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چکیدُ

وگطاوی مكتطوی ثیه نبحتوظطان مسيطيت يخًز زاضز وٍ پػيَفَبي ايه حًظٌ وتًاوؿتٍ ثط وىفَب ي السامبت مسيطيتی ثًٍَض م ؤثط
تأثیطگصاض ثبقس .مىكأ ايه وگطاوی آن اؾت وٍ اتىبي اؾتساللَبي تهمیمگیطي زض ؾ بظمبن ث ط تدطث ٍ ي ق ًُز قره ی م سيط ي ي ب
وظطؾىدی قًضاي مسيطيت ؾبظمبوی ،تًمیهوىىسٌ تحمك اَساف ؾبظمبن ورًاَس ثًز .مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ثٍػى ًان ضاٌح ل اي ه
مكىل ،ػجبضت اؾت اظ تطویت ثُتطيه قًاَس حبنل اظ وظطيبت ،زؾتبيضزَبي پػيَكی ي تحمیمبت حًظٌ م سيطيت ث ٍ مىظ ًض اتر بش
ثُتطيه تهمیمبت زض حًظٌ ؾبظمبوی .ازثیبت مًيًػی زض ايهثبضٌ زض َی زٍَ اذیط افعايف لبثل تًخُی زاق تٍ ،ام ب زض زاذ ل وك ًض
تًخُی ثسان وكسٌ اؾت ،چىبنوٍ ثٍ ؾرتی میتًان ثٍ ممبلٍاي فبضؾی زض ايه ثبضٌ زؾت يبفتَ .سف ايه يبززاقت مؼطف ی م سيطيت
مجتىی ثط قًاَس ي اضائٍ ضاَىبضي اؾت تب مسيطيتَب ثیفاظ پیف وتیدٍمحًض ي مجتىی ثط ق ًاَس ثبق ىس .اي ه تحمی ك اظ وظ ط َ سف،
مطيضي ،اظ وظط وًع ،ویفی ي ثب تًخٍ وحًٌ گطزآيضي زازٌَب ،وتبثربوٍاي (مُبلؼبت ثبوًيٍ اظ وًع فطاتطویت) ي مجتىی ث ط مُبلؼ ٍ مى بثغ
اَالػبتی ثطذٍ اؾت .ممبلٍ ثب پصيطـ ايه فطو وٍ ومجًز آگبَی مسيطان اظ ضييىطز مجتىی ثط قًاَس مًخت قسٌ اي ه مفُ ًک ومت ط
مًضز تًخٍ لطاض گیطز ،ثب ثطضؾی ازثیبت مًيًػی زضثبضٌ قبَس ي َجمٍثىسي قًاَس ،ي َمچىیه مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،م سلی پ ىح
مطحلٍاي (چٍ چیعي ویبظ اؾت ثساویم؟؛ پیسا وطزن قًاَس؛ زؾتيبثی ثٍ ثیىكی وٍ مًضز ویبظ اؾت؛ اضتجبٌزازن پیبک؛ ي تهمیمگی طي
مجتىی ثط قًاَس زضؾت) اضائٍ میزَس.
ٍاشگاى کلیدي

قًاَس؛ َجمٍثىسي قًاَس؛ ػملىطز مجتىی ثط قًاَس؛ مسيطيت مجتىی ثط قًاَس؛ مسل.
قًاَس ،مجلّغ تهمیمگیطي مجتىی ثط قًاَسِ ثطگطفتٍ اظ پػيَفَ بي ػل ًک

 -1مقدمه

اختمبػی ي ؾبظمبوی اؾت [ .]4مسيطيت مجتىی ثط ق ًاَس ،فطايى سي اؾ ت

وگطاوی مكتطوی ثیه نبحتوظطان مسيطيت يخًز زاضز وٍ پػيَفَبي

وٍ َی آن مسيط می تًاوس ثب اؾتفبزٌ اظ ق ًاَس تحمیم بت ي زؾ تبيضزَبي

ايه حًظٌ وتًاوؿتٍ ثط وىفَب ي السامبت مسيطيتی ثٍَ ًض م ؤثط تأثیطگ صاض

پػيَكی مًخًز ،مُبضت مسيطيتی ذ ًز ،و ًع مؿ ألٍ ي ق طايٍ ث طيظ آن،

ثبقس [ .]1زض نًضت پصيطـ ايه فطو ،اظ آنخب وٍ مسيطيت ثٍػىًان ي ه

تهمیمبت مىبؾت اتربش ومبيس .زض مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،تهمیمگیطي

ػلم وبضثطزي قىبذتٍ میق ًز ،ث طاي ثم بي اي ه ح ًظٌ ػلم ی ي اضتج بٌ

مسيطان ثط پبي ٍ خؿ تدًي اَالػ بت م سيطيتی ،ثطضؾ ی ي ترل یم اي ه

محتًاي آمًظـَبي مسيطيتی ثب ویبظَبي مسيطان ،حل ي فهل ايه مؼً ل

اَالػبت ،مُبثمت زازن آنَب ثب قطايٍ ذبل مؿألٍ ي زض وُبيت لً بيت ي

ثٍ مًيًػی حیبتی تجسيل میقًز [ .]2م سيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس 1ث ٍ

اؾتفبزٌ اظ ثُتطيه قًاَس مًخًز اؾت.

مؼىی يىپبضچٍؾبظي ثُتطيه انًل ػلمی زض السامبت ضيظمطٌ ؾبظمبوی اؾت

ؾبثمٍ الساک مجتىی ثط قًاَس 3ضا ثٍ ظمبن اومالة فطاوؿٍ ي حتی لطنَ ب

[ .]3ثب ايه اؾتسالل وٍ ثؿیبضي اظ تهمیمگیطيَبي ؾبظمبوی ثط زازٌَ بي

پیف اظ آن ثٍ پعقىی چیه ثبؾتبن وؿ جت م یزَى س ،ام ب اي ه مفُ ًک ي

وبمطتجٍ ،تدطثیبت قرهی مسيطان ،ايسٌَبي وبآظمًزٌ امب مُس قسٌ مسيطيت،

ياغٌقىبؾی ،ورؿتیه ثبض زض  1992میالزي تًؾٍ پعقىی وبوبزايی ثٍ و بک

ي الگًثطزاضي 2ثیزلت اظ تدطثیبت مًفك اؾتًاض اؾت ،م سيطيت مجتى ی ث ط

1. Evidence-based Management
2. Benchmarking

 وًيؿىسٌ مؿئًل

4

5

گًضزن َى طي گبي بت ي َمى بضاوف زض ضق تٍ َم ٍگیطقىبؾ ی ي آم بض
3. Evidence-based Practice
4. Gordon Henry Guyatt
5. Epidemiology
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ظيؿتی 1زض زاوكگبٌ مهمؿتط وبوبزا 2مُطح قس .آوبن زض ممبلٍاي ثب ػىًان

