ارزیابی واحدهای دانشگاهی منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمی بر
اساس شاخصهای علم و فناوری
رضا واال ،1پریناز بنیسی ،2محمد طاهری ،3علی اعتمادی

4

چکیده

امروزه نقش ارزیابی عملکرد علم و فناوری برای دانشگاهها از اهمیت باالیی برخوردار است .زیرا در دنیای
پیچیده و رقابتی عصر حاضر بدون ابزارهای کنترل و ارزیابی نمیتوان سازمانها را اداره کرد .در این راستا
دانشگاهها باید فرایندهای مستمری را برای اداره سازمان و ارزیابی اهدافشان ایجاد كنند تا بتوانند در دراز مدت
در عرصههای رقابتی گام مؤثری در جهت توسعه علم و فناوری بردارند .در این مقاله سعی شده است ضمن
تبیین کارکردهای دانشگاه ها ،شاخصهای مهم ارزیابی علم و فناوری را بر اساس این کارکردها استخراج کرد.
سپس با استفاده از این شاخصها به بررسی وضعیت هر یک از واحدهای دانشگاهی منطقه  12دانشگاه آزاد
اسالمی پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :علم و فناوری ،ارزیابی علم و فناوری ،شاخصهای علم و فناوری ،واحدهای منطقه

 12دانشگاه آزاد اسالمی

 .1دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن
 .2دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن
 .3کارشناسی ارشد  ،EMBAپژوهشگر
 .4کارشناسی ارشد مدیریت ،پژوهشگر
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توسط سازمانهاي معتبر بينالمللي نيز
امروزه ّ
توجه به سنجش علم و ف ّناوري ،نه تنها در سطح ملّي ،بلكه ّ
به صورت يك ضرورت اجتنابناپذير درآمده است .يكي از مهمترين منافع ،استفاده از تحليلها و يافتههاي
اين نوع تحقيقات ،براي پشتيباني از فرايند سياستگذاري و برنامهريزي پژوهشي و فناوري است .از طرفي ،با
وضعيت خود
اعتباربخشي هر شاخص ،جامعة مخاطب تالش خواهد كرد
توجه به اين كه با تدوين ،عرضه و
ِ
ّ
ّ
را در راستاي آن شاخصها بهبود بخشد ،حركت در مسير سنجش و ارزيابي علم و ف ّناوري و تحليل و ارزيابي
تحرك و ايجاد تح ّول
آمارهاي موجود از علم و ف ّناوري بخشهای متعدد کشور و مقايسه آن با خود ميتواند ّ
وضعيت
در بخش علمي و پژوهشي مورد نظر را به دنبال داشته باشد .عالوه بر اين ،داشتن دركي صحيح از
ّ
علم و ف ّناوري در بخش مورد نظر نسبت به ساير بخشها ميتواند منجر به كاهش هزينهها ،جلوگيري از
وضعيت آن را در سطح كشور بهبود بخشد .اين
دوبارهكاريها ،شناسايي شكافها و تقويت نقاط ق ّوت شود و
ّ
موارد را ميتوان به عنوان نمونههايي از فوايد و ضرورتهاي انجام چنين طرحهاي تحقيقاتي برشمرد که بتواند
تصويرهاي واقعيتري از وضعيت علم و ف ّناوري در بخش مورد نظر ،در مقايسه با ساير بخشها ارائه دهد.
توسعة علم و فناوري ناظر بر تمامي تالشها و فعاليت هايي است كه براي ارتقاي سطح علم و فناوري
صورت ميگيرد .اين تالشها ممكن است به خلق يك فناوري جديد منجر شود و يا فناوري موجود را بهبود
بخشد (حاجفتحعليها.)1372 ،
در جامعة دانش محور ،سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي از فعاليتهاي مبتني بر دانش مانند صنايع با
ف ّناوري برتر و متوسط و خدمات مالي و تجاري دانشمحور حاصل ميشود( .)1996 ,OECDفرايندهاي توليد،
توزيع ،انتقال و کاربرد دانش چهار فرآيند اساسي در اقتصادهاي مبتني بر دانش هستند .در اقتصاد دانشمحور
او ًال رابطه بين توليد و بهرهبرداري از دانش بهصورت سيستمي ديده شده كه اجزاء و بازيگران متعددي در توليد
و انتشار و بهرهبرداري از دانش نقش داشته و ثاني ًا داراي جريانهاي بازخوردي است .بدين معني که سيستم
از نحوه فعاليت و تعامل بازيگران در بخشهاي مختلف فرايند بازخورد گرفته و دانش حاصل شده در راستاي
بهبود عملكرد سيستم به كار ميرود (.)2000 ,Cowan
دانشگاه به عنوان نهاد آموزشي و پژوهشي يكي از مهم ترين و مؤثرترين بازيگر نظام ملّي علم و فناوري هر
كشوري محسوب میشود كه تأثير به سزايي در عملكرد نوآورانه و توسعه علمي و فناورانه كشور دارد .دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي با آموزش مهارتها و دانش به نيروي انساني عالوه بر تأمين نيروي كار كارآمد مورد
نياز ساير بازيگران نظام ،باعث انتشار دانش انباشت شده محققان و استادان دانشگاهها ميشوند(,Movery
.)2006 ,Hill ;2004
دانشگاه آزاد اسالمي يكي از نهادهایي است كه بعد از انقالب اسالمي و با هدف تسريع فرايند توسعه علمي
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و فناورانه كشور ايجاد شده است و در طول  26سال فعاليت آموزشي و پژوهشي در كشور و با تأسیس واحدهای
دانشگاهی در مناطق دوازده گانه و حضور در مناطق مختلف كشور از جمله مناطق محروم و دور افتاده كشور
توانسته است ،ضمن كاستن از بار دولت در امر ترويج و توسعه علم ،خود به تنهايي سهمي عمده در اين مسير
داشته باشد .نكته بسيار مهم اين كه در جمهوري اسالمي ايران دانشگاه آزاد اسالمي و دستاوردها و كاركردهاي
آن حامی و ناجی نظام آموزشي عالي كشور گشته و به تقاضاهای فراوان تحصیالت تکمیلی جوانان و جلوگیری
از خروج سرمایههای انسانی و مالی کشور پاسخ مناسب داده و در عرصههای علم و فناوری و کارآفرینی
درخشیده است.
با گذشت بيش از ربع قرن از تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي زمان مناسبي است كه مسئوالن هر یک از مناطق
دانشگاه آزاد اسالمی با بررسی عملکرد واحدهای دانشگاهی تابعه در توسعه علم و فناوری و مقایسه آن با سایر
مناطق بتواند تصویر روشنی از جایگاه منطقه خود با توجه به شاخصهای علم و فناوری به دست آورد.
با بهره گیری از نتایج این بررسی مسئوالن مناطق میتوانند برای ارتقاي جایگاه خود در مقایسه با سایر
مناطق نسبت به اتخاذ راهبردها و راهکارهای متناسب اقدام نمایند.
 -2بیان مساله و ضرورت آن
 -1-2دانشگاه و نقش آن در توسعه علم و فناوري

