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 چکیده

 ،کارکردثر ارزیابی درست و مؤمعیارهای  نبودنظام نوآوری در کشور،  از موانع اصلی دهد کهمی طالعات نشانم

، یپژوهشواحدهای  کارکرددر ارزیابی مؤثر های شک یکی از شاخص. بیاست پژوهشیهای سنجش و نظارت بر فعالیت

مدیریت داخل دانشگاه های ازمانی شامل حمایتسیریتی است. این شاخص از بعد درونشاخص حمایت و پشتیبانی مد

گذاری باالدستی و اولویتهای سازمانی مرتبط با فضای حمایتی دولت به علت سیاستو از بعد برون پژوهشیاز واحدهای 

اثر ها گیرد. این حمایتمی دولت، مجلس و ... انجامهای در قالب قوانین و مصوبهها که این حمایت است کشور در

های زیرا بودجه کارکرد در نظر گرفته شود،ارزیابی های داشته و باید در شاخص پژوهشیواحدهای  کارکردسزایی در هب

ای علمی که مورد طور مساوی تسهیم نشده است و عقد قرارداد درحوزههمختلف علوم و فناوری بهای در حوزه پژوهشی

ل دالیهای است که بتر از زمینهتر و آسانیرد خیلی راحتگمی حمایت و پشتیبانی ویژه در مقطع زمانی خاص قرار

 ییکارا برمبنایگیرد. در این مقاله مدلی مختلف در کشور نظیر واردات فناوری و کاالها و ... مورد حمایت قرار نمی

نتایج  و با در نظر گرفتن شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت طراحی شده پژوهشیواحدهای  کارکردبرای ارزیابی 

دست هبدانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. از نتایج  پژوهشیاجرای آن برای تعدادی از واحدهای 

حمایت و پشتیبانی بیشتر از  برایرا تعیین کرد و  پژوهشیهای واحدهای توان مسیر فعالیتمی از این ارزیابی آمده

ل شناسی دالیو با آسیب تر را شناساییضعیف کارکردبا  پژوهشیواحدهای  ،دکرتر استفاده فعال پژوهشیواحدهای 

 .کردها اقدامات جدی اتخاذ در رفع مشکالت آن م فعالیت کافیعد

  .شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت، تحقیقات، فناوری ،پژوهشیهای ، واحدکارکردارزیابی  :هاکلید واژه

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :نویسنده مسئول مکاتباتnsheikhan@aut.ac.ir 

mailto:nsheikhan@aut.ac.ir


 هیافتر سنجش تأثیر شاخص حمايت و پشتیبانی مديريتی در ارزيابی کارکرد واحدهای پژوهشی

 

100 

  مقدمه -1

دهد کشورهایی که درصد می انتجارب جهانی نش

بیشتری از درآمد ناخالص ملی را در زمینه تحقیقات 

تری اند، صاحب فناوری و صنایع پیشرفتهکردهمصرف 

ام نظ»تند. باید تعامل مناسبی بین اجزای اصلی هس

یعنی دولت، صنعت، مؤسسات پژوهشی  ؛«ملی نوآوری

 و پژوهشهای از طریق گسترش فعالیتها و دانشگاه

توسعه و کاربردی کردن نتایج تحقیقات، وجود داشته 

باشد. ایجاد ارتباطات میان بخش دانشگاهی و بخش 

ی نوآوری گذارسیاستترین موضوعات صنعتی از مهم

ملی نوآوری در کشورهای مختلف در چارچوب نظام 

 تغییر کرده است. ها در کشورزیرا نقش دانشگاه است،

بر آموزش بودند، در نسل های نسل اول مبتنی دانشگاه

دوم آموزش مبتنی بر پژوهش بود و در نسل سوم )در 

که  آفرینی استحاضر( مبتنی بر تولید کار و ثروتحال 

نی ؛ یعباید متحول شده و به سمت دانشگاه نسل چهارم

 [. 1دانشگاه مبتنی بر نوآوری حرکت کرد ]

