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Abstract 

In recent decades, policymakers have confirmed the necessity and value of the role of applied 

research in the guidance and effectiveness of policy decisions. This research provides an evaluation 

framework for policy-research institutes based on the mission-oriented approach. Using the mixed 

methodology approach and the framework synthesis research method, we have selected the most 

important dimensions, indices, and measures for evaluating the performance of these institutions 

corresponding to their functional position in the national innovation system. In addition, we have 

validated the evaluation framework by expert survey and determined the importance of its 

components based on the one-sample T-test. The final evaluation framework shows in the form of a 

radar chart consisting of four quadrants of appropriateness, efficiency, effectiveness, and 

usefulness, 18 dimensions, and its sub-categories. Also, the most important results of this research, 

focusing on the different aspects of evaluating the performance of political research institutes and 

think tanks, indicate key axes derived from the specific missions of such institutes. Factors such as 

the specialized variety of political and technical researchers required by the institute, distinguished 

guest politicians, participation in the public discourse of the work field, policy networking, learning 

programs, knowledge enhancement through intellectual leadership in the political environment, and 

good governance, are the most important results. 
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 پژوهسیاست هایمؤسسه برای گرامأموریت ارزیابی چارچوب طراحی
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 دهیچك

کده بده  یاگوندهبه ؛شدده مسجّل استگذارانیس یبرا یاستیس یهامیتصم یو اثربخش تیهدا در یکاربرد یهاپژوهش ینیآفرنقشو ارزش  الزام ر،یاخ یهادهه در

ایدن  .انددرفتده شیپد یپژوهاسدتیس تیدبدا مممور یبه سمت نهادسداز ،یاستیس یهانهیگز نیبهتر انتخاب و صیتشخدر  یاز نظرات کارشناس یریگمنظور بهره

منددی از رویکدرد گرایی انجدام شدد. بدا بهدرهپژوه مبتنی بر رویکرد ممموریتسیاستهای پژوهش با هدف ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مناسب برای مؤسسه

متندارر بدا یایگداه کدارکردی آن در نظدام ملّدی  هاهمؤسسداین های ارزیابی عملکرد هها و سنجصترین ابعاد، شاخپژوهش ترکیبی و روش سنتز چارچوب، مهم

اعتبارسنجی چارچوب ارزیابی عملکدرد بده روش اسدتدآل آگاهانده بدر  اند.، انتخاب شدهگونه مؤسسات برای اینهای اصلی شناسایی شده نوآوری و ممموریت

ارزیدابی عملکدرد صاصدل از ایدن  چدارچوب .ی تعیین شدده اسدتانمونهتک tاساس نظر خبرگان انجام شده و دریه اهمیت ایزای چارچوب بر اساس آزمون 

های زیرمجموعه آن، نمایش داده شده است. بُعد و شاخص 18پژوهش به صورت نمودار راداری مشتمل بر چهار چارک تناسب، کارایی، اثربخشی و سودمندی، 

هدای محورهایی کلیدی برخاسته از ممموریت دهندهشاننپژوه، های سیاستنتایج این پژوهش با تمرکز بر ویوه افتراق ارزیابی عملکرد مؤسسهترین مهمهمچنین 

پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، سیاستمداران متمدایز میهمدان، مشدارکت عواملی همچون تنوع تخصصی پژوهشگران سیاستهاست. هاختصاصی این گونه مؤسس

از طریق رهبری فکری در فضای سیاسدتی و صکمراندی خدوب، از یملده  افزاییهای یادگیری، دانشسازی سیاستی، برنامهدر گفتمان عمومی صوزه کاری، شبکه

 . اشاره است صائزترین موارد مهم

 .پژوهسیاست هایگرایی، مؤسسههای پژوهشی، ممموریتارزیابی عملکرد، مؤسسه: هاکلیدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاآت پیشنهاد می

سیاست علم و . هپژواستیس یهامؤسسه یبرا گراتیمأمور یابیچارچوب ارز یطراح(. 1401فرازکیش، مهدیه.، آزادی اصمدآبادی، قاسم.، عبدی، سایده )

  DOI: 10.22034/JSTP.2022.13970. 91.-110 ،15(4فناوری، )
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 دمهمق -1
کشورها  ینوآور یاز نظام ملّ یگرانیباز، یپژوهش یهامؤسسه

پر کردن  قیاز طر یفنّاور ۀکه به توسع شوندیمحسوب م

تا  کنند،یکمک م یاو توسعه نیادیبن یهاپژوهش نیشکاف ب

 ی[؛ اما در اغلب کشورها2-1] ابندیاز درّه مرگ نجات 

مهم تحقق  نیا رسدیبه نظر م ران،یا ژهیوتوسعه بهدرصال

 دهدیانجام شده نشان م یدانیم یهایو شواهد و بررس افتهین

ها، مؤسسه نیا ینیآفرنقشرنگ شدن کم لیاز دآ یکی

آنهاست  یهاتیدرخصوص کارکردها و مممور یتیابهامات هو

عملکرد  یابیارز یهانظام وب،یمع ۀچرخ نی[. در ادامه ا1]

ارائه بازخورد  یبرا یابزار وانبه عن تواندیها که ممؤسسه نیا

بر  یمبتن زیآنها عمل کند، ن ینیآفرنقش ۀو بهبود مستمر دربار

  اند.نشده یطراص یپژوهش اتمؤسس یتخصص یهاتیمممور

عملکرد  یابیسال پژوهش در صوزه ارز ستیبقه صدود باس با

 یبرا یمختلف یهادر کشور، چارچوب یپژوهش یهامؤسسه

اند که در سه ارائه شده یپژوهش یهاعملکرد مؤسسه یابیارز

که  یگروه نخست، مطالعات :است یبندقابل طبقه یگروه اصل

و  اهبا در نظر گرفتن یایگاه ممموریت پژوهشی پژوهشگاه

چهار منظر  تیمراکز پژوهشی، ابعاد عملکرد آنها را با محور

 یندهایفرا ،یمشتر ،یمددل کدارت امتیازی متوازن )مال

[. گروه دوم از 5-3اند ]( طراصی کردهیریادگیرشد و  ،یداخل

، EFQM  چونالگوهای ارزیابی عملکرد هم ریمطالعات، سا

را به  ،محور و بالدریچدمینگ، مدیریت هدف ،یابیتراز

[. 8-6قرار دادند ] یمدلساز یمبنا یبیترک ای یصورت انفراد

عملکرد  یابیاز ارز یبر مؤلفه خاص زیگروه سوم مطالعات ن

 خانیاند. به عنوان نمونه، شداشته دیتمک یپژوهش یهامؤسسه

 ییکارا یابیارز یبرا ی( مدل یامع1392) نژادیاریو بخت

مدل  نیا درکردند که  یطراص یقاتیتحق یواصدها

امکانات و  ،یشامل منابع انسان یدرونداد یهاشاخص

 یهاو شاخص تیریمد ژهیو یبانیو پشت تیو صما زاتیتجه

یمشتر ،یپژوهش یدستاوردها ،یشامل درآمد مال یبرونداد

شدند  یبندو سازمان، دسته یسازمانو ارتباطات برون یمدار

، عملکرد ،نگارو بسته یدر مطالعه فرهود نی[. همچن9]

و  قاتیوزارت علوم، تحق رمجموعهیز یپژوهش یواصدها

 ،یادی)بن قاتیانواع مختلف تحق ریتمث زانیبر اساس م یفناور

 ه،ی)علوم پا یمختلف علم یها( و رشتهیکاربرد ،یاتوسعه

سه  یو منجر به طراص ی( بررسیسو مهند یفن ،یعلوم انسان

و  یمنابع مال ،یانسان عشامل مناب اریرمعیکالن، نه ز اریمع

 یدستاوردها ،یدانش یدستاوردها ،یراهبرد یزیربرنامه

در  یتحقق اهداف، اثربخش زانیم ،یمال یدستاوردها ،یفناور

 نیاز ا یبرخ ن،یشد.عالوه بر ا ،یعلم تییامعه و موقع

یهت  یاشده فیتعر یبه سازوکارها لیها تبدچارچوب

 یتوسط نهادها یپژوهش یهاعملکرد مؤسسه یابیارز

شده  یو فناور قاتیهمچون وزارت علوم، تحق ،یتیصاکم

 یاتخاذ شده در طراص یکردهایویود، رو نی[. با ا10است ]

 یهاتیها، کمتر متویه تفاوت مممورچارچوب نیا

از  یکیآنها به عنوان  یو تنوع کارکرد یپژوهش یهامؤسسه

 .کشور بوده است ینظام علم و فنّاور یاصل نانیآفرنقش

 یریگصول یهت[ 1]و همکاران  ینوریقاض در مطالعه راًیاخ

 یاصل یهاتیفعال یبنددرباره طبقه یالمللنیمطالعات ب

 نیا یکارکرد گاهییا زی[ و ن12-11] یپژوهش یهامؤسسه

 یگراتیمممور یشناسگونه ،ینوآور ینهادها در نظام ملّ

 نیاز ا یکیها ارائه شده است. مؤسسه نیاز ا یاگانهپنج

است که با ویود  پژوهاستیس یهاگانه، مؤسسهپنج یهاگونه

کشور،  یپژوهش و فناور یآن در نظام صکمران ژهیو گاهییا

 کهیآن تویه شده است. درصال یواقع ینیآفرکمتر به نقش

در کشور ویود دارد،  یمؤسسه پژوهش 500از  شیاکنون بهم

 یهاکه عمده مؤسسه دهدیآمار ده ساله گذشته نشان م

 -یوزارت یپژوهش یهاشده از نوع مؤسسه سیتمس یپژوهش

مجموعًا  که  1هستند ییایرا یهاوابسته به دستگاه ای یستاد

 دهندیم لیرا تشک یپژوهش یهادرصد مؤسسه 30به  بیقر

 نیا رودی(. انتظار م1400 ،یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق

 رینظ یمختلف اتموضوع نهیها در زمگونه مؤسسه

و فرهنگ به  یفناور ،یایتماع ،ینظام ،یطیمحستیز

صول  یتیصاکم ازین لیپرداخته و عموماً به دل یپژوهاستیس

 یکنون طی[، اما در شرا1] رندیشکل بگ یاستیموضوعات س

 ریها با سامؤسسه نیدر کارکرد ا یریگعمالً تفاوت چشم

پاسخ به دو پرسش  یطیشرا نیها ویود ندارد. در چنگونه

  :ضرورت دارد یدیکل

                                                 
گانه در گونهه شناسی پنجبا توجه به ماهیت وابسته به حکمرانی آنها، عمدتاً در نوع    1

های ایشان شوند و یا حداقل بخشی از مأموریتبندی میپژوه طبقههای سیاستمؤسسه

 گیرد.پژوهی قرار میدر حوزه سیاست



 1401 پاییز، 3، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، ی، ساجده عبدیاحمدآباد ی، قاسم آزادشیفرازک هیمهد
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 یهامؤسسه یاصل یهاتیو مممور یکارکرد گاهییا -1