سيستم علمي يک کشور نقش اساسي در اقتصاد دانش محور دارد .مراکز تحقیقاتی و نهادهاي آموزش عالي،
هسته اصلي سيستم علمي يک کشور به شمار ميآيند و در سطح گسترده در برگيرنده وزارتخانههاي علمي و
شوراهاي علمي دولتي ،بنگاههای مشخص و معين و ساير بخشهای خصوصي و ساختار حمايتي است.
مروري بر تحوالت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به عنوان يك نهاد اجتماعي و فرهنگي از زمان
شكلگيري اوليه در قرن سيزدهم ميالدي نشان ميدهد كه آموزش عالي همواره نهادي پويا و متغيير بوده
است و همگام با تحول ساختارهاي اجتماعي ،فرهنگي و معرفتي ،نقشها و كاركردهاي متعددي را ايفاء كرده
است (Xue, 2006؛ فاضلي .)1383 ،بررسي نقش دانشگاهها در طي سدههاي گذشته نشاندهندة اين است
كه نقشهاي آموزشي و پژوهشي بيشتر از ساير نقشها مورد تأكيد و وفاق محققان بودهاست .هر چند كه در
خصوص چگونگي ،تركيب و نوع ايفاي اين نقشها ديدگاههاي متعددي ارائه شده است .به طور كلي نقش
آموزشي و تربيت نيروي انساني دانشگاهها در تمامي ديدگاهها پذيرفته شده و مورد تحليل قرار گرفته است؛ اما
دانش دانشگاه و نوع پژوهشهاي دانشگاهي ديدگاههاي متفاوتي ارائه
در خصوص كاركرد پژوهشي و توليد ِ
شده است ().Xue, 2006; Mowery, 2004
به اعتقاد پايا در دانشگاهها آموزش و پژوهش دو جنبه مكمل يكديگرند و نبايد ميان آن دو شكاف بيفتد.
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مراكزي كه فقط به كار تدريس ميپردازند ،قادر نخواهند بود اطالعات و آگاهيهاي خود را به روز نگاه دارند
؛ بنابراين آنچه را كه به مخاطبان و دانشجويان منتقل ميكنند ،هر روز كم محتواتر از روز پيش خواهد شد
و پژوهش صرف نيز ارتباط نهاد پژوهشكننده را با مخاطبان و مصرفكنندگان كمرنگ كرده و كاركرد مهم
تربيت نيروي انساني و محققان نسلهاي آينده را معطل ميگذارد (پايا.)1385 ،
طرفداران ديدگاه سيستمي در خصوص فرايند توليد و بهرهبرداري دانش چنين استدالل كردند كه انتقال و به
كارگيري دانش فرايندي هزينهبر است و عالوه بر اين در زنجيرة خلق و بهرهبرداري از دانش ،اجزاي مختلف
نظام باهم داراي تعامل هستند .دانش لزوم ًا تنها در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خلق نميشود ،بلكه دانشگاه
جزئي مهم و حياتي در اين نظام است كه با ساير بازيگران در ارتباط بوده و در همكاري با بخشهاي توليدي
و خدماتي عالوه بر پژوهشهاي بنيادي ميتواند به پژوهشهاي كاربردي ،آموزش نيروي انساني ،كارآفريني
و غيره نيز بپردازد(پايا.)1385 ،
 -2-2مروری بر طرحهای انجام گرفته در خصوص ارزیابی علم و فناوری دانشگاه ها

