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 1فصل 

 مفهوم، حدود و ثغور نیازسنجی پژوهشی

 مقدمه
شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد بین یافته ها و اطالعات حاصل از پژوهش و نیازهای واقعی شکاف و فاصله قابل مالحظه 

 ای وجود دارد.

 ارتباط منطقی بین جهت گیری ها و عناوین پژوهشی با نیازهای واقعی تصمیم گیری است. ترین عوامل این وضعیت، عدمیکی از مهم

 نیازسنجی پژوهشی

 مفهوم نیاز

 نیاز به عنوان اسم -1

 به فاصله یا شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و یا فاصله بین وضع جاری و وضعیت ایده آل اشاره می کند.

 کل یا دلمشغولی عمده می  باشد.به عبارت دیگر، نیاز یک مساله، مش

 نیاز به عنوان فعل -2

 آنچه که مورد احتیاج و یا مطلوب است.

 آنچه که ضروری است تا فاصله و یا شکاف موجود را پرکند و معموال به شکل راه حل ها یا وسایل دسترسی به یک هدف نمایان می شود.

 مفهوم نیازسنجی

های افراد، گروه ها، سازمان ها و موسسات و اولویت بندی آن ها است تا از این رهگذر، زمینه الزم فرایند جمع آوری اطالعات درباره نیاز

 برای برطرف کردن این نیازها فراهم آید.

 مفهوم نیازسنجی پژوهشی

مبنای قابل  د تا از این رهگذربه فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می کن

 دفاعی برای تخصیص موثر منابع فراهم آید.

 ضروری است تا از لحاظ مفهومی بین شناسایی نیازهای پژوهشی )فرایند شناسایی تمام طرح ها و عناوین پژوهشی بالقوه، صرف نظر از کیفیت و

ت تحقیقاتی است(، تعیین اولویت های تحقیقاتی و نیز تخصیص منابع تفاوت اولویت آن ها است که هدف اصلی دستیابی به حداکثر عناوین و موضوعا

لویت وقایل شویم. هرکدام زیرمجموعه و بخشی از نیازسنجی پژوهشی است. نیازسنجی پژوهشی با شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه آغاز می شود، با ا

 ی تخصیص منابع در دسترس به عناوین پژوهشی به اتمام می رسد.بندی این نیازها ادامه می یابد و نهایتا با تدارک مبنایی برا

 اهداف نیازسنجی پژوهشی
 مهمترین این اهداف عبارت اند از:

 دستیابی به یک جهت گیری روشن به منظور هدایت فرایند برنامه ریزی پژوهش .1

 انطباق بخشیدن تحقیقات در سازمان ها و نهادهای مختلف با اولویت های شناسایی شده .2

 از صرف این منابع در حوزه هایی که فاقد اولویت و اهمیت هستندجلوگیری از اتالف منابع پژوهشی و ممانعت  .3

سازماندهی و هماهنگی الزم بین طرح های پژوهشی مختلف در سطح یک سازمان یا وزارتخانه به منظور جلوگیری از دوباره کاری و  .4

 پراکنده کاری

 یص منابعشفاف سازی هرچه بیشتر فرایند تخص .5

 بسیج قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشی موجود در سطح سازمان و محیط آن برای پاسخ به نیازهای پژوهشی .6
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 بسترسازی الزم برای به کارگیری نتایج و یافته های تحقیقات از طریق اجرای طرح های پژوهشی ضروری و موردنیاز .7

 ه ای و غیراستراتژیک در حوزه پژوهشآینده نگری در امر پژوهش و پرهیز از تصمیم گیری های لحظ .8

 زمینه سازی برای ارتباط و اتصال هرچه بیشتر تصمیمات و تحقیقات از طریق انجام تحقیقات اساسی موردنیاز سازمان یا وزارتخانه .9

 تدوین برنامه های پژوهشی مبتنی بر مشارکت کلیه گروه ها و عوامل دخیل در سطح سازمان .11

اوین که دربردارنده فهرستی اولویت بندی شده از عن "بیانیه نیازسنجی پژوهشی"ایند نیازسنجی پژوهشی عبارت است از مهم ترین پیامد و نتیجه فر

 پژوهشی است.

 سطوح نیازسنجی پژوهشی
 این سطوح عبارتند از سطح ملی، سطح موسسه ای یا سازمانی و سطح برنامه پژوهشی

ان اعتبارات تخصیصی به پژوهش، و تامین منابع مالی برای هریک از سازمان ها یا موسسات در سطح ملی عموما دولت در خصوص نوع پژوهش، میز

ری یپژوهشی تصمیم گیری می کند. در این فرایند، عموما سیاست های اصلی و نیز فرایند مذاکره و چانه زنی بین بخش های مختلف و بدنه تصمیم گ

 ژوهشی بسیار نافذ و اثرگذار است.برای اتخاذ تصمیم درباره اولویت ها و اعتبارات پ

در سطح موسسه ای، وزارتخانه ها و مدیریت های ارشد پژوهشی می توانند بر مبنای داده ها و نتایج تحقیقات یا نیازسنجی پژوهشی در خصوص 

ه اهمیت و هشی مختلفی است کاهمیت نسبی برنامه های مختلف پژوهشی تصمیم گیری کنند. اساسا برنامه های مختلف پژوهشی بیانگر عناوین پژو

جایگاه هر برنامه با عنایت به نقش آن در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ملی در بخش ذیربط )آموزش و پرورش، صنعت، خدمات و ...( مورد 

 ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر بالقوه هر برنامه پژوهشی با سایر برنامه ها مقایسه می شود.

پژوهشی که اخیرا بسیار متداول شده است، فرض می کند که پژوهش باید در قالب برنامه ها سازماندهی شود. بسیاری از سازمان  سطح مبتنی بر برنامه

به سازماندهی پژوهش برحسب رشته های علمی سبب می شود که برنامه های پژوهشی بیش از های پژوهشی دریافته اند که محدودیت های مربوط 

این رو امروزه این سازمان ها تالش می کنند تا برنامه های پژوهشی بیشتر مبتنی بر نیازهای کاربران باشد. یک برنامه می تواند  حد آکادمیک باشند. از

 متمرکز بر محصول یا گروهی از محصوالت یا خدمات، حول محور مناطق عمده جغرافیایی یا نظام تولیدی و یا عوامل تولیدی باشد.

گفته می شود. هر پروژه تحقیقاتی شامل فعالیت هایی  "پروژه های تحقیقاتی"مجموعه ای از اجزا و مولفه ها است که به آن هر برنامه پژوهشی شامل 

 )نظری یا تجربی( است که فقط تا زمان اتمام تحقیق ادامه دارند. در عین حال هر برنامه می تواند شامل برنامه های فرعی معینی باشد.

 گروه های هدف
مختلف عمدتا درصدد حل مسائل و مشکالت مجموعه ای از مخاطبان است که ضرورتا می بایست از پیش، شناسایی و مورد تجزیه و  پژوهش های

 تحلیل قرار گیرند.

 گروه های هدف را به سه دسته عمده تقسیم نموده است: "ویت کین"

 رجوع و مانند آن است. (: این سطح متمرکز بر دریافت کنندگان خدمات نظیر مشتریان، ارباب1سطح )

وظیفه تدارک و یا ارائه خدمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی را بر (: این سطح متمرکز بر افرادی است که در ساختار سازمانی یا موسسه ای 2سطح )

 عهده دارند.

 شرایط کار، نحوه تخصیص منابع و مانند آن است. (: این سطح متمرکز بر راه حل ها نظیر ساختمان ها، تسهیالت، تجهیزات، منابع، تکنولوژی،3سطح )

 شناسایی گروه های هدف از این رو دارای اهمیت است که به تمامی ابعاد توجه و اهتمام متوازن صوت می پذیرد.

 موانع نیازسنجی پژوهشی
 عدم وجود اعتقاد به نیازسنجی در نزد مدیران و تصمیم گیرندگان .1

 مشکل و در نتیجه مقاومت در مقابل فرایند نیازسنجی پژوهشی تلقی نیاز به عنوان نوعی ضعف یا .2

 نگرانی از سوء استفاده احتمالی از اطالعات حاصل از نیازسنجی در حوزه های مختلف .3
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 وجود ارزش ها و دیدگاه های متفاوت در نزد گروهی که قرار است به عنوان منابع اطالعاتی در نیازسنجی پژوهشی مشارکت نمایند. .4

 ن این حوزه و عدم تکامل ابزار ها در این حوزهجوان بود .5

 عدم سرمایه گذاری مناسب برای تدوین ابزارهای مناسب بومی .6

 عدم توجه به ضرورت مشارکت کلیه شرکاء در فرایند نیازسنجی پژوهشی .7

رایند وجب عدم حمایت از فسیاسی بودن فرایند آن به این معنی که گاهی حیطه تصمیم گیری افراد یا قدرت مدیر را کنترل می کند که م .8

 نیازسنجی ی گردد.

و عدم توجه به این حقیقت که استفاده صرف از ابزارها، نیازسنجی پژوهشی فقدان برنامه ریزی و طرح ریزی الزم برای نیازسنجی پژوهشی  .9

 محسوب نمی شود.

 اجرای نیازسنجی پژوهشی. تغییر و تحوالت سریع در نیازهای پژوهشی و ضرورت بازاندیشی مداوم در نتایج حاصل از .11
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 2فصل 

 رویکرد ها و انواع نیازسنجی پژوهشی

 رویکرد های نیازسنجی پژوهشی
یند اتعیین اولویت های نیازسنجی پژوهشی در عمل مستلزم به کارگیری رویکردهای متفاوتی است و از آنجا که رویکرد، نقش بارزی در جهت گیری فر

 به کار گرفته شده از اهمیت بسیاری برخوردار است.نیازسنجی دارد، برجسته سازی رویکرد 

 آنچه که در عمل اتفاق می افتد استفاده از ترکیبی از رویکردهای مختلف به جای یک رویکرد انحصاری و خاص است.

 مهمترین رویکردهای نیازسنجی پژوهشی:

 رویکرد آسیب شناختی .1

 رویکرد موضوعی /محتوایی .2

 محور-رویکرد تقاضا .3

 محور-رویکرد عرضه .4

 مدیریتی-رویکرد اداری .5

 رویکرد نظام دار .6

 رویکرد آسیب شناختی / رویکرد حل مساله

 نیازسنجی پژوهشی جنبه های معین و خاصی از یک موسسه یا سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حل های احتمالی مورد بررسی

 قرار می دهد.

ه در آن روابط بین متغیرهای مختلف در راستای حصول به هدف ها و نتایج معین مورد نقد و بررسی قرار می بیشتر از یک فرایند علمی بهره می گیرد ک

است تا با بازتعریف آن به صورت موضوع یا موضوعات پژوهشی، زمینه برطرف  "مساله یاب"گیرند. بنابر این این رویکرد د رنیازسنجی نوعی فعالیت 

 کردن آن ها را فراهم سازد.