میزَس .ثؿیبضي اظ مسيطان ثٍ ؾبزگی ویبظ ثٍ ضاَىمبيی ثطاي تهمیمگی طي

« پعقىی مجتىی ثط قًاَس :ضييىطزي و ًيه زض آم ًظـ حطف ٍ پعق ىی»3

ثطاؾبؼ قًاَس لبثل اػتمبز زاضوس .ؾبوت ي َمىبضان زاليل لعيک اؾتفبزٌ اظ

ثطاي ورؿتیه ثبض تؼطيف ضيق ىی اظ آن اضائ ٍ ومًزو س [ .]5ث ب اي ه ح بل،

ايه ضييىطز ضا ثٍ قطح ظيط ثطقمطزٌاوس [ :]8ذُبَبي تهمیمگیطي ي تجؼبت

ضييىطز مجتىی ثط قًاَس پكت مطظَبي حطفٍ پعق ىی متًل ف وك س ي ث ٍ

َعيىٍ اي مبلی ي ظمبوی وبقی اظ آن (ثرف ثعضگی اظ ذُبَ بي م سيطان ث ٍ

تسضيح اظ ضقتٍ پعقىی ثٍ حًظٌَبي زيگط ػلًک ضاٌ يبفت .اثتسا ح ًظٌَ بي

ؾجت ػسک آگبَی آوبن اظ ثُتطيه قیًٌ مسيطيت اؾت)؛ ػلم مسيطان (وبقی

وعزيه ثٍ پعقىی مثل پطؾتبضي ي مطالج تَ بي ثُساق تی پ صيطاي اي ه

اظ مطتجت وجًزن ضقتٍ تحهیلی مسيطان ي يب ثطيظ وجًزن ػلم مسيطان پؽ اظ

ضييىطز ثًزوس ي ؾپؽ زض ضقتٍ َبي زيگط مثل مسيطيت ،ضيانقىبؾی ،ػلًک

فطاغت اظ تحهیل)؛ يخًز ؾؤاالت ثی پبؾ د َىگ بک ثطذ ًضز ث ب مك ىالت

تطثیتی ،وتبثساضي ،آمًظـ ي پطيضـ ،ي پلیؽ ث سان تًخ ٍ ق س .م سيطيت

ؾبظمبوی؛ ػسک تًاوبيی مسيطان ث طاي وم س ن حی اَالػ بت ي خ سا و طزن

مجتىی ثط قًاَس َماوىًن ضييىطز مًضز اؾ تفبزٌ ؾ بظمبنَ بي پیك طييی

اَالػبت مؼتجط اظ غیطمؼتجط؛ ًَالویثًزن ظمبن زضيبف ت اَالػ بت تًؾ ٍ

َمبوىس گًگل ،تؿىً ،4وپیتبليانَ ،5طا ايىتطتیهمىت 6اؾت [.]6

مسيطان؛ ي اؾتفبزٌ اظ ضيـ َبي متفبيت ثطاي ثطذًضز ثب يه مكىل ذ بل

ؾبوت 7وٍ اظ اي ثٍػىًان «پسض ضييىطز مجتىی ثط قًاَس» يبز م یق ًز،

(َم ؾبن وجًزن تهمیمبت مسيطان زض ضاثُ ٍ ث ب ي ه مًي ًع ذ بل) .ث ب

ايه ضييىطز ضا اؾ تفبزٌ زضؾ ت ،ن حی ي ذطزمىساو ٍ اظ ثُت طيه ق ًاَس

اؾتفبزٌ ًَقیبضاوٍ ،وظبک مىس ي قفبف اظ وظبک پػيَكی زض مسيطيت مجتى ی

مًخًز زض تهمیمگیطيَب می زاوس [َ .]7مبن گًوٍ وٍ اظ تؼطي ف اؾ تىجبٌ

ثط قًاَس ،می تًان تب حسيز ظيبزي ايه ذُبَب ضا وبَف زاز ،ام ب زض ػم ل

می قًز ،مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ػجبضت اظ تطویت ثُتطيه قًاَس حبنل

اؾتفبزٌ اظ قًاَس ي الگًثطزاضي اظ حًظٌ پعقىی ثب اوتمبزاتی مًاخ ٍ اؾ ت.

اظ وظطيبت ،زؾتبيضزَبي پػيَف َب ي تحمیمبت حًظٌ مسيطيت ثب مؿألٍ ضخ

ضيكٍ ثطذی اظ ايه اوتمبزات ايه مًيًع ػىًان ق سٌ و ٍ ق ًاَس پعق ىی

زازٌ ي قطايٍ اتربش تهمیم اؾت .قًاَس ممى ه اؾ ت اػتج بض ته میمبت

مجتىی ثط ضيـقىبؾی زلیك َمطاٌ ثب آظمبيفَ بي وىت طلق سٌ ته بزفی

اتربش قسٌ ضا اظ ثیه ثطزٌ ي ي ب آنَ ب ضا ث ب ضيـَ بيی ث ب ت ًان ث یفت ط،

اؾت ،زض حبلیوٍ چىیه آظمبيف َبيی (ضيـ تحمیك مجتى ی ث ط آظم بيف

نحی تط ،مؤثطتط ،ي ومَعيىٍ تط خبيگعيه ؾبظز .زض ح بل حبي ط ،م سيطيت

قبَس-گًاٌ) زض حًظٌ مسيطيت امىبنپصيط ویؿ ت [ .]9وم س زيگ ط اي هو ٍ

مجتىی ثط قًاَس ثٍػىًان يه ضييىطز وًيه ي لبثل اتىب ،پصيطفتٍ ق سٌ ي ث ب

مسيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس اظ اي ه يالؼی ت غفل ت م یيضظز و ٍ فطايى س

ثحث َبي خسيس ثط محًض لًبيت ث طاي پی سا و طزن ثُت طيه ق ًاَس ي ي ب

تهمیمگیطي زض ؾبظمبن ثٍ وسضت وبمال مىُمی اؾت ي اغلت تح ت ت أثیط

قًاَس ویفی خطيبن زاضز .زض مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،مسيطان تهمیمبت