 کدامند؟ پژوهاستیس

)ابعاد،  پژوهاستیس یهاعملکرد مؤسسه یابیچارچوب ارز -2

 کدام است؟ هاتیمممور نیها( متنارر با اها و سنجهشاخص

چارچوب  یمقاله با تمرکز بر طراص نیدر ادامه ا نیبنابرا

بر  یمبتن پژوهاستیس یهاعملکرد مؤسسه یابیارز

 ینظر یها، در بخش دوم، مبانآن یمحور یهاتیمممور

با تمرکز بر  پژوهاستیس یهاتطور مؤسسه ریمشتمل بر س

عملکرد و  یابیارز یکردهایها، رومورد انتظار آن یکارکردها

. سپس در بخش سوم، شودیآن ارائه م یهااقمصد

چارچوب  یپژوهش و مراصل انجام آن در طراص یشناسروش

و در بخش  حیها تشرگونه مؤسسه نیعملکرد ا یابیارز

 یاعتبارسنج جیهر گام به همراه نتا یهاافتهی نیچهارم، مهمتر

 یریگجهیث و نتبح زین یانی. در بخش پاشودیم انیپژوهش ب

 ن،ییشیپ یهاصاصل با پژوهش جینتا سهید بر مقایبا تمک

پژوهش،  ییایرا یشنهادهایو پ یآت یهاپژوهش یبرا شنهادیپ

 .  گرددیم نییتب

 

 پیشینه نظری -2

 پژوههای سیاستسیر تطور موسسه 2-1
 یهاسازمان یرا برا ییهاو گزارش ها، ایدهفکرت یهاکانون

ی نظری را به هادهیا با هدف اینکه کنندیم دیتول گرید

علم  .، پیوند دهندایراواقعی  یایدن صورت خالقانه به

بیرونی  طیمح و ارتباط بدنه صکمرانی ،یعموم سیاستگذاری

آتی مویود و  مسائل یبرا هاییصلراهو  کندآن را برقرار می

های با تلفیق این دو تعریف، مؤسسه. دهدارائه می

هستند که  فکرت هایای از کانونگونهپژوه، تسیاس

طیفی از  ایخاص ای هبرای سیاستگذاران در صوز هاییتوصیه

پردازی دهیابر اساس و  نددهیم پیشنهادهای سیاستی صوزه

چنین . در گذارندیم ریتمث یگذاراستیس ندایبر فر تخصصی

 اطالعات و نیب یپل ارتباطپژوه تهای سیاسبافتاری مؤسسه

 هاهمؤسساین شوند. یم یمدرن تلق یقدرت در دموکراس

 کیبه  گاه؛ با این ویود گهفندطریب کیدئولوژیاز نظر ا اغلب

همچنین برخی از این هستند.  کینزدخاص  یاسیس شهیاند

سهم  ی مطرح،هادانشگاه طی همکاری نزدیک باها مؤسسه

 .[13] کنندایفا می یعموم گذاریاستیدر س یادیز

شده  آغاز ستمیقرن ب هیاول یهااز سال تفکر هایکانونتوسعه 

بندی  کرده ها را در چهار نسل اصلی طبقهآن 1و آبلسون

سسه ؤمانند م ییهادهاست؛ این تعبیر نخستین بار برای اندیشک

انجمن  ،4جیراسل س ادیبن ،3ستمیصندوق قرن ب ،2نگزیبروک

مریکا در ا 6یو ایتماع یاقتصاد قاتیتحق یسسه ملّؤم ،5انیفاب

کانون، 1939سال قبل از  رۀدر دوکار گرفته شد. و انگلیس، به

مانند  افتهیتوسعه  ی وصنعت یدر کشورها عموماًفکر ت یها

این  لیزبان رهور کردند. دل یسیانگل یکشورها ریو سا امریکا

از رشد  یناش مسائل یبرا ییهاصلرهور زودهنگام، ارائه راه

امع وی یاقتصاد-یایتماع هاییو دگرگون یاقتصاد عیسر

فکر با ینگ سرد آغاز شد ت یهاکانوندوم  نسل. شودیم انیب

بحران و  ،ینامطلوب مانند رکود اقتصاد طیشرا یبرخ که

را به همراه  های تخصصیلیلبه تح ازین یرکود ایتماع

 سیدوره تمس نیکه در ا یفکرت یهاکانونرو،  نیداشت. از ا

-نهیهز لیو تحل یآمار یهاروشاز  یریگشدند، با بهره

 یامعه و دولت ارائه کردند. یازهاین یبرا ییهاصلراه ،تمنفع

گسترش افکار  لیبه دل1980در دوره پس از سال نسل سوم، 

به  یهاشکدهیاز کشورها و اند یاریدر بس برالینئول یاسیس

که در لندن  8تیسسه آدام اسمؤمانند م 7نواصطالح راست

 یلاص یهااستیها و سپردازیهدیا )و کرد تیشروع به فعال

، (کردمیآماده  یریوزنخستبه ب اصانتقبل از  رادولت تاچر 

 .[15-14] افتی شیفکر به شدت افزات یهاکانونتعداد 

، سازمان 9یمانند بانک یهان ییهاسازماننسل چهارم،  امروزه،

که  11و برنامه توسعه سازمان ملل متحد 10یتجارت یهان

 یاستیس هاییلتحلاصلی  انیو مشتر یکنندگان مالنیممت

 یهافکر و شبکهت یهاکانون جادیدر ا یهستند، سهم مهم

به چهارم را نسل تفکر های کانون لسوندارند. آبدانشی  دیید

محور ثرایمدر عین صال و خودبرتربین  ییهاشکدهیعنوان اند

 هاینمونهنسبت به  هاشکدهینوع اند نیکند. ایم یمعرف

 یمشخص و محدودتر اراتیاخت یدارا ،خود کیکالس

                                                 
1 Abelson 
2 Brookings Institution 
3 the 20th Century Fund 
4 Russell Sage Foundation 
5 Fabian Society 
6 National Institute for Economic and Social Research 
7 New Right Think Tanks 
8 Adam Smith Institute 
9 World Bank (WB) 
10 World Trade Organization (WTO) 
11 United Nations Development Program (UNDP) 
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ایجاد چنین  ان مطرح بانیگذاراستیسدر برخی موارد هستند. 

کارتر در  یمیی رکزم؛ به عنوان مثال، اندیی بودههاشکدهیاند

یرا م 2کسونین چاردیر یمرکز صلح و آزاد ،1یدانشگاه امور

کرد  یمعرف یبریسته نسل چهارم یهاشکدهیعنوان اندبه توان

ند. اهکرد جادیرا ا یقاتیتحق یهااز برنامه یاگسترده فیکه ط

ها به عنوان در این دوران ماهیت این اندیشکده ،همچنین

پژوه به رسمیت شناخته شده است، های سیاستمؤسسه

مؤسسه سناتور مانند  ایپرآوازه یهاشکدهیاند ای کهگونهبه

 نیآخریزو  ،5یو آزاد شرفتیپ ادی، و بن4بهتر یکای، آمر3دول

موفق که  هستند امریکادر  پژوهتاسیس هایهنسل مؤسس

 یتویهقابل یهابا بودیه رگذاریتمث ینهاد رساختیشدند ز

 .[17-16]داشته باشند 

 

 رویكردهای ارزیابی عملكرد 2-2

است که به سنجش و اندازه یفرایند 6«عملکرد یابیارز»

نهاد یا عملکرد  ۀگذاری و قضاوت دربارارزش ری،یگ

 ی،عد سازماندر بُ .[18] پردازدیم نیای معّدوره سازمانی در

ها و هم کارا به اهداف و برنامه یابیدست زانیمهم نارر بر 

در واقع اندازه یابیارز نی. ااست اتیها و عملبودن فعالیت

و مقایسۀ آن وضع مویود  گیریاندازه قیطر از کردعمل رییگ

شده  نییتع شیهای از پبا وضع مطلوب براساس شاخص

در هر سطحی، نیازمند تویه  7مندارزیابی عملکرد نظام است.

یدّی به کل زنجیره عملکرد اعم بر درونداد، فرایند، برونداد، 

های پیامد و اثر است. این موضوع در ارزیابی عملکرد مؤسسه

 پژوه نیز صادق است. سیاست

طورکلی، رویکردهای ارزیابی عمدتاً در یکی از دو گروه به

در رویکرد  گیرند.یقرار م« 9فرایندمحور»یا « 8محورنتیجه»

محور، بر اساس اینکه ارزیابی در کدام مرصله زنجیره نتیجه

مانند  یمختلف یارهایمعاز  یابیارزعملکرد شکل بگیرد، در 

ی، عملکرد یو سودمند یداریپا و یاثربخش تناسب، کارایی،

 یابیارزدر رویکرد فرایندمحور،  [19-20]شود نام برده می

                                                 
1 Jimmy Carter Centre at Emory University 
2 Richard Nixon Centre for Peace and Freedom 
3 Senator Dole’s Institute 
4 Better America 
5 Progress and Freedom Foundation 
6. Performance Evaluation 
7. Systematic Approach 
8 Result-oriented 
9 Process-oriented 

ها و فرضشپی اهداف، از ابعاد متعددی تواندیم عملکرد

 .ردیدر بر گرا  امدیو پ جهیایرا، نت ،یمنابع گرفته تا طراص

شایان ذکر است اخیراً رویکردهای ترکیبی )فرایندمحور به 

، به [21]اند محور( نیز مورد استقبال قرار گرفتهعالوه نتیجه

ویژه در سطح خرد، معموًآ رویکرد اصلی ارزیابی 

است که عناصر فرایندی مؤسسه متشکل از « ندگراییفرای»

فرایند »، «درونداد»، «ریزیبرنامه»شش عنصر محوری 

، بر چرخۀ عملکردِ آن «تمثیر»و « پیامد»، «برونداد»، «ایرایی

های عملکردی چهارگانه( نگاشت یافته و )مبتنی بر چارک

 :زها عبارتند ااین چارک (.1شود )شکل ارزیابی می

چارک تناسب: صلقه اتصال میان اهداف مؤسسه و الف. 

های ها و برنامهمسائل/ نیازهاست و نارر به ارزیابی سیاست

 مصوب مؤسسه است.

ب. چارک کارایی: نسبت بروندادها به دروندادها و نیز 

سنجد و نارر به پاسخگویی فرایندهای ایرایی مؤسسه را می

 شگران( است.نفعان درونیِ خود )پژوهمؤسسه در قبال ذی

ج. چارک اثربخشی: نسبت پیامدهای واقعی به دروندادهای 

سنجد و نارر به پاسخگویی مؤسسه نسبت به مؤسسه را می

 برداران( است.نفعان برونیِ خود )بهرهذی

های د. چارک سودمندی )اثرگذاری(: میزان تمثیر فعالیت

مؤسسه را در پاسخگویی به مسائل و نیازهای یامعه 

د و نارر به سودمندی درازمدت مؤسسه در قبال سنجمی

 .[22] عموم مردم و یامعه است

تبیین های اصلی این پژوهش که معطوف به با تویه به پرسش

پژوه در طراصی های سیاستهای مؤسسهو تصریح ممموریت

توان انتظار داشت اهدافی است مینظام ارزیابی عملکرد 

های پژوهشی با های این واصدهمچون همسویی فعالیت

های ممموریتی آنها و همچنین طراصی ممموریتگیرییهت

ها مبتنی بر کارکردهای مورد انتظار از آنها های این مؤسسه

برای توسعه نظام پژوهش و فناوری کشور را نشانه بگیرد. در 

این های متمرکز بر ارزیابی عملکرد شترین پژوهادامه مهم

بررسی  های ارزیابی عملکردبه تفکیک چارکها گونه مؤسسه

 شود.می
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 .[21و  10] مدل مفهومی ارزیابی در حوزۀ علم و فنّاوری (1 شكل

 پژوه ارزیابی عملكرد موسسات سیاست 2-3

و  کردهایرومند بیش از بیست مطالعه صول مرور نظام

ینشان م، پژوهسیاستهای سهسؤمعملکرد  یابیارز یالگوها

و  امدیپ ،ندیفرا ،ریتمث ،برونداد یهامؤلفه بیبه ترت دهد

اند؛ ضمن صائز اهمیت بیشتری در متون نظری بودهدرونداد 

زمان چند مؤلفه مدنظر مطالعات، هم نیاز ا یبرخدر  آنکه

ترین ابعاد ارزیابی عملکرد . در ادامه مهماندداشتهقرار 

  شود.  مستخرج به تفکیک هر مؤلفه، ارائه می

 الف( ارزیابی مؤلفه درونداد

و  3، بنت2، استرویک1گانالمللی، مکهای بیناز میان پژوهش

« دروندادهای مؤسسه»ر و همکاران، ب 4همکاران، و براون

های مطرح ترین مباصث و شاخصاند که عمدهتمرکز داشته

شده از سوی ایشان عمدتاً متمرکز بر ابعاد منابع انسانی و 

 منابع مالی بوده است.

