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پیشگفتار
فعالیت های پژوهشی در صورتی به طور مطلوب انجام می شود که ارزیابی مستمر آن ها به عمل آید
و براساس نتایج ارزیابی ،اقدام برای بهبودی به عمل آید .ارزیابی پژوهش در کشورهای صنعتی جزء
جدائی ناپذیر سازو کار مدیریت و برنامه ریزی نظام ملی پژوهش منظور می شود .ارزیابی پژوهش
را می توان در سطح نظام ملی تحقیقات ،سازمان های تحقیقاتی  ،طرح های تحقیقاتی و فعالیت های
پژوهشگران به عمل آورد.در این مجموعه ارزیابی نظام تحقیقات و سازمان های تحقیقاتی مورد نظر
قرار می گیرد.
معموال" ارزیابی فعالیت های پژوهشی از طریق سازو کاری جدا از ارزیابی فعالیت های آموزش
عالی انجام می شود .به عنوان مثال ،در انگستان ،در حال حاضر ،این سازوکار "چارچوب تعالی
پژوهش" ) (Research Excellence Frameworkنامیده می شود.از طریق این سازوکار ،هریک از
مراکز پژوهشی ،و نیز دانشگاه ها با توجه به رسالت و ماموریت خود نسبت به سنجش عملکرد
پژوهشی خود ،برا ساس معیارها ،مالک ها ونشانگرها به ارزیابی درونی خود می پردازند و آن را
گزارش می کنند.
در ایران نیز در دو دهه گذشته کوشش های مربوط به ارزیابی کیفیت در آموزش عالی از طریق
تدوین واجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی گروه های آموزشی دانشگاهی،به عنوان طرح
پژوهشی ،به انجام رسیده است .اما ،این کوشش ها بیشتر معطوف به ارزیابی ابعاد آموزشی و فرایند
های مرتبط با یاددهی-یادگیری بوده است .دراین باره متون چندی به عنوان راهنمای ارزیابی گروه
های آموزشی منتشر شده است .اما ،برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی راهنمای الزم در دسترس
نبوده است.
با توجه به نکات یادشده ،دراین مجموعه ابتداء به تعریف مفاهیم اساسی در ارزیابی فعالیت های
پژوهشی پرداخته می شود .سپس چگونگی ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی  ،با توجه به عوامل
مورد ارزیابی ،مالک ها و نشانگر ها بیان می گردد .سرانجام مراحل ارزیابی درونی و برونی شرح
داده می شود .در تدوین برخی از مطالب این مجموعه از مباحث مطرح شده در کارگاه آموزشی
ارزیابی پژوهش و دانشوری ،که در کنفرانس شبکه بین المللی نهاد های تضمین کیفیت در آموزش
عالی ( )Mead, 2003مطرح شده بود ،استفاده شده است .امید است این مجموعه مورد استفاده افراد
عالقه مند به ارتقاء کیفیت پژوهش در کشور وسایردست اندرکاران ذی ربط قرار گیرد.
عباس بازرگان
استاد ومدیرپیشین گروه سنجش و تحقیقات آموزشی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
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 -1 مفاهیم اساسی در ارزیابی فعالیت های پژوهشی
از دیر زمانی پژوهش یکی از کارکردهای دانشگاهی منظور می شده است .ارزیابی این کارکرد ازجمله اولویت های برنامه ریزی و
بهبود کوشش های دانشگاهی بوده است.اما ،در دهه دوم قرن بیست ویکم ارزیابی پژوهش یکی از دغدغه های اصلی اغلب کشورها
موفق د ر توسعه اقتصادی قرار گرفته است .علت این امر  ،نقش پژوهش و تاثیر آن در توسعه کشورها است(.)E.U.,2010
در این راستا ،در سطح بین المللی در بیشتر دانشگاه های جهان نسبت به تامین بودجه طرح های تحقیقاتی در سطح دانشگاهی و ملی
توجه شده و به طور سازمان یافته برای انجام آن امکانات بیشتری از طریق رقابتی ساز و کارهای الزم فراهم شده است .اما ،برای
این امر انجام ارزیابی نظام تحقیقاتی دانشگاهی و سازمان های تحقیقاتی وابسته به دستگاه های اجرائی ضرورت دارد .هر چند در
سطح ملی اجرای طرح های کالن پژوهشی از طریق رقابتی تصویب و به اجرا در می آید،اما طرح های تحقیقاتی در سطح گروه
های آموزشی و دانشگاهی نیاز به آن دارد که ارزیابی "درخواست برای طرح پیشنهاد تحقیق" ( )R.F.P1نیز به صورت رقابتی به
عمل آید.
به رغم نکته یاد شده ،نظر به این که بودجه های تحقیقاتی همیشه با محدودیت روبه رو هستند و با توجه به اهمیت رابطه موضوع
طرح های تحقیق با نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش ،بررسی و تصمیم گیری درباره طرح های تحقیقاتی در سطح ملی
دارای پیچیدگی است .لذا ،ارزیابی فعالیت های پژوهشی از نقطه آغازین تدوین طرح تا اجرا ،تهیه گزارش و استفاده از نتایج آنها،
موضوعی است که از اهمیت برخوردار می باشد .این اهمیت با توجه به موارد زیر قابل توجیه است:
-

تجاری کردن نتایج طرح های پژوهشی

-

ضرورت انجام تحقیقات میان رشته ای

-

ضرورت همکاری های پژوهشی میان -دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی

-

ضرورت همکاری های پژوهشی میان نهادهای بخش خصوصی و دولتی.