ؾیبؾتَب ،ؾیبؾتيضظيَ ب ي مى بفغ شيوفؼ بن مرتل ف ل طاض زاضز [.]10

ذًز ضا ثط پبيٍ فطايىس خؿتدًي اَالػبت مسيطيتی ،اضظيبثی ومبزاوٍ ویفی ت

اوتمبز زيگط ثیبن میوىس وٍ ثط ذالف پعقىی مجتىی ثط ق ًاَس ،اثطثرك ی

اَالػبت ثبظيبثی قسٌ ،مُبثمت اَالػبت خ بضي ث ب مؿ ألٍ ي ق طايٍ ث طيظ

مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،ثط قًاَس متىی ویؿت [ .]11ايه ممبل ٍ ت الـ

مؿأ لٍ ،ي زض وُبيت ،لً بيت ي اؾ تفبزٌ اظ ثُت طيه ق ًاَس مًخ ًز اود بک

زاضز ثب ثطضؾی ازثیبت مًيًػی زضثبضٌ قبَسَ ،جمٍثىسي قًاَس ،م سيطيت

می زَىس .زلیلی انلی وٍ اؾتفبزٌ اظ ايه ضييى طز ضا زض م سيطيت ي طيضي

مجتىی ثط قًاَس ،مسلی پىح مطحلٍاي اضائ ٍ زَ س ت ب ث ب پی بزٌؾ بظي آن،

می ؾبظز ،ثٍ مًيًع تهمیمگیطي ثط میگ طزز .مؿ لمب ،ته میمگی طي زض

مسيطيت ثیف اظ پیف وتیدٍمحًض ي مجتىی ثط قًاَس ثبقس.

َؿتٍ اودبک يظبيف مسيطيتی اؾت امب اغلت مسيطان تهمیمبتقبن ضا تحت
فكبض ي ثب اَالػبت وبلم اتربش میوىىس .زض حبلیوٍ ثطذی م سيطان ت الـ

 -2پیشیىه وظزی

میوىىس اوتربة َب ي تهمیمبت قبن ضا ثطاؾ بؼ حم بيك ي ق ًاَس تًخی ٍ

مُبلؼٍ السامبت مجتىی ثط قًاَس زض ًَل چىس زَ ٍ گصق تٍ محج ًة

ومبيىس ،امب ثؿیبضي ق بن ث ٍ يال غ ث ط اَالػ بت مىؿ ًخ ق سٌ ،تدطثی بت

قسٌ ي ازثیبت لبثل تًخُی زض تطييح قیًٌَبي مجتىی ثط قًاَس اضائٍ قسٌ

قرهی ،مكبَسات فطزي ،ي يب احؿبؾبت زضيوی تىیٍ میوىىس [ .]4ػ اليٌ

اؾت [ ،]12امب زض ايطان تحمیمبت چىساوی اودبک وكسٌ ي يب حسالل مم بالت

ثط ايه ،مسيطان گبٌ ظيط ذطياضَب اَالػبت لطاض گطفتٍ ي زض قیًٌَبيی زضگیط

چىساوی زض ايه ظمیىٍ اضائٍ وكسٌ اؾت؛ ي تىُب میت ًان ث ٍ و بض ؾ ُطاثی ي

میقًوس وٍ ػاليٌ ثط اضظيبثی زقًاض آن ،گبَی ثیاضتجبٌ ثب ؾبظمبن ي ظمیىٍ

ظضلی ثٍ ظثبن اوگلیؿی اقبضٌ ومًز وٍ ثب مطيض ازثیبت مًيًػی ،ثٍ تؼطيف ي

َؿتىس [ .]4ث سيُی اؾ ت وت بيح حبن ل اظ ته میمبت زاضاي پك تیجبوی

انًل آن پطزاذتٍاوس [ .]13زض مدمًع ،زضحبلیوٍ ازثیبت مًخ ًز ،زاو ف

يؼیف ،اتالف مىبثغ قطوت ثًزٌ ي حتی آيىسٌ ؾبظمبن ضا زض مؼطو ذُ ط

زضثبضٌ معايبي قیًٌَبي مجتىی ثط قًاَس ضا افعايف میزَس ،ثب ايه حبل ثٍ
ظػم ضيس ي اؾپیىىؽ ،ايه ازثیبت ي يبفتٍَب ،ثًٍَض وظبکمىس يىپبضچٍ وكسٌ

1. Biostatistics
2. McMaster
3. Evidence-based Medicine. A New Approach to Teaching the Practice of Medicine
4. Tesco
5. Capital One
6. Harrah‟s Entertainment
7. Sackett

ي ػمستب ویع ضييىطزي تدًيعي زاضوس ،وٍ ضاٌحلَبيی ثطاي و بَف ق ىبف
ثیه پػيَف ي ػملىطز زض ظمیىٍ م سيطيت تًن یٍ م یومبيى س [ .]14اي ه
تًنیٍَب ػمستب زض ظمیىٍَبي ضيـقىبؾ ی تحمی ك ي آم ًظـ ي ت سضيؽ
مسيطيت اؾت ،ثٍػىًان مثبل زايت ع ي َمى بضان زض ممبل ٍاق بن ،ث ط اضظـ
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آمًظـ مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ثب تمطوع ثط تًلیس ق ًاَس محل ی تأوی س

قًاَس زض ؾبظمبن ویع میپطزاظوس .ضيؾً ي مه وبضتی التجبؼ تدطثٍ اظ افطاز

يضظيسٌ ،ضيـ ي محتًاي آمًظـ ضا ثیبن میوى س [ .]15ايك بن ضييى طزي

زضگیط زض حًظٌ مطالجتَبي ثُساقتی ي تطویت آن زض آمًظـ م سيطيت ضا

ثطاي آمًظـ مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ثطاي آمًظـ م سيطان آيى سٌ اضائ ٍ

يىی اظ ييػگیَبي ولیسي آمًظـ مسيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس م یزاوى س