 کرد موضوعی /محتوایی /رشته ایروی

و عناوین تحقیقاتی مختلف و تعیین و قلمروهای مختلف موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی موضوعات  "ساختار دانش"این رویکرد از 

 اولویت ها استفاده می کند.

تعریف می کنند می توانند به عنوان مبنایی جهت شناسایی  این قلمروهای عمده که ساختار رشته را تشکیل می دهند و در عین حال مرزهای رشته را

عیین اولویت تطرح های پژوهشی به کار روند و ترتیب تقدم و تاخر این قلمروها نیز می تواند به عنوان مبنایی برای تقدم و تاخر طرح های تحقیقاتی یا 

 های آن ها به کار رود.

 محور /رویکرد مبتنی بر اقتصاد –رویکرد عرضه 

ح سط"در  "تخصیص منابع"معیار عمده گزینش و یا در اولویت قرار دادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آن هاست. این رویکرد عمدتا برای 

 برای برنامه های پژوهشی عمده و یا برنامه های تحقیقاتی موسسات به کار گرفته می شود. "ملی

رسمی بر مبنای سوابق قبلی تخصیص منابع )درصد اختصاص یافته در سالیان قبل، بحث و گفتگو و در این راستا، مجموعه متنوعی از روش های غیر 

فایده و سایر روش های اقتصادی( به کار -ایجاد توافق بین مدیران پژوهشی( و نیز روش های علمی )با استفاده از روش های نمره دهی، تحلیل هزینه

 گرفته می شود.

 رویکرد نظامدار

کرد، نیازسنجی پژوهشی عموما به عنوان فرایند ارزیابی و مقایسه پروژه های مختلف در نظر گرفته می شود که در پرتو آن باید ضمن تعریف در این روی

ژه ز پروااهداف، معیارها و استانداردهای مناسب، پروژه های مختلف تحقیقاتی با این معیارها و استانداردها سنجیده شوند و نقش و کمک نسبی هریک 
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بندی  یتبه تحقق اهداف تعیین شده به دقت ارزیابی شود و نهایتا بر مبنای مقایسه بازده و نتایج واقعی هر یک از پروژه ها، طرح های مختلف اولو

 یکی از مولفه های مهم این رویکرد تلقی می شود. "مطالعه امکان سنجی"شوند. در عین حال 

 محور –رویکرد تقاضا 

زهای پژوهشی بر مبنای چشم انداز شرکای عمده درون و برون نظام پژوهشی به ویژه مجریان و کاربران ترسیم می شود. این امر در این رویکرد، نیا

 پژوهشی استفاده به عمل آید.مستلزم آن است که از روش های مشارکتی و مشورتی در نیازسنجی 

محور عمدتا در سطوح پایین تر نیازسنجی پژوهشی نظیر طرح ریزی برنامه  –اضا یافته های پژوهشی نشان می دهد که رویکرد مبتنی بر تقاضا یا تق

 پژوهشی و گزینش پروژه های تحقیقاتی با موفقیت بیشتری اجرا شده است.

ژوهشی پبه طور کلی جهت گیری عمده در این رویکرد معطوف به گنجاندن دیدگاه و خواسته های مشتری در فرایند تصمیم گیری به ویژه نیازسنجی 

 است.

 مدیریتی –رویکرد اداری 

کرد در این روی به عنوان مبنایی مناسب در جهت شناسایی طرح های پژوهشی مختلف و اولویت بندی آن ها مدنظر قرار می گیرد. "ساختار سازمانی"

ن، و ماموریت و تکالیف این واحدها و تصمیم گیری درباره طرح ها و برنامه های مختلف پژوهشی بر مبنای سلسله مراتب، بخش های مختلف سازما

 در بسیاری از سازمان ها است. "بهبود کیفیت"و نیز  "بهبود سازمانی"بخش ها صورت می پذیرد. این رویکرد عمدتا درصدد 

 انواع برنامه ریزی پژوهشی برحسب زمان
 کار قرار گیرد: حداقل سه شکل برنامه ریزی پژوهشی و در نتیجه نیازسنجی پژوهشی می تواند در دستور

 . برنامه ریزی پژوهشی بلندمدت1

 این نوع برنامه ریزی وظیفه و مسئولیت اصلی مدیران پژوهشی و رهبران برنامه های تحقیقاتی است.

 سال است. 12تا  8افق زمانی عمدتا بین 

هت گیری بلندمدت در فعالیت های پژوهشی است، در چارچوب برنامه بلندمدت که رسالت اصلی آن اجتناب از عمل زدگی و برنامه روزی و داشتن ج

و  نندک محققان و پژوهشگران، طرح های تحقیقاتی را در چارچوب عناوین پژوهشی دارای اولویت تدوین می کنند، متدولوژی مورد استفاده را تعیین می

تعریف و تصریح می کنند. آنچه که در این برنامه ریزی شایان مولفه هایی چون فعالیت، منابع ضروری، جدول زمان بندی و نتایج مورد انتظار را به دقت 

 اهمیت است، تعیین عناوین و طرح های تحقیقاتی توسط سازمان یا موسسه پژوهشی ذیربط و تدوین آن ها در قالب برنامه های سالیانه است.

 . برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت یا سالیانه2

ز بر محققان و پژوهشگران است. طرح های پژوهشی تدوین شده ی محققان توسط مدیران پژوهشی، رهبران این سطح از برنامه ریزی کامال متمرک

که  اییبرنامه های تحقیقاتی یا شوراهای پژوهشی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد و در قالب برنامه های سالیانه اجرا می شود. در پژوهش ه

ققان هرسال نتایج کارهای پژوهشی را در سال گذشته مورد بررسی قرار می دهند و برای فعالیت های سال بیش از یک سال به طول می انجامد، مح

 بعد برنامه ریزی می کنند.

 . برنامه ریزی پژوهشی میان مدت3

ای پژوهش معموال در طی ارزشیابی و برنامه ریزی پژوهش میان مدت ابزاری سودمند برای بازنگری جریان پژوهشی است. منابع مورد نیاز برای اجر

پذیری  فزمان تغییر می کند و یا برخی عناوین پژوهشی مستلزم حذف، افزودن و یا تجدیدنظر است، از این رو برنامه ریزی میان مدت می تواند انعطا

 الزم را در برنامه ریزی پژوهش به وجود آورد. افق زمانی برنامه ریزی پژوهش میان مدت معموال پنج سال است.
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 3فصل 

 فرایند نیازسنجی پژوهشی
یکی از وظایف مدیران پژوهشی اطمینان یافتن از این است که برنامه های پژوهشی به خوبی تعریف و تدوین شده باشند و با هدف های پژوهشی 

ای ملی مشخصی هستند. بخش مربوطه در سطح کشور سازگاری کامل داشته باشند. اساسا هر بخش )کشاورزی، صنعت، خدمات و...( دارای هدف ه

 این هدف ها می توانند نقطه آغاز بسیار خوبی برای برنامه ریزی پژوهش باشند.

 هبرنامه ریزی پژوهشی، اطالعات ضروری برای تخصیص منابع در بین طرح های مختلف را فراهم می کند و در عین حال با فعالیت هایی چون برنام

 سازمان یا موسسه پژوهشی سروکار دارد.های توسعه منابع انسانی و فیزیکی برای 

 برنامه ریزی پژوهشی چیست؟
. دفرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به طور جزئی تعریف و تصریح می شو

عداد تدنیاز برای اجرای طرح های پژوهشی به ویژه منابع انسانی شامل محتوای یک برنامه پژوهشی مشتمل بر عناوین طرح های تحقیقاتی، منابع مور

 محققان، و ترکیب تخصص آن ها، تجهیزات ویژه )اگر مورد نیاز باشد(، و بودجه بندی برای اجرای برنامه پژوهشی است.

است که در آن اولویت های پزوهشی شناسایی و برنامه ریزی پژوهشی به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی کلی یک سازمان پژوهشی، مرحله ای 

 طرح های تحقیقاتی تدوین می شوند.

 مراحل برنامه ریزی پژوهشی . جایگاه نیازسنجی پژوهشی در این فرایند
 وجه مشترک اکثر الگوهای برنامه ریزی پژوهش، طی هشت مرحله به شرح زیر است:

 مرور و بازبینی قلمرو پژوهشی .1

 ت هاتجزیه و تحلیل محدودی .2

 ارزیابی نتایج پژوهشی موجود .3

 تدوین هدف ها و استراتژی پژوهشی .4

 شناسایی پروژه های تحقیقاتی .5

 تعیین اولویت های پژوهشی از بین طرح های تحقیقاتی مختلف .6

 تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی .7

 ارائه پیشنهادات اجرائی .8

زی پژوهش را به خود اختصاص داده است. این فرایند از مرور و بازبینی قلمرو پژوهشی شروع نیازسنجی پژوهشی بخش گسترده ای از فرایند برنامه ری

 و تا تعیین اولویت ها ادامه می یابد.

 مرور و بازبینی قلمرو )بخش یا بخش فرعی( پژوهش -1

ا خدمات، بازاریابی، فرایندها و نحوه پردازش و مدیریت مشتمل بر ارزیابی دروندادها، فرایندها و بروندادها، و یا بررسی محصوالت یاین بررسی می تواند 

این بررسی می تواند براساس معیارهای مختلفی چون گروه های مخاطبان، منطقه جغرافیایی و مانند آن انجام شود. در این مرحله همچنین  منابع باشد.

 س است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.هدف های بخش مربوطه که عمدتا در اسناد مرتبط با سیاست ه و خظ مشی ها منعک

 نوعی تجزیه و تحلیل وضعیت است تا در پرتو آن محدودیت ها شناسایی شود و در عین حال ظرفیت ها و توانمندی های آن بخش نیز آشکار گردد.

 تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت ها -2

ه مورد تجزیه و تحلیل عمیق قرار می گیرند تا از این رهگذر دالیل و عوامل ایجادکننده شناسایی شده اند در این مرحل 1محدودیت هایی که در مرحله 

 آن ها شناسایی شوند.
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یک نبرخی از محدودیت ها را می توان از طریق انجام تحقیق و پژوهش و کاربست نتایج آن ها برطرف کرد. برای تجزیه و تحلیل محدودیت ها از تک

 گزاری کارگاه آموزشی استفاده می شود.ترسیم درخت محدودیت ها و بر

 ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود -3

، بررسی مجددی صورت می پذیرد تا مشخص شود که آیا پژوهشی درباره آن ها 2در خصوص محدودیت های قابل پژوهش به دست آمده در مرحله 

 جی صورت پذیرد.داخلی و یا در سطح خارصورت گرفته است یا نه؟ این بررسی می تواند در سطح 

 پژوهش های داخلی

 تمام پژوهش هایی که در سطح ملی در خصوص محدودیت های اصلی انجام شده است می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن ها فهرست شود،

 از جمله:

 شناسایی نتایج عمده ای که قابل استفاده و کاربرد است 

 ان و مخاطبان آنمیزان قابل قبول بودن نتایج از نظر کاربر 

 میزان اعتبار نتایج عرضه شده 

 ضرورت تداوم برخی از پژوهش ها جهت تکمیل نتایج بدست آمده 

 پژوهش های دیگری که احتماال هم اکنون در حال اجراست 

 ت طرح هایدر صورت در حال اجرا بودن برخی پژوهش ها، بررسی میزان اختصاص یافته به آن ها، نحوه پیشرفت نتایج و احتمال موفقی 

 ذیربط

 شناسایی قلمروهایی که در آن پژوهش انجام نشده و ضرورت انجام تحقیق درباره آن ها 

 پژوهش های خارجی

 هدف اصلی از بررسی این پژوهش ها این است که نتایج تحقیقاتی را که توسط موسسات خارجی در سطح ملی، موسسات بین المللی یا منطقه ای در

 نجام شده است شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.مورد مسائل مورد نظر ا

. همچنین 3. از لحاظ متدولوژی می تواند به فرایند پژوهش ها یاری رساند 2. به همراه داشتن نتایج تحقیقات و تکنولوژی به دست آمده 1فواید: 

نده در فرایند نیازسنجی و برنامه ریزی پژوهشی را به . به ویژه دانش تخصصی گروه شرکت کن4خالءها و شکاف های موجود را نیز نشان می دهد. 

 هنگام نماید.

 تدوین هدف ها و استراتژی های پژوهشی -4

بر مبنای تجزیه و تحلیل محدودیت ها و ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود، هدف های پژوهشی برای یک برنامه تحقیقاتی تدوین می شود. هر هدف 

هدف فرعی یا ویژه باشد. این هدف های پژوهشی ویژه یا فرعی با کمک یکدیگر، استراتژی معینی را برای دستیابی  پژوهشی می تواند دربردارنده چند

 به هدف اصلی پژوهشی به وجود می آورند.

هدف های درخت "برای هر محدودیت، پژوهشگران فرصت های پژوهشی را شناسایی می کنند تا بتوانند فلوچارت ویژه ای را که از آن تحت عنوان 

نام برده می شود، ترسیم کنند. درخت هدف های پژوهشی بر مبنای درخت محدودیت ها، ارزشیابی نتایج موجود و نیز بر دانسته ها در  "پژوهشی

 خصوص فرصت های پژوهشی تدوین می شود.

تواند این محورهای پژوهشی را نشان دهد تا  اساسا هر محدودیت می تواند از طریق محورهای تحقیقاتی مختلف پوشش داده شوند. درخت هدف ها می

وهشی ژبه وسیله آن ها بتوان یک استراتژی پژوهشی را تهیه و تدوین نمود. منظور از استراتژی پژوهشی عبارت است از مجموعه ای از فعالیت های پ

 که برای غلبه بر محدودیت معینی طراحی می شوند.

 شناسایی پروژه های تحقیقاتی -5

از اهداف پژوهشی و یا هدف های فرعی پژوهشی تدوین می گردند. در این مرحله، طرح ها و عناوین پژوهشی ژوهشی براساس هریک طرح های پ

 فقط به صورت یک موضوع یا عنوان پژوهشی بیان می شود.
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 لوگیری می کند.تهیه شرح موضوع به طور مختصر، برداشت های ذهنی افراد را به هم نزدیک کرده، از اتالف وقت و منابع ج

 پروژه های تحقیقاتی

عی( رهر پروژه تحقیقاتی دقیقا باید در راستای یک محدودیت عمده و به دنبال پوشش دادن به یک یا چند محور عمده تحقیقاتی )هدف های ویژه و ف

ز وجود دارد که هر هدف ویژه خود تبدیل به باشد. هر پروژه می تواند به دنبال تحقق یک هدف پژوهشی اصلی و کلی باشد. در عین حال این امکان نی

، به یک پروژه مجزا گردد. در حالت اول تعداد پروژه ها کمتر است اما هر پروژه دارای یک هدف اصلی و هدف های فرعی متعددی است. در حالت دوم

 یادتر خواهد بود.تعداد هدف های ویژه، پروژه های تحقیقاتی مدنظر قرار می گیرد در این صورت تعداد پروژه ها ز

د یاگر سطح تجمع طرح های پژوهشی به درستی انتخاب نشود، مرحله بعدی یعنی اولویت یابی پژوهشی، نتایج ناقص و غیر قابل استفاده ای را تول

 خواهد کرد.

و تعیین اولویت در بین آن ها  هنگامی که سطح انتخاب شده برای تجمع پروژه ها بسیار باال باشد تمام پروژه ها مهم و ضروری به نظر می رسند

 غیرممکن خواهد بود. آنچه که می تواند باعث گزینش سطح مناسب تجمع گردد، تجربه و توانمندی مدیران و برنامه ریزان پژوهشی خواهد بود.

ستند، زمان مورد نیاز برای برای هر پروژه، گروه پژوهشی باید محل یا مکان مناسبی را برای اجرا، تخصص هایی که برای انجام تحقیق ضروری ه

باید صرف پژوهش کنند را مشخص نمود. اما باید توجه داشت که در این جا تدوین طرح انجام پژوهش و نیز تعداد محققان و زمانی که هریک از آن ها 

 پژوهشی هدف اصلی نیست بلکه صرفا شناسایی و تبیین مقدماتی طرح ها و پروزه ها می باشد.

ماه  12( بیان می شود و علی القاعده هر سال پژوهشی باید مشتمل بر RY) "سال های پژوهشی"رای اتمام هر پروژه عمدتا برحسب زمان مورد نیاز ب

 کار تحقیقاتی باشد.

 در اکثر موارد برآورد هزینه های پروژه ها برحسب سال های موردنیاز برای انجام پژوهش می تواند مناسب باشد.

اقتصادی می توان پروژه های مستقلی را تعریف کرد و یا اینکه به عنوان بخشی از فعالیت های یک پروژه  –نی و اجتماعی برای محدودیت های سازما

 کالن و بزرگ آن ها را مدنظر قرار داد.

 تعیین اولویت های پژوهشی از بین طرح های تحقیقاتی مختلف -6

آن ها نقش و کمک بالقوه هر پروژه در دستیابی به هدف های برنامه پژوهشی، اندازه گیری برای انجام این کار، معیارهایی الزم هستند تا به وسیله 

 شود.

فایده(، روش های وزن  -روش های زیادی برای تعیین اولویت وجود دارند و به طور کلی می تواند شامل روش های اقتصادی )نظیر تحلیل هزینه 

 استفاده از چک لیست ها باشد. دهی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا پرسشنامه و

 .روش های اقتصادی عمدتا زمان بر و نیازمند جمع آوری داده های زیادی هستند و برای موقعیت هایی که مستلزم جلب مشارکت است، مناسب نیست

نمایند. چک لیست در نقطه مقابل آن  اما در عین حال این روش ها نسبتا عینی هستند زیرا آن ها عوامل موردنظر را به طور نظام دار کمی و عددی می

وش های . رها قرار دارد به این معنا که به داده های کمی نیاز دارد و مستلزم محاسبات مفصل نیست، کامال مشارکتی است اما از عینیت کمی برخوردار

 وزن دهی بین این دو قرار می گیرند.

 می توان بر اساس موارد زیر دست به انتخاب روش زد:

  صحت و دقت داده های در دسترسدرجه 

 سطح مهارت و تخصص افراد تجزیه و تحلیل گر 

 مقدار زمان موجود برای تصمیم گیری 

 سطح مطلوب مشارکت اعضای گروه 

 ماهیت تصمیمات اخذ شده 
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 انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی -7

دارای اولویت در این مرحله مشخص می شود. از طریق مقایسه نیروی انسانی موجود با  تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای گروهی از طرح های

 آن چه که مورد نیاز است، مشخص می شود که در چه طرح هایی نیروی انسانی به اندازه کافی وجود ندارد.

های موردنظر در حال کار هستند شناسایی کنند، روش کار در این مرحله آن است که مدیران پژوهشی می بایست پیشاپیش، محققانی را که در رشته 

 تخصص های دقیق آن ها را ثبت کنند، میزان دقیق وقتی را که می تواند صرف پروژه کند، موسسه ای که در آن شاغل هستند و محل و آدرس دقیق

 برون سازمانی )در سطح کشور( انجام شود.موسسه را ثبت و ضبط نمایند. به هر حال این کار باید هم در خصوص نیروهای درون سازمانی و هم 

اد با دتفاوت بین نیروهای مورد نیاز و نیروهای موجود بیانگر شکاف در منابع انسانی طرح های پژوهشی است. این شکاف باید از طریق انعقاد قرار

 پژوهشگران، آموزش نیروهای موجود و یا راهکارهای دیگر پر شود.

درک ضرورت بازبینی فهرست پروژه های اساسی شود به ویژه زمانی که تعداد پژوهشگران مورد نیاز فراتر از منابع در  تحلیل شکاف می تواند منجر به

 دسترس برای تامین آن ها باشد و یا اینکه افراد متخصص مورد نیاز در دسترس نباشند.

 

 ارائه پیشنهادات اجرایی -8

 پژوهش به قرار زیر است:مهمترین اهداف این کار در فرایند برنامه ریزی 

 الف( پیشنهاد اقداماتی به تصمیم گیرندگان که عمل به آن ها نقش بسیار مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های دارای اولویت دارد

 ب( گوشزد کردن مالحظاتی که می تواند در پذیرش نتایج طرح های پژوهشی بسیار اثرگذار باشد

 زشیابی بر فرایند اجرای طرح های تحقیقاتیج( زمینه سازی برای نظارت و ار

اجرای  زآنچه که به سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان عرضه می شود عبارت است از فهرستی از پروژه های واجد اولویت به همراه نتایج مورد انتظار ا

 این پروژه ها و تعداد و تخصص محققان موردنیاز برای اجرای تحقیقات.
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 4فصل 

 رنامه ریزی پژوهشمشارکت در ب

 مقدمه
ر امشارکت در برنامه ریزی پژوهشی به معنای درگیرشدن شرکای عمده در فرایند برنامه ریزی پژوهش است. شرکایی که در این فصل مورد تاکید قر

ند عبارتند از افرادی که نزدیک به انتهای چرخه برنامه ریزی پژوهشی هستند یعنی معلمان، کشاورزان، مصرف کنندگان و تاجران. نهایتا، می گیر

 از پژوهش استفاده می برند، یا خیر؟ "کاربران نهایی"مه ریزی پژوهشی بستگی به این امر دارد که آیا این اثربخشی برنا

 هدف های مشارکت
 مشارکت کاربران می تواند مشتمل بر موارد زیر باشد: هدف های

 تناسب

 محور( است. -انجام پژوهش در خصوص موضوعات و مباحثی که مبتنی بر نیاز )مشتری 

 نمایندگی

 این امر به برنامه های پژوهشی این امکان را می دهد تا به مجموعه وسیعی از مخاطبان دسترسی داشته باشند.

