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هار  پیشابرد برناماه    يناد تضامین کیفیات و ارزشایابی    خت. از نظر تخصصی، اعتباربخشای فرا پردا هاو بررسی برنامه هدف

از دو مرحله  هر مجموعه الگوی اعتباربخشی .استشده  تعیین پیش ازبراساس معیارهای  آن اثربخشی پیشرفتيا جموعه م

ی هاا داده و گاردآوری  تعیاین، تهیاه   فرايند وارع. ارزيابی درونی در شکیل شده استدرونی و ارزيابی بیرونی تاصلی ارزيابی 

 مشاارکت  راه از هاا ضعف و اصالح کیفیت برای بهبود گیریتصمیمو  داوری منظور به آن مجموعه روز و به مناسب، مرتبط

هاای  رباه بخشاید، تج  درونی مشاروعیت  ارزيابی گزارش به توانبیرونی می با ارزيابی .کارکنان همان مجموعه است مستقیم

 به گويیپاسخ برای آن را از حاصل کرد و اطالعات استفادههای ديگر مرحله گیریکار به و پیشرفت و توسعه برای را پیشین

و  اسات  شود، بسیار مهممیدنبال نظر  مورد ارزيابی درونی که داخل مجموعه. (6، 9) برد کاره ب گیرندگان تصمیم و همگان

 و ديگاران  عملکارد یاانگین  م خاود،  عملکارد  نشاانگر  ساه  از توان می مجموعه هر درونی ارزيابی دراعتباربخشی است.  پايه

 هنتیجا  باردن باه  پای ارزيابی بیرونی پس از  .کرد داوری را مجموعه کارکرد ها،آن پايه بر و گرفت بهره موجود استانداردهای

   .(6) شد خواهد دنبالنتايج،  ارزيابی درونی، برای اثربخشی و تحق  اين

 مقبولیات  برخاورداری از  باا  ايمنی و کیفیت بر مبتنی ارزيابی هایمدل معتبرترين از يکی، موضوع اعتباربخشی

 .ابتدا در بخش بهداشت و درمان در کشورهايی چون امريکا و کاناادا شاروع شاد    است و سالمت بخش در افزون روز جهانی

 تاالش  ماردم،  ساالمت  یلمتو، پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتايران، در از جمله  و ديگردر کشورهای پس از آن 

 های خدمت هدهند هئارا هایسازمان مناسب عملکرد از اطمینان کسببرای  نو راهی ،اعتباربخشی دلم از گیریبهره کرد با

اصاول  ، باه  در بخش بهداشات  اعتباربخشی با است تا همگام شدههای بسیاری تالش ،ديگر سوی از .(5) یدا کندت، پسالم

   .(89، 1 ،1، 5) نیز توجه شوددر بخش آموزش اعتباربخشی 

آماوزش عاالی خصوصای     هاای همؤسسا های اعتباربخشای  فرايناد و  انداز تاريخی، منط ، پیامدهادر بررسی چشم

چهاار   پیراماون عاالی فیلیپاین    ، مشخص شد که اعتباربخشی آماوزش آن را به سرانجام رساند (82) 8گرگوری کهفیلیپین 

و ماديريت   جامعاه  باارتباط ، پشتیبانی از دانشجويان، پژوهش کیفیت تدريس و  متمرکز است که عبارتند ازمحور يا عامل 

( در 84) 2سگیساموندو  توصیفی با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده توساط -نین، نتیجه طرح پژوهشی. همچ(28)منابع 

 نشان داد که تجرباه اعتباربخشای از نظار شاش مت یار      هامدرسهاز کیفیت آموزش برخی بر اعتباربخشی  ثیر تجربهأمورد ت

و  هاا درهنماو و کارکناان، کیفیات    استادانيادگیری محیط، مديريت و رهبری سازمان، روحیه -ای، آموزشپیشرفت حرفه)

 تجرباه  بهتارين دارد.  هامدرسهکیفیت آموزش اين داری بر تاثیر ترکیبی معنی است که (کوتاه مدت و بلند مدت هایمزيت

 ایحرفاه  توسعه موضوع، اين که است آن مدت بلند و مدت کوتاه هایسودمندی آموزش، کیفیت کنندهتعیین اعتباربخشی

  .(84) دارد دنبال به را محیط يادگیری/آموزش و

 در است نشده ديده خوبی به تاکنون ،کشور کشاورزی پژوهش در ويژه به ،پژوهش بخش در اعتباربخشی موضوع 

