
 

  

 

  شودتحقیقات سیاست علمی کشور منتشر می کزدر حوزۀ علم، فناوری و نوآوری توسط مر« رهیافت»فصلنامه. 
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 راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه رهیافت

ترویجی  -های علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمیدر حوزه یپژوهاستیس هدف بامرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
 کنند:با اهداف زیر منتشر می رهیافت را

 ؛هاآنترین تحوالت در های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازهارائه اطالعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه 

 ؛هاآنها و تقویت ، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهشعلم هایها در حوزهپژوهش ایجاد هماهنگی در 

 در حوزه  افتهینشر و جدیدترین آثار  های پژوهشیترین فعالیتترین مسائل؛ تازهرسانی در خصوص عمدهاطالع

 های گوناگون؛گذاری علوم و پژوهشسیاست

  فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقاالت و متون  شدن نهینهادبه رشد و کمک

 های علم، فناوری و نوآوری.در حوزه بخشاطالع

 راهنمای نگارش

 به چاپ مقاله در فصلنامه رهیافت در ارسال و نگارش مقاله به نکات زیر توجه کنند: مندانعالقه

 ؛چاپ قرار دارندهای تحلیلی و ترویجی در اولویت مقاله 

  از طریق سایت ارسال مقاله به شکل الکترونیکی خواهد بود. برای این منظور فایل مقاله راwww.nrisp.ac.ir  و یا
 ارسال کنید؛ Rahyaft.nrisp@gmail.comطریق سامانه الکترونیکی از 

 افزار ها با نرممقالهWord  به همراهpdf آن و حداکثر در هشت هزار کلمه تهیه شود؛ 

 باشند )بررسی  شدهارسالهای دیگری زمان برای بررسی به مجلهبه چاپ رسیده و یا هم قبالا های ارسالی نباید مقاله

 شود(؛ای که این بند را نقض کرده باشد متوقف میمقاله

 و ارسال کنند؛ های خود را در چهارچوب فصلنامه آمادهنویسندگان باید مقاله 

  فونت  14در انتخاب عنوان از حداقل واژگان و از سایزB Titr 14 صورت بهBold .استفاده شود 

 نویسندگان مقاله

  فونت 12نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در صفحه اول مقاله با سایز ،B Nazanin صورت بهBold نوشته شود؛ 

  صورت باالنویس بر اساس الگوی ذیل مشخص شوند:با اعالم یک شماره به هرکدامنویسندگان 
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 عنوان مقاله

 ، ...3، نويسنده سوم*2، نويسنده دوم1نويسنده اول

 شهر، کشور تحصیل،. رتبه علمی نويسنده اول، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل 1

 شهر، کشور . رتبه علمی نويسنده دوم، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل،2

 شهر، کشور . رتبه علمی نويسنده سوم، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل،3

 

 الکترونیک خود را در  باید نام و آدرس پستتواند هر یک از چند نویسنده مقاله باشد( مینویسنده مسئول مکاتبات مقاله )که می
 مسئول *پانوشت صفحه نخست درج کند و با یک عالمت ستاره در آغاز پانوشت، مسئولیت خود را مشابه مثال معرفی کند: 

 Email_id@EmailProvider.comمکاتبات: 

  ها در انتهاي چکیده در یک صفحه واژه کلمه تدوین شود و به همراه کلید 200-300چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در
 .مجزا از متن اصلی درج شود

  چکیده فارسی با فونتB Mitra 13 pt, Bold  و چکیده التین با فونتTimes New Roman 12 pt نوشته شود. 

 گیري باشد:ها و نتیجهپیوسته شامل: هدف، روش کار، یافته وصورت ساختارمند  متن چکیده باید به 

 .شفاف توضیح داده شود صورت به: مسئله و هدف مطالعه هدف

در آن، شیوه گردآوري و تنظیم مطالب  شده گرفته به کارهاي در پژوهش و روش استفاده موردشناسانه : چهارچوب روشروش

 .صورت مشخص توضیح داده شودبه

 .ها و در چهارچوب آن نوشته شودگیري باید با توجه به یافتههاي اصلی پژوهش و نتیجه: اهم یافتهگیریها و نتیجهیافته

 نوشته شود. (B Mitra 13 pt)کلمه متناسب با عنوان و محتواي مقاله با فونت  5الی  3: هاکلیدواژه

 صورت تکبه متن مقاله( ستون و با فونتB Mitra 13 pt )نوشته شود. 

 ها و اصطالحات داخل متن با فونت معادل انگلیسی واژه(Time New Roman 10 pt پانویس شوند، در صورت تکرار واژه )
 .کندپانویس کفایت می باریک

  هاي علمی خارجی تبعیت کندباشد و از سبک متعارف نوشته یکدستاسامی خاص. 

 فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است. 

 به  ریصورت ز شده و برابر همان شماره در فهرست منابع به يگذاراستفاده در متن )داخل کروشه(، شماره بیبه ترت دیمنابع با(
ترجمه  یسیبه انگل دیبا یاست که منابع فارس يادآوری( آورده شوند. الزم به افتیفصلنامه ره ژهیو یجزئ راتییونکوور با تغ وهیش

  .وندو در قسمت منابع آورده ش

 ستین يگذاربه شماره ازیاست و ن یذکر شماره و نام سوره در داخل متن در داخل پرانتز کاف م،یقرآن کر اتیدر مورد استناد به آ. 

  ؛افتیفصلنامه ره ژهیو یجزئ راتییونکوور با تغ وهیاستناد به منابع به ش یکل یهاقالب

 استناد به کتاب یکل قالب: 

  کتاب عنوان[خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. نام (Persian) [.  .سال نشر. ;محل نشر: ناشرشماره چاپ 

 رود.فارسی بکار می يهاکتاببراي   Persianواژه
 :نمونه

Gharamaki A, Nocheh-Falah R. [Barriers of professional ethics development in 
organizations (Persian)]. 1 sted. Tehran: Samt Publication; 2007. 
  

 مترجم يدارا هاياستناد به کتاب یکل قالب: 



 

 هیافتر راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه رهیافت
 

 

  .نام و نام خانوادگی مترجم یا [ )سال انتشار به میالدي(. عنوان کتاب. نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان اصلی
 .به میالدي نشر ترجمهسال  ;محل نشر: ناشر. شماره چاپ. ]مترجمین

 ه:نمون
Creswell Jw, Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. (2005).  
[AR Kiamanesh, J Saraei, Persian trans.]. 1 sted. Tehran: Aisia Publication; 2007.  

 

 در نشریه استناد به مقاله یکل قالب: 

 عنوان مقاله .نویسنده یا نویسندگانو نام  یخانوادگ نام (Persian)شماره  دوره )شماره(: ;. سال نشریه میالديهی. عنوان نشر
 صفحات.

 رود.کار میه هاي فارسی ببراي مقاله  Persianواژه

 نمونه:    
Farhud DD. Adherence to principles of professional ethics in traditional professions. 
(Persian). Ethics in science & technology. 2011; 8(1): 1-4.  

 

 در کنفرانس: شده ارائه استناد به مقاله یکل قالب 

 لهعنوان مقا[نویسنده یا نویسندگان. و نام  یخانوادگ نام .[(Persian) دوره )شماره(:  ;. سال نشریه میالديهیعنوان نشر
 شماره صفحات.

 رود.کار میه هاي فارسی ببراي مقاله  Persianواژه

 نمونه:

Shirazi E. [Telemedicine in child and adolescent psychiatry (Persian)]. Paper presented at: 
Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry. 17-19 September 2013; 
Tabriz, Iran.  

 

 دانشگاهیرساله و  نامهانیپااستناد به  یکل قالب: 

 نام   گاه در آن قرار دارد:نام شهري که دانش ]نوع رساله[.. [دانشگاهی رسالهنامه یا  -پایانعنوان ]. نویسندهو نام  یخانوادگ نام
 سال انتشار به میالدي. دانشگاه: 

 رود.کار میه فارسی بهاي دانشگاهی و رساله هانامهیانپابراي   Persianواژه

 :نمونه
Saeedi R. [Performance of brown algae Sargasum sp. Dried to remove lead and cadmium 

from aqueous solution (Persian)]. [PhD dissertation]. Tehran: Medical Sciences of Tehran 

University; 2005. 
 

 استناد به وبگاه یکل قالب: 

 نشانی  [.دسترسی شامل سال، ماه و روز تاریخ(. ]يالدی)سال انتشار به م .. عنوانیدآورندگانپدیا  دآورندهیو نام پد یخانوادگ نام
 دسترسی.

 واژهPersian     رود.کار میه فارسی ببراي منابع 

  نمونه: 
Bandura A, McLeod SA. Social Learning theory (Persian). ( 2016 july 15). Available at:   
www.simplypsychology.org/bandura.html 
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 کهیاما درصورت؛ شودیم انیب یدر درج اثر اصل بیها به ترتکمتر باشد نام همه آن ای دآورندهیپد شش يدارا آثار کهیدرصورت 
استفاده  .et al ۀدر منابع از واژ آن از پسو  شده نوشتهنفر اول  ششباشد، فقط نام از شش نفر  شتریب دآورندگانیتعداد پد

 .شودیم

 و نمودارها هانگاره ها،جدول: 

 انگریب  ییتنها بهشود که  یطراح ياگونهبهو  ردیمناسب خود در متن مقاله قرار بگ يدر جا دینمودار با ایجدول، نگاره  هر  
 فهم آن نباشد. يبه رجوع به متن مقاله برا ازیمطالب خود باشد و ن

 نییدر پا دینگاره و نمودار با حاتیجدول آورده شود. عنوان و توض ریآن در ز حاتیدر باال و اختصارات و توض دیجدول با عنوان 
 آن آورده شوند.

 ها به ترتیبی که در پردازي مناسب باشند. جدولاي ترسیم یا تهیه شوند که براي تکثیر و نسخهگونهها و تصویرها باید بهشکل
 شماره و عنوان باشند و در قسمت باالي جدول توضیح کوتاه در خصوص آن ارائه شود و تاریخ تهیه و مأخذاند داراي متن آمده

داري شود. کلیه متون شود اکیداً از ذکر جدول بدون توضیح در متن مقاله خودقید شود. توصیه می هاآن دقیق در زیر طوربه هاآن
چین فارسی و وسط صورتبهشوند. همه اعداد در جداول  ( تایپB Mitra 10 ptچین با فونت )وسط صورتبهداخل جدول 

 .تایپ شوند

 هایی هاي مختلف علمی نیز بخشمعرفی کتاب، مصاحبه و میزگرد با افراد شاخص در حوزه فناوري یا متخصصان در حوزه نقد و
 .از فصلنامه خواهد بود

 اند، در پایان مقاله قبل از انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاري داشته یی که درهاهرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان
 .ها آورده شودنوشتپی
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 برگ درخواست اشتراک
 رهیافت ترويجیفصلنامه علمی 

سااسااه ؤرهیافت را برای اینجانبا م علمی ترویجی....... فصاالنامه  تا شااماره سااالها از شااماره .......دوره یک لطفاً
شانی ............................................................................................................................................. سال  ................................. به ن ار
نام بانک ملی شااعبه دانشااتاه تهران به نزد 2172049001002شااماره  حسااا به زشاادهیوارمبلغ  قبض) کنید

 .درآمدهای اختصاصی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمیمه است(
 امضا:
 تاریخ:

 :شماره تماس برای پیتیری
 ریال 110.000 :شمارهبهای تک 

 ریال 440.000ساله:بهای اشتراک یک 

 ، 9، پالک رادخیابان قانعی، ، خیابان شیراز جنوبی، خیابان مالصدرا. میدان ونک: تهراننشانی دفتر مجله
 88069760:نتاردور 103: داخلی 88036144 :تلفن . طبقه سوممرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 Rahyaft.nrisp@gmail.com: نشانی الکترونیکی 1435894461 :پستی کد

 



 

 

 

 سخن سردبیر

تقویت و  باهدف 1370 از بهار رهیافتنشریه  تشار مقاله در مجالت علمی است.علمی به جامعه ان يهاافتهیانتقالهاي یکی از راه

هاي مختلف اعم از گذاري علمی و پژوهشی در زمینهایجاد هماهنگی در امر پژوهش و نیز طرح مسائل، مطالعات در حوزه سیاست

هاي اندیشمندان تالش نشریه از ابتدا تا امروز بر این بوده است تا بتواند دیدگاه .علوم انسانی و علوم طبیعی فعالیت خود را آغاز نمود

 يهاحوزهبخش در و متون اطالع هاانتشار مقاله زیرا بر این باوریم که؛ و در اختیار مسئوالن و نهادهاي مرتبط قرار دهد يورآجمعرا 

 را فراهم کند. تواند زمینه رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی در جامعهعلم، فناوري و نوآوري می

 هايیافته فصلنامه رهیافت، گسترش مرزهاي دانش نقش کلیدي دارند.علمی و ثبت، نشر و ارتقاي سطح  فرایندعلمی در  مجالت

از همه متخصصان، محققان  .کندیمرا منتشر  در حوزه علم، فناوري و نوآوري نظرانصاحبپژوهشگران و حاصل از تالش علمی 

 فصلنامه و افزایش مدنظر يهاحوزههاي کشور در با رویکرد حل چالششود دعوت میعلم، فناوري و نوآوري  و دانشجویان عرصه

 مند شوند.ها بهرهاز افکار و نظرات ارزشمند آن اصیل علمی بپردازند تا عموم مردم هايمقاله اثرگذاري مقاله در جامعه به تدوین

قانونی و هاي بسیاري در ابعاد مختلف سیاستی، نهادي، چالش حاکی ازدر کشور  ررسی تجربۀ ارزیابی علم، فناوري و نوآوريب

کشور،  حوزه علم، فناوري و نوآوري دردر  ي تجربۀ فعلی و شناسایی ابعاد حاکم بر ارزیابیکارآمدیابی دالیل ناریشه .است فرهنگی

هاي مختلف ارزیابی علم، شناسایی و ارائه شاخص. دینمایمچندان  مسئولیت همه اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه را دو

 نمودن فراهم با زیرا جامعه علمی کشور است اجتماعی يهاتیمسئول ترینیکی از مهم المللیسطح ملی و بین فناوري و نوآوري در

 .سازندیمفراهم  را توسعه علمی کشور براي مناسب و کارا هايسیاست اتخاذ زمینه گذاران،سیاست براي مناسب اطالعات

 مسئلهاندیشمندان در حوزه علم، فناوري و نوآوري با رویکردي نوین و  پیشنهادهايها، نظرات و فصلنامه رهیافت آماده دریافت ایده

 محور است تا براي رسیدن به مرجعیت علمی در این حوزه گام برداریم.

فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقاي سطح علمی فصلنامه  اندرکاراندستتحریریه، داوران و همه  هیئتاعضاي ، مسئول ریمداز 

 و سپاس ویژه دارم. تشکر اندنقش داشته

  اکرم قدیمی                                                                                                       

 رهیافتبیر فصلنامه سرد                                                                                                      
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 شناسی نوآوری بازآرایه

 *1امین پژوهش جهرمی

 مالک اشتر یار دانشگاه صنعتياستاد. 1 

 22/11/97تاریخ پذیرش:  1/7/97دریافت: تاریخ 

 چکیده

از تنوع بیشتري برخوردار موضوع  نیگسترده ا اتیاما ادب داکرده،یپ يریگچشم شیافزا ریدر دهه اخ« باز ينوآور»به مفهوم  عالقه
 تواندیم ينوآور فرایندهر  گریدانیب بسته ندارد. به يبا نوآور یقیدق ياست و مرزها «يفاز » یباز، مفهوم يرو که نوآورآن است از

 يهااز راه یکی. قیدق يمرزبند کیاست و نه  فیط کی ينوآور بنابراین؛ «بسته » يهم تا حدود وشده  یتلق« باز» يهم تا حدود
 یموضوع اتیباز با استفاده از ادب ينوآور یشناسهیآرا زین قیتحق نیاست. هدف ا یشناسهیباز، کاربرد آرا يها از نوآوربرداشت فیتأل

بر مطالعه منابع  یو مبتن ياها، کتابخانهداده يتوجه نحوه گردآور باو  یفینظر نوع، ک از ،ينظر هدف، مرور از قیتحق نیاست. ا
از  يریگبا بهره کندیدانش، تالش م تیریباز و مد ينوآور یشناسمختصر بر مفهوم يبرخط است. مقاله ضمن مرور یاطالعات

شده  ارائه يهایشناسهی. آرادبایمتون دست  نیا يآورباز، به گرد ينوآور يبندهیآرادر حوزه  یموضوع اتیادب يدستاوردها نیآخر
عنوان ابزار به تواندیم هاتفاوتو  هاشباهت سهیها و با امکان مقاوارهحوزه، در قالب طرح نیافزون بر کمک به درک اصطالحات ا

 استفاده شود. يرگیمیتصم

 .باز ينوآور ،دانش تیریمد ،یشناسهیآرا :هاکلیدواژه

 مقدمه

 سرعتبهوکار بسیار سخت است، بازار  شرایط محیطی کسب
، رندیتکثحال  وقفه درجدید بی هايدر حال تغییر است، فناوري

و چرخه پرشتاب  رو به کاهش است دائماًها طول عمر فناوري
ها ایجاد نوآوري، محیطی بسیار پرفشار و آشفته براي شرکت

ویژه در صنایعی که تولیدکنندگان خارجی با نموده است؛ به
وري تر و بهره)ناشی از هزینه پایین هاي تولید پایینهزینه
تر بودن ارزش پول( به آن ورود انسانی و یا پایین نیرويباالتر 

بقا اند. نموده و تهدیدکننده حیات و بقاي صنایع داخلی شده
نوآوري  برهیتکتنها با ها شرکتبراي در چنین محیطی 

هاي از شرکت معدودي تنها کهییآنجا از اما ؛است پذیرامکان
 باشندخودکفا می کامالً نوآوري نظر ازبزرگ و چندملیتی 

                                                           
1. amin.pazhouhesh@gmail.com 
2. Openness 
3. Permeability 

هاي مالی و فنی در حوزه محدودیت عمدتاً باو سایرین 
ها براي نیازمند همکاري با سایر شرکت بنابراین، اندمواجه

هاي توزیع و دسترسی به منابع جدید درآمدي و زیرساخت
 تعجب جاي بنابراین، ؛پشتیبانی محصول و خدمات هستند

سال اخیر  چند در بازنوآوري  «مفهوم» به عالقه که نیست
 رشد نماییو ادبیات مربوط به آن  قرارگرفتهویژه  توجه مورد

گستردگی، ابهام داشته و  باوجودداشته است، اما این ادبیات 
باز »مفهوم  مثال عنوانبه ]1[استگاه دچار ناپیوستگی 

ی جیبه اطالعات راتواند این حوزه هم می در ادبیات« 2بودن
آزاد  يمعنو تیمالک يهاتیکه از محدود اشاره داشته باشد

متضمن تعریفی باشد  و هم]2[ همه باز است ياست و برا
 3يریاشاره به نفوذپذدهد و ارائه می« باز بودن»که چسبرو از 

و جدید اختراعات، محصوالت  ،هادهیاب استکا براي سازمان
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شناسی چسبرو از مفهوم. ]3[از سازمان دارداز خارج  ره،یغ
قرابت و  نیتأم رهیزنج تیریمدنوآوري باز تا حدودي با 

نوآوري  1شناسیرو آرایهاز همین. ]4[پوشانی معنایی دارد هم
، موضوعات ریزپیوستگی بین بر ایجاد ارتباط درونی و   باز عالوه

  به درک بهتر آن کمک خواهد کرد.

 2یسلسله مراتب وهیبه ش زهایچ مرتب کردنعلم  شناسی،آرایه

استفاده  4مندينظام ای 3يبنددستهمترادف  و اغلب است

بندي یا ردهبندي طبقهبه معنی  بنديدسته چند . هرشودیم

ها تواند برحسب شباهتبر پایه روابط است که این روابط می

به معناي تئوري و عمل این  شناسیآرایه تعریف شود و

 بنابراین ؛بندي استبندي و به معنی ساخت این نظام ردهرده

بندي انجام طبقه فرایند»و « بندينظام رده ساخت»تفاوت در 

 هدف ]5[«. دهدقرار می شانیهاها را در گروهاست که مؤلفه

ایجاد ارتباط بین موضوعات و  شناسی،آرایه ایجاد در اصلی

این . 5(1956درک این روابط است )بلوم و همکاران،  تسهیل

تواند بین موضوعات مختلف، بین موضوع و فرد و ارتباط می

شناسی یک آرایه رگذاریتأثافراد برقرار شود. نمونه  بین

به  تنها نهمناسب، جدول تناوبی عناصر شیمیایی است که 

تر یادگیرندگان شیمی کمک نمود، بلکه عناصر درک راحت

 دانش ازآنجاکه امکشوف و یا ناشناخته را نیز مشخص نمود.ن

بوده و البته هنوز  رشد حال درسرعت به نوآوري باز به مربوط

 در هايها و رشتهحوزه در اغلب که طورهمان جوان است و

 و توصیفیهاي شود، نظریهو نورس دیده می ظهور حال

 بهترین این حوزه در در دسترس در اطالعاتهرگونه  و اصول

حوزه آموزش  در بنابراینهستند،  ربطیب وتکه تکه حالت

 توسعه دردهنده  ادبه ی شناسیآرایه از نوآوري باز، استفاده

موضوعات مبهم کمک نموده و یادگیرندگان را  دقیق تعریف

موضوعات مختلف  میان تفاوت وها شباهت تشخیص در

                                                           
1. Taxonomy 
2. Hierarchical manner 
3 .Classification 
4 .Systematics 
5 .Bloom et al.,1956 
6 .Knowledge visibility 
7 .Facilitation 
8 .Taxonomic classification 
9. Systematic content analysis 

گیري ادبیات موجب شکل مجموع دریاري خواهد داد که 

و یادگیرنده شده و ارتباط الزم برقرار  دهندهادمشترک بین ی

کند شناسی به محققان کمک میشود. افزون بر این آرایهمی

سازي هستند هاي مبهمی را که نیازمند تحقیق و شفافحوزه

هاي شناسیقرار دهند. آرایه مطالعه موردشناسایی نموده و 

درک اصطالحات این حوزه، در قالب  افزون بر کمک به

تواند میها ها و تفاوتشباهتو با امکان مقایسه  هاوارهطرح

  استفاده شود. يریگمیعنوان ابزار تصم به

در مورد به انگلیسی  در چند سال اخیر مقاالت متعددي

 ]1[المث عنوان بهشده است.  نوشته نوآوري بازشناسی آرایه

 .دهندارائه میباز  يدانش در نوآور تیریمد ي ازايبندهیآرا

گرا درون هاي نوآوري بازکنش از ايشناسیآرایه ]2[ منبع

شامل فاز دهند که ارائه می یسازمان دگاهیوب محور از د

 پذیريکنندگان، مشاهدهگروه شرکت ،، تمرکز بروندادفرایند

 يمطالعات مورد لیبا تحل ]5[ است. 7يلگریو تسه 6دانش

 ،يعدد يبندهاي طبقهروش از منتشرشده با استفاده

در  ]7[ .اندکرده شنهادیباز پ ينوآور از 8ايآرایه يبندطبقه

با روش « باز بودن»سازي مفهوم در پی روشن قشانیتحق

9مندتحلیل محتواي نظام
هستند و بر این اساس براي  

ریز دانش( دو گرا )جریان درونهاي نوآوري باز درونفرایند

گرا، هاي باز برونفرایندی و اکتساب و براي ابیمنبع طبقه ریز

ه کچنانکنند افشاء و فروش را شناسایی میي هاطبقه ریز

شناسی نوآوري درباره آرایهادبیات موضوعی انگلیسی  شد گفته

باز افزایش داشته، اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است، 

 باره نیا دراي فارسی توان به مقالهی میسخت بهکه چنان

ضمن مرور مختصري بر این مقاله  رونیا از. افتیدست

گیري از شناسی نوآوري باز و مدیریت دانش، با بهرهمفهوم

شناسی نوآوري ي ادبیات موضوعی، به آرایهآخرین دستاوردها
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به  ادبیات مربوطه ،منظوربه این  .است پرداخته باز

شد و سپس تجزیه اطالعات  بررسی شناسی نوآوري بازمفهوم

با بررسی کامل ادبیات   داد:در سه مرحله رخ  آمده دست به

تحقیق، فهرستی از مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی 

اند از مطالعه فرعی به این موضوع پرداخته طوربهمقاالتی که 

، 1دایرکتمنابع اطالعاتی برخط خارجی همچون ساینس

 5و تیلور و فرانسیس 4اییتریپل، آي3وایلی، جان2اسپرینگر

د؛ چکیده کالم این گرفتن قید زمانی، تهیه ش در نظربدون 

با  ،تینها دربندي شد؛ و و دسته شدمقاالت استخراج 

استخراج عناصر کلیدي، ترکیب نهایی این موارد انجام شد و 

 بندي صورت گرفت.جمع

 باز ینوآور یشناسمفهوم

ترین راهبرديعنوان  دانش را به ،6رویکرد مبتنی بر دانش

 یرقابت تیمز جادیا ییکه توانا گیرددر نظر می منبع شرکت

ایجاد  واسطه به رایز ؛برتر را دارد یو عملکرد سازمان داریپا

 ریتأثسازمان بر سودآوري خدمات، تفکرات جدید در تولید و 

آن  دیو تقل بوده دهیچیپ ینظر اجتماع ازمستقیم داشته، 

 بسطدرواقع  ،رویکرد مبتنی بر دانش ].8[است دشوار

 کیکند منابع که ادعا می است 7بر منابع یمبتن دگاهید

 ،8مندارزش که هستند یرقابت مزیتمنبع وقتی شرکت 

 رقابلیو غ سخت بودن تقلیدشان()10غیرقابل تقلید ،9ابیکم

ویژگی ارزشمند بودن بدان معنی است که  باشند. 11ضیتعو

 منبع باید قادر به خلق ارزش پایدار براي شرکت باشند. به

اگر منبعی توان کاهش هزینه یا افزایش درآمد  مثال عنوان

منابع یعنی  بودن کمیابشود. داشته باشد، ارزشمند تلقی می

                                                           
1. www.sciencedirect.com 
2. Link.springer.com 
3. Link.springer.com 
4. Ieeexplore.ieee.org 
5. www.tandfonline.com 
6. Knowledge-Based View (KBV) 
7. Resource-Based View (RBV) 
8. Valuable 
9. Rare 
10. Inimitable 
11. Non-substitutable 
12. Incremental Innovation 
13.Radical Innovation 

 وند وها پخش شباید به شکلی ناهمگون در بین شرکت

 تنها در تصرفیا نباشند و  یدسترسبراي رقبا قابل یراحتبه

کمیاب بودن منابع موجب  ها باشند.معدودي از شرکت

روگرفت منظور حفظ منابع از به. گرددمی هاآنارزشمند شدن 

تقلید بوده یا قابلیت  رقابلیغ دتوسط رقبا، این منابع بای شدن

شرکت،  کی خیمانند تارعواملی  تقلید اندکی داشته باشند.

 غیرقابل تقلید بودنمنابع،  انیم توان ارتباطو  یدانش ضمن

بودن بدان معنی  جایگزین رقابلیغ دهد.می شیافزارا منابع 

چون امکان  باشند؛ داشته مشابه منابعی نباید رقبا است که

 .گرددتوسط یکدیگر میسر می هاآنجایگزینی 

 لیبا پتانس يدیکل یمنبع ،، اگرچه دانشوجود نیا با  ]9[ 

 مؤثرمدیریت  بدون سوکاما از یاست،  ییباال راهبردي

دانش از مزیت طور کامل به توانندنمیها شرکتدانش، 

و از دیگر سو، دانش فقط درون مرزهاي شرکت  مند شودبهره

 12، تنها نوآوري تدریجیگرید انیب بهمحصور نشده است. 

و  شده پنهاناست که در قلب مدیریت دانش درونی سازمان 

 دانش هم ، نیازمند13کالیراد هايينوآور هب یابیدست

زاد سازمانی است. نوآوري سازمانی و هم دانش برونزاد درون

در  سازمانی راباز، راهبردي جدیدي است که دانش برون

در  میپارادااین راهبرد، تغییر  .کندادغام می ينوآور فرایند

 توسط چسبرو معرفی شد و هدف آن،است که حوزه نوآوري 

 يدر ارائه نوآور هاشرکتاتصال و اشتراک دانش و منابع 

نوآوري، اکنون  فرایندپارادایم پیشین حاکم بر . ]10[ است

را  یسنت این پارادایم 1شکلشود. نوآوري بسته نامیده می

از منابع دهد که عمدتاًهایی نشان میدر شرکت ينوآور يبرا
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بر اساس  کنند.توسعه محصوالت استفاده می يبرا یداخل 

و توسعه  قیواحد تحقتعدادي  يشرکت دارا این رویکرد،

 يبه دنبال نوآور، بازار گذاريبا هدفاست که  سازمانیدرون

.هستند

 

 

 ] 11[بازار سازمانی به نوآوری بسته: از تحقیق و توسعه درون (1شکل 

مبدع  عنوان بهنوآوري باز بر اساس نظر چسبرو )در مقابل، 
هاي انیاستفاده از جر»: شودمی فیتعر مفهوم(، بدین نحو این

به  دنیسرعت بخش يدانش برا ریزریز و بروندرونهدفمند 
از  یاستفاده خارج يبرا هاو گسترش بازار یداخل ينوآور
بر  تیریمدنوآوري باز،  یاصل منطق بنابراین ؛]12[« ينوآور

گرا( برون بُعد) ریزگرا( و بروندرون بُعدریز )درون انیجر
بهبود  يبرا ها، فناوري، مهارت و زیرساختدانشاطالعات، 

خارجی  ينوآوراز  يبرداربهره بیشینه کردنو  یداخل ينوآور
فضاي نوآوري باز  در هاشرکت. ] 13[ استها انواع سازمان

زمان به استفاده نموده و هم هاي دیگرانها و فناورياز ایده
شان استفاده ماندههاي بیهدهند که از ایددیگران اجازه می

دهد از اجازه میوکار بر پایه نوآوري ب گیرند. مدل کسببهره
هاي درونی وارد شوند و ایده تري از بیرونهاي بیشتا ایده

 بودن،باز مفهوم  بنابراین ؛تري به بیرون جریان یابندبیش
 یخارجمندي با استفاده از دانش خارجی، بهره داخلی رينوآو

تلفیقی( را شامل  فرایند) و یا هر دو از نوآوري و دانش داخلی
 .(2شود )شکل می
 

 

] 14[و تلفیقی دانش و نوآوری  ریزریز، بروندرون فرایند (2شکل 

 2بازار 

 3بازار 

 1بازار 

 منابع بازارها

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

ت
رک

ش
 

 روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري

 بسته

 ریزدرون فرایند

 دانش بیرونی

 ریزبرون فرایند

  فرایندتلفیق 

 ریزبرونریز و درون

 درون مرزهای سازمان

 سازمانینوآوري درون

نوآوري یا دانش 
 سازمانیدرون

برداري و نوآوري بهره
 مشترک

برداري بیرونی از دانش بهره
 یا نوآوري
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متضمن دو معنا است « باز بودن »است مفهوم  ذکر انیشا

مجوز  او ی د؛راستفاده ک گرانیاز آن بدون اجازه د بتوان.]15[
توان دهد که میامر نشان می نیا گرفت. دهیناد استفاده را

در ي. و قو ؛فیضع تمایز قائل شد: دو سطح باز بودن نیب
استفاده از  ياست که برا یمعن نیبه ابودن باز  ،يقو سطح

متعلق دانش منابع  نیا .نیستمجوز  کسب بهمجبور  دانش،
 در آن را کنترل کند. یکه بتواند دسترس ستین یبه کس

مجوز  نیمجوز باشد، اما ابه  نیازممکن است  ف،یضع يمعنا
 نجایادر  .دهدکافی نمیعمل  اریاخت آن، صاحببه  یلیبه دال

 اثر است.مجوز وجود دارد اما خنثی و بی

  شناسی نوآوری بازآرایه

 جریان دانش برحسب

اکثر محققان رو درباره نوآوري باز، بمبتنی بر دیدگاه چس

 2گرابرونو  ؛1گرادرون :نگرندمی بُعددو نوآوري باز را از 

هدفمند دانش و  3ریزدرون انیشامل جر گرادرون ابعاد. ]13[

منابع  دررا  دیدهد تا دانش جدها اجازه میشرکت است که به

ها، ، رقبا، دولتکنندگاننیتأم ان،یمانند مشتره یخارج

کشف  یقاتیهاي تحقسازمان ایو  یانمشاوران، دانشگاه

که سازد را قادر میشرکت  گرا،دروننوآوري باز  .]13[ کنند

 گاهیو پاداشته  ي سازمانی خودفراتر از مرزهااندازي به چشم

استراتژي که  ییها، شرکتبر این اساس .غنا بخشد دانش را

هاي دهیاز ا توانندمی کننداتخاذ میرا  گرادروننوآوري باز 

هاي تیو قابل دیهاي بازار جددانش، فرصت یبیو ترک دیجد

همچون  هاییفعالیت.]16[ شوندمند حل مسئله بهره دیجد

                                                           
1. Inbound 
2. Outbound 
3. Inflow 

4.’sourcing-in' ها در داخل شرکت.شود به درون شرکت و انجام آنکارهایی که در بیرون شرکت انجام می انتقال 
5. Joint R&D 
6. Merger and Acquisition 
7. Strategic alliance 
8. User involvement 
9. Outflow 
10. Licensing-out 
11. Spin off 
12. Open-sourcing 
13. Coupled process 

 ،6اکتساب، ادغام و 5مشترک و توسعه قی، تحق4سپاريدرون

دسته قرار  نیدر ا 8مشارکت کاربران و 7راهبردي ئتالفا

شده، شرکت  نشان داده 3طور که در شکل همان .رندیگمی

ی، خارج يها و منابع شرکاییتواند با استفاده از توانامی

موجود  يبه دست آورد که بر بازارها دیاز منابع جد یبیترک

هایی که با چالش مثال، شرکت عنوان بهکند. تمرکز  دیجد ای

 یتوانند از منابع خارجمواجه هستند می يحفظ سرعت نوآور

( استفاده A یمحصوالت نوآورانه )خط منحن براي ارائه

)خط  دیبازار جد يریگتوانند در شکلدو سازمان می ای ،کنند

 .مشارکت نمایند( B یمنحن

 ،ایدهخارجی از  ريبردابهره گرا،بروندر مقابل، نوآوري باز 

 9ریزبرونهدفمند  انیجرشرکت )داخلی  فناوري ، یادانش

11ایجاد شرکت زایشی، 10مجوز. صدور است( دانش
منبع  و 

 مطابق هستند.ریز از نوآوري باز برونهایی نمونه 12ی بازابی

هدف قرار دادن بازار  برايد نتوانمی ی، منابع داخل4شکل

 یمثال، صدور مجوز )خط منحن يبرا د.نشو هدایت دیجد

Dشرکت  یاستفاده از دانش درون قادر بهرا  یخارج کی( شر

 .سازدمی دیبازار جد جادیو ا

ریز رونو ب ریزدرون يهاانیجر بیبا ترکنیز  13تلفیقی فرایند

هاي نوآوري باز در نظر یکی از آرایه عنوان بهتواند میدانش 

مثال،  عنوان واحد )به کیشر کینظر نقطه ازگرفته شود. 

زمان در دو جهت طور همکه دانش به ی(، زمانیشرکت کانون

راهبردي با  ائتالفکه شرکت  یزمان مانند) شودمبادله می

دانش  انیتواند با دو جردهد(، میانجام می گریشرکت د
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 .نشان داده شود افتدزمان اتفاق میدو فلش( که هم)مستقل 

اگر حتی  ،اصلیشرکت  يبرا ت،یضعو نی، در احالنیا با

، شته باشدوجود دا گرینفع شرکت د هدانش ب ریزبرون انیجر

 يبراریز دانش( )جریان درونب دانش استکا همانهدف 

 جهت کی شهیهم نیبنابرا؛ خواهد بود دیارزش جد جادیا

خواهد وجود  اصلیدانش از منظر شرکت  انیجرغالب در 

 فراینداز  یتواند مثالمی B یخط منحن 3در شکل .داشت

، فراینداین ، اصلی منظر شرکت از .تلفیقی باشد نوآوري باز

دیده  Xک یشروقتی از منظر اما گرا است، درون نوآوري باز

 است. گرابرون نوآوري باز .شودمی

 
 .]11[گرا نوآوری باز درون (3شکل 

 

 
 ]11[گرا نوآوری باز برون (4شکل 

 

دهد. ایشان گرا ارائه میشناسی از نوآوري باز درونآرایه ]1[
 فرایند ریسه زریز )اکتساب دانش( را شامل جریان درون

 و ؛دانش یابیارز؛ دانش يجووجستاکتشاف/ :دانندمی

 افتنیبه  نجایاکتشاف دانش در ا دانش. یابیمنبع  ای اکتساب
توان در را می دانش کردن دانش موردنظر اشاره دارد. دایو پ

 یحت ان،یو مشتر کنندگاننیکه شامل تأماکوسیستم شرکت 

 1بازار موجود 

 2بازار موجود 

 3بازار موجود 

 بازارها

 Bبازار بیرونی 

 Xبازار جدید 

 Xبازار بیرونی 

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

 منابع

نوآوري روند سنتی نوآوري موسوم به 

 بسته

 Bشریک 

 Xشریک 

 گراباز درون -روند 

 منابع

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

 1بازار موجود 

 2بازار موجود 

 3بازار موجود 

 بازارها

 1بازار جدید 

 A شریک

 2بازار جدید 

روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري  گرانوآوري باز درون -روند نوآوري 

 بسته

 Aبازار بیرونی 

ت
رک

 ش
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 2هاي نوآوري باز، پلتفرم1ات ایده مسابق .، پیدا نمودرقبا است

عنوان منبع توانند بهیمنبع باز مافزار در توسعه نرم مشارکتو 
ها و با دانشگاه يهمکار .رندیاستفاده قرار گ مورد دانش

منجر  دیممکن است به دانش جدنیز  یقاتیمؤسسات تحق
 نیز شده ثبتهاي اینترنتی اختراعات درگاه یحت شود.
مرحله دوم  یابیارز ارائه دهند. دیهاي جددهیتوانند امی

دانش،  3يسودمنداین مرحله به ارزیابی  اکتساب دانش است.
و سپس توانایی استفاده  تطابق نیاز سازمانی و دانش اکتشافی

 مختلف دگاهیاز دو د يسودمند .پردازداز این دانش می
 دیمفسودمند و  یدانش ،يمشتر دگاهید از :شودارزیابی می

ي ازهایکرد که ن لیتبد یبتوان آن را به محصولکه است 
 کهاست  دیمف یدانش ،شرکتاز منظر  .را برآورده کند مشتري

مثبت نقدینگی  انیکرد که جر یبه محصول لیبتوان آن را تبد
ورود آن به  یدانش خارج اکتساب یینها گام. کند جادیا

بر این  .رایگان است صورتبهسازمان با پرداخت پول یا 
 (.5اند )شکل شناسی جامعی ارائه نمودهآرایه ] 1[اساس

 

 

] 1[گرا شناسی نوآوری باز درونآرایه (5شکل 

هاي همکاري و حکمرانی در با توجه به حالت مثال عنوانبه
کارگیري رایگان یا پولی دانش در سازمان، دو به فرایند ریز

                                                           
1. Idea competitions 
2. Open innovation platforms 
3. Usefulness 
4. Acquisitions 
5. Joints venture 

هاي تیفعالهاي شود. آرایهآرایه رسمی و غیررسمی ایجاد می
و  5گذاري مشترکسرمایه، 4حقوق مالکیت، شامل یرسم

 

های حکمرانیحالت  

 ارزیابی

 ضمنی

 تدریجی

 مراکز رشد

گرانوآوری باز درون هافرایند ریز   

وجو / کاوش دانشجست  

 منابع

 سازمان

های همکاریحالت  

 مدیریت شبکه

های ایدهی نوآوری باز، رقابتهاپلتفرم  

تحقیقاتی مؤسساتها و دانشگاه  

های نوآوری، صنعتشبکه  

مشتریان، کنندگاننیتأم  

 دفاتر انتقال فناوری، کارگزاران دانش

شدهثبتاختراعات   

 ارتباط

 اعتماد

 انگیزه

 ماهیت دانش

 ماهیت نوآوری

 کاربردپذیری

 صریح

 رادیکال

کارگیری در سازمانبه  

غیرپولی(-)پولی   

های همکاری/حکمرانیحالت  

 مدیریت شبکه

های رسمیفعالیت  

های فعالیت  

یررسمیغ  

 ارتباط

 اعتماد

 انگیزه

 تحقیق و توسعه مشترک

 تحقیق مشترک دانشگاهی

 صدور مجوز

گذاری مشترکسرمایه  

هااکتساب  

 ارتباط مستقیم با مشتری

 ارتباط مستقیم با کاربران پیشرو

 مشارکت در توسعه منابع باز

هاگذاریاشتراک  
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از  یررسمیهاي غتیفعال کهیحال ، درهستند صدور مجوز
افزار منبع استفاده از نرم تا 1پیشروبا کاربران  میارتباط مستق

 .شودرا شامل میباز 

 نوآوری فرایندو  برونداد برحسب
بسته بودن بسته  ایطور که گفته شد با توجه به باز همان

گرا گرا و برونباز درون يباز، دو نوع نوآور يبرونداد نوآور
 فرایندهم .]17[مطابق نظر  کهیحال . درشودیم فیتعر

که  باز کرد ایبسته  توانیرا م يو هم برونداد نوآور ينوآور
 (.1)شکل  شودیم هیراو چهار آ 2×2 سیمنجر به ماتر

 

 نوآوری فرایند
 نوآوری برونداد

 باز بسته

 نوآوري عمومی نوآوري بسته بسته

 نوآوري منبع باز نوآوري باز خصوصی باز
 

 نوآوری فرایندو  برونداد برحسبشناسی نوآوری باز آرایه( 1شکل 
 

اشاره دارد  یتیبه وضع( 1)آرایه بسته  ينوآوردر این ماتریس، 
 سازمانیدرون صورت به2یاختصاص يکه در آن نوآور

 در .استبسته نوآوري برونداد هم و  فرایند مهو  افتهیتوسعه
برونداد بسته همانند قبل،  ،(2)آرایه  3یخصوصباز  ينوآور

 يشرکا ي(، اما با استفاده از ورودیاختصاص ياست )نوآور
 شود.میخصوصی ایجاد باز نوآوري  نوآوري، فرایندبه  یخارج

 .است بازآن  بسته و برونداد ينوآور فراینددر آرایه سوم، 
 عرضه رایگانو سپس  يبه نوآور ابیمنابع کم اختصاص

، اما در شاید دور از عقالنیت به نظر برسد باز( برونداد) جینتا
 مثالعنوانبهاست.  صحیح يموارد، به لحاظ اقتصاد یبعض

( و رایانه 1976) اساچگذاري روي نوار ویدئویی ويسرمایه
 فرایندحاصل از  برونداد(، باز کردن 1981ام )بیشرکت آي

بسته نوآوري به شکل عرضه یک استاندارد جدید به جامعه 
شود و به می نامیدهمنبع باز  ينوآور بود. آرایه چهارم،

هم و  ينوآور فرایندهم  هاآنهایی اشاره دارد که در نمونه
دسته  نینمونه از ا نیافزار منبع باز بهترنرم .هستندباز  جهینت

 است.

                                                           
1. Lead users 
2. Proprietary innovation 
3. Private open innovation 

 

 میزان تغییرات برحسب

دانش  انیجر يرهایمس شناسی پیشین برحسبآرایه
 فراینددر  راتییتواند بر اساس نوع تغشده است، اما میانجام

و  3شکل  مطابق شود. يبند هیآرا ي نیزسازادهیو پ پذیرش
( یافق رییبازار موجود )تغ يسوبه اييکه نوآور بار هر ،4

رخ ( فناورانه)عمدتاً  رییاز تغ یمشخص زانیشود، ممی تیهدا
که دهد )رخ می نوآوري باز کهی، هنگامحالنیا با .دهدمی

فناوري هم در  یراتییشرکت با تغاست(،  يعمود تغییرشامل 
نوآوري  میپارادا در، گرید انیب به .شودمیبازار مواجه هم و 
 یرونیتنها مجبور به استفاده از فناوري بها نهشرکت باز

از دانش  يبرداربهره يبرا دیجد يبه بازارها دیهستند، بلکه با
( مالکیت فکريمجوز صدور  همانند) مختلف يهاراه از یداخل

 )بهرا  دیهاي جدسازمان جادیاامکان  ایو دسترسی داشته 
انجام این  .داشته باشند (شرکت زایشی سیمثال تأس عنوان

تغییرات حتی ممکن است نیازمند تغییر ساختار سازمانی باشد. 
توجه به با  را نوآوري باز شناسیآرایه] 1[بر این اساس 

  (.2شکل ) دهندمی شنهادیپ دادهرخغالب  راتییتغ
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: )تغییرات  برحسبشناسی نوآوری باز آرایه (2شکل 

 «(زیاد»: سطح تغییرات ؛ و «کم»سطح تغییرات 

 
و  «دریافت مجوز»مانند ه، 1«گرايفناور باز نوآوري»
باهدف  ينوآور يهاتی، به فعال«تحقیق و توسعه مشترک»

 نوع نوآوري باز، نیهدف ا فناورانه اشاره دارد. ينوآور
ترین عیسر «دریافت مجوز»ي است. گسترش مرز منابع نوآور

 يادیز رییشامل تغ معموالً، اما است یدانش فن اکتسابراه 
 «و توسعه مشترک قیتحق» شود.یدر بازار و سازمان نم

، اما باشد یسازمان راتییتغ یبرخهمراه با ممکن است  یگاه
 «2بازار گرانوآوري باز »هدف فناوري است.  اکتسابتمرکز بر 

 («4صدور مجوز»و  «ی بازابیمنبع»، «3دخالت کاربر» )همانند
ممکن است  «صدور مجوز» بازار است. يازهاین ییشناسا

 عنوان کند )به جادیرا ا یسازمان راتییاز تغ یسطح مشخص
 نی(، اما تمرکز ادیجدمالکیت فکري بخش  کی جادیمثال ا

 قیدانش با استفاده کمتر از طر يسازيبر تجار نوآوري باز
 يتجار ریمس کی جادیا)است آن  يبرا دیبازار جد کی جادیا

 همانند «5گراسازمان نوآوري باز » (.4در شکل  Dخط  :دیجد
باعث  «شرکت زایشی»و  «ئتالفا و اکتساب ،ادغام»
 .شودمی یدر ساختار سازمان دیشد راتییتغ

 
 
 

                                                           
1. Technology-oriented OI 
2. OI-market-oriented 
3. User involvement 
4. Licensing-out 
5. Organization-oriented OI 

 

 شناسی نوآوری باز برحسب پرداخت پول بابت دانشآرایه (3شکل 

 برحسب پرداخت پول بابت دانش
بااا در نظر گرفتن جهاات جریااان دانش از درون  ] 7[منبع 

و نیز پولی  به بیرون و یا از بیرون سااازمان به درون سااازمان
بودن یا نبودن آن، چهار آرایه مشااتمل بر اکتساااب، فروش، 

 (.3کنند )شکلی میمعرف بازو افشاء براي نوآوري  یابیمنبع
در این آرایه، پولی(:  / ریزدرون اکتساب )جریان دانش

نوآوري باز از طریق بازار  فرایندورودي دانش یا تخصص به 
در  .آیدبا گرفتن مجوز فناوري( به دست می مثالعنوانبه)

جوي وها، تخصص در جستاین آرایه، دسترسی به شبکه
ي سازیبرونو سپس توانایی  منابع صحیح دانش و تخصص

وجود منابع مالی کافی  بنابراین؛ کندآن نقش مهمی بازي می
یا زبان متفاوت براي  فرهنگ باچنین توانایی همکاري و هم

 کاهش موانع فرهنگی الزامی است.
 

 نیبه ا آرایه نیاپولی(:  ریز/برون )جریان دانش فروش
و  شانیهايو فناور ها، اختراعاتپردازد که چگونه شرکتمی

سازي آن را نداشته و یا شرایط تجاريکه ی هایدهیاحتی 
صدور مجوز  ایفروش  قیرا از طر اهمیت استبی شانیبرا

ها صدور مجوز، شرکت ایبا فروش و . ندکنیم سازييتجار

 ای غالبتغییر هسته
 تغییرات درگیر در نوآوری باز

  جهت جریان غالب دانش
 فناوري بازار ساختار سازمانی

    فناوری گرا

 ریزدرون

 سپاريدرون

 تحقیق و توسعه مشترک    فناوری گرا

 مشارکت کاربر    بازار گرا

 ادغام و اکتساب و ائتالف    سازمان گرا

    بازار گرا

 ریزبرون

 یابی بازمنبع

 صدور مجوز فناوري    بازار گرا

 زایش    سازمان گرا

 
جریان دانش 

ریزدرون  

جریان دانش 

ریزبرون  

 فروش اکتساب پولی

یپول ریغ یابیمنبع    افشاء 
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را تقویت و توسعه  قیدر تحق شانیهايگذارهیتوانند سرمامی
پارادوکس » پیش روي این نوع نوآوري باز،چالش مهم کنند. 
فروشنده  سوکاز ی است. بر اساس این پارادوکس، «1ءافشا

سازي خریدار به وي باید حداقلی از اطالعات را براي آگاه
اطالعات را آن  مجوز، بالقوه انتقال دهد و خریدار یا گیرنده

حتی ممکن است کند و می افتیدر نهیبدون پرداخت هز
هاي میرژ. وجود را سرقت کند دهیو ا کردهعمل  طلبانهفرصت

 ست.ا 2حل این پارادوکسراه یريپذیانتص
نوع  نیای(: پول ریغ ریز /درون ی )جریان دانشابیمنبع

توانند از ها يشرکتچگونه که  این اشاره داردباز بودن به 
کنند که ادعا می  ]3[ استفاده کنند. ينوآور یمنابع خارج

 یخارج طیمح ،یو توسعه داخل قیها قبل از شروع تحقشرکت
 يهايوراها و فندهیا اگر کنند.می براي دانش رایگان پایشرا 

 کنند.استفاده می هاآنها از موجود در دسترس باشند، شرکت
جذب  يبرا، ابزاري هاو توسعه شرکت قیهاي تحقشگاهیآزما

کردن و  یدرون ،یابیارز يبرا یهاي خارجسازوکارها و دهیا
. مانع فراروي اتخاذ هستند یداخل يهافرایندبا  انطباق آن

بر تفاوت فرهنگی، گرفتار شدن در دام  این آرایه، افزون
 یرابطه منحن کی واقع دراست.  حد از شیبجوي وجست
وجود  منابع رایگان يجووو جست ينوآورمیزان  نیبشکل 
جوي ودر ابتدا هرچه میزان جست گر،ید عبارت به دارد.