میزَىس وٍ چگًوٍ قًاَس محلی ي مىُمٍاي ،زازٌَبي ػلّی لبث ل تفؿ یط

[ .]17ثب ايه حبل ايه زي محمك اشػبن زاضوس وٍ پػيَف مسيطيت تىٍتى ٍ

مكرموىىسٌ مؿبئل ذبل ؾبظمبوی تًلیس وىىس .ايكبن ضيـ تسضيؽقبن

ثًزٌ ي يىپبضچٍ ویؿت ،ي لصا اوُجبق خطي بن ام ًض ث ب يبفت ٍَ بي پ ػيَف

ضا وًػی ضيـ يبزگیطي مؿألٍمحًض 1میزاوىس ،وٍ زض ان ل ث طاي آم ًظـ

ؾرت میقًز .امب مًيًػبتی َمبوىس ايه وٍ آي ب اؾبؾ ب زض تم بک مؿ بئل

پعقىی مجتىی ثط قًاَس تًؾؼٍ يبفتٍ اؾت .زض ايه يبزگیطو سٌ ،ث ب چطذ ٍ

مجتال ثٍ ،قًاَسي يخًز زاضز ،ومف مسيط زض ايه می بن چیؿ ت ي چگًو ٍ

حل مؿألٍ مجتىی ثط قًاَس ثطاي پطزاذته ثٍ مك ىالت ي م ًاضز وؿ ت ي

قًاَس ضا میتًان ثٍػىًان پبيٍاي ثطاي تهمیمگیطي اؾتفبزٌ ومًز ،مؿبئلی

وبض آقىب میقًز .يبزگیطوسٌ ثب تًلیس ي اؾتفبزٌ اظ ق ًاَس ػلم ی اظ َطي ك

اؾت وٍ َىًظ ثحث وكسٌاوس.

خؿ تدًي ازثی بت مًي ًػی ي َطاح ی آظم بيفَ بي تدطث ی ي محل ی

زض ازامٍ مطيضي مرتهط ثط پیكیىٍ وظطي م سيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس

فطيیٍَبي ػلّی آقىب میقًز .2چبضلی ،ثطين ،ي ضيىع وی ع ث ٍ اَمی ت يضيز

اودبک میقًز :ضيىع ي ثبضتًوه ثٍ ثطضؾی تًؾؼٍَبي اذیط مسيطيت مجتى ی

ؾطفه ل آمًظق ی م سيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس زض زيضٌ م سيطيت اضق س

ثط قًاَس پطزاذتٍ ،ي ثط تالـ َبي اودبک ق سٌ ث طاي پ ل ظزن ث ط ق ىبف

وؿتيوبض (اکثیاي) میپطزاظوس [ .]16تمطوع انلی ازثیبت مًخًز زض مًضز

زيطيىٍ ثیه پػيَف ي ال ساک ،يبفت ٍَ بي متى بلى زض مُبلؼ بت ،ي ظُ ًض
4

ومف محممبن ي مطثیبن اؾت وٍ ثٍػىًان تًاومىسؾ بظ ي تؿ ُیلگ ط ضيو س

پعقىی مجتىی ثط قًاَس مطيضي وظبکمىس زاضز [ .]5زض ايه مطيض وظبکمىسِ

مسيطيت مجتىی ثط قًاَس قىبذتٍ میقًوس .ضيؾً ي مه و بضتی مؼتمسو س

ازثیبت مًيًػی ،چُبض زؾتٍ ممبلٍ قىبؾبيی می قًوس :ممبالتی وٍ ح بمی

وٍ اگط آمًظـ م سيطيت ،ث ط آم ًظـ متى ی ث ط ق ًاَس متمطو ع ثبق س،

ضييىطز مجتىی ثط قًاَس َؿتىس ،ممبالتی وٍ ثٍ چكماوساظَبي فطاضيي ايه

تهمیمگیطيَبي مسيطيتی ثُجًز ثركیسٌ ي ؾبظمبن وتبيح ثُتطي ثٍ زؾت

ضييىطز میپطزاظوس ،ممبالت مطيضي مطتجٍ ثب تسضيؽ ايه ضييىطز ،ي ممبالت

میآيضز .ذأل مكًُز زض ازثیبت مًيًػی ايه ح ًظٌ ،وج ًز ي ه تحمی ك ي

اوتمبزي .تًضيف مؼتمس اؾ ت پبي ٍ ق ًاَس زض ث یفت ط مؿ بئل م سيطيت

مسل خبمغ مىبؾت اظ قبَسقىبؾی ،ي اضائٍ يه وظطي ٍ ي چ بضچًة م ًضز

وبمكرم ثًزٌ ،ي تًؾٍ مىبفغ ثبظيگطان لسضتمىس ؾبظمبوی محسيز میقًز.
5

تًافك زضثبضٌ قًاَس اؾت .افعين ثط ايه ،فطايىس ته میمگی طي مجتى ی ث ط

َم چىیه ثطاؾبؼ مؼطفتقىبؾی يالغگطايبوٍ اوتمبزي  ،يي وكبن می زَ س

قًاَس ي اثطات اذتیبضات مسيط ،ؾیبؾتَبي ؾبظمبوی ،ي ظمیىٍ ؾبظمبوی ،اگط

زض حبلیوٍ قًاَس پػيَكی ثٍ وسضت لُؼ ی َؿ تىس ،ام ب م ی تًاوى س ث ٍ

چٍ قىبذتٍ قسٌ امب َىًظ تئًضيعٌ وكسٌ اؾت [.]17

نًضت تسضيدی ،ؾیُطٌ وىًوی تهمیم گیطي مجتىی ثط خُل زض ؾبظمبن ضا

ثحثَبيی زض مًضز قجبَتَ ب ي تف بيتَ بي ث یه مترهه بن ح ًظٌ

انالح ومبيس .تًضيف پیكىُبز م یوى س ث طاي ضَ بيی اظ اوتمبزَ بي ياضزٌ،
6

مطالجتَبي ثُساقتی ي زؾتاوسضوبضان مسيطيت وی ع زض ازثی بت مًي ًػی

مفًُک «ؾبظمبن زَی قبَسگطا » خبيگعيه «مسيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس»

