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 چکیده

این است که با معرفی و تبیین چارچوب تعالی پژوهش  ه،ای انجام شدهدف از پژوهش حاضر که با روش کتابخانه

(REF) گران گیرد، توجه پژوهشمی مؤسسات آموزش عالی انگلستان مورد استفاده قرار که برای ارزیابی کیفیت پژوهش

گوهای و الها آموزش عالی کشور را به سمت انجام تحقیقات مشابه در خصوص معرفی و تبیین سایر چارچوب حوزه

و  دکنمزایا و الزامات کاربست هر یک از الگوها در آموزش عالی کشور جلب  ،هادر دنیا و نیز بررسی چالش کار رفتهبه

مد نظام کاراتحقیقاتی و نظری موجود در این زمینه و طراحی الگوی  گیری به سوی رفع خالءسرآغازی برای جهت

پژوهشی مؤسسات  کارکرد، (REF)د. در چارچوب تعالی پژوهش ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور باش

؛ (بروندادهای پژوهشی، تأثیر و محیط پژوهشمحور بر پایه سه مالک ) متخصصِ رشتههای آموزش عالی توسط هیأت

. است . نشانگرها برای ارزیابی بروندادهای پژوهشی شامل اصالت، اهمیت و دقتشودمی بندیداوری و رتبه ارزیابی،

بر حسب دو نشانگر دامنه و اهمیت اثرات، و محیط پژوهش بر حسب دو نشانگر پویایی و پایداری ها تأثیر پژوهش

سازی چارچوب تعالی پژوهش در . در پایان مقاله به برخی الزامات مفهومی، ساختاری و رفتاریِ پیادهشودمی ارزیابی

 آموزش عالی کشور اشاره شده است.

 . ارزیابی کیفیت پژوهش، خلق دانش، چارچوب تعالی پژوهش، آموزش عالینظام : هاواژه کلید
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 مقدمه -1

 از جمله ریف زیادی از دانش ارائه شده است؛تعا
 فرهنگ) شده سازماندهی اطالعات عنوانبه دانش

 ؛ اطالعات1 یادگیری فرآیند ؛ محصول(آکسفورد

 از بازیابی قابل ایمجموعه ؛ و همچنین2 باارزش

ا منظور از دانش در مقاله ،  ام3 شده تأیید طالعاتِ ا

فناورانه، اطالعاتی است که یک نوآوری  همه نوعحاضر، 

ی نوآوری و پیشرفت در طور کلخالقیت فرهنگی و به

ولید تکیفیتِ دانشِ  این تعریف، مسئله .علم را دربرگیرد

 خلق دانش از منظر کیفی شده یا به عبارت دیگر مسئله

، منظور از خلق دانش، مبناسازد. بر این می را مطرح

خلق دانش جدید به عنوان یک ویژگیِ تحقیق صادقانه، 

 .4درست و باکیفیت است 

ها روشن است که هر چه کیفیت علمی پژوهش

در تولید و کاربست علم ها بیشتر باشد، آن پژوهش

دهد که در می نشانها مؤثرترند. با این حال، بررسی

بسیاری در زمینه کیفیت های نی چالششرایط کنو

پژوهش در کشور وجود دارد و تا رسیدن به وضعیت 

مطلوب خلق دانش در مراکز آموزش عالی کشور، فاصله 

 هست. 

های پژوهش ،(1388فرد )دانایی ،در این راستا

عنوان یکی از موانع خلق دانش در حوزه را بهینی تزی

 داردمی . وی اظهارکندمی علوم انسانی در کشور قلمداد

مطالعاتی علوم انسانی هدف از های در برخی از حوزه

است و ها انجام پژوهش، نشان دادن تعداد مقاله

. 5دارند ها نی برای رزومهرنگ و لعاب تزییها پژوهش

جای اینکه پژوهش از بطن در واقع در برخی موارد به

گر ر جامعه وجود دارد یا پژوهشیا نیازی که د مسئله

شده یا در ذهن وی  روروبهمبنای تجربیات خود با آن بر

شکل گرفته است و با هدف حل آن مسئله و رفع آن 

. گیردمی رزومه انجام تنها با هدف توسعه، شودنیاز، آغاز 

 تکرار و کاریبرداری و موازیعالوه بر این، کپی

های رنگ بودن حمایت از پژوهشمشابه، کمهای پژوهش

 در گراییاندیشمندان جوان داخلی و اسطورهمحققان و 

 منشور و نامهنظام گذشتگان، نبودهای نظریه زمینه

ن آ برای اجرایی ضمانت نبودیا  و علم ایحرفه و اخالقی

علمی و پژوهشی برانگیزاننده و  و وجود ضعف در جو

 و ایده دانشگاهی، گرفتنهای حمایتی در برخی محیط

 به جدی توجه جایبه خارجی تحقیقات از موضوع

جامعه، قابلیت اجرایی و کارایی و  مشکالت و مسائل

و ها اثربخشی پایین برخی تحقیقات علیرغم ارائه مدل

 و قوانین ساختار و قبول، فقدان نظریات علمی قابل

 هایفعالیت ارزیابی کیفیت جهت در مشخص ضوابط

 اتتولید میزان و تعداد نظرگرفتن محققان، در پژوهشی

 عدم و گراییکمیت دید و غلبه ارتقا معیار مثابهبه میعل

ر پژوهشی و ... از دیگهای فعالیت کیفیت به کافی توجه

کیفیت پژوهش و خلق  موجود در زمینههای چالش

 .7و  5، 6روند می دانش در کشور به شمار

پژوهشی و های کیفیت فعالیت از آنجا که ارتقای

از عوامل مهم و اثرگذار کیفیِ خلق دانش، یکی  توسعه

در توسعه و پیشرفت کشورها و موفقیت در رقابت 

جود در موهای و با توجه به چالش 8جهانی است 

این  به توجهو نیز با  خصوص کیفیت پژوهش در کشور

ترین منابع خلق مدانشگاهی از مههای نکته که پژوهش

رود، ارزیابی کیفیت می دانش در هر کشوری به شمار

دانشگاهی به صورت نظامی واحد، جامع و های هشپژو

د. رسمی فراگیر در آموزش عالی کشور، ضروری به نظر

 کاهش را پژوهشی اجرای این نظام، سوءرفتارهای

 به نسبت را عمومی اعتماد و تحسین و 9دهد می

. کاربست 10 کندمی ایجاد پژوهش ارزشمند فعالیت

اند از طریق کاهش تومی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش

موجود به بهبود کیفیت پژوهش و توسعه های چالش

کیفی خلق دانش در کشور بینجامد و به تعالی علمی 

و از این رهگذر، مسیر پیشرفت و  کردهکشور کمک 

 توسعه کشور را هموار سازد.

