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  ها  ها و چالش رويكردها، شيوه: ارزيابي پژوهش
  
  *1مهموئيجمالي حميدرضا 

  تربيتي  ، دانشكده روانشناسي و علومدانشگاه تربيت معلم تهراناستاديار  -1
  

  
  ∗چكيده

ها و رويكردهاي مختلف ارزيـابي   اين مقاله به معرفي روش
توانـد قبـل از انجـام آن     ميارزيابي پژوهش . پردازد پژوهش مي

ارزيـابي  . صـورت پـذيرد  ) پسـين (يا پس از انجام آن ) پيشين(
ينـد و اثـر، و يـا    اتواند معطوف به ارزيابي برونـداد، بر  پسين مي

هاي متعددي براي ارزيابي برونـداد،   روش. فرايند پژوهش باشد
تـوان آنهـا را در قالـب     اثر و دستاورد پژوهش وجود داردكه مي

  .بندي كرد كيفي دسته-رد كمي، كيفي و يا كميسه رويك
  

  .ارزيابي پژوهش، پژوهش، سنجش پژوهش،: واژگان كليدي
  
  مقدمه -1

شود كه بـه   مند و عيني گفته مي ارزيابي به فرايندي نظام
هـا و   ها، برنامه يي و اثربخشي سياستامنظور سنجش ربط، كار

منـد   نظـام پـژوهش جسـتجوي   . ]1[شـود   ها طراحي مي پروژه
مند اطالعـات بـراي    دانش و يا گردآوري و تجزيه وتحليل نظام

. دستيابي به درك بهتر از يك پديده و يا حل يك مسئله است
سـنجش  «توان ارزيابي پژوهش را  با توجه به اين دو تعريف مي

هاي پژوهشي براي تعيين  ها يا طرح ها، برنامه مند سياست نظام
ارزيـابي  . تعريـف كـرد  » هدافشـان موفقيت آنها در رسيدن به ا

سـت و بـا اهـداف متفـاوت و بـه      ا اي پژوهش، حـوزه گسـترده  
به عنـوان  . شود هاي متفاوت در سطوح مختلفي انجام مي شيوه

مثال ارزيابي ممكن است معطوف به ارزيـابي طـرح پژوهشـي،    
پژوهشگر، گروه پژوهشي، مؤسسه پژوهشـي، كشـور و يـا يـك     

هـا و   الـه، معرفـي اجمـالي روش   هدف در ايـن مق . منطقه باشد
رويكردهاي رايج ارزيابي پژوهش اسـت بـه ويـژه آن دسـته از     

  
 h.jamali@tmu.ac.ir: دار مكاتبات نويسنده عهده - ∗

ها كه هدفشان ارزيابي خود پژوهش است و نـه ارزيـابي    ارزيابي
به همـين منظـور ابتـدا فراينـد     . پژوهشگر يا مؤسسه پژوهشي

پژوهش، و پيشينه ارزيابي پژوهش بـه اختصـار ارائـه و سـپس     
در . شوند اده در ارزيابي پژوهش معرفي ميهاي مورد استف روش

  . شود هاي ارزيابي پژوهش پرداخته مي پايان به برخي چالش
  
  فرايند پژوهش -2

براي درك بهتر ارزيابي پژوهش و انـواع و رويكردهـاي آن   
الزم است كه ابتدا درك درستي از مراحل اصلي دخيل در يك 

يك پـژوهش را  مراحل اصلي . پژوهش و نتايج آن داشته باشيم
از زمان شروع تا زمان ثمردهي نهايي از ديگاه ارزيابي پـژوهش  

  :توان شامل پنج مرحله دانست كه عبارتند از مي
انجام هـر پژوهشـي نيازمنـد    : 1درونداد يا نهاده پژوهش -

تـوان نهـاده يـا     ابتدايي است كه آنها را مـي  هاي منابع و ملزوم
ر عموم شـامل نيـروي   درونداد پژوهش در نظر گرفت كه به طو

، منـابع مـالي، و   )پژوهشگر، دسـتيار پـژوهش و غيـره   (انساني 
  . شود مي) آزمايشگاه، ابزار و غيره(تسهيالت و تجهيزات 

پژوهشـگران سـپس بـا اسـتفاده از     : ها يا فراينـد  فعاليت -
دهند كه مجموع آنها  هايي را انجام مي درونداد پژوهش، فعاليت

دهـد از جملـه    وهشي را تشكيل ميهاي پژ هسته اصلي فعاليت
توان به گردآوري و تجزيه وتحليل اطالعـات،   ها مي اين فعاليت

  .مستندسازي، همكاري و نظاير آن اشاره كرد
هـا، خروجـي    پـس از انجـام فعاليـت   : 2برونداد يا ستانده -

و  كـه معمـوالً توليـدات واقعـي اسـت      شـود   ارائـه مـي   پژوهش
تواند  برونداد مي. دهند شكيل ميبرونداد يا ستانده پژوهش را ت

  
1-  input 
2-  output 
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شامل انواع انتشارات مثل مقاله مجلـه، كتـاب، گـزارش و نيـز     
  .محصول باشد افزار و يا يك ابزار و پروانه ثبت اختراع، نرم

ــا بر - ــدادســتاورد ي ــژوهش ســپس طــي  : 1ين ــداد پ برون
شـود كـه    نتايج كليدي مـي اي از  مجموعهفرايندهايي منجر به 

به عنوان مثال مقالـه و كتـاب و   . هستنددستاوردهاي پژوهش 
توانـد منجـر بـه اشـاعه      انتشارات در صورت خوانده شـدن مـي  

يـك محصـول در   . دانش و افزايش آگاهي در يك جامعه شـود 
تواند منجر به رشـد مـالي يـك شـركت يـا       صورت استفاده مي

اين دستاوردها را از نظر زمان الزم بـراي حاصـل   . صنعت شود
مـدت و   مـدت، ميـان   دسـتاوردهاي كوتـاه  تـوان بـه    شدن، مـي 

  .مدت تقسيم كرد بلند
آنچه را كه در درازمدت بـه عنـوان نتيجـه    : 2تأثير يا اثر -

تـوان اثـر يـك     آيـد مـي   كلي تمامي آثار پـژوهش حاصـل مـي   
تواند بـر چيزهـاي مختلفـي حاصـل      اين اثر مي .پژوهش ناميد

ميـد بـه   افزايش سالمت و آگاهي، ا(شود از جمله اثر بر جامعه 
، اثر بر جوامع دانشگاهي )رشد اقتصادي(، اثر بر اقتصاد )زندگي

، اثـر بـر   )هـاي بعـدي و يـا بـر آمـوزش      مثل تأثير بر پژوهش(
برخي دسـتاوردهاي  ). مثل تدوين قوانين جديد(سياستگذاري 

  .كنند دراز مدت را همان اثر پژوهش محسوب مي
كشـده  به تصوير ديداري اين مراحل را به صورت  ،1شكل 

ا   . است حركت از درونداد به سمت اثر، مستلزم زمان اسـت، امـ
كنيم ارزش آنچه كه از پژوهش  هر چه به سمت اثر حركت مي

نكته مهم اين است كه هر . شود بيشتر مي ،به دست آمده است
كنيم انتساب آنچـه   چه به سمت باالي مسير فرايند حركت مي

بـه  . ]2[شـود   تـر مـي   از پژوهش به دست آمده بـه آن سـخت  
عبارت ديگر انتساب يك مقاله به عنوان يك برونـداد بـه يـك    

ا    پژوهش خاص بدون ابهام و به سادگي صـورت مـي   گيـرد، امـ
شاخص سالمت يك جامعـه، يـا مقـداري افـزايش در      تغيير در

توان با قطعيـت بـه يـك پـژوهش      رشد يك صنعت را گاه نمي
ه هنـوز در  ذكر اين نكتـه نيـز الزم اسـت كـ    . خاص نسبت داد

متون، تمايز ميان دستاورد و اثر چندان شفاف نيست و در اين 
هـاي بعـد بـا تفصـيل      زمينه ابهاماتي وجود دارد كه در قسمت

  .بيشتر در مورد آن بحث خواهد شد

  
1-  outcome 
2-  impact 

  
  مراحل پژوهش  و نتايج آن. 1شكل 

  
  تاريخچه اجمالي ارزيابي پژوهش -3

رو  ارزيابي پژوهش به آن صـورت كـه امـروزه بـا آن روبـه     
. هستيم در واقع پس از جنگ جهاني دوم شـكل گرفتـه اسـت   