 برابری

 غدغه ها و دلمشغولی های شرکای جانبی یا بخش های نابرخوردارلحاظ کردن د

 بینش پژوهی

 منظور اصلی آن است که بینش و آگاهی های فنی و اجتماعی الزم از افرادی که به مسائل پژوهشی خاص نزدیک تر هستند، به دست آید.

 احساس مسئولیت

 یت یک نوآوری فنی به صحنه آورده شوند.برای آن است که مجموعه وسیعی از شرکای مورد نیاز برای موفق

 مردم ساالری

 این هدف در راستای پاسخ گویی به موج تقاضاهای دموکراسی کردن و عدم تمرکز می باشد.

 انواع مشارکت
 طرق مختلفی که می توان در برنامه ریزی پژوهشی مشارکت افراد را جلب نمود:
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 برنامه ریزی پژوهشی بستگی زیادی دارد.نوع مشارکت در عین حال به هدف های فرایند 

 افزایش مشارکت در برنامه ریزی پژوهشی
 گزینش و انتخاب افرادی که باید مشارکت کنند و نحوه مشارکت آن ها در زمره مهمترین مسائل و دلمشغولی ها است.

 تصمیم گیری درباره افرادی که باید مشارکت کنند:

 مشارکت شرکای عمده

تواند انتخاب نوع شرکایی که باید در اولویت بندی و برنامه ریزی پژوهشی مشارکت کنند راهنمایی و هدایت کند. این پرسش ها  سه پرسش اساسی می

 عبارتند از:

 )می خواهید به چه کسی نفع یا منافعی برسانید؟ )می خواهید به نفع چه کسانی پژوهش کنید؟ 

 ت جریان پژوهش یا اولویت بندی است؟چه کسی دارای بینش و آگاهی تخصصی الزم برای هدای 

 و چه کسی از ترویج و گسترش نتایج تحقیق و تکنولوژی های جدید متاثر می شود؟ 

 جدول زیر گروه هایی از شرکای عمده را که می توانند در فرایند برنامه ریزی پژوهشی مشارکت نمایند، پیشنهاد می کند.
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 شناسایی نمایندگان گروه های مختلف شرکاء

شرکت کلیه اعضای گروه های مختلف شرکاء در فرایند اولویت یابی پژوهشی نه امکان دارد و نه ضروری است. ممکن است روش های معینی برای 

 گزینش نمایندگان از گروه های رسمی سازمان یافته نظیر وزارتخانه های دولتی یا کارکنان آموزشی وجود داشته باشد.

 ردن شرکای اصلیاستراتژی هایی برای درگیرک

 رویکرد برنامه ریزی متمرکز به همراه نمایندگی غیرمستقیم -1

مجموعه ای از شرکاء اصلی در یک منطقه که در آن برنامه ریزی پژوهشی به صورت متمرکز انجام می شود، دور هم جمع می شوند. در اینجا 

ولتی و سازمان های کاربران برای بحث و بررسی در خصوص اولویت های نمایندگی از گروه های مختلف نظیر وزارتخانه ها، سازمان های غیر د

 پژوهشی یکدیگر را مالقات می کنند.

 رویکرد برنامه ریزی غیر متمرکز به همراه نمایندگی مستقیم شرکای محلی -2

یک مرکز مدیریتی یا اجرایی مجموعه ای از نشست ها در سطح محلی سازماندهی می شود و سپس اطالعات جمع آوری شده ترکیب شده و در 

 متمرکز می شود. برای مشخص کردن ترجیحات و اولویت های پژوهشی جامعه محلی می توان از متون مختلف مشارکت استفاده کرد.

 برنامه ریزی پژوهشی مبتنی بر قرارداد
ترس برای تامین منابع مالی طرح های تحقیقاتی، رویکرد دیگری برای تعیین اولویت های پژوهشی عبارت است از آنکه بخش مهمی از منابع در دس

ه خود بتحت کنترل شرکای اصلی قرار گیرد. در این روش تماس دورادور بین محققان و کاربران به کنار گذاشته می شود و منابع از طریق قراردادها 

 کاربران یا شرکاء واگذار می شود.
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 مالحظات عملی
 شرکای اصلی وجود دارد که باید در فرایند برنامه ریزی پژوهشی پیش بینی شوند. این موارد عبارتند از:برخی پیش نیازها برای افزایش مشارکت 

 روشن کردن انتظارات 

 ایجاد ظرفیت های الزم برای پاسخ گویی به عوامل و نیروهای مختلف 

 شناسایی عالیق مختلف و حل تعارض ها 

 پاسخگویی 

 در نظر گرفتن زمان کافی 

 ابع کافیدر نظر گرفتن من 

 استفاده از روش های برنامه ریزی انعطاف پذیر 

 پیش بینی نیازهای پشتیبانی 
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 بخش دوم

 فنون نیازسنجی پژوهشی
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 5فصل 

 اولویت یابی: سطوح، مراحل و مولفه ها

 تعیین اولویت چیست؟
ست های پژوهشی سازمان یا وزارتخانه در سطح کشور، برنامه ریزان را قادر می سازد تا برنامه و چارچوب پژوهشی را که متناسب با سیا این مرحله

ثر از اماموریت و رسالت سازمان پژوهشی و هدف های برنامه پژوهشی سازگار است، تعریف کنند. زمینه ای که در آن تعیین اولویت صورت می پذیرد مت

بیشتر شفاف شدن تخصیص منابع و تمرکز بیشتر بر  برای هرچهعواملی چون محدودیت منابع، نیازهای پژوهشی متنوع، فشار و تقاضای خارجی 

 نیازهای مشتریان می باشد.

 فعالیت تعیین اولویت، منشاء خود را از برنامه یک بخش یا بخش فرعی می گیرد.

 ست:قبل از آن که هرگونه فعالیت اولویت یابی پژوهشی صورت پذیرد، دست یابی به پاسخ های روش در خصوص موارد زیر بسیار حیاتی ا

 . در چه سطحی باید تعیین اولویت انجام شود؟ )ملی، یک سازمان خاص پژوهشی، برنامه(1

 . چه کسی باید در فرایند اولویت یابی مشارکت کند؟2

 . و چه میزان پول و زمان برای این کار در دسترس می باشد؟3

 مراحل تعیین اولویت
 تعیین اولویت باید مبتنی بر مراحل زیر باشد:

 ی مجموعه متنوعی از طرح ها و عناوین پژوهشی که اولویت بندی باید در خصوص آن ها صورت پذیردشناسای 

 تعریف و به کارگیری روش تعیین اولویت با عنایت ویژه به مالک ها و شاخص های اندازه گیری آن 

 تجزیه و تحلیل حساسیت 

 مرتبط ساختن اولویت ها به تخصیص منابع 

 اجرای شناسایی مجموعه ای از عناوین طرح های پژوهشی اعتباربخشی و آمادگی برای 

 بهتر است شقوق مختلف پژوهشی از طریق تجزیه و تحلیل محدودیت ها و فرصت ها، برای کل کشور و یا مناطق مختلف کشور و مبتنی بر نیازها و

 فرصت های گروه های کاربر تعریف و بیان شود.

 هاگزینش و انتخاب یک روش، مالک ها و شاخص 

در  نروش های اولویت بندی با عنایت به متغیرهایی چون نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آن ها و نیز با توجه به مشارکت تصمیم گیرندگا

 این فرایند متفاوت هستند.

 ست.ان کلیدی و مهم ااغلب متکی به تحلیل گران فنی خارجی، بدون مشارکت و درگیری مستقیم تصمیم گیرندگ "تحلیلی -کمی "روش های 

های  فبرای اولویت بندی عناوین مختلف پژوهشی، مالک ها و معیارهایی ضروری هستند که بتوانند کمک بالقوه هر یک از فعالیت های ویژه را به هد

ه شوند، می توان برای آن ها وزن پژوهشی شناسایی شده در مرحله برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار دهند. اگر مالک ها و معیارهای متعددی به کار گرفت

رخوردار بهای مختلفی را در نظر گرفت. معیارهای خوب هنگامی می توانند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرند که برای اندازه گیری از دقت کافی 

 باشند.

 تحلیل حساسیت

غییر یافته دنبال می شود. این کار می تواند از طریق تحلیل نتیجه آغازین اولویت یابی اغلب با یک آزمون جهت بررسی حساسیت به مفروضات ت

 پژوهشی شود.گروهی بحث و بررسی و یا روش های ریاضی صورت پذیرد. این کار می تواند منجر به تغییراتی در تقدم و تاخر اولویت عناوین 
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 مرتبط ساختن اولویت ها به تخصیص منابع

 ری و پیچیدگی همراه سازد. این موارد عبارتند از:سه مساله می تواند این فرایند را با دشوا

 عدم قطعیت در خصوص میزان دقیق نیاز به منابع .1

 منابع که برای تامین مالی برنامه ها و پروژه های در حال اجرا بلوکه می شوند .2

 تاثیر گروه های ذی نفوذ .3

 اعتباربخشی و آماده شدن برای اجرا

بی در طی مراحل مختلف فرایند برنامه ریزی و اولویت یابی از طریق روش های مختلف از جمله برگزاری نتایج به دست آمده از فعالیت اولویت یا

 د.ینشست با گروه های بزرگ تر شرکای عمده مورد اعتباربخشی وسیع تر قرار گیرد که به کیفیت و ایجاد توافق در خصوص برنامه پژوهشی کمک نما

 انجام اولویت بندی

 م گیری در خصوص مشارکتتشکیل گروه و تصمی

 این گروه باید با افرادی که مسئول برنامه ریز کلی فرایند پژوهش هستند ارتباط نزدیکی داشته باشد.

 اقتصادی و یک نفر صاحب نظر فنی. –گروه باید حداقل دارای دو عضو دیگر باشد: یک نفر متخصص اجتماعی 

 ن می بایست در این فرایند مشارکت داشته باشند.کاربران نهایی، محققان و تصمیم گیرندگانمایندگان 

 تعریف و تصریح طرح های مختلف پژوهشی

تجزیه و تحلیل نیازها و محدودیت های گروه های کاربران منجر به شناسایی پروژه می شود که این خود اولین گام در مشخص کردن طرح های 

 می گردند. مختلف پژوهشی است که بر مبنای آن ها، اولویت ها شناسایی

 گزینش یک روش اولویت بندی

 . در عین حال مهمترین و اصلی"تحلیل ارزش افزوده اقتصادی"فایده و  –مهمترین ابزارهای تک معیاری عبارتند از روش های توافقی، تحلیل هزینه 

ون وزن دادن به معیارها و اهداف مختلف(، )با و یا بد ، روش های مختلف نمره دهی"چک لیست های ساده"ترین ابزارهای چندمعیاری عبارتند از 

 . ابزارهای اولویت بندی تک معیاری می تواند در ابزارهای چندمعیاری گنجانده شوند."برنامه ریزی ریاضی"و  "فرایند تحلیل سلسله مراتبی"

 هیچ قاعده یا قانون کلی برای گزینش تکنیک ها و ابزارهای نیازسنجی وجود ندارد.