مطالعات  اغلب ،پژوهسیاستهای مؤسسه یبُعد منابع انسان در

مثال کارکردی استعدادهای انسانی )به عنوان  یشناسبر نوع

 نفعانیینبه ذ از. همچنین اندداشته دیتمک پژوهشی و اداری[

 زیتعداد کارکنان مرتبط با دولت و ن زیشبکه ن جادیا تیو  قابل

 اسییو دیگر نخبگان س گذاراناستینزدیکی و دسترسی به س

. مضاف بر اینکه [25و  23، 22] مورد تویه بوده است

تویه به  ،یانسانبر موضوع منابع  یاز تمرکز کمّ گذشته

                                                 
1 McGann 
2 Struyk 
3 Bennett 
4 Brown 

 ؛داده شده است صیتشخ تیاهم یدارا زین یفیک یهاشاخص

 دیو تول لیتوانایی شناخت، تحلدارای یمله کارکنان  از

، سهم کارکنان رگذاریبه هنگام و تمث یهالیو تحل پژوهش

انجام ی در و فعال در صوزه رسانه، کارکنان توانا ایده یدارا

 دانش دیو تول لیوتحلهیتجز ،ییو شناسا قیدق قاتیتحق

شده استخدام دیتعداد کارکنان ید زیو ن [23] قیموقع و دقبه

موضوعات نوآورانه  پژوهش درباره یبرا ژهیو یهابا مهارت

 یآموزش یهانهی، هز. عالوه بر این[24] هاگروه تیتقو ای

آفرینی یا نقش یکه برا یتعداد و سهم کارکنان زیکارکنان و ن

 یاز محورها زین انددهیدآموزش  دیمحصوآت ید توسعه

 ریمالصظات نظ یبرخ تینها در. [24] شده است ذکر مهم،

 لگرانیتوانایی به خدمت گرفتن و صفظ پژوهشگران و تحل

دست از  نیا یابیدر ارز [28و  27، 22،23]و بریسته  شرویپ

 .بوده است اقبالمورد به شدت  ،یهای پژوهشمؤسسه

و  یمال یهاکمک ،سالیانه بودیهمیزان  ،یمنابع مالدر بُعد 

های مؤسسه هایی هستند کههای اختصاصی، شاخصدرآمد

کارکنان مناسب و ارزشمند را تا د نسازمیرا قادر  پژوهسیاست

 تیرید، سازمان را مدند و صقوق آنها را بپردازناستخدام کن

 شیلت پصا نیرا به بهتر یاتیارتباطات و عمل فید و ورانکن

در  تممین مالیتنوع و ثبات  سطح،. بدین ترتیب، [26] دنبر

 نیدر ع. [27]است بسیار  تیاهم صائزها دسته از مؤسسه نیا

و  یمال یهاکمک ا،یهدا یذبسازمان در  ییصال، توانا

و  اشخاص صقوقی و صقیقی،دولت، سفارشی با  یقراردادها
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 نیا تیفعالباکیفیت منظور استمرار به نهاد نیزی مردمادهایبن

مورد تویه  دیبااز آنها می یمال تیها و ثبات صمامؤسسه نوع

 نی، بر نوع تمماین صوزه تمرکز مطالعات نیشتری. ب[27] باشد

از آنجا که عمده فعالیت ها بوده و از مؤسسه گونهنیا یمال

بر  یمبتن یمال نیتممای است، آنها از نوع خدمات مشاوره

سنجش  یهاشاخص تیرا در اولو سفارشیهای پروژه

 .[26]اند عملکرد آنها دانسته

 ب( ارزیابی مؤلفه فرایند

گان، بنت و همکاران، مک ،کیاسترو همکاران،و  1مزیی

، و همکاران 4گنگ، و همکاران و 3آلرانو ،و همکاران 2آلکازار

تمرکز  «ندیفرا»که بر مؤلفه  هستند ییمله پژوهشگران از

ها عنصر ها و طرحبر برنامه نظارت. از نظر آنان، اندداشته

 یهای پژوهشمؤسسه ییو ایرا یاتیعمل یندهایدر فرا یمهم

ها و داده یآورعمدتاً بر یمع کردیرو نی. اشودیمحسوب م

 بوده یها متکو برنامه هاتیبر فعالمستمر نظارت  نیهمچن

 ستندد هخو یهاتیقادر به بهبود فعال پژوهشگران کهیطوربه

ای در دستیابی به اهداف برنامهآنها  مشارکت زانیو م [23]

از  یاگسترده ابعادای دیگر، . از ینبهشودیم مؤسسه پایش

 یو سازوکارها تیریمد ی،شامل صکمران یسازمان تیررف

 یهاستمی( و سرهیمدئتی)مانند ه یخاری ییپاسخگو

روابط با  جادیمنظور ابه یسازشبکه زیو ن یداخل تیریمد

 یبه اهداف سازمان یابیدست نیز درها و نهادها سازمان ریسا

 . [25]دخیل هستند 

 ژهیوبه ،یخاری یقاتیتحق یهاسازمان ریارتباط با ساهمچنین 

بلندمدت باشد، به  یسازمان یهایهمکار نیکه ا یدر موارد

ها شبکه جادی. ا[25] مؤسسه کمک خواهد کرد تیررف یارتقا

برآمده  یهااستینفوذ س یدر ارتقا گذاراناستیو تعامل با س

های مؤسسهانجام گرفته در  یهااز مطالعات و طرح

 کنترل. در بُعد [27] خواهد بودبسیار مثمرثمر  پژوهسیاست

 یها برارا که سازمان ییسازوکارها و ابزارها نیز تیفیک

 ژهیبا تمرکز وخود و خدمات محصوآت  تیفیاز ک نانیاطم

استفاده  دستاوردهای پژوهشی و سیاستی بر انتشارات و ارائه

 .[31] دشویم ارزیابی کنند،یم

                                                 
1 James 
2 Alcázar  
3 Arellano 
4 Gang 

از  تیتویه و صما یدر راستا قیشفاف و دق تیمممور هیانیب

و  استیانتقال دانش به بخش س ایخاص  یهااستیس

است که در  یاز موارد گرید یکی گذار،استیس ینهادها

به همین است.  اثرگذار هامؤسسه لیقب نیا ییار یندهایفرا

عملکرد  یابیارز همتراز با راهبردی مؤسسه یریگیهت منظور

ها گونه مؤسسهاین تیانداز و مممورچشم انینحوه ب از، آن

 . [30]متمثر خواهد بود 

ی رونیب یعنوان نهادهابه مشاور یهائتیهای دیگر، به از ینبه

 پژوههای سیاستمؤسسهو روزمره  یعاد یهاتیدر فعالکه 

امور  تیو هدا شبردیدر پ یاما نقش مهم کنند،یشرکت نم

مؤسسه نیاهای ارزیابی عملکرد ، در چارچوبسازمان دارند

 مؤسسهدر  هاییئتیهچنین  ایآ ؛ از یمله اینکهها اشاره شده

 برای مؤسسه حیصح هایمشاورهقادر به ارائه  ایویود دارد؟ آ

)ها(، ئتیه یفیتوص لیوتحلهیسه ینبه تجزنابراین بهستند؟ 

آنها  ی)ها( و اثربخشئتیه یو عملکرد واقع یقانون یهانقش

ها مورد تمکید در چارچوب ارزیابی عملکرد این گونه مؤسسه

این  ت،یریو مد یبحث راهبر در .[31] قرار گرفته است

تداوم، استقالل و شایانی برای  کمکتوانند می هائتیه

 . باشند یمنابع مال یآوریمع

 یاز ایزا گرید یکیعنوان دانش به تیریمدعالوه بر این 

 پژوه،های سیاستی عملکردی مؤسسهندهایمؤثر در بحث فرا

سازمان تجربه و دانش  کیکه  کندیم فیرا توص یتیوضع

و  هاستمیس ندها،ایفر قیطر خود را از یاعضا و شرکا

و به اشتراک گذاشتن  رهیذخ ،یآوریمع یها براپروتکل

یمبه کار  هاوهیش نیو بهتر یتخصص فن ات،یدانش، تجرب

ساختار،  ،ی)فناور رساختینظر ز ینبه، عموماً از نی. اردیگ

کاربرد، صفارت( مورد  ل،ی)اکتساب، تبد ندهاایفرهنگ( و فر

بخش به ویود  نی. درواقع، اه استقرار گرفت ارزیابی

 .[31] پردازدیسازمان م یریادگی سازوکارهای

 ج( ارزیابی مؤلفه برونداد

منظور ارائه در میان مطالعات انجام گرفته به« برونداد»مؤلفه 

پژوه، بیشترین های سیاستچارچوبی برای ارزیابی مؤسسه

، گنگ و 5هندیگان، وآچ و ایکسمیزان فراوانی را دارد. مک

و  مزیی، و کیاسترو، 6همکاران، آلکازار و همکاران، برامل

                                                 
5 Włoch & Xhindi 
6 Braml 
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 همکاران، ازیمله محققانی هستند که بر این بُعد تمکید دارند.