نظر به مراتب فوق ،ارزیابی فعالیت های پژوهشی در آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است به طوری که الزم است
کیفیت نظام تحقیقاتی را بازنمائی و برای ارتقای آن تالش نمود.
 -1-1تعریف تحقیق
به منظور ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی ،ابتدا الزم است نوع فعالیت هایی که در زمره تحقیق قرار می گیرند ،تعریف شود .هر چند
ممکن است درباره یک تعریف واحد ،اصحاب پژوهش به توافق نرسند ،اما به منظور انجام ارزیابی ،الزم است که تعریفی مشخص
را مورد استفاده قرار دهیم .از این رو ،آن دسته از فعالیت هایی که تعریف زیر درباره آن ها صادق باشد را می توان به عنوان
فعالیت های پژوهشی قلمداد کرد .این تعریف به عنوان چارچوبی برای ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی مورد نظر قرار می گیرد
(:)Meade,2003
"تحقیق عبارت از فعالیتی است که به جست و جوی اصیل می پردازد تا از طریق آن ،درک و دستیابی به دانش حاصل شود".
این فعالیت می تواند جست و جوهای کمی (آزمایشی ،غیرآزمایشی) ،که امکان آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق
وجود دارد ،یا جست و جوهای کیفی و آمیخته را در بر داشته باشد .حاصل این گونه فعالیت ها می تواند بازنمایی یک نظریه،
برقراری رابطه میان پدیده ها ،یا تاثیر متغیرها بر یکدیگر و یا بازنمایی پیکره ای از دانش بشری باشد .عالوه بر آن به کمک تحقیق
می توان درک خود را از یک پدیده افزایش داد.
 -2-1تعریف ارزیابی تحقیق
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ارزیابی تحقیق ،فرآیند تعیین ،تهیه و گردآوری داده ها و اطالعات درباره فعالیت های تحقیقاتی به منظور قضاوت و تصمیم گیری
درباره این فعالیت ها است .هدف ارزیابی تحقیق دریک دانشگاه /موسسه به شرح زیر است( :الف) تا چه اندازه برنامه های تدوین
شده برای فعالیت های پژوهشی از کیفیت الزم برخوردار است؛ (ب) تا چه اندازه برنامه های تدوین شده به طور اثربخش به اجرا
درآمده اند؛ (ج) تصمیم گیری درباره این که چگونه کیفیت فعالیت های تحقیقاتی را می توان ارتقا بخشید .به عبارت دیگر ارزیابی
فعالیت های پژوهشی درصدد آن است که قضاوت کند فعالیت هایی که به عنوان پژوهش انجام شده است تا چه اندازه در راستای رشد
علمی و هدف های دانشگاهی بوده و اثربخش اند .عالوه بر آن از این طریق می توان با اتخاذ تصمیم های مناسب برای ارتقاء کیفیت
فعالیت های پژوهشی پرداخت.
 -3-1بستر و محیط تحقیق
در سازمان های تحقیقاتی و دانشگاه های پژوهش-محور  ،تاکید بر آن است که اعضای هیات علمی و نیز دانشجویان تحصیالت
تکمیلی نسبت به نیازهای محلی ،ملی و سپس بین المللی حساس باشند و عالوه بر آن ،طرح های پژوهشی خود را بر اساس این
نیازها تدوین و اجرا کنند .لذا ،اعطای بودجه و اعتبارات پژوهشی به سازمان های تحقیقاتی /دانشگاه ها را می توان بر اساس
ارزیابی فعالیت های پژوهشی به عمل آورد .چگونگی این ارزیابی و اعطای بودجه و اعتبار باید با توجه به شواهد کمی و کیفی
باشد .در این راستا ،معموالا اجزائی ازدسته عامل های پنجگانه سیستم تحقیقاتی(ر.ک .بخش ا )4-را می توان برای تخصیص بودجه
و اعتبار پژوهشی سازمان ها/دانشگاه ها در سطح ملی مورد نظر قرار داد:








تعداد طرح های پژوهشی عرضه شده ،تصویب و اجرا شده،
رابطه طرح های پژوهشی با نیازهای جامعه،
اطالع رسانی درباره یافته های طرح پژوهشی و اشاعه نتایج آنها،
میزان مشارکت پژوهشگران در اجرای هر طرح پژوهشی،
میان رشته ای بودن طرح های پژوهشی،
میزان مشارکت سازمان ها /دانشگاه های دیگر در سطح ملی و بین المللی در اجرای هر یک از طرح های
پژوهشی.

بنابراین ،می توان ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان ها/دانشگاه ها را با توجه به عامل های یاد شده به عمل آورد .بدین سان ،می
توان به منظور ایجاد بستر (زمینه) و محیط مناسب بازخورد الزم را فراهم ساخت .فراهم آوردن چنین بستری ،مستلزم آن است که
ابتدا ارزیابی درونی و سپس برونی فعالیت های پژوهشی انجام شود .بر اساس نتایج این ارزیابی ها می توان به برنامه ریزی
راهبردی پژوهش در سطح دانشگاهی پرداخت.

 - 2 ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی
به طور کلی برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی می توان از دیدگاه سیستمی و الگوی عناصر سازمانی( 2)OEMاستفاده کرد
(بازرگان،1394،ص .)15بر اساس این دیدگاه  ،هر نظام تحقیقاتی را می توان با پنج دسته از عامل ها به شرح زیر بازنمائی کرد:
o
o
o
o
o

دروندادها (پژوهشگران ،برنامه تحقیقاتی ،مدیران ،تجیهزات ،منایع اطالعات علمی ،منابع مالی  ،کارکنان پشتیبانی)...،؛
فرایند ها ( فرایند بررسی و تصویب طرح ها ،فرایند نظارت و ارزیابی تکوینی ،فرایند پشتیبانی)...،؛
بروندادهای واسطه ای (گزارش های ادواری پیشرفت طرح های تحقیقاتی ،نتایح واسطه ای)... ،؛
برونداد های نهائی (گزارش های نهائی طرح های تحقیقاتی ،آثار علمی منتشر شده ،خدمات مشورتی عرضه شده)...،؛
پیامدها (عرضه راه حل برای مسایل توسعه کشور ،یاری دادن به برآوردن نیازهای حامعه ،توسعه علمی کشور ،یاری
دادن به پیشرقت جامعه.)...،

Organizational Elements Model (OEM).
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ارزیابی دروندادها وارزیابی فرایندها (مقایسه آنچه هست و آنچه باید باشد) شبه نیاز نامید ه می شود .اما ،ارزیابی برونداد های
واسطه ای ،ارزیابی بروندادهای نهائی وارزیابی پیامدها نیاز نامیده می شود (کافمن و هرمن/ترجمه مشایخ و بازرگان . )1374،از
این رو ،اولویت با ارزیابی عناصر مربوط به سه دسته اخیر است تا بتوان به شناسائی نیازها پرداخت..وانگهی ،ایحاد هرسازمان
اجتماعی ازجمله یک نهاد تحقیقاتی ،برای برآوردن نیاز ویژه ای از جامعه تاسیس می شود ،بدین جهت ،در قدم اول در ارزیابی
کیفیت یک نظام تحقیقاتی (در سطح ملی /سازمانی )باید به ترسیم وضعیت مطلوب و وضعیت موجود پیامدها(و سپس بروندادهای
نهائی و بروندادهای واسطه ای )این نظام پرداخت تا بتوان مشخص کرد که میزان پاسخگوئی این نظام به نیازهای جامعه چه میزان
است.برای مثال ،از یک سازمان تحقیقتی انتظار می رود که در بهترین حات(وضعیت مطلوب ) چه پیامدهائی ( دستاوردهائی)داشته
باشد؟ و در وضعیت موجود چه وضعتی دارد؟ با ارزیابی بروندادهای نهائی و پیامدهای این سازمان می توان به سوال یادشده پاسخ
داد.
به طور کلی برای انجام ارزیابی باید میان مالک ،نشانگر و استاندارد (بازرگان،1394،ص)47-38تمایز قائل شد .مالک های مورد
ارزیابی فعالیت های پژوهشی عبارت است از ویژگی ها یا جنبه هایی از فعالیت های پژوهشی که الزم است قضاوت درباره آن ها
انجام پذیرد .نشانگرهای فعالیت های پژوهشی ،عبارت است از مشخصه هایی که برای گردآوری داده ها جهت قضاوت درباره کیفیت
فعالیت های پژوهشی باید مورد نظر قرار گیرد .باالخره استاندارد به این سوال پاسخ می دهد که چه میزان از مالک مورد نظر کافی
است تا بتوان وضعیت آن را "مطلوب" قلمداد کرد.
برای ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی ابتدا باید مالک های مورد ارزیابی را شناسایی کرد .سپس نشانگرهای مناسب را فهرست
کرد و با توجه به استانداردهای تعریف شده برای کیفیت فعالیت های پژوهشی ،داده های الزم را گردآوری کرد تا با تحلیل آن ها
قضاوت به عمل آید.