يخًز زاضز .ثٍػىًان مثبل ضايت ي َمىبضان مؼتمسو س م سيطيت مجتى ی ث ط

قًز [ .]19ثطايىط ،زنيط ،ي ضيؾً ثٍ قىبؾبيی ي مكرم ومًزن تؼسازي اظ

قًاَس يه خطيبن ازثیبت زض حبل ضقس زض آم ًظـ م سيطيت اؾ ت [.]18

تهًضات غلٍ ضايح زض مًضز مسيطيت مجتىی ث ط ق ًاَس پطزاذت ٍ ي وتید ٍ

ايكبن ثٍ ثطضؾی ؾٍ ضاَجطز مًضز اؾتفبزٌ زض پعقىی ثطاي آمًظـ پعقىبن

میگیطوس زاوف «مسيطيت مجتىی ث ط ق ًاَس» محه ًل ال سامبت م سيطان

ثٍ مىظًض ثُطٌ گیطي اظ قًاَس پطزاذتٍ ي تالـ میوىىس اوتمبلپصيطي اي ه

اخطايی اؾت ي وٍ زاوكگبَیبن حًظٌ مسيطيت .اظ َم یه ضي ث یف اظ آنو ٍ

ؾٍ ضاَجطز ضا ثٍ حًظٌ م سيطيت م ًضز مُبلؼ ٍ ل طاض زَى س :ايد بز مج بوی

يه ضيـ ؾفت ي اوؼُبفوبپصيط ثبق س ،مدمًػ ٍاي اظ ضيـَ ب اؾ ت و ٍ

َىدبضي اظ قًاَس زض ضيالَب ي ضيوسَبي ح ل مؿ ألٍ؛ م سلؾ بظي وم ف

می تًاوىس حبمی تهمیمگیطي َب ثبقىس [ .]20ايلیًاؼ -ل ًغن ي ضيؾ ً ث ٍ

مهطفوىىسٌ پػيَف َبي اوؼىبؾی3؛ ي ايد بز لحظ بت آم ًظـ اظ َطي ك

وبضثطز مسيطيت مجتىی ثط ق ًاَس زض م سيطيت مى بثغ اوؿ بوی الىتطيویى ی

تدطثٍَبي ظوسٌ پػيَف .محممیه ثب مُبلؼٍ ػمیك ايه ضاَجطزَبي متؼبضف

می پطزاظز .زض ايه ممبلٍ ،ورؿت تحًالت خىجف مسيطيت مجتىی ثط قًاَس

زض حًظٌ پعقىی ،ثطاي التجبؼ آن َب ي اوتم بل ث ٍ ح ًظٌ م سيطيت ت الـ

ضزيبثی قسٌ ي ؾپؽ ثٍ ايه مًيًع میپطزاظوس وٍ چگًوٍ م سيطيت مى بثغ

می وىىس .ثط مجىبي ثیىف حبنلٍ اظ ايه مُبلؼٍ ،محممیه َیفی اظ ضيـَب

اوؿبوی الىتطيویىی میتًاوس اظ زيسگبٌ مجتىی ثط قًاَس ؾًز ثطز؛ ي زض پبيبن

اضائٍ می زَىس وٍ مطثیبن مسيطيت میتًاوى س زض ت سضيؽق بن ث ٍ مىظ ًض

پیكىُبزَبي ثطاي افعايف ومف زاوكگبَیبن زض پیبزٌ ؾبظي ضييىطز مجتىی

تؿُیل يبزگیطي مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ثٍ وبض گیطوس .ايه ممبلٍ ثٍ اي ه

ثط قًاَس زض مسيطيت مىبثغ اوؿبوی الىتطيویىی اضائٍ م یق ًز [ .]21ضي ي

مًيًع ثؿىسٌ وىطزٌ ي ثٍ ثطذی چ بلفَ بي تًؾ ؼٍ فطَى م مجتى ی ث ط

َمىبضان تالـ می وىىس ثٍ چُبض پطؾف انلی پبؾ د زَى س :آي ب ازثی بت

1. Problem-based Learning
َ .2سف فطيیٍَبي ػلی ،وكف ي تؼییه ضاثٍُ ػلت ي مؼلًلی ثیه زي يب چىس متغیط اؾت.
3. Reflective Research

4. Systematic Reviews
5. Critical Realist Epistemology
6. Evidence Oriented Organizing
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مًيًػی وبفی زضثبضٌ م سيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس يخ ًز زاضز؟؛ ویفی ت

مجتىی ثط قًاَس ثٍ ثركی اظ مسيطيت مجتىی ثط وتبيح وٍ اضظـ اَالػبتی آن ثٍ

قًاَس مسيطيت مجتىی ثط قًاَس چیؿت ي ودب می ت ًان ث ٍ اي ه ق ًاَس

وًػی ومتط اؾت ،ضيقىی ي نطاحت میثركس .اضظيبثی يب ثًٍَض ولیتط ،پبيف ي
3

زؾت يبفت؟ ي آيب اؾبؾب قًاَسي يخًز زاضز و ٍ ث ٍو بضگیطي «م سيطيت

اضظيبثی ویع ثٍ لحبِ مفًُمی َم ثب مسيطيت مجتىی ثط وتبيح ي َ م ث ب م سيطيت

مجتىی ثط قًاَس» ػملىطز ؾبظمبوی ضا ثُجًز ذًاَس ثركیس؟ [.]11

مجتىی ثط قًاَس پیًوس زاضز .اضظيبثی يىی اض اثعاضَبي مًخًز زض زؾ ت م سيطان

 -3تبییه تمایز بیه «مددیزی

مبنىدب بدز هدً د» ي «مددیزی

قبَسمحًض اؾت تب اظ ػملىطز ثطوبمٍَب ي ؾبظمبنَب ،قًاَسي فطاَم ؾبظوس.