شامل  دادهای، رویبروندادهای ترین شاخصمهماز  یکی

تعداد دفعات و سطح  نارها؛یو سم هاشیهما یبرگزار

در داخل و  یدانشگاه یهادر کنفرانس کنندهشرکت مدعوین

 ناریخارج از کشور؛  ارائه دستاوردها در کنفرانس و سم

 نارهایها و سم(، دعوت به کنفرانسیو خاری یاخل)د

 .[30و  28] ( استیدیعنوان سخنران کل)به

 یعلم یو انتشار دستاوردها یمعرف یهاقالباز منظری دیگر، 

به شکل صضور در  ،پژوههای سیاستمؤسسه پژوهشیو 

 قاتیاریاع به تحق ،یکتب یهامشارکت قیطر ها ازرسانه

ها، ( در رسانهیفرد یاز اعضا ای یطورکل)به هامؤسسه

 یهاتعداد تماس ،[34و  30] نترنتیو ا ویراد ون،یزیتلو

 یهاتعداد کنفرانس ران،یبا خبرنگاران و سردب هبرقرار شد

 ونیزیروزنامه و تلو یهایریگیبرگزار شده، تعداد پ یمطبوعات

 ونیزیو تلو ویصضور در راد میزان ،یپس از کنفرانس مطبوعات

 یصضور در موضوعات مرتبط با برنامه پژوهش میزان کارکنان،

نوشته شده توسط کارکنان یا  تعداد مقاآت روزنامه ،مؤسسه

نام نهاد اریاع به و  ،[24]مؤسسه  نقل قول از کارکنان دارای

 ،[29و  22،23]ی خبر یهامنبع اطالعات و مصاصبهعنوان به

 .مطرح شده استهای بروندادی نیز از دیگر گروه شاخص

یمله  از ،یو خدمات دانش محصوآتدر برخی مرایع نیز 

 یمقاآت علم ،یها، مجالت علمکتاب ،یپژوهش یهاگزارش

 یهاهیانیب ،سیاستی(، خالصه یو خاری ی)داخل یپژوهش

و  مدیریتی یهاخالصه ،یمقاآت مطبوعات ،یمطبوعات

 ،یاستیمقاآت سمنتشر شده،  یارهارنظر، مقاآت کنفرانس

 یهاو بحث یسخنران نارها،یها، سمها، کنفرانسوبالگ

 ،28] استقرار گرفته مورد تویه ، در مؤلفه برونداد زگردیم

، یبرونداد یهاذکر است که در شاخص انیشا. [33و  32

بر  کهینحوبه ،مطرح است زین تیفیداد، بحث کگذشته از تع

 زیشده نوآورانه ن دیتول یهادهیو ا یاستیس شنهاداتیپ تیفیک

 .شده است دیکمتبسیار 

 د( ارزیابی مؤلفه پیامد

و  1ستوپولسی، کرتوسطاز مطالعات انجام گرفته  یدر برخ 

، و براون و همکاران، گانمک ،همکارانو  ، آلکازارهمکاران

شده است. ازآنجاکه سنجش و  دیتمک «امدیپ»مؤلفه بر 

                                                 
1 Christoplos 

موارد  رینسبت به ساو مؤلفه تمثیر مؤلفه  نیا یریگاندازه

و نیز به دلیل خلط محتوایی عناصر پیامد و  ،است دشوارتر

ینبه  نیکه به ا یتعداد مطالعاتتمثیر در متون نظری، 

 کمتر است. نیز اند پرداخته

 یپژوهش یامدهایبحث پ ماًیکه مستق یمطالعات یدر بررس

 یاند، عواملرا مورد هدف قرار داده پژوهاستیس یهامؤسسه

 یهاپژوهشگران در سازمان یاصرفه شرفتیپ زانیهمچون م

عقل  دنیدر به چالش کش تی[، موفق29] یالمللنیدولتی و ب

 ارفایرایی متع یهاعرفی )خرد متعارف( و متداول و روش

 ی[، سودمند22و مقامات رسمی منتخب ] ساآرانهوانید

قانون  هیته ،یبهبود مشارکت عموم نهیاطالعات سازمان در زم

 شیافزا یصاصل شده در راستا جی[، نتا27] نامهنییآ ای

 تی[، بهبود ررف35( ]میرمستقی/ غمی)مستق یمل یهاتیررف

 یشورتنقش م یفای[، ا26کشور ] یاسیو استقالل س ینوآور

نقش در بهبود عملکرد دولت  یفای[، ا28] یسایدر اصزاب س

 -یاسیس یرهایبر متغ ی[، اثرگذار28و انتخاب مقامات ]

و  یبوروکراس یهایژگیشدن، و نهیمانند دریه نهاد ینهاد

 یهایآزاد زانیم ،یاسیدولت، دریه ثبات س تیررف زانیم

 یاسیس یدر کشور، به ویود آمدن تقاضا یاسیو س یمدن

با یامعه  پژوهاستیس یهابهبود رابطه مؤسسه ق،یتحق یبرا

 یهاهی[، توص33] یگذاراستیس طیو مح گذاراستیس

یامعه  یهاسازمان ای گذاراناستیشده توسط س رفتهیپذ

در  تیموفق یاسیاصزاب س یبرا یا[، نقش مشاوره34] یمدن

[، بهبود مشارکت 23] یاتیعمل یهاهیرو دنیبه چالش کش

 یهاشبکه نیوگو بگفت لیعموم مردم، تسه انیدر م یاسیس

 [، استخراج شده است.34] رندگانیگمیتصم

 هـ( ارزیابی مؤلفه تأثیر

 ،4ژو ،3شو ،2اِبلسون ی،هندکسیوتاچ و ا ،گانمک

 از ،لرامب، و آلکازار و همکاران و همکاران، 5ستوپولسیکر

 یابیمنظور ارزبودند که در مطالعات خود به ییمله محققان

اند. داشته دیتمک زین «ریتمث»پژوه بر ینبه های سیاستمؤسسه

 .ستمختلف، مورد تویه قرار گرفته ا یهامؤلفه به شکل نیا

 اثرکالن، که  یگذاراستیو س یریگمیبر تصم ریتمث نهیدر زم

 گذاراناستیبر س پژوهاستیس اتمؤسس و تحقیقات هابرنامه

                                                 
2 Abelson 
3 Xu 
4 Zhu 
5 Christoplos  
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 لیاز قب یمدنظر است، موارد استیصوزه س گرانیباز ریو سا

در سطوح  رانیرهبران و مد استگذاران،یس دییتم زانیسطح و م

[، تعداد دفعات و سطح مشارکت 22]یاستیمختلف س

آموزش  ای یگذاراستیس یهادر مشاوره ن مؤسسهکارشناسا

پژوهشگران  یریو بکارگ ی[، درصد معرف36] گذاراناستیس

تعداد و  ،یدولت یهادر سازمان یرسم یهاپست یمؤسسه برا

رهبران و  استگذاران،یمؤسسه که س یسطح محصوآت پژوهش

کردند، انتقال و استفاده مؤثر از  نظردرباره آنها ارهار رانیمد

مؤسسه  یاستیس یهاهیها و توصگزارش ،یتیریمد یهاخالصه

[، نقش 27] یگذاراستیو یامعه س گذاراناستیتوسط س

مورد  ،یانتقال یهانامزدها و گروه ،یاسیس در اصزاب یمشورت

 .[28] است نظر

آثار و مقاآت منتشر شده  تیفیو ک تیکم ،یعلم ریبُعد تمث در

چاپ شده  دیتجد ایمنتشر شده  ی[، تعداد مقاآت پژوهش37]

تعداد و سطح  ،یو خاری یداخل یدانشگاه یدر مجالت اصل

 یهاشرکت در کنفرانس یکارشناسان دعوت شده برا

و دریه  تیدر داخل و خارج از کشور، کم یدانشگاه

 یهامؤسسه یپژوهش یشدن استعدادها یالمللنیب

در مجالت  اتیاستناد به نشر ایو انتشار  پژوهاستیس

 یابیدر ارز یاثرگذار یها[ ازیمله شاخص28] یدانشگاه

 .اندذکر شده یپژوه استیس یهامؤسسه

سطح و تعداد  رینظ یها، به مواردبر رسانه ریتمث نهیزم در

 یهاها، تعداد کارشناسان مؤسسهگزارش مندرج در رسانه

ها، گزارش در رسانه ایکننده در ارهارنظر شرکت پژوهاستیس

توسط  پژوهاستیس یهامصاصبه با کارشناسان مؤسسه یفراوان

 وب مانند یهاتعداد رسانه ت،یسا[، ساخت وب36ها ]رسانه

 یهامتعلق به کارشناسان مؤسسه یهاکروبالگیها و موبالگ

در  پژوهاستیس یها، تعداد طرفداران مؤسسه پژوهاستیس

 .شودیاشاره م د،یید یهارسانه

با  یسطح و مدت همکار ،یالمللنیب ریتمث یابیارز در

 یهمکار یرهایو مس یفراوان ،یخاری یهاشکدهیاند

تعداد  ،یالمللنیب یهاو سازمان پژوهاستیس یهامؤسسه

 پژوهاستیس یهاکه با مؤسسه یخاری یهاشکدهیاند

در  یدیمحققان کل یتعداد دفعات سخنران کنند،یم یهمکار

 یها[، تعداد دفعات گزارش مؤسسه23] یالمللنیمجامع ب

 یهاو تعداد شعبه یخاری یهاتوسط رسانه پژوهاستیس

 .است شده یخارج از کشور، مهم تلق

 تیموارد صائز اهم نیا زین یایتماع ریمطالعه تمث منظوربه

مراقبت  ،یعموم یآگاه تیهدا ییاند: تواناداده شده صیتشخ

 ریپذبیها در مورد افراد آسپژوهش یو اثر عمل انهیگراانسان

و ارتباط با  یهمکار یهستند، فراوان هااستیکه موضوع س

تویه مستمر  ر،مشابه در داخل و خارج از کشو یهامؤسسه

 ییآنها، توانا لیتحل ییو توانا یالمللنیمهم ب یدادهایبه رو

مستمر  شیافزا ییصفظ کارشناسان و محققان نخبه، توانا

 پژوهاستیس یهاتویه به مؤسسه زانیمؤسسه، م یدرآمدها

 یهامؤسسه تیتعداد موضوع ،یمجاز یدر فضاها

 یوهشصوزه پژ یاصل یهامباصث رسانهدر  پژوهاستیس

و  رندگانیگمیکه توسط تصم یاستیس شنهاداتی[، پ30]

 .شودیبکار گرفته م یایتماع یهاسازمان نیهمچن

 

 پژوهش شناسیروش -3

بافتارگرایی، تویه به تولید دانش خالقانه،  محوری،مسئله

های گرایی )از مویود به مطلوب(، ازیمله ویژگیتحول

در تبیین رویکردهای  است که اخیراً« علم طراصی پارادایم»

با  پژوهش ینا دریدید تولید دانش، بکار گرفته شده است. 

تالش  ی،علم طراص یمبر پارادا مبتنی یشناسروش یریبکارگ

و  یعلوم انسان یهاپژوهش گیریبانمعضل گر رتا ب شودمی

دن آنها، بودن و تقاضامحور بو یعدم کاربرد یعنی یایتماع

 یابیارز یهامدل یریبکارگ یصال به یا یندر ع ید؛آ یقفا

کشورها، با استفاده از  یرسا یهامویود در تجربه عملکرد

مؤسسه عملکرد یابیارز یبوم چارچوب ی،طراص علم یکردرو

 .شودارائه  یرانافتار خاص اب با متناسب کشور پژوهشی های

بهره با پژوهش این ،یدآمی مهدر ادا که شرصی بهمنظور  ینبد

 و( یو کمّ یفیک یخته)آم ترکیبی رویکرد از مندی

 از یکی عنوان بهسنتز چارچوب  شناسیروش

 .است شده انجام طراصی، علم پارادایم هایزیرمجموعه

 یسازمانده یبرا یافتهساختار ایشناسیوشر چارچوب سنتز

 ییشامل شناسا شناسیروش یندهد. ایها ارائه مداده یلو تحل

است که بر اساس  ایشده انتخاب پیش از ینمضام یمقدمات

دسته یشینپ مطالعاتاستخراج شده از  هایداده مضامینآن 

ک مدل ی شناسیروش یندر ا عبارتی، به. شوندمی بندی
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 ینمضام ییشناسا یبرا یمویود به عنوان نقطه شروع یمفهوم