پژوهش و فناوری که مأموریت حمایت های سازمان 

پژوهش و نه و نوآورانه از صنایع را از طریق انجام فناورا

عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه بر عهده دارند، به

که  شوندمحسوب می سامانه )سیستم( ملی نوآوری

  اندازچشم گرفته درصورتهای گیریبرمبنای جهت

ترین در حال تبدیل شدن به یکی از مهم 1404

در حال ها سازمان . اینهستند اقتصاد کشورهای بخش

خاطر عدم ایفای رسالت در کشور به شدت حاضر به

چرا که در چند سال گذشته  ،گیرندمی مورد انتقاد قرار

ش افزایای میزان تولید دانش در کشور به طور گسترده

 به بیش از پنج برابرها برخی گزارش برمبناییافته و 

ده شاما این دانش به فناوری تبدیل ن ،افزایش یافته

است و صنعت کشور همچنان برای تأمین نیازهای 

د موار بیشترو در  است روروبهفناورانه خود با دشواری 

 . [2] کندتأمین  ی دیگرباید آن را از کشورها

 و پژوهشی، مراکز هاایجاد این ارتباط میان دانشگاه

 گیریمختلف، امکان شکلهای از طریق روشها شرکت

در سطح نظام ملی نوآوری و  انتقال و انتشار دانش

 برداری از دانش را فراهمکمک به خلق دانش و بهره

سازی در ایجاد ارتباط بخش علمی کند. برای زمینهمی

( و بخش صنعتی و کمک پژوهشیو مراکز ها )دانشگاه

و توسعه  پژوهشیسازی دستاوردهای به تجاری

انجام های بنیان با توجه به بررسیدانشهای شرکت

موارد مهمی از جمله: ایجاد  در ادبیات موردنظر،ده ش

و خدمات  پژوهشیارتباط و انعقاد قراردادهای 

ای و فنی با تأمین مالی مشترک با بخش صنعت، مشاوره

تأمین های در چارچوب برنامه پژوهشیقراردادهای 

همچنین مطالعات [. 3] مالی دولتی قابل ذکر است

پژوهش و نوآوری در  رویدهد از موانع پیشمی نشان

معیارهای ارزیابی  نبودتوان از می حیطه دانشگاه،

پژوهشی دانشگاه نام های سنجش و نظارت در فعالیت

 هایبررسی تجارب کشورها در زمینه سیستم .[4] برد

ن عنوااین موضوع به د کهدهمی نشان پژوهشیارزیابی 

کلیدی انگیزشی مورد توجه قرار های یکی از زیرساخت

تا  20اری از کشورها، در حدود گرفته است. در بسی

مراکز تحقیقاتی دولتی  پژوهشیهای بودجهاز  درصد50

را از طریق تأمین مالی از بیرون )یعنی درآمدهای 

 [. 5]کنند می گذاری( هدفپژوهشی

ه از یافتمیانگین درصد اعتبارات پژوهشی اختصاص

 14/2 کشورها در دنیا (GDP)تولید ناخالص داخلی 

میت مزبور در اغلب کشورهای درصد است )ک

(. از است درصد 5/2-4یافته اقتصادی در گستره توسعه

ترین و باالترین سهم منظر توزیع جغرافیایی، پایین

ترتیب به خاورمیانه و ، بهGDPو توسعه از  پژوهش

مربوط درصد(  8/2درصد( و قاره آمریکا ) 3/1آفریقا )

 . [6]است 

برنامه چهارم توسعه جمهوری  مبنایبر ،از طرفی

(، سهم 1389اسالمی ایران، در پایان برنامه )سال 

 درصد سهبه  باید در مجموع GDPپژوهش از 



 96، بهار 65شماره  هیافتر

 

101 

)با  GDPحال سهم پژوهش از  رسید، با اینمی

های دولتی( در سال احتساب اعتبارات پژوهشی شرکت

به میزان  1389درصد و در سال  58/0معادل  1388

. متوسط سهم پژوهش از ه استمحقق شد درصد 51/0

 1384های تولید ناخالص ملی در کشور، در فاصله سال

 87/0درصد و در باالترین میزان به  5/0حدود در  89 تا

 بر دوبارهاگر چه، در برنامه پنجم  است. رسیدهدرصد 

نرخ افزایش  با GDPدرصد سهم پژوهش از  سهتحقق 

ای برنامه تصریح شده درصد از ابتدای اجر 5/0انه یسال

 این از برنامه پنجم توسعه(، با 16، ماده 5است )بند 

حال با توجه به مالحظات و موانع اقتصادی مبتال به 

کشور، تحقق درصد مزبور تا پایان برنامه یعنی سال 

رسد. در برنامه ششم می دور از دسترس به نظر 1394

نیز که تازه به مجلس شورای اسالمی ارائه شده، 

پس از تصویب برنامه ششم قابلیت  پژوهشیهای بودجه

 اجرایی دارند.