یابد، عملکرد نوآورانه می دانش افزایش منابع رایگان
و  جووبا افزایش بیشتر میزان جستاما  یابدافزایش می

ی، عملکرد نوآوري به منابع خارج حد از شیب اتکاي
 یابد.شرکت کاهش می

نوع  نیاپولی(:  ریغریز/برون )جریان دانش افشاء
 رايب یپردازد که چگونه منابع داخلمی نیباز به انوآوري 

ها منابع شرکت کردیرو نیا در .افشاء شود یخارج طیمح

                                                           
1. Disclosure paradox 

2. Appropriability Regime :هاي رسمی همچون ثبت دهد و روشحمایت قرار می پذیري، توانایی نوآورانه براي جذب سود حاصل از نوآوري را موردرژیم صیانت
گیري به تولید کاال یا خدمت زمان بین تصمیم)  lead timesهاي فراوريهاي غیررسمی همچون زمان، حق تکثیر و همچنین روش)trademark )عالمت تجارياختراع، 

هاي قابل انتخاب توسط هر تصمیم و تکنیکی که جایگزین ins-lockو استراتژي زنجیر کردن ) first mover advantages(، مزیت اول بودن خاص و آغاز تولید آن
  شود.را شامل می مشتري را محدود کرده یا اساساً حذف کند(

 
3. Collective invention 
4. Community of firms 
5. Complementary assets 
6. Production facilities 

 يفور پولی يایمزایابی به انتظار دستبدون را  یداخل
 میرمستقیغ هايبه دنبال کسب سود هاآن کنند.آشکار می

در انگلستان آهن  دیصنعت تولدر  3اختراع جمعی هستند.
اي از این نوع نوآوري باز است. ، نمونهقرن نوزدهم

و  جدیدهاي طور منظم طرحصنعت به نیهاي اشرکت
منتشرشده مطالب و  یتعامالت کالمدر شان را عملکرد

ند ستتوانمی بیهاي رقگذاشتند و شرکتمیبه اشتراک 
استفاده  دیهاي جداطالعات هنگام ساخت کارخانه نیاز ا

افشاي اطالعات  است که نیا در این آرایه فرض بر کنند.
یا  4هاجامعه شرکت در يمداوم نوآور انیمنجر به جر

ی از معایب آشکار کی .شودوکار میاکوسیستم کسب
 شرفتیبه پ دنیسرعت بخش يبرا یمنابع داخل کردن

است  ییایمزا یابی بهدستمشکل در  ،فناوريعمومی 
توانند با می رقبا (.2006آورد )هلفات، که به وجود می

5هاي مکملییدارا
 شرفتیبهتر از پ 6دیو امکانات تول 

ها فراروي شرکتچالش  بنابراین؛ فناورانه استفاده کنند
آشکار  یخارج طیرا به مح یمنابع داخلکدام است که  نیا

هاي بزرگ از شرکت یبرخبه همین خاطر  .کنند
 ایکه آ رندیگمی میدارند که تصم یهاي مختلفتهیکم

  .افشا شود ایو کنند ثبت اختراع شان را دانش و فناوري
 

 گیرینتیجه
 تیکمک کنند تا مزها توانند به شرکتهاي باز میينوآور

 یخارج کاربرد دانش را به دست آورند و حفظ کنند. یرقابت

 یخارج استفاده از اشخاصو  یتوسعه محصول داخل يبرا

 ،یسازمانهاي درونينوآور برايبه بازارها  دنیرس يبرا

شناسی این مقاله بر مبانی آرایه باز است. يهسته نوآور

 فرایندشناسی آن تمرکز داشت. عنوآوري باز، مفاهیم و نو
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کسب مزیت رقابتی  باهدفهاي امروز نوآوري باز در سازمان

و حفظ بقاي سازمانی، با توجه به فلسفه مدیریت زنجیره 

و پیشرفت کلی فناوري  بر تمرکز عملیاتی تأکید، نیتأم

ي فرایندالزامی بودن،  وجود با ،حالنیا باضروري است. 

هاي زیادي همراه است که دشوار بوده و با عدم موفقیت

دانش با  مبدأناشی از تفاوت زمینه فرهنگی و محیط  عمدتاً

تخصص براي  الزاماًاشراف و نه  بنابراین؛ مقصد آن است

چه  ، اگربارهنیا دربایسته است.  فرایندمدیریت هدفمند این 

یک موضوع مطالعاتی به مجموعه  عنوانبهنوآوري باز، 

هاي انباشته بدل شده، اما دانش در اي از پژوهشگسترده

است. تصویر کامل  مندنظام ریغو  تکهتکهمورد این پدیده 

ي است که اگونه پازلنوآوري باز متشکل از قطعات 

ها باید در کنار هم قرار گیرند. وجود ها و سنخیتمشابهت

آگاهی بر وجودش نیست و یا عدم  کهیحال دریک قطعه 

شود: کامل نشدن نتیجه منتهی می کی به دووجود آن، هر 

افزون بر مطالعه  بنابراین؛ تصویر و درک ناقص پدیده

هاي نوآوري باز و حتی بررسی مفاهیم آن، مطالعه روش

شناسی این پدیده از همان اهمیت برخوردار است. آرایه

ي بیش از ابعاد فناورانه و یا فراموش نشود نوآوري باز چیز

و حتی اخالقی را  هاي قانونی، حقوقیمهندسی است و جنبه

هاي شود که فرد تا زمانی که بر تضادها و تقابلشامل می

بندد. تصویر کاملی در ذهنش نقش نمی درونی آن آگاه نشود،

هاي غیرقانونی، غیرحقوقی و غیراخالقی شناخت جنبه

بهتر سمت صحیح آن کمک نموده و نوآوري باز به درک 

جایی شکلی و ماهوي هاي مختلف جابهط به جریانلتس

گیري کنشگران این دانش در انواع نوآوري باز، توان تصمیم

شناسی به درک دهد. افزون بر این آرایهحوزه را ارتقاء می

د وارد به این حوزه کمک خواهد ش هتاز مندانعالقهتر راحت

 بهد. شتی را براي محققان مشخص خواهد ي مطالعاخألهاو 

، مشخص شده ارائههاي شناسی، از مطالعه آرایهمثال عنوان

شناسی به نسبت دقیقی از نوآوري باز که آرایهآن وجود باشد 

شناسی در حوزه آرایه نیچن کاست، ی شده ارائهگرا درون

 یموضوع تواندکه خود می گرا وجود نداردنوآوري باز برون

ي بُعدچندهاي با درک بهتر جنبه باشد. ندهیآ قاتیتحق يبرا

اي نوآوري باز، مهندسان، مدیران درگیر با رشتهو میان

 توانند بهتر به تدوین و فرمولهگذاران میفناوري و سیاست

 مؤثرترکردن راهبردهایی اقدام کنند که به نوآوري باز طور 

 يزیربرنامه يبرا يابزارها شرکتبه  شناسیآرایه شود. منتهی

کمک ابزار  نیا .بخشدمی آنهاي وهیو شباز  ينوآور راهبرد

نوآوري باز  تیریمتفاوت مد هايجنبهها کند تا شرکتمی

این مقاله به تجمیع  .رندیرا در نظر بگ دانش بامرتبط 

وار ادبیات انگلیسی موجود در این زمینه تالش نمود، خالصه

نبوده و نیاز به بررسی و ارائه یک  مانع و جامع قطعاًاما 

احساس  شدتبههاي عملی شناسی بومی و ارائه مثالآرایه

 .شودمی
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 بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد باالدستی تأکید

 و راهبردها( هاچالش )اقدامات،

 *2، فاخته اسحاقی1رضا محمدی

 و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعتبارسنجی ،ارزشیابی و رئیس مرکز تحقیقات، علمیهیئتعضو  .1

 و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعتبارسنجی ،ارزشیابی مرکز تحقیقات،ارشد ارزشیابی  کارشناس .2

 5/12/97: تاریخ پذیرش 15/8/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

کشورهاي مختلف در پی آن  و در سراسر جهان استآموزش عالی  يهانظام يهاضرورتاز  کیفیت ارزیابی و اعتبارسنجیامروزه 
این راستا در ایران  در بپردازند.خود آموزش عالی مستمر به بهبود کیفیت نظام  طوربه ارزیابی، يهاروش یريکارگبههستند که با 

آن در اسناد  به دنبالو  شده مطرحنیز پس از توسعه کمی آموزش عالی در جهت پاسخ به تقاضاي اجتماعی، چالش کیفیت آن 
این موضوع تا  اهمیت است. شدهانجامو طی یک دهه گذشته اقداماتی در جهت ارزیابی کیفیت  قرارگرفته توجه موردباالدستی 

ارزیابی و  يهانظامبه تقویت  صراحت بهابالغی مقام معظم رهبري در حوزه علم و فناوري نیز  هايیاستساست که در حدي 
بیش از یک دهه از تجربه نظام ارزیابی و اعتبارسنجی  گذشت بااین مقاله قصد دارد تا این اساس  بر است. شده اشارهاعتبارسنجی 

 راهکارهایی ،هاچالشدر این حوزه پرداخته و ضمن شناسایی  شده انجامکیفیت در آموزش عالی کشور به بررسی و تحلیل اقدامات 
 ساماندهی و تقویت آن ارائه کند.را در جهت 

 نظام آموزش عالی. ،اعتبارسنجی ارزیابی کیفیت، :هاواژهکلید

 

 

 

 

 

 



           رهیافت 

 
 

 

 

14 

1398بهار  | 73شماره     

 

 مقدمه 

توسعه نظام آموزش عالی هر کشور یکی از عوامل مؤثر در 
تأمین و تربیت نیروي انسانی ؛ چرا که رودشمار میه بپایدار 

 جانبه همهاساس توسعه  عنوان بهمتخصص و کارآزموده 
آموزش عالی انجام  ها و مراکزکشورها توسط دانشگاه

آموزش عالی در طول دو دهه گذشته . از طرف دیگر گیردمی
، شدنیجهاناي مواجه بوده است. ها و مسائل عدیدهبا چالش

فزاینده تقاضاي  رشد ،توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
افزایش فزاینده  آن تبعبهاجتماعی براي آموزش عالی و 

 و اجتماعی  ياقتصاد يهابخشدانشجویان و رقابت با سایر 
جهت کسب منابع، کاهش منابع مالی دولتی و فشار مستمر 

ان، دانشجویان و سایر نهادهاي از سوي جامعه، کارفرمای
گویی و امور، پاسخپذیري، شفافیت نفع جهت مسئولیتذی

ها این چالش جمله ازدر خصوص کیفیت علمی  یدهیناناطم
هاي دانشگاهی را ملزم به طراحی و محسوب شده و نظام

 هایی براي ارزیابی و اعتبارسنجیاستقرار ساختارها و رویه
بخواهند  هادانشگاهدر این شرایط چنانچه  .کیفیت نموده است

هاي خود بپردازند، الزم مطلوب به ایفاي مأموریت طوربه
است اطمینان ذینفعان خود )جامعه، دولت، هیأت علمی، 

 يهاکوششدانشجویان و ...( را نسبت به این موضوع که 
دانشگاهی از کیفیت الزم برخوردار است، جلب کنند و از 

 آنجا ازند. زم براي بهبود کیفیت استفاده کنال سازوکارهاي
، استوکارهاي بهبود کیفیت  ساز جمله از رزیابیا که

ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء دانشگاه
 ].1[ مستمر کیفیت خود را فراهم آورند

ه یکی از کارکردهاي مدیریت کیفیت نقش ب عنوانبهارزیابی 
گیري در راستاي سزایی در شناخت وضع موجود و تصمیم

هاي دانشگاهی ایفا بهبود کیفیت فعالیت ریزي وبرنامه
شوند تا بتوانند آموزش عالی ارزشیابی می مؤسسات کند.می

هایشان خود دست یابند، رسالت بهتر مدیریت شوند، به اهداف
پاسخ دهند که چگونه  سؤالرا تحقق بخشند و به این 

 ].2[توان در آموزش عالی بهترین کیفیت را داشت می
تضمین  مختلف ارزیابی و يهانظامدر قرن بیستم  بنابراین

تشکیل و  کیفیت در آموزش عالی کشورهاي مختلف جهان
و در راستاي  1379در ایران نیز این مهم از سال  توسعه یافت.

به وزارت قرار گرفت و  تأکیدمورد  برنامه سوم توسعه کشور
که با توجه به  شدعتف( محول فناوري )علوم، تحقیقات و 

علمی صورت گرفته و حوزه تخصصی سازمان  يهاپژوهش
امر سنجش علمی و ارزشیابی  کشور درسنجش آموزش 

آموزشی، مسئولیت اجراي برنامه مذکور به این سازمان واگذار 
 المللیینب تجاربشد. بر این اساس پس از مطالعه پیشینه و 

در این حوزه، الگوي اعتبارسنجی با تأکید بر فرایند ارزیابی 
قرار گرفت و در نظام دانشگاهی  توجه مورددرونی و بیرونی 
این راستا این مقاله  در است. شده گذاشتهایران به اجرا 

معرفی الگوي مذکور و اقدامات حاصل از یک دهه  باهدف
و ارائه  هاالشچایران و شناسایی  يهادانشگاهتجربه آن در 

ارزیابی و  يهانظامتقویت در جهت راهبردهاي مناسب 
  است. شدهینتدواعتبارسنجی 

 

 مفاد مربوطه عنوان سند

 (یو فناورعلم کلی ) هاییاستس

 ابالغی مقام معظم رهبری
 هاي علم و فناوريدر حوزه يبندرتبهنظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و  يهانظامساماندهی و تقویت 

 نقشه جامع علمی کشور

 :2: راهبرد ملی 6راهبرد کالن 

 و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور گذاريیاستسو تقویت یکپارچگی در  یبخشانسجام

 :9: اقدام ملی 6راهبرد کالن 

 ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی تحت نظر شوراي

 عالی انقالب فرهنگی
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 برنامه سوم توسعه

 ب(:اجرایی ) راهکارهاي (.152) .3ماده 
آموزش پزشکی از  درمان ویقات و فناوري و بهداشت، علوم، تحق يهاوزارتخانهکردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در کارآمد

 طریق اصالح در وظایف، اختیارات و تشکیالت ستادي با تصویب شوراي عالی اداري

 توسعه برنامه چهارم

 ج: بند/49ماده 
 درمان و بهداشت،و فناوري  تحقیقات علوم، يهاوزارتخانهپژوهشی دولتی و خصوصی توسط  مؤسساتو  هادانشگاهارزیابی مستمر 

 يهاقطبایجاد  بریهتکدر علوم منتخب و  گذاريیهسرماعلمی و مداخله بر اساس آن در  يهاانجمنو آموزش پزشکی با همکاري 
 نسبی و نیازهاي آتی کشور هايیتمزاساس  بر علمی،

 برنامه پنجم

 بند و: /15ماده 
هاي مورد تأیید شاخص بر اساسها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بندي دانشگاهاستقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه

 ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی باهدفالب فرهنگی قوزارتخانه مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شوراي عالی ان

 اسناد باالدستی در حوزه ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت نظام آموزش عالی( 1شکل 

 

ادبیات تحقیق

 کیفیت در نظام آموزش عالیارزیابی و اعتبارسنجی 
سطحی  چند ،يبُعدچندکیفیت در آموزش عالی یک مفهوم 

و اهداف  یتمأمور، ايینهزم هايیتموقعو پویا است که به 
 یستمسو نیز به استانداردهاي خاص درون یک  مؤسسه

؛ استیا رشته آموزشی مشخص( مرتبط  برنامه ،مؤسسه)
نافع م ( شناخت1با )ارتباط تواند در بنابراین کیفیت می

 یعالمختلف در آموزش  گوناگون مشتریان یا ذینفعان
 ،جامعه ،بازار کار، هادانشگاه دانشجویان، مثال عنوانبه)

 (؛دولت
، هایتمأمورها، بروندادها، فرایندآن: دروندادها،  ( مراجع2) 

  اهداف و غیره؛
  ؛ارزیابی ارزش جهان علمی هايیژگیوو  یات( خصوص3)
مختلف و  یمعان دوره تاریخی در توسعه آموزش عالی، (4)

اي از گاه متضادي داشته باشد. بر این اساس طیف گسترده
 قرارگرفته استفاده موردتعاریف کیفیت به شرح زیر در آموزش 

 .] 3[ است

گرا و یک دیدگاه آموزشی نخبه :1تعالی عنوانبهکیفیت 

 عنوانبهبهترین استانداردهاي تعالی  صرفاًسنتی که طبق آن 
 شوند.کیفیت آموزشی واقعی شناخته می آشکارکننده

                                                           
1. Quality as excellence 
2. Quality as fitness for purpose 
3. value for money approach 
4.value‐added approach 

که بر  یمفهوم :2تناسب برای هدف عنوانبهکیفیت 

 تأکید شده یرفتهپذنیاز برآورده نمودن استانداردهاي عمومی 
اعتبارسنجی  نهاد یک یلهوسبهدارد، مانند استانداردهایی که 

هاي کاري در فرایندیا تضمین کیفیت با تمرکز بر اثربخشی 
 آن، یتمأموریا برنامه در جهت تحقق اهداف و  مؤسسه

: عنوانبهاوقات کیفیت در این معنی  یگاه است. شده یفتعر
به دلیل ضمنی تمرکز بر اینکه  3( رویکرد ارزش براي پول1)

ها فرایندتوسط  کارآمداثربخش و  طوربهچگونه دروندادها 
 شوند یا؛استفاده می

نتایج در مورد تغییرات  کهیهنگام 4افزودهارزش( رویکرد 2)
شوند هاي آموزشی متنوع، ارزیابی میفرایندحاصله از طریق 

 توجه موردهاي یاددهی و یادگیري( فرایند مثال عنوان به)
 عنوانبهنوع متفاوت مورد آخر، کیفیت  در است. قرارگرفته

و به کیفیت  استفراگیر محور  شدتبهرویکرد تغییر است که 
تغییر و افزودن ارزش به دانشجویان از طریق  فرایند عنوانبه

 توجه دارد. هاآنتجارب یادگیري 
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: مفهومی که بر اهداف 1تناسب هدف عنوانبهکیفیت 

تناسب میا برنامه تمرکز دارد.  مؤسسه شدهیفتعر یتمأمورو 
که آیا برداشت کلی مربوط به  کندارزیابی می چنین هدفبا 

-کیفیت در یک سازمان مناسب است. در این رویکرد، روش

بروز پیدا کرد:  1990در دهه  ايیافته توسعههاي جایگزین 
آن هنجارها و  موجببهکه  2آستانه عنوانبه یفیت( ک1)

یا برنامه  مؤسسهشوند که هر معیارهاي خاصی تعیین می
قرار  توجه موردیابی به آن را براي کیفیت، بایست دستمی

 دهد؛
در ارتباط  یفیتک :3به معناي رضایت مشتري یفیت( ک2) 

نزدیکی با افزایش اهمیت نیروهاي بازار کار در آموزش  کامالً
است که بر اهمیت انتظارات بیرونی مشتریان  درکقابلعالی 

 دارد. تأکید، جامعه و ...( هاخانواده )دانشجویان،

جوي وبر جست :4ارتقاء یا بهبود عنوانبهکیفیت 

 مؤسسهپذیري بر مسئولیت تأکیدمستمر بهبود پایدار با 
آوردن استفاده بهینه از استقالل  به وجودآموزش عالی براي 

یابی به کیفیت در دارد. دست تمرکز اي خود،مؤسسهو آزادي 
و عقاید علمی است که دانشگاهیان این مفهوم، مرکز باورها 

 درباره کیفیت دارند.
، کیفیت نظام آموزشی حالت شده ذکربا توجه به مطالب  

اي از نظام است که نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیات ویژه
گویی به نیازهاي اجتماعی است. این مشخص براي پاسخ

المللی نهادهاي شبکه بین یلهوسبه شده ارائهتعریف با تعریف 
نیز همسو است. در این  5تضمین کیفیت در آموزش عالی

نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق تعریف کیفیت 
 وضعیت موجود با:

 ؛شده یینتعالف( استانداردهاي )معیارهاي( از قبل 

 ].4[ب( رسالت، هدف و انتظارات

در آموزش عالی براي  کیفیت از تعاریف مختلف، نظرصرف
ریزان، محققان، کارفرمایان ، برنامهاعضاي جامعه دانشگاهی

                                                           
1. Quality as fitness of purpose 
2. Quality as threshold 
3. Quality as consumer satisfaction 
4.Quality as enhancement or improvement 
5 .International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education(INQAAHE) 
6.Threshold 
7. Council for Higher Education Accreditation 

 همیشه در آموزش روینازاو  است یتیبااهم مسئلهو جامعه 
 اکثر طی دو دهه گذشته، در است.بوده  توجه موردعالی 
ي انجام راب ییهاکوششآموزش عالی جهان  يهانظام

و عرضه خدمات  پژوهش ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش،
نهادهاي  یشناسروشبررسی  .اندآورده عملتخصصی به 

ارزیابی بیانگر آن است که اعتبارسنجی یکی از الگوهاي رایج 
دانشگاهی  يهانظامبراي ارزیابی کیفیت در  استفاده مورد

 است که از قدمت بسیاري برخوردار است.
اعتبارسنجی روشی در تضمین کیفیت است که از طریق 
ارزیابی درونی و بیرونی، قضاوت صریحی درباره درجه و 

درباره  شدهیینتعمیزان تحقق استانداردها یا الزامات از پیش 
اعتبارسنجی  معموالًآورد. می به عملیک مؤسسه یا برنامه 

شود( نامیده می 6)که آستانه در مقایسه با استانداردهاي حداقل
پذیرد و اطمینان الزم درباره کیفیت برنامه یا انجام می

هاي تضمین کیفیت کند. برخی از نظاممؤسسه را نمایان می
برند؛ این استاندارهاي کیفیت باال )حداکثري( را به کار می
هایی که امر امکان تمایز بین مؤسسات یا برنامه

هستند( را به کار  قبولابلقاستانداردهاي حداقلی )و بنابراین 
که استانداردهاي تعالی را مبنا قرار  ییهاآنبرند و می
 .] 6[و] 5[ سازددهند، فراهم میمی

اعتبارسنجی در آموزش عالی فرایندي است که درباره سطح 
پردازد و داراي هاي آموزش عالی به قضاوت میکیفیت نظام

 دو هدف است:
آموزش عالی در چگونگی  هايگو کردن مؤسسهالف( پاسخ

 .استفاده از منابع
آموزش  هايهاي مؤسسهب( قضاوت درباره تطابق فعالیت

 .] 4[شده یینتععالی با استانداردهاي از قبل 
 عنوان به، اعتبارسنجی را 7آموزش عالیانجمن اعتبارسنجی 

یا  یابیخودارزگذاري شده بر روي یک فرایند دانشگاهی پایه
گویی عمومی و بهبود پاسخ منظوربهارزیابی همگنان و 

.] 7[ کیفیت دانشگاهی تعریف کرده است
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ارزیابی درونی مرحله آغازین الگوي اعتبارسنجی است و 
 روزبهاطالعات مناسب، مرتبط و  يآوراز جمع عبارت است

عوامل  درباره آموختگاندانشاز مدرسان، دانشجویان و 
قضاوت درباره  منظوربهواحد آموزش عالی و  دهندهیلتشک

 20تطبیقی  بررسی .] 3[در جهت بهبود یزيربرنامهکیفیت و 
کشور مختلف جهان  16نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی در 

المللی ارزیابی درونی نخستین که در سطح بین دهدیمنشان 
مرجع اطالعاتی براي تضمین کیفیت آموزش عالی تلقی 

 ارزیابی ،هانظاماین  ٪90 متجاوز از مجموع درشود و می
اي براي اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش درونی را پایه
 . ] 8[اندعالی دانسته

 کهینادرباره  مؤسسهاین روش بازخورد سیستماتیکی را براي 
و یک فرایند تشخیص و  نمایدیم، فراهم کندیم کارچه

 .شودیمبازخورد است که منجر به عمل و بهبود مستمر 
ارزیابی درونی نقش اصلی را در توسعه کیفیت  یطورکلبه

 و قلب فرایند اعتبارسنجی است. کندیمآموزش عالی ایفا 
ازه اهداف برآورده که تا چه اند کندیمارزیابی  همچنین

و پیشنهادهایی  اندیافته تحققیا استانداردهاي کیفیت  اندشده
 .] 9 [شودیمحاصل  هابرنامهو  هایمشخطبراي بهبود 

 توانیم بنابراین با توجه به مفهوم شناسی ارزیابی درونی

 اهداف زیر را براي آن مطرح کرد.

فراهم نمودن فرصتی براي تحلیل انتقادي که  -
 ؛براي توسعه و بهبود خواهد بود ايیهپا

افرادي در بهترین موقعیت  یلهوسبهانجام ارزیابی  -
 ؛هاضعفو  هاقوتبراي قضاوت درباره 

تواناسازي اعضاي هیئت همگنان براي بازدید  -
 ؛] 10[ ارزیابی بیرونی

ارائه یک تحلیل جامع و شفاف از عملکرد با  -
مبنایی  عنوان به علمییئتهمشارکت اعضاي 

 ؛توسعه یزيربرنامهمستند جهت 

گویی و عرضه آموزش عالی تقویت فرهنگ پاسخ     -
 ؛مطلوب یفیتباک

کمک به خود تنظیمی امور و حمایت از بهبود مستمر و  -
 ؛تدارک زمینه یادگیري سازمانی

ارزیابی درونی نیز سه  فراینددر خصوص اجراي  -
مرحله اصلی و مراحل فرعی به شرح زیر طی 

 .شودیم

 آمادگی جهت انجام ارزیابی/الف( مرحله مقدماتی: شامل: 

معیارهاي ارزیابی/آموزش  انتخاب  ارزیابی/ کمیته تشکیل

جهت  ربطيذتعیین افراد مسئول واحدهاي  اعضاي کمیته/

 ؛هادادهاخذ 

و تفسیر نتیجه  هادادهب( مرحله اصلی: گردآوري و تحلیل 

 ؛ارزیابی و تدوین گزارش

جهت بهبود عملکرد  هایتاولوج( مرحله نهایی: شامل: تعیین 

جهت اجراي  یزيربرنامه متناسب با معیارهاي ارزیابی/

 .] 11[ پیگیري اجراي برنامه/هایتاولو

دوم فرایند اعتبارسنجی است که طی  مرحلهارزیابی بیرونی 

)گروه همگنان( با توجه  «افرادي از خارج نظام آموزشی»آن 

به تخصص و صالحیتی که دارند، نتایج ارزیابی درونی را 

 سپس .دهندیمقرار  موردتوجهبازنگري و اعتبار آن را 

پیشنهادهایی  یتنها در و کنندمی خود تدوین از ارزیابی گزارشی

ارزشیابی ]. 12[ دهندیمرا براي بهبود به گروه آموزشی ارائه 

 صورتبهمکمل ارزشیابی درونی بایستی  عنوانبهبیرونی 

ارزشیابی درونی و برونی  چراکه یک چرخه انجام شود،

همپوشی و کنش متقابلی در جهت بهبود و توسعه راهبردهاي 

بهبود  منظوربهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهدرون 

و  شده ارائهو بهبود سطوح خدمات  هاآن هايیتفعالکیفیت 

صورت  ینترمناسبدجه و منابع دریافتی به تضمین اینکه بو

 المللیینب يهاتجربه]. 13  [ دارند  قرارمی گیرد، استفاده مورد

در خصوص نحوه انجام ارزیابی بیرونی در نظام دانشگاهی 

بیانگر آن است که اجراي این نوع ارزیابی در سه مرحله انجام 

حین  هايیتفعال( ب قبل از بازدید، هايیتفعال: الف( شودیم

 .] 15 [و ] 14[ پس از بازدید هايیتفعالبازدید و ج( 
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معرفی الگوی ارزیابی و اعتبارسنننجی کیفیت در 

 نظام آموزش عالی ایران

و تضمین  اعتبارسنجی ارزشیابی، یتمأمورپیرو واگذاري 

 حس ،1379ی به سازمان سنجش در سال کیفیت آموزش عال

نظام  هايیژگیوو متناسب با  شده انجام يهاپژوهش

اعتبارسنجی آموزش عالی مبتنی  الگوي آموزش عالی کشور،

ارزیابی( و ارزیابی بیرونی،  -خوددرونی ) بر دو فرایند ارزیابی

به اجرا  هادانشگاهآموزشی  يهاگروهطراحی و در سطح 

ارزیابی  يهامؤلفهو  فرایند بُعدالگو در دو  این گذاشته شد.

 .استبه شرح زیر 

در سه مرحله اصلی و  فراینداین  ارزیابی درونی: فرایند

 .] 16[ از اندعبارتکه  شودیمزیر مرحله )گام( انجام  13

 ریزیالف ن برنامه

آشنا کردن اعضاي نظام/برنامه با فلسفه و هدف  -
 ؛ارزیابی درونی

 کاریمتقستشکیل کمیته راهبري ارزیابی درونی و  -
 ؛بین اعضاء

 ؛سازي مأموریت و اهداف نظام/ برنامهتصریح و شفاف -

 ؛تعریف و تدوین عوامل -

 ؛هاتعریف و تدوین مالک -

تعریف و تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت  -
 ؛(تحقق هدف)

جهت سنجش  یازن مورد يهامشخص کردن داده -
 ؛نشانگرها

گیري جهت اندازه ابزارهاي تدوین و طراحی -
 ؛هادادهردآوري گ

 ؛هاگردآوري داده -

 ب ن اجرا

 ؛هاداده تحلیل و یهتجز -

تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی و توزیع بین  -
 ؛کلیه اعضاء نظام/ برنامه

 ؛تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی -

 ج ن پیگیری

نتایج حاصل از انجام  یريکارگبهریزي براي برنامه -
در  شده ارائه هايیشنهادپارزیابی و عملی نمودن 
 ؛سطوح مختلف دانشگاه

 

که درونی ) با فرایند ارزیابی علمی هیأت اعضاي از آشنایی
دانشگاهی این امر از طریق  يهانظامدر حال حاضر براي 

اي در کمیته (،شودیمآموزشی انجام  يهاکارگاهبرگزاري 
علمی در هیأت نفر از اعضاي  5تا  3با حضور  این خصوص
تا بر مبناي اهداف و با استفاده از دیدگاه  شودیمگروه تشکیل 

گروه آموزشی اعم  دهندهیلتشک يهامؤلفه کلیه سیستمی،
 موردعامل ارزیابی  عنوانبهاز درونداد، فرایند و برونداد را 

و نشانگرهاي ارزیابی عوامل  هامالکقرار دهند و  توجه
 منتخب را تعریف نمایند.

نشانگرها و تصویب معیارهاي قضاوت در  ز تدوینا پس
فرم الزم ) يهادادهگردآوري  ابزارهاي ،هاآنخصوص 
آماري  يهاجامعهبراي  (یستلچکو  پرسشنامه مصاحبه،
 ،دانشجویان علمی،هیأت  اعضاي ،گروه یرمدشامل 

 .شودیمآموختگان و کارفرمایان آنان تدوین و توزیع دانش
هاي با استفاده از روش شده يگردآور يهاداده ازآنپس

و نتیجه  گیرندیمقرار  یرو تفس تحلیل و یهتجزآماري مورد 
ارزیابی در خصوص هر نشانگر تعیین و سطح مطلوبیت آن 

ادامه  در شود.با توجه به معیارهاي قضاوت مشخص می
 نقاط نویس گزارش ارزیابی درونی شامل نتایج ارزیابی،پیش

و تهدیدها و پیشنهادهاي عملی  هاصتفرقوت و ضعف، 
تا براي  گرددیمبراي توسعه نظام مورد ارزیابی تدوین 
علمی نظام هیأت بازبینی و اصالح در اختیار کلیه اعضاي 

نظرات  يبندجمعبا  یتنها در مورد ارزیابی قرار گیرد.
 علمی پیرامون گزارش مقدماتی، گزارش هیأت اعضاي 

 .شودتدوین مینهایی ارزیابی درونی 

ارزیابی بیرونی در جهت تائید و ارزیابی بیرونی:  فرایند
هاي ممیزي نتایج ارزیابی درونی الزم است. چنانچه گروه

ها و مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی درونی آموزشی دانشگاه
تأیید  هاآنخود را به اتمام رسانده و گزارش ارزیابی درونی 

ارزیابی بیرونی شوند. این  توانند داوطلب اجرايمی شود،
 .] 17[ شودیمبه شرح زیر اجرا  فرایند
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همگنان و آشنا ساختن آنان با فرایند ارزیابی  هیئتتشکیل  -

مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی و تحلیل  -؛بیرونی
 ؛همگنان هیئتآن توسط 

ارزیابی بیرونی و توافق  گروهتشکیل جلسه قبل از بازدید  -
 ؛در مورد انجام ارزیابی بیرونی و تدوین برنامه آن

 ؛همگنان از گروه آموزشی هیئتبازدید  -
نویس گزارش ارزیابی بیرونی و ارسال تهیه و تدوین پیش -

 ؛براي گروه آموزشی جهت اعالم نظر
تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی بیرونی کیفیت گروه  -

 آموزشی.

در هر روش ارزیابی جهت  :ارزیابی کیفیت یهامؤلفه
 یلهوسبهقضاوت و تعیین مطلوبیت به معیارهایی نیاز است تا 

آشکار نمود. بر این  یلتفص بهبتوان وضعیت موجود را  هاآن
اساس در نظام آموزش عالی ایران نیز بر اساس رویکرد 

)دروندادها،  هاي کیفیت گروهکه تمامی جنبه سیستمی
 يهامؤلفه فرایندها و بروندادها( را تحت پوشش قرار دهد،

 .گیردیمقرار  استفاده موردزیر براي ارزیابی کیفیت 

 

 



 رهیافت 

 

20 

1398بهار  | 73شماره     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت 
ت و رسال

مأموری

ق شد
محق

ه
 

 

ف کلی و ویژه 
اهدا

ب
کس

شده
 

  

 اشتغال

ي     
پیامدها

ب
کس

شده
 

  

ت ذینفعان
ضای

 ر

  

ت 
ت و رسال

مأموری

یب
ان

شده
 

  

ی و عینی
ف کل

 اهدا

   

ي مورد 
نتایج و پیامدها

 انتظار

 درونداد

ت علمی
ي هیأ

ضا
 اع

 دانشجویان

برنامه درس
ی

 

ت
ت و تجهیزا

ط امکانا
خ

مش
ی

ها
، آئین

نامه
تها و 

 قواعد و مقررا

 بودجه و منابع مالی

 مدیر و کارکنان

 فرایند
 برونداد

ي
ش و یادگیر

 آموز

ش
 پژوه

ت
 مدیری

ی و ساختی
 پشتیبان

ت
ضمین کیفی

 ارزشیابی و ت

ش
دان

آموختتان
 

فرآورده
ي

ها
 

ی
پژوهش

 

ت 
خدما

صی
ص

تخ
 

ارائه
شده

 

 های ارزیابی کیفیت( مؤلفه2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 رهیافت                                                                                                                                                    

 

 

21 

 تأکید بر ارزيابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ايران در راستای اسناد باالدستی 

 
بررسی اقدامات یک دهه تجربه ارزیابی کیفیت 

 در نظام آموزش عالی ایران
به یک دهه است که سازمان  قریب که بیان شد، طورهمان

متولی امر ارزشیابی کیفیت در  عنوانبهسنجش آموزش کشور 
در  شده انجاماقدامات  رئوس .نمایدیمنظام آموزش عالی اقدام 

 .] 18[ استاین حوزه به شرح زیر 

 مستمر ارزیابی درونی اجرای یزیربرنامهو  مدیریت 

 آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهدر 
 

 1000 بر بالغدر  تاکنون 1379فرایند ارزیابی درونی از سال 
دانشگاه دولتی به اجرا درآمده است  60گروه آموزشی از بیش از 

 است: شده ارائهکه آمار آن به تفکیک در زیر 

 

 هادانشگاهی آموزشی هاگروهروند اجرای ارزیابی درونی در  (1جدول 

 مجری یهاگروه سال برنامه

 برنامه سوم توسعه

 

79 55 

80 61 

81 68 

82 73 

83 41 

 برنامه چهارم توسعه

 

84 62 

85 96 

86 137 

87 73 

88 25 

89 23 

 برنامه پنجم توسعه

 

90 114 

91 94 

92 29 

93 12 

94 9 

95 28 

 برنامه ششم توسعه
96 7 

97 10 

7110 جمع  

 

 آموزشی هاییتفعال

با  هادانشگاه هیأت علمیآشنایی مدیران و اعضاي  منظوربه

آموزشی برگزار و مواد  يهاکارگاه هاي ارزیابی کیفیت،فرایند

و عملی  يهاکتابچهو  گاهنامه شامل بروشور،آموزشی )

 در  و طراحی .(،..مقاالت و  مجموعه کاربردي راهنما،
 

متوسط  طوربه. در این راستا شودیمتوزیع  هادانشگاهبین 

زیر روند  جدول .شودیمکارگاه آموزشی برگزار  5 سالیانه

تا  1379تا پایان سال  يهاسالرا در طی  هاکارگاهبرگزاري 

  .دهدیمنشان را  1397
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 در حوزه ارزشیابی کیفیت آموزش عالی برگزارشدهی هاکارگاهتعداد ( 2جدول 

 تعداد سال تعداد سال

1379 1 1392 4 

1380 6 1393 3 

1381 13 1394 - 

1382 18 1395 8 

1383 16 
1396 5 

1397 2 

1384 12 

 150 =جمع کل 

1385 24 

1386 12 

1387 9 

1388 10 

1389 - 

1390 10 

1391 4 

 

 پژوهشی هاییتفعال
ارزشیابی کیفیت نظام آموزش عالی یک حوزه تخصصی 

 هدف باهاي پژوهشی فعالیت روینازاشود و محسوب می
و انتشار نتایج و دستاوردهاي  سازيیبومتولید دانش، 

هاي علمی در حوزه ارزشیابی، ضروري پژوهشی و ارائه یافته
قالب ترجمه و تألیف  در هایتفعال برونداد این دسته از. است

هاي پژوهشی و گزارش يهاطرحکتب، مقاالت علمی و 
 است. یافتهانتشارعلمی چاپ و 

در این حوزه  سالهدهاست که تمرکز  به ذکردر این راستا الزم 
ایران  يهادانشگاهارزیابی درونی در  سازيینهنهادمعطوف به 

تائید و ممیزي  جهتبوده است و اگرچه ارزیابی بیرونی در 
به دلیل عدم  متأسفانهنتایج ارزیابی درونی الزم است ولی 

وجود ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و 
، قانونی و مالی تخصصی مدیریتی، هايیبانیپشتو  هایتحما

 الزم، عملیاتی نشده است.
با گذشت یک دهه از جنبش ارزشیابی و اعتبارسنجی و 

 يهااقدامو  هایتفعالتضمین کیفیت در آموزش عالی کشور، 
 بهمتنوعی در این حوزه صورت گرفته است ولی این اقدامات 

آموزش  تواند ضمانت اجرایی الزم براي نظامنمی ییتنها

یل عالی کارا و اثربخش را به همراه داشته باشد و به دال
مختلفی نظیر تغییرات مدیریتی، نبود الزامات قانونی 

ها فعالیت ییافزاهممشخص، عدم وجود ساختار جامع و عدم 
هاي مختلف وزارت متبوع، عدم تعریف پیامدهاي در بخش

عدم اتصال نتایج  یجهنت درهاي ارزیابی و مشخص براي رویه
علمی  هايها، رویهگیريتصمیمها و ریزيآن با برنامه

ارزشیابی از انسجام و شتاب و قوت الزم برخوردار نبوده و 
نتوانسته است به جایگاه ارزشمند خود در نظام آموزش عالی 

 کشور دست یابد.
 واسطهبهو پژوهشگران این حوزه نیز  نظرانصاحب نظر از

رویکرد علمی به ارزیابی ، شدهانجامو اقدامات  هاپژوهش
هاي متخصص دانشگاهی خبره آموزش عالی از طریق برخی

باالدستی  اسناد درفوذ و نسازي هایی از نظام تصمیمبه الیه
 نظامفرهنگ ارزشیابی در  توسعه و بر یافتهراه دولتی

ه داشت یتوجهقابل دانشگاهی با تأکید بر ارتقاي کیفیت تأثیر
، در سطح اجرا و ایجاد یادشدهولی بنا به علل و دالیلی  است

. ] 19[       است  مانده  ت در نظام دانشگاهی مغفولکیفی مدیریت
، دهه گذشتهبا توجه به عملکرد یک  توانیمبنابراین 

 ین حوزه را به شرح زیر بیان کرد.ا يهاچالشدستاوردها و 
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 هاچالشو  هاضعف دستاوردها

 ایجاد فرهنگ ارزشیابی و کیفیت مداري -

 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت در قالب معیارهایی جهت سنجش و ارتقاء آن -

علمی( به ارزشیابی از فعالیتی هیأت تغییر نگرش جامعه دانشگاهی )اعضاي  -
 مستمر فرد و سازمان بازرسی و نظارت به فرایند بهبود مثابهبه

علمی جهت بهبود، ارتقاء و أت هیبراي مشارکت اعضاي  سازيظرفیت -
 آموزشی هايگروهتضمین کیفیت در سطح 

تدوین راهنماي عملیاتی و منطبق بر تجارب جهانی در حوزه ارزیابی درونی  -
 و ارزیابی بیرونی

 ها و نشانگرهاي ارزیابی درونیتدوین مجموعه جامع عوامل، مالک -

 عالی کشورایجاد نظام پیشنهادهاي ارزیابی کیفیت در نظام آموزش  -

عدم وجود ساختار مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح کالن نظام آموزش  -
 عالی و نبود ساختار علمی و مناسب ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح دانشگاه

 و برنامه راهبردي در حوزه ارزشیابی کیفیت اندازچشم سندعدم وجود  -

 الزمعدم وجود الزامات قانونی و سازوکارهاي انگیزشی  -

 عدم وجود استانداردهاي مشخص درباره کیفیت نظام آموزش عالی -

 ارزیابی کیفیت هايفعالیتعدم وجود بودجه مشخص سالیانه براي  -

اتصال بین  هاي ارزشیابی کیفیت و نبودهاي فعالیتعدم توجه به نتایج و یافته -
 ارزیابی با سایر کارکردهاي مدیریتی نظام آموزش عالی

 با نهادهاي تضمین کیفیت المللیبینت وجود تعامال عدم -

آموزشی در نظام دانشگاهی  هايدورهکمبود منابع انسانی متخصص و عدم ارائه  -
تخصصی  حوزه دربراي تربیت نیروي انسانی متخصص در سطح تحصیالت تکمیلی 

 ارزشیابی آموزشی
 
 

در  ايبالقوه ها و امکاناتتردید فرصت در این راستا بدون
کشور وجود دارد که در صورت  آموزش عالی نظام داخل

توانند ، میو اثربخش نگرانهآینده ریزيمدیریت و برنامه
هاي محدودیتو  بر مشکالت و غلبه هاچالشدر مواجهه با 

تضمین کیفیت آن عالی و ارتقاء و  آموزش پیش روي نظام
بر این اساس راهبردهاي زیر در جهت رفع  واقع گردند. مؤثر

و تقویت نظام ارزیابی و اعتبارسنجی  شده ذکر يهاچالش
 .گرددیمآموزش عالی پیشنهاد 

ایجاد ساختار جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت از سطح  -
 ؛کالن تا خرد نظام آموزش عالی

الزم در مراجع ذیصالح  هاينامهینآئتدوین و تصویب قوانین و  -
 ؛ضمانت اجراییدانشگاهی جهت افزایش  نظام بهو ابالغ 

 بلندمدتو  مدتانیم ،مدتکوتاه يهابرنامهتدوین  -
 ؛منظوربهارزشیابی کیفیت در سطوح صف و ستاد 

 ؛تبیین جایگاه مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی کشور -
و قابل حصول از  ینانهبواقعتصریح اهداف و انتظارات  -

 ؛ارزشیابی هايیتفعال
مشخص ساختن سطوح اختیارات و تصریح مسئولیت  -

 ها در حوزه ارزشیابی،ریزي و راهبري فعالیتمدیریت، برنامه
 ؛، اعتبارسنجی و تضمین کیفیتيزیمم
ایجاد سازوکارهاي پشتیبانی و انگیزشی جهت اجراي  -

 ؛ارزشیابی در نظام دانشگاهی هايیتفعال
تدارک تمهیدات الزم جهت کاربست پیشنهادهاي ارزیابی  -

 ؛در نظام آموزش عالی

ها و مجریان تبادل تجربه و اطالعات بین دانشگاه -
هاي هاي بهبود کیفیت و ایجاد ارتباط با مراکز و شبکهبرنامه

 ؛المللیاي و بینارزیابی و تضمین کیفیت منطقه
 هايیتفعالد شبکه ذینفعان نظام آموزش عالی در ایجا -

ارزشیابی کیفیت و توجه به مشارکت اعضاء هیأت علمی، 
 یتمسئولو کارفرمایان و  آموختگاندانش مدیران، دانشجویان،

یک اصل  عنوانبهدر امر بهبود کیفیت  هاآنبه  يسپار
 ،هاي ارزشیابیفعالیت گذاريیاستس  و  ریزياساسی در برنامه

هاي اعتبارسنجی هاي تخصصی و کمیسیونتشکیل کمیته -
 ؛هاي علمیها و انجمنبا مشارکت فرهنگستان

 الزامات( ارزشیابی، اعتبارسنجی واستانداردها )تدوین  -
 ؛تضمین کیفیت

براي کاربرد در نظام  هادادهایجاد بانک اطالعات و  -
 ؛ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

بخشی از برنامه  عنوانبهپذیرش ارزیابی و تضمین کیفیت  -
عالی و  ؛هاي دانشگاهی و مؤسسات آموزشراهبردي نظام

ردهاي کارک سازي کارکرد ارزشیابی با سایر تدارک زمینه مرتبط
 مدیریت در نظام آموزش عالی؛

هاي زمینه حضور در عرصه جهانی سازمان فراهم نمودن -
ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت و برخورداري از 

 ؛تجارب و مشارکت جهانی در این حوزه

براي  هادانشگاهتخصصی حوزه مربوطه در  يهارشتهایجاد  -
در نظام تضمین کیفیت  هاآنتربیت نیروي انسانی الزم و جذب 

 ؛هادانشگاه
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هاي پژوهشی مرتبط با ارزیابی، پشتیبانی از طرححمایت و  -
  ؛اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی

هاي مذکور و مجزا براي انجام فعالیت تعیین بودجه مصوب -
  حاصل از آن در بودجه سالیانه دانشگاه. هايیافتهکاربست 
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 های ایراندانشگاه ها بر رتبهبندی دانشگاههای رتبهنظام هایشاخصتأثیرگذارترین 

 *1وحید احسانی

 ، کرمانشاه، ايران.همکار در دانشگاه رازیتوسعۀ کشاورزی، پژوهشگر دوره دکتری  آموختهانشد.1

 1/12/97تاریخ پذیرش  5/8/97تاریخ دریافت 

 چکیده

هاي از شاخص قبولقابلها و ارائۀ تصویري بندي دانشگاههاي رتبههدف پژوهش حاضر شناخت فضاي مشترک حاکم بر نظام
ها با مراجعه به تارنماي رسمی ها و وزن شاخصبندي دانشگاههاي رتبهشده در نظامکارگرفتههاي به. شاخصهاستآندر  کاررفتهبه
هر شاخص  یتاهمنظران به دست آمد. بندي مختلف نیز از طریق نظرسنجی از صاحبهاي رتبهاستخراج و وزن نسبی نظام هاآن

بندي شدند. هایی دستهواژه ها به کمک کلیدسبه شد. شاخصبندي مربوطه محاضرب وزن شاخص در وزن نظام رتبهاز حاصل
ها برآورد تمامی شاخص یتاهمهاي آن دسته از جمع کل شاخص یتاهمهاي هر دسته بر اساس سهم کنندگی شاخصمیزان تعیین

-دادبرون»هاي گروه نیز به شاخص هاآنهاي ناظر بر پژوهش و در میان ها مربوط به شاخصکنندگی شاخص. بیشترین تعیینشد
هاي ناظر بر بیش از سه برابر شاخص بروندادهاهاي ناظر بر کیفیت استنادي شود. همچنین، تأثیرگذاري شاخصمربوط می« استناد

 عان مختلف آموزشتواند براي ذینفها میبندي دانشگاههاي رتبهاست. استفادۀ آگاهانه، هدفمند و هوشمندانه از نظام بروندادها یتکم
 هايیتفعالراستا کردن ها و دانشجویان( فوایدي به همراه داشته باشد. در مقابل، تالش براي همگذاران، دانشگاهعالی )سیاست

آموزش( و  یژهوبههاي اصلی دانشگاه )از رسالت پیش از یشب غفلت بههاي مربوطه احتماالً دانشگاهی با تأثیرگذارترین شاخص
 .خواهد شدکیفیت منجر بی يبروندادهاتشدید روند رشد کاریکاتوري و ناپایدار 

 .هابندي دانشگاهرتبه هاينظامگذاري علم و فناوري، سیاستارزیابی آموزش عالی،  :هاکلیدواژه
  

                                                           
 *v.ehsani.a@gmail.com 
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 مقدمه

ها در سراسر بندي دانشگاههاي رتبهطی سالیان اخیر، نظام
ها دیگر این اند. براي دانشگاهجهان رشد چشمگیري داشته

بندي نیاز داریم یا هاي رتبهآیا اصوالً به نظام »پرسش که 
موافق هستیم  هاآن یتفعالآیا با حضور و » کهینایا « نه؟

وجود  هاآن حال هر به چراکهندارد،  یتموضوع« یا نه؟
اند مواجه شده« شدهانجامعمل  »ها با یک دارند و دانشگاه

 هرساله هایی کهبندي و فهرسترتبه هاينظام یتفعال. [1]
ی و چه در ها را چه در سطح ملدانشگاهکنند، میاعالم 

رقابتی شدیدي قرار داده و  يفشارهاتحتالمللی سطح بین
موضوعات مربوطه، در ادبیات مشترک آموزش عالی رواج 

رود در آینده شاهد تأسیس . همچنین، انتظار میاست یافته
المللی( در سراسر ی و بینبندي جدیدي )ملهاي رتبهنظام

بندي هنوز در اوایل هاي رتبه. اگرچه نظام[2جهان باشیم ]
ل و تکمیل هستند، به ار خود بوده و همچنان در حال تحوک

رسد بر روند توسعۀ آموزش عالی در سراسر جهان نظر می
هاي نظام ینکها باوجود. [3تأثیرات زیادي خواهند گذاشت ]

مفهومی  لحاظ ازشناسی و هم بندي هم از حیث روشرتبه
کنند استفاده می هاآنهستند، اما در عمل، همه از  نقد مورد

مواجهۀ »تر این است که بنابراین، اکنون پرسش مهم؛ [4]
چگونه  هاآنبندي و استفادۀ بهینه از هاي رتبهمناسب با نظام

بندي معادل توجه هاي رتبهاستفادۀ ناآگاهانه از نظام«. است؟
و  هاستآنهاي نهایی رتبه صرف به ارزش اسمی امتیازها/

 هاآندر مقابل، استفادۀ آگاهانه مستلزم نگاه کردن به 
-هاي به، توجه دقیق به شاخصاطالعاتمنابع خام  عنوانبه

امتیاز/رتبۀ  و تفسیر کردن تغییرات هاآناز  هرکدامکاررفته در 
هاي موجود در هر ها و سوگیريها بر اساس شاخصدانشگاه

 صورتبههایی که بخواهند دانشگاه بندي است.نظام رتبه
بندي هاي رتبهسرنوشت خود را به نظام نقادانه یرغمنفعل و 

ها متمرکز سپرده و صرفاً بر بهبود رتبه/امتیاز خود در این نظام
ها نباید اجازه دهند آسیب خواهند دید. دانشگاه شدتبهشوند 

المللی، تعریف خود از بندي ملی یا بینهاي رتبهکه نظام
تحمیل کرده و با این کار  هاآنرا به « دانشگاه مطلوب»

تري چون نیازهاي منطقه، سنت و هویت هاي مهماولویت
دانشگاه، رسالت ملی دانشگاه و امثال آن به حاشیه رانده شوند 

ها، خواسته یا بندي دانشگاهالمللی رتبههاي بین. نظام[5]
هاي کنند که صرفاً تفاوتتمایل پیدا میناخواسته، به این 

المللی، بین يبروندادهاها )امکانات، توان تولید افقی دانشگاه
هاي عمودي قرار داده و تفاوت توجه موردشهرت و غیره( را 