 با متناسب تدریج به سپس، و شودیدر نظر گرفته م یشینیپ

و  تعدیل مورد پیشین هایمدل از شده استخراج مفاهیم

 است ممکن چارچوب یک بنابراین،. گیردیقرار م ینیبازب

 تواندمی بلکه نباشد، تحلیل و تجزیه برای ابزاری صرفا

 هم کنار در را موضوع مختلف ایزای که باشد داربستی

میمراصل سنتز چارچوب را کند. می سازماندهی و قرارداده

  [:38] کرد خالصه ذیل شرح به توان

 منابع از مکرر استفاده باکه پژوهشگر  آشنایی مرصله .1

 موضوع مورد در یاری هایایده و موضوعات با مختلف،

 .شودمی آشنا

 میان از اییهانتخاب چارچوب: انتخاب چارچوب اول .2

ا ر پژوهشمویود که ممکن است موضوع  هایگزینه

 . نماید تبیین

 یمطالعات یستجو، غربالگر آندر  که یسازیهمرصله نما .3

 یهاول یها با استفاده از چارچوب مفهومو استخراج داده

ارتباط آنها  یینتع یمطالعات برا ینجا،شود. در ایانجام م

 یاصل یهایژگیو ییو به منظور شناسا پژوهشبا سؤاآت 

 شوند.یمرتب م ،آنها

 یاصل یهایژگیکه در آن  و بندیدستهو  یکدگذار مرصله .4

 ینها و استخراج مضامبه دسته آنها یبندهر مطالعه با گروه

 شود.یم یلو تحل یهها تجزاز آن داده یمبه طور مستق

مشتق شده با  ینکه مضام یرو تفس یبردارمرصله نقشه .5

د. نشویدر نظر گرفته م پژوهش یاصل هایتویه به سؤال

مختلف )مانند  یهادر قالب یاز بررس صاصل هاییافته

 ی( براهایتروا یاها یداول، شکل ی،ینگل ینمودارها

 . شوندیخواننده ارائه م یرسهولت تفس

 ییاستقرا یا یهپا ی، به یاچارچوب سنتز روش ترتیب، بدین

 یامدل  یک)بر اساس  یاسیو ق 1یتیتقو یکردرو یک بودن،

  چارچوب مویود( است.

 :است بوده ذیل شرح چارچوب به سنتز مراصل ،مقاله ینا در

)مرصله  چارچوب سنتز شناسینخست روش مرصله. الف

 پژوهسیاست هایمؤسسه یقیمطالعه تطب هایروش به( آشنایی

کشور مرتبط با  یمضمون اسناد فرادست تحلیلو  یرکشورهاسا

 پژوهش نخست پرسش به پاسخ در ویژهبهصوزه پژوهش، 

. است شده انجام پژوه،سیاست هایمؤسسه ممموریت درباره

                                                 
1 Augmentative 

 چارچوب با هایتتنارر مممور یقیه در بخش مطالعه تطبچاگر

 .است شده بررسی زمانهم یزن هامؤسسه این عملکرد ارزیابی

 یه،اول یمفهوم چارچوب انتخاب عنوان با دوم مرصله در.  ب

 ارزیابی یکردهایرو بررسی و ایکتابخانه مطالعه اساس بر

 -شد ارائه ینظر پیشینه -2-2در بخش  چنانچه– عملکرد

انطباق با بافتار  یلبه دل 1ارائه شده در شکل  یمدل مفهوم

در نظر گرفتن  ینپژوهش و همچن ینعملکرد ا یابیصوزه ارز

 .دشارزش عملکرد سطح خُرد )سازمان(، انتخاب  یرهکل زنج

از ابعاد،  ایمجموعه سازی،نمایه سوم، مرصله در. ج

 هایمؤسسه عملکرد ارزیابی هایسنجه و هاشاخص

 پیشین هایپژوهش مندنظام مرور اساس بر پژوهسیاست

 تشریح آن نتایج 3-2 بخش در چنانچه–( یو خاری ی)داخل

 سنتز نخست مرصله تطبیقی مطالعه نتایج از بخشی و -گردید

    .شد یغربالگر گردآوری و چارچوب،

مجموعه عوامل  بندی،دسته و کدگذاری چهارم، مرصله. د

 پژوهیاستس هایمؤسسه یشده برا ییعملکرد شناسا یابیارز

و  شناسیروش دوم مرصله منتخب مفهومی مدل اساس بر

 هاشاخص ابعاد، از ترکیبی ،شده ییمشترک شناسا ینمضام

 مدل اصلی مؤلفه پنج با تنارر در عملکرد ارزیابی هایوسنجه

  .شد انتخاب مفهومی

 یابیچارچوب ارز وتفسیر، بردارینقشه پنجم، مرصله در. ه

نمودار  یکبه صورت  پژوهسیاست هایعملکرد مؤسسه

 هایممموریت تنارر نمودار این در که شد داده نمایش یرادار

 برقرار نیز آنها عملکرد ارزیابی ایزای با هامؤسسه این اصلی

 پاسخ شناسی،روش یانیبا انجام مرصله پا ین. بنابرااست شده

           .شودمی مشخص نیز پژوهش دوم پرسش

در علم طراصی،  ارزیابی مصنوع به منظور آزمون که از آنجا 

مصنوع از نظر منطق طراصی و کاربردپذیری آن نیز بسیار 

ی است که تا مصنوعی، ابیارز گام برونداد صائز اهمیت است.

آن نیز به اثبات  2اقتضائی ابتکارو  صد امکان اعتبارسنجی شده

 طیها و شراتیمحدودابتکار اقتضائی، بیانگر . رسیده است

به عنوان مثال، رابطه  ؛باشدمصنوع طراصی شده میاستفاده از 

 ی گامدر طو  کندمیکه در آن عمل  یخاری طیمصنوع با مح

مصنوع به ممکن است  مسئله تبیین شده است. البتهاز  یآگاه

 چنین. در خود نرسیده باشد ازیورد نی مالزامات عملکرد

                                                 
2 Contingency heuristics 
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شکست رخ داده  هاآن یکه در ط یمراصلباید ، محقق یموارد

لذا  آغاز شود. ،نقطه را شناسایی کند و مجددا پژوهش از آن

سنتز چارچوب، برای اعتبارسنجی  شناسیدر گام چهارم روش

های یافته، از میان روشارزیابی عملکرد توسعه چارچوب

، نظرسنجی خبرگان )استدآل آگاهانه( استفاده [39]وم سمر

 شود. می

این روش تنها منحصر به اعتبارسنجی چارچوب طراصی  طبعا

چارچوب پیشنهادی  سازیشده نبوده و در این مرصله، بومی

پژوه نیز های سیاستبا بافتار خاص ارزیابی عملکرد مؤسسه

از روش گردآوری داده از طریق پیمایش  لذا. استمدنظر 

 گیخبرمه، نظرات پرسشناابزار ک دکم ادبشود تا استفاده می

 ود.صصا شاطراصی شده  چارچوب ردمودر 

و برنامه استگذارانیسفرایند نظرسنجی خبرگان که متشکل از 

علم و  یابیو ارز یاستگذاریس درتخصص ، استادان مزانیر

 یهاسسهؤمو اعضای هیئت علمی  رانیمد ،ساؤری، فناور

بودند در چند گام به شرح ذیل به  پژوه کشورسیاست

 توسعه یافته منتهی گردید: اعتبارسنجی ثانویه چارچوب

های از مؤسسهارزیابی عملکرد این نوع  تدوین پرسشنامه .1

 پژوهشی براساس چارچوب ارزیابی عملکرد توسعه یافته؛

پژوهشگاه( و ارسال  4تراز )های هممکاتبه با پژوهشگاه .2

ها )بازه پرسشنامه برای اخذ نظرات ایشان و دریافت پاسخ

لغایت  6/6/1401زمانی گردآوری نظرات از تاریخ 

از پرسشنامه پاسخ داده شده  35و دریافت  28/8/1401

 پرسشنامه ارسال شده، بوده است(؛ 39مجموعه 

یلسه مصاصبه ساختاریافته تکمیلی )در مواردی  5برگزاری  .3

که افراد نیاز به توضیحات  تکمیلی درباره موضوع و 

پرسشنامه ارسالی داشتند یا فرصت کافی یهت پاسخ به 

 پرسشنامه ارسالی نداشتند(؛

های گردآوری دادهها و تجمیع های پرسشنامهغربالگری داده .4

 ؛SPSSشده در قالب یک فایل 

ها و تجمیع نکات و توضیحات مستخرج از پرسشنامه .5

بندی آنها به منظور درج در یایگاه متناسب غربالگری و طبقه

های ارزیابی، صذف از آن اعم بر اضافه شدن به شاخص

های ارزیابی، تغییر ساختار پرسشنامه، تغییر مجموعه شاخص

 های پژوهش؛یا تکمیل یافته ساختار مدل

های توصیفی مربوط به هر بُعد، معیار، شاخص و انجام آزمون .6

های ارزیابی بر اساس پاسخ مشارکتسنجه چارچوب

 کنندگان در پژوهش؛

نهایی  بندی نتایج اعتبارسنجی و ارائه چارچوبیمع .7

 اعتبارسنجی شده بومی.

 ارائه گفتهشیپ یشناسهر گام روش جینتا نیترمهمادامه  در

 چارچوب انتخاب هایگام جینتا که فرضشیپ نیبا ا شودیم

  .است شده ارائه این از پیش سازینمایه و مفهومی

 

 های پژوهشیافته -4

 آشنایی سنتز چارچوب حلهمر هاییافته 4-1

مطالعه های چنانچه اشاره شد، در مرصله آشنایی، روش

انجام شده که نتایج تطبیقی و تحلیل مضمون اسناد فرادستی 

 شود.آن به تفکیک ارائه می

 پژوه سایر کشورهاهای سیاستبررسی تطبیقی مؤسسهالف( 

به انتشار  یشمارمطالعه تطبیقی نشان داد تنها تعداد انگشت

محور ای و در قالب شاخصمند، دورهگزارش عملکرد نظام

سازمان مورد بررسی،  40که از میان طوریاند بهاقدام نموده

مرکز مطالعات ، 2یاقتصاد-یپانل ایتماع، 1تویکمؤسسه  5تنها 

و  4یالمللنیتوسعه ب قاتیمرکز تحق، 3یالمللنیو ب کیاستراتژ

 مطالعه، این اساس ، مورد بررسی قرار گرفتند. بر5مرکز موات

 به پژوهسیاست هایمؤسسه هایممموریت و اصلی کارکرد

  است. شده بندییمع 1 یدول شرح

های همچنین نتایج بررسی تطبیقی ابعاد ارزیابی مؤسسه

، که در آن شودارائه می 2پژوه منتخب در  یدول سیاست

شده(،  مشخصبا رنگ خاکستری که ) خالی هایخانه

های ارزیابی است که در ارزیابی عملکرد هدهنده مؤلفنشان

ه نشده است. بر این اساس مورد مطالعه بدان تویهای مؤسسه

بُعد تمثیر فقط در یک مورد، ابعاد فرایند و پیامد در دو مورد، 

ها بُعد درونداد در چهار مورد و بُعد برونداد برای تمامی نمونه

 در چارچوب ارزیابی عملکرد مؤسسه لحاظ شده است.

همچنین چارچوب ارزیابی در هیچ موردی با چارچوب 

هت نداشته و تطابق ابعاد ارزیابی بر منتخب برای تحلیل مشاب

 اساس محتوای آن توسط نویسندگان تفسیر شده است.