تا کنون مرور کلّی و دقیقي در مورد ف ّعالیتهای علمسنجی و ف ّناوريسنجي 1یا سنجش علم و ف ّناوری کشور
مؤسسات آموزشی و پژوهشی ،از سوی «هیأت
اليتهاي ّ
صورت نپذیرفته است ،ا ّما در سال  1380ارزیابی ف ّع ّ
توجه قرار گرفته است .اين «هيأت» ،در
نظارت و ارزیابی علمي و فرهنگي شواری عالی انقالب فرهنگی» مورد ّ
دو قالب خرد و کالن ،اقدام به سنجش و ارزيابي علم و ف ّناوری در دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز تحقیقاتی،
الیتهای مذکور
پژوهشکدهها و گروههای تحقیقاتی كشور كرده است كه تاکنون دو گزارش نیز از حاصل ف ّع ّ
توجه به اين كه «هيأت» مذكور به دليل دارا بودن اهداف دانشگاهي ،تنها برخي از
به چاپ رسيده است .ا ّما با ّ
جامعیت و
الیتها از
ّ
جنبهها و همچنين شاخصهاي علم و ف ّناوري را در نظر داشت ،به نظر میرسد كه این ف ّع ّ
توسط حسن زاده ( )1385مورد نقد و
مانعیت کافی برخوردار نبوده است .ا ّولین گزارش منتشرة اين «هيأت»ّ ،
ّ
کلیات» منتشر شده است.
بررسی قرار گرفته و در نشر ّية «کتاب ماه ّ
«مؤسسة پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي» نيز در سالهاي اخير ،با انتشار كتابهايي تحت عنوان
ّ
وضعيت آموزش عالي در كشور ارائه
«گزارش ملّي آموزش عالي ايران» سعي داشته است تا تصويري كلّي از
ّ
«مؤسسه» با رويكردي غيرآماري ،سعي
نمايد (گزارش ملّي آموزش عالي ايران ،)1383 ،ا ّما از آنجايي كه اين
ّ
عمليات و ويژگيهاي آموزش عالي داشته
در ارائة گزارشي كلّي و مختصر از بخشها ،عملكردها ،دستاوردهاّ ،
است ،لذا نميتوان از آن به عنوان گزارش ارزيابي علم و ف ّناوري در كشور نام برد.
جین و همکاران ( )2002در مقاله ای با عنوان « توسعه شاخصهای علم سنجی چین» ضمن تأکید
بر اهمیت ارزیابی تحقیقات از دیدگاه رهبران ،سیاست گذاران ،بنگاههای سرمایه ای و مدیران دانشگاهی،
1. Technometrics
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شاخصهایی از قبیل منابع آماری ،شاخصهای سازمانی ،شاخصهای منطقه ای ،شاخصهای آزمایشگاهی را
مورد توجه قرار داده است.
هامفری استید ( )2003در مقاله ای با عنوان «رشد و توسعه آمار علم و فناوری درکانادا :محاسبه ای غیر
رسمی» به بررسی وضعیت و موقعیت علم و فناوری در کشور کانادا پرداخته و شاخصهای مختلفی مانند
عاملهای انسانی ،تحقیق و توسعه ،نوآوری ،ثبت اختراعات ،تکنولوژی و تجارت و کتاب سنجی را مورد بررسی
قرار داده است.
جان موتون ( )2003در یک فصل از کتاب خود به بررسی شاخصهای علم پرداخته و به ظرفیت کشورهای
آفریقایی در مشارکت در نوآوری فناوری ،با در نظر گرفتن شاخصهای علم و فناوری و گرایشهای مربوط
به هزینه تحقیق و توسعه در بخشهای دولتی ،تجارت و دانشگاه را مورد بررسی و مقایسه قرار داده است.
پابلو دو ا ِست و همکاران ( )2005در گزارشی تحت عنوان « تجزیه و تحلیل همکاریهای تحقیقاتی دانشگاه
– صنعت در انگلستان» نتیجه یک پیمایش گسترده در حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه را ارائه داده است .عالوه
بر نتایج جالبی که گزارش شده است به نظر نویسندگان پیام اصلی نتایج این است که از نقطه نظر محققان
دانشگاهی ارزشمندترین برونداد همکاری صنعت با دانشگاه تولید درآمد جمعی و ارتقای درک اساسی نسبت به
یک پدیده است .مشکل اساسی که محققان گزارش کردند ،کمبود مراکز صنعتی بود که عالقه مند به همکاری
درازمدت با محققان باشند.
اولین رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی ایرانتوسط معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سال  1379انجام شد .در این رتبه بندی مجموعة  249معیار مورد بررسی معیار
مورد بررسی قرار گرفت و دانشکدههای پزشکی در سه حیطة آموزش ،پژوهش و تجهیزات و امکانات رتبهبندی
شدند.
در سال  1389پژوهشی با هدف ارزیابی کیفیت و کمیت تولیدات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران
در یک دورة ده ساله از سال  1997تا  2006انجام گرفت .یافتههای پژوهشی ،رتبهبندی متفاوتی را بر مبنای
معیارهای کمی و کیفی نشان داد .این رتبه بندی بیانگر بروز شکاف بین کمیت و کیفیت تولیدات علمی این
دانشگاه هاست .این تحقیق نشان داد وجود این شکاف ناشی از سیاستگذاریهای سطح کالن کشور مبنی بر
توجه به افزایش کمیت انتشارات علمی در سطح بینالملل بدون توجه به کیفیت آنها در سالهای اخیر است؛
بدین صورت که نحوة ارزیابی سطح کالن کشور ،رفتارهای تولید علم پژوهشگران را به سمت کمیت انتشارات
سوق داده است.
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 -3-2شاخصهای پیشنهادی برای ارزیابی علم و فناوری منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمی

به طور كلي بر اساس رويكرد سيستمي ،دانشگاهها در دستيابي به اهداف اقتصاد دانشمحور و نظام ملّي
نوآوري وظايف و كاركردهاي توليد دانش ،آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر و انتشار و انتقال دانش
را برعهده دارند .بر اساس کارکردهای دانشگاهها میتوان شاخصهایی را به منظور ارزیابی علم و فناوری از
آن استخراج کرد .در ادامه ضمن توضیح مختصری از کارکردهای دانشگاه ها ،شاخصهای مهم نیز با توجه به
این کارکردها تعیین میشود.
الف -توليد دانش

يكي از شيوههاي متداول توليد دانش ،فعاليت پژوهشي محققان در مراكز تحقيق و توسعه است .دانشگاهها و
مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاهها با توجه به امكان دسترسي به نيروي انساني مستعد اعم از اعضاي هيئت
علمي ،پژوهشگران و دانشجويان تحصيالت تكميلي از پتانسيل بااليي براي توليد دانش برخوردار هستند.
پژوهشگران دانشگاهي با انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي نقش مؤثر و حياتي در زنجيرة توليد و به كارگيري
دانش و همچنين در فرايند توسعه علمي و ف ّناورانه كشور ايفاء مينمايند (.)2004 ,Mowery ;2006 ,Xue
به منظور بررسي و ارزیابی كاركرد توليد دانش واحدهای منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي ،استفاده از
شاخصهاي زير مناسب ميباشد:
ميزان هزينه تحقيق و توسعه دانشگاه
تعداد مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه
تعداد مجالت منتشر شده و نمايه شده به تفكيك علمي -پژوهشي و علمي -ترويجي
تعداد مقاالت علمي منتشر شده در مجالت داخلي به تفكيك علمي -پژوهشي و علمي -ترويجي
تعداد مقاالت علمي منتشر شده در مجالت بينالمللي به تفكيك ISIو غير ISI
تعداد كتب علمي منتشر شده توسط دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته به تفكيك تأليفي و ترجمهاي
تعداد اختراعات ثبت شده داخلي توسط دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته
ب -آموزش منابع انساني