جنگ جهاني دوم موجب آگاهي كشورها از نقشي شد كه علـم  
المللي و رشد  توانست در برتري آنها در صحنه بين و فناوري مي

گـذاري در   سرمايهبنابراين، . و شكوفايي اقتصادي آنان ايفا كند
هـاي آغـازين پـس از     آمريكا در سال. پژوهش افزايش پيدا كرد

هـاي جنـگ،    جنگ به دليل برتري اقتصادي و دوري از ويرانـي 
هاي كالني در حوزه پژوهش انجـام   گذاري بدون رقيب، سرمايه

ــابتي   . داد ــوان رق ــا و خــاور دور، ت ــا پــس از شــكوفايي اروپ ام
و  هـا  دليـل دولـت   بـه همـين  . هاي آمريكايي كمتر شد شركت
گذاري در  تر اقدام به سرمايه ها ناگزير شدند حساب شده شركت

ارزيابي پژوهش در اين شرايط ابزاري مـديريتي  . پژوهش كنند
گذاري در كدام  گذاران مشخص كند سرمايه بود تا براي سرمايه

  . ]3[استمدتر و منجر به نوآوري بيشتري انوع پژوهش كار
ــابي   ]1[مارجــانويچ و همكــارانش  ــه اجمــال ســير ارزي ب

هاي ارزيابي پژوهش را به دو  و فعاليت ندپژوهش را بررسي كرد
مـيالدي و دوره   1980دوره بعد از جنگ جهاني دوم تـا دهـه   

هـايي   آنها مثال. اند ميالدي تا كنون تقسيم كرده 1980بعد از 
هايي كـه بـه منظـور ارزيـابي پـژوهش       ها و فعاليت نيز از پروژه

دي بن نگاهي اجمالي به دسته. اند ذكر كرده ،صورت گرفته است
  .كند آنها نكات زير را روشن مي
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و  1960، 1950هـاي   هـاي نخسـتين در دهـه    ارزيابي -1
اهداف كالن  هاي بزرگ و با ميالدي در قالب پروژه 1970

  ؛شد راهبردي انجام مي
هدف عمده ارزيـابي در سـه دهـه نخسـتين، ارزيـابي       -2

هاي اقتصادي پـژوهش   دستاورد پژوهش با تأكيد بر جنبه
  ؛ليد نوآوري در نتيجه پژوهش بودتوو ميزان 

هاي سـه دهـه پـس از جنـگ      وجه تشابه اكثر ارزيابي -3
هـاي بنيـادي از    هاي كاربردي با پـژوهش  مقايسه پژوهش
 ؛ذاري و خلق نوآوري توسط آنها بودنظر ميزان اثرگ

 1980از دهـه   ]1[مارجـانويچ و همكـارانش   نظـر  به  -4
خوش تحـوالتي  هاي ارزيابي پژوهش دست ميالدي، فعاليت

 :شد كه عمده آنها عبارتند از
هايي كـه   كوچكتر شدن ابعاد مطالعات و پروژه -1-4
 ؛گرفت حوزه ارزيابي پژوهش صورت ميدر
. هـا  دخيل كردن فاكتورهاي بيشتر در ارزيابي -2-4

هـا بـر ميـزان     ، عمـده ارزيـابي  1980تا قبل از دهـه  
ا از   ايـن  نوآوري در نتيجه پژوهش تأكيد داشتند، امـ

هـا   زيـابي ردهه به بعد فاكتورهـاي ديگـري نيـز در ا   
شد به چنـد   ها را مي اي كه ارزيابي لحاظ شد به گونه

  ؛محور، و برونداد محور تقسيم كرد -گروه فرايند
. دخيل كردن برونـدادهاي بيشـتر در ارزيـابي    -3-4

عمده انواع برونداد پژوهش كه تا پـيش از ايـن دهـه    
گرفـت عبـارت بـود از مقالـه و      ميمورد ارزيابي قرار 

ا از ايـن دهـه بـه بعـد طيـف انـواع        . ثبت اختراع امـ
تـر   گرفت گسترده بروندادي كه مورد ارزيابي قرار مي

  ؛شد
تــا قبــل از . رواج ارزيــابي نهادهــاي پژوهشــي -4-4

هاي  ها بيشتر معطوف به ارزيابي طرح ارزيابي ،1980
هادهـاي  بـه بعـد خـود ن    ،1980پژوهشي بود، اما از 

ها قرار  رد توجه ارزيابيپژوهشي و پژوهشگران نيز مو
  ؛گرفتند

به  ،1980از دهه . هاي ارزيابي ملي ظهور نظام -5-4
هاي ملي ارزيابي پژوهش نظيـر   گيري نظام بعد شكل

سيستم ارزيابي كيفيت پژوهش بريتانيا شدت گرفت 
ريـزي   مند وارد عرصه برنامه ها به صورت نظام و دولت

 ؛ي پژوهش شدندبراي ارزياب

  منطق ارزيابي پژوهش -4
مـديريتي بـه    يارزيابي پژوهش در ابتدا بـه عنـوان ابـزار   

نوز نيز كـاربرد اصـلي آن بـراي مقاصـد     خدمت گرفته شد و ه
هاي گذشته داليل ديگري نيـز   اما در طول دهه ،مديريتي است

.  براي انجام ارزيابي و ضرورت و سودمندي آن ذكر شـده اسـت  
توان در چهار دليل منطقي زيـر كـه    يند داليل موجود را ميابر

. ]4[توسط بروچستر و ديگران بيان شده اسـت خالصـه كـرد    
  .داليل در واقع بيانگر منطق ارزيابي پژوهش هستنداين 

ــئوليت  -1 ــزايش مس ــان  اف ــذيري در مي ــگران،  پ پژوهش
بـا  . كنندگان منـابع مـالي پـژوهش    گيران و تأمين تصميم

هــا ناچــار بــه  وجــود ارزيــابي پــژوهش، همــه ايــن گــروه
پژوهشـگر در  . پذيري و پاسخگويي خواهند بـود  مسئوليت

ناچـار  كنـد   مـي ژوهش دريافت اي كه براي پ قبال سرمايه
است پاسخگو باشد كه آن را چگونـه هزينـه كـرده و چـه     

كنندگان  تأمين. اي به دست آورده است دستاوري و نتيجه
مالي نيز پاسخگو خواهند بود كه منابع مالي تحت اختيار 
خود را در راستاي چه هدفي و بر چـه مبنـايي تخصـيص    

 .اند و هزينه كرده اند داده
دفـاع از  بـه منظـور   بـراي پژوهشـگر    اي وسـيله  ايجاد -2

شود، پژوهشـگر يـا    زماني كه ارزيابي انجام مي. عملكردش
گروه پژوهشي در صورتي كـه مـورد پرسـش قـرار گيـرد      

توانـد از نتـايج ارزيـابي بـراي دفـاع از عملكـرد خـود         مي
  .استفاده كند

ارزيابي همانند سـكان هـدايت   . هدايت فرايند پژوهش -3
نتايج ارزيابي نوعي بـازخورد  . كند وهش عمل ميفرايند پژ

شود تا بر مبناي  است كه به نظام رهبري پژوهش ارائه مي
گيـــري و تـــداوم پـــژوهش و طراحـــي  آن بـــه تصـــميم

  .هاي نو بپردازند پژوهش
تدارك ورودي مناسب براي مديريت از طريـق فهـم و    -4

تـرين   مـديريتي و مهـم   يابزار اصلارزيابي در. درك بهتر
. هـاي مـديريتي اسـت    گيـري  ربرد آن نيز براي تصـميم كا

گيري و سياستگذاري   ترين منبع در مديريت، تصميم مهم
ارزيابي پژوهش، اطالعـات  . اي، اطالعات است در هر حوزه

گيـري، سياسـتگذاري و    مورد نياز مـديران بـراي تصـميم   
بـه عنـوان   . آورد ريزي در حوزه پژوهش را فراهم مي برنامه

ز كاربردهاي اصلي ارزيابي پـژوهش در دنيـاي   مثال يكي ا
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گيري در مورد چگونگي  كنوني استفاده از آن براي تصميم
 . تخصيص منابع مالي به نهادهاي پژوهشي است