 

 

                                                 
1 CATO Institute 
2 German Socio-Economic Panel (SOEP) 
3 Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
4 International Development Research Centre (IDRC) 
5 Mowat Center 
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 یقیمطالعه تطب یجبر اساس نتا پژوهسیاست هایمؤسسه هاییتبا مأمور اصلی کارکرد تناظر (1 جدول

 تمرکز حوزه

 یاصل
 های زیرمجموعهمأموریت یدیکل یهاتیمأمور یاصل کارکرد

محور/ مسئله

 محورجامعه
 پژوهیسیاست

 های مولد و ارائه ایده

تمثیرگذاری بر یریان 

 سیاستگذاری واقعی

  ایجاد، انتشار و پیشبرد

 های سیاستیصلراه

 پژوهشگران همکار یتنوع کارکرد 

 ی یذب شدهتنوع منابع مال 

 دسترسی آزاد به منابع اطالعاتی تخصصی 

 ها و تعهدات فردی و سازمانیصفظ ارزش 

 ی مدیریتی اثربخشهاهیو رو هااستیس 

 نوآورانه یهابر پژوهش یمبتن هایصلارائه راه 

 جادیبه منظور ا یدیبه سمت موضوعات کل یقاتیتحق یهادهیبلندمدت ا تیهدا 

 سازییمتصم و یگذاراستیس یفضادر  ملموس راتییتغ

 تجمیع یافته در مؤسسه حیانتقال دانش صر 

 یمسائل ملّ نیترمهم یمشارکت در گفتمان عموم 

 به عموم مردم یاستیانتقال دانش س 

 ی سیاستگذاریدر گفتمان عموم یرگذاریتمث 

 مدت و بلندمدتدر کوتاه یواقع یگذاراستیبر س یرگذاریتمث 

 نفعانیاز ذ یعیوس فیروابط و تعامل با ط جادیا 

 عیتوز لیدآ :همچون کشور اصلی هایچالش و مسائل یبرا صلراه وارائه لیتحل 

بر  یزندگ طیشرا ریتمث ،ولت محدود و بازار آزادد ،ینابرابر منابع ایتماع

 یملّ تیامن ندهیآی، و طلبو صلح یخواهیآزاد ،سالمت و رفاه یهااستیس

 

 پژوههای سیاستنتایج مطالعه تطبیقی ابعاد ارزیابی مؤسسه (2جدول 

 تأثیر پیامد برونداد فرایند درونداد مؤسسه

CATO 

  کارآموزان 

 آموزشگران 

 انیدانشجو 

 

 ی کیتوهاتیساساآنه از وب دیبازد 

 دانلود  شده یهاپادکست 

 منتشر شده  یمطبوعات یهاادداشتی 

 چاپ شده یهاکتاب 

 یپژوهش هایپروژه 

 یایتماع یهارسانه یهاکنندهدنبال 

  

SOEP 

 دکترا  انیدانشجو 

 یهاپروژه یمال نیتمم زانیم 
 یخاری

 همان یپژوهشگران م 

 

 یقاتیتحق یهاپروژه  

 میت یتوسط اعضا شدهلیتکم یهانامهانیپا  

 داده  دیید کاربران 

 یهاداده کاربران SOEP  ثبت نام شده از
 کشور  52

 کارکنان در انتشارات  مقاآتSCI 

 منتشر شده در سراسر یهان با  مقاآت
 SOEP یهااستفاده از داده

 کارکنان در انتشارات  مقاآت
DIW/SOEP 

  

CSIS 
 همانیم استمدارانیس 

 ( همکارزی)دولتمردان متما

 یرصزبیغ  

 تفکر مستقل 

  تفکر نوآورانه 

 بودن یاصداقت و صرفه 

 توسعه استعداد 

 نستاگرامیدنبال کنندگان در ا 

 نینکدیکنندگان در ل دنبال 

 سبوکیکنندگان در ف دنبال 

 تریکنندگان در توئ دنبال 

  وبیوتیمشترکان 

 در همه  یدرخواست ییویدیو یدهایبازد
 هاپلتفرم

 زنده یدادهایرو نیپخش آنال نندگانیب 

 استنادات 
 کارشناسان 
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 تأثیر پیامد برونداد فرایند درونداد مؤسسه

 فرد در صفحه منحصربه یدهایبازد
CSIS.org زیرمجموعه یهاتیو سا 

CSIS  

 ی منتشر شدهوهایدیو  

 ی منتشر شدههاهیانیب 

 منتشر شده پادکست یهاقسمت 

IDRC 
 پژوهشگران 

 سیاستگذاران همکار 

 یبرنامه راهبرد 
 ساآنه یعموم نشست 
 ییرایسفر و پذ یهانهیهز یافشا 

 رهیمدئتیارشد و ه رانیمد
 یبرابر هیانیب IDRC 
 یرفتار یهادستورالعمل 
 یرهبر منشور 
 تیو شمول تنوع 
 کار طیروان و رفاه مح سالمت 
 کپارچهی سکیر تیریمد کردیرو 
 یداخل یصسابرس  
 بازرس کل دفتر 
 ساآنه نامهیگواه یزیمم 
 ژهیو یهایابیارز 

 یپارلمان تهیصضور در کم  

 رانهیشگیپ یغربالگر  

 تالیجید کتابخانه  

 منتشر شده  یهاکتاب 

 یانه سازمانیسال یهاگزارش 

 های نظارتیگزارش 

  

Mowat   

  مقاآت 

 نیآنال عملکرد 

 یعموم هایارائه 

 نفعانیذ یابرو ارائه  یهیتوی یلسات 

 نفعانذی با مشاوره 

 و  دولتی استنادات
 یاسیس

 یرسم دسترسی 

 اریاع در پژوهش
 های تخصصی

 هارسانه نقل در 

 انتقال  یهاتفعالی
 دانش

 یسازشبکه 

 آشکار بر  ریتمث
 یاستگذاریس

 در  یرگذاریتمث
 یگفتمان عموم

 

 ب( تحلیل اسناد فرادستی

های ماهوی آنها با ادبیات پژوه و ممموریتبحث مراکز سیاست

های مختلف نامهها، قوانین و آیینمتفاوتی در اسناد، سیاست

گذاران بوده است. در این بخش از میان مورد تویه سیاست

، اسناد مرتبط با صوزه های فرادستی و قوانین فرادستیسیاست

ویژه از منظر ممموریتپژوه بههای سیاستارزیابی مؤسسه

گرایی انتخاب و تحلیل شده است. دلیل انتخاب این سطح از 

دستی های پاییننامهاسناد فرادستی )و عدم ورود به آیین

تر اسناد(، فاصله گرفتن از تحلیل وزارت عتف در سطح پایین

ل و نزدیک شدن به وضع مطلوب در وضع مویود و تحلی

 ست. اسناد مورد مطالعهبوده ا تخرج از اسناد فرادستیمس

قانون ( 2، برنامه ششم توسعه یهای کلسیاست( 1عبارتند از: 

های کلی سیاست( 3، های توسعه کشوراصکام دائمی برنامه

( 4، علم و فناوری )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری(

ام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی های کلی نظسیاست

( 5کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، 

ها و ضوابط ایرایی صاکم بر آمایش آموزش عالی در سیاست

، های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست( 6، یمهوری اسالمی ایران

( سند نقشه یامع علمی 8، نقشه مهندسی فرهنگی کشور( 7

ملّی آمایش  ( سند10، آمایش سرزمینضوابط ملّی ( 9کشور، 

وزارت  ورایف و تشکیالت ون اهداف،( قان11، سرزمین

 .فناوری تحقیقات و علوم،

ی( اسیق کردیبا رو) یفیک یمحتوا لیتحل در این بخش

ی ابیچوب ارزمحتوای اسناد فرادستی موضوعه مبتنی بر چار

 لیآن، مبادرت به تحل یهااستخراج و براساس مؤلفه ،عملکرد

 یابیموضوعات مرتبط با مبحث ارز هیکل نیمحتوا از ب

ارتباطات  یی. شناساشده استپژوه سیاست یهامؤسسه

 نیمضمون است که در ا لیگام تحل نیترمهم ،یموضوع
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 رگذاریتمث یاصل یهامحتوا مؤلفه لیبخش براساس تحل

ارز، ابعاد هم میمفاه ن،یو قوان هااستیمستخرج از اسناد، س

یم نییتع وه،پژسیاست یهامؤسسه هایتیو مممور لیتحل

 بر پژوهاستیس یهامؤسسه هایممموریت یبند. یمعشود

 به و فرادستی اسناد از مستخرج مضامین ترینمهم اساس

  .است شده ارائه 3 یدول در ارزیابی هایمؤلفه تفکیک

الزامات  نیترمهم از برخی توانیمفوق  جیتویه به نتا با

بر اساس تحلیل اسناد  پژوهسیاست هایمؤسسه یکارکرد

، «ییایرا یهادستگاه یازهایصل مسائل و رفع ن» فرادستی را

اولویت نیازهای با  ایپیوند میان تحقیقات کاربردی و توسعه»

صل مشکالت و رفع »، «محور کردن پژوهشمسئله»، «کشور

عۀ کیفی علوم توس»و « نیازهای واقعی و اقتضائات کشور

 ، دانست.«انسانی و معارف اسالمی
 

  متناظر عملكرد ارزیابی هایمؤلفه تفكیک به فرادستی اسناد از مستخرج پژوهسیاست هایمؤسسه هایمأموریت بندیجمع (3 جدول

یمؤلفه ارزیاب هامأموریت   

 پژوهشی هایمؤسسه وریبهره  درونداد

 کشور نیازهای پژوهشی استعدادها و ،هاتیقابل نسبی، یهاتیمز شناسایی 

 فرایند

 یهانی تویه به تحوآت 

 های پژوهشی، فرصت مطالعاتی مشترک، ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مشترکطراصی و توسعه برنامه 

 بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی 

  های مشترکها و پژوهشای، دورهرشتهبینایجاد مراکز علمی شامل 

 یهان در علمی و فنی و تحوآت نیازها با تحقیقاتی متناسب آموزشی و ایرایی، یزیربرنامه 

 برونداد

 هابرای پژوهشگاه انتفاع ایجاد و دستاوردها فروش 

 هاپژوهش از کشور کالن هایگیریتصمیم و هاریزیبرنامه ها ومند ساختن سیاستگذاریبهره 

 های مختلفگویی به نیازهای گوناگون کشور در بخشپاسخ 

 ها درپژوهش برای تممین نیازهای کشورتعیین اولویت 

 یالمللنیب یعلم یهایتوسعه همکار 

 کاربردی تحقیقات توسعه 

 ایرایی هایدستگاه نیازهای رفع و مسائل صل 

 پژوهش کردن محورمسئله  

 پیامد

 فناوری و علمی دستاوردهای از مناسب گیریبهره 

 هابرای پژوهشگاه انتفاع ایجاد و دستاوردها فروش 

 هاپژوهش از کشور کالن هایگیریتصمیم و هاریزیبرنامه ها ومند ساختن سیاستگذاریبهره 

 یالمللنیبدانش  تولید یدیدی هارهیزنج ایجاد وی سازشبکه 

 های توسعه فناوری و ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاههای ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهشبکه تقویت

 نوآوری داخلی و خاریی

 فناوری و علم استاندارد نظام ساماندهی 

 و معارف اسالمی توسعۀ کیفی علوم انسانی 

  پردازینظریهتوسعه 

 تأثیر

 یامعه نیازهای تممین 

 های مختلفگویی به نیازهای گوناگون کشور در بخشپاسخ 

 کشور اقتضائات و واقعی نیازهای رفع و مشکالت صل
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سنتز  بندیمرحله کدگذاری و دسته هاییافته 5-2

 چارچوب

 هایبر چارچوبرویکرد قیاسی این پژوهش مبتنی شد کهگفته

و ارزیابی  [15] های پژوهشیگرایی مؤسسهمفهومی ممموریت

سازی قرار گرفته و (، مبنای مرصله نمایه1عملکرد )شکل 

نتایج مطالعه تطبیقی و تحلیل اسناد فرادستی مرصله نخست 

های اولیه را تشکیل داده است. در این سنتز چارچوب، داده

 شده است: مرصله چند گام پی در پی به شرح ذیل انجام

های الف. انتخاب عنوان مناسب برای ممموریت محوری مؤسسه

های مویود صاصل از مطالعه تطبیقی با تویه به گزینه پژوهتسیاس

 و تحلیل اسناد؛

های های زیرمجموعه از میان دادهب. استخراج عناوین ممموریت

مطالعه تطبیقی و تحلیل اسناد به تناسب ممموریت اصلی، که در 

ل بعدی مبنای گزینش عناصر کلیدی )بُعد، معیار، شاخص و مراص

 سنجه( مدل ارزیابی عملکرد مؤسسه خواهد بود؛

، «معیار» ،«بُعد»سطح  های مدل در چهارج. تعریف شاخص

 با تویه به بررسی نتایج مطالعه تطبیقی. «سنجه»و  «شاخص»

 د. اعتبارسنجی نتایج صاصل.

