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 علوم پزشکی های در دانشگاه سنجیعلم مراکزهای تحلیل ساختار و زیرساخت

 2سعید اسدی، 1فاطمه آتش دلیگانی

 ی دانشگاه شاهد تهرانسنجعلم. کارشناسی ارشد 1

 شناسی دانشگاه شاهدعلمی گروه علم اطالعات و دانش ت. عضو هیأ2

 25/11/95 پذیرش: ، تاریخ10/08/95 :یخ دریافتتار

 

 چکیده

ر و وظایف متنوعی باند سنجی کردهسیس مراکز علمعلوم پزشکی کشور اقدام به تأهای های اخیر دانشگاهدر سال

سنجی مراکز علم کارکردها قرار گرفته است. با این وجود، هنوز مطالعه مستقلی درباره وظایف، ساختار و عهده آن

گاهی سنجی دانشعلم و ساختار مناسب برای مراکز هابندی زیرساختشناسایی و طبقهانشگاهی صورت نگرفته است. د

د و از روش گراند بودهاز نوع کیفی  پژوهشاین  علوم پزشکی، موضوع مورد مطالعه در این پژوهش است.های در دانشگاه

 سنجی و مدیرانساختاریافته با متخصصان علممصاحبه نیمهمورد نیاز از طریق های تئوری استفاده شده است. داده

 جزیهنتایج حاصل از ت وشده  بندیهای علوم پزشکی گردآوری و مقولههسنجی دانشگاپژوهشی و کارشناسان دفاتر علم

سنجی علم دو دسته زیرساخت مطلوب برای مراکزبندی استخراج و دسته به هاتحلیل محتوای کیفی مصاحبهو 

. در ارتباط با ساختار سازمانی مناسب برای ه استشدمنجر فناورانه و سازمانی های گاهی تحت عنوان زیرساختدانش

بندی ساختار مستقل، وابسته و سایر ساختارها شناسایی و دسته اصلی شامل سه مقولهسنجی دانشگاهی نیز علم مراکز

سنجی دانشگاهی یک ضرورت در سب برای مراکز علممناهای بندی ساختار و زیرساختشناسایی و دسته. ه استشد

تیجه سنجی و در نمراکز علم کارکردتواند به بهبود می است. نتایج این تحقیق کارکردو بهبود سازی راستای بهینه

  منجر شود. هاگذاری علمی مناسب در دانشگاهریزی و سیاستبرنامه

 علوم پزشکی.های یرساخت، ساختار، دانشگاهسنجی، گراندد تئوری، زعلم مراکز کلیدی: واژگان
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  مقدمه -1

 طرح تشکیل دفاتر و مراکز ،1380 از نیمه دوم دهه

پزشکی کشور آغاز شده  علومهای سنجی در دانشگاهعلم

سنجش دستاوردهای پژوهشی و  ،است. هدف این مراکز

و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی  هاانتشاراتی دانشگاه

به  سنجیگیری از فنون رایج علماین مراکز با بهرهاست. 

 تآموزشی، اعضای هیأهای سنجش تولیدات علمی گروه

 علوم پزشکیهای و دانشگاه هاعلمی، دانشکده

بندی رتبه برایهایی پردازند. عالوه بر آن، دادهمی

[. 1آورند ]می علوم پزشکی کشور فراهمهای دانشگاه

الزم برای های زیرساخت شناخت ساختار سازمانی و

سنجی، زمینه اثربخشی علم مراکزهای فعالیت

 دستاوردهای این مراکز را فراهم خواهد ساخت.

 و کارکردتوان ابزاری برای بهبود می سنجی راعلم

 پژوهش ،علممدیریت  گیری در حوزهوری و تصمیمبهره

که برای این هااز این رو سازمان و سیاست علم تلقی کرد.

پیش آمده در محیط پویای کنونی های ز فرصتا وانندبت

دانش  باید منابع کنندبهره ببرند و مزیت رقابتی کسب 

[ که مراکز 2] مدیریت کنند یصورت اثربخشرا به

 به این مهم خواهند پرداخت.  هادر دانشگاه سنجیعلم

امروزی، این تنها نیروی انسانی های در سازمان

لکه ساختار و شیوه ارتباط بین ب ،نیست که اهمیت دارد

منظور مدیران به [ و2] نیز جایگاه مهمی دارد هابخش

 کسب اهداف و مقاصد سازمان، ساختار خاصی را طراحی

ها کمک کنند. در واقع، ساختار سازمانی کنند تا به آنمی

آن سازمان  مبنایکند تا برمی نظم حداقلی را ایجاد

همین دلیل، نقش ساختار وجودی استوار داشته باشد. به 

دار، اولویت راهکراهایتحقق و سازی سازمانی در زمینه

 [. 3] استبسیاری اهمیت  دارای

برداری بررسی ساختار سازمانی راهکاری برای بهره

 ثرترین ساختارز منابع در اختیار سازمان است. مؤبهتر ا

سازمانی، ساختاری است که خود را با الزامات محیط 

 د و این محیط سازمانی است که مشخصانطباق ده

کند کدام ساختار مناسب است و باید مورد استفاده می

 [.4]قرار گیرد 

های و مراکز آموزش عالی از سازمان هادانشگاه

 شوند و توسعهمی علمی، آموزشی و تحقیقاتی محسوب

ها به لحاظ اهمیت تولید علم در توسعه کمی و کیفی آن

و ابزارهای آن نیز  سنجیعلماست. جوامع دارای اولویت 

گذاری علمی مورد استفاده در جهت توسعه و سیاست

صدد  پژوهش حاضر در بنابراین. دنگیرمی قرار

و ساختار مناسب  هابندی زیرساختشناسایی و طبقه

 دانشگاهی است.  سنجیمراکز علمبرای فعالیت 

در ایران با ایجاد  سنجیعلمعملی های فعالیت

ت ای یافاستنادی جهان اسالم روند ملی و منطقه پایگاه

های آموزشی و نیز گروه سنجیعلمو بعدها مراکز [ 17]