نخست مستلزم  هاما اجرای چنین نظامی در وهل

 ن الگویمفهومی و تدوی هبررسی مبانی نظری و توسع
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 ة علمی برای آنهمد و برخوردار از پشتوانکارانظری 

انجام شده توسط محقق، های . با این حال در بررسیاست

و الگوهای ارزیابی ها پژوهشی که به تبیین چارچوب

کیفیت پژوهش موجود در دنیا بپردازد، در تحقیقات 

در ادامة مقاله  ه است، بنابراینداخلی به چَشم نیامد

که در  1(REF)چارچوب تعالی پژوهش  شودمی تالش

حال حاضر برای ارزیابی کیفیت پژوهش مؤسسات 

گیرد، می آموزش عالی انگلستان مورد استفاده قرار

تواند سرآغاز می معرفی و تبیین شود. این پژوهش

آموزش عالی  هتحقیقات بعدی توسط پژوهشگران حوز

ورد مهای باشد تا با معرفی و تبیین سایر چارچوب

میدانی و های استفاده در دنیا و نیز با انجام پژوهش

بررسی و تحلیل مفصل و دقیق ابعاد مختلف کاربرد 

چارچوب تعالی پژوهش و دیگر الگوها در آموزش عالی 

مد اراکتدوین الگوی  برایدانشِی موردنیاز  هکشور، زمین

نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی ایران را 

با توجه به آنچه بیان شد چارچوب مفهومی  د.فراهم سازن

گردد. می ترسیم (1)شکل  صورتپژوهش حاضر به

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Research Excellence Framework 
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 (REF)چارچوب تعالی پژوهش ـ 2

 ی بر چارچوب تعالی پژوهشـ مرور کل1ـ2

یک سیستم جدید  (REF)چارچوب تعالی پژوهش 

در  الیمؤسسات آموزش ع برای ارزیابی کیفیت پژوهش

انگلستان است که در آن اَشکال مختلف تحقیقات 

که در ها مؤسسات آموزش عالی در تمام انواع رشته

شوند، از می بندی)رشته( طبقه 1واحد ارزیابی 36قالب 

گردد و می آوریافزاری جمعطریق یک سیستم نرم

از خبرگان و متخصصان موضوعی، هایی توسط گروه

ک افزاری، ییرد. این سیستم نرمگمی مورد ارزیابی قرار

مبتنی بر وب با استفاده از یک پایگاه اطالعاتی  برنامه

و تنها  2به میزبانی شورای بودجه آموزش عالی انگلستان

 راهی است که مؤسسات آموزش عالی از طریق آن

توانند برونداد کارهای پژوهشی خود را جهت ارزیابی می

ارسالی )هر  هکنند. هر بستارسال  REFتوسط تیم 

( باید مشتمل بر مجموعه کاملی از اطالعات در 3ارسال

( محققاِن انتخاب شده توسط مؤسسه 1خصوص: 

( بروندادهای پژوهشیِ محققان منتخب 2آموزش عالی، 

مورد  هدر یک واحد )رشته( ارزیابی که در طول دور

( تأثیر و کاربرد تحقیقات 3اند، ارزیابی تولید شده

محیط های ( ویژگی4ای ارسال و انتخاب شده بر

باشد و توسط  ،کنندهپژوهش در واحد دانشگاهیِ ارسال

واحد  36یکی از  زیرواحد )گروه( دانشگاهی مربوط در 

 ه)رشته( ارزیابی که مرتبط با حوزه پژوهشیِ بست

افزاریِ مذکور ارسالی است، از طریق سیستم نرم

 فرستاده شود. 

REF ها زیابی پژوهشیک چارچوب واحد برای ار

موردنیاِز های ای از دادهبا مجموعهها رشته هدر هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Units of assessment 

2. Higher Education Funding Council for England 

3. submission  

از سوی مراکز دانشگاهی و با ها مشترک در تمام ارسال

کند. می استاندارد فراهمهای و رویهها استفاده از مالک

 دلیل تفاوتهبدیهی است در درون این چارچوب واحد، ب

و واحدهای  هادر ماهیت تحقیقات در میان انواع رشته

ی در رویکردهای ارزیابی جزیهای مورد ارزیابی، تفاوت

ها ، کارِ ارزیابیِ ارسالمبناوجود خواهد داشت. بر این 

گیرد. می صورت 5زیرپنل 36و  4توسط چهار پنل اصلی

هستند.  محور متخصِص رشتههای ، هیأتهازیرپنل

 واحد ارزیابی، 36هر زیرپنل در یکی از  ،عبارت دیگربه

های ارزیابی ارسال است و وظیفه متخصص و خبره

تحت ها مرتبط با واحد خویش را بر عهده دارد. زیرپنل

، A ،B ،Cهای هدایت و رهبری چهار پنل اصلی )به نام

کنند. چهار پنل اصلی، مسئول طراحی می ( کارDو 

و عمومِی  و استانداردهای مشترکها ، روشهامالک

نتایج ارزیابیِ ارائه شده  ارزیابی و همچنین امضای

. برای حفظ اعتماد نسبت به هستند هاتوسط زیرپنل

REF  6بررسی و داوری کارشناسانه فرآیندکه یک 

تازگی در انجام از متخصصانی که بهها است، پنل

کیفیت باال، فعال  پژوهشیِ گسترده و باهای فعالیت

ی ها. عضویت در هر یک از پنلشودمی اند، تشکیلبوده

 فرآیند( از طریق یک هاکارشناسی )زیرپنل

 صورت www.ref.ac.uk سایت کاندیداتوریِ باز در

مشترِک های ، استانداردها و مالکهاگیرد. زیرپنلمی

 کاراصلی را بههای ارزیابیِ طراحی شده توسط پنل

مشترک، برند و همگی تحت یک چارچوب ارزیابی می

موردنیاِز  کاربرد رویکردها و معیارهای جزئیِ  در عین

واحد  36 ،(1جدول ) .11کنند می کارخاص خویش، 

 ها را نشانکننده آناصلی هدایتهای ارزیابی و پنل

 دهد:می

4. main panel 

5. sub-panel 

6. expert review 

http://www.ref.ac.uk/
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 کنندهاصلی هدايتهای واحدهای ارزيابی و پنل -1 جدول

 
. 5: 2011بع: چارچوب تعالی پژوهش، من

چهار پنل های خالصه وظایف و مسئولیت طوربه

 ند از: ااصلی عبارت

 کار پنلهای و روشها طراحی و توسعه مالک -

 منتشرهای حصول اطمینان از پایبندی به رویه -

شده و ثبات رویه و کاربرد هماهنگ 

 های ارزیابی توسط زیرپنلداردهای کلاستان
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 نتایج ارزیابی یامضا -