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اصليترين نهادي هستند كه با ارائه و آموزش دانش به نيروي انساني كشور،
نياز اقتصاد دانشمحور به سرمايههاي انساني آموزش ديده و كارآمد را برطرف ميكنند .به طور كلي ميتوان
گفت كه پژوهش و آموزش دو وظيفه مهم دانشگاه محسوب ميشوند .پژوهش ،قابليت و انگيزة الزم را براي
آموزش به وجود ميآورد و آموزش ،ايدههاي جديدي را براي برنامههاي پژوهشي به ارمغان ميآورد.
امروزه كاربرد دانش در اكثر فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي باعث شده است كه نياز انسان به آموزش بعد از
دانشگاه متوقف نشود و آموزش به صورت فرايندي مستمر و هميشگي در نظر گرفته شود .از سوي ديگر رشد
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و پيشرفت ف ّناوري اطالعات ،شكل و چگونگي آموزش را متحول ساخته و شيوههاي جديد آموزشي از قبيل
دانشگاه مجازي ،آموزش از راه دور و غيره به سرعت در سطح جامعه گسترش يافتهاند .اين دو پديده ضرورت
تغيير و تحول در نوع نگرش به نقش آموزش نيروي انساني توسط دانشگاهها را بيش از پيش نمايان ساخته
است (.)Xue, 2006; Mowery, 2004
براي بررسي كاركرد آموزش منابع انساني توسط واحدهای منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي استفاده از
شاخصهاي زير مناسب ميباشد:
ميزان فارغالتحصيالن به تفكيك دوره تحصيلي
تعداد اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه علمي
نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان
ج -انتشار و انتقال دانش

انتشار و بهرهبرداري از دانش خلق شده يكي از كليديترين فعاليتهاي اقتصاد دانش محور قلمداد ميشود.
به عبارت ديگر تا زمانيكه دانش در جامعه منشأ اثر نگردد ،فرايند مديريت دانش به طوركامل شكل نگرفته
است .در طي دهههاي گذشته دانشگاهها به عنوان يكي از مراكز توليد دانش ،نقش مهمي در انتشار و انتقال
دانش در كل اقتصاد ايفاء كرده است .راهكارهاي متعددي براي برقراري و تسهيل ارتباط دانشگاه با جامعه و
استفاده از توانمنديها ،پتانسيل و نتايج پژوهشهاي دانشگاهي در سطح جامعه ارائه شده است.
به منظور بررسي كاركرد انتقال و انتشار دانش در واحدهای منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي استفاده از
شاخصهاي زير مناسب ميباشد:
تعداد مراكز تحقيقاتي مشترك بين صنعت و دانشگاه
تعداد پاركهاي علم و ف ّناوري و مراكز رشد وابسته به دانشگاه و برحسب درصد كل پاركهاي كشور
تعداد شركتهاي زايشي و نوپاي حاصل از دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه
مقایسه واحدهای منطقه  12دانشگاه آزاد در شاخصهای منتخب علم و فناوری
 1-3ميزان هزينه تحقيق و توسعه واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه آزاد

نمودار  1ميزان بودجه پژوهشي واحدهاي دانشگاهي منطقه  12بين سالهای  87تا  89را نشان میدهد.
همان طور که نمودار نشان میدهد به طورکلي روند سرمايه گذاري در فعاليتهای تحقيق و توسعه مثبت و
افزايشي بوده است .واحد كرج با بيش از پانزده ميليارد ريال باالترين ميزان سرمايه گذاري را در فعاليتهای
تحقيق و توسعه در بين سالهای  1387تا  1389را داشته است .بعد از كرج نيز قزوين با بودجه پژوهشي حدود
پانزده ميليارد ریال قرار دارد .كمترين بودجه تحقيق و توسعه مربوط به واحد بوئين زهرا است كه مقدار بودجه
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آن كمتر از يك ميليارد ريال است .از بين واحدهاي منطقه  12واحد قم كمترين رشد را داشته است.
نمودار  :1ميزان هزينه تحقيق و توسعه واحدهاي دانشگاهي منطقه  12بين سالهای 89-87
(برحسب ريال)

 -2-3تعداد مراکز پژوهشي واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمی

در اين قسمت ابتدا تعداد مراکز پژوهشي فعال در هر يک از واحدهاي دانشگاهي منطقه  12مورد مقايسه قرار
میگيرند .جدول  1تعداد مراکز پژوهشي فعال در هر يک از واحدهاي دانشگاهي منطقه  12را نشان میدهند.
در بین واحدهای منطقه  12واحد کرج با سه مرکز تحقیقاتی بیشترین تعداد مراکز تحقیقاتی را به خود اختصاص
ن نیز با دو مرکز تحقیقاتی بعد از کرج قرار دارند.
داده است .واحدهای تاکستا 
جدول  :1تعداد مراکز تحقيقاتي منطقه 12

تعداد

واحد دانشگاهي

-

بوئين زهرا

2

تاکستان

-

قزوين

-

قم

3

کرج

5

جمع كل منطقه 12
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 -4-3تعداد اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه آزاد