های کشور ایجاد شدند. هرچند در دانشگاه سنجیعلم

های در دانشگاه سنجیعلماز تشکیل و فعالیت مراکز 

اما تا کنون  ،گذردمی پزشکی کشور چندسالی علوم

باط با زیرساخت و ساختار تحقیقی اختصاصی در ارت

صورت نگرفته است.  هادر این دانشگاه سنجیعلممراکز 

آن است تا با استفاده از دیدگاه  پژوهش حاضر بر

 و سنجیمراکز علممتخصصان، کارشناسان و مدیران 

علوم پزشکی، های مدیران پژوهشی دانشگاه

و ساختار مناسب برای این مراکز را  هازیرساخت

زیر در  هایپرسشبندی کند، بنابراین دستهشناسایی و 

 گیرند:می مورد بررسی قرار پژوهشاین 

علوم پزشکی برای های دانشگاه سنجیعلممراکز . 1

 و امکاناتیها انجام فعالیت مطلوب، به چه زیرساخت

  دارند؟نیاز 

 یسنجمراکز علمساختار تشکیالتی مناسب برای . 2

 دانشگاهی چگونه باید باشد؟

 پیشینه پژوهش -2

موجود در زمینه مراکز های بررسی پیشینه

د دهمی های علوم پزشکی نشاندر دانشگاه سنجیعلم

انجام نشده است. با  موردکه مطالعه مستقلی در این 
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مطالعات متنوعی در زمینه ساختار  ،اینوجود 

ها و های علوم پزشکی از یک سو و روشدانشگاه

از سوی دیگر صورت  یسنجعلمرویکردهای کاربردی 

 شود.می ها پرداختهگرفته است که در ادامه به آن

های علوم پزشکی ایران از ساختار سازمانی دانشگاه 

 گرفته است؛مختلفی مورد مطالعه قرار های جنبه

[ رابطه 5نمونه، جدیدی، معماری و عنبری ] عنوانبه

ساختار سازمانی و هوش سازمانی در دانشگاه علوم 

ور و پذبیحی، ابراهیمی اند.کردهاراک را بررسی  پزشکی

نیز رابطه ابعاد ساختار سازمانی و  [6نیا ]عارفی

 توانمندی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را

نیز  [7پور و سیادت ]رامشگر، رجایی اند.مطالعه کرده

ای ساختار دانشگاه اصفهان و دانشگاه به ارزیابی مقایسه

ند و به این نتیجه اهاصفهان پرداختعلوم پزشکی 

ند که ساختار سازمانی در هر دو دانشگاه دارای اهرسید

 است.  یپیچیدگی و تمرکز زیاد

 سنجیعلمدر زمینه ساختار و وظایف مراکز 

 [ در پژوهشی درباره8مجد و اسدی ] شایان دانشگاهی،

یابی ایجاد شهر مشهد، به زمینهدولتی های دانشگاه

 برمبنایدانشگاهی های در کتابخانه سنجیعلمواحد 

وری و فرهنگ امدل سوات از سه بعد منابع انسانی، فن

از تجزیه و تحلیل  اند. نتایج حاصلسازمانی پرداخته

این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده های داده

 به ترتیب سنجیعلمکه در ایجاد واحد  هاست نشان داد

ثیر أاوری بیشترین تانی و فنسازم منابع انسانی، فرهنگ

ه ه است کگیری کردرا دارند. این پژوهش چنین نتیجه

 سنجیعلمتوان مراکز می با توجه به سه عامل فوق

های وابسته به وزارت علوم، مدی در دانشگاهکارا

تحقیقات و فناوری مطابق با مراکز موجود در 

 های علوم پزشکی کشور ایجاد کرد.دانشگاه

 هاساختار و زیرساخت در سازمان با مقولهدر ارتباط 

ها به آنانجام شده که در زیر معدودی  هاینیز پژوهش

 .شودپرداخته می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Van Raan 

ای با هدف بررسی [ در مقاله9] نیکوکار و همکاران

های مدیریت دانش در یکی از دانشگاههای زیرساخت

ند دنیروهای مسلح با استفاده از روش پیمایشی نشان دا

 مدیریت دانشسازی پیاده خت دانشگاه برایکه زیرسا

د به آموزش کارکنان و یمناسب است و دانشگاه با

 آنان اهتمام بیشتری داشته باشد. کارکردسنجش 

تحقیقات خارج از کشور، بیشتر بر رویکرد و 

ی د سازمانبع تا براند داشتهتمرکز  سنجیعلمهای روش

ید دارد که ک[ تأ12] 1برای نمونه، ون ران این مراکز؛

زن و تعادل در گرو توا سنجیعلممند نظام توسعه

اما اکنون زمان آن  شده است،مطالعات کاربردی مطرح

روی ابعاد ناسی و مطالعه شبا تقویت روش تارسیده 

را جبران  نظری این حوزههای بنیادی و نظری، کاستی

تقویت را دانش های با دیگر مقوله و میزان تعامل آن

ای با عنوان [ نیز در مقاله13] 2سر و الودلکرد. گال

های با پژوهش سنجیعلمهای شاخصسازی یکپارچه»