ها، اهداف، ماهیت، نوع و غیره( را )تفاوت در رسالت هاآن
وهش و در مقایسه با پژ که آنجا ازنادیده بگیرند. همچنین، 

پژوهشی، براي ارزیابی آموزش، امکانات، ابزار و  يبروندادها
-هاي رتبههاي بسیار محدودتري وجود دارد، نظامشاخص

. [6] هستند پژوهش بر مبتنی ها بیشتربندي دانشگاه
بندي رتبه هاي، استفادۀ آگاهانه و هدفمند از نظاموجودینباا

گذاران و مؤسسات آموزشی دانشجویان، سیاست براي تواندمی
در مورد نظام  ،یژهوبه [7] داشته باشدفوایدي به همراه 

 یعدم اثربخشي و کارآمدآموزش عالی ایران که با معضل نا
، استفادۀ [10[ ]9[ ]8است ] الاقل، اثربخشی اندک( مواجه)

بندي ممکن است بتواند به خارج هاي رتبههوشمندانه از نظام
کمک کند. « يکارآمدچرخۀ نا »کشور از هاي شدن دانشگاه

کنند، طور که احسانی، اعظمی و نجفی بیان میالبته همان
در هنگام مواجهه  یژهوبهگیري و هاي تصمیمدر تمام موقعیت

هاي هاي جدید برآمده از جهان مدرن )شامل نظامبا نوآوري
بندي و حواشی آن(، این خطر وجود دارد که نظام آموزش رتبه

« یاننفت بن شبه دانش»عالی ایران یک گام دیگر در باتالق 
بهره بی یتموقعهاي مفید آن از قابلیت تنهانهو  فرورفته

هاي دیگري بر کالف سردرگم سابق اضافه بماند، بلکه گره
هاي ایران در ترین مسئله براي دانشگاهبنابراین، مهم؛ شود

هانه، هدفمند و بندي، مواجهۀ آگاهاي رتبهرابطه با نظام
هاي که مستلزم شناخت دقیق نظام هاستآنهوشمندانه با 

بندي است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناخت رتبه
ها و بندي دانشگاههاي رتبهفضاي مشترک حاکم بر نظام

در  شدهکار گرفتههاي به از شاخص قبول قابلارائۀ تصویري 
 .[11] هاستآن

نابراین، پرساااش  که  یکلب بارت از آن اسااات  پژوهش ع
شاخص» شگاهتأثیرگذارترین  هاي ایران ها در تعیین رتبۀ دان

ظام بهدر ن گاههاي رت ندي دانشااا ندماکدها ب یعنی ؛ «؟ا
شگاهمی شور بخواهند براي خواهیم بدانیم که اگر دان هاي ک

ظام بۀ خود در ن قاء رت بهارت مههاي رت نا ندي بر ند، ب ریزي کن
ضعبهبود  شاخص یتو ساس کدام  شتر خود بر ا ها را باید بی
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ند. پرساااش  موردتوجه ، بر اسااااس موردنظر یکلقرار ده
در  بحث موردهاي مطالعات مقدماتی صورت گرفته و چالش

گفتمان حاکم بر فضاي آموزش عالی کشور، به چند پرسش 
 اختصاصی زیر تفکیک شد:

تأثیرگذاري ها، میزان بندي دانشاااگاههاي رتبهدر نظام -1
هاي شاااخص»در مقایسااه با « هاي آموزشاایشاااخص»

 چگونه است؟« پژوهشی
هاي ناظر بر تعامل و همکاري از مجموع سهم شاخص -2

بندي هاي رتبهشده در نظام کارگرفته هاي بهشاخص
 ها به چه میزان است؟دانشگاه

هاي از مجموع شاخص 1هاي وبومتریکسسهم شاخص -3
ها به چه بندي دانشگاههاي رتبهشده در نظام کارگرفتهبه

 میزان است؟
شده در  کارگرفتههاي آموزشی بهتأثیرگذارترین شاخص -4

 ؟اندماکدها بندي دانشگاههاي رتبهنظام
شده در  کارگرفتههاي پژوهشی بهتأثیرگذارترین شاخص -5

 ؟اندماکدها بندي دانشگاههاي رتبهنظام
در « روندادها یتکم»هاي ناظر بر شاخص نسبی یتاهم -6

« بروندادهاکیفیت استنادي » ناظر برهاي شاخص با مقایسه
 چگونه است؟

-شده در نظامکارگرفتههاي بهترین شاخصکنندهتعیین -7

 ؟اندماکدها بندي دانشگاههاي رتبه
ها بندي دانشگاههاي رتبهنیز در مورد نظام این از یشپ

. شده استحاصلمطالعاتی صورت گرفته و نتایج مفیدي 
المللی توسط اوحدي بندي بیننظام رتبه 3مطالعۀ معیارهاي 

نشان داد که معیارهاي مربوطه ناظر بر ارزیابی آموزش، 
[. وي پس از اشاره 12علمی هستند ] يبروندادهاپژوهش و 

فت که بندي نتیجه گرهاي رتبهبر نظام مرتبط به ایرادهاي
اي و جهانی، هدف در مقیاس کشوري، منطقه کهیدرصورت »

ها به ارتقاي اصلی برنامۀ راهبرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه
بندي[ معطوف گردد، عمالً هاي رتبه]در نظام هاآنرتبۀ 
در جهت اصالح هدفمند ساختارهاي پژوهشی  مؤثراي برنامه

پاکزاد، خالدي و «. ها احراز خواهد شدو آموزشی دانشگاه
بندي المللی رتبههاي بینتیموري به بررسی تطبیقی نظام

                                                           
1 .Webometrics 
2.Marginson and Van der Wende 

هاي موجود ها پرداخته و نتیجه گرفتند که تفاوتدانشگاه
گروه شامل حوزۀ تمرکز، شیوۀ  4توان در را می هاآنمیان 
بندي و نحوۀ ها، قلمرو زمانی ارزیابی و رتبهآوري دادهجمع
[. نورمحمدي و 13کرد ] بنديستهد بندينتایج رتبه ارائه

در  شده کار گرفتههاي به صفري بیان کردند که شاخص
بندي طبقه یکلدستۀ  8توان در بندي را میهاي رتبهنظام

 از: اندعبارتکرد که 
  ؛هاي بدنۀ دانشجوییویژگی -1
 ؛هاي مالیدریافت -2

 ؛علمیهیأت ورودي کارکنان و اعضاي  -3
 ؛ها و تخصص دانشجویانمهارت -4
 ؛نتایج یادگیري -5
 ؛نتایج مالی -6
 معیارهاي پژوهشی؛ -7
 [.14هاي اعتباري ]شاخص -8

تایمز، شانگهاي،  کیواس، بنديرتبه هاينظام تطبیقی ارزیابی 
زاد و منتظر حاکی سنجی، الیدن و سایماگو توسط خانیوب

-بندي مختلف شباهتهاي رتبهاز آن بود که بین نتایج نظام

هاي معناداري وجود دارد. بر اساس این مطالعه، بیشترین 
سنجی مربوط هاي شانگهاي و وببنديهمبستگی به رتبه

هاي تایمز، بندي شانگهاي همچنین با نظامشود و رتبهمی
 [.15] دارد سایماگو و الیدن نیز همبستگی نسبتاً باالیی

ها از منظر اسناد بندي دانشگاهرتبه هاينظام شناسیآسیب
دکوکی، فرادستی آموزش عالی کشور توسط زارع بنا

از مفاهیم  %69زاده، اولیاء و لطفی نشان داد که تنها وحدت
هاي در نظام ياگونهبهشده از اسناد فرادستی  استخراج

نتیجه گرفتند که  هاآن. اندقرارگرفته توجه موردبندي رتبه
ها و معیارهاي مطلوب مندرج در اسناد نیاز است ارزش
[. 16لحاظ شوند ]هاي کشور دانشگاه بنديفرادستی در رتبه

-ترین عوارض ناخواستۀ نظاممهم 2وندمارگینسون و وندر

گذاري نظام آموزش عالی را غفلت سیاست بر بنديرتبه هاي
پژوهشی، نادیده  يبروندادهااز اهمیت آموزش در مقایسه با 

رفتن رسالت  یهبه حاشدر نظام آموزش عالی،  تنوعگرفتن 
ها و منحرف شدندانشگاهاي هاي ملی و منطقهو مسئولیت
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-)به سمت ایرادهاي پیش بندي آموزش عالینظام بودجه 

نتیجه گرفتند که مهم آن است  هاآنگفته( عنوان کردند. 
بندي در راستاي هاي رتبهها بتوانند از نظامکه دانشگاه

ها و ارزش کهینارسالت و اهداف خود استفاده کنند، نه 
 راستاي بهبود رتبه/ هاي اصلی خود را درمسئولیت

 [.17امتیازشان تغییر دهند ]
-نظام»شود، در مطالعات پیشین، طور که مشاهده میهمان

 یبررس مورداز زوایاي متفاوتی « هابندي دانشگاههاي رتبه
بندي دسته». از این میان، بیشتر پژوهشگران به اندقرارگرفته

بندي هاي رتبهدر نظام شده کار گرفتههاي به شاخص
« هاآنسنجش همبستگی میان نتایج »یا  و «مختلف
توان گفت که مانند پژوهش حاضر، می بنابرایناند و پرداخته

بندي یک تصویر هاي رتبهاند از مجموعۀ نظامتالش کرده
هاي مختلف و از زوایاي با روش هرچندواحد ارائه کنند )

-تفاوت، نظر به «هابندي شاخصدسته»متفاوت(. در مورد 

هاي موجود در زاویۀ نگاه پژوهشگران و نیز میزان پرداختن 
هاي متفاوتی صورت گرفته که البته بنديبه جزئیات، دسته

در تقابل و تضاد  بنابراینسطحی بوده و  هاآنتفاوت میان 
ترین گیرند. در مقابل، در مورد یکی از مهمقرار نمی باهم
بودن تنظیم اهداف و مفید یا مضر »هاي موضوع، یعنی جنبه

-هاي رتبههاي دانشگاه در راستاي بهبود رتبه در نظامبرنامه

 .شده است مطرحهاي بعضاً متضادي ، دیدگاه«بندي

 پژوهش روش
ست که  شافی و کاربردي ا ضر، یک پژوهش اکت پژوهش حا

 کار گرفتههاي به تأثیرگذارترین شاخص»آن، به کشف  یط
و  شااده پرداخته« هادانشااگاهبندي هاي رتبهدر نظام شااده
ند در بهبود سااایاساااتهاي آن مییافته نظام  گذاريتوان

شااوند. بدین منظور، ابتدا تمامی  برده کاربهآموزشاای عالی 
« هاي ایراندانشااگاه»بندي موجود که براي هاي رتبهنظام

وجود دارد  هاآننیز امکان مورد ارزیابی قرار گرفتن توسااط 
 1متریکبندي گرین، نظام رتبههاآنمیان  شناسایی شدند. از

سایر نظام سی با  سا )تمرکز  يبندرتبههاي به علت تفاوت ا
 ( کنار گذاشته شد.زیستیطمحصرف بر پایداري 

                                                           
1.Green metric 
2.Excel 

بندي، تمامی سپس، با مراجعه با تارنماي رسمی هر نظام رتبه
 موردبندي هاي رتبهشده در نظام گرفته کارهاي بهشاخص

استخراج و در یک جدول گردآوري شدند. پس از تفکیک  نظر
 هاآنها و درج هر یک از هاي ترکیبی به زیرشاخصشاخص

 مطالعه موردشاخص  359 مجموع دردر یک ردیف جدید، 
ستون بعد از ستون مربوط به نام  یناولقرار گرفت. در 

بندي مربوط درج ها، وزن هر شاخص در نظام رتبهشاخص
تعیین وزن  يجابهکه  اييبندرتبههاي نظام . در موردشد

ها یا وزن شده، انتخاب شاخص کارگرفتههاي بهبراي شاخص
، وزن قرارگرفته استدر اختیار کاربر  هاآنهر یک از 

یکسان و از طریق تقسیم کردن عدد  صورتبهها شاخص
 از بندي محاسبه شد.هاي آن نظام رتبهبر تعداد شاخص 100
و شهرت  یتاهمبندي مختلف از هاي رتبهنظام که آنجا

نسبی  یتاهملحاظ کردن  منظوربهمتفاوتی برخوردارند، 
و  یافتهاختصاصبندي یک ضریب ، به هر نظام رتبههاآن

هاي آن شاخص تکتکبندي در وزن ضریب هر نظام رتبه
سازي امکان فراهم منظوربههاي بعدي، ضرب شد. در ستون

ترین )تأثیرگذارترین( ها و تعیین مهمشاخصبندي دسته
 هایی ثبت شد. کلید، مقابل هر شاخص )ردیف( کلیدواژههاآن

طی چندین بار مرور و بازنگري اصالح  نظر موردهاي واژه
هاي ها با کمترین کلیدواژهشدند تا جایی که تمامی شاخص

این امکان را فراهم  نظر موردبندي شدند. جدول ممکن دسته
وزن هر شاخص در ضریب » ضربحاصلرد که جمع کل ک

-و سهم نسبی شاخص آمدهدستبه« مربوط يبندنظام رتبه

هاي هاي مختلف )که با کلیدواژهدر دسته قرارگرفتههاي 
تمامی محاسبات  بودند( محاسبه شود. شده یکتفکمختلف 

صورت  2016 2افزار اکسلو ترسیم نمودارها با استفاده از نرم
انجام محاسبات بسیار  فرایند، سویکاز  ازآنجاکهپذیرفت. 

بر بود و از سوي دیگر، این امکان وجود دارد که در آینده زمان
پس از اعمال برخی تغییرات جزئی  فرایندنیاز شود همین 

-بندي جدید، تغییر وزن نظاماضافه شدن یک نظام رتبه مثالً)

بندي در راستاي پیگیري اهدافی متفاوت و غیره( هاي رتبه
 ياگونهبهدوباره تکرار شود، یک جدول اکسل هوشمند 

بندي، تمامی هاي رتبهطراحی شد که با تغییر ضریب نظام
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-روزرسانی میمحاسبات صورت پذیرفته و تمامی نمودارها به

 یراحتبهشوند. با استفاده از این جدول هوشمند، همچنین، 
و یا مطالعۀ  اضافه کردهبندي جدید را هاي رتبهوان نظامتمی

بندي را با تمرکز بر اهداف ویژۀ هاي رتبههاي نظامشاخص
 دیگري نیز تکرار کرد.

بندي هاي رتبهنسااابی نظام یتاهمتعیین وزن و  منظوربه
گام طی  یناولو در  شااده یطراحاي مختلف، پرسااشاانامه

مورد اصالح و بازنگري قرار نظر مشورت با چند فرد صاحب
نظران ملی این گرفت. در پرسااشاانامۀ پژوهش از صاااحب

هاي که براي هر یک از نظام شاااده بودخواساااتهعرصاااه 
ضریب  1و  6/0، 4/0، 2/0، 0بندي، از میان اعداد رتبه یک 

ند.  خاب کن یل  منظوربهانت ندتساااه به پاساااخ فرای دهی 
آمده، در مقابل دستهاي بهپرسشنامه و افزایش اعتبار پاسخ

شامل تاریخ هر نظام رتبه صر آن نیز ) سنامۀ مخت شنا بندي، 
 ربطيذ، آدرس مؤسسۀ یازامتصاحبتأسیس، نام مؤسس و 

)شااهر و کشااور(، محدودۀ پوشااش و منابع تهیۀ داده( در 
کار،  یتماهگویان قرار گرفت. با توجه به معرض دید پاسااخ

سخ صص، زمینۀ  سبتنابههدفمند و  صورتبهگویان پا تخ
مطالعاتی و ارتباط شااغلی با موضااوع انتخاب شاادند. از هر 

نظر همچنین خواسااته شااد که سااایر گوي صاااحبپاسااخ
کند.  یمعرفنظران احتمالی دربارۀ این موضوع را نیز صاحب

شنامه براي  س صاحب 18پر شد که نهایتاً فرد  سال   9نظر ار
 نفر آن را تکمیل کردند.

شااده، ضاامن نظران شااناختهنفر از صاااحب 3 که آنجا از
و  یتماهکه  کرده بودندگویی به پرسااشاانامه بیان پاسااخ
«  اوريبندي وزارت علوم، تحقیقات و فننظام رتبه»اهداف 

سایر نظام سئله هاي رتبهبا  سی دارد، این م سا بندي تفاوت ا
مذکور از  يبندنظام رتبهو نهایتاً  قرارگرفته يبازنگر  مورد

ها مشاابهت نسابی پاساخ .گذاشاته شادمطالعه کنار  فرایند
بار  بلگویاي اعت به وزن قبولقا که از این طریق  هایی بود 

ظام بهن فت. وزنهاي رت یا ندي مختلف اختصااااص  هاي ب
پیشاانهادي توسااط  یبضااراگیري از نهایی، ابتدا با میانگین

بندي و ساااپس نظران مختلف براي هر نظام رتبهصااااحب
یانگین  عددي بیشاااترین و کمترین م لۀ  فاصااا تقسااایم 

ستبه ساوي )هر بخش به طول  4( به 8/5) آمدهد بخش م
که  اييبندرتبههاي یعنی براي نظام؛ ( حاصاال شااد45/1

یانگین  تا چهارم قرار در چارک هاآن یبضااارام هاي اول 
شکل از میانگینمی ستی مت سخ گرفت )در فهر  ارائههاي پا

 مرتببندي که از بزرگ به کوچک براي هر نظام رتبه هشد
در نظر  25/0و  5/0، 75/0، 1 یبضرا( به ترتیب شده بودند
شد سی . نظر به جایگاه ویژۀ نظام رتبهگرفته  بندي آي اس 

دستی،  صورتبههاي کشور، ضریب این نظام، براي دانشگاه
 ییشااناسااابندي هاي رتبهافزایش یافت. نظام 5/1به  1از 

صاص یبضراو  شده شان  1در جدول  هاآنبه  یافتهاخت ن
 .شده است داده
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 حاضر ۀتحت پوشش مطالع بندیرتبه های( نظام1دول ج

 شدهاعمالضریب نهایی  گویانپیشنهادی پاسخ ضرایبمیانگین  عنوان مختصر فارسی دیفر

 1 1/9 [1] 1هاي جهانی(تایمز )دانشگاه 1
 1 7/8 [2] 2هاي جهان(کیو اس )دانشگاه 2
 1 6/8 [3] 3الیدن 3
 1 5/8 [4] 4هاي آسیایی(تایمز )ویژۀ دانشگاه 4
 1 4/8 [5] 5شانگهاي 5
5/1 1/8 [6] 6آي اس سی )ملّی( 6  
75/0 6/7 [7] 7سایماگو 7  
75/0 6/7 [8] 8هاي جهان(نیوز )بهترین دانشگاهیو اس  8  
75/0 6/7 [9] 9هاي جوان تایمزدانشگاه 9  
75/0 3/7 [10] 10دانشگاه نوآور برتر( 100رویترز ) 10  
75/0 3/7 [11] 11ها(وبومتریکس )تارنماي دانشگاه 11  
75/0 1/7 [12] 12هاي تایمزمشهورترین دانشگاه 12  
75/0 9/6 [13] 13اسقابلیت استخدام کیو  13  
75/0 7/6 [14] 14هاي آسیایی(کیو اس )ویژۀ دانشگاه 14  
5/0 2/6 [51] 15ها(بندي واسپارگاهوبومتریکس )رتبه 15  
5/0 1/6 [16] 16آي اس سی )کشورهاي اسالمی( 16  
5/0 1/6 [17] 17سال سابقۀ کیو اس 50دانشگاه برتر زیر  50 17  
5/0 1/6 [18] 18نیچر ایندکس 18  
5/0 9/5 [19] 19ها از حیث استنادهاي گوگل اسکالربرترین دانشگاه 19  
5/0 8/5 [20] 20سایویژنز 20  
5/0 6/5 [21] 21سی دبلیو یو آر 21  
5/0 4/5 [22] 22یومولتی رنک 22  
5/0 3/5 [23] 23یورَپ 23  
5/0 9/4 [24] 24ان تی یو رنکینگ 24  
25/0 5/4 [25] 25راوند 25  
25/0 4 [26] 26رار )آکادمیک( 26  
25/0 8/3 [27] 27رار )شهرت( 27  
25/0 8/3 [28] 28آي تی یو 28  
25/0 3/3 [29] 29یونی رنک 29  

                                                           
1. Times Higher Education World University Rankings 
2. QS World University Rankings 
3. CWTS Leiden Ranking 
4. Times Higher Education Asia University Rankings 
5.Academic Ranking of World Universities 

  )ISC (مپایگاه استنادي علوم جهان اسال بندينظام ملی رتبه . .6
7.SCImago Institutions Rankings 
8.U.S. News Best Global Universities Rankings 
9.Times Higher Education Young University Rankings 
10. Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities 
11. Ranking Web of Universities (webometrics) 
12. Times Higher Education World Reputation Rankings 
13.QS Graduate Employability Rankings 
14.QS Asian University Rankings 
15.Ranking Web of Repositories (webometrics) 

 )ISC(اسالم( کشورهاي اسالمی )پایگاه استنادي علوم جهان مؤسساتها و بندي دانشگاهرتبه. 16
17.QS Top 50 Under 50 University Rankings 
18.Nature Index: Institution Search 
19.Top Universities by Google Scholar Citations 
20.SciVisions University Ranking 
21.CWUR World University Rankings 
22.U-Multirank 
23.University Ranking by Academic Performance (URAP) 
24.NTU Ranking (Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities) 
25.Round University Ranking 
26.RUR Academic Rankings 
27.RUR Reputation Rankings 
28.ITU Quality Research Rankings (ITU-QRR) 
29.UniRank™ (formerly 4 International Colleges & Universities) 
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 هایافته

هاي اصلی پژوهش به تفکیک و بر اساس در این بخش، یافته
 .اندشده ارائه نظر موردهاي اختصاصی پرسش

 های پژوهشیهای آموزشی و شاخصمقایسۀ سهم شاخص

-هاي رتبهشده در نظام رفته کار بههاي تمامی شاخص

شامل  یکلدستۀ  5توان در قالب را می یبررس موردبندي 
، «پژوهشی-آموزشی»، «پژوهشی» ،«آموزشی»
بندي کرد. وزن نسبی تقسیم« مالی»و « وبومتریکس»

 .شده استمشخص 1هاي هر گروه در شکل شاخص
هاي کنندگی مجموع شاخصطور که پیداست، تعیینهمان 

هاي مرتبط با برابر شاخص 3/2مرتبط با پژوهش حدود 
 آموزش است.

 
های آموزشی، پژوهشی و مالی از مجموع سهم شاخص (1شکل 

 هابندی دانشگاههای رتبهدر نظام کاررفتهبههای شاخص

 

 های ناظر بر تعامل و همکاریسهم شاخص

 2طور که در شااکل پاسااخ به پرسااش دوم پژوهش، هماندر 
هاي ناظر بر همکاري و تعامل )درون مشهود است، سهم شاخص

 است. %10ها المللی( از مجموع شاخصدانشگاهی، ملی و بین

 
 های ناظر بر همکاریسهم شاخص (2شکل 

 

 

 

 های وبومتریکسسهم شاخص

هاي در نظام شده کار گرفتههاي به در میان مجموع شاخص
هاي داراي ماهیت ، سهم شاخصیبررس موردبندي رتبه

 (.3است )شکل  %5وبومتري 
 

 های وبومتریکسسهم شاخص (3شکل 

 های آموزشیترین شاخصکنندهتعیین

-هاي مرتبط با آموزش )شامل دستهشاخص 4مطابق شکل 

مجموعاً به میزان ( «پژوهشی -آموزشی»و « آموزشی»هاي 

بندي نقش هاي رتبهها در نظامتعیین رتبۀ دانشگاهدر  30%

 دارند.
 

       های مرتبط با آموزش از مجموع سهم شاخص (4شکل 

 هابندی دانشگاههای رتبهدر نظام کاررفتهبههای شاخص
 

 دادههاي آموزشی نمایش تأثیرگذارترین شاخص 5در شکل
-شامل میهایی را شاخص« شهرت آموزشی». دستۀ اندشده

نظران، شهرت  از صاحب اساس نظرسنجیبر کهشود 
 کنند. ها در آموزش را برآورد میدانشگاه

 های آموزشیترین شاخص( مهم5شکل 

آموزشی
22.93%

-آموزشی
پژوهشی

6.97%

پژوهشی
64.69%

مالی
0.48%

وبومتریکس
4.93%

همکاري
10%

رسای
90%

وبومتریکس
5%

رسای
95%

اشتغال
برنامه 

جوایز 

دانشگاهیان

شهرت 
%47آموزشی

آموزشی
30%

رسای
70%
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 گیردیبرمهاي متنوعی را در شاخص« دانشگاهیان»دسته 
به  هیأت علمیدانشگاهیان )مانند نسبت  یتوضعکه به 

و غیره( مربوط  هیأت علمیدانشجو، نسبت استاد به عضو 
هاي است نیز متشکل از شاخص« اشتغال»دستۀ  شوند.می

 هر دانشگاه نظر دارند. یالنالتحصفارغت اشتغال وضعیکه به 

 های پژوهشیترین شاخصکنندهتعیین

هاي هاي ناظر بر پژوهش شامل دستهنقش شاخص
در تعیین رتبۀ هر « پژوهشی-آموزشی»و « پژوهشی»

 (.6است )شکل  %72بندي هاي رتبهدانشگاه در نظام
 

 
 های مرتبط با پژوهش از مجموعسهم شاخص (6شکل 

 هابندی دانشگاههای رتبهدر نظام کاررفتهبههای شاخص
 

-از تعیین %75شود، مشاهده می 7طور که در شکل همان

 - دادبرون»هاي هاي پژوهشی به شاخصکنندگی شاخص
هاي متنوعی دسته، از شاخصشود. این مربوط می« استناد
هستند و یا  بروندادها یتکمکه یا ناظر بر  است شدهیلتشک

 .هاآنناظر بر کیفیت استنادي 
 

 
 های پژوهشیترین شاخصمهم (7شکل 

، این «استناد-دادبرون»هاي دستۀ شاخص یتاهمنظر به 
تر، به شکل هایی جزئیها با استفاده از کلیدواژهشاخص

                                                           
اند و ثانیاً، اعداد در نمودارها اوالً، اعداد اعشاري نمایش داده نشده آنجاکه از .1

هاي چند زیرگروه با کنندگی شاخصهستند، جمع تعیین گرد شده صورتبه
 ها در نمودار اندکی تفاوت دارد.جمع جبري اعداد متناظر آن

 یجهنت دربندي واقع شدند و و گروه یبررس موردتري دقیق
هاي ناظر از وزن این دسته، به شاخص %35مشخص شد که 

بر استناد )تعداد استناد، میانگین استناد به مقاله و امثال آن( 
-کنندگی این دسته به شاخصاز تعیین %25شود. مربوط می

ا ها رهاي مختلف، دانشگاهشود که به روشهایی مربوط می
تعداد یا سهم مقاالتی که از حیث استنادي، برتر  لحاظ از

کنند. در این زیرگروه، عالوه شوند مقایسه میمحسوب می
هاي ، شاخصپر استنادهاي ناظر بر مقاالت داغ و بر شاخص

اي به ساخته دیگري هم قرار دارند که بر اساس تعاریف خود
پردازند. ها میکیفیت دانشگاه اي مقاالت باارزیابی مقایسه

آن است که تمامی  گروه یرزهاي این فصل مشترک شاخص
اساس میزان استنادهاي دریافتی تر را بر مقاالت باکیفیت هاآن

هاي کنند. شاخصمی  و یک حد آستانه از سایر مقاالت تفکیک
گروه را  زیر کنندگی ایناز تعیین %20، بروندادها یتکمناظر بر 

« مشترک يبروندادها»هاي مربوط به شاخصنمایندگی کرده و 
ها، مشترک با سایر )مشترک با صنعت، مشترک با سایر دانشگاه

در این دسته نقش دارند )شکل  %12کشورها و غیره( به میزان 
8.) 

 

 
 «استنادی-دادیبرون»های گروه ترین شاخصمهم (8شکل 

 یتکم»های ناظر بر نسبی شاخص یتاهممقایسۀ 

کیفیت استنادی »های ناظر بر با شاخص «بروندادها

 «بروندادها

شود، در مشاهده می 10و  9 هايطور که در شکلهمان
   %66استنادي، مجموعاً-بروندادي هايشاخص گروه

« کیفیت استنادي»هاي ناظر بر کنندگی به شاخصتعیین
 %20و  1)مقاالت باکیفیت، استنادات و پژوهشگران برتر(

پژوهشی
72%

رسای
28%

-برونداد
تپتناستناد

5%

جوایز علمی
4%

درآمد 
پژوهشی

3%

شهرت 
پژوهشی

12%

تنشریا
1%

تاستنادا
35%

ابرونداده
بروندادهاي 20%

%12مشترک

اپژوهشگر

مقاالت 
یتباکیف
25%
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 یتکم» بر هاي ناظرشاخص به کنندگیتعیین از
 موردنظرگروه  شوند. سهم دو زیرمربوط می« بروندادها

و  %35به ترتیب  یبررس موردهاي در میان کل شاخص
کیفیت »هاي ناظر بر بنابراین، نقش شاخص ؛است 11%

هاي ناظر بر برابر شاخص 3بیش از « بروندادهااستنادي 
 .است« بروندادها یتکم»

 

 یتکم»های ناظر بر نسبی شاخص یتاهممقایسۀ  (9شکل 

در میان « بروندادهاکیفیت »های ناظر بر با شاخص« بروندادها

 «استنادات-دادهابرون»دستۀ 

 

های ناظر بر نسبی شاخص یتاهممقایسۀ  (10شکل 

کیفیت »های ناظر بر با شاخص« بروندادها یتکم»

 یموردبررسهای در میان کل شاخص« بروندادها

شننده در کارگرفتهبه هایشنناخصترین کنندهتعیین

 هابندی دانشگاههای رتبهنظام

ترین کنندههاي حاوي تعیینگروه زیر 11شکل
، مجموع دردهد. بندي را نشان میهاي رتبهشاخص
« شهرت»، «استناد-دادبرون»گروه  هاي زیرشاخص

« دانشگاهیان»)شهرت آموزشی و شهرت پژوهشی( و 
هاي اول در رتبه %10و  %18، %53با نقش  به ترتیب

در رتبۀ چهارم و « وبومتري»هاي تا سوم، شاخص
، «یالنالتحصفارغاشتغال »هاي ناظر بر شاخص

)درآمد پژوهشی و درآمد آموزشی( و « درآمد دانشگاه»
 هیأت علمیي توسط اعضا شدهکسب)« جوایز علمی»

 قراردر رتبۀ پنجم  مشترک صورتبهو دانشجویان( 
 .اندگرفته

 
 

 منظورناهای یافته

هاي شده در نظام گرفته کارهاي بهضمن مطالعۀ شاخص
شد که در مورد  مشخصها همچنین دانشگاه بنديرتبه

-هاي استنادي، در بیشتر موارد، تفاوت میان حیطهشاخص

. بدین معنی که از شده استهاي موضوعی مختلف لحاظ 
پژوهشی هر حیطۀ  يبروندادهاهاي استنادي، حیث شاخص

همان حیطۀ موضوعی مورد  يبروندادهاموضوعی با سایر 
 .اندگرفته قرارمقایسه 

 
-کاررفته در نظامهای بهترین شاخص( مهم11شکل 

 هابندی دانشگاههای رتبه

 گیرینتیجه

هاي ها و روشبندي مختلف از شاخصهاي رتبهاگرچه نظام
 هاآنکنند و استفاده از هر یک از مینسبتاً متفاوتی استفاده 

-شناسی همان نظام رتبهمستلزم توجه دقیق به جزئیات روش

کارکردي موجود و لزوم  هبندي است، اما با توجه به تشاب
، در مطالعۀ حاضر، هاآنشناخت فضاي مشترک حاکم بر 

اي که بنديهاي رتبهشده در نظام کاررفتهبههاي شاخص
هاي ایران توسط بی قرار گرفتن دانشگاهامکان مورد ارزیا

زیر  قراربهوجود دارد بررسی شدند که نتایج حاصله  هاآن
-رتبۀ دانشگاه»بر  تأکید باوجوداست. الزم به ذکر است که 

، بخشی از نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر، با اندکی «هاي ایران

شاخص هاي 
%35استنادي

کمیت
ادبروند
11%

رسای
54%

لاشتغا
3%

-برونداد
استناد

53%

تپتن
3%

جوایز علمی
3%

اندانشگاهی
10%

درآمد
3%

شهرت
18%

وبومتري
5%

شاخص هاي 
%66استنادي

کمیت
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-نظام یتکل»یا « هارتبۀ تمام دانشگاه »مسامحه، در مورد 

 هستند. یمتعمقابلنیز « بنديهاي رتبه
[، 19اند ]طور که مارگینسون و وندروند بیان کردههمان -

که  دارند یهتکهاي پژوهشی ها بیشتر بر شاخصاین نظام
هاي علت اصلی آن نیز عدم امکان تبدیل کردن ویژگی

نابراین، برخالف ب؛ پذیر استسنجش هايیتکمآموزشی به 
هایی که بخواهند بر ارتقاء [، دانشگاه19]دیدگاه اوحدي 

بندي متمرکز شوند، آموزش هاي رتبهرتبه/امتیاز خود در نظام
، هم بلندمدتپژوهشی کرده و در  يبروندادهارا فداي تولید 

 چراکه، شانپژوهشضعیف خواهد شد و هم  شانآموزش
توان میوه و ثمرۀ درختی دانست که ریشه، تنه پژوهش را می

 است.« آموزش»و برگ آن  و شاخ
همکاري و »به  مختلف انحاءبههایی که نقش شاخص -

؛ برآورد شد توجهقابلکنند، ربط پیدا می« تعامل دانشگاهیان
فواید غیرمستقیم ناشی از  تنوعبنابراین، نظر به گستره و 

شود نظام ، پیشنهاد می«ايجزیره»فاصله گرفتن از رویکرد 
هاي کشور براي این مهم ارزش و آموزش عالی و دانشگاه

 بیشتري قائل شوند. یتاهم
هاي وبومتري، نظر به سهم نسبتاً اندک شاخصباوجود  -

هاي مربوطه )الاقل برخی از سهولت لحاظ کردن ویژگی
پذیري یترؤ یشافزا بر(، آثار غیرمستقیم تحقق این امر هاآن

دریافت افزایش شانس  یجهنت درپژوهشی و  يبروندادها
بودن تغییرات  آفت یبضرر و استناد توسط آثار علمی و بی

هاي شود نظام آموزش عالی و دانشگاه، پیشنهاد مییازموردن
 کشور براي این مهم ارزش بیشتري قائل شوند.

هاي آموزشی بر رتبۀ بررسی تأثیرگذارترین شاخص -
-دهد که شاخصبندي نشان میهاي رتبهها در نظامدانشگاه

دارند. بدین معنی که « بلندمدت» یتیماه موردنظرهاي 
براي افزایش رتبۀ دانشگاه از  مدتکوتاهریزي امکان برنامه

 شده گزارش بنابراین، در تأیید نتیجۀ؛ وجود ندارد هاآنطریق 
ها آموزشی دانشگاه هايیتفعالاول، نگریستن به  بندقالبدر 

کاري عبث « بنديهاي رتبهبهبود رتبه در نظام »از منظر 
رسالت اصلی دانشگاه  پیش از یشببوده و آسیب دیدن 

 )آموزش( را به دنبال خواهد داشت.
هاي پژوهشی کنندگی شاخصاي از تعیینبخش عمده -

تواند استنادي است که می-داديهاي برونمربوط به شاخص

-و شاخص بروندادها کهینادو دلیل اصلی داشته باشد؛ اول 

-ترین و قابلتوان رایجرا می هاآني مربوط به هاي استناد

آموزش عالی دانست و  هايیتفعالترین ویترین دسترسی
هاي ها و پایگاهدر این حیطه، نظر به وجود شاخص کهآندوم 

سازي و مقایسۀ متعدد و متنوع، امکان کمی یاطالعات
 ،وجود ینا باتر است. ها فراهمها نسبت به سایر حیطهفعالیت

 يبروندادهاانتشار »مند میان مهم است که ارتباط نظام
ها سنجش ناپذیر دانشگاه هايیتفعالسایر »و « باکیفیت

 مورد غفلت واقع نشود.« )شامل آموزش(
با نقش  بروندادها یتکمهاي ناظر بر مقایسۀ نقش شاخص -

نشان داد که  بروندادهاهاي ناظر بر کیفیت استنادي شاخص
-گروه دوم بیش از سه برابر سهم شاخصهاي سهم شاخص

رسد در ایران به به نظر می کهیدرحالهاي گروه اول است، 
داده  یتاهم اندازه از یشب برونداد یتکمهاي ناظر بر شاخص

هاي نامهشود در انواع شیوهبنابراین، پیشنهاد می؛ شودمی
پژوهانه نامۀ ارتقاء، پژوهشی )آئین هايیتفعالدهنده به جهت

کاسته  بروندادها یتکمهاي ناظر بر و غیره( از وزن شاخص
 هاي ناظر بر کیفیت استنادي افزوده شود.و به وزن شاخص

بندي هاي رتبههاي نظام، تأثیرگذارترین شاخصدرمجموع -
استناد، -دادهاي برونها مربوط به دستهبر رتبۀ دانشگاه

پژوهش حاضر حاکی هاي شهرت و دانشگاهیان است. یافته
اند، نظران تذکر دادهگونه که برخی صاحباز آن بود که همان
دانشگاهی در  هايیتفعالدهی صرف به تالش براي جهت

بندي، هاي رتبههاي امتیاز آورد در نظامراستاي شاخص
 ازپیشیشبداده و  قرار یرتأثها را تحت بندي دانشگاهاولویت

کیفیت خواهد بی يبروندادها یدارپا یرغبه رشد کاریکاتوري و 
 انجامید.

هاي آتی روند تغییرات شود در پژوهشدر پایان، پیشنهاد می
-بندي دانشگاههاي رتبهشده در نظام رفته کاربههاي شاخص

قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد  مطالعه مورد هاآنها و وزن 
بندي هاي رتبهچگونگی مواجهۀ مناسب با نظام»شود می

با  شدن مواجهپیامدهاي احتمالی هر نوع »و « هادانشگاه
تحلیل قرار -و تجزیه مطالعه موردمجزا  صورتبه« هاآن

 بگیرد.
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 سپاسگزاری

-نامهبازنگري شیوه فرایندبخشی از  عنوانبهمطالعۀ حاضر 

-سنجی همامکان منظور بههاي پژوهشی دانشگاه رازي و 

هاي ترین شاخصکنندهتعیینها با نامهراستا کردن شیوه
. از رئیس است یرفتهپذها صورت بندي دانشگاههاي رتبهنظام

آقا(، معاونان اعلمی آل یممحمدابراهمحترم دانشگاه )دکتر 
دباقر پژوهش و فناوري دانشگاه )دکتر سید محمسابق و فعلی 

نجفی و دکتر فرزاد ویسی( و مدیرکل محترم پژوهشی 
–دانشگاه )دکتر یاسر شهبازي( که اجازه دادند این مطالعه 

 -مذکور را به همراه داشت فرایندکه طوالنی شدن زمان 
انجام شود و نیز از خانم زهره بساطی )مسئول واحد 

 فرایندهایی از شگاه رازي( که در بخشدان یسنجعلم
ها مشارکت کردند سپاسگزارم. همچنین، از ري دادهگردآو

هاي به نظام یدهوزننظرانی که با تکمیل پرسشنامۀ صاحب
نظران یا راهنمایی در خصوص سایر صاحب یمعرفبندي، رتبه

تاحی، ف اهللرحمت یدساصالح پرسشنامه کمک کردند )دکتر 
مهموئی،  ، دکتر حمیدرضا جمالییچشمه سهرابدکتر مظفر 

 محمدرضا، دکتر اردکان ییابو محمددکتر علی گزنی، دکتر 
منش، دکتر شیما قانع، دکتر فرامرز سهیلی، دکتر امین عرفان

 يمحمدمرادي، دکتر سیروس علیدوستی، دکتر ندا سلطان 
 سپاسگزارم.نیز و دکتر بهروز رسولی( 
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 برنامهچرایی و چیستی دیدگاه مطالعات  پیش از دبستان در عصر جدید: پرورش و آموزش

 ی مبتنی بر آنبُعدراهبردی و الگوی چند درسی

 *1زادهقاسمبهنام 

 2فريبرز فرهادی لنگرودی

 3پرمیثم خزائی کوه

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايراندبستانیپیش وپرورشآموزشدانشجوی کارشناسی ارشد . 1
 ، تهران، ايران، دانشگاه عالمه طباطبائیدبستانیپیش وپرورشآموزشدانشجوی کارشناسی ارشد . 2

 آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايراندانشجوی کارشناسی ارشد  .3

 20/12/97تاریخ پذیرش  6/9/97تاریخ دریافت 

 چکیده

در این مقطع  مؤثرتعلیم و تربیت پیش از دبستان، چگونگی تهیه برنامه درسی  ینهزم در سؤاالتترین ترین و غامضیکی از مهم
دشوار شده  پیش از یشبگویی به آن ، شرایط پاسخآسابرقاست که با توجه به ظهور عصر اقتصاد دانایی محور و تغییر و تحوالت 

و « 3يبُعد برنامه درسی چند»و الگوي « 2مطالعات برنامه درسی راهبردي»است. پژوهش حاضر براي مطالعه ضرورت دیدگاه 
بوده است  4تحلیلی-رسی پیش از دبستان صورت گرفته است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، توصیفیچیستی آن در برنامه د

ها بیانگر آن آمد. یافته به دستاي موجود در زمینه موضوع با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه یازن موردهاي که اطالعات و داده
بود که ضرورت دیدگاه راهبردي بنا بر عواملی همچون ظهور عصر اقتصاد دانایی محور، توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات، 

نو مفهوم  هاي شناختی و یادگیري متفاوت وبرنامه درسی، وجود سبک سازيیبومدگرگونی مفهوم سواد، پارادایم پیچیدگی، لزوم 
ي کودک، تزریق زیسته يباتجربهنگري با عواملی همچون لزوم مرتبط کردن برنامه درسی  بُعدچند  و ضرورت الگوي گرایی

العمر، در برنامه درسی پیش از دبستان روز و همچنین لزوم یادگیري مادام مسائلگویی برنامه درسی به ویژگی چابکی و توان پاسخ
پردازد. این الگو به ارائه تعریفی جامع از آن می یشناختروانمبانی فلسفی و نیز، پژوهش حاضر با بررسی  یتنها درقابل دفاع است. 

مبتنی بر آن،  يبُعدچندریزي است و الگوي برنامه نگرکلدرسی راهبردي رویکردي  دهد که مطالعات برنامهاین پژوهش نشان می

 .است دبستانیشپبرنامه مطلوب کاربردي براي اجرا در برنامه درسی 

 .مطالعات برنامه درسی راهبردي ،عصر جدید ،توصیفی تحلیلی ،ریزي چندبُعديبرنامهاقتصاد دانایی محور،  :هاواژهکلید

 
  

                                                           
 gmail.com1372behnam.gh@دار مکاتبات                                                                                                                 نویسنده عهده .1

2. Strategic Curriculum Study (SCS) 
3. Multi-Dimensional Curriculum (MDC) 
4. Descriptive - Analytic  
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 آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد 

 

 مقدمه

بدیل در حساس و بیاي تعلیم و تربیت پیش از دبستان دوره
، اقتصاد دانایی محور فناورياکثر کشورهاي جهان، در عصر 

هاي دانش، مهارت و اي که در آن شالودهو تغییر است. دوره
ترین و شورانگیزترین گیرد و مانانگرش کودک شکل می

اي که . دوره[1] آوردتجارب را براي امروز کودک فراهم می
-آن بر فرداي کودک و جنبه مدتکوتاهو  بلندمدت یراتتأث

 انجامهاي مختلف زندگی او انکارناپذیر است و تحقیقات 
-4-3-2]در داخل و خارج از ایران نیز مؤید آن است  شده

. این دوره براي کشورهایی که با تنوع قومیتی و پدیده [5
کنند )همچون نرم می وپنجهدستدوزبانگی در آموزش 

. همچنین ضرورت پرداختن [7-6]ر باشد تواند مؤثایران( می
به این دوره در اکثر کشورهاي مختلف جهان بسته به 
موقعیت و سطح زندگی مردم آن ساماندهی شده است و 

 عنوانبهکالن اکثر کشورها  گذارانیاستسامروزه براي 
، ینا وجود با. [8]شود بر دوش آنان محسوب می یتیمسئول

 ازدر کشورهاي مختلف جهان  تعلیم و تربیت دوران کودکی
 اندازهاي بسیاري روبروست.ها و چشمایران با چالش جمله

هاي اخیر در سال شده انجامهاي شناسیها و آسیبپژوهش
داخل و خارج از کشور، بیانگر این است که تعلیم و تربیت 

هاي فراوانی روبرو است. پیش از دبستان با مشکالت و چالش
و مشکالتی همچون  مسائلبراي نمونه در سطح داخلی 

، مدیریت کالن و [9]هاي شناسایی و پرورش خالقیت روش
، فضا و نحوه [10]ضعف در برنامه درسی پیش از دبستان 

مناسب نبودن محتوا با سن کودک و عدم  [،11]تدریس 
[، 13]ب تجهیزات نامناس [،12]هاي فعال کاربست روش

عدم هماهنگی  [،14]کیفیت نامناسب تعامل کودک و مربی 
، [6] پرورش و آموزشهاي درسی بهزیستی و و تناسب برنامه

 ترجمهعدم توجه به فرهنگ بومی کشور و پناه بردن به آثار 
کادر اجرایی  یکل طوربه، ضعف مربیان و مدیران و [15] شده

تربیت اوان  یرگیبانگر [،10-17-16]و مجرب  یدهد آموزش
با  تربیت اوان کودکینیز  المللیینباست. در سطح  کودکی
اندازهاي بسیاري در قرن بیست و یکم ها و چشمچالش

                                                           
1. Strategic Curriculum Study (SCS) 
2. Multi-Dimensional Curriculum (MDC) 

( از آن جمله به 2007مواجه است که چارتیر و ژنیکس )
هاي درسی هاي مشارکت بیشتر والدین در برنامهروش

هاي مادري و آموزش پیش از دبستان، توجه بیشتر به زبان
هاي تلفیقی برنامه درسی فرهنگ بومی و طراحی مدل

توان ریشه می.[18]کنند آموزش پیش از دبستان، اشاره می
 کارآمددرسی نا ها را در برنامهها و ضعفتمامی این چالش

جو کرد. برنامه درسی، نقشه راه و محور هرگونه وجست
و نقش حیاتی در ارائه  [21-20-19]فعالیت آموزشی است 

بنابراین، ؛ [18] در پیش از دبستان دارد یفیتباکهاي آموزش
قلب و روح نظام  عنوان بهدرسی ضرورت توجه به برنامه 

آموزشی این دوره و تعیین دانش، مهارت و نگرشی که باید 
کودک به شکلی هاي مختلف و متناسب با سطح در قالب

ارائه شود، امري گریزناپذیر  یدهتن درهمي و بعد ُتلفیقی، چند
تا ابتدا ضرورت   راستا، این مطالعه سعی دارداست. در همین 

ي مبتنی بر آن در برنامه بُعد دیدگاه راهبردي و الگوي چند
قرار دهد و سپس به  مطالعه موردپیش از دبستان را  درسی

و الگوي  1توصیف دیدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردي
 مبتنی بر آن بپردازد. 2يبُعد ریزي چندبرنامه

 باهدفدرسی راهبردي با نگاهی فراکنشی و منعطف، برنامه »
تسهیل مشارکت کسب توانایی فراشناخت در یادگیري براي 

-تولید و مدیریت دانایی و مبتنی بر فراهم یادگیرنده در چرخه

سازي فرصت تعامل تحولی میان مبانی و اصول با عوامل و 
تحویل یابنده در انواع و ابعاد نظري و عملی برنامه عناصر 

. این نوع برنامه درسی متشکل از دو [23-22]« درسی است
 است. «راهبردي»و  «برنامه درسی»مفهوم گسترده 

 [25] ايرشتهیانمو  [24]جوان  نسبتاًي ادرسی حوزهبرنامه 
و ماهیت آن داراي ابهام و عدم شفافیت  ثغور و حدوداست که 

-هاي متفاوتی از برنامه . به همین دلیل تعریف[26]است 

 شده ارائهغالب  هايیمپارادادرسی بسته به شرایط زمانی و 
متعارض را  (، این تعاریف متفاوت و گاه2002است. آیزنر )

وي برنامه  نظر ازبندي کرده است. هنرمندانه جمع ياگونهبه
 توانیمدرسی یک آموزشگاه، دوره آموزشی یا کالس را 

که  در نظر گرفت شدهیزيربرنامهاي از رویدادهاي سلسله
  جهت ایجاد پیامدهاي آموزشی براي یک یا چند محصل قصد
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مفهوم راهبردي به تحوالت روزافزون »  .[11: 27]اند شده
 یک واقعیت در بستر  عنوانبهي تغییر جهان و دیدن پدیده

اندازهاي آتی علم و فناوري اشاره دارد. زندگی امروزي و چشم
پذیرش پدیده تغییر به اتکاي تحوالت علم و فناوري امروز 

آن برنامه درسی است که  تبع بهدر مبانی تعلیم و تربیت و 
پذیري الزم را براي پیوند انعطاف حالینع درانسجام و 

درسی  ل در عناصر و سطوح برنامهتحولی میان نظر و عم
کند و راه را براي زندگی در دنیاي متحول امروز تعریف می

هاي نوین انسان در تعلیم و تربیت یافته دارنظام بر حضور
مفهوم راهبردي در مطالعات برنامه  واقع در. [28]« گشایدمی

این دیدگاه  تأکیددرسی راهبردي، در وهله نخست نشان از 
یادگیري چگونه یادگرفتن »و « فراشناخت»بر راهبردهاي 

گوي نیازهاي در حال تحول یادگیرنده امروز تا پاسخ« دارد
در وهله دوم راهبردي جهت گذار از  ترتیبینا بهو  باشد

-ارائه می العمرماداممفهوم سنتی یادگیري و نیل به یادگیري 

دوده زمان و مکان مشخص یادگیري را از مح فرایندکند تا 
« کالس درسی به وسعت زندگی»خارج کرده و در مفهوم 

 جاي دهد.
کیفیت نظام  باال بردندرسی در نظر به اهمیت برنامه 

هاي درسی راهبردي، بومی آموزشی، همچنین اهمیت برنامه
و متناسب با تنوع قومیتی موجود در کشور، ضرورت وجود 

ي و تلفیقی در پیش از دبستان، تحقیق بُعدریزي چندبرنامه
آن است تا با توصیف این نوع برنامه درسی،  درصددحاضر 

و مربیان  امور یاياولزمینه را براي آشنایی و تسلط بیشتر 
پیش از دبستان با دیدگاه راهبردي برنامه درسی و الگوي 

ي مبتنی بر آن، فراهم کند. جهت رسیدن بُعدریزي چندبرنامه
گویی به اخص این تحقیق در پی پاسخ طوربهدف، به این ه
 زیر است. سؤاالت

 ( چرا دیدگاه برنامه درسی راهبردي و الگوي چند1
نگري مبتنی بر آن، در تعلیم و تربیت پیش از دبستان بُعد

 ضرورت دارد؟
ي مبتنی بر برنامه درسی بُعدریزي چند( الگوي برنامه2

 راهبردي چیست؟
 

                                                           
1. Descriptive - analytic 

 پژوهش روش
، رویکرد شده مطرح سؤاالتبا توجه به ماهیت، هدف و 

اي رشتهینبپژوهش حاضر کیفی است. تحقیق کیفی خصلتی 

ها جانبه پدیده [ و به دنبال مطالعه عمیق و همه29دارد ]

است؛ گیري بنیادي [. این پژوهش داراي جهت31-30است ]

درسی یرا به دنبال توصیف و شناختی روشن از دیدگاه برنامه ز

بُعدي مبتنی بر آن است. از میان  راهبردي و الگوي چند

هاي مختلف مطرح در دامن رویکرد کیفی، از روش روش

است. بدین نحو که نخست  شدهاستفاده 1تحلیلی -توصیفی 

در پی توصیف دقیق و منسجم برنامه درسی راهبردي و 

الگوي چند بُعد نگري مبتنی بر آن است. تحقیق توصیفی 

شناخت بیشتر شرایط موجود و یا کمک به »اند به تومی

[. از طرفی دیگر به 82: 32منجر شود ]« گیري بهترتصمیم

دنبال تبیین و تحلیل لزوم ضرورت این نوع برنامه درسی و 

مبتنی بر الگو و  ياچندرسانهچگونگی آن در بسته آموزشی 

بررسی موضوعات ». مقصود از تحلیل نیز استرویکرد مزبور 

وجوي ارتباط میان مفاهیم مختلف و و جست وردنظرم

: 33« ]ها استهاي مفهومی آنبازشناسی روابط و شبکه

133.] 

