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آشنایی با برنامهها و نهادهای ارزیابی پژوهش 

 
دکتر ونداد شریفی 

 
 
 
 

  
ــی  در شمارههای پیشین در مورد روشهای ارزیابی کمی و کیف
ــماره برنامـهها و نـهادهایی  پژوهش توضیح داده شد. در طی چند ش
ـــه ارزیــابی مراکــز  کـه در کشـورهای مختلـف و نـیز کشـورمان ب
ــد معرفـی مـیگردنـد. هـدف ایـن  دانشگاهی و تحقیقاتی میپردازن
است که چشماندازی از وضعیت موجود در جهان به دســت آیـد و 
مشخص شود که برنامهها و شیوههای موجود در کشــورمان در ایـن 
ــماره بـه یـک برنامـۀ ملـی  چشمانداز چه جایگاهی دارند. در این ش

ارزیابی کیفیت پژوهش در انگلستان میپردازیم: 
 

 :Research Assessment Exercise (RAE)

ــه  ایـن برنامـه (RAE)، برنامـهای ملـی در انگلسـتان اسـت کـه ب
صورت دورهای کیفیت پژوهشهای مراکــز دانشـگاهی را ارزیـابی 
میکند و از این طریق چگونگی تخصیص بودجۀ دولتی پژوهش به 
این مراکز را تنظیم مینماید. به عبارت دیگر، این ارزیابی، مشخص 
میکند که بودجۀ میلیارد پوندی دولتــی بـه چـه مراکـزی و در چـه 
اندازهای تخصیص یابد، و بــه نحـوی اسـت کـه مراکـزی کـه نمـره 
باالتری کسب میکنند، سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهند. 
ــن آن  نتایج اولین دورۀ ارزیابی در سال 1992 منتشر شد و جدیدتری
ــار یـابد. RAE قصـد دارد کـه از ایـن  قرار است در سال 2008 انتش
طریق نه تنها راهنمایی برای نحوۀ تخصیص بودجه فراهم کند، بلکه 
منجر به تشویق و ترویج پژوهشهایی باکیفیت شود، چرا که مراکز 
ــاالتر در کیفیـت پژوهـش سـهم بیشـتری از  دانشگاهی دارای نمرۀ ب

ــابی در  بودجه را به خود اختصاص میدهند. از نتایج این برنامۀ ارزی
ــم اسـتفاده میشـود. برخـی بررسـیها نشـان داده  سیاستگذاریها ه
است که از زمان آغاز به کار RAE، کارآمدی و بهرهوری پژوهش 
در انگلستان رشد قابل توجهی داشته به نحوی که ادعا میشود با در 
نظر داشتن هزینۀ صرف شده، پژوهشهای تولید شــده در انگلسـتان 

بیشترین استفاده را در مقایسه با سایر کشورها داشته است. 
نحـوۀ ارزیـابی بـه  ایـن صـورت اسـت کـه نخسـت حوزههــای 
ــه  پژوهشی در چند واجد ارزیابی (حدود 70)، طبقهبندی میشود ک
در واقع رشتههای پژوهش مانند شیمی، فیزیک، روانشناســی، علـوم 
 subpanel ــیره هسـتند. بـرای هـر واحـد یـک بالینی بیمارستانی و غ
متشکل از خبرگان آن حوزۀ پژوهش (که اکثراً دانشگاهی هســتند) 
تشـکیل میشـود. بـرای سـال 2008، روانپزشـــکی، نوروســاینس و 
روانشناسی بالینی یک subpanel دارد که سرپرستی آن با پروفسـور 
پیتر مکگافیــن میباشـد. چنـد subpanel یـک panel بـزرگتـر را 