ان علم گذارسیاستاخیر های در سال ،از طرف دیگر

و فناوری به لزوم توسعه تحقیقات در تولید علم و توسعه 

و اقدام به  کردهفناوری در کشور توجه خاصی مبذول 

 در این راستا اند.نمودهتدوین نقشه جامع علمی کشور 

، 1386و توسعه در سال  پژوهشافزایش سهم  برای

بودجه مراکز دولتی به  یک درصدقانون اختصاص 

که در مجموع  اندرا عملیاتی کرده پژوهشیهای فعالیت

اولویت  9762تعداد  1389تا  1387های سال در

بر  درصدقانون یکهای ، در چارچوب فعالیتپژوهشی

 5247ه شد که توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، ارائ

میلیارد ریال به تأیید  8300به مبلغ  پژوهشیطرح 

علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید نهایی معاونت 

اعتبارات مربوط به این قانون به  درصد از 57بیش از  و

در سال  .[3]تزریق شد  پژوهشیو مراکز ها دانشگاه

 ،فناوری( نیز شورای عتف )علوم، تحقیقات و 1391

ر کشوهای انجام به دانشگاه برایالن ملی را کهای طرح

برمبنای ضرورت و  پژوهشیهای بودجه .اختصاص داد

 یان در سطوح مختلفگذارسیاستکشور که توسط  نیاز

مانند دولت، مجلس، معاونت علم و فناوری ریاست 

 غیرهمختلف و های و شرکتها خانهجمهوری، وزارت

لوم و فناوری مختلف عهای شود، در حوزهمی تعیین

تسهیم نشده و الجرم هم در سطوح طور مساوی هب

ویژه و متفاوت  مختلف مورد حمایت و پشتیبانی

های های متولی و مسئول کشور و هم در حوزهسازمان

مختلف علوم این تفاوت اعمال شده است. این عامل در 

را زی است، گذارپژوهشی بسیار تأثیرواحدهای  کارکرد

علمی که مورد حمایت و  حوزهیک عقد قرارداد در 

د گیرمی پشتیبانی ویژه در مقاطع زمانی خاصی قرار

دالیل مختلف در هاست که بای تر از زمینهساده بسیار

 مورد حمایت قرارر مانند واردات فناوری و کاالها، کشو

گیرد. همچنین در فضای دانشگاهی نیز در سطوح نمی

از تأسیس،  ایویژههای مختلف ممکن است حمایت

اهداف  پژوهشی برمبنایاندازی و ادامه کار یک واحد راه

های توسعه علوم و پژوهشی و فناوری دانشگاه، سیاست

ها در کشور و فناوری در دنیا، رقابت با سایر دانشگاه

واحدهای  کارکردانجام شود که در ارزیابی  غیره

ه ک است که در یک دانشگاه قرار دارند، مؤثر پژوهشی

این مقاله به سنجش تأثیر این شاخص در ارزیابی  در

 شود.می پرداخته پژوهشیواحدهای  کارکرد

 چیست؟ کارکردارزيابی 

ی است که به سنجش و فرآیند کارکردارزیابی 

 در کارکردباره وت درگذاری و قضاگیری، ارزشاندازه

اده استف با چگونگیدر مقایسه  و پردازدمی معینای دوره

شود. اگر می یی بیانکاراهای ر قالب شاخصاز منابع د

 ییکاراداده را ترین تعریف، نسبت ستاده به در ساده

یی کاراکارکرد در واقع میزان نظام ارزیابی  بدانیم،

استفاده بهینه از منابع و  موردمدیریت در  هایتصمیم

طور کلی نظام دهد. بهمی امکانات را مورد سنجش قرار

ی و گیرسنجش، اندازه فرآیندتوان می را کارکردارزیابی 

مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با 

معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش 
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معین و در دوره زمانی معین با های معین با شاخص

 هدف بازنگری، اصالح و بهبود مستمر آن دانست.