 درسی برنامه مطالعات با رابطه در موجود ادبیات خالل از

 چرایی آن، بر مبتنی بُعدي چند ریزيبرنامه الگوي و راهبردي

 استخراج الگوي مبتنی بر آن و دیدگاه راهبردي چیستی و

هاي پژوهش، اطالعات و داده سؤاالتپیرو اهداف و  .شد

اي همچون یاز با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهن مورد

هاي موجود در زمینه مطالعات برنامه نامهیانپا، کتاب و مقاله

ُبعدي و بسته  ریزي چنددرسی راهبردي، الگوي برنامه

حضور  آمد. تجربه دست بهاي مبتنی بر آن آموزشی چندرسانه

 هاي برنامه درسی راهبردي، الگوي چندو همکاري در کارگاه

بُعدي و بسته آموزشی مبتنی بر آن و کالس درس دکتر 

سیمین بازرگان، نگارندگان را بر آن داشت تا به غور و کاوش 

 در زمینه این موضوع بپردازند.
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 پژوهش هاییافته

 بُعد راهبردی و الگوی چندچرایی ضرورت برنامه درسی 

 نگری مبتنی بر آن، در تعلیم و تربیت پیش از دبستان

 ضرورت برنامه درسی راهبردی در پیش از دبستان -

 معموالًهاي مختلف دانش بشر، هاي غالب در عرصهپارادایم

جدید،  مسائلي در مواجهه با کارآمدنا اثر بردر طول زمان 

-کشفیات علمی نو و تحوالت اجتماعی دچار دگرگونی می

[. حوزه 34دهند ]شوند و جاي خود را به پارادایم دیگري می

-تعلیم و تربیت پیش از دبستان نیز در طول تاریخ از این جابه

و تصور  یوسطقروننبوده است. از  تأثیریب 1یمپاراداجایی 

هاي از کودک و سپس رواج اندیشه سالبزرگمینیاتور 

آن  تبعبهکمینوس، روسو، پستالوزي و هربارت در اروپا و 

توسط فردریک  1837اولین کودکستان در سال  یستأس

آراء و مکاتب  یرتأثهاي درسی تحت فروبل تا به امروز، برنامه

اسکوپ، رجیوامیلیا، لسفی مختلف با عناوینی همچون هايف

و  گرفتهشکل... ه سوري، والدروف وک استریت، مونتبان

از این رویکردها با  هرکدام[. 36-35اند ]شده یدهسازمان

برنامه درسی خاص که متناسب با شرایط زمانی و مکانی 

بود، توانستند سهم بزرگی در تغییر  شده ینتدوعصر خود 

نگرش به مفهوم کودکی و آموزش پیش از دبستان داشته 

تواند و نباید در بند تربیت عصر حاضر نمیاما تعلیم و ؛ باشند

-و جداي از واقعیت یربومیغ، شده اقتباسهاي درسی برنامه

 هاي زندگی گرفتار باشد.

در ابعاد گوناگون جامعه و گسترش علوم  روزافزونتحوالت 

در هاي درسی تغییر برنامه نیاز به بازنگري و، و دانش بشري

عصر اقتصاد »ظهور  [.37] نمایدمی برجستهرا عصر حاضر 

سرمایه اصلی  عنوانبه[، با معرفی دانش 38« ]2دانایی محور

تر و خطیرتر کرده نظام آموزشی را متفاوت یتمسئولکشورها، 

[. براي تبدیل نظام آموزشی کشور متناسب با این 39است ]

عصر، هرگونه تغییر بدون دیدگاه راهبردي، عقیم و سطحی 

از « فناوري ارتباطات و اطالعات»[. توسعه 22خواهد بود ]

                                                           
1. Paradigm shifting 
2. Knowledge based economy 

آموزش را تسهیل کرده و از  فرایندطرفی روند نشر دانش و 

وي این مفاهیم هاي جدیدي پیش رسویی دیگر چالش

« انفجار دانش و اطالعات»[. پدیده 41-40گذاشته است ]

هاي خاص در مواجهه با اطالعات را پیش نیاز به مهارت

 [.42کشیده است ]

و سریع اطالعات و مفهوم  یدائمدر چنین شرایطی که تغییر 

ها و دانش در حال وقوع است، دگرگونی مداوم در گونه

خواهد بود  یرناپذاجتنابیز ن« سواد»عملکردهاي مفهوم 

 قرار گرفتن به منجر ارتباطی هايفناوري [. گسترش43-44]

 یضضدونق گاه اطالعاتی معرض در معاصر شهروند مداوم

 عنوان به سواد سنتی مفهوم که دهدمی نشان امر این و شده

 به نیاز و است ناکافی اطالعات جذب و خواندن توانایی

 تا شودمی حس افراد در تريگسترده هايمهارت و هاتوانایی

 عصر این گسترش حال در دائماً نیازهاي گويپاسخ بتواند

 عنوانبهبر همین اساس، مفهوم یادگیرنده  .[45] باشد

 منسوخکند پذیرنده منفعلی که اطالعات را جذب و هضم می

هاي پیچیده شناختی و تفکر و الزم است به مهارت شده

پس آموزش و مراقبت در پیش از  انتقادي مجهز باشد.

هایی را ایجاد کند که افراد ها و مهارتتوانایی»دبستان باید 

را به یادگیري در تمام طول زندگی و کسب معیشت قادر 

 [.4.2: هدف 46« ]سازد

الگوي عمومی علم  عنوانبه« پارادایم پیچیدگی»همچنین، 

هاي مختلف دانش بشري و [، حوزه47در دوران معاصر ]

[. 48گذاشته است ] یرتأثتعلیم و تربیت را تحت  خصوصبه

، کالس درس به «سازمان یادگیرنده»تبدیل مدرسه به 

و همچنین  «واحدي پیچیده»و فراگیر به « یادگیرنده جمعی»

مدل »به  دوطرفهتبدیل قلمرو یادگیري از حالت خطی و 

و  هایرسیستمزا، هو لزوم توجه به سیستم« ايآشیانه

، از نتایج این پارادایم وپرورشآموزشدر امر  هایستمفراس

پیچیدگی محدود کردن یادگیري  یمپاراداشود. محسوب می

هاي پذیرد و تخصیص ساعت و برنامهبه کالس درس را نمی

کند. در نظام آموزشی خاص براي سنین مختلف را رد می
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ده نخست در اثر تعامل مبتنی بر پارادایم پیچیدگی، یادگیرن

آموزند. سپس با میان خود و عناصر مختلف برنامه درسی می

تجارب متنوع و پیاپی و با کنترل نامتمرکز، با پذیرش »

گو، اشتراک و ارتباط، در یک واحتمال خطا، از طریق گفت

محیط باز و پویا که خالقیت و نوپدیدي از طریق 

-است، یاد می یرپذامکان و خودجوشی یدهخودسازمان

 [.49« ]گیرند

هداف  عه و ا جام بل  قا به نقش مت گاهی  عالوه بر این، ن

شی،  شرایط بومی بر   یرتأثآموز برنامه  یدهسازماننیازها و 

[. 52-51-50کند ]درسااای و تجارب یادگیري را نمایان می

پرهیز از »بر  تأکیدبا  وپرورشآموزشساااند تحول بنیادین 

شاره به نقش « الگوهاي وارداتی، کهنه و تقلیدي محض و ا

هاي محلی بر هاي عملیاتی سااایاساااتمدرساااه در حوزه

شی بومی ست ] تأکیدسازي در نظام آموز : مقدمه، 53کرده ا

نیز  20302موسوم به آموزش  1[. در بیانیه اینچئوناندازچشم

شی هرکدامشده که  تأکید سعه  از راهبردهاي آموز جهت تو

شرایط ملی و منطقه ست با توجه به  اي تدوین پایدار، الزم ا

ساایر تحول نظام تعلیم و  بررساای وجود ینا با[. 46شااوند ]

ها به روش آوريدهد که بیشاااتر نوتربیت ایران نشاااان می

نظاام آموزشااای  اي و دساااتوري، بر پیکرهبخشااانااماه

ندشااادهیلتحم ماعی نوآور ا باق اجت ندان يو بر انط ها چ

 [.54توجهی نشده است ]

مختلف،  4هاي یادگیريو سبک 3هاي شناختیوجود سبک

 5[. بیگز55دهنده تفاوت در میان یادگیرندگان است ]نشان

یادگیري را از منظر رویکرد یادگیرندگان در  فرایند( 1987)

، 7، رویکرد عمیق6کلی )رویکرد سطحی طبقهسهپیوستاري با 

و در هر طبقه دو عامل راهبردها و  (8یابیرویکرد نیل/دست

                                                           
1. Incheon Declaration 
2. Education 2030 
3. Cognitive Styles 
4. Learning Styles 
5. Biggs 
6. Surface Approach 
7. Deep Approach 
8. Achieving Approach 
9. Open and Distance Learning  

دهد. در رویکرد سطحی انگیزش را مورد تحلیل قرار می

یادگیرنده انگیزش محدود به عدم شکست و سطح یادگیري 

و راهبردها شامل مفاهیم اساسی محدود و یادآوري در سطح 

و در سوي دیگر طیف، یعنی رویکرد نیل انگیزه  عادت است

قوي از طریق  خود پندارهترین سطح و به باال یافتندست 

بیشترین منابع موجود در زمینه  یگیريپریزي دقیق و برنامه

-بندي بلوم از هدف[. طبقه56گیرد ]موضوع مربوطه قرار می

حرکتی -هاي شناختی، عاطفی و روانهاي آموزشی در حوزه

دهد که از یادآوري محض مفاهیم تا پیوستاري ارائه می

[. عالوه 57داوري کیفی و کمی درباره امور گسترده است ]

در یادگیري، فناوري اطالعات و ارتباطات  یريکارگبهبر این، 

را همراه « 9یادگیري باز و از راه دور»ظهور مفاهیم نو همچون 

، با باهمتعامالت متقابل یادگیرندگان  یندبرآکه یادگیري را  داشته

در کنار تمام این  .[58کند ]معرفی می یلگرانتسهمنابع و با 

موارد، گسترش مطالعات برنامه درسی با گذار از رفتارگرایی 

گرایی در برنامه درسی،  نو مفهومو دیسیپلین مداري و ظهور 

با نقد نگاه ابزاري و سودمحور به آموزش و پروش، بازنگري 

[. 59را مطرح کرده است ] پرورش وآموزشدر عملکرد نهاد 

گرایی شناختی و ظهور این جریان در کنار رویکرد کثرت

 یدارشناسیپدو  شناسییباییزبازشناسی مفاهیمی نو همچون 

در بستر مطالعات برنامه درسی، امکان پرداختن به هویت و 

زند هاي نوین در مطالعات برنامه درسی را رقم میظرفیت

هاي کلی و جزئی در برنامه نوز هدف، هحالینا با[. 22]

هاي درسی که بازتابی در هاي موضوعحوزه وسیلهبهدرسی، 

شوند و کمتر کوشش شده تا ها دارند مشخص میدیسیپلین

[ و در 50داشته باشد ] ايرشتهیانمبرنامه درسی رویکردي 

 .دارند مسئلهبهترین حالت، واکنشی آنی براي حل 
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نگری در پیش  بُعد ریزی چندضننرورت الگوی برنامه

 از دبستان

ها و هاي مختلف دانش، اهمیت مهارتگستردگی حوزه

و زبان کودک براي برقراري ارتباط با  ايرشتهیانممضامین 

ما را به سمت رویکرد چند  ناخواهخواهدنیاي پیرامون خود، 

هر نوع کشاند. می نگري در آموزش پیش از دبستان بُعد

در پیش از  یژهوبهدر مقاطع مختلف  درسی آموزش و برنامه

 و کودک مفید باشد براي خوديخودبهتواند نمیدبستان 

 یدهتندرهم ياگونهبهارائه تمام عناصر برنامه درسی  درواقع

« زفردا و شهروندان کوچک امرو سازانیندهآ»و هماهنگ به 

هم شوق یادگیري در آنان  تا از این طریق ضروري است

ز گهواره تا )در طول زندگی برانگیخته شود و هم یادگیري 

-)تمام گستره در عرض زندگی ،(العمرمادامگور یا یادگیري 

)یادگیري  کودکانو همچنین در عمق زندگی  (هستیهاي 

 .به ثمر نشیند دقیق و با تمام وجود(

اي فزاینده طوربه ي در چند دهه اخیربُعدبرنامه درسی چند
اکثر کشورهاي جهان بوده است. این نوع برنامه  توجه مورد

هاي مختلفی همچون استفاده از کامپیوتر در درسی در حوزه
[، تعلیم و 61جنسی ] مسائل[، آموزش 60مقطع ابتدایی ]

[، پرورش 63-62] استعداد باآموزان تیزهوش و دانش تربیت
آینده  یازن موردهاي هاي تفکر سطح باال و مهارتمهارت

[، آموزش 67-66ابتدایی ] وپرورشآموزش[، 64-65]
در آموزش عالی  یچند فرهنگ[، برنامه درسی 68پزشکی ]

هاي مختلفی [ و ... به شکل71-70[، آموزش زبان دوم ]69]
 است. گرفته قرار استفاده مورد

در باب ضرورت استفاده از این نوع برنامه درسی دالیل 

توان به عدم ارتباط است که از آن جمله می شده ارائهمتنوعی 

برنامه درسی با زندگی خارج از مدرسه، رشد روزافزون دانش 

بندي مدرسه، لزوم ي زمانو اطالعات، عدم انعطاف برنامه

در یادگیرندگان،  هاي فکري سطح باالپرورش مهارت

[ اشاره کرد. 73-72هاي موجود ]بودن برنامه قطعهقطعه

-فلسفی، روان ضرورتبه( 1388الوه بر این، مهرمحمدي )ع

و تربیتی )یادگیري و رشد( رویکرد  یشناختجامعهشناختی، 

شاید تزریق  نویسد:می چنینیناکند و تلفیقی اشاره می

هاي درسی ویژگی چابکی، چاالکی و پویائی در برنامه

به مسائل  ییگوپاسخو  اي و ایجاد توان واکنش سریعمدرسه

امتیازات یا توجیهات روي آوردن  ینترمهمروز را بتوان جزء 

توجیه  نیا .هاي درسی دانستبه رویکرد تلفیقی در برنامه

اهمیتی است که در آن حیات و مرگ  چنانآنتربیتی داراي 

 هاينظام یگردعبارتبها یتوان یافت. نظام آموزشی را می

هاي آموزشی مترقی نظام آموزشی سنت زده و متحجر را از

براي  يبسترسازتوان تمیز داد. عالوه بر این، و مدرن می

-نظام تأکیدهاي بارز و مورد العمر که از کیفیتمادام یادگیري

دانسته شده است، امتیاز تربیتی دیگري هاي آموزشی پیشرو 

هاي ها در متن برنامهقرار دادن مسائل و سوژه ازپیش است که 

تواند تحقق اي در چارچوب رویکرد تلفیقی میمدرسهیادگیري 

 [.74] یابد

ی مبتنی بر برنامه بُعدریزی چند چیستی الگوی برنامه

 درسی راهبردی، در آموزش پیش از دبستان

ي مبتنی بر برنامه بُعدقبل از تعریف و توصیف الگوي چند

نماید که به مبانی نظري این درسی راهبردي، ضروري می

پرداخته شود. ناگفته پیداست که اصول، رویکردها و الگو 

قرار  ستفادها موردهاي مختلفی که در تعلیم و تربیت روش

و  گیرندگیرد از مبانی نظري مختلفی سرچشمه میمی

هاي خود را بر مبانی مختلف این حوزه باید فعالیت یانمتصد

هاي زیرا بدون این مبانی امکان تنظیم فعالیت؛ استوار سازند

[. مبانی نظري 75مند وجود ندارد ]آموزشی به صورتی نظام

 یبررسقابلي مبتنی بر دیدگاه راهبردي بُعدبرنامه درسی چند

از منظرهاي متفاوتی هست که در این پژوهش تنها به مبانی 

 شود.آن پرداخته می یشناختروانفلسفی و 

ي مبتنی بر دیدگاه بُعدمبانی فلسفی برنامه درسی چند

و  وجوجستقابلراهبردي، در آراء و مکاتب مختلف فلسفی 

-ریشه ترینترین و مرتبطپیگیري است. شاید بتوان صریح

 دیدگاه دو هاي فلسفی موجود در این نوع برنامه درسی را در

 عنوانبه دیویی پراگماتیسم سویک از. کرد وجوجست فلسفی

 «ییگراواقع» و «ییگراآرمان» مطلق دیدگاه دو میان پلی

-می را پویا تجربه یگانه جریان عمل و اندیشه آن در» که

 و ارزش و واقعیت عمل، و اندیشه کردن جدا يجابه و سازند
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 و 126: 76]« سازدیم مربوط هم به را هاآن عاطفه، و عقل

 داردمی بیان که یستانسیالیسماگز دیگر، سوي از ؛ و[127

 و تحلیل و زندگی مفهوم و معنی به یدهشکل مسئولیت

: 76] اوست خود عهده بر فرد هر زندگی در پدیدارها تفسیر

[. همچنین، فراهم کردن فرصت فهم، تأویل و تفسیر 158

پرسش »[، اهمیت دادن به 77متن زندگی توسط فراگیر ]

و توجه به این امر که  [78توسط معلم و فراگیر ] «حقیقی

و با ذهن خالی سراغ  فرضیشپون امکان ندارد فراگیر بد

[، ما را به سمت مکتب 79برود ] (هر چیزي)فهم متن 

 کشاند.هرمنوتیک و اهمیت آن در این رویکرد می

تواند برآمده از دیدگاه فلسفی که البته می یشناختروانمبانی 

با شواهد تجربی هم همراه باشند نیز در برنامه درسی 

راهبردي قابل کندوکاو است. در ي مبتنی بر دیدگاه بُعدچند

شویم که هاي یادگیري مواجه میحوزه روانشناسی با نظریه

با لنز نظري مخصوص خود به ماهیت یادگیري  هرکدام

گرفتن از  بافاصلهي بُعدریزي چندنگرد. برنامهانسان می

که یادگیري را محصول شرطی شدن  1رویکردهاي رفتارگرا

ابعاد گسترده وجود انسان، در دانند، با در نظر گرفتن می

به  3گرایی( و سازنده2نگر )گشتالتریزي بر رویکرد کلبرنامه

، نگرکلاساس رویکرد یادگیري تمرکز داشته است. بر

ساس ابر ؛ و[23یادگیري محصول رسیدن به بصیرت است ]

گرایی نیز یادگیري، توسط خود یادگیرنده با رویکرد سازنده

 /یشناختروانگرایی )سازنده «5سازيبرون» و «4سازيدرون»

ارکرد کفردي( و همچنین با تبدیل کارکرد نخستین ذهن به 

یا همسال ماهرتر و تعامالت  سالبزرگعالی، با کمک 

و نقش  6دهی ساختهماجتماعی در بافت فرهنگی از طریق 

-80] شودگرایی اجتماعی( حاصل میمحوري زبان )سازنده

                                                           
1. Behaviorism  
2. Gestalt  
3. Constructivism 
4.Assimilation 
5. Accommodation 
6.co-constructing 
7.Gardner 
8.Multiple Intelligences  
9.Jerome Bruner 
10. Dewey 

[ با پردازش انگاره 84] 7همچنین، گاردنر [.83-82-81

، نظرگاه جدیدي نسبت به مقوله «8هاي چندگانههوش»

کند که این انگاره از هوش در تمام ابعاد هوش معرفی می

ي ساري و جاري است، این مفهوم هوش بُعدریزي چندبرنامه

قابلیت انباشت اطالعات در تقابل  عنوانبهاز مفهوم سنتی آن 

ترین مبانی روانشناسی نجا، پس از ذکر اساسیاست. در ای

ي مبتنی بر دیدگاه راهبردي، از خواننده بُعدریزي چندبرنامه

شود تا جهت آشنایی با سایر مبانی مشتاق دعوت می

این دیدگاه و رویکرد، به منابعی در رابطه با روانشناسی 

هاي آموزشی [، اندیشه85-86] 9ساختارگرایی جروم برونر

 يماوراء فردگرایی و رویکرد [، انسان87-88-89] 10دیویی

 [ مراجعه کند.90]

 برنامه درسی چند یشناختروانبعد از بررسی مبانی فلسفی و 

توان به تعریف و بعدي مبتنی بر دیدگاه راهبردي، حال می

 ریزي چندبرنامه»توصیف این نوع برنامه درسی پرداخت. 

در  نظر مورداست که کلیت  ينگرکلریزي ي، برنامهبُعد

 موردتوجهپرورش شخصیت کودک را حداقل در سه قلمرو 

ریزي در برنامه بُعدتعامل و ارتباط این سه  دهد.قرار می

آموزشی و درسی براي کودکان است که کلیتی را براي 

هاي یابی او به بنیانپرورش کل شخصیت کودک و دست

-در پرورش او مطرح می مؤثر يهامؤلفهتمدن ... با کمک 

ي، کودک از خالل بُعد [. در برنامه درسی چند27: 23« ]کند

هاي هاي برگرفته از زندگی خودش و در قالب فعالیتپروژه

هاي طول ها، مضامین و نگرش، به تمرین مهارتموردعالقه

 .ردازدپعمري می

هاي مرتبط با چنین برنامه درسی، هنگامی معنادار نظریه

هاي و روش یافتهراهخواهند بود که بتوانند به حوزه عمل 
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 آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جديد 

 
، برنامه درواقععملیاتی براي اجراي برنامه به دست دهند. 

خواهد بود که بتواند در میدان عمل، فراگیر را  کارآمددرسی 

 دانش،هاي مختلف برنامه درسی قرار دهد و حوزه در مرکز

، انتظارات حالیندرعمهارت و نگرش را ترکیب کرده و 

 قرار دهد. مدنظرمختلف جامعه و خانواده از برنامه درسی را 

از ویژگی یک برنامه درسی مطلوب توجه به تمام عناصر 

برنامه درسی، عدم ابهام، تعادل و انعطاف در بین عناصر و 

[. براي 91-51هاي مخاطب است ]با ویژگی هاآنتناسب 

رسیدن به این درهم تنیدگی، تلفیق و هماهنگی میان عوامل 

امن براي یادگیري کودک، باید توجه کنیم  یطیمحو ایجاد 

هاي یادگیري که فراگیرنده )کودک( در مرکز موقعیت

عنوان محور یادگیري، متشکل )سرتاسر عرصه زندگی( و به

( است. سه عامل تفکیک قابل ریغاز دانش، مهارت و نگرش )

بر کل شخصیت فراگیرنده از نظام ارزشی،  یرگذارتأثمهم و 

سرچشمه  هاآنهاي مرتبط با فرهنگی، اقتصادي و خرده نظام

جامعه و  توقعات انتظارات خانواده، از اندعبارتگیرد که می

-می یرتأثکه به شکل متقابل بر یکدیگر  انتظارات مدرسه

توان طراحی (. به همین دلیل است که نمی1نمودار گذارند )

هاي آموزشی موقعیت یادگیري و ارزشیابی کودک را به نظام

هاي درسی مجزا و واحد کار، شده، کتاب از پیش طراحی

و  يدارمدرسهدرسی خاص، قوانین و اصول کهنه  ساعات

  [.18-17: 23پیشنهادهاي روز جامعه دل بست ]

 
 [23ی ]ُبعدچند یدرس برنامه در مؤثر عوامل (1 نمودار

نگر و تلفیقی در پی ي، با دیدي کلبُعد برنامه درسی چند
پرورش کل شخصیت کودک اعم از دانش، مهارت و نگرش 

به آموزش  جانبههمهاین رویکرد مستلزم نگاهی  کاربرد است.
براي اوست.  یزانگشوقکودک و فراهم آوردن محیط غنی و 

و  شدهیطراحرویکردي که میان آموزش از پیش 
و یادگیري خودجوش از سوي دیگر  سویکآزمایشگاهی از 

 [. این نوع برنامه درسی، برنامه23ارتباط برقرار کند ]

در پرورش شخصیت  موردنظراست که کلیت  ينگرکل
-23دهد ]قرار می توجه موردر حداقل سه قلمرو کودک را د

و تعامل کودک با محیط  ها که کنش[؛ قلمرو فعالیت92
گیرد، هاي جذاب و کودکانه را در برمیخویش که فعالیت

کودک که  هاي برگرفته از تجارب زیستهوژهقلمرو پر
و قلمرو مهارت و مضامین  به دانستن آن است مندعالقه

 (.2نمودار گذارد )می یرتأثبر کل شخصیت   که ايرشتهیانم
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  [23] ُبعدی و جزئیات هر بُعدچند یزیربرنامهاصلی از  بُعدسه  (2نمودار 

 
اهمیت  آنچهکدام از ابعاد بر دیگري اولویت ندارد و هیچ

. نقطه شروع یک است بُعددارد تعامل و ارتباط این سه 
موقعیت آموزشی همواره کودک و عالیق اوست. کودک 
صد زبان براي برقراري ارتباط دارد شاید یک فعالیت 
خاص همچون نمایش، یا موضوعی خاص و شاید یک 

 موردنگرش و منش خاصی همچون شهروندي یا مهربانی 
ي، بُعد ریزي چندبرنامه موردنظرکودک باشد. کلیت  توجه

بر تعامل  تأکیداست، بلکه  وجه به جزئیات و اجزت تنهانه

یکدیگر، هاي متنوع و گوناگون با پویاي اجزا در موقعیت
یابی به کلیت است. این ابعاد همراه با جزئیات در دست

یگر، مدلی از یک مکعب را با ، در تعامل با یکدبُعدهر 
دهد، هر سازند، مدلی که امکان میاجزاي آن می همه

را در تعامل با  بُعدیک از ابعاد و اجزاي مربوط به هر 
ارزشیابی از  ابعاد و اجزاي دیگر براي تولید، اجرا و

پیگیري و کنترل قرار داد  ،توجه موردپیشرفت کودک، 
[23.] 
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 گیرینتیجه

تغییر و تحول در عصر امروز سکه رایج روزگار شده است. 
هاي عظیمی شده که دگرگونیآموزش پیش از دبستان دچار 

هاي این حوزه را به سمت برنامه یانمتصددیر یا زود تمام 
 صرفاً هاي یادگیريراهبردي خواهد کشاند. امروزه موقعیت

و سرتاسر زندگی براي  به کتاب، معلم و والدین محدود نیست
شود. این مطالعه محسوب می یادگیري-یاددهی عرصه کودک
ي بُعد تبیین ضرورت دیدگاه راهبردي و الگوي چند باهدف

مبتنی بر آن در برنامه درسی پیش از دبستان شروع شد و 
 سپس به توصیف چیستی این الگو پرداخته شد.

ضرورت دیدگاه راهبردي در برنامه درسی از خالل عوامل 
ظهور عصر اقتصاد دانایی محور، توسعه فناوري  چونمختلفی 
سواد، پارادایم پیچیدگی،  دگرگونی مفهوم اطالعات،  و ارتباطات

هاي شناختی و برنامه درسی، وجود سبک سازيیبوملزوم 
و  گرایی تبیین شدنو مفهومیادگیري متفاوت و ظهور جریان 

ي نیز با دالیلی همچون عدم بُعد ضرورت برنامه درسی چند
 رج از مدرسه، عدم انعطافارتباط برنامه درسی با زندگی خا

هاي فکري بندي مدرسه، لزوم پرورش مهارتزمان برنامه
هاي بودن برنامه قطعهقطعه در یادگیرندگان، سطح باال

به مسائل روز،  ییگوپاسخو  موجود، ایجاد توان واکنش سریع
 تبیین شد.

ي نیز اشاره شد بُعد در خصوص چیستی برنامه درسی چند
ي بُعد درسی چند که در بستر دیدگاه راهبردي، الگوي برنامه

(MDC در تالش است تا با محور قرار دادن فراگیر و دنیاي )
ها و تهدیدهاي زمانی که فرصت نظر ازپیرامون او چه 

از سمت تغییر و تحوالت روزافزون عصر حاضر  شدهیلتحم
مکانی که لزوم توجه به  نظر ازرا به دنبال دارد و چه 

از  برآمدهدگیري هاي یارساند، فرصتکودک می بومیستز
و دانش  سراسر زندگی کودک را در قالب مهارت، نگرش

-پروژه ُبعدنگر در قالب سه مختلف و در ارتباط یکپارچه و کل

دانستن آن است،  مندعالقههاي برآمده از زندگی کودک که 
در عصر حاضر  یازن  مورد ايرشتهیانمهاي مضامین و مهارت

کودک که از صد زبان او براي  عالقه موردهاي و فعالیت
 گیرد، ارائه کند.می تأنشبرقراري ارتباط 

 بهشود، بر روي کارکردهاي فراشناختی این الگو پیشنهاد می
داري بیشتري هاي طولی مطالعات نظاماز خالل پژوهش یژهو

. یردقرار گصورت گیرد تا کارایی این الگو مورد ارزیابی دقیق 
درباره اثرات استفاده از این الگو در آموزش براي مربیان و 

-عناصر در تعامل چرخه یادگیري، پژوهش عنوانبهوالدین 

استفاده از این الگو  یرتأثهایی طراحی و اجرا گردند. در مورد 
هاي اختالل یژهوبهکودکان استثنایی  پرورش و آموزشدر 

اجرایی و قدامات یادگیري و اختالل طیف اتیسم، بیشتر ا
 .پژوهشی ترتیب داده شوند
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 گذاری و مدیریت پسماندروی سیاستافق پیش

 2کالهی مهدی، 1زينب خداوردی ازغندی

 زيست دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی محیط .1

 زيست دانشگاه فردوسی مشهددانشکده منابع طبیعی و محیط هیأت علمیعضو  .2

 15/11/97تاریخ پذیرش  20/7/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

پسماند از  تیریمد يگذاراستیها، ساز آن یناش یکیحاصل از خسارات اکولوژ يهاینگرانپسماند و دل دیتول شیبا توجه به افزا
 ،یپزشک ،یخانگ يو شامل انواع پسماندها یانسان يهاتیفعال یبرخوردار شده است. پسماند محصول جانب ياالعادهفوق تیاهم

پردازش و دفع پسماند در  يهاو روش يآورجامع پسماند، جمع تیریخطرناک است. در مد و ژهیو ،يتجار ،یصنعت ،يکشاورز
. دیمطلوب منطقه به دست آ يو اقتصاد یاجتماع ،یستیزطیگانه محکه اهداف سه گردندیم تیریمد يبه نحو گریکدیتعامل با 

نرخ  يگذارمتیهمچون ق ییهايپسماند و استراتژ تیریمد يهااستیپسماند، بر س تیریمد کردیرو نیچند یمقاله با بررس نیا
قانون  يهاچالش زیو ن يگذاراستیس يهای. در ادامه، کاستکندیم دیتأک ياقتصاد يهازهیو انگ پسماند، آموزش یدهخدمات ریمتغ
 ی. با توجه به اسناد باالدستردیگیقرار م يچند کشور مورد واکاو یپسماند در نظام حقوق تیریو مد شودیم یپسماند بررس تیریمد
پسماند در  تیریکه قانون مد گرددیم انیکشور، ب سالهپنجتوسعه  يهاو برنامه یهمچون اصل پنجاهم قانون اساس یستیزطیمح

 يضرور ،جهیدرنتتمام نهادهاست.  تیحقوقدانان، متخصصان و حما شتریب یرشد خود بوده و تکامل آن در گرو بررس ریدر مس رانیا
 زیپسماند ن یو اجتماع یفرهنگ ،یستیزطیمح ،ياقتصاد ،یتیریمد يهاستمیس ،يگذاراستیو س یقانون ستمیتا در کنار س ستا

 گردند. تیتقو

 .مدیریت جامع پسماند زیستی،قوانین محیط ،هاي مدیریت پسماندآموزش، سیاست :هایدواژهکل

  

                                                           
 

  دار مکاتباتنویسنده عهده                                                                                                                Mahdikolahi@um.ac.ir 
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 مقدمه 

ها زندگی جریان هایی که در آنبه همه محیط 1زیستمحیط
اي از عوامل فیزیکی خارجی و شود. مجموعهدارد اطالق می

را تشکیل  موجودات زنده که باهم درکنش هستند محیط
-گذارند. محیطدهند و بر رشد و نمو موجودات تأثیر میمی

که  زیست همواره در معرض خطرات گوناگونی قرارگرفته
اند که امروزه یک بحران شده قدر کوچک شمردهگاهی آن

 [. کمترین 3و  2، 1اند ]جهانی را براي بشریت به وجود آورده
زیستی خسارات محیط نیتربزرگزیست توجهی به محیطبی

 [.4] آوردرا به همراه می

-الملل محیطویژه حقوق بینبه 2زیستامروزه حقوق محیط

عنوان بانی و حامی در جایگاه حقوقی جوان و پویا به 3زیست
روز بر اهمیت و گستره آن  زیست مطرح است که هرمحیط

ها اعم از علوم فنی، شود و ارتباط آن با سایر رشتهافزوده می
گردد. مسائل فنی، فرهنگی، انسانی و غیره آشکارتر می

صنعتی و فناوري هرچند که خود عاملی براي آلودگی و 
توانند با زیست هستند اما از سوي دیگر میتخریب محیط

خاص در جهت  وسایل یا مواد  ابداعات، ابتکارات، ساخت و تولید
 [.5زیست مؤثر باشد ]جلوگیري از آلودگی و حفاظت محیط

یکی از مشکالتی که تا قبل از قرن هجدهم به دلیل رشد 
وجه جمعیت جهان و نیز صنعتی نبودن کشورها به آن تکم

پسماندها بود. در اواسط قرن هجدهم،  مسئلهچندانی نشد، 
وقوع انقالب صنعتی، پیشرفته شدن کشورها و رشد جمعیت، 

زیست کم جامعه جهانی را به این فکر واداشت تا به محیطکم
الملل بشر یعنی حق هاي حقوق بینعنوان یکی از مقولهبه

نخستین  .زیستی سالم نیز توجه خاصی نمایدداشتن محیط
هاي زیست و آلودگیگام در زمینه توجه به حفاظت از محیط

بار پسماندها با تصویب اعالمیه سازمان آثار زیان خصباالآن 
آغاز  1972زیست بشر مصوب ملل متحد در خصوص محیط

                                                           
1. The Environment 
2. Environmental law 
3. International Environmental law 
4. The United Nation Conference on the Human Environment Stockholm, 1972 
5. World Charter for Nature, 1982 
6. Rio Declaration on Environment and Development, 1992 
7. Agenda 21 charter For Future RIO - 1992 
8. Sustainable Development 
9. Municipal Solid Waste 

توجه به حفاظت  .گشت معروف 4استکهلمشد که به اعالمیه 
خصوص ها بهبار ناشی از آلودگیزیست و آثار زیاناز محیط

و اعالمیه  1982مصوب  5ها با منشور جهانی طبیعتپسماند
مصوب  217در دستور کار  ادامه یافت تا اینکه 1992مصوب  6ریو

طور خاص به مسئله در فصول بیستم تا بیست و سوم به 1992
 [.4ویژه پسماندهاي خطرناک پرداخته شد ]پسماندها به

ها و شده در عادترویه جمعیت و تغییرات حاصلرشد بی
الگوي مصرف، انواع مشکالت پیچیده در زندگی انسان و 

دنبال  زیستی را بههاي مختلف ازجمله محیطبروز ناسازگاري
زیستی کل نظام هاي محیطناسازگاري [.6] داشته است

کند. اهمیت حفظ و طبیعت و زندگی انسان را تهدید می
تر آن به آیندگان باعث زیست و تحویل سالمنگهداري محیط

گذاري و مدیریت پسماند گردیده که موضوع حقوق، سیاست
ن تریتوجه بیشتري قرارگرفته و جزء یکی از ضروري مورد
 [.7محسوب گردد ] 8هاي توسعه پایامحور

تولید انبوه پسماند از مشکالت دنیاي مدرن است. در بسیاري 
از جوامع، مشکل اساسی تولید، توزیع و مصرف کاال نیست 
بلکه مشکل اصلی از بین بردن بقایا و پسماند کاالهاست که 

[. امروزه 8باعث اهمیت بیشتر مدیریت پسماند شده است ]
شود که حدود هزار تن پسماند تولید می 60ان روزانه در ایر
که بخش بزرگی از شوند درحالیها دفن میآن درصد پنجاه

 [.9ها قابل بازیافت هستند ]پسماند
 در طی چند دهه اخیر رشد جمعیت شهري در کشورهاي در

ویژه تراکم باالي جمعیت در شهرهاي بزرگ توسعه و بهحال
گذاري صحیح و ارزیابی ریزي و سیاستبرنامههمراه با عدم 

دقیق از روند موجود موجب تولید و تخلیه حجم عظیمی از 
در محیط طبیعی شده است.  9پسماندهاي جامد شهري

ي روباز پر از پسماند و سایر هاهاي مواد زائد، حفرهتوده
زیستی دهنده تخریب و آلودگی محیطها همگی نشانزباله
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که ساکنان این مناطق طوريباشند، بهها میناشی از پسماند

هاي ها و انگلتوسط پاتوژن سريهاي مُدر معرض بیماري
ها و خطرات ناشی از آن موجود در این پسماندها و مزاحمت

هاي بهداشتی و اقتصادي ناشی از قرار دارند. با توجه به زیان
ریزي و مدیریت عدم کنترل، انجام و اجراي یک برنامه

زیستی در چهارچوب سامانه یکپارچه اقتصادي و محیط صحیح
 حال دردر کشورهاي ضروري است. ولی  1مدیریت پسماند

چالش جهت رسیدن به سامانه  نیتربزرگمانند ایران،  توسعه
شروع  [.10] است محدودیت منابع مالیمدیریتی با کارایی باال 

توان مصادف با تأسیس اولین مدیریت پسماند در ایران را می
دانست. بدیهی است که  1290سال شهرداري در کشور در 

در آن زمان در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا، پسماند 
شد که تنها الزم بود از محیط زندگی اي زائد تلقی میماده

 هایی کهالیتبا فع 60ها دور شود. از اوایل دهه انسان

ها در شهرهاي بزرگ براي گسترش و توسعه شهرداري
هایی از تحول در سیستم خدمات شهري آغاز کردند، نشانه

هاي گرچه تالش .مدیریت پسماند در ایران مشاهده شد
هاي مدیریتی و تشکیالتی و فراوانی براي ارتقاي شیوه

ر هاي مشهودي دگرفته است و پیشرفت دهی انجامسازمان
هاي شود، اما هنوز با سیستمها مشاهده میهمه زمینه

 مدیریت پسماند در کشورهاي صنعتی دنیا فاصله قابل
هرحال، بازنگري در وضعیت و [. به11توجهی وجود دارد ]

گذاري و شرایط، همچنین مسائل حقوقی، قانونی، سیاست
هاي امروزي راهبرد کالن مدیریت پسماندها جزو اولویت

 پردازد.ها میست که این مقاله به واکاوي آنکشور ا
 

 پژوهش اتیادب

 پسماندانواع و اهمیت 

، 2بر اساس تعریف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
ناپذیر ناشی از پسماند عبارت است از موادي اجتناب

که در حال حاضر و در آینده نزدیک نیازي  هاي انسانیفعالیت

                                                           
1. Integrated solid waste management system  
2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3. United Nations Environment Programme (UNEP) 
4. Trash 
5. Household waste 
6. Garbage 
7. Rubbish 

آن ضروري است. از طرف  به آن نیست و پردازش و یا دفع
، پسماند را 3زیست سازمان ملل متحددیگر، برنامه محیط

خواهد، نیازي ها را نمیکند که مالکشان آناشیایی تعریف می
کند و به پردازش و یا ها استفاده نمیها ندارد، یا از آنبه آن

هاي هرحال، پسماند محصول جانبی فعالیتدفع نیاز دارند. به
لحاظ فیزیکی، پسماند حاوي همان موادي  ت. ازانسانی اس

است که در محصوالت مفید وجود دارد و تنها تفاوت در 
هاست. در بسیاري از پنداري آنارزشارزش بودن یا بیبی

ارزشی ناشی از مخلوط بودن و یا ناشناخته بودن موارد این بی
تواند این مواد در پسماند است. جداسازي مواد پسماند می

هاي افزایش ارزش مواد و پیدا کردن موارد ی از روشیک
طورکلی رابطه معکوسی بین میزان ها باشد. بهکاربرد براي آن

 [.11اختالط پسماند و ارزش آن وجود دارد ]
مجموع، پسماند شهري گفته  به پسماند خانگی و تجاري در

شود که معموالً کمتر از ده درصد کل جریان پسماند را می
شود. نود درصد مابقی عبارت است از پسماند شامل می

کاوي، صنعتی و تولیدي، تولید انرژي، کشاورزي، معدن
وساز و تخریب. در ادامه، انواع پسماندها تصفیه آب، ساخت

 [.12و  9شوند ]بررسی می

صورت معمول هایی که بهبه کلیه پسماند :4پسماند عادی 

شود و روستاها تولید میهاي روزمره انسان در شهرها از فعالیت
 هاي ساختمانی.هاي خانگی و نخالهشود مانند پسماندگفته می

و  6جامدي که از پسماند زائدبه مواد  :5پسماند خانگی

ها تولید ها و آپارتمانشده و معموالً در خانهتشکیل 7آشغال
گردد. این پسماندها ممکن است مقادیر شود، اطالق میمی

سمی و پسماند خطرناک به همراه داشته توجهی مواد قابل
اي پیچیده در مدیریت پسماند خانگی همواره مسئله باشند.

شهرها بوده است. به علت دامنه گسترده مواد موجود در این 
پسماند )شیشه، فلز، کاغذ، پالستیک، مواد آلی و...( و اختالط 

ها بروز کامل این مواد، مشکالت متعددي در مدیریت آن
هاي مختلف، در . همچنین ترکیب پسماند در فصلکندمی
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مناطق جغرافیایی مختلف و از کشوري به کشور دیگر و از 
کند و همین عوامل مانع از آن شهري به شهر دیگر تغییر می

 هستند که نسخه واحدي براي تمام شهرها پیچیده شود.

به کلیه پسماندهاي  :1پسماند پزشکی )بیمارستانی(

ها، مراکز بهداشتی، آور ناشی از بیمارستانزیانو عفونی 
هاي تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه درمانی، آزمایشگاه

شود. سایر پسماندهاي خطرناک بیمارستانی نظیر گفته می
 پسماندهاي پرتوزا، از شمول این تعریف خارج است.

هاي به پسماندهاي ناشی از فعالیت :2پسماند کشاورزی

شود از قبیل فضوالت، کشاورزي گفته می تولیدي در بخش
الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان( محصوالت کشاورزي 

 مصرف. فاسد یا غیرقابل

هاي به کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیت :3پسماند صنعتی

صنعتی و معدنی و پسماندهاي پاالیشگاهی، صنایع گاز، نفت 
ود از قبیل شو پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می

 هاي صنعتی.ها، سرریزها و لجنبراده

است که توسط  يزائدمنظور مواد  :4پسماند تجاری

 یصنعت ریغهاي ها، انبارها و سایر فعالیتها، ادارات، رستورانمغازه

 گردد.شود و شامل پسماندهاي صنعتی خانگی نمیتولید می

شود که به به کلیه پسماندهایی گفته می :5پسماند ویژه

دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک، از قبیل 
زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی ، بیماريبودنسمی

و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از 
پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، 

زي که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو صنعتی، کشاور
 شوند.پسماندهاي ویژه محسوب می

هایی که در صورت مدیریت وردهفرآ :6پسماند خطرناک

زیست خطر توانند براي سالمت انسان و محیطنامناسب می
ذاتی یا بالقوه ایجاد کرده و حداقل یکی از چهار ویژگی 

را  بودنیا سمی پذیريقابلیت اشتعال، خورندگی، واکنش

                                                           
1. Medical Waste 
2. Agricultural Waste 
3. Industrial Waste 
4. Commercial Waste 
5. Special Waste 
6. Hazardous Waste 

برده  داشته باشد یا در فهرست پسماندهاي خطرناک از آن نام
شده باشد. این پسماندها بدون توجه به هرگونه غلظت حد 

 شوند.آستانه، پسماند خطرناک محسوب می
ها در رابطه با پسماند، سالمت و ترین ضرورتیکی از مهم

یریت شود ایمنی است. بدین دلیل پسماند باید به نحوي مد
اما جوامع  ؛که حداقل خطر را براي سالمت انسان داشته باشد

اند که پایداري نمودهتري را مطرح هاي گستردهامروزي نیاز
از طریق زیستی)چرخه بازگشت مواد به طبیعت( محیط

بازیافت و استفاده مجدد از آن و بازه اقتصادي از اهم آنان 
اند. از طرف کسانی، پسماند را طالي کثیف نامیدهاست. 

دیگر، تجربیات جهانی نشان داده است که چنانچه بر 
ها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با پسماند

هاي علمی و فنی به مواد با مخاطرات کمتر تبدیل شیوه
 منشأطور اصولی و به روش مناسب دفع نگردند، نشوند و یا به
بسیار زیاد و تهدیدات فراوانی خواهند شد. این مخاطرات 

بایست شامل انجام تمهیدات مدیریتی نظیر توجهات می
کاهش و به حداقل رساندن تولید پسماندها در مبدأ، تولید 

-تر، تفکیک و جمعکاالهایی باقابلیت بازیافت بیشتر و سهل

نظري، )ها باشد آن آوري صحیح، بازیابی و دفع اصولی
ترین دالیل اهمیت ها، مهمدر چارچوب این ضرورت. (1390

 توان به شرح زیر عنوان کرد:مدیریت پسماند را می
حفظ منابع طبیعی و جلوگیري از تخلیه و اتالف بیشتر  -

زیست جلوگیري از آلودگی محیط منابع زیستی کره زمین؛
وضعیت چراکه حتی آلودگی در مقادیر کم آن باعث تغییر در 

گردد و با ورود عناصر محیط )اتمسفر، آب، خاک و غیره( می
پسماند به چرخه طبیعت )مانند نشت شیرابه پسماند به 

زیست ویژه محیطزیست بههاي زیرزمینی آب(، محیطسفره
 شود؛شهري دچار آسیب جدي می

 ؛اتخاذ رویکرد جامع کاهش پسماند تولیدي و مدیریت -
 وشی پایدار و اقتصادي؛پسماند تولیدشده به ر

 [.9]ارزش اقتصادي بازیافت پسماند  -
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 سازی آنمدیریت جامع پسماند و پیاده

 آوري، سیستمی است که جریان، جمع1مدیریت جامع پسماند
هاي پردازش، بازیافت و دفع پسماند را در تعامل با و روش

زیستی، که اهداف محیطنحويکند، بهیکدیگر مدیریت می
و اقتصادي مطلوب در یک منطقه مشخص به اجتماعی 
ر پسماند باید ازلحاظ دیگر، مدیریت پایدا عبارتبه .دست آید

حاظ ل لحاظ اجتماعی مقبول و از مؤثر، اززیستی محیط
ر این بر اساس عالوه بصرفه باشد. به اقتصادي مقرون 

هاي یک سیستم مؤثرترین ویژگی[، 11دیدگاه اندیشمندان ]
 :دار پسماند عبارت است ازمدیریت پای

سیستم باید همه نوع مواد و از هر  :جامعیت سیستم

منبعی را پوشش دهد. این رویکرد تصویري کلی نسبت به 
ریزي دهد که براي برنامهمدیریت پسماند به ما می فرایند

 استراتژیک ضروري است.

اي که در هر ایده :محوری-مقبولیت اقتصادی و بازار

بازار  شود، بایدمی مورد پردازش و بازیابی مواد ارائه
امکان نگاهی جامع  .ها را در نظر بگیردفرایندمحصوالت این 

لحاظ بازده اقتصادي و ارزیابی آن به دست  کل سیستم، ازبه
رسیدن به یک سیستم جامع مدیریت بنابراین  ؛آوردمی

 .در وضعیت کنونی است پسماند نیازمند تغییراتی عمده

یک سیستم مؤثر باید در طراحی، انطباق  :پذیریانعطاف

پذیري کافی داشته باشد تا در طول زمان و در و اجرا انعطاف
لحاظ  از .شرایط مختلف کارایی خود را از دست ندهد

هاي مدیریت پسماند بخشی از زیستی، تمام سیستممحیط
نگاهی جامع به فشارهاي اکوسیستم جهانی هستند. تنها با 

توان مطمئن شد وارد بر کل این سیستم جهانی است که می
کاهش این فشارها در یک منطقه به افزایش فشارها در 

 .مناطق دیگر منجر نخواهد شد

لزوم یکنواختی کمیت و کیفیت مواد بازیافتی،  :مقیاس

هاي متعدد مدیریتی کمپوست یا انرژي، لزوم استفاده از گزینه
هاي مزایاي اقتصادي، همگی دلیلی بر ترجیح مقیاسو 

 .اي استو منطقه تربزرگ

براي اجراي مؤثر یک سیستم  :اجتماعی مقبولیت

[. 13مدیریت پسماند مشارکت عمومی امري ضروري است ]

                                                           
1. Integrated Waste Management 

خوبی بدانند و با آن مردم باید نقش خود را در سیستم به
جامع  هاي درون یک سیستم مدیریتفرایند همکاري کنند.

