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 تقييم البحوث المسؤولة

 دعوة للعمل

يدعو مجلس البحوث العالمي المنظمات المشاركة فيه إلى تضمين المبادئ المتوفرة أدناه، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحفيز وتحقيق 

كما يدعو المجلس المنظمات المشاركة فيه إلى دعم تبني تقييم البحوث المسؤولة على الصعيد  طموحات تقييم البحوث المسؤولة.

لتقييم البحوث المسؤولة، والتعلم من خالل التعاون، وتبادل المعلومات والتجارب الحديثة المفهوم الجمعي  العالمي من خالل تطوير 

 والمميزة.

ة تقييم البحوث أهميإلى    والدعوةولذلك، يدعو مجلس البحوث العالمي المنظمات المشاركة فيه إلى الدعم واالنضمام إلى فريق العمل  

تضمين تقييم البحوث المسؤولة في أنشطتهم، وكذلك في المنظمات    المشورةالمسؤولة، وتقديم والدعم للمنظمات المشاركة بشأن 

 التي يمولونها.

    :  عامةلمحة 

المؤتمر  وضااام   .تقييم البحوث المساااؤولة( مؤتمراً حول  المشااااركة)مع المنظمات  مجلس البحوث العالمي  ، عقد  في نوفمبر  

والجمعيات العلمية وايرها   العالمية،  التمويل هيئاتكممثلين من مختلف الجهات  والناشاااارين،  العالم  والمنظمات البحثية،  من أنحاء 

اقتراحات حول كيفية قيام  مناقشة باإلضافة إلى  ، المسؤولة  الخاصة في تقييم البحوث مناهجهمتجاربهم ووخبراتهم و  لتبادل اقتراحاتهم

  ي الحاجة إلى بذل جهد جماعي أكبرف  ةالمتمثلوللمؤتمر   سااايةالخالصاااة الرئيوتعكس هذه الدعوة  الممولين بتحساااين أسااااليب التقييم.

التالية أسااااس هذه الدعوة  . وتقييم البحوث المساااؤولةاعتماد  و  تبنى عالمي من خاللالنطاق التغيير ثقافة البحث على ل تشاااكل الوثائق 

 :تقييم البحوث المسؤولةتوفر معلومات حول مفهوم  كما    بموجبها،   للعمل

تقييم  العالمي حول البحوث  مجلس دراسااة اسااتقصااائية اجراها والتي تتضاامن تحليل   البحوثمعهد  لعمل  الورقة   فيبحث  .1

 الحالية؛     تقييم البحوث المسؤولةومقدمة لمبادئ    البحوث المسؤولة

  .تقييم البحوث المسؤولةمؤتمر   لمجلس البحوث العالمي حول  تقرير موجز .2

على مجموعة واساااعة من المبادرات والمبادئ أل ا طر التي توفر إرشاااادات حول المنهجيات    البحوث المساااؤولةتقييم  مفهوم  يساااتند  

  اليدن ؛ بيان   ثوتقييم البحبشااأن   عالناإل: على ما يلي وتشااتملبتقييمات البحث والباحثين.المرتبطة  وا نظمة والثقافات

موقفو؛  المتريالقيااس و ؛  ؛ ثومن عملياات تقييم البح  أوروباا العلمي  بياان 

كونج لتقييم الباحثينو العلوم في  و؛   نموذج سااااكوب  -الشاااابكة الدولية لجمعيات إدارة البحوث و؛  مبادئ هونج 

تقييم البحوث فانن   أعاله، إليهاا  ا طر المشاااااارهو موضاااا  في  وبنااء على.التوظيف والترقياة والتعيين من أجالالترجماة  مباادئ 

من العناصر الهامة وأصحاب المصلحة.    ويضم  متعددة، له صور    المسؤولة  مجموعة متنوعة 

العاالمي في   وعادم   ، تقييم البحوث المسااااؤولاةمن المفااهيم والمباادئ وا طر في    القادربهاذا    االكتفااءومن خالل راباة مجلس البحوث 

إضااافية، فقد حان الوقت للتركيز على العمل الجماعي بمنظور عالمي تهالحاجة لزياد أن يأخذ في الحساابان ا ساااليب  يتطلب   ببيانات 

 .  جلس البحوث العالميمعلى النحو الذي أوضحه    اوالمشاركة فيه تقييم البحوث المسؤولةفي   وا طر المتنوعة

