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 ضمن رعایت چارچوب علمی در  تنظیم مقاله به نكات زیر توجه کنید:
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واژه های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود. �
اسامی خاص یک دست باشد و از سبک متعارف نوشته های علمی خارجی تبعیت کند.  �
فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.  �
نقد ومعرفی کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزه های مختلف علمی، و معرفی افراد شاخص در  �

حوزه ترویج علم نیز بخش هایی از فصلنامه خواهد بود. 
ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده  شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود: �

* منابع فارسی: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه(، مثال: )روحانی، 1376: 371(.
.)Morgan, 1965:17( :مثال ،)منابع التین: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه *

* چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
در پایان مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زیر آورده  شود: �

* کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.
* مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله. مجله )ایتالیک(. شماره مجله، صفحه.

* مقاله دایره المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله، نام دایره المعارف )ایتالیک(. جلد و صفحه ، محل نشر: نام ناشر
* مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ؛ روز، ماه، سال(. عنوان مقاله. نام روزنامه )ایتالیک(. شماره صفحه. 

* مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله )ایتالیک(. بازیابی شده در تاریخ )تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، 
سال(. نام ناشر سایت، آدرس سایت.

معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش یادداشت ها  �
درج شود. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

شکل ها و تصویرها باید به گونه ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند. جدول ها به ترتیبی که در متن  �
آمده اند شماره گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان ها یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته اند، در پایان مقاله قبل از پی نوشت ها   �
آورده شود.
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سخن سردبیر

انجمن ترویج علم و مروجان علم
هنگامی که واژه ای وارد زبان می شود ولی مفهومی که واژه روی آن سوار است ساخته و پرداخته 
گویشوران آن زبان نیست احتمال ایجاد سوءتفاهم بسیار است. به ویژه هنگامی که کلمه برگزیده در زبان 
سابقه داشته باشد. به واژه "گفتمان" در مقابل مفهوم "دیسکورز" در جامعه شناسی مدرن توجه کنید! کمتر 
فارسی زبانی آن را برای همان مفهوم مدرن "دیسکورز" به کار می برد بلکه اکثر گویشوران ما آن را واژه 
شیک جدیدی به معنی گفت وگو به کار می برند. اینگونه است که مصادره مفاهیم در زبان مدرن فارسی 

بسیار رایج است.
   نمونه دیگر کلمه "علم" است که در حدود 1300 سال پیش وارد زبان فارسی شد و معادل دانش 
بود. این روزه هم هر دو واژه علم و دانش کمابیش معادل هم در فارسی به کار می روند و فرهنگ نویسی 
فارسی اخیر گواه بر این است که ما از تفاوت مفاهیم علم  و عالم در دنیای مدرن با آنچه مربوط به تاریخ 
و گذشته ما است، غافلیم و همین باعث سوءتفاهم های بسیار در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران 
شده است و مانعی برای توسعه ما ایجاد کرده است. زبان ما هنوز تفاوت میان دانش و معرفت به معنی 
مجموعه دانسته های بشری و علم به معنی فرایندی نوین در جوامع بشری پیشرفته نیست که دانش و 
فرهنگ و معرفت جدید تولید می کند و این گواه بر این است که ما فارسی زبانان هنوز واقف به امر مدرن 

علم نشده ایم.
   نمونه دیگر واژه انجمن است. در فرهنگ های فارسی به معنی گرد هم آمدن است. مثاًل فرهنگ 
معین آن را به معنی مجمع و مجلس می گیرد و نیز گروه افرادی که برای هدف مشترکی گرد هم جمع 
شوند مانند انجمن خیریه! فرهنگ جدیدتر سخن آن را به معنی سازمان یا کانونی می گیرد که اعضای 
آن در یک حرفه یا منافع مشترک فعالیت می کنند مانند انجمن خوشنویسان! به نظر می رسد در ذهن 
اکثر ما این معنی ها غالب باشد. اما معنی مدرن آن در فارسی بسیار ظریف شده است. حتی ویکی پدیای 
فارسی که سعی کرده است به این معنی مدرن نزدیک بشود آن را جمعی با عالیق صنفی تعبیر کرده 
است که هنوز با معنی انجمنی مانند انجمن های علمی که دو وزارت علوم و بهداشت  مجوز فعالیت 
می دهند بسیار متفاوت است. به همین دلیل وزارت علوم مثاًل به انجمنی به نام "انجمن فیزیک دانان 
ایران" مجوز نمی دهد اما به انجمن فیزیک یا انجمن علوم فیزیکی چرا! همین طور به انجمن مروجان 
علم مجوز نمی دهد اما به انجمن ترویج علم چرا! می دانید چرا؟ انجمن مروجان علم باید برود به وزارت 
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کشور و مجوز صنفی بگیرد. این واقعیت ها را می شود نقد کرد و "گفتمانی" درباره نقد آن به راه انداخت اما 
تا زمانی که این گفتمان به واقعیتی اجرایی تبدیل نشده باید فقط به واقعیت ها پرداخت و نقد را در حیطه 

واقعیت نگهداشت نه در حیطه گفتمان!
   انجمن های علمی قرار است واسطی باشند میان دانشگران یک رشته )به زبان متعارف تر اهل علم 
یک رشته(، که در عرف مدرن به آن اجتماع علمی آن رشته می نامند، و جامعه به معنای عام آن! در مورد 
علومی بنیادی مانند علوم پایه این تفکیک کاماًل روشن است اما در میان علوم کاربردی این تفکیک 
گاهی سخت می شود. مثاًل کارگروه اپتیک که از انجمن فیزیک منتزع شد و انجمن اپتیک و فوتونیک 
را تأسیس کرد  به یک باره اوج گرفت. انواع کارکنان رشته اپتیک در جامعه به آن پیوستند که البته بنا بر 
آیین نامه های وزارتی نمی توانند عضو پیوسته باشند. به این ترتیب انجمن های علمی با مجوز وزارت معنی 
بسیار خاص و حیطه اختیارات خاص و و ظایف خاصی دارند که آنها را از انجمن های صنفی یا انجمن های 
عام المنفعه یا "هیئت"های محلی جدا می کند. بی توجهی به این تمایزها بسیار سوءتفاهم در جامعه ما 

فارسی زبانان ایجاد می کند که باید کوشید از آن بر حذر بود و دچار آن نشد.
   از طرف دیگر انجمن داری فعالیتی است بسیار پیچیده به خصوص در شرایط فرهنگی ما! توجه 
داشته باشیم انجمن هایی که بیش از 80 سال در ایران فعالیت دارند، مانند انجمن فیزیک ایران، هنوز 
گرفتار مشکالت مدیریتی اند. ما هم اکنون بیش از 300 انجمن علمی در ایران داریم و بعید است بشود 
گفت بیش از 10 در صد آنها در حال قوام یافتن و بقیه هنوز در دوران نوباوگی و رشد انجمنی اند، نباید 
جز این هم انتظار داشت. موارد چندی هستند که وزارت از فعالیت آنها جلوگیری کرده است چون به چاله 
فعالیت های صنفی افتاده اند. انجمن ترویج علم هم در شرایط سختی است که انتظار از آن را باید متناسب 

با سنش مهار کرد. 
   نزدیک به 15 سال پیش هنگامی که کوشش شد برای این انجمن مجوز گرفته شود در چگونگی 
فعالیت آن بسیار ابهام وجود داشت، اما تأسیس شد. چند دوره از هیئت مدیره را پشت سرگذاشته ایم. خود 
من در سال هایی در وزارت مشورت می دادم که به نظر من این انجمن به دلیل فعالیت کمرنگش و به 
دلیل مراعات نکردن اساسنامه و آیین نامه های وزارتی شاید باید تعطیل اعالم بشود. خوشحالم که می بینم 
اینطور نشد و همکاران عالقه مند دانشگاهی کوشش می کنند در عین مراعات آیین نامه های وزارتی جای 
خودشان را میان دانشگران از یک طرف و میان مروجان علم از طرف دیگر و جامعه به معنی عام آن پیدا 
بکنند. کاری است بسیار دشوار و دشوارتر از هر نوع انجمن داری دیگر. من این را با پوست و استخوان 
خودم حس می کنم و به مسئوالن آن دستمریزاد می گویم که ان شااهلل سنت پایداری برای این انجمن 
و راه همواری برای هیئت مدیره های بعدی باقی بگذارند. مروجان علم هم که با عشق به ترویج علم 
می پردازند خوب است به این وظیفه سنگین و شرایط بسیار سخت انجمن داری توجه بکنند و خود را 
بازوی قوی برای انجام بخشی از اهداف این انجمن تلقی کنند. همدلی و همکاری در هر شرایطی اکنون 

مهم تر از هر چیز است.
رضا منصوری
آذر ماه  1395
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بررسی هنجارهای علمی و تبیین نظری انحراف از آنها
سمانه اسكندری 1

چكیده
نهاد علم همانند دیگر نهادها شامل ارزش ها، هنجارها و نقش های اجتماعی است. ساخت هنجاری علم موجب بروز 
و یا شناسایی انحرافات علمی می شود. مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی هنجارهای علمی و تبیین نظری انحراف از 

آنها بپردازد. این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.
مقاله حاضر نشان می دهد که چهار هنجار جهانی بودن، اشتراک، بی طرفی و شک سازمان یافته که به صورت مجموعه 

عمل می کنند، شامل عادت های رایج در حوزه علمی اند.
به عالوه، این مطالعه نشان می دهد که دیدگاه های مختلف از عوامل گوناگونی همچون اختالل روانی افراد درگیر در 
 فعالیت های علمی، ضعف کنترل های شخصی و اجتماعی، هم راستا نبودن اهداف اجتماع های علمی و ابزارهای مشروع برای
دستیابی به آنها و صنعتی شدن دانش به وسیله صنعت و آزمایشگاه به عنوان مهم ترین علل انحراف های علمی نام 

برده اند.
کلیدواژگان: هنجارهای علمی، روان آسیب شناختی، کنترل اجتماعی، بی هنجاری، از خود بیگانگی.

مقدمه
آزادی، عدالت، علم دوستی،  دارد چون  احترامی وجود  قابل  و  مفاهیم مقدس  در هر جامعه ای، 
حق پرستی و ... این مفاهیم مقدس و مورد احترام را ارزش اجتماعی 2 می گویند. بر اساس این ارزش ها، 
رفتارهایی در جامعه شکل می گیرد که به آنها هنجار اجتماعی 3 می گویند. بنابراین، اگر علم و علم دوستی 
ارزش اجتماعی است درس خواندن و سوادآموزی؛ هنجار اجتماعی محسوب می شود. ادامه حیات هر 
جامعه به رعایت این ارزش ها و هنجار ها توسط افراد آن جامعه بستگی دارد )ربانی و شاهنوشی، 1392: 83(. 
این امور در خصوص نهادهای مختلفی نظیر دین، سیاست، علم و نظایر آن نیز صادق است؛ به این 
معنا که هر کدام از این نهادها نیز به نوبه خود، ارزش ها و هنجارهایی دارند که رعایت آنها موجبات 

eskandary1986@gmail.com1. کارشناس ارشد جامعه شناسی؛
2. Social Value 

3. Social Norm
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حفظ، ثبات و نظم آن نهاد را فراهم می کند. 
ساخت هنجاری هر جامعه و نهادی در عین حال، سبب بروز و یا شناخته شدن انحراف 1 در آن 
جامعه یا نهاد می شود. کج رفتاری یا انحراف به هرگونه رفتاری گفته می شود که هنجارهای فرهنگی 

را نقض کند )ستوده، 1387: 36(.
علم و دانش نیز به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای جوامع مدرن کنونی از این قاعده 
مستثنا نیستند و به نوبه خود مفاهیم مقدس و قابل احترامی )ارزش ها( و همچنین الزام های نهادی یا 
هنجار هایی دارند که رعایت آنها موجبات دوام شکل آرمانی آن را فراهم می سازد. با وجود این، نهاد 
علم نیز مانند بسیاری از حوزه های دیگر همواره افراد حقیقی و حقوقی اند که از هنجارها تخطی  و نهاد 
علم را به نوعی درگیر کج رفتاری و انحراف می کنند. از جمله رفتارهای انحرافی مربوط به حوزه علم 
و دانش می توان به تقلب )شامل جعل یا ساختن اطالعات، آرایش یا تغییر شکل دادن به اطالعات و 
تحریف یا حذف اطالعات(؛ سرقت آثار دیگران؛ استفاده نکردن از گروه شاهد مناسب، ناظران بی طرف 
یا رویه سنجش معتبر در مطالعات تجربی و جمع آوری شواهد مورد نیاز به منظور دستیابی به نتایج از 

پیش تعیین شده؛ جلوگیری نکردن از تحریف نمونه ها و بسیاری موارد مشابه اشاره کرد.
بنابراین با در نظر گرفتن ترویج رشد علمی و همچنین تأکید بر توسعه دانایی محور در جامعه علمی 
کشور و با توجه به اینکه شواهد حاکی از بروز انحرافاتی در این زمینه است، بررسی هنجارهای علمی 
و همچنین، تبیین علل انحراف از این هنجارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در گفتار حاضر 

به آن می پردازیم.

هنجارهای علمی از دیدگاه رابرت مرتن
به اعتقاد مرتن، رشد و توسعه علوم جدید از طریق دگرگونی هایی که در ارزش های مورد قبول 
جامعه روی داد، مورد حمایت و تشویق قرار گرفت. او در مقاله بسیار مشهور خود با عنوان "علم و نظام 
اجتماعی" به چهار الزام نهادی در علم اشاره می کند و مدعی است که آنها را از نوشته ها و مدارک قرن 
هفدهم میالدی استخراج کرده است. در واقع، آنچه که در بیان مرتن به طور ضمنی مطرح شده، این 
است که این اصول از زمان پیدایش علوم جدید تا به امروز دستخوش دگرگونی نشده است که البته، 

فرض مذکور باید مورد اثبات قرار گیرد. این چهار الزام نهادی عبارت اند از:
جهاني بودن 2: اولین نکته اي که از این اصطالح در ذهن مطرح مي شود این است که داعیه هاي 
مبتني بر واقعیت ها، صرفنظر از منشأ آنها مبتني بر ضابطه هاي غیرشخصي اند، زیرا بر اساس مشاهده و 
دانش هاي تأیید شده قبلي به وجود آمده اند. پذیرش یا رد ادعاهاي مربوط به علم، متکي به ویژگي هاي 

1. Deviancy

2. Universalism
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شخصي یا اجتماعي عرضه کنندگان آنها نیست و اینگونه یافته ها ارتباطي با نژاد، ملیت، مذهب، طبقه 
اجتماعي و سایر ویژگي هاي مربوط به تولیدکنندگان ندارد؛

اشتراک 1: یافته هاي علمي محصول همکاري اجتماعي است و به اجتماع تعلق دارد. این یافته ها 
در حکم میراث مشترک است. میراثي که در آن نقش هاي انفرادي در تولید علم بسیار کم اهمیت 
شمرده مي شود. افراد یک جامعه اعم از آن که در تولید علمي مشارکت داشته یا نداشته باشند- که 
اکثریت حداقل به  طورمستقیم مشارکتي ندارند- در بهره مندي از آن سهیم  خواهند بود )محسني، 

.)82-84 :1372
بي طرفي 2: فعالیت علمي باید بدون جانبداري صورت گیرد. دانشمند باید بتواند بي طرف بماند و 
آماده مشاهده هر رخداد غیرمنتظره اي و در بررسي کار دیگران داراي سعه صدر و بدون تعصب باشد 

)بیکر، 1386: 63(.
شک سازمان یافته: 3 دانشمند باید قضاوت ها و داوری های خویش را به طور موقت متوقف ساخته 
و به بررسی و موشکافی دقیق و بی طرفانه باورها و عقاید بر اساس شروط تجربی و استداللی و منطقی 
بپردازد. این اصل، تمامی دانشمندان را به شک عمومی نسبت به مدعیات علمی سایر دانشمندان فرا 

.)Sztompka, 2007: 215( می خواند

تبیین نظری انحرافات علمی
دیدگاه های موجود در رابطه با عوامل و شرایط به وجودآورنده رفتارهای انحرافی در علم در سه 
دسته قابل طبقه بندی است. این سه دسته، منطبق بر رویکردهای کلی روان شناسی و جامعه شناسی 

رفتارهای انحرافی اند که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

دیدگاه روان آسیب شناختی: 4 این دیدگاه ناهنجاری و انحراف را ناشی از خصوصیات فکری، 
روانی و روحی افراد می داند و آن را برحسب نقص شخصیت توجیه می کند؛ به این معنا که برخی از 
گونه های شخصیت بیشتر از گونه های دیگر به انحراف اجتماعی گرایش دارند )کوهن، 1385: 163(. 
در حوزه انحراف های علمی نیز این رویکرد بر اختالالت روانی افراد درگیر تأکید دارد. به عنوان نمونه، 
تقلب و کاله برداری )به عنوان یک نوع تخلف از هنجار اشتراک( و انحراف از هنجار شک سازمان یافته 
ممکن است دنباله ای از خودفریبی آسیب شناختی باشد. طبق این دیدگاه، انحراف از هنجارهای علمی 

1. Communalism

2. Disinterestedness

3. Organized Scepticism

4. Psychopathology
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رخ می دهد زیرا دانشمندان بر این باورند که عقایدشان تنها با جمع آوری شواهد تأیید می شوند. در 
نتیجه، چنین افرادی هم ممکن است به جعل شواهد و ایجاد شواهد تقلبی بپردازند و هم نسبت به 

 . )Zuckerman, 1988( هنجار شک سازمان یافته متعهد نباشند

دیدگاه کارکردگرایی: 1 در این دیدگاه، جامعه به عنوان شبکه سازمان یافته ای از گروه های در 
حال همکاری و تعاون که به شیوه ای تقریباً منظم و منطبق بر مجموعه ای از قوانین و ارزش ها تلقی 
می  شود که بیشتر اعضا در آن شریکند و به جامعه به عنوان سیستمی ثابت در عین حال متمایل به 
سمت تعادل نگریسته می شود )آزاد ارمکی، 1376: 49(. تبیین کارکردی در علوم اجتماعی کارش این 
است که وجود نهاد یا عمل خاصی را برحسب پیامد های سودمندشان برای کل نظام اجتماعی یا یکی 
از نظام های مهم تابعه آن تبیین کند. هدفش این است که نشان دهد که چه عاملی در کل نظام 
اجتماعی یا فرهنگی چه نقشی بازی می کند )لیتل، 1381: 156 به نقل از Merton, 1967: 76(. از 
جمله نظراتی که در دیدگاه کارکردی به منظور تبیین انحراف های اجتماعی از جمله در حوزه علم و 
دانش مطرح شده اند می توان به نظرات کنترل اجتماعی 2 و بی هنجاری 3 اشاره کرد که در زیر به شرح 

مختصری از هر یک پرداخته خواهد شد:

نظریه کنترل اجتماعی: تدوین اولیه نظریه کنترل توسط امیل دورکیم در بررسی جامعه شناختی 
او از مسئله خودکشی صورت پذیرفت )دورکیم، 1378(. این نظریه علت اصلی کج رفتاری را نبود 
کنترل اجتماعی می داند. فرض اصلی این است که هم چنانکه فروید گفته است افراد به طور طبیعی 
تمایل به کج رفتاری دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می کنند و کج رفتاری اشخاص بیش از 
آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی ناهنجاری باشد، محصول نبود ممانعت است. در واقع، نظریه 
کنترل به طور مستقیم می پرسد که علت همنوایی چیست زیرا آنچه موجب کج رفتاری است فقدان 
همان چیزی است که باعث همنوایی می شود. پاسخی که به این پرسش اساسی داده شده است اینکه 
آنچه موجب همنوایی می شود اعمال کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوی کج رفتاری را می گیرد. 
بنابراین، فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است )صدیق سروستانی، 1388، 51(.
   طبق نظر آلبرت رایس، کجروی علمی هنگامی رخ می دهد که هنجارهای علمی در اجتماع منظم 
علمی ضعیف و یا غایب باشد یا زمانی که این هنجارها در متخصصان حوزه های علمی به خوبی درونی 

نشده باشد )Reiss, 1951(. این صورتبندی دو فرضیه عمومی را پیشنهاد می کند:

1. Functionalism

2. Social Control

3. Anomy
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فرضیه نخست: احتمال انحراف از هنجارهای علمی در میان افراد شاغل در امور علمی بیشتر 
است تا همکارانشان که کمتر با این هنجارها همنوا هستند. در واقع، میزان رعایت هنجارهای علمی در 
میان اعضای یک انتظام علمی از جمله شاخص های میزان قوت این هنجارها در آن اجتماع محسوب 
می شود. بنابراین، قوت و وضوح هنجارهای علمی در اجتماع منظم علمی توسط رفتارهای آشکار 

اعضای این اجتماع ها مشخص می شود.

فرضیه دوم: هرچه فرد شاغل در حوزه های علمی و آموزشی، هنجارهای علمی را به میزان کمتری 
.)Braxton, 1990: 464( درونی کرده باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که از این هنجارها تخطی کند

نظریه بی هنجاری: نظریه بی هنجاری مرتن مقابل نظر کسانی است که ریشه کج رفتاری را به 
کشش های غریزی در وجود فرد مربوط می دانند و معتقدند چنانچه نیروهای نظم و نظارت اجتماعی، 
کشش های غریزی را کنترل نکنند و مانع نشوند کج رفتاری روی می دهد. به نظر مرتن، ساخت 
پاسخی طبیعی  قواعد حقوقی  فراهم می کند که شکستن  را  مراحل خاص، شرایطی  در  اجتماعی 
محسوب می شود. توضیح اینکه، ساخت های اجتماعی فشارهای خاصی بر برخی افراد وارد می کنند 
و آنها را وامی دارند که به کارهایی دست بزنند که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، اما سبب بقای 
فرد می شوند. در میان عناصر تشکیل دهنده ساخت اجتماعی، مرتن دو عنصر را از لحاظ کج رفتاری 
مهم تر می شمارد. یک عنصر از ساخت اجتماعی، هدف ها یا مقاصدی است که فرهنگ جامعه تعیین 
می کند و به صورت آرمان های اجتماعی درمی آید. عنصر دیگر ساخت اجتماعی، هنجارهایی است که 
جامعه برای رسیدن به هدف ها و آرمان های فرهنگی توصیه می کند. تأکید بر هدف ها ممکن است با 
تأکید بر وسایل رسیدن به آنها فرق داشته باشد. چنانچه رفتن از هر راهی برای رسیدن به هدف باز 
باشد، نشان دهنده آن است که جامعه دچار ناهماهنگی یا نابسامانی است. بنابراین، هر جا که انحراف از 
هنجارها مشاهده شود نشانه آن است که اتحاد بین آرمان های تعریف شده فرهنگی و راه های نهادی 

شده، گسسته است )سخاوت، 1376: 50-51(.
   بر این اساس، می توان گفت که اجتماعات علمی، ارزش بسیار زیادی برای اصالت یافته های 
از  را به رسمیت می شناسند. حال، دانشمندانی که  علمی قائل است و همکاری های اصیل علمی 
طریق تالش های مشروع خود قادر به رسیدن به چنین اهدافی نیستند به منظور دستیابی به چنین 

.)Braxton, 1990: 462( ارزش هایی از هنجارهای علمی منحرف می شوند
دیدگاه تضاد 1: این دیدگاه به تمرکز ثروت و قدرت که در دست عده معدودی از افراد جامعه 
است و پیامدهای آن توجه می کند. بر اساس دیدگاه تضاد، گروه های یک جامعه برای دستیابی به 
قدرت و رسیدن به منابع کمیاب با هم در حال ستیزند. ممکن است تضاد شکلی از یک بحث سیاسی، 

1. Conflict
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دعوای حقوقی، مذاکره و یا بحث خانوادگی درباره مسائل مالی باشد. به این ترتیب، نقطه عطف این 
دیدگاه آن است که گروه های ثروتمند و توانمند جامعه، عالقه مشترک اقتصادی و سیاسی دارند و 
بیشتر برگزیدگان قدرت از قدرت سیاسی خود برای تدوین و اجرای معیارهای قانونی حامی منافع خود 

استفاده و یا در واقع سوءاستفاده می کنند )ستوده، 1387: 143-144(.
   به نظر مارکس، تاریخ نوع بشر جنبه ای دوگانه دارد؛ یعنی از یک سوی، تاریخ نظارت آفریننده 
انسان بر طبیعت است و از سوی دیگر، تاریخ از خود بیگانگی هرچه بیشتر انسان است. از خود بیگانگی 
به وضعی اطالق می شود که در آن، انسان ها تحت چیرگی نیروهای خودساخته شان قرار می گیرند 
و این نیروها به عنوان قدرت های بیگانه در برابرشان می ایستند. به عقیده مارکس، همه نهاد های 
عمده جامعه سرمایه داری از دین و دولت گرفته تا اقتصاد سیاسی دچار از خود بیگانگی اند. به نظر او، 
از خودبیگانگی در قلمرو کار چهار جنبه دارد: انسان از محصولی که تولید می کند، از فراگرد تولید، از 

خودش و سرانجام، از اجتماع همگنانش بیگانه می شود )کوزر، 1368: 84-86(.
   بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که در جوامع کنونی، صنعتی شدن دانش به وسیله صنعت و 
آزمایشگاه های علمی منجر به بیگانگی دانشمندان از علم شده است؛ زیرا دانشمندان نسبت به آنچه 
که در حوزه علمی انجام می دهند، بیگانه شده اند و در نتیجه، بسیار دشوار است که بتوانند بی طرفی 
و بی غرضی خویش را حفظ کنند. در نتیجه، انحراف از هنجارهای علمی، پیامد چنین بیگانگی است 

 .)Zuckerman, 1988(

نتیجه گیری
امروزه نهاد علم به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های هر جامعه محسوب می شود 
و همانند سایر نهادها در ارتباط با مجموعه ای از ارزش ها، هنجار ها و نقش ها شکل می گیرد. ساخت 

هنجاری علم در عین حال، سبب بروز و یا شناخته شدن انحراف های علمی می شود.
در نوشتار حاضر، سعی شد ضمن بازشناسی هنجارهای رایج علمی )از دیدگاه رابرت مرتن(، عوامل 
و شرایط تخطی از این هنجارها، طبق دیدگاه ها و نظریه های مختلف مورد بحث و واکاوی قرار گیرد. 
در ضمن، مشخص شد که دیدگاه ها و نظریه های انحراف در علم از نظر ریشه یابی مسائل با هم 
تفاوت دارند. دیدگاه روان آسیب شناختی، انحراف های علمی را با اختالالت روانی افراد درگیر توجیه 
می کند، در حالی که نظریه کنترل اجتماعی، ضعف در رعایت این هنجارها توسط اجتماع های منظم 
علمی و یا درونی نشدن این هنجارها در میان دانشمندان را مؤثر می داند. نظریه بی هنجاری، احترام 
افراطی همراه با اعمال فشار در کار علمی را منشأ انحراف در علم و در مقابل، دیدگاه تضاد، از خود 
بیگانگی ناشی از صنعتی شدن دانش را تعیین کننده می داند. تمامی این نظریه ها به طور ضمنی این 
نکته را مطرح می سازند که رفتار انحرافی در برخی از گروه های دانشمندان از سایرین بیشتر است. با 
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این حال، هیچگونه اطالعات دقیق علمی در راستای پذیرش یا طرد ابعاد مختلف رویکردها و نظرات 
یاد شده وجود ندارد.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که وارد کردن هنجار های علمی در چارچوب فرایند اجتماعی 
شدن در فعالیت های علمی، یکی از راهکارهای جلوگیری از انحراف در این حوزه محسوب می  شود. 
همچنین، نباید از نظر دور داشت که صرف فراگیری این هنجارها طی دوره آموزش اهل علم برای 
اینکه همنوایی الزم را تداوم بخشد، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، افزایش نظارت اجتماعی بر افراد و 
مؤسسه های علمی با به کارگیری فرایندهای جلوگیری، کشف انحراف و همچنین، نظام تنبیه و پاداش 

از دیگر راه های مؤثر در کاهش انحراف های علمی محسوب می شود.
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واکاوی سواد علمی:
کاربرد در برنامه درسی آموزش علوم

صابر عبدالملكی 1 
حسن ملكی  

چكیده
پرورش و یادگیری سواد علمی در دانش آموزان به هدف جهانی آموزش علوم تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر 
واکاوی مفهوم سواد علمی برای کاربرد در برنامه درسی آموزش علوم است. روش پژوهش حاضر کیفي و مبتني بر 
از دیدگاه های گوناگون پرداخته شده  بازشناسی مفهوم سواد علمی  ابتدا به  این مقاله  تحلیلی- استنتاجي است. در 
است و معاني آن به اجمال مورد بررسي و بیان قرار مي گیرد. این بحث مقدماتي روشن مي سازد که مفهوم سواد 
علمی به عنوان یکی از اهداف آموزش علوم در نظام های آموزشی دنیا مطرح است و شناخت کامل مفهوم آن کار 
ساده اي نیست، همچنین تعریف دقیق و کاربردی سواد علمی با توجه به رویکرد آموزشی آن ضمن توجه به مباحث 
ماهیت علم در هر جامعه ای نیازمند توجه به ساختار، سیاست ها و فلسفه حاکم بر جامعه است. به دنبال این مبحث 
با روشن سازی مفهوم سواد علمی؛ به ابعاد و سطوح آن از دیدگاه های مختلف پرداخته و ابعاد سواد علمی بیان شده 
توسط متخصصان و سازمان فعال در زمینه آموزش علوم را شرح داده شد. سطوح سواد علمی نشان می دهد ماهیت 
سواد علمی مفهومی نسبی است و نه مطللق و می توان دانش آموزان را در سطوحی از بی سوادی علمی تا باالترین 
سطح سواد علمی قرار داد. این مبحث با ارائه ابعاد و سطوح سواد علمی چهارچوب مفهومی را برای استفاده متخصصان 
در طراحی برنامه درسی آموزش علوم فراهم می آورد. در بخش آخر مقاله و در جمع بندي، عالوه بر تأکید بر مواضع 
اساسي، نویسنده در بیان مفهوم سواد علمی، به علل اختالف ها در تعریف این مفهوم می پردازد که عبارت اند از: وجود 
ماهیت مطلق و نسبی سواد علمی، تحوالت دائم علم و پیشرفت انسان ها در درک جهان طبیعی، روش های مختلف 
آموزش و سنجش سواد علمی، تعاریف و ابعاد مختلف از سواد علمی توسط متخصصان آموزش علوم، مفهوم و اهداف 
سواد علمی متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در هر جامعه. همچنین می توان برای سواد علمی چهار بعد 
که دربردارنده بیشترین مفاهیم و ابعاد ارائه شده توسط متخصصان است را بیان کرد که این ابعاد عبارت اند از: مفاهیم 

و اصالحات علمی، ماهیت علم، علم و جامعه و عادت ذهن.
کلیدواژگان: سواد علمی، آموزش علوم، ماهیت علم، علم و جامعه، عادت ذهن، برنامه درسی.

S.abdolmalaki@gmail.com  1. دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛
2. استاد گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه 
جوامع بشری، هر روز با علم و فناوری بیشتری در هم می آمیزند، اگر فردی بخواهد در جهان امروز 
تأثیرگذار باشد، باید علم و روش های علمی را درک کند )خوشبین، 1388(. امروزه دانش علمی نه 
فقط نیاز دانشمندان، بلکه شهروندان است. وارد ساختن سواد علمی 1 به عنوان قابلیتی عمومی برای 
زندگی، بازتاب محوریت رشد مسائل علمی و فناوری قرن 21 است )OCDE 2،2007(. شاید همین 
امر باعث شد که مک فیرسون و همکاران 3 )2008( به این نتیجه برسند که سواد علمی عنصری 
ضروری برای آموزش در جامعه فناوری و علم محور مدرن امروزی محسوب می شود و الزم است علوم 
به همه شهروندان آموزش داده شود، و نه فقط به آنهایی که می خواهند به شکلی فعال در مشاغل 
مرتبط به علوم ورود کنند. امروزه دستیابی به سواد علمی برای همه دانش آموزان به عنوان »هدف 
؛NRC  5، 1996 ؛ بای بی 6،   AAAS اساسی« آموزش علوم در عصر معاصر است )1989-1993 ،4 
1997؛ هالبروک ورنیک مای 7  1997،2009؛ استیو الیوار 8 و همکاران، 2000 ؛ نانوگ چالرم 9، 2010 ؛ 
صدراالشرافی، 1386 و  عبدالملکی، 1391(. دانش آموزی که سواد علمی دارد، مسائل علمی و فناورانه 
را به خوبی درک، مسائل جامعه را به طور علمی نقد می کند و زیر سوال می برد، به صورت منطقی 

تصمیم گیری می کند و زندگی مسئوالنه و رضایت بخشی دارد )هزن و تریفل 1991،10(.
سال هاست که توجهات بسیاری به سواد علمی معطوف شده است، اما در عمل هیچگونه توافقی در 
مورد تعریف آن وجود ندارد )روبرت 2007،11(. بررسی تاریخچه شکل گیری سواد علمی نشانگر وجود 
تفسیرها و تعریف های متفاوتی از آن است که بر مبنای پژوهش ها و یا شناسایی ویژگی های افراد 
دارای سواد علمی و توانایی هایشان بوده است )الگش 12، 2000(. به علت تعابیر فراوان از اصطالح سواد 
علمی، این اصطالح به مفهومی گسترده بدل شده است که بیانگر جامع و همه گیر بودن در اهداف، 
فرایندها، و نتایج آموزش علوم در مدارس اند که در زمینه آموزش علوم انجام می شود )کارن 13، 2006(. 