و  هاا هادف  ياه پا بار  ی،وزارت جهادکشااورز  یپژوهشا  یباازو  عناوان به ی،کشاورز یپژوهش هایمرکز و هاموسسه که حالی

و  یملا  یرونی،ب و یدرون یهابر چالششدن  یرهچ یبرا يجترو و یآموزش ی،گوناگون پژوهش یهاخود در حوزه یهايتمامور

 هایفهوظ بتوانندها آن درست دارند تا با درک و کاربرد نیاز ایيژهو یعمل و یعلم هایفرايندها و روش ،الگوها به ی،المللینب

آگااهی  رو، باا  ايناز  .دهندکشور انجام  يدارپا توسعه ،نتیجه در و یتوسعه بخش کشاورز یبرا راروزافزون خود  یهاو تالش

 
1. Gregory                                                                           2. Segismundo 
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 جرایا طراحیو  شناسیروش ارائه مقاله اين تدوين از کشاورزی، هدف وزارت جهاد ها درها و زيرساختارزشاين به وجود 

 است. طبیعی و منابع کشاورزی پژوهشی ها و مرکزهایموسسه برای اعتباربخشی برنامه يک
    

 ارکان اعتباربخشی

ACEEU الگوی پیشنهادی برابر 
 2دفتر اعتباربخشی ابتدا يک به طور معمول اعتباربخشی، فرايندبرای اجرای ، 8

 4به اين دفتر که مقر کمیته ياا شاورای اعتباربخشای   عضو،  82تا  6مشتمل بر ،  9يا شورای مشورتی هیئتشود و ايجاد می

 فرايناد  در ايان شاورا ت ییار    .اسات  گیاری تصامیم  نهااد  بااالترين  اعتباربخشای،  . کمیته يا شاورای دهندمشاوره می ،است

 شورای اعتباربخشای،  تک تک اعضای را کند. ت ییرهامی تعیین و تأيید ها راو سیاست هادمورهناستانداردها،  اعتباربخشی،

 اساتانداردهای  از ماداوم  اساتفاده  از اطمیناان کساب   برای بر اين، شورا افزون. دنکنمیمشورتی پیشنهاد  شورای اعضای يا

بار رئایس و معااون     افازون . شاورای اعتباربخشای   کناد می نظارت 5اعتباربخشی مجددبر اعتباربخشی اولیه يا ، شده تعیین

ياا   ، رساالت 7يا نوع نگرش به آيناده  ، ديدگاه6اعتقاد برعضو است. تمرکز اين شورا  41 بیشینهو  82 کمینهمجموعه، شامل 

 آغااز  همگام با. مجموعه يا مرکزی منعکس است که ررار است از الگوی اعتباربخشی برخوردار شود 1هایو ارزش 1موريتأم

يعنی وضاع  ، 88اندازهمراه با چشم در زمان شروع پروژهوضعیت يعنی )وضعیت ابتدايی(  81خط پايه بايدپروژه اعتباربخشی، 

  . (81) مشخص شود ،و تصوير مطلوب

 تارويج کشااورزی   و آموزش، يعنی سازمان تحقیقات روی پژوهشی هایزيرساختا داشتن کشاورزی بوزارت جهاد

منادی از داناش و   و بهاره  مساتمر کیفیات   افازايش کشاورزی و منابع طبیعی فعال است، نیاز باه  های مختلف که در بخش

و  آبکاهش مصارف   ،امنیت غذايیتامین  ،کاهش ضايعات ،افزايش کیفیت محصولی هازمینه در ويژه به های روز، فناوری

اساتفاده بهیناه از    ،و شایالت  دام و طیاور  ،خاک، جنگل، مرتاع آب،  منابعاز  وریهرههای ببهبود شاخص ،نهاده های تولید

هاا و  نهااده تماامی   وریبهاره  افازايش و در مجماوع   مکانیزاسایون کشااورزی   شااخص  بهباود  ،کاهش مصرف انرژی ،انرژی

 .(88، 4، 2)دارد  تولید هایعامل

، طبیعای  و مناابع  پژوهشای کشااورزی   مرکزهایو ها هموسس باور، ACEEU (2016) با توجه به الگوی پیشنهادی

 داشاتن  باا امنیات غاذايی اسات.     مینأتا  و معیشات ماردم  وضعیت از جمله بهبود  اجتماعی-ارتصادیمثبت  هایاثرايجاد 

اساتفاده   نظار  ماورد  مجموعاه  در ارتصاادی،  ياا  اجتماعی ذاریگثیرأت برای که است روشی ،ديدگاه از گیریبهره ،اندازچشم