اسن هر یک را بررسی کرد و براساس قضاوت ارزشی در خصوص زمان بری، هزینه بری، اندازه و حجم نمونه و جامعیت داده های باید معایب و مح

 حاصله در این راستا تصمیم گرفت.

 مطلوب آن است که ترکیبی از ابزارها و تکنیک ها مورد استفاده قرار گیرند.

 نهادینه کردن اولویت یابی

د مناسب برای سازمان انتخاب شد، آموزش کارکنان رسمی ضروری است. اگر بالفاصله پس از آموزش، فرایند اجرا آغاز شود، بعد از آنکه یک رویکر

 سرمایه گذاری در زمینه اطالعات نیز می تواند ضروری باشد.اجرای روش با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. 
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 6فصل 

 (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

 حلیل سلسله مراتبی چیست؟فرایند ت
AHP  یک ابزار حمایت از تصمیم گیری است که هدف اصلی آن غلبه بر مسائل پیچیده و چندوجهی نظیر اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی و یا

ه مراتبی سلسل تخصیص منابع پژوهشی است. این روش به پژوهشگران کمک می کند تا یک مساله موردنظر در تصمیم گیری را در قالب یک نظام

 سازمان داده و عناصر آن را تجزیه و تحلیل کنند و از طریق مقایسه عناصر مختلف، برتری های موجود در شقوق مختلف عمل را تعیین نمایند.

باشد.  می« فرایند تحلیلی قضاوت کردن»و نیز « سازماندهی و تحلیل یک ساختار سلسله مراتبی»عبارت از فرایند خالق  AHPمولفه های اصلی 

موجب می شود تا اطالعات و بینش مفصلی به دست آید و به شرکت کنندگان کمک می کند تا به یک درک و « سازماندهی و تحلیل سلسله مراتب»

فرایندی است که ابزار الزم را برای « قضاوت کردن»فهم مشترک از عوامل مهم در یک مساله مرتبط با تصمیم گیری دست یابند. در حالی که 

 شناسایی و کمی سازی ترجیحات تصمیم گیرندگان فراهم می سازد.

 شکل سلسله مراتب:

 

زان به تحقق یپروژه ها برحسب اینکه به چه میزان با هر یک از معیارها انطباق دارند، با یکدیگر مقایسه می شوند و معیارها نیز برحسب اینکه به چه م

 ند.هدف کلی کمک می کند با یکدیگر مقایسه می گرد

ترکیب شود تا  "برنامه ریزی خطی"ترکیب شود تا تاثیرات اقتصادی فعالیت های پژوهشی را تعیین نماید و یا اینکه با  "فایده -تحلیل هزینه "می تواند با سایر ابزارهای مدیریتی نظیر  AHPعالوه بر این 

 را تسهیل می کند. AHPر ویژه ای تهیه شده است که کاربرد تخصیص منابع را به بهترین وجه به انجام برساند. در این راستا نرم افزا

 AHPبه کارگیری 

AHP :مبتنی بر سه اصل زیر است 

 تجزیه کردن یک مسئله پیچیده و ساختار نیافته .1

 قضاوت های مقایسه ای درباره اجزا و مولفه های یک مسئله .2

 ترکیب اولویت های بدست آمده از فرایند قضاوت .3
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 ئله پیچیده و ساختار نیافتهتجزیه کردن یک مس -1

 ای اعمالفرایند سازماندهی، درک و فهم از مسئله را افزایش می دهد زیرا هر مولفه )هدف، معیارها و طرح های مختلف( باید به دقت تعریف شوند. بر

ن رو ضروری است تا یک سطح دیگر نیز به دقت بیشتر در فرایند ارزشیابی، باید برای هر یک از معیارها، معیارهای فرعی تعریف و بیان شود، از ای

 ساختار سلسله مراتبی افزوده شود.

 قضاوت های مقایسه ای درباره اجزا و مولفه های یک مسئله -2

یی در مرحله دوم، طرح های پژوهشی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و وزن هریک از معیارها مشخص می شود. در این جا پروژه ها به صورت دوتا

 یسه می شوند و این ارزیابی بر مبنای قوت های نسبی آن ها با توجه به هر معیار در سطح باالتر صورت می پذیرد.مقا

 

 

 

 

 ترکیب اولویت های بدست آمده از فرایند قضاوت -3

ظور این است که مقادیر آن ها بر ، باید مقادیر خانه های هر ستون، نرمال شود. من"محیط زیست"برای محاسبه اولویت پروژه ها با توجه به معیار 

 مجموع مقدار هر ستون تقسیم شود.
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اید با ب "محیط زیست"اولویت های پژوهشی به کار گرفته می شوند، اولویت های حاصل از معیار از آنجا که معموال معیارهای مختلفی برای محاسبه 

رها ترکیب شود. این ترکیب از طریق ضرب کردن اولویت های نسبی هر پروژه در وزن عنایت به وزن های هر معیار با نتایج حاصله از کاربرد سایر معیا

 ت می آید.سمعیارها و جمع کردن آن ها با اولویت های کلی و نهایی حاصله در ارتباط با هدف بیان شده )در باالترین سطح ساختار سلسله مراتبی( به د

 اوران اصلی در اولویت یابی، معموال از روش کارگاه آموزشی و یا مصاحبه استفاده به عمل می آید.برای جمع آوری اطالعات از افراد شرکت کننده یا د
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 7فصل 

 (CTAتحلیل درخت محدودیت)

 درخت محدودیت چیست؟
 ابزاری است برای شناسایی و تحلیل نظام دار عواملی که بر کیفیت یا عملکرد بخش معینی اثر می گذارد.

در خانه های پایین تر درخت ذیربط ناشی می حدودیت است. محدودیت موجود در هر خانه معموال از محدودیت های موجود هر خانه مربوط به یک م

 شوند.

، مهمترین دالیل و عوامل ایجاد کننده محدودیت اصلی 2محدودیت سات. در سطح در باالترین نقطه درخت، بیانگر عمده ترین و مهمترین  1سطح 

 بیان می شوند.

 ن چارت، روابط علت و معلولی از طریق فلش هایی نشان داده می شود که از علت به سمت معلول ترسیم می گردد.در ای

 

 

 طراحی درخت محدودیت
فاوتی تبهترین راه تدوین آن ها استفاده از روش کارگاه آموزشی به صورت مشارکت است که در آن گروه های مختلف که نماینده دیدگاه ها و عالیق م

 ند، شرکت نمایند.باش

)مطالعه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهایی است که بخش ذیربط با  SWOTیکی از متداول ترین ابزارها برای این نوع مطالعه، انجام تحلیل 

 آن مواجه است( در ارتباط با هر بخش می باشد.

 موفقیت درخت محدودیت ها می باشد.تشخیص دقیق اینکه مشکل یا محدودیت اصلی کدام است، کلیدی ترین عامل در 

 هنگامی که موارد زیر وجود داشته باشد، می توان فرایند طراحی درخت محدودیت را پایان یافته تلقی نمود:



 

32 
 

 . هنگامی که کار تجزیه و تحلیل به جایی می رسد که محدودیت شناسایی شده غیر قابل پژوهش و تحقیق است.1

ه قابل پژوهش است اما نمی توان آن را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اجزاء و یا دالیل بروز آن ها را از . زمانی که محدودیت شناسایی شد2

 طریق کارگاه های آموزشی شناسایی کرد.

یات انگر جزئهر چه سطوح یک محدودیت بیشتر باشد، همواره به معنای آن نیست که محدودیت ذیربط مهمتر و حساس تر است. در عوض، این امر بی

 تجزیه و تحلیل انجام شده برای یک مسئله یا محدودیت مورد بررسی است.

 کیفیت درخت محدودیت
 سه اصل اساسی برای تدوین در درخت های محدودیت متناسب و کامل وجود دارد.

 –از لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی  . محدودیت اصلی باید جزء یا عنصری از بخش مورد بررسی باشد و تا آنجا که ممکن است وضعیت کلی را1

 فرهنگی، آموزشی و سیاسی به طور دقیق منعکس کند.

 . اعضای گروه برنامه ریزی باید افرادی سرشناس و یا حداقل آشنا به مسائل و دارای دانش فنی و مرتبط با بخش مورد بررسی باشند.2

، تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات، کاربران نهایی و ... در این فرایند شرکت افرادی چون متخصصان مرتبط یا بخش ذیربط، مدیران پژوهشی

 ضروری است.

 . سازماندهندگان باید دارای توانایی الزم برای هدایت و مدیریت فرایند بحث گروهی باشند.3

 تجربه و توانمندسازی سازماندهندگان در سه مرحله زیر آشکار می شود:

 ه یا محدودیت اصلی. شناسایی و تبیین مسئل1

 . شناسایی محدودیت های سطح دوم )شاخه های اولیه یا دالیل ایجادکننده مسئله اصلی(2

 . هنگام پایان بخشیدن به طراحی درخت محدودیت و تعیین اینکه فرایند به پایان رسیده است.3

 مالحظات عملی
دستور کار قرار می گیرند اما در عوض موضوعات غیرقابل پژوهش عمدتا در هدف ها و پروژه های تحقیقاتی در موضوعات قابل پژوهش برای تدوین 

 قلمرو فرایند پژوهش قرار ندارند. با این همه شناسایی موضوعات غیرقابل پژوهش از دو جهت واجد اهمیت است:

د عملکرد کاری و یا برنامه هایشان به همراه . می توانند پیام ها و اشارات متعددی برای سازمان های همکار سازمان متولی پژوهش، در خصوص بهبو1

 داشته باشد.

 . محدودیت های غیرقابل پژوهش، عواملی را که شرط موفقیت برنامه پژوهش هستند مشخص می سازند.2

 

اهداف  درختی از"ند . برای انجام این کار گروه پژوهش می توابعد از تکمیل درخت محدودیت، گام بعدی عبارت از شناسایی پروژه های تحقیقاتی است

را تدوین کند. درخت اهداف بر اساس درخت محدودیت ها، فرصت های پژوهشی موجود و ارزیابی از نتایج پژوهش های قبلی تدوین می  "پژوهشی

 شود.
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 8فصل 

 سناریو نویسی

 سناریونویسی چیست؟
 سناریو روشی بریا تولید اطالعات درباره آینده نامعین و مبهم است.

 ناریو روشی نظام دار برای تصویرپردازی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل آینده های ممکن است.تدوین س

را مشخص و تبیین می کند. بر مبنای این سناریوها، طرح های پژوهشی  شرایط مختلفی را که سازمان های پژوهشی در آینده با آن مواجه خواهند شد

 ها را برای آینده احتمال آماده سازد. متعددی در دستور کار قرار می گیرد تا سازمان

تعیین استراتژی های سازمانی و نیز اولویت یابی و برنامه ریزی پژوهشی مورد سناریونویسی برای مقاصد متعددی نظیر تدوین خط مشی بلندمدت، 

 استفاده قرار می گیرد.