 -3 مالک هاو نشانگرهای ارزیابی فعالیت های پژوهشی
برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی مالک های گوناگونی را با توجه به هدف ها ،می توان مورد توجه قرار داد (QAAHE ،1999؛
NZAAU ،2002؛ LERU ،2012؛ HEFCE ،2002؛ AUQUA ،2001؛  .)HEFCE ،2002اما یک دسته از مالک ها که کاربرد
بیشتری در قضاوت نسبت به کیفیت نظام های پژوهشی دارد ( )Meade ،2003را در اینجا بیان می کنیم.
.1-3مالک های ارزیابی کیفیت پژوهش
این مالک ها شامل هشت دسته به شرح زیر است:









سیاست ها و راهبردهای پژوهشی
رهبری و مدیریت برنامه های پژوهشی
ساز و کار پشتیبانی از فعالیت های پژوهش و دانش افزایی پژوهشگران
تربیت پژوهشگران
پیوند پژوهش و آموزش دانشگاهی
کاربست یافته های پژوهشی
مشارکت در پژوهش
ارزیابی و ارتقاء کیفیت پژوهش.

برای هر یک از مالک های هشتگانه یاد شده ،مجموعه ای از نشانگرهای تعریف شده است .در زیر نشانگرهای سنجش فعالیت های
پژوهشی فهرست شده اند.
 .2-3نشانگرهای ارزیابی کیفیت پژوهش
-1

سیاست ها و راهبردهای پژوهشی

-1-1

ماموریت ها و چشم انداز پژوهش ،هدف های غائی و هدف های ویژه آن؛
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-2-1

سیاست های پژوهشی و رابطه آن با اولویت های ملی؛

-3-1

رابطه سیاست های پژوهشی با سیاست های کالن توسعه علمی کشور؛

-4-1

رابطه برنامه پژوهشی دانشگاه /موسسه با سایر برنامه های آن؛

-5-1

در دسترس بودن رهنمودهای اخالقی پژوهشی؛

-6-1

سیاست های توسعه منابع انسانی برای حمایت از پژوهشگران؛

-2

رهبری و مدیریت برنامه های پژوهشی

-1-2

رهبری پژوهش؛

-2-2

ساختارسازی برای مدیریت پژوهش؛

-3-2

ارزیابی و بازخورد نسبت به ساختار مدیریت پژوهش؛

-3

ساز و کار پشتیبانی پژوهش و دانش افزایی پژوهشگران

-1-3

فرآیند اجرایی حمایت از پژوهش و پشتیبانی از طرح های مصوب؛

-2-3

توسعه حرفه ای پژوهشگران؛

-3-3

تسهیالت ،تجهیزات و منابع پژوهشی؛

-4-3

ایمنی و بهداشت پژوهشگران؛

-4

تربیت پژوهشگران

-1-4

هدایت و نظارت بر تحصیالت تکمیلی در رشته های دانشگاهی؛

-2-4

چگونگی انتخاب و پذیرش دانشجویان در دوره های تحصیالت تکمیلی؛

-3-4

اطالع رسانی ،هدایت و پشتیبانی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛

-4-4

ارزیابی آموخته ها و بازخورد به دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛

-5-4

ساز و کار ارزیابی فرآیند تربیت پژوهشگران؛

-5

پیوند پژوهش و ترویج

-1-5

رابطه ترویج و پژوهش

-2-5

ارزیابی تاثیر پژوهش بر فرآیند ترویج؛

-6

کاربست یافته های پژوهشی

-1-6

اثرات نتایج پژوهشی بر جنبه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه؛

-2-6

ترویج یافته های پژوهشی برای آگاهی عمومی و اقشار مورد نظردر جامعه؛

8

مشارکت در پژوهش

-7

میزان مشارکت سازمان/دانشگاه مورد ارزیابی با سایر سازمان های ذی ربط/دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در تدوین و
-1-7
اجرای طرح های پژوهشی؛
-2-7

راهبردهای تعامل با سایر سازمان ها/دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای پژوهش های میان سازمانی و میان رشته ای؛

-3-7

ساز و کار حمایت از طرح های پژوهشی میان -سازمانی و بین المللی؛

-8

ارزیابی و ارتقاء کیفیت پژوهش

-1-8

نظارت و ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی؛

-2-8

ارزیابی برونی فعالیت های پژوهشی و اقدام برای بهبودی و ارتقاء کیفیت آن ها.

به منظور ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی می توان از استانداردهای پژوهش استفاده کرد .اما معموالا این استانداردها در سطح
ملی و یا سازمانی/دانشگاهی در دسترس نیستند .از این رو ،برای انجام ارزیابی درونی در سطح سازمان/دانشگاه باید رسالت ،هدف
های غائی و هدف های ویژه سازمان/دانشگاه مورد نظر قرار داد و از آن ها به عنوان مرجع قضاوت استفاده کرد.
در انجام ارزیابی فعالیت های پژوهشی در سطح یک سازمان/دانشگاه باید ،مراحل زیر را طی کرد:

 -4 گام های اجرای ارزیابی درونی و برونی
 .1-4گام های اجرای ارزیابی درونی
-1

تشکیل کمیته ارزیابی درونی پژوهش در سازمان/دانشگاه

-2

آشنا کردن اعضاء کمیته با فرآیند ارزیابی درونی پژوهش

-3

تدوین جدول زمانبندی برای اجرای ارزیابی درونی پژوهش

-4

مشخص کردن رسالت ،هدف غائی و هدف های ویژه پژوهش درسازمان /دانشگاه

-5

توافق درباره فهرست مالک های ارزیابی درونی پژوهش

-6

تدوین نشانگرهای مورد نظر برای سنجش مالک ها

-7

تدوین دستورالعمل سنجش وضعیت موجود نشانگرها

-8

مشخص کردن داده های مورد نیاز برای محاسبه نشانگرها

-9

تصمیم گیری درباره نحوه گردآوری داده ها و ابزار آن

-10

گردآوری داده ها

تحلیل داده ها و تدوین گزارش مقدماتی همراه با پیشنهاد برای اقدام جهت بهبود و ارتقاء کیفیت پژوهشی در
-11
سازمان/دانشگاه
-12

توزیع گزارش مقدماتی میان افراد ذی ربط و دریافت نظر تکمیلی یا اصالحی آنان و سرانجام تدوین گزارش نهایی.