آوري، انتقال، دفع و پردازش، بازیافت( در ارتباط پسماند )جمع
کل کامل با یکدیگر هستند؛ بنابراین الزم است نسبت به

سیستم مدیریت پسماند نگاهی جامع وجود داشته باشد زیرا 
هدف یک سیستم جامع رسیدن به پایداري، اجتماعی، 

  [.11زمان است ]صورت همزیستی بهاقتصادي و محیط
ویژه زیستی کشورها بهترین مسائل محیطیکی از مهم

توسعه، مدیریت پسماند شهري است. کشورهاي درحال
اگرچه ماهیت مسائل مدیریت پسماند شهري در کشورهاي 

توسعه تا حدود زیادي مشابه کشورهاي صنعتی است،  درحال
ولی شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، انسانی، حقوقی، 

اقتصادي، محیطی و اقلیمی این کشورها باعث اعتقادي، 
هرحال،  ها گردیده است. بههایی در اداره این سیستمتفاوت

آوري ها، ضعف در جمعپراکندگی پسماندهاي خانگی در شهر
[، فقدان 14هاي ناشی از آن ]مکانیزه پسماند و آلودگی

 و سایر موارد مشابه، کشورها را با دفع بهداشتیگیري از بهره
زیستی و بهداشتی گوناگون که تهدیدکننده مسائل محیط

 نیبنابرا؛ سالمت جامعه است، مواجه شده کرده است
ترین آوري و دفع پسماندها از مهمجمع کفایت سیستمعدم

هاي خطرناک در این شهرها عوامل اصلی در توسعه بیماري
ترین مسائلی که دهد که مهماست. نتایج مطالعات نشان می

توسعه  هاي درحالارتباط با مدیریت پسماند در کشوردر 
 [:11اند از ]عبارت

با آوري پسماندها عدم تناسب ظرفیت سیستم جمع -
 پوشش سیستم؛ جمعیت زیر

عدم بازدهی کافی سرویس خدمات شهري و مدیریت مواد   -
 زائد شهري؛

هاي رسمی و غیررسمی در کارگیري بخشمحدودیت در به  -
 بازیافت مواد؛هاي فعالیت

 مشکالت در ارتباط با دفع نهایی پسماند؛  -

 هري.ش آوري و دفع پسماند خطرناکمشکالت مربوط به جمع  -

 11ریزي شهر تهران ]طبق گزارش مرکز مطالعات و برنامه
توسعه [، بررسی پسماند تولیدي در کشورهاي درحال33و 



 

 رهیافت

 

60 

1398بهار  | 73شماره     

 اي از ترکیبات زائد جامدگر آن است که سهم عمدهنشان
اي که این گونهدهند بهشهري را ترکیبات آلی تشکیل می

که درصد است. درحالی 85تا  45میزان در این کشورها بین 
درصد از کل زباله  45تا  25یافته بین شورهاي توسعهدر ک

بیانگر افزایش فرهنگ  دهد کهتولیدي را تشکیل می
توسعه است. ضعف  حال در کشورهاي درگرایی مصرف

ي کارآمدزباله در مبدأ و ضعف فناوري، باعث ناتفکیک 
 هاي حمل، پردازش و بازیافت شده است.شیوه

 های مدیریت پسماندرویکرد
 مدیریت پسماند با رویکرد ارزیابی چرخه حیات 

 ، بر اساس محاسبه دو مؤلفه1روش ارزیابی چرخه حیات

زیست تعیین ها به محیطمیزان مصرف منابع و انتشار آالینده
هدف، براي  فرایندعنوان [. این رهیافت به15شود ]می

زیست در تولید با مشخص کردن ارزیابی ظرفیت محیط
در هاي مصرفی و ضایعات رهاشده انرژي، میزان نهاده

رویکرد، اثرات  ایندر  گردد.محاسبه می زیستمحیط
بررسی قرار  ی مرتبط با نظام تولیدي موردزیستمحیط

هاي مدیریت گیرند. کاربرد این روش براي ارزیابی سیستممی
گیري، تصمیم فرایندزمینه  خصوص درزباله جامد شهري، به

هاي مختلف دفع، رو به افزایش ها و روشطراحی استراتژي
است و روش استانداردي است که مطابق با استانداردهاي 

ISO [.16شده است ] ایجاد 
زیستی هاي ارزیابی محیطارزیابی چرخه حیات یکی از روش

استاندارد و پرکاربرد در هاي عنوان یکی از روشاست که به
 ها، محصوالت و خدمات موردفرایندزیستی محیطارزیابی 

عنوان  گیرد. درواقع ارزیابی چرخه حیات بهاستفاده قرار می
زیستی بعد از ارزیابی فنی و ارزیابی محیطهاي یکی از روش

کننده ضلع سوم یک ارزیابی پایدار ارزیابی اقتصادي، تکمیل
 کند تا عالوه بر ابعاد فنی و اقتصادي، ازاست که کمک می

زیستی نیز با اطمینان خاطر اقدام گردد. ایده به نظر محیط
 1960توان در دههابی چرخه حیات را میوجود آمدن ارزی

زیستی توسط زمانی که مسائل محیطالدي جستجو کرد. می
اي قرار گرفت. طبق گزارش توجه فزاینده مردم و دولت مورد

                                                           
1. Life Cycle Assessment (LCA) 
2. Goal and scope definition 
3. Inventory analysis 
4. Impact assessment 

[، ارزیابی 17موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ]
که تمامی طورينگر دارد، بهکلی چرخه حیات رویکردي

چرخه  اتیعملهاي ضروري در مراحل و ها و رهایشورودي
هاي شود و نگرانیدر درون مرزهاي سیستم لحاظ می حیات
دهد و زیستی را فراتر از یک مسئله خاص بسط میمحیط

زیستی را با استفاده کوشد محدوده وسیعی از مسائل محیطمی
بحث و بررسی  گیرندگان مورداز روشی کمی براي تصمیم

قرار دهد. طبق همین گزارش، در ارزیابی چرخه حیات اهداف 
 متصور است: زیر
ترین تصویر ممکن از اثرات متقابل فراهم کردن کامل -

 ؛زیستها با محیطفعالیت
زیستی و مراحل چرخه حیات شناسایی پیامدهاي محیط -

 ؛سهیم در این پیامدها« نقاط حساس »اصلی یا 

ها یا فرایندزیستی محصوالت، مقایسه پیامدهاي محیط -
 ؛هاي جایگزینفعالیت

زیستی پیوسته پیامدهاي محیط همماهیت کلی و بهدرک  -
 ؛هاي انسانیحاصله از فعالیت

 زیستییطمحگیرندگان در مورد اثرات ارائه اطالعات به تصمیم -
 زیستی. هاي بهبود محیطها و شناسایی فرصتاین فعالیت

 ارزیابی چرخه حیات شامل مراحل زیر است:
که در مورد چرایی )هدف( و  2تعیین هدف و دامنه کاربرد -

چگونگی )دامنه کاربرد( یک مطالعه ارزیابی چرخه حیات 
 کند.بحث می

هاي ها و خروجیکه فهرست ورودي 3تحلیل سیاهه و تجزیه -
ها و انجام محاسبات آوري دادهچرخه حیات بوده و شامل جمع

هاي چرخه حیات ها و خروجیسازي وروديمنظور کمیبه
 .استمحصول 

که هدف آن دریافتن و ارزیابی بزرگی و  4ارزیابی پیامد -
واسطه زیستی یک سیستم بهاهمیت پیامدهاي بالقوه محیط

 .استچرخه حیات آن محصول 
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صورت ترکیبی منابع آمده به دستکه نتایج به 1تفسیر -

دهد ها ارائه میهایی براي کاهش آنبحرانی پیامدها و گزینه
[17.] 

 پسماند با رویکرد توسعه پایدارمدیریت 

هاي بهینه مدیریت پسماند که بر پایه طراحی و اجراي روش
جانبه مسائل نگرش توسعه پایدار بوده و با یک دید همه

زمان و در کنار زیستی را هماجتماعی، اقتصادي و محیط
هاي یکدیگر در نظر داشته باشد، نیازمند بررسی ویژگی

از قبیل منبع تولید، کیفیت و کمیت  مختلف پسماند در منطقه
پسماند و نرخ تولید آن، همچنین خصوصیات خود شهر مانند 

وهوایی، هاي موجود، توان اقتصادي، شرایط آبزیرساخت
وضعیت معابر شهري، فرهنگ و سبک زندگی مردم است 

[. مفهوم توسعه پایا ازجمله مباحثی است که امروزه 18]
اسان علوم اجتماعی، سیاسی، موردتوجه بسیاري از کارشن

زیستی قرارگرفته است. توسعه پایا  اقتصادي و محیط
اي است که نیازهاي نسل حاضر را برآورده سازد بدون توسعه

ده ساختن نیازهاي خویش اینکه توانایی نسل آینده را در برآور
د. بدیهی است که بشر براي تأمین نیازهاي خود محدود کن

هایی چون اما با روش؛ منابع طبیعی است ناگزیر از استفاده از
هاي تجدیدپذیر یا وري منابع و استفاده از انرژيافزایش بهره

توان برداشت و تخریب منابع طبیعی را به حداقل پاک می
اي پویا، هدفمند و ممکن رساند. هدف از توسعه پایا توسعه

و نیز که ما براي ادامه حیات نگرانه است با تأکید بر اینآینده
که طوريزیست نیاز داریم. بهپیشبرد اهداف توسعه به محیط

راهبرد اصلی توسعه پایا این است که رشد اقتصادي را با 
زیست همراه گرداند. به عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط

همین دلیل، توسعه پایا داراي سه اصل پایداري اقتصادي، 
ت. پایداري زیستی اسپایداري اجتماعی و پایداري محیط

اقتصادي، به معناي حفظ و ارتقاي وضعیت فعلی اقتصادي 
که منابع طبیعی دچار تخریب شود که در این است بدون آن

هاي اقتصادي باید موجب رشد جامعه شده و با راستا فعالیت
عدالت و کارایی همراه باشند. پایداري اجتماعی، انسان و 

گونه که تند. همانجوامع انسانی محور اصلی توسعه پایا هس

                                                           
1. Interpretation 
2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) 
3. Quantitative Strategic Planning Matrix 

جانبه است و توسعه گفته شد، هدف توسعه پایا، توسعه همه
جانبه بدون توسعه اجتماعی ممکن نخواهد بود. در توسعه همه

اجتماعی بر اهدافی نظیر هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی، 
ها توسعه تشکیالتی، مشارکت شهروندان، توانمندسازي انسان

پایداري شود. تأکید می ن جابجایی اجتماعیو امکا
هاي زیستی، بر کاهش استفاده از منابع طبیعی و انرژيمحیط

تجدیدناپذیر، جلوگیري از اتالف منابع انرژي، کاهش تولید 
پسماندها و تأکید بر استفاده مجدد و بازیافت پسماندها، استفاده 

ها در از مواد قابل بازگشت به طبیعت و کاهش تولید آلودگی
 [.19کند ]کشاورزي تأکید میصنایع و 

مدیریت پسماند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک و 

 ریزی کمی راهبردیماتریس برنامه

وتحلیل استراتژي، ماتریس ریزي و تجزیهیکی از فنون برنامه
 2ها(ها و تهدیدها، فرصتسوات )تحلیل نقاط قوت، ضعف

ها و ردعنوان ابزاري جدید براي تحلیل عملکاست که به
گیرد که بدین منظور ابتدا استفاده قرار می ها موردوضعیت آن

نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر 
تحلیل  و مدیریت پسماند اقدام شده و در مرحله بعد به تجزیه

 3QSPMنظر با استفاده از ماتریس و تدوین استراتژي مورد
شده را  هاي ارائه[. این روش راهکار20شود ]پرداخته می

هاي کند و ابزاري براي تبدیل تهدیدبندي میبررسی و طبقه
ها و تغییر نقاط ضعف به نقاط قوت با احتمالی به فرصت

مشارکت جوامع در طرح مدیریت پسماند شهري است. قلمرو 
وبی واقع چارچ ماتریس سوات وسیع و گسترده بوده و در
شود که امکان مفهومی براي تحلیل سیستمی محسوب می

هاي ها، جنبهها، تنگناها، تهدیدعوامل و مقایسهی بررس
هاي محیط بیرونی ها و موقعیتها، تقاضازننده، فرصتآسیب

 [.21آورد ]را همراه با نقاط قوت و ضعف راهبرد به وجود می
 مدیریت پسماند با رویکرد کاهش پسماند

پسماند یک عامل کلیدي و زیرساختی اساسی در کاهش 
رویکردهاي متنوعی از مدیریت  ایجاد جامعه پایدار است.

[ که 22شده است ] پسماند در کشورهاي مختلف ارائه
توان به اقتصاد مدور در چین، پسماند صفر در استرالیا و می
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همزیستی صنعتی در اروپا اشاره کرد. همه این رویکردها 
مشترکی هستند، یعنی تبدیل پسماند یک داراي هدف 

عنوان ماده اولیه سیستم دیگر. این هدف سیستم تولیدي به
عنوان یک سیستم حلقه بسته از بر چرخه عمر محصول به

 1R3صورت رویکرد کلیمنابع و انرژي تأکید دارد که به
شود. و بازیافت( مطرح می )کاهش در مبدأ، استفاده مجدد

طور ویژه تمرکز بر کاهش پسماند به 3Rالبته در رویکرد 
هاي استفاده تولیدي از مبدأ است و بعدازآن بر روي گزینه

با هدف کاهش  3Rشود. رویکرد مجدد و بازیافت تأکید می
پسماند به مقدار صفر یا کاهش دفن پسماند به صفر در 

ویژه در کشورهاي آسیایی بسیاري از کشورهاي جهان به
توجه قرارگرفته است  کره جنوبی موردمانند ژاپن، چین و 

[23.] 
امروزه مدیریت پسماند با رویکرد پیشگیري از تولید و کاهش 

ها تولید پسماند از اهمیت باالیی برخوردار است در بیمارستان
عنوان اولین استراتژي مؤثر نیز کاهش منابع تولید پسماند به

بیمارستانی هاي که پسماند توجه است چرا پیش مورد از یشب
شوند. بدین منظور  ایمنکمینه و  ،بایست قبل از دفع نهاییمی

سازي تولید پسماند هایی که منجر به کمینهاستفاده از روش
عنوان استراتژي بهداشتی هاي خطرناک شود بهویژه پسماندبه

شده و منجر به کاهش  و اقتصادي در مدیریت پسماند شناخته
هاي مدیریت پسماند کاهش هزینه نهایت تولید پسماند و در

هاي در حال اجرا با شود. به همین علت اصالح روشمی
 [.24رویکرد کاهش تولید پسماند ضروري است ]

 مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک زباله

طرح تفکیک زباله در ایران از این نظر بسیار اهمیت دارد که 
بیشتر قابل  درصد یا بلکه 70اجزا و ترکیبات زباله تا حدود 

ها در ایران درصد زباله 20همچنین، حدود  .بازیافت است
داراى ترکیباتى، از قبیل کاغذ، کارتن، پالستیک، شیشه و 

خوبی در بازارى که در تواند بهمواد قابل بازیافت بوده که می
ایران وجود دارد، به شرطى که از مبدأ جدا شود، پس از 

درخور توجهی را به همراه بازیافت به مصرف برسد و منافع 
داشته باشد. مشکالتی مانند عدم انگیزه تولیدکنندگان 

ها، انباشت پسماند براي کمتر تولید کردن و یا تفکیک زباله
انگاري شهروندان در اصولی پسماندهاي خانگی، سهلغیر

                                                           
1. Reduce, Reuse and Recycle 

ویژه ها بهزیستی زبالهمورد مخاطرات بهداشتی و محیط
هاي سطحی آن افزایش آلودگی آبتبع هاي پرخطر و بهزباله

ها و انتشار مواد آالینده در محیط و از سوي و زیرزمینی، خاک
دیگر مشکالت ساختاري، اداري و قانونی مدیریت پسماندها 

هاي مسئول و یا مؤثر صورت ناهماهنگی بین سازمانکه به
اي نماید، منجر به معرفی ایدهدر مدیریت پسماند بروز می

ان مدیریت پسماند با رویکرد تفکیک از مبدأ جدید با عنو
هاي زیادي در امر مدیریت پسماند صرف گردیده است. هزینه

ها و ارتقاي شود که الزم است براي کاهش این هزینهمی
هاي هاي مرتبط با پسماند بحث مشارکتکیفی فعالیت
جدید و  فنونها و یابی به آن با روشهاي دستمردمی و راه
بررسی قرار گیرد تا ضمن مشخص کردن عوامل علمی مورد

مؤثر بر مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهري، 
 [.25هاي این عوامل تعیین شود ]اولویت

 مدیریت پسماند با رویکرد اصالح الگوی مصرف

تولید زباله محصول فعالیت انسانی است و کمیت و کیفیت 
گوناگون زباله با الگوي مصرف کاال و مواد توسط قشرهاي 

اجتماع رابطه مستقیم دارد، بنابراین در چرخه کامل تولید و 
رو شود. ازایناولین حلقه شناخته می« مصرف»دفع زباله، 

تأمل و تعمق در الگوي مصرف بسیار ضروري و حائز اهمیت 
گردد، است. در جوامعی که مصرف کاالها، ارزش تلقی می

، میزان مصرف مواد هاي نادرستارائه تبلیغات تجاري و آموزه
و کاال از حد معقول و ضروري فراتر رفته و درنتیجه پسماند 

گردد. در فرهنگ اسالمی، بر پایه یا زباله بیشتري تولید می
و اساس موازین شرعی، اخالقی، اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی از مناظر گوناگون بر پرهیز از اسراف تأکید گردیده 

توجه  داوند همواره موردهاي خو حفظ منابع و موهبت
هاي تهیه و بنابراین ضرورت دارد در شیوه؛ قرارگرفته است

مصرف کاال و مواد، تجدیدنظر نموده و با رعایت اصول به 
اصالح الگوي مصرف پرداخته تا در تولید زباله، تأثیرات 

بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي را شاهد  ادیزچشمگیر و بسیار 
باشیم. در زمینه اصالح الگوي مصرف، خرید کاال و مواد 

مدت، تهیه غذایی در حد نیاز و نگهداري و مصرف در کوتاه
اندازه نیاز خانوار در هر وعده غذایی، خرید و و تولید غذا به
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استفاده از لوازم و وسایل با عمر طوالنی و عدم استفاده از 

 [.26بارمصرف و مشابه اهمیت دارد ]االهاي یکک

 های مدیریت پسماندسیاست

 هاي شهري، چالشی جدي در کشورهاي درمدیریت زباله

در ها را اي از سیاستباید مجموعه بنابراین؛ توسعه است حال

ارتباط با کاهش میزان زباله تولیدي توسط خانوارها در نظر 

هاي مختلف مدیریت زباله، متکی گرفت. در این راستا سیستم

ها است که دربرگیرنده دامنه سازي زبالهبه اصل کمینه

ها براي کاهش مصرف منابع یا جلوگیري از اي از روشگسترده

هاي سازي زبالهکمینه زمینه. سه مؤلفه در استها انهدام زباله

شهري شامل کاهش مصرف، بازمصرف و بازیافت در نظر گرفته 

هاي شهري، از طریق این سه مؤلفه شود که حل بحران زبالهمی

نهایت توسعه پایا اکولوژیکی را دربر خواهد  پذیر بوده و درامکان

زیستی داشت. عدم کنترل تولید زباله، در آینده آثار محیط

توجه   منظوربه بنابراین؛ رانی را به ارمغان خواهد آوردغیرقابل جب

آوري زباله و بازیافت، ضرورت دارد شناخت کاملی به اقتصاد جمع

 آوري حاصل آید که درهاي جمعاز دیدگاه شهروندان و نظام

ها نهایت منجر به ارائه راهکارهایی شود که عالوه بر کارایی آن

زیستی توجیه محیط -اقتصادي آوري پسماند، به لحاظ در جمع

و هزینه چندانی نیز براي مدیریت شهري نداشته  الزم را داشته

[، سه 27[. طبق گزارش حمزه کلکناري و همکاران ]27باشد ]

 هاي مدیریت پسماند وجود دارداستراتژي براي بررسی سیاست

 اند از:که عبارت

 دهی پسماندگذاري نرخ متغیر خدماتاستراتژي قیمت -

دهد و هاي قابل دفن را کاهش میاین استراتژي مقدار زباله

شود. همچنین این باعث افزایش مقدار مواد بازیافتی می

تواند یک انگیزه مالی براي شهروندانی که کمتر استراتژي می

گذاري نرخ ثابت از طرفی مدل قیمت .کنند، باشدزباله تولید می

منظور کاهش مقدار ي افراد بهاي را براها هیچ انگیزهبراي زباله

زیست خطرناک کند. این اقدام براي محیطها ایجاد نمیزباله

هاي اي براي شرکت در برنامهاست و افراد نیز هیچ انگیزه

بازیافت، کمپوست و یا استفاده نکردن از محصوالتی که داراي 

 مواد غیرقابل بازیافت هستند، ندارند.

 استراتژي آموزش -

زیستی پسماند ها در ارتباط با مسائل محیطخانوادهآموزش 
کننده بر جریان کاهش عنوان رکن اساسی و تعیینتواند بهمی

هاي شهري نقش داشته باشد. نتایج مطالعات نشان داده زباله
لحاظ فناورانه  هاي مختلف بازیافت ازاست که فقط سیستم

مؤثر نیست، و سازمانی بر رفتار مردم در ارتباط با بازیافت 
هاي تشویقی و آموزش نقش مهمی در این رابطه بلکه روش

کنند و بیانگر اثر مثبت آموزش در افزایش کارایی ایفا می
هاي قانونی که ها در مدیریت پسماند است. برنامهبنگاه

توانند کنند، میآگاهی عمومی و مشوق براي مردم ایجاد می
لیدشده توسط هاي خطرناک و سمی تودر مدیریت زباله

ها را زیستی این نوع زبالهخانوارها مؤثر باشند و اثرات محیط
زیستی و هاي محیط[. اهمیت آگاهی28کاهش دهند ]

آموزش، مؤثر در کاهش تولید زباله و تمایل به حداقل رساندن 
 پسماند است.

 هاي اقتصادياستراتژي انگیزه -
ایش آگاهی هاي اقتصادي در شهروندان و افزایجاد انگیزه

زیستی حاصل از آنان از خطرات بهداشتی و نیز منافع محیط
ها در مدیریت پسماند اهمیت دارد. مشارکت همگانی آن

هاي مطالعات مختلفی که براي بررسی اثرات مشوق
اقتصادي بر رفتار مدیریت و بازیافت پسماند توسط خانوارها 

این  شده است گواه بر اهمیت در کشورهاي مختلف انجام
ها بر کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت توسط سیاست
عنوان یکی از عناصر مهم در کاهش ها است که بهخانواده
 شود.زیستی در نظر گرفته میهاي محیطآلودگی

 های قانون مدیریت پسماندچالش
مدیریت پسماند یا مدیریت چرخه مواد، امروزه یکی از 

توجهی در این ست و هر بیمحورهاي اصلی توسعه پایدار ا
زیست وارد خواهد ناپذیري به محیطزمینه خسارت جبران

کرد. در همین راستا در کشور ما، اصل پنجاهم قانون اساسی 
زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده صراحت حفظ محیطبه

بار زیست از آثار مخرب و زیانمنظور حفظ محیطاست. به
و جلوگیري از شیوع  پسماندها و بهبود محیط زندگی
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ها و امراض ناشی از دفع نشدن بهداشتی پسماندها و بیماري
قانون اساسی، مجلس شوراي  50نیز اجرایی شدن اصل 

قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد.  1383اسالمی در سال 
مطابق با این قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این 

ر شهرها و روستاها و حریم غیراز صنعتی و ویژه دقانون به
ها ها به عهده شهرداري و دهیاري و در خارج از حوزه آنآن

ها است. مسئولیت پسماندهاي ویژه و به عهده بخشداري
وانتقال ها است. نقلصنعتی هم به عهده تولیدکننده آن

نامه اجرایی مصوب، آیین بر اساس مرزي پسماندهاي ویژه درون
مرزي پسماندها هم طبق مقررات کنوانسیون انتقال برون و نقل

بازل و پسماندهاي دریایی تابع پیوست پنجم کنوانسیون 
MARPOL  استو کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا. 

قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس  1383در سال 
فصل پنجم از بخش  61شوراي اسالمی رسید و بند ج ماده 

قانون به ارائه برنامه مدیریت پسماندهاي کشور دوم این 
آوري، اي که در پایان برنامه چهارم، جمعگونهاشاره دارد، به

هاي فنی ونقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشحمل
از فصل پنجم  66زیستی و بهداشتی انجام شود. ماده محیط

مال ها مبنی بر اعاین قانون نیز به الزام کلیه دستگاه
زیست براي هاي مصرف بهینه منابع پایه و محیطسیاست

هاي مدیریت سبز همچون کاهش مواد زائد اجراي برنامه
ها اشاره دارد. در ادامه، برنامه پنجم توسعه جامد و بازیافت آن

به تصویب مجلس رسید به بحث مدیریت  1389که در سال 
ز شامل پسماند اشاره دارد و بر اجراي برنامه مدیریت سب

مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش 
قانون مدیریت  ها تأکید ورزید.مواد زائد جامد و بازیافت آن

پنج اده است و مطابق آن، پسماندها به م 23پسماند شامل 
 ي پزشکی،گروه شامل پسماندهاي عادي، پسماندها

رزي و پسماندهاي کشاوپسماندهاي ویژه، پسماندهاي 
 39نامه اجرایی این قانون داراي . آییناندشدهیمتقسصنعتی 

ها نامه به هماهنگی بین دستگاهآیین 2ماده است که ماده 
به شرح اعضاي کارگروه ملی مدیریت پسماند اشاره داشته 

، 12وظایف این کارگروه را بیان نموده است. مواد  3و ماده 
 مجازاتنامه مذکور نیز به جرائم و نییآ 19، 20، 31، 34

حال، باوجود قوانین و  هر پردازد. بهیممقرر در این حوزه 
مقررات باالدستی در حوزه مدیریت پسماند، در عمل 

رو است هاي جدي روبهمدیریت پسماندها در کشور با چالش
[29.] 

 های حقوقیچالش

ریت هاي اجرایی اثرگذار بر وضعیت مدیترین دستگاهمهم
اند از وزارت کشور، وزارت گانه کشور عبارتپسماندهاي پنج

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن، 
تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و 

وجود مشخص بودن  زیست. ولی باسازمان حفاظت محیط
اجرایی هاي غالب تکالیف و وظایف قانونی هر یک از دستگاه

یادشده، وضعیت موجود مدیریت پسماندهاي کشور، وضعیت 
 [.29مناسب و مطلوبی نبوده است ]

 سازمانی بینعدم یکپارچگی و همکاری فرا بخشی 

هاي شهري و روستایی که روزانه ها، از زبالهطبق گزارش
 20صورت کمپوست و درصد آن به 70شود، آوري میجمع

خوبی قابل بازیافت لی بهدرصد آن از طریق صنایع تبدی
فقدان هاي مسئول، اما ناهماهنگی ارگان؛ [30است ]

استراتژي منسجم در مدیریت پسماندها از تولید تا دفع از 
یکسو و نقصان یا نبود استانداردهاي ویژه جهت تولید 
کمپوست، بازیافت و پسماندهاي خطرناک از سوي دیگر 

اهداف را غیرممکن هایی است که نیل به این ازجمله چالش
 [.29نموده است ]

 توجهی به آموزش و مشارکت شهروندیبی
هایی در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد که آسیب

هرحال، ها دارند. بهشهروندان نقش اصلی در رفع آن
هاي بیشتر و مستمر است شهروند مدنی مستلزم آموزش

خت کند تا شناو این روند به افراد و شهروندان کمک می
 [.29شفاف و درستی از نقش خود در جامعه کسب کنند ]

نبود نظارت دقیق و کامل بر اجرای قانون مدیریت 

 پسماند

نظارت دقیق و کاملی بر اجراي قانون مدیریت پسماندها و 
نامه اجرایی آن وجود نداشته و تالش بیشتر سازمان آیین

 [.29]تواند مؤثر باشد زیست در این خصوص میحفاظت محیط

 مدیریت پسماند در نظام حقوقی سایر کشورها
تواند به تحلیل بررسی تجربیات و قوانین سایر کشورها می

علمی و منطقی ساختار حقوقی مدیریت پسماند در کشور 
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صورت محلی مدیریت کمک کند. در انگلستان پسماندها به

آوري و دفع پسماند توسط شوند، به این نحو که جمعمی
شده ولی توسط شهرداري مدیریت و  انجام بخش خصوصی

ریزي محلی، شود. همچنین یک شوراي برنامهنظارت می
مدیریت پایدار پسماندها را با توجه به قوانین باالدستی مواد 

هاي کند. هزینهزیستی، تدوین میآالینده و آلودگی محیط
هاي عمومی مردم و فروش مدیریت پسماند از محل مالیات

آید. جرائم لیدي از پسماندها به دست میکمپوست تو
زیستی در انگلستان به نحوي است که شامل محیط
شود. نوع مواجهه با جرائم هاي نقدي و حبس میجریمه
 زیستی به نحوي است که عالوه بر جبران حقوق ازمحیط
شود تا به نحوي با فرد خاطی برخورد رفته تالش می دست

موز بوده و احتمال وقوع مجدد آشود تا براي دیگران عبرت
 .[29زیستی کاهش یابد ]جرم محیط

است که  1976قانون مدیریت پسماند در آمریکا مصوب سال 
زیست نیز در هر ایالت داراي یک آژانس حمایت از محیط

کشور نظارت  اداره است که بر حسن مدیریت پسماند در آن
ها نیز قانون مدیریت پسماند در آن کند. هر یک از ایالتمی

کنند. کشور را با شرایط و وضعیت عمومی خود منطبق می
هاي هاي فنی و مالیاتهزینه مدیریت پسماند از محل کمک

زیستی، قوانین شود. در حوزه جرائم محیطعمومی تأمین می
دارند،  یندگی تأکیدمدیریت پسماند بر بازدارندگی از آال

که از ابتدا معیار و استانداردي براي تولید کاال و نحويبه
کنند که پس از مصرف، حداقل مصرف خدمات تعیین می

آالیندگی و زباله ممکن تولید شود. هر تولیدکننده بر اساس 
حجم تولیدات خود باید مالیات پسماند را پرداخت کند و 

بندي مناسب از مبدأ و بستههاي تفکیک زباله دستورالعمل
براي کاالهاي تولیدي خود را که توسط آژانس حمایت از 

هرحال، شود، رعایت نماید. بهزیست تعیین و ابالغ میمحیط
صورت نقدي بوده و مبالغ زیستی بهبرخورد با جرائم محیط

 [.29گردد ]شده از افراد مجرم، صرف مدیریت پسماند می اخذ
قانون مدیریت پسماند مورد تصویب  1979در آلمان در سال 

اعالم کرد که  2005قرار گرفت. این کشور رسماً در سال 
کند و دیگر هیچ تمامی زباله تولیدي خود را بازیافت می

آوري و ها مجري جمعکند. شهرداريپسماندي را دفن نمی
نیاز  هاي موردمدیریت پسماند در هر منطقه هستند که هزینه

هاي عمومی مینه را از دولت و از محل مالیاتخود در این ز
کنند. مراجع محلی هم بخشی از نظام مدیریت پرداخت می

کنند تا ضمن توجه به قوانین و پسماند هستند و تالش می
مقررات ابالغی، شرایط محلی و بومی را در نظر بگیرند و 
مطابق مقتضیات محلی، قوانین ابالغی را اجرا نموده و بر آن 

زیستی در ت داشته باشند. نوع مواجهه با جرائم محیطنظار
آموزي و که بر عبرتنحويآلمان شبیه به انگلستان است به

ترساندن مجرمان این حوزه تأکید و سعی دارد تا حد ممکن، 
ها و سرمنشأهاي بروز جرم را از بین ببرند. هراندازه زمینه

شده  زیست مرتکبتري در زمینه محیطفردي خالف سنگین
ها بروز و بازتاب بیشتري پیدا باشد، کار خالف او در رسانه

 [.29کند ]می

 گیرینتیجه
گذاري و قوانین مدیریت پسماند در ایران در مسائل سیاست

آن درگرو بررسی بیشتر مسیر رشد خود بوده و تکامل 
هاي و حمایت تمام نهادهاست. کاستی متخصصان حقوقدانان،

اند مانند ها و مسائل حقوقی بسیار متنوعگذارياین سیاست
، نادیده یا کم اثر دیدن دیدگاه تخصصی مجازاتناچیز بودن 

هاي الزم براي بینی[ نبود پیش31و علمی در ماهیت قوانین ]
گیري زیستی، تمرکز و جهتاز استمرار جرائم محیط جلوگیري

توجهی به بیشتر حقوق کیفري به اشخاص حقیقی و کم
هاي توجهی در تهیه یا اجراي سیاستاشخاص حقوقی، کم

زدایی، تأکید بر عمدي و غیرعمدي بودن عمل مجرمانه جرم
)که در هر دو صورت، آثار مخرب خود را بر محیط خواهد 

زیستی )که داشت(، حیثیتی نبودن جرم براي مجرم محیط
د اصل و هدف تربیتی آن فراموش شود و شوباعث می

نظر وجدان عمومی و  اي ناچیز ازمجرمان با پرداخت جریمه
جامعه پنهان و ناشناخته بمانند(، نبود دادگاهی ویژه براي 

 گذارانقانون شود می پیشنهاد  ورمنظ  بدین زیستی.جرائم محیط

زیستی در زمینه هاي تخصصی محیطبا تشکیل کمیسیون
جرم  هايمصداق شناسی،آسیب با پسماند، مدیریت

زیستی پسماند را با رعایت اصل پیشگیري و به هنگام محیط
گذار ها تعیین نمایند. قانونبودن قوانین و ضمانت اجرایی آن
 زیست بنگرد و قوانین موردبهتر است با وسعت نظر به محیط

 زیست را درنیاز را بر مبناي آن وضع کند و اهمیت به محیط
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کل سیستم حقوقی رواج داده و آن را همچون میراث مشترک 
گذار باید به جنبه [. همچنین قانون31گذاري کند ]بشر ارزش

پیشگیرانه موضوع عنایت ویژه داشته و براي اجراي قوانین و 
مقررات مدیریت پسماند، مکانیسم اجرایی قوي که بتواند 

[. 32نی نماید ]بیدرستی قوانین مذکور را اجرایی کند پیشبه
هاي تخصصی باید موارد فنی و از طرف دیگر، دستگاه

تخصصی را بررسی و در قوانین لحاظ و درصدد اصالح 
ها و قوانین موجود مشکالت موجود باشند تا با اصالح سیاست

ها و قوانین مفید و اجرایی، در جهت و تصویب سیاست
 هاي مؤثري برداشته شود.زیست گامحفاظت از محیط

در یک سامانه یکپارچه مدیریت پسماند شهري اگر چنانچه 
هاي جریان پسماندها از دفن مستقیم به سمت سایر فناوري

پردازش و دفن مانند تفکیک مواد قابل بازیافت، هضم 
هوازي و پسماند سوزي هدایت شوند، مقدار هوازي، هضم بی

تی زیسهاي محیطها و انتشار آالیندگیتوجهی از هزینهقابل
ناشی از شیرابه پسماند کاسته خواهد شد. باید توجه داشت 
که در یک سامانه مدیریت پسماند الزامی وجود ندارد که همه 

اي هاي پردازش و دفع وجود داشته باشند بلکه سامانهفناوري
ها و مفید خواهد بود که داراي کمترین مقدار انتشار آالینده

توجه به اینکه سهم هرحال، با کمترین هزینه باشد. به
پسماندهاي خشک از کل پسماند تولیدي در حال افزایش 

سازد. در اجراي ها را ضروري میاست. این امر بازیافت آن
این مهم، جداسازي مواد قابل بازیافت در مرحله تولید )مبدأ( 
به دلیل سهولت، وقت و هزینه کم، عدم آلودگی و تخریب 

تر، کارآمدتر و تب مطلوبمراکمتر مواد قابل بازیافت به
 تر است.عملیاتی

مدیریت پسماند در مراکز بهداشتی درمانی نیازمند توجه ویژه 
بنابراین بازنگري در شیوه مدیریت پسماندها، ارائه ؛ است

 سازيایمنیهاي منظم و تجهیز مراکز به تجهیزات برنامه
سازي ی منیاهاي اندازي سایتو یا راه هاي عفونیپسماند

براي ارائه خدمات به کلیه واحدهاي بهداشتی درمانی 
ها در ارتباط با آموزش خانواده ضروري است. از طرف دیگر،

عنوان رکن اساسی و ها بهزیستی پسماندمسائل محیط
هاي شهري است و کننده بر جریان کاهش پسماندتعیین
اي گونهها باید بهبینی سازوکارهاي انگیزش در خانوادهپیش

ها به کاهش تولید زباله و مشارکت اشد که بتواند در ترغیب آنب
در پایان،  در نظام تفکیک و بازیافت پسماند شهري مؤثر باشد.

نامه با توجه به تصویب طرح جامع مدیریت پسماند و آیین
زیستی، ضروري است تا اجرایی آن و قوانین باالدستی محیط

هاي سیستمگذاري، در کنار سیستم قانونی و سیاست
فرهنگی نیز تقویت  -تی و اجتماعیزیسمحیط -اقتصادي

ردند. این نکته اهمیت دارد که حل مشکالت ناشی از پسماند، ک
بعدي است که همکاري و همیاري و  اي پیچیده و چندمسئله

ویژه شهروندان را طلبیده و تجمیع همه امکانات جامعه و به
هاي اقتصادي، نیازمند ابزارهاي غیرحقوقی نظیر مشوق

هاي ابزارهاي فرهنگی، آموزشی و ترویجی در کنار ضمانت
توان نسبت به حل حقوقی است و بدون این ملزومات نمی

 ویژه پسماند امیدوار بود.زیستی بهمشکالت محیط
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 بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن

 2مصطفی تقوی، 1رضا کارگرعلی

 ، ايرانتهران ،ریرکبیامدانشگاه  ،یو مهندس فناوری ۀفلسف ۀپژوهشگر حوز ،یعلم و فناور ۀارشد فلسفه کارشناسیآموختدانش.1 

 ، تهران، ايرانفيشر یدانشگاه صنعت ،علم ۀگروه فلسف هیأت علمی عضو  .2

 15/12/97: تاریخ پذیرش 2/8/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

و  ختهیمفهوم را برانگ نیا یستیدر چ یفلسف تأملبه  ازینکته ن نیمتداول است. ا اریبس ياستفاده از مفهوم کارکرد در علم و فناور
 ژهیوبهو  یعیاستفاده از مفهوم کارکرد در علوم طب اتینظر نیا شتریآورده است. ب دیآن پد فیرا در توص يمتعدد اتینظر

 ۀاند. نقطتوجه بودهکم ای توجهیب فناوري يمفهوم کارکرد در فضا يبرا يسازهیو به نظر انددادهقرار  نظر مدرا  یشناسستیز
 شده ارائه فناوري يفضا ياول برا مرتبه( است که در ICE اختصاربه)کاربرد طرح بر  یکارکرد مبتن یۀمقاله نظر نیتوجه ا یکانون

 هاهینظر نیاز ا یاست. سپس مشکالت معمول بعض شده انجامکارکرد  يهاهینظر نیبر تکو يمقاله مرور مختصر ياست. در ابتدا
 ؛ اماشده است حیتشر فناوري ۀکارکرد متناسب با حوز یۀنظر کی جادیا يهازهیانگ جهیو در نت دهیذکر گرد فناوري يدر فضا

مقاله  نیاز آن در ا ياست که شرح مختصر یکیمصنوعات تکن یمصرف و طراح ۀدربار ياهی، نظرICE یۀنظر گاههیستگاه و تکاخ
است که  يشهود یبا بعض سهیحاضر، مقا ۀکارکرد در مقال اتینظر یابیدر ارز ی. روش اصلشودیبحث، آورده م ازیو متناسب با ن

 ۀلیوسبهکه  اندشده یمعرفچهار شهود( )چهارگانه  يارهایوجود دارد. در ادامه، مع فناوري یطورکلبهو  یکیدر مورد مصنوعات تکن
 شودیم. نشان داده شودیم یمعرف زین یکیدر مورد کارکرد مصنوعات تکن یکل یۀ. سه نظرشوندیم یابیارز ،يکارکرد اتینظر هاآن

از  يبندصورت کی ۀپس از ارائ انیناتوان هستند. در پا ارهایمع نیاز ا یکیدر برآورده کردن حداقل  اتینظر نیاز ا هرکدامکه 
 ینسب تیاز مز گرید یۀسازگار است و نسبت به سه نظر شدهیمعرف يشهودبا  هینظر نیکه ا شودینشان داده م ICE یۀنظر

 برخوردار است.

 .مصنوع تکنیکی ،کارکرد، طرح کاربردطراحی،  ،فناوريفلسفۀ  :هاواژهکلید

  

                                                           
kargaralireza1@gmail.com                                                                                                               نویسنده عهدهدار مکاتبات  

 



 

 رهیافت

 

70 

1398بهار  | 73شماره     

 مقدمه

اي که دارد 2به دلیل بار غایت شناسانه 1مفهوم کارکرد
همچون بسیاري از مفاهیمی که بار متافیزیکی دارند و 

 گردندیم بازارسطویی  -به سنت فلسفی افالطونی ینوعبه
 اند باید به بعضی ادعا کرده کهچنانآنانگیز بوده، مناقشه بر

 
 

شود همراه سایر مفاهیم مشکوک متافیزیکی به دور انداخته 
[. با وقوع انقالب علمی در قرن شانزده و هفده میالدي 1]

به طبیعت ابتدا در حوزۀ فیزیک  شناسانه تیغااستفاده از نگاه 
ت ی و مبتنی بر علیسمیمکان، انهیگراعتیطبهاي به نفع نگاه

کنار گذاشته شد و با پیدایش نظریۀ تکامل در نیمۀ دوم قرن 
نیز متروک  یشناسستیزشناسانه به حوزۀ نوزده نگاه غایت

 عنوانبه یشناسستیزاما مفهوم کارکرد در حوزۀ ؛ گشت
 [.2ماند ]هاي زیستی باقی در تبیین پدیده مفهومی مهم

ها و هاي زیستی، ارگانهمچنان به گونه یشناسستیزدر  
شود. الگوهاي رفتاري جانداران کارکرد نسبت داده می

به قلب پستانداران کارکرد پمپاژ خون در بدن  مثال عنوانبه
مفهومی  یشناسستیزشود. کارکرد در حوزۀ نسبت داده می

دادن  بدانجامتوان از با بار هنجاري است. براي نمونه می
کارکرد و یا انجام ندادن کارکرد اندام قلب، در یک پستاندار 

رسد چنین مفهوم معناداري سخن گفت. به نظر می طوربه
اما ؛ به علم مغایرت دارد انهیگراعتیطبهنجاري با نگاه 

دلیل خوبی به دست  فناورياستفاده از این مفهوم در علوم و 
د و تالش شود تا براي داده تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیر

تر مناقشه برانگیز و غیرغایتمندانه به دست آن تعریفی کم
داده شود. البته رویکرد دیگر پذیرش وجود نوعی غایتمندي 

 و یا هنجار در طبیعت است.

                                                           
1. Function 
2. Teleology 
3. Carl Hempel 
4. Thomas Nagel 
5. Functional Explanation 
6. Intentionality 
7. Robert Cummins 
8. Larry Wright 
9. Technical Artefact 

مفهوم کارکرد، به فلسفۀ علم  وضوحهاي اولیه براي تالش
در توضیح  4و نیگل 3هاي همپلپس از جنگ جهانی و تالش

[. معمول است که 4گردد ]یبازمدر علوم  5تبیین کارکردي
 فرضشیپرا از  6فرض شود مفهوم کارکرد نوعی غایتمندي

سعی شد توضیح داده شود که: استفاده از  بنابراینگیرد و می
جایگاهی  اصالًچنین مفهومی در علوم زیستی و اجتماعی آیا 

علوم به چه معنا است؟ و  استفاده از این مفهوم در این دارد؟
آیا ممکن است کارکرد را به صورتی تعبیر کرد که به 
مفاهیمی مانند غایتمندي و حتی علیت ارجاعی نداشته باشد؟ 
ارائۀ یک نظریه و توصیفی تمام و کمال دربارۀ خود مفهوم 

 پسانجام شد و  8رایتو  7کارکرد ابتدا در کارهاي کامینگ
 ارائهها و تعاریف متعددي براي مفهوم کارکرد نظریه آن از

ها و همواره در این بررسی وجود نیا بااست.  شده
در  ژهیوبه، استفاده از مفهوم کارکرد در علوم و هايسازهینظر

بوده است. علوم اجتماعی، روانشناسی  نظر مدشناسی زیست
اند داشتههایی و زبانشناسی نیز سهم خود را از چنین بررسی

سهم بسیار  فناورياما ارائۀ توصیفی از مفهوم کارکرد در 
است. در ادبیات  برگرفتههایی را در اندکی از چنین تالش

 صورتبهفلسفی در مورد کارکرد، توجه به کارکرد تکنیکی 
 دهید زیآممسئلهموضوعی غیر  عنوانبه معموالًگذرا بوده و 

 معموالً  فناوري[. استفاده از مفهوم کارکرد در 4است ] شده
بودن  دارمشکلمثال و براي نشان دادن پاد عنوانبه

اند، ها فراهم آمدههاي کارکردي که براي سایر حوزهنظریه
اي را در مورد کارکرد نظریه مؤلفانبوده است. بسیاري از 

ن اند و سپس آشناسی بسط دادههایی مانند زیستبراي حوزه
 اند.نیز اعمال کرده 9و مصنوعات تکنیکی فناوريرا بر حوزۀ 

هایی که براي کاربرد کارکرد نتیجه آن شده است که نظریه 
اند، شده يبندسرهم یخوببهدر حوزۀ علوم مناسب، غنی و 

[. براي مثال بعضی 5] زندیآممبهم و مسئله فناوريدر حوزۀ 
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گرفتن  فرضشیپهاي کارکرد براي احتراز از از نظریه
بودن کارکرد موجودات زیستی، به  دارهدفقصدمندي یا 

 3و یا میل ذاتی 2، نقش علی1مفاهیمی مانند استعداد ذاتی
کارکرد را به مفاهیم کمتر  اندکردهاند و تالش متوسل شده

مسئله برانگیزي تحلیل برند. هدفمند نبودن موجودات زیستی 
مناسبی  فرضشیپممکن است  یشناسستیزچه در حوزۀ گر

فرض نامناسب و باشد اما در مورد مصنوعات تکنیکی پیش
 5، ساخت و مصرف4حتی غلطی است. چه اینکه در طراحی

 هدفی وجود دارد. معموالًمصنوعات تکنیکی 
بودن مفهوم کارکرد در علوم، بحث از  سازمسئلهاما در کنار  

در خود فلسفۀ یک موضوع مستقل  عنوانبهمفهوم کارکرد 
چه جایگاه و اهمیتی دارد؟ براي فهم این مسئله  فناوري

براي فهم بهتر  6کارل میچام يبندمیتقستوان از می
استفاده نمود و سپس جایگاه کارکرد  فناوريجغرافیاي فلسفۀ 

دو  فناوريدر این جغرافیا را مشخص کرد. وي در فلسفۀ 
توان آن کند. یک رویکرد که میرویکرد کلی را شناسایی می

معرفی  "فناوريرویکرد علوم انسانی شناسانه به فلسفۀ "  را
آثار  ژهیوبهبر انسان  فناوريکرد در صدر مسائل خود آثار 

دهد قرار می موردبحثاجتماعی، فرهنگی و اخالقی آن را 
رویکرد مهندسی به فلسفۀ "[. رویکرد دوم را میچام 6]

یک  عنوانبه فناورينامد. این رویکرد به می "فناوري
محوري خود را متوجه  سؤاالتمستقل توجه دارد و  7کاربست
و مفاهیم جدي و برجستۀ مرتبط با آن  فناوريماهیت 

عالوه بر برجسته کردن جنبۀ رویکرد دوم  .[6] دینمامی
از  متأثر، فناوريو اهمیت به کاربست  8گرایانهتجربه
 شناسانه،هاي معرفتهاي فلسفۀ تحلیلی است و تحلیلروش

هاي زبانی و مفهومی را شناسانه و تحلیلوجودشناسانه، روش
[.اما در فلسفۀ تحلیلی 7بندد ]به کار می فناوريدر توصیف 

. در کنار توجه به دانش اندتوجه موردمسائل خاصی  فناوري

                                                           
1. Disposition 
2. Causal role 
3. Propensity  
4. Design 
5. Use 
6. Carl Mitcham 
7. Practice 
8. Empirical  
9. Essence 
10. Action 

مثل طراحی  فناوريهاي اساسی در رابطه با ، کنشفناوري
، توجه به فناوري، رابطۀ ارادۀ انسان با فناوريمحصوالت 

جا  فناوريمصنوعات تکنیکی در قلب مسائل فلسفۀ تحلیلی 
[. در توصیف مصنوعات تکنیکی و مسائل مرتبط با 8دارد ]

ها کارکرد نقش بسیار مهمی دارد. مفهوم کارکرد مانند آن
 هاي انسانی با جنبۀپل در متصل کردن اهداف و ارادهیک 

که  ياگونهبهکند و فیزیکی مصنوعات تکنیکی عمل می
اشیاي با ساختار فیزیکی که "توان مصنوعات تکنیکی را می

[. صحبت از 9کرد ]تعریف  "کنندکارکردي را برآورده می
هاي معمول ها یکی از فعالیتمصنوعات تکنیکی و کارکرد آن

بدون بحث  فناورياست و ارائۀ تصویري از  فناوريدر فلسفۀ 
 [.9رسد ]میاز این مباحث ناقص به نظر 

، تعداد فناورياهمیت مفهوم کارکرد براي فلسفۀ  باوجود
و مستقل  صورتبههاي کارکردي که بسیار اندکی از نظریه

، اما اندشدهدادهساخته و توسعه  فناوريبراي حوزۀ  یاختصاص
بسیار مرسوم است که در تحلیل و توصیف  فناوريدر فلسفۀ 

مصنوعات  نیا 9جوهرۀ عنوانبهمصنوعات تکنیکی، کارکرد 
شود که میان اشیا تصور می معموالً[. 10شود ]در نظر گرفته 

و مصنوعات  هاو درختها ها رودخانهطبیعی مانند کوه
ها، مدارات الکتریکی و بشر مانند ساختمان ۀساختدست

وجود دارد و این تفاوت  يمعنادارهاي اتمی تفاوت نیروگاه
در نظر  کهیدرحالداشتن کارکرد توسط اشیا دستۀ دوم است. 

رسد. دار به نظر نمیگفتن کارکرد براي دستۀ اول چندان معنا
هایی که کارکرد را جوهرۀ مصنوعات در نظر به چنین نظریه

 گویند. کارکرد محور میگیرند اصطالحاًمی
محوري در رابطه با مصنوعات تکنیکی وجود  10دو کنش 

دارد: یکی مصرف این مصنوعات و دیگري طراحی و ساخت 
هاي کارکرد محور دربارۀ [. نظریه6] یکیتکنمصنوعات 

این دو کنش مهم را توضیح  کنندیممصنوعات نیز سعی 
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بر ها کارکرد محور، مصرف مصنوعات نیز دهند. در نظریه
 فرایندشود. گرچه در می ها توضیح دادهاساس کارکرد آن

لفظ کارکرد را به  معموالًواقعی مصرف مصنوعات کاربران 
به اهداف و مزایاي استفاده از  معموالًبرند و کار نمی

اندیشند اما می هامصرف کردن آن فرایند مصنوعات در
است که مصرف مصنوعات را بر اساس کارکرد  تصورقابل

 يهامصرف معموالً[. براي یک مصنوع 11داد ]ها توضیح آن
براي  معموالًاز صندلی  مثالًاست.  تصور قابلمختلفی 

شود اما گاهی صندلی را زیر پا قرار داده، نشستن استفاده می
کنیم. ی را تعویض میایستیم و المپ الکتریکروي آن می

هاي کارکرد محور در برخورد با مصنوعات، نوع اول نظریه
در مواجهه با مصنوعات به ذهن متبادر  معموالًکه  مصرف

هاي دیگر را نامند و مصرفشود را مصرف استاندارد میمی
هاي افراد هستند را مصرف که گاهی حاصل خالقیت

این دو نوع مصرف در نامند. در توضیح تفاوت می 1جایگزین
هاي ها بر اساس کارکردادبیات کارکرد محور، این مصرف

شوند. از نگاه ایشان مصنوعات دو نوع مصنوع تفسیر می
. مصرف 3و کارکرد تصادفی 2کارکرد دارند، کارکرد درست

مطابق با کارکرد نوع اول را مصرف استاندارد و مصرف 
گویند. ین میمطابق با کارکرد نوع دوم را مصرف جایگز

مصرف مصنوعات را بر اساس انواع کارکردشان  بیترتنیابه
 .4دهندتوضیح می

اما این توصیف از مصرف مصنوعات با مشکالت متعددي  
روبرو است. رویکرد کارکرد محور تنها یک منبع براي تمایز 

هاي مصنوع. در میان میان انواع مصرف دارد: کارکرد
کارکرد  عنوانبه چند تاک یا هاي مختلف مصنوع یویژگی

هاي مصنوع در زمرۀ شوند و بقیۀ ویژگیکشیده میدرست بر
گیرند. در ادامه به سه مشکل هاي تصادفی قرار میکارکرد

چنین تحلیلی از مصرف و توضیح طیف انواع  ریگبانیگرکه 
 [.11شود ]گوناگون مصرف است، اشاره می

هاي تصادفی این نظریات میان انواع کارکرد کهنیااول  
هاي میان انواع مصرف جهیدرنت مصنوع تمایزي قائل نیستند.