تشکیل میدهد و هر کدام از آنها بین 9 تا 18 عضو دارد. 
ــد  مراکـز دانشـگاهی بـاید اطالعـات پژوهشـی خـود را بـه واح
(رشتۀ) مربوطه ارائه نمایند. این اطالعــات شـامل مـوارد زیـر اسـت: 
ــثر چـهار مسـتند علمـی  اعضای فعال مرکز و برای هر یک تا حداک
منتشر شده (مانند مقالــه و کتـاب)، مـیزان کمکهـای مـالی کسـب 
ــیز  شده توسط آن مرکز، تعداد دانشجویان و دستیاران پژوهشی، و ن
اطالعـاتی کیفـــی مــانند نحــوۀ عملکــرد پژوهــش، راهکارهــای 
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ــش، سیاسـتگذاریها و شـاخصهایی در  شکلگیری و توسعۀ پژوه
ــد پژوهشـی و نـیز محیـط پژوهـش. مـهم آنکـه  مورد پویایی و رش
مالک ارزیابی، تعداد مستند علمی (مانند مقاله) منتشر شده نیست. 

کیفیت پژوهش هر مرکز توسط خبرگان panel در یک مقیاس 
هفت درجهای تعیین میشود: از 1 تا b3 ،a 3 ،2، 4، 5 و 5*. نمرۀ 1 
معادل این است که کیفیت پژوهش در هیــچ کـدام یـا تقریبـاً هیـچ 
کدام از زیرحوزههــای فعـالیت آن مرکـز در سـطح سـرآمدی ملـی 
نمیباشد و نمرۀ 5* به معنای این است که کیفیت پژوهش در اکــثر 
ــاقی  زیرحوزههای فعالیت مرکز در سطح سرآمدی بینالمللی و در ب
زیر حوزهها در حد سرآمدی ملی است. نمرات 1 و 2 معموالً منجـر 
به عدم جذب بودجــه و نمـرۀ 5* بـه معنـای جـذب بیشـترین سـهم 
بودجۀ دولتی است (برای مثال تا چهار برابر نمرۀ b3). در ســال 99-
ــش در  1998، 75% بودجـۀ پژوهـش «شـورای سـرمایهگذاری پژوه
تحصیالت عالی» تنها به 26 مرکز از بیش از 100 مرکــز تحصیـالت 
عـالی اختصـاص یـافت. بـر اسـاس نتـایج RAE در ســال 2001، در 
انگلســتان، در رشــتۀ روانپزشــکی، دانشــگاه کمــبریج و انســـتیتو 

ــی، دانشـگاههای  روانپزشکی کنیگز کالج لندن و در رشتۀ روانشناس
بـیرمنگام، بریسـتول، کمـــبریج، آکســفورد، ریدینــگ، یــورک، 

ــه کسـب  نمـرۀ 5*   گالسکو، سنت اندروز، ویلز و کاردیف موفق ب
شدند. 

البته برخی از صاحبنظران ایراداتــی بـه شـیوۀ RAE گرفتـهاند. 
یکی آنکه اینگونه ارزیابی و تخصیص بودجه عمــالً بـا دور بـاطلی 
منجر به حذف مراکز کوچکتر یــا آنـها کـه توجـه بیشـتری بـه امـر 
ــرآمد بـاقی  آموزش میکنند میشود و تنها چند مرکز دانشگاهی س
میمانند. دیگر آنکه این ارزیابی وزن کمتری به تحقیقــات بـالینی و 
تحقیقات و خدمات بهداشتی میدهد و نیز آنکــه پـر هزینـه اسـت. 
ـــابی تحقیقــات بیــن رشــتهای دچــار  همچنیـن ممکـن اسـت ارزی
محدودیت باشد. البته مسئوالن RAE سعی دارند با در نظــر گرفتـن 
تمهیداتی در ارزیابیهای بعدی به برخی از این ایرادات پاسخ دهنـد 
و بـا وجـود ایـن محدودیتهـا معتقدنـد کـه هنـوز RAE بــهترین و 
عملیترین انتخاب موجــود بـرای ارزیـابی پژوهـش در ایـن کشـور 

است.  
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