  
  ها و رويكردهاي ارزيابي پژوهش روش -5

در ارزيابي پـژوهش بسـته بـه ايـن كـه هـدف از ارزيـابي        
هـا و   پژوهش چيست و واحد مورد ارزيابي كدام است، رهيافـت 

ــي  روش ــي را م ــاي مختلف ــرار داد   ه ــتفاده ق ــورد اس ــوان م . ت
هـاي مـورد    اي كـه در ادامـه از رويكردهـا و شـيوه     بنـدي  دسته

ل نگاه كنيد بـه شـك  (شود  استفاده در ارزيابي پژوهش ارائه مي
، مبتني بر مرور متون نظري حوزه ارزيابي پژوهش به ويـژه  )2

اين نكته نيز قابل ذكر اسـت كـه   . است ]5, 3, 1[آثاري چون 
هـاي ارزيـابي تنهـا دو     بندي شـيوه  در دستهپژوهشگران برخي 

از جمله اين . اند سنجي را ذكر كرده دستة همترازخواني و كتاب
  .اشاره كرد ]7, 6[توان به  آثار مي

  

  
  

  هاي ارزيابي پژوهش بندي روش نمودار دسته. 2شكل 
  

هاي ارزيابي پژوهش بسته به اين كه مبناي ارزيـابي   روش
چيست و يا اينكه چه چيزي از فرايند پژوهش قرار است مـورد  

  .شوند ارزيابي قرار گيرد به سه دسته زير تقسيم مي
نـوعي از ارزيـابي اسـت كـه بـه      : ارزيابي فرايند محور. الف

جاي سنجش برونداد يا درونداد پژوهش، خود فرايند پـژوهش  
مد بوده است مورد ارزيـابي  ارارا از اين حيث كه تا چه اندازه ك

  .دهد قرار مي

اين نوع ارزيابي كـه در  : ارزيابي دستاورد يا تأثير محور. ب
ارزيابي مورد بحـث ايـن مقالـه     هاي حقيقت دسته اصلي روش

بـه ايـن   . پـردازد  است به ارزيابي دستاورد يا تأثير پژوهش مـي 
معني كه به جاي سنجش برونداد كه توليدات ملموس و واقعي 
ناشي از پژوهش است به ارزيابي دستاورد يـا اثرگـذاري نهـايي    

به عنوان مثال اگـر برونـداد يـك پـژوهش     . پردازند پژوهش مي
يك مقاله علمي داوري شده در يك مجلـه معتبـر   تنها پزشكي 

ــاني، و   باشــد، دســتاورد آن مــي ــود يــك روش درم ــد بهب توان
تواند افـزايش سـالمت گروهـي از بيمـاران در      اثرگذاري آن مي

ايـن گـروه از   . نتيجه كاربسـت آن روش درمـاني خـاص باشـد    
هاي ارزيابي در ادامه به تفصيل مورد بحث قـرار خواهنـد    روش
هايي را به طور خاص  ، روش]8[خي از اسناد از جمله بر. گرفت

  .اند براي ارزيابي دستاورد و اثر برشمرده
در اين نوع ارزيابي آنچه خروجي : ارزيابي برونداد محور. ج

مستقيم پژوهش است اعـم از توليـدات و خـدمات ملمـوس و     
برونداد يك پژوهش . گيرد واقعي پژوهش مورد ارزيابي قرار مي

اي از اقالم را در برگيرد از جملـه مقالـه    طيف گسترده تواند مي
مجله، مقاله همايش، كتاب، پروانه ثبت اختراع، ابزار يا وسـيله،  

تـرين روش مـورد    شايد عمده. افزار، الگوريتم و موارد مشابه نرم
هـاي مبتنـي بـر     استفاده بـراي ارزيـابي برونـداد محـور، روش    

و انتشارات يك واحد ها  هشمارش تعداد مقال. سنجي باشد كتاب
پژوهشــي و يــا برونــداد يــك پــژوهش خــاص و يــا يــك فــرد  

  .هاي ارزيابي است پژوهشگر، يكي از روش
  
  زمان سنجش -1-5

هاي ارزيـابي اثـر پـژوهش را از حيـث زمـان انجـام        روش
و ) ex-ante(تـوان بـه دو گـروه ارزيـابي پيشـين       ارزيابي مـي 

ارزيابي پيشـين يعنـي   . تقسيم كرد) ex-post(ارزيابي پسين 
در هنگام آغاز پژوهش و قبل از اتمام آن سعي كنيم اثرگذاري 

در اين حالت به طور معمول تنهـا يـك مـالك    . آن را بسنجيم
براي سنجش اثر پژوهش وجود دارد و آن اين است كه بررسي 
كنيم تا چه اندازه مسائل و مشكالت جامعه به مسئله پـژوهش  

هر اندازه مسئله مـورد بررسـي در پـژوهش بـا     . استراه يافته 
تر باشد، نشـاندهنده ايـن    مشكالت جامعة مربوط به آن نزديك

تري با جامعـه دارد و از آن اثـر    است كه پژوهش ارتباط نزديك
اي  اما ارزيابي پسين به ارزيـابي . گذارد پذيرد و بر آن اثر مي مي
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شود تا ميـزان   ميشود كه پس از انجام پژوهش انجام  گفته مي
براي ارزيابي پيشين . اثرگذاري و يا دستاورد پژوهش را بسنجد

هاي محدودي وجود دارد كه يكـي از آنهـا داوري توسـط     شيوه
دستاوردهاي احتمالي است كه از پـژوهش   دمتخصصان در مور

سـازي   ها، شـيوه شـبيه   يكي ديگر از شيوه. تواند حاصل آيد مي
سازي مراحل پژوهش و نتايج آن  است كه در اين روش از شبيه

بــراي ارزيــابي دســتاوردهاي احتمــالي آن در آينــده اســتفاده  
بينـي و ارزيـابي    هايي نيز البتـه بـراي پـيش    چارچوب. شود مي

تـرين آنهـا    دستاوردهاي پژوهش توسعه يافته اسـت كـه مهـم   
  . است 1چارچوب اثر پژوهش

يح هاي ارزيابي پسين متنوع هستد كه در ادامه توض روش
  .شوند داده مي

  
  ها ماهيت روش ارزيابي يا نوع داده -2-5

توان به سه گروه  روش ارزيابي را از نظر ماهيت ارزيابي مي
هاي ارزيابي تقسيم كرد شامل ارزيابي كيفـي، ارزيـابي    از روش

ي  ي يا كمـي، و ارزيابي نيمه كمهـا را   ش انـواع رو . كيفـي  -كم
ــتوف   ــر كوس ــرادي نظي ــارانش   ]3[اف ــوآز و همك ــز ب  ]9[و ني

بوآز و همكـارانش بـا بررسـي    . اند كردهبندي  شناسايي و دسته
ها بـه   اند كه اين روش روش را شناسايي كرده 18متون، حدود 

هاي ذكـر شـده در متـون در ادامـه      همراه برخي ديگر از روش
هـا   نكته مهم اين است كه برخي از ايـن روش . شوند معرفي مي

هـاي   بـه عنـوان روش   ]10[رخي متـون نظيـر   اگر چه توسط ب
اند، اما همانطور كه خود بوآز نيـز   ارزيابي اثر پژوهش ذكر شده

هاي گردآوري داده و اطالعـات   در واقع روشاست، اشاره كرده 
بـراي بـه   . به منظور ارزيابي پژوهش هسـتند تـا روش ارزيـابي   

هـاي متعـددي    ها، نكات و جنبـه  كارگيري هر يك از اين روش
كــه ارزيــابي، كــدام گــروه از  بايــد لحــاظ شــود از جملــه ايــن

توانـد بسـنجد و قصـد     ها و اثرات پژوهش را بهتر مـي  دستاورد
در مرحله استفاده از ايـن   بنابراين،. سنجش كدام گروه را دارد

  .ها، الزم است كه نكات متعددي لحاظ شوند روش

  
1- Research Impact Framework 

  هاي كيفي روش -3-5
بـه ايـن معنـا كـه در      هايي كه ماهيت كيفي دارند ارزيابي

ايـن گـروه از   . ارزيابي اثري از عدد و رقـم و محاسـبات نيسـت   
  . شوند ها شامل موارد زير مي روش