جدول  2تعداد اعضاي هيأت علمي هر يک از واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکيک درجه علمي را در سال
 1389نشان میدهد .واحد كرج در مجموع با تعداد  659عضو هیات علمی داراي بيشترين عضو هيات علمي با
درجه استاد ،دانشيار ،استاديار ،مربي آموزشيار و مربي در بين واحدهاي دانشگاهي منطقه  12است .واحد بوئین زهرا
نیز با تعداد  90عضو هیأت علمی داراي کمترین عضو هیأت علمي در بين واحدهاي دانشگاهي منطقه  12است.
جدول  :2تعداد اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکيک درجه علمي
نام واحد

استاد

دانشيار

استاديار

مربي

مربي آموزشيار

بوئين زهرا

0

1

23

66

0

11

67

128

3

قزوين

3

5

72

262

0

قم

0

7

75

95

0

کرج

35

46

271

301

6

كل منطقه 12

43

70

510

852

9

تاکستان

بررسي توزيع و پراکندگي درجه علمي  1482عضو هيأت علمي نشان دهنده اين واقعيت است که اکثر
اعضاي هيات علمي اين منطقه داراي درجه مربي هستند؛ به طوري که حدود  57درصد اعضاي هيات علمي
منطقه  12را مربيان تشکيل میدهند و اعضاي هيات علمي با درجه استاديار ،دانشيار ،استاد و مربي آموزشيار
به ترتيب با درصدهاي  1 ، 5 ،34و  3در رتبههای بعدي قرار دارند .نمودار  2تعداد اعضای هیات علمی واحدهای
منطقه  12به تفکیک درجه علمی در  1389را نشان میدهد.
نمودار   :2تعداد اعضاي هيأت علمي واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکيک درجه علمي
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 -5-3تعداد مقاالت علمي منتشر شده واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه

آزاد

در ادامه تعداد مقاالت علمي منتشر شده در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي هر يك از واحدهاي
دانشگاهي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي در طي سالهای  87و  89مورد بررسي و مقايسه قرار میگيرند.
جدول  3تعداد مقاالتي را نشان میدهد كه در هر يك از واحدهاي دانشگاهي منطقه 12در طي سالهای
 87تا  89در مجالت معتبر علمي داخل و خارج از كشور چاپ شده است  .همان طور كه مشخص است در
طي سال  83توسط اعضاي هيأت علمي اين منطقه تعداد  182مقاله علمي در مجالت علمي داخلي و خارجي
چاپ شده است .از اين تعداد  35درصد در مجالت علمي و پژوهشي 50،درصد در مجالت علمي و ترويجي
و  15درصد در مجالت  ISIبه چاپ رسيده است .تعداد مقاالت علمي منتشر شده توسط اعضاي هيات علمي
منطقه دوازده در طی این سالها به رقم  255مقاله علمي رسيده است .از اين تعداد  22درصد در مجالت علمي
پژوهشي 2 ،درصد در مجالت علمي ترويجي و  33درصد این مقاالت در همایشهای داخلی به چاپ رسيده
است .همچنین از تعداد کل این مقاالت  23درصد در مجالت نمایه شده در ISI 5 ،درصد آن در مجالت غیر
 ISIو  15درصد در کنفرانسهای بینالمللی به چاپ رسیده است.
جدول  :3تعداد مقاالت علمي منتشر شده در مجالت معتبر اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي
منطقه  12در سالهای  1387تا 1389
علمي-پژوهشي

علمي-ترويجي

ISI

غير ISI

همايش داخلی

همايش خارجي

مجموع

بوئين زهرا

2

0

4

0

7

4

17

تاكستان

43

1

45

9

94

22

214

قزوين

15

1

27

12

89

81

225

قم

42

14

29

5

105

13

208

كرج

153

6

158

27

92

53

489

كل منطقه 12

255

22

263

53

387

173

1153

واحد دانشگاهی کرج با انتشار  489مقاله از  1153مقاله حدود  42درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص
داده است .بعد از آن قزوین با تعداد  225مقاله از مجموع مقاالت در انتشار  20درصد مقاالت سهیم بوده است.
واحدهای دانشگاهی تاکستان و قم به ترتیب با  19و  20درصد در رتبههای بعدی قراردارند .بوئین زهرا با چاپ
در مجموع  17مقاله حدوداَ یک درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص داده است.
نمودار  3تعداد کل مقاالت علمي منتشر شده واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکیک نوع مقاله را در
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سالهای  1387تا  1389نشان میهد .همان طور که در نمودار مشخص است ،سهم مقاالت منتشر شده در
همایشهای داخلی در هر یک از واحدها تقریبا یکسان میباشد .در واحد کرج بیشترین سهم مقاالت منتر
شده مربوط به مقاالت چاپ شده در مجالت  ISIمیباشد .همچنین واحد کرج در مقاالت دارای بیشرین مقاله
است .این در حالی است که در دیگر واحدها بیشترین سهم مقاالت مربوط به مقاالت چاپ شده در مجالت
 ISIمیباشد .به جز واحد قم مقاالت چاپ شده در مجالت علمی – ترویجی کمترین سهم را در واحدهای
دانشگاهی منطقه  12داشتهاست .در واحد قم کمترین تعداد مقاله چاپ شده مربوط به مقاالت غیر  ISIبوده
است.
نمودار  :3تعداد کل مقاالت علمي منتشر شده واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکیک نوع مقاله
در سالهای  1387تا 1389