 ،«شناختی و روشیروشهای شناختی: پیامدجامعه

ا ر سنجیعلمضرورت توجه به ابعاد کیفی در مطالعات 

و ابعاد کمی  هااند. این دو برآنند که روشیادآوری کرده

ی و ابعاد کیفی و با مالحظات نظر سنجیعلم

شناسی در پیوند باشند تا بین شناختی جامعهروش

، زیرا شودارتباط برقرار  سنجیعلمنظریه و روش در 

 یهاپرسش به گوییتنهایی قادر به پاسخبه سنجیعلم

خود های مطرح شده و تحلیل و تفسیر درست شاخص

نیست و این مهم تنها با ارتباط و پیوستگی این حوزه 

 شناختی میسرالعات کیفی و نظری جامعهبا مط

 شود.می

حاکی از آن است که  هادر مجموع، بررسی پیشینه

رت صوعلوم پزشکی بههای دانشگاهساختار سازمانی در 

کلی مورد مطالعه قرار گرفته و از سوی دیگر، وجود 

های علوم پزشکی کشور، در دانشگاه سنجیعلممراکز 

در  سنجیعلماد مراکز ای انگیزشی برای ایجزمینه

. با این [8وم پزشکی شده است ]علهای غیردانشگاه

2 Glaser & Laudel 
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رغم گذشت چندین سال از فعالیت مراکز حال، علی

شکی ایران، مطالعه های علوم پزدر دانشگاه سنجیعلم

این مراکز  کارکردوضعیت موجود و  مستقلی درباره

نجام ای برای اصورت نگرفته است که این مسئله انگیزه

 شود.می حاضر محسوب ژوهشپ

 و فنون هاروش -3

پژوهش حاضر از نوع کیفی است. مطالعات کیفی 

د که اطالعات اندکی در مورد نکنمی زمانی ضرورت پیدا

 موردنظر موجود باشدمورد مطالعه در بافت  پدیده

 کوربین و استراوس نسخه از پژوهش این [. در14]

پژوهش  جامعه. ه استشد استفاده 1تئوری گراندد روش

 تشکیل سنجیعلمرا دو گروه خبرگان و مجریان 

ای از مشتمل بر عده سنجیعلم. خبرگان دهندمی

 گیری. گروه دوم با نمونههستندپژوهشگران این حوزه 

پزشکی شهر تهران  علومهای در دسترس از دانشگاه

)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران( 

افراد مورد نظر  ،به روش سرشماریند و اهانتخاب شد

 نفر(، معاونت پژوهشی  3یس کتابخانه )شامل رئ

نفر( و کارشناسان آن  3) سنجیعلمنفر(، مدیران  3)

ند. در مجموع، اهنفر( مورد مصاحبه قرار گرفت 3واحدها )

 ونبد دسترس، گیری هدفمند و درنمونه با که نفر 25

 جنسیت و سن مانند شناختیجمعیت املوع به توجه

 .اندداده ند، نمونه مورد استفاده را تشکیلاهشد انتخاب

 کیفیت کیفی،های پژوهش درکه قابل ذکر است 

 شودمی آوریجمع دهندهپاسخ هر از که اطالعاتی

 مورد در منظمی قانون واست  اطالعات مقدار از ترمهم

 وجود تحقیقات نوع برای این الزم یهانمونه تعداد

 کیفی مطالعات از زیادی تعداد در نمونه جمندارد. ح

 [.15بوده است ] نفر 30 تا 10 بین شده انجام

روی مراکز پژوهش حاضر به دو پرسش اصلی پیش

کی توجه نشان علوم پزشهای در دانشگاه سنجیعلم

دانشگاهی  سنجیعلمکه مراکز داده است. نخست این
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Grounded theory 

یاز نهایی برای انجام خدمات مطلوب به چه زیرساخت

راکز مکه ساختار تشکیالتی مناسب برای اینو دوم  دارند

ن گویی به ای. برای پاسخچگونه باید باشد سنجیعلم

ها، از مدل گراندد تئوری برای شناسایی و پرسش

 موضوعات استفاده شد.بندی مقوله

 مطالعه این در هاداده آوریجمع برای اصلی روش

 ها. مصاحبهاست بوده فردی ساختاریافتهنیمه مصاحبه

 اهدستگ از استفاده و با هگرفت صورت رودررو صورتبه

 سازیپیاده سرعتبه یک هر شده، ضبط صدا ضبط

. ه استگرفت قرار اولیه تحلیل و کدگذاری مورد و شده

 سی در حدود متوسط طوربه مصاحبه جلسات مدت

. در طول مطالعه ه استدقیقه به طول انجامید

و پایایی تحقیق از بازنگری  یدرستبرای هایی روش

ضمن اینکه روایی و  ه،کنندگان استفاده شدمشارکت

پایایی در تحقیقات کیفی جایگاه چندانی ندارد، چراکه 

 [.16در تحقیق کیفی، هدف ارزیابی چیزی نیست ]

 و کوربین و استراس روش با هاداده تحلیل و تجزیه

 . در ایناسته گرفت صورت هاداده آوریجمع با زمانهم

 هامصاحبه از آمده دستبه کیفی یهاداده روش

مرحله  سه در کدگذاری روش با و دستی صورتبه

 قرار تحلیل مورد گزینشی و محوری آزاد، یگذارکد

 متن هر مصاحبه انجام از پس . پژوهشگراندگرفته

ویرایش ادبی و زبانی  با و کرده سازیپیاده را مصاحبه

ابل ق لت عامیانه به حالت رسمی واز حا آنتبدیل  ،متون

 بعدی مصاحبه انجام پیش از فهم کردن جمالت

)کد یا  باز سطح کدگذاری در .نموده است کدگذاری

 ،بازنگری را هاداده خط به خط پژوهشگر اولیه(، مقوله

 یهامفهوم و و کدها استخراج را آن اصلی یهامفهوم

پس س کرده، استخراج را هاداده در موجود کلیدی

 صورت گرفته است. فرعی( )مقوله محوری کدگذاری

[ 10]است  هادائمی داده الزمه این مرحله مقایسه

 مبنایبر ، کدهای موجودههمین دلیل در این مرحلبه

مشابهت به لحاظ مفهومی ادغام شدند و حول محور 
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فرعی یا طبقات های مشخصی قرار گرفتند و مقوله