نیز ها زیرپنلهای خالصه وظایف و مسئولیت

 :است مشتمل بر موارد زیر

نتایج ارزیابی هر ارسال  و ارائهها ارزیابی ارسال -

 به پنل اصلی

همکاری با پنل اصلِی مربوط به خود در تعیین  -

 12کار های و روشها مالک

 ـ محتوای هر ارسال2ـ2

ر هر دورة ارزیابی، به طور هر مؤسسة آموزش عالی د

در هر یک از  REF ال بهتواند یک ارسمی معمول

گانة ارزیابی داشته باشد. در حقیقت، هر  36واحدهای 

و دستاوردهای ها فعالیت هارسال شواهدی را دربار

آموزش عالی در یکی از واحدهای  هپژوهشی مؤسس

مورد ارزیابی، به زیرپنل  ه ارزیابی در طول دورهگان36

ی کامل هکند. هر ارسال شامل مجموعمی مربوطه ارائه

کارکنانِ انتخاب شده توسط مؤسسه  هاز اطالعات دربار

ها، پژوهشی آنهای برای شامل شدن در ارسال، برونداد

 پژوهش کنندهو محیط حمایت هاتأثیر و کاربرد پژوهش

است که معطوف به یک مؤسسة آموزش عالی در یکی 

. در 11 است ارزیابی گانه36ی( هااز واحدهای )رشته

 :شودمی محتوای هر ارسال ارائه مورددر زیر توضیحاتی 

 1کارکنان اتالف( جزيی

که این قسمت شامل اطالعاتی درباره کارکنانی 

توسط مؤسسات آموزش عالی برای شامل شدن در 

اند و شرایط فردیِ کارکنانی با کمتر ارسال، انتخاب شده

ازای هر یک از کارکناِن وارد است. به از چهار برونداد

 ودشچهار برونداد تحقیق ثبت باید ارسال، شده در یک 

13 با این حال به عنوان یک اقدام کلیدی در حمایت .

پژوهشی، در تمام های از برابری و تنوع در فعالیت

 واحدهای ارزیابی، افراد تحت شرایط خاصی مجاز

شوند که با کمتر از چهار برونداد در طول دورة مورد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Staff details 

ه در ارزیابی، وارد ارسال ارزیابی، بدون اِعمال جریم

ها به طور شوند و آن هنگامی است که شرایط فردی آن

شان را برای تولید چهار برونداد قابل توجهی توانایی

بی، کاهش پژوهشی یا کار مولد در طول دوره مورد ارزیا

منظور تشویق مؤسسات به داده است. این اقدام به

حقیقات ارسال تمام کارکنان واجد شرایط خود که ت

گیرد. شرایط مذکور می اند صورتعالی تولید کرده

کار که اوایل زندگی ی تازهاحرفه پژوهشگرند از: اعبارت

کند، می سپری ه مورد ارزیابیدر دورای خود را حرفه

وره مادری یا پدری و تصویب مرخصی، معلولیت اوایل د

اری یا وارد شدن آسیب یا ضرر بیم و ناتوانی جسمی،

مربوط به های محدودیت شرایط سالمت روانی،سخت، 

مراقبتی مانند مراقبت از اعضای های مسئولیت بارداری،

مسن یا معلول در خانواده. مؤسسات باید برای هر یک 

از کارکنان وارد شده در ارسال با کمتر از چهار برونداد 

هستند، این شرایط را  پژوهشی که دارای شرایط فوق

نکته  .کنندشواهد قابل اثبات، بیان  به وضوح و بر پایه

دیگر این است که مؤسسات آموزش عالی، مجاز به ثبت 

خود که  پژوهشگربیشتر از چهار برونداد در برابر هر 

. توجه به این نکته که نیستند اند،کردهوارد ارسال 

سال  معموالً بیش از یک REFارزیابی در های دوره

ده در یک ارسال، وارد ش پژوهشگرازای هر است و به

خوبی ثبت شود، بهبرونداد پژوهشی  چهاربیش از نباید 

یی در گراجای کمیتگرایی بهدید کیفیت گویای غلبه

عبارت دیگر از هر . بهاست REFسیستم ارزیابی 

برونداد پژوهشی در طول  چهار، تولید بیش از پژوهشگر

 بلکه آنچه مهم ،مورد ارزیابی، مورد انتظار نیست هدور

برونداد پژوهشیِ باکیفیت در طول هر  چهاراست تولید 

 مورد ارزیابی است. هدور

 2پژوهشیهای ب( برونداد

یاِت چهار جزی بارهاین قسمت شامل اطالعاتی در

مورد ارزیابی  هبرونداد پژوهشیِ تولید شده در طول دور

2. Research outputs  
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توسط هر یک از کارکنانی که مشمول ارسال قرار 

طور معمول شامل ارسال بهباشد. یک می اند،گرفته

. مؤسسات آموزش است چندین و چند برونداد پژوهشی

را انتخاب و ارسال هایی عالی باید تالش کنند برونداد

نمایند که باالترین کیفیت تحقیق را در تمام 

( بازتاب 3و دقت 2، اهمیت1نشانگرهای ارزیابی )اصالت

. هر برونداد پژوهشی باید در طول دوره مورد دهد

ارزیابی به صورت عمومی، منتشر یا اگر یک گزارش 

محرمانه است به سازمان مربوطه ارائه شده باشد. عالوه 

بر کار علمی چاپ شده، برونداد پژوهشی ممکن است 

 و البته محدود به این موارد هم شودشامل موارد زیر 

 شود: نمی

 هایویرجدید، تصهای مواد جدید، دستگاه -

ها ی جدید، ساختمانجدید، محصوالت مصنوع

محرمانه یا فنی های و تولیدات جدید، گزارش

 جدید

معنوی )فکری( چه در شکل های دارایی -

 اختراعات ثبت شده یا در اَشکال دیگر

 4یا رویدادهاها ، نمایشراهکارها -

 غیرچاپیهای کار منتشر شده در رسانه -

اطالعات زیر به اقتضای بروندادِ ارسال شده، در 

به  بایدای یک برونداد، قابل کاربرد است، جایی که بر

 زیرپنل مربوطه ارائه شود.

نویسندگان همکار: تعداد و نام نویسندگان  -

 همکار 

: 5با وزن مضاعفهای درخواست برای برونداد -

با مقیاس و دامنة گسترده، های برای پژوهش

ه ک کندتواند درخواست می کنندهارسال همؤسس

موردنظر را به عنوان  زیرپنل، برونداد پژوهشیِ 

 بگیرد.  درنظر دو برونداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. originality 

2. significance 

3. rigour 

 6ج( قالب تأثیر و مطالعات موردی

کننده )واحد رویکرد واحد ارسال ،تأثیر قالب

کننده شامل گروه یا واحدی از یک مؤسسه ارسال

که یک بسته ارسالی در یک رشته  است آموزش عالی

( را کندمی گانه به یک زیرپنل ارسال36های از رشته

ر حمایت از انجام تحقیقات کارا و اثربخش در آن واحد د

کند. به عبارت می در طول دوره مورد ارزیابی، توصیف

ا کننده تکند که رویکرد واحد ارسالمی مشخص ،دیگر

چه حد از انجام تحقیقات مؤثر، مفید، تقاضامحور و 

کند. می مبتنی بر مسائل جامعه در آن واحد حمایت

ل سسات آموزش عالی تکمیید توسط مؤقالب تأثیر که با

قرار گیرد، اطالعاتی درباره زمینه،  ارسالی و جزو بسته

رویکرد واحد یا دپارتمان آموزشی دربارة اثربخشی و 

واحد برای های و برنامه راهکارکارایی تحقیقات و 

 کند. قالب تأثیرمی حمایت از حصول تأثیر را فراهم

کننده، در طول دوره کند که واحد ارسالمی شناسایی

خاصی در حمایت از انجام  و برنامه راهکارمورد ارزیابی، 

تحقیقات مفید و مؤثر برای جامعه داشته است یا خیر. 