بینند. ها را یکسان میجایگزین نیز تمایزي قائل نشده و آن
                                                           
1. Alternative 
2. Proper 
3. Accidental 

 [21] ( ,1998Preston.Bمثال ) يبرا براي توضیح انواع مصرف بر اساس کارکردهاي درست و تصادفی وجود دارد. فناوريموارد متعددي در ادبیات فلسفۀ  .4 

 تنهانههاي جایگزین رسد بعضی از مصرفبه نظر می
شوند، فعالیتی خالقانه دیده می عنوانبهاند بلکه معقول

هاي جایگزین نامعقول و بعضی از مصرف آنکهحال
کاغذ )با  تکهکی. براي مثال استفاده از اندرشیپذرقابلیغ

اي وسیله عنوانبهکارکرد درستِ مصنوعی براي نوشتن( 
معقول بلکه  تنهانهبراي تنظیم ارتفاع پایۀ میزي نامتعادل، 

 کردنخشکهوشمندانه است اما استفاده از مایکروفر براي 
یک گربۀ خیس کاري نامعقول است. نتیجه اینکه این نوع 

هاي جایگزین معقول و نامعقول ها میان انواع مصرفنظریه
 شوند.نیز تمایزي قائل نمی

دوم اینکه مصرف استاندارد مصنوعات به لحاظ تاریخی ثابت  
مصرف جایگزین  عنوانبهاي در دوره آنچهو مشخص نیست. 

به مصرفی استاندارد  بعداًاست شده است ممکن دیده می
بر تب عنوانبههاي آسپرین که تبدیل شود. براي مثال قرص

دارویی براي  عنوانبه بعداًاند گرفتهقرار می مورداستفاده
 .اندقرارگرفته استفاده موردجلوگیري از تصلّب شرایین نیز 

درست در طول زمان  مصرف به تصادفی مصرف کردن تغییر
 وگرنه اند.نسبی ییهاویژگی هاکارکرد که دهدمی نشان

 در مثل آسپرین(مصنوعات ) شیمیایی -فیزیکی هايویژگی
رسد عامل این نکرده است. به نظر می تغییري زمان طول

تغییر در نوع مصرف، بازطراحی و تغییر هدف استفادۀ از 
تغییر کرده نه در خود مصنوع که در سمت  آنچهمصنوع باشد. 

ها با مصنوع بوده است. این مصنوع و تعامل آن وران باکنش
وابسته بودن کارکرد به افراد باید در یک نظریۀ در مورد 

 قرار بگیرد. توجه موردکارکرد 
هاي کارکرد محور در ایراد سوم مربوط به ناتوانی نظریه 

یک مصنوع براي کاربران و سایر  هايتمایز میان مصرف
ها تمامی است. اگر این نظریههاي مصنوع ها و ویژگیرفتار

هاي مصنوع را به کارکرد )استاندارد یا تصادفی( ترجمه ویژگی
ربط و حتی مضر هاي بیکنند، در این صورت حتی ویژگی

یک مصرف جایگزین وع نیز کارکرد تصادفی و متناظر مصن
در ایجاد  لیاتومبظرفیت  مثالًبراي آن مصنوع خواهند بود. 

و متناظر  افراد نیز یک کارکرد تصادفی سایه و یا تصادف با
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چنین امري  کهیدرحالمصرفی جایگزین براي آن خواهد بود. 
است.  لیاتومبمعمول ما در مورد کارکرد  1خالف شهود

ها هر مصرف تصادفی باید همچنین با توصیف این نظریه
متناظر با  جهینت درهاي مصنوع و متناظر با یکی از کارکرد

چنین امري  کهیدرحالهاي مصنوع باشد، یکی از ویژگی
ممکن است به یک نعل اسب کارکرد  مثالًنیست.  مشهود

دور کردن شانس بد نسبت داده شود و به همین منظور نیز 
چنین کارکردي هیچ ما به  آنکهحالقرار گیرد،  استفاده مورد

 نیبنابرا؛ هاي حقیقی مصنوع نداردازایی در ویژگی
هاي آن نه هاي حقیقی مصنوع براي توصیف کارکردویژگی

 اند.الزم و نه کافی
 جزبهکارکرد مصنوعات تکنیکی به چیزي  کهینانتیجه 
هاي صرف مصنوع وابسته است و حداقل براي داشتن ویژگی

توصیف درستی از کارکرد مصنوع باید آن را در رابطه با 
نوع، مانند مصرف و طراحی، هاي انسانی متناظر با مصکنش

تنها استفاده از کارکرد مصنوعات براي  نیچنهمتوصیف کرد. 
ها ناکافی است و نیاز به تحلیل متفاوتی توصیف مصرف آن

 وجود دارد.
به مصرف و طراحی  2طرح کاربرددر ادامۀ ابتدا رویکرد  

اي در مورد کارکرد و نظریه شدهیمعرفمصنوعات تکنیکی 
مصنوعات که بر اساس این تحلیل از طراحی و مصرف 

شود. این نظریه از ایرادات است، معرفی می شده ساخته
هایی که در ادامه معرفی بري بوده و بعضی از معیار گفتهشیپ

هاي مهم این کند. یکی از ویژگیشوند را نیز برآورده میمی
که در مرتبۀ اول براي حوزۀ تکنیکی نظریه این خواهد بود 

ها در رابطه هاي انسانو همچنین کنش شده ساختهطراحی و 
 شمارد.با مصنوعات را محترم می

 تفسیری بر دو مفهوم طراحی و مصرف
اي در مورد دو کنش محوري در ارتباط در این قسمت نظریه 

با مصنوعات تکنیکی، یعنی طراحی و مصرف مصنوعات 
شود. این نظریه و مفاهیم مندرج در آن تکنیکی معرفی می

از  ICEاند و در توصیف ICEهمچون بنیانی براي نظریۀ 
 این مفاهیم استفاده خواهد شد.

                                                           
1. Intuition  
2. Use Plan 
3. Plan 

هاي طراحی و ر از کنشباید توجه داشت که توصیف حاض 
مصرف، جنبۀ بازسازي دارد و مناسب براي ارائۀ یک تحلیل 

اي از موارد از فلسفی است. ممکن است این توصیف در پاره
که توسط مهندسان  گونهآنواقعی طراحی و مصرف،  فرایند

شود، فاصله و طراحان و کاربران در زندگی روزمره انجام می

به مصرف  "طرح کاربرد" رویکرد بگیرد. این نظریه اصطالحاً
 شود.و طراحی نامیده می

براي  طرح کاربردیک انگیزۀ مهم در مطرح ساختن رویکرد 
اي است که مفهوم طراحی را با ابهام تحلیل طراحی، مسئله

شود که ورودي تصویر می طورنیا معموالًمواجه کرده است. 
یک مسئلۀ طراحی اهداف و یا نیازهاي کاربران است و با 
انجام کنش طراحی، توصیفی فیزیکی از یک مصنوع تکنیکی 

اما چگونگی تبدیل دو ؛ آیدحاصل می فرایندخروجی  عنوانبه
و توصیفی  هاي کاربرانسنخ اهداف و نیتمقولۀ ناهم

تبدیل  یابیپاسخشوار براي اي دفیزیکی مصنوعات، به مسئله

شود تا پلی میان معرفی می 3"طرح"شود. مفهوم کمکی می
این دو مقوله بزند و اهداف کاربران را به توصیف فیزیکی 

 مصنوعات مربوط کند.
، مصرف مصنوعات همواره طرح کاربرددر تحلیل رویکرد  

مصرف  کهنیاشود. براي هدفی مشخص انجام می
ي هدفمند است، استداللی ساده دارد. فرایندمصنوعات 

توان از معناداري می صورتبهدر مصرف مصنوعات  معموالً
بنابراین مصرف کردن کنشی ؛ هدف از مصرف پرسش کرد

قصدمندانه است. مصرف کردن مصنوع در این بازسازي به 
شود. طرحی که در آن اجرا کردن یک طرح توصیف می

هایی که در اجراي طرح انجام چگونگی و ترتیب کنش
 موردشوند و مصنوعاتی که براي تحصیل هدف باید می

ذهنی  زیچ کیشود. طرح قرار گیرند، شرح داده می استفاده
است  شده گرفتههاي در نظر غیر بسیط است و شامل کنش

که در طرح  هاییکنش کهیصورت درهاي حقیقی. و نه کنش
گوییم طرح ، به مرحلۀ اجرا درآیند، میاندشده گرفتهدر نظر 

فیزیکی است که  فرایندطرح یک  اجراشدناست.  شده اجرا
مصنوعات تکنیکی  معموالًشامل استفاده از بدن انسان و 
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در اجراي طرح از مصنوعات استفاده شود  کهیصورت دراست. 
براین مصرف است. بنا طرح کاربردگوییم طرح، یک می

است و با اجراي طرح  طرح کاربردمصنوعات اجراي یک 
شود که همان هدف از مصرف وضعیت مطلوبی حاصل می

 طرح کاربردمصنوع است. کاربر در اجراي طرح باور دارد که 
شود. است، یعنی با اجراي آن هدف مفروض محقق می مؤثر

فردي که  1گواهی تواند بهکاربر در توجیه این باور خود می
طرح را به او منتقل کرده یعنی یک طراح یا کاربر دیگر ارجاع 

 دهد یا خود چنین توجیهی را فراهم کند.
متفاوتی  يطرح کاربردهابراي یک هدف معین ممکن است  

وجود داشته باشد که از مصنوعات مشابه یا متفاوتی استفاده 
براي نوشتن یک مقالۀ فلسفی ممکن است از قلم  مثالًکنند. 

و کاغذ استفاده شود و سپس این مقاله به صندوق پست 
و سپس به  شده نوشتهانداخته شود. یا با دستگاه تایپ، 

و  شده نوشتهبا کامپیوتر  مثالًصندوق پست انداخته شود یا 
توان از این موارد را می هرکداماز طریق ایمیل ارسال شود. 

هدف منجر  به یک تینها درها دید که از کنش يامجموعه
 استفاده موردسري از مصنوعات ها یکشوند و در آنمی

از این موارد مصرف  هرکدامگیرند یا به بیانی دیگر قرار می
 متفاوت دید. طرح کاربردتوان اجراي یک را می

فیزیکی که  ءیشدر این بازسازي از مصرف مصنوعات هر  
 قرارگرفته اشاره موردبراي رسیدن به هدف  کاربرد طرحدر 

 از شود.شود، مصنوع تکنیکی محسوب میو استفاده می
تمایز خاصی میان اشیا طبیعی و مصنوعات تکنیکی  رونیا

 وجود ندارد.
ساخت و  فرایندطراحی، تبدیل به  فراینددر این توصیف،  

ذهنی  فرایندشود و به میبه کاربران  طرح کاربردانتقال 
طراحی طرحی که شامل استفاده از مصنوعات است، ساخت 

طرح شود. طراحان با طراحی گفته می طرح کاربردیا طراحی 
 ، به رسیدن کاربران به اهداف جدید یا موجود یاريکاربرد

 برقرارمیان مصرف و طراحی ارتباط  بیترت نیا بهرسانند. می
ي هدفمند است، فرایندو به این دلیل که مصرف کردن  شده

و معطوف به هدفی مشابه  دارهدفي فرایندطراحی نیز 

                                                           
1.Testimony 
2. Rational 
3. Effective 

طراحی، طراحان مصنوعاتی را که در  فرایندخواهد بود. در 
-میگیرند توصیف می قرار مورداستفاده طرح کاربرداجراي 

 رهها اشااین مصنوعات موجود باشند به آن کهیدرصورتکنند. 
ها را موجود نباشند توصیفی از آن کهیدرصورتکنند و می

دهند تا می به سازندگان انتقال احتماالًکنند که فراهم می
ها را بسازند. طراحان براي انجام طراحی داراي این باور آن

شوند، میتوصیف  طرح کاربردهستند که مصنوعاتی که در 
را  طرح کاربردفق هاي فیزیکی الزم براي اجراي موظرفیت

دارند. طراحان مراحل و چگونگی مصرف مصنوعات را نیز 
حاصل را به کاربران  طرح کاربرد تینها دردهند و میشرح 
هایی مانند از روش طرح کاربردکنند. براي انتقال می منتقل

به همراه مصنوعات  معموالًهایی که ها و کتابچهدستورالعمل
هاي آموزشی، تبلیغات بصري و شوند، دورهمی ارائه
هاي روي مصنوعات و موارد ، عالئم و نوشتهیونیزیتلو

 [.13شود ]می دیگري استفاده
ساخته است  يطرح کاربردطراح باور دارد که  نیچنهم  که 

اساات و این باور با توجه به دانش تخصااصاای طراح  مؤثر
شود. می( براي او توجیه فناوريهاي علم و در حوزه احتماالً)

عات  فاده موردطراح در مورد خود طرح و مصااانو و  اسااات
هایی دارد که با توجه به ها نیز باورهاي فیزیکی آنظرفیت

 شوند.دانش قبلی طراح توجیه می
کل )و نه بر اساس ارزیابی  عنوانبهها را توان طرحمی

یکی از مزایا  بنابرایناجزایشان(، در معرض ارزیابی قرار داد 
هاي مصرف و فرایندتوان این بازسازي این است که می

طراحی مصنوعات را مورد ارزیابی قرار داد. طرح داراي هدف 
باشد،  3مؤثراست که  2زمانی اجراي طرح معقول بنابرایناست 

 فرایند نیبنابرا؛ یعنی اجراي طرح به تحقق هدف بیانجامد
 يطرح کاربردمصرف کردن زمانی عقالنی است که داراي 

را بر اساس دانش  طرح کاربردبودن  مؤثرباشد. طراح  مؤثر
تواند خود کند و کاربران نیز میعلمی و تکنیکی توجیه می

صاحب چنین دانشی باشد یا به گواهی طراح استناد کنند. 
 باشد اجراي آن غیرعقالنی و مؤثرطرح غیر  کهیدرصورت
 مؤثرغیر  طرح کاربردمصرف مصنوعات بر اساس  بنابراین
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روش  معموالًاما براي مصنوعات ؛ نیز غیرعقالنی است
 مثالًاجتماعی وجود دارد.  ازنظربراي مصرف  ياشده رفتهیپذ

ها استفاده براي باز و بسته کردن پیچ معموالًگوشتی از پیچ
در  آنچهاما گاهی از مصنوعات به روشی جدید و جز ؛ شودمی

گوشتی براي از پیچ مثالًشود. ، استفاده میشده رفتهیپذجامعه 
گردد. چنین مصرفی باز کردن در یک قوطی رنگ استفاده می

باشد. نوع اول مصرف یعنی  مؤثرتواند عقالنی، یعنی می
ع را مطابق با باور معمول اجتماع در مورد مصرف یک مصنو

نامیم. مصرف درست و نوع دوم را مصرف نادرست می
تواند عقالنی باشد و پس از مدتی مصرف غیر درست می

و به  شدهرفتهیپذیک روش خالقانه توسط اجتماع  عنوانبه
طراحی و  فرایندمصرفی درست تبدیل شود. در این قسمت، 

توصیف  طرح کاربردمصرف مصنوعات با استفاده از مفهوم 
، طرح کاربردتوان دید که رویکرد هم می جانیهمتا  .شد

هاي کارکرد محور در توصیف نظریه گانهسهمشکالت 
با تمایز میان  یراحتبهمصرف مصنوعات را ندارد. این نظریه 

هاي تواند میان انواع مصرفمصرف درست و معقول می
ها نوظهور جایگزین تمایز قائل شود. به وجود آمدن مصرف

طرح ها به صنوعات موجود را با نسبت دادن آنبراي م
میان  تینها در ؛ وجدید و نوآورانه تبیین کند يکاربردها

هاي مصنوع تمایز هاي مفید مصرف و سایر ویژگیویژگی
هایی خواهند هاي مفید مصرف آن ویژگیقائل شود. ویژگی

توسط طراح، استفاده دارند.  طرح کاربردبود که در توجیه 
محور در توضیح مصرف  هاي کارکردشکالت نظریهنداشتن م

 شده ارائهکارکردي  هینظردهد که مصنوعات، این نوید را می
هاي بیشتري از رقیبان ، تواناییطرح کاربردبر مبناي رویکرد 
پردازیم که هایی میدر ادامه به معرفی معیار خود داشته باشد.

 خواهند شد. هاي کارکرد تکنیکی ارزیابیبر اساس آن نظریه
 

 های کارکردهایی برای ارزیابی نظریهمعیار

بسیاري از متافیزیکدانان تحلیلی استفاده از شهود براي 
دانند ارزیابی نظریات فلسفی را بخش مهمی از کار فلسفی می

و  شهودنیز استفاده از  فناوري[. در فلسفۀ تحلیلی 14]
هاي کارکرد، امري هاي فرضی، براي ارزیابی نظریهمثال

هاي ، عرصۀ نظریهمؤلفانکه بعضی  آنجامعمول است. تا 
توصیف  آورماللت کارکرد را به زمینی براي برخورد شهود

براي ارزیابی  شهود[. مشکل البته توسل به 4اند ]کرده
 شهودهاي کارکرد نیست بلکه مشکل این است که نظریه
 و هستند واگرا و ذهن دور ازبسیار  بعضاً استفاده مورد

 چیزي چه قاً یدق شهود این يریکارگبه در که نیست مشخص
[. در مقالۀ حاضر نیز روش اصلی براي 5است ] بحث مورد

نشان دادن اینکه  تینها درارزیابی نظریات کارکردي و 
استفاده تر است، از سایر نظریات کارکرد مطلوب ICEنظریۀ 

از شهود براي ارزیابی نظریات فلسفی است. در این قسمت 
هاي کارکرد شود که نظریهچهار شهود( معرفی می)چهار معیار 

ها تا حدودي ها ارزیابی خواهند شد. این معیاربر اساس آن
ن است واضح و داراي که ممک آنجااند اما سعی شده تا اختیاري

 [.5باشند ]گذاري مشخص تمایز

 یک معیار امکان وجود کارکرد درست و تصادفی: 

 دهد که اجازه باید مصنوعات مورد کارکرد در نظریه
 و پایدار درست هايکارکرد از متناهی تعداد مصنوعات
هاي کارکرد) گرید ۀنشد ینیبشیپ هايکارکرد همچنین
باشند. این معیار امکان استفادۀ چندگانه از  داشته تصادفی(

 شده رفتهیپذهاي معمول و دهد. چه مصرفمصنوعات را می
هایی که ممکن است توسط یک جامعۀ و چه مصرف

افتد مصنوعات پذیرفته نباشند. بسیار اتفاق می خصوصبه
، اندشده ساختهتکنیکی که براي منظور خاصی طراحی و 

یا به  قرارگرفته استفاده موردتر براي منظورهاي دیگري بعد
آسپرین در ابتدا  يهاقرصتعبیر دیگر، کارکرد جدیدي بیابند. 

اما بعدتر کارکرد ؛ بودند شده ساختهبراي تسکین درد و تب 
 عنوانبهاز حملۀ قلبی نیز  يریگشیپرقیق کردن خون و 
 استفاده موردمنظور کشف و بدین  هاآنیک کارکرد نو براي 

اند هایی از مصنوعاتیقرار گرفتند. کامپیوترهاي خانگی نمونه
یابند و به نظر مداوم کارکردهاي جدید می صورتبهکه 

نشده،  تنهانهبا گذشت زمان  هاآندامنۀ کارکردهاي  رسدیم
 .ابدییممداوم توسعه  صورتبهبلکه 

 مورد کارکرد در نظریه یک :معیار امکان کژکارکردی 
اي معرفی را به شیوه کارکرد درست مفهوم باید مصنوعات
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مصنوع در عین دارا بودن  1کژکارکردي امکان کند که
 کارکرد، وجود داشته باشد.

تضمینی وجود ندارد که مصنوعات کارکردشان را انجام دهند  
باشد. گرچه کژکارکرد بودن  زیآمتیموفق حتماًها و مصرف آن

مصنوع و ناتوانی در اجراي کارکردش ممکن است نسبی 
کار کردن، تصویري برفکی  رغمبهباشد )مثل تلویزیونی که 

کنیم که مصنوع یک کارکرد دهد(، اما فرض میرا نشان می
درست دارد و این امکان وجود دارد که مصنوع این کارکرد 

کژکارکردي، کارکرد را از  فصربهرا انجام ندهد. افراد 
ها کارکرد بلکه همچنان به آن کنندینممصنوعات سلب 

با پنچر شدن چرخ خودرو،  صرفاًدهند. براي مثال نسبت می
کنند. توجه به را از خودرو سلب نمی ونقلحملافراد کارکرد 

آن با کارکرد، این توجه را  مفهوم تعمیر و نگهداري و نسبت
ک نظریۀ کارکردي مناسب باید چنین کند که یایجاد می

 شهودي را محترم بشمارد.
 ساختار فیزیکی مصنوع(: ۀلیوسبه) 2معیار پشتیبانی

 طلب کند که باید کارکرد مصنوعات مورد در نظریه یک
 وجود مصنوع به کارکرد 3انتساب براي پشتیبانی از ايدرجه
انجام  یدرستبهرا  کارکردش مصنوع که هرچند باشد، داشته

 .باشد کارکردي را داشته گذرا صورتبهندهد و یا 
هاي مختلف مصنوع تنها توسط نظرات طراحان و یا مصرف 

شیمیایی  -شود. ساختار فیزیکیالزامات قانونی محدود نمی
هاي ممکن آن خود مصنوع نیز در مشخص کردن کارکرد

نقش دارند. ساختار فیزیکی مصنوع باید به مصنوع ظرفیت 
اجراي یک کارکرد خاص را بدهد و از طرفی ساختار فیزیکی 

کند. به تعبیري کارکرد و هاي مصنوع را محدود میردکارک
[. براي 8کنند ]یکدیگر را محدود می متقابالًساختار فیزیکی 

اي، امکان ساختار فیزیکی یک بالش پنبه احتماالًمثال 
دهد. با ترجمۀ این هاي بزرگ را به آن نمیشکستن سنگ

 است. شده ارائهمثبت معیار پشتیبانی  صورتبهپدیده 

                                                           
1. Malfunctioning 
2. Support 
3. Ascription 
4. Innovation 
5. Evolutionist 

قرار  اشاره موردشان تطبیق شده است که در این مقاله هاي کارکردي با این سه نظریۀ پایه و ترکیبنزدیک به بیست عنوان از نظریه (,2010Houkes,Vermaasر )د .6 

 گیرند.  نمی
 

مصنوعات باید  مورد کارکرد در نظریه : یک4معیار نوآوری
استفادۀ  به را درست شهودي لحاظ به هايکارکرد باشد قادر

ي هاجنبهیکی از  .دهد مصنوعات نوآورانه، نسبت نوآورانه از
مصنوعات خالقانه و  و مهندسی، ارائه فناوريبرجستۀ 

اند. اولین نیروگاه است که پیش از آن سابقه نداشته جدیدي
اي مسبوق هاي هستهاتمی و کارکرد تولید انرژي از واکنش

 افتهی بلوغاي نیست. از یک نظریۀ کارکردي به هیچ سابقه
کارکردهاي جدید  رود بتواند به مصنوعات نوآورانهانتظار می

 نسبت بدهد.
هاي کارکرد ارزیابی نظریهاین چهارمین و آخرین معیار در 

کلی از  يبنددستهادامه به معرفی  در مصنوعات است.
ها با این هاي موجود کارکرد مصنوعات و ارزیابی آننظریه
شود که شود. نشان داده میهاي چهارگانه پرداخته میمعیار

ها این نظریات، حداقل در برآورده کردن یکی از این معیار
 .اندناتوان

 

 هاافتهی

 های کارکرد مصنوعات تکنیکینظریه 
شود که سه نظریۀ کلی در مورد کارکرد مصنوعات معرفی می

هاي موجود دید. فی از نظریههاي معرها را نمونهتوان آنمی
هاي توان در مورد نظریهها میبا بررسی آن بیترت نیا به

ها و نظریاتی که در طیف میان این نظریات نیز مشابه با آن
 شدهیمعرفهاي گیرند، ارزیابی را در مقایسه با معیارقرار می

اند از: در قسمت قبل ارائه داد. این سه نظریه عبارت
لیل . د5علی و تکاملی هاي کارکردي قصدمندانه، نقشنظریه

ها ها و یا ترکیب از آنخود آن مشابهتانتخاب این سه نظریه 
. طبیعی است که ارزیابی 6هاي موجود استبا بسیاري نظریه

بر نظریات مشابهات این سه نظریه  اعمال قابلنیز  شده ارائه
 [. 5] یممکنخواهد بود، نه هر نظریۀ کارکردي 
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 آنچهدر این نظریه : نظریۀ کارکردی قصدمندانه 
هاي افراد ها و باورکارکرد مصنوع است قصد ۀکنندنییتع

است. در این نوع از نظریۀ کارکردي، فرد یک مصنوع را براي 
گیرد. یا ابزار در نظر می عنوانبهدستیابی به هدفی مشخص 

اندیشد که مصنوع براي تحقق می نیچننیافرد  گریدانیببه
ع را متناسب با هدفی مشخص مناسب است و کارکرد مصنو

در مصنوع،  تأملفرد با  بیترتنیابهکند. آن هدف توصیف می
ها وسیله از سیستم یک در مصنوع دادن قرار با را، آن کارکرد

توصیف مصنوع با قرار دادن آن در  .کندمی و اهداف توصیف
تواند براي فرد منفعت داشته هدف، می -یک سیستم وسیله

 کهنیانباشد. براي  نیچننیافرد باشد و یا  ۀعالق موردو 
تر باشد دامنۀ توصیف از نظریۀ کارکرد قصدمندانه، وسیع

گیریم که کارکرد در این نظریه هم در نظر می نیچننیا
تعبیر شود و هم  1هاي مطلوبها یا وضعیتتواند به هدفمی

توانند به رسیدن به هدف مطلوب شی که می 2هايبه ظرفیت
هاي کارکرد، کارکرد را ویژگی برسانند. بعضی نظریه یاري

شوند و بعضی دیگر دانند که کشف میمی ءشی ذاتی خود
کنند که توسط افراد به اشیا کارکرد را توصیفی معرفی می

یابد. نظریۀ قصدمندانۀ کارکرد از جنس سنخ دوم انتساب می
ه براي محدود نکردن این نظری حالنیا بارسد. به نظر می
 ریپذامکانکنیم که هر دو تعبیر در مورد این نظریه فرض می

 باشد.
رسد مناسب به نظر می فناورينظریۀ قصدمندانه براي حوزۀ 

هاي قصدمندانۀ به این دلیل که رابطۀ شهودي میان کنش
کند. مرتبط با مصنوعات و انتساب کارکرد را تضمین می

 ءبه یک شیدهد که همچنین نظریۀ قصدمندانه اجازه می
توانند یک چندین کارکرد مختلف انتساب یابد زیرا افراد می

هاي مختلفی در نظر ها و قصدمختلف را براي منظور ءشی
دهد در بگیرند. دیگر اینکه این نظریه به مصنوعات اجازه می

تواند زیرا فرد می؛ ، کارکرد داشته باشنديکژ کارکردعین 
نتواند  ءیش چند هربگیرد کارکردي را در نظر  ءبراي یک شی

آن کارکرد را انجام دهد. به همین منوال نظریۀ قصدمندانه 
تواند به مصنوعات سنتی و هم مصنوعات نوآورانه هم می

                                                           
1. States of affairs 
2. Capacities 

-این نظریه با سه تا از معیار بیترتنیابهکارکرد منتسب کند. 

اما این نظریه با معیار پشتیبانی ؛ سازگار است شده ارائههاي 
ندارد. در این نظریه تنها با داشتن باور و قرار دادن سازگاري 

توان باور به ها و اهداف میمصنوع در یک سیستم از وسیله
داشتن کارکرد را توجیه کرد و نیازي به پشتیبانی از سوي 

هایی وجود ساختار فیزیکی مصنوع براي توجیه چنین باور
نادرست  هاي شهوده به بسیاري از کارکردندارد. این نظری

دهد. با این تعبیر، حتی در اجازۀ انتساب به مصنوع را می
نیز بسیاري از اشیا داراي  یرواقعیغهاي تخیلی و داستان

توان باور داشت که یک جعبۀ می مثالًکارکرد خواهند بود و 
مقوایی خالی کارکرد سفر در زمان را داشته باشد. مشکل 

امنۀ وسیعی دارد د چنانآننظریۀ قصدمندانه این است که 
نادرست اجازۀ ورود  هاي مشهوده به بسیاري از کارکردک

برد. دهد و به تعبیري از مشکل ازدیاد کارکرد رنج میمی
هاي در استفاده از یک مصنوع ممکن است انگیزه نیچنهم

ها اي دخیل باشند که نظریۀ قصدمندانه میان آنچندگانه
 ءکارکرد شی عنوانبهتواند گذارد و همه را میتمایز نمی

معموالً نوشتن معرفی  قلمکیکارکرد  مثالًمعرفی کند. 
شود، اما ممکن است فرد در استفادۀ از قلم انگیزۀ نوشتن می

فروش و مشهور شدن را نیز داشته باشد. نظریۀ یک رمان پر
معرفی  ءکارکرد شی نعنوابهها را نیز قصدمندانه این انگیزه

 شود.ها قائل نمیکند و تمایز مشخصی میان آنمی
این نظریه یکی دیگر از : نظریۀ کارکردی نقش علی 

 . این شهود که کارکردردیگیبرم در در مورد مصنوعات شهود
 سیستم مرکب یک در شانیعل نقش نسبت با در مصنوعات

این نظریه نیز همین  يگذارنامشود و مناسبت می تعریف
که در  نکته است. در این نظریه کارکرد یک سیستم جزئی

قرار دارد،  ترکوچکفراگیرندۀ سیستم  تربزرگیک سیستم 
شود که با تعریف می ترکوچکظرفیت سیستم  صورتبه

توجه به یک توصیف تحلیلی این ظرفیت در خدمت ظرفیت 
تواند یک قرار دارد. این توصیف تحلیلی می تربزرگسیستم 

ها به یا چند قانون و یا نظریه باشد. در این نظریه کارکرد
شوند. مثالی که در این مورد هاي شی برگردانده میظرفیت

رسانی پمپ در سیستم خون عنوانبهتوان زد نقش قلب می
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است که داراي ظرفیت پمپ  ترکوچکاست. قلب سیستم 
است و این ظرفیت با توجه به توصیف تحلیلی کردن خون 

، در خدمت یرسانخونبدن انسان و سیستم  یشناسستیز
یعنی رساندن خون به اعضا  یرسانخونظرفیت کلی سیستم 

کارکرد قلب در ارتباط  بنابراینهاي بدن، قرار دارد و و سلول
شود. در این نظریه کارکرد رسانی تعریف میبا سیستم خون

کند و نه اهداف متناظر با به ظرفیت اشیا اشاره میمشخصاً 
 ها.آن

، اشیا شدهنیتضمیکی از مزایاي این نظریه آن است که  
شود را ها نسبت داده میظرفیت انجام کارکردي را که به آن

هاي دارا باشند. به این دلیل که حمایت از سمت ظرفیت
است. همچنین هم  شده اخذتعریف کارکرد  شی ازفیزیکی 

توانند از مصنوعات سنتی و هم مصنوعات بسیار نوآورانه می
است  تصورقابلزیرا ؛ طرف این نظریه کارکرد دریافت کنند

؛ توصیف کرد تربزرگها را در یک سیستم که نقش علی آن
نظریۀ علی با معیار پشتیبانی و نوآوري سازگار است.  نیبنابرا

توان به یک مصنوع، چندین می با نظریۀ علی کهنیادیگر 
توان یک کاربرد مختلف را منتسب کرد، به این دلیل که می

هاي علی هایش را در قالب سیستممصنوع و نقش ظرفیت
تواند بخشی از متفاوتی توصیف کرد. یک قطعه لوله می

سیستم انتقال آب یک خانه یا بخشی از استحکامات یک 
این نظریه نیز مانند نظریۀ  حالنیبااداربست فلزي باشد. 

قصدمندانه داراي مشکل ازدیاد انتساب کارکرد است. بسیاري 
بخشی از یک سیستم علی  صورتبهتوان از مصنوعات را می

این انتساب تمامی  حالنیباادر برگیرندشان توصیف کرد، 
کارکرد به مصنوع خالف شهود است. براي  عنوانبهها نقش

که زیر آفتاب روز  سیاري از اشیائیمثال مفروض است که ب
اما این قابلیت ؛ توانند سایه ایجاد کنندمی دارند قرار
 ریگچتر آفتاببه تعداد محدودي از این اشیا مانند  ياندازهیسا
یک سوزن داراي  مثالًشود و کارکرد نسبت داده می عنوانبه

شود. نظریۀ علی در مورد دانسته نمی ياندازهیساکارکرد 
و معیوب نیز ساکت  کژ کارکردکارکرد به مصنوعات تساب ان

تواند نقش علی خود را در نمی ءزمانی که شیزیرا ؛ خواهد بود
انجام دهد، انتساب کارکرد به آن بر  تربزرگیک سیستم 

                                                           
1. Successor 
2. Predecessor 

نظریۀ کارکرد  نیبنابرا؛ نخواهد بود معناداراساس نقش علی 
سازگار نخواهد  شدهیمعرفعلی مصنوعات با معیار اول و دوم 

 بود.
 فناوريهاي تکاملی گرچه نظریه نظریۀ کارکردی تکاملی:

برند و نمونه کامالً هنوز در مراحل ابتدایی به سر می
[، اما سعی 5است ]ها هنوز عرضه نشده از آن ياافتهیبلوغ
 شود یک طرح کلی از چنین نظریاتی عرضه شود. بسیاريمی

از مصنوعات تکنیکی داراي این مشخصه هستند که نسخۀ 
 ازسازي شدۀ مصنوعات مشابه خود هستند. مشابه یا بهینه

تر در ساخت بازتولید و الگوگیري از مصنوعات قدیمی رونیا
 موجوداتتکاملی  فرایندمصنوعات جدید داراي شباهت با 

 يسازنهیبهنسخۀ  غالباًیک شرکت  يهالیاتومبزنده است. 
. نظریۀ کارکرد تکاملی، اندشرکتهاي قبلی همان شدۀ مدل

 بلندمدتبازتولید  فرایندبه تمام مصنوعاتی که محصول یک 
ها را توان آناست، مصنوعاتی که می اعمال قابلباشند 
مشترک محسوب کرد. یک  2از نیاي يامجموعه 1وارث

ظرفیت مشخص براي یک مصنوع، کارکردي تکاملی 
 بازتولید به مثبت صورتبه ظرفیت این اگر ودشمحسوب می

 رسانده کمک بحث موردمصنوع و خود مصنوع  آن نیاي
ها و توصیف باشد. مصنوعات توسط افراد و با توجه به ظرفیت

 شوند.و کاربردشان بازتولید می طرح ساختفیزیکی و 
صورت  به این نظریه این قید را بیفزاییم که هر جفت  کهیدر

کدیگر داراي از مصااانوع با ی ید  با یاي آن  هاي وارث و ن
هاي سااااختاري و فیزیکی باشاااند آنگاه نظریۀ مشاااابهت

براي باور  کهکارکردي تکاملی داراي این مزیت خواهد بود 
به وجود داشتن حمایت از سوي ساختار فیزیکی، براي انجام 

کاملی، توجیهی وجود دارد به موفق  ؛ وکارکرد ت این توجیه 
یاي م کاملی خود ارجاع بودن ن کارکرد ت صااانوع در اجراي 

دهد. همچنین این امکان وجود دارد که مصنوع با داشتن می
کاملی در  کارکرد ت به ارث بردن  یاي خود و  با ن باهت  شااا

 دیتولمانند یک مصنوع تازه ؛ اجراي این کارکرد ناتوان باشد
شد شده سط کارخانه که از ابتدا معیوب با نظریۀ  نیبنابرا؛ تو
، سازگار شدهیمعرفهاي دوم و سوم تواند با معیارلی میتکام

 باشد.
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اي را اما نظریۀ تکاملی که براي هر مصنوع نیا و تاریخچه 
ساز باشد. تواند مشکلگیرد که از چند جهت میدر نظر می

اول اینکه چنین پیش فرضی براي هر مصنوعی بدیهی 
ایجاد براي  شدهرفتهیپذنیست. هنوز یک نظریۀ کامل و 

ها در حد اي نیز وجود ندارد و بیشتر نظریهچنین تاریخچه
[. در مورد مصنوعات بسیار نوآورانه مثل 5اند ]هیاولهاي طرح

 تصور قابلها نیایی با کارکرد مشابه اولین هواپیما که براي آن
توان انجام داد. نیست، انتساب کارکرد را با این نظریه نمی

ممکن است تالش شود تاریخچۀ تکاملی چنین مصنوعاتی 
از  مثالًهاي سازندگان بازگرداند )ها یا طرحبه ایده صرفاًرا 

ها قبل ایدۀ ماشینی براي پرواز وجود داشته( اما این مدت
توان آن کند که میوسیع می چنانآنراهکار دامنۀ نظریه را 

را به نظریۀ کارکردي قصدمندانه تعبیر کرد و البته به 
شد. اي نیز دچار خواهد مشکالت مشابه چنین نظریه

هاي کارکرد بیشتر حتی یا تمامی باشد قرار همچنین اگر
 دوران اولیۀ يهاباشند، ابزار تکاملی صورتبهمصنوعات 

 هايابزار هايکارکرد بیشتر یا تمامی داراي باید یسنگنهیپار
توجه صرف به  .است شهود خالف امري که باشند امروزي

هاي تاریخچۀ مصنوع براي انتساب کارکرد، براي استفاده
زیرا ؛ شودساز میخالقانه از مصنوعات قدیمی نیز مشکل

 کارکرد همچنان مصنوعات، این مطابق با این نظریه کارکرد
 شناخته رسمیت به جدید کارکرد و بود خواهد قدیمی

هاي تصادفی امکان به رسمیت کارکرد جهیدرنتشود. نمی
نظریۀ کارکردي تکاملی  مجموع دریابند. شناخته شدن را نمی

ناسازگار خواهد  شدهیمعرفهاي اول و چهارم حداقل با معیار
 بود.

هاي در این قسمت از مقاله نشان داده شد که نظریه 
 شدهیمعرفهاي یکی از معیار حداقل با شدهفیتوصکارکردي 

بر اساس  ICE1سازگار نیستند. در ادامه نظریۀ کارکردي 
 و تحلیلی که از مصرف و طراحی طرح کاربردرویکرد 

هاي این نظریه با معیار شومصنوعات ارائه شد معرفی می
چهارگانه سازگار است و بعضی از عناصر نظریات کارکردي 

                                                           
  است. شدهلیتشکهاي پایه به این دلیل که در این نظریه عناصري از هر سه نظریۀ پایۀ حضور دارد، نام این نظریه نیز از حروف اختصاري ابتداي نظریه .1 

2. Disposition 
3. Subjunctive conditional 

از  حالنیدرعدر این قسمت را نیز در خود دارد و  شدهیمعرف
 کند.ها دوري میعیوب آن

 (ICE)معرفی نظریۀ کارکردی  
اولیه،  صورتبهشود نظریۀ کارکردي که در اینجا معرفی می 

کارکرد توسط افراد به  در آنیک نظریۀ قصدمندانه است که 
 شود. در این انتساب امامصنوعات تکنیکی نسبت داده می

شود که مطابق با باور هایی به مصنوع نسبت داده میظرفیت
افراد آنان را در تحقق اهدافشان در مصرف مصنوعات یاري 

هایی ذاتی ها در درجۀ اول نه ویژگیبنابراین کارکرد؛ کندمی
اما فرد در انتساب ؛ فردندهاي خود اشیا بلکه بخشی از باور

دهد؟ چه چیزي را نسبت می قاً یدقکارکرد به مصنوعات 
 اندمصنوعاتها با این تعبیر، یا اهداف افراد در مصرف کارکرد

هاي فیزیکی و شیمیایی که به مصنوعات نسبت یا ظرفیت
ها ها از جنس ظرفیتکارکرد ICEشود. در نظریۀ داده می

زمانی که  کههستند. یکی از مزایاي چنین انتخابی این است 
دهد اما بعضی انجام می یدرستبهمصنوع کارکردش را 

شوند نیازي شرایط محیطی مانع تحقق هدف مصرف می
دانست. مثالً  کژ کارکردنیست که مصنوع را فاقد کارکرد یا 

شود و قوه در روشنایی روز استفاده می از یک چراغ کهیوقت
 شود.قوه محو می به دلیل روشنایی زیاد اثر چراغ

-ظرفیت ICE؟ در نظریۀ اندستیچ قاًیدقها اما خود ظرفیت 

توان شوند که میتعبیر می ءیک شی 2ها به استعداد ذاتی
امکانی( تحلیل ) 3هاي مشروطها را با استفاده از شرطیآن

ها در شرایط یا موارد خاصی صادق خواهند کرد. این شرطی
هاي مناسب را شامل بود که این موارد مصنوعات با ظرفیت

ها براي پودر کارکرد پاک کردن لباس مثالًشوند. می
توان به شرطی: اگر در تماس با آب قرار گیرد رختشویی را می

هاي روي پارچه را در خود حل کند، تعبیر تواند چربیمی آنگاه
این شرطی در مورد ظرفیت پودر رختشویی برقرار  ؛ کهکرد

 است.
؛ هستندهاي قصدمندانه داراي مشکل ازدیاد کارکرد نظریه 

، انتساب کارکرد توسط عواملی محدود ICEاما در نظریۀ 
شود. در این نظریه کارکرد در وهلۀ نخست توسط طراحان می
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شود. انتساب کارکرد بر مبناي به مصنوعات نسبت داده می
هاي فیزیکی و ظرفیت طرح کاربردهاي طراح در مورد باور

شود. م میاند انجاوصف شده طرح کاربردمصنوعاتی که در 
طراحی معقول باشد  کهنیادر قسمت قبل گفته شد که براي 

 طرح کاربردموجه باور داشته باشد که  صورتبهطراح باید 
 طرح کاربرددر  اشاره مورداست و اینکه مصنوعات  مؤثر

را داشته  طرح کاربرد مؤثرهاي الزم براي اجراي ظرفیت
دانش علمی و هاي طراح بر اساس باشند. توجیه این باور

توان گفت شود. به بیانی دیگر میتکنیکی طراح انجام می
 است. Aمانند  1هاي طراح بر اساس توصیفیتوجیه این باور

توانند به سه گروه یا سه نقش متفاوت می ICEدر نظریۀ 
در  هامیان این نقش مصنوعات کارکرد منتسب کنند. تفاوت

 کارکرد انتساب براي معرفتی است که منابع متفاوت
کلی  بنديمشخصه حالنیا با دهند.قرار می مورداستفاده

طرح  مبناي بر هاها توسط این نقشکارکرد انتساب تمامی
توانند به عالوه بر طراحان کاربران نیز می .است کاربرد

-مصنوعات کارکرد نسبت دهند. کاربران آن دسته از ظرفیت

د که باور دارند در دهنهاي فیزیکی را به مصنوع نسبت می
است. تعبیر کاربران در مورد  مؤثر طرح کاربرداجراي موفق 

هاي فیزیکی ممکن است به دلیل کمبود دانش ظرفیت
به یک ظرفیت فیزیک مشخص اشاره  قاًیدقعامیانه باشد و 

هاي شود که ظرفیتاما به کاربران اجازه داده می؛ نکند
به کار ببرند که ترجمۀ نادقیقی از  2کلی صورتبهفیزیکی را 

 مؤثرتوانند توجیه باور به . کاربران میاندیکیزیفهاي ظرفیت
بودن  مؤثررا با توسل به گواهی طراحان در  طرح کاربردبودن 

گفته  3فراهم کنند که در این صورت کاربر پذیرا طرح کاربرد
 بردطرح کارچنین توجیهی را براي  مستقالًشوند و یا خود می

شوند. کاربران گفته می 4آورند که چنین کاربرانی فعالفراهم 
فعال ممکن است توجیه انتساب کارکرد را از طراحان و یا 

بودن  مؤثرافراد در توجیه  کهنیاسایر کاربران دریافت کنند. 
شوند متوسل  Aباید به یک توصیف مانند  طرح کاربرد

گواهی( عنصري از نظریۀ  ۀباواسطمستقیم یا  صورتبه)
ICE .است که مشابه با نظریۀ کارکردي نقش علی است 

                                                           
1. Account 
2. Coarse Grained 
3. Passive 
4. Active 

را از طراحان دریافت کنند.  طرح کاربردکاربران ممکن است 
ساده را به همراه گواهی به  طرح کاربردترین مدل طراح، در 

اما این ؛ کندبه یک کاربر منتقل می طرح کاربردبودن  مؤثر
ساانتقال طرح می شد. طراح ختار پیچیدهتواند  شته با تري دا

را نیز به کاربر  Aتوصیف  طرح کاربردممکن است به همراه 
هاي مصنوع و نقش منتقل کند و توجیهاتی در مورد ظرفیت

ها در موفق بودن طرح را نیز به کاربران انتقال این ظرفیت
صورت خود چنین کاربرانی نیز می تواند متعاقباً دهد. در این 

صیف بردطرح کار سایر کاربران منتقل کرده و  A و تو را به 
توانااد کاااربران دیگري را هم مطلع کننااد. این رونااد می

اي از طراحان و کاربران را تشااکیل دهد که طی آن زنجیره
کاربرد به  طرح  باور  قال می مؤثرو  بد. چنین بودن آن انت یا

به آن داراي  يارهیزنج هاي مربوط  باور قال طرح و  از انت
مشاااابهت با نظریۀ کارکرد تکاملی اسااات که در آن توجیه 
با ساااایر  باط  کاملی و در ارت کارکرد مصااانوع از زنجیرۀ ت

 آمد.مصنوعات فراهم می
هاي مختلف فیزیکی توان از میان ظرفیتاما چگونه می 

رد؟ در کارکرد معرفی ک عنوانبهمصنوع یکی را جدا و 
توصیف طراحی و مصرف مصنوعات بیان شد که طراحان 

هاي فیزیکی الزم باید باور داشته باشند که مصنوع ظرفیت
در  اشاره موردهاي را دارد. ظرفیت طرح کاربردبراي اجراي 

 عنوانبهکه توسط طراح  اندییهاتیظرفاین باور همان 
نیز به این شوند. کاربران فعال هاي مصنوع معرفی میکارکرد

مشابهی  صورتبهرا  طرح کاربردبودن  مؤثردلیل که باور به 
انجام  Aبر مبناي دانشی مشابه طراحان و بر اساس توصیف 

انتساب  بنابراینها دسترسی دارند و دهند، به این ظرفیتمی
اما کاربران ؛ دهندها انجام میکارکرد را بر اساس این ظرفیت

 صورتبهرا  طرح کاربردبودن  مؤثرپذیرا چون باور به 
ها آورند، به این ظرفیتو با گواهی به دست می میرمستقیغ

 صورتبهها انتساب کارکرد در آن بنابرایندسترسی ندارند و 
 کلی خواهد بود.
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نقش طراحان و کاربران فعال در انتساب  يبندصورت 
به این  طرح کاربردکارکرد به مصنوعات بر اساس رویکرد 

 [:5ست ]اشکل 
موجه به یک مصنوع  صورتبهیک طراح یا کاربر فعال  

طرح کارکرد در نسبت با یک  عنوانبهرا  φظرفیت فیزیکی 
)دانش علمی و تکنیکی طراح  A فیتوصو با توجه به  کاربرد

 کند اگر:با کاربر( منسوب می
الف( طراح یا کاربر فعال باور داشته باشد که مصنوع، ظرفیت 

 را دارد.  φفیزیکی 
ب( طراح یا کاربر فعال باور داشته باشد که ظرفیت فیزیکی 

φ کند.کمک می طرح کاربرد، به محقق شدن هدف 
در قسمت  شده گفتهج( طرح یا کاربر فعال بتواند دو باور 

 توجیه کند. Aتوصیف  برحسبالف( و ب( را 
نقش کاربران پذیرا در انتساب کارکرد به مصنوعات  يبندصورتو  

 :1[5است ]زیر  صورتبه طرح کاربردبر اساس رویکرد 
 موجه به یک مصنوع ظرفیت  صورتبهیک کاربر پذیرا  

 طرح کاربردکارکرد در نسبت با یک  عنوانبهرا  φفیزیکی 
 کند اگر:منسوب می T یگواهو با توجه به 

الف( کاربر پذیرا باور داشته باشد که مصنوع، ظرفیت فیزیکی 

φ را دارد؛ 

، به φب( کاربر پذیرا باور داشته باشد که ظرفیت فیزیکی 
 کند؛کمک می طرح کاربردمحقق شدن هدف 

را مبنی بر اینکه یک طراح یا کاربر فعال  T( کاربر پذیرا گواهی ج
 در الف و ب را دارد، دریافت کند؛ شده دادههاي توضیح باور

د( کاربر پذیرا باور داشته باشد که یک طراح یا کاربر فعال، 
 در الف و ب را دارد؛ شدهگفتههاي باور

بتواند توجیه کند که یک  T یگواهو( کاربر پذیرا بر اساس 

 را دارد؛ هاي الف و بطراح یا کاربر فعال باور

را با توسل  در الف و ب شدهگفتههاي کاربر پذیرا بتواند باور ه(

 توجیه کند. T یگواهبه 

 گیرینتیجه 

 با معیارهای چهارگانه ICEمحک زدن نظریۀ 

                                                           
 انتخابتر که در مقالۀ حاضر تقریر روزآمد است شده فیتعرانتساب کارکرد بر اساس یک نقش   ,2006Vermaas, Houkes(:مثل) هینظرتر این هاي قدیمیدر تقریر .1 

 .[15]است شده
2. Entrenchment 

توان این نظریۀ می ICEاکنون با تعریف انتساب کارکرد در  

هاي چهارگانه محک زد. اولین معیار کارکردي را با معیار

کند که بتوان به مصنوع کارکرد درست پایدار و طلب می

طراحی با  فرایندکارکرد تصادفی نسبت داد. در توصیف از 

درست تمایز ، میان مصرف درست و ناطرح کاربردرویکرد 

 شده رفتهیپذ طرح کاربردایجاد شد. مصرف درست، اجراي 

 يطرح کاربرددرست اجراي وسط اجتماع است و مصرف نات

 ICE هیتوان با نظراست. این تمایز را می نشده رفتهیپذکه 

درست رسید. نا ترکیب کرد و به انتساب کارکرد درست و

انتساب کارکرد درست، انتسابی است که توسط طراحان و 

از سوي  شده رفتهیپذ طرح کاربردکاربران در رابطه با یک 

؛ چنین انتسابی پایا نیز هست بنابراینشود و اجتماع انجام می

اما در انتساب کارکرد غیر درست، انتساب کارکرد در نسبت 

 رفتهیپذشود که از سوي اجتماع انجام می يطرح کاربردبا 

و پذیرش اجتماعی  2است. چنین طرحی از نفوذ نشده

انتساب کارکرد مرتبط با آن نیز  بنابراینخوردار نیست و بر

ناپایدار خواهد بود. در طول زمان نیز امکان تغییر وضعیت 

هایی از درست به تصادفی و برعکس براي چنین انتساب

با معیار اول سازگار  یخوببه ICE نظریۀ بنابراین؛ وجود دارد

انتساب با توجه  فرایند، ICEاست. در انتساب کارکرد توسط 

شود و نه روند تاریخی آن، مصنوع انجام می کاربردطرح به 

توان با توجه براي یک محصول بسیار نوآورانه نیز می بنابراین

در صورت کارا بودن طرح، انتساب کارکرد  طرح کاربردشبه 

با معیار نوآوري هم سازگار  ICE نظریۀ بنابراین؛ انجام داد

فعال شرط  وسط طراحان و کاربراناست. در انتساب کارکرد ت

است. با توجه  شده دادهقرار  ج و براي کاربران پذیرا شرط ها

ها انتساب کارکرد توسط طراحان و کاربران فعال به این شرط

با توجه به نقش  ژهیوبهها از مصنوعات بر مبناي دانش آن

شود. انجام می طرح کاربرددر اجراي  هاآنهاي ظرفیت

همچنین کاربران پذیرا نیز در انتساب کاربرد به مصنوعات با 
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توسل به گواهی و دانش تخصصی طراحان انتساب کارکرد 

انتساب کارکرد در تمامی این موارد  بنابراین؛ دهندرا انجام می

هاي مصنوع اشاره دارد حمایت توسط شاهدي که به ظرفیت

معیار حمایت نیز سازگار  با ICE هبنابراین نظری؛ شودمی

هاي طراحان و کند که باورطلب می ICEهاست. نظری

کاربران در مورد مصنوع موجه باشد و نه درست. با توجه به 

این نکته ممکن است ظرفیتی به مصنوع بر اساس باوري 

توان گفت موجه اما نادرست نسبت داده شود. به این معنا می

که فاقد آن است و  شده دادهکه به مصنوع ظرفیتی نسبت 

 شده انجامانتساب کارکرد به مصنوعی کژکارکرد  بنابراین

اي است. به یک صورتی دیگر ممکن است که مصنوع تا برهه

را داشته باشد، اما دچار  هاز زمان ظرفیت نسبت داده شد

کاربر  کهیدرحالمشکل شود و این ظرفیت را از دست بدهد 

همچنان این ظرفیت را دارد. کنند مصنوع یا طراح فکر می

در این حالت نیز انتساب کارکرد بدون وجود ظرفیت انجام 

تواند به این دو صورت می ICE هینظر بیترتنیابهشود و می

 هرچندمحدود برآورده کند.  صورتبهمعیار کژکارکردي را 

فرد از عدم وجود ظرفیت آگاه باشد دیگر مطابق  کهیدرصورت

ICE هیانتساب کارکرد انجام دهد و بدین معنا نظرتواند نمی 

ICE ؛ دیگر قادر نیست معیار کژکارکردي را برآورده کند

محدود با معیار چهارم  صورتبهحداقل  ICE هینظر بنابراین

 شده یمعرفهاي و با توجه به معیار رونیازانیز سازگار است. 