هـاي   در ايـن روش از مصـاحبه  : ساختاريافته مصاحبه نيمه
پذير بـا افـراد اصـلي دخيـل در پـژوهش كـه از پـيش         انعطاف

 اند پيرامون يك چـارچوب از مضـامين اسـتفاده    شناسايي شده
بوآز و همكارانش براي اين روش مزايـا و معـايبي   . ]9[شود  مي

انـد كـه در واقـع همـان مزايـا و معايـب مربـوط بـه          ذكر كرده
هـاي اصـلي گـردآوري داده در     مصاحبه به عنوان يكي از شيوه

تحقيقات كيفي اسـت بـه عنـوان مثـال از يـك سـو از مزيـت        
ــر      ــر خط ــوي ديگ ــت و از س ــوردار اس ــذيري برخ ــاف پ انعط

هدف . ]9[ها نيز وجود دارد  ثيرگذاري مصاحبه كننده بر دادهتأ
از انجام مصاحبه در اين روش شناسايي اثرات بالفعـل و بـالقوه   
پژوهش از نظـر پژوهشـگران و ذينفعـان و اسـتفاده كننـدگان      

  .پژوهش است
اين نوع مصاحبه نيز به طور معمول حالت : مصاحبه تلفني

اصـلي آن شـايد در شناسـايي    يافتـه دارد كـاربرد    نيمه ساختار
نفعان پژوهش براي انجـام  مراحـل بعـدي     عوامل كليدي و ذي

اين روش برخالف مصاحبه رودررو امكان تعامـل  . ارزيابي باشد
گيرد، اما در عوض  گر مي آن را از مصاحبه ايميان فردي و مزاي

مكـان  اسـت و ا  تـر   لحاظ هزينـه و زمـان مقـرون بـه صـرفه     از 
شـوندگان را بـه    هتـر از مصـاحب   نمونه گستردهدستيابي به يك 

  .]9[دهد  پژوهشگر مي
استفاده از كارگاه يا بحث گروهي در : گروه كانوني/ كارگاه

هـاي اصـلي    قالب يك گروه كانوني كه خود يكي ديگر از روش
بـراي   توانـد  هـاي كيفـي اسـت مـي     گردآوري داده در پژوهش

بـا هـدف ارزيـابي     نفع در پژوهش ها از افراد ذي گردآوري داده
در گروه كـانوني رسـيدن بـه    . پژوهش مورد استفاده قرار گيرد

انجـام آن  . تـر اسـت   اجماع در ميان مشاركت كنندگان محتمل
نسبت به پيمايش هزينه كمتري دارد و آن را در هر زمـاني در  

توان اجرا كرد و به درك نسبتاً عميقي  طول فرايند سنجش مي
هاي متكي بـر   يز همانند ساير روشاما اين روش ن. دست يافت

ضـمن  . برد انسان از مشكل سوءگيري در انتخاب نمونه رنج مي
كنندگان متكي اسـت و در   اين كه تا حدي به حافظه مشاركت
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. تـوان از آن اسـتفاده كـرد    مورد مسائل رقابتي يا حساس نمـي 
]9[.  

بـه  توانـد   در اين روش گـروه ارزيـابي مـي   : بازديد ميداني
هاي پژوهشي و يـا محلـي كـه     از محل فعاليت صورت شخصي

تواند استفاده كننده يـا محـل تأثيرگـذاري پـژوهش      بالقوه مي
گـر بـدون مشـاركت در     كند و به صورت مشاهده بازديد  ،باشد

ايـن كـه   با وجـود  اين روش . ها باشد گر فعاليت ها نظاره فعاليت
گير است، اما اطالعات روزآمدي از آن به دست  پرهزينه و وقت

  .]9[ها همراه است  آيد و با مشاهده مستقيم فعاليت مي
هـاي   مرور متون بـه معنـاي تركيـب پـژوهش    : مرور متون

ايـن روش بـه منظـور ارزيـابي     . مرتبط موجود با مطالعه اسـت 
تاحدي بـه تـوان    رود و ها به كار مي معموالً در كنار ساير روش

ا  . پژوهشگر در شناسايي و تحليل متون مرتبط بستگي دارد امـ
يي خوبي برخوردار باشـد  اكار-تواند از هزينه در صورت اجرا مي

و براي تعريف دامنه اثر يك پژوهش در آغاز ارزيابي مفيد باشد 
]9[.  

در ايـن روش بـا شـيوه مشـاركتي رضـايت      : ارزيابي كاربر
ش و يا رضايت خود پژوهشگران از پژوهش كاربران نتايج پژوه

مزيت اين روش اين است كه هم پـژوهش و  . شود سنجيده مي
هم استفاده از پژوهش را از ديد ذينفعان آن مورد بررسي قـرار  

بـا ايـن   . رسـد  دهد و به درك عميقي از فرايند استفاده مـي  مي
بـر باشـد    گيـر و هزينـه   تواند وقت حال استفاده از اين روش مي

]9[.  
در . الگ به معناي ثبت و ضبط كـردن اسـت  : 1الگ تأثير
هاي رايـج ثبـت و    توان با استفاده از يكي از شيوه اين شيوه مي

رچه يا استفاده از از شيوه سنتي نگارش در دفت(ضبط اطالعات 
ثبت اثرات پـژوهش در هنگـام رخـداد    براي ) افزار ويژه يك نرم

رسد  به پژوهشگر ميآنها بر اساس بازخوردهاي غير رسمي كه 
اطالعـات در  . ميداني اسـتفاده كـرد   هاي هو يا بر اساس مشاهد

اين روش به صورت . شود اين روش در طول زمان گردآوري مي
گذشته نگر و براي سنجش اثـرات غيرمسـتقيم چنـدان قابـل     

  .]9[استفاده نيست 
همترازخواني يا داوري توسط همتايان و يـا  : همترازخواني

حتي استفاده از يك پنل يا گـروه بـراي ارزيـابي نيـز يكـي از      

  
1- Impact log 

هاي قديمي و تثبيت شده ارزيابي به صورت كيفي اسـت   شيوه
هـاي پژوهشـي بـه كـار      كه در مورد انتشارات علمي و نيز طرح

 دقيـق در اين شيوه خبرگان و متخصصان بـه ارزيـابي   . رود مي
پردازنـد   هـاي پژوهشـي مـي    ها و برنامه هاي مختلف طرح هجنب

كوستوف در مقاله خود  به تفصيل به ملزومـات و سـطوح   . ]9[
پرداختـه   ]3[خـواني  رزيابي با استفاده از روش همترازمختلف ا

ازجمله نكات قوت اين روش اين است كه به دليل تكيـه  . است
رد در گيـ  اين روش بر قضاوتي كه توسط متخصصان صورت مي

عمل ممكن است زوايا و نكاتي را در ارزيـابي لحـاظ كنـد كـه     
هــاي كمــي معيــار خاصــي بــراي  هــاي ديگــر مثــل روش روش

اين روش به صورت گسـترده در نهادهـاي   . سنجش آنها ندارند
در مـواردي كـه   . رود مختلف براي مقاصد مختلف بـه كـار مـي   

ن روش هاي كمي چنداني براي ارزيابي در دست نيست اي داده
هـاي مـرتبط بـا روش     معايب و كاستي. تواند سودمند باشد مي

ناشي از ماهيـت ايـن نـوع ارزيـابي     به طور عمده همترازخواني 
از جملـه  . است كه تاحدودي وابسته به اشخاص و ذهني اسـت 

طـرف نبـودن    توان بـه بـي   مي ]3[كوستوف نظر معايب آن به 
هـا، اسـتفاده از رابطــه و شـبكه روابـط شخصـي بــراي       ارزيـاب 

تأثيرگذاري بر نتايج ارزيابي، نامشخص بودن تعريـف پـژوهش   
خوب و معيارهاي آن نزد ارزيابان مختلف، هزينه باالي ارزيابي 
با اين روش به دليل احتياج به نيـروي انسـاني بـاال، نامناسـب     

ارزيابي تعداد زيادي پروژه و موارد مشابه اشـاره  بودن آن براي 
دهـد كـه همترازخـواني     مـي  ننيز نشـا  ]11[يك بررسي . كرد
هاي تحقيقاتي تأمين مـالي شـده    ترين روش ارزيابي پروژه رايج