تا  هبار تکرار شد ایجاد شدند. این فرایند چندین

پس از  دست آید.دهای اولیه و فرعی بهک ای ازمجموعه

مشخص شدن طبقات و زیرطبقات، هر طبقه با سایر 

آن اطمینان حاصل  درستیتا از  هطبقات مقایسه شد

این کدها به  دیگر این است که برخی از شود. نکته

داشتند در چند مقوله  هاجهت ارتباطی که با آن مقوله

 گرفتند. قرار

 از سوم مرحله در کدهای فرعی شناسایی شده و

 )مقوله اصلی( نامیده گزینشی کدگذاری که کدگذاری

 شناسایی شده کدهای و هامفهوم به توجه با شودمی

سازی و یکپارچه ،گرفت صورت نهایی گزینش

شود. در این مرحله می انجام هاتحلیل نهاییبندی گروه

ای همایعبارت است از درون اصلی که برای تعیین مقوله

ه ست کهامرکزی که مبین خط داستانی مستتر در داده

خود  نوبه خود، تمامی طبقات دیگر را پیرامونبه

ه ک کردتوان چنین فرض می کند،می مجتمع و متمرکز

 استمرکزی  دارای یک طبقه هاهر مجموعه از داده

 و کنندگاننتایج برای سایر شرکت در نهایت [.11]

 ها مواردی کهمتخصصان ارسال شد تا مطابق با نظر آن

 از آن پساصالح شده و دارند نیاز به ادغام و یا تغییر 

قرار  سیرد بررنیز توسط سه نفر از اساتید ناظر کدها مو

 .شدگرفت تا تایید نهایی 

 پژوهشهای یافته -4

مبنی بر شناسایی و  نخست پاسخ به پرسش در

ام انجو امکانات مورد نیاز برای  هازیرساختبندی دسته

ظر ن بنابری، هدانشگا سنجیمراکز علمفعالیت مطلوب 

تحت  هاکنندگان در این پژوهش، زیرساختشرکت

فناورانه و های اصلی زیرساخت عنوان دو مقوله

. اندشدهبندی سازمانی شناسایی و دستههای زیرساخت

فناورانه شامل دو مقوله فرعی های زیرساخت

 د. نشومی افزارهاافزارها و نرمتسخ

 مبنایافزار برفرعی سخت مقوله (،1)جدول در 

رتمند تجسس در نظر گرفته ابزارهای قد اولیه مقوله

 هایمقوله برمبنایافزارها فرعی نرم مقوله شده است و

، هانامهو نمایه هاپایگاه دسترسی به اینترنت، اولیه

های و نظام و مؤسسات سنجیعلمافزارهای نرم

از  کیایی شده است که هر شناس هادانشگاهبندی رتبه

 التشناسایی شده مطابق جم یا کدهای اولیه هامقوله

 کنندگان که در زیرو عبارات بیان شده توسط شرکت

 ده است.شبندی ، شناسایی و دستهبه تفصیل بیان شده

 سنجیعلمفناورانه الزم برای فعالیت مراکز های زیرساخت -1 جدول

 اولیههای مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

 فناورانههای زیرساخت

 ابزارهای قدرتمند تجسس افزارهاسخت

 افزارهانرم

 دسترسی به اینترنت

 نامهو نمایه هادسترسی به پایگاه

 سنجیعلمافزارهای دسترسی به نرم

 اهدانشگاهبندی رتبههای دسترسی به مؤسسات و نظام

 

  «ابزارهای قدرتمند تجسس» اولیه مقوله -4-1

ناسب م هایهای پیشرفته، نیاز به رایانهرایانهبه نیاز 

افزارهای افزار و نرمدارای سخت و ا حافظه باالقوی ب و

با  مثل رایانه ؛تجسس ابزارهای قدرتمندموردنیاز، 

 .هاحافظه باال، دسترسی به اینترنت و پایگاه
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 «دسترسی به اینترنت» لیهاو مقوله -4-2

نیاز به  ،امکانات، دسترسی به اینترنت است کمترین

 پهنای باند وبه نیاز ، ات و شبکه و پهنای باندزتجهی

زارهای اب، سیستم اینترنت قوی، هادسترسی به پایگاه

با حافظه باال، دسترسی  رایانه مانند ؛قدرتمند تجسس

 . هابه اینترنت و پایگاه

 «امهنو نمایه هادسترسی به پایگاه» ولیها مقوله -4-3

ی آاسآی عمدتاً هااشتراک پایگاه ،امکانات کمترین

اهمیت دارد،  هادسترسی به پایگاهو اسکوپوس است، 

های بانک ؛ ماننداین مراکز به منابعی نیاز دارند

ورت صبه هانامهو نمایه هادسترسی به پایگاهاطالعاتی، 

های دسترسی به منابع و پایگاه، است نیاز تراختصاصی

های و پایگاه ISI, SCOPUSاستنادی اعم از پایگاه 

جمله پایگاه استنادی جهان اسالم، پایگاه فارسی از

گاه اطالعات و اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پژوهش

مراکز رکن اساسی  ،هاپایگاه مدارک علمی ایران.