1.Scientific Literacy
2.Organisation for Economic Co-operation and Development

3. McPhearson, P.T.; Pollack, G.R.; and Sable, J.E.

4. American Association for Advancement of Science

5. National Research Council

6 . Bybee R.W.

7. Holbrook and Rannikmae

8. Steve Oliver

9. Nuangchalerm

10 .Hazen , Trefil
11 . Roberts, D.A

12. Laugsch, R.C.
13. Karen
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با این حال، با تحلیلی عمیق می توان مؤلفه هایی که اصطالح سواد علمی را می سازند را شناسایی کرد 
)آرچر- برادشاو 1 ،2014(.

عرصه  در  بسیاری  کتاب های  و  مقاله ها  که  است  گونه ای  به  علمی  سواد  مفهوم  درک  اهمیت 
بین المللی با عنوان و هدف روشن سازی مفهوم سواد علمی در مجله های معتبر علمی دنیا چاپ شده 
است )الگش،2000؛ اوگانکوال 2، 2013؛ کاول ترومند و لی 3، 2000؛ لیندر 4 و همکاران، 2007؛ استیو 5 
و همکاران، 2001؛ دبوئر 6، 2000؛ هال بروک و رنیک مای 7، 2009؛ رایدر 8، 2001؛ لیو 9، 2009 انجمن 
پیشبرد علوم در امریکا 10، 1993؛ 1989(. با توجه به اهمیت و ضرورت سواد علمی و نبود تعاریف 
مشخصی از آن الزم و ضروری است پژوهشی با موضوع و هدف بیان مفهوم سواد علمی صورت گیرد 
تا مفهومی روشن و دقیق از سواد علمی برای به کارگیری در برنامه درسی )آموزش علوم( ایجاد کند. 
بنابراین در پژوهش حاضر به تبیین مفهوم سواد علمی می پردازیم که در راستای تحقق این اهداف 

سوال های زیر مورد توجه قرار گرفت:
● مفهوم سواد علمی و علل اختالف در تعریف این مفهوم چیست؟

● ابعاد و سطوح سواد علمی به منظور کاربرد در برنامه درسی کدام است؟

 پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفي و مبتني بر تحلیلی- استنتاجي است. به منظور دستیابی به داده های مورد 
نظر از روش مطالعه و بررسی متون و آثار تألیفی منابع اولیه و ثانویه در خصوص سواد علمی، آموزش 
علوم و برنامه درسی آموزش علوم استفاده شده است. سپس در مرحله بعد داده های گردآوری شد، بر 
اساس روش استنتاجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توضیح مفاهیم و بررسی شرط های الزم 

به تحلیل مفاهیم و استنباط اهداف تحقیق پرداخته است.

1. Archer-Bradshaw

2. Ogunkola

3. Koeval Thurmond & Lee
4. Linder
5 .Steve Oliver

6. Debooer

7. Holbrook& Rannikmae

8. Ryder

9. Liu
10. Benchmarks for Science Literacy.
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مفهوم سواد علمی و علل اختالف در تعریف این مفهوم چیست؟
واژه سواد، مفهومی در زبان است. این واژه معمواًل توانایی خواندن و نوشتن تعریف می شود. در 
لغت نامه دهخدا در تعریف این مفهوم آمده است: سواد داشتن به معنی »ملکۀ خواندن و نوشتن داشتن 
و با علم بودن«، و سواددار یعنی »آنکه که دارای سواد باشد و خواندن و نوشتن داند« )دهخدا، 1385(. 
در ارزیابی آموزش برای همه در سال )2000( سواد را توانایی خواندن و نوشتن به همراه درک عبارتی 
ساده در ارتباط با زندگی روزمره افراد تعریف کردند. این مفهوم دربرگیرنده طیفی از مهارت های خواندن 
و نوشتن است و اغلب مهارت های ریاضی پایه )حساب کردن( را نیز شامل می شود )یونسکو 1، 2004(. 
امروزه دیگر باسوادی تنها به معنای دانستن حروف و کلمه ها به طور صرف نیست و منظور از فرد با 
سواد فردی است که توانایی های بیشتر از این را داشته باشد. البته امروزه، باسوادی در شکل ها، مرتبه ها 
و درجه های مختلفی رخ می دهد؛ مثاًل: سواد کامپیوتری، سواد فرهنگی، سواد سیاسی و سواد علمی 
که آنها را در سطوح مختلف از پایین ترین سطح تا باالترین سطوح بیان می کنند )خوشبین، 1388(. 
امروزه به علت سرعت باالی رشد و تغییرات علمی- فناوری در جامعه، داشتن سواد علمی یکی از 
مهم ترین نوع سواد است که الزمه زندگی در چنین دنیایی است )عبدالملکی و همکاران، 1392ب(. 
واژه سواد علمی مفهومی جامع تر، دقیق تر و فراتر از واژه سواد را به ذهن می آورد )عبدالملکی، 1391(.
مفهوم سواد علمی این اصطالح نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد )کونانت 2، 1952؛ هورد 3، 
1958( و اولین بار توسط پل هورد به کار برده شده است، او  تعریف صریحی از سواد علمی ارائه نداد 
و سواد علمی را هدف جدید آموزش علوم نامید )دبوئر 2000،4 ؛ الگش،2000 (. از نظر هورد سواد 
علمی مفهومی است برای مدارس آمریکایی که هدفش درک یا فهم علوم و کاربرد آنها در تجربیات 
اجتماعی است )بای بی، 2009(. او مفهوم سواد علمی را در بیان مفهوم علم و کاربرد آن در جامعه به 

کار برد )ساالمون 5، 2007(.

1. UNESCO

2. Conant, J. B

3. Hurd, P. D.

4. Debooer

5. .Errol Salamon
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جدول شماره )1( تعاریف سواد علمی از دیدگاه متخصصان ، مؤسسه ها و سازمان های فعال در زمینه آموزش علوم

مفهومدانشمند

دانشی که افراد برای درک مؤلفه های علمی مسائل اجتماع به آن نیاز دارندهیرش1 )1987(

علم برای همه 
امریکایی ها2

)1989(

آشنا بودن با جهان طبیعی و احترام به واحد بودن آن و آگاه بودن از بعضی از طرق مهم که در آن 
ریاضیات، فناوری و علوم به یکدیگر وابسته اند و نیز دارا بودن ظرفیت برای شیوه های تفکر علمی 
و دانش اینکه علوم، ریاضی و فناوری برنامه های انسانی اند و دانستن این مطلب که چیزی که بر 
محدودیت و نقاط قوت تأکید می کند و آنها را قادر به استفاده دانش علمی و راه فکر کردن برای 

.)AAAS, 1993( اهداف شخصی و اجتماعی می کند
 توانایی درک علم و فناوری در زندگی روزمره را سواد علمی3 تعریف می کنند.هزن و تریفل )1991(

آنچه عامه مردم باید در مورد علم بدانند.دورانت4 )1993(

درک و شناخت ماهیت، اهداف و محدودیت های کلی علوم در کنار فهم ایده های علمی با اهمیت تر.جنکینز5 )1994(

)1996( NRC 
مفاهیم کلیدی و مشخص در علوم طبیعی مثل ارتباط علم با ریاضیات، فناوری و سایر دستاوردهای 
بشری و همچنین شامل یک فهم از ماهیت علم مانند مهارت های مورد نیاز مثل طراحی، آزمایش، 

جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از شواهد و مدارک است.

)1996( NSES 6
دانش و درک مفاهیم علمی و فرایندهای مورد نیاز برای تصمیم  گیری فردی، مشارکت در تالش های 

شهروندی و فرهنگی و خالقیت اقتصادی )NRC، 1996، ص 22(.

بنیاد برنامه علوم 
اتالنتیک کانادا7 

)1997(

ترکیبی از نگرش های مربوط به توانایی های علمی ای است که دانش آموزان به آن نیاز دارند تا در 
پژوهش ها، فرایند حل مسئله، توانایی تصمیم گیری به کار گیرند، برای اینکه یادگیرندگان مادام العمر 

باشند وحس شگفت انگیز درباره جهان طبیعت را بهبود بخشند تعریف می کند.

هالبروک ورنیک مای 
)1997(

پرورش توانایی استفاده خالقانه از چیزی که دانش علمی نامیده می شود در زندگی روزانه و یا در یک 
شغل، برای حل مشکالت، تصمیم گیری و به منظور بهبود کیفیت زندگی است.

PISA
)2003 ، 2000(

توانایی استفاده از دانش علمی، برای شناسایی پرسش ها و به منظور نتیجه گیری مبتنی بر شواهد به 
منظور درک و کمک به تصمیم گیری در مورد جهان طبیعی و تغییرات ساخته شده در آن از طریق 

.)OECD; 2000, 2003( فعالیت های انسانی است

  8 SEAR
از  ایجاد یک حس شناخت  برای  علم  از  ادراکی وسیع  مفاهیم  استفاده  دربرگیرنده  که  ساختاری 
جهان، درک پدیده های طبیعی و تعبیر گزارش های رسانه درباره موضوع های علمی است. همچنین 
دربرگیرنده ویژگی های مربوط به سوال های قابل پژوهش در انجام پژوهش، جمع آوری و تفسیر داده 

و تصمیم گیری آنها است )گودرام9 و همکاران، 2001(.
توانایی نگاه انداختن به مقاله ای در یک روزنامه یا مجله یا گوش دادن به گفت وگویی در یک برنامه بروئر10  ) 2008(  

خبری و تلویزیونی به منظور درک اینکه در مورد چه مسئله ای بحث می شود. همچنین داشتن دانش 
کافی برای قضاوت در مورد اینکه آنچه می شنوید آیا به شیوه ای علمی و دقیق بیان می شود یا خیر؟

هالبروک ورنیک مای 
)2009(

آن را توانایی می دانند که افراد، به فهمیدن، درک جهان اطراف و درگیر شدن در علومی عالقه مند 
می شوند که می شناسند و همچنین توانایی آنها را در شناسایی سوال ها، پی بردن  به نتایج بر مبنای 
شواهد و تصمیم گیری های آگاهانه در محیط و سالمتی بیان می کند. درک ماهیت علم، ایجاد و توسعه 

خصیصه های فردی و فراگیری مهارت ها و ارزش های علمی اجتماعی

توانایی برای تعامل با مسائل مربوط به علم، و با ایده های علم، به عنوان یک شهروند متفکر است. پیسا )2013(
یک فرد باسواد علمی، مایل به شرکت در گفتمان منطقی در مورد علم  و فناوری است که نیازمند به 
توانایی هایی است تا: 1- توضیح علمی پدیده ها )بشناسد، پیشنهاد کند و ارزیابی کند(؛ 2- طراحی و 
ارزشیابی پژوهش علمی )تحقیقات علمی را توصیف و ارزیابی کند و راه های پرداختن به سوال های 
علمی را پیشنهاد دهد(؛ 3- تفسیر علمی شواهد و دادهها )داده ها، ادعاها و استدالل در انواعی از 
)OCDE, 2013( )بازنمایی تحلیل و ارزیابی کند و نتیجه گیری علمی مناسب به دست بدهد است

1. Hirsch, E. D., Jr.
2. Science for all Americans
3. Scientific literacy
4. Durant, J. R.
5. Jenkins, E.W
6. National Science Education Standards
7. Foundation For The Atlantic Canada Science Curriculum
8. SCIENCE EDUCATION ASSESSMENT RESOURCE
9. Goodrum
10. Brewer, C
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  از زمان پیدایش مفهوم سواد علمی تاکنون، تعبیر و تفسیر از آن طی سال ها تا حدودی تغییر 
کرده است، به طوری که امروزه هیچ تعریف قابل پذیرش جهانی از سواد علمی وجود ندارد )روبرت، 
2007؛ اوگانکوال، 2013( و در خصوص معنای دقیق آن ابهام های زیادی وجود دارد )هالبروک و 
رنیک مای ، 2009(. اصطالح سواد علمی در ادبیات برای بیش از چهار دهه استفاده است و همیشه 
به یک معنای یکسان و مشترک بکار برده نشده است )الگش، 2000(. اصطالح سواد علمی از مکانی 
به مکان دیگر و از مؤلفه ای به مؤلفه دیگر متفاوت است )ازبورن ، 2007 ؛ الگش، 2000 ؛ فنشم  ، 
2007( در کشور انگلیس با مفهوم عام از علم مترادف است، اما در کشور فرانسه این اصطالح را با 
فرهنگ علمی مترادف می دانند )روبرت، 2007؛ شاموس، 1995(. الگش )2000( علت این اختالف ها 
در تعریف مفهوم سواد علمی را وجود عوامل گوناگون و فراوانی می داند که به تعبیر این مفهوم شکل 
می دهند. این عوامل عبارت اند از: تعداد گروه های ذی نفع متفاوت که با سواد علمی مرتبط اند، تعاریف 
مفهومی متفاوت از این اصطالح، ماهیت مطلق و نسبی سواد علمی به عنوان یک مفهوم، اهداف 
مختلف برای پشتیبانی از سواد علمی، روش های مختلف برای سنجش آن وجود دارد. گود و همکاران 
)2000( علت دگرگونی و تحول معنای سواد علمی را تحوالت دائم علم و پیشرفت انسان ها در درک 

جهان طبیعی بیان می کنند.

دوره هاي تاریخی سواد علمی
از لحاظ تاریخی نیز جو فرهنگی یک دوره بر تعریف سواد علمی و توجهی که به آن مفهوم مبذول 
می  شود تأثیرگذار بوده است. جنگ جهانی دوم توجه ها را بر علم و آموزش آن معطوف کرد. پس 
از مشاهده اینکه نتیجه و ثمره علم برای ساخت بمب اتمی به کار بسته شد، بسیاری از دانشمندان 
و گروه ها، مردم را برای نائل آمدن به سواد علمی آموزش دادند. این آموزش ها را به عنوان راهی 
برای آگاه سازی بیشتر شهروندان در مورد احتمال استفاده از آن برای مقاصد مثبت و منفی در نظر 
گرفتند و به این ترتیب به شهروندان داده ها و کنترل بیشتری روی سرمایه علمی آینده دادند. یکی از 
اهداف مطلوب آموزش علوم آماده سازی مردم برای مشارکت آگاهانه و هوشمندانه در مسائل اجتماعی 
علم محور بود. با این حال، نیاز به احیای صنعت و کارخانه ها اولویت اول را به خود اختصاص داده 
بود و به این ترتیب در برنامه های درسی مدارس باید تغییر رخ می داد تا پاسخگوی نیازهای تعداد 
بیشتر دانش آموختگان مهندسی و علوم باشند )شاموس، 1995 به نقل از کارن، 2006(. عالقه و 
آگاهی فراوان به سواد علمی در اواخر دهه 1950 احتمااًل به خاطر حمایتی بود که عموم اجتماع برای 
دستیابی به دانش الزم به منظور پاسخ نشان دادن به پروژه اسپوتنیک شوروی نشان می دادند. یکی 
دیگر از دلمشغولی های این دوره برای ایاالت متحده این بود که آیا کودکان شان به شیوه ای آموزش 
می دیدند که بتوانند در جامعه ای که هر روز علمی تر و فنی تر می شود حضور و مشارکتی مؤثر داشته 
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باشند. تصور می شد که ارتقای سطح سواد علمی در میان مردم می تواند راه حلی برای هر دو مشکل 
باشد )الگش، 2000(.

   بر اساس آنچه که الگش )2000 : 73( در مقاله اش مي گوید، مي توان براي رشد و توسعه مفهوم 
سواد علمي چهار دوره را تعیین کرد: 

دوره اول: رابرتس 1 سال هاي 1957 تا 1963 را دوره مشروعیت سواد علمی معرفي مي کند. در این دوره 
طرفداران سواد علمي هیچ تعریف روشني از مفهوم دقیق سواد علمی ارائه ندادند. معاني متعددی از سواد علمي 
ارائه مي شود که تأکید بیشتر بر آموزش علوم داشت. براي مثال، گابل 2 نشان داد که این مفهوم "معانی بسیار 
مختلفي دارد و اکنون در واقع به هر کاري اطالق مي شود که با آموزش علوم انجام مي شود". به خاطر این 
نوع برداشت از سواد علمي،  در این دوره به جامع بودن موادي )دروسی( که در مدارس تدریس مي شدند، خیلي 
توجه شد )الگش، 2000(. بنیاد ملی علوم 3 که در سال 1954 به عنوان یک آژانس مستقل در آمریکا تاسیس 
شد و نقش اصلی اش حمایت از تحقیقات پایه و کاربردی در علوم و مهندسی بود، عمده اهمیت را بر برنامه های 
آموزشی متمرکز کرد و کنگره نیز بودجه آن را از 3 و نیم میلیون دالر به 19 و بعدها به 61 میلیون دالر افزایش 
داد )شاموس، 1995(. پاسخ آنها حمایت از پروژه هایی بود که به درک گسترده تری از علوم و مفاهیم اجتماعی 
منتهی می شد )اوگانکوال، 2013(. از دهه 1950 تا اواخر دهه 1970، مؤلفان بسیاری به بررسی و ارتقای مسائل 
مرتبط با سواد علمی پرداختند. با این حال، معنایی که از این مفاهیم برداشت می شد همیشه آشکار و واضح نبود 
و معانی چندگانه و متنوعی از آن به دست می آمد. به علت تعابیر فراوان از اصطالح سواد علمی، این اصطالح 
به مفهومی گسترده بدل شده است که بیانگر جامع و همه گیر بودن در اهداف، فرایندها، و نتایج آموزش علوم 
در مدارس و تا حدودی هر کاری  است که در زمینه آموزش علوم انجام می شود )کارن، 2006(. پال 4 )1976( 
دهه 1960 را به عنوان دوره ای توصیف کرد که شهروندان در مورد اهمیت علوم به منظور محترم ماندن در 
دنیا متقاعد شده بودند و علوم به خاطر علوم دیدگاهی مناسب و پذیرفته شده تلقی می شد. پال دهه 1970 را به 
عنوان زمانی توصیف می کند که دانشمندان بیشتری در مسائل محیطی مشارکت می کردند و تأثیرات اجتماعی 
احتمالی ناشی از استفاده از تحقیقات آنها را به چالش می کشیدند. او گفت که اگر کسی می خواهد شهروندی 
مؤثر در این دوره باشد باید قادر به خواندن و تعبیر مطالب فنی برای رفاه و تصمیم گیری فردی خویش باشد. 
دیدگاه او این بود که آموزش علوم در آن دوره پاسخگوی نیازهای شهروندان نبود چون تمرکز آن معطوف 
بر پرورش دانشمندان بود و باعث می شد جوانان از علوم رویگردان شوند. در کل، بدبینی فراوانی نسبت به 

کارآمدی برنامه های پس از جنگ وجود داشت که منجر به از میان رفتن حمایت ها از آموزش علوم شد.
دوره دوم: )اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980( این تعاریف چندگانه و متنوع تا اواخر دهه 1970 

1.Roberts

2. Gabel

3. National Science Foundation )NSF(

4. Pella, M
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و اوایل دهه 1980 نیز ادامه یافتند و به علت فقدان اتفاق آرا، به نظر می آمد که کارامدی این مفهوم 
رو به کاهش است )کارن، 2006(. در این دوره در آموزش علوم بحران به وجود آمد. با این حال، در 
این دوره ایاالت متحده با دو چالش بین المللی دیگر نیز مواجه بود. اولین چالش از قدرت اقتصادی رو 
به رشد ژاپن و دیگر کشورها همچون کره و سنگاپور ناشی می شد. این امر می توانست تهدید برای 
رهبری آمریکا در عرصه اقتصادی و صنعتی باشد. عالوه بر یک جایگاه مقابله ای بین المللی ضعیف 
در موفقیت های علمی، مشاهده شد که تحقیقات مهندسی و علمی آمریکا نیز با افول روبه رو بوده 
است )الگش، 2000(. شاموس )1984( به بحث فقدان ظاهری سواد علمی در میان مردم می پردازد. 
شاموس گفت با وجود ارتباط مردم با علوم در آموزش و پرورش، دانش آموزان اندکی اند که تصویری 
ماندگار از جهان علمی دارند. با این حال، علم و تکنولوژی به عنوان بنیان کلیدی پیشرفت و رقابت 

جهانی دیده می شدند. 
دوره سوم: دهه 1980 )احیای دوباره سواد علمی(، کاهش رقابت پذیري اقتصادي آمریکا و جایگاه 
علمي آن در سطح جهاني باعث شد تا به سواد علمي بزرگساالن توجه جدي شود. رابطه فرهنگی- 
اجتماعی علوم در جامعه علمی و فناوری و در نتیجه مسئولیت پذیری اجتماعی- سیاسی که متوجه 
اصالح آموزش علوم است، سبب توجه بیش از پیش به سواد علمی شده است )الگش، 2000(. با 
پایان دهه 1980 شاهد بازگشت سواد علمی به دستور کار سیاسی ایاالت متحده بودیم. این موضوع 
تا حدودی به اقدام رئیس جمهور ریگان برمی گردد که اولویت بیشتری به آموزش داد. در این بافت، 
دوباره با آگاهی و عالقه بیشتر به سواد علمی روبه رو هستیم که به طور عمده از طریق کارهای انجمن 

پیشبرد علوم آمریکا خود را نشان داده است )کارن، 2006(.
دوره چهارم: سال هاي پس از دهه 1990، سواد علمي به عنوان هدف مطرح شد. تا آنجا که در سال های 
اخیر اظهارات سیاسی مرتبط با آموزش مملو از اشاره به سواد علمی به عنوان یک هدف شده است، بنابراین از 
بسیاری جنبه ها سواد علمی شعار قدیمی است و این مفهوم در چهار دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

است )الگش، 2000(.

ابعاد و سطوح سواد علمی به منظور کاربرد در برنامه درسی کدام است؟

ابعاد سواد علمی
به جای دست گذاشتن روی ناکافی ها و نقایص اصطالح "سواد علمی"، ما باید روش هایی برای کار با این 
اصطالح و اصالح برنامه درسی، پیدا کنیم. یکی از این روش ها تمرکز روی ابعاد متفاوت از سواد علمی باشد 

که به وسیله نویسندگان در این زمینه بیان شده است )دیلون 1، 2009(.

1. Justin Dillon
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   پال )1966( به بررسی مقاله های بین سال های 1946-1964 با موضوع سواد علمی می پردازد و  مشخصات 
افراد با سواد علمي را به این شرح بیان می کند: درک پیوندهاي علم و جامعه، درک اخالقیاتي که یک دانشمند 
را در کارش کنترل مي کنند، درک ماهیت علم، درک تفاوت میان علم و فناوري، درک مفاهیم بنیادي علم، 

درک پیوندهاي علم و علوم انساني )الگش، 2000: 73(.
شن 1 )1975( سواد علمی را در سه دسته تعریف کرد:

سواد علمی 2 عملی: در اختیار داشتن آن نوع دانش علمی که می توان آن را برای حل مسائل عملی همچون 
سالمت و درمان استفاده کرد )شن، 1975: 46 - 47(. این نوع از سواد اهمیت ویژه ای برای توسعه 
کشورها دارد. در کشورهای صنعتی این نوع سواد در راستای تالش هایی که به منظور حفظ بازار مصرف 

انجام می شود، بسیار مفید است )الگش، 2000: 77(.
سواد علمی شهروندی )مدنی( 3: در اختیار داشتن دانش علمی تا شهروندان قادر شوند از علم و مسائل 
مرتبط با آن آگاه تر شوند به گونه ای که شهروندان بتوانند با عقل سلیم به آن مسائل بپردازند و هر چه 
بیشتر در فرایندهای دموکراتیک جامعه ای مشارکت کنند که هر روز تکنولوژیک تر می شود )شن، 1975: 
48(. این سواد برای فرایندهای مردم ساالرانه و کارکرد آنها در جامعه وابسته به فناوری ضروری است 
)الگش، 2000: 77(. به این ترتیب، شهروندان از پیش زمینه و آگاهی الزم برای مشارکت در بحث های 

علمی و موضوع های مرتبط با علم بهره مند خواهند شد )کارن، 2006(.
سواد علمی فرهنگی 4: انگیزه و محرک این نوع سواد عالقه و اشتیاق به دانستن چیزی در مورد علم به 
عنوان یک موفقیت بزرگ و دستاورد انسان است )همانند درک هنر( است )شن، 49:1975(. شن این 
مقوله را تنها برای معدودی از افراد جامعه قابل دستیابی می داند، زیرا فراتر از افراد هوشمند جامعه را 
دربرنمی گیرد. او این مقوله را مهم و مؤثر می داند، زیرا رهبران فکری حال و آینده و تصمیم گیرندگان 
به آن دسترسی دارند. تفاوت این سه دسته در این موارد است: هدف، مخاطب، محتوا، قالب و شیوه بیان 

)الگش، 2000: 77(.

الورنس گابل )1976( به مفهوم سازی سواد علمی در یک ماتریس دوبعدی می پردازد، یک بعد از آن 
به انواع محتواها از قبیل مفاهیم، ماهیت علم، روابط بین علم و فناوری و ... مربوط است و بعد 
دیگر به انواع استنتاج ها و کنش های مؤثر همچون طبقه بندی بلوم از سطوح شناختی )آگاهی، 
فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابی(، و سطوح مؤثر )دریافت، پاسخ، ارزشگذاری، سازماندهی، 

مشخصه سازی(. 

1. Shen

2. Scientific Literacy Namely Practical
3. Scientific Literacy Civic
4. Scientific Literacy Cultural
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پژوهش علمی: توانایی تولید دانش جدید با استفاده از فعالیت های ترکیبی پژوهش؛ 
سطح آگاهی مطلوب: توانایی هماهنگی با توسعه و پیشرفت جدید در علوم و فناوری در افراد؛ 

در  دانشمندان  استفاده  مورد  علمی  روش های  اعتبارسنجی  توانایی  علمی:  روش های  ارزشیابی 
فعالیت هایشان؛

کاربرد شخصی علوم: توانایی استفاده از دانش و روش های علمی در زندگی شخصی؛
تمایزگذاری بین دانش و فناوری: توانایی تشخیص تفاوت بین علم و فناوری و همچنین تأثیرات 

آنها بر یکدیگر؛
به  کارگیری دانش عینی در عمل: میزان آگاهی و به کارگیری دانش عینی درباره طبیعت؛ 

کنش متقابل علم و جامعه: میزان حمایت جامعه از تولید دانش علمی و امکان کشف استعدادهای 
علمی در جامعه؛

علم به عنوان رفتار انسانی: تأکید بر علم به عنوان رفتار انسانی نه رفتار مطلق فناورانه و علمی؛
به کارگیری منابع طبیعی: توانایی تصمیم گیری برای استفاده از دانش علمی در باب کاربرد و کنترل 

جنبه های طبیعت.
جان میلر 1 )1992( در مورد شاخص های علوم در 1979 و 1981 مدلی چند بعدی از سواد علمی ارائه کردند. 

این ساختار از سه بعد تشکیل می شد:
 الف- واژه نامه ای از اصطالحات و مفاهیم علمی؛ 

ب- درک فرایندهای علمی؛
ج- آگاهی و درک تأثیر علم و فناوری بر افراد و جامعه )میلر، 1992(. 

    از نظر ایشان، دانستن حداقل واژگان علمی ضروری بود برای اینکه فرد از لحاظ علمی سوادمند محسوب 
شود چون فردی که اصطالحات پایه را درک نمی کند، تقریباً هرگز قادر نیست که مباحثات عمومی در مورد 

نتایج علمی را بفهمد )میلر، 1983(. 
   مؤسسه پیشبرد علوم در امریکا در پروژه 2061، نشانگرهای سواد علمی را در مجموعه ای ارائه می کند که 
شامل توصیه هایی در 12 فصل است 2  که در آن، پیشنهادهایی در زمینه یادگیری و آموزش علوم در حیطه های 
علوم، ریاضیات و فناوری )محتوا، شاخص ها( ارائه شده که نشانگر نامیده می شود و دانش آموزان طی دوران 

تحصیل از کودکستان تا پایه دوازدهم باید به آن دست یابند )بنچمارک، 1993(.

1. Jon Miller
2. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته توسط پروژه 2061، تقریبًا 90 درصد توافق بر سر استانداردهای محتوی بین NSES و 
اسناد پروژه 2061 وجود دارد )NSES .)1997 ،AAAS همچنین می گوید" کاربرد معیارها ]توسط پروژه 2061[. کاماًل در 
راستای روح استانداردهای محتوا ]در NSES[ استNRC( "، 1996، ص 15(. در مجموع، NSES و اسناد پروژه 2061 

سواد علمی را به شکلی جامع تبیین کرده اند ) لی و پایک، 2000؛ رایزن، 1998(.
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)AAAS, 1993( 2061 ابعاد و نشانگرهای پروژه )جدول شماره )2

نشانگرهاابعاد

جهان بینی علمی، پژوهش علمی، سرمایه گذاری علمی )چالش هاي علمي و دنیاي آنها(ماهیت علم11

الگوها و رابطه ها، ریاضیات، علم و فناوري، کاوشگري ریاضيماهیت ریاضیات22

فناوري و علم، طرح ها و سیستم ها، مسائل و آثار فناوريماهیت فناوري33

حرکت، قلمروهاي فیزیکي44 انرژي،  تبدیل هاي  ماده،  ساختار  زمین،  کره  شکل دهنده  فرایندهاي  زمین،  کره  جهان، 
نیروهاي طبیعت.

گوناگوني حیات، توارث، سلول ها، وابستگي حیات، جریان ماده و انرژي، تکامل حیاتعالم حیات55

هویت انساني، رشد و نمو انساني، اعمال حیاتي اساسي، یادگیري، بهداشت روانيبدن انسان66

اجتماعي، جوامع بشري77 توازن  و  همسازي  اجتماعي،  تغییرات  گروهي،  رفتار  رفتار،  در  فرهنگي  عوامل  نقش 
سیستم هاي سیاسي و اقتصادي، تضادهاي اجتماعي، وابستگي هاي جهاني

کشاورزي، مواد و صنعت، منابع انرژي، ارتباطات، داده پردازي اطالعات، بهداشت و فناوريدنیاي طرح ریزي شده 88

اعداد، رابطه هاي نمادین، شکل ها، عدم قطعیت، استداللدنیاي ریاضیات99

10
چشم اندازهاي تاریخي10

انصراف از اندیشه قراردادن زمین در مرکز عالم، وحدت بخشیدن به زمین و آسمان، وابسته کردن 
ماده، انرژي، زمان و مکان به یکدیگر گسترش زمان، حرکت و جابه جایي قاره ها، شناخت آتش، 

شکافت اتم، توجیه تنوع موجودات زنده، کشف میکرب ها، مهار انرژي

سیستم ها، مدل ها، ثبات و تغییر، مقیاس تم هاي مشترک 1111

ارزش ها و نگرش ها، محاسبه و برآورد کردن، دست ورزي و مشاهده )کار با دست(، مهارت های  عادات ذهن1212
ارتباطی و مهارت هاي تفکر )پاسخ( انتقادی

  
شورای ملی تحقیقات )1996( برای سواد علمی پنج مؤلفه را بیان می کند که عبارت اند از: دانش 
حقایق، مفاهیم، اصول و نظریه های علمی عمده؛ قابلیت به کار بستن دانش مرتبط در زندگی روزمره؛ 
قابلیت به کاربستن فرایندهای اکتساب علمی؛ درک ایده های کلی در مورد ویژگی های علم و تعامالت 

مهم علم، فناوری و جامعه؛ در اختیار داشتن دیدگاه ها و نگرش های آگاهانه در باب علم.

1.The Nature of Science
2 . The Nature of Mathematics
3. The Nature of Technology
4. The Physical Setting
5. The Living Environment
6. The Human Organism
7. Human Society
8. The Designed World
9.The Mathematical World
10. Historical Perspectives
11. Common Themes
12 . Habits of Mind
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 جدیدترین تالش ها برای تعریف سواد علمی توسط کمیته تحقیقات شورای ملی در زمینه یادگیری 
علم انجام شده است. بنا به آنچه که این کمیته می گوید بازدهی علمی از چهار بخش تشکیل شده است:

آگاهی، استفاده و تفسیر تبیین های علمی جهان طبیعی؛
تولید و ارزیابی نتایج و شواهد علمی؛
فهم ماهیت و توسعه شناخت علمی؛

.)NRC, 2007( مشارکت در گفتمان های علمی
   نوریس و فیلیپس 1 )2002( سواد علمی را شامل مفاهیم زیر بیان می کنند: آگاهی از محتوای اساسی 
علم و توانایی متمایز از غیرعلم، فهمیدن علم و کاربرد آن، آگاهی از اینکه چه چیزی علم است، استقالل در 
یادگیری علم، قابلیت استفاده از دانش علمی در حل مسئله، دانش مورد نیاز برای مشارکت هوشمندانه در 
مسائل اجتماعی علم محور، درک ماهیت علم از جمله ارتباط آن با فرهنگ، تقدیر از شایستگی علمی شامل 
کنجکاوی و تعجب، توانایی علمی فکر کردن، آگاهی از محدودیت ها و فواید علمی، توانایی تفکر انتقادی درباره 
علم و برای مقابله با تخصص علمی است. از طرف دیگر نوریس و فیلیپس )2002( دو نوع سواد علمی را از هم 
متمایز می کنند: )1( فهم بنیادی علم بر حسب خواندن و نوشتن در علم و )2( معنای اشتقاقی بر حسب آگاهی 
و مهارت در علم. آنها بیشتر مدعی اند که اندیشه های فعلی سواد علمی اغلب بر معنای اشتقاقی متمرکز است 

در حالی که فهم و معنای بنیادی آن را نادیده می گیرد )هالبروک و رنیک مای، 2009(.
   کارن )2006( با بررسی ادبیات مربوط به سواد علمی یک مدل سه بعدی از سواد علمی ارائه داده است 

که شامل:
اصطالحات و مفاهیم علمی  : بیانگر آگاهی از مفاهیم و اصطالحات علمی است و شامل مفاهیم علمی 
خاص نمی شود بلکه کلیه مفاهیم و ایده هایی که در نتیجه درک و تعامل فرد با مفاهیم علوم و افکار علمی 

ایجاد می شود.
ماهیت علم 3: به طور کلی به عنوان ارزش های ذاتی و فرضیه هایی در توسعه دانش علمی نامیده می شود 

که در این بعد بر فرایند ماهیت علم در آموزش علوم تأکید می  شود.
علم و جامعه  : بیانگر استفاده از علم در زندگی روزمره و تأثیر آن بر محیط اجتماعی و طبیعی اشاره دارد و 
نقش علوم به عنوان منبعی برای یادگیری جهان طبیعی بیان شده است و نیاز شهروندان به دانش، مهارت و 

استقالل در تصمیم گیری و حل مشکالت در رابطه علم و جامعه است.
استانداردهای یادگیری علوم در مدارس ویرجینیا 5 )010 (: در یک دسته بندی جامع و استاندارد 
برای دستیابی به سواد علمی سه مؤلفه اصلی دانش علمی 6، روش های علمی 7 و ماهیت علم را  بیان 

1. Philips and Norris

2. Scientific terms and Concept
3. Nature of Science

4. Science and Society

5. Science Standards of Learning for Virginia Public Schools
6. The Knowledge of Science

7.Methods of science
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می کند. مؤلفه های اصلی سواد علمی بسیار به یکدیگر مرتبط اند و آموزش علوم در سطوح تحصیلی 
باید ارتباط و همکاری موجود بین مؤلفه ها را منعکس کند.

