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مسئله ارزشيابی پژوھش يکی از مسائل مھم مورد توجه سياستگذاران پژوھش است که ھمواره با چالشھای خاص خود روبرو
است .ايجاد پايگاه ھای استنادی مختلف ،دسترس پذيربودن آنھا درمحيط وب و ارائه نرم افزارھای مربوطه جھت تسھيل مقايسه
عملکرد پژوھشی دانشگاھھا ،دسترسی به شاخصھای ارزشيابی را بيش از پيش تسھيل ساخته است .اما عليرغم اين مسئله ،عدم
آگاھی کامل از نحوه بکارگيری و تفسير اين سنجه ھا تبعات زيادی بر سيستم پژوھشی کشورھا باقی خواھد گذاشت .بعنوان مثال
معيارقراردادن شاخص  Hپژوھشگران يا تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با رتبه استنادی باال درتصميمات مربوط به استخدام
يا ارتقا پژوھشگران ،دغدغه چاپ مقاالت در مجالت با تاثير باال ،دغدغه و نگرانی دانشگاھھا از رتبه خود در رده بنديھای
جھانی ،اختصاص بودجه يا پاداش برپايه عواملی نظير صرف تعداد انتشارات يا صرف چاپ مقاله در مجالتی با عامل تاثير باال
نشان دھنده استفاده سو و نادرست از اين شاخصھا در ارزشيابی عملکرد پژوھشی است .به ھمين دليل ،بعد از کنفرانس
شاخصھای علوم و فناوری در سپتامبر 2014در اليدن )ھلند( ،جمعی از متخصصان برجسته حوزه علم سنجی ،جامعه شناسی
علم و سياستگذار پژوھش بر آن شدند تا بيانيه ای حاوی  10اصل زير منتشر نمايند تا بدينوسيله نسبت به استفاده نادرست از
شاخصھا در ارزشيابی پژوھش ھشدار دھند .پژوھشگران فوق رعايت ده اصل زير را در ارزشيابی پژوھش ضروری می دانند:
 .1ارزشيابی کمی بايستی با ارزشيابی کيفی و نظرمتخصصان ھمراه باشد.
 .2ارزشيابی عملکرد پژوھشی بايد درموازای اھداف پژوھشی موسسه ،گروه پژوھشی و محقق باشد.
 .3مزيت پژوھشھای ملی )غير انگليسی زبان( در فرايند ارزشيابی پژوھش بايستی مورد مالحظه قرارگيرد.
 .4گردآوری داده ھا و فرايند توسعه شاخصھای پژوھشی بايد شفاف و واضح باشد و در ارزشيابی بر پايه اين شاخصھا،
شاخصی متناسب با پيچيدگی فرايند تحقيق لحاظ شود.
 .5جھت تضمين کيفيت و درستی داده ھا ،به پژوھشگران مورد ارزشيابی امکان دھيد بروندادھای پژوھشی خود را
بازبينی نمايند.
 .6تنوع انتشارات و عملکرد استنادی و تفاوتھای موجود بين رشته ھای پژوھشی مختلف بايد در ارزشيابی پژوھشی مورد
مالحظه قرار گيرد .استفاده از شاخصھای تعديل شده ضروری است و قابل اعتماد ترين روش تعديل بر اساس صدکھا
می باشد .در اين روش ،به ھر مقاله وزنی بر اساس صدکی که در توزيع استنادی رشته مربوطه به آن تعلق دارد
اختصاص می يابد )وزنی باالی  %10 ،%1يا  %20و امثال آن( .بدين صورت در اين روش ،يک مقاله بسيار
پراستناد تاثير اندکی بر بھبود جايگاه دانشگاھی که از اين شاخص تعديل شده استفاده کرده دارد ،در مقابل ،با استفاده از
روش ميانگين استنادھا ،يک مقاله پراستناد ،جايگاه دانشگاه را از رده ميانی به رده باال سوق خواھد داد.
 .7در ارزشيابی پژوھشگران ،بايد اثر پژوھشی ،تجربه و تخصص آنھا بيشتر از شاخص اچ آنھا مورد توجه قرار گيرد.
کارکرد شاخصھای مختلف که برای اھداف مختلف ايجاد شده اند را مد نظر قرار دھيد.
 .8از کاربرد شاخصھای انتزاعی  ،نادرست و با ريزش کاذب اجتناب نماييد.
 .9از تاثير نظام مند شاخصھای ارزشيابی بر سيستم ارزشيابی مطلع باشيد.
 .10شاخصھا را بطور منظم مورد بررسی قرار داده و روزآمد نماييد.
ارزشيابی پژوھش نقش بسيار مھمی در توسعه علوم و ارتباط آن با جامعه ايفا می نمايد .سنجه ھای پژوھشی اطالعات مھمی را
می توانند ارائه کنند که گردآوری و تفسير آنھا توسط افراد غير متخصص دشوار است .اما نبايد اجازه داد که اين اطالعات کمی
از ابزار به ھدف تبديل شوند .بھترين شيوه عمل ،ادغام کردن ارقام دقيق مطابق با ھدف و ماھيت پژوھش مورد ارزشيابی است.
ھردوی شواھد کمی و کيفی الزم است و ھريک خود ھدفی درراه خود می باشد .کالم آخر اينکه ،تصميم گيری درعلم بايستی بر
اساس فرايندھايی با کيفت باال که توسط داده ھايی با باالترين کيفيت بنا شده اتخاذ شود.
جھت مطالعه متن اصلی خبر به منبع باال مراجعه نماييد.
for Persian please see here: http://goo.gl/BOMwL3