را در  ICE یهتوان نظرو سازگاري با هر چهار معیار می

 شده یمعرفانتساب کارکرد به مصنوعات برتر از همگنان 

دانست.
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 1377-1397های رهیافت بین سال سنجی فصلنامهو علم سنجیکتابتحلیل 

 2زاده اردکانی، سمیه کريمی1ساناز پوروشسب

 ايران شیراز، دانشگاه شیراز، . دانشجوی دکتری مديريت اطالعات و دانش،1

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ايران ،شناسیجامعهدکتری  آموختهدانش.2

 13/12/97 تاریخ پذیرش: 15/7/97 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

است. پژوهش  شده انجام 1377 -1397 هايسال بین رهیافت فصلنامه سنجیعلم و یسنجکتاب تحلیل باهدفپژوهش حاضر 
-1377از سال  منتشرشدهتمام مقاالت  یبررس موردسنجی است. جامعه آماري و علم یسنجکتابحاضر از نوع توصیفی با رویکرد 

 .است 1397تا زمستان  1394و رد شده از بهار سال  1397
خوبی را نشان  نسبتاًوضعیت پذیرش  درصد بوده است که 38دهد که نرخ پذیرش کلی در فصلنامه رهیافت حدود نشان می هایافته
ایش نویسندگان در زمینه علم و فناوري، . گري از مقاالت مروري نیستندترویجی این فصلنامه، تعداد -رتبه علمی باوجوددهد. می

اي مدیریتی و علم هدیدگاهی بوده است و بیشتر مقاالت رد شده نیز در زمینه -هاي علمیها و تحلیلتحلیل کارکردها، بیان مدل
را به  شده یرفتهپذ هايت علمی کشور بیشترین تعداد مقاله. دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات سیاساندبودهشناسی اطالعات و دانش

رشته مختلف موضوعی در سطح مناسبی است. وضعیت  8در بین اعضاي هیئت تحریریه با  ايرشتهینباند. تنوع خود اختصاص داده
( و 53/64ضعیف دانست. نویسندگان مقطع دکتري ) توانیمخوب است ولی انتشار چاپی آن را  نسبتاً چاپ الکترونیکی فصلنامه 

 44از منابع فارسی،  درصد 43اند. حدود را تولید کرده( بیشترین تعداد مقاله 62/29 جمعاًو کارشناسی ارشد )دانشجویان دکتري 
 موردنوع منابع نیز، مقاله بیشترین منبع  نظر ازهاي عربی، آلمانی و غیره بوده است. زبان ماندهیباقدرصد  13انگلیسی و  درصد

 نویسندگان است. استفاده

 .فصلنامه رهیافت، نشریهی، سنجکتابسنجی، تحلیل تحلیل علم ها:کلیدواژه

 مقدمه
علام و افازایش  روزافزونبا پیشارفت داناش و تولیاد 

 هاگروه، هادانشگاهعلمی  تولیدات رزیابیهاي علمی، ارقابات
هاي پژوهشی تبادیل باه یکای از موضوع يهاسازمانو 

                                                           
1.S.poroushasb@shirazu.ac.ir                                                                                                                   نویسنده عهدهدار مکاتبات  
 

 

 

 

 

 سنجی. علمضرورتی انکارناپاذیر شاده اسات و یزبرانگچالش

 خود دامنه گستردگی دلیل به که است ايرشتهیانم ايحوزه

 يهاجنبه تمام با و کرده بررسی را موضوعات از وسیعی طیف
 ارزشیابی این دارد. سروکار علمی تحقیقات و علوم کمی

mailto:S.poroushasb@shirazu.ac.ir
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 شودیمعلوم محسوب  پیشرفت و توسعه مهم عوامل از کمی

 به انسانی و مالی منابع از را وريبهره بیشترین تواندمی و

و  مدارک توانمی سنجیعلم روش با باشد. داشته دنبال
 و هادانشگاه کشورها، نویسندگان، ،یرگذارتأث مقاالت

 .]1[علم را مشخص کرد  تولید در کنندهمشارکت مؤسسات
 بر روي جهان سراسر در هاي بسیاريبررسی و پژوهش

 است. شده انجامهاي مختلف حوزه در مجالت و نشریات

 علمی تولیدات عملکرد هایی که براي مشخص کردنبررسی

 در جهت پیشنهادهایی ارائه براي فعالیت نشریات مرور و

 این راستا، در است. پذیرفته انجام بهبود آن نشریات و توسعه

بررسی  سنجی، روش دیگري برايعالوه بر روش علم
 عنوانبهکه  گیردیمقرار  استفاده موردپژوهش  کلی وضعیت
 به یسنجکتاب مطالعات شود.شناخته می یسنجکتابروش 

 علمی در نشریات شده منتشر پژوهشی مقاالت بررسی

 گیرياندازه علمی، از تولیدات مطالعات این پردازد که درمی

 هايپژوهش فراوانی شود تا مشخص آیدمی عمل به کمی

 روند عملکردي و رشته علمی، نویسندگان نهاد، کشور، هر

 را هاییچه زمینه پژوهشگران است. چگونه هاآناز  هرکدام

 غفلت مورد هاییچه زمینه و گزینندبرمی خود پژوهش براي

 .]1[است  شده واقع
مجاري انتشار علوم متخصصان را به هم  عنوانبهمجالت 

نمایند و دو نقش اجتماعی تولید علوم و ارتباط متصل می
بررسی روند  یجهنت در .]2[دهند علمی را به هم پیوند می

، نویسندگان پرکار و مواردي از مدهآ دستبهعلمی، جایگاه 
لی تواند نشریات را در راستاي ارتقاي سطح فعاین قبیل می

 تر یاري دهد.گاه شایستهبه جای
 یپژوه یاستسرویکرد رهیافت با  ترویجی -علمی فصلنامه
علم، فناوري و نوآوري و با اهداف ارائه اطالعات  يهادر حوزه

هاي مختلف علم، توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه
ایجاد  ؛هاآنترین تحوالت در فناوري و نوآوري و تازه

، فناوري و نوآوري علم هايها در حوزهپژوهش هماهنگی در
رسانی در ؛ اطالعهاآنو تقویت  هاپژوهشو پشتیبانی از این 

هاي پژوهشی و ترین فعالیتترین مسائل؛ تازهخصوص عمده
علوم و  گذاريیاستسجدیدترین آثار نشر یافته در حوزه 

به رشد و نهادینه شدن فرهنگ کمک هاي گوناگون؛ پژوهش
                                                           
1. ISC 

ي در جامعه از طریق انتشار و نوآورعلمی و روحیه پژوهش 
هاي علم، فناوري و و متون اطالع بخش در حوزه هامقاله

مرکز تحقیقات سیاست  یازيامتصاحببه  80نوآوري از دهه 
. این نشریه به ]3[ علمی کشور به کار خود ادامه داده است

پژوهشی -به مجله علمی 1385در سال  سال یکمدت 
ترویجی بوده است. -علمی ايیهنشرهمواره  بعدازآنتبدیل و 

است ولی  ییریافتهتغهاي متمادي هیئت تحریریه آن در سال
نفر عضو داشته است. پایگاه استنادي  15الی  10همواره بین 
نمایه کرده و  1387این فصلنامه را از سال  1جهان اسالم

اعالم نموده است  توجه قابلضریب تأثیر این فصلنامه را 
]4[.  

 از یشپبنابراین با توجه به ساختار و اهداف این فصلنامه که 
ذکر شد، الزم است تا موضوعات اساسی، مطالعات،  این

نویسندگان، هیئت تحریریه، جریان تولید و کیفیت انتشار 
و بررسی قرار گیرد. میزان  بحث موردچاپی و الکترونیکی آن 

آن مشخص  شده یینتعیابی به اهداف و نیل به رسالت دست
مناسب راهکاري براي آن شود و در صورت عدم عملکرد 

 .تعیین شود
پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی نرخ پذیرش 
مقاالت در فصلنامه رهیافت، تعیین نوع اغلب تولیدات علمی 

، تعیین 1397تا  1377هاي فصلنامه رهیافت بین سال
مه رهیافت در هاي منتشرشده در فصلنامیانگین تعداد مقاله

هر شماره و سال، مشخص کردن بیشترین میزان گرایش 
شده و رد شده،  موضوعی نویسندگان در مقاالت پذیرفته

مشخص کردن موسساتی که بیشترین تعداد مقاالت پذیرفته 
اند، تعیین تعداد کل نویسندگان شده و رد شده را داشته

و میزان  1397تا  1377شده در بازه زمانی  مقاالت پذیرفته
مشارکت آنها، بررسی وضعیت علمی اعضاي هیئت تحریریه 

)چاپی و  تعیین وضعیت انتشار فصلنامه و و نویسندگان

 .الکترونیکی( بپردازد

 پژوهش نهیشیپ

در پژوهش خود با عنوان  1396بیک و همکاران در سال صمد
پژوهشی یافته  -تحلیل محتوایی و استنادي مجله علمی»

« 1394تا  1390هاي دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال
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  1377-1397های سنجی فصلنامه رهیافت بین سالسنجی و علمتحلیل کتاب

 
 بر اساسپرداختند.  شده ذکربه تحلیل محتوایی مجله 

اصیل  صورتبهدرصد از مقاالت  8/95، هاآنهاي یافته
یشترین وابستگی سازمانی نویسندگان نیز با هستند که ب

، مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مقاالتدرصد از کل  8/53
است  شده محاسبهسال  38/8منابع  عمریمهنلرستان است. 

است  شده هیتوصو تعادل در وابستگی سازمانی نویسندگان 
]5[. 

تحلیل »در پژوهش خود با عنوان  1395مند در سال بهره
 یسنجکتاببه تحلیل « فصلنامه رهیافت یسنجکتاب

شماره  56فصلنامه رهیافت پرداخته است. وي با بررسی کمی 
 بر اساساست.  یافته دستاز این فصلنامه به نتایجی 

هاي این پژوهش، مشارکت زنان کمتر از مردان بوده و یافته
را به خود  شده یرفتهپذدانشگاه تهران بیشترین تعداد مقاالت 

 منتشراختصاص داده است. همچنین میانگین تعداد مقاالت 
 نسبتاًعدد بوده است که حجم  1/13در یک شماره،  شده

 .]6[دهد باالي مقاالت در یک شماره را نشان می
در پژوهش  1393ریزي در سال و اشرفی نجفی زاده یمانسل

 در شده منتشر کتاب نقد مقاالت ارزیابی»خود با عنوان 

به روش « 1مدل بر اساس کلیات :ماه کتاب مجلۀ
استاندارد به بررسی  وارسی سیاهۀو با استفاده از  یسنجکتاب

 کتاب مجلۀ در شده منتشر فارسی کتاب نقد تمام مقاالت

اند. عنوان مقاله پرداخته 76، شامل 1390سال  در کلیات :ماه
ساختار هاي این پژوهش، میانگین توجه به بر اساس یافته

 و تحصیلی مقطع جنسیت، بین ظاهري مجله پایین است و
هاي نقد کتاب نمره شاخص میانگین ونقادان  تحصیلی رشتۀ

 توجه. همچنین ندارد وجود معناداري در این مجله تفاوت

 به متوسط نگارشی مجله و محتوایی هايیژگیو به ناقدان

 طوربهظاهري آن  هايیژگیو به کهیدرصورتاست؛  باال
  .]7[کافی توجه نشده است 

پژوهش »در پژوهش خود با عنوان  1393در سال  پورارسطو
رویکردي  شناسی:و دانشسنجی نشریات علم اطالعات 

نشریه  10در  منتشرشدهروش شناسانه به مقاالت پژوهشی 
نشریه منتخب حوزه علم  10تمامی مقاالت « علم اطالعات

مقاله(  2118شماره و  211شناسی کشور )اطالعات و دانش
کرده است.  با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسیرا 

                                                           
1 BREM 

)دارا بودن چهار بخش  «ایمراد»هاي پژوهشگر شاخص
بر قرار داده است.  توجه مورد( را مقدمه، روش، نتایج و بحث

ماهیت  هاآناز  %57مقاله، بیش از  2118از ، هایافته اساس
، تعداد این مقاالت موردنظرو در بازه زمانی  رندپژوهشی دا

همواره رشد داشته است. همچنین تعداد مقاالتی که 
 %3کنند، کمتر از از ساختار ایمراد پیروي نمی یطورکلبه

، روش پیمایشی توجه مورداست. بیشترین روش پژوهشی 
( است. 597( با استفاده از پرسشنامه )فراوانی 662)فراوانی 

هاي تی، مجذور کا و همبستگی پیرسون به همچنین آزمون
 منتشرآماري در مقاالت  يهاآزمونترتیب از کاربردترین 

 .]8[ باشندمی شده
در پژوهش  1393نیا در سال ابراهیمی میالجردي و ریاحی

طالعه کمی و کیفی مقاالت فصلنامه م»خود با عنوان 
هاي عمومی از سال رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع

را بررسی  شده ذکرشماره از فصلنامه  18« 1391-1387
 شده منتشرها، میانگین تعداد مقاالت یافته بر اساسنمودند. 

بوده است. میزان مشارکت زنان  7/7در هر شماره از فصلنامه 
از مردان کمتر و دانشگاه تهران بیشترین تعداد تولیدات علمی 

پذیرش مقاالت،  زمانمدترا داشته است. در رابطه با 
ماه توسط  2ا  3بیشترین تعداد مقاالت در فاصلۀ زمانی 

لنامه از نوع . بیشترین مقاالت فصاندشده یرفتهپذفصلنامه 
اند. استناد به مقاالت و منابع التین بیش از پژوهشی بوده

 .]9[است  شدهیابیارزسایر انواع منابع 
پژوهش  در 1392قاضی نوري، روشنی، رضایی نیک در سال 

تکامل و علم و فناوري:  یاستباسسال  5»خود با عنوان 
به « توسعه نظري فصلنامه سیاست علم و فناوري

بررسی وضعیت فصلنامه سیاست علم و فناوري 
نرخ پذیرش ، هاآن هايیافته بر اساساند. پرداخته

است  آمدهدستبه درصد 5/16 مقاالت فصلنامه معادل
بیشترین  .که نشان از نرخ پائین پذیرش مقاالت دارد

فصلنامه را  مشارکت در تولید و انتشار مقاالت
. همچنین، اندداشتهدرصد  80نویسندگان مرد با 

بیشترین سهم در انتشار مقاالت فصلنامه را  هادانشگاه
واقع در شهر  يهادانشگاهو در این میان  اندداشته

. انددادهتهران بیشترین سهم را به خود اختصاص 

http://publij.ir/article-1-304-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-304-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-304-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-304-fa.pdf
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استراتژي  ازنظرپژوهش از نوع کاربردي،  یريگجهت
هدف تحقیق توصیفی بوده  ازنظرتحقیق پیمایشی و 

 .]10[است 
در پژوهش خود با  1389علیجانی و کرمی در سال 

در پایگاه  یسنجکتابمطالعه وضعیت »عنوان 
به بررسی « (1968-2007اطالعاتی آي. اس. آي )

جود در پایگاه آي. اس. آي وهاي مداده یسنجکتاب
 57/2گانزل با  هاآن هايیافته. بر اساس اندهپرداخت

درصد  8/4درصد پرکارترین نویسنده، دانشگاه لیدن با 
سازمان دولتی و  ینترمهماز سهم تولید مقاالت، 

درصد سهم از تولید علمی  8/26آمریکا با  متحدهیاالتا
. همچنین این اندشدهییشناساکشور  ینترمهم عنوانبه

تلقی  یافتهتوسعهرا اصطالحی  یسنجکتابپژوهشگران 
 .]11[ کنندیم

 بررسی»در پژوهش خود با عنوان  1389بتولی در سال 

 علمی مجله مقاالت گروهی مشارکت و استنادات میزان

 مجله به تحلیل مقاالت« علوم دانشگاه پژوهشی

 يهاهروموممُ )فیض( طی کاشان علوم پزشکی دانشگاه
پرداخته است و در این راستا، از قانون  1387-1381

هسته استفاده نموده است.  مقاالتبرادفورد براي تعیین 
 به استناد هاي این پژوهش، روندیافته بر اساس

 و بیشتر فارسی مجالت التین و هايمجالت، کتاب
 وي مجالت را .است شده کمتر فارسی هايکتاب

 مجراي ینترمهم عنوانبه انگلیسی را مجالت یژهوبه
  .]12[کرده است  معرفی تخصصی اطالعات کسب

در پژوهش خود با عنوان  1387ابراهیمی در سال 
بین  1سنجیعلم المللیینببررسی عملکرد مجله »

المللی به بررسی مجله بین« 1990-2006هاي سال
هاي این یافته بر اساسسنجی پرداخته است. علم

است  منتشرشدهنوع مدرک در این مجله  11پژوهش، 
دهند. آلمان از آن را مقاالت تشکیل می 88که حدود %

 منتشرشدهبیشترین تعداد تولید مقاله را دارد و مدارک 
استناد دریافت کرده  36/4متوسط  طوربهدر این مجله 

                                                           
1. Scientomtrics 
2. Information Processing & Management Journal 

استناد  60مقاالت آن، حدود  ینر استنادترپُاست. 
 .]13[اند دریافت کرده

در پژوهش خود با  1387رضائیان و همکاران در سال 
بررسی روند چاپ و کیفیت مقاالت نشریه »عنوان 

علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله 
عنوان مقاله را  189« 1380-1385 يهاهروموممُ

قاالت، نویسنده درصد از م 2/31اند. در بررسی نموده
-اول از شهرستان رفسنجان بوده است که احتمال بومی

از مقاالت ذکر  6/47آورد. نوع %گزینی را به نظر می
میانگین تعداد  ازلحاظ شده مشاهدهنشده و تغییرات 

فارسی و انگلیسی بسیار زیاد است  هايیدهچککلمات و 
]14[. 

عنوان در پژوهشی با  2018عبدي و همکاران در سال 
پردازش اطالعات  مجله کتابشناختی تحلیل و یهتجز»

 مقاالت، ساالنه به بررسی توزیع «2و مدیریت
 همکاري، درجه نوشتن، الگوهاي مقاالت، يبندطبقه

 نهادهاي توزیع مقاالت، در مشارکت میزان بیشترین
استناد  تحلیل و مقاالت جغرافیایی توزیع مشارکتی،

پردازش اطالعات و  مجله 2015 تا 1980 دوره براي
، هاآن هايیافته بر اساساند. مدیریت پرداخته

بیشترین میزان مشارکت را داشته است.  متحدهیاالتا
 2010-2015 دوره به 1980-1985 دوره از همچنین

 برابر 3 در میان نویسندگان همکاري میزان
 .]15[است  یافتهیشافزا

در پژوهش  2013دلیري راد، رشیدي و کریمی در سال 
 انتشارات کتابشناختی وتحلیلیهتجز»خود با عنوان 

به « پایگاه آي.اس.آي در ترکیه و ایران یشناسسم
 شناسی در ایرانبررسی تمام تولیدات علمی رشته سم

 و 1178هاي این پژوهش، یافته بر اساساند. پرداخته
بازیابی  19931-2011 هايسال بین نشریه 2240

 از 25% از بیش نویسندگان از 2% از کمتراند که شده
ایران و ترکیه  کشور دو هر در یشناسسم مقاالت تمام

 دهدیم نشان تحلیل این اند.را به خود اختصاص داده
 به نسبت بهتر عملکردي ایران برتر شناسانسم که
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در  یسندگیهم نو اما؛ اندداشته ترکیه در خود همتایان

پس  .بیشتر است ترکیه يهاسازمان و محققان بین
 سال مایل باشند تا ایرانی نویسندگان کهیدرصورت
 خاورمیانه در یشناسسم مقاالت اول رتبه به 2025
 المللیینب انتشارات کیفیت و کمیت باید یابند، دست
  .]16[دهند  افزایش را خود

در پژوهش خود با  2008کومار و همکاران در سال 
به « سنجیمجله فیزیک: مطالعه علم -پارامانا»عنوان 

اند. بررسی یک مجله هندي در زمینه فیزیک پرداخته
 مقاالت، انواع نوشتاري، تأثیرگذار، الگوي عامل هاآن

به  وابسته مؤسسات نویسندگان، سازمانی همکاري
هاي رسی کردند. بر اساس یافتهغیره را بر نویسندگان و

 افزایش حال در ISI یرگذاريتأث ، عاملآمدهدستبه
هاي علمی در بین نویسندگان است. تمایل به همکاري

 85/21 ترتیب به مقاله هر در منابع تعداد و میانگین
 4/104و در مقاالت مروري این میانگین به  است
کل مقاالت از نویسندگان  چهارمیکرسد. همچنین می

 .]17[شود خارج از هند منتشر می
ش خود با عنوان هدر پژو 1999آرخپوف در سال  
به بررسی بیش از  «سنجی مجله نیچرتحلیل علم»

 1869 -1998 يهاهروموممُگزارش بین  300000
 شامل اطالعاتاین پژوهش همچنین است.  پرداخته
 علمی مقاالت و شیمی» تحلیلی زمینه در مجله چندین

نیز  1950-1999 طول در «پیتسبورگ يهاکنفرانس
هاي این پژوهش، شیمی یافته بر اساسشود. می

موضوعات است که نویسنده  ینترمهمکاربردي یکی از 
رشد آن  فرایندتوانسته است با رسم تغییرات روند آن، 

 .]18[ یابددررا 
از روش  ذکرشدههاي در بیشتر پژوهش یطورکلبه

 شدهیرفتهپذاست و مقاالت  شدهاستفاده یسنجکتاب
. از سوي دیگر، تعداد بسیار کمی اندشدهیبررستحلیل و 

به بررسی منابع و وضعیت انتشار  شده ذکراز مقاالت 
و  اندپرداختهچاپی و الکترونیکی مقاالت در یک نشریه 

هیئت تحریریه مجالت را بررسی نکرده و  کدامیچه
؛ اندندادهرا مورد تحلیل قرار  هاآنوابستگی سازمانی 

این پژوهش با بررسی مقاالت رد شده در کنار  بنابراین

و  شدهیرفتهپذمقاالت  یسنجعلمو  یسنجکتابتحلیل 
تحلیل وضعیت چاپی و الکترونیکی مقاالت پیشرو است 

 برداشته است. ذکرشده هايیشینهپو گامی فراتر از 

 هاو یافته روش
و  یسنجکتابپژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد 

تمام  یبررس موردسنجی است. جامعه آماري علم
و مقاالت  1397تا  1377مقاالت منتشر شده از سال 

. مقاالت است 1397تا زمستان  1394رد شده از سال 
از وبگاه فصلنامه رهیافت بازیابی شده و  منتشرشده

هاي گذشته این فصلنامه مقاالت رد شده از آرشیو سال
دریافت شده است. تحلیل مقاالت شامل دو بخش 
توصیفی و آماري است که وضعیت کمی و کیفی مقاالت 

شود. نرخ انتشار، نوع و زبان منابع در آن سنجیده می
اصلی و هیئت  ، نویسندگان، موضوعاتشدهیرفتهپذ

گیرد. تحلیل توصیفی قرار می یبررس موردتحریریه 
و تحلیل آماري  شدهانجامدستی  صورتبهمقاالت 

 شدهانجام 2017اکسل  افزارنرمپژوهش نیز توسط 
 است.

 از یک هر به گوییبهتر و پاسخ درک منظوربه
اکسل و آمار استنباطی  افزارنرماز  پژوهش، هايپرسش
توضیحات،  قالب در است. نتایج حاصل شده استفاده
 :است زیر شرح که به شده داده نمایش نمودار یا جدول

 نرخ پذیرش مقاالت در فصلنامه رهیافت چگونه است؟

تا زمستان  1377از بهار  شدهچاپتعداد کل مقاالت 
عنوان مقاله بوده است که اطالعاتی از  545، 1397

تعداد کل مقاالت رسیده به فصلنامه در دسترس نیست 
 .استاخیر در دسترس  چند سالو تنها اطالعات 

است و طبق  شده ثبتتعداد کل مقاالت  1394از سال  
عنوان مقاله به فصلنامه  49موجود،  يهاگزارش
درصد از  45عنوان یعنی حدود  22است که  شدهارسال

کل تعداد مقاالت  1395. در سال اندشده یرفتهپذ هاآن
عنوان  28عنوان مقاله بوده است که تنها  90 شده ثبت
 شده یرفتهپذ هاآندرصد از  31یعنی حدود  هاآناز 

 61 شده ثبت، تعداد کل مقاالت 1396است. در سال 
درصد  44عنوان آن یعنی حدود  27است که عنوان بوده 

تا  1397است. همچنین در سال  شده یرفتهپذ هاآناز 
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است که  شده ثبتعنوان مقاله  48پایان فصل زمستان 
 یرفتهپذ هاآندرصد از  66عنوان آن یعنی حدود  32

 است. شده
تا  1394عنوان مقاله رسیده از بهار  282، از یطورکلبه

است که  شدهیرفتهپذعنوان مقاله  107، 1397زمستان 
درصدي پذیرش در فصلنامه رهیافت را نشان  6/37نرخ 
، با توجه به یکسان نبودن نرخ یطورکلبهدهد. می

 توانیم، یبررس مورد يهاهروموممُپذیرش در طول 
کیفیت هر مقاله و  بنا برگفت که این فصلنامه 

پژوهشی خود مقاالت را بررسی نموده است  هايیتاولو
و پذیرش مقاالت در این فصلنامه روند ثابتی ندارد. البته 

 یتوجهقابلبا جهش  1397 افزایش نرخ پذیرش در سال
شی از کاهش مقاالت ورودي، تواند ناهمراه است که می

یه و غیر روند پذیرش، تغییر اعضاي هیئت تحریرتغییر 
 باشد.

دات علمی فصلنامه رهیافت بین بیشترین تولی

 از چه نوعی بوده است؟ 1397تا  1377های سال

در این بازه زمانی  منتشرشدههاي تعداد کل شماره
شماره بوده است که انواع مدارک  55( 1397-1377)

آورده شده است.  1آن به تفکیک در جدول  شده منتشر
شناسی پژوهش الزم به ذکر است که مقاالتی که روش

پژوهش محور بوده یا نویسنده در راستاي پاسخ  هاآن
پژوهش از رویکرد پژوهش محور استفاده  سؤاالتبه 

 شده گرفتهمقاله پژوهشی در نظر  عنوانبهکرده است، 
ترجمه سردبیر یا است. همچنین نامه به سردبیر، 

مربوط به  هايمقاله عنوانبهمقاالتی از این قبیل 
 است. شده گرفتهسردبیر در نظر 

 به تفکیک سال  منتشرشده( انواع مدارک 1 جدول

 1393تا 1377از سال  

 سال مقاالت مروری سایر مقاالت کل مقاالت

23 1 22 1377 

24 2 22 1378 

21 1 20 1379 

39 8 31 1380 

20 3 17 1381 

23 0 23 1382 

26 0 26 1383 

23 2 21 1384 

23 5 18 1385 

22 2 20 1386 

20 0 20 1387 

14 0 14 1388 

13 5 8 1389 

9 4 5 1390 

24 14 10 1391 

14 4 10 1392 

14 2 12 1393 

 
 ینکها وجود باشود، مشاهده می 1جدول که در  طورهمان

ترویجی است؛ تعداد  -اي علمیفصلنامه رهیافت فصلنامه
شود. این در آن دیده می یتوجهقابلمقاالت علمی پژوهشی 
و نتایج  اندیافته انجامهاي پژوهشی مقاالت بیشتر با روش

یا  یدتائهاي اطالعاتی خاصی را مدل هاآناز  آمده دستبه
(، 1جدول )جدول نمایند. همچنین با توجه به همین تکذیب می

نسبت به  یطورکلبهگفت که تعداد مقاالت پژوهشی  توانیم
ده سال اخیر رو به افزایش بوده است اما پذیرش مقاالت از روند 

در این  مطالعه موردکند و در بازه زمانی خاصی پیروي نمی
هاي مختلف متغیر پژوهش، تعداد مقاالت پژوهشی در شماره

 بوده است.
 يهاشمارهسردبیر در  یفتألسال اخیر، پنج مقاله  3همچنین در 

تنها در سال  این از یشپاست که  شدهاضافهسالیانه به مجموعه 
مقاالت پژوهشی در هر  توجهقابلشود. تعداد دیده می 1380

شماره با توجه به علمی ترویجی بودن مجله جاي بحث دارد. از 
گذاري علمی اهداف اصلی مجله حرکت در راستاي سیاست
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این نوع از  بنابراین(؛ 1397مجله رهیافت،  یتساوباست )

بنیانی قوي در راستاي ترویج علوم نداشته  کهیدرصورتمقاالت 
نهایی خود  يهاهدفند مجله را به باشند، ممکن است نتوان

 برسانند.
 رهیافت در فصلنامه منتشرشده هایمقاله تعداد میانگین

 سال چقدر بوده است؟ و شماره هر در

هاي است، در شماره مشاهدهقابل 1که در جدول  طورهمان
ثابت بوده است.  نسبتاً در ده سال اخیر، تعداد مقاله منتشرشده

 7در فصلنامه رهیافت  شده یرفتهپذهاي میانگین تعداد مقاله
اما ؛ از آن است یجزئسردبیر نیز  یفاتتألعنوان مقاله است که 

( تعداد مقاالت بیشتر متغیر و ناهمگون 1377-1387قبل از آن )
اخیر نظم بیشتري گرفته است. همچنین در  يهاسالبوده و در 

 یشافزا( تعداد مقاالت 1397)پاییز و زمستان  دو شماره اخیر
است که با توجه به تغییر اعضاي هیئت تحریریه و سردبیر  یافته

 نوین فصلنامه باشد. هايیاستستواند ناشی از مجموعه، می

قاالت  تهپذدر م ، بیشننترین میزان گرایش شننندهیرف

 نویسندگان به چه موضوع یا موضوعاتی بوده است؟

مد واژگان و عناوین مقاالت،  یدواژگان، بساااا بر اسااااس کل
ضوعاتی براي مقاالت در نظر  ساس  شده گرفتهمو ست. بر ا ا

، بیشاااتر مقاالت در زمینه علم و فناوري، آمدهدساااتبهنتایج 
دیدگاهی  -هاي علمیها و تحلیلتحلیل کارکردها، بیان مدل

نشاااریه و با  ترویجی -اند. البته با توجه به ماهیت علمیبوده
شریه به یک مرکز خاص )مرکز  سازمانی ن ستگی  توجه به واب
تحقیقات ساایاساات علمی کشااور(، احتمال گزینش مقاالت در 
شار و ارائه علوم  سازمان مربوطه وجود دارد. انت ستاي اهداف  را

 گذاريیاستسعلم، فناوري و نوآوري در راستاي  هايینهزمدر 
مرکز تحقیقات  یتسااااوبعلمی از اهداف این مرکز اسااات )

شور،  ست علمی ک ( که در پذیرش مقاالت مرتبط با 1397سیا
 بوده است. مؤثر هاحوزهاین 

 

له قا رد شنننده، بیشننترین میزان گرایش  هایدر م

 نویسندگان به چه موضوع یا موضوعاتی بوده است؟

شدهاطالعات مقاله  کهییازآنجا سال  رد  به بعد وجود  1394از 
 مورد 1397تا  1394دارد، براي پاسخ به این پرسش بازه زمانی 

 است. قرارگرفته یبررس
 

 به تفکیک سال  شدهرد ( انواع مدارک 2جدول 

  1397تا  1394از سال 

 کل مقاالت سایر مقاالت مقاالت مروری سال 

1394 13 9 21 

1395 21 7 28 

1396 11 18 29 

1397 19 11 30 

 شود.میها دیده در بین مقالهسردبیر وقت  یفتأل 1380، 1395، 1396، 1397هاي نکته: در سال
 

رد شااده  هاي رشااته موضااوعات مربوط به مقاله 2ل در جدو
ست.  شده ا ساسآورده  عنوان  173این جدول از مجموع  بر ا

مربوط به موضوعات  هاشدهمقاالت رد شده، بیشترین تعداد رد 
سی، واع مدیریت، علوم اطالعات و دانشان ستسشنا  گذاريیا

ستسشامل  ست.  ریزي و غیرهعلم، فناوري، برنامه گذاريیا ا
رد شاااده مربوط به موضاااوعات  همچنین کمترین تعداد مقاله

ست. البته  سفه اخالق و وب و اینترنت ا سم، فل  که ازآنجاتوری
 باهدف قلمرو فصااالنامه رهیافت علوم انساااانی و علوم طبیعی

گذاري در حوزه علم و پژوهش کمک به امر پژوهش و سیاست
ست  شده یینتع براي   شده ثبتتعداد مقاالت  احتماالً، ]3[ا

موضااوعاتی نظیر توریساام، کشاااورزي و غیره بساایار کمتر از 
در موضااوعات مدیریتی و علوم اطالعات و  شاادهثبتمقاالت 

ست.  سی بوده ا شنا رد کمتر بودن تعداد مقاالت  روینازادانش 
 ها قابل توجیه است.در این حوزه شده

بهار نشده در بازه زمانی  یرفتهپذموضوعات مقاالت  (3جدول 

 1397تا زمستان  1394

 هانشدهیرفتهپذتعداد  رشته/موضوع

 51 انواع مدیریت

علوم اطالعات و دانش 

 شناسی

41 

 24 گذارییاستس

 17 یشناسجامعه

 7 مهندسی برق و صنایع

 7 ارتباطات

 6 و علوم تربیتی یشناسروان

 5 اقتصاد

 4 تاریخ و جغرافیا

 3 حسابداری

 3 کشاورزی

 2 وب و اینترنت

 2 اخالق فلسفه
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 1 توریسم

 

کدام  به  قاالت مربوط  پذیرش م عداد  بیشننترین ت

 ها است؟یا سازمان مؤسسات

 يهاسازمانو  مؤسساتبراي پاسخ به این پرسش، 
است. اگر در  شدهیبررسها به ترتیب نویسندگان مقاله

همکاران پژوهشی وابستگی سازمانی مشترک داشته  مقاله
است ولی اگر تنوع  شدهمحاسبه باریکباشند آن مقاله 

که  ايیسندهنوسازمانی در بین نویسندگان وجود دارد، هر 
نیز  ییتنهابهرا داشته باشد،  مؤسسهوابستگی سازمانی آن 

 يامقالهشود. این به این معناست که اگر در محاسبه می
تنوع سازمانی وجود دارد، آن مقاله دستاورد علمی همه 
نویسندگان آن است و تنها نویسنده مسئول بررسی 

اما اگر تنوع سازمانی بین نویسندگان وجود ؛ شودنمی
نداشته باشد و همه نویسندگان وابستگی سازمانی مشترک 

یا سازمان  مؤسسهداشته باشند؛ این مقاله دستاورد همان 
 شود.میها اعمال در محاسبه باریکاست و تنها 

ن شیوه فراوانی هر مؤسسه یا سازمان به ای 4در جدول 
 ست.محاسبه و آورده شده ا

بهار در بازه زمانی  هاسازمانمؤسسات و  تعداد مقاله (4جدول 

 1397تا زمستان  1377

 درصد حضور یا سازمان مؤسسهنام  ردیف

 20 دانشگاه تهران 1

 15 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2

 13 دانشگاه تربیت مدرس 3

 10 هاپژوهشکده 4

 10 آزاد يهادانشگاه 5

 6 دانشگاه اصفهان 6

 5 علمی و صنعتی ایران يهاپژوهشسازمان  7

 4 دانشگاه مالک اشتر 8

 4 یبهشت یدشهدانشگاه  9

 4 ییعالمه طباطبادانشگاه  10

 3 دانشگاه شیراز 11

 3 دانشگاه یزد 12

 1 دانشگاه سمنان 13

 2 دیگر )با فراوانی کم( يهادانشگاه 14

است، دانشگاه تهران،  مشاهدهقابل 4که در جدول  طورهمان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه تربیت مدرس 

 بعدازآناند. بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده

هاي آزاد اسالمی قرار دارند. همچنین ها و دانشگاهپژوهشکده

ها با فراوانی کم یا سازمان هادانشگاه، مؤسساتاز ذکر نام 

 ک درصد از کل( خودداري شده است.)حضور کمتر از ی

بیشترین تعداد مقاالت رد شده مربوط به کدام 

 ها است؟یا سازمان مؤسسات

، بیشترین تعداد مقاالت رد شده مربوط به 1نمودار بر اساس 

تهران و سپس  يهاپژوهشکدههاي تهران، دانشگاه

ها است. کمترین میزان مقاالت رد شهرستان يهادانشگاه

که با  ها اختصاص داردهاي شهرستانشده به پژوهشکده

توان به رد شده، می شدهیرفتهپذ هايتوجه به نسبت مقاله

 را خوب دانست. هاآنعملکرد 

مقاله رد شده به علت نداشتن وابستگی سازمانی  13همچنین 

طالعات مقاالت رد نامعلوم ثبت شدند. )ا صورتبهمشخص 

 .به بعد وجود دارد( 1394شده از بهار سال 

دانشگاه تهران با داشتن بیشترین تعداد مقاالت 

 داراي بیشترین تعداد ارسال مقالهو رد شده  شدهیرشپذ

است. همچنین مجله رهیافت با وابستگی سازمانی به 

مرکزي پژوهشی )مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( 

. این اهداف در داردیبرمدر راستاي اهداف علمی گام 

و رفع نیاز  گذاريیاستسزمینه فناوري و نوآوري، 

متعددي هم  يهاپژوهشگاهمتخصصان علوم مختلف با 

 تنسبت رد مقاال کم بودن بنابراین؛ گام است

 و زیاد بودن رد مقاله هاشهرستان يهاپژوهشکده

تواند به کیفیت مقاالت، تهران می يهاپژوهشکده

 هايیاستسسازمانی،  -یکسان نبودن اهداف علمی

 پذیرش و غیره مرتبط باشد.
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در  شنندهیرفتهپذمیانگین کل نویسننندگان مقاالت 

 چه تعداد است؟ 1397تا  1377بازه زمانی 

نویساانده  2میانگین تعداد نویساااندگان براي هر مقاله 

 10با  1386در زمسااتان  منتشاارشاادهاساات و مقاله 

 7با  1394در سال  منتشرشده، مقاله بعدازآننویسنده و 

  30نویسنده بیشترین تعداد نویسنده را دارند. حدود 

 های مربوط به مقاالت رد شدهو سازمان مؤسسات( 1نمودار 

سنده دارند و حدود عنوان مقاله  صد  66تنها یک نوی در

 نویسنده هستند. 3یا  2از مقاالت داراي 

 شندهیرفتهپذهای مقاله پدیدآورندگان مشنارکت میزان

 جنسیت چگونه بوده است؟ برحسب

نویسنده  806 شدهیبررسشماره  55تعداد کل نویسندگان در 

نویسنده باقی  613است که با حذف مشترکات موجود، حدود 

با  شده یرفتهپذاز مقاالت  20حدود بیش از % ماند و کهمی

است. همچنین این نویسندگان بیشتر  شده نوشته زنانمشارکت 

 80و در بیش از  اندداشته حضورنویسندگان همکار  عنوانبه

 نویسنده مسئول بوده است.درصد از مقاالت نویسنده مرد 

 وضعیت اعضای هیئت تحریریه فصلنامه چگونه است؟

شهریور  20در وبگاه فصلنامه رهیافت )بازیابی  بر اساس

عضو دارد که تمام  11، هیئت تحریریه فصلنامه ]3[(1397

فارسی است(.  هاآناعضاي آن ایرانی هستند )زبان اول 

نیستند؛  المللیینباز اعضا داراي وابستگی سازمانی  کدامیچه

المللی اعضا صفر است و تنها یکی از اعضا تنوع بین بنابراین

تعیین اعتبار  نامهیینآ. استعضو مدعو دانشگاه خارجی 

هاي علمی حداقل تعداد اعضاي هیئت تحریریه هر مجله مجله

 11هیافت با که مجله ر ]19[کند نفر اعالم می 7در ایران را 

به تواند جایگاه به نسبت خوبی نفر عضو هیئت تحریریه می

تنوع  ]20[(1395و نوجوان ) عرفان منشآورد. همچنین  دست

 یترؤرا دلیلی بر  هیأت علمیالمللی اعضاي و همکاري بین

اعضاي هیئت  متأسفانهکنند که بیشتر مجله اعالم می یريپذ

وابستگی خارجی و تنوع  گونهیچهتحریریه فصلنامه رهیافت 

رشته، وضعیت علمی و ، اسامی، 5جدول المللی ندارند. در بین

  آورده شده است. هیأت علمیوابستگی سازمانی اعضاي 
 وضعیت اعضای هیئت تحریریه فصلنامه رهیافت( 5جدول 
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دکتر جعفر 
 مهرداد
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علوم 
اطالعات و 

دانش 
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 دانشگاه شیراز استاد

 

رشته مختلف  8، اعضاي هیئت تحریریه در 5بر اساس جدول
تخصص دارند و همه در دو سطح علمی استاد و دانشیار هستند. 

 37بیشترین همکاري فصلنامه با دانشگاه تهران است که حدود 
کل  طوربه. گیردیبرمدرصد از کل اعضاي هیئت تحریریه را در 

 متمرکزهاي تهران بیشتر همکاري فصلنامه بر روي دانشگاه
ها کمتر و مراکز شهرستان هادانشگاهاست و از اساتید  شده

اخیر پیشنهاد تغییر این  يهاسالالبته در  است. شده استفاده
دکتر  یاد زندههیئت تحریریه توسط سردبیر سابق این نشریه )

با سردبیري  97است. این نشریه از تیرماه  شده دادهراد( قانعی
خانم دکتر اکرم قدیمی )دانشیار علوم سیاسی در مرکز تحقیقات 

که در آن اسامی  دهدیمسیاست علمی کشور( به کار خود ادامه 
افراد جدیدي نظیر دکتر علی پایا )دانشیار فلسفه در مرکز 

دانشگاه  استاد مدعو -تحقیقات سیاست علمی کشور
ن(، دکتر هادي خانیکی )استاد در رشته علوم انگلستا وستمینستر

دکتر مقصود فراستخواه  ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی(،
مؤسسه پژوهش و ی در آموزش عال یزيربرنامهگروه  ار،یدانش)

هیئت تحریریه  روینا ازشود. ی( دیده میآموزش عال یزيربرنامه
 با اعضاي جدید مورد تحلیل قرار گرفتند.

 وضعیت هیئت تحریریه جدید فصلنامه رهیافت (6جدول 
اعضای 
هیئت 

 تحریریه

وضعیت 
 همکاری

 رشته
وضعیت 

 علمی

وابستگی 
 سازمانی

دکتر 
 یدرضاحم

 آراسته

 ملی
 و نظارتمدیریت 

 در آموزش عالی
 دانشگاه خوارزمی استاد

دکتر آریا 
 الستی

 دانشگاه شریف استاد مکانیک ملی
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تنوع  9گروه جدید هیئت تحریریه شامل ده عضو و 
دانشیار  3است که با انتصاب سردبیر مجله داراي  ايرشتهینب

وضعیت این هیئت تحریریه در  روینا ازاستاد است.  9و 
علمی بسیار خوبی قرار دارد. داراي یک وابستگی 

؛ شداست که در هیئت تحریریه قبلی دیده نمی المللیینب
امید است تا این امر سبب همکاري علمی هر  بنابراین

خود در سطح  زبانیفارسچه بیشتر فصلنامه با همتایان 
است(. همچنین  زبانهیکمنطقه و فراملی شود )فصلنامه 

الزم به ذکر است که در هر دو هیئت تحریریه حضور 
. استو جنسیت غالب مرد  استکل از  80آقایان بیش از 

و مؤسسات تهران ادامه  هادانشگاههمکاري فصلنامه با 
دیگر شهرها  يهادانشگاهدارد و کمتر از اساتید 

 است. شدهاستفاده
ک های علمی اریبیشننترین و کمترین میزان هم

شننده چه تعداد پذیرفته هنویسننندگان در مقاله

 است؟

 نویسااندگان مقاله همکاري علمی بینبیشااترین میزان 
میانگین  طوربهنویساانده اساات و  7 و 10 شاادهیرفتهپذ

شینه همکاري،  ست. حدود  3بی سنده ا صد از  30نوی در
ند. ساااطح  نده هسااات یک نویسااا ها  قاالت داراي تن م

هاي نویسااندگان در این فصاالنامه خوب اساات همکاري
سنده  70)حدود  صد( اما تعدادي از مقاالت با یک نوی در
صد از کل مقاالت  30)حدود  ( همکاري شده یرفتهپذدر

سندگ ياشبکهبین   صورتبهکنند و ان را محدود مینوی
انفرادي و بدون همکاري علمی با دیگر نویسااندگان به 

 .اندپرداختهتولید مقاالت علمی 
 شننده یرفتهپذ وضننعیت علمی نویسننندگان مقاله

 چگونه است؟

در  آنچه بر اساسوضعیت علمی نویسندگان  7در جدول 
است  قرارگرفتهمتن مقاله آورده شده است، مورد تحلیل 

تغییري در وضعیت علمی  گونهیچهو پژوهشگران 
اعالم نویسندگان  بر اساساند )نویسندگان اعمال ننموده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 بر اساساست(.  شده محاسبهدر سال چاپ مقاالت 

، بیشترین تعداد مقاالت را نویسندگان داراي 7جدول 
اند و کمترین درصد( تولید نموده 53/64مدرک دکتري )

درصد  1/2تعداد مقاالت مربوط به مقطع کارشناسی با 
مقطع کارشناسی  آموختگاندانشاست که دانشجویان و 

 شود.را شامل می
 

 وضعیت علمی نویسندگان (7جدول 
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 100% 20.23 64.53 7.44 5.70 1.2 درصد

 

نویسندگان از چه نوعی  استفاده موردبیشترین منابع 

 بوده است؟

انگلیسی و  درصد 44از زبان منابع فارسی،  درصد 43حدود 

هاي عربی، آلمانی و غیره بوده زبان ماندهیباقدرصد  13

به زبان ملی و  شده استفادهاست. بدین معنا که تعداد منابع 

 يهازبانبرابر بوده است و از  حدوداًزبان فراملی )انگلیسی( 

نوع منابع نیز، مقاله  نظر ازاست.  شده استفادهدیگر کمتر 

 نویسندگان بوده است. تعداد مقاله  استفاده موردبیشترین منبع 

پژوهشی موجود در منابع مقاالت بسیار چشمگیر هستند و 

مقاالت مورد استناد را تشکیل  درصد از کل 73حدود 

 دهند.می

صلنامه )چاپی و الکترونیکی( چگونه  شار ف ضعیت انت و

 است؟

براي بررسی وضعیت انتشار مقاالت این فصلنامه به آخرین 
دوره  ، مقالهروینازاآن مراجعه شده است.  منتشرشدهشماره 

تحلیل و بررسی قرار گرفت.  مورد 1397تابستان سال 
این فصلنامه در نسخه الکترونیکی خود داراي  مقاالت

بندي مقاالت بر دسترسی کامل به آرشیو مقاالت، دسته

                                                           
1. Acknowledgment 

، تاریخ انتشار، DOI، کد مقاله، کد شده منتشراساس فصل 
مقاله  مأخذچکیده، وابستگی سازمانی نویسنده و منابع و 

در آن مشخص نشده  تاریخ دریافت و پذیرش متأسفانهاست. 
 دسترسقابل HTML صورتبهاست. متن کامل مقاله 

پیشین، منابع تعدادي  يهاشماره. همچنین با بررسی یستن
 طوربه هاآنیافت نشد و نویسندگان  منتشرشدهاز مقاالت 

 (.1381)براي مثال آرشیو  یستنکامل مشخص 
اختالل  منتشرشدهدر نسخه چاپی آن، دو ستونی بودن متن 

در صفحه اول  DOIکند. کد مقاله و دیداري ایجاد می
هدفمند  صورتبه هایدهچکمقاالت درج نشده است و 

مختلف مقاالت  يهاقسمت يبندبخش. اندنشده يبنددسته
نشده و حتی هر مقاله در یک شماره از  سازيیکدست

 است و بخش تقدیر و شده یلتشکمختلفی  يهابخش
 APA یارجاع دهندارد. در بخش منابع از شیوه  1تشکر

توان عملکرد این بخش را ضعیف است که می شده استفاده
 ISSN. شماره اندنشده سازيیکدستدانست زیرا منابع 

نشریه بر روي صفحه فارسی درج نشده و نام نویسندگان در 
 است. نشدهنوشتهپشت جلد نشریه )به زبان انگلیسی( 

توان وضعیت مطابق با استانداردهاي جهانی می یطورکلبه
انتشار مقاالت را ضعیف دانست. الزم به ذکر است که 
وضعیت انتشار آنالین مقاالت بهتر از انتشار چاپی آن است. 