بـه  توسط شواري ملي پژوهشي كاناداست، اما اين همترازخوان 
زومـاً  شـود و نـه ل   در مرحله اعطاي بودجه انجام ميطور عمده 

  .پس از انجام طرح
ــاريخي  ــري ت ــيوه : ردگي ــن ش ــي از   ،در اي ــابي از يك ارزي

شـود و   هـاي پيشـين آغـاز مـي     دستاوردهاي حاصل از پژوهش
شـود كـه    مـي   سپس بـا حركـت زمـاني رو بـه گذشـته سـعي      

كـه  شناسايي شـوند  ها يا رخدادهاي علمي و پژوهشي  پژوهش
زم به ذكر اسـت  اين نكته ال. ]9[اند  منجر به آن دستاورد شده

هاي كمي نيز  كه در نتيجه كاربست اين روش ممكن است داده
حاصل شود، اما عمده اطالعات گردآوري شده از نوع اطالعـات  

تـوان يـك نـوآوري يـا      به عنوان مثـال مـي  . كيفي خواهند بود
را در نظر گرفت و سـپس رو بـه   ) مثالً استرپتومايسين(اختراع 
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هـايي كـه منجـر بـه      ا يا پـژوهش ه گذشته حركت كرد و مقاله
در اين . اند را شناسايي كرد گيري و ظهور آن نوآوري شده شكل

شـود در   نوع ارزيابي از آنجا كه ارزيابي با يك دستاورد آغاز مي
هاي موفق است و هزينـه   حقيقت ارزيابي تنها معطوف پژوهش

 بنـابراين . شـود  ارزيابي صرف ارزيابي يك پژوهش ناموفق نمـي 
ها به انجام اين نوع ارزيابي كه مشـخص كننـده    ازمانرغبت س

از جمله معايب اين نوع . عوامل موفقيت است شايد بيشتر باشد
ارزيابي اين است كه در عمل انتساب يك اثر به يـك پـژوهش   

اي نيست و مرزهـاي هـر    خاص با قاطعيت و شفافيت كار ساده
مچنين اين نوع ارزيابي ه. پژوهش نيز گاه چندان روشن نيست

معموالً چند (ها در يك بازه زماني گسترده  نيازمند بررسي داده
اسـت و ايـن مسـئله كـار ارزيـابي را پيچيـده و مشـكل        ) دهه
هايي كه  تر اشاره شد عمده ارزيابي همان طور كه پيش. كند مي

انجـام شـدند از ايـن روش ارزيـابي اسـتفاده      ، 1980تا قبل از 
ن نوع ارزيابي در حوزه پزشكي هاي اي از جمله نمونه. كردند مي
آنها در ايـن پـژوهش از   . اشاره كرد  ]12[توان به پژوهش   مي
دستاورد و نوآوري كليدي در حوزه جراحي و پزشكي قلب  10

و عروق و ريه شروع كردند و سپس با حركت زماني رو به عقب 
هاي علمـي اصـلي كـه منجـر بـه بـروز ايـن         و فعاليت ها همقال

  . كردندبودند را شناسايي ها شده  نوآوري
هـاي   اين شـيوه نيـز از شـيوه   : 1هاي كاربست مثبت روايت

مشاركتي است كـه از آن بـراي شناسـايي و فهـم شـرح افـراد       
سـپس بـا   . نفع پژوهش از تأثيرات پـژوهش اسـتفاده كـرد    ذي

تـوان بـه    نفع مـي  هاي گردآمده از افراد ذي تحليل ثانويه روايت
ايـن روش  . ي پژوهش بهتر پي بردچگونگي و ماهيت تأثيرگذار

از لحاظ زماني و . در شناسايي تغييرات غير منتظره مفيد است
هاي سازماني را تا حدي مـنعكس   هزينه به صرفه است و ارزش

استفاده و يـا اثـرات منفـي را    فقدان كند، اما از سوي ديگر  مي
  .]9[كند  چندان آشكار نمي

  
    كيفي-هاي كمي روش - 4-5

ي دارنـد و    ارزيابي هايي كه ماهيت نيمه كيفي يا نيمه كمـ
ها  به اين گروه از ارزيابي. در واقع هم كيفي هستند و هم كمي

نيـز گفتـه   ) retrospective(نگـر   هـاي گذشـته   گاه ارزيـابي 

  
1- Positive utilization narratives 

ها مطالعـات   ترين روش براي اين گروه از ارزيابي اصلي. شود مي
ه يك يا چند طـرح  موردي يا موردكاوي است به اين صورت ك

. گردد ميارزيابي  ،و به صورت مورديشود  ميپژوهشي انتخاب 
توانـد آثـار و    هـا، نقطـه شـروع ارزيـابي مـي      در اين نوع ارزيابي

بـر همـين   . باشـد  دستاوردهاي طرح و يا خود طرح پژوهشـي 
ها را به دو دسته روش رو بـه جلـو و    اساس اين گروه از ارزيابي
  . كنند يروش رو به عقب تقسيم م

ايــن روش، يــك روش تجربــي اســت كــه بــه : موردكــاوي
. ]9[پـردازد   بررسي عميق يك برنامـه يـا طـرح پژوهشـي مـي     

اوي را به دو گروه رو به عقب و رو به جلـو  كمورد ]3[كوستوف 
روش روبه عقب در واقع همان روشي اسـت  . تقسيم كرده است
بندي بوآز ردگيري تاريخي ناميده شده و در  كه بر اساس دسته

در روش رو به عقـب  . هاي كيفي توضيح داده شد قسمت روش
حركـت بـه    و سـپس بـا  گـردد   مـي ارزيابي از دستاورد شـروع  

شود رخدادهاي پژوهشي منشـأ آن دسـتاورد    ميگذشته سعي 
در مقابـل در روش رو بـه جلـو، ارزيـابي از طـرح      . كشف شـود 

شود و سپس از لحاظ زماني رو به جلو پـيش   پژوهشي آغاز مي
رود تــا آثــار و دســتاوردهاي احتمــالي حاصــل از پــژوهش  مــي

بوآز ايـن اسـت كـه    نظر از مزاياي اين روش به . شناسايي شود
طي شده از پـژوهش بـه    في و تبييني دارد و مسيرجنبه توصي

ايـن قابليـت را نيـز دارد كـه     . كنـد  دستاورد و اثر را روشن مي
هم  ها و منابع مختلف را براي ارزيابي با بتوان در قالب آن روش

هاي اين روش اين است كـه بـراي    از كاستي.  ]9[تركيب كرد 
هـاي   سـال بينانـه و دقيـق بـودن ارزيـابي الزم اسـت كـه        واقع

هـاي پـژوهش گذشـته باشـد تـا بتـوان        متمادي ازانتشار يافته
  . هايي مثل اثرگذاري اجتماعي يا اقتصادي آن را سنجيد جنبه

بررسـي و تفسـير  اسـناد و مـدارك بـراي      : 2تحليل اسناد
ارزيابي پژوهش را به منظور هاي كمي يا كيفي  رسيدن به يافته

براي طيـف گونـاگوني از   اين روش را . گويند تحليلي اسناد مي
اين روش به صورت بـالقوه از سـطح   . توان به كار برد منابع مي

موجـب دسـتيابي بـه     يي خـوبي برخـوردار اسـت و   اكار-هزينه
اما از سوي ديگر موفقيـت ايـن   . شود اي نيز مي هاي زمينه داده

روش به كيفيت اسناد و مدارك موجـود بسـتگي دارد و هنـوز    
  .]9[گي تحليل اسناد وجود ندارد يك روش واحد براي چگون

  
2- Documentary analysis 
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ي تحقيـق در     از روش اصلپيمايش در : پيمايش هـاي كمـ
تـوان بـراي پرسـيدن     از ايـن روش مـي  . علوم اجتمـاعي اسـت  

هاي مختلف  اسـتفاده كننـده و    هاي باز و بسته از گروه پرسش
هاي هم كمي و هم كيفي  گردآوري داده برايذينفعان پژوهش 

 دپيمايش اين قابليت را دارد كه برونداد و دستاور. استفاده كرد
انجـام پيمـايش از لحـاظ    . يك پژوهش خاص را شناسايي كند