پژوهشی کشاورزی نیز پاژوهش، آماوزش و تارويج کشااورزی بارای ايجااد       موسسه يا مرکز  هر مأموريترسالت يا  .شودمی

 هاايی مزيات ط با کشاورزی و منابع طبیعی و تسريع در توسعه بنیاادی و تقويات شاناخت    بهای فرهنگی و علمی مرتتحول

ت با اتکاا باه   هايی که ررار اسها يا زيرساختاعتباربخشی حتی در سطح جهانی حاصل شود. ارزش راهاست که ررار است از 

(، همکااری )همکااری باا    باودن بدناه مجموعاه   )صادق، شفاف، و منصاف   درستکاری دربرگیرنده ،کردو رفتار  فعالیتها آن

جاويی  ها(، تعاالی موسسه یهامأموريتو  هاهدفيید تنوع أايجاد شود(، احترام )ت سودمندیهای متقابل ديگران تا مشارکت

 (ایپاسخگويی )با رعايت بااالترين اساتانداردهای حرفاه   و  های مداوم(مداری و نوآوریریمشت راهاز  چشمگیر)ايجاد نتايج 

مجموعاه، آن   هار بارای   هاا هادف و راهبردهاای دساتیابی باه     مأموريتانداز و تعريف بیانیه بنابراين، با داشتن چشم. است

 مجموعه رابل ارزشیابی و اعتباربخشی خواهد بود.

 
1. Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities                                            2. Accreditation office      

3. Advisory board                             4. Accreditation council                         5. Reaccreditation                             6. Belief    

7. Vision                           8. Mission                       9. Values                       10. Base line                                       11. View 
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 طبیعیو منابع کشاورزی مرکزهای پژوهشی  ها وموسسه ارزیابی درونی

بارای ارزياابی درونای    . اسات  شاده تشاکیل   رونای بارزيابی الگوی اعتباربخشی از دو رسمت مهم ارزيابی درونی و 

هاا را باه خاوبی    هاای کااری و دامناه فعالیات آن    حوزه دبايابتدا  ،طبیعی و منابع پژوهشی کشاورزی مرکزهایها و موسسه

 هاای الازام  باه  توجاه  باا   و کارد  گاردآوری  را الزم هایدادهسپس ها را تشکیل داد. کارگروه بتوان بنای آنشناخت تا بر م

باا اساتفاده از الگاوی    ممکان اسات   مرکاز پژوهشای    پرداخات.   داوریه ب آن هایفعالیت  کیفیت درباره مطلوب،  وضعیت

اجرای ارزيابی درونای   دربرگیرنده هاهدفاين  ها برسد.فهدبخشی از به اعتباربخشی و مرحله اول آن يعنی ارزيابی درونی، 

راوت و   هاای نقطاه ارزيابی عملکرد داخلی خود بارای تقويات    ،ضعف و روت خود هاینقطهشناخت  رایب رکز پژوهشیدر م

 کیفیت يشافزا و هبودب هدف باو اند های آينده ريزیبرنامه برایعلمی  مبنايی ها. اينهستند ضعف هاینقطهبرطرف کردن 

ارائاه چاارچوب   و  المللای پژوهشی معتبر ملی و بین هایديگر موسسهبا رکز پژوهشی ارزيابی امکان ررابت م ،رکز پژوهشیم

 .  را فراهم می آورند مستمرمناسب برای توسعه روند ارزيابی درونی 

رکاز  توساعه و راهباردی م   هاای بررسی برنامهاساسی از جمله  هایگام دباينظر،  مورد هایهدفابی به یدست رایب

ها و نشانگرهای الزم بارای تعیاین وضاع    مالک کردن مشخص ،آن مرکزهای درباره فعالیت هادرهنموها، نامه، آيینپژوهشی

هاا براسااس   آوری دادهتعیاین و تادوين ابزارهاای جماع     ،کاردن وضاعیت مطلاوب   مشخصتعیین معیارهايی برای  ،موجود

و  رکز پژوهشای ارائه پیشنهادهای الزم برای بهبود کیفیت م ،وضعیت موجود و مطلوب موسسه مقايسهو  نشانگرهای ارزيابی

 .، برداشتدستیابی به وضعیت مطلوب

 

 ارزیابی درونی جرایچگونگی اشناسی و روش

، الگاوی مناسابی اسات کاه     علمای مرکاز  مؤسسه يا  هرارزيابی درونی  فرايند در نگریکل برای ایسامانه رويکرد

از فعالیات   طور مساتقیم بهيعنی نتايجی که  4اها يا بروندادهخروجیو  9هافراينديا  2هافعالیت، 8ند بر اساس دروندادهاتوامی