 کارکردارزيابی  هایمدل

)عامل مورد بررسی و روش  ردکارکله ارزیابی مسئ

را  و کاربرانپژوهشگران ارزیابی( سالیان زیادی است که 

های مالی به چالش واداشته است. در گذشته از شاخص

تا  کردندمی استفاده کارکردعنوان تنها ابزار ارزیابی به

افزایش  های این اطالعات که ناشی ازییکارااینکه نا

 .[7]شد ازار بود، آشکار ها و رقابت بپیچیدگی سازمان

رد کارکسنتی ارزیابی های نواقص و کمبودهای سیستم

 هایفرآیندمنجر شد و کارکرد به انقالبی در مدیریت 

 های مختلف ایجاد گردیدمتعددی برای استفاده سازمان

مدل سینک و تاتل،  از است ها عبارتکه بعضی از آن

، هرم هاکنندهکارکرد، مدل نتایج و تعیینماتریس 

نفعان، مدل کارکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل ذی

 . [11 تا 8] (EFQM)تعالی سازمان 

های محدودیت کارکرد،رویکردهای فوق به ارزیابی 

از  هر یک است، اما طرف کردههای سنتی را برروش

دارند. این رویکردها  ها نیز نقاط ضعفیآن

مدیران را های کلی هستند و چارچوبهای دهندهارائه

 دهند.می های ارزیابی سازمان یاریدر انتخاب شاخص

توجه به اینکه یکی از  که ذکر شد، با گونههمان

واحدهای  کارکردمؤثر در ارزیابی های شاخص

ویژه مدیریت )در سطوح ، حمایت و پشتیبانی پژوهشی

که  است سازمانی(سازمانی و برونمختلف درون

زایی در سنجش و ارزیابی سهتواند اثر بمی سنجش آن

داشته باشد، مدل  پژوهشیواقعی واحدهای  کارکرد

 پژوهشیواحدهای  کارکردجدیدی برای ارزیابی 

اهداف پژوهشی این واحدها و با سنجش  مبنایبر

یت و پشتیبانی مدیریت طراحی و تأثیرات شاخص حما

در دانشگاه  پژوهشیواحد  18صورت نمونه برای به

است. در این مقاله ابتدا مدل طراحی  هشدامیرکبیر اجرا 

 شود.می نیز نتایج آن ارائه آخرو در  شده تشریح
 

 پژوهشیواحدهای  کارکردمدل ارزيابی  -2

تحصیالت های توسعه دوره شد،که اشاره  گونههمان

های کشور به افزایش سریع و تکمیلی در سطح دانشگاه

 بردیبنیادی و کارهای چشمگیر تولید علم در زمینه

شده است. توسعه فناوری که الزمه تبدیل علم به منجر 

 پژوهشیهای محصول است نتوانسته از طریق فعالیت

ها به انجام در سطح تحصیالت تکمیلی در دانشگاه

های با هدف انجام پژوهش پژوهشیبرسد. واحدهای 

ها ای در توسعه فناوری در دانشگاهجدی و حرفه

اندازی واحدهای و راهاند. در تأسیس شدهتأسیس 

که یکی از  هستند مؤثر بسیاری عوامل پژوهشی

و پشتیبانی ویژه  شاخص حمایتها ترین آناثربخش

 ،عنوان مثالدرون یک مجموعه )بهمدیریت است. در 

یعنی  ؛سازمانیدرون پشتیبانیدانشگاه( حمایت و 

نشگاه، معاون مدیریت ارشد دانشگاه )شامل ریاست دا

اندازی واحد ( برای تأسیس و راهاوریپژوهشی و فن

نی یع سازمانی؛، از بعد برونسزایی داردهاثر ب پژوهشی

مالی و معنوی از زمینه کاری واحدهای های حمایت

خارج از دانشگاه طبق های از طرف سازمان پژوهشی

کشور از جمله های مشیحمایتی و خطهای برنامه

عاونت ستادهای م مصوبات مجلس شورای اسالمی،

علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، 

 . است اثرگذارنیز تحقیقات و فناوری و ... 

یی واحد کارا برمبنای کارکردارزیابی  ،در این مدل

است طراحی  که نسبت خروجی به ورودی پژوهشی

 ییکاراکارکرد میزان ، در واقع این نظام ارزیابی شده

بهینه از منابع و  استفاده مورد مدیریت در هایتصمیم

واحدهای  کارکرد. مدل ارزیابی سنجدمیامکانات را 

یی هر کارا( نشان داده شده است. 1) در شکل پژوهشی

 کسبنسبت مجموع امتیازات  برمبنای پژوهشیواحد 

دست بهخروجی به مجموع امتیازات های شاخص شده

 تمام. شودمی ورودی محاسبههای شاخص آمده

مطالعه  پژوهشی،در یک واحد  شده انجام هایفعالیت
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های ( شاخص1. جدول )شدندبندی و سپس دسته

به تفکیک منابع انسانی،  پژوهشیورودی هر واحد 

امکانات و تجهیزات، حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت 

خروجی به تفکیک مالی، های ( شاخص2و جدول )

مداری و دستاوردهای پژوهشی و فناوری، مشتری

 سازمانی و سیستم و سازمان را نشانرونارتباطات ب

 . [12]دهند می

 ها شاخصزيرورودی و های شاخص -1جدول 

 در مدل ارزيابی کارکرد

 زيرشاخص شاخص رديف

 منابع انسانی 1

 وقتت علمی تمامأهی یاعضا

 وقتت علمی پارهأهی یاعضا

 پژوهشگران غیرهیأت علمی

 کارکنان اجرایی

 جهیزاتامکانات و ت 2

 ایفضای اداری و کتابخانه

 فضای آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و اداری و 

 مواد مصرفی اداری و آزمایشگاهی

3 
حمایت و پشتیبانی 

 ویژه مدیریت

 سازمانیدرون

 سازمانیبرون

 ها خروجی و زيرشاخصهای شاخص -2جدول 

 کارکرددر مدل ارزيابی 

 زيرشاخص شاخص رديف

 الیم 1

 قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده

 درآمد حاصل از انجام طرح

 فروش محصول

ارائه خدمات و مشاوره به خارج از 

 دانشگاه

ای جذب حجم تجهیزات سرمایه

 شده

2 
مداری و مشتری

 سازمانیبرونارتباطات 

 نامهتفاهم

 پروپوزال

 رضایت مشتری

3 
دستاوردهای پژوهشی 

 یو فناور

ت علمی دستاوردهای اعضای هیأ

 پژوهشیواحد 

 پژوهشیدستاوردهای واحد 

 سیستم و سازمان 4

 پژوهشیسایت واحد 

 پژوهشگران جذب شده

 بازبینی برنامه راهبردی

 پژوهشیمجوز واحد 

وضعیت مستندسازی و مدیریت 

 دانش

 

 

 
 پژوهشی واحدهای کارکرد ارزيابی مدل -1شکل 

 

 امکانات و تجهیزات

 

 مالی

 

 پژوهشیواحد 

 

 

 

 

 

 و فناوری دستاورهای پژوهشی

 
 سازمانیمداری و ارتباطات برونمشتری

 

 منابع انسانی

 

 سیستم و سازمان

 

 حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت

 

 هاخروجی

 

 

 

 

 

 کارایی واحد پژوهشی=
 Σ های خروجیامتیازات شاخص

 Σ ورودی هایت شاخصامتیازا

 هاورودی
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 هادهی به شاخصزنو -2-1