 -6-3تعداد اختراعات ثبت شده شده واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه

آزاد اسالمی

جدول  4تعداد اختراعاتي را نشان میدهد كه در هر يك از واحدهاي دانشگاهي منطقه  12در طي سالهاي
 1387الي  1389در كشور ثبت كردهاند .همان طور كه مشخص است واحدهای دانشگاهی بوئین زهرا ،تاکستان
و قزوین در طي اين سالها هیچ اختراعی به ثبت نرساندهاند .واحد قم با ثبت  15اختراع در بین سالهای 1387
تا  1389بيشترين تعداد اختراع را در بين واحدهاي منطقه  12به خود اختصاص دادند .واحد کرج نیز با تعداد 9
اختراع ثبت شده بعد از قم قرار گرفته است.
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جدول  :4تعداد اختراعات ثبت شدة در واحدهاي دانشگاهي منطقه  12در سالهای  1387تا 1389
نام واحد

1387

1388

1389

بوئين زهرا

0

0

0

تاكستان

0

0

0

قزوين

0

0

0

قم

5

8

2

كرج

4

5

0

كل منطقه 12

9

13

2

 -7-3ميزان و درصد فارغالتحصيالن واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مناطق مختلف دانشگاه

آزاد اسالمی

جدول  5و نمودار  4تعداد و توزيع فارغالتحصيالن واحدهاي دانشگاهي منطقه 12به تفكيك دورة تحصيلي
در سالهای  1387تا  1389را نشان ميدهد .همان طور كه مشخص است در طی این سه سال تعداد 43919
نفر دانشجو در دورههاي مختلف تحصيلي از واحدهاي دانشگاهي منطقه  12فارغالتحصيل شدهاند.
بررسي عملكرد واحدهاي دانشگاهي مختلف نشان میدهد كه واحد كرج با بيش از  20751فارغالتحصيل
باالترين عملكرد را در كل اين منطقه داشته است .واحد كرج با داشتن  10821نفر فارغالتحصيل در دورة
كارداني و با داشتن  8916نفر فارغالتحصيل در دورة كارشناسي و با داشتن  849نفر فارغالتحصيل در دورة
كارشناسي ارشد و با داشتن  165نفر فارغالتحصيل در دورة دكتري حرفهاي جايگاه اول در بين واحدهاي
دانشگاهي منطقه  12در هر يك از دورههاي تحصيلي را كسب كردهاند .واحد دانشگاهی قزوین نیز با تعداد
 12603فارغالتحصیل در چهار مقطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در رتبه دوم بعد از کرج
قرار دارد .واحد بوئین زهرا نیز در مجموع با داشتن  769فارغالتحصیل در این سه سال کمترین را به خود
اختصاص داده است .در بین واحدهای دانشگاهی منطقه  ،12سه واحد بوئین زهرا ،تاکستان و قزوین در طی
سه سال  1387تا  1389فارغالتحصیل دوره دکتری نداشتهاند.
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جدول  :5تعداد و توزيع فارغالتحصيالن واحدهاي دانشگاهي منطقه 12به تفكيك دورة تحصيلي در
سالهای  1387تا 1389

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتراي

جمع کل واحد

واحد دانشگاهي

كارداني

0

0

769

بوئين زهرا

442

327

0

4807

تاكستان

1776

2726

305

12603

قزوين

4242

7566

795

0

قم

1081

3251

515

142

4989

کرج

10328

8916

849

165

20751

كل منطقه 12

18362

22786

2464

307

43919

نمودار  :4تعداد فارغالتحصيالن واحدهاي منطقه 12به تفكيك دورة تحصيلي در سالهای 1387
تا 1389

نمودار  4درصد پراکندگی فارغالتحصيالن واحدهاي منطقه 12به تفكيك دورة تحصيلي در سالهای 1387
تا  1389را نشان میدهد .همان گونه که نمودار نشان میدهد ،بيشتر فارغالتحصيالن اين منطقه را دانشجويان
دورة كارشناسي تشكيل میدهد .به طوري كه از كل فارغالتحصيالن  42درصد دورة كارداني 52 ،درصد دورة
كارشناسي 5،درصد دورة كارشناسي ارشد و  1درصد دورة دكتري حرفهاي را در منطقه  12به اتمام رساندهاند.
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 -8-3تعداد کتب چاپ شده واحدهاي دانشگاهي منطقه  12و مقايسه آن با ساير مناطق