انتخااب   مؤسسه يا مرکز پژوهشای های موجود در انعکاس وارعیتبرای را  يیهاها يا کارگروه، عاملشوندمی حاصل فراينديا 

و  ، مسائولیت هدفتوصیف و تشريح کرد که هر موسسه يا مرکز پژوهشی چه  دباي ر آغازدبنابراين،  .(4) کردو کار را شروع 

است کاه بار مبناای ايان      روشن. نوشته شودآن  مأموريتبه عبارت ديگر، بیانیه دارد و دلیل وجودی آن چیست.  ایبرنامه

معلاوم   پس از آن باياد ل خواهد گرفت. شک موسسه يا مرکز پژوهشی کشاورزیدر های مهم ها يا کارگروهعاملها، مسئولیت

های موردنظر در ارزيابی درونای  ها يا کارگروهکلی و جزئی را در حوزه هر يک از عامل هدفآن مرکز پژوهشی، چه شود که 

در چاه باازه    و اين کارگروه چه کسانی بايد باشاند  یاعضا پیش رود،ها تواند برای تحق  آنکند و چگونه میخود دنبال می

کلی، بر پايه استانداردها و تجربه چندين ساله  هایهدفاز اين رو، با توجه به هدف يا نی ررار است ارزيابی صورت گیرد. زما

 ايجااد زمیناه  شاود و بارای   جزيی تنظیم  هایهدفبا  مهم های عملکردیجدول شاخص دبايآن موسسه يا مرکز پژوهشی، 

ديگار،   ساخنی  باه هايی با يک يا چند نشاانگر معلاوم شاود.    مالک يا مالکجزئی،  هایهدفارزيابی عملی، برای هر يک از 

 هاای هدفبا توجه به  پس از آن. دشوتعريف  هابرای هر يک از مالک مشخص و معیارهای تحق  های کمّی و کیفیشاخص

در رالاب   ،هاا . ايان پرساش  توان نشانگرها را ارزيابی کارد ههايی طراحی گردد تا با استفاده از آن بجزيی و نشانگرها، پرسش

گیاری بارای   ابازار انادازه  به عناوان  ها های تخصصی مربوط به هر يک از عاملرسشنامهپدر وارع  ود.شمیپرسشنامه تنظیم 

 
1. Inputs                                          2. Activities                                      3. Processes                                            4. Outputs 
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و در  شاود مای تهیاه   وياژه آن ها، پرسشانامه  های مربوط به هر يک از عاملبر مبنای جدول .های ارزيابی استتحق  مالک

. کندمی واکاویمربوط  کارگروه را هااز پرسشنامه آمده دست بههای دادهسپس، گیرد. ارگروه ررار میهر کن امخاطباختیار 

های موجود در موسسه ياا مرکاز پژوهشای،    داده راهاز آن اطالعات آوری اطالعات از روش پرسشنامه مقدور نباشد، گرد اگر

 . (84) شودآوری میالدستی مجموعه، جمعو استانداردهای با هارانون، هادرهنموها، نامهینيآ

های ارزيابی در ارزياابی درونای ياک موسساه ياا مرکاز       ها و مالکپیشنهادی برای توزيع عاملای نمونه، 8شکل 

 مرکزهاای وری از منابع موجود از وظايف اصلی توسعه پايدار و افزايش بهره، نمونه برای. دهدرا نشان می کشاورزی پژوهشی

های علمی و فنی کشااورزی و کااربرد آن در چرخاه    ها و پیشرفتپژوهش نتیجهبه ابی تیدس باورزی است که پژوهشی کشا

اسات.   جارا منظور افزايش تولید و تامین هر چه بیشتر مواد غذايی مورد نیاز برای جمعیت کشاور، رابال ا  تولید تا توزيع، به

اعتباربخشی آن ممکان   یین میزان اثربخشی وپژوهشی، تعهای ارزيابی فعالیتبا بنابراين، سنجش و تحق  اين هدف بزرگ 

هاای ماورد   يکای از عامال   نیز. نیروی انسانی جرا شودرالب کارگروه يا عامل پژوهش ادر  طور اصولی بايد بهخواهد شد که 

تیبانی در پشا  و فنای  ،پژوهشای  علمای،  هاای خادمت  توجه در ارزيابی درونی هر مرکز پژوهشی و با هدف کلی بهبود ارائاه 

 .(4) و رسالت آن مرکز پژوهشی است هاهدفراستای 

  
 .کشاورزی مرکز پژوهشیه يا موسسيک در ارزيابی درونی  های عملکردیو شاخص های موثرعامل -8شکل 