ه دسترسی بامکان شوند، می محسوب سنجیعلم

ه ک هاگزینهبرخی  وجود دارد، اما هاو پایگاه هانامهنمایه

ند و دسترسی به فعالغیر هستند، سنجیعلم مناسب

ترین موضوع عمده ،استضروری بسیار ها این پایگاه

 المللی داخلی ومعتبر بینهای نامهدسترسی به نمایه

مرتبط و معتبر های خارجی، بانک مجالت و کتاب

م دی الزاستناهای دسترسی به پایگاهی، داخلی و خارج

آی اسدسترسی به آی ؛ ماننداستابزارهایی نیاز ، است

 کننده. بندیرتبههای و سازمانها و پایگاه

افزارهای دسترسی به نرم» اولیه مقوله -4-4

 «سنجیعلم

ا هترین زیرساختافزارها و نیروی انسانی از مهمنرم

ها چون ممکن است افزارتهیه اصل نرمهستند، 

ند که فتنکنند یا پس از مدتی از کار بی کار یتدرسبه

 ی نیازافزارهای خاصابزار و نرمبر است، البته هزینه

ول و غیره. افزارهایی مانند سایدسترسی به نرماست، 

افزاری اطالعات و تجهیزات نرم هایفناوریزیرساخت 

 ایی که قدرتافزارهنیاز به نرمافزاری الزم است، و سخت

 . و غیره Insite ؛ مانندتحلیل دارند

 هایدسترسی به مؤسسات و نظام» اولیه مقوله -4-5

 «هادانشگاهبندی رتبه

یا کننده باید دسترسی به مؤسسات ارزیابی

به وجود داشته باشد، ها کننده دانشگاهبندیرتبه

جهانی دسترسی داشته باشند، بندی رتبههای نظام

آی و اس؛ مانند دسترسی به آینیاز استابزارهایی 

 کننده.بندی رتبههای و سازمانها پایگاه

فرعی منابع های سازمانی از مقولههای زیرساخت

ه ک مالی، نیروی انسانی و رسمیت سازمان منتج شده

شناسایی شده مربوط به آن های مقوله( 2)در جدول 

 شده است. ارائه

 دانشگاهی سنجیعلممورد نیاز برای مراکز  سازمانیهای زیرساخت -2جدول 

 اولیههای مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

 سازمانیهای زیرساخت

 نیاز به بودجه اختصاصی منابع مالی

 نیروی انسانی متخصص

 نیاز به شرح وظایف درست تعریف شده توسط مدیران این مراکز رسمیت سازمان

 

نی مطرح شده در سازماهای در ارتباط با زیرساخت

کنندگان که موید این قسمت، جمالت و عبارات شرکت

سازمانی شامل های مربوط به زیرساختهای مقوله

 ،منابع مالی، نیروی انسانی و رسمیت سازمان است

 .شده است آورده
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 «نیاز به بودجه اختصاصی» اولیه مقوله -4-6

گیرد، اهمیت می ها قرارای که در اختیار آنبودجه

 دارند. نیاز ه بودجه اختصاصی رد و بدا

 «نیروی انسانی متخصص» اولیه مقوله -4-7

افزارها و نیروی نرمبحث نیروی انسانی مهم است، 

 نیروی انسانی ،هستندها ترین زیرساختانسانی از مهم

نیروی الزم است،  ،نیازهای سازمان برمبنایمجرب 

ا دن مراکز ابتایدر این مراکز به آموزش نیاز دارد، انسانی 

 عبارت دیگر،درستی داشته باشند؛ بهباید ساختار 

اکز مشغول هستند باید نیروی انسانی که در این مر

وجود خبرگان در این حوزه به لحاظ  طبعاً مناسب باشد، 

 خصصان این حوزه، کارشناسان ارشدمت

 گردآورندگان عنوانبه این رشته( التحصیالنفارق)

متفکر باشند و مغز  عنوانهباطالعات و کسانی که 

پردازی کنند و کسانی که اجرا کنند همگی باید ایده

ترین باشند و این مهمداشته  سنجیعلمگرایش 

 نیازهای این مراکزشود، یکی از می زیرساخت محسوب

مد است که مفاهیم را نیروی انسانی توانمند و کارا

 بدهند وجهت ها ریزیبدانند و بتوانند به برنامه

 .مسئوالن را هدایت کنند

نیاز به شرح وظایف درست » اولیه مقوله -4-8

 «شده توسط مدیران این مراکزتعریف

دیگران نباید شرح وظایف را برای این مراکز تعریف 

شرح وظیفه را تعریف کند و باید مدیر این واحد  کنند.

 ای برای تأیید آن وجود داشته باشد، یککمیته

نیاز دارند که هایی نامهوآیینها ملدستورالعبه مجموعه 

حث مهم مطرح د و مبابرمبنای آن اعضا مشخص شو

را برای این مراکز تعریف کنند، این ها ارچوبشوند و چ

که دانشگاه اطالعات موردنیاز این امکان را داشته باشند 

و وظیفه  ها قرار بدهدواحدها را در اختیار آن

نند ارات قانونی که بتوا، اختیای داشته باشندشدهتعریف

 دستهکنند اطالعات الزم را بمی برای محیطی که کار

ز نیا مورد بیاورند و سایر واحدها موظف باشند اطالعات

این مراکز ها قرار بدهند، در اختیار آن این مراکز را

باید ساختار درستی داشته باشند، منظور این  نخست

د مشغول هستناست که نیروی انسانی که در این مراکز 

باید مناسب باشد و همچنین از نظر جایگاه تشکیالتی 

شود. ها تعریف برای آن یمشخص جایدر ساختار اداری 

برای  ، بایددارندنیاز نامه ضمن اینکه این مراکز به آیین

 موارد شود. اینین مراکز شرح وظایف درستی تدوین ا

به اطالعات همچنین بااهمیت هستند،  هایزیرساخت

 شرح وظیفه مناسبیداشته و دسترسی علمی  ارکنانک

 داشته باشند. 