کننده را به واحدهای ارسال REF ،به این ترتیب

ها توصیف رویکردشان نسبت به تأثیر و آگاه شدن آن

 و راهکارنسبت به رویکرد خویش و درنتیجه توسعه 

 برای آینده خودشان در این زمینه، قادرهایی برنامه

قالب تأثیر را بر حسب میزانی که ها سازد. زیرپنلمی

کننده برای انجام تحقیقات مؤثر و رویکرد واحد ارسال

. ندکنمی ، ارزیابیاست حصول تأثیر تحقیقات مساعد

قالب تأثیر تکمیل شده، اساسًا باید بر رویکرد واحد 

ز حد متمرکه برای مؤثر بودن تحقیقات آن واکنندارسال

عنوان یک شود نه بر رویکرد مؤسسه آموزش عالی به

یات خاص یا قالب تأثیر باید شامل شواهد و جزیکل. 

جای کننده بهاز رویکرد واحد ارسالهایی مثال

 مبنایرتأثیر باید بهای یِ وسیع باشد. قالبکلهای بیانیه

4. performances, exhibits or events 

5. Double-weight outputs 

6. Impact template and case studies 
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فحات محدودی مطابق با فرمت استاندارد و تعداد ص

دستورالعمل و راهنمای تکمیل آنها که از سوی 

  .اصلی ارائه شده است، تکمیل و ارسال شوندهای پنل

تأثیرات خاصی را که در طول  ،موردی مطالعات

مورد ارزیابی، اتفاق افتاده و توسط تحقیقات ارسال  دوره

عات، . این مطالکندمی ، توصیفشودمی شده، پشتیبانی

خاصِ شواهد تأثیرات تحقیقات ارسال شده های مونهن

و  1مطالعات موردی بر حسب دامنه .کندمی را ارائه

اتفاق  ه مورد ارزیابیتأثیری که در طول دور 2اهمیتِ

شوند و نه بر حسب تأثیرات بالقوه می ارزیابی ،افتاده

روی  Wordصورت رای آینده. قالب مطالعه موردی بهب

اصلی، های . پنلشودمی ارائه REFپایگاه اطالعاتی 

اَشکال شواهد و مدارک مناسب  دربارههایی راهنمایی

تواند در قالب تأثیر و در مطالعات موردیِ تأثیر می که

  .کنندمی ، فراهمشودگنجانده و ارسال 

 د( محیط پژوهش

واحد  ، محیط پژوهشِاطالعات این بخش

 ، توصیفکننده را در طول دورة مورد ارزیابیارسال

شواهدی در خصوص  ،در این فرم ،برای مثال کند؛می

 کننده عدالت و تنوع را ترویجاینکه چگونه واحد ارسال

سازی و توانمندسازی پژوهشی دهد، چگونه به بهمی

اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

های کند، چگونه به توسعه کیفی رشتهمی خود کمک

و همچنین  کندمی خود کمک دانشگاهی مربوط به

ی دفاع شده در هر ادکترهای رساله اطالعاتی درباره

 درآمد میزان تحصیلی در طول دوره مورد ارزیابی،سال 

 از سال هر در درآمدها این منابع و خارجی تحقیقات

ارزیابی و میزان تسهیالت و تخصیصات  مورد دورة

ول کننده در طپژوهشیِ تعلق گرفته به واحد ارسال

قالب محیط باید  گردد.می ارائهدورة مورد ارزیابی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. reach  

2. significance 

3. Outputs  

 شودارسال صفحات محدودی فرمت خاص و برمبنای 

11  12و.  

 REFو نشانگرهای ارزيابی در ها ـ مالک3ـ2

بر  REFارزیابی در  فرآیندگونه که اشاره شد، همان

ل گیرد. هر زیرپنل )پنمی پایة بررسی کارشناسانه انجام

مربوط به واحد ارزیابی خویش را های متخصص( ارسال

. ندکمی با درنظرگرفتن تمام شواهد ارائه شده، بررسی

متخصصان در هر زیرپنل، قضاوت )داوری( جمعیِ 

یک نظر در خصوص کیفیت  ای خود را برای ارائهحرفه

 کیفیت هایویژگیگیرند و می کارهکلّی هر ارسال، ب

کنند تا پنل می کلّی هر ارسال را به پنل اصلی ارائه

آن، رأی خود را در مورد بستة ارسالی،  مبنایاصلی بر 

کیفیت کلّی،  بارهبرای داوری درها . زیرپنلکندصادر 

 .کنندمی سه مالک اصلی را در مورد هر ارسال، ارزیابی

هر مالک، درصدی از وزن کیفیت کّلِی هر ارسال را 

در خصوص این سه ها د و مجموع ارزیابیدهمی شکل

 کیفیت کّلی هر ارسال را تعیین هایویژگیمالک، 

 3یهاند از: بروندادامذکور عبارتهای . مالککندمی

توضیحات  .12پژوهش  5و محیط 4پژوهشی، تأثیر

بیشتر در خصوص هر مالک و نشانگرهای مربوط به آن 

 :است به شرح زیر

 الف( برونداد

 پژوهشهای ر کار علمیِ چاپ شده، بروندادعالوه ب

جدید، های ممکن است شامل مواد جدید، دستگاه

جدید، محصوالت مصنوعی جدید،  هایویرتص

محرمانه های جدید، گزارشهای محصوالت و ساختمان

یا فنی، دارایی فکری به شکل اختراع ثبت شده یا در 

ای ههو کار منتشر شده در رسان کارکردهااَشکال دیگر، 

پژوهشیِ هر های بروندادها غیرچاپی باشد. زیرپنل

حسب نشانگرهای اصالت، اهمیت و دقت و ارسال را بر

4. Impact 

5. Environment  
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یِ کیفیت المللبینبا مرجع قرار دادن استانداردهای 

کنند و زیرپروفایل می تحقیق، داوری و ارزیابی

دهند که نسبت می بروندادها را برای هر ارسال تشکیل

ای پژوهشیِ یک ارسال را در هر یک )درصد( برونداده

ت دهد. سطوح کیفیمی گانه نشاناز سطوح کیفیت پنج

 گانة بروندادهای پژوهشی به صورت زیر تعریفپنج

 : شودمی

کیفیتی که از نظر اصالت، اهمیت و دقت،  چهار ستاره:

 است.پیشرو سطح جهانی در 

کیفیتی که از نظر اصالت، اهمیت و دقت، در  سه ستاره:

 کمی اما ،ی، بسیار خوب استالمللبینسطح 

 .است تعالی استانداردهای باالترین از ترپایین

کیفیتی که از نظر اصالت، اهمیت و دقت، در  دو ستاره:

 .شود و قابل قبول استمی ی، تأییدالمللبینسطح 

کیفیتی که از نظر اصالت، اهمیت و دقت،  يک ستاره:

 ابل قبول است.شود و قمی در سطح مّلی، تأیید
بندی نشده )کاری که در هیچ يک از چهار سطح فوق طبقه

دارد کاِر انتر از استکیفیتی که پایین گیرد(:نمی قرار

 .ی استقابل قبول در سطح مل

 هایپژوهش شناسایی در اصلی تمرکز که این مالک

نتیجة  بر آن قرار دارد، در تعیین رأی و کیفیت با

 65ه هر ارسال، یک وزن ِی اِعطا شده بکیفیت کل

 .بر عهده داردرا درصدی 

  ب( تأثیر

 منافع مختلف اثرات و این مالک شامل انواع

های خدمات یا سیاست فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،

 زندگی کیفیت و بهداشتی محیطی،عمومی، زیست

مراکز دانشگاهی  کیفیتِ با هایشود که از پژوهشمی

 فراتر از محیط دانشگاهیو دامنة این اثرات  شده ناشی

توان به تغییر مثبت در می این اثرات است. از جمله

، کردکارفعالیت، نگرش، آگاهی، رفتار، ظرفیت، فرصت، 

یا ادراک یک  فرآیندسیاست، روش و شیوه عمل، 

نفع، حوزه، سازمان، جامعه یا مخاطب اعم از یک ذی

 یلای، مافراد در هر موقعیت جغرافیایی )محلی، منطقه

. تأثیر همچنین شامل کاهش کردی( اشاره المللبینیا 

یا پیشگیری از آسیب، خطر، هزینه یا دیگر اثرات منفی 

. البته اثر پژوهش در پیشرفت علمی و شودمی نیز

در  یالمللبینافزایش دانش آکادمیک در سطح ملی یا 

 زیرا نقش شود،نمی قالب این مالک )تأثیر( سنجیده

ل شده در پیشرفت علمی در قالب ارساهای پژوهش

ا هگردد. زیرپنلمی برونداد و محیط ارزیابیهای مالک

همة شواهد و اطالعات ارائه شده در قالب تأثیرِ تکمیل 

کنند می شده و مطالعات موردِی ارسال شده را ارزیابی

و داوری کارشناسانة خود را برای تأثیر بر حسب دو 

 یک ارسال در کل، انجامنشانگر دامنه و اهمیِت اثرات 

زیرپروفایل تأثیر را برای هر  مبنا،دهند و بر این می

دهند که نسبت )درصد( تأثیر می ارسال تشکیل

پژوهشیِ یک ارسال را در هر یک از سطوح های فعالیت

بندی نشده تا چهار ستاره( گانه )از طبقهامتیاز پنج

نهایی درصد از وزن رأی  20دهد. مالک تأثیر، می نشان

 در خصوص کیفیت کلّی هر ارسال را به خود اختصاص

گانه برای مالک تأثیر، به دهد. سطوِح امتیاز پنجمی

 : شودمی صورت زیر تعریف

 اثرات برجسته از نظر دامنه و اهمیت اثرات چهار ستاره:

توجه از نظر دامنه و اهمیت  اثرات بسیار قابل سه ستاره:

 اثرات

 توجه از نظر دامنه و اهمیت اثرات اثرات قابل دو ستاره:

تأیید )قابل قبول( اما اندک از  اثرات قابل يک ستاره:

 نظر دامنه و اهمیت اثرات

دامنه و اهمیت اثر ناچیز است یا اصاًل  بندی نشده:طبقه

وجود ندارد؛ یا اینکه تأثیر، توسط تحقیقات ارسال 

 .شودنمی شده، پشتیبانی و ضمانت

 ج( محیط 

ارزیابی خود از محیط پژوهشِ واحد ا هزیرپنل

 موردارائه شده در اطالعات  مبنایکننده را برارسال
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 1شادابی/ و بر پایة دو نشانگر پویاییمحیط پژوهش 

)بقاء معنادار و  2و پایداریعلمی و پژوهشی اعضا 

انجام داده و زیرپروفایل محیط را برای توسعه( رشته، 

دهد محیط می دهند که نشانمی هر ارسال تشکیل

کننده با چه نسبتی هر یک از پژوهشِ واحد ارسال

دهد. می گانه را به خود اختصاصسطوح امتیاز پنج

 ها در این ارزیابی، نقش محیط پژوهش را در پویاییآن

 یک و توسعه و پایداری و نشاط علمی و پژوهشی اعضا

 تر در آن رشته،گذاری تحقیقات گستردهرشته و پایه

گیرند. به عبارت دیگر، هدف از ارزیابی این یم درنظر

 دانشگاهی گروه یک شود مالک این است که مشخص

 پژوهشِ انجام تداوم که است محیطی دارای اندازه چه تا

درصد از  15این مالک،  .کندمی پشتیبانی را کیفیت با

وزن رأی نهایی در خصوص کیفیت کلّی یک ارسال را 

 .بر عهده دارد

نة تعریف شده برای مالک محیط گاپنج سطوح

 : است پژوهش، به صورت زیر

محیطی که از نظر پویایی و پایداری، برای  چهار ستاره:

 تولید تحقیقِ با کیفیتِ پیشتاز در دنیا، مساعد است.

محیطی که از نظر پویایی و پایداری، برای  سه ستاره:

المللی، تولید تحقیق با کیفیِت عالی در سطح بین

 ست.مساعد ا

محیطی که از نظر پویایی و پایداری، برای  دو ستاره:

تولید تحقیق با کیفیتِ قابل قبول در سطح 

 .ی، مساعد استالمللبین

محیطی که از نظر پویایی و پایداری، برای  يک ستاره:

، ییق با کیفیت قابل قبول در سطح ملتولید تحق

 .مساعد است

 اقیق بمحیطی که برای تولید تح بندی نشده:طبقه

د ی نیز مساعکیفیتِ قابل قبول حتی در سطح مل

 نیست.