مبنىب بز ونایج»
پیف اظ يضيز ثٍ مًيًع ،ثبيؿتٍ اؾت ثٍ مىظًض پطَیع اظ اثُبک ي ايدبز ازثیبت
مكتطن ،حسيز ثحث مكرم قًز .ايه مًي ًع اظ آن ضي ي طيضي اؾ ت و ٍ
ممىه اؾت تهًض قًز «مسيطيت مجتىی ثط قًاَس» َمبن «مسيطيت مجتىی ث ط
وتبيح »1اؾت؛ ايه زي مًيًع وىبت مكتطن فطاياوی زاضوس ،ي زض يالغ چىیه َ م
َؿتَ .ط زي ضييىطز ثط اؾتفبزٌ اظ قًاَس ،مبوىس يبفتٍَبي اضظيبثی ،تأویس زاضو س
تب مكرم وىىس وٍ آيب تهمیمبت ي وىفَبي مطتجٍ ثب آن ،ثٍ اَ ساف مىظ ًض
قسٌ زؾت يبفتٍاوس يب ذیط؛ َمچىیه َط زي ،مسيطان ضا تطغیت میوىى س و ٍ اظ
اَالػبت ثطاي تهمیمگیطي آگبَبو ٍ اؾ تفبزٌ وىى س .ام ب ث ٍ َطح بل ،مف بَیم
مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ي مسيطيت مجتىی ثط وتبيح زض ضقتٍَ بي متف بيتی ث ٍ
يخًز آمسٌ ي تب حس ظيبزي ،مؿتمل اظ يىسيگط ضقس وطزٌاوس« .مسيطيت مجتىی ثط
وتبيح» ثٍػىًان قبذٍاي اظ وًُت ػمًمی وًيه مسيطيت 2تسييه قس ،امب ضييىطز
مجتىی ثط قًاَس ،زض ضقتٍ پعقىی ثٍ يخ ًز آم س ي َ سفف اي ه ث ًز و ٍ زض
تهمیمگیطيَبي ثبلیىی اظ ثُتطيه قًاَس مًخًز زض ضيـَبي ػلم ی اؾ تفبزٌ
قًز ي ؾپؽ ثٍ ؾبيط حًظٌَب اظ خملٍ حًظٌ مسيطيت تؿطي يبف ت َ .مچى یه
مسيطيت مجتىی ثط وتبيح ،مفًُمی گؿتطزٌتط اؾت ي ثٍ مدمًػٍ خبمؼی اظ انًل
مسيطيت ضخًع میوىس وٍ اؾتفبزٌ اظ اَالػبت ي ق ًاَس وت بيح يالؼ ی ضا ث طاي
تهمیمگیطي آگبَبوٍ زضثبضٌ َطاحی ،تأمیه مىبثغ ي اودبک ثطوبمٍَب ي فؼبلیتَب ،ي
َمچىیه ثطاي پبؾدگًيی ي گعاضـزَی ،میَلجس .امب ضييىطزَبيی وٍ ثٍ آنَ ب
«مجتىی ثط قًاَس» گفتٍ میقًز ،غبلجب خعيیبت ومت طي اظ فطايى س اؾ تفبزٌ اظ
قًاَس زض تهمیمگیطيَبي ؾبظمبوی اضائٍ میزَىس (يؼىی زض مًضز ؾ ؤالَ بي
«چٍ يلت»« ،ثٍ يؾیلٍ چٍ وؿی» ي «چگًوٍ») ،الجتٍ ثسيه مىظًض ي ثطاي ايىىٍ
اظ َطيك قًاَس ثتًان مسيطان ضا زض ظمیىٍ تهمیمبت مطث ًٌ ث ٍ ت أمیه مى بثغ
مُلغ ؾبذت ،ویبظ اؾت تب قًاَس ثب مدمًػٍ ذبنی اظ مؼیبضَبي ویفی مىُجك
ثبقس .ثٍ ايه تطتیت ،میتًان ممًلٍ مسيطيت مجتىی ث ط ق ًاَس ضا زضين ضييى طز

قىل  -1ضاثٍُ حسيز مًيًع مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ي مسيطيت مجتىی ثط وتبيح
[ثطگطفتٍ اظ ضاَىمبي ثطوبمٍضيعي مجتىی ثط قًاَس ،ياحس ثطوبمٍضيعي نىسيق
خمؼیت ملل متحس]

 -4ريش پژي ش
ايه تحمیك اظ وظط َسف ،مطيضي ،اظ وظط وًع ،ویف ی ي ث ب تًخ ٍ وح ًٌ
گطزآيضي زازٌَب ،وتبثربوٍ اي (مُبلؼبت ثبوًيٍ اظ وًع فطاتطوی ت) ي مجتى ی
ثط مُبلؼٍ مىبثغ اَالػبتی ث طذٍ زاذل ی َمن ًن ثبو ه خ بمغ مم بالت
وىفطاوؽ ي َمبيفَبي ؾیًيلیىب ،4مطو ع اَالػ بت ػلم ی ث طذٍ خُ بز
زاوكگبَی ،5پبيگبٌ مد الت ترهه ی و ًض ،6ؾ بمبوٍ وك ط مد الت ػلم ی
زاوكگبٌ تُطان ،7پبيگبٌ مُجًػبت ايطان ،8پػيَكگبٌ ػلًک ي فىبيضي اَالػبت
اَالػ بت اي طان 9ي ثبو هَ بي اَالػ بتی ث طذٍ ذ بضخی َمن ًن
ؾبيىؽزايطوت ،10اؾپطيىگط ،11خ بنيايل ی ،12آيتطيپ لاي ی ،13ي تیل ًض ي
فطاوؿیؽ 14ثسين زض وظط گطفته لیس ظم بوی تُی ٍ ق سٌ اؾ ت .تدعي ٍ ي
تحلیل اَالػبت زض ايه تحمیك زض  3مطحلٍ ضخ زاز :ثب ثطضؾی وبمل ازثیبت
تحمیك ،فُطؾتی اظ ممبالت مطتجٍ ثب ايه حًظٌ ي حتی ممبالتی وٍ ثٍَ ًض
فطػی ثٍ ايه مًيًع پطزاذتٍ اوس ،تُیٍ گطزيس؛ چىیسٌ و الک اي ه مم بالت
اؾترطاج گطزيس ي زؾتٍ ثىسي قس؛ ي زض وُبيت ،ثب اؾترطاج ػىبنط ولیسي،
تطویت وُبيی ايه مًاضز اودبک قس ي خمغثىسي نًضت گطفت.

گؿتطزٌتط مسيطيت مجتىی ثط وتبيح لطاض زاز (قىل  .)1امب ث ٍ َطح بل م سيطيت
1. Results-Based Management
2. New Public Management Movement

3. Monitoring and Evaluation
4. www.civilica.com
5. www.SID.ir
6. www.noormags.com
7. journal.ut.ac.ir
8. www.magiran.com
9. www.irandoc.ac.ir
10. www.sciencedirect.com
11. Link.springer.com
12. Onlinelibrary.wiley.com
13. Ieeexplore.ieee.org
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 -5مفهًم هً د ي معزفب زم هً د