   ؟تقييم البحوث المسؤولةتضمين مبادئ  مجلس البحوث العالمي على المشاركين في  نبغي  لماذا ي
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لبيئة ل تكوين ثقافة بحثية تسام من ن لتكون عالية الجودة وتمك  واالبتكار  البحث أنشاطة  تحفز   تقييم البحوث المساؤولةن أسااليب وأطر  إ

 باالزدهار.  ة  العالمي  ةالبحثي

للثقاافاة من خالل    ونالممول ويمتلاك ا ماا تكون لتقييم البحوث. والادقيق التصااااميم والتنفياذ القادرة على تحفيز التغيير اإليجاابي  ااالباً

وبنمكانهم تمكين وتوجيه لتمكين هذا التغيير.  حجر ا سااااس والعامل المحوريمجلس البحوث العالمي هي المنظمات المشااااركة في  

عبر مجموعات أصااحاب المصاالحة انخرين، على ساابيل القمة    إلىمن القاع   بشااكل متصاااعدالتغيير المنهجي ودعم المبادرات  هذا  

  السااااياق المحليالمتعاونة في   والجمعيات ا كاديمية  ، والناشاااارين  التصاااانيفومقدمي جداول    ، والباحثين  ، المنظمات البحثية  :المثال

مترابطان.فنن   تقييم البحوث المساؤولةتغيير الثقافة المنهجية هو أيضًاا عامل رئيساي في تحقيق  وعلى الرام من أنوالعالمي.   االثنين 

المثاال،   معوقاات تؤثر علىفي بعض ا حياان هنااك  وقاد تكون  بعوامال خاارجياة مثال ا طر  معوقاات مرتبطاة  الممولين، على ساااابيال 

مساؤوليتهم   تقبلإلى   المساتعدة  ةالبحثي البيئاتلى الممولين العمل مع بقية نبغي عي ، تقييم البحوث المساؤولةق  ومن أجل تحقيالساياساية.

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين التغيير.  

 :تقييم البحوث المسؤولةنهج عالمي ل

، وللبحث واالبتكار دور حاسم ذات الطابع العالمي هي التحديات التي نواجهها اليومالملحة  إن أكثر التحديات االجتماعية واالقتصادية 

 للتغلب على هذه التحديات العالمية.    اتحتاجها المجتمعتتوفير الحلول التي تقوم به ل

البحثية في حاجة ماساة للعمل معاً  ولتجاوز العديد من هذه التحديات والعقبات فنن أصاحاب المصالحة  العالمي    على المساتو في البيئة 

  :ما يليوتشمل هذه العقبات   ، تقييم البحوث المسؤولةلتحقيق 

والمحافظة على ، ونقص التنوع، المسااؤوليةة البحث وجداول التصاانيف، ونقل عدم وجود تعريفات واضااحة للتميز البحثي وجود -

 ، ومقاومة التغيير، والمعايير الضيقة، والعمليات المتحيزة.الحوافز

مبادرة عالمية تقدمها المنظمات المشااااااركة في مجلس البحوث العالمي يمكن أن تكون لها القدرة في تعزيز الحوار حول  ومن خالل 

 والتي ال تقتصر على النطاق الجغرافي.  هذه العقبات والتحديات العالمية  

حوث العالمي، فننه ينبغي التركيز بقدر أكبر على الذي عقده مجلس الب  تقييم البحوث المساااؤولةوبناء على ما تم مناقشاااته في مؤتمر  

المشااتركة التي يقوم عليها النشاااط   والمصااال   قياس القضااايا التي تهم المجتمع البحثي على المسااتو  العالمي بمعيار المفاهيم والقيم

كورونا، عمل  فترة  وطوال.البحثي وتعزالدولي بشكل جماعي،  ي مجتمع البحثالجائحة  التعاون، وتبادل البيانات،  يز  من خالل تأسيس 

لون    قامو منشاااورات ما قبل الطباعة(.متنوعة من بينها وساااائل   )عبروالرموز، وا سااااليب والمعرفة   ساااريعًا بتطوير دعوات  الممو 

بفعالية  التمويل العالم  .للجائحةوآليات التقييم لتمكين المجتمع من االسااااتجابة    لم يقدمواومع ذلك، فنن العديد من الممولين في أنحاء 

. ويوفر التركيز  بشاااكل منهجي تقييمات تأخذ في االعتبار ا نشاااطة الموضاااحة أعاله، مثل بيانات البحث المفتو  ومعالجة البيانات

  تقييم البحوث المسؤولةللنظر في أهمية   متجدداً حماساً   فترة الجائحةعلى ا نشطة البحثية التي كانت ذات أهمية قصو  طوال 