 

 شاده،  مشاخص  هاای هادف  بر پاياه  و دری  صورت ، به8 شکل در شده داده نمايش هایعامل از ادامه، هريک در

 اند.شده بحث مرتبط هایبخش در تفصیل به ها،آن سنجش روش و هاشاخص

 

 پژوهشی کارکرد مرکز  هایبرای گردآوری دادههای ارزیابی گامترین مهم

های مربوط به هار ياک   ، پرسشنامه(2)شکل  مرکز پژوهشیموسسه يا هر ارزيابی درونی برنامه اعتباربخشی برای 

ن امخاطب همهو پس از تعیین اعتبار و پايايی ابزار، در اختیار  شودمیه و تدوين تهی ،براساس نشانگرهای مشخصها از عامل

 هیئت  یمديران، اعضاکارکنان شاغل در آن مرکز، اعم از  همه. بنابراين، جامعه آماری مورد مطالعه متشکل از گیردمیررار 
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 باه  مشخصی است.بازه زمانی  در ،ن در سطح ملیبرداراو بهره نیروهای خدماتی، ، کارشناسان، کارمندانو پژوهشگران علمی

و  ، شا ل آماوختگی داناش های مرتبط باا  با پرسش تخصصی پرسشنامه ،ياد شدهجامعه آماری  از فرد بهتر، برای هر سخنی

  .دوشمی طراحی هر يک،نقش سازمانی 
 

 
 .کشاورزی مرکز پژوهشیموسسه يا های ارزيابی مورد استفاده برای مطالعه موردی کارکردهای گام -2شکل 

 

 هاداده واکاویچگونگی 

هاای  مقیاس ترينيکی از رايجشود. اين روش، استفاده می 8از مقیاس لیکرت طور معمول بهها، دادهپردازش برای 

بار ايان    اسات.  کارده ابداع آن را  (8118-8119) رنسیس لیکرت کهاست  پرسشنامه مبتنی بر هایپژوهشدر  گیریاندازه

تاا   مطلاوب از ساطح  در ده  بیشاینه تاا  ساطح   ساه در  دستکممعیارهای تحق  در هر عامل يا کارگروه ممکن است اساس، 

، نموناه بارای   شاود. هاا مشاخص مای   کمّای بارای آن   هاا(ی ها )رتبهشاخصمطلوب باشد که با توجه به ماهیت نشانگرها، نا

با رتباه   ( و نامطلوب )کم2با رتبه  مطلوب )متوسط نسبتبه(، 9با رتبه  ای در سه سطح مطلوب )زيادهای سه گزينهپرسش

ممکان اسات از مت یرهاای ساه      ،بسته باه حساسایت و درات موضاوع    در مقیاس لیکرت طور کلی، بهشوند. عريف می( ت8

تار  ها بیشتر باشد، کار پژوهشی اجرا شده دری مت یرها يا نقطه شمار. هر چه استفاده کردای، يا بیشتر ای، پنج گزينهگزينه

 
1. Likert scale 

http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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ساه   ساطح وزن ياا امتیااز عاددی    و  هاا های مربوط به هر يک از گزيناه سخبنابراين، با توجه به فراوانی پاخطاتر است. و کم

هاايی  . بارای شااخص  می شودمطابقت داده  هاگزينه شمارمربوط به محاسبه و با طیف  پرسشامتیاز هر ای يا بیشتر، گزينه

و باه   شاود مای گرفته  کننده سطح مطلوبیت شاخص در نظر، تعیینهاپرسش ایرتبهمیانگین  باشند، پرسشکه شامل چند 

 هار  هاینامهپرسش از هاداده استخراج برای بنابراين، .می شود امتیاز عامل محاسبه سرانجامها و همین ترتیب امتیاز مالک

 باه  و پرساش  هار  هاای گزينه به توجه با اصلی، هدف هر تفکیک به پرسش هر به شده ارائه هایپاسخ شمار ها،عامل از يک

محاسبه امتیاز نشانگرها  سرانجامنیز براساس ارزيابی هر پرسش و  هاداده. شودمی مشخص مربوط صدهایدر ارائه آن دنبال

 .  دنشومی پردازش

تعیین  هایالزامو با توجه به  خواهند شدها و نشانگرها توصیف براساس مالکها برای تعیین وضعیت موجود، عامل

درباره هر  سرانجامهر مالک و پس از آن در باره درباره هر نشانگر، ابتدا  اویواکو  داوری. اين شوندمی واکاویو  داوری شده