«مؿتىسات پػيَكی ومسقسٌ (تطویت قًاَس)« ،»6ممبالت مىفطز ومس قسٌ
8

7

فطَىم ياغگبن آوؿفًضز ،قًاَس ضا «اَالػ بت ي ب يالؼی تَ بي مًخ ًز

قسٌ (ذالنٍ ممبلٍ)  ،مُبلؼبت َمگطيَی  ،مُبلؼبت وىتطل قسٌ مًضزي،

تؼطيف میوىس وٍ وكبن میزَس يه ثبيض ي ب پ یفف طو ،زضؾ ت اؾ ت ي ب

مًضزي ،ي يب گعاضـ َ بي م ًضزي» ،ي «وظ طات ن بحتوظ طان ،ثطاؾ بؼ

ویؿت» .1والضوؽ مىظًض اظ قًاَس ضا وتبيح تحمیمبت وظبکمىس ي َم ٍخبوج ٍ

مُبلؼبت تًنیفی ي يب گعاضـ ومیتٍَبي ترههی» [.]27

ثطاي افعايف زاوف می زاوس [ .]22زض حًظٌ پعقىی ،قًاَس ثٍػى ًان تفؿ یط
زازٌَبي تدطثی تؼطيف میقًز وٍ اظ تحمیك ضؾمی ي يب تحمیمبت وظبکمى س
ثب اؾتفبزٌ اظ َط وًع ضيـ ػلم ی ي ب ضيـَ بي ػل ًک اختم بػی ث ٍ زؾ ت
میآيىس [ .]23ثب تًخٍ ثٍ ؾبثمٍ زيطيه زض حًظٌ پعقىی ،ویفی ت پ ػيَف ي
ييػگیَبي قًاَس زض ايه حًظٌ ثٍ ذًثی تجییه قسٌ اؾ ت [ .]24زض ح ًظٌ
مسيطيت ،قًاَس ػلمی زض ممبثل تدطثٍ ثٍوبض میضيز ،ثب ايه ثیبن وٍ م سيط
ثٍ خبي ايهوٍ ثٍ تدطثیبت ذًزـ تىیٍ وىس ثٍ وتبيح حبنل اظ پػيَفَب
تًخٍ میوىس ،امب زض ػمل زض میبن پػيَك گطان ،اضظيبث بن ي ثطوبم ٍضي عان،
تًافمی يخًز وساضز وٍ وساک اَالػبت يب يالؼیبت میتًاوىس «قًاَس و بفی»
محؿ ًة ق ًوس .اظ آن ضي و ٍ ق ًاَس ،ق ىلَ بي متف بيتی زاضو س ي زض
ظمیىٍَبي 2مرتلف ثٍ وحً متفبيتی اضظـگصاضي میقًوس ي ممىه اؾت ثٍ
ثٍ ضاحتی زض زؾتطؼ وجبقىس .میعان اػتجبض الظک ثطاي قًاَس ث ٍ ح ًظٌاي
وٍ قًاَس ثٍ آن مطثًٌ میقًز ي مؿألۀ ذبنی وٍ مسوظط اؾ ت ،ثؿ تگی
زاضز .ثىبثطايه ومی تًان ثطاي تمبک اوًاع قًاَس يًاثٍ يب مؼیبضَ بي ویف ی
يىؿبن تؼییه وطزَ .3منىیه ممىه اؾت تًافك ثط آونٍ ق بَس محؿ ًة
قًز ،چبلفثطاوگیع ثبقس؛ ظيطا ػًامل ظيبزي زض پ صيطـ آنَ ب زذی لاو س.
قًاَس مًخًز ممىه اؾت زض مًضز مربَجبن ،مؿبئل ي ظمیىٍَبي ذ بل،
َمیكٍ نسق وىىىس .يىی اظ ضيـَبي انلی ثطاي تؼطيف آون ٍ ث ٍػى ًان
قبَس زض پعقىی مجتىی ث ط ق ًاَس زض وظ ط گطفت ٍ م یق ًز اؾ تفبزٌ اظ
َجمٍثىسي ویفیت اؾت وٍ اظ ؾًُح مرتلفی ثطذًضزاض اؾت .ازاضٌ وبثیىٍ
ثطيتبوی ب 4زض ؾ بل  1999او ًاع ق ًاَس ضا ق بمل زاو ف ذجطگ بن ،وت بيح
تحمیمبت ي زؾتبيضزَبي پػيَكی ،مكبيضٌ ثب شيوفؼبن ،اضظيبثی ته میمبت
لجلی ،ي وتبيح حبنل اظ مكبيضٌَب مؼطفی میوى س [ .]25پبضؾ ًوع ،مبَی ت
قًاَس ضا ثٍ زي زؾتٍ تمؿیمثىسي میوىس :قًاَسي وٍ اظ خىؽ پ ػيَف
َؿتىس ي ثٍ يؾیلٍ زاوكگبٌَب ي مطاوع تحمیمبتی تًلیس م یق ًز؛ ي تدطث ٍ
حطفٍاي ي ؾبظمبوی وٍ زضثبضٌ چیؿتی ي مبَیت وبضَب اؾت [ .]26ثطاؾبؼ
َطح زضخ ٍثى سي آوؿ فًضز ،ل ًيت طيه ق ًاَس اظ ح سالل «ي ه م طيض
وظبکمىس »5مكتك میقًوس ،زض ؾًُح پبيیهتط ،قًاَسي يخًز زاضو س و ٍ

 -1فطَىم لغبت اوگلیؿی Concise Oxford
2. Context
 -3ضاَىمبي ثطوبمٍضيعي مجتىی ثط قًاَس ،ياحس ثطوبمٍضيعي نىسيق خمؼیت ملل متحس.
4. UK Cabinet office
 :systematic reviews -5يه قىل مطيض مىبثغ ؾبذتبضزاض اؾت وٍ ضيي يه پطؾف متمطوع
متمطوع ثًزٌ ي ؾؼی زض اضائٍ پبؾد ثب اؾتفبزٌ اظ تدعيٍ ي تحلیل َمٍ قًاَس مؼتجط مًخًز زاضز.
ايه وًع مطيض ثب اؾتفبزٌ اظ خؿتدًي مىبثغ ،اؾتفبزٌ اظ مؼیبضَبي يضيز ي ذطيج اظ پیف تؼییه
قسٌ ،اضظيبثی ومبزاوٍ قًاَس ،اؾترطاج ي تًلیس زازٌَب اظ قًاَس ي تًلیس يبفتٍ اظ آوُب اودبک میقًز.

قىل َ -2طک قًاَس ،ثیبنگط ؾُ ثىسي قًاَس ي افعايف ویفیت قًاَس اظ لبػسٌ
ثٍ ؾمت للٍ َطک [.]27

ثطاي زضن ثُتط ؾُ ثىسي قًاَس ،زض يالغ میتًان َیفی َطمی قىل
مًؾم ثٍ َطک قًاَس 9ضا زض وظط گطفت وٍ زض لبػسٌ (پبيیهتطيه ؾُ ) آن
آن تهمیم گیطي ثط مجىبي وظطات قرهی ي ػمبيس اؾ ت ي زض لل ٍ َی ف،
تهمیم گیطي ثط مجىبي ثُتطيه قًاَس مًخ ًز اود بک م ی ق ًزَ .طچ ٍ اظ
لبػسٌ ثٍ للٍ َطک وعزيه میقًيم ،ویفیت قًاَس افعايف میيبث س (ق ىل
َ .)2مبنًَض وٍ زض قىل مكرم اؾ ت ،مُبلؼ بت م طيضي وظ بکمى س