تـوان در مـورد    يي مقرون به صرفه است و آن را مياكار-هزينه
از مصـاحبه همچنـين   . هاي مختلف ذينفـع بـه كـار بـرد     گروه
كـه در مصـاحبه بايـد    هـايي   پرسـش ان براي رسيدن بـه  تو مي

در عـين حـال، ايـن روش وابسـتگي     . پرسيد نيز استفاده كـرد 
زيادي به دسترسي به پاسخگويان و مشاركت آنها دارد، معموالً 
نيازمند انجام مصاحبه پس از پيمـايش اسـت و گـاه مـنعكس     

نمونــه اســتفاده از . ]9[كننــده ســوگيري گــروه پاسخگوســت 
دانست  ]13[توان تحقيق فرگوسن و همكارانش  يش را ميپيما

كه با استفاده از پرسشنامه به سنجش ميزان بازگشت سـرمايه  
  . هاي پژوهشي وزارت بهداشت بريتانيا پرداختند يكي از برنامه

در مــواردي مثــل : فنــاوري جديــد/ پروانــه ثبــت اختــراع
واند ت هاي كاربردي كه يكي از دستاوردهاي پژوهش مي پژوهش

ارائه يك فناوري جديد يا ثبت يك اختراع باشـد، بـا شـمارش    
هاي ثبت اختراع و در نظر گرفتن كيفيت و ماهيت  تعداد پروانه

اين روش براي ايجاد پيوند . توان اثر پژوهش را سنجيد آنها مي
تـوان   بين پژوهش و يك دستاورد خاص مناسب است، اما نمـي 

هاي مختلف بـه   يسه بين رشتهها و يا مقا آن را براي همه رشته
  . ]9[كار برد و بيشتر براي صنعت كاربرد دارد 

در اين روش، اثر پژوهش : ردگيري فعاليت پس از پژوهش
هـاي   هـا و فعاليـت   بر اساس مجاري انتشار آن از طريق شـبكه 

ايـن روش پويـايي   . شـود  پژوهشگر پس از پژوهش دنبـال مـي  
صلي پژوهش را نشـان  جريان پژوهش و تعامل ميان بازيگران ا

  .]9[هايي همراه است ها با دشواري دهد، اما ردگيري فعاليت مي
  
  هاي كمي روش -5-5

هاي ارزيابي داراي تنوع بيشتري نسبت  اين دسته از روش
  . به ساير انواع ارزيابي هستند

سنجي  كاربرد اصلي كتاب: )تحليل استنادي(سنجي  كتاب
ــا اســتفاده از تحليــل   ــا ب در واقــع ســنجش برونــداد اســت، ام

كه  ]9[توان تأثير پژوهش را نيز سنجيد  استنادي، به نوعي مي

البته اين تأثير تا حد زيادي به تأثير دانشگاهي و علمي محدود 
سنجي كـه مـورد    براي سنجش اثر، روش اصلي كتاب. شود مي

ي است چـرا كـه اسـتناد    گيرد، تحليل استناد استفاده قرار مي
استناد يك متن علمي بـه  . شود يكي از مصاديق تأثير تلقي مي

يك متن علمي ديگر به معناي تأثيرگـذاري مـتن پيشـين بـر     
هاي ديگـري نيـز دارد بـه     استناد البته جنبه. متن متأخر است

عنوان مثال استناد يك پروانه ثبت اختراع به يك مقاله علمـي  
ي علم بر فناوري و يا بـه عبـارت ديگـر    نشان دهنده تأثيرگذار

. تبديل يك برونداد پژوهش بـه يـك دسـتاورد فناورانـه اسـت     
تحليل اسـتنادي بـراي سـنجش اثـر پـژوهش شـامل دو گـام        

شـود كـه مرحلـه اول شـامل شـمارش اسـتنادها و        اساسي مي
مرحله دوم كه در بسياري . سازي است مرحله دوم شامل نرمال

گيـرد بسـيار حيـاتي     رد غفلت قرار ميهاي ايراني مو از پژوهش
شود اطالعات در بستر واقعـي خـودش    است چرا كه موجب مي

اصـل  ش حمورد تحليل قرار گيرد و دركي واقعـي از اثـر پـژوه   
آمـاري بـر    يمستلزم مقايسه و انجام فراينـد   سازي نرمال. شود

. هاي استنادي با يك مجموعه مرجع استاندارد اسـت  روي داده
اي از لحاظ موضوعي  استاندارد لزوماً بايد مجموعهاين مجموعه 

سه روش براي  ]3[كوستوف . مرتبط با آثار مورد سنجش باشد
انتخاب يك چنين مجموعه اسـتانداردي بـه عنـوان مجموعـه     

  :كند كه عبارتند از مرجع ذكر مي
يك رشته يا زيررشته به عنـوان مجموعـه   هاي  مجله •

   مرتبط؛
در نظر گـرفتن نويسـندگان يـك مجلـه بـه عنـوان        •

  مجموعه مرتبط؛ 
اســتفاده از تحليــل اشــتراك در مــتن بــراي تعيــين  •

  . مدارك مرتبط
سازي يا به عبارت ديگر مقايسه اين  علت اين فرايند نرمال

است كه استناد يك شاخص نسبي است و به طور مطلق فاقـد  
 يدن بـه دركـ  براي رسـي از اين رو  ،معنا و مفهوم خاصي است

بهتر از آن الزم است با يك مجموعـه مقايسـه شـود تـا در آن     
  . بستر مورد درك قرا رگيرد

هايي است كه ناشي از ماهيـت   سنجي داراي كاستي كتاب
به برخي  ]6[به عنوان مثال آبرامو و ديگران . اين روش هستند

اولين مشكل مربـوط بـه پـيش    . اند ها اشاره كرده از اين كاستي
سنجي وجود دارد و  شود كه در برخي مطالعات كتاب ميفرضي 
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يعنـي آنچـه مـورد    (آن اين است كـه تصـور كنـيم انتشـارات     
تنهـا شـكل برونـداد يـك تحقيـق      ) سنجي است سنجش كتاب

شود بسياري ازانواع ديگر برونـداد   اين مسئله باعث مي. هستند
و ارزيابي جامعي از يك پژوهش بـه  شود پژوهش ناديده گرفته 

هـاي   نكتـه ديگـر مربـوط بـه محـدوديت در داده     . ل نيايـد عم
سـنجي معمـوالً از يكـي از     هاي كتـاب  داده. سنجي است كتاب
المللي نظير وب آو ساينس يا اسكوپوس  هاي معروف بين پايگاه

. شوند و هيچ كدام از ايـن دو پايگـاه كامـل نيسـتند     گرفته مي
ت وجـود  انتشارات متعدد و نيز استنادهاي متعددي ممكن اسـ 

يكـي ديگـر از   . داشته باشند كه به اين پايگاه راه نيافته باشـند 
ناشي از اشتباهات فني و انساني است كه به صورت  هاي اشكال

دهـد چـه در مرحلـه     سهوي و عمدي در فرايند استناد رخ مي
سـازي توسـط    وسط نويسنده و چـه در مرحلـه نمايـه   نگارش ت

يك استناد به يك اثـر   رايانه ممكن است اشتباهاتي در انتساب
ســنجي را كــاهش  هــاي كتــاب صــورت گيــرد كــه دقــت داده

نيز به اين ايراد اشاره كرده است كـه   ]14[كوستوف . دهند مي
تنها بخش اندكي از نتايج پژوهش به صورت انتشـارات منتشـر   

شود و بخش عمده پژوهش كه در بخش خصوصي و صنعت  يم
ي كـه قابـل سـنجش    گيرد هرگز تبديل به انتشـارات  صورت مي

توان با دقت در مورد آنها  سنجي را نمي شود و كتاب نميد، باش
سنجي وجود  معايب ديگري نيز در مورد روش كتاب. به كار برد

 ]15[تـوان بـه    آنهـا مـي   تر در مورد دارد كه براي بحث مفصل
جي بـه  سـن  از ميان تحقيقـاتي كـه بـا روش كتـاب    . رجوع كرد

توان به آثار گرانت لوئيسون  مي ،اند هارزيابي اثر پژوهش پرداخت
با اسـتفاده از تحليـل    ]16[در يكي از مطالعاتش  او. اشاره كرد