یِ هر ارسال از مجموع پروفایل کیفیت کل

، تأثیر و محیط با درصدهای هابروندادهای زیرپروفایل

شود. پروفایل می بیان شده برای هر یک، تشکیل

 پژوهشی یک ارسال ِداوری کارکردی، نسبت کیفیت کل

 گانه نشانکیفیت پنجشده را در هر یک از سطوح 

گیری یک ( نحوه شکل2شکل ) .12و  11دهد می

 کشد.می ی را به تصویرپروفایل کیفیت کل

 

 
 یلی از تشکیل يک پروفايل کیفیت کلمثا -2شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. vitality  2. sustainability 
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( مشتمل بر چندین 2بستة ارسالی در شکل )

برونداد پژوهشی در یک رشته در طول دوره مورد 

ک واحد دانشگاهی در ارزیابی بوده است که توسط ی

یک مؤسسة آموزش عالی برای زیرپنل مربوطه در 

REF  ارسال شده است. زیرپنل مربوطه پس از انجام

های خویش، زیرپروفایلهای و داوریها بررسی

 ، تأثیر و محیط را برای این ارسال تشکیل دادههابرونداد

ر تمذکور پیشهای تشکیل زیرپروفایل چگونگیکه 

( 2ل )گونه که در شک. همانه استشد توضیح داده

ی از مجموع مشخص است پروفایل کیفیت کل

، تأثیر و محیط با درصدهای هابروندادهای زیرپروفایل

در  ،برای مثال شود؛می بیان شده برای هر یک، تشکیل

پژوهشیِ ارسال موردنظر های ( نسبت برونداد2شکل )

 ده،درصد ارزیابی ش 8/12تاره، س چهاردر سطِح 

پژوهشیِ ارسال های هچنین نسبت تأثیر فعالیت

درصد و نسبت  20ستاره،  چهارموردنظر در سطحِ 

ستاره،  چهارکننده در سطح محیط پژوهشِ واحد ارسال

درصد ارزیابی شده است. به این ترتیب، نسبت  صفر

ر سطح چهار ستاره پژوهشِی ارسال موردنظر د کارکرد

 شود: می صورت زیر محاسبهبه

(12.80.65) + (200.20) + (00.15)=12  

درصِد کیفیت پژوهشِ واحد  12 ،یطور کلبه

 ستاره قرار چهارموردنظر، در سطح  کنندهارسال

ر پژوهشی ه کارکردگیرد. به همین ترتیب نسبت می

کیفیت )از چهار  گانهارسال در هر یک از سطوح پنج

( 2. جدول )آیدمی دستهبندی نشده( بستاره تا طبقه

 را به طور خالصه نشان هآنچه در این قسمت بیان شد

 .داده است

 چارچوب تعالی پژوهش -2جدول

های مالک

ارزيابی هر 

ارسال توسط 

 زيرپنل

ها
گر

شان
ن

 
 هاسطوح ارزيابی مالک

ايجاد زيرپروفايل ارزيابی هر مالک 

 توسط متخصصان زيرپنل

تشکیل پروفايل 

 ی هر ارسالکیفیت کل

های دبروندا

پژوهشی یک 

 ارسال

ت
می

 اه
ت،

صال
ا

 و 
ت

دق
 

چهار سییتاره: کیفیتی که از نظر اصییالت، اهمیت و دقت، 

 پیشرو در سطح جهانی است.

صالت، اهمیت و دقت، در  ستاره: کیفیتی که از نظر ا سه 

 از رتپایین کمی اما ،ی، بسیییار خوب اسییتالمللبینسییطح 

 .است تعالی استانداردهای باالترین

: کیفیتی که از نظر اصییالت، اهمیت و دقت، در دو سییتاره

 ی، قابل قبول است.المللبینسطح 

ر اصیالت، اهمیت و دقت، در یک سیتاره: کیفیتی که از نظ

 ی، قابل قبول است.سطح مل

اِر تر از اسیییتاندارد کبندی نشیییده: کیفیتی که پایینطبقه

 قابل قبول در سطح ملّی است

و  یمتخصصان زیرپنل مربوطه، با بررس

شده های ارزیابی برونداد شی وارد  پژوه

ت، گر اصالدر یک ارسال بر پایة سه نشان

را ها برونداد اهمیت و دقت، زیرپروفایل

دهند که می برای هر ارسییال تشییکیل

پژوهشیییِ های نسییبت )درصیید( برونداد

یک ارسیییال را در هر یک از سیییطوح 

 دهد.می گانة ارزیابی نشانپنج

یت کل یل کیف فا هر  یِپرو

ارسییییال از مییجییمییوع 

، اهبروندادهای زیرپروفایل

تییأثیییییر و مییحیییییط بییا 

شخص برای  صدهای م در

درصییید برای  65هریک )

نداد درصیییید  20، هابرو

درصییید  15برای تأثیر و 

 برای محیط( تشیییکیییل

به این ترتیب شیییودمی  .

یت کل یل کیف فا هر  یپرو

ارسییال، نسییبت )درصیید( 

یک  کارکرد پژوهشییییِ 

شده را د سالِ داوری  ر ار

سطوح کیفیت  هر یک از 

از چهار سیییتاره )گانه پنج

قه ندی نشییییده( تا طب ب

 دهد.می نشان

تأثیر مجموع 

تحقیقات وارد 

شده در یک 

ت ارسال
می

 اه
ه،

من
دا

 

 چهار ستاره: اثرات برجسته از نظر دامنه و اهمیت اثرات

سیار قابل ستاره: اثرات ب توجه از نظر دامنه و اهمیت  سه 

 اثرات

 توجه از نظر دامنه و اهمیت اثرات دو ستاره: اثرات قابل

تأیید )قابل قبول( اما اندک از نظر  یک سییتاره: اثرات قابل

 دامنه و اهمیت اثرات

متخصصان زیرپنل مربوطه، همة شواهد 

و اطالعات ارائه شیییده در قالب تأثیر و 

مطالعات موردی ارسیییال شیییده را بر 

حسب دو نشانگر دامنه و اهمیت اثرات، 

یابی و داوری ند و برمی ارز نایکن  مب

داوری کارشیییناسیییانة خود، زیرپروفایل 

هند دمی تأثیر را برای هر ارسال تشکیل
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های مالک

ارزيابی هر 

ارسال توسط 

 زيرپنل

ها
گر

شان
ن

 

 هاسطوح ارزيابی مالک
ايجاد زيرپروفايل ارزيابی هر مالک 

 توسط متخصصان زيرپنل

تشکیل پروفايل 

 ی هر ارسالکیفیت کل

صاًل طبقه ست یا ا شده: دامنه و اهمیت اثر ناچیز ا بندی ن

شده،  سال  سط تحقیقات ار وجود ندارد؛ یا اینکه تأثیر، تو

 شود.نمی پشتیبانی

 هایثیر فعالیتکه نسییبت )درصیید( تأ

پژوهشیییِ یک ارسییال را در هر یک از 

گانه )از چهار ستاره تا سطوح امتیاز پنج

 دهد.می بندی نشده( نشانطبقه

محیط پژوهشِ 

واحد 

 کنندهارسال

ته
رش

ه 
سع

تو
 و 

ی
دار

پای
ا، 

ض
 اع

ی
یای

پو
ی/ 

داب
شا

 

چهار سیتاره: محیطی که از نظر شیور و نشیاط )پویایی( و 

یا، پایداری، برا تاز در دن با کیفیتِ پیشییی ید تحقیقِ  ی تول

 مساعد است.