شكل )1( مؤلفه سواد علمی  به نقل از استانداردهای یادگیری علوم در مدارس ویرجینیا، 010 ) به نقل 

از عبدالملكی و همكاران،1393(

چوی1  و همکاران )2011( در پژوهشی به مفهوم سازی سواد علمی در کره جنوبی برای قرن 21 پرداختند و 
برای سواد علمی چهارچوبی ارائه دادند که دربردارنده پنج بعد بود که این ابعاد عبارت اند از:

دانش محتوایی2 : به مفاهیم علمی، اصول کلی و روابط بین این ایده ها اشاره دارد که نیاز به - 1
توصیف و توضیح پدیده هایی دارد که افراد در زندگی روبه رو می شوند؛ 

عادت های ذهن3 : توانش های ذهن برای حل مشکالت پیچیده شخصی، اجتماعی و جهانی -  
با همکاری با دیگران توسط بررسی انتقادی مسائل، پیدا کردن و استفاده از منابع، استفاده از ایده 
های اصلی، و استدالل به سود و علیه مواضع با استفاده از شواهد و مدارک کافی واستدالل برای 

حمایت از ادعاها به کار می روند. مهارت های تحقیقی اغلب عادت های ذهن نامیده می شوند؛ 
شخصیت و ارزش ها4 : سیستم اعتقادی و ترجیحات برای عمل به وظیفه با احترام به زندگی - 3

انسان و عشق به دیگر انسان ها در سراسر جهان. این سیستم باور به عنوان نیروی محرکه برای 
افراد در راستای عمل به وظیفه به عنوان شهروندان فناوری و جامعه علمی پیشرفته قرن بیست 

1. Choi

2. Content Knowledge

3. Habits of Mind

4. Character and Values
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یک عمل می کند؛
علم به عنوان تالش انسان: درک کنیم که دانش انسان، یک ساخت متأثر از نظریه آزمایشی - 4

بر اساس شواهد آزمون پذیر و خالق است. امروزه دانش علمی برای حل مشکالت بحرانی و 
کلیدِی  کار می کند؛ شامل عناصر  واقعا چگونه  اینکه جهان  پیدا کردن  برای  راهی  عنوان  به 

ویژگی های علمی، دانش و روح حاکم بر علم و جامعه است.
فراشناخت و خود جهت دهی1 : درک صریح و روشن شناخت خود و توانایی های شناختی به - 5

منظور تأمل کردن بر سطح دانش فرد که اگر یکی بفهمد، و یا اگر  اطالعات بیشتر الزم است. 
چنین دانشی اجازه می دهد تا یک فرد به عنوان  یادگیرنده مادام العمر از روی ابتکارهای خود 

کار را بررسی کند، به دنبال اطالعات جدید برای پاسخ به سوال ها باشد.

   پیسا طی سال های )2013 ،2009 ،2006 ،2003 ،2000( همواره به ارزیابی و تعریف مفهوم 
سواد علمی اقدام و چهارچوب هایی را برای ارزیابی آن در دانش آموزان ارائه کرده است که این تعاریف 
و مفاهیم با گذشت زمان توسعه یافته اند و کامل تر و جامع تر شده اند. پیسا )2013( در جدیدترین 

چهارچوب ارائه شده از ارزیابی سواد علمی برای آن چهار جنبه را بیان می کند که عبارت اند از:
زمینه: مسائل شخصی، محلی، ملی، جهانی هم تاریخی و هم جاری که نیاز به درک علم و فناوری 
دارد و چهار بعد بهداشت و سالمت، منابع طبیعی، کیفیت محیط زیست، خطرات و مرزهای علم و 

فناوری در سه سطح شخصی، محلی/ ملی و جهانی در نظر می گیرد؛

دانش: در این جنبه سه بعد دانش محتوایی، رویه ای و معرفت شناسی را در نظر می گیرد. درک - 1
حقایق، مفاهیم و تئوری های توضیحی که پایه های دانش علمی را می سازد. چنین دانشی شامل 
هم دانش از جهان طبیعت و هم مصنوعات فناوری است )علم محتوایی(. علم اینکه چگونه 
چنین ایده هایی بوجود آمده اند. )دانش رویه ای( و درک از عقاید خاص )انگیزه درونی( برای این 

روش ها و توضیح برای استفاده از آنها )معرفت شناختی(؛
توانایی و شایستگی: فرد دارای سواد علمی باید این توانایی و مهارت ها را داشته باشد: توانایی - 2

توضیح علمی پدیده ها، طراحی و ارزشیابی پژوهش علمی، تفسیر علمی شواهد و داده؛
نگرش: مجموعه ای از نگرش ها به علم که توسط عالقه به علم و فناوری، ارزش دادن به - 3

نگرش علمی به پژوهش )هر جا که مناسب باشد( و درک آگاهی از مسائل محیطی نشان داده 
می شود.

1. Metacognition, and self-direction
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شكل ) ( چارچوب ارزیابی سواد علمی پیسا 015  )پیسا، 013 (

آرچر- برادشاو )2014( در پژوهشی تمام تعاریف ارایه شده در حوزه سواد علمی را در سه بعد بیان 
کرد که عبارت اند از:

شناخت مفاهیم کلیدی؛. 1
 شناخت ماهیت علم؛2. 

شناخت روابط متقابل بین علم و جامعه.. 3
با وجود اینکه برای سواد علمی ابعاد و شاخص های گوناگون بیان شده است ولی می توان این 
شاخص ها را در چهار بعد اصلی دسته بندی کرد. عادت های ذهن، علم و جامعه، ماهیت علم، مفاهیم 

و اصالحات علمی.

سطوح سواد علمی
راجر بای بی و موریس شاموس، چند سطح برای سواد علمی پیشنهاد می دهند؛ که از بی سوادی 
علمی شروع می شود و تا باالترین سطح درک علمی پیش می رود )کارن،2006(. این سطوح نشاندهنده 
این است که ماهیت سواد علمی مفهومی نسبی است و مطلق نیست )الگش،2000(. با توجه به مفهوم 
سواد علمی از نظر گابل می توان گفت از نظر او سواد علمی می تواند در اشکال و درجات مختلف وجود 

داشته باشد )گابل ، 1976(.
   شاموس )1995( سواد علمی را به عنوان ساختاری نشان می دهد که به همه شهروندان مرتبط 
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می شود. او گفت که سه سطح رشد و توسعه وجود دارد که از منظر میزان پختگی و همچنین رشد 
زمانی ذهن دانش بنیان از یکدیگر بهره می برند )کارن، 2006(. شاموس )1995( برای سواد علمی 

سه شکل را بیان می کند:
   سواد علمي فرهنگي؛ این شکل سواد علمی توسط هارچ ایجاد شده است که ساده ترین مفهوم 
از سه حالت دیگر است. در این مرحله فرد باید بتواند واژه ها و اطالعات واقعی مورد نیاز برای خواندن 
روزنامه و مجله ها را داشته باشد و شامل درک درست از شرایط علمی نیست )کارن، 2006: 57(. این 
نوع سوادمندی اشاره به در اختیار داشتن اطالعات پیش زمینه ای دارد که سخنگویان باید از وجود آنها 

در ذهن مخاطبان خود اطمینان به عمل آورند )شاموس، 1995: 97(.
سواد علمي عملي؛ اشاره به این ملزومات دارد که فرد نه تنها باید بر واژگان علمی مسلط باشد، 
بلکه باید بتواند با استفاده از این اصطالحات علمی در بافتی غیرفنی و در عین حال معنادار، به شکلی 
منسجم و پیوسته درباره آنها حرف بزند، بخواند و بنویسد. شاموس )1995( شخص باسواد علمي عملي 
نه تنها مي تواند مقاله علمي یک روزنامه را بخواند و بفهمد بلکه مي تواند میان محتواي آن با یک چیز 

سوم ارتباط برقرار کند )کارن،2006: 57(.
سواد علمي درست )واقعی(؛ این شکل مشکل ترین شکل از سواد علمی است که شامل دو 
حالت قبلی نیز می شود وقتي فرد در زمینه اي تخصص مي یابد، آن را به دست مي آورد. )کارن، 2006: 
57(. اشاره به این موضوع دارد که افراد باید چیزهایی در مورد محتوای کلی علم، طرح های مفهومی 
عمده علم، چگونگی نائل آمدن به آنها، علت پذیرش گسترده آنها، چگونگی دست یافتن علم به ترتیب 
و نظم از جهانی تصادفی، و نقش تجربه در علم بدانند. این فرد همچنین عناصر تحقیقات علمی، 
اهمیت سوال مناسب، منطق تحلیلی و استنباطی، فرایندهای تفکر منطقی، و اتکا به شواهد هدف گرا 
را نیز درک می کند )شاموس، 1995: 98(. شاموس این کیفیت های ذهنی را معادل با آنچه که جان 

دوی در سال 1934 عادت های علمی ذهن نامید برابر می داند )کارن، 2006: 58(.
   بای بی چهار سطح را برای سواد علمی در نظر می گیرد که عبارت اند از:

سواد علمی اسمی؛. 1
سواد علمی عملکردی؛. 2
سواد علمی مفهومی؛. 3
سواد علمی چند بعدی  )بای بی،1997(. . 4

   سطوحی که بای بی برای سواد علمی بیان می کند از پایین ترین سطح تا باالترین سطح سواد 
علمی را شامل می شود. سطح پایین تر روی شناخت علوم تمرکز دارد و توسعه یافتن آنها نیاز به درک 
مفهوم و طرز عمل علوم دارد که شامل چند مفهوم روش علمی است ،سطح باالتر سواد علمی نیاز به 
درک رابطه میان علوم و جامعه دارد )کارن ، 2006(. سواد علمی در این مرحله شامل تاریخ، اهداف و 
محدودیت های کلی علوم است البته این سطوح بندی به معنای مطلق بودن مفهوم سواد علمی نیست 
بلکه مفهوم سواد علمی مفهومی نسبی است )الگش، 2000(. چهار سطح سواد علمی بای بی به شرح 

زیر است:
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جدول شماره )3( سطوح سواد علمی به نقل از بای بی،1997

شاخص هامفهومسطوح

اسمی

در این مرحله یک فرد اصطالحات یا سوال  هایی 
را که علمی است خواهد فهمید ولی در محیط 
درک غلط را نشان می دهد در این مرحله فرد 
توضیح ساده و ابتدایی از پدیده ها را می تواند 

نشان دهد.

تشخیص اصطالحات و سوال ها، هنگامی که علمی باشد؛	•
نشان دادن درک غلط و نادرست؛	•
داشتن توضیحات ساده و ابتدایی؛	•
نمایش کمترین درک و فهم علمی؛	•
است، 	• مفهوم، علمی  که  دانش آموزان تشخیص می دهند 

و  تصورات  نشان دهنده  وضوح  به  آنها  ادراک  سطح  اما 
برداشت های غلط است.

عملکردی

در این مرحله فرد می تواند واژگان علمی را 
زمینه و  بدون  به طور کلی  استفاده کند ولی 
چهارچوب و بدون غنای مفهومی رشته درسی 

این کار را انجام می دهد.

به کارگیری واژگان علمی؛	•
به درستی تعریف کردن اصطالحات؛	•
به خاطر سپردن پاسخ های مخصوص؛	•
دانش آموزان می توانند مفهوم را توصیف کنند ولی درک 	•

محدودی از آن دارند.

مفهومی

آگاهی و  فرد رشد و توسعه  این مرحله  در 
درک روشن مفهومی بخش های رشته درسی 
که با تمام رشته های درسی مرتبط اند را نشان 
می دهد. آنها می خواهند درک مؤثر و کارآمدی 
تحقیقات  زمینه  در  علمی  پرسش  فرایند  از 
آزمایشگاهی یا تجربیات علمی داشته باشند. 
دانش آموزان تعدادی از ادراک های مربوط به 
طرحواره ادراکی بزرگ تر، وابسته به یک نظام 
را بسط می دهند و آن طرحواره ها را به درک 
همچنین،  می دهند.  ربط  علوم  از  خود  کلی 
و  )روندی(  رویه ای  کارهای  انجام  توانایی 
درک فرایندهای مربوط به کاوشگری علمی 
این سطح سواد جای  فناورانه در  و طراحی 

می گیرند.

فهمیدن طرح های مفهومی علوم؛	•
فهمیدن کارکرد دانش و مهارت علوم؛	•
فهمیدن روابط میان قسمت ها و تمام علوم؛	•
فهمیدن سازماندهی اصول- رشته درسی و فرایند علوم.	•

چند بعدی

و  تاریخی  فلسفی،  ابعاد  مرحله  این  در 
تلفیق می کنند.  با هم  اجتماعی رشته درسی 
از  را  خود  فهم  و  درک  مرحله  این  در  فرد 
علوم به عنوان نمایش رشته درسی و هم به 
عنوان فرهنگ نشان می دهد این جنبه از سواد 
علمی، درک به هم پیوسته ای از علوم است که 
این درک علمی در ماورای مفاهیم مربوط به 
نظام علمی و فهم روش پژوهش های علمی 
گسترش یافته است. این جنبه از سواد، درک 
و  علوم  اجتماعی  و  تاریخی  فلسفی،  ابعاد 
فناوری را در بر می گیرد. دانش آموزان در این 
سطح از سواد، تعدادی از ادراک های خود را 
از علوم و فناوری که با زندگی روزمره آنها در 
ارتباط است، بسط می دهند و برای آنها ارزش 
و اهمیت بیشتری قائل می شوند. به خصوص، 
آنها شروع به ایجاد ارتباط بین نظام های علمی 
و میان علوم، فناوری و موضوع های جامع در 

جامعه چالش برانگیز می کنند.

آگاهی از تاریخ علوم؛	•
آگاهی از طبیعت علوم؛	•
فهمیدن تأثیر متقابل میان علوم و جامعه؛	•
• فهمیدن جایگاه علوم در میان سایر رشته های درسی.	
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نتیجه گیری
آموزش و پرورش سواد علمی امروزه به عنوان یکی از اهداف آموزش در نظام آموزشی کشورهای 
توسعه یافته مطرح است و دستیابی به آن را ضرورتی برای زندگی در جامعه علمی و فناوری بیان 
می کنند )عبدالملکی و همکاران ، 1392الف(. کمیته شورای تحقیقات ملی بر این موضوع تأکید دارد 
که سواد علمی باید بخشی از آموزش رسمی دولت ها باشد. زیرا شناخت علم برای هر کسی ضروری 

 .)NRC, 2007( است به ویژه آموزش علوم در مدرسه باید معطوف به ارتقای بازدهی علمی باشد
در بیان مفهوم سواد علمی در چهارچوب آموزش علوم دیدگاهای هزن، 2002؛ AAAS، 1993-1989؛ 
هزن و تریفل،1991 تبیین ساده و روشنی از مفهوم سواد علمی ارائه می دهد که سواد علمی را معمواًل اشاره ای 
ضمنی به درک نقش گرا و گسترده علوم برای اهداف آموزش عمومی است، نه برای آماده سازی افراد 
به منظور حضور در مشاغل علمی و فنی خاص همچنین سواد علمی تعیین می کند که عموم جامعه به 
منظور زندگی مؤثرتر در ارتباط با جهان طبیعی باید چه چیزی در مورد علم بدانند )توانایی درک علم 
و فناوری در زندگی روزمره( در فرایند آموزش سواد علمی تأکید بر این است که دانش آموزان مانند 
دانشمندان و متخصصان علمی فکر و اندیشه کنند و با مسائل جامعه و زندگی برخورد کنند نه اینکه 
دانش آموزان را فقط برای دانشمند شدن آموزش دهیم )هزن،2002؛ AAAS، 1989-1993 ؛ هزن و 

تریفل، 1991(.
   با وجود اهمیت و جایگاه سواد علمی درک و دیدگاه مشترک قابل پذیرش از این مفهوم وجود 
ندارد. شاید بتوان در یک جمع بندی از نتایج پژوهش هایی که در زمینه بررسی مفهوم سواد علمی 

نوشته شده است علت این نبود توافق در مفهوم سواد علمی را به شرح زیر بیان کرد.

1. وجود ماهیت مطلق و نسبی سواد علمی به عنوان یک مفهوم؛   
2. وجود روش های مختلف آموزش و سنجش سواد علمی در نظام های آموزشی  )الگش، 2000(؛  

3. تحوالت دائم علم و پیشرفت انسان ها در درک جهان طبیعی )گود و همکاران، 2000(؛  
4.  بیان تعریف های بسیاری از سواد علمی توسط دانشمندان و سازمان های گوناگون که در زمینه    
آموزش علوم  فعالیت می کنند که هر کدام از این تعریف ها به بیان جنبه های مختلفی از مفهوم 

سواد علمی می پردازند؛
    5. جوامع مختلف متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجود خود برای رقابت با جوامع 

بین المللی، آموزش سواد علمی را متناسب با سیاست ها و شرایط خاص تعریف و بیان می کنند.

   همچنین در بررسی ادبیات مفهوم سواد علمی می توان چهار بعد اساسی که دربردارنده بیشترین تعاریف 
است را به شرح زیر بیان کرد:

مفاهیم و اصطالحات علمی: که بیانگر آگاهی از مفاهیم و اصطالحات علمی است و شامل - 1
مفاهیم علمی خاص نمی شود بلکه کلیه مفاهیم و ایده هایی که در نتیجه درک و تعامل فرد 
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و  اصول  مفاهیم،  دانش حقایق،  )کارن، 2006(  ایجاد می شود  علمی  افکار  و  علوم  مفاهیم  با 
نظریه های علمی عمده )NRC، 1996، پال، 1966(. 

علم - 2 غیر  از  را  علمی  محتوای  دانش آموزان  می شود  باعث  علم  ماهیت  درک  علم:  ماهیت 
)شامل  علمی  شایستگی  به  توجه  و  پرورش  ان،  کاربرد  و  علم  مفهوم  درک  دهد،  تشخیص 
کنجکاوی و تعجب، توانایی علمی فکر کردن(، آگاهی از محدودیت ها و فواید علمی، توانایی 

تفکر انتقادی درباره علم )لدرمن، 1992؛ بل، 2008؛ مک کوماس، 2014(
علم و جامعه: بیانگر استفاده از علم در زندگی روزمره و تأثیر آن بر محیط اجتماعی و طبیعی - 3

نیاز  و  است  بیان شده  یادگیری جهان طبیعی  برای  منبعی  به عنوان  علوم  نقش  و  دارد  اشاره 
شهروندان به دانش، مهارت و استقالل در تصمیم گیری و حل مشکالت در رابطه علم و جامعه 
است )کارن، 2006؛ آرچر- برادشاو 2014؛  نوریس و فیلیپس، 2002؛ جان میلر، 1992؛ گابل، 

1976؛ پال،  1966(
عادت های ذهن: ماهیت و چارچوب عادت های ذهن متمرکز بر فرایندها و راهبرد هایی است - 4

و  )براندفورد   آنان رخ می دهد  یادگیری مؤثر، در ذهن  به  نیاز دانش آموزان  به وسیله آن  که 
همکاران، 2004(. ارزش ها و نگرش ها، محاسبه و برآورد کردن، دست ورزي و مشاهده )کار با 

.)AAA, 1993 ( انتقادی )دست(، مهارت های ارتباطی( مهارت هاي تفکر )پاسخ
جدول )3( تفكیک ابعاد سواد علمی در ابعاد فرض شده پژوهش

عادت های ذهن علم و جامعه ماهیت علم مفاهیم و 
اصالحات علمی

درک پیوندهاي علم و 	•
جامعه

درک ماهیت علم	• درک مفاهیم 	•
بنیادي علم

پال ) 1966(

کاربرد شخصی علوم	•
کنش متقابل علم و جامعه	•

پژوهش علمی	•
علم به عنوان 	•

رفتار انسانی
ارزشیابی 	•

روش های علمی

سطح آگاهی 	•
مطلوب الورنس گابل 

)1976(

آگاهی و درک تأثیر علم و 	•
فناوری بر افراد و جامعه

درک فرایندهای 	•
علمی

واژه نامه ای از 	•
اصطالحات و 
مفاهیم علمی

جان میلر
)1992(

عادت های ذهن	• ماهیت فناوری	•
دنیای طرح ریزی شده	•

ماهیت علم	•
ماهیت ریاضی	•

چشم انداز های 	•
تاریخی 

AAAS
)1993(

قابلیت به کار بستن دانش 	•
مرتبط در زندگی روزمره

قابلیت به کاربستن 	•
فرایندهای اکتساب علمی

درک ایده های کلی در مورد 	•
ویژگی های تعامالت مهم 

علم، فناوری و جامعه

درک ایده های 	•
کلی در مورد 

ویژگی های علم
در اختیار داشتن 	•

دیدگاه ها و 
عالئقی آگاهانه 

در باب علم.

دانش حقایق، 	•
مفاهیم، اصول 

و نظریه های 
علمی عمده

NRC
)1996(
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عادت های ذهن علم و جامعه ماهیت علم مفاهیم و 
اصالحات علمی

تقدیر از شایستگی 	•
علمی شامل 
کنجکاوی و 

تعجب
توانایی علمی فکر 	•

کردن
توانایی تفکر 	•

انتقادی درباره علم 
و برای مقابله با

تخصص علمی	•
استقالل در 	•

یادگیری علم

فهمیدن علم و کاربرد آن	•
دانش مورد نیاز برای 	•

مشارکت هوشمندانه در 
مسائل اجتماعی علم محور

آگاهی از اینکه 	•
چه چیزی علم 

است
آگاهی از 	•

محدودیت ها و 
فواید علمی

آگاهی از 	•
محتوای اساسی 
علم و توانایی 
متمایز از غیر 

علم

نوریس 
و فیلیپس  

)2002(

علم و جامعه	• ماهیت علم	• اصطالحات و 	•
مفاهیم علمی

کارن )2006(

ماهیت علم	• دانش علمی	• استانداردهای 
یادگیری علوم 

در مدارس 
ویرجینیا 
)2010(

عادت های ذهن	• شخصیت و ارزش ها	• علم به عنوان 	•
تالش انسان

دانش محتوایی	• چوی و 
همکاران
)2011 (

شناخت روابط متقابل بین 	•
علم و جامعه

شناخت ماهیت 	•
علم

شناخت مفاهیم 	•
کلیدی

آرچر- 
برادشاو 
)2014(
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رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی
مینا رنجبرفرد 1

چكیده
اهمیت ایجاد نظریه از آنجاست که چهارچوبی برای تحلیل فراهم می آورد، توسعه یک حوزه علمی را تسهیل می کند 
این حال متأسفانه در کشور کمتر شاهد تحقیقات رویش  با  برای کاربرد در مسائل دنیای واقعی ضروری است.  و 
نظریه هستیم و بیشتر پژوهشگران به دلیل نداشتن آشنایی کافی با فرایند نظریه پردازی و به ویژه روش های تحلیل 
داده های کیفی، از انجام چنین تحقیقاتی سرباز می زند. این چالش تا آنجا پیش رفته که متأسفانه حتی برخی از داوران 
را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، به طوری که اگر مقاله ای حاوی اعداد و ارقام آماری نباشد، کمتر مورد پسند داوران 
واقع می شود. نگارنده با توجه به درک خأل موجود در کشور، اقدام به نگارش مقاله حاضر کرد که برگرفته از روش 
ارائه شده توسط ایسنهاردت برای ساخت فرضیه است. ایسنهاردت تکه های مختلف فرایند ساخت فرضیه از مطالعه 
موردی را از تحقیقات مختلف جمع کرد و کنار هم گذاشت و یک نقشه  راه برای این منظور ارائه کرده است. این نقشه 
راه، دیدگاه تحقیقی کثرت گرایی 2 را اتخاذ کرده است. یعنی این فرایند به گونه ای تنظیم شده که در راستای توسعه 
فرضیه های قابل آزمون و همچنین نظریه ای که در شرایط مختلف قابل تعمیم باشد، پیش برود. این مقاله به تشریح 
مراحل رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی می پردازد، بنابراین می تواند در راستای رفع خأل تحقیقاتی موجود در 

کشور در زمینه نظریه پردازی کارساز واقع شود. 
کلیدواژگان: رویش نظریه، مطالعه موردی، ساخت فرضیه.

مقدمه
رویش نظریه )فرضیه، مفاهیم، چهارچوب(؛ فعالیت محوری در تحقیقات سازمانی است. نویسندگان، 
به طور سنتی، نظریه را از طریق ترکیب مشاهده های ادبیات گذشته، قضاوت صحیح 3 و تجربه توسعه 
داده اند. با وجود این، اغلب در مورد وابستگی به داده های واقعی حساسیت وجود دارد. همانطور که 
توسعه یک  امکان  و  است  مأنوس  تجربی  واقعیت  با  ارتباط  این  بحث می کنند،  استراس  و  گلسر 
نظریه قابل آزمون، مرتبط و معتبر را فراهم می کند. گلسر و استراس، به شرح یک روش مقایسه اي 

m.ranjbarfard@alzahra.ac.ir 1. دکترای مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، گروه مدیریت فناوری؛
2. Positivism

3. Common Sense
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براي توسعه رویش نظریه 1 پرداختند و آن را به طور مفصل شرح دادند. این روش بر اساس مقایسه 
مستمر داده ها و تئوري است که بر طبقه هاي تئوریکي 2  که فقط از شواهد به دست آمده باشند و 
 Glaser and Strauss,( همچنین رویکرد افزایشي براي انتخاب موردها و جمع آوري داده ها، تأکید دارد
1967( . مطالعه موردي ها مي توانند تکي یا چندگانه باشند و سطوح تحلیل متعددي داشته باشند. ین 

مطالعه موردي را به عنوان یک راهبرد تحقیق، تعریف می کند و به توسعه نوع شناسي 3 طرح هاي 
مطالعه موردي 4 می پردازد و منطق تکرار 5 که در تحلیل مطالعه موردي هـاي چنـدگانـه ضـروري 
است را تـوضیح داده است )Yin, 1981,1984(. مایلز و هابرمن مجموعه روش هایی را برای تحلیل 
داده های کیفی توصیف کردند )Miles and Huberman, 1984(. ایده آنها شامل ابزارهای متنوعی 
مانند نمودارها و نمایش های جدولی برای مدیریت و ارائه داده های کیفی بدون صدمه زدن به معنای 

داده در این کدگذاری متمرکز می شود.
   ایسنهاردت با در نظر داشتن و ترکیب تحقیقات مذکور، فرایند رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی 
را به طور کامل توضیح داده است )Eisenhardt, 1989( . جدول )1( خالصه این روش را نشان می دهد. 
در این روش ایده نمونه گیری نظری، اشباع نظری، کدگذاری مشترک، جمع آوری و تحلیل داده از گلسر و 
استراس استخراج شده است )Glaser and Strauss, 1967( . همچنین مفهوم طرح مطالعه موردی، منطق 
تکرار و موضوع های مربوط به اعتبار داخلی از کار ین )Yin,  1984( استخراج شده است. ابزارهای نمایش 
جدولی شواهد که در ساخت شواهد برای ساختارها )تم ها( مفیدند، از مایلز و هابرمن استخراج شده است  
  ) Miles and Huberman, 1984 (. استراس به دفاع از ساخت فرضیه از موردکاوی پرداخته است 
اما به چگونگی انجام واقعی آن کمتر توجه کرده است. در واقع ایسنهاردت تکه های مختلف فرایند 
ساخت فرضیه از مطالعه موردی را کنار هم گذاشته و یک نقشه  راه برای این منظور ارائه کرده است. 
این نقشه راه، دیدگاه تحقیقی کثرت گرایی 6 را اتخاذ کرده است. یعنی این فرایند به گونه ای تنظیم 
شده است که به سمت توسعه فرضیه های قابل آزمون و همچنین نظریه ای پیش برود که در تنظیمات 
مختلف قابل تعمیم باشد. در مقابل، نویسندگانی نظیر استراس و ون مانن 7 بیشتر دغدغه استنتاج و 
استخراج یک توصیف پیچیده و کامل از موردکاوی های خاص تحت مطالعه را دارند و به توسعه نظریه 

قابل تعمیم، کمتر توجه کرده اند. 

1. Grounded Theory

2. Theoretical Categories

3. Typology

4. Ease Study Designs

5. Replication Logic
6. Positivisit

7. Van Maanen
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جدول )1( مراحل ساخت فرضیه از طریق مطالعه موردی

شماره 
دلیلفعالیتنام مرحلهمرحله

تعریف سوال تحقیق و در صورت شروع1
امکان سازه های از قبل مشخص شده

متمرکز شدن بر کار
ایجاد پیش زمینه بهتر درباره معیارهای ساختار

انتخاب 2
موردها

هیچ نظریه یا فرضیه قبلی نباشد
تعیین جامعه

نمونه گیری نظری نه تصادفی

حفظ انعطاف پذیری نظری
محدودکردن متغیرهای فرعی و دقیق کردن اعتبار 

خارجی
تمرکز تالش ها بر موردها که از نظر نظری مفید باشند، 

یعنی آنهایی که نظریه را با پر کردن طبقه های 
مفهومی تکرار می کنند یا توسعه می دهند

3
ساخت 
ابزارها و 
پروتکل ها

روش های چندگانه برای جمع آوری 
داده ها

ترکیب داده های کمی و کیفی

تقویت رویش نظریه با  ترکیب منابع داده1 شواهد
دیدگاه هم افزایی به شواهد

تقویت دیدگاه های واگرا و  تقویت رویش

ورود به میدان4

همپوشانی جمع آوری داده ها و تحلیل 
آنها، شامل یادداشت های میدانی2

روش های منعطف و فرصت طلبانه 
برای جمع آوری داده

سرعت بخشیدن به تحلیل ها و آشکار شدن تنظیم های 
سودمند برای جمع آوری داده ها

امکان بهره جویی پژوهشگران از تم های ظاهر شده و 
ویژگی های منحصر به فرد موردها

تحلیل داده ها5
تحلیل درون موردی

جستجوی الگوهای بین موردی با 
استفاده از تکنیک های واگرا

آشنا شدن با داده ها و ایجاد نظریه مقدماتی
وادار کردن  پژوهشگران برای جستجوی فراتر از 
ادراک اولیه و دیدن شواهد از دیدگاه های 

متفاوت

شکل دادن به 6
فرضیه ها

جدول بندی تعاملی
شاهد برای هر موضوع )سازه(

تکرار، غیر نمونه گیری، منطق بین 
موردها

جستجوی شواهد برای یافتن دلیل 
پشت روابط

دقیق کردن تعریف، اعتبار و قابلیت اندازه گیری 
ساختارها

تأئید، توسعه و دقیق کردن نظریه
ایجاد اعتبار داخلی

پوشش دادن  7
ادبیات

مقایسه با ادبیات متضاد

مقایسه با ادبیات مشابه

ایجاد اعتبار داخلی، باالبردن سطح نظری و دقیق 
کردن تعریف ساختارها

تقویت قابلیت تعمیم، بهبود تعریف ساختارها و 
افزایش سطح نظریه

خاتمه فرایند هنگامی که بهبود حاشیه ای3 کم شوداشباع نظریه زمانی که امکان پذیر باشدخاتمه8

1. Triangulation
2. Field Notes
3. Marginal Improvement
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مرحله اول: شروع
تعریف اولیه سوال تحقیق، دست کم با عبارت های کلی، در ایجاد نظریه از مطالعه موردی اهمیت 
دارد. این کار کمک می کند که با یک تمرکز مشخص و از قبل تعیین شده وارد موردکاوی شویم تا 
انواع خاصی از داده ها را به طور نظام مند جمع آوری کنیم. بدون داشتن تمرکز تحقیقی، غرق شدن در 

حجم انبوه داده ها، آسان است. 
   مشخصات از قبل تعیین شده ساختارها نیز می تواند به شکل دهی طرح اولیه تحقیق ساخت 
فرضیه کمک کند. انجام این کار ارزشمند است زیرا به پژوهشگر اجازه می دهد که ساختارها را به طور 
صحیح تری اندازه گیری کند. اگر همچنان که تحقیق پیشرفت می کند، اهمیت این ساختارها اثبات 
شود، آنگاه پژوهشگر یک رویش محکم تجربی برای ظهور نظریه دارد. می توان این ساختارها را به 
طور آشکار در پروتکل مصاحبه و پرسشنامه ها اندازه گیری کرد. هنگامی که بعضی از این ساختارها در 
موردکاوی، مرتبط تشخیص داده شوند، آنگاه معیارهای محکم و چندوجهی 1 وجود خواهد داشت که 

نظریه نوظهور بر مبنای آن رویش می یابد. 
   شناسایی سواالت تحقیق و ساختارهای ممکن کمک کننده است، اما دانستن این موضوع ضرورت 
دارد که هر دوی آنها در این نوع تحقیق آزمایشی 2 اند. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک ساختار در 
نظریه حاصل جایگاهی داشته باشد و مهم نیست که چقدر خوب اندازه گیری می شود. همچنین ممکن 
است سوال تحقیق در حین تحقیق شیفت پیدا کند. بعضی از پژوهشگران تحقیق آزمون نظریه 3 را با 
بهره گیری از یافته های غیرمترقبه و غیر معمول 4، به تحقیق ساخت فرضیه تبدیل کرده اند. در این نوع 

مطالعات، تمرکز تحقیق بعد از شروع جمع آوری داده ها خود را نشان داده است.
پژوهشگر باید مسئله تحقیق را فرموله و احتمااًل بعضی از متغیرهای مهم را با ارجاع به ادبیات 
موجود مشخص کند. با وجود این، باید تا حد ممکن از فکر کردن درباره روابط مشخص بین متغیرها 

و نظریه ها اجتناب کند.