در انجام مراحل ششم و هفتم باید به تعریف نشانگرها پرداخته شود و دستورالعمل اجرایی آن ها تدوین گردد.
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-2-4تدوین نشانگرهای ارزیابی درونی پژوهش
از آنجا که تدوین نشانگرها از اهمیت برخوردار است در اینجا به تفصیل به آن ها می پردازیم.
-1

سیاست ها و راهبردهای پژوهشی

-1-1

ماموریت های پژوهشی ،هدف های غایی و هدف های ویژه پژوهش در دانشگاه /موسسه

منظور از این نشانگر آن است که تا چه اندازه سیاست های دانشگاه /موسسه ،که راهنمای فعالیت های پژوهشی است و بر اساس آن
ها دانشگاه نسبت به تدوین برنامه بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت پژوهشی می پردازد ،آشکار است .برای سنجش این نشانگر،
الزم است هدف های ویژه دانشگاه بازنمایی شود و افقی که دانشگاه نسبت به پیشبرد مرزهای دانش و حل مسائل جامعه در نظر دارد
ترسیم گردد.
در بیان ماموریت های پژوهشی ممکن است دانشگاه نکاتی مانند جنبه های زیر را برجسته کرده باشد:
انجام پژوهش بنیادی یا کاربردی در برخی رشته های دانشگاهی به طوری که دانشگاه به موقعیت یکی از مراجع علمی
ملی ،یا منطقه ای و یا جهانی دست یابد؛
-

رقابت پذیری در انجام پژوهش در برخی رشته های علمی در سطح ملی یا منطقه ای یا جهانی،

-

رقابت پذیری برای دریافت منابع مالی جهت انجام پژوهش در برخی رشته های علمی در سطح ملی ،منطقه ای یا جهانی.

با توجه به میزان اشاعه فرهنگ پژوهشی در دانشگاه ها ،می توان آن ها را در یکی از دسته های زیر قرار داد( :الف)"دانشگاه
پژوهشی (متکی بر پژوهش)" ( ،ب)"دانشگاه آموزشی-پژوهشی(پژوهش-محور)" (ج)"دانشگاه آموزشی (آگاه از دستاوردهای
پژوهشی"  .البته فرهنگ پژوهشی در این سه نوع دانشگاه متفاوت است :در دانشگاه آگاهی از دستاوردهای پژوهشی ،منبع اصلی
بودجه دانشگاهی صرف آموزش می شود و درآمد حاصل از اجرای طرح های پژوهشی بر اساس تقاضای خارج از دانشگاه بسیار
جزئی یا هیچ است .در حالی که در دانشگاه پژوهش-محور طرح های پژوهشی چنان طراحی و اجرا می شوند که بخشی از بودجه
پژوهشی از خارج از دانشگاه تامین می شود .باالخره در دانشگاه پژوهشی نه تنها فرهنگ پژوهش ریشه دار است ،بلکه آرزوی این
را در سر دارد که در آینده به یک قطب پژوهشی منطقه ای یا جهانی در یک زمینه خاص علمی تبدیل شود .به عبارت دیگر ،در امر
فعالیت های پژوهشی و اعتبار علمی در یک رشته خاص دانشگاه به مرجع علمی تبدیل شود .بازنمائی چنین اشتیاقی می تواند به
عنوان بیانیه پژوهشی ،فرآیند ارزیابی کیفیت این فعالیت ها را هدایت کند.
-2-1

سیاست گذاری پژوهش و رابطه آن با اولویت های ملی

یکی از جنبه های ریشه دار بودن فرهنگ پژوهشی در یک دانشگاه ،سیاست گذاری درباره پژوهش است .برای ارزیابی این جنبه،
باید به گردآوری داده ها جهت بازنمائی تعلق خاطر دانشگاه نسبت به بیان خط مشی و اولویت های پژوهشی و تخصیص بودجه
پرداخت .برای مثال ،سیاست های پژوهشی در یکی از دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه موارد زیر را در بر داشته است (،2003
:)Meade
-

به کارگیری استانداردهای بین المللی در فعالیت های پژوهشی؛

-

برقراری ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش؛

استفاده از پژوهش و نتایج آن در راستای شناسایی و حل مسائل و مشکالت ملی و به کار گرفتن یافته ها برای توسعه
جامعه زیر پوشش دانشگاه؛
اطمینان حاصل کردن نسبت به برخورداری اعضای هیات علمی و دانشجویان از آزادی های علمی برای صورت بندی
سوال های تحقیق و به دست آوردن دانش و خردمندی در دستیابی به اندیشه های نو و جست و جوی حقیقت به ویژه پژوهش نسبت به
دیدگاه های متضاد؛
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پژوهشی؛

توجه دانشگاه نسبت به چارچوب ها و قوانین مدنی و رعایت باالترین سطح استانداردهای و اخالقی در فعالیت های

-

استفاده بهینه از منابع و پاسخگو بودن نسبت به این امر.

به عبارت دیگر ،نشانگر یاد شده به این امر اشاره می کند که سیاست های پژوهشی باید به طور صریح یا ضمنی با سیاست ها و
اولویت های توسعه ملی مرتبط باشند .سیاست های پژوهشی دانشگاه نه تنها باید با سیاست های توسعه کشور در رابطه باشد ،بلکه
باید با سیاست های آموزشی و عرضه خدمات تخصصی دانشگاه نیز در یک راستا باشد .از این رو ،نشانگرهای مربوط به این
قسمت به دنبال آن است که نمایان کند تا چه اندازه فعالیت های پژوهشی دانشگاه که در دانشکده های مختلف که در حیطه های
آموزشی و پژوهشی انجام می شود ،مکمل یکدیگرند.
عالوه بر جنبه های یاد شده ،الزم است جنبه های اخالقی نیز مورد نظر قرار گیرد .از این رو ،انتظار می رود که در سیاست های
پژوهشی بیان شده به وسیله دانشگاه معیارهای اخالقی پژوهش دانشگاهی و چگونگی رعایت آن ها بازنمائی شود .این امر به ویژه
در رابطه با پژوهش های مرتبط با آزمودنی های انسانی و نیز پژوهش های مربوط به حیوانات باید مورد نظر قرار می گیرد.
(بازرگان1393 ،؛  .)186-177منشور پژوهشی دانشگاه می تواند نکاتی از جمله موارد زیر را در برداشته باشد:
-

مالکیت معنوی آثار علمی مرتبط با دانشگاه؛

-

حقوق مولفان و مترجمان آثار علمی؛

-

نقش استادان راهنما در پژوهش های مربوط به تحصیالت تکمیلی؛

-

چگونگی استفاده از منابع دانشگاهی برای انجام پژوهش.