 هایی که با ارقام مالیدهی به شاخصبرای وزن

مانند رقم پروپوزال، رقم قرارداد منعقده  مرتبط هستند؛

، پژوهشیشده، میزان کسب درآمد، انجام کامل طرح 

انجام خدمات آزمایشگاهی، فروش محصول، حجم 

 ای ازدسته غیره،جذب شده و ای تجهیزات سرمایه

مبلغ  برمبنایکه  اندشدهاحی طرهایی منحنی

 اندامتیازدهی شده مذکورهای های مالی شاخصفعالیت

 طور عمدهبههای غیرمالی که برای شاخصهمچنین و 

 سازمان به دستاوردهای پژوهشی و فناوری، سیستم و

مقیاسی متناسب با امتیازات  برمبنای، هستندمربوط 

رمجموعه ر زیدهی دمالی و برمبنای اولویتهای شاخص

 ند. اهدهی شدهر دسته شاخص امتیاز

دهی به شاخص حمايت و پشتیبانی ويژه وزن -2-2

 مديريت

شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت که با 

ت اسمرتبط  پژوهشیفضای حمایتی زمینه کاری واحد 

سازمانی متناسب با سازمانی و برونبعد درون از دو

 چگونگی نهات دهی شده وامتیاز ی دیگرهاشاخص

متوسط نظرات خبرگان طراحی  مبنایتعیین آن بر

 است.  شده

 زیرشد این شاخص از دو بعد  بیانکه  گونههمان

 شود: بررسی می

 سازمانیدرون ف(ال

از واحد گرفته های صورتبا توجه به حمایت

به دو جزء  ها، این حمایتدانشگاه دروندر  پژوهشی

 شود:می تقسیم

 ؛حمایت مدیریت ارشد دانشگاه شامل دانشگاه: -

یعنی ریاست دانشگاه و معاون پژوهشی و 

 .پژوهشیفناوری از واحد 

اندازی واحد در تأسیس و راهها دانشکده دانشکده: -

سهم مؤثری داشته و از واحدهای  پژوهشی

مرتبط با دانشکده های که در زمینه پژوهشی

مختلف یعنی قرار  هایروش، به کنندمی فعالیت

، پژوهشیاستقرار واحد  برایادن فضای الزم د

های و کارگاهها امکان استفاده از آزمایشگاه

دانشکده، قرار دادن تجهیزات اداری و نیروی 

اندازی و انجام تأسیس و راه برایانسانی 

 کنند.می و ... حمایت پژوهشیهای طرح

 سازمانیبرون (ب

از  مالی و معنویهای این بعد با توجه به حمایت

های از طرف سازمان پژوهشیکاری واحد های زمینه

حمایتی و های برنامه بنابرخارج از دانشگاه 

  شود:می کشور به سه جزء تقسیمهای مشیخط

قوانین و مصوبات دولت و مجلس در حمایت از  :1سطح 

نظیر حمایت  پژوهشیفعالیت واحد های زمینه

ای بر ؛معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

   زه فناوری نانو، علوم فضایی و غیره. در حو ،مثال

حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از  :2سطح 

 ،برای مثال ؛فعالیت آنهای و زمینه پژوهشیواحد 

 .نفتیهای در تفاهم منعقده با وزارت نفت در حوزه

و  پژوهشیاز واحد  ی دیگرهاحمایت سازمان: 3سطح 

حمایت  ،برای مثال ؛فعالیت آنهای زمینه

 پژوهشی.خودروسازی از زمینه خاص های کارخانه

دهی به نامه وزنای از پرسش( نمونه2) در شکل

شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریت در یک مقطع 

  شده است.  ارائهزمانی ارزیابی 
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دانشگاه  پژوهشیواحدهای  کارکردارزيابی 

 صنعتی امیرکبیر

 مديريت مقطع زمانی شاخص حمايت و پشتیبانی ويژه

 ... 

 کارکردمؤثر در ارزیابی های یکی از شاخص

دانشگاه )حمایت و پشتیبانی  پژوهشیواحدهای 

ویژه مدیریت از واحدهای پژوهشی( است که به دو 

 : شودمیتقسیم  زیربخش 

ی مالهای سازمانی: مرتبط با حمایتبعد برون الف(

رف از ط پژوهشیو معنوی از زمینه کاری واحد 

های برنامه بنابرخارج از دانشگاه های سازمان

کشور از جمله وزارت های مشیحمایتی و خط

علمی و  علوم، ستادهای حمایتی معاونت

 فناوری ریاست جمهوری و غیره.

ویژه های سازمانی: مرتبط با حمایتبعد درون ب(

دانشگاه از واحد پژوهشی برای  درونکه در 

واحد پژوهشی  رسیدن به اهداف تحقیقاتی

 است. 

خواهشمند است نظرات خود را در مورد شاخص 

حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت در مورد واحد 

 پژوهشی .................................. مرقوم فرمایید.

 سازمانیدرون

 امتیاز( ................................ 1دانشکده )تا 

 ........................امتیاز( .... 5/2دانشگاه )تا 

 سازمانیبرون

: قوانین و مصوبات دولت و مجلس در 1سطح 

های فعالیت واحد پژوهشی نظیر حمایت از زمینه

حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری )تا 

 امتیاز( ......................................... 5

ری : حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناو2سطح 

 5/3های فعالیت آن )تا از واحد پژوهشی و زمینه

 امتیاز( ............................