 د برنامه رییز تدوین می گردند.در فراین "مسائل حساس"سناریوها عمدتا از طریق تمرکز بر تعداد محدودی از 

ی گیرد و مهر مسئله حساس برای شناسایی دالیل زیربنایی و یا تعیین نیروها و عواملی که می توانند بر نتایج آینده اثر بگذارند مورد بررسی قرار 

ده شوند با فرضیات مرربوط به حوادث آینارتباطات درونی در بین مسائل حساس ترسیم و تبیین می گردد. روندهایی که در این حالت شناسایی می 

 ترکیب می شود. سپس سناریوهای مختلف می تواند به عنوان ترکیبات مختلف روندها و مفروضات ممکن در نظر گرفته شود.

 تدوین و استفاده از سناریوهای مختلف
 رک در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.برخی از فعالیت ها در اکثر روش های برنامه ریزی سناریوها مشترک است. این نقاط مشت

 تعریف قلمرو

 هدف های تدوین سناریو باید برحسب افق زمانی، نیت، عمق و وسعت قلمرو به طور واضح تعریف و تحدید شود.

باشد. اگر  جامعه به طور کلیاگر مسئله تعیین خط مشی ها در سطح ملی باشد، سناریوها باید مشتمل بر یک نگاه بلندمدت و ارتباط بخش مربوطه با 

مشغولی لمسئله اصلی، تدوین یک استراتژی موسسه ای یا تدوین یک برنامه ملی باشد، چارچوب زمانی باید کوتاه تر باشد اما به طور عمیق مهمترین د

 های سازمان ذیربط را در بر گیرد.

 شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل حساس

ونی و بیرونی شناسایی و اولویت بندی می شود. ابتدا فهرست جامعی از مسائل حساس تدوین می شود سپس مسائل حساس با مشارکت شرکای در

ناریونویسی س تعداد محدودی از آن ها که بیشتر مورد عالقه شرکاء است و نیز بیشترین تاثیر را بر فرایند برنامه ریزی دارد، انتخاب می شود. سپس تیم

اسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و سازمانی اقدام می کنند که علی القاعده زیربنای مسائل حساس منتخب نسبت به شناسایی روندهای سی

 هستند. 

 ناشی از آینده محتمل برای هر یک از مسائل حساس است.هدف اصلی این اقدام، فهم دالیل عدم قطعیت و نیز پیش بینی 

 آماده سازی و بازبینی سناریو

در آماده سازی سناریوها عبارت از تدوین جدولی است که در آن تمام پیامدهای آینده محتمل و یا حاالت مربوط به آینده ی جایگزین برای  اولین گام

 هر یک از مسائل حساس فهرست شود.

و  منظور آگاهی از میزان همخوانی برای مسائل بسیار پیچیده و نامطمئن، حاالت بسیار زیادی از آینده می تواند تدوین شود. سپس جداول ذیربط به

 سازگاری بین حاالت مختلف آینده در خصوص هر یک از مسائل حساس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
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 تفسیر و استفاده از سناریوهای مختلف
باید یک موضوع متحد الشکل خاص را  در این تجزیه و تحلیل بسیار سودمند است. هر یک از درخت ها در شکل قبل "درخت ارتباط"استفاده از روش 

سب داشته اکه ساختار اساسی یک سناریوی ویژه را تشکیل می دهد، نشان دهند. سناریوهای منتج نیز باید با سواالت موردنظر در مرحله برنامه ریزی تن

 باشند.

ز فرضیات را به صورت حقایق بیان کند و ارتباطات مرحله بعدی عبارت از نوشتن هر یک از سناریوها به صورت یک متن است به نحوی که هر یک ا

 شناسایی شده در طی فرایند تجزیه و تحلیل سازگاری و همخوانی بین حاالت مختلف را تشریح کند.

 مالحظات عملی
 به کارگیری آن مستلزم دارا بودن یک گروه بین رشته ای و نیز برقراری تعامل وسیع با تمام شرکای مرتبط است.

آن هنوز بسیار ضعیف و فاقد استحکام کافی هستند و این امر کاربرد آن ها را در امر اولویت یابی و برنامه ریزی پژوهش بسیار محدود  تکنیک های

 کرده است.

 این روش زمانی از کارایی زیادی برخوردار است که یک سازمان یا بخش معینی در امر پژوهش با تغییرات سازمانی عمده ای مواجه باشد.
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 پیمایش
 ابزار های مختلف در این زمینه به قرار زیر است:

 چک لیست -1
 ابتدا مجموعه ای از عناوین فهرست می شود و سپس یک نفر )یا گروه( را تعیین می کنند تا مشخص کند که آیا عناوین فهرست شده برای پژوهش

 مورد نیاز است یا خیر.

 ویژگی های چک لیست های خوب

  است.نسبتا کوتاه 

 .هر ماده ی فهرست به طور کامال روشن، موضوع ارزشیابی را بیان می کند 

 .هر ماده بر یک عنوان پژوهشی مشخص تاکید دارد 

 .در آن تنها عنوان یا طرح پژوهشی مهم و قابل تحقیق منظور می شود 

 ...و 

 پرسشنامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت -2
 ت ها در آن است که در آن ها میزان یا مقدار ویژگی مطرح می شود و فقط بود یا نبود مطرح نیست.فرق مقیاس های درجه بندی شده با چک لیس

 مقیاس درجه بندی عددی

 با کشیدن دایره ای به دور یکی از اعداد مقابل هر جمله، میزان نیاز به انجام پژوهش در قلمرو ذیربط را تعیین نمایید.

 =ضعیف1

 =زیرمتوسط2

 =متوسط3

 توسط=باالی م4

 =عالی5

 مقیاس درجه بندی گرافیک

 در روی خط افقی مربوط به هر سوال، میزان نیاز به پژوهش در هر یک از موارد زیر را نشان دهید. ×با گذاشتن عالمت 

 بی انگیزه بودن معلمان:

 خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم

 مقیاس درجه بندی گرافیک توصیفی

محور -خط افقی مربوط به هر سوال، نظر خود را در خصوص اهمیت نیاز به پژوهش در حوزه مدیریت مدرسهر روی د ×مثال: با گذاشتن عالمت 

 مشخص فرمایید.

 بسیار مهم  نسبتا مهم دارای اهمیت متوسط نسبتا بی اهمیت بسیار بی اهمیت

 پرسشنامه های مبتنی بر لیکرت دوطرفه -3
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 می توان طبقات مختلف نیازهای پژوهشی را شناسایی کرد. از تحلیل نتایج حاصل از لیکرت دوطرفه

 

 

 پرسشنامه ویژه نیازسنجی پژوهشی -4
 شرکت کنندگان در فرایند تعیین اولویت، هر عنوان پژوهشی را با توجه به معیار معینی اولویت بندی می کنند.

 



 

37 
 

 

 عیین اولویت باشد.جمع امتیازهای حاصله برای عنوان نیاز پژوهشی می تواند مبنایی برای ت

 در صورت تکمیل ابزار توسط افراد مختلف، استفاده از میانگین ها می تواند موثر باشد.

 پرسشنامه تلفیقی -5
 د.شدر صورت تلفیق لیکرت دوطرفه با پرسشنامه نیازسنجی مبتنی بر معیار، پرسشنامه ویژه ای شکل می گیرد که دارای کاربرد فوق العاده می با
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 یش موسسه باتلپیما -6
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خ سدر شکل دیگری که به ویژه در سازمان ها و موسسات کاربرد دارد، مسائل و موضوعات مختلف حول محور چند قلمرو طبقه بندی می شوند و از پا

گیرد و در محور دوم، به آن پاسخ دهند. در یک محور، نحوه عملکرد سازمان یا موسسه مورد پرسش قرار می دهندگان خواسته می شود در دو محور 

 میزان اولویت پرداختن به آن مسئله یا موضوع مدنظر است.

 میانگین به دست آمده از اولویت ها می تواند با میانگین حاصله از عملکرد فعلی در خصوص هر یک از موضوعات یا زمینه ها مقایسه شود.

 /الگوی سنجش مربعی روش پل وگال -7
روش ویژه ای را برای تجزیه و تحلیل نتایج و اولویت بندی نیازها ف بین وضع موجود و هدف ها )وضع ایده آل( در چارچوب تحلیل فاصله و شکا

 عرضه کرده اند.

 مجموعه برداشت ها و انتظارات از )وضع( ایده آل و واقعی برای مدیران یک موسسه یا سازمان نشان می دهد.
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 .مربع و حالت مختلف است 4روش پل وگال دارای 

نام برده می شود زیرا بیانگر موضوعات و عناوینی است که از نظر مخاطبان، در  "مربع نیازها"حداقل واقعی: از آن تحت عنوان  –مربع حداکثر ایده آل 

 نیازسنجی از اولویت برخوردار است اما در عمل به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد.

 روش هرشکوویتز -8
 آن است تا موارد و زمینه هایی که بسیار حیاتی تر بوده و نیازمند توجه بیشتر هستند شناسایی کند.این روش به دنبال 

 به دست آید. 2*2داده های مربوط به وضع موجود را با شرایط ایده آل را به دو بخش تقسیم کرده است تا یک ماتریس 

 

 

 نیازمند کمترین میزان توجه هستند. Aاقدام بسیار فوری است اما موارد مورد نظر در خانه  بیانگر قلمروهایی است که نیازمند Dموارد مورد نظر در خانه 
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 روش روکی -9
رده است. کروکی نیز با استفاده از رویکرد مشابهی در اولویت بندی نیازها، هدف ها را برحسب اهمیت به سه دسته ی باال، متوسط و پایین طبقه بندی 

های مربوط به هداف ها )وضع مطلوب( کم کرده است تا شکاف را تعیین کند و در این راستا از ماتریسی شبیه جدول زیر  سپس وضع فعلی را از اولویت

 استفاده کرده است:

 

 

 می باشد.قرار می گیرند بیانگر حداقل نیاز به آن ها  Eقرار می گیرند بیانگر حداکثر نیاز و آن هایی که در خانه  Aمواردی که در خانه 

 روش هستون و دیگران -11
 مورد ارزیابی قرار می گیرند. "اهمیت"و  "نسبت دسترسی"هدف ها برحسب تاثیر آن ها در افزایش 
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درصد دانش آموزان یک پایه مشخص به مالک های تعیین شده برای یک هدف دست یافتند. گروه نیازسنجی برآورد  81همانطور که مالحظه می شود 

درصد بود. در بخش دوم  15درصد بچه ها به این سطح دست یابند. بنابراین افزایش محتمل در حصول به اهدف ها  95ظار می رود کرده بودند که انت

این  یبرای جمع آوری اطالعات از شرکت کنندگان خواسته شده بود اهمیت هدف را در یک مقیاس پنج درجه ای رتبه بندی نمایند. میانگین حاصله برا

 اولویت باالترین اولویت بدست آمده برای تمام هدف ها بود و در نتیجه رتبه اول برای هدف ذیربط منظور می شود. بود. 7/4هدف 

 روش دانشگاه فلوریدا -11
شی، ربخاین روش که چارچوب آن را در زیر مشاهده می کنید، عالوه بر استفاده از داده های نیازسنجی، اطالعات در خصوص صحت داده ها، هزینه / اث

 ارتباط داخلی با سایر نیازها و هدف ها، اهمیت و حساسیت نیاز و امکان سنجی بالقوه طرح های بدست آمده نیز جمع آوری می شود.

