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آشنایی با برنامهها و نهادهای ارزیابی پژوهش -2 
 

دکتر ونداد شریفی 
 
  

 
 

  

ــهادهای ارزیـابی پژوهـش در  از شمارۀ پیشین معرفی برنامهها و ن
کشورهای مختلف را آغاز و در اولیــن شـماره، بـه یـک برنامـۀ ملـی 
ارزیابی کیفیت پژوهش در انگلســتان اشـاره کردیـم. در ایـن شـماره 
یک نظام ارزیابی پژوهش در ایتالیا را معرفی میکنیم. کمیتۀ ارزیابی 
 (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della پژوهش
(Ricerca یـا CIVR نـهادی اســـت وابســته بــه «وزارت آمــوزش، 

دانشگاهها و تحقیق» ایتالیا که هر سه سال یک بار، نهادهای پژوهشی 
ــگاهها و مراکـز تحقیقـاتی) و نـیز پـروژههـای تحقیقـاتی  (مانند دانش

خاص این کشور را ارزیابی میکند. 
ــف پژوهـش در  هدف از این ارزیابی، شناسایی نقاط قوت و ضع
ــتگزاری پژوهـش و بـه ویـژه  کشور، ارائۀ راهنمایی برای تعیین سیاس
ــت  سرمایهگذاری مستند است. روششناسی این ارزیابی هم کمّی اس
و هم کیفی و شــامل Peer review، ارزیـابی بـر اسـاس مالکهـا و 
ـــی، و benchmarking (مقایســه  شـاخصهای معیـن، ارزیـابی درون

فعالیتهای جاری با فعالیت برتر و نمونه در یک حوزه) است. 
ـــده اســت، محوریــت  همـانطور کـه در شـکل 1 نشـان داده ش
ــن ارزیـابی کمیتـۀ ارزیـابی پژوهـش (CIVR) اسـت کـه  سازمانی ای
ــئولیت کـل ارزیابیهـا را بـر عـهده دارد.  همراه با چند نهاد دیگر مس
CIVR متشکل از هفت عضو اصلی اســت کـه همـه خـبرگان علمـی 

ــتند (یکـی از 7 عضـو اصلـی کمیتـۀ  پیشنهاد شده از سوی دولت هس
اولیۀ، سباسیتانو بانیارا، پروفسور روانشناسی شناختی است). 

ـــی  سـازماندهی و جمعبنـدی کـل فرآینـد ارزیـابی و انجـام برخ
ارزیابیهای کلی بر عهدۀ این کمیته است. هیئتداوران از پنج تــا نـه 
ــی تشـکیل شـده اسـت کـه ارزیابیهـای خـود را از  خبره جامعۀ علم
 CIVR ــه حوزههای خاص پژوهش و نیز پروژههای خاص پژوهشی ب
ــت داوری وجـود دارد  ارائه میدهد. برای حوزههای پژوهش 20 هیئ
که یکی از آنها مربوط به علوم پزشکی است. علــوم روانشـناختی در 
حـوزۀ «علـوم تـاریخی، فلسـفی و روانشـناختی» قـرار دارد. در مــورد 
ـــابی بــه روش گذشــتهنگر، فعالیتهــای  حوزههـای پژوهـش، ارزی
پژوهشی نهادها و مراکز پژوهشی را بررســی میکنـد. روش ارزیـابی 
عمدتاً Peer review است. روش ارزیابی هیئت داوران از پروژههای 
خـاص، هـم گذشـتهنگر (در مـورد گزارشهـای پژوهشـــی) و هــم 
آیندهنگر (در مورد طرحهای پژوهشی و روند اجرای آنها) میباشــد. 
ــود، عـالوه  اطالعاتی که در هیئت داوران و نیز CIVR ارزیابی میش
ــالی  بر تولیدات پژوهشی، شامل دادههایی دربارۀ منابع انسانی، منابع م
و اثرگذاری پژوهش است. تولیدات پژوهشی شامل مقــاالت علمـی، 
کتابهــا و فصــول کتابهــا، طرحهــای پژوهشــی، اختراعـــات و 

پروانههای ساخت و … میباشد. 
منـابع انسـانی عبـارت اسـت از اطالعـاتی در مـورد تعـداد کـــل 
محققان، محققان وابسته به مراکز، کل کارکنان و محققــان خـارجی، 
و منابع مالی درآمد کل، بودجۀ طرحهای پژوهشی و بودجۀ دولتی و 

… را شامل میشود. 
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از مالکهـا و شـاخصهای سـنجش متنـوع کمـی و کیفـی زیــر 
اســتفاده میشــود: الــف) شــاخص کیفــی: اهمیــت نــــوآوری و 
 peer بینالمللیبـودن تولیـدات پژوهشـی کـه ایـن مـالک بـه روش
ــود. ب) بـهرهوری پژوهشـی:  review در هیئتداوران سنجیده میش

شـاخص ایـن مـالک نسـبت نویسـندگان وابسـته بـه مرکـز بـه کـــل 
ــی: شـاخص آن  نویسندگان مقاالت مرکز است. ج) تحرک بینالملل
ــط بـا مرکـز در کشـورهای خـارجی بـه کـل  نسبت پژوهشگران مرتب

ــر  پژوهشگران است. د) اثرگذاری اجتماعی – اقتصادی: این مالک ب
اســاس peer review دربــارۀ اختراعــات و پروانــههای ســاخت، 
محصوالت جانبی پژوهشی و مــیزان گرایـش بـه آمـوزش اسـت. و) 
جذب منابع: مالک آن نسبت درآمد کــل منـهای بودجـۀ دولتـی، بـه 
ــبت محققـان، بـه کـل  درآمد کل است و ز) مدیریت منابع: شامل نس
کارکنان و نیز میزان بودجۀ طرحهای پژوهشی به کل درآمد است. 

  

 
  CIVR شکل 1- ساختار کلی روند ارزیابی در

 