ها از واحد پژوهشی : حمایت سایر سازمان3سطح 

 امتیاز( ................... 5/2های فعالیت آن )تا و زمینه

تبصره: امتیازات فوق برمبنای متوسط نظرخواهی 

قطع ارزیابی متوسط تعیین خواهد شد و در این م

امتیازات از نظرخواهی از رئیس واحد پژوهشی، 

های علمی و مدیرکل واحدهای تحقیقاتی و قطب

مدیرکل فناوری و ارتباط دانشگاه با صنعت 

 شود.محاسبه می
 دهی به نامه وزناز پرسشای نمونه -2شکل 

شاخص حمايت، پشتیبانی ويژه مديريت در يک مقطع 

 زمانی ارزيابی

  کارکردارزيابی  -2-3

در این مدل از تجزیه و تحلیل  کارکردارزیابی  برای

توزیع نرمال استفاده شده است.  برمبنایآماری 

 دسته مرتبط با توزیع ششبندی در طورکلی طبقههب

شود. در مورد می نرمال )میانگین و انحراف معیار( انجام

ب، بندی عالی، خوهای خروجی طبقهیی و شاخصکارا

فعال طراحی شده و ابل قبول، متوسط، ضعیف و غیرق

توجه به اینکه امتیازات  با)های ورودی در مورد شاخص

گیرد( طبقات می یی قرارکاراها در مخرج مرتبط با آن

رداری ببرداری بیشتر، بهرهبرداری، بهرهبیشترین بهره

برداری کمتر و برداری قابل قبول، بهرهمتوسط، بهره

ایم. شایان ذکر برداری را مدنظر قرار دادهکمترین بهره

است که امتیاز شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریت 

ورودی در مخرج کسر های عنوان یکی از شاخصبه

 مدل ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 سازی مدلپیاده -3

ه ک شدافزاری تهیه سازی مدل، ابتدا نرمبرای پیاده

ودی و خروجی ورهای شاخص تمامییی و هم کاراهم 

. سپس کندمی گیری و ارزیابیرا به تفکیک اندازه

طراحی  پژوهشیدرخواست اطالعات از مراکز های فرم

دانشگاه امیرکبیر که  پژوهشیواحد  18و به  شد
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گذشت، ارسال می هاسال از فعالیت آن سه کمدست

برای شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت نیز  شد.

متوسط امتیازات داده  برمبنایو فرمی طراحی گردید 

. در دوره ارزیابی برای شدشده از خبرگان تعیین 

شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت از میانگین 

، مدیر کل پژوهشییعنی رئیس واحد  ؛نظرخواهی سه

علمی دانشگاه و مدیر های و قطب پژوهشیواحدهای 

 در. دشکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه استفاده 

آوری و جمع پژوهشیاز مراکز ها داده ،روز 45مدت 

خالصه از  هایولها، جدآن درستیپس از بررسی 

 شدافزاری و اطالعات وارد برنامه نرم تهیهها آن کارکرد

  .صورت گرفتو ارزیابی 

 سازی مدلنتايج پیاده -3-1

سال با و بدون  سهیی در کارا( متوسط 3شکل )

 د.دهمی ی مدیریت را نشانشاخص حمایت و پشتیبان

 مبناینتایج این ارزیابی را بر (،7) ( تا4های )لشک

یی با و بدون شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه کارا

ورودی و مجموع های مدیریت، مجموع شاخص

های ( نیز مقایسه رتبه3) خروجی و جدولهای شاخص

دهد. می را نشان پژوهشیکسب شده توسط واحدهای 

یی است کارا مبنایبر  کارکردارزیابی  چون این مدل

یی با شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه کارااگر فقط 

 مالحظه زیررا مدنظر قرار دهیم، موارد  مدیریت

  شود:می

از امکانات ورودی کمتری  پژوهشیهر چه واحدهای  -1

 های متوسط و قابل قبولبا خروجی کننداستفاده 

د دست آورنهیی براکاباالیی در های توانند رتبهمی

در این ارزیابی با  Eو  Qهای که پژوهشکده

موفق به احراز  ،از امکانات کمتر ورودی گیریبهره

یی عالی و خوب شدند. این کاراهای رتبه

دریافت امکانات ورودی بیشتر  تواناییها پژوهشکده

 از دانشگاه مانند فضا و نیروی انسانی را دارند.

های در محدوده پژوهشیهای های واحداگر ورودی -2

برداری بیشتر قرار برداری و بهرهبیشترین بهره

یعنی از امکانات ورودی بیشتری نسبت به  گیرند؛

مند شوند، حتی با تولید بهرهها سایر پژوهشکده

یی کاراهای در محدوده خوب و قابل قبول، خروجی

مانند  گیرد؛می ها در رتبه متوسط قرارآن

داشتن خروجی  با وجودکه  Oو  Cهای پژوهشکده

تر قرار گرفته ها در محدوده پایینیی آنکارا باال،

چون نسبت به ها است. این پژوهشکده

از امکانات ورودی به قدر کافی  ی دیگرهاپژوهشکده

دریافت امکانات ورودی  تواناییاند، مند شدهبهره

بیشتر از دانشگاه مانند فضا و نیروی انسانی را 

 . ندارند

ها در یی آنکاراکه  پژوهشیواحدهای  بیشتر -3

محدوده متوسط و قابل قبول است، در مورد 

 ها نیز در این محدوده قرار دارندخروجی ها وورودی

 خود را افزایش دهند. های که باید میزان خروجی

 ها ضعیفیی آنکاراکه رتبه  پژوهشیواحدهای 

است باید ط مربو هاو عمدتاً به خروجی ضعیف آن است

شناسی شده و در جهت رفع مسائل و مشکالت آسیب

ات جدی از طرف دانشگاه اتخاذ ها اقدامعدم فعالیت آن

 . (P ،Nهای پژوهشکده ،)مانند شود
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 سال با و بدون شاخص حمايت ويژه مديريت سهيی در کارامقايسه متوسط  -3شکل 