 مت یرهايی. برای گیردمی صورت نامطلوبتا  مطلوباز  ایچند گزينه بندیطیف درجه انتخابعامل مورد ارزيابی براساس 

  فراوانی، 8رابطه  برابر، اندهشد گیریاندازه افراد نگرش سنجش برای لیکرت ایگزينه چند طیف در شانیهاداده که

 ، زياد=5رتبه  زياد= خیلیيا، 8رتبه  ، کم=2رتبه  =نسبتبه، 9رتبه  =طور کامل بهشده ) انتخاب هایگزينه  وزن در هاپاسخ

 امتیاز عنوان به هاآن شده محاسبه وزنی میانگین و ( ضرب8رتبه  کم= ، خیلی2رتبه  ، کم=9رتبه  ، متوسط=4رتبه 

 (.7، 8) شودمی نشانگر منظور آن موجود عیتوض
 

 = امتیاز هر نشانگر]فراوانی مربوط به آن(× )امتیاز )وزن( هر گزينه [ ]÷دهندگانپاسخ شمار[ (8)
 

 مقیااس لیکارت   ایای ياا چناد نقطاه   چند گزينه هایطیف با آن امتیاز نشانگر، هر مطلوبیت سطح تعیین برای 

پژوهشای، ممکان اسات     ایمجموعه  "هاهدفرسالت و "، در بررسی وضعیت عامل اصلی نمونهبرای  .شودمی داده مطابقت

هاای  مجموعه موردنظر با هر يک از اين هدففعلی چندين هدف اصلی برای آن مجموعه تعريف کرد. برای آگاهی از فاصله 

، 8جادول  اسخ دهناد.  پ ،به آن پرسشمجموعه  آن ملی سطح دراصلی، ممکن است چندين پرسش طرح شود تا مخاطبان 

   نشان می دهد.   ويژه پرسشيک برای را از تعیین سطح مطلوبیت ای نمونه
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  .موسسه يا مرکز پژوهشی "و رسالتها هدف" اصلی عاملارزيابی ها برای ی از پردازش دادهانمونه -8جدول 

يا  هدف اصلی

 مالک

شماره 

 پرسش
 شمار پرسش

پاسخ 

 دهندگان

امتیاز  ها  پاسخ شمار

  نشانگر
 سطح مطلوبیت نتیجه

 ایسه نقطه )بر مبنای مقیاس

 لیکرت(

 /خیرکم

(8) 

/متوسط

به 

 نسبت

(2) 

 /بلیزياد

(9) 

 مطلوب 

 )راضی(

 به نسبت

به ) مطلوب

 نسبت

 راضی(

 نامطلوب

 )ناراضی(

کیفیت ارتقای 

عملکرد مديريت 

 مجموعه )مشارکت

پذيری، ايجاد 

انگیزه، و موفقیت 

 ها(امهبرن

اعضای مشارکت  8

ت علمی در ئهی

ها و شوراهای کمیته

مختلف درون مجموعه 

 در چه سطحی است؟

A 02%  

 A 

51% 

A 

91%

A 

B*  اگرB 

بین 

تا  92/2

 باشد 9

 Bاگر 

بین 

تا  66/8

92/2 

 باشد

 Bاگر 

 8بین 

 66/8تا 

 باشد

n ........ .... ... ... ... ... ... ... ... 

ش مرتبط پرس شمار گیرینتیجه

 Nبا هدف: 

جمع 

 شمار

ها: پاسخ

M 

21% 

M 

51%

M 

91%

M 

C** 

امتیاز )

 هدف

 (اصلی

 Cاگر 

بین 

تا  92/2

 باشد 9

 Cاگر 

بین 

تا  66/8

92/2 

 باشد

 Cاگر 

 8بین 

 66/8تا 

 باشد

*B = [(20%A * 1) + (50%A * 2)+ (30%A * 3)]/A  

**C = [(20%M *1) + (50%M * 2) + (30%M * 3)]/N  

 

 رزیابی درونیا نتیجه

از  اساتفاده  باا هر عامل يا کارگروه ماوردنظر  برای  دبايارزيابی درونی موسسه يا مرکز پژوهشی،  نتیجهدر گزارش 

توصیف يا تشريح عامال ياا کاارگروه، نتیجاه ارزياابی و      در نظر گرفته شود: سه رکن ها، ها و نشانگرهای مربوط به آنمالک

آن  مشاارکت کارکناان  ارزيابی، میازان  اين بروندادهای ترين يکی از مهم امل يا کارگروه.پیشنهاد برای تقويت يا بهبود آن ع