 :التقييمات  قيمةالتميز البحثي من خالل   مفهوم

في وقت يتزايد فيه والبحث عبر التخصااصااات وعلى المسااتويين الوطني والدولي.وثقافة وكيفية قياسااه ساايقود جودة   تثمينهما يتم 

ا بحاث( لضااامان إجراء البحث وفقًا   ينفذونالتعاون الدولي، يجب على الممولين العمل مع شاااركاء دوليين )بما في ذلك أولئك الذين 

لون، ال سيما أين ولماذا تخحقيق ذلك، من الضروري تطوير فهم اولت على المعايير الدولية الممكنة. تلف أل   نشطة التي يقد رها الممو 

   .ا ساليب والمناهج العالمية  بواسطة أو أل من خالل  تقييم البحوث المسؤولةسيضمن  هذا اإلجراء  و) تتداخل. وأ

 :  تقييم البحوث المسؤولةرؤية  

تقييم الذين لديهم مشااركات عالمية محدودة فيما يتعلق بالممولين   لوجهات نظر يتطلب صايااة دوليةنظام البحث العالمي المزدهر   إن

ن التي لديها قاعدة  ويجب أن تعكس طمو  البلدا  ()معظم المبادرات الحالية انبثقت من أوروبا وأمريكا الشاااامالية  البحوث المسااااؤولة

  أهدافلتحديد الطمو  العالمي مع توفير منصاااة لمناقشاااة ومواءمة   بالقدرة التنظيميةمجلس البحوث العالمي   ويتمتع.متطورةبحثية  

 مع االعتبارات والسياقات اإلقليمية والمحلية.    تقييم البحوث المسؤولة
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عدم    مجلس البحوث العالميعلى المشاااركين في    ينبغيومع ذلك، المشااتركة شاارط أساااسااي للعمل الجماعي.  المفاهيمالرؤ  وتشااكل 

كما   الحالية في ممارسااتهم في أسارع وقت ممكن. تقييم البحوث المساؤولةعليهم تضامين مبادئ    ينبغيو  إجراء التغييراتفي تأخير ال

 " أو المشاركة فيه.     تقييم البحوث المسؤولةستعتمد اإلجراءات الفردية على التقدم الحالي نحو "

 عملفريق   -مجلس البحوث العالمي دور 

 :  بما يليأن يقوم مجلس البحوث العالمي  طلب المشاركون في المؤتمر  

  والتطوير اإليجابي للثقافة البحثية.  في تحسين جودة التقييم تقييم البحوث المسؤولةأهمية   والتأكيد علىالدعوة   •

 تقييم البحوث المسااااؤولةمناهج و أساااااليب تقييم بعدوالبيانات العالمية،  والخبرات التجاربللممولين لتبادل   عقد منتديات •

 .  والتعلم منها  وإمكانية االستفادة من الدروس 

وتطوير   تقييم البحوث المسااؤولةمناهج جديدة لالممولين على المسااتو  العالمي في تجريب واختبار أساااليب و بين  تنساايقال •

  المفاهيم في كيفية عمل هذه المناهج وا ساليب والسياق الذي تطبق فيه.

قاعدة المعرفة   •   تقييم البحوث المساؤولةومناهج   لتجاوز العوائق وساد الفجوات التي تبرز عند تنفيذ الممولين  سااليبتوسايع 

 .التي ال تزال قائمة او ناشئة

 .تقييم البحوث المسؤولةللممولين لتوجيه نهجهم نحو تحقيق  توفير أدوات التقييم الذاتي وخارطة طريق •

لون     تقييم البحوث المسااؤولة تنفيذ    إجراءاتوالعمل على  حجم التحدي المتمثل في الموافقة  ومعرفة  إلى إدراك    ا فرادساايحتاج الممو 

تقييم البحوث  وأجندة  جدول أعمال لتساااييرلمجلس البحوث العالمي  يُقتر  إنشااااء مجموعة عمل تابعة كما  .ذلكبما يتطلبه  وااللتزام  

من جميع المناطق لتوحيد الجهود والتعاون  وأخيراً قائمة.الوتقديم حلول للتحديات   المساااؤولة وتوجيه البحث عن مشااااركين نشاااطين 

.  نطاقًا ا وسعومنظومة البيئة البحثية  داخل منظماتهم    تقييم البحوث المسؤولةلتحقيق طموحات  مجلس البحوث العالمي  ممولي  
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