مرحله دوم: انتخاب موردها
موردها به این دلیل انتخاب می شوند که به خصوص برای توضیح دادن، روشن کردن و بسط 
روابط و منطق بین سازه ها مناسب اند. باز هم می گوئیم،  درست همانطور که تجارب آزمایشگاهی به 
صورت تصادفی از میان جامعه تجربه ها یا آزمایش ها انتخاب نمی شوند، بلکه بر اساس این احتمال 
انتخاب می شوند که بینش نظری ارائه می  دهند، به همین صورت، موردها هم به دالئل نظری انتخاب 
می شوند، دالیلی نظیر کشف و مشخص کردن یک پدیده  غیرعادی، تکثیر و افزایش یافته ها از سایر 
1. Triangulated

2. Tentative

3. Theory Testing

4. Serendipitous
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دوره ها، تولید یا تکثیر متناقض یا مغایر، حذف توجیهات گوناگون و شرح مفصل نظریه ظاهر شده. 
نمونه برداری نظری از موارد منفرد، امری سرراست است. اینگونه موردها به این دلیل انتخاب می شوند 
که به شکلی غیرعادی روشنگرند، اما در عین حال که تحقیقات تک موردی می توانند وجود یک 
پدیده را به صورتی مفصل توصیف کنند )Siggelkow , 2007(، مطالعات چند موردی معمواًل مبنای 

.)Yin , 1994( محکم تری برای نظریه سازی فراهم می آورند
   هرگاه نظریه بر اساس آزمایش های موردی چندگانه باشد، دارای زمینه  غنی تر، صراحت بیشتر و 
قابلیت تعمیم بیشتر است )البته در حالی که سایر شرایط مساوی باشند(. موردهای چندگانه این امکان 
را به مقایسه ها می دهند که مشخص کنند آیا یافته ای که آشکار شده نمونه ای است منحصر به فرد 
از یک مورد یگانه، یا اینکه در چند مورد قابل بسط است )Eisenhardt , 1991(. موردهای چندگانه 
نظریه های قوی تری به دست می دهند زیرا زمینه ای بسیار عمیق تر در حوزه  مدارک و شواهد تجربی 

.)Yin, 1994( و متنوع دارند
   افزودن سه مورد به یک تحقیق تک موردی از لحاظ تعداد، چیزی است میانه و متعادل، اما قدرت 
تحلیل را چهار برابر می کند. بنابراین، نظریه سازی از موارد، معمواًل نظریه ای قوی تر، قابل تعمیم تر و 

آزمودنی تر از تحقیق تک موردی به دست می دهد.

مرحله سوم: ساخت ابزارها و پروتكل ها
پژوهشگران در رویش نظریه، از روش های مختلف جمع آوری داده استفاده می کنند. پژوهشگران 
استقراگرا 1 خود را به روش های معمول جمع آوری داده مانند مصاحبه، مشاهده ها و منابع آرشیوی 
محدود نمی کنند. ترکیب منابع داده 2 به وسیله روش های مختلف جمع آوری داده میسر می شود که 

ساختار و فرضیه ها را به صورت قوی تری اثبات می کند.
   تحقیقات کیفی می توانند تنها شامل داده های کیفی یا تنها کمی و یا هردو باشد. ترکیب نوع 
داده ها می تواند موجب هم افزایی شود )Yin, 1981(. شواهد کیفی نشان دهنده روابطی اند که از دید 
پژوهشگر پنهان نیستند. داده های کیفی برای فهم منطق یا نظریه مربوط به روابطی است که در 
داده های کمی به دست آمده است. همچنین داده های کیفی می توانند به طور مستقیم نظریه ای را 

پیشنهاد کنند که با داده های کیفی تقویت شود.
   نکته دیگر، استفاده از چند پژوهشگر است. این مسئله دو مزیت دارد. اول اینکه باعث افزایش 
خالقیت بالقوه در مطالعه می شود. اعضای تیم معمواًل دیدگاه های مکملی دارند که با افزوده شدن 
به داده ها به آنها غنا می بخشند و احتمال ایجاد نظریه های جدید بیشتر می شود. دوم اینکه همگرایی 

مشاهده های چند پژوهشگر، اطمینان یافته ها را افزایش می دهد.

1. Inductive Researchers

2. Triangulation
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مرحله چهارم: ورود به میدان
از ویژگی های قابل توجه برای ایجاد نظریه از مطالعه موردی، هم پوشانی تحلیل داده با جمع آوری 
داده است. برای مثال گلسر و استراس )1967( در مورد اشتراک جمع آوری، کدگذاری و تحلیل داده ها 

بحث کرده اند در حالی که پژوهشگران دیگر تا این مرحله از هم پوشانی پیش نرفته اند. 
   یکی از ابزارهای مهم این هم پوشانی تفسیر برای خود و یا گروه است. ون مانن )1988( بیان 

می کند که تفسیر آگاهانه اتفاقات در مطالعه، شامل دو مرحله مجزای مشاهده و تحلیل است. 
   یک راه مفید، نوشتن اتفاق های روی داده است. این کار واکنشی است نسبت اینکه چه چیزی 
مهم است. زیرا تشخیص کارهای مفید و یا غیرمفید در آینده دشوار است. راه کلیدی دوم برای موفقیت 
در این مرحله، تمرکز فکر با طرح سوال هایی از جمله: »چه باید یاد بگیرم؟« و »چه فرقی بین این 

مورد و مورد دیگر وجود دارد؟« است.
   هم پوشانی تحلیل و جمع آوری داده، نه تنها نقطه شروعی برای مرحله تحلیل داده هاست بلکه 
پژوهشگر از مزایای جمع آوری داده انعطاف پذیر بهره مند می شود. یکی از خصوصیات اساسی ایجاد 
نظریه از مطالعه موردی، آزادی در تنظیمات برای جمع آوری داده است. این تنظیمات می تواند ابزارهای 
جمع آوری داده نظیر افزودن سوال های مصاحبه یا پرسشنامه و یا افزودن منابع داده در موردهای 

انتخابی باشد. 
   گزینه های مختلف این سوال را ایجاد می کند که آیا افزایش منابع داده قانونی است؟ در رویش 
نظریه جواب »بله« است زیرا در اینجا پژوهشگر به تنهایی به شناسایی مورد می پردازد و امکان عمیق 
شدن وجود دارد. فرصت جمع آوری داده از روش های مختلف، می تواند باعث رویش نظریه بهتری 

شود ولی این انعطاف پذیری باید کنترل شود.

مرحله پنجم: تحلیل داده ها 
تحلیل داده ها، قلب رویش نظریه است و فرایند بسیار دشواری است که کمترین کدگذاری در آن 
انجام می شود. یکی از گام های این مرحله، تحلیل درون موردی است. اهمیت تحلیل درون موردی از 
آن جهت است که برخاسته از حجم متناوب داده هاست. گام دیگر این مرحله، جستجوی بین موردی 
برای یافتن الگوهاست که برخاسته از این واقعیت است که افراد به طور فجیعی در پردازش اطالعات 

ضعیف اند.

تحلیل داده های درون مورد
تحلیل داده ها، مشکل ترین و همچنین بخش کمتر کدشده فرایند ایجاد نظریه از مطالعه های موردی 
است. از آنجا که مطالعات منتشر شده، معموالً سایت های تحقیقی 1 و روش های جمع آوری داده را 

1. Research Sites
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شرح می دهند، اما فضای کمی برای بحث درباره تحلیل در نظر می گیرند، بنابراین اغلب یک شکاف 
بزرگ، داده را از نتایج جدا می کند. همانطور که مایلز و هابرمن نوشته اند" یک فرد نمی تواند به طور 
منظم این موضوع را دنبال کند که پژوهشگر چگونه از 3600 صفحه یادداشت های حاصل از میدان، 
به نتایج نهایی رسیده است" )Miles and Huberman, 1984, P. 16(. با وجود این، چند ویژگی کلیدی 

تحلیل را می توان شناسایی کرد. 
   یک مرحله کلیدی، تحلیل درون موردی است. اهمیت تحلیل درون موردی، ناشی از یکی از 
واقعیت های تحقیق مطالعه موردی است که عبارت است از حجم متناوب داده. همانطور که پتیگرو 1 
"مرگ بر اثر خفگی داده )زیادی داده(" وجود دارد. حجم  توضیح داده است در حال حاضر، خطر 
داده بسیار دلهره آور است زیرا مسئله تحقیق اغلب بی انتها 2 است. تحلیل درون موردی، می تواند به 

پژوهشگران کمک کند که با سیل داده ها مواجه شوند. 
   تحلیل درون موردی معمواًل شامل نوشتن شرح مفصل مطالعه موردی برای هر سایت است. 
به  با اهمیت اند زیرا  بینش بسیار  ایجاد  اما در  اغلب توضیحات ساده ای اند،  این شرح های مفصل، 
پژوهشگران کمک می کنند که به سرعت در فرایند تحلیل با حجم اغلب زیاد داده روبه رو شوند. با 
وجود این، هیچ فرمت استانداردی برای این تحلیل وجود ندارد. در این مرحله، می توان از نمایش های 
جدولی و گراف های اطالعاتی مثل گراف های زمانی استفاده کرد. برای سازماندهی اطالعات زمانی، 
می توان از تحلیل توالی 3 استفاده کرد. در واقع، احتمااًل به تعداد پژوهشگران می تواند رویکردهای 
مختلف وجود داشته باشد. با این حال، ایده کلی تحلیل درون موردی، آشنایی نزدیک با هر مورد 
به عنوان یک موجودیت مستقل است. این فرایند باعث می شود که قبل از اینکه محقق به تعمیم 
دادن الگوها 4 در همه مورد ها بپردازد، الگوهای منحصر به فرد هر مورد آشکار شود. به عالوه، منجر 
به آشنایی کامل محقق با هر مورد می شود که به نوبه خود مقایسه بین موردها را سرعت می بخشد. 

کدگذاری باز 5
در رویش نظریه 6 از کدگذاری باز استفاده می شود. کدگذاری باز اولین مرحله از فرایند تحلیل کیفی 
است. در این مرحله، نام هایی به "واحد 7های داده،" اختصاص داده می شود. یک واحد ممکن است 
مربوط به چند کلمه، یک جمله، چند جمله یا یک پاراگراف باشد. کد- برچسب های به وجود آمده باید 

1. Pettigrew )1988(

2. Open Ended

3. Sequence Analysis

4 Patterns

5. Open Coding

6. Grounded Theory

7. Unit
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با یکدیگر مقایسه شوند و به دسته ها یا گروه های بزرگتری طبقه بندی شوند. طبقه بندی که از داده ها 
استخراج می شود، تم ها و موضوع های مهم را نشان خواهد داد و به پژوهشگر کمک می کند که دریابد که 
در مراحل بعد، تمرکز جمع آوری داده در کجاها باید قرار گیرد. همچنین کمک می کند که تمرکز دقیق تری 
در رابطه با سوال تحقیق خود به دست آورد. ماهیت این رویکرد تحقیقی، بدون تردید به این معناست که 
سوال تحقیق اولیه در دامنه وسیع تری مورد تمرکز قرار خواهد گرفت. همچنین امکان پایش و محدود 

.)Strauss and Corbin, 1998( کردن حوزه سوال تحقیقی وجود دارد

جستجو برای الگوهای بین موردی 1 
تحلیل درون موردی با جستجوی بین موردی برای الگوها همراه است. فنونی که در این مرحله 
وجود دارند از این واقعیت ناشی می شوند که افراد به طور فجیعی در پردازش اطالعات ضعیف اند. آنها 
بر مبنای داده های محدود، به نتایج پرش می کنند، بیش از حد تحت تأثیر ظواهر یا پاسخ دهنده های 
خبره تر قرار می گیرند، از ویژگی های آمار پایه ای غفلت می ورزند یا گاهی اوقات به طور سهوی شواهد 
ردکننده 2 را نادیده می گیرند. خطری که وجود دارد این است که پژوهشگران در نتیجه این اریب در 
پردازش اطالعات، به نتیجه گیری های نابالغ  و حتی غلط می رسند. بنابراین، کلید مقایسه بین موردی 

خوب، بی اثرکردن این گرایش ها از طریق جستجوی داده ها در بسیاری از روش های واگرا است.  
   منظور از فن 3 انتخاب طبقه ها یا ابعاد 4 و سپس جستجو برای شباهت های درون گروهی همراه با 
تفاوت های بین گروهی است. ابعاد می توانند توسط مسئله تحقیق یا با ادبیات موجود پیشنهاد شوند یا 
پژوهشگر می تواند به طور ساده چند بعد را انتخاب کند. به عنوان مثال در مطالعه ای در مورد تصمیم گیری 
استراتژیک، بورجویس و ایسنهاردت موردها را به طبقه های مختلف شامل با عملکرد باال در مقابل با عملکرد 
 .)Bourgeois and Eisenhardt, 1988(پائین، اندازه بزرگ در مقابل اندازه کوچک و نظایر آن تفکیک کردند
بعضی از طبقه ها نظیر اندازه، هیچ الگوی مشخصی را نشان ندادند، اما سایر طبقه ها مثل عملکرد، منجر 
به الگوهای مهمی از شباهت درون گروهی و تفاوت های موجود در سرتاسر گروه شدند. توسعه این فن 
شامل استفاده از یک جدول 2*2 یا طرح های سلولی دیگر برای مقایسه همزمان چند طبقه یا حرکت به 

سمت یک مقیاس اندازه گیری پیوسته است که امکان رسم نمودار را فراهم کند. 
دومین فن، انتخاب جفت مورد ها و سپس فهرست کردن شباهت ها و تفاوت های بین هر جفت 
است. این فن، پژوهشگران را مجبور می کند که به دنبال شباهت ها و تفاوت های دقیق بین موردها 
باشند. کنارهم قراردادن موردهایی که به نظر مشابه می رسند، توسط پژوهشگری که به دنبال تفاوت ها 
1. Cross-Case

2. Disconfirming Evidence
3. Tactic

4. Categories or Dimensions
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است، می تواند منجر به شکستن چارچوب های ساده شود. به طور مشابه، جستجو برای شباهت ها در 
جفت هایی که به نظر متفاوت می رسند می تواند منجر به فهم پیچیده تری شود. نتیجه این مقایسه های 
اجباری می تواند طبقه بندی ها و مفاهیم جدیدی باشد که پژوهشگران پیش بینی نمی کرده اند. به عنوان 
مثال، ایسنهاردت و بورجویس دریافتند که تفاوت های قدرت مدیرعامل ها بر ادراک اولیه از شرکت 
سلطه دارد. با این وجود، فرایند مقایسه زوجی، پژوهشگران را به این سمت هدایت کرد که بفهمند 
سرعت فرایند تصمیم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. سرانجام گسترش این فن، گروه بندی موردها به 

سه یا چهاردسته برای مقایسه است. 
   سومین راهبرد، تقسیم کردن داده ها بر اساس منبع داده است. به عنوان مثال، یک پژوهشگر، داده های 
حاصل از مشاهده 1 را مرتب می کند، در حالی که پژوهشگر دیگر مصاحبه ها را مرور می کند و پژوهشگر 
دیگر با شواهد حاصل از پرسشنامه کار می کند. این فن، در جداسازی تحلیل های داده های کیفی و کمی در 
 .)Bourgeois and Eisenhardt, 1988( مطالعه ای در خصوص تصمیم گیری راهبردی مورد استفاده واقع شد
این فن، از بینش های منحصر به فردی بهره می برد که به واسطه انواع مختلف منابع داده امکان پذیر می شود. 
هنگامی که شواهد با یکدیگر در تضاد باشند، پژوهشگر گاهی اوقات می تواند شواهد را از طریق جستجوی 
عمیق تر معنای تفاوت ها تطبیق دهد. در مواقع دیگر، این تضاد یک بدل یا الگوی تصادفی، یا تفکر اریبی 
در تحلیل را نمایش می دهد. یک روش مشتق شده از این تاکتیک، جداکردن داده ها به گروه های موردها 
و تمرکز بر یک گروه  از موردها در ابتدا است، در حالی که بر گروه های دیگر بعدها تمرکز خواهد شد. 
گرسیک 2 از این فن در جداسازی تحلیل  موردهای گروه دانش آموزی از سایر موردهایش استفاده کرد.

   به طور کلی، ایده ای که در پشت این فنون جستجوی بین موردی نهفته است، مجبور کردن 
پژوهشگران برای فراتر رفتن از تصورهای اولیه به ویژه از طریق استفاده از لنزهای ساختاریافته و 
مختلف روی داده هاست. این فنون، احتمال رسیدن به نظریه قابل اطمینان و صحیح را بهبود می دهند 
که عبارت است از نظریه ای که تطابق نزدیکی با داده ها داشته باشد. همچنین فنون جستجوی بین 
موردی، احتمال به دست آوردن یافته های جدیدی که ممکن است در داده ها وجود داشته باشند را 

افزایش می دهند. 

 مرحله ششم: تشكیل فرضیه ها
در نتیجه تحلیل درون موردی به عالوه فنون مختلف بین موردی و برداشت کلی، موضوع های 
آزمایشی 3، مفاهیم و احتمااًل حتی روابط بین متغیرها شروع به ظاهرشدن می کنند. مرحله بعدی این 
فرایند به شدت تکرارشونده 4، عبارت است از مقایسه نظام مند فریم های به وجود آمده با شواهد هر 

1. Observational Data

2. Gersick, 1988

3. Tentative Themes

4. Iterative
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مورد، به منظور ارزیابی اینکه چقدر خوب یا ضعیف با داده های هر مورد همخوانی دارند. ایده اصلی 
این است که پژوهشگران پیوسته نظریه و داده ها را با یکدیگر مقایسه کنند )یک فرایند تکرارشونده 
به سمت نظریه که تطابق نزدیکی با داده ها داشته باشد(. تطابق نزدیک برای ایجاد نظریه خوب مهم 
است زیرا از بینش های جدید محتمل از داده ها بهره می برد و منجر به نظریه ای می شود که از لحاظ 

تجربی معتبر است. 
   یک مرحله در تشکیل فرضیه ها دقیق ترکردن 1 ساختارها است. این فرایند دو بخشی است که 

شامل:
1( پایش تعریف ساختار؛

2( ساخت شاهدی که ساختار را در هر مورد اندازه گیری کند. 

این کار از طریق مقایسه دائم بین داده ها و ساختارها انجام می شود به طوری که شواهد جمع آوری 
شده از منابع متنوع به سمت یک ساختار منفرد و خوش تعریف همگرا می شوند. این فرایند شبیه به 
ایجاد یک معیار با ساختار منفرد از شاخص های چندگانه در تحقیقات آزمون فرضیه است )تحلیل 
فاکتور(. به عبارت دیگر، پژوهشگران از منابع چندگانه شاهد برای ایجاد معیارهای ساختار استفاده 
می کنند. این معیارها، ساختار را تعریف می کنند و آن را از سایر ساختارها مجزا می سازند. در واقع، 
پژوهشگر سعی در تبیین اعتبار ساختار دارد. تفاوتی که با تحقیقات آزمون فرضیه وجود دارد این 
است که ساختار، تعریف ساختار و اندازه گیری، اغلب از خود فرایند تحلیل ظاهر می شوند نه اینکه از 
قبل مشخص شده باشند. تفاوت دوم این است که هیچ روشی شبیه تحلیل فاکتور برای فروریختن 

شاخص های چندگانه به یک معیار ساختار منفرد وجود ندارد. دالیل آن عبارت اند از: 
1( ممکن است شاخص ها در بین موردها با یکدیگر تفاوت داشته باشند )یعنی ممکن است همه 

موردها، همه معیارها را نداشته باشند(؛
2( فروریختن شواهد کیفی )که در تحقیق ساخت فرضیه متداول است( مشکل است. 

   بنابراین بسیاری از پژوهشگران بر جداولی تکیه می کنند که شواهد مربوط به ساختار را خالصه 
و طبقه  بندی می کنند. دلیل تعریف و ساخت شاهد برای یک ساختار در تحقیقات ساخت فرضیه، 
همانند تحقیقات آزمون فرضیه سنتی است. یعنی ایجاد دقیق تعریف ساختارها و شواهد، باعث تولید 
ساختارهای بسیار دقیق تعریف شده و قابل اندازه گیری می شود که برای یک نظریه قوی ضروری اند. 
   استراس و کوربین از این مرحله تحت عنوان کدگذاری محوری  2یاد می کنند. مرحله کدگذاری 
محوری به فرایند جستجو برای روابط بین طبقه های داده برمی گردد که از کدگذاری باز به وجود 

1. Sharpening

2. Axial coding
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آمده اند. هنگامی که روابط بین طبقه ها 1 )تم ها( تشخیص داده شد، دوباره با ظهور زیرطبقه ها 2 به شکل 
سلسله مراتبی مرتب می شوند. اساس این رویکرد، کاوش و توضیح یک پدیده است. واضح است که 
روابطی بین این جنبه ها یا طبقه ها )تم ها( وجود خواهد داشت و هدف تحلیل پژوهشگر، توضیح آن 
روابط خواهد بود. به محض اینکه روابط تشخیص داده شد، سپس باید به دنبال تأئید آن در مقابل 
جمع آوری داده های واقعی بود )Strauss and Corbin, 1998(. دومین مرحله در تشکیل فرضیه ها، 
تأئید این موضوع است که روابط ظاهرشده بین ساختارها با شواهد در هر مورد مطابقت داشته باشد. 
گاهی اوقات یک رابطه توسط شواهد مورد تأئید واقع می شود در حالی که در بعضی موارد اصالح یا 
رد می شود یا به دلیل کافی نبودن شواهد بیرون آورده می شود. استراس و کورین پیشنهاد کردند که این 
مرحله با فرمول بندی سوال ها یا بیایندها )گزاره ها( به عهده گرفته شود که بعدها بتوان آنها را به صورت 
فرضیه ها بیان کرد تا روابط مورد آزمون قرار گیرند )Strauss and Corbin, 1998(. این فرایند تأئید، شبیه 
به تحقیقات آزمون فرضیه سنتی است. تفاوت کلیدی که وجود دارد، این است که هر فرضیه برای هر مورد 
بررسی می شود نه برای جمیع موردها )روابط تجمیعی(. بنابراین منطق پشت آن، تکرار است که عبارت 
است از منطق برخورد با مجموعه ای از موردها به عنوان مجموعه آزمایش ها در هر مورد که به منظور 
تأئید یا رد فرضیه ها به کار می رود )Yin, 1984(. هر مورد شبیه به یک آزمایش است و مورد های چندگانه 
شبیه به آزمایش های چندگانه اند. این کار خالف منطق نمونه گیری تحقیقات سنتی آزمون فرضیه در 
آزمایش هاست که در آن روابط تجمیعی در سرتاسر نقاط داده با استفاده از آماره های خالصه شده نظیر 
مقادیر F آزمون می شوند. در منطق تکرار، موردهایی که روابط ظاهرشده را تأئید می کنند، اطمینان را 
در اعتبار روابط افزایش می دهند. مورد هایی که روابط را رد می کنند، اغلب می توانند فرصتی برای پایش 

. )Eisenhardt, 1989(و توسعه نظریه فراهم آورند
   در این مرحله، باید به دنبال جستجوی شواهدی بود که از این سوال ها پشتیبانی کند و باید موارد 

.)Strauss and Corbin, 1998 ( در روابط را پیدا کرد )منفی نشان دهنده تفاوت ها )اختالف ها

کدگذاری انتخابی
پس از یک دوره طوالنی جمع آوری داده، نوبت به کدگذاری انتخابی می رسد. هدف این مرحله، 
شناسایی یکی از طبقه های اصلی است که تحت عنوان طبقه )تم( اصلی، مرکزی یا محوری شناخته 
می شود )Strauss and Corbin, 1990(. این کار به منظور ارتباط دادن سایر طبقه ها به این طبقه با 
قصد یکپارچه کردن تحقیق و ایجاد یک نظریه رویش یافته 3 است. در مرحله کدگذاری محوری، تأکید 
بر تشخیص روابط بین طبقه ها و زیرطبقه های آنها بود. در این مرحله، تأکید بر تشخیص و توسعه 

1. Categories

2. Sub categories

3. Grounded
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روابط بین طبقه های اصلی است که از این رویکرد رویش یافته به وجود آمده اند، تا منجر به توسعه 
یک نظریه توضیحی 1 شود.

   اکنون، داده های کیفی به منظور درک این مطلب که چرا روابط ظاهرشده برقرارند یا نیستند، به 
طور ویژه ای مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که یک رابطه پشتیبانی شود، اغلب داده های کیفی 
فهم خوبی درباره پویایی های مربوط به روابط فراهم می آورند که عبارت اند از "چرایی" آنچه در حال 
روی دادن است. این موضوع، برای ایجاد اعتبار داخلی ضروری است. درست همانند تحقیقات آزمون 
فرضیه، یک رابطه مشهود ممکن است به طور ساده یک همبستگی بدلی باشد یا ممکن است اثر 
متغیرهای ثالث دیگر را روی هر یک از دوتای دیگر نشان دهد. بنابراین، کشف دالیل نظری پشت آن 
در مورد اینکه چرا رابطه وجود دارد، مهم است. این کار به ایجاد اعتبار داخلی یافته ها کمک می کند. 
و  ساختارها  اندازه گیری  شامل  نظریه،  رویش  تحقیقات  در  فرضیه ها  تشکیل  کلی،  طور  به     
اعتبارسنجی روابط می شود. این فرایندها شبیه به تحقیقات آزمون فرضیه سنتی اند. با وجود این، 
فرایندها در تحقیقات ساخت فرضیه یشتر مبتنی بر قضاوت اند زیرا پژوهشگران نمی توانند از آزمون های 
آماری نظیر آماره F استفاده کنند. گروه تحقیق باید در مورد قوت و سازگاری 2 روابط در درون موردها 
و بین موردها قضاوت کند و نیز هنگامی که یافته ها را منتشر می سازد، شواهد و مراحل را کاماًل نشان 

دهند به طوری که خوانندگان بتوانند استانداردهای خودشان را اعمال کنند. 

مرحله هفتم: واکاوي 3 ادبیات
یک ویژگی کلیدی ساخت فرضیه، عبارت است از مقایسه مفاهیم، نظریه یا فرضیه های ظاهر شده 
با ادبیات موجود. این کار، شامل طرح این سوال است: یافته شبیه به چه چیزی است، چه کسی آن را 

انکار کرده و چرا؟
   کلید انجام این فرایند، بررسی دامنه وسیعی از ادبیات است.

   بررسی ادبیاتی که با نظریه ظاهر شده در تضاد است، به دو دلیل مهم است. اول اینکه اگر 
پژوهشگران از یافته های متضاد/متناقض غفلت کنند، آنگاه اطمینان یافته ها کاهش می یابد. به عنوان 
مثال، ممکن است خوانندگان تصور کنند که نتایج غلط است )چالشی برای اعتبار داخلی( یا اگر صحیح 
است، مختص مطالعه موردهای مشخص است )چالشی برای تعمیم پذیری(. دومین دلیل که شاید 
مهم تر باشد این است که ادبیات متضاد نشان دهنده یک فرصت است. کنار هم قراردادن نتایج متضاد 
پژوهشگران را وادار به طرز فکر خالقانه تر و چارچوب شکن می کند که در غیر این صورت ممکن است 
آنها قادر به دستیابی به آن نباشند. نتیجه می تواند هم نسبت به نظریه ظهوریافته و هم نسبت به ادبیات 
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متضاد بینش عمیق تری ایجاد کند به عالوه اینکه مرزهای تعمیم پذیری تحقیق باریک تر می شوند. 
   همچنین، ادبیاتی که یافته های مشابه را به بحث می گذارند نیز مهم است زیرا شباهت های نهفته 
در پدیده هایی که به طور طبیعی به یکدیگر ارتباط ندارند را به یکدیگر گره می زند. اغلب نتیجه حاصل 
نظریه ای خواهد بود که اعتبار داخلی محکم تر، تعمیم پذیری وسیع تر و سطح مفهومی باالتری دارد. 
به عنوان مثال لئونارد بارتون 1 در مطالعه ای که راجع به نوآوری فناوری در یک شرکت کامپیوتری 
کالن داشت، یافته های خود در مورد پذیرش متقابل فناوری و سازمان میزبان را به یافته های مشابه 
در ادبیات آموزش و تحصیل ارتباط داد. در نتیجه انجام این کار، او اطمینان به اعتبار و تعمیم پذیری 
یافته هایش را تقویت کرد زیرا دیگران در بستر بسیار متفاوتی از کار وی یافته های مشابهی داشتند. 
همچنین با گره زدن به فرایندهای پذیرش متقابل در تحصیل، سطح مفهومی تحقیق را دقیق تر و 
غنی تر کرد. در واقع این کار باعث می شود که دیگران اعتماد کنند که پژوهشگر پدیده معتبری را 

مشاهده کرده است. 
   به طور کلي گره زدن تئوري ظهوریافته با ادبیات موجود، باعث افزایش اعتبار داخلي، قابلیت 
تعمیم پذیري و سطح نظری بودن تحقیق ساخت فرضیه از مطالعه موردي مي شود. اگرچه برقراري 
ارتباط بین نتایج با ادبیات، در بیشتر تحقیقات اهمیت دارد، انجام آن به ویژه در تحقیقات ساخت فرضیه 

ضروري است زیرا یافته ها اغلب بر مبناي تعداد بسیار محدودي از مورد ها هستند.
دو موضوع در خاتمه کار مهم اند: زمان متوقف  کردن تعداد موردها و زمان متوقف کردن رفت و 
برگشت )تکرار( بین نظریه و داده. در موضوع اول، به طور ایده آل، پژوهشگران باید اضافه کردن به 
موردها را زمانی خاتمه دهند که اشباع تئوریکی به دست آمده باشد )اشباع تئوریکی به عبارت ساده 
نقطه ای است که در آن افزایش یادگیری به حداقل می رسد زیرا پژوهشگران پدیده ای را مشاهده 
می کنند که قباًل هم دیده اند )Glaser and Strauss, 1967(. این ایده کاماًل شبیه به خاتمه  دادن به 
بازنگری یک نوشته است هنگامی که بهبود افزایشی در کیفیت آن به حداقل می رسد. در عمل، برای 
تعیین زمان خاتمه موردها اغلب اشباع تئوریکی با مالحظات عملی مانند زمان و هزینه در هم گره 
می خورد. در واقع، برنامه ریزی در ابتدای کار برای مطالعه تعداد موردهای مشخص، برای پژوهشگران 
غیرمعمول نیست. این نوع برنامه ریزی ممکن است به دلیل دسترسی منابع و به دلیل محدودیت های 
زمانی ضروری باشد که پژوهشگران را مجبور به پیشبرد موازی موردها می کند. سرانجام، اگرچه 
ایده آلی برای تعداد موردها وجود ندارد، معمواًل تعداد بین 4 و 10 مورد خوب جواب می دهد. اگر تعداد 
موردها کمتر از 4 باشد، اغلب تعمیم نظریه دشوار خواهد بود و پیچیدگی زیادی خواهد داشت و احتمااًل 
رویش تجربی آن متقاعدکننده نخواهد بود، مگر اینکه کیس چند مورد کوچک در درون خود داشته 
باشد. اگر تعداد موردها بیش از 10 مورد باشد، مواجه با پیچیدگی و حجم زیاد داده ها، دشوار خواهد بود. 

1. Leonard-Barton, 1988
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   دوباره در دومین موضوع خاتمه، یعنی زمان خاتمه تکرار  بین نظریه و داده نیز "اشباع" نکته کلیدی 
است. یعنی فرایند تکرار زمانی خاتمه می یابد که افزایش بهبود در نظریه حداقل باشد. خروجی نهایی رویش 
 ،Mintzberg and Waters, 1982 نظریه از مطالعه های موردی، می تواند مفاهیم )به عنوان نمونه تحقیق
 Harris که مفهوم استراتژی عمدی و ناشی شده 1(، یک چارچوب مفهومی )به عنوان مثال تحقیق
and Sutton`s, 1986، چارچوب ورشکستگی، یا فرضیه ها یا احتمااًل نظریه متوسط 2  )به عنوان مثال 

Eisenhardt and Bourgeois`s و 1988، نظریه متوسط سیاست ها در محیط های با سرعت باال( باشد. 