 روش درچل -12
 هر یک از نیازها در این مطالعه به سه طریق مدنظر قرار گرفتند:

 اولویت بندی از درجه مهم تا بسیار حساس .1

 نیاز در قالب آن برطرف شود محدوده زمانی که قرار بود .2

 مالک ها یا رهنمودهایی که برای برطرف کردن نیاز می بایست تحقق یابند یا رعایت شوند. .3

 دو ایده مهم را برای نیازسنجی مطرح نمود:

 ساس و مهم(برای سهولت در ارتباطات و اجرا، نیازها باید در تعداد محدودی از طبقات اولویت بندی شوند. )سه درجه بسیار حساس، ح .1

آن که تمام نیازها نمی توانند به طور همزمان تحقق یابند. از طریق تدوین یک جدول زمان بندی شده می توان بهتر فعالیت ها را دنبال  .2

 کرد.
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 فن دلفی
له مبتنی بر پرسشنامه چندمرحیک رویکرد پژوهشی است که برای ایجاد توافق در خصوص موضوعات و عناوین پژوهشی از طریق اجرای پیمایش های 

 ای مورد استفاده قرار می گیرد.

طور  هروشی برای سازماندهی یک فرایند ارتباط گروهی است به نحوی که این فرایند به تمام اعضاء گروه امکان پرداختن به یک مساله پیچیده را ب

 موثر فراهم کند.

 انواع دلفی

 دلفی کالسیک -1

صوصیت است. این ویژگی ها عبارتند از بیان و گفتن ایده ها، نام نبردن اظهار کننده ها، بازخورد کنترل شده، پاسخ گروهی این نوع مطالعه دارای پنج خ

له ئکمی و آماری و نهایتا دست یابی به پاسخ های نسبتا ثابت و یکسان در بین متخصصان و کارشناسان شرکت کننده در رابطه با یک موضوع یا مس

 خاص.

 مشی دلفی خط -2

هدف اصلی، دستیابی به ثبات و یکسانی در پاسخ ها و دیدگاه های متخصصان در یک زمینه معین نیستبلکه در عوض تولید سیاست ها و خط مشی 

 های جایگزین از طزیق یک فرایند گفتگوی عمومی سازمان یافته است.

 هر چقدر نقطه نظرات بیشتر باشد، دلفی موفق تر است.

 یدلفی تصمیم گیر -3

 قاین نوع دلفی برای تصمیم گیری در خصوص رشد و توسعه اجتماعی به کار گرفته می شود. واقعیت در اینجا توسط گروهی از تصمیم گیرندگان خل

م یممی شود تا اینکه خود تصمیماتی که فقط توسط تعداد اندکی از افراد اتخاذ شده مبنای کار باشد. نکته مهم در این نوع دلفی آن است که تص

 گیرندگان در فرایند دلفی مشارکت دارند.

 هدف فن دلفی
 عمقصود اصلی عبارت است از جمع آوری اطالعات از طریق یک فرایند سازمان یافته در موقعیت هایی که تنها راه ممکن برای رسیدن به هدف، جم

جاد توافق بین نظرات و دیدگاه های افراد مبنایی را برای تعیین آوری دیدگاه ها و نقطه نظرات باشد. اساسا تعریف دقیق مساله، جمع آوری نظرات و ای

 اولویت های تحقیقاتی فراهم می کند.

 این فن در موقعیت ها و شرایط زیر دارای کاربرد است:

به  ذهنی جایی که به علت وجود یک مسئله خاص، امکان استفاده از فنون تحلیلی دقیق وجود ندارد اما می توان از جمع آوری قضاوت های .1

 عنوان ابزار مناسب استفاده کرد.

هنگام یکه متخصصان مورد نظر که قرار است از آن ها نظرخواهی شود از رشته های مختلف و یا مشاغل متفاوت هستند و دارای تعامل  .2

 مستقیم نیستند.

نمی توان از طریق تماس رودررو،  هنگامی که تعداد متخصصان یا افرادی که قرار است از آن ها نظرخواهی شود بسیار زیاد است و .3

 نیازسنجی را به انجام رساند.

 هنگامی که ابعاد اخالقی و اجتماعی بر ابعاد فنی و اقتصادی غلبه پیدا کنند و تصمیم گیری نیازمند نظرخواهی باشد. .4

 محاسن استفاده از فن دلفی
 دستیابی به توافق 

 ل چندوجهی می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.مجموعه متنوعی از متغیرهای مرتبط به هم و نیز مسائ 
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 نظرات افرادی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند را در خصوص یک مساله معین مورد بررسی قرار می گیرد 

 .پاسخ دهندگان می توانند پرسشنامه ها را در وقت فراغت خود و با تفکر پر کنند 

 اری دارد.با روش های مختلف جمع آوری اطالعات سازگ 

 .فشارهای افراد ذی نفوذ را از طریق پرسش نامه های بدون نام کاهش می دهد 

 .امکان تلخیص نظرات افراد و بیان آن ها به صورت موضوعات و عناوین پژوهشی را فراهم می سازد 

 معایب اجرای فن دلفی
 روایی و اعتبار 

  الشعاع سایر نظرات، کمتر دقیق و یا منحرف شود.رویکرد ایجاد توافق باعث می شود تا بهترین نظرات نیز تحت 

 زمان بر، نیازمند نیروی انسانی زیاد و پر هزینه 
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 فایده –تحلیل هزینه 

 رویکرد اولویت بندی
 اولویت بندی در سه سطح متفاوت برنامه ریزی پژوهش صورت می پذیرد:

 در سطح اقتصاد کالن و در بین برنامه های پژوهشی

 نامه، در بین کاالها یا محصوالت. مناطق جغرافیایی )یا نظام های تولید(.در سطح بر

 در سطح پروژه، بین مطالعات و آزمایشات مختلف.

 این فصل به اولویت بندی در سطح برنامه می پردازد اما در عین حال این فعالیت را به سطح اقتصاد کالن نیز مرتبط می سازد.

 پروژه ها برحسب کمک آن ها به )تحقق( هدف های توسعه ملی است. در سطح برنامه، هدف اصلی گزینش

 :هدف های توسعه ملی در قالب چند طبقه زیر قابل بیان می باشند 

o رشد اقتصادی 

o )برابری )عدالت 

o امنیت 

 فایده –تحلیل هزینه 
ورد کند. تجربه پیشنهاد می کند که بهتر است در ابتدا این نوع تحلیل به کاربر این امکان را می دهد تا کمک یک پروژه مفروض به تحقق اهداف را برآ

 اولویت بندی با توجه به اهداف رشد و پایداری صورت پذیرد و سپس بر مبنای نقش آن ها در ایجاد برابری اولویت بندی شوند.

های جدیدی که به وسیله پروژه عرضه می  منافع مورد انتظار یک پروژه عبارت است از افزایش کمی و کیفی در تولید از طریق به کارگیری فناوری

ناوری ها ضروری بوده که در پژوهش، سرمایه گذاری صورت پذیرد. این سرمایه گذاری در حقیقت هزینه پروژه است. شود. برای دستیابی به این ف

 فایده( عبارت است از منافع مورد انتظار در ارتباط با هزینه ها. -( )هزینه B/Cبنابراین نسبت )

 ابراین منافع خالص مورد انتظار از یک پروژه مفروض عبارت است از:بن

B=V×P×S×A×E 

 که در آن:

V )افزایش بالقوه در میزان تولید خالص یا افزایش خدمات معین )که برحسب واحد پولی بیان می شود = 

P )سهم بالقوه یک پروژه در توسعه یک فناوری )که به صورت درصد بیان می شود = 

S (1و  1مال موفقیت پروژه )عددی بین = احت 

A )میزان پذیرش فناوری )به صورت درصد پذیرش فناوری یا محصول جدید در نزد کاربران واقعی آن = 

E تعدیل های مربوط به تاثیرات غیرمستقیم و بلندمدت مثبت یا منفی بر محصول از طریق محیط پیرامون = 

زم توسعه فناوری هایی برای مناطق جغرافیایی مختلف که هرکدام از آن ها دارای پتانسیل های متفاوتی در صورتی که محصول یا کاالی موردنظر مستل

 باشند، منافع مورد انتظار برابر با مجموع منافع فردی مورد انتظار برای هر منطقه می باشد.

 iE×iA×iS×iP×iVƩ=iBƩمنافع مورد انتظار=
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ار بر هزینه های پژوهش است. منافع می تواند به صورت میانگین سالیانه بیان شود. هزینه ها یا به صورت عبارت از تقسیم منافع مورد انتظ B/Cنسبت 

 سرمایه گذاری سالیانه در طی مدت زمان پروژه و یا به عنوان سرمایه گذاری متوسط سالیانه بیان می شوند.

 (Cهزینه های پژوهش )

 شامل منابع انسانی، هزینه های عملیاتی، تجهیزات و توسعه فراساختار است.ست که خود این عامل بیانگر هزینه های توسعه یک فناوری ا

قم یا ر تعداد سال های مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا طرح تحقیقاتی محاسبه می شود و سپس ضربدر عدد یا رقم استاندارد می شود. از آنجا که

 می توان مخرج یا مقسوم علیه را معادل تعداد سال های پروژه گرفت.عدد استاندارد برای تمام پروژه ها یکسان است، 
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 کارگاه آموزشی
ن یاصول اساسی نظیر مشارکت، همکاری و کمک، توافق، بازخورد و تولید بسیار مهم می باشد. برگزاری کارگاه آموزشی تالشی است برای کاربرد ا

 ایی و در دستور کار قرار گیرد.اصول تا از طریق آن اولویت های تحقیقاتی شناس

 چرا یک کارگاه آموزشی؟
آموزشی: از موقعیت سخنرانی و گوش دادن فاصله گرفته و در گیری و مشارکت فعال تمام افراد را امکان پذیر می کند. مسائل عمومی و کلی کارگاه 

 مورد بحث قرار می گیرند و تبادل افکار صورت می پذیرد.