باالخره در ارزیابی سیاست های پژوهشی دانشگاه الزم است سیاست های مربوط به نیروی انسانی نیز مورد نظر قرار گیرد .این
سیاست ها مواردی از قبیل :حمایت از پژوهشگران ،چگونگی به کار گرفتن آنان ،شرایط الزم برای انجام پژوهش و نکات دیگری
که در ارتقاء بهره وری طرح های پژوهشی موثر است را شامل می شود .مثال هایی در این باره می تواند دربردارنده موارد زیر
باشد:
سیاست مربوطه به حجم واحدهای درسی موظف اعضای هیات علمی و نسبت آن به ساعات مورد انتظار برای انجام
فعالیت های پژوهشی (در برخی دانشگاه ها ساعات مورد انتظار برای پژوهش  20تا  40درصد از حجم واحدهای درسی را تشکیل
می دهد .البته این بستگی به گروه های آموزشی در رشته های تحصیلی دارد).
ساز و کار توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی و ارتباط آن با فعالیت های پژوهشی .برای این منظور می توان فرآیند
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی تازه استخدام شده ،از حالت پیمانی به رسمی-آزمایشی و به رسمی-قطعی را مورد نظر
قرار داد و رابطه آن را به فعالیت های پژوهشی بازنمائی کرد.
سیاست ها و رویه هایی که تالش و کوشش مضاعف و چشمگیر اعضای هیات علمی را در انجام طرح های پژوهشی
شناسایی می کند و پاداش ویژه برای آنان منظور می نماید.
سیاست هایی که موجب تشویق و هدایت پژوهشگران جوان شده و آنان را در راستای تدوین و اجرای طرح های پژوهشی
تشویق می کند.
 -2رهبری و مدیریت برنامه های پژوهشی
در گردآوری داده های مربوط به این نشانگر ،هدف آن است که به سوال اصلی زیر پاسخ داده شود:
"آیا دانشگاه زیرساختی کارآمد و اثربخش برای تعریف رسالت ،مدیریت و هدفگذاری پژوهش دارد؟" برای پاسخ دادن به این سوال،
پرسش های فرعی زیر باید پاسخ داده شود:
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-

وضعیت رهبری پژوهش چگونه است؟

وضعیت ساختار سازمانی چگونه است؟ تشکیالت و نحوه تصمیم گیری در فرآیند پژوهشی چگونه است؟ چه افرادی ،چه تصمیماتی
را در رابطه با تصویب طرح های پیشنهادی از طرف هیات علمی پژوهشی اتخاذ می کنند؟ در این فرآیند چه مراحل عملیاتی طی می
شود؟ حداقل و حداکثر زمان تصویب طرح های بر حسب دانشکده ها چگونه است؟ آیا تفویض اختیار انجام می شود؟ چگونه؟ آیا
آئین نامه ای در این باره وجود دارد؟
به عبارت دیگر از طریق پاسخ به سوال های فرعی یاد شده باید ساختار سازمانی و تشکیالت پژوهش از نظر رهبری و فرآیند
تصمیم گیری در سطح دانشگاه و دانشکده و در سطح گروه های آموزشی توصیف گردد.
البته این امر می تواند کمیته های ویژه پژوهشی که برای حوزه های میان-رشته ای نیز تشکیل می شود را شامل شود.
-3

ساز و کار پشتیبانی پژوهش و دانش افزایی پژوهشگران

به منظور گردآوری داده های مورد نیاز جهت محاسبه این نشانگر باید به سوال های زیر پاسخ داده شود:
تا چه اندازه میان سازمان مرکزی دانشگاه و دانشکده ها در امر پژوهش و خدمات پشتیبانی آن هماهنگی وجود دارد؟
برای پاسخ دادن به چنین سوالی می توان داده های زیر را گردآوری کرد:
-

منابع مالی پژوهشی دانشگاه برحسب دانشکده ها و سایر واحدهای سازمانی دانشگاه؛

اعتبارات ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی (گرانت های پژوهشی) ،چگونگی مدیریت توزیع آن ها و تصمیم گیری
درباره آنها؛
-

منابع مالی پژوهشی حاصل از قراردادهای منعقده با سازمان های بیرونی برحسب دانشکده ها و گروه های آموزشی؛

چگونگی مستند کردن فعالیت های پژوهشی از مرحله عرصه پیشنهاد طرح های پژوهشی به گروه تا سایر مراحل (فرآیند
تصویب ،مدت زمان ارزیابی اولیه ،ابالغ تصویب ،پیگیری و درخواست گزارش پیشرفت اجرای طرح و گزارش نهایی)؛
-

اطالع رسانی درباره فرصت های پژوهشی در دانشگاه از سطح گروه آموزشی تا باالترین سطح؛

-

چگونگی مدیریت فرصت های مطالعاتی و همکاری در طرح های بین المللی؛

-

مدیریت دوره های دکتری در سطح دانشگاه.

عالوه بر داده های فوق ،الزم است درباره فرصت های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی داده ها و اطالعات الزم گردآوری
شود.
همچنین درباره منابع ،تجهیزات و تسهیالت مرتبط به پژوهش و همکاری های پژوهشی میان-گروهی و میان-دانشگاهی نیز باید داده
ها و اطالعات الزم گردآوری شود.
البته ،شک نیست که فضا کاری برای انجام پژوهش از نظر متر مربع فضای کاری و نیز فضای مطالعه انفرادی در خارج از
کتابخانه برای دانشجویان دوره دکتری باید مورد توجه قرار گیرد.
باالخره ،داده ها و اطالعات مربوط به کتابخانه و خدمات فناوری اطالعات به منظور یاری دادن به پژوهشگران برای انجام طرح
های پژوهشی و دسترسی مستقیم به مجموعه کتابخانه ،دسترسی به فتوکپی ،چاپگر ،دستگاه های رایانه ای و غیره نیز باید گردآوری
و عرضه شود .ضمناا ،داده ها و اطالعات مربوط به وضعیت موجود شبکه ها و پایگاه های اطالعات پژوهشی و نیز خدمات فنی
مورد عرضه به پژوهشگران از جمله مواردی است که برای سنجش نشانگرهای یاد شده مناسب است.
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تربیت پژوهشگران