 35صاصل از  هایاعتبارسنجی چارچوب بر اساس داده

پرسشنامه عودت یافته، محاسبه ضرایب اهمیت ایزای 

های چارچوب ارزیابی عملکرد برای گونه مؤسسه

های نظرسنجی و بر مبنای نتایج پژوه، بر اساس دادهسیاست

، انجام گرفت. در SPSSافزار در نرم 1اینمونهآزمون تی تک

یلوگیری از این پژوهش با تویه به موضوع مورد بحث و 

از طیف لیکرت  ،[40]های صد وسط تله انتخاب پاسخ

، لذا در انجام آزمون مقدار تی  استفاده شده 2ایچهارگزینه

 در نظر گرفته شده است.  5/2برابر با 

دریه اهمیت ایزای اصلی چارچوب ارزیابی عملکرد مؤسسه

، «درونداد»پنج عنصر  یابیشامل ارزپژوه های سیاست

 .استآمده  4یدول  در، «ریتمث»و  «امدیپ»، «برونداد» ،«ندیفرا»

شود اگرچه تفاوت امتیاز پنج مؤلفه مورد چنانچه مشاهده می

گیری ندارند اما بر اساس همان تفاوت بررسی تفاوت چشم

های اصلی چارچوب ارزیابی عملکرد، اندک نیز از میان مؤلفه

اهمیت و مؤلفه های پیامد و تمثیر از بیشترین دریه مؤلفه

 بیضرا. اندفرایند از کمترین میزان اهمیت برخوردار بوده

                                                 
1 One-sample T-test 

2  Likert 4-point scale  

 ابعاد، شاملارزیابی عملکرد چارچوب  یایزاسایر  تیاهم

نیز به همین ترتیب تعیین شدند.  هاسنجه و هاشاخص

 چارچوبایزای سنجه از مجموع  11تعداد  مجموعاً

  ند.شد صذف یشنهادیپ

های اصلی چارچوب ارزیابی عملكرد .  درجه اهمیت مؤلفه4جدول 

 پژوههای سیاستمؤسسه

 (4امتیاز )از  مؤلفه

4/3 درونداد   

2/3 فرایند  

4/3 برونداد  

5/3 پیامد  

5/3 تأثیر  

 

های دهد ممموریت اصلی مؤسسهنتایج این مرصله نشان می

 انیبر یر یرگذاریمولد و تمث یهادهیارائه ا»پژوه که سیاست

چون تنوع تعریف شده، بر معیارهایی « یواقع یاستگذاریس

پژوهی و فنّی موردنیاز مؤسسه، تستخصصی پژوهشگران سیا

سیاستمداران متمایز مهمان، مشارکت در گفتمان عمومی 

های یادگیری، دانشسازی سیاستی، برنامهصوزه کاری، شبکه

افزایی از طریق رهبری فکری در فضای سیاستی و صکمرانی 

ها عواملی همچون . در این نوع مؤسسهدارد خوب، تمکید

ترکیب منابع انسانی هیئت علمی و غیر هیئت علمی به شدت 

ای با رشتههای بینرنگ شده و در عوض ایجاد تیمکم

پژوه و فنّی مکمل، اهمیت یافته است. های سیاستتخصص

بنابراین عملکرد مؤسسه بر اساس میزان تمثیرگذاری تخصصی 

گفتمان مؤثر در فضای  جادیاانه آن در پژوهو سیاست

 شود.سیاستگذاری عمومی یامعه، سنجیده می

 برداری و تفسیر سنتز چارچوبمرحله نقشه هاییافته 5-3

طراصی  محورشاخص چارچوب گرافیکی نمایش منظور به

 تا است گردیده استفاده( 2 شکل) راداری نمودار شده، از

 یکجا صورت به را هاشاخص از زیادی تعداد نمایش قابلیت

 سطح ارزیابی، هایچارک اول سطح شکل این در. باشد داشته

 عملکرد ارزیابی هایشاخص سوم و سطح ارزیابی، ابعاد دوم

 . دارد بر در را پژوهسیاست هایمؤسسه
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 گراییپژوه مبتنی بر مأموریتهای سیاستنمودار راداری چارچوب ارزیابی عملكرد مؤسسه  (2شكل 

های نتایج سنتز چارچوب ارزیابی عملکرد مؤسسه

های مختص این گونه بر اساس ممموریت پژوهسیاست

ها، الزامات و ماهیت نیازمندیآنست که  ها بیانگرهمؤسس

انتظارت عملکردی این مؤسسه به شدت تحت تمثیر 

 هایسنجهترین . بر این اساس مهمقرار دارد های آنممموریت

ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد و  هامورد تویه به تفکیک مؤلفه

 قابل تویه است.ها به شرح ذیل این مؤسسه

  درونداد مؤلفه (الف

  پژوه، تفکیک سیاست هایمؤسسه« بُعد منابع انسانی»در

پژوهشگران فنّی از سایر »و « پژوهپژوهشگران سیاست»

، طبقه«دولتمردان متمایز»در کنار « های تخصصیصوزه

 دهد. منابع انسانی را تشکیل میهای بندی اصلی سنجه

  سازوکار اصلی تممین مالی « بُعد منابع مالی»در

تشخیص « بلوکیهای تگرن»پژوه، تهای سیاسمؤسسه

ده که مبتنی بر تممین مالی صاکمیتی است. البته داده ش

و  یمنابع رقابتیذب »ای همچون سازوکارهای ثانویه

نیز در « درآمدهای اختصاصی»و افزایش « یاپروژه

  اند.ههای بعدی مورد تویه بودیایگاه

  دسترسی به کلیه منابع »، «بُعد منابع اطالعاتی»در

وری، صنعتی و اعم بر پژوهشی، فنا« اطالعاتی تخصصی

نیز در « پشتیبانی اطالعاتی»سیاستی مورد نیاز است و 

ی، کاربرد یهاتوسعه برنامه یویود سازوکارهاقالب 

واصد ی، محاسبات یهایتوسعه فناورسازوکارهای 

 یهایفناوری، و نیماش یریادگیو  یکیپردازش گراف

 ی، صائز اهمیت است. ارتباطات یهاامانهو س یتجار

  ها عمدتاً نیاز ، این گونه مؤسسه«منابع فیزیکیبُعد »در

اشته و به صورت به فضاهای فیزیکی وسیعی ند

های هآزمایشگا»ای در هرشتنورز بیشههای اندیهسته

   باید فعالیت داشته باشند.یم «سیاستی
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  مؤلفه فرایند (ب

  هر سه محور اخالق «بُعد نظام اخالقی»در ،

اخالق مشارکتی از پژوهشگری، اخالق ترویجی و 

اصل »دریه اهمیت باآیی برخوردار است، به ویژه 

، بسیار این گونه «های سیاستیمشاوره ارائه طرفی دربی

 مهم تشخیص داده شده است. 

  نیز پژوهتهای سیاسمؤسسه« بُعد نظام مدیریتی»در 

، «به ذینفعان داخلی و خاریی ارائه بازخورد از عملکرد»

و « ی مؤسسهریزدر نظام برنامه رییتغ هینظر شبردیپ»

، اصول محوری این «تیریمدو چابکی  تیفیک شیافزا»

 دهد.بُعد را تشکیل می

  مؤلفه برونداد (ج

 « با  پژوههای سیاستدر مؤسسه« یویاهت تخصصبُعد

، «المللیبینملّی و  یپژوهسیاست یهاطرح»ویه تمایز 

و « پژوه برتربرخورداری از پژوهشگران سیاست»

در  پژوهیستهای مهارتی سیابرگزاری کارگاه»

  شوند.، شناخته می«های سیاستی خودآزمایشگاه

  و  تیکم» ها،این گونه مؤسسه« یعلم انتشاراتبُعد »در

انتقال »به منظور « یجیو ترو یانتشارات پژوهش تیفیک

و  گیرد مورد ارزیابی قرار می« حیدانش صر

« یتیصاکم یاریاع شده در نهادها یاستیس یهاگزارش»

 هاست. تمایز این مؤسسهترین محور مهم

 « مبتنی بر دو محور اصلی « یتخصص یسازشبکهبُعد

 یاثرگذار» و« محوراستیس یهاومیاتحادها و کنسرس»

پژوه های سیاستدر مؤسسه« محوراستیس یاشبکه

 است.  شکل گرفته

  های همؤسس« یتجار ییکارابُعد »در ارزیابی

خدمات »و « تیررف جادیا یهاپروژه»نیز  پژوهتسیاس

 در اولویت تویه قرار گیرد. باید می« یامشاوره

  و « یپژوهش یقراردادها»، «یمال ییکارابُعد »در

عمده محوریت یریان مالی این « یامشاوره قراردادهای»

 دهد.تشکیل میها را مؤسسه

 
 

  مؤلفه پیامد (د

 «بر هامؤسسه گونه این اثربخشی «افزاییارزش بُعد 

 رهبری پیشبرد» و «صاکمیتی ذینفعان رضایت» اساس

 همچون عواملی شامل مؤسسه عملکرد صوزه در «فکری

 و دولتی استنادات» ،«گذاریسیاست در آشکار مشارکت»

 تعامالت» ،«پژوهیسیاست هایگزارش به سیاستی

 «سازیتصمیم رویدادهای سازماندهی» ،«سیاستی رسمی

 . شودمی ارزیابی ،«همکاری هایشبکه توسعه» و

 «انتقال »مبتنی بر محورهای تخصصی « ییافزابُعد دانش

 ،«سیاستی به یوامع عمومی و صکمرانی دانش

 ،«ی سیاستگذاری مبتنی بر شواهدریادگی یهابرنامه»

و « سیاستیهای در مداخله مشارکت جادیا یهابرنامه»

های ، مؤسسه«ی دانش سیاستیجیوتر یهابرنامه»

های پژوهشی مجزا ه را از کلّیت مؤسسهپژوتسیاس

 کند. می

  تأثیر مؤلفه (.ه

 پژوهسیاست هایمؤسسه بلندمدت اثرگذاری محورهای 

 و است وابسته آن فعالیت سیاستی بافتار به زیادی صد تا

 فناوری، ایتماعی، افتصادی، سیاستی هایصوزه

 صیث از متفاوتی مصادیق غیره و صقوقی محیطی،زیست

 . داشت خواهند سودمندی،

 از برخی «ایتماعی توسعه و فرهنگ اعتالی بُعد» در 

 ،«ایتماعی منابع توزیع» سودمندی چارک مصادیق

 کیفی سطح افزایش » و «کار بازار و آموزش به دسترسی»