 مدنظر است: تولید ایده ها و دیدگاه ها در خصوص عناوین پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد. "یدتول"در کارگاه آموزشی 

ی مگزارش کارگاه: در کارگاه آموزشی گزارش های گروهی و انفرادی تهیه می شود. این گزارش ها عمدتا به صورت بیانیه نیازهای پژوهشی تدوین 

 شود.پ

 مراحل عمده
 دقیقه( 11تدای کارگاه آموزشی با مشارکت تمام افراد شرکت کننده )تدارک جلسه عمومی در اب .1

 دقیقه( 5طرح مسئله اصلی )نیازهای پژوهشی و اولویت بندی آن ها(: مکانیزم ها و روش ها ) .2

 دقیقه( 5نفر عضو داشته باشند و یک نفر به عنوان دبیر گروه انتخاب شود. ) 8تا  6تشکیل گروه های کاری که هرکدام بین  .3

 دقیقه( 45فعالیت در قالب گروه ها ) .4

 دقیقه( 31برگزاری جلسه عمومی برای شنیدن گزارش های گروه ها در خصوص موضوعات پژوهشی ) .5

 خاص تدوین شود.گزارش ها باید با یکدیگر جمع شده، خالصه شود و در قالب یک بیانیه 

 وظایف سازمان دهنده در قبل از برگزاری کارگاه عبارتند از:

  هدف های ویژه و واقع بینانهطراحی 

 انتخاب مواد منبع مناسب 

 .کاکنان، رئیس جلسه و رهبران گروه ها را باید ابتدا آموزش دهد 

 .حضور در جلسات و بازبینی فضای کارگاه، مواد تکثیر شده و غیره 

 دعوت از کارمندان ارشد و سایر افراد مرتبط برای مشاهده و مشارکت کردن 

  ها و بازدیدهای اجتماعی، که در اوقات فراغت انجام می شود.برنامه ریزی فعالیت 
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 فنون مکمل
د به کار شاین فنون به تنهایی در فرایند نیازسنجی پژوهشی مورد استفاده واقع نمی شوند بلکه به همراه سایر فنون که در فصول قبلی از آن ها یاد 

 گرفته می شوند.

 وان مقدمه سایر فنون یا تکمیل داده های آن ها مورد استفاده واقع می شوند.یا ابتدائی به عن "دم دستی"فنون 

 مهمترین آن ها:

 مشورت با اشخاص کلیدی و دارای دانش تخصصی در سازمان 

 مصاحبه ها 

 فیش باول 

 فیش باون 

 گروه های متمرکز 

 تصویرپردازی یا خیال پردازی 

 مشاهده مستقیم 

 فوریوم باز 

 استفاده از منابع اسنادی 

 مشورت با اشخاص کلیدی در سازمان

 محاسن

 چشم اندازهای صریحی در ارتباط با آنچه که باید درباره آن ها تحقیق شود، به دست می آید. .1

اطالعاتی که از این طریق به دست می آید، در صورتی که با اطالعاتی که از سایر تکنیک ها به دست می آید ادغام شود، شاید ضرورت  .2

 ای هزینه بر را منتفی سازداستفاده از روش ه

 چارچوب و ساختار اصلی تکنیک های دیگری که باید استفاده شوند را روشن می کند. .3

 معایب

 برداشت ها می تواند با نیازهای پژوهشی واقعی سازمان مخلوط شود. .1

 متخصصان ممکن است بخواهند به راه حل مسائل بپردازند تا شناخت واقعی ابعاد مسئله .2

 نتایج نیازسنجی پژوهشیمشکل اعتبار  .3

 مصاحبه ها

 محاسن

 به دست آوردن اطالعات عمیق و فرعی 

 مصاحبه شونده می تواند نگرش ها و احساسات خود را بیان کند 

 می توان با طرح سواالت بیشتر، برداشت های افراد را بهتر شناسایی کرد 

 .محدودیت هایی که در ابزارهای نوشتاری وجود دارد، مطرح نیست 

 معایب

 انحراف مصاحبه شونده از مباحث اصلی و مورد توجه 

 مستلزم مهارت های خاص مصاحبه گر است 

 نمی توان با طیف وسیعی از افراد آن را اجرا کرد 
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 .زمان بر و هزینه بر است 

 ساختار مصاحبه )مراحل عمده(

 بیانات توجیهی .1

 سواالت آغازین .2

 سواالت فرعی یا تفصیلی .3

 رد(سواالت توجیهی )در صورت کارب .4

 سواالت پایانی .5

 تلخیص اطالعات حاصله در طی مصاحبه .6

 فن فیش باول
شود، فنی است که در آن گروه نیازسنجی، تعدادی از افراد را که قرار است از آن ها درمورد نیازهای پژوهشی گروهی خاص سوال گردد و نظرخواهی 

 می کند. مورد توجه قرار داده و آن ها را در یک مکان گرد هم آورده و مالقات

 مراحل اساسی:

 موضوع مورد بررسی برای نیازسنجی روشن شود -1

 از افرادی که اطالعات را در اختیار دارند دعوت به عمل آید -2

 مکان مناسب برای جلسه و تجمع تدارک دیده شود -3

 نفره تقسیم گردد 8تا  6افرادی به گروه های  -4

 یار آن ها قرار داده شودفرصت کافی را برای بحث و بررسی و انتخاب نماینده در اخت -5

 فرایند تا دستیابی به توافق پی گیری گردد -6

 این فن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایط زیر برقرار باشد:

 نظرات و دیدگاه های افراد در رابطه با نیازها دارای اهمیت باشد -1

 تعداد افراد شرکت کننده در نیازسنجی محدود می باشد -2

 راد در مکان معینی امکان پذیر باشددستیابی و تجمع اف -3

 برای سنجش نیازها یا دستیابی به داده های مورد نیاز محدودیت زمانی وجود داشته باشد -4

 محاسن

 تعامل ثمربخشی میان شرکت کنندگان برمی انگیزد -1

 ماینداجازه می دهد نه فقط نمایندگان، بلکه سایر افراد نیز در بحث شرکت کنند و یا آن را آزاد مشاهده ن -2

 معایب

 داده های حاصله ممکن است فاقد عینیت کافی باشند -1

 ممکن است بحث رودررو برای برخی از افراد تهدیدآمیز باشد. -2

 فن فیش باون
 این فن درصدد شناسایی دالیل و عوامل ایجاد کننده یک نیاز یا مساله عمده است.

 د.زمانی استفاده می شود که دالیل عمده بروز مساله، محدود باشن

 نوشته می شود. "سر ماهی"مساله عمده شناسایی شده به دقت تعریف می شود و در قسمت 

 از طریق فرایند بارش مغزی، ایده ها و دالیل اصلی شناسایی می شوند.
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 محاسن

 .برای واحد های مختلف سازمانی و مسائل مختلف مناسب است 

  نیز کمک می کند.عالوه بر عوامل آشکار، به فهم مسائل و مشکالت پنهان 

 .جنبه شوخی و تفریحی دارد 

 معایب

  مسائل فرعی نیز علت یابی شوند مورد غفلت قرار می گیرد.توالی علل و اینکه 

 .توجه به چند علت یا مساله محدود می تواند نیازسنجی را منحرف یا محدود کند 

 گروه های متمرکز
 ین پژوهشیدعوت از افراد برای شرکت در یک جلسه برای تعیین عناو

 

 

 ساختار گروه متمرکز

 ساختار آن شبیه یک قیف است. بحث با سواالت وسیع و عمومی شروع و به قسمت سواالت جزئی حرکت می کند و با یک یا چند نظر عمده به پایان

 می رسد.
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 روش تصویرپردازی یا خیال پردازی
 ب است.ایده آل ها و نقاط مطلودر اینجا تاکید عمده بر تصویر کردن 

 محاسن

 توسعه کار تیمی از طریق تبادل ایده ها بین کارکنان 

 .طرح امکانات و احتماالتی که از طریق سایر روش ها قابل دسترسی نیست 

 هدف مدار کردن فعالیت های آموزشی سازمان 

 معایب

 افرادی که موانع و مسائل عینی را مطرح می کنند مورد سرزنش قرار می گیرند 

  یا بلندپروازانه در سازمان هایی که وضعیت موجود آن ها با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، مورد بی توجهی قرار می ایده های عالی

 گیرد.

 مشاهده مستقیم
 یمثال کارکنان یک رستوران هنگامی که در کنار مشتریان حضور دارند، عکس العمل ها و آنچه که درمورد غذای رستوران گفته می شود، بررسی م

 ند بدون آنکه سایرین بدانند که فرد مشاهده گر، کارمند رستوران است.کن

 محاسن

 کم هزینه است 

 اسم مشاهده گر و هویت او می تواند محرمانه باقی بماند 

 زمان بندی کار، انعطاف پذیر است 

 .داده های حاصل از مشاهده به کیفیت نیازسنجی می افزاید 

 معایب

  نیستعلمی و یا معرف جامعه مورد نظر 

 در صورتی که مشاهده گر شناسایی شود داده ها مخدوش می شود 

 در طیف گسترده قابل کاربرد نیست 

 ... و 
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 جلسه شهری یا فوریوم باز )آزاد(
 میتینگ شهری یکی از راه های جلب مشارکت تعداد زیادی از مردم در نیازسنجی پژوهشی است.

 

 

 استفاده از اطالعات موجود در آرشیو
 آن عبارتند از بررسی اسناد موجود در دفاتر شکایات و بازرسی، حوادث اتفاق افتاده در سازمان و ... نمونه های

 محاسن

 .معموال مدارک موردنیاز قبال جمع آوری و طبقه بندی شده است 

 غالبا داده ها به صورت کمی در قالب گزارش های ادواری موجود است 

 .داده ها، اصیل و مرتبط با سازمان است 

 اهی اطالعات تکمیلی و نیز دالیل بروز مسائل و حوادث قابل دسترسی است.گ 

 معایب

 اسناد معموال با کیفیت عالی نگهداری نمی شوند و در برخی از موارد دقیق نیستند 

 معموال تصویر کاملی از موضوع یا مساله فراهم نمی کنند 

 جود دارد.مشکل هماهنگی و دسترسی به داده ها نیز در برخی سازمان ها و 
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 :مطالبدریافت دیگر 

 در پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی

 
WWW.RAHBORDI.IR 

 پنجره ای نو به افق اندیشه انقالب اسالمی
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ضررروری اسررت تا از لحاظ مفهومی بین  

شرررناسرررایی نیازهای پژوهشررری )فرایند  

شناسایی تمام طرح ها و عناوین پژوهشی    

بالقوه، صرررف نظر از کیفیت و اولویت آن 

ها اسررت که هدف اصررلی دسررتیابی به   

ت تحقیقاتی  حداکثر عناوین و موضررروعا   

ست(، تعیین اولویت های تحقیقاتی و نیز   ا

یل شرررویم.        قا فاوت  نابع ت تخصررریص م

بخشررری از           موعرره و  ج م یر هرکرردام ز

نیازسررنجی پژوهشرری اسررت. نیازسررنجی 

شی         سایی نیازهای پژوه شنا شی با  پژوه

بالقوه آغاز می شررود، با اولویت بندی این 

تدارک              با  تا  های بد و ن یا مه می  ها ادا یاز ن

سترس    مبنایی برا صیص منابع در د ی تخ

 به عناوین پژوهشی به اتمام می رسد.