 مبنی بر ساختار تشکیالتی در پاسخ به پرسش دوم

ظر ن مبنایدانشگاهی، بر  سنجیعلممناسب برای مراکز 

اصلی شامل ساختار مستقل،  کنندگان سه مقولهشرکت

ه ند کاهساختار وابسته و سایر ساختارها شناسایی شد

زیرنظر ریاست » اولیههای به مقوله انکنندگشرکت

 عنوانبه «واحدی مستقل زیر نظر وزارت»و « دانشگاه

(. همچنین 3ساختارهای مستقل اشاره داشتند )جدول

کنندگان اشاره کردند که زیر نظر برخی از شرکت

پراکنده »و « عاونت تحقیقات و فناوری )پژوهشی(م»

ت وابسته فعالی یک ساختار عنوانبه «هادر سایر معاونت

ا توجه بیان اینکه بنندگان نیز با ک. برخی از شرکتکنند

توان برای آن می آن واحد در سازمان به شرح وظایف

 را طراحی کرد، در ایجاد مقوله سایر یساختار مناسب

اصلی در این پژوهش  یک مقوله عنوانبهساختارها 

نظر معاونت داشتند. به ساختارهای وابسته زیرنقش 

د و واحها نظر کتابخانهصورت مستقل، زیروهشی بهپژ

اولیه اشاره شده های مقوله عنوانبه فناوری اطالعات نیز

 است.

 «زیرنظر ریاست دانشگاه» اولیه مقوله -4-9

تواند در از نظر فیزیکی نیز جای این مراکز می

نظر باشد و در مدیریت دانشگاه، که بهمعاونت پژوهشی 

ظر ریاست دانشگاه، جای بهتری ن؛ یعنی زیرمن دومی
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 بیشترین بهره را از ایناز آنجا که ریاست دانشگاه  ،است

نظر ریاست باشد یا اینکه خدمات دارد بهتر است زیر

رسانی وری اطالعات از این جهت که خدماتواحد فنا

دهد، با توجه به نوع کاربرد می انجام را به سایر واحدها

د و باشریاست دانشگاه نظر زیربهتر است  این خدمات،

دهد. البته با توجه به راهبرد ارائه  ی دیگرهامعاونتبه 

در این زمینه دارند و اغلب هایی اینکه کتابداران مهارت

 فراهم استها دسترسی به منابع توسط کتابخانه

عالیت کنند و همکاری فها توانند کنار کتابخانهمی

فعالیتی  ا وبا توجه به هدف این واحدهداشته باشند، 

ر نظطور مستقیم زیررسد اگر بهکه دارند به نظر می

ریاست دانشگاه قرار بگیرند بهتر است و در آنجا به سایر 

ضمن اینکه اتاق فکر  رسانی کنندواحدها خدمات

 ریاست هستند. 

 لوم پزشکیعهای در دانشگاه سنجیعلمساختار یا جایگاه سازمانی مطلوب و پیشنهادی برای مراکز  -3جدول

 مقوله اولیه مقوله فرعی مقوله اصلی

 ساختار مستقل
 نظر ریاست دانشگاه زیر

 واحدی مستقل زیر نظر وزارت

 ساختار وابسته
 زیر نظر معاونت پژوهشی

 واحدی مستقل

 نظر واحد فناوری اطالعات زیر

 هازیر نظر کتابخانه

 داشته باشد سنجیعلمواحد دی برای خود یک هر معاونت و واح مختلفهای پراکنده در معاونت

 داردبستگی به شرح وظیفه  شرح وظایف سایر ساختارها

 

 «واحدی مستقل زیرنظر وزارت» اولیه مقوله -4-10

هترین جایگاه برای این مراکز رسد بمی ه نظرب

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه یا  مجموعهزیر

 د. ستقیم زیر نظر وزارت بهداشت باشم

حدی مستقل زیرنظر معاونت وا» اولیه مقوله -4-11

 «پژوهشی

یا  ندشوادغام ها نیازی نیست با کتابخانهبه نظر من 

 نظر معاونتزیر باید ،هر ارتباط دیگری داشته باشند

 تولید علم را بررسی سنجیعلمتحقیقات باشند چون 

کند و این در حوزه پژوهش و بهترین جایگاه است، می

معاونت تحقیقات و فناوری و در کنار بخش زیر

ها سیاست علم است و سیاست . چون کار آنهاکتابخانه

رسد می نظرهبونت تحقیقات است، علم وظیفه معا

معاونت  مجموعهزیر ،هترین جایگاه برای این مراکزب

ظر نمستقیم زیرطور بهتحقیقات و فناوری دانشگاه یا 

ای و بدون واسطه مجموعه مستقیم، باید زیروزارت باشد

نظر با معاونت پژوهشی باشد، به لحاظ جایگاه زیر

، چون شأن هااز کتابخانه معاونت پژوهشی ولی جدا

گذاری علمی و پژوهشی و به سیاست سنجیمراکز علم

به ها پژوهش است و شأن کتابخانه و ارتقای

اه جایگ رسانی است،مین منبع و خدمت، تأرسانیاطالع

خوب  (نظر معاونت پژوهشیجا )زیر نهمیاین مراکز 

چون در شرح وظایف کتابخانه  است، پژوهشی

 از نظر جایگاه تشکیالتینیست،  سنجیعلمهای گزارش

ترین واحد با معاونت پژوهشی هم به نظر من مرتبط

 ،و با کتابخانه هم ارتباطی ندارد است سنجیعلمواحد 

اه گجای تواننمی ها مشخص نیستتا وقتی وظیفه آن

 شدهرا تعریف کرد و متناسب با وظایف تعریف هاآن

 توانند قرار بگیرند. می هر جایی ،هابرای آن

 «زیرنظر واحد فناوری اطالعات» اولیه مقوله -4-12

را مندی از این خدمات بهرهاز آنجا که بیشترین 

نظر ریاست باشد یا اینکه دارد، بهتر است زیر ریاست
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رسانی ز این جهت که خدماتوری اطالعات اواحد فنا