ممکن است خروجی نهایی ناامیدکننده باشد. ممکن است تحقیق نظریه ای که از قبل وجود داشته را 
تکرار کند یا ممکن است هیچ الگوی واضحی در بین داده ها وجود نداشته باشد.  

ارزیابی ایجاد فرضیه با استفاده از مطالعه موردی
به طور کلی هیچ مجموعه راهنمای پذیرفته شده ای برای ارزیابی این نوع تحقیق )ایجاد فرضیه از 
طریق مطالعه موردی( وجود ندارد. با این  حال، چند معیار برای این کار وجود دارد که مناسب به نظر 
می رسد. ارزیابی به این موضوع برمی گردد که آیا مفاهیم، چهارچوب یا فرضیه هایی که از این فرایند 
ظاهر می شوند "نظریه خوب" 3 اند یا خیر. پس از آن، نکته این فرایند ایجاد نظریه یا حداقل شروع 
به ایجاد یک نظریه است. همانطور که ففر 4 می گوید، نظریه خوب، صرفه جو، قابل آزمون و به لحاظ 
منطقی منسجم 5 است. بنابراین یک تحقیق ساخت فرضیه قوی، منجر به نظریه خوب می گردد که در 

پایان تحقیق و نه در ابتدای آن ظاهر می شود.
   همچنین ارزیابی تحقیق ساخت فرضیه، بستگی به موضوع های تجربی شامل قدرت روش و 
شواهد رویش دهنده نظریه دارد. آیا پژوهشگران یک روش تحلیلی را به دقت دنبال کرده اند؟ آیا 
شاهد، نظریه را پشتیبانی می کند؟ آیا پژوهشگران، توضیحات رقیب را رد کرده اند؟ درست همانند 
سایر تحقیقات تجربی، پژوهشگران باید اطالعاتی درباره نمونه، رویه های جمع آوری و تحلیل داده ها 
ارائه دهند. همچنین، آنها باید شواهد کافی برای هر ساختار )تم( نشان دهند تا برای خوانندگان این 
امکان فراهم شود که ارزیابی خودشان را از تطابق نظریه با داده داشته باشند. اگرچه هیچ معیار موجز و 
مختصری نظیر مقادیر F  یا ضرایب همبستگی وجود ندارد، با این حال، گزارش دهی کامل اطالعات 
باید این اطمینان را ایجاد کند که نظریه معتبر است. به طور کلی، همانند تحقیقات آزمون فرضیه، یک 

تحقیق ساخت فرضیه قوی، تطابق خوب، گرچه نه لزوماً کامل، با داده ها دارد.
   سرانجام، تحقیق ساخت فرضیه قوی باید منجر به بینش های جدیدی شود. ساخت فرضیه ای 
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که به طور ساده نظریه های گذشته را تکرارکند، در بهترین حالت، نوآوری نسبتاً کمی دارد. تکرار در 
تحقیقات آزمون فرضیه خوب است اما در تحقیقات ساخت فرضیه، هدف نظریه جدید است. بنابراین 

یک تحقیق ساخت فرضیه قوی، بینش های جدید و شاید حتی چهارچوب شکنی را ارائه می کند. 
بیشتر تحقیقات تجربی از نظریه به داده سوق یافته اند. با وجود این، جمع آوری دانش شامل چرخه 
مستمری بین نظریه و داده است. بنابراین انجام تحقیقاتی که از داده به سمت نظریه حرکت می کنند 

نیز به همان اندازه برای تکمیل این چرخه ضروری است. 

نقاط قوت رویش نظریه از مطالعه موردی
از نقاط قوت ایجاد نظریه از موردکاوی این است که احتمال ایجاد نظریه های جدید وجود دارد. 
 Cameron and( به وجود می آید  متناقض  یا شواهد  قراردادن تضادها  کنار هم  از  دیدگاه خالقانه 
Quinn, 1988(. بارتانک )1988( بیان می کند که فرایند تطبیق تضادها افراد را مجبور به تغییر ادراک 

به سمت تجربیات جدید می نماید. تالش برای تطبیق شواهد موردها، انواع داده ها و پژوهشگران 
مختلف و بین موردها و ادبیات موجود، احتمال تغییر ساختار خالقانه به یک دیدگاه تئوریک جدید را 

افزایش می دهد. 
   دومین نقطه قوت آن این است که نظریه به وجود آمده، با ساختارها قابل آزمایش و اندازه گیری 
است و فرضیه ها، قابلیت رد دارند. ساختارها قابل اندازه گیری اند زیرا طی فرایند ایجاد نظریه اندازه گیری 

می شوند.
   فرضیه های به دست آمده احتمااًل برای دالیل و شواهد مشابه قابل بازبینی اند. نظریه ای که از 

شواهد مستقیم به دست آمده است، مشکالت آزمون پذیری دارد. 
   سومین نقطه قوت ایجاد نظریه از مطالعه موردی این است که نظریه به دست آمده به صورت 
تجربی معتبر است. احتمال معتبر بودن نظریه باالست زیرا فرایند ایجاد نظریه با شواهد در هم پیچیده اند 
و نظریه ایجاد شده با شواهد تجربی سازگار خواهد بود. در تحقیقات رویش نظریه، پژوهشگران از آغاز 
تحقیق به سوال ها و داده ها پاسخ می دهند. همین کار منجر به احساس نزدیکی پژوهشگر می شود 
)Mintzberg, 1979(. این تعامالت نزدیک یا شواهد واقعی، معمواًل نظریه هایی ایجاد می کنند که 

واقعیت را مانند آینه منعکس می کند.

نقاط ضعف رویش نظریه از مطالعه موردی
ایجاد نظریه می شود، ممکن است منجر به تضعیف آن  از خصوصیاتی که باعث تقویت  برخی 
شود. برای مثال، استفاده گسترده از شواهد تجربی می تواند ایجاد نظریه را بیش از حد پیچیده کند. 
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ایجاد  اما معمواًل حجم متناوب داده های مفید، وسوسه  از نشانه های نظریه خوب، امساک 1 است. 
نظریه هایی که دربرگیرنده همه چیز باشند را به وجود می آورد. نتیجه حاصل می تواند نظریه ای باشد 
که در جزئیات بسیار غنی است ولی سادگی دیدگاه ها را ندارد. به دلیل نبود اندازه های کمی نظیر نتایج 
رگرسیون یا شواهد مطالعات موردی چندگانه، ممکن است نتوان ارزیابی کرد که مهم ترین رابطه کدام 

است و کدام یک مربوط به یک مورد خاص است.
   نقطه ضعف دیگر این است که ممکن است منجر به ایجاد نظریه های محدود 2 و ویژه 3 شود. ایجاد 
نظریه از مطالعه موردی یک رویکرد پایین به باالست که در آن حالت های خاص داده ها، نظریه های 
عمومی را ایجاد می کنند. بنابراین، ریسکی وجود دارد که نظریه، پدیده خیلی خاصی را توصیف کند یا 
نظریه پرداز نتواند سطح عمومیت نظریه را افزایش دهد. چنین نظریه هایی احتمااًل آزمون پذیر، جدید 
و از نظر تجربی معتبرند اما آنها فاقد نظریه های رفت و برگشتی اند. در واقع، آنها نظریه هایی برای 

پدیده های خاص اند. 

نتیجه گیری
در این مقاله یک روش هشت مرحله ای برای رویش نظریه با استفاده از مطالعات موردی چندگانه 
معرفی شد و روش های مختلف تحلیل داده های کیفی برای تحلیل داده های حاصل از موردها توضیح 
داده شد. نظریه حاصل از این نوع تحقیقات، را می توان بعدها در تحقیقات کمی و آماری مورد بررسی 
و تأئید قرار داد. احتمال معتبر بودن نظریه حاصل باالست زیرا فرایند ایجاد نظریه با شواهد در هم 
پیچیده اند و نظریه ایجاد شده با شواهد تجربی سازگار است و کاماًل مبتنی بر داده های واقعی به دست 

آمده است. به عنوان یک نمونه کاربردی، می توان به رساله دکترای رنجبرفرد )1392( اشاره کرد. 

1. Parsimony

2. Narrow

3. Idiosyncratic
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شاخص های  نوین برای سنجش تأثیر اجتماعی 
انتشارات علمی:  مروری بر مزایا و کاستی ها

مهری صدیقی 1

چكیده
امروزه چگونگی سنجش تأثیر اجتماعی پژوهش در مقایسه با تأثیر علمی آن، چندان روشن نیست. هرچند بررسی های 
دقیق 2 و کتاب سنجی ها روش های استانداردی برای سنجش تأثیر علمی به شمار می روند، لیکن هنوز ساختار قابل 
قبولی برای سنجش تأثیر اجتماعی وجود ندارد. سنجه های جایگزین )آلتمتریکس 3( گزینه های مناسبی برای سنجش 
تأثیر اجتماعی پژوهش محسوب می شوند. آلتمتریکس سنجه های مبتنی بر وب را برای تأثیر مقاالت و سایر مدارک 

علمی با استفاده از داده های رسانه های اجتماعی )همچون توییتر 4 یا مندلی 5( توصیف می کند. 
   با این دیدگاه هدف از انجام این مطالعه بررسی توانایی های آلتمتریکس در سنجش تأثیر اجتماعی است. برای 
تأثیر گسترده تر  تا چه  حد می تواند برخالف معیارهای سنتی،  "آلتمتریکس"  این سوال پژوهش که  به  پاسخگویی 
پژوهش را اندازه گیری کند؟ با استفاده از روش توصیفی، تعاریف و رده بندی "آلتمتریکس" و نیز مزایا و کاستی های آن 
برای سنجش تأثیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در حقیقت سنجه های جایگزین )آلتمتریکس( 
می توانند به عنوان مکملی در کنار شاخص های علم سنجی برای بررسی عملکرد پژوهش و اثرگذاری تولیدات علمی 

مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژگان: سنجه های جایگزین، سنجش تأثیر، تأثیر اجتماعی، علم سنجی، انتشارات علمی.

مقدمه
تا چند دهه پیش، فرض کلی در سیاست علمی این بود که جامعه ای که بتواند بیشترین بهره وری 
باال  بسیار  استانداردهای موجود علمی، در سطح  پایه  بر  باشد،  انجام شده داشته  از پژوهش های  را 

 Sedighi@irandoc.ac.ir 1 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(؛
2. Peer review

3. Altmetrics

4.Twitter

5. Mendeley
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ارزیابی می شود. در سال های اخیر این رویکرد در سیاست علم کم رنگ تر شده است و سیاست گذاران 
انتظار دارند که علم ارزش خود را در جامعه نشان دهد )Bornmann, 2013(. در حال حاضر رویکرد 
مطالعه موردی 1 در تأثیر اجتماعی مورد توجه است، با این حال این رویکرد نمی تواند پاسخگوی تمامی 
نیازهای مرتبط با ساختار تأثیر اجتماعی باشد. به عقیده فرانک 2 و نیسون 3 )2009( بهترین روش تأثیر 
اجتماعی )در پژوهش های پزشکی( باید "امکان  پذیر باشد، خیلی پرزحمت نباشد، و از نظر اقتصادی 
ماندگار باشد". به  منظور سنجش تأثیر پژوهش بر بخش های خاصی از جامعه، وجود شاخص های 
دقیق و قابل اطمینان، با هدف اصلی ایجاد تعامل سازنده و ارتباط موفق بین پژوهش و ذینفان جامعه 
نتایج پژوهش های خود  بتوانند به  منظور جذب بودجه تحقیقاتی،  باید  ضروری است. پژوهشگران 
را برای اجتماعی بزرگ تر تفسیر کنند. مسئله ای که با پیچیده تر شدن موضوع های علمی بزرگ تر 

می شود. 

آلتمتریكس چیست؟
سنجه های جایگزین )که برای متمایزشدن از کتاب سنجی تحت عنوان آلتمتریکس خوانده می شوند(، 
گزینه های مناسبی برای سنجش تأثیر اجتماعی پژوهش محسوب می شوند، زیرا روش های جدیدی 
را برای سنجش تعامل )اجتماعی( با خروجی پژوهش ارائه می کنند )Piwowar, 2013(. "آلتمتریکس 
.... واژه ای برای توصیف معیارهای مبتنی بر وب به  منظور تأثیر اطالعات علمی، با تأکید بر رسانه های 

.)Shema et al., 2014a  Shema et al., 2014b( »اجتماعی به عنوان منابع داده هاست
   در سنجش های سطح مقاله )ALMs, Fenner, 2013b( مشاهده ها 4 ، بارگیری ها 5، کلیک ها 6 ، 
یادداشت ها 7 ، توییت ها 8 ، الیک ها 9 ، اشتراک ها 10  ، برچسب ها 11 ، پست ها 12 ، بحث ها 13، نشانه گذاری ها 14 ، 

1. Case-Study

2. Frank

3. Nason

4. View

5. Download

6. Click

7. Note

8. Tweet

9. Like
10. Share

11. Tag

12. Post

13. Discussion

14. Bookmark
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نظرات 1 و ... شمارش می شوند. آدیه 2 و رو 3 )2013( این رویدادهای فردی )نظیر توییت ها یا اشتراکات( را 
چنانچه به مقاله لینک شوند، تحت عنوان »اشاره ها 4« و چنانچه لینک نشوند به نام "پست ها" می خوانند. 
"امروزه برای هر نوع استفاده فردی از یک منبع الکترونیکی، این سیستم می تواند منبع مورد استفاده، 
شخصی که از آن استفاده می کند، مکان و زمان  استفاده، موضوع درخواست و نوع رکورد را ثبت کند" 
)Kurtz,  Bollen, 2010: 4(. "استفاده" بیشتر یا کمتر از نتایج پژوهش می تواند یا منعکس کننده تأثیر 

.)Neylon, Willmers, King, 2014( مستقیم پژوهش یا به  عنوان شواهدی از تأثیر "واقعی" باشد
   اهمیت این سنجه های جایگزین توسط یکی از بزرگ ترین ارائه کنندگان پایگاه های اطالعاتی 
چندرشته ای یعنی الزویر 5 نشان داده شده است. به عقیده چامبرلیین 6 )2013( و پیووار 7 و پرایم 8 )2013( 
پژوهشگران، پیش از این، عالوه بر سنجش های تأثیر استنادی، آلتمتریکس را در فهرست انتشاراتی 
altmetrics.org/ و در رزومه خود در نظر داشته اند، کنفرانس هایی با این موضوع ترتیب داده شده است )مانند

altmetrics14( و سازمان هایی )همچون impactstory و Altmetric( برای گردآوری و ارائه سنجه های 

جایگزین تأسیس شده است. از طرفی بورنمن )2014( و تایلور 9 )2013( این سنجه ها را به عنوان 
انقالبی در علم سنجی معرفی کرده اند، لین 10 و فنر 11 )2013(  از آنها به عنوان  الگوی جدیدی در 
ارزیابی پژوهش یاد کرده اند و کورتز و بولن)2010( این سنجه ها را رنسانسی در کتاب سنجی می دانند. 
   با این حال استفاده از سنجه های جایگزین برای ارزیابی پژوهش چندان جدید نیست. استفاده از 
اینترنت برای سنجه های جایگزین با "وب سنجی" یا "مجازسنجی" آغاز شد که به موجب آن تعداد 
 .)Roemer & Borchardt,  2013( دفعاتی که به یک مقاله روی وب اشاره می شود، شمارش می شود
این اشاره ها تحت عنوان "استنادات وبی" نامیده می شود )Shema et al., 2014b(. مطالعات انجام  
شده درباره تعیین رابطه بین "استنادات وبی" و "استنادات متنی سنتی"، ارتباط متوسطی را نشان 

داده است.
   )Kousha and Thelwall, 2007 Vaughan and Shaw, 2005 and Vaughan and Shaw, 2008(

پس از آن، داده های بارگیری شده سرور برای سنجش عالقمندی )پژوهشگران( به مقاله های مورد 
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تحلیل قرار گرفت )Gunn,2013(. توسعه اینترنت روی وب اجتماعی، به عنوان یک پالتفرم جدید 
رسانه اجتماعی، به روش های جدیدی برای سنجش تأثیر منجر شده است. کاربردهای فراوان وب 
اجتماعی مـوجب تـرویج همکـاری، ارتباطات، تعامـل اجتماعـی و محتـوای کاربـرمحـور مـی شـود 

 )Greenhow and Gleason, 2014 and Weller and Peters, 2012(
   در علم سنجی، تمرکز بر حرکت از تحلیل استنادی وب )و تحلیل داده های بارگیری شده( به سمت 
 Li, 2015 ,( تحلیل کاربرد رسانه اجتماعی است که به تازگی تحت عنوان آلتمتریکس شناخته می شود
Thelwall, Giustini(. در سال های اخیر استفاده از پالتفرم های هفت گانه زیر در وب اجتماعی به عنوان 

سنجه های جایگزین مورد توجه قرار گرفته است: نشانه گذاری ها، مدیران مرجع 1، خدمات سفارشی 2، 
نظرات 3 در مورد مقاله ها، میکروبالگ ها، ویکی پدیا و وبالگ ها )Priem & Hemminger, 2010(.  این 
پالتفرم ها دیدگاهی را در مورد فرایند پژوهش فراهم می کنند به این صورت که داده ها، تحلیل ها و 
نتایج می توانند مبادله یا ذخیره شده و یا مورد بحث قرار گیرند )Fausto et al., 2012(. با این حال 
سنجه های جایگزین )هنوز( به میزان زیادی در حال تغییرند. در سال های اخیر ابزارهای زیادی برای 
سنجش تأثیر اجتماعی آزموده شده است: به عنوان مثال به اعتقاد فنر )2013(، از ژوئن 2012، به 93 

درصد مقاله های زیست شناسی کتابخانه عمومی علم در توییتر اشاره شده است. 

چگونه می توان آلتمتریكس را رده بندی کرد؟
از آنجا که امروزه برخی از ابزارهای رسانه های اجتماعی وجود دارند که می توانند به عنوان منبعی 
برای "آلتمتریکس" به کار روند، این سنجه ها توسط نویسندگان حوزه های مختلف رده بندی شده اند. 
این رده بندی نه تنها مروری کلّی از سنجه های مختلف ارائه می کند، بلکه نشان دهنده نوع کاربردی 
Impact-است که برای هر سنجش مناسب است. دو نوع رده بندی قابل قبول مورد استفاده توسط 
story و  PLOS4 در جدول )1( معرفی شده است. از آنجا که سنجه های رده بندی شده به طور کلی 

سنجش های سطح مقاله )ALMs( هستند و نه فقط "آلتمتریکس"، رده "استنادشده" که در واقع 
"استنادشده توسط پژوهشگران" است نیز در فهرست آمده است.
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2.Recommendation Services

3. Comments

4. Public Library of Science

.
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)PLOS(Lin & Fenner, 2013  و ALM) Impactstory( جدول 1- رده بندی سنجش سطح مقاله

پژوهشگران عموم نام حوزه

ImpactStory

PDF downloads HTML downloads
مشاهده  شده

CiteULike, Mendeley Delicious
ذخیره  شده

Science blogs, journal comments Blogs, Twitter, Facebook
بحث  شده

Citations by editorials Press article
پیشنهاد  شده

Citations, full-text mentions Wikipedia mentions
استناد شده

تفاوتی بین پژوهشگران و عموم از این نظر وجود ندارد. PLOS

)HTML/PDF (PLOS or PubMed Central), XML (PLOS
مشاهده شده

CiteULike, Mendeley
ذخیره  شده

 NatureBlogs, ScienceSeeker, ResearchBlogging, PLOS
Comments, Wikipedia, Twitter, Facebook

بحث  شده

F1000Prime
پیشنهاد  شده

CrossRef, PubMed Central, Web of Science, Scopus
استناد شده

هر دو رده بندی، مقوله های مشاهده   شده، ذخیره شده، بحث   شده، پیشنهاد شده، و مقاله های استناد 
از فرایند کلی تعامل کاربرند  بازتابی  بنابراین  )یا سایر تولیدات پژوهش( را شامل می شوند و  شده 
)Neylon & Wu, 2009( . در فرایند تعامل کاربر انتظار می رود شمار مقاله ها به  ترتیب از مشاهده  شده 
به ذخیره    شده، بحث  شده، پیشنهاد شده و استناد شده کاهش و اهمیت اشاره های فردی افزایش یابد 

. )Kurtz & Bollen, 2010( به  نحوی که استنادها دارای بیشترین اهمیت اند(
   به  جز یک  مورد، تمامی سنجش های سطح مقاله )ALMs( با روشی مشابه در هر دو رده بندی 
بیان  شده اند، در رده بندی Impactstory، ویکی پدیا در زیر "استناد  شده ها" آمده است، در حالی که در 
رده بندی PLOS در رده "بحث  شده ها" آمده است. دو رده بندی  )به ویژه رده بندی Impactstory(، از 
نظر تأثیر روی پژوهشگران )تأثیر علمی( و تأثیر روی عموم )تأثیر اجتماعی( متفاوت اند. با این حال، 
این تفاوت در برخی موارد کاماًل مصنوعی است، فایل های پی دی اف فقط توسط پژوهشگران و 
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فایل های HTML فقط توسط عموم بارگیری نمی شود. مزایا و کاستی هایی برای هریک از سنجه های 
معرفی شده در جدول )1( برای اندازه گیری تأثیر وجود دارد. به عنوان مثال "نظرات" می  توانند بازخورد 
سریع و باارزشی از یک مقاله ارائه دهند، با این حال غالباً  به عنوان یک سنجه ارزشمند برای مقاله های 

.)Neylon & Wu, 2009( انفرادی به کار نمی روند

آلتمتریكس چه مزایایی را ارائه می کند؟
 Wouters and Costas )2012( فهرست زیر مزایای "آلتمتریکس" را بر پایه رده بندی عنوان   شده در کتاب
ارائه می کند. این نویسندگان، با مرور کلّی اشکال جدید سنجش تأثیر، چهار مزیت »آلتمتریکس« را در 

مقایسه با معیارهای سنتی شناسایی کرده اند: 
گستردگی: آلتمتریکس، تأثیر را فراتر از علم می سنجد؛

تنوع: آلتمتریکس می تواند تأثیر تولیدات علمی را جدا از مقاالت بسنجد؛
سرعت: آلتمتریکس اجازه می دهد تأثیر به سرعت پس از انتشار یک مقاله )یا تکمیل سایر تولیدات(، 

سنجیده شود؛
بازبودن: به عنوان یک قانون، دسترسی به داده  های آلتمتریک آسان است.

گستردگی
بیشترین نظرات در مورد مزایای آلتمتریکس در ارتباط با توانایی آن در سنجش گسترده تر پژوهش است که 
فراتر از سنجش علمی است )Priem et al., 2011, Priem et al., 2012 and Weller et al., 2011(. انتظار 
ارائـه کند  می رود آلتمتریکس بتواند ترسیم روشن تری از گرایش، کاربرد، و دامنه تولیدات پژوهشی 
)Fausto et al., 2012 and Taylor, 2013a( و نیز اشکال متنوع تر و متفاوت تری از تحلیل های تأثیر را 

.)Waltman & Costas, 2014(در مقایسه با معیار های سنتی مانند کتاب سنجی فراهم کند
با وجود اینکه استنادها فقط مرتبط با ارزیابی نویسندگان علمی از پژوهش انجام  شده توسط همکاران است، 
آلتمتریکس دسترسی به نظرات مخاطبان گسترده تری همچون متخصصان، دانشجویان، دولت، و اصواًل 
تمامی جامعه عالقمند را فراهم می کند )Adie, 2014 and Hammarfelt, 2014(. به عقیده فنر )2013(، 
آلتمتریکس در مقایسه با استنادها، امکان سنجش تأثیر پژوهش را در حوزه های کاربردی تر فراهم می کند، و 
مقاله های مورد توجه عموم در مقایسه با استنادها برجسته تر می شوند. سنجه های جایگزین، اشکال 
شامل  را  بهداشتی  و سیاست های  آموزش،  فنی،  کاربردهای  سیاست،  تغییر  قبیل  از  تأثیر  مختلف 

.) Haustein et al., 2014a and Haustein et al., 2014b ( می شوند
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تنوع
آلتمتریکس نه  تنها به حسب نوع داده ها و در نتیجه تعداد منابع داده ها متنوع تر از استنادات سنتی 
است که فقط منابع استناد شده مجالت را به عنوان منابع داده به کار می گیرد، بلکه امکان ارزیابی 
طیف بیشتری از تولیدات و نه فقط مقاله ها را فراهم می سازد. به  این نیاز جدید باید به عنوان یک اصل 
توجه شود که نه تنها مقاله ها بلکه سایر اشکال تولیدات علمی، نقش مهمی در ارزیابی پژوهش بازی 
می کنند )Piwowar, 2013 and Rousseau and Ye, 2013( . این تولیدات می تواند شامل مجموعه  
 .)Zahedi et al., 2014( داده ها، نرم افزارها، کپی رایت  ها، الگوریتم ها، متون خاکستری 1 و اسالیدها باشد
آلتمتریکس عالوه بر سنجش این نوع نولیدات، می تواند برای ردیابی انواع فعالیت های دانشگاهی 
نظیر فعالیت های آموزشی و خدماتی نیز به کار رود )Rodgers & Barbrow, 2013( . به عنوان مثال 
    .)Taylor, 2013a( می توان تأثیر بسته های آموزشی یا حضور در دوره های آنالین را اندازه گیری کرد

سرعت
یکی از بزرگ ترین کاستی های شمارش استنادها در سنجش تأثیر این است که یک سنجش قابل اعتماد 
و ارزشمند تنها می تواند چند سال پس از انتشار مقاله ارائه شود. در حالی که آلتمتریکس می تواند سنجش 
Haustein et al., 2014a and Mo-(  تأثیر مقاله را چند روز یا چند هفته پس از انتشار آن امکان پذیر کند
hammadi and Thelwall, 2014(. تقریباً به فاصله کمی پس از انتشار، مقاله خوانده شده، نشانه گذاری 

 Priem, 2014 and Rodgers( و ذخیره می شود و در محافل علمی و عمومی مورد بحث قرار می گیرد
and Barbrow, 2013(. توییت یا بالگ سریع نتایج پژوهش می تواند حتی به پژوهشگران در حفظ 

.)Darling et al., 2013( اولویت نتایج قبل از ارائه به یک مجله کمک کند
بسیاری از ابزارهای وب اجتماعی دسترسی زمان واقعی 2 به داده های آلتمتریک نظام مند را از طریق 
رابط های برنامه نویسی کاربردی  )APIs( فراهم می کنند )Priem & Hemminger, 2010( که به این  ترتیب 
می  توان تأثیر مقاله را در هر زمان پس از انتشار آن ردیابی کرد. این دسترسی زمان واقعی می تواند توسط 
پژوهشگران و دیگران برای ردیابی فعالیت های آنالین در خصوص موضوع های پژوهش خاص و مورد 
عالقه و به  منظور دسترسی به منابع مطالعات مهمی که به  تازگی منتشر شده اند، مورد استفاده قرار گیرد 

.)Priem, Taraborelli, Groth, & Neylon, 2010(

دسترسی باز
در حالی که شمارش  داده هاست.  اجتماعی، دسترس پذیری  تأثیر  تحلیل  در بحث  اصلی  مسئله 
آو  وب  همچون:  چندرشته ای  اطالعاتی  پایگاه  های  طریق  از  علمی  تأثیر  سنجش  برای  استنادها 

1. Grey Literature
2. Real-Time Access
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ساینس 1، تامسون رویترز 2 و اسکوپوس 3 امکان پذیر است، برای سنجش تأثیر اجتماعی چنین داده هایی، 
دسترس پذیری گسترده ای وجود ندارد. به  همین دلیل، برای سنجش تأثیر اجتماعی رویکرد مطالعه موردی 
 Bornmann, مورد توجه قرار گرفت، که به  موجب آن تنها موارد خاص و نه استاندارد شده سنجیده می شد
)and Bornmann, 2013 2012( آلتمتریکس گزینه جالبی را به جای مطالعه موردی برای سنجش تأثیر 
اجتماعی معرفی می کند. به طور خاص، دسترسی آزاد به این داده  ها ازطریق رابط های برنامه نویسی کاربردی 
 ،)Galloway et al., 2013( وب که بازخورد فوری مجموعه زیادی از مقاله ها را امکان پذیر می سازد )APIs(
& ,Thelwall, Haustein, Lariviere(. به عالوه   Sugimoto, 2013( .گردآوری داده ها تسهیل می شود
داده  های آلتمتریک امروزه مبتنی بر پالتفرم هایی اند که محدوده و انواع داده های کاماًل مشخص دارند 
و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج را آسان می  کنند، همانگونه که در توییتر و مندلی مشاهده می شود  

.)Priem, 2014(

   این مزیت های کلیدی فقط مختص سنجه های جایگزین است و با سنجه های دیگر به  هیچ  وجه 
امکان دستیابی به آنها وجود ندارد.

کاستی های آلتمتریكس چیست؟
آلتمتریکس به  عنوان یک مقیاس پژوهش نسبتاً جدید، کامل نیست و هنوز مواردی وجود دارد که 
نیازمند بررسی است. برخی از محدودیت های آلتمتریکس را می توان به  شرح زیر مورد توجه قرار داد:

الف-کیفیت داده ها: جنبه های مختلفی در رابطه با کیفیت داده  ها وجود دارد که می تواند به عنوان 
محدودیتی برای آلتمتریکس در نظر گرفته شود:

1-الف- جهت گیری: از آنجا که پالتفرم های رسانه های اجتماعی را همه افراد )در شهر، یا کشور 
و غیره( استفاده نمی کنند، سنجش تأثیر همیشه مرتبط با نمونه های خاصی از افراد است که غالبًا 
دارای جهت گیری  نمونه  این  این است که  بر  برده می شوند. فرض  نام  مقاله  کم و بیش در یک 
نظام مند نسبت به افراد جوان تـر ) Priem,2014( یا نسبت بـه افـراد دارای گـرایش تخصصـی در امـر 
پـژوهش ) Neylon et al., 2014( است. از آنجا که آمار کاربری دقیق یا شرح نمونه برای پالتفرم های 

رسانه های اجتماعی وجود ندارد، این جهت گیری را نمی توان تعیین کرد.
 -الف- هدف: شمار سنجه های جایگزین غالباً به عنوان شمار تمامی اشاره های مطرح روی یک 
پالتفرم در دسترس است. با این حال، برای یک سنجش معتبر و ارزشمند از تأثیر اجتماعی، اطالعات 
بیشتری درباره گروه های کاربری که با مقاله سر و کار داشته اند ضروری است، آیا تأثیر مقاله روی مدارک 
1. Web of Science

2. Thomson Reuters

3. Scopus
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)Liu & Adie, 2013 ( دولتی یا سایت های اظهار نظر رسانه های اجتماعی اندازه گیری شده است؟
3-الف- نسخه های چندتایی: مقاله ها غالباً در نسخه های متعددی موجودند )به عنوان مثال به 
صورت قبل از  چاپ  روی ArXiv.org و پس از چاپ توسط یک ناشر(، در نتیجه استفاده از آلتمتریکس 

.)Liu & Adie, 2013 ( برای سنجش تأثیر موجب ابهام و افزونگی می شود
 -الف- معانی مختلف: استنادها ممکن است اشاره های ساده یا بحث های مفصلی از یک مقاله استناد شده 
باشند. معنی ممکن است به  صورت مشابه به هنگام مکالمه های رسانه اجتماعی مورد بحث قرار گیرد. این 
 .)Neylon et al., 2014 and Taylor, 2013b ( مکالمه ها می  تواند بسیار فنی و پیچیده یا تنها شامل اشاره ای ساده باشد

بنابراین مطلوب است که این معانی مختلف در اندازه گیری مورد توجه قرار گیرد.
مقاله ها،  تأثیر  زمانی  و  موضوعی  مقایسه  امکان  فراهم  شدن  به  منظور  نرمال سازی:  5-الف- 
استنادها نرمال سازی می شوند )Bornmann et al., 2013 and Vinkler, 2010( . از آنجا که انتظار 
می رود مقاله های جدیدتر و با موضوع ویژه )همچون تغییر تکاملی یا اقلیمی( نسبت به مقاله های 
قدیمی تر و با موضوع های دیگر، امتیازهای باالتر آلتمتریک را کسب کنند، داده های آلتمتریک باید 
 . )Holmberg and Thelwall, 2014, Taylor, 2013a and Thelwall et al., 2013( نرمال سازی شوند
فقط امتیازهای نرمال شده امکان مقایسه تأثیر )اجتماعی( مقاله ها در حوزه ها و زمان های مختلف 
نرمال سازی   .)Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, Jimenez-Contreras, 2013( فراهم می کند  را 
آلتمتریکس تاکنون معمول نبوده است، ولی  Impactstory قباًل این کار را به صورت درصدی انجام 

 )Chamberlain, 2013 and Roemer and Borchardt, 2013(.داده است
6-الف-تكرارسازی: شمارش استنادها با استفاده از وب  آو ساینس و اسکوپوس به عنوان یک 
قاعده می تواند تکرار شود،  با این فرض که شمارش ها طی زمان افزایش می یابد. تکرارسازی داده های 
آلتمتریک مشکل است، زیرا فراهم کنندگان داده ها تغییر می کنند، داده ها به سرعت منسوخ می شونـد 
 Haustein et al., 2014a, Haustein ( و یا تغییراتی در خدمـاتـی ایجـاد می شـود که ارائـه می دهنـد
et al., 2014b and Thelwall et al., 2013(. به ویژه هنگامی که آلتمتریکس برای ارزیابی پژوهش 

به کار می رود، مهم است که نتایج بتوانند تکرار شوند. نتایج ارزیابی پژوهش اغلب منجر به بحث های 
چالشی می شود.