. باه  موجود آن است و نماياندن وضعیتحل کار خود به کیفیت مدادن اهمیت است که به معنای  پژوهشیمرکز يا موسسه 

رکاز  آن مهاای کارکناان   ز خواساته بررسی وضعیت موجود و رسایدن باه مطلوبیات ا   که دهد نشان میبیان ديگر اين يافته 

 بارای  همکااری . توجه شودن سازمان ، مديران و مسئوالرکزهای کاری مهای گروهريزیالزم است در برنامه واست پژوهشی 

موسسه يا مرکز  آن نهای کاری و مسئوالگروه پايانیهدف  ترديدبی پژوهشیمرکز هر موسسه يا های بهبود کیفیت فعالیت

 باا  ،پژوهشای ماوردنظر بار اسااس ديادگاه سیساتمی       مرکاز موسسه ياا  کارآيی  تعیین، 8شکل با توجه به  است. پژوهشی

 بروناداد نهاايی  ياا   ایبروناداد واساطه  باه صاورت   ممکن است  خود که) برونداد ،فرايند ،که دروندادمرتبط است  یهايعامل

 )میازان  نهايی منعکس شده در جامعه عنی ت ییرهایي 2اثربخشیو يعنی نتايج تولیدی که منتقل شده باشند  8پیامد ،(باشد

که  شودمشاهده می 2در جدول به تفکیک  باالهای شاخصکلی  بازتابشود. را شامل می مرکز( يا موسسه هایهدف تحق 

 در شرح داده شده مورد ها همه که شودمیيادآوری . (4) ردری متفاوت باشد فعالیت خاص هر مجموعه پايهممکن است بر 

 
1. Outcome                                                                       2. Impact 
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های متعدد بارش افکار متشکل از نیروهای علمی جلسه پايهبر ، شناسی نیز بیان شدگونه که در بخش روش، همان8جدول 

 .استهصاحبنظران حاصل شد ديگرخبره و نظرخواهی از 
 

 .طبیعیو منابع کشاورزی های ارزيابی درونی يک موسسه يا مرکز پژوهشیشاخصی از ا نمونه -2جدول 

  اثربخشی  پیامد  برونداد يا فعالیت رايندف درونداد

 نهايی ایواسطه

 فنی پشتیبانیمیزان 

 هایدستگاه مالی و

  اجرايی

 بامشارکت بخش اجرا 

ارسال نیازها و 

 های کشاورزی چالش

فنی و های گزارش

نهايی حاصل از اجرای 

 هاپروژه

 -فنی رهنمودهای

 اجرايی

 نیازهای تامین

 یهادستگاه پژوهشی

  اجرايی

وضاااعیت بهباااود 

 معیشت مردم

 امکانات و فضاها وجود

  پژوهشی

 تصويب و بررسی

 بر اجرا نظارت ،هاطرح

 هااز آن بازديد و

 هایبرگزاری سخنرانی

  علمی

های همقال شمار

، و پژوهشی -علمی

 ترويجی -علمی

 بخش نیازهای تامین

 صاحبان و خصوصی

 صنايع

تضمین ساالمت و  

 هاکیفیت محصول

نیروهای علمی  شمار

 و پشتیبانی

 نیروهای مشارکت

 در علمی

 و هاگیریتصمیم

 هابرنامه

 هایبرنامهاجرا و تولید 

  تلويزيونی و راديويی

 ،ISIهای همقال شمار

 و

 دانش های مرزمقاله

(1Q 2 وQ) 

های شاخص بهبود

، خاک، آب وریبهره

  جنگل، و مراتع

اطمینان از امنیت 

 غذايی

  یاعضا شمار نسبت

 کل به علمی هیئت

 نیروها 

 رراردادهای شمار

 پژوهشی

 افزارهاینرم شمار

 تولیدی

 رابلهای يافته شمار

  سازیتجاری

 ضريب افزايش

 و مکانیزاسیون

 ضايعات کاهش

 لمحصو

 تثبیااات ریمااات 

هااااای محصااااول

 کشاورزی  

 

 ترفیع و ارتقاء کارکنان بودجه  و اعتبار قدارم

 علمی و پشتیبانی

 های علمیابکت شمار

 منتشرشده

های انتقال يافته

 برداران بهره جديد به

 هایفناوری شمار

 شده  تجاری

حفظ و بهبود 

های زمینوضعیت 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

 مبنای بر ريزیبودجه 

 موسسه عملکرد

های مقاله شمار

 ارائه شده کنفرانسی

 هایشرکت شمار 

تاسیس  بنیان دانش

 شده

حفظ تعادل در 

لید و مصرف تو

منابع دام و طیور، 

 و شیالت

 ترويج و آموزش 

 بردارانکارکنان و بهره

 نوشتارهای شمار

 ترويجی -علمی

های يافته شمار 

 ترويجی اجرا شده

 