یکی از جنبه های فعالیت های پژوهشی هر دانشگاه ،کوشش در راستای تربیت پژوهشگران است .منظور آن است که برنامه دانشگاه
در سطح تحصیالت تکمیلی از نظر پذیرش دانشجو ،برنامه درسی و نیز اعضای هیات علمی به ویژه ایفای نقش آنان به عنوان
راهنمای پژوهشی ،مورد قضاوت قرار گیرد .زیرا انتظار می رود که در دوره تحصیالت تکمیلی ،به ویژه در سطح دکتری،
تخصص الزم برای تدوین و اجرای طرح های تحقیق پرورش یابد.
در دوره های دکتری انتظار می رود که بخش های آموزشی و پژوهشی برنامه درسی مصوب ،برای پرورش قابلیت های شناختی و
مهارتی الزم را در حوزه های تخصصی برای دانشجو مناسب باشد .پس از اتمام بخش آموزشی ،دانشجو باید برای تدوین رساله
دکتری آمادگی الزم را کسب کرده باشد .در این مرحله ،راهنمایی او برای تدوین طرح پژوهشی رساله از اهمیت برخوردار است.
بنابراین هدایت و راهنمایی دانشجوی دکتری در این مرحله به وسیله استاد راهنما نقش مهمی دارد .از این رو ،برای سنجش کیفیت
فرایند هدایت و راهنمایی دانشجویان در تدوین رساله دکتری باید داده های الزم گردآوری شود .در این باره ،داده ها باید نشان دهد که
دانشگاه چگونه،ازطریق یک فرایند منظم ،انتخاب موضوع  ،طراحی تحقیق واجرای آن،دانشجویان را هدایت کرده و کیفیت پایان
نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی را تضمین می کند.
در راستای قضاوت درباره فعالیت های مربوط به تربیت پژوهشگران داده ها و اطالعات الزم درباره موارد زیر را دانشگاه باید
عرضه کند:
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای تقویت توانایی اعضای هیات علمی نسبت به راهنمایی پایان نامه ها و
رساله های تحصیالت تکمیلی و مدیریت فرآیند اجرایی آن ها؛
فرآیند پذیرش دانشجوی دکتری ،نحوه پذیرش آنان (از جمله برگزاری آزمون ورودی و غیره) تصمیم گیری درباره انتخاب
داوطلبان و رعایت برابری فرصت های یادگیری؛
هدایت اولیه دانشجویان ورودی ،چگونگی آشنا کردن آنان با محیط علمی و دانشگاهی ،به عبور آنان از فرآیند تخصصی
کسب دانش و مهارت های ضروری علمی و نیز آشنا شدن آنان با ارزش های علمی شود.
رابطه موضوع پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی با تخصص و توانایی استادان راهنما و تیم های هدایت کننده
طرح های تحقیق؛
حجم واحدهای درسی استادان راهنما و میزان تعهدات آنان برای راهنمایی دانشجویان تحت سرپرستی؛
وجود آئین نامه های اجرایی درباره فرآیند تدوین ،تصویب و انجام طرح های پژوهشی مربوط به پایان نامه ها ،رساله های
تحصیلی و نیز وظایف و انتظارات متقابل استادان راهنما ،مشاور و نیز دانشجویان؛
وجود ساز و کار ارزیابی پیشرفت اجرای طرح های تحقیق دانشجویی و نحوه بازخور دادن به آنان برای بهبودی؛
فراهم بودن امکان درخواست رسیدگی به عدم برآوردن انتظارات علمی اعضای هیات علمی از طرف دانشجویان یا
بالعکس و نحوه رسیدگی به تعارضات احتمالی و اقدام برای رفع تعارض.
به هر حال هدف از گردآوری داده های مربوط به اقالم یاد شده ،بازنمائی فرآیندها و شیوه های نظارت بر دوره های تربیت
پژوهشگران و چگونگی بهبودی کیفیت آن ها است .به طوری که بتوان بر اساس نتایج ارزیابی نسبت به دستیابی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی به باالترین سطح دانش و مهارتی پژوهشی در رشته تخصصی اطمینان حاصل کرد.
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پیوند پژوهش و ترویج
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در ارزیابی درونی کیفیت پژوهش در سازمان ها/دانشگاه ها ،باید به قضاوت درباره وضعیت موجود فرآیندها و شیوه های شناسایی و
قدرشناسی از اعضای هیات علمی /پژوهشگران در برقراری ارتباط میان پژوهش و تدریس/ترویج پرداخت .داده هایی که برای
بازنمائی این حوزه می تواند گردآوری شود شامل موارد زیر است:
سیاست هایی که رابطه مستقیم میان پژوهش و تدریس/ترویج را تشویق می کنند .برای مثال آئین نامه ها و بخشنامه های
اجرایی که به ارتباط میان پژوهش و تدریس اعضای هیات علمی/ترویج به روش میان کشاورزان مربوط می باشند .در برخی
سازمان ها/دانشگاه ها به طور مرتب جشنواره های مربوط برگزار می شود و نیز کوشش هایی برای انتخاب عضو هیات علمی
/پژوهشگر سرآمد در تدریس/ترویج به عمل می آید .در آئین نامه های داخلی سازمانی نیز می توان چنین تمهیداتی نسبت به ارتباط
آموزش /ترویج و پژوهش یافت.
شیوه نامه ها و روال اجرایی مستند که ارتباط میان تدریس/ترویج و پژوهش را نمایان کند .این موارد می تواند کوشش
های مربوط به تدریس/ترویج مبتنی بر پژوهش را در بر گیرد .همچنین ،آئین نامه هایی که احتماالا برای یاری دادن به اعضای
هیات علمی/پژوهشگران نسبت به تقویت توانمندی تدریس/ترویج آنان و ضرورت حضور در کارگاه های آموزشی طراحی تجربه
های یادگیری تدوین شده باشد ،می تواند برای گردآوری داده های این بخش مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به نکات یاد شده ،در ارزیابی درونی سیستم پژوهشی سازمان/دانشگاه باید نسبت به ساز و کار موجود درباره شیوه
های نظارت و بازنگری تاثیر پژوهش بر فرآیند تدریس-یادگیری/ترویج و بالعکس نیز داده های الزم را گردآوری و تحلیل کرد.
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کاربست یافته های پژوهشی