ب- شواهد ناپیدا
فقدان شواهد آلتمتریکس ناشی از کمبود مطالعات تجربی پیشرفته درباره این سنجه  هاست. با کاربرد 

روش های تجربی پیشرفته نتایـج ارزشمنـدی به دست خـواهـد آمـد. 
با  ارتباط  در  بزرگ مقیاس  »مطالعات   )Haustein, Peters, Sugimoto, et al. 2014( اعتقـاد  به 
آلتمتریکس بسیار کم است و شواهد نظام مند درباره اعتبار، درستی و محتوای این سنجه ها وجود 
آلتمتریکس تاکنون روش های مناسبی نداشته اند.  انجام  شده در مورد  از مطالعات  ندارد«. بسیاری 
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گردآوری نمونه  ها به صورت تصادفی و یا بر مبنای اصل »گلوله برفی 1« است، ضرایب همبستگی بر 
مبنای دستورالعمل مشخصی تفسیر نمی شوند، بسیاری از آزمون های آماری روی مجموعه  داده های 
مشابه بدون تصحیح در سطح آلفا )به عنوان مثال تصحیح بونفرونی( انجام می شود و معناداری آماری 

.)Bornmann & Williams, 2013(  به عنوان معیاری برای اهمیت نتایج به کار می رود )تنها(

ج-دستكاری  
 .)Rousseau and Ye, 2013 and Thelwall et al., 2013( دستکاری آلتمتریکس بسیار آسان تر از کتاب سنجی است
در خصوص شاخص های سنتی، گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی مجالت سعی می کنند 
تأثیر خود را با دادن استنادهایی به سرمقاله ها افزایش دهند، یا اینکه گوگل اسکوالر می تواند استنادها را با 
 .) Delgado López-Cózar, Robinson-García, & Torres-Salinas, 2014( مقاله های جعلی ایجاد کند
با این حال فرصت های بسیار بیشتر و متفاوت تری برای دستکاری با آلتمتریکس وجود دارد که بسیار 
آسان تر انجام می شود. به ویژه چون وب  سایت های اجتماعی هیچ گونه تمایلی به کنترل کیفی ندارند و 
هیچ نوع فرایند رسمی برای پیوند دادن کاربران به هویت های خارجی شان وجود ندارد، امکان دادن نمرات 

 . ) Thelwall, 2014( آلتمتریک باال به هر پژوهشگر یا به یک مجموعه از مقاله ها به   آسانی وجود دارد
یک اقدام ممکن برای مقابله با دستکاری های آلتمتریکس، کالیبراسیون )درجه بندی( داده های منابع 

.)Priem & Hemminger, 2010( مختلف به  منظور روشن شدن نمونه های مشکوک در یک منبع است

نتیجه گیری
میزان اهمیت سنجه های  جایگزین برای ارزیابی پژوهش در حال تغییر و نوسان است. با این حال 
حتی اگر هیچ نوع شواهد قطعی مبنی بر اهمیت این سنجه ها در ارزیابی پژوهش وجود نداشته باشد، 
روشن است که پژوهش درباره آلتمتریکس و به کارگیری آن در حال همگانی تر شدن است و مباحث 
  .)Peters, Beutelspacher, Maghferat,اساسی( در مورد سناریوهای کاربردی ممکن افزایش می یابد(
&( به این  ترتیب آلتمتریکس تنها یک گزینه کوتاه مدت مطالعه در علوم اطالعات   Terliesner, 2012

نیست، بلکه در حال مطرح  شدن به عنوان یک زیرحوزه جدید است )Priem et al., 2010(. اهمیت 
روبه رشد آلتمتریکس )در علوم اطالعات( را می توان با توجه به مطالعات  متعددی که در این زمینه از 

دیدگاه های مختلف انجام شده است، مالحظه کرد. 
 Bar-Ilan, Shema, & Thelwall, 2014Galloway et al., 2013, Haustein, 2014, Priem, 2014,(

)Rodgers and Barbrow, 2013, Torres-Salinas et al., .2013 and Wouters and Costas, 2012

   در یکی از پیمایش های کتاب سنجان، حدود 85 درصد افراد مورد بررسی معتقد بوده اند که آلتمتریکس 

1. Snowball

2. Manipulation
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توانایی الزم برای ارزیابی نویسندگان یا مقاله ها را دارد. این مطالعه همچنین نتیجه گیری کرده است که 
با وجود پتانسیل بسیار خوب آلتمتریکس، الزم است قبل از به کارگیری آن در ارزیابی پژوهش، برخی 
مشکالت موجود مرتفع شوند)Haustein, Peters, Bar-Ilan, et al., 2014(. به اعتقاد زاهدی و دیگران 
)2014( »مطالعه آلتمتریکس در مراحل اولیه خود است«. بسیاری از مطالعات منتشر شده تاکنون، فقط 
ارتباط بین استنادها و آلتمتریکس را مورد بررسی قرار داده اند )به عنوان مثال Eysenbach 2011(. با این 
حال اطالعات کمی از این مطالعات به دست آمده است. بیشتر مطالعات، ارتباط در سطح متوسط و به 
شدت معنا داری را گزارش کرده اند که می تواند کاماًل آزادانه تفسیر شود. از آنجا که تمایلی به جانشین 
 کردن کتاب سنجی سنتی با آلتمتریکس وجود ندارد، پژوهش نباید به این ارتباط تأکید داشته باشد، ولی 
در مورد تفاوت های خاص بین این دو نوع سنجه )Darling et al., 2013(، این سوال وجود دارد که تا 

چه حد آلتمتریکس می تواند، برخالف معیارهای سنتی، تأثیر گسترده تر پژوهش را اندازه گیری کند؟
به عقیده پرایم و دیگران )2010(، پاسخ دادن به این سوال که آیا آلتمتریکس می تواند تأثیر را 
اندازه گیری کند مستلزم ارزیابی های کارشناسانه است )Sud & Thelwall, 2014(: آیا شمارش های 
آلتمتریک، با ارزیابی های کارشناسان از تأثیر اجتماعی یک مقاله منطبق است؟ منبع خوب داده ها 
برای مطالعه این ارتباط، نظام اف هزار 1 است )محمدی، تلوال 2013(. بر این اساس آنچه که به عنوان 
اف هزار شناخته می شود نظام بررسی دقیقی از ارزیابی پیشین مقاله هایی است که برای انتشار در یک 
مجله آماده شده اند را انجام نمی دهد، بلکه ارزیابی پسین مقاله هایی که قباًل در مجله ها منتشر شده اند 
را عهده دار است. اعضای هیئت علمی نیز برای نشان  دادن ارتباط خود، به مقاله ها برچسب می زنند 
)مانند »یافته های جدید 2« یا »مناسب برای آموزش 3«( ارزیابی های بعدی و برچسب ها را می توان برای 

بررسی آلتمتریکس به کار برد.
   باید اطمینان حاصل شود زمانی که آلتمتریکس برای ارزیابی پژوهش به کار می رود، این سنجه ها 
دقیقاً همانند شاخص های علم سنجی در یک فرایند بررسی دقیق آگاهانه اند.  بنابراین نتایج مبتنی بر 
آلتمتریکس نه فقط باید به طور مستقیم منجر به تصمیم گیری درباره بودجه تحقیقاتی شود، بلکه الزم 
است برای کمک به کارشناسان برای تصمیم گیری در یک فرایند بررسی دقیق مورد استفاده قرار گیرد 
)Bornmann, 2011 and Rousseau and Ye, 2013(. معیارهای سنتی و جایگزین باید یکدیگر را در 

یک فرایند بررسی دقیق آگاهانه تکمیل کنند نه اینکه جانشین یکدیگر شوند. در حقیقت سنجه های 
بررسی  برای  علم سنجی  کنار شاخص های  در  مکملی  عنوان  به  می توانند  )آلتمتریکس(  جایگزین 

عملکرد پژوهش و اثرگذاری تولیدات علمی مورد استفاده قرار گیرند.

1. F1000

2. New Findings

3. Good for Teaching
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جایگاه و اهمیت توسعه فعالیت های کشاورزی شهری 
در عصر جدید

کلثوم حمیدی 1
جعفر یعقوبی 2

چكیده
جهان امروز با مشکالتی چون افزایش جمعیت شهر نشین، افزایش تقاضا برای غذا و تخریب محیط زیست و مناظر 
طبیعی روبه رو ا ست که راه حل این مشکالت نیز در خود شهر ها نهفته است. کشاورزیِ شهری به عنوان بخشی از 
فعالیت های شهری می تواند با مالحظات اکوسیستمی، تأمین غذا و فرهنگ توسعه یابد. عالوه بر این فعالیت های 
کشاورزی در شهر همراه با کارکرد های مهم دیگری چون ایجاد چشم انداز زیبا، ایجاد سرگرمی و فرصتی برای گذران 
اوقات فراغت به  ویژه برای کودکان و افراد بازنشسته است. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم کشاورزی شهری و 
شناسایی مزایا و حوزه های آن بود. در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. نتایج نشان 
می دهد کشاورزی شهری در عصر حاضر در حال گسترش است و مزایای کمی و کیفی بسیاری برای جوامع شهری 
دارد. مزایای کشاورزی شهری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده و در نهایت منجر به توسعه 
پایدار شهری می  شود. بررسی ها نشان می دهد روز  به  روز حوزه فعالیت های کشاورزی شهری گسترده تر می شوند و 
متناسب با سبک های زندگی جدید، متراکم شدن شهر ها و توسعه آپارتمان نشینی در اشکال متنوع تری مانند مزارع 
عمودی، بام سبز، دیوار های سبز نمود پیدا می کنند. عواملی همچون تحقیقات بیشتر در این زمینه، مشارکت مردم، 

حمایت های دولتی، همکاری متخصصان علوم مختلف موجب توسعه نظام مند کشاورزی شهری می شود.
کلیدواژگان: کشاورزی شهری، شهرنشینی، فضای سبز، شهر پایدار.

مقدمه
قرن بیست و یکم، قرن شهر و شهرنشینی است، در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان در شهر ها 
زندگی می کنند و تا اواسط این قرن جمعیت کشور های در حال توسعه به طور عمده شهرنشین خواهند 
بود )Lynch et al, 2013(. امروزه توسعه شهر ها همراه با کاهش کیفیت محیط زیست و تخریب مناظر 

hamidikolsoum@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان؛
 yaghobi@znu.ac.ir 2. دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان؛
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طبیعی و اراضی کشاورزی است، نتیجه این تخریب کاهش چشمگیر در زمین های کشاورزی، مراتع، 
.)Rosa et al, 2014( جنگل ها و بوته زار ها است که اغلب در حاشیه شهر ها واقع اند

   از آنجا که بیشترین مصرف منابع اولیه و تولید ضایعات و آلودگی ها در محیط های شهری صورت 
می گیرد، شهر ها کانون های اصلی تحقق یافتن اهداف توسعه پایدار به شمار می آیند. توسعه پایدار 
شهری فرایندی در ایجاد شهر پایدار، یعنی شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان محسوب 
می  شود. اصل یک بیانیه ریو که حاصل کنفرانس محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو در سال 1992 
است، انسان را شایسته برخورداری از زندگی سالم، پربار و هماهنگ با طبیعت می داند که باید محور 

اصلی توسعه پایدار قرار گیرد )ربیعی فر و همکاران، 1392(.
   اندیشمندان یکی از اصلی ترین راه های مقابله با معضالت شهر نشینی را تقویت رابطه انسان 
شهر نشین با طبیعت دانسته اند رابطه ای که در زندگی شهری تا حدودی گسسته شده است. ایجاد 
رابطه معقول و پایدار بین انسان، شهر و طبیعت که تعبیری است از مفهوم توسعه پایدار با دیدگاه 
طراحی شهری- محیطی در شهر ها، یکی از راه های مقابله با آلودگی های شهر هاست )اذانی و عباسی، 
خدمات  و  غذا  تأمین  اکوسیستمی،  مالحظات  با  می تواند  میان  این  در  شهری  کشاورزی   .)1391
فرهنگی توسعه یابد و یک ارتباط دوسویه و مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده مواد غذایی به 
وجود می آورد. همچنین از نظر شرایط زیست محیطی موجب یک فرایند تولید سازگار با محیط و 
کاهش مسافت عرضه غذا به شهر ها می شود، از طرفی وجود باغ ها در شهرها به عنوان ارزش  اجتماعی 
محسوب می شوند و کودکان و بازنشستگان در مدیریت این باغ ها مشارکت فعال دارند، عالوه بر این 
وجود پارک های کشاورزی و یا باغ های عمومی در داخل شهر به عنوان سیستم های جنگل زراعی 
نشاندهنده مناطقی اند که در آن تولید به همراه یک چشم انداز روستایی و مدیریت و حفاظت حیات 

.)Rosa et al, 2014( وحش به همراه ابعاد زیبایی شناختی و فرهنگی محسوب می شود
   با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع کشاورزی شهری در توسعه پایدار شهری، هدف 
از تحقیق حاضر تبیین مفهوم کشاورزی شهری، مزایا و نقش های آن و همچنین شناسایی زمینه ها و 

شکل های مختلف کشاورزی در شهر است.

روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات مروری است که در آن با توجه به ماهیت موضوع و 
همچنین جدید بودن آن از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای عمیق و همه جانبه استفاده شده است. 
با توجه به اندک بودن منابع فارسی، پایگاه های التین علمی منبع اصلی تحقیق را تشکیل داده است.
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مفهوم کشاورزی شهری
تحقیقات در زمینه کشاورزی شهری دامنه تعاریف آن را توسعه داده است به طوری  که کشاورزی 
.)Yang et al, 2010( شهری به تعامل انسان و محیط زیست و ارتباطات روستا- شهری مربوط می شود

   چاپ کتاب "کشاورزی شهری: غذا، شغل و شهرهای پایدار" توسط جک اسمیت و همکارانش، 
جو نصر و آنو راتا، در سال 1996 نقطه عطفی در تعریف نقش بین المللی کشاورزی شهری بود )خادمی 
و عسکرزاده، 1391(. این کتاب حاصل تحقیقات گسترده این پژوهشگران به  ویژه سفر های مطالعاتی 
جک اسمیت و نظرسنجی های ایشان از حدود 20 کشور جهان در زمینه کشاورزی شهری است که 
 .)Nasr, 2011( طی سال های 1992-1991 با حمایت مالی برنامه توسعه ملل متحد 1 انجام گرفت
جک اسمیت در سال 2004 به خاطر پیشرو بودن در طرح موضوع کشاورزی شهری و نیز مطرح 
کردن گزاره کشاورزی شهری 2 از سوی عده  بی شماری به عنوان پدر کشاورزی شهری شناخته شد 

)خادمی و عسکرزاده، 1391(. 
   کشاورزی شهری به صورت کلی عبارت است از تولید گیاهان خوراکی و غیر خوراکی و محصوالت 
باغی و دامی در داخل شهر و مناطق حاشیه آن )Harms et al, 2013(. در تعریفی دیگر کشاورزی 
شهری اشاره دارد به کلیه فعالیت های کشاورزی اعم از باغبانی، زراعت، دامداری، پرورش آبزیان، 
جنگلکاری که در داخل و پیرامون شهر ها انجام می گیرند، این فعالیت ها روی مجموعه ای از منابع 
موجود از قبیل زمین، آب، نیروی کار، پسماند ها، انرژی و غیره صورت می گیرد که می توانند برای 
تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی برای روانه کردن به مراکز شهری و یا برای برطرف کردن بخشی از 
نیاز های اساسی خانوار به کار روند )Vagneron, 2007(. همچنین کشاورزی شهری را می توان تولید 
غذا و سوخت در شهر ها و پیرامون شهر ها برای بازار و یا مصرف خانگی تعریف کرد، این تعریف بر پایه 
تجارب کشور هایی است که کشاورزی شهری در آن ها )به طور عمده در زمینه باغبانی، پرورش آبزیان، 
دامپروری و جنگلداری( ممکن است بخشی از استراتژی های امرار معاش ساکنان شهر و حاشیه نشینان 
فقیر شهری و یا مناطقی باشد که فعالیت های تولید غذا هنوز بر پایه کشاورزی نسبتاً کوچک مقیاس 
توسط کشاورزان نسبتاًکم درآمد باشد، چنین شکلی از کشاورزی شهری به طور عمده در کشور های 

.)Yang et al, 2010( جنوبی قاره آفریقا و کشور های فقیر آمریکای التین دیده می شود

مزایای کشاورزی شهری
عده ای کشاورزی شهری را در بهترین حالت ممکن یک فعالیت تفریحی و با کارکرد زیبا سازی 
فضا های شهری می دانند درحالی که کشاورزی شهری، فعالیت اقتصادی بسیار مهمی است که با 

1. UNDP )United Nations Development Programme(

2. Urban Agriculture
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زندگی ده ها میلیون نفر در سراسر دنیا مرتبط و در حقیقت کشاورزی شهری یک صنعت رو به رشدی 
است که با بهره گیری از روش های تولید فشرده، استفاده مجدد از منابع طبیعی و ضایعات شهری و 
پرورش گونه های متنوع جانوری و گیاهی ضمن بهبود امنیت غذایی و سطح بهداشت به بهبود معیشت 

.)Smitetal, 2001( و محیط زیست فرد، خانواده و کل جامعه نیز کمک می کند
   با ظهور کشاورزی شهری یک رابطه همزیستی بین شهرها و زمین های کشاورزی به وجود آمده 
است به طوری که تولید محصوالت کشاورزی در داخل شهر ها، عالوه بر اینکه دسترسی به منابع 
غذایی ارگانیک را سریع تر و از لحاظ بهداشت و سالمت شرایط مناسبی را فراهم می کند مزایایی چون 
ایجاد فرصت های شغلی، منابع در آمدی جدید و ارتقای رفاه اجتماعی را نیز به همراه دارد، همچنین 
می توان از پسماند ها به عنوان کود و از فاضالب شهری برای تأمین آب کشاورزی بهره گرفت و 
مشکل کمبود آب در تولید محصوالت کشاورزی را نیز مرتفع کرد )حمیدی و حسینی، 1390(. به 
نوعی کشاورزی شهری با ارائه مدلی غیر متمرکز و رهیافتی کاربردی به مدیریت پساب ها و مهار 
آب باران های شدید کمک می کند اینگونه پیوند کشاورزی شهری با خدمات شهری مزایای کمی و 
کیفی مزارع شهری را نیز افزایش می دهد و موجب افزایش پایداری شهر های در حال توسعه می شود 

.)Lydecker&Drechsel, 2010(
شهری  کشاورزی  برای  را  زیادی  مزایای  شمالی  آمریکای  در  شهری  کشاورزی  طرفداران     
برشمرده اند، از جمله بهبود دسترسی به غذای سالم، ترویج انسجام اجتماعی، ایجاد فرصت هایی برای 

.)Angotti, 2015( فعالیت های فیزیکی، بهبود اقتصاد شهری و احیای جوامع کم درآمد است
موجب  طبیعت  از  بردن  لذت  و  سبزیجات  و  میوه  مصرف  افزایش  کشاورزی شهری ضمن     
زیبا سازی محله ها، توانمند سازی اجتماع و بهبود خودباوری و عزت نفس افراد و توانایی آنان در حفظ 
هویت فرهنگی و سنت ها می شود، همچنین تولید مواد غذایی شهری می تواند وسیله قدرتمندی در 
راستای دستیابی به الگو های بسیار پایدار زندگی شهری باشد، عالوه بر این کشاورزی شهری به عنوان 
ارتقای سطح  اثربخش برای تبدیل زباله های شهری به غذا و شغل، بهبود محیط زندگی،  ابزاری 
بهداشت عمومی، صرفه جویی در انرژی، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده بهینه از زمین، حفظ سایر 

.)Colasanti et al, 2012( منابع  طبیعی و باالخره کاهش هزینه مدیریت شهری محسوب می شود

حوزه های کشاورزی شهری
جستجوی شیوه پایدار برای توسعه منجر به ایجاد شکل های مختلفی از کشاورزی شهری شده 
است )Yang et al, 2010(. عالوه  بر  این فضا های مورد استفاده در شهر برای پرورش غذا می توانند 
بام روسیه و  انگلستان، باغ های روی  اندازه های متفاوتی وجود داشته باشند مانند باغ شهر های  در 
زمین های سبزی کاری کوبا، یا اینکه به صورت باغ های خصوصی و مشارکتی، فضا های کوچک در 
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حیاط منازل، تراس ها یا حتی در کوچک ترین مقیاس به شکل گلدان در لبه پنجره ها مورد توجه باشند 
)شیبانی و چمن آرا، 1391(.

   تورناگی کشاورزی شهری را مشتمل بر کشت متراکم در مزارع کوچک، تولید مواد غذایی در منازل، 
کشت و کار و زنبورداری در پشت بام ها، گلخانه های حیاط مدارس، باغ های سبزیجات رستوران ها، تولید 
غذا در فضا های عمومی، باغ های اجتماع، پرورش سبزی و گل در بالکن ها و کنار پنجره و سایر اشکال 

.)Tornaghi, 2014( نوین می داند
پیرسون و همکاران )2010(، فعالیت های کشاورزی شهری را که می توانند تحت مالکیت خصوصی 
یا عمومی باشند در سه مقیاس خرد، متوسط و کالن دسته بندی کردند، نمونه هایی از این فعالیت ها 

در جدول )1( آمده است.

جدول 1- مقیاس فعالیت های کشاورزی شهری

مالكیتنوع فعالیت کشاورزی شهریمقیاس

کوچک
خصوصی، عمومیدیوارهای سبز، پشت بام سبز، حیاط خلوت

عمومیحاشیه خیابان ها

متوسط
خصوصی، عمومیباغ های اجتماع

عمومیپارک های شهری

انواع گلخانه ها، گاوداری ها، باغ شهر ها، بزرگ
خصوصی، عمومیقلمستان ها

.)Pearsonetal, 2010( :مأخذ

   اسمیت نیز در پاسخ به این سوال که کشاورزی شهری در کجا می تواند وجود داشته باشد می گوید، 
تقریباً در جای جای شهر ها از مرکزی ترین قسمت آنها تا بیرونی ترین قسمت ها که گستره آنها تا مرز 
روستا ها کشیده می شود اشکال مختلفی از سیستم های کشاورزی از جمله پرورش درختان مفید و 
غیر مفید در امتداد خیابان ها، سبزی کاری در حیاط منازل، جنگل کاری با هدف تولید چوب به عنوان 
سوخت و یا برای ساخت و ساز های چوبی در حاشیه شهر ها، سبزی کاری در اراضی شیب دار و مناطق 
کم تراکم، استخر پرورش ماهی و یا  پرورش طیور و دام سبک در یک محدوده صنعتی، کشت و کار 
گلخانه ای و هیدروپونیک، زراعت، باغبانی روی زمین هایی تحت مالکیت دائمی یا زمین هایی با اجاره 
بلند مدت وجود دارد، اما در این میان بهترین مکان شناخته شده برای پرورش مواد غذایی در شهر 



 80  

13
94

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
   پ

م  •
 نه

اره
شم

م • 
هفت

ل 
سا

محوطه اطراف منزل مسکونی اعم از حیاط خلوت، باغچه بیرون منزل، پشت بام، بالکن، دیوار است 
که در آنها می توان طیف وسیعی از فعالیت های کشاورزی را از جمله سبزی کاری، گلکاری، پرورش 
درختان میوه، پرورش گیاهان دارویی، پرورش کرم ابریشم، پرورش طیور و غیره را انجام داد. در این 
شکل از کشاورزی شهری، می توان با نصب قفس روی فضا های عمودی اقدام به پرورش طیور و یا 
پرورش انگور کرد، و یا با نصب گلدان ها و بطری های پالستیکی روی دیوار به کشت صیفی جاتی 
مثل خیار و خربزه اقدام کرد. همچنین می توان از فناوری هایی مثل کشت هیدروپونیک که به فضای 
بسیار کمی نیاز دارد از طریق نصب لوله های پالستیکی روی دیوار ها به تولید محصوالت مختلف 

.)Smitetal, 2001( پرداخت
   با اینکه مفهوم تولید و عرضه مواد  غذایی در شهر موضوع خیلی جدیدی نیست لیکن امروزه ایده 
کاماًل جدیدی تحت عنوان کشاورزی عمودی 1 مطرح شده است که اشاره دارد به نوعی از کشاورزی 
شهری و تولید مواد غذایی در مجتمع ها و آسمانخراش های شهری که در آنها طبقاتی سازگار با شرایط 
کشت هیدروپونیک طراحی می شوند، این ایده مراحل ابتدایی خود را طی می کند و نیازمند پژوهش ها 
و تالش های هماهنگ کارشناسان و متخصصان کشاورزی و معماران و مهندسان ساختمان است تا در 
.)Al-Chalabi, 2015( آینده ای نزدیک ساختمان هایی متناسب با نیاز های قرن بیست و یکم ایجاد شوند
   در سال های اخیر کشور چین توجه ویژه ای به امر پژوهش و ساخت ساختمان های سبز معطوف 
کرده است )لی و همکاران، 2014 : 6(. به  عنوان نمونه مجموعه مسکونی -  کشاورزی 2 در شهر ووهان 
چین یک مجموعه 90 واحدی است که با هدف تلفیق دو نوع فرهنگ و معیشت شهری و روستایی 
طراحی شده است و در آن مزارع و گلخانه های تولید محصوالت کشاورزی با مجموعه های آپارتمانی 
بلندمرتبه ترکیب شده اند و مجموعه ای خودکفا از نظر تولید مواد  غذایی به وجود آورده اند )حمیدی 
و حسینی، 1390: 60(. پیشینه ساختمان های سبز به دهه 1960 برمی گردد زمانی که یک معمار 
آمریکایی به نام پائوال سولری 3 از ترکیب دو واژه اکولوژی و ساختمان ایده نوین ساختمان اکولوژیکی 
یا همان ساختمان سبز را ابداع کرد. اما انتشار کتاب طراحی با طبیعت 4 در سال 1969 توسط یان 

.)Lietal, 2014( لینوکس مک هارگ 5، تولد معماری اکولوژیکی بود
   سازمان ساستین 6، در لندن یک برنامه مردمی تحت عنوان ساختمان های خوراکی 7 را به اجرا 
گذاشته است که طی آن تولید غذا را در سه بعد ساختمان شامل داخل ساختمان، دیوار ها و پشت 

1. Vertical Farming

2.  Agro-Housing

3. Paola Soleri

4. Design with Nature

5. Ian Lennox Mc Harg
6. Sustain

7. Edible Building
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بام ترویج می کند، همچنین اداره کشاورزی بخش مرکزی مکزیکو در اوایل دهه 1990، در میان 
خانوار های شهری به ترویج پرورش کاکتوس به عنوان یک محصول تازه و کم هزینه که نیاز به فضای 
چندانی برای پرورش نداشت پرداخت، بر اثر همین طرح در حال حاضر در این بخش گیاه کاکتوس 
به  طور گسترده ای در داخل گلدان و جعبه روی پشت بام یا حیات خلوت منازل پرورش داده می شود 

.)Smitetal, 2001( که بحث بازار فروش آن نیز از سوی اداره مذکور تضمین شده است
   تحوالت رو  به  رشد در کشاورزی شهری منجر به بروز اشکال نوینی از این فعالیت ها شده است 
از جمله آنها می توان زنبورداری روی بام تاالر شهر شیکاگو، ابتکار تولید تجاری در پشت بام های 
لندن تحت عنوان غذا از آسمان 1، جنبش تسهیم اراضی و تشکیل بسیاری از گروه های محلی فعال در 
.)Tornaghi, 2014( پرورش گیاهان در فضا های عمومی و همچنین توزیع آنها در انگلستان را نام برد
   بام های سبز با عناوینی چون باغبانی در پشت بام و یا فناوری کاشت گیاه در پشت بام، بام های زنده 
یا باغ بام شناخته می شوند که توانایی زیست مطلوبی را برای محیط شهری فراهم و آن را بهره ورتر 
و پایدار تر می کنند. پیشینه بام های سبز و باغ های عمودی به باغ های معلق بابل در امپراطوری روم 
بر می گردد که در واکنش به فشار جمعیتی در مناطق شهری ایجاد شده بودند. اما در قرن بیست و یکم 
لوکوبوزیه 2 اولین نفری بود که سقف سبز را استفاده کرد، او پنج اصل را برای ساختمان مدرن معرفی 

کرد که بام سبز یا باغ  بام یکی از این اصول پنجگانه بود )نهرلی و همکاران، 1390(.

نتیجه گیری
کشاورزی شهری در برابر رشد روز افزون جمعیت شهر ها و مشکالت ناشی از آن به عنوان راهبرد 
این پدیده مزایای  نتایج بررسی ها در زمینه کشاورزی شهری نشان داد  مهمی محسوب می شود. 
بسیاری را برای شهروندان دربردارد که روز به روز بر شمار این فواید افزوده می شود. از جمله این 
مزایا می توان افزایش امکان دسترسی به مواد  غذایی تازه، سالم، متنوع، ارگانیک و البته ارزان به 
علت کاهش هزینه های حمل و نقل، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد، ارتقای رفاه اجتماعی 
و سرمایه اجتماعی، کمک به مدیریت و اجرای خدمات شهری از قبیل مدیریت پساب ها و زباله های 
شهری و مهار آب های اضافی و آب باران که به طور عمده به خاطر افزایش سطوح غیر قابل نفوذ 
در شهر ها از دسترس خارج می شوند، کمک به بهبود محیط های شهری از طریق کاهش آلودگی ها، 
ایجاد فرصتی برای گذران اوقات فراغت و سرگرمی، آموزش، کمک به تنوع اکوسیستمی و زیبا سازی 

فضا های شهری را نام برد.
   نتایج بررسی ها همچنین نشان داد حوزه فعالیت های کشاورزی شهری از ساده ترین شکل تا 
پیچیده ترین آن با معماری های ویژه گسترده است، دامنه این فعالیت ها روز به روز همراه با توسعه 

1. Food from the Sky

2. Le Corbusier
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شهر نشینی و پیدایش سبک های جدید زندگی شهری و گسترش آپارتمان نشینی وسیع تر می  شود از 
جمله این فعالیت ها می توان تولید و پرورش انواع گیاهان اعم از خوراکی و غیر خوراکی، دامپروری، 
پرورش آبزیان، زنبورداری را نام برد که در محیط های مختلف شهری اعم از افقی و عمودی از قبیل 
محوطه های منازل و اماکن عمومی، باغ شهر ها، پشت بام ساختمان ها، بالکن ها، کنار پنجره ها و حتی 

روی دیوار ها قابل اجراست.
   حمایت های دولتی و مشارکت شهروندان، همکاری و هماهنگی متخصصان به ویژه متخصصان عرصه 

عمران، معماری، شهرسازی، هنر، کشاورزی موجب گسترش روز افزون کشاورزی شهری خواهد شد.
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آشنایی با مبانی هوشمندی رقابتی

دکتر حمید کاظمی 1
 افسانه سلطانی 2

 دکتر علیرضا نوروزی 3

چكیده
از آنجا که بسیاری از افراد در درک مفهوم هوشمندی رقابتی مشکل دارند، این پژوهش به منظور دست یافتن به درک 
درستی از مفهوم هوشمندی رقابتی در شرکت ها تدوین شده است. این مقاله به سوال هایی ازقبیل اینکه هوشمندی 
رقابتی چیست؟ و چه فرایندهایی در آن صورت می گیرد؟ و از چه ابزارها و فنونی استفاده می شود؟ پاسخ می دهد. مدیران 
با بهره گیری از ابزارها، روش ها و فنون خاص ، نقاط قوت و ضعف رقبا را شناسایی می کنند و با اتخاذ تصمیم های 

درست و راهبرد مناسب قادر به پیشی گرفتن از رقبای خود می شوند. 
کلیدواژگان: هوشمندی رقابتی، ابزارهای هوشمندی، سیستم های اطالعاتی.

مقدمه
با تغییر عصر صنعتی به عصر اطالعات، اقتصاد دیجیتال ایجاد شد و مفاهیمی مثل جهانی شدن و 
رقابت را به وجود آورد. در عصر حاضر سازمان هایی می توانند خود را با شرایط و تغییرات و تحوالت 
اساسی تطبیق دهند و باقی بمانند که مدیران و رهبران کارآمد داشته باشند. در سال های اخیر یکی 
از مفاهیم مطرح »هوشمندی رقابتی 4« است که با فرهنگ شرکت های پیشرو عجین شده است. 
هوشمندی رقابتی امکان تفکر خالقانه تر را برای مدیران فراهم می کند تا با ارائه اطالعات محیط 

kazemi.hamid@nrisp.ac.ir  1 . استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
تهران؛  دانشگاه  مدیریت،  دانشکده  دانش شناسی،  و  اطالعات  علم  گروه  اطالعات،  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   .  2

afsanehsoltani@ut.ac.ir
noruzi@ut.ac.ir 3 . استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران؛

4. Competitive Intelligence )CI(
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هر صنعتی،  در  واقع  در  کنند.  عمل  بهتر  سازمانی  تصمیم گیری های  در  رقبا  تحلیل  و  کسب وکار 
فقدان  بیفزایند.  سازمان  دانش  به  و  کنند  جمع آوری  خارجی  محیط  از  را  اطالعات  باید  شرکت ها 

اطالعات از محیط خارجی می تواند منجر به ضعیف شدن عملکرد کسب وکار شود.
 در چرخه تولید و توزیع دانش، ابتدا داده های موجود گردآوری و تلفیق می شوند و اطالعات به دست 
می آید، سپس اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و تبدیل به هوش یا هوشمندی می شود 
که روی تصمیم های مدیران سازمان می تواند تأثیرگذار باشد، و این چرخه به همین صورت در سازمان 

اجرا می شود. 
تقریباً تمام اطالعات مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات از طرق منابع اطالعات منتشر شده، انجام 
مصاحبه و روش های استاندارد دیگر مشابه آنچه روزنامه نگاران و پژوهشگران انجام می دهند؛ به دست 
می آیند و سپس  با استفاده از ابزار تحلیلی یک متخصص هوشمندی رقابتی ماهر می توان شکاف های 

اطالعاتی مورد نیاز را پر کند.