سییه سییتاره: محیطی که از نظر شییور و نشییاط )پویایی( و 

عالی در سیییطح  یتِ  با کیف ید تحقیق  یداری، برای تول پا

 ی، مساعد است.المللبین

دو سییتاره: محیطی که از نظر شییور و نشییاط )پویایی( و 

سطح  ابل قبول درپایداری، برای تولید تحقیق با کیفیتِ ق

 . ی، مساعد استالمللبین

یک سییتاره: محیطی که از نظر شییور و نشییاط )پویایی( و 

سطحپایداری، برای تولید تحق  یق با کیفیت قابل قبول در 

 . ی، مساعد استمل

یتِ فبندی نشده: محیطی که برای تولید تحقیق با کیطبقه

 . ی نیز مساعد نیستقابل قبول حتی در سطح مل

ی ان زیرپنل مربوطه، ارزیابمتخصیییصییی

خییود از مییحیییییط پییژوهییشِ واحیید 

اطالعات ارائه  مبنایکننده را برارسیییال

شییییده و بر حسییییب دو نشییییانگر 

به  مک  یایی/شییییادابی محیط و ک پو

پایداری/ تداوم و توسییعه رشییته انجام 

یل محیط را برای هر  فا داده و زیرپرو

 دهند و مشییخصمی ارسییال تشییکیل

واحیید کننیید کییه محیط پژوهشِ می

کننده با چه نسییبتی هر یک از ارسییال

یاز پنج به خود سیییطوح امت نه را  گا

 دهد.می اختصاص

 

 گیریو نتیجه بندیجمعـ 3

توانمندی، توسعه و استقالل کشورها، به میزان 

ها در تولید علم و دانش بستگی بسیاری به توانایی آن

 پذیرپژوهش امکان و خلق دانش در سایه 14دارد 

اخیر از های رشد علمی کشور در سال ود. با وجودشمی

های نظر تعداد مقاالت علمی منتشر شده در رشته

و موانعی در ها حاکی از وجود چالشها مختلف، بررسی

پژوهشی و توسعه کیفی های کیفیت فعالیت ارتقای

عالی و مراکز دانشگاهی  خلق دانش در نظام آموزش

 ز خلق دانش در کشورترین مراکعنوان یکی از مهمبه

 یدباو مراکز آموزش عالی ها دانشگاه ،. در این راستااست

های و بهبود کیفیت پژوهشها در جهت رفع چالش

خود، متعهد و برانگیخته شوند و به این منظور، اجرای 

یک نظام واحد و جامع ارزیابی کیفیت پژوهش در 

 رسد. اجرای اینمی آموزش عالی کشور، ضروری به نظر

دهد و با می کاهش را پژوهشی نظام، سوءرفتارهای

 در معتبر و واحد استانداردهای وها مالک سازیفراهم

ها بندی دانشگاهپژوهش و ارزیابی و رتبه کیفیت مورد

و مؤسسات آموزش عالی از لحاظ کیفیت پژوهشی و 

به آثار پژوهشِی  دهیپاداش در تنوع و عدالت ترویج

ت برمبنای کیفی علمی و ارتقا هیأت باکیفیت اعضای

 پژوهشی بودجه به جای کمیت آن و توزیعها پژوهش

زمینه  9 دانشگاه پژوهشی رتبه گرفتن نظر در با

 دانشگاهی را درهای بهبود کیفیت و اثربخشی پژوهش

ا اجرای کند، اممی توسعه کیفی خلق دانش فراهم

چنین نظامی مستلزم طراحی و تدوین الگوی نظری 

 . است برخوردار از پشتوانه علمیمد و کاراب، مناس

، الگوها و ها، شناسایی و تبیین برنامهمبنابر این 

های موجود برای ارزیابی کیفیت پژوهشهای چارچوب
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اندازی تواند چشممی دانشگاهی در کشورهای مختلف

حوزه آموزش عالی کشور در  پژوهشگرانفراروی 

بیشتر در ای هو بررسیها راستای انجام پژوهش

و شرایط و الزامات و ابعاد ها خصوص این چارچوب

ها در آموزش عالی کشور قرار دهد مختلف کاربست آن

و از این رهگذر، زمینة دانشیِ الزم برای طراحی و 

مد و اثربخش نظام ارزیابی کیفیت کاراتدوین الگوی 

به آنچه  توجهپژوهش در آموزش عالی را فراهم سازد. با 

داخلی، پژوهشی  هایپژوهشو از آنجا که در  بیان شد

بپردازد  (REF) که به تبیین چارچوب تعالی پژوهش

حاضر، چارچوب تعالی پژوهش  یافت نشد، در مقاله

(REF)  که در حال حاضر به عنوان سیستمی جدید

برای ارزیابی کیفیت پژوهش مراکز آموزش عالی در 

ه گونه کرود، تشریح گشت. همانمی کارهانگلستان ب

بررسی کارشناسانه  فرآیندیک  REFپیشتر بیان شد، 

محور است که متخصِص رشتههای توسط پنل

واحد  36مؤسسات آموزش عالی را در های ارسال

دهد. محتوای می ارزیابی، مورد سنجش و داوری قرار

یات کارکناِن یا هر ارسال شامل جزی بسته ارسالی

سسه برای شامل اب شده توسط مؤ( انتخپژوهشگران)