 . است شده تعیین ،«آموزش کمّی و

 صورت به کلیدی محور ترینمهم «پایدار توسعه بُعد» در 

 صکمرانی» سیاستی هایصوزه همه برای تقریباً  مشترک

 . است «خوب

 و ایجاد» همچون مواردی ،«اقتصادی توسعه بُعد» در 

 ارتقای» و «اداری سالمت افزایش» ،«وکسب کار سهولت

 مصادیق ترینمهم از ،«وریبهره و مدیریت نظام

 . اندشده شناسایی سودمندی

 ایتماعی و فردی امنیت افزایش بُعد» مصادیق برخی» 

 امنیت ارتقای» ،«فردی آزادی از دفاع» بر مشتمل

  هستند. ذکر قابل ،«صلح ایجاد» و «محیطی

 افزایش» محورهای ،«سالمت و بهداشت ارتقای بُعد» در 

 و «یامعه افراد رفاه و سالمت» ،«ایتماعی آرامش و رفاه
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 یمله از ،«ایتماعی زایاسترس عوامل کاهش»

 پژوهسیاست هایمؤسسه اثرگذاری هایشاخص

 .شوندمی محسوب

 

 بحث  -6 
های به دو پرسش کلیدی در خصوص ممموریت مقالهدر این 

پژوه و چارچوب ارزیابی عملکرد های سیاستاصلی مؤسسه

ها پاسخ داده شد. با تویه به آنها با تویه به این ممموریت

 ،مولد یهادهیارائه اپژوه بر های سیاستتمرکز اصلی مؤسسه

انتشار و  جاد،یای، و واقع یاستگذاریس انیبر یر یرگذاریتمث

های این پژوهش ترین دآلتی، مهماستیس یهاصلراه شبردیپ

های آتی در چند بخش به شرح ذیل ارائه برای پژوهش

 شود.می

 شناسی های ناظر بر روشداللت 6-1

که اغلب مطالعات پیشین درباره چنانچه اشاره شد، درصالی

ها و از چارچوب، های پژوهشیارزیابی عملکرد مؤسسه

مددل کدارت امتیازی  های ارزیابی عملکرد رایج همچونلمد

، دمینگ، مدیریت ترازیابی ،EFQM ،[5-3]متوازن 

، برای موردکاوی ارزیابی [8-6] بالدریچ یا محورهدف

اند، این پژوهش با های خاصی بهره گرفتهعملکرد مؤسسه

های سنتز یک چارچوب خاص برای نوع خاصی از مؤسسه

ویژه پژوهشی، رویکردی منحصربفردتری را اتخاذ کرده که به

از دو منظر صائز اهمیت است؛ نخست آنکه امکان تبلور صوزه 

ؤسسه در طراصی چارچوب تمرکز و ممموریت اصلی گونه م

ارزیابی عملکرد آن ویود دارد، و دوم آنکه سایر عوامل 

ها قابلیت تعمیم در مربوط به بافتار ارزیابی عملکرد مؤسسه

   خصوص را خواهد داشت. این گونه به

 شناسی های ناظر بر نوعداللت 6-2

های ارزیابی عملکرد مؤسسه مطالعات عمده این از پیش

 هایصوزه متشکل از موضوعی ارزیابی بر نیپژوهشی مبت

 و هنر ی،کشاورز یه،علوم پا ی،و مهندس یفن ی،علوم انسان

 یا ،[10] شده انجام پژوهشی هایمؤسسه ،سالمت یا معماری

 های پژوهشی همچونمؤسسه سازمانی وابستگیبر اساس 

به  وابسته یی،ایرا هایدستگاه به وابسته ی،ستاد-وزارتی

 .[9و  8، 6] گرفته شکل ی،خصوص یا یردولتیغ ینهادها

بندی نوع دوم )بر اساس وابستگی سازمانی( اگرچه طبقه

های دهنده ممموریتتواند در سطح محدودی نشانمی

های پژوهشی باشد، اما بررسی مطالعات پیشین نشان مؤسسه

ها و تمثیر گرایی مؤسسهدهد به یزئیات تفصیلی ممموریتمی

اند، ارچوب ارزیابی عملکرد آن، ورود نداشتهآن در ایزای چ

 چنانچه در این مقاله بدان پرداخته شد.

 افزایی های ناظر بر ارزشداللت  6-3

 در شده طراصی عملکرد ارزیابی چارچوب دیگر، منظری از

 هایفعالیت ارزش زنجیره کل ارزیابی بر مبتنی پژوهش، این

 یشامل تمام یکپارچه یگرفته و چارچوب شکل سازمان

 و پیامد برونداد، فرایند،)درونداد،  عملکرد ارزیابی هایمؤلفه

های ارزیابی عملکرد )تناسب، کارایی، و چارک (تمثیر

با  یسهمقا در دهد؛می پیشنهاد را اثربخشی و سودمندی(

چند مؤلفه و بُعد خاص عملکرد  یا یککه به  یمطالعات

در  مثال، وانعن به. اندپرداخته پژوهشی هایمؤسسه

 ترین پژوهش به این مطالعه، مجموعه مطالعاتنزدیک

 دروندادی، هایمؤلفه ارزیابی ،[28و  27، 22،23] گانمک

 قرار مدنظر انفرادی صورت به پیامدی و بروندادی فرایندی،

. است مانده مغفول میان این در تمثیر مؤلفه اما است داده

 تحلیل مورد یکجا صورت به نیز دیگر مؤلفه چهار آنکه ضمن

 فرایند، و درونداد مؤلفه دو صالت، بهترین در و نگرفته قرار

 بررسی مورد زمانهم پیامد، و برونداد یا برونداد و درونداد

  .است گرفته قرار

 گرایی های ناظر بر مأموریتداللت  6-4

 های پایانی نارر به ویوه اشتراک و افتراق ارزیابیدآلت

های پژوه با سایر گونههای سیاستمؤسسه عملکرد

گانه مبنای این شناسی پنجهای پژوهشی بر اساس نوعمؤسسه

 یهاهر گونه مؤسسه ژهیو یهادآلتپژوهشی است. 

خاص  تیبرگرفته از کارکرد، صوزه تمرکز و مممور یپژوهش

شاخص و سنجه مستتر  ار،یآن گونه است که در سطوح مع

بُعد  کهیدرصال ، به عنوان مثالچنانچه اشاره شد،  .شودیم

و  دیاما تمک ست،هاهمه گونهقاعدتاً از الزامات  یمنابع انسان

در گونه  ؛مختلف متفاوت است یهاآن در گونه کیتفک

و  پژوهاستیپژوهشگران س کیتفک یپژوهاستیس

در کنار  یتخصص یهاصوزه ریاز سا یپژوهشگران فنّ

این . دهندیم لیرا تشک یاصل یبندطبقه ز،یدولتمردان متما
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های مطروصه نیز محل تممل تواند در سایر گونهموضوع می

 های بعدی بدان پرداخته شود.یدّی باشد که در پژوهش

-گونه اساس بر توانیم صاضر، پژوهش جیتویه به نتا با

مشتمل بر  یپژوهش یهامؤسسه یگراتیمممور یشناس

 یعلم ،یصنعت و فناورانه ،یفناور و پژوهش یهامؤسسه

 ریسا عملکرد یابیمدل ارز پژوه،استیو س محورمسئله ،یادیبن

 .شود یطراصخاص آنها،  یهاتیمممور اساس بر زین هاگونه

 اینشده  یمدل طراص سازیپیاده منظور به کهآن ضمن

 نیز پژوهسیاست هایمؤسسه عملکرد ارزیابی در پژوهش

 ایسامانه قالب در نیز ها راآن عملکرد ارزیابی داشبورد توانمی

آنها  یلو تحل یرتفس و هاداده گردآوری فرایند تا کرد طراصی

صوزه  نیا زانیربرنامه و استگذارانیس نیهمچند. شو یلتسه

 ییایرا یهانامهنییآ ،شده یطراص مدل یمبنا بر توانندیم

 .ندینما اصالحرا  پژوهاستیس یهامؤسسه یابیمربوط به ارز

 

 گیرینتیجه -7
 عملکرد ارزیابی چارچوب طراصی هدف با مقاله این

. انجام شد گراییممموریت رویکرد با پژوهسیاست هایمؤسسه

دهنده لزوم تویه چارچوب پیشنهادی از چند منظر نشان

یدّی به تغییر رویکردهای مرسوم در ارزیابی عملکرد 

 های پژوهشی است:مؤسسه

های پژوهشی شامل تفکیک رایج منابع انسانی مؤسسهالف. 

های عضو هیئت علمی و غیر هیئت علمی در مؤسسه

پژوه برتر دنیا ویود نداشته و به یای آن یایگاه سیاست

پژوهشگران در فرایند صل مسئله و میزان تبحر ایشان در این 

فرایند صائز اهمیت است. در بافتار ایران به ویژه این موضوع 

آن یهت اهمیت دارد که ساختارهای معمول و دست و از 

پاگیر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی در این گونه 

های ممموریتی آنها ها اغلب پاسخگوی نیازمندیمؤسسه

نیست، لذا تویه به روندهای یهانی در استخدام پژوهشگران 

تواند یوابگوی بخشی از متبحر غیر هیئت علمی، می

 شد.مشکالت مویود با

پژوه اغلب از های سیاستب. ویاهت تخصصی مؤسسه

شبه یآموزش یهابرنامهبرگزاری  ی،دانشجوپرورطریق 

کند؛ بلکه از ی یا انتشار مقاآت علمی، ارتقا پیدا نمیدانشگاه

های پژوهشی و افزایی در صوزهطریق سازوکارهای مهارت

های ای خاص یا از طریق استناد به این گونه فعالیتمشاوره

پژوهشگران مؤسسه در اسناد سطح کالن یا مجامع فرادستی 

 شود. کشورها، مطرح می

ها، ترین عوامل افزایش کارایی این گونه مؤسسهج. از مهم

 یاثرگذارهای سیاستی است که ایجاد و عضویت در شبکه

دهد. بنابراین فعالیت ها را گسترش میی این مؤسسهاشبکه

مشابه -ها حدود این گونه مؤسسهدرون ایتماع علمی و م

به شدت در تعارض با  -شرایط کنونی غالب در کشور

 المللی در این صوزه است.رویکردهای بریسته بین

ها های این گونه مؤسسهافزایی و اثربخشی فعالیتد. ارزش

عمدتاً برخاسته از ایجاد روندهای رهبری فکری در فضای 

ه با تویه ویژه به سیاستگذاری صوزه فعالیت آنهاست ک

یمعی  مشارکت جادیا یهابرنامه ی یمعی،ریادگی یهابرنامه

شود. ی تخصصی و عمومی، صادث میجیترو یهابرنامه و 

پژوه های سیاستاین روند با تلقی فعلی از اثربخشی مؤسسه

 در کشور بسیار فاصله دارد.

ها را ترین عامل سودمندی بلندمدت این گونه مؤسسهمهمه. 

توان در کمک به تحقق صکمرانی خوب خالصه کرد. می

موضوعی که به شدت در کشور مورد نیاز و مورد ادعا است 

اما شواهد اندکی از میزان دستاوردهای در خور تویه کشور 

    در این صوزه مویود است. 
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