تعریف هوشمندی رقابتی
انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی 1 آن را به عنوان فرایند مدیریتی می داند که به طور نظام مند 
می تواند برنامه های شرکت، عملیات و تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. هوشمندی رقابتی مدیر 
ارشد شرکت را در همه ابعاد برای تصمیم گیری بدون ساختار درباره همه چیز از بازاریابی گرفته تا 

تحقیق و توسعه و تاکتیک های سرمایه گذاری درازمدت در استراتژی سازمان کمک می کند.
بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه 2، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری، 
و ذخیره سازی اطالعات، به  منظور دسترسی و استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن 
شکل دادن به آینده سازمان از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کند. از دیدگاه این 

دانشکده هوشمندی رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است:
آگاهی تجاری )بازاریابی(: که شامل اطالعات مشتریان، تأمین کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان 

و تجزیه و تحلیل آنها می شود.
آگاهی از وضعیت رقبا: متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست های قیمت گذاری، محصوالت جانشین 

و سیاست های توسعه رقباست.
آگاهی فناوری و تكنیكی: با پژوهش های پایه و کاربردی، فرایندها، هنجارها و حق ثبت اختراع 

ارتباط دارد.
آگاهی راهبردی و اجتماعی: به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و 

1. SCIP )www. Scip.org(

2. GTILAB
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اقتصادی و جنبه های اجتماعی و منابع انسانی می پردازد )مرام، اسکندری و مولوی، 1388(.
شامل  را  آن  مشترک  به صورت  شده  بیان  رقابتی  هوشمندی  از  که  گسترده ای  تعاریف  در     
انتشار و دسترسی عمومی می دانند، که این اطالعات به طور  انتقال، تجزیه و تحلیل،  جمع آوری، 

اخالقی و قانونی به دست آمده است و به عنوان نوعی تولید دانش عملی است.
   هوشمندی رقابتی مفهومی چندوجهی است که می توان آن را به عنوان یک فرایند یا یک کارکرد 

.)Gilad & Gilad, 1988( یا یک محصول و یا ترکیبی از هر سه آنها دانست
   در یک جمع بندی می توان گفت ازآنجا که هدف اصلی شرکت های تجاری، تولیدی، خدماتی و 
... افزایش سهم خود از بازارهای ملی و بین الملل است؛ بنابراین یکی از مهم ترین راه های رسیدن به 
این هدف، هوشمندی رقابتی است. هوشمندی رقابتی، یک برنامه نظام مند، و اخالقی برای گردآوری، 
تجزیه و تحلیل و مدیریت اطالعات بیرونی است که می تواند برنامه ها، تصمیم ها و عملکردهای 
)اینترنت، شبکه های  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  بر  مبتنی  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  شرکت 
اجتماعی،...( رایج است. در این برنامه نظام مند اخالقی 80  تا 90 درصد از اطالعات، دانش عمومی 
)دسترس پذیری عمومی( است که از طریق آن می توان اقدام ها و فعالیت های رقبا، تغییرات بازار، 

بازارهای جدید، قوانین جدید، فناوری های جدید و رقبای جدید را شناسایی کرد.
   در واقع هوشمندی رقابتی، بخشی از مدیریت اطالعات استراتژیک سازمان است و مرزهای بین 

.)Bergeron & Hiller, 2002( مدیریت اطالعات و هوشمندی رقابتی هم پوشانی زیادی با هم دارند
   چه در متون انگلیسی زبان و چه در نوشته های فارسی هیچ توافقی روی اصطالحات هوشمندی 
رقابتی، هوشمندی تجاری/تجارتی، و هوشمندی کسب  و کار یا پویش محیط وجود ندارد؛ اما با تمرکز 

روی هر یک تفاوت هایی با هم دارند و معنای خاص خود را می توانند داشته باشند.

تكامل هوشمندی رقابتی

مختلف  شاخص های  و  شواهد  با  که  گرفت  شدت   1994 سال  از  رقابتی  هوشمندی  به  توجه 
اندازه گیری شده است، از قبیل: تعداد نشریه ها در این موضوع، افزایش برگزاری کارگاه ها و سمینارها 
در این حوزه موضوعی، رشد سریع تعداد مشاوران در این زمینه، ظهور دوره های هوشمندی رقابتی در 
مقطع کارشناسی ارشد. برخی از صاحبنظران در این زمینه از جمله پروساک، برژرون، ساتون معتقدند 
اثر مدیریت استراتژیک مایکل پورتر نقش کاتالیزور را در ایجاد عالقه به هوشمندی رقابتی در دهه 
1980 ایفا کرده است. از جمله این تأثیرات ایجاد انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی در سال 1986 
و انتشار مجله تخصصی هوشمندی رقابتی در سال 1990 است . پرسکات و بارویج 1 )1995(، چهار 

مرحله در تکامل هوشمندی رقابتی را شناسایی کرد:

1. Prescott & Bhardwaj
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● جمع آوری داده های رقابتی )قبل از 1980(؛
● تجزیه وتحلیل رقابتی )1980-1987(؛ 
● هوشمندی رقابتی )از 1988 تا 2000(؛

● مرحله نهایی )آینده( هوشمندی رقابتی به عنوان یک قابلیت هسته )مرکزی( در شرکت.

   هوشمندی رقابتی یک فرایند یادگیری سازمانی است که جدا از داده ها و اطالعات در ایجاد دانش 
و در فعالیت های تصمیم گیری منحصر به  فرد یک سازمان دخیل است و همیشه در حال تکامل نظرات 
خود هستند. تحوالت جدید مربوط به هوشمندی رقابتی اغلب مربوط به تغییر در فناوری اطالعات 
و ارتباطات استفاده از اینترنت، غنای منابع ثانویه و از تکنیک های تحلیلی بازاریابی، مدیریت و علم 

اطالعات اقتباس کرده است.

اهداف و فواید
به طور کلی هدف از اجرای فرایند هوشمندی رقابتی پاسخ گویی به چهار پرسش زیر است: ما چه 
چیزهایی نیاز داریم که بدانیم؟ چرا و به چه منظور باید آن را بدانیم؟ چه تصمیم ها و اقدام هایی از این 
دانسته ها گرفته می شود. در واقع، اهمیت وجود هوشمندی رقابتی در اهداف آن نهفته است. به طور 
خالصه برخی از اهدافی که با مرور متون به دست آمده است عبارت اند از: شناسایی فرصت ها، نیروها 
و خطرات موجود در بازار )McGonagle & Vella, 2002; Prescott & Bhardwaj, 1995(؛ پردازش و 
ترکیب داده ها و اطالعات و ایجاد دانش جدید از رقبا و مشتریان و تأمین کنندگان به منظور پیش بینی 
از تحوالت محیط کسب  و کار و همچنین تأثیرات ایجاد شده ناشی از تغییرات سیاسی؛ به حداکثر 
رساندن درآمد و به حداقل رساندن هزینه ها؛ توسعه برنامه های مناسب برای موفقیت در رقابت؛ تهیه 
اطالعات مفید و حمایت از فرایند تصمیم گیری استراتژیک و کاهش زمان تصمیم گیری، شناسایی 
حرکت های بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن موضع یا 

پایگاه یک شرکت در بازار خاصی شود )بیک زاد و اسکندری، 1389(.
   از مزایای حاصل از اجرای هوشمندی رقابتی می توان به مواردی از جمله، افزایش مهارت های 
تحلیلی برای مدیران و توانایی پیش بینی حرکات رقبا در محیط کسب وکار، به اشتراک گذاری ایده ها و 
دانش در سازمان به منظور ایجاد ایده ها و دانش جدید در سازمان، کشف رقبا و مشتریان بالقوه جدید 
و حمایت از شروع کسب وکارهای جدید، شناسایی و تحلیل فناوری های جدید، ارائه بنیان هایی برای 

بهبود مستمر، و مشخص کردن استراتژی رقابتی اشاره کرد.



 89  

13
94

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
  نه

اره
شم

م • 
هفت

ل 
سا

اهمیت و ضرورت
از دهه 1980 اهمیت هوشمندی رقابتی در صنایع بیشتر شد، از جمله دالیلی که متخصصان کسب  و 
کار را به سوی هوشمندی رقابتی کشاند عبارت اند از: تغییرات مداوم در محیط رقابتی )افزایش سطح رقابت، 
افزایش رقبا و تنوع کاالها و خدمات ارائه شده( توسعه فناوری اطالعات و نقش اینترنت در این فناوری؛ 
اهمیت یافتن هوشمندی رقابتی )افزایش تعداد همایش ها، کتاب ها، مقاله ها ومطالعه مروری( و نقش انجمن 

 :)Andrea Saayman et al., 2008( هوشمندی رقابتی و ایجاد دوره های آموزشی دانشگاهی در این زمینه
   از جمله ضرورت های به  کارگیری هوشمندی رقابتی در سازمان ها: دالیل اقتصادی، افزایش 
رقابت ها، کاهش هزینه ها، نیاز به تجزیه و تحلیل عملیات سیستم، صحت و دقت اطالعات حاصل 
از سیستم، تجارت الکترونیکی، جلب مشتریان بیشتر، جلب رضایت مشتریان در مقایسه با کاالهای 

مشابه، و دسترسی به داده ها و اطالعات روزآمد شده است.

فرایندهای هوشمندی رقابتی
فرایند هوشمندی رقابتی چرخه مداومی است که به طورکلی شامل چهار مرحله اساسـی است 

:)Andrea Saayman et al., 2008(

برنامه ریزی 1: مهم ترین مرحله به شمار می آید )Marceau & Sawka, 1999; Rouach& Santi, 2001(که 
شامل شناسایی هوش )خرد( مورد نیاز، منابع الزم برای کل فرایند، و انواع مجموعه ها برای اجرا، جنبه های 
این مرحله توسط تصمیم گیرندگان مورد بحث و اعتبار سنجی قرار می گیرد. در واقع، از این مرحله 

فرایندهای هوشمندی آغاز می شود.
منابع  از  مفید  اطالعات  اخالقی(: شامل جمع آوری  و  قانونی  )به صورت  اطالعات     جمع آوری 
مختلف است از قبیل منابع منتشر شده و منتشر نشده، منابع انسانی و غیره. با توجه به متون مختلف، 
اطالعات در سه دسته طبقه بندی می شوند: اطالعات سفید )اطالعات منبع سفید 3(، اطالعات خاکستری 

)اطالعات حوزه خصوصی 4( و اطالعات سیاه 5 )اطالعاتی که غیرقانونی به دست آمده است(.
تجزیه و تحلیل 6: هسته مراحل هوشمندی رقابتی است، که شامل خلق هوش از داده های جمع آوری شده 
.)Andrea Saayman et al., 2008; Muller, 2003( به منظور حمایت تاکتیکی و استراتژیک از تصمیم گیرندگان است

1. Planning

2. Collection

3. Open-source Information

4. Private Domain Information

5. Illegally Obtained Information

6. Analysis
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انتشار/ ارتباط 1: در این مرحله اقدام ها به کاربر نهایی تحویل داده می شود. به عنوان  مثال، نتایج 
فرایندهای هوشمندی رقابتی با تصمیم گیرندگان مکاتبه می شود. نتایج به دست آمده در قالب یک 

گزارش، یک جلسه، اعالن )آگاهی رسانی 2(، رایانامه، سخنرانی، یادداشت های ویژه ارائه می شود.

شكل )1( چرخه هوشمندی رقابتی

البته در برخی از متون این فرایندها به پنج یا شش مرحله تقسیم می شوند که مرحله بازخورد 3 
تصمیم گیرندگان را به عنوان مرحله نهایی می شناسند. اما رایج ترین مراحل هوشمندی رقابتی که 

در اکثر منابع آمده همان چهار مرحله ذکر شده در باالست که در شکل )1( نیز قابل مشاهده است.
برخالف مدیریت دانش داخلی، هوشمندی رقابتی بر روندها و رویدادهای خارجی تمرکز دارد. یک 
هدف اصلی آن اطالع رسانی )آگاهی رسانی( به موقع است تا تصمیم گیرندگان بتوانند با اقدام های 
هوشمندانه به مزیت رقابتی دست یابند. به طور خالصه هوشمندی رقابتی به مدیریت اجازه می دهد تا 

تغییرات بازار را به سرعت کشف کند و یک موقعیت استراتژیک را برای سازمان ایجاد می کند.

فنون، روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل
مرحله تجزیه و تحلیل در قلب هوشمندی رقابتی قرار گرفته است و ارزش افزوده ای است که به موجب 
آن روند تبدیل اطالعات به هوش عملی یا دانش تبدیل می شود Bergeron & Hiller, 2002.   هوشمندی 
رقابتی تا حدودی ریشه آن در استراتژی نظامی است، به صورت آزادانه اصول، فنون و روش ها و بینش 

1. Communication/Dissemination

2. Alerts

3. Feedback

 

 انتشار/ ارتباط

تجزیه و 
 نحلیل

 جمعآوري اطالعات

 برنامه ریزي
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خود را از رشته های مختلف از قبیل: بازاریابی، مدیریت، اقتصاد، و علم اطالعات وام گرفته است. برخی 
از محبوب ترین و مشهورترین تحلیل های تکنیکی عبارت اند از: 

شناسایی قوت ها و ضعف ها 1: هدف آن بررسی و شناسایی محیط رقابتی سازمان که در مقابل آن 
رقبا وجود دارند )نقاط ضعف و قدرت سازمان در پرتو فرصت ها و تهدیدها در آن محیط(.

الگوبرداری  : یکی از بهترین ابزارهای اندازه گیری که به یک سازمان اجازه می دهد تا خودش را 
در مقابل رقبای شناخته شده ارزیابی کند و یا حوزه های مفیدی برای بهبود عملکرد سازمان مشخص 

می شود. 
برنامه ریزی مبتنی بر سناریو 3: مدل پیش بینی موفقی است که هدف آن مطابقت دادن مجموعه ای 
از گزینه های خاص با طیف وسیعی از پتانسیل، شرایط قابل قبول، نتایج یا سناریوهاست؛ به عبارت 
دیگر، تکنیک تمرین مقابله با سناریوهای رقابتی متغیر، برای آزمایش اینکه در مسیر پیشرفت اگر 
چنین کاری کنیم چه اتفاقی می افتد )یا دیگران با حرکاتشان چه تغییراتی به وجود می آورند و برای 

ماندن در این محیط چه باید کرد.
که  می شود  )وانمود  رقیبان  باالی  سطح  تصمیم های  دادن  جلوه  وارونه  برای  محیط  :  تحلیل 

تصمیم های آنها صحیح نبوده و در آینده دچار مشکل می شوند.
تكنیک پیشرو بودن در فناوری: از طریق آشکارسازی مسیر، ردیابی ثبت اختراعات و  استفاده از 

سایر ابزارهایی که حرکت رقیبان را آشکار می کند و یا آنها را از سر راه برمی دارد؛
تكنیک داده کاوی و کنكاش داده های گذشته: که در بایگانی های عملیاتی موجود است و می تواند 

برای امور تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد؛
.)Miller, 2001( تکنیک جلوه دادن توانمندی های خاص تجاری از طریق ارائه همایش

سیستم های هوشمندی رقابتی
هوشمندی رقابتی از پیشرفت زیرساخت های فناوری اطالعات و اوج مدیریت دانایی استفاده کرد و به 
یک عملکرد مشترک برتر دست یافته است. از این گذشته، برایند مدیریت دانایی در سراسر ساختارهای 
سازمانی در راستای باال بردن آگاهی و شناخت در خصوص ارزش هوشمندی رقابتی است. دانش باید 
بعد از همه و قبل از اینکه مخابره و مدیریت شود، تولید و تجزیه و تحلیل شود )به اطالعات مفید تبدیل 
شود(، این کار نه تنها باعث افزایش دانش درون سازمانی می شود؛ بلکه به هوشمندی تبدیل می شود 
 که محیط پیرامون شرکت )آن سوی دیوارها( را بررسی و موانع سر راه تصمیم گیران را آشکار می سازد.

1. SWOT

2. Benchmarking

3. Scenario planning

4. Environmental analysis
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تاکنون، هوشمندی رقابتی در اکثر شرکت ها جزء فرهنگ کاری نبوده است و تعداد خیلی کمی در چارچوب 
کاریشان از فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو بهینه بهره می گیرند. برخالف ادعای تولیدکنندگان هیچ 
سیستمی که فرایند هوشمندی رقابتی را به طور خودکار انجام دهد وجود ندارد و هنوز هم  نیاز به دخالت 
انسان برای تبدیل اطالعات به دانش عملیاتی است )Bergeron & Hiller, 2002(.  فرایندهای جمع آوری 
اطالعات، انتشار اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات به وسیله بسیاری از ابزارهای فناوری اطالعات 
کسب  و  کار انجام می شوند. از جمله این ابزارها و نرم افزارهای: پایگاه های داده آنالین، سیستم های 
اطالعات وب )از قبیل اینترانت، اکسترانت، اینترنت(، سیستم مدیریت اسناد، ابزارهای تجزیه و تحلیل 
و بازیابی متن، سیستم های انبار داده 1، شیرپوینت 2، مدیریت ارتباط با مشتریان 3، مدیریت متمرکز منابع 

سازمان 4، مدیریت زنجیره فراهم کنندگان 5، می توان اشاره کرد.  

نتیجه گیری
امروزه ایجاد و استفاده از هوشمندی رقابتی به یک استراتژی کلیدی در دانش اقتصاد تبدیل شده 
است. فقط یک حرکت اشتباه در دنیای کسب  و  کار ممکن است منجر به نابودی شرکت یا سازمان 
شود. بنابراین، سازمان یا شرکت باید به دنبال راه های جدید به منظور تصمیم گیری و سازگاری با 
تغییر محیط باشند. در حال حاضر داشتن اطالعات صحیح و با کیفیت بسیار مهم است و اینکه چگونه 
آن تجزیه و تحلیل می شود مهم تر است. تبدیل داده ها و اطالعات خام به هوش عملی )هوشمندی 
رقابتی( گاهی به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت در کسب و کار به شمار می آید. هوشمندی رقابتی به 
عنوان روند جمع آوری اطالعات عملی در محیط رقابتی یک شرکت تعریف شده است و برای بررسی 
و نظارت فرصت ها و تهدیدات به منظور جلوتر بودن از رقبا به کار گرفته می شود. نیاز به گردش سریع 
اطالعات برای رقابتی پویا و تجارتی هوشمند، اجتناب ناپذیر است. بنابراین، شرکت های حرفه ای و 
واحدهای هوشمندی رقابت، در صددند تا ابزارهای مورد نیاز شرکت هایی را که می خواهند سریع، 
متمرکز، و منعطف باشند و موقعیت و مزیت رقابتی آنها حفظ شود را مهیا سازند. در نتیجه، مدیران 
امروزی با تلفیق و استفاده از این اطالعات در دسترس و اتخاذ تصمیم های درست و به موقع می توانند 
به اهداف شرکت دست یابند. پس می توان گفت مدیری موفق است که هوشمندی رقابتی دارد و در 

تصمیم گیری از عناصر رقابتی بهره می برد. 

1. Data Warehouse:
 انبار داده مجموعه ای از داده هایی است که از سیستم های عملیاتی گوناگون استخراج شده، برای سازگار شدن با داده ها 

تبدیل شده و به منظور تحلیل بارگذاری شده است.
2. Office SharePoint
3. CRM

4. Enterprise Resource Planning: ERP

5. Supply Chain Management: SCM
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ده عكس علمي عجیب از قرن نوزدهم

جان توهی
مترجم: ستاره سهیلی 1

چكیده
هنگامی که عکاسی با علم تلفیق می شود تحقیقات علمی را مستند می کند و آن را به تصویر می کشد، موضوعی که در 
نهایت سادگی همواره باعث آسوده تر شدن روند پیشرفت علم بوده است. کیفیت عکس علمی صرفنظر از خصوصیات 
فیزیکی سوژه، محدودیت های زمانی و ابزار نورسنجی نیازمند یک ذهن خالق و جستجو گر است؛ به طوری که با وجود 
همه  این محدودیت ها، در قرن نوزدهم میالدی پژوهش گرانی مشغول آزمون و خطا با هدف خلق چنین عکس هائی بودند. 
عکس های علمی ثبت  شده در اواسط قرن 19 میالدی اهمیت ویژه ای در تاریخچه  عکاسی علمی دارند. انتخاب موضوع 
عکاسی نکته  اصلی این پژوهشگران بوده و تدارک ابزار ثبت مناسب برای آنها در درجه  دوم اهمیت قرار داشته است. در 

مقاله  زیر تعداد 10 نمونه  مطرح ارائه می شود که باعث تحول شگرف در دنیای عکاسی و علم شده است. 

جان توِهي  
همه  عکس هاي قرن نوزدهم عجیب اند، ولي بعضي از آنها پاي خود را از این حد فراتر مي گذارند. 
هنگامي که عکاسي در دهه  1830 وارد صحنه شد، دانشمندان دریافتند که این کار مي تواند رازهایي 
را از جهان های نامرئِي باکتري هاي میکروسکوپي و کهکشان هاي دوردست را آشکار کند. بعضي باور 
داشتند که دوربین مي توانسته فراتر رود و تصویِر مسطح به تنهایي اطالعاتي را درباره ي کارکردهاي 
داخلِي بدن و ذهن و حتي لحظه  مرگ را آشکار خواهد کرد. صرفنظر از عکاسي پس از مرگ و عکاسي 
از روح، عالي ترین عکس هاي قرن نوزدهم توسط دانشمنداني گرفته شدند که درباره  ماهیت وجود 
پرسش هایي جدي داشتند. این به طور معمول یعني چیزي بسیار فراتر از تنظیم کردن یک دوربین 
در برابر یک شئ. آنها اغلب مجبور بودند تا براي گرفتن عکس هایي تجهیزات خودشان را طراحي 

setarehsoeeili1986@gmail.com 1. پژوهشگر و عکاس علمی؛
2. John Toohey
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کنند و بسازند که دیگران گرفتن آن عکس ها را غیر ممکن مي دانستند. گاهي نتایج کارشان اطالعات 
ارزشمندي را فراهم مي کرد، و در پاره اي موارد دوربین هاي آنان مهم تر از عکس هاي گرفته شده از 
کار در مي آمد، و هنوز بعضي از آنها در گوشه اي کنار گذاشته مي شدند تا دیگران بیایند و متحیر شوند 

که عکاسان در زمین فکر مي کرده اند که چه کنند. 

 آزمایش فیزیولوژي، اثر گیوم دوشن 1
در سال 1862، عصب شناس فرانسوي، گیوم دوشن، 
خواست تا نظریه  رایجي را مورد آزمایش قرار دهد که بر 
مبناي آن صورت به طور مستقیم به روح متصل است. او 
قبل از این با به کار بردن شوک هاي برقي در عضله هاي 
آسیب دیده  بیماران، کارهایي را انجام داده بود و استدالل 
کرد که اگر بتواند جریان هاي الکتریکي را در صورت یک 
فرد مورد مطالعه به کار ببرد، آنگاه مي تواند عضله ها را 
تحریک کند و از نتایج عکس بگیرد. مشکل آن بود که 
با وجود ساده بودن فعال کردِن واکنش هاي فیزیکي با 
شوک هاي الکتریکي، اغلب افراد بالفاصله پس از گذشتن 
شوک آرام مي شدند و این زمان بیش از اندازه سریع بود 
که یک دوربین بتواند آن را ثبت کند. یکي از بیماران در 

بیمارستاني که دوشن در آن کار مي کرد کفاشي بود که از فلج بل 2 رنج مي برد. یکي از نمودهاي این 
بیماري فلج صورت بود که یعني این کفاش پس از دریافت درمان شوک الکتریکي حالت چهره  خود 
را براي تنها چند دقیقه حفظ مي کرد و این به اندازه  کافي طوالني بود که عکاس بتواند این حالت 

چهره  او را ثبت کند.
   دوشن این کفاش را در بیش از صد جلسه مورد درمان قرار داد و الکترودها را در بخش هاي مختلف 
از صورت او به کار برد تا دامنه  حالت هاي چهره را استخراج کند. در همین حال، پاْول تورناشون 3، برادر 
فلیکس ناداِر 4 شهیر عکس گرفت. نتایج در رساله  سازوکار سیما شناسي انسان 5 منتشر شد. اگر عکس ها 
1.Guillaume Duchenne

2. Bell’s Palsy

3. Paul Tournachon
Gaspard-Félix Tournachon .4، معروف به Felix Nadar، نویسنده، کاریکاتوریست، عالقه مند به پرواز بالن، فعال 
سیاسی، عکاس، دوست نقاشان، نویسندگان و روشنفکران در زمان ناپلئون سوم بود. او در مقام عکاس، به خاطر پرتره هایی که 

از بزرگان هم عصر خویش تهیه کرد، در یادها مانده  است.
5. The Mechanism of Human Physiognomy )Mecanisme de la physionomie Humaine(
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ترسناک به نظر مي رسند، باید تصور کنید که کّفاش بینوا چه تحمل کرده است. با این حال، هنوز هم 
از این آزمایش ها چیزهایي خوبي حاصل مي شود. دوشن توانست ثابت کند که وقتي فردي لبخندي 
حقیقي را نشان مي دهد، عضالت به خصوصي فعال شده اند. در روانشناسي، لبخند حقیقي لبخند دوشن 1 
نامیده مي شود. افرادي که در هنگام لبخند زدن از این عضالت استفاده نمي کنند ممکن است در حال 

نشان دادن عالئمي از جامعه ستیزي 2 باشند. 

 بیمار هیستري، اثر آلبرت لوند 3

در نیمه  دوم قرن نوزدهم یک اپیدمي از هیستري در اروپا و آمریکا شیوع پیدا کرد. به ویژه زنان دچار 
بي حالي و از کار افتادگي مي شدند و براي بلند شدن از تخت نمي توانستند نیرو پیدا کنند و یا اینکه 
از گرفتگي در حلقشان شکایت داشتند. در بیمارستان سالپتریر 4، ژان مارتین شارکو 5، یکي از دانشجویان 
اسبق دوشن، دست به کار یافتن توضیحي براي این وضعیت شد. او دو پیشرفت عمده داشت. یکي 
آن بود که این وضعیت با نوعي آسیب در گذشته پیوند داشت، و دیگري آنکه مردان نیز از آن رنج 

مي بردند. دانشجوي او، زیگموند فروید 6، پژوهش هاي او را توسعه داد. 
در سال 1871، شیمي دان، آلبرت لوند، به عنوان عکاس پزشکي در سالپتریر استخدام شد و شروع 
به کار در کنار شارکو کرد. یکي از پروژه هاي آنان عکس گرفتن از بیماراني بود که متحمل حمالت 
هیستري مي شدند و پرسش این بود که آیا بین تشنج ها و حالت تظاهر چهره ارتباطي وجود دارد یا نه. 
لوند به منظور عکس گرفتن از چرخه  حمله یک دوربین عکسبرداري قطاري 7 ابداع کرد. اولین مدل 9 

1. Duchenne Smile

2. Sociopathy

3. Albert Londe
4. Salpêtrière Hospital
5. Jean-Martin Charcot

6. Sigmund Freud

7. Chronophotographic
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لنز داشت و مدل بعدي 21 لنز و یک جریان عکاسي توسط یک مترونوم 1 که هر دو را فعال مي کرد. 
او با این دوربین ها توانست این حمله های عصبي را سال ها پیش از ورود تصاویر متحرک به عرصه 
عکاسی ثبت کند. در نهایت شارکو به این نتیجه رسید که عکاسي به او در نزدیک تر شدن به یک 
راه حل کمکي نمي کرد و بنابراین استفاده از آن را متوقف کرد. لوند بعدها به عنوان یکي از پیشگامان 

هنر فیلمبرداري کسب اعتبار کرد. 

 عكس قطاري  ، اثر اتي یِْن ژول ماره 3

ماره به عنوان یکي از همکاراِن گاه و بیگاِه لوند ابزارهاي پزشکي مهمي را اختراع کرد که از آن 
جمله مي توان به یک نبض نگار 4 بسیار دقیق براي ثبت ضربان قلب اشاره کرد. او همچنین یکي از 
پیشگامان در تحقیقات هوانوردي بود و برادران رایت وامداري به ایشان را تصدیق کردند. اما او بیش 
از هر چیز براي عکس هاي قطاري اش شناخته شده است. یک قرن پیش از تصاویر کامپیوتري 5، او 
المپ هاي کوچک را به موضوع های مورد نظرش نصب مي کرد و از آنها در برابر یک پس زمینه  
تاریک عکس مي گرفت. زماني که این کار را انجام مي داد خیال نمي کرد که تصاویرش در پایان تا 

این اندازه مهم باشند.
ارائه  از اسِب در حال یورتمه رفتن  از آنکه ادوارد ماْیبریج 6 توالي معروف خود     دو سال پیش 
دهد، ماره پیشتر طرز حرکت راه رفتن اسب را عکسبرداري کرده بود، ولي او نتایج کارش را به یک 
نمودار میله اي تبدیل کرد که خواندن آن به تخصص نیاز داشت. هنگامي که او عکس هاي مایبریج 

1. Metronome

2. Ehronophotograph

3. Étienne-Jules Marey

4. Sphygmograph

5. Computer Generated Images )CGI(

6. Eadweard Muybridge
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را در یک مجله دید فهمید که هر کسي مي تواند اطالعاِت موجود در آن را درک کند. کارهای او 
تجربی تر  از کارهای مایبریج بود. بعضي از دوربین هاي او مانند لوند دستگاه هایي چند لنزي بودند و 
بقیه مي توانستند چند تصویر را روي یک صفحه  واحد بیندازند. یکي از دوربین هاي او تفنگي بود که 
او از آن براي عکسبرداري از توالي هاي پروازهای یک پرنده  استفاده کرد. در حول و حوش گذر قرن 
نوزدهم به بیستم، ریموند دوشان ویون 1 در بیمارستان سالپتریر کار مي کرد. یک روز بعد از ظهر، او 
بعضي از عکس هاي ماره و لوند را به خانه برد و آنها را به برادرش، مارِسل 2، نشان داد. دوازده سال بعد، 
مارسل دوشان تابلوي نقاشي برهنه اي که از پله ها پایین مي آید 3 را نمایش داد که یکي از نقاط برجسته 

در هنر غربي است. 

عكِس فكر، اثر لویي دارژه   و ادوارد بارادوک 5
در همین حال، در سالپتریه، هیپولیک بارادوک 6 خواست تا بیشتر از مسئله  عکسبرداري از حمله های 
هیستري پیش برود. او همراه با لوئي دارژه در این اندیشه بود که آیا مي تواند از تصاویر افکار عکس 
بگیرد. این موضوع آنطور که اول ممکن است به نظر برسد اغفال کننده یا فریب آمیز نبود. اختراع تازه  
اشعه  ایکس نشان داد که مي توان از استخوان ها عکس گرفت و در آن زمان این گمان وجود داشت که 
تفکر شکلي از ضربه  الکتریکي را به وجود مي آورد. در عصري که هر چیزي ممکن به نظر مي رسید، 

به طور مسلم این تنها جفت و جور کردن قطعات پازل در کنار هم بود. 

1. Raymond Duchamp-Villon

2. Marcel Duchamp

3. Nude Descending a Staircase

4. Louis Darget
5. Edouard Baraduc

6. Hippolyte Baraduc
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   از جمله آزمایش هایشان آن بود که سعي کردند یک قطعه از فیلم را روي پیشاني یک فرِد مورد 
آزمایش بچسبانند و یک سیم پیچ القایي را بین یک فرِد مورد آزمایش و دوربین متصل کنند و امیدوار 
بودند که پالس هاي ولتاِژ باال بتواند چیزي را حاصل کند. اگرچه هر دو صادق بودند، باید گفت که 
دارژه باور داشت از رویایي عکس گرفته است که در آن یک عقاب وجود داشته؛ ولي بیشتِر عکس 
او به شکلي بدگمانانه ای شبیه فشفشه هاي نوراني بود. در سال 1909 باردوک در کنار تخت همسِر 
در حال احتضارش ایستاده بود. تا اینجا و در به اشتراک گذشتن آخرین لحظه هایشان با هم، او کاماًل 
همراه همسرش بود. در لحظه اي که زنش شروع به جان کندن کرد، باردوک شاتر دوربینش را فشار 
داد. او فقط مي خواست ببیند که آیا گرفتن تصویر عنصر آسمانِي در حال صعود به آسمان توسط دوربین 

عکاسي امکان پذیر است یا نه. 