وهشی تولید شده توسط شدن در ارسال، بروندادهای پژ

در طول دورة مورد ارزیابی، تأثیر و  پژوهشگراناین 

و اطالعاتی در خصوص  ارسال شدههای کاربرد پژوهش

 طور محیط پژوهش در مرکز دانشگاهی و بههای ویژگی

. هر ارسال است کنندهخاص گروه )واحد( ارسال

الک اصلیِ بروندادهای پژوهشی، تأثیر سه م مبنایبر

گیرد. می و محیط پژوهش مورد ارزیابی قرارها پژوهش

بروندادهای پژوهشی برمبنای سه نشانگر اصالت، دقت 

ارزیابی تأثیر  شوند.می و اهمیت ارزیابی و داوری

بر حسب دو نشانگر دامنه و اهمیت و ارزیابی ها پژوهش

پویایی و پایداری  محیط پژوهش بر پایة دو نشانگر

ها ابیارزی مبنایگیرد. بدین ترتیب برمی محیط صورت

انجام شده توسط زیرپنل مربوطه، های و داوری

بروندادها، تأثیر و محیط برای هر ارسال های زیرپروفایل

شود که طی آن نسبت هر یک از این می تشکیل

گانة برای هر ارسال در هر یک از سطوح پنجها مالک

 بندی نشده تا چهار ستاره( مشخصی )از طبقهارزیاب

، تأثیر و هابروندادهای شود و از مجموع زیرپروفایلمی

محیط با درصدهای مشخص شده برای هریک، 

و  ودشمی مشخصات کیفیت کّلیِ هر ارسال نیز تعیین

کیفیت کلّی، کیفیت پژوهشی  هایویژگی مبنایبر

ننده با یکدیگر ک)واحدهای( دانشگاهیِ ارسالهای گروه

 گیرد. می بندی پژوهشی صورتمقایسه و رتبه

 بیان شد به نظر REFبا توجه به آنچه در خصوص 

سازی چنین نظامی در آموزش عالی رسد پیادهمی

های نظیر پژوهشهایی کشور بتواند به رفع چالش

نی که به جای توجه جدی به مسائل و مشکالت تزیی

د، شومی ومه انجامجامعه تنها با هدف توسعه رز

مشابه، قابلیت اجرایی های برداری و تکرار پژوهشکپی

 ها، ضعف درپژوهشیی و اثربخشی پایین برخی کاراو 

علمی و پژوهشی برانگیزاننده و حمایتی در برخی  جو

 ضوابط و قوانین ساختار و نبوددانشگاهی، های محیط

 پژوهشیهای فعالیت ارزیابی کیفیت جهت در مشخص

 تولیدات میزان و تعداد گرفتن نظر ، دروهشگرانپژ

 و گراییکمیت دید و غلبه ارتقا معیار مثابه به علمی

ک پژوهشی، کمهای فعالیت کیفیت به کافی توجه عدم

دانشگاهی های کیفیت پژوهش کرده و موجبات ارتقای

  .کندرا فراهم 

بدیهی است کاربست چنین نظامی، الزامات خاص 

ها را در قالب سه بُعد توان آنمی خود را دارد که

مفهومی، ساختاری و رفتاری درنظرگرفت. منظور از بُعد 

و افکار و ادراکات ها مفهومی، پندارة مفهومی و ایده

ویژه در سطح کالن در هموجود در آموزش عالی و ب

خصوص موضوع نظام ارزیابی کیفیت پژوهش و به طور 

 ش، ضرورت،، نق(REF)خاص چارچوب تعالی پژوهش 

. است پیشایندها و پیامدهای آن ،هاروش ،هاویژگی

تواند نقش زیربنایی می اهمیت این بُعد در آن است که

گیری و توسعة دو بُعد دیگر داشته و آغازینی در شکل
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، برگزاری ها، انجام پژوهشمبنا. بر این 15باشد 

و انتشار  تخصصیهای علمی و نشستهای همایش

یفیت نظام ارزیابی ک موردعلمی در ای هنامهویژه

ی و چارچوب تعالی پژوهش و جوانب آن به طور کل

تواند به افزایش توجه می به طور ویژه، (REF)پژوهش 

و حساسیت و دانش و آگاهی نسبت به موضوع و توسعة 

. کندبُعد مفهومی آن در مجموعة آموزش عالی کمک 

ی، ذارگسیاستمنظور از بُعد ساختاری، هر گونه 

ریزی، ترتیبات، تشکیالت و ساز و کارهای فراهم برنامه

و پیشبرد چارچوب تعالی پژوهش شده در جهت 

. در بُعد ساختاری، است پژوهش در آموزش عالی

سازی نظامی همچون چارچوب تعالی پژوهش در پیاده

آموزش عالی کشور مستلزم آن است که تشکیالت و 

که از تخصص و تعهد ساختار یکپارچه، واحد و مستقلی 

 مهه مسئولیت شکل بگیرد و و ،کافی برخوردار باشد

 هب مربوطهای ارزیابی وها ریزیبرنامه ،هایگذارسیاست

 و مراکز آموزش عالی کشور راها در دانشگاه پژوهش

و ها ساختار باید در رشته این واحدهای گیرد، برعهده

د خر تا کالن سطح از آموزشی مختلف وهای گروه

 و گرفته شکل )وزارت علوم، دانشگاه، دانشکده، گروه(

الزم های و هماهنگیها ریزیو برنامهها یگذارسیاست

 امور پژوهشی در آموزش عالی و همهدر خصوص 

کیفیت کلیة  خصوص درها پیگیری وها ارزیابی

 .شود انجام واحدها این توسط دانشگاهیهای پژوهش

ابعاد مفهومی و ساختاری، گیری و توسعة عالوه بر شکل

سازی چارچوب تعالی پژوهش در آموزش عالی پیاده

سازی برخی الگوهای کشور مستلزم توسعه و نهادینه

. بُعد است اخالقی و رفتاری در مجموعة آموزش عالی

 هایو فعالیتها رفتاری در حقیقت نمود عینی تالش

نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در راستای تحقق 

ی خود است و مجموعة رفتارها و اقداماتی کارکردها

 است که در جهت پیشبرد کیفیت و تعالی پژوهش انجام

شود و این بُعد بر پایة ابعاد مفهومی و ساختاری می

گیرد و استوار است و مستلزم عضویت و می شکل

کارگیری افراد متخصص، متعهد و شایسته برای هب

یت همیشگِی و رعاها ارزیابی و داوری کیفیت پژوهش

ی هافرآیندسه اصل انصاف، عدالت و شفافیت در تمام 

 . است ارزیابی و داوری

در پایان، با توجه به توصیف و تبیین نسبتًا جامع 

 چارچوب تعالی پژوهش در مقالة حاضر، پیشنهاد

با انجام تحقیقات میدانی و  پژوهشگرانشود می

 نمصاحبه و نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و مسئوال

آموزش عالی در خصوص چارچوب مذکور و الزامات و 

کارگیری این الگو در کشور، هو مزایا و شرایط بها چالش

به تحلیل و بررسی دقیق پیشایندها و پیامدهای 

سازی این چارچوب در آموزش عالی کشور پیاده

شود سایر الگوها و می بپردازند. همچنین پیشنهاد

وهش در دنیا نیز معرفی ارزیابی کیفیت پژهای چارچوب

تا زمینة انجام مطالعات  شودو به صورت جامع تبیین 

ری کارگیهتطبیقی و تحلیل مزایا و معایب و شرایط ب

ین طراحی و تدو در نهایتالگوها در مقایسه با یکدیگر و 

مد نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش کاراالگوی 

  عالی کشور فراهم شود.
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Abstract  

The purpose of this study which has been carried out using the library method was to introduce and 

explain Research Excellence Framework (REF) that is used in the assessment of the research quality in 

England’s higher education institutes. This study aimed to direct our researchers’ attention toward doing 

similar studies with regard to presenting other frameworks and patterns used worldwide and 

investigation of challenges, profits, and necessities of each pattern’s application in our higher education 

system. We hoped to initiate a path toward eliminating the loss of research and theories in this field and 

design an efficient pattern for research quality assessment system in higher education. In Research 

Excellence Framework (REF), higher education institutes research performance is evaluated and judged 

by specialized discipline-oriented boards based on criteria such as; research outputs, Impact and research 

environment. Indicators for research outputs assessment include originality, significance and rigour. 

Research impact is evaluated based on reach and significance, and research environment is evaluated 

with regard to vitality and sustainability. 

Keywords: research quality assessment system, knowledge production, research excellence framework, 

higher education. 
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