 

 
 ت و پشتیبانی ويژه مديريتسال با شاخص حماي سهدر  يیکارامتوسط  -4شکل 

 سال( سهسال تقسیم بر مجموع ورودی  سه)مجموع خروجی 
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اند( ترسیم شدهها يی پژوهشکدهکارایب ترتبدون شاخص حمايت ويژه مديريت )بهسال  سهيی در کارامتوسط  -5شکل 

 سال منهای شاخص حمايت ويژه مديريت( سه سال تقسیم بر مجموع ورودی سه )مجموع خروجی

 

 
 (هاترتیب نزولی ورودیسه سال )بهدر ها مجموع ورودی -6شکل 
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 (هاخروجی )به ترتیب نزولی سال سه هایمجموع خروجی -7شکل 

 پژوهشیواحدهای  کارکرددر طرح ارزيابی ها کسب شده توسط پژوهشکدههای مقايسه رتبه –3جدول 

 پژوهشی نام واحد رديف

 سال سهدر  يیکارارتبه متوسط 
 هارتبه مجموع ورودی

 سال سهدر 

 هارتبه مجموع خروجی

 سال در س
با شاخص حمايت و 

 پشتیبانی ويژه مديريت

بدون شاخص حمايت و 

 پشتیبانی ويژه مديريت

 قابل قبول برداری قابل قبولبهره قابل قبول قابل قبول Aپژوهشکده  1

 متوسط لقابل قبوبرداری بهره متوسط قابل قبول Bپژوهشکده  2

 خوب برداریبهرهبیشترین  متوسط متوسط Cپژوهشکده  3

 عالی متوسطبرداری بهره متوسط قابل قبول Dپژوهشکده  4

 قابل قبول کمتربرداری بهره عالی خوب E پژوهشکده 5

 متوسط متوسطبرداری بهره متوسط متوسط F پژوهشکده 6

 توسطم متوسطبرداری بهره متوسط متوسط G پژوهشکده 7

 متوسط کمتربرداری بهره قابل قبول قابل قبول Hپژوهشکده  8

 خوب متوسطبرداری بهره متوسط قابل قبول I پژوهشکده 9

 ضعیف قابل قبولبرداری بهره متوسط متوسط Jپژوهشکده  10

 قابل قبول متوسطبرداری بهره متوسط قابل قبول K پژوهشکده 11

 متوسط قابل قبولبرداری رهبه متوسط متوسط L پژوهشکده 12

 متوسط قابل قبولبرداری بهره متوسط متوسط M پژوهشکده 13

 ضعیف متوسطبرداری بهره متوسط ضعیف Nپژوهشکده  14

 قابل قبول بیشتربرداری بهره متوسط متوسط O پژوهشکده 15

 ضعیف قابل قبولبرداری بهره متوسط ضعیف Pپژوهشکده  16

 قابل قبول کمتربرداری بهره عالی یعال Qپژوهشکده  17

 قابل قبول قابل قبولبرداری بهره متوسط قابل قبول Rپژوهشکده  18
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یی بدون شاخص کاراحال اگر این ارزیابی را با 