 .شودیمتوجه بیشتر به نحوه انتشار مقاالت توصیه  روینازا

 گیرینتیجه
 در دسترسهاي پژوهش حاضر و با توجه به یافته بر اساس

؛ نرخ پذیرش 1394رد شده قبل از سال  نبودن اطالعات مقاله
، 1397تا تابستان  1394کلی در فصلنامه رهیافت بین بهار 

خوبی  نسبتاًوضعیت پذیرش  درصد بوده است که 38حدود 
ترویجی این نشریه،  -رتبه علمی باوجوددهد. را نشان می

 -علمی در آن شده منتشرتعداد چشمگیري از مقاالت 
. اندشدهانجامهاي پژوهشی پژوهشی هستند و با روش

کنند و هاي تحلیلی و وضعیت علمی خاصی را بیان میمدل
رویکردي پژوهشی دارند. گرایش نویسندگان در زمینه علم و 

 -هاي علمیها و تحلیلفناوري، تحلیل کارکردها، بیان مدل
اي هر زمینهرد شده نیز د دیدگاهی بوده است و بیشتر مقاله
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. دانشگاه اندبودهشناسی مدیریتی و علم اطالعات و دانش
تهران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیشترین تعداد 

 يهاپژوهشکده. دانشگاه و اندداشتهرا  شده یرفتهپذمقاالت 
همچنین  .اندداشتهرد شده را  شهر تهران بیشترین تعداد مقاله

درصد( بوده  20مردان )حدود  میزان مشارکت زنان کمتر از
( این مشارکت از 1395مند )است که با توجه به مطالعه بهره

 2رشد حدود  درصد ارتقا یافته است که 20درصد به  18
. همچنین دهدیها را نشان مدر مشارکت خانم يدرصد

 شده یرفتهپذدانشگاه تهران با بیشترین تعداد مقاالت 
در  1395در سال  مندبهرهاست.  ماندهیباق ینصدرنش

 عنوان 13پژوهش خود میانگین تعداد انتشار مقاالت را 
داند که این عدد در دوره زمانی ده سال گذشته مدرک می

 30عنوان مقاله رسیده است. حدود  7میانگین به  طوربه
ایان درصد از مقاالت داراي نویسندگان انفرادي هستند که 

 ]21[ (1394)وتای و حساامپور یافتاه باا نتایاج پژوهاش مر
انفارادي در فصلناماه نقاد  يهامقالهدربااره ساهم زیااد 
افشاار و مطالعات  هايیافتهاما با ؛ ادبای، همساو اسات

( 2015)مناش و حساینی  عرفان و ]22[( 1388)هماکاران 
 که به بیان (2015) 1و هماکاران تروئال و گنزالاز ]23[

حاصال از مشاارکت گروهای در  يهامقاله اليساهم باا
 راستاهم، ]24[اندکردهاشارهانفارادي  يهامقالهمقایساه باا 

الزم به ذکر است که تمام اعضاي هیئت تحریریه  نیست.
فصلنامه در رتبه دانشیاري یا استادي هستند. همچنین تنوع 

در بین اعضاي هیئت تحریریه در سطح مناسبی  ايرشتهینب
خوب است  نسبتاً است. وضعیت چاپ الکترونیکی فصلنامه 

 ضعیف دانست. توانیمولی انتشار چاپی آن را 
  

                                                           
1. González- Teruel, et al. 
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 مراکز پژوهشی و فناوری با  ها ودانشگاهو استادان  نظرانصاحبدیدار نوروزی 

 1398سال فروردین ماه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 

 
هدفمندسازي مباحث نشست سال  منظوربهجلساتی با مسئوالن وزارتخانه برگزار شد و  98 دیدار نوروزي سالسازي زمینه منظوربه 

نظام »و « تعامل دانشگاه با جامعه )مسئولیت اجتماعی دانشگاه(»جاري، با همفکري با مسئوالن امر در وزارتخانه  دو محور اصلی 
ها، براي این نشست انتخاب شد. پس از تعیین محورها از نمایندگان دانشگاه«  شناسی وضع موجودمدیریت آموزش عالی و آسیب

 40اي در هر دو محور براي دبیرخانه نشست ارسال فرمایند که هاي علم و فناوري درخواست شد چکیدهمراکز پژوهشی و پارک
 علوم، وزیر اندیشیهم کنندگان توزیع شد. نشستاي تنظیم شد. این کتابچه در روز نشست بین شرکتچکیده دریافت و در کتابچه

این  علمی جهاد شهداي سالن در 98 ماهنیفرورد 26 شنبه روز کشور، هايدانشگاه نظرانبصاح و اساتید با فناوري و تحقیقات
 شد. وزارتخانه برگزار

صاحبان دانش،  عنوانبهرا  همکارانمان قطعاًآقاي  دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در این نشست تأکید کرد: 
هاي گذاريکند در سیاستهاي همفکري به ما کمک میدانیم. نشستپژوهشگران، صاحب آثار و مکتوب و انتشارات علمی می

ها و مراکز علمی قرار بگیریم تا بتوانیم بخشی از در دانشگاه همکارانمانکالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بتوانیم در کنار 
ها، چه در سطح کالن وزارت علوم و چه در سطح باید از این نشست تینها دررا از مجامع علمی برآورده کنیم. انتظارهاي جامعه 

احمدي، مشاور وزیر و رئیس مرکز نیز با تأکید بر این موضوع که  دکتر ها، به دستاوردهاي کاربردي برسیم.ها و پژوهشگاهدانشگاه
نظران تري ایفا کند، افزود: مقرر شد پیشنهادهاي سازنده اساتید و صاحبعه، نقش پررنگجامعه علمی باید بتواند در حل مسائل جام

ها منتقل و در راستاي اجرایی شدن و بتواند به مجموعه وزارتخانه و مدیریت قرارگرفته لیوتحلهیتجزتر مورد تخصصی صورتبه
 هاي مختلف انتقال پیدا کند.وزارتخانه و حوزه ها در قالبها و برنامهدستورالعمل صورتبهاقدام شود یا  هاآن

براي رسیدن به نقطه کنونی از راه  :علمی گفت نظرانصاحبوزیر علوم با  یشیاندهمدکتر مسعود برومند در نشست آقاي 
ایرانی کارهاي بسیار خوبی انجام  آموختگاندانشبا بیان اینکه  يو .گذر کردیم و آرام آرام دانش خود را گسترش دادیم یوخمچیپرپ

درصد از مقاالت برتر جهانی را  3و  میاکردهاند، گفت: در مطالعات اجتماعی، علوم پایه، پزشکی افتخارات بسیار خوبی کسب داده
شگاهیان به بیان کرد: دان ایشان .جهان هستیم 16کنیم. اولین کشور برتر علمی در میان کشورهاي اسالمی و داراي رتبه تولید می

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري با اشاره  .دنبال این هستند تا دانش پلی براي پاسخ به نیازهاي کشور شود
هاي پیش رو کشور گفت: ایران با کمبود آب و ریزگردها مواجه است و از سوي دیگر با مشکل بیکاري مواجه هستیم و به چالش

 گروهجدیدي داریم و باید به کمک  يهاحلراهادامه داد: نیاز به  يو .از وظایف پیش رو استآموختگان دانشاشتغال پذیري 
هاي جدید هاي خود را به محصول و خدمات تبدیل کنیم ما به دنبال توسعه فناوريفناورانه ایده يهاحلراهتحقیقاتی و از طریق 

هایمان را پیش ها برنامههاي خود را برطرف کنیم امروز باید از طریق همکاريچالش ییتنهابهتوانستیم هستیم و اگر در گذشته می
اکوسیستم مناسب نوآوري باید ایجاد شود و به  :اینکه باید کارآفرین شوند، گفتآموختگان دانش انیب بادکتر برومند  يآقا .ببریم

پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري تصریح کرد:  معاون .ها را به محصول تبدیل کنیمکمک این سیستم پیچیده ایده
هاي علمی شود و هیچ ارزیابی خاصی درباره گروهاشتراک سبب افتراق می يجابهمتأسفانه نگاهی که در بدنه علمی وجود دارد 

 يو .هاي علمی پیش بروندکافی وجود داشته باشد و در یک نظام واحد برنامه صورتبهها باید همکاري کهیدرحالگیرد انجام نمی
ها دانند و ادامه این نگاهها وجود ندارد و هر دو نهاد یکدیگر را رقیب میها و پژوهشکدهادامه داد: همکاري مناسبی میان دانشگاه
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اره به تشکیل اکوسیستم مناسب اظهار کرد: براي تشکیل دکتر برومند با اشآقاي  .شودمانع از تشکیل نظام واحد و منسجمی می
 .ها شوداکوسیستم نوآوري باید نگاه خود را تغییر دهیم توسعه علم و فناوري باید سد راه توسعه ناهمگون برنامه

هاي انشکدهگفت: د زدهلیسها در مناطق معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري با اشاره به برنامه دانشگاه
اند و همچنین برخی از دانشگاهیان در ستاد بحران حضور دارند و این تصویر داشته زدهلیسدر مناطق  یپررنگمختلف حضور 

رود و از دکتر برومند با اشاره به رصد اشتغال گفت: این کار با دقت پیش می يآقا .شودمناسبی است که از دانشگاه ساخته می
 شدهنیتدوها طرحی کردن رساله تقاضامحوراست و در بحث  شدهاستخراجر میزان اشتغال دانشگاهیان طریق سامانه وزارت کا

شود  تریاتیعملتر و ادامه داد: برنامه کشور باید دقیق يو .ها گرنت کامل ارائه شوداست و به دنبال این هستیم که به دانشگاه
ها براي خود را ارائه کنیم و دریافت نیاز دقیق دستگاه يهاحلراهایط سخت صرف تدوین بودجه پاسخگو نیست. باید بتوانیم در شر

 .است شده نیتدودانشگاه معین سراسر کشور برنامه عملیاتی  10در  رونیازاما مهم است. 

مقام معظم رهبري نکاتی را مطرح کردند  98رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در ابتداي سال آقاي دکتر احمدي  
این مسائل اقتصادي  ازجملهنیز  هاآنو تعطیلی  هاکارخانهترین مشکالت اعالم کردند، مشکالت و مشکالت اقتصادي را جز محوري

شود. دانشگاه باید مدیریت و حضور ها جهت حل مسائل تقویت میشگاهدان ياثرگذاربحث حضور فکري و  هانیااست. در کنار 
مباحث نشست و به دلیل آنکه مراکز  يهدفمندساز منظوربهاضافه کرد: در همین راستا و  شانیا .عالمانه در این زمینه داشته باشد

الت اقتصادي فائق بیاید دو محور اصلی این مشک بر علمی و  توانند با راهکارهاي عالمانههاي علم و فناوري میپژوهش و پارک
موضوع تعامل دانشگاه با جامعه  :گفت يو .است افتهی اختصاصنشست به تعامل دانشگاه با جامعه و نظام مدیریت آموزش عالی 

توجه به این موضوع  .نظران به آن توجه دارندموضوعاتی است که هم دغدغه رهبري بوده و هم اساتید دانشگاه و صاحب ازجمله
مرکز تحقیقات  سیرئ .مفید و سازنده در رونق اقتصادي و ارتقاء رفاه اجتماعی براي وزارت علوم نیز اهمیت دارد راتیتأثبه دلیل 

اساتید در قالب برنامه عملیاتی در دستور کار مسئولین  يهاشنهادیپسیاست علمی کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم نظرات و 
قرار بگیرد تا عالوه بر شکوفایی و رونق تولید در جامعه افزایش شادابی و نشاط بین مردم به خاطر تعامل سازنده دانشگاه با جامعه 

 .شکل بگیرد

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري گفت: توسعه علم و فرهنگ به الزامات مخصوصی در ادامه بحث آقاي دکتر غفاري 
 کهیهنگاممردم قرار دارند و  يریاعتمادپذاساتید دانشگاهی در رأس  .است پررنگو نقش دانشگاهیان در این حوزه احتیاج دارد 

با بیان اینکه باید به دغدغه افراد و نهادهاي  يو .هاي کشور پرداختموضوع تعامل به میان آید باید به کمک اساتید به حل چالش
قرار بگیرند، در بخش نهادي هم  توجه موردهاي فردي عالوه بر آنکه در بخش نخبگانی باید دغدغهت: شت، گفمختلف اشاره دا

دکتر غفاري ضمن اشاره  يآقا .هاي مختلف در ارتباط استباشند، زیرا علم با حوزه توجه موردهاي نهادهاي گوناگون باید کنش
اي حوزه با یکدیگر اهمیت بسزایی دارد، هر دانشگاه نیازمند سرمایهبه بحث تعامل دانشگاه با جامعه اظهار کرد: تعامل این دو 

 يریپذتیمسئولبا اشاره به بحث دانشگاه اجتماعی و  يو .هاستجداگانه است و این سرمایه برآمده از اقتدار موجود در دانشگاه
پذیري براي که مسائل اجتماعی و مسئولیت شویممتوجه می میاندازیبهاي پیشرفته اجتماعی دانشگاه گفت: اگر نگاهی به دانشگاه

هدف  کهیهنگامادامه داد:   شانیا .اهمیت بسزایی دارد، البته ارتباط میان دانشگاه و صنعت به الزامات خاصی نیاز دارد هاآن

 هاآنقرار گیرد تا متوجه شویم تا چه اندازه  یبررس مورد آن آموختگاندانش شهروندي هايقابلیت باید  شود،دانشگاه مطرح می
 .توانند با نسل بعد خود ارتباط داشته باشندپتانسیل دارند و می

دانشگاه ولیعصر  ،ياو حرفهفنی و مراکز علمی به شرح زیر به ایراد سخن پرداختند. دانشگاه  هادانشگاهاین مراسم نمایندگان در 
 الدین طوسی،نصیردانشگاه خواجه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،ییعالمه طباطبادانشگاه ، مدرس تیتربدانشگاه  ،رفسنجان

 ،هوافضاکرمان، پژوهشگاه  دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی اصفهان
پارک علم و ، شهرکرددانشگاه  ،علوم پایه زنجانصیالت تکمیلی تح دانشگاه ، پارک علم و فناوري خراسان جنوبی،دانشگاه ارومیه

 ،دانشگاه اراک ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه کردستان ،پارک علم و فناوري فارس ،دانشگاه محقق اردبیلی ،فناوري سیستان و بلوچستان
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-مدیریت، منابع انسانی، سیاست فرایندها و راهکارهاي مسئولیت اجتماعی دانشگاه، گوها به آسیبو. در این گفتدانشگاه پیام نور

 اقتصادي اشاره شد. پژوهشی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گذاري، آموزشی، 
بنابراین، اگر بخواهد ؛ شودیک عنصر اساسی از سیستم اجتماعی کالن محسوب می عنوانبهاز منظر رویکرد سیستمی، دانشگاه 

منسجم و یکپارچه فعالیت  صورتبهتواند اي جز جدایی و انزوا ندارد و در سطح کالن نمییک نظام مجزا عمل کند نتیجه عنوانبه
هاي جامعه و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و تدوین استراتژي مسئولیت ها به نیازبنابراین ضرورت دارد که دانشگاه؛ دنکن

هاي دیگر فراخور سازمان، نقش کلیدي در جامعه، متمایز از سازمان مثابهبهوجه کند. دانشگاه اجتماعی در فضاي سازمانی خود ت
کند. تربیت مدیران، کارآفرینان، نیروي انسانی متخصص، شهروندان اثرگذار و هایش ایفا میفرایندها و اهداف، وظایف، مسئولیت

هاي دولتی و خصوصی جامعه و توسعه هر چه بیشتر ي گروهی در بخشهابنابراین، مشارکت؛ هستند ترین این وظایف... از مهم
گیري پایگاه ها باید در شکلبنابراین دانشگاه؛ اجتماعی دانشگاهی است تیمسئولهاي ها از محورمفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان

ها هستند که بهترین در واقع، این دانشگاهو نظام مسئولیت اجتماعی خود تالش کنند تا این مشارکت به بهترین وجه صورت بپذیرد. 
است که الزمه آن تمرکز  شدنیجهانباشند. این مسئله، نتیجه پدیده هاي فعلی دنیاي امروز میدهنده راهکارها براي چالشارائه

 اي و جهانی خواهد بود.هایی  براي حل مشکالت منطقهها به  طراحی برنامهدانشگاه شیازپشیب
 

 احمدي، وحید دکتر حضور مرکز، با علم ترویج گروه همت به دانشجویی: هاینامهپایان در علم ترویج جشنواره دومین

 ییمایسحسین  مرکز، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوري و مدیر گروه ترویج علم مرکز، دکتر رئیس و علوم وزیر مشاور
 روانشناسی و تربیتی علوم فناوري، دکتر الهه حجازي، رئیس دانشکده و تحقیقات علوم، وزارت مجلس امور و حقوقی معاون ،صراف

در سالن اجتماعات هاي دانشجویی نامهدومین جشنواره ترویج علم در پایان 98اردیبهشت  11تهران، روز چهارشنبه  دانشگاه
عنوان هب هانامهانیپاارزش احمدي در این مراسم اعالم کرد که   دکتر .شد تهران برگزار دانشگاه روانشناسی و تربیتی دانشکده علوم

یک  عنوانبه نامهانیپارا بدین شرح اعالم کرد:  هانامهانیپاي کارکردهاایشان  . استسرمایه در جامعه روشنفکري جایگاه باالیی 
 ،جهت حل مسائل کاربردي و واقعی جامعه است و  اساتید و دانشجویان يهاپژوهش یدهجهتبراي  يابزار ،افتهیسازمانپژوهش 

یعنی اگر ما ؛ این قسمت، محور اصلی این جشنواره است است.شده این موضوع تأکید  براط میان جامعه و دانشگاه بحث ارتبدر 
 شیخ رضایی دبیردکتر آقاي  بخواهیم مسائل جامعه را حل کنیم، باید بتوانیم زبان دانشگاهی و زبان جامعه را به هم نزدیک کنیم.

در آن کمتر است توجه  هایرانیاکه سطح دانش عمومی ما  ییهارشته به هاجشنوارهالزم است که در این اعالم کرد  جشنواره
مشکل  نامهانیپا که یک خوب است  حتماً .کندیمچه مشکلی را حل  نامهانیپا محور این باشد که  لزوماًنباید  .بیشتري شود

اي منجر واسطهدون اً ممکن است به حل مشکل بکه لزوم ییهارشتهمشخصی را حل کند ولی باال بردن سطح دانش عمومی در 
بتواند با عموم مردم ارتباط برقرار کند باید  نوشته و پژوهش کرده  نامهانیپاکه در رشته تاریخ هنر  شخصینشود خیلی مهم است. 

که علم یعنی فقط حل مشکل و مشکل هم یعنی مشکالت عملی و  شودیمبه علم در کشور ما ترویج  متأسفانه این نگاه ابزاري
 ییهاجشنواره چنین و سطح دانش عمومی ما کمتر باشد و قاعدتاً باید در  دوتوجه شکمتر دیگر يهارشته به شده کهمهندسی، باعث 

عاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در مصراف آقاي دکتر سیمایی کرد.بیشتر توجه  هارشتهبه این 
کات علم نشر آن ز»فت: مصداق بارز نشر علم در آیه سخنرانی خود قرآن را شاهدي براي ترویج علم در متون دینی دانست و گ

 .ندناو استفاده کسازي کند که مردم هم از حاصل کار ساده يقدربهاین است که یک فیلسوف بتواند زبانش را « است

هاي علمیه که این خأل را با منبر حوزه برخالفارتباط جامعه با دانشگاه دانست و گفت:  نبودیکی از معضالت کشور را  ایشان
گیرد، این خأل در قرار می استفاده موردنهادي براي برقراري ارتباط بین عالمان جامعه با عموم مردم  عنوانبهو منبر  اندپرکرده

 .ارتباط بین دانشگاه و جامعه پر نشده است

اینکه ارتباط جامعه با دانشگاه ضرورت اقتصادي و اجتماعی دارد، ضرورت اقتصادي این رابطه را هزینه کردن  انیب باوي همچنین 
اوري طلبکار خواهند شد و راه وصول آن نیز مردم براي ایجاد و توسعه دانشگاه دانست و تشریح کرد: بدین ترتیب مردم براي فن
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ها برطرف کند. این در حالی است که چنانچه دانشگاه هایشان را در کارخانهاین است که دانشگاه با مردم مرتبط شده و نیازمندي
 .استشود که این یک ضرورت اجتماعی عرضه کند اعتماد به دانشگاه و احساس نیاز به آن بیشتر می یخوببهخودش را 

تواند حلقه و می شده شروعمعاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با اشاره به اینکه ترویج علم در ایران هم 
به زبان  هاآنکند بیانات این تصور در اذهان علما بوده که شأن عالم ایجاب می ه و جامعه را پر کند، یادآور شد:مفقوده بین دانشگا

نوشتند؛ چرا که گمان زبان عالوه بر علوم دینی حساب و هندسه را به زبان عربی میائه شود. بدین ترتیب عالمان فارسیپیچیده ار
زمانی که مرحوم مطهري داستان و راستان را نوشت گفت  شانیا .کردند این یک توهین است که علم را به زبان ساده بنویسندمی

با اشاره به اینکه مرحوم شیخ بهایی اولین نفر در بین عالمان اسالمی است که به زبان فارسی کتاب  يوبه ایشان اعتراض کردند؛ 
عالمه مجلسی که در  مرحوم .نوشته است، گفت: ایشان کتاب جامع عباسی را که یک رساله عملیه بود، به زبان فارسی نوشت

ر آن دوران نوشتن متون علمی به زبان فارسی را ترویج کرد دوران صفویه مرجعیت دینی و سیاسی داشت نخستین کسی بود که د
گذاشت که این موضوع در راستاي ارتباط بیشتر با مردم انجام  يجابههاي عقاید، اخالق و مناجات از خود اثر فارسی در حوزه 25و 

 .شد

این است که یک فیلسوف بتواند « کات علم نشر آن استز»ود: مصداق بارز نشر علم در آیه دکتر سیمایی صراف در پایان افز
سازي کند که مردم هم از حاصل کار او استفاده کند؛ چنانچه در حال حاضر کتب فلسفی غربی به زبان ساده ساده يقدربهزبانش را 

 .و مختصر باب شده است

 گروهاز  زاده،صاحب به دو صورت عمومی و تخصصی بهروز هايداوردقیقه و انجام شدن  5برگزیدگان در مدت  از ارائهبعد  
 صورتبهبهشتی،  شهید دانشگاه پالسماي و لیزر پژوهشکدهاز  کیا،مهدي زاهدان، حامد واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیزمین

 دانشکده حسینی از الناز و تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیزیست گروهاز نیا، طباطبایی سعدانه سیده مشترک
بخش عمومی و مردمی را به خود  هاي اول تا سومتهران، به ترتیب رتبه دانشگاه بیوفیزیک و بیوشیمی تحقیقات مرکز بیوفیزیک

 اختصاص دادند.
 برگزیده نفرات عنوانبه گودرزي وحید و کیامهدي حامد نیا،طباطبایی سیده سعدانه ترتیب به تخصصی، داوري بخش در همچنین

 .معرفی شدند

 

 آلمان در پژوهش مدیریت آموزشی کارگاه

 هولتس،هلم الیبنیتس، پژوهشی هايمؤسسه آلمان، پژوهش و آموزش وزارت همت به پژوهش، مدیریت آموزشی المللیبین کارگاه
DFG و DLRآلمان( برلین شهر نیرو در پژوهشگاه و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی مؤسسات مدیران از برخی ، براي( 
 .داشت بر عهده را کارگاه این در کنندهشرکت ایرانی هیئت ریاست مرکز، رئیس و علوم وزیر مشاور احمدي، وحید دکتر .شد برگزار

 توسعه و تحقیق سازمان یک هايمؤلفه همچون موضوعاتی برگزار شد، 98 اردیبهشت 17-18که  دوروزه آموزشی کارگاه این در
 مؤسسات در تحول شدن، المللیبین مدرن، تحقیقاتی هايسازمان در مدیریت هاي مدرن،سازمان پژوهشی مدرن، راهبردهاي

 گذار خالقیت، و سازيتصمیم مجازي، پژوهشی يهاگروه پژوهش؛ در جمعی هايفعالیت مطالعاتی، هايپروژه در تحول پژوهشی،
 قرار گرفتند. نظرتبادلو  موردبحث R&D مدیریت سازمان یک به R&D سازمان از
 

 اعتماد اکبر دکتر از تکریم مراسم
 حضور با 98خرداد  5آموزشی، روز یکشنبه  و علمی ریزيبرنامه و تحقیقات مؤسسه گذارانیبن اعتماد، اکبر دکتر از تکریم مراسم 

عظیمی، معاون توسعه  یناصر علدکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوري، دکتر  مرکز، سیرئ و وزیر مشاور احمدي، وحید دکتر
 شد. برگزار کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز هیأت علمیو جمعی از اعضاء  سرمایه انسانی و پشتیبانی
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کتاب  اینکه ذکرقابلگذاري کرد نکته بنیان ایران در را  آموزشی و علمی ریزيبرنامه و تحقیقات موسسه 1348 سال در اعتماد دکتر
 مراسم در .است منتشرشده 1396مصاحبه در قالب تاریخ شفاهی گردآوري و در سال  صورتبهدرباره زندگی وي  «پرتگاه حادثه»

 به خدمت باید علم، تولید از هدف: افزود بود، آن نیازهاي رفع و جامعه به خدمت از ابتدا، هدفشان تنها اینکه بیان با يو ،تکریم
دکتر اعتماد گفت:  يآقا .شودمی درک و شنیده هاآن مسائل که کنند احساس باید جامعه مردم و باشد مردم مسائل حل و جامعه

علمی و آموزشی پشتیبانی از وزارت علوم بود و تمامی تصمیمات مربوط به  يزیربرنامهسسه تحقیقات و ؤم تیمأموردر آن زمان 
علمی و آموزشی از تجربیات  يزیربرنامهسسه تحقیقات و ؤم گذارانیبندر ادامه این نشست  .شدسسه گرفته میمؤدر این  هادانشگاه
دانشگاه بوعلی همدان مشکالت مناطق غرب ایران را  سیتأسدانشگاه بوعلی همدان گفت و افزود: قبل از  سیتأس فرایندخود در 

 .میهموارسازبررسی کرده بودیم تا با ایجاد دانشگاه مشکالت مردم را 

 .دکتر احمدي در انتهاي نشست اظهار امیدواري کرد که در آینده نیز بتوان از تجربیات ارزشمند دکتر اعتماد بهره برد
 

 «مندفضیلت دانشگاه یسوبه»نقد و بررسی کتاب 
مترجم همت گروه حقوق و اخالق علم و فناوري مرکز و با حضور  به «مندفضیلت دانشگاه يسوبه»نشست نقد و بررسی کتاب  

، دکتر میثم سفیدخوش، استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانرضایی، ، دکتر حسین شیخکتاب دکتر امیرحسین خداپرست
و دکتر کیوان الستی، سرپرست گروه  ، دکتر شاپور اعتماد، سرپرست گروه علم و جامعهشهید بهشتی هدانشگا هیأت علمیعضو 

در ابتداي این نشست، دکتر خداپرست، ضمن بیان  شد. در مرکز برگزار 98خرداد  25حقوق و اخالق علم و فناوري روز شنبه 
 در این کتاب را، احیاي نقش اخالقی دانشگاه در جامعه -نیکسن جان  -ي نویسنده  در کتاب، دغدغه شدهطرحهاي کلی دیدگاه

اخالق را مناسب دانسته است. دکتر  گرایی در فلسفهکه نویسنده براي این منظور، رویکرد فضیلتمدنی عنوان و تأکید کرد 
ست و اینکه صفات اخالقی قابل قرار داده ا استفاده موردفرض مشکوکی که نویسنده در نگارش این کتاب رضایی، نیز به پیششیخ

نگارش  ها نیز نسبت داد، اشاره کرد. دیگر سخنران این نشست، آقاي دکتر اعتماد انگیزهتوان به نهادها و گروهانتساب به افراد را می
هاي نویسنده را به جامعه توان مطالب و دغدغهدر انگلستان عنوان و تأکید کرد،  نمی شده جادیاچنین کتابی را مشکالت بومی 

 ایران تعمیم داد. 
 

 و نوآوری علم، فناوری ترویج گذاریسیاست المللیبین کارگاه
سال ست»اخیر  هايدر  سعه « گذاريسیا سئله مهمی براي تو ست. شدهلیتبدترویج علم، فناوري و نوآوري به م توجه به این  با ا

با  (نویدهل NAMمرکز علم و فناوري توسااعه )درحالرهاي غیر متعهد و سااایر کشااورهاي دیدگاه، مرکز علم  فناوري کشااو
شارکت گروه ترویج علم مر شورم ست علمی ک سیا شی  کز تحقیقات  ست  ياروزهسه یالمللنیبکارگاه آموز سیا گذاري با عنوان 
)اندونزي،  عدم تعهد جنبش عضو کشور 15 ازالمللی نظران داخلی و بینصاحب حضور باا ر  (STI)ترویج علم، فناوري و نوآوري

 29تا  27در تاریخ ایران، بوتان، توگو، زیمباوه، سااریالنکا، فلسااطین، کامبوج، کلمبیا، کوبا، مالزي، موریس، میانمار، نیجریه، هند( 
 امور سااازمان کشااور، فناوران و پژوهشااگران از حمایت صااندوق فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت برگزار کرد.تهران  خردادماه

شجویان، ست فناوري و علمی معاونت عتف، عالی شوراي ملک، ملی موزه و کتابخانه دان  ،فناوري و علوم جمهوري، موزه ملی ریا
شگاه المللی،بین علمی هايهمکاري و مطالعات مرکز سکو، سازمان تحقیقات، واحد علوم آزاد دان س سه تات و سازمان آی س  مؤ

شاورزي ترویج و آموزش شورهاي جنبش  بودند. این کارگاه براي بار کارگاه این مادي و معنوي حامیان از ک سطح  ک ست در  نخ
شد. به نظر می متعهدهاغیر  سالمی ایران برگزار  ضوع دریچه جدیدي را بر روي و جمهوري ا سد جدید بودن مو ستیسر  گذارانا

ترویج علم، فناوري  يگذاراستیسبا نقشه راه آینده  کنندگانمشارکتآشنایی  کارگاه یخروج مبنی بر توجه به عموم جامعه گشود.
شناسایی بعضی از  روزهسهکارگاه  این اهداف گذاري ترویج علم، فناوري و نوآوري بود.و نوآوري و یادگیري دانش و درک سیاست

هاي ایران و سایر کشورهاي شناسایی سیاست ازجمله NAMهاي پژوهشی مشترک کشورهاي عضو مرکز علم و فناوري سیاست
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براي حمایت  رگذاریتأثهاي فعال و هاي مالی، کمک به ایجاد گروه، شااناسااایی موضااوعاتی براي تحقیق و فرصااتتوسااعهدرحال
 جمله ازع، نفافراد ذی زی اررساامیغهاي رساامی و کمک به ایجاد شاابکه سااطح ملی و روسااتایی، رهاي نوآورانه دنهادي از فعالیت

 و دیگران بود. نوآورانگذاران، دانشگاهیان، سیاست
هاي علم و فناوري براي ترویج علم، ها و راهبردهاي آموزشی براي ترویج علم، فناوري و نوآوري، توسعه زیرساختشناسایی زمینه

در ترویج علم، فناوري و نوآوري، شااناسااایی  یررساامیغهاي فرهنگی بومی، نقش آموزش رساامی و ترویج علم از طریق ساانت
این اصاالی  هاي ترویج علم، محورهايها و محدودیتري و نوآوري، شااناسااایی چالشهاي ترویج علم، فناوها و محدودیتچالش

 دادند. را تشکیل میکارگاه 
 محور سه تشریح ضمن مرکز، در مراسم افتتاحیه کارگاه که در وزارت علوم برگزار شد دکتر وحید احمدي، مشاور وزیر و رئیس

 علم حوزه در موفق تجربیات از بسیاري با بتواند روزه سه کارگاه این نتایج داریم انتظار: اساسی مورد انتظار از این کارگاه تأکید کرد
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: ترویج سیرئ .باشد مؤثر و مفید کارگاه این در کننده شرکت کشورهاي براي فناوري، و

است.  برخوردار زیادي اهمیت از کشورها این بر حاکم شرایط و هاویژگی به توجه با توسعهحال در کشورهاي در فناوري و علم
 .کندمی نزدیک یکدیگر به را هاآن فناوري و علم ترویج هايسیاست و هستند مشترک هايویژگی داراي ،توسعه حال در کشورهاي

 گذاريسیاست بلکه نیست عملی تجربیات انتقال به محدود نشست، این در کنندگانشرکت و عضو کشورهاي همکاري هايفرصت
 قرار گیرد. توجه مورد تواندمی نیز، عضو کشورهاي سطح در فناوري و علم ترویج جهت
 به تبدیل امروز دنیاي در فناوري و علم ترویج علوم، تحقیقات و فناوري، نیز با اشاره به این مسئله که وزیر غالمی، منصور دکتر

 براي مردم تمامی و غیردولتی هايسازمان دولتی، دارند، گفت: نهادهاي مشارکت آن در مختلف نهادهاي و شده منظم یک نظام
 است داده نشان کرد: تجربه خاطرنشانغالمی  دکتر .کنندمی تالش خود جامعه در فناوري و علم نتایج دادن عمومیت و انتشار
 واقعی هايپیشرفت شاهد توانندمی دهند، قرار فناوري و علمی دستاوردهاي از حمایت مسیر در را خودشان اگر جامعه، یک عموم

کیفیت  بهبود راستاي در مردم روزانه زندگی به فناوري و علمی هايیافته ورود. شوند فناوري و علمی دستاوردهاي از منديبهره و
آمیتاوا باندوپادیاي، رئیس مرکز علم و فناوري جنبش  دکتر جامعه است. تعالی براي علمی يهاافتهیریتأث به توجه بیانگر زندگی،

 چنین برگزاري تأکید کرد: بگذارند، اشتراک به را خود علمی هايباید یافته ،توسعه حال در کشورهاي اینکه بر تأکید نیز باعدم تعهد 
  .منتقل کنیم آفریقا و اروپا از اعم دیگر کشورهاي به را علمی دستاوردهاي تا کندمی کمک جلساتی

کنندگان روز دوم و سوم این کارگاه به ترتیب در صندوق نوآوري و شکوفایی کشور و کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. شرکت
در  نظرتبادلسخنرانی، به بحث و  35تخصصی و حدود  نشست 6  داخلی و خارجی در مدت سه روز برگزاري کارگاه، با حضور در

در صادر شد که  ياهیانیبانتهاي کارگاه  رد ي پرداختند.گذاري ترویج علم، فناوري و نوآورسیاستر حوزه خصوص مسائل مطرح د
 دانشمندان و وپرورشآموزشکارشناسان  پژوهشگران، نهادهاي علم، فناوري و نوآوري، گذاران،سیاست ها،اعالم شد  دولت آن

 توسعه ریزيبرنامه راهبردهاي ترویج علم، فناوري و نوآوري و يگذاراستیس میان یارتباط نزدیک بهقرار گیرند تا  مورد تشویق
 برقرار کنند.ملی 
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 جدید محصول توسعه و نوآوری مدیریت

 حسن چشمی

 سیاست علمی کشورهای علمی، مستندسازی و انتشارات مرکز تحقیقات گروه همکاری سیرئ

 مطالعات در مهم و درسی يهاکتاب از یکی جدید، محصول توسعه و نوآوري جدید کتاب محصول توسعه و نوآوري کتاب مدیریت
 کتاب این. است موجود بازار در حاضر حال در که است کتاب این ویرایش آخرین و پنجم ویرایش حاضر نسخه. است نوآوري

 .است شده منتشر  پیرسون یعنی دنیا، انتشارات نیترمعروف لهیوسبه و شده نگارش  پورتسموث دانشگاه از  ترات پل استاد لهیوسبه
و توسط انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی ابراهیم سوزنچی برگردان فارسی شده این کتاب توسط دکتر محسن امامی و دکتر 

 مختلف کتاب حاضر مطابق جداول زیر است. يهابخشنقشه  است شده منتشرصفحه  776در  1398کشور در سال 
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 نقشه کتاب

 بخش اول: مدیریت نوآوری

 هافصل سوم: مدیریت نوآوري درون بنگاه فصل دوم: اقتصاد و پذیرش بازار فصل اول: مدیریت نوآوری، یک مقدمه

 فصل پنجم: مدیریت مالکیت فکري فصل چهارم: نوآوری و مدیریت عملیات

 وکارکسب به یفناوربخش دوم: تبدیل 

 فصل هشتم: مدیریت تحقیق و توسعه هافصل هفتم: اتحادهاي استراتژیک و شبکه فصل ششم: مدیریت دانش سازمانی

 فصل دهم: نوآوري باز و انتقال فناوري های تحقیق و توسعهفصل نهم: مدیریت پروژه

 بخش سوم: توسعه محصول جدید

 بندي و توسعه محصول جدیدفصل سیزدهم: بسته فصل دوازدهم: توسعه محصول جدید استراتژی محصول و برندفصل یازدهم: 

 فصل چهاردهم: نوآوری در خدمت جدید
فصل پانزدهم: تحقیقات بازار و اثر آن بر توسعه 

 محصول جدید
فصل شانزدهم: مدیریت فرآیند توسعه محصول 

 جدید

 

 نوآوري حوزه در فراوانی مطالعات. است شده نوشته  وکارکسب مدیریت رویکرد با کهاین ازهمهاول. دارد ویژگی چندین کتاب این
 داده نشان هاآن همه در. است شده باز مطالعات این هايویژگی  مارتین بن و  فاگربرگ نظیر بزرگانی لهیوسبه و گرفته صورت

 دیگر هايحوزه. اقتصاد منظر از نگاه دیگري و وکارکسب و مدیریت منظر از نگاه یکی دارد؛ اصلی دو بال نوآوري مطالعات که شده
؛ اندنداشته نوآوري مطالعات در هنوز خوبی مشارکت و اندشده قلمرو این وارد یتازگبه یاسیعلوم س شناسی،روان شناسی،جامعه نظیر

  .بنامیم وکار کسب مدیریت و اقتصاد از ترکیبی فعالً را حوزه این اگر بود نخواهد راهبی بنابراین

 پا 1990 دهه از عمدتاً و دهه 3 الی 2 حدود يریتأخ با مدیریت حوزه متفکران و دارد غلبه بسیار کار اقتصادي وجه میان، این در
 زوایاي از که هستند کسانی جمله از غیره و  وینتر تیس، نوناکا، چسبرو، هامل، کریستنسن، نظیر بزرگانی. گذاشتند ماجرا این به

 و تاریخی هايریشه اگرچه. نمودند نوآوري مختلف زوایاي مورد در بحث و پردازينظریه به شروع وکارکسب مدیریت مختلف
 تئوري ،وکارکسب هايچرخه کتاب در و شومپیتر آثار در توانمی یسادگبه را هاآن ردپاي و است ترقدیمی بسیار ماجرا این فکري
 مورد و شدن گیرهمه شدن، گسترده که معناست بدان این اما نمود؛ پیدا  دموکراسی و سمیالیسوس داري،سرمایه و  اقتصادي توسعه
  اده است.د اختصاص خود به را زیادي زمان مفاهیم این گرفتن قرار توجه

 وکارکسب حوزه در نوآوري مدیریت هايیافته آخرین ارائه و آوريجمع به و گردید منتشر 1998 سال در کتاب این از نسخه اولین
 حوزه این در جدید هايیافته آخرین و رویکردها تا کرده تالش هر بار و است شده چاپ تجدید بار 5 کتاب این سال، آن از. پرداخت

 بنابراین و شودمی مشاهده کتاب این در شیوا بیانی با وکارکسب حوزه مطالعات از بسیاري منظر، این از. آورد هم گرد را مطالعاتی
 .بیابد ورغوطه حوزه این ادبیات و وکارکسب فضاي در را خود یراحتبه تواندمی خواننده

 فرایند در نوآوري برابر در محصول در نوآوري. است شده متمرکز محصول در نوآوري روي بر که است این کتاب این ویژگی دومین
 تحلیلی منظر از اگرچه دسته متداول این. است قرارگرفته بازار در نوآوري یا و کنندگاننیتأم در نوآوري سازمانی، نوآوري حتی یا و

 محصول یک توسعه منظوربه. شوند منفک هم از توانندنمی و دارند رابطه هم با نوآوري انواع که نمود توجه باید اما است، مفید بسیار
 سري یکانجام  به ناگزیر و دهد، تغییر آن تدارکات و تولید منظوربه را خود هايفرایند که است ناگزیر سازمان تینها در جدید،

 بنابراین؛ دارد جدیدي کنندگاننیتأم به نیاز و کند وپادست محصول این براي جدیدي بازارهاي باید الجرم است، سازمانی تغییرات
 محصول نوآوري یک اینکه براي اما دهد،می تشکیل را نوآوري انواع از یکی مفهومی ازنظر اگرچه جدید، محصول یک توسعه
 کنیم،می اشاره محصول به وقتی ما که کنید توجه. بود خواهد نوآوري دیگر انواع همه از ناگزیر ادیز احتمال به باشد؛ موفق جدید

 که ايحوزه است، پرداخته نیز خدمات در نوآوري به کتاب این منظر، این از. جدید خدمات هم و است جدید کاالهاي هم منظور
  .است تريجدي توجه نیازمند و است شده کار آن مورد در ادبیات در کمتر
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 محصول توسعه. دهدمی اختصاص جدید محصول توسعه به را بخشی کتاب این خاص صورتبه که است این مهم ویژگی سومین
 با آن در بنابراین و کنند مدیریت یخوببه را آن هايفرایند توانندنمی هاسازمان از بسیاري که دارد را خود خاص هايویژگی جدید

 مرحله سه لزوماً نه) بدانیم مرحله سه از متشکل را سازمان در نوآوري فرایند   پاویت، يبندمیتقس طبق اگر. شوندمی مواجه شکست
 محصول موفق واردکردن و محصول به فنی دانش این تبدیل جدید، فنی دانش جذب یا توسعه: از شده لیتشک که( متوالی و خطی

 هايروش انواع مورد در زیادي مطالعات. شودمی شامل را دوم فاز جدید محصول توسعه آنگاه بازار؛ در آن از حفاظت و بازار به
 منظور این به نیز فناوري مدیریت ادبیات از یتوجهقابل بخش شاید و است هگرفت صورت جدید فنی دانش و فناوري کسب و جذب
 است گفته شده سخن کمتر فناوري مدیریت ادبیات در جدید محصول به فنی دانش این تبدیل نحوه مورد در اما است، افتهیتوسعه

 در یتوجهجالب و خوب بسیار بحث ترات پروفسور. پردازدمی بدان وکار کسب سطح در نوآوري ادبیات که است يامسئله این و
 .است کرده فراهم فوق کتاب در حوزه این

 10 تا 8 فصول در بحث این که دارد جدید فنی دانش توسعه یا جذب مورد در خوبی بحث کتاب دوم بخش که است ذکر به الزم
 این بر شدتبه کتاب و شده باز بازار در فناوري و محصول از محافظت بحث کتاب این جايجاي در همچنین. شودمی مشاهده

  .کرد مشاهده 5 و 3 ،2 يهافصل در را هاآن توانمی که يدیتأک کند،می دیتأک بازار مسائل به توجه به نیاز و مسئله

 نوآوري مدیریت بحث به کاملی نگرش فصل، 7. است هفتم تا اول يهافصل شامل مجموعه این از اول جلد شدهیمعرفنسخه 
 انتها تا از فصل هشتم . کندمی مجهز نوآوري مدیریت مختلف ابزارهاي و رویکردها از کامل ايمقدمه با را خواننده و کندمی ارائه

 بدین. پرداخت خواهند جدید محصول توسعه و جدید فنی دانش جذب و توسعه به تخصصی، صورتبه که آمد خواهند دوم جلد در
 مبحث دو به تخصصی صورتبه کتاب دوم جلد و کندمی باز را رویکردها و نظري مقدمات و کلی مبانی کتاب اول جلد ترتیب،

 .پرداخت خواهد گفتهپیش

 آشنایی و نگرش سطح باال بردن جهت در گامی بتواند کشور، تخصصی جامعه به آن ارائه و کتاب این ترجمه که است امید
 باشد. حوزه این در فعال افراد سایر و دانشجویان
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های انگلیسیچکیده  

Bibliometric and Scientometrics Analysis of Rahyaft Journal Between (2015-2018) 
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Abstract 

This study aims to provide a bibliometric and scientometrics analysis of the Rahyaft Journal 

between 2015-2018. It is a descriptive study with a bibliometrics and scientometrics approach. 

The population of the study is all published and rejected articles by the spring of 2015 to the 

winter of 2019. The findings show that the acceptance rate in the Rahyaft journal was about 

38%, which shows a fairly good acceptation status. Large numbers of published articles are 

research papers. Authors' trends are in the field of science and technology, functional and 

modeling analysis, and scientific-point-of-views analysis. Moreover, most of the rejected 

articles are in the fields of management and knowledge and information science. The University 

of Tehran and National Research Institute for Science Policy have the largest number of 

accepted papers. An interdisciplinary variation among the editorial board with 8 different 

subject areas is appropriate. The online publishing status is not bad, but hardcopy publishing 

needs more attention. Authors with a Ph.D. degree (64.53%) and Ph.D. and master students 

(29.62) have produced the largest number of articles. Authors referenced about 43% of Persian 

sources, 44% of English, and 13% of the other languages like Arabic, French, German, etc. In 

terms of resource type, research papers have been the most used source. 

Keywords: Rahyaft, Bibliometric Analysis, Scientometric Analysis, Journal Analysis. 
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Abstract  

Using function notation is very common in science and technology. The vast use of Function 

notation prompts philosophical analysis to investigate it and brings upon many theories that try 

to explain this concept. Most of these investigations consider Function notation usage in natural 

sciences, especially in biology, and they either neglect or disregard this concept in the 

Technological domain. The main consideration of this paper is Use-plan based function theory 

(or more commonly known as “ICE Theory”) which is built primarily for the Technical domain. 

In the beginning, the paper presents a short historical review of the development of function 

theories. Then, the usual problems of some of these theories in the technology realm are 

mentioned; and as a result, the motivations for developing a theory of function which is 

appropriate for the technology domain are described. Origin and foundation of The ICE theory 

is a theory about Using and Designing of technical artifacts, which is described briefly and 

suitable for needs of our argument in this article. The main method in this paper and for 

assessing function theories is, comparing these theories with the intuitions regarding artifacts 

in particular and technology in general. Then for evaluating function theories, four standards 

(or four intuitions) are introduced. Moreover, three general technical function theories are 

introduced. It is shown that each of these theories fails to meet at least one of these criteria. 

Finally, after presenting a formulation of the ICE theory, it is shown that this theory is consistent 

with the intuitions presented and has a comparative advantage over the other three theories. 

Keywords: Philosophy of Technology, Function, Technical Artifact, Design, Use Plan. 
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Abstract 

Due to the increasing waste production and the concerns arising from their environmental 

damage, waste management policy-making is of the utmost importance. The waste is a side 

product of human activities and includes a variety of household, medical, agricultural, 

industrial, commercial, special, and hazardous waste. In Comprehensive Waste Management, 

collection, transport, process, treatment, and disposal of waste are managed to achieve the 

desired triple environmental, social, and economic objectives of the region. By examining 

several waste management approaches, this paper emphasizes on waste management policies 

and strategies such as different service pricing, training, and economic incentives. Besides, the 

study investigates the policy deficiencies and challenges of waste management law and 

analyzes legal systems of waste management in some countries. Considering the upstream 

environmental documents such as the Fifth Article of the constitution and the Five-Year 

Development Plans of the country, it is stated that the law of waste management in Iran is in 

the course of its development, and its evolution depends on the further examination of lawyers, 

and specialists and support of all institutions. As a result, in addition to legal and policy tools, 

it is necessary to strengthen management, economic, environmental, cultural, and social 

systems of waste. 

Keywords: Comprehensive Waste Management, Education, Environmental Law, Strategic 

Policy. 
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Early Childhood Education in the New Era: What and How of the Strategic Curriculum 

Studies Approach and the Multi-Dimensional Curriculum Model 
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Abstract 

One of the most important and complicated questions in the field of early childhood education 

is how to develop an effective curriculum for this stage. Given the occurrence of the knowledge-

based economy era, and the rapid rate of changes, answering such a question has become more 

challenging. The present research has been conducted to study the necessity of the Strategic 

Curriculum Studies (SCS) approach and the Multi-Dimensional Curriculum (MDC) model and 

what SCS & MDC is. The qualitative method of descriptive-analytical research was used to 

gather data and documents. The results revealed that due to the rapid development of 

Information and Communication Technology (ICT), the revolution of the concept of literacy, 

complexity paradigm, and adapting the educational content and materials to real-life 

experiences, there’s a need for a proactive indigenized curriculum focused on metacognitive 

and life-long learning, to which a strategic approach to curriculum studies is inevitable. 

Ultimately, the present research, examining the philosophical and psychological fundamentals 

of this model, sets out to present a comprehensive definition of MDC. This study shows that 

SCS is a holistic approach and the MDC model is a practically desirable plan of action for the 

preschool curriculum. 

Keywords: knowledge-based Economy, Strategic Curriculum Studies, Multi-Dimensional 

Curriculum, Descriptive-analytical, New Era. 
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Abstract 

The purpose of the study is to recognize the common atmosphere of university ranking systems 

and provide an acceptable picture of their indicators. The indicators and their weights were 

extracted via university ranking systems' official web sites. The relative weights of different 

ranking systems were also obtained through a survey of experts. The importance of each 

extracted indicator was calculated by multiplying the indicator weight by related ranking 

system weight. The indicators categorized into several groups using some researcher-made 

keywords. The level of effectiveness of each category of indicators estimated based on its 

indicators' importance share from the total sum of the importance of all indicators. Research 

indicators, and among them the "output-citation" group, had the most level of effectiveness. 

Moreover, in this group, the effectiveness of quality-related indicators was three times more 

than the effectiveness of quantity related ones. The deliberate, purposeful, and clever use of 

university ranking systems can have many benefits for higher education stakeholders 

(policymakers, universities, and students). In contrast, attempts to align academic activities with 

the most influential indicators are likely to lead to neglecting the core missions of universities 

(especially education) more than before and exacerbating the trend of caricature and 

unsustainable growth of inefficient outcomes. 

Keywords: Higher education appraisal, University Ranking Systems, Science and Technology 

Policymaking. 
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Abstract 

Nowadays, quality evaluation and accreditation are the necessity of higher education systems 

worldwide. Different countries are seeking to continuously improve the quality of their higher 

education system by applying evaluation methods. In this regard, in Iran, after the quantitative 

development of higher education in response to social demand, the concern regarding quality 

challenge has been raised, followed by considering it in the upstream documents. Besides, over 

the past decade, some quality measures have been undertaken. The importance of this issue is 

to the extent that the policies of the supreme leader in the field of science and technology have 

also explicitly referred to the strengthening of evaluation and accreditation systems. 

Accordingly, this article intends to review and analyze the actions taken in this field after more 

than a decade of experience in a quality assessment and accreditation system in the country. 

Then, it identifies challenges and provides solutions to improve and enhance it. 

Keywords: Quality Evaluation, Accreditation, Higher Education System. 
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Abstract 

The interest in the concept of "open innovation" has increased dramatically in the last decade. 

However, the widespread literature on this subject is scattered. It is because open innovation is 

a "fuzzy" concept, and there are no exact boundaries with closed innovation. In other words, 

any innovation process can be considered to be "open" and partly "closed". Therefore, 

innovation is a spectrum and not a precise boundary. One of the ways to bring an understanding 

of open innovation is to use taxonomy. The purpose of this paper is a taxonomy of open source 

using a literature review. This research uses a qualitative review method. To collect the data, 

the study uses the library method of data collection (secondary studies, meta-synthesis) and is 

based on an online study of information sources. By briefly reviewing the concept of open 

innovation and knowledge management, the paper tries to bring these texts together using the 

new literature in the field of open innovation array. The presented taxonomy also helps to 

understand the terminology of this field, and comparing similarities and differences can be used 

as a decision tool. 

Keywords: Taxonomy, Open Innovation, Knowledge Management 
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