استنادي به سنجش اثر تحقيقات بريتانيايي در حـوزه گـوارش   
از ديگـر آثـاري كـه بـا ايـن روش انجـام شـده        . پرداخته است

توان بـه بررسـي اثـر تحقيقـات بـي هوشـي در كشـورهاي         مي
  .اشاره كرد ]17[وي اسكاندينا

حليـل  تحليل شـبكه بـه معنـاي ت   : نگاشت و تحليل شبكه
هـاي بـازيگران اصـلي     گيـري  ساختار روابـط و عواقـب تصـميم   

را ) سـاختار (تواند پيوندهاي مختلف  نگاشت مي. پژوهش است
تـوان   شناسايي كند و بـا اسـتفاده از پيمـايش و مصـاحبه مـي     

ايـن روش  . كـرد سـي  چگونگي استفاده از ايـن پيونـدها را برر  
ايـن  . تگذاري را نشـان دهـد  پيچيده سياسهاي  تواند تعامل مي

كند، اما قادر به شناسـايي   چه پيوندها را شناسايي ميروش اگر
  .]9[برايند و اثر به عنوان يك نتيجه نيست 

هاي اقتصادي شامل چند نـوع   تحليل: هاي اقتصادي روش
هـاي   نويسندگان با ديدگاهها را  شوند كه اين تحليل تحليل مي

انـد از جملـه    بنـدي كـرده   مختلـف بـه انـواع مختلفـي تقسـيم     
تحليلها را به دو دسـته مطالعـات    ]18[زاده و همكارانش  يزدي

مطالعـات  . انـد  اقتصاد كالن و مطالعات مـوردي تقسـيم كـرده   
اقتصاد كالن به بررسـي دسـتاوردهاي اقتصـادي پـژوهش بـه      

پردازنـد و مطالعـات مـورد     صورت تجمعي در سطح كـالن مـي  
شـيل و  . كننـد  تأثير اقتصادي يك پژوهش خاص را ارزيابي مي

نيز دو رويكرد را در سنجش بازگشـت سـرمايه    ]19[دوروگريو 
اند شامل رويكرد باال به  هاي پزشكي شناسايي كرده در پژوهش

در رويكرد باال به پـايين، ارزيـابي   . پايين و رويكرد پايين به باال
هـا صـورت    به صورت كالن براي گروهـي از پـژوهش   اقتصادي

گيرد، اما در رويكرد پايين به باال ارزيابي از پـژوهش شـروع    مي
ــي ــردد  م ــيدن   گ ــر رس ــه ثم ــرفتن مراحــل ب ــر گ ــا در نظ و ب

نيـز   ]20[فرانـك و ناسـون   . شـود  دستاوردهاي آن انجـام مـي  
 و نوع باال بـه پـايين را تحليـل   اند  كردههمين دو رويكر را ذكر 

اقتصادسنجي و نوع پـايين بـه بـاال را مـدل بازگشـت سـرمايه       
  . اند ناميده

هاي اقتصادي ارزيابي عملكرد بـراي   نيز روش ]21[لينك 
اند  هايي كه با بودجه عمومي و دولتي تأمين مالي شده پژوهش

هـاي چنـد معيـاره     هاي تك معياره و روش را به دو گروه روش
ته است كه شايد بهترين تقسيم بندي كرده است و نتيجه گرف

او بنــدي  دســته. فايــده باشــد -روش اســتفاده از روش هزينــه 
  : مل موارد زير استشا

  
  هاي تك معياره روش

به اين پرسش : 1اثربخشي –تحليل هزينه  •
دهد كه آيا اهداف فني پژوهش با بيشترين  پاسخ مي
  اثربخشي حاصل شده است يا خير؟ -نرخ هزينه

بـه ايـن   : 2بر فناورياستانداردهاي مبتني  •
يا بهترين نتيجـه فناورانـه   آدهد كه  پرسش پاسخ مي

  
1- Cost-effective analysis 
2- Technology-based standards 



 رهيافت                                                                                                                                ها ها و چالش رويكردها، شيوه: ارزيابي پژوهش

48 

 

از طرح پژوهشي بـه دسـت آمـده اسـت؟ منظـور از      
بهترين در اينجا، بهتـرين بـر اسـاس اسـتانداردهاي     
مهندسي است و در عين حـال يكـي از معايـب ايـن     

  .است بهترروش ذهني بودن مفهوم 
  هاي چند معياره روش

اين روش به دنبـال  : 1دهفاي -تحليل هزينه •
تعيين نفع قابل سنجش حاصل از پژوهش در مقابل 

حسن اين روش ايـن اسـت كـه    . هاي آن است هزينه
  .نتيجه آن به راحتي قابل فهم است

ايـن نـوع ارزيـابي    : 2تحليل اثـر اقتصـادي   •
هايي براي ربط دادن نتـايج پـژوهش بـا     داراي روش

بـه  (ت متغيرهاي اقتصـادي بـا اسـتفاده از آمـار اسـ     
عنوان مثـال وضـعيت اشـتغال در بخـش صـنعت و      

  ).تغيير آن در نتيجه دستاورهاي يك پژوهش
در ايـن روش  : 3ريزي متعـدد  تحليل برنامه •
اي از معيارهاي  ها بر اساس مجموعه ها يا پروژه برنامه

از پيش تعريف شده نظير اهداف پژوهش، محدوديت 
سـه  بنـدي و مقاي  ها و دستاورد پـژوهش رتبـه   هزينه

  .شوند مي
بندي خود عالوه بـر ذكـر    نيز در دسته ]3[كوستوف 

فايـده، اسـتفاده از توابـع توليـد را      –روش تحليل هزينه 
هـاي اقتصـادي سـنجش اثـر پـژوهش       يكي ديگر از روش

شود كه برونـداد بـه    در روش تابع توليد سعي مي. داند مي
نوعي با درونداد در قالب يك مدل اقتصادي پيوند بخـورد  

هـاي سـري زمـاني در مـورد      و ارزياب نيـاز دارد كـه داده  
هاي پـژوهش داشـته    و هزينهنيروي كار، درونداد، سرمايه 

باشد تا ارزش افزوده پژوهش را محاسبه كند، اما اين ايراد 
وارد است كه ارتباط پژوهش با ارزش افزوده يـك ارتبـاط   

  . غيرخطي و غير مستقيم است
معتقدند كـه اقتصـاددانان از    ]6[آبرامو و همكارانش 

 4ها براي سـنجش زاينـدگي يـا بـاروري     دو دسته از روش
هـاي پـارامتري و    كننـد شـامل روش   پژوهش استفاده مي

  
1- Cost-benefit analysis 
2- Economic impact analysis 
3- Multiple programming analysis 
4- productivity 

هاي پارامتري، تـابع   نمونه بارز روش. هاي ناپارامتري روش
هـاي پـارامتري بـر     روش. توليد است كه در باال ذكر شـد 

تعريف مشخص يك تابع كه رابطه ميان درونداد و برونداد 
كنـد متكـي    يك واحد توليد را به نحـو مـؤثر تبيـين مـي    

دف از فرايندهاي تخميني در تابع توليد تعيين ه. هستند
ضريب يـك معادلـه رگرسـيون اسـت كـه تـابع توليـد را        

 اينگونـه ترين ضعف اين روش را  آنها مهم. كند توصيف مي
هاي  اند كه در اين روش الزم است از پيش، مدل قيد كرده

كننـد و   اي تعريف شوند كه تابع توليد را توصيف مي بسته
هايي در خصوص رابطه  فرض داشتن پيش اين كار مستلزم

هاي ناپـارامتري   نمونه روش. ميان درونداد و برونداد است
ايـن  روش در اصـل     .سـت 5ها روش تحليل پوششي داده

هـاي توليـد صـنعتي توسـعه      مدي نظامابراي سنجش كار
هـــاي  ايــن روش را بـــا اســتفاده از داده  . يافتــه اســـت 

ونه آن تحقيق خـود  برند كه نم سنجي نيز به كار مي كتاب
هـاي   در مـورد ارزيـابي دانشـگاه    ]6[آبرامو و همكـارانش  

 .ايتالياست
گفتـه، بـه    هاي پيش نيز عالوه بر روش ]22[كوزارين 

هاي اقتصادي  چند روش كمي ديگر كه همگي جزء روش
از جملـه روش ارزش خـالص    ،اسـت  ههستند اشاره كـرد 