منظور از گردآوری داده ها درباره کاربست یافته های تحقیق آن است که میزان استفاده از نتایج تحقیق و تجاری سازی یافته های
پژوهشی بازنمائی شود .سوال هایی از جمله این که :دانشگاه در دستیابی به حقوق مالکیت معنوی حاصل از انجام پژوهش چه نقشی
داشته است؟ آیا هیچ یک از طرح های پژوهشی منجر به ثبت اختراعات شده است؟ اگر بلی چند مورد و با چه ویژگی هایی؟
همچنین در این قسمت درباره این که تا چه اندازه طرح های پژوهشی دانشگاه نسبت به مسائل اجتماعی و حوزه های عمومی جامعه
حساسیت داشته اند ،داده های الزم باید گردآوری شود .بنابراین داده ها باید چنان گردآوری شود که به سوال های زیر پاسخ دهد :آیا
طرح های تحقیقاتی دانشگاه هیچ گونه تاثیری بر فرهنگ ،رفتار اجتماعی ،اقتصادی و توسعه پایدار جامعه ،زیر پوشش دانشگاه
داشته است؟ البته ممکن است در دانشگاه واحدهای سازمانی ذی ربط ،برای حمایت از پژوهشگران و حقوق معنوی آنان ،دارای
وظایف ویژه ای باشند .در چنین حالتی الزم است اطالعات مربوط به ساختار سازمانی برای این امر بازنمائی شود تا در ارزیابی
درونی ملحوظ گردد.
در امر ارزیابی درونی در بخش کاربست یافته های پژوهشی معموالا نقش دانشگاه در انتقال دانش نیز مورد نظر قرار می گیرد.
( .)Colbeck ،2002داده هایی که در این باره گردآوری می شود شامل اقالم زیر است:
ترغیب اعضای هیات علمی جدید برای برقراری همکاری های حرفه ای و تعامل سازنده با آن در ورای جامعه علمی
دانشگاهی؛
فرصت های موجود در دانشگاه برای اعضای هیات علمی نسبت به خود-ارزیابی فرآیندهای مورد عمل آنان در تدریس-
یادگیری و اقدام برای بهبودی یا استفاده از نتایج آن ها؛
فرصت های موجود در دانشگاه برای "به هم تنیدن" پژوهش با تدریس و نیز عرضه خدمات تخصصی مورد نیاز جامعه
در مقیاس محلی و یا ملی؛
کوشش اعضای هیات علمی/پژوهشگران در اشاعه نتایج طرح های تحقیق ،به ویژه مخاطب قرار دادن افرادی که به طور
بالقوه می توانند از نتایج پژوهشی استفاده کنند .در جریان قرار دادن این افراد در حین تدوین طرح های تحقیقاتی ،در فرآیند اجرای
طرح ها و نیز آگاه کردن آنان نسبت به نتایج؛
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میزان تعامل اعضای هیات علمی /پژوهشگران با بخش های صنعت و خدمات؛نقش روابط عمومی دانشگاه/سازمان نسبت
به اطالع رسانی درباره تدوین و اجرای طرح های پژوهشی که از نظر مسائل جامعه از اهمیت برخوردارند.انتظار آن است که
روابط عمومی دانشگاه /سازمان نسبت به تدوین گزارش های الزم درباره این گونه طرح ها اقدام کند و بتواند با اشاره ای از طرف
اعضای هیات علمی/پژوهشگران چنین اطالع رسانی را به عمل آورد.
وجود ساز و کاری برای ارزیابی کوشش های پژوهشی اعضای هیات علمی/پژوهشگران و کیفیت فعالیت های آنان به
منظور عرضه بازخورد و حمایت چشمگیر از طرح هایی که "تاثیر به سزایی" در حل مسائل جامعه داشته اند .داده های مربوط به
این قسمت می تواند شامل موارد زیر باشد:
ارزیابی تمام آثار علمی انتشار یافته به وسیله اعضای هیات علمی /پژوهشگران در مقاطع زمانی مشخص که تاثیر قابل
توجهی در توسعه دانش نظری یا کاربست آن ها داشته است.
اعطای امتیاز برای طرح های پژوهشی که دارای چارچوبی پژوهشی با کیفیت برتر بوده و حداقل دو استاندارد زیر را
حائز می باشند( :الف) توسعه دانش نظری یا (ب) بهبود انجام عملیات اجرایی.
ترویج مطالب و یافته های علمی به وسیله هیات علمی دانشگاه ،به ویژه آن دسته از آنان که سهم اصلی وظایف شان صرف
طرح های تحقیقاتی می شود ،از طریق رسانه های همگانی و شرکت در مناظره های دانشگاهی نسبت به مسائل توسعه جامعه؛
میزان ترغیب اعضای هیات علمی /پژوهشگران به عقد قراردادهای پژوهشی با سازمان های اجرایی به منظور حل مسائل
آنان و عرضه نوآوری در این زمینه؛
رضایت اعضای هیات علمی /پژوهشگران از خدمات پشتیبانی دانشگاه/سازمان در طرح های پژوهشی میان-سازمانی.
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مشارکت در پژوهش

یکی از جنبه های کیفیت فعالیت های پژوهشی یک دانشگاه/سازمان میزان همکاری و تعامل آن با سایر دانشگاه ها و سازمان های
ذی ربط است .در این باره داده هایی باید گردآوری شود که به سوال های زیر پاسخ دهد:
-

چه تعامل های پژوهشی با دانشگاه ها/سازمان های دیگر از طریق تدوین و اجرای طرح های مشترک برقرار شده است؟

چگونه دانشگاه/سازمان بر فرآیند مشارکت نظارت می کند تا انتقال دانش بر حسب ایجاد شرکت های دانش-بنیان یا
نوآوری های فنی/صنعتی و امثال آن به عمل آید؟
در راستای هدف های یاد شده ،اقداماتی که برای ایجاد تیم های پژوهشی و تعامل میان اعضای هیات علمی/پژوهشگران یک نهاد و
سایر پژوهشگران به عمل آمده است نیز باید منعکس شود .از این جمله می توان داده های مربوط به ایجاد واحدهای سازمانی مسئول
و یا پایگاه های داده ها و اطالعات ذی ربط ،درباره شبکه های پژوهشی و امثال آن را به عنوان کوشش های دانشگاه گردآوری و
عرضه کرد.
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ارزیابی و ارتقا کیفیت پژوهش

داده های مربوط به این قسمت باید درباره ساز و کار و شیوه های ارزیابی کیفیت پژوهش در دانشگاه/سازمان  ،به منظور دستیابی به
کیفیت مورد انتظار ،گردآوری شود .این داده ها باید به سوال های زیر پاسخ دهد :آیا دانشگاه/سازمان به واحد سازمانی ویژه ای
مسئولیت نظارت بر کیفیت تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی/پژوهشگران( و دانشجویان تحصیالت تکمیلی)
را ،تفویض کرده است؟ معیارهای سنجش کیفیت در این واحد سازمانی چیست؟ شیوه سنجش چگونه است؟ بازخوردهای الزم به
اعضای هیات علمی/پژوهشگران( و دانشجویان )چگونه عرضه می شود؟ نقش دانشکده ها و گروه های آموزشی/زیر بخش های
سازمانی در این راستا چه می باشد؟ دوره های زمانی انجام چنین سنجش کیفیت چیست؟ اقدام برای بهبودی چگونه انجام می شود؟
بنابراین در راستای پاسخ دادن به این سوال ها ،داده ها و اطالعات الزم گردآوری و تحلیل می شود تا در گزارش ارزیابی درونی و
سپس در ارزیابی برونی عرضه گردد.
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البته در ارزیابی برونی فعالیت های تحقیقاتی ،عالوه بر نکات یاد شده ،میزان انتشارات اعضای هیات علمی در مجله های علمی
معتبر ،عرضه مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی و چاپ آثار علمی مورد توجه قرار می گیرد .برای این منظور داده ها
می تواند موارد زیر را شامل باشد:
-

فهرست آثار علمی انتشار یافته اعضای هیات علمی به طور ساالنه؛

-

میزان همکاری دانشگاه با پژوهشگران سایر دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی؛

کیفیت طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رابطه با
نیازها و مرز دانش موضوعی؛
-

ارتباط با نشانه گذاری پژوهشی بین المللی.