 

 گیرینتیجه

خاود را در محاک خودارزياابی برناماه     ممکان اسات    و مناابع طبیعای   کشااورزی  پژوهشای رکاز  مموسسه يا  هر

استمرار ارزياابی عملکارد خاود    اعتباربخشی، الگويی برای  هایهدفتا در صورت موفقیت در پیشبرد  دهاعتباربخشی ررار د

تواند تشخیص دهد که با استفاده از ابزارهايی چاون اختاراع و ابتکاار و    با چنین ارزيابی مستمری، اين مرکز می .ايجاد کند

هاای خاود را باا ايجااد     پاژوهش آيا ، های نوايدهدنبال کردن د يا از باورهای موجو روز بهینه و بهو در وارع استفاده  نوآوری

هاا و  پاروژه  ياا خیار؟   کناد اجرا میکشاورزی کشور پايدار توسعه و رسالت خود يعنی  مأموريتوری، در راستای ت ییر و فرا
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د ياا  نا دارمای های جدی کشاور بار   و چالش هادشواریگامی در جهت حل آيا  و منابع طبیعی کشاورزی های پژوهشیطرح

 ،هدف اعتباربخشای ارزشایابی نیسات    کنند يا خیر؟معینی از توسعه کشاورزی را دنبال می هایهدف آيا هااين پروژه خیر؟

الگاوی   ارزياابی درونای    بناابراين و  عملکارد آن بهتار کاردن   بارای  اسات  ضعف و روت مجموعاه   نقطه هایبلکه شناسايی 

ضاعف و راوت آن    هاینقطهدلیل آشکار کردن به ،طبیعی و منابع کشاورزی هشیپژو مرکزهایها و اعتباربخشی در موسسه

نقش داشاته باشاد    ،ثرؤها و بروندادها به پیامدها و اثربخشی با استفاده از پژوهش ممجموعه، ممکن است در تبديل خروجی

 و رسالت خود کمک کند. مأموريتو مجموعه را در اجرای 

پیشانهادهايی   دبايا مطلوبیات،  سطح یت موسسه يا مرکز پژوهشی موردنظر از نظر بعد از تعیین وضعبه هر حال، 

موسساه ياا مرکاز    اسات کاه    گفتنیکننده برای اجرا تهیه شود. اردام ثر ؤوضعیت آن با در نظر گرفتن سطح م افزايشبرای 

های زمانی معین )بناا باه   فاصلهدر  آن بايدوضعیت  پی در پیو بررسی بهبود  برای حفظ استانداردها و اعتبار خودپژوهشی 

 .بپردازداعتباربخشی مجدد  به موردنظر(، هتشخیص مجموع
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Implementing  Accreditation Approach in Agricultural and 

Natural Resources Research Centers of Iran 

 
B. Tajeddin1, F. Abasi and N. Heydari 2 

 

Providing an appropriate model for accreditation of Agricultural and Natutal Recources 

Research Centers is a heavy duty for  monitoring and evaluation of these centers. An 

accreditation is a process of validation in which academic institutions are evaluated. To do this, an 

accreditation council must first be formed which its focus is reflected in its belief, vision, mission 

and values. The standards for accreditation are set by a peer review board whose members include 

faculty members from the accredited institute and the other  accredited centers. Therefore, research 

centers, with their own evaluation of accreditation program, may be able to develop a model for 

their ongoing performance monitoring. To this end, they must first form different agents or 

working groups according to their tasks and missions. Each working group defines the tables of  

objectives and indicators including main objectives, sub-main objectives, evaluation criteria, 

measurement indices, and achievement criteria. Measurement tool for the evaluation is a 

specialized questionnaire relevant to each working group together with the registered data of the 

evaluated institute. The questionnaire is filled by relevant target groups in the National Agricultural 

Research Centers in the country. The questionnaires are then collected and analyzed. One of the 

important outcomes of the evaluation is the motivation of the staff of evaluated center in attention 

to the importance and quality of research in the center and showing its current situation. In 

addition, the current status of the center will be determined in terms of its possible distance to the 

level of utility and standards. 

 

Key words: Accreditation, Agriculture, Monitoring and evaluation, Natural recources, 

Questionnaire, Research centers. 
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