بيشـتر در  هاي اقتصاد مهندسي است و  كه از روش 6فعلي
در ايـن روش بـا   . رود هاي اقتصادي به كار مـي  مورد طرح

استفاده از يك فرمول ميزان ارزش خالص فعلي محاسـبه  
ــي ــزان از صــفر بيشــتر باشــد    م ــن مي ــر اي ــه اگ شــود ك

گذاري قابل توجيه است و اگـر كمتـر باشـد قابـل      سرمايه
در اينجـا در واقـع مقـدار     مقدار صـفر نيـز  . توجيه نيست

يكـي ديگـر از   . سرمايه اسـت  7ل قبول بازگشتحداقل قاب
هاي مطرح شده توسط كوزارين، روش نرخ بازگشت  روش

شود با ايـن   است كه آن نيز با فرمول محاسبه مي 8داخلي
تفاوت كه در اين فرمول، مقدار ارزش خالص فعلـي صـفر   

شود و نتيجه فرمـول محاسـبه حـداقل     در نظر گرفته مي
بـه همـين دليـل ايـن     . سـت قابل قبول بازگشت سرمايه ا

  
5- Data envelopment analysis 
6- Net Present Value 
7- Minimum Acceptable Rate of Return 
8- Internal Rate of Return 
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تـر   مناسبهاي مختلف با يكديگر  روش براي مقايسه طرح
تواند نرخ بازگشت را با نـرخ   مي گذار است چرا كه سرمايه

  . بازگشت بازار مقايسه كند
هــاي اقتصــادي  ، در مــورد اكثــر روشيبــه طــور كلــ

ها را بيشـتر   توان اين روش مي. هايي وجود دارد محدوديت
ــابي   ــب ارزي ــنعت و بخــش   مناس ــژوهش در بخــش ص پ

ــالي شــفاف خصوصــي دانســت كــه داده ــر و در  هــاي م ت
تر و امكـان انجـام محاسـبات بـه صـورت دقيـق        دسترس

  .بيشتر است
  
  هاي ارزيابي پژوهش چالش -6

ارزيابي پژوهش به ويژه سنجش اثر و دستاورد پژوهش بـا  
هـاي عمـده    يكـي از چـالش  . هاي متعددي همراه اسـت  چالش

شناختي موجود در متون اسـت بـه ايـن     ناشي از ابهام اصطالح
بـه طـور   صورت كه هنوز تمايز ميان اثر و دسـتاورد در متـون   

هـايي در متـون    بندي در مورد اثر، دسته. مشخص نيستدقيق 
ــا  ]23[بــه عنــوان مثــال گــودين و دوره . ارائــه شــده اســت ب

شناسايي اثرات مختلف پژوهش آنهـا را در قالـب يـازده گـروه     
شامل اثرات علمـي، فناورانـه، اقتصـادي، فرهنگـي، اجتمـاعي،      
سياســي، ســازماني، بهداشــتي، زيســت محيطــي، نمــادين، و  

بـر  بندي اثرات پژوهش  اين دسته. اند بندي كرده آموزشي دسته
ديويس و همكارانش . مبناي حوزه تأثيرگذاري ايجاد شده است

اثرات پژوهش را بر حسب ماهيـت آنهـا بـه دو نـوع اثـر       ]24[
اند كه البته منظـور از اثـر در    ابزاري و اثر مفهومي تقسيم كرده

اثر ابـزاري  . بندي آنها اثرات غير دانشگاهي پژوهش است دسته
ك پژوهش خـاص و يـك   زماني است كه پيوند واضحي ميان ي

دستاورد خاص وجود داشته باشد مثال تغييـري كـه در نتيجـه    
شود، اما اثر مفهومي، اثـري   پژوهش در اعمال باليني ايجاد مي

گيري تأثير  و جنبه دانشي دارد كه بر تصميماست غيرملموس 
گذارد و پيوند مسـتقيمي در ايـن نـوع اثـر قابـل مشـاهده        مي

تـر از اثـر    تـر و پيچيـده   سـخت  تشخيص اثر مفهمـومي . نيست
  .ابزاري است

هاي مختلفـي   ها، بررسي روش بندي با وجود اين نوع دسته
كه در متون يا توسط نهادها با ادعاي سنجش اثر پژوهش ارائه 

انـد نبـود تمـايز دقيـق و روشـن ميـان مفـاهيم برونـداد،          شده
كند كه برخـي مطالعـات    دستاورد و اثر را تا حدي مشخص مي

مرز ميان . اند به اين ابهام اشاره كرده) ]25[از جمله (يز قبلي ن
ا مـواردي    تر است، برونداد با دستاورد و اثر تا حدودي روشن امـ

يك جا به عنوان برونداد و در جـاي   مورد درشود يك  يافت مي
  .ديگر به عنوان دستاورد و يا اثر در نظر گرفته شده است

ـ    يكي ديگر از چالش كـه يـك    راي ايـن ها، اين اسـت كـه ب
پژوهش منجر به برونداد شود و سپس آن برونداد به دسـتاورد  

به عنوان . و در نهايت به اثر تبديل شود زمان زيادي الزم است
اند كه بـراي ايـن كـه نتـايج      مثال تحقيقات پيشين نشان داده

تحقيقات موفق حوزه قلب و عروق در عمل به كارگرفتـه شـود   
بـه ايـن   مـورد  اين . ]12[برد  ن ميسال زما 50تا  20گاه بين 

معناست كه براي تبديل شدن برونداد يك پژوهش پزشكي در 
. حوزه قلب و عروق به اثر نهـايي چنـد دهـه زمـان الزم اسـت     

ارزيابي واقعي چنـين پژوهشـي و سـنجش اثـربخش     بنابراين، 
هـاي   بودن آن بايـد چنـد دهـه بعـد صـورت گيـرد و ارزيـابي       

  . ش واقعي يك اثر را نشان دهندتوانند ارز زودهنگام نمي
توان به مشكل بودن انتسـاب   هاي ديگر مي از جمله چالش

دستاورد و اثر به پژوهشي خاص اشاره كرد كه پيشـتر نيـز در   
ها گاه چندان روشن و  مرز ميان پژوهش. مقاله به آن اشاره شد

واضح نيست چرا كه پژوهش همانند يـك چرخـه اسـت و هـر     
  .هاي پيشين است يده پژوهشپژوهشي به نوعي زاي

  
  جمع بندي -7

هاي كمي و كيفي مورد استفاده  در اين مقاله، انواع روش 
هاي مورد اسـتفاده بـراي    روش. براي ارزيابي پژوهش مرور شد

ارزيابي بسته به اين كه واحد مـورد ارزيـابي چيسـت و حـوزه     
. تواننـد متفـاوت باشـند    موضوعي مورد ارزيابي كدام است مـي 

هــاي كمــي و كيفــي و آميختــه بــراي ارزيــابي  از روش طيفــي
هاي متعـددي بـراي ارزيـابي تـا      پژوهش وجود دارد و شاخص

. توانند مورد استفاده قرار گيرند كنون توسعه يافته است كه مي
ارزيابي پژوهش در ايران تا حد زيادي معطوف ارزيابي برونـداد  

. مانده اسـت  بوده است و ارزيابي دستاورد و اثر پژوهش مغفول
هاي ارزيابي نيز در ايران توجه زيادي به ويـژه در   از ميان روش

. سنجي شده است سنجي و مباحث علم هاي اخير به كتاب سال
هــاي كيفــي نظيــر همترازخــواني بيشــتر بــراي ارزيــابي   روش

هــاي  هــاي پــژوهش و گــاه ارزيــابي گــزارش طــرح پيشــنهاديه
هاي  اند و از قابليت بوده تحقيقاتي با اهداف اداري مورد استفاده
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هـاي   هـاي اقتصـادي و روش   هاي ارزيابي نظير روش ساير روش
  .تركيبي كمتر استفاده شده است

  
  قدرداني

اين مقاله برگرفته از گزارش يك طرح پژوهشي در زمينـه  
هاي پزشـكي اسـت كـه بـا حمايـت       سنجش اثربخشي پژوهش

حمايـت  از . فرهنگستان علوم پزشـكي در دسـت انجـام اسـت    
  .مادي و معنوي فرهنگستان سپاسگزارم
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