 الكتروگراف، اثر یاوب ُون نارِکویچ ُیدکو 1
عنوان کامل این عکس "یک جرقه  ضبط شده در سطح بدن یک روسپی به خوبي شسته شده" 
است. این شبیه اسمي است که مارسل دوشن به یکي از آثار هنري اش مي داد، ولي دوشن هرگز به 
چنین چیز عجیب و غریبي دست پیدا نکرد. در سال 1889، دکتر لهستاني، نارکویچ یودکو از آنچه او 
الکتروگرافي نامید، نمایشي را در موسکو ارائه داد. اساساً ایشان از همان اصل دارژه و بارادوک استفاده 
مي کرد و یک سیم پیچ القایي را در کنار یک صفحه  عکاسي قرار مي داد و افراد مورد بررسِي خود را 
وادار مي کرد تا بخشي از بدن خود را به این صفحه فشار دهند. پالس الکترومغناطیسي شدید یک 

تصویر سیاه سایه مانند را بر جاي مي گذاشت که 
برخالف  است.  احاطه شده  نور  توسط شعاع هاي 
دانشمندان فرانسوي، ایشان به دنبال چیزي انتزاعي 
مانند فکر نبود. او به عنوان یک پزشک مي خواست 
بداند که این هاله هاي نوراني چه چیزي را درباره  
و  از کودکان  او  نشان مي دهند.  سالمت جسمي 
افراد بالِغ سالم و زرد چهره و از فاحشه ها عکس 
گرفت. او از این تحقیقات دریافت که افراد بیمار 
انرژي ضعیف تري را بیرون  افراد سالم  نسبت به 

مي دهند.
با هواخواهان  ارتباط آن     امروزه این فرایند را تحت عنوان عکسبرداري کرلیان 2 مي شناسیم و 

1. Jakob von Narkiewitsch-Jodko

2. Kirlian Photography
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ماوراءالطبیعه منجر شد تا بسیاري آن را کنار بگذارند. الکتروگرافي در زمان نارکویچ یودکو خیلي جدي 
گرفته شد، ولي کشف اشعه  ایکس توسط ویلهلم رونتگن 1 در چند سال بعد از آن بسیار تأثیرگذارتر خود 
را به اثبات رساند. الکتروگراف ها ممکن است نشان دهند که یک بیمار مشکلي دارد، ولي اشعه  ایکس 
توانست مکان آن مشکل را نشان دهد. کار نارکویچ یودکو تا دهه  1930 فراموش شد و در آن زمان 

بود که کرلیان  ها 2 آن را احیا کردند.

 عكس تغییر شكل دهنده، اثر لوئي دوکو هورون 3
طی سال هاي اولیه  عکاسي، چیزهایي که ما مهم تلقي نمي کنیم، گاهی معماهاي جدِي علمي و 
فلسفي بودند. مثاًل در یک عکِس منفرد چگونه فردي که نزدیک به لنز حرکت کرده محو 4  شده است، 
در حالي که فرد قرار گرفته در پس زمینه  دور توانسته بي حرکت بماند؟ گفته مي شود که اولیور ِونِدل 
هولمز 5، که تصویر سه بعدي 6 را اختراع کرد، عادت داشت پشت میزش بنشیند و چنین عکس هایي را 
از طریق یک ذره بین ببیند و در عجب بود که آیا این رازي از طبیعت است که همه در حال گم شدن 

بودند. لنزهاي معمولي تنها بین زاویه  دید 40 و 60 درجه را ثبت مي کنند، و این در حالي است که 
اغلب مردم نزدیک به 180 درجه را مي بینند. پس چرا تبدیل کردن میدان دید طبیعي در یک دوربین 

بدون اعوجاج تصویر اینقدر سخت است؟
1. Wilhelm Röntgen
2. منظور مخترع، مهندس برق، و محقق روسي، سیمیون داویدیوویچ کرلیان )Semyon Davidovich Kirlian( و همسرش 

والنتینا خریسانوونا کریلیان )Valentina Khrisanovna Kirlian( است. م. 
3. Louis Ducos Hauron
4. Blur

5. Oliver Wendell Holmes

6. Stereograph
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   اگر از هر کسي بپرسید که ده پیشگام بزرگ عکاسي را نام ببرد، احتمااًل آنان به لوئي دوکو هورون 
اشاره نخواهند کرد، و این مایه  خجالت است. او در سال 1877 یک فرایند رنگي را ابداع کرد؛ هر چند 
که سنگین و گران بود و بعید به نظر مي رسید که فهمیده شود. او در سال 1868 عکس برجسته 1 را 
اختراع کرد که در زمان دیده شدن از میان لنزهاي قرمز و آبي یک اثر سه بُعدي را ایجاد مي کرد. سلف 
پرتره هاي تغییر شکل دهنده  او یکي از نتایج تحقیقاتش بود. او در دهه  1880 لنزهایي را طراحي کرد 
که تصاویري اعوجاج یافته را مي ساختند، مگر آنکه بیننده آنها را از زاویه اي صحیح نگاه مي کرد. به 
طور مسلم این ایده هرگز قرار نبود تا توسط جامعه ي عکاسي رایج شود، بلکه در حاشیه ي این امر قرار 

داشت. بعضي چیزها وجود دارند که تنها باید مورد بررسي و پژوهش قرار بگیرند. 

 قاطر در حال انفجار، اثري از ارتش آمریكا

در دهه 1870، چارلز بِنِت 2 کشف کرد که وقتي ژالتین طی چند روز حرارت داده شود "عمل آورده 
مي شود" و یکي از نتایجش به طور باورنکردني امولسیون سریع فیلم بود که توانست سرعت هاي 
شاتر به کسرهایي از ثانیه کاهش دهد. امکاناتي که این امر حاصل کرد شگفت انگیز بود، به ویژه 
براي ارتش، که همیشه به فناوري نوین عالقه مند بود. در سال 1881، سرهنگ دوم هنري اَبوت از 
گروه مهندسي ارتش آمریکا مأموریت پیدا کرد تا فیلم امولوسیون ژالتین را در ویلِتز پوینت 3 در ایالت 

نیویورک آزمایش کند.
   به این فکر کنید. شما مسئول یک پایگاه نظامي هستید که صدها سرباز زیر دست شما است. 
براي امتحان کردن یک دوربیِن پرسرعت، عکسي از یک مرد که بالفاصله شروع به دویدن مي کند 

1. Anaglyph

2. Charles Bennett

3. Willets Point
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یا حتي هنگام انجام یک پشتک زدن مي تواند جالب و مؤثر باشد. در عوض چند لوله دینامیت به دور 
سر یک قاطر بسته شد. سیم فیوز مواد منفجره به مولد برق و شاتر دوربین وصل شد. لحظه اي که 

دینامیت منفجر شد، شاتر دوربین با سرعت 1/250 ثانیه عمل کرد. 

 منفجر شدن گلوله، اثر توماس اسكایف 1

این عکس ممکن است خیلي عجیب به نظر نرسد، ولي در سال 1858، ما هنوز در عصري هستیم 
که مردم براي آنکه عکس پرتره  آنها گرفته شود باید براي یک دقیقه بي حرکت جلوي دوربین بایستند، 
و توماس اسکایف عکس گلوله  اي را گرفته که از یک توپ شلیک شده است. جالب تر آنکه او این 
عکس را توسط دوربین دست ساز خودش گرفته است. او با وصل کردن یک سیم شل در دهانه  لوله  
توپ و متصل کردن آن به یک ساعت الکتریکي و سپس دوربین به این عکس دست پیدا کرد. زماني 

که گلوله  توپ به سیم برخورد مي کند، اتصال قطع مي شود و شاتر دوربین را فعال مي کند.

   اسکایف در آن روز چند عکس گرفت، ولي این یکي از معدود عکس هاي باقي مانده است. ولي 
آنچه او را خیلي تحت تأثیر قرار داد این نبود که توانسته عکس چنان شگفت آوري نظیر گلوله توپ در 
حال پرواز را بگیرد، بلکه در هر عکس گرفته شده در آن روز به نظر مي رسید که صورتي در دود ظاهر 

شده است. جالب تر آنکه این را فقط مي شد روي فیلم ضبط کرد و نه با چشم غیر مسلح.

1. Thomas Skaife
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پرتره  مرکب، اثر فرانسیس گالتون 1

گالتون از خویشان نسبي چارلز داروین بود و او نیز شاید به چیزهاي بزرگي در دانش دست پیدا کرده 
باشد، ولي کنجکاوي اش او را به مسیرهاي عجیبي کشاند. نخستین نقشه  آب و هوا به او نسبت داده 
مي شود که فشار بارومتري را نشان مي دهد و همچنین به تهیه  انگشت نگاري کمک کرد که بخشي 
اساسي از جرم شناسي است. نام او همچنین با اصالح "به نژادي" همراه است و در حالي که بعضي 
گالتون را فردي عجیب و کودن مي دانند، ولي عده اي دیگر او را به عنوان پدربزرگ نازیسم مي شناسند. 
او طی دهه  1880 روي این ایده متمرکز بود که نژادها و نوع ها خصوصیات چهره اِي ویژه اي دارند و 
اگر او بتواند این ویژگي ها را به یک جوهر خالصه کند، آنگاه به اصطالح درباره  ماهیت انسان درک 

خیلي بیشتري پیدا خواهیم کرد. 
   او پرتره هاي مرکب را به عنوان بخشي از آزمایش هاي خود آغاز کرد و در آنها از مردم به عنوان 
یک گروه عکس مي گرفت و پرتره ها را تا یک صورت واحد مخلوط مي کرد. ادموند دو کان 2، مدیرکل 
زندان هاي انگلستان، مقدار زیادي از پرتره هاي مجرمان را به او قرض داد تا کار خود را با آنها آغاز کند 
و گالتون آنها را به جنایتکاران، دزدان و غیره تقسیم کرد. او همچنین در این اندیشه بود که آیا چیزي 
نظیر "صورت سفلیسي" وجود دارد یا نه. به عبارت دیگر، نوع صورتي که مستعد گرفتن سفلیس باشد. 
به ویژه کار او روي نژاد بدنام است. او به منطقه  یهودیان در وایت چاپِل 3 لندن مي رفت تا به دنبال 
خانواده ها بگردد، ولي متقاعد شده بود که نوع یهودي داراي پوست و موي تیره هستند و دماغ بزرگي 

دارند. اگر خانواده اي فاقد یکي از این ویژگي ها بود، آنگاه آنها را کنار مي گذاشت.

1. Francis Galton

2. Edmund du Cane

3. Whitechapel
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 اندام سنجي 1، اثر آلفونس برتیلون  
برتیلون به خاطر پرتره هاي خود معروف است که براي سنجیدن ویژگي هاي جسمي مجرمان و 
حفظ آنها در سوابق مورد استفاده قرار گرفتند. او نیز مانند گالتون به خصوصیات ژنتیکي عالقه مند بود، 
ولي او خیلي به هوش یا شخصیت توجه نداشت. به فاصله  کوتاهي پس از آنکه سیستم برتیلون او را 
معروف کرد اینگونه فکر می کرد که آیا ویژگي هاي جسمي منحصر به فردي براي منطقه  فرانسه وجود 
دارد یا نه. آیا در آنجا چیزي مانند گوش انگلیسي، بیني نرماندیایي، چشم هاي آلساسي وجود دارد؟ و 

اگر وجود دارد، آیا این احتمال وجود دارد که سرانجام به کسي نگاه کرد و بالفاصله میراث ژنتیکي اش 
را شناسایي کرد؟ "آه، مي بینم که یکي از مادر بزرگ هایت فالندري 3 است و نیاکاني یوناني داري". 

   برتیلون براي اجراي درست آزمایش هایش مجبور بود که هزاران عکس از اجزاي بدن تهیه کند و 
سپس فرض کند که اگر یک ویژگي  به خصوص به طور مشترک در یک منطقه ظاهر مي شود، آنگاه 
این باید یک الگو باشد. اگر این راه کوتاهي به دیوانگي به نظر مي رسد، باید گفت که تعداد زیادي از 
مردم فرانسه به موافقت با آن تمایل داشتند. طی دادگاه آلفرد دریفوس 4 در دهه ي 1890، برتیلون به 

1. Anthropometry

2. Alphonse Bertillon
Flemish .3: اهالي منطقه ي فالندر )Flander( که منطقه ي بزرگي از فرانسه و بلژیک است. م.

4. Alfred Dreyfus
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عنوان یک شاهد متخصص براي تعقیب قضایي ظاهر شد. براي اثبات آنکه دست خِط روي یک سند 
به دریفوس تعلق دارد، برتیلون دستگاهي پیچیده را در دادگاه سر هم کرد، ولي این کار آنقدر طول 
کشید که تماشاچیان او را هو کردند و قاضي او را بیرون انداخت. شهرت او پس از این ماجرا نابود شد. 

نتیجه گیری
با وجود اینکه عکاسان خالق آن دوران اغلب دارای ایده های آرمانی یا غیرقابل تصور برای عموم 
بودند، ولی مبتکرانه سعی در طراحی ابزار و تجهیزات عکاسی به منظور رسیدن به اهداف آرمانی خود 
و همچنین پیوند عکاسی با علوم دیگر در آن زمان بوده اند که شاید در همه موارد به نتایج دلخواه خود 
نرسیده بودند گرچه در روند طراحی ابزار خود به دستاورد های جالب توجه فناورانه و در پاره ای از موارد 
نیز عکس های تأثیرگذار و باورناپذیر دست یافتند. با وجود این ابزار تولید شده حائز اهمیت بیشتری 
نسبت به تصاویر ثبت شده بودند. صرفنظر از فن عکاسی که همگی آنها سعی در پیشبرد آن داشتند، 
آنها دریافتند که می توان با پیوند این سلسله علوم به اطالعات جدیدی مانند آن دسته از مسائل وجودی 
که کنجکاوی شان را جلب می کرد دست پیدا کنند. از آن دوره به بعد عکاسی علمی شروع به نمو و 

کشف رازهای جهان نامرئی کرد و امروزه تبدیل به بخش حذف ناشدنی در دنیای علم شده است.

منبع
http://listverse.com/2013/03/10/10-bizarre-scientific-photographs-from-the-19th-century
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معرفی پارک علمی پروفسور بازیما در مشهد 
»لذت تفریح با طعم دانش«

نسرین کیوانفر، پوریا واعظ نیا

پارک های علمی، مجموعه هایی با مسیرهای جذاب و سرگرم کننده با هدف گردآوردن عده ای از 
دوستان به ویژه اعضای خانواده در کنار یکدیگر است که به محوریت موضوعی خاص می پردازد. این 
پارک ها به طور غیرمستقیم رسالت آموزش همگانی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه را بر عهده دارند. 
در واقع پارک های علمی دو مفهوم سرگرمی و آموزش را در هم می آمیزند و با انجام فعالیت های 
جذاب، بازی های حرکتی و آزمایش های ویژه  علمی ابزاری را فراهم می آورند که می توان با کمک آنها 

حتی مباحث پیچیده  علمی را در قالب های ساده و روان به مخاطب آموزش داد.
   در خارج از کشور پارک های علمی بسیاری وجود دارد که ساالنه گردشگران بسیاری را به خود جلب 
می کنند. این پارک ها از جاذبه های اصلی فرهنگی گردشگری برای هر کشوری محسوب می شوند. 
است.  تأسیس شده  دولتی  و  به صورت خصوصی  پارک علمی  آمریکا 27 هزار  ایاالت متحده  در 
پارک موضوعی کیدزانیا با 15 شعبه در سراسر دنیا، شهر کودکان در دبی و پارک علمی بدن انسان 
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کورپوس در هلند از جمله پارک های 
شمار  به  جهان  موضوعی  علمی 
این  خاورمیانه  در  هنوز  اما  می آیند. 
نوع آموزش جای خود را باز نکرده 
پارک  محدودی  تعداد  تنها  و  است 

علمی راه اندازی شده است. 
 پارک علمی پروفسور بازیما برای 
علم  سه  در  آمــوزش  عینی سازی 

ستاره شناسی، زمین شناسی و زیست شناسی احداث شده است و به سوال های اساسی همچون چگونگی 
شکل گیری جهان، زمین ما و روند شکل گیری حیات روی زمین و تاریخ پیدایش آن پاسخ می دهد. 
نمایش گوناگونی و تنوع حیات در 
کره زمین و تاریخ پانهادن انسان 
بررسی  را  خاکی  کره  این  روی 
طریق  از  بازدیدکنندگان  می کند. 
یک ماشین زمان به لحظه ابتدای 
پیدایش جهان رفته و گام به گام 
چگونگی  با  آفرینش  تونل  در 
تحول  و  زنده  موجودات  پیدایش 
در  می  شوند.  آشنا  حیات  تاریخ 
گوشه دیگر از این مجموعه، بازی های علمی طراحی شده است که باعث تقویت آموخته های ذهنی 

می شود.
پایتخت  عنوان  به  مشهد،     
گردشگری  فاز  از  ایران  معنوی 
زیارتی و درمانی ویژه ای برخوردار 
گردشگری  خالی  جای  اســت، 
علمی با توجه به ظرفیت و پتانسیل 
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان 
بزرگ ترین دانشگاه شرق کشور، و 
وجود ظرفیت علمی صنعتی شرق 

کشور به چشم می خورد. بنابراین، پارک در مساحتی به وسعت 2800 مترمربع در فضای مسقف در فاز 
گردشگری مشهد- سپاد، تأسیس شده و شامل موضوع های زیست شناسی، زمین شناسی، بدن انسان و 
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ستاره شناسی است. در این پارک که با همکاری موزه دیرینه شناسی توس برپا شده است، بالغ بر 
11 هزار نمونه شامل گونه هایی از شاخه های جانوری، فسیل ها، سنگ ها و کانی ها وجود دارد. به 
شامل  علمی  پــارک  این  کلی  طور 
طرزی  به  که  است  پارک موزه  چهار 
زیبا در هم تنیده است که بازدیدکننده 
را  حیات  عالم  در  یکپارچگی  احساس 
درک می کند. در این پارک علمی برای 
روایت  به  حیات  سناریوی  بار  اولین 
موجودات و شواهد حیات از ساده ترین 
موجودات تک سلولی تا پیشرفته ترین 
آنها )مهره داران( به نمایش گذاشته می شود و در انتها به موزه بدن انسان، اشرف مخلوقات می رسد و 

وارد بدن می شود. 
   با توجه به اینکه در دنیای امروزی 
بمباران اطالعات شبه علمی بسیار است 
و از آنجایی که یکی از اهداف و رسالت 
آحاد  علمی  سطح  ارتقای  دانشگاه ها 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  است،  جامعه 
پشتیبانی علمی پارک را به عهده دارد. 
همکاری  تفاهم نامه  عقد  با  مهم،  این 
دانشگاه فردوسی مشهد،  بین  مشترک 
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با  شرق  شمال   علمی  قطب  عنوان  به 
صورت  بازیما  پروفسور  علمی  پــارک 
گرفت. بنابراین، با توجه به پتانسیل علمی 
دانشگاه ها، مردم می توانند با خیالی آسوده 
همراه خانواده  خود به مکانی که اطمینان 
علمی دارند؛ سر بزنند و در اوقات فراغت، 

لذت تفریح با طعم دانش را تجربه کنند. 
   پارک علمی پروفسور بازیما برای همه 
اعضای خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان طراحی شده است که روحیه  پرسشگری و کنجکاوی 
این  مفاهیم جذاب علمی  انتقال  از روش های غیرمستقیم  بهره گیری  با  پارک  این  دارند.  بیشتری 

امکان فراهم شده است تا همه افراد 
خانواده در کنار هم بتوانند هم تفریح 
بهره  آموزه های علمی  از  کنند و هم 
ببرند. بازدیدکنندگان عالقه مند در این 
پارک، فیلم ها و اطالعات تکمیلی هر 

نمونه موجود را می توانند تماشا کنند.
علمی  ــارک  پ انسان  بدن  مــوزه 
پروفسور بازیما پس از موزه بدن انسان 

کورپس هلند و سنگاپور سومین موزه بدن در جهان است که به زیبایی به داخل بدن انسان سفر 
می کند و هدف آن ایجاد ارتقای سطح اطالعات و دانش بازدیدکنندگان درباره بدن انسان و نیز ارتقای 

سطح دانش سالمت و بهداشت جامعه است. 
   در حوزه جانوران بازدیدکنندگان با نمونه های حیات وحش ایران آشنا می شوند. اطالعاتی درباره 
جانوران در معرض خطر نابودی و چگونگی 
حفظ زیستگاه آنها می آموزند. با جانوران 
می شوند.  آشنا  دایناسورها  تاریخ،  ماقبل 
تاریخ شکل گیری انسان در اعصار مختلف 
را مشاهده می کنند و اطالعات تاریخی 
خود را بهبود می بخشند و برای اولین بار در 
کشور، اسکلت دایناسور به نمایش گذاشته 

شده را می بینند.



 111  

13
94

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
  نه

اره
شم

م • 
هفت

ل 
سا

که  ــارک  پ صــورتــی  روبـــان  بخش 
است  بانوان  و  دختران  بازدید  مخصوص 
با رویکرد آشنایی و آگاه سازی دختران از 
بیماری های  و  زایمان  و  بارداری  تا  بلوغ 
سرطان  جمله:  از  زنان  هزینه بر  و  رایج 
شناخت  و  پیشگیری  روش های  به  سینه 

آنها می پردازد.

شامل  پارک  علوم  آکادمی  بخش 
که  آزمایشگاه هاست  از  مجموعه ای 
بازدیدکنندگان به طور عملی با علم های 
اندوخته شده در بخش های مختلف آشنا 

می شوند. 

در بخش باستان شناسی و دایناسورشناسی آشنایی با اسکلت دایناسورها و بازی کشف فسیل ها از دل 
خاک سرگرمی هایی همراه با جایزه و بازی برای بازدیدکنندگان است.
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نمی شود  ختم  دیدار  به  پارک  در  تفرج 
و  عمومی  سرگرمی های  بخش  در  که 
آنچه  بازدیدکنندگان  علمی  گردش های 
آموختند را با بازی تجربه می کنند. گاهی 
داخل پارک و گاهی در سفرهای یک روزه 

در دل طبیعت همراه با خانواده.

در کنار فعالیت های آموزشی و امکان 
بازدید عادی، کارگاه ها و دوره های علمی 
که  شده  طراحی  ویژه،  موضوع های  با 
کودکان و نوجوانان همراه خانواده در ایام 
فراغت بتوانند از آن بهره بگیرند. همچنین 
نمایش  به  هر هفته یک حادثه علمی 
گذاشته می  شود که از طریق سایت پارک1   

اطالع رسانی آن صورت می گیرد.

1. bazima.ir
                                                                                                     professorbazima  کانال تلگرام پارک
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عنوان: دانشنامه اسرار علم 
نویسنده: تام جکسون 

مترجم: سرور فالحی نژاد
مشخصات نشر: تهران؛ انتشارات ایده پردازان چکاد، 1393

Dorling Kindersley )DK( از مجموعه Science  :عنوان اصلی
این کتاب به معرفی جنبه های کلیدی علم برای نوجوانان پرداخته و تمام موضوع های بسیار مهم، 

از اتم ها و تکامل گرفته تا واکنش های شیمیایی انفجاری را در برمی گیرد.

عنوان: دانشنامه پزشكی
زیر نظر: شورای علمی دانشنامه پزشکی، دبیر علمی علی احسان 

حیدری 
مشخصات نشر: تهران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد 

دانشنامه نگاری ایران، 1393
دانشنامه حاضر اطالعات گسترده ای در زمینه های مختلف علوم 
پزشکی و بهداشتی ارائه می کند و هدف، فقط فراهم کردن اطالعات 
)عموم جامعه(  برای مخاطبان  با ساختاری منسجم  و واضح  شفاف 

است.
   پیکره اصلی دانشنامه حاضر را مقاله ها تشکیل می دهند که فقط به بیان حقایق و واقعیات 
می پردازند و از استناد به فرضیات و حدسیات و تناقضات خودداری می کنند. ساختار مقاالت الفبایی و 

متشکل از مدخل یا عنوان مقاله، شناسه، متن یا بدنه مقاله و منابع است.

معرفی کتاب
فاطمه هویدایی
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   حجم مقاله در این دانشنامه به طور متوسط 3 صفحه یا حدود 1800 کلمه است. هر مقاله دارای 
زیرمدخل هایی است و در پایان بدنه مقاله، ارجاع ها یا عناوین مقاله های مرتبط درج شده در دانشنامه، 
ذکر شده اند و در انتهای مقاله منابع یا منبع مورد استفاده به طور کامل همراه با نام مترجم یا مؤلف 

آورده شده است.

عنوان: دانشنامه ریاضی 
زیر نظر: شورای علمی دانشنامه ریاضی؛ سرویراستار متن انگلیسی 

ام. مازونیکل؛ سرویراستار متن فارسی علیرضا مدقالچی 
مشخصات نشر: تهران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد 

دانشنامه نگاری ایران، 1389 
هیئت  توضیح  و  روزآمدها  با  همراه  ترجمه ای  حاضر  دانشنامه 
ویراستاران از دانشنامه ریاضی اتحاد جماهیر شوروی ]سابق[ است. 
این ترجمه با حاشیه نویسی ها، دربردارنده ده مجلد و شامل یک جلد 
خاص نمایه ها است )الزم به ذکر است تاکنون 2 جلد از این دانشنامه 

چاپ شده و در بردارنده حروف )آ – ث( است(.
   دانشنامه الفبایی است. بسیاری از عنوان های آن مرکب از چند کلمه اند. سعی شده تا ترتیب بندی 
مطابق با واژه ها یا گروه های طبیعی از واژه ها، به همان نحوی صورت گیرد که روزانه در عمل پیش 

می آید.
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10 Bizarre Scientific Photographs from the 19th Century

JOHN TOOHEY

Translated by: Setareh Soheili
Researcher and Scientific Photographer

Abstract

All photographs from the 19th century are strange but some go way beyond 

that. When photography arrived on the scene in the 1830s, scientists realized 

it could reveal secrets from the invisible worlds of microscopic bacteria and 

distant galaxies. Some believed the camera could go further and the surface 

image alone would uncover information about the internal workings of the 

body and the mind, even the moment of death. Forget post-mortem and spirit 

photography, the most extreme photographs from the 19th century were taken 

by scientists asking serious questions about the nature of existence. Usually, it 

meant a lot more than setting up a camera in front of a subject. They often had 

to design and build their own equipment to take shots others considered tech-

nically impossible. Sometimes, the results provided valuable information, in 

other cases their camera proved more important than the images produced and 

still others were filed away, left for others to find and wonder what on earth the 
photographers thought they were doing.

Keywords: Scientific Photographs, Bizarre, Photography.
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An Introduction to Competitive Intelligence

Hamid Kazemi
Assistant Professor, Faculty Member of National Research Institute for 

Science Policy

Afsaneh Soltani
MA Student of Information and Knowledge of Science, Tehran University 

Alireza Noruzi

Assistant Professor, Faculty Member of Information and Knowledge of 

Science Department

Abstract

Since many people have problem in understanding the concept of "competitive 

intelligence", this study has been done to introduce and develop the concept 

of competitive intelligence in companies and enterprises. Therefore, this 

study will answer the fundamental questions such as; what is competitive 

intelligence. What processes take place in it? And what tools and techniques 
are used? Managers will be able to identify the strengths and weaknesses 
of competitors through the use of tools, methods and specific techniques of 
competitive intelligence, and by taking the right decisions and strategies will 

be able to stay ahead of their competitors.

Keywords: Competitive intelligence, Intelligent tools, Information systems, 

Techniques
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Developing Urban Agriculture Activities and 

Its Importance in the New Age

Kolsoum Hamidi
PhD Student 

Masters Student, Department of Agricultural Extension and Education, 

University of Zanjan 

Jafar Yaghoubi
Associate Professor, Department of Agricultural Extension and 

Education, University of Zanjan. 

Abstract

Today, the world is faced with main problems like increasing urban 

population, increasing demand for food, environmental degradation and 

destruction of natural landscapes due to human impacts. The solution of these 

problems lies in the cities. The urban agriculture as a part of urban activities 

can be developed along with ecosystem consideration, food provision and 

cultural services. In addition, farming activities in urban areas provide other 

multiple functions such as visual amenity, recreation facilities and hobby for 

urban dwellers, particularly children and old people. The purpose of this study 

is to explain the concept of urban agriculture and identifying its advantages 

and areas. This research has been conducted through a review of literature 

and documents. The results showed that urban agriculture is expanding and 

has a lot of quantitative and qualitative advantages for urban communities 

and these advantages can be found in economic, social and environmental 

dimensions that finally leading to sustainable urban development. Also, the 
studies show that the scope of urban agriculture continues to expand according 

to the new lifestyles, high compactness of cities and development of living 

in apartment, the domain of urban agriculture activities are developing and 

they appears in  the new forms like vertical farms, green roofs, green walls. 

Factors such as further research, people participation, government supports 

and cooperation between experts of different sciences lead to systemic 

development of urban agriculture.

Keywords: Urban agriculture, Civilization, Green space, Sustainable city
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New Indicators for Measuring the Societal Impact of Scientific 
Publications: An Overview of Benefits and Disadvantages

Mehri Sedighi
Faculty Member, Iranian Research Institute for Information Science and 

Technology

Abstract

Today, it is not clear how the impact of research on other areas of society 

than science should be measured. While peer review and bibliometrics have 

become standard methods for measuring the impact of research in science, 

there is not yet an accepted framework to measure societal impact. Alternative 

metrics )called altmetrics to distinguish them from bibliometrics( are considered 

interesting options for assessing the societal impact of research, as they offer 

new ways to measure )public( engagement with research output. Altmetrics is 

a term to describe web-based metrics for the impact of publications and other 

scholarly materials by using data from social media platforms )e.g. Twitter or 

Mendeley(. This overview of studies explores the potential of altmetrics for 

measuring societal impact. It deals with the definition and classification of 
altmetrics. Furthermore, their benefits and disadvantages for measuring the 
impact are discussed.

Keywords: Altmetrics, Impact measurement, Societal impact, Scientometrics, 

Scientific publications
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Theory Building through Case Study
 

Mina Ranjbarfard
Assistant Professor, Management Department, Alzahra University 

Abstract

Theory building can provide an analytical framework, facilitate the 

development of a scientific discipline and is essential for solving the real 
world problems. However, the ratio of theory building research is very small 

and most of the researchers avoid doing this kind of research due to lack 

of enough knowledge about the theory building processes and especially 

about the qualitative data analysis methods. This challenge has been proceed 

so that some internal referees are affected too and pay less attention to the 

manuscripts without numbers and statistical analysis. Understanding this 

existing research gap in the country, the author has written this paper which 

is inferred from Eisenhardt`s method for hypothesis building. Eisenhardt 

gathered various pieces of theory building from related research and put them 

together for developing a roadmap. This road map has adapted a positivism 

approach. This means that the process is designed so that can develop the 

testable hypothesis and theory that could be extendable in various situations. 

This paper explains the stages of theory building through case study research, 

therefore it can be effective in eliminating the existing research gap in this 

regard.    

Keywords:  Theory building, Case study, Hypothesis building    
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different educational methods and scientific literacy, different definitions and ex-
pressing different dimensions of scientific literacy by science education experts, 
expressing the scientific literacy purposes and concepts in accordance with the 
political, economic, and social conditions in every community. Four dimensions 
that were emphasized by experts are: concepts and terminology, the nature of 
science, science and society and the habits of mind.  

Keywords: Scientific literacy, Science education, Nature of science, Science 
and society, Habits of mind, Curriculum.    
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Exploring the Scientific Literacy: Its Use in Curriculum
 of Science Education

Saber Abdolmaleki
PhD Student of Curriculum Planning, Allameh Tabatabai University

Hasan Maleki
Faculty Member, Curriculum Planning Department, Allameh Tabatabai 

University

Abstract
Education and learning scientific literacy in students have become the universal 

goal of science education. This study aims to explore the concept of scientific litera-
cy curriculum to use in science education. The method of this research is qualitative 
and is conducted based on analytic-deductive approach. In this article, at first the 
concept of scientific literacy will be recognized from different perspectives then its 
meanings will briefly be studied and expressed. The preliminary discussion makes 
it clear that the concept of scientific literacy is one of the goals of science educa-
tion of the educational systems in the world, and obtaining a full understanding 
of its meaning is not an easy task. The exact and functional definition of scientific 
literacy, considering its educational approach, pays attention to the nature of sci-
ence topics in every society and it is necessary to consider the structure, politics and 
dominant philosophy of community. In the following, through clarifying the con-
cept of scientific literacy, we state its dimensions and levels from the perspective of 
experts and organizations active in this field. The levels of scientific literacy show 
that the nature of scientific literacy is a relative concept, not an absolute concept. 
And students could be rated from level of scientific illiteracy up to highest level 
of scientific literacy. This topic presents a conceptual framework for curriculum 
specialists in the science education curriculum design by providing the levels and 
dimensions of scientific literacy. In the last part of this article and as a conclusion, 
in addition to emphasizing the positions expressed on the concept of scientific lit-
eracy by the author, causes of differences in the definition of the concept will be 
expressed, including: absolute and relative nature of scientific literacy, permanent 
developments of science and human progress in understanding the natural world, 
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A Study on the Scientific Norms and Theoretical Explanation 
of Deviation from the Norms

Samaneh Eskandary
MA. in Sociology

Abstract

The institution of science like other institutions involves social values, 

social norms, and social roles. The normative structure of science causes 

occurrence or identifying scientific deviations. This paper plans to study the 
norms of science and explain the deviation from them. This is a library and 

documentary research.

The present study shows that the four norms including universalism, 

communality, disinterestedness, and organized skepticism that function 

together comprise the ethos in scientific fields. Moreover, this study shows 
that different perspectives make mention of the engagement of deranged 

individuals in scientific activities, the failure of personal and social controls, 
a disconnection between scientific community’s goals and the legitimate 
means to achieve them, and the industrialization of science by industry and 

academic laboratories, as the most important factors that cause deviancy 

from the norms of science.

Keywords: Norms of Science, Psychopathology, Social control, Anomy, 

Alienation 
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