جدول  6تعداد کتابهای چاپ شده در واحدهاي دانشگاهي منطقه  12از ابتدا تاکنون را نشان میدهد .منطقه
 12در مجموع با تعداد  287کتاب از ابتدا تاکنون به چاپ رسانده است .تعداد کتابهای تالیفی در این منطقه
 25جلد کتاب و تعداد کتابهای ترجمه شده در این منطقه  37جلد بوده است .در مجموع میتوان گفت حدود
 87درصد کتابهای چاپ شده در این منطقه تالیفی بوده است و  13درصد باقی مانده کتابهای ترجمهای
بوده است.
جدول  :6تعداد کتابهای چاپ شده در واحدهاي دانشگاهي منطقه  12از ابتدا تاکنون

بوئين زهرا

تألیف
0

ترجمه

جمع

واحد

تاكستان

45

0

45

قزوين

55

5

60

قم

0

0

0

كرج

150

32

182

جمع

250

37

287

0

0

نمودار  5تعداد کتابهای چاپ شده در واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکیک نوع کتاب از ابتدا تاکنون
را نشان میدهد .از بین واحدهای دانشگاهی منطقه  12واحد کرج با چاپ تعداد  182جلد کتاب بیشترین
جلد کتاب را به چاپ رسانده است .از بین این تعداد کتاب  150جلد تألیفی و  32جلد ترجمه بوده است .واحد
دانشگاهی کرج در مجموع سهمی در حدود  63درصد از چاپ کتابهای منطقه  12را دارا میباشد .بعد از کرج
واحد قزوین نیز با چاپ  60جلد کتاب جایگاه دوم منطقه به خود اختصاص داده است .قزوین با چاپ  55جلد
کتاب تالیفی و  5کتاب ترجمهای ،سهمی در حدود  21درصد از کتابهای چاپ شده منطقه  12را دارا میباشد.
با توجه به دادههای موجود واحدهای بوئین زهرا و قم کتابی به چاپ نرساندهاند.
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نمودار  :5تعداد کتابهای چاپ شده در واحدهاي دانشگاهي منطقه  12به تفکیک نوع کتاب از ابتدا
تاکنون

 -3نتیجه گیری

هدف اصلي اين مقاله بررسي مقايسهاي شاخصهای علم و فناوري در منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمي و
واحدهاي مربوطه است .شاخصهای ارزيابي علم و فناوري در اين مقاله بر اساس سه كاركرد مهم دانشگاهها
(توليد دانش ،آموزش منابع انساني و انتشار و انتقال دانش) ميباشد .با توجه به شاخصهای علم و فناوري هر
يك از واحدها ،تقريب ًا در تمام شاخصها واحد دانشگاهي كرج بهتر از بقيه واحدها ظاهر شده است .واحد بوئين
زهرا نيز پايين ترين جايگاه را در بين واحدهاي دانشگاهي داراست.
با توجه به ضرورت و نقش مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها در توسعه علم و فناوري ،ايجاد فرهنگ
پژوهش و به تبع گسترش كارآفريني ،الزم است سياست گذاران در تأسيس و گسترش مراكز تحقيقاتي اقدام
نمايند .بررسي تعداد مراكز تحقيقاتي نشان از تعداد كم اين شاخص است.
تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته به واحدهاي دانشگاهي در مجموع  5واحد است كه در بين واحدهاي دانشگاهي
اين منطقه واحدهاي بوئين زهرا ،قزوين و قم هيچ كدام داراي مركز تحقيقاتي نيستند .بررسي توزيع و پراکندگي
درجه علمي اعضاي هيأت علمي منطقه  12نشان دهنده اين واقعيت است که اکثر اعضاي هيأت علمي (حدود
 57درصد) اين منطقه داراي درجه مربي هستند .در خصوص پراكندگي نومقاالت چاپ شده در اين منطقه نيز
ميتوان گفت از تعداد  1153مقاله در طي سالهای  1387تا  ،1389تنها  28درصد آن در مجالت خارجي نمايه
شده است .وضعيت شاخص تعداد اختراعات ثبت شده در منطقه  12نيز حاكي از پايين بودن اين شاخص در
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اين منطقه است .تعداد اختراعات ثبت شده اين منطقه در سال  1389نشان ميدهد كه تنها واحد قم  2اختراع
به ثبت رسانده است و ساير واحدها اختراعي را در سال  1389به ثبت نرساندهاند.
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