 دهد. می انجام ی دیگر رابه واحدها

 «هانظر کتابخانهزیر» اولیه مقوله -4-13

دلیل اینکه علم، زیرمجموعه اطالعات است به

ایگاه جیت کند، فعالها زیرنظر کتابخانه منطقی است که

ه چرا ک ،ستا هاها در کتابخانهسازمانی جایگاه اصلی آن

ن ارای انجام امور این واحد را کتابداربکمترین تخصص 

از آن  تواننمی ، ارتباط این دو ناگزیر است ودارند

جایگاه این مراکز کتابخانه و واحد پوشی کرد، چشم

د، هی دارنسنخ هستند و امکانات مشاب با هم سنجیعلم

باشند، این مراکز باید ها نظر کتابخانهبهتر است زیر

مجموعه شگاه و زیرزیرنظر معاونت پژوهشی دان

چون بیشتر کارهای مربوط به  ،دنکتابخانه مرکزی باش

لف مختهای طریق پایگاه ازها سنجش و ارزیابی دانشگاه

که  یشناخت کاملبا گیرد و کتابداران می علمی صورت

ند توانمی بهترو منابع اطالعاتی دارند ها این پایگاه از

، کنند در خصوص وظایف و اهداف این مرکز همکاری

ت، اسها زیرنظر معاونت پژوهشی و کتابخانه طور قطعبه

از طریق کتابخانه ممکن ها چون دسترسی به پایگاه

 است. 

هر معاونت و واحدی برای خود »اولیه  مقوله -4-14

 « داشته باشد سنجیعلمیک واحد 

طور مستقل چنین باید بهمراکز آموزشی و پژوهشی 

 اشند. ود داشته ببرای خرا  واحدی

 «به شرح وظیفه بستگی دارد» اولیه مقوله -4-15

ها آنسپس جایگاه  و ابتدا باید شرح وظایف

 . شودمشخص 

 گیرینتیجه بندی وجمع -5

حاضر با مطرح کردن دو پرسش در زمینه  پژوهش

های دانشگاه سنجیعلممراکز های ساختار و زیرساخت

ه اساسی ئلبه این مس گوییعلوم پزشکی، به دنبال پاسخ

علوم پزشکی های در دانشگاه سنجیعلمبود که مراکز 

 موردباید چه ترکیب و زیرساختی داشته باشند. در 

 است مطرح شدهها ها، مطابق آنچه در یافتهزیرساخت

 شناسایی و استخراجهایی در پاسخ به این پرسش مقوله

توان نتیجه گرفت که به می هابرمبنای آنشده که 

 عناصر سازمانی و فناورانه شامل ترکیبی از

ی انسانی افزارها، منابع مالی، نیروافزارها، نرمسخت

های زیرساخت عنوانبه متخصص و رسمیت سازمان،

 دانشگاهی نیاز است سنجیمراکز علمالزم برای فعالیت 

وری که شناخت و تقویت عناصر مذکور موجب بهره

و ها دانشگاه رشد علمی در نهایتبیشتر از این مراکز و 

 مجد گونه که شایانافراد دانشگاهی خواهد شد. همان

 سنجیواحد علمدر ایجاد  ند،نشان داد[ 8] و اسدی

 اوریترتیب منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و فنبه

های وتو قها و با تقویت فرصت دارندثیر را بیشترین تأ

غلبه و زمینه ایجاد واحد ها توان بر ضعفمی موجود

ش پژوه ، با نتایجها. این یافتهرا فراهم کرد سنجیمعل

[ نشان دادند 9نیکوکار و همکاران] سو است.حاضر هم

 مدیریت دانشسازی که زیرساخت دانشگاه برای پیاده

مناسب است و دانشگاه باید به آموزش کارکنان و 

آنان اهتمام بیشتری داشته باشد که  کارکردسنجش 

دهد ضمن اینکه می را نشان اهمیت ساختار در سازمان

ه دانشگادر  سنجیعلماز وظایف مراکز  کارکردسنجش 

 سنجیمرکز علمشود و بدون توجه و ایجاد می محسوب

پذیر ها، ساختار و وظایف مناسب امکانتبا زیرساخ

 نخواهد بود. 

، هادر دانشگاه سنجیعلمارتباط با ساختار مراکز  در

 ردکارکو ارتباط واحدها در با توجه به نقشی که ساختار 

( و واحدهای ها)سازمانها وری دانشگاهمناسب و بهره

 سنجیعلمزیرمجموعه دارند، مشخص شد که مراکز 

عاونت پژوهشی و در رتبه بعدی دانشگاهی زیرنظر م

نظر ریاست دانشگاه، با توجه به انتظاراتی که از این زیر

اطبان مخ یک نقش و وظیفه در بین عنوانبهمراکز 

کننده این مراکز در بهبود شناخته شده و نقش هدایت
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ثیرگذاری بهتری خواهند کارکرد و تأعلمی،  کارکردهای

مناسب  کارکردوری و داشت که این مهم نیز در بهروه

با ایجاد ارتباط مناسب بین سایر  سنجیمراکز علم

و خدماتی که  کارکردواحدها با این مراکز مطابق نوع 

در ارتباط با مخاطبان سازمانی و غیرسازمانی این مراکز 

 ثیرگذار خواهد بود.دهند بسیار تأمی خود ارائه

در  سنجیعلمدر ارتباط با جایگاه واحدهای 

پزشکی ایران با توجه به گروه  علومهای دانشگاه

رسانی بهتر به از جهت خدمات ،مخاطبان این واحدها

نظر زیررسد قرار داشتن می نظرهمخاطبان خود ب

مستقل در چارت  یواحد عنوانبهریاست دانشگاه 

  .سازمانی، جایگاه مناسبی است

گیری از نظرات متخصصان حاضر با بهره پژوهش

 و مدیران سنجیمراکز علمو نیز شاغالن در  سنجیعلم

اختار س علوم پزشکی، به تبیینهای پژوهشی دانشگاه

در  سنجیعلممطلوب مراکز های مناسب، زیرساخت

 با بررسی .ه استعلوم پزشکی پرداختهای دانشگاه

و تقویت عناصر زیرساختی الزم برای  پژوهشنتایج این 

و ایجاد ساختار مناسب برای این  سنجیمراکز علم

تر میان درستدهی ارتباط و شکلها مراکز در دانشگاه

گیرنده از واحدهای واحدهای مخاطب و خدمت

، این مراکز کارکرد تتواند به تقویمی سنجیعلم

 یسنجعلم چه در حوزه ریزی بهتربرنامهثیرگذاری و تأ

این مراکز  کارکردعلمی سازمان و چه در سطح  یو ارتقا

 کمک کند. 