 .2-4گام های اجرای ارزیابی برونی
پس از انجام ارزیابی درونی و تهیه گزارش آن ،باید به ارزیابی برونی پرداخت .برای ارزیابی برونی باید هیات همگنان را انتحاب
کرد و از آنان درخواست کرد که گزارش ارزیابی درونی را مورد بازبینی قرادهند .سپس ضمن بازدید از دانشگاه/سازمان تحقیقاتی
مورد ارزیابی ،نسبت به صحت و اعتبار نتایج ارزیابی درونی نظر دهند و به تهیه گزارش این اقدامات بپردازند .گام های ارزیابی
برونی به شرح زیر است:
 ارسال گزارش ارزیابی درونی به یک نهاد ارزیابی برونی در بیرون از دانشگاه/سازمان مورد ارزیابی و درخواستارزیابی برونی،
 شکیل هیات همگنان ،مرکب از سه تا پنج نفراز افراد متخصص ( با توجه به رسالت سازمان/دانشگاه) به وسیله نهادیادشده،
 باز بینی گزارش ارزیابی درونی، بازدید ازسازمان /دانشگاه مورد ارزیابی و تطابق دادها و اطالعات(از طریق مشاهده مستقیم و مصاحبه با افراد ذی ربطوذی نفع )،
 تهیه گزارش ارزیابی برونی  ،تاکید بر پیشنهادها برای ارتقاء کیفیت پژوهش و اقادام برای بهبودی ، بازنگری گزارش ارزیابی برونی توسط نهاد ارزیابی برونی، تدوین و انتشار گزارش نهائی ارزیابی برونی در باره کیفیت نظام مورد ارزیابی توسط نهاد ارزیابی برونی.در ایران تاکنون نهاد ملی برای ارزیابی برونی  ،نه برای نظام آموزش عالی و نه برای نظام ملی تحقیقاتی تاسیس نشده است  .اما در
صورتی که تاسیس شود  ،رعایت برخی اصول توسط آن ضرورت دارد .این اصول ده مورد است ،که به وسیله شبکه بین المللی نهاد
های تضمین کیفیت در آموزش عالی،تصویب شده و انتظار می رود توسط نها د ارزیابی برونی رعایت شود(.)INQAAHE,2003
اصول دهگانه یادشده به شرح زیر است:
)1آشکار بودن رسالت نهاد ارزیابی برونی؛
)2رعایت عدالت و انصاف در تصمیم گیری و قضاوت؛
)3برخورداری نهاد از منابع انسانی و کالبدی کافی برای انجام ارزیابی برونی؛
)4در دسترس قرار دادن دستورالعمل های الزم برای ارزیابی برونی؛
 )5تشکیل کمیته ای از گروه همگنان، 3که مستقل  ،آگاه به فرایند ارزیابی برونی وبه دور از تضاد منافع باشد؛
 )6داشتن مقبولیت عمومی در جامعه علمی؛
.peer group
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 )7مهیا بودن برای پذیرش فرجام خواهی  ،در صورت درخواست نظام تحقیقاتی یا سازمان پژوهشی مورد ارزیابی؛
)8تضمین کیفیت خود نهاد ارزیابی برونی ؛
 )9همکاری نهاد ارزیابی برونی با سایر نهادهای بین المللی در ارزیابی برونی؛
 )10همکاری تنگاتنگ با نظام تحقیقاتی یا سازمان پژوهشی مورد ارزیابی به منظر بهبودی کیفیت ان ها.
با توجه به مطالب یادشده  ،در راستای توسعه پایدار کشور ،ایجاد سازوکار الزم برای نه تنها ارزیابی درونی  ،بلکه ارزیابی برونی
پژوهش امری اجتناب ناپذیر است.

 -5 خالصه
در این مجموعه در باره مفاهیم اساسی در ارزیابی فعالیتهای پژوهشی بحث شد .برای این منظور ابتداء به تعریف تحقیق پرداخته شد.
سپس چگونگی گردآوری داده ها با توجه به عامل ها ،مالک ها،ونشانگرهای ارزیابی بیان شد .برای گردآوری داده ها باید از ابزار
اندازه گیری مانند پرسشنامه  ،مصاحبه ،مشاهده مستقیم و فرم های اطالعاتی استفاده کرد.سپس به تحلیل داده ها پرداخت.ابزار اندازه-
گیری ،و مباحث ضروری دیگر از قبیل تنظیم و تحلیل داده های ارزیابی به تفصیل در جای دیگر بحث شده است(بازرگان،1394 ،
ص .)283-266بنابراین از ذکر این مباحث در این مجموعه خود داری شده است .بمنظور آشنائی با چگونگی استفاده از نتایج تحلیل
داده ها برای قضاوت درباره کیفیت فعالیتهای پژوهشی ،نیز می توان به ماخذ یادشده مراجعه کرد.
ضمنا" یادآوری این نکته ضرورت دارد که اخیرا" مفهوم «علم باز» مطرح شده است  .منظور از این مفهوم  ،باتوجه به
تعریف وسیعتری از فرایند پژوهش علمی" ،بازبودن" درفعایت ها در این فرایند است .به عبارت دیگر  ،تعریف وسیعتر فرایند
پژوهش شامل فعالیت هائی به شرح زیر است)1 :گردآوری)2،تنظیم )3 ،تحلیل)4،انتشار )5 ،بازتحلیل)6 ،نقد و )7باز استفاده از
داده های پژوهشی  .با توجه به این تعریف ونظر به این که استفاده از فناوری اطالعات  ،به ویژه فناوریهای وب  ،2/0باعث شده
است که ابتکار عمل هائی مانند «علم  ،4 »2/ 0مورد نظر قرار گیرد .در این ابتکار عمل ها  ،فعالیت های یادشده با گشادگی و
"بازبودن" روبرو هستند .برای مثال،برخی پژوهشگران برای درج مقاله بجای استفاده از فرایند سنتی  ،از امکانات برخط(آنالین)
استفاده می کنند و آن را مورد نقد جماعت وسعتری از داوران بالقوه قرار می دهند.عالوه بر آن ،دسترسی به داده ها و اطالعات
پژوهشی نیز با گشادگی و "باز بودن روبرو است .شک نیست که رویدادهای یادشده ،ارزیابی پژوهشی را نیزدر آینده تحت تاثیر
قرار دهد .از این جمله می توان به نوآوریهای «مشارکت همگانی در امر پژوهش» یا سیستم-های ارزیابی باز همگنان اشاره کرد.
این نوآوری ها باعث خواهد شد که در ساختار محیط های تولید و اشاعه پژوهش و آثار علمی و نیز ارزیابی آن ها تغییرات قابل
توجهی در آینده رخ دهد .

Science 2.0 )Open Science).
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