 یرزتحلیل کنیم، موارد  حمایت و پشتیبانی مدیریت

 شود:می مالحظه

با شاخص حمایت و ها یی پژوهشکدهکارامیانگین  -1

یی کارانی ویژه مدیریت از میانگین پشتیبا

بدون شاخص حمایت و پشتیبانی ها پژوهشکده

ویژه مدیریت کمتر بوده و در مواردی که پژوهشکده 

از حمایت قابل توجهی )چه درون سازمانی و چه 

ها یی آنکارابرون سازمانی( برخوردار نیست، 

 . (3)شکل  هم بوده و تفاوت اندکی داردنزدیک به

 (3)شکل  Bو  D ،R ،K ،Iهای ی پژوهشکدهیکارا -2

ها با شاخص حمایت و یی آنکارامتوسط که 

 در منطقه قابل قبولها پشتیبانی ویژه مدیریت آن

قتی تأثیر این شاخص از مجموعه ورودی قرار دارد، و

ایت و یی بدون شاخص حمکاراشود، در می حذف

به طقه متوسط و در رتپشتیبانی ویژه مدیریت در من

 گیرند.می تر قرارایینپ

یی با شاخص کارانیز که در  Nو  Pهای پژوهشکده -3

حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت در منطقه ضعیف 

در منطقه متوسط  ،با حذف این شاخص، قرار دارند

شود و می بهترها آن کارکردیعنی  ؛گیرندمی قرار

 .کنندمی رتبه باالتری را کسب

تواند می شود، دانشگاهمی که مالحظه گونههمان

واحدهای  کارکرددرستی و با عدالت با توجه به هب

)با و بدون شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه پژوهشی 

بیشتر یا ها مدیریت( در مورد اختصاص امکانات ورودی

به واحدهای تحقیقاتی ها عدم اختصاص آن

که پژوهشی واحدهای  همچنینو  کندگیری تصمیم

ی شناسطور عادالنه آسیبه، باست یفضعها آن کارکرد

اقدامات ها آن رفع مسائل عدم فعالیت برایشده و 

جدی از طرف دانشگاه اتخاذ شود. دانشگاه با ایجاد 

 کارکرد، پژوهشیفضای عادالنه رقابتی بین واحدهای 

 .بخشدمی را کنترل و بهبودها آن

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

دل جامعی برای همانطور که مالحظه گردید م

طور هطراحی و بپژوهشی واحدهای  کارکردارزیابی 

انشگاه صنعتی دپژوهشی نمونه در بعضی از واحدهای 

سازی و اجرا شده است. در این مدل امیرکبیر پیاده

نابع انسانی، امکانات، م برمبنایورودی های شاخص

حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت و  تجهیزات،

مالی، دستاوردهای  بنایبرمخروجی های شاخص

 سازمانی،ارتباطات برون مداری،پژوهشی، مشتری

بندی شده و برای امتیازات سیستم و سازمان دسته

نوع شاخص و اولویت آن برمبنای نیز ها شاخص

محاسبه  امتیازات مربوط نمودارهای خاصی طراحی و

ر واقع و د است ییکارا برمبنایشده است. این مدل 

استفاده  موردمدیریت در  هایتصمیمیی کارامیزان 

 . سنجدمیبهینه از منابع و امکانات را 

شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت از بعد 

سازمانی مرتبط با فضای حمایتی زمینه کاری برون

مالی و معنوی های از لحاظ حمایتپژوهشی واحد 

دولت، مجلس، های صورت قوانین و مصوبهه)ب

پژوهشی های ( جهت انجام طرحیرهای و غوزارتخانه

ویژه که های سازمانی و نیز حمایت، از بعد دروناست

 برایپژوهشی دانشگاه محل استقرار واحد  دروندر 

 برای رسیدن به اهداف خودپژوهشی انجام وظایف واحد 

 واحدهای کارکردسزایی در ارزیابی هشود، اثر بمی

ین تأثیرات ادر نظر گرفتن  بنابراین ،تحقیقاتی دارد

 کارکردتر شدن تر و رقابتیشاخص سبب عادالنه

 شود. با نتایج این ارزیابی دانشگاهمیپژوهشی واحدهای 

در مورد پژوهشی واحدهای  کارکردتواند با توجه به می

بیشتر یا عدم اختصاص های اختصاص دادن ورودی

 و کندگیری عادالنه تصمیم صورت، بهبه واحدهاها آن

شناسی و ضعیف، آسیب کارکرد باپژوهشی  واحدهای

آغاز  اقدامات جدی از طرف دانشگاهها رفع آن برای

 شود.
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های دانشگاه همهاستفاده از این مدل در 

پژوهشی محور برای ارزیابی مستمر واحدهای پژوهش

کارگیری این مدل در هزیرا ب ،شودمی پیشنهاد

ت ی نقاط ضعف و قوبه شناسایهای کشور دانشگاه

مختلف های و مراکز پژوهشی در زمینهها پژوهشکده

صنعت  هدفمند در ارتباط با جذب همکاری بخصوص

تقویت ارتباط بخش شده و در نتیجه موجب  منجر

 . شودمی علمی و صنعتی کشور
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Assess the impact of management support index in evaluating the 

performance of research institutes 

F. Bakhtiari-Nejad, N. Sheykhan1 

 

 

Abstract  

Researches show that one of the barriers of research, innovation and developing of technology can be 

lack of right and effectiveness scales, assess and supervision in research activities. So, certainty, one of 

the effective indexes in the performance evaluation of research institutes is the support of management. 

The index of the internal organization includes support of  University's management of research 

institutes and from the external dimension relates to  supporting government because of top 

management's policies and priorities in the country that from supporting of the government headquarters 

in the field of science and new technologies, infrastructure and strategic financial and moral terms 

supporting in laws and government acts, parliament are done and has Significant effect on the 

performance of research institutes and should be considered in the evaluation. Because research funds 

in the field of science and technology has not been shared equally and contracts in the field of science 

that is supported particularly in special time, It is more convenient and easier than outline with various 

reasons in the country, such as technology and goods imports and so on which are not supported. 

In this paper a model for evaluating the performance of research institutes by taking special measures 

to support of management of design And the results of its application to a number of research institutes 

of AmirKabir University as an example is presented. One of the results of this assessment can determine 

the direction of the research institute and  be used actively to support further research institutes. And to 

identify research institutes with weak function and with pathology of reasons for their insufficient 

activity to fix the problem would be taken seriously. 

Keywords: performance evaluation, research institutes, index of supporting and  special measures to 

support of management, research, technology 
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