 قدردانی

با مساعدت کارشناسان و مدیران  پژوهشاین 

پژوهشی های مختلف در معاونتهای بخش

تی هشهای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بدانشگاه

ه صورت گرفت سنجیعلمو نیز برخی پژوهشگران حوزه 

 است که جای تقدیر دارد.

 منابع

صدقی، و اسدی، سعید  ؛جمالی مهموئی، حمیدرضا [1]

 پژوهشی در علوم سنجش اثر(. 1391). شهرام
 فرهنگستان علوم :هران. تهاالگوها و روش پزشکی،

 پزشکی جمهوری اسالمی ایران.

سازمان . (1388، ناصر. )و عسگریعباس ، منوریان [2]
ت انتشارا: . تهراندر عصر صنعت با اطالعات و دانایی

 . دانشگاه تهران

طراحی ساختار (. 1376اعرابی، سید محمد. ) [3]
 فرهنگی.های پژوهش تهران: دفتر .سازمانی

مدیریت منابع انسانی (. 1376) .میرسپاسی، ناصر [4]
راتژیک( تمرین و روابط کار: نگرشی راهبردی )است

 . تهران: شروین.و مقاالت

معماری، فرشته و عنبری،  ؛اهلل[ جدیدی، رحمت5]

تعیین ارتباط ساختار سازمانی با (. 1392) زهره.

های آموزشی تابعه هوش سازمانی در بیمارستان

مجله علمی پژوهشی  .دانشگاه علوم پزشکی اراک
 .22-32صص  (،8) 16 .دانشگاه علوم پزشکی اراک

پور، حسین و ابراهیمی [ ذبیحی، محمدرضا؛6]

بررسی رابطه بین ابعاد (. 1392) .نیا، حسنعارفی

شناختی در ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روان

. مدیریت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 . 48-58صص  (،1) 2پرستاری، 

پور، سعید و سیادت، رجایی [ رامشگر، ریحانه؛7]

ای ساختار بررسی مقایسه (.1393) .سیدعلی

سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی 

 .77-98صص  (،27) 7 آموزش عالی، هنام. اصفهان

 (.1395) .و اسدی، سعید مجد، مجیدشایان [8]

در  یسنجعلم هایواحدایجاد  یابیینهزم

، SWOTاساس مدل بر  دانشگاهیهای کتابخانه

 .های دانشگاهی شهر مشهدمورد مطالعه: کتابخانه

  (،1) 6، نیرسانامه کتابداری و اطالعپژوهش

 . 203-222صص 



 95، زمستان 64شماره  هیافتر

 

107 

ایی پاش نیکوکار، غالمحسین؛ سلطانی، محمدرضا و[ 9]

های (. بررسی زیرساخت1393) هوالسو، امین.

های نیروهای مدیریت دانش در یکی از دانشگاه

 (.3) 6. مدیریت فناوری اطالعات. مسلح

 تحقیق روش(. 1385). محسن باقری،حاج ادیب[ 10]
 علوم در پردازیروش نظریه و راه: گرانددتئوری

 .محققان برای استفاده قابل بهداشتی انسانی و

 .بشری تهران: انتشارات

چراغی،  و موحدی، علیفخر [ صلصالی، مهوش؛11]

تئوری در علوم پزشکی گراندد(. 1386) محمدعلی.
 ان: بشری.. تهر)فلسفه و اصول کاربردی(

[12] Van Raan, AF. (1997). Scientometrics: 

State of the art. Scientometrics, 38 (1), 

205-218.  

[13] Glaser, J. & Laudel, G. (2001). 

Integrating scientometric indicators into 

sociological studies: methodical and 

methodological problems. 

Scientometrics, 52 (3), 411-434.  

[14] Strauss A. & Corbin J. (1998). Basics 

of qualitative research: techniques and 

procedures for developing grounded 

theory. Thousand Oaks: Sage.  

[15] Nieswiadomy, R. M. (1998). 

Foundations of nursing research. 

Appleton & Lange. 

[16] Stenbacka, C. (2001). Qualitative 

research requires quality concepts of its 

own. Management Decision, 39 (7), 551-

556. 

[17] Mehrad, J. & Naseri, M. (2010). The 

Islamic World Science Citation Center: 

A New Scientometrics System for 

Evaluating Research Performance in 

OIC Region. IJISM, 8 (2), 1-10. 

 

 



Rahyaft   Abstract 

 

7 

An Analysis of the Structure and Required Infrastructure for 

Scientometrics Centers at Medical Science Universities 

F. Atash Deligani, S. Asadi1 

 

 

Abstract 

This aimed to investigate the infrastructure and appropriate structure for the scientometrics departments 

in Iranian medical universities. A qualitative approach was used in order to collect the data. In particular, 

Grounded Theory Model and interviews were utilized. The research sample included the research 

deputy, the research staff, the staff of the scientometrics departments at medical universities, as well as 

several experts in scientometrics. The study revealed two types of infrastructure and an appropriate 

structure for scientometrics departments at the medical universities. were grouped as technological and 

organizational infrastructure. According to the interviewees, the infrastructure was necessary for 

scientometrics departments in order to optimize and improve the performance and contribution of 

scientometrics departments at medical universities. 

Keywords: Infrastructure, Structure, Grounded Theory, Scientometrics Departments, Medical 

Universities, Iran.  
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