10

ثبالتطيه ویفیت ي ؾُ اػتجبض ضا زاضا َؿتىس؛ يؼىی وتیدٍگی طي آنَ ب اظ
ؾًگیطي ومتطي ثطذًضزاض اؾت ي ثب تهمیم گیطي مجتىی ثط اي ه ق ًاَس،
احتمبل ذُب ضا میتًان تب حس ظيبزي وبَف زاز .زض ثیه زي ؾ ًي َی ف،
تحمیمبتی وٍ مىجغ ايدبز قًاَسوس ثطحؿت وًع مُبلؼٍ ي میعان لًت وتبيح
آن ،ثٍ تطتیت زض َطک قًاَس لبثل تًظيغاوس [.]27
 -6مدل مدیزی

مبنىب بز هً د

وگطاوی اظ ايهوٍ پػيَف َبي حًظٌ مسيطيت زض تأثیطگصاضي ثط ال سامبت
مسيطيتی ثًٍَض گؿتطزٌ مًفك وجًزٌاوس ،ثبضَب تًؾٍ زاوك مىسان م سيطيت
مُطح قسٌ اؾتَ .مجطيه اؾتسالل میوىس زضحبلیو ٍ مؿ ئًلیت ان لی
پػيَفَبي حًظٌ مسيطيت ،ذسمت ثٍ تهمیمگی طي ي ال سامبت م سيطيتی

)6. Critically Appraised Topics (Evidence Synthesis
)7. Critically Appraised Individual Articles (Articles Synopses
8. Cohort Studies
9. Evidence Pyramid
10. Systematic Reviews
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اؾت ،امب زض ػمل ثطگطزان زاوف تًلیس قسٌ زض زاوكگبٌ ثٍ السامبت مسيطان

ؾپؽ تجسيل اَالػبت ثٍ زاوف ػملی اضائٍ میزَ س .اي ه م سل ث ٍػى ًان

وبوبک ثًزٌ اؾت [ .]28يه زٍَ ثؼس ویعَ ،ى ًظ اي ه زغسغ ٍ ث بلی اؾ ت،

اثعاضي ثطاي ومه ثٍ مسيطان پط مكغلٍ ثطاي غلجٍ ثط چبلفَبي ثیقمبضي

چىبنوٍ ثبضتًویه ثط وجًزن پلی ضيي قىبف ثیه آگبَی ي ػملىطز مسيطيت

اؾت وٍ ثب آن مًاخٍ اوس ،ثب اضائٍ زؾتطؾی ثٍ لُؼبت َاليی زاوف زض میبن

تأویس میوىس [ .]29اظ ايه تبضيد ،اثطاظ وگطاویَب افعايف میيبثس ،چىبنو ٍ

ضيزذبوٍ پطلسضت ي ؾطيغ زازٌَب وٍ میتًاوس آنَب ضا زض ذ ًز غ طق وى س.

ضيؾً ثط يخًز ق ىبف ث یه آگ بَی ي ػملى طز م سيطيت مد سزا وم ًزٌ ي

مسل زاضاي پىح مطحلٍ اؾت :چٍ چیعي وی بظ اؾ ت ث ساویم؟؛ پی سا و طزن

پیكىُبز ثٍوبضگیطي انًل «الساک مجتىی ثط قًاَس» ضا مُطح م یومبي س ي

قًاَس؛ زؾت ي بثی ث ٍ ثیىك ی و ٍ م ًضز وی بظ اؾ ت؛ اضتج بٌزازن پی بک؛

مؼتمس اؾت ايه ضييىطز میتًاوس ثٍ غلجٍ ثط ايه مؿألٍ ومه وىس [ .]3پؽ

تهمیمگیطي مجتىی ثط قًاَس زضؾتَ .مبنًَض وٍ اظ قىل زيسٌ میقًز،

اظ آن ،وبمیىگع ثط تؼبم ل وعزي ه ت ط ث یه محمم بن ي پػيَك گطان ح ًظٌ

مطاحل  2تب  4تًؾٍ گبک قك م ي ب َم بن ظيطؾ بذت فى بيضي اَالػ بت

مسيطيت تأویس میيضظز [.]30

پكتیجبوی میقًز.

ثبضتًویه ي ضيىع ثط وظطيٍپطزاظي زض ايه حًظٌ ثطاي پطوطزن قىبف ثیه
ػلم ي ػمل مسيطيت تأویس میيضظوس .ثطاي ايه مىظ ًض ،آوُ ب مى بثغ ان لی
تىف ثیه زاوكگبَیبن ي مسيطان اخطايی ،اظ خملٍ محسيزيتَ بي مرتل ف
ظمبن ،مىُك متًبز ،قیًٌَبي اضتجبَی متمبيع ،مىبفغ ي اوگیعٌَب متف بيت،
ضا زض ممبلٍ اقبن مًضز تًخٍ لطاض میزَىس [ .]31مسيطيت مجتىی ثط قًاَس،
خىجكی اؾت وٍ ثطاي پط وطزن َمیه قىبف ثیه تحمی ك ي ػم ل ت الـ
می وىس .ثب اتىبض ثط ايه فطو وٍ تحمیمبت حًظٌ م سيطيت م یتًاو س اضظـ
ػملی ثطاي السامبت مسيطيت زاقتٍ ي ویفیت تهمیمگیطي َبي مسيطيت ضا
افعايف زَس [ ،]32تمطوع مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،ثُطٌگیطي اظ ثُت طيه
قًاَس مًخًز تحمیمبتی ي زض اذتیبض مسيطان لطاض زازن آنَب اؾ ت .ف طو
انلی مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ايه اؾت وٍ تهمیمبت زض ؾًُح مرتلف
ؾبظمبوی تحت تأثیط ػًامل زضيوی ي ثیطيوی ثؿیبضي ثًزٌ ي َمًاضٌ م سيطان
تحت تأثیط ايه ػًامل مرتلف الساک ثٍ تهمیمگیطي وطزٌاو س .مُ مت طيه

قىل  -3مسل مسيطيت مجتىی ثط قًاَس []36

هرحلِ  :1چِ چیسي ًیاز است بداًین؟

ػًامل تأثیطگصاض ثط تهمیمگیطيَب ػجبضتى س اظ تدطث ٍ ،ذجطگ ی ي لً بيت

ايه مطحلٍ ثب زضن اَساف ضاَجطزي ؾبظمبن ي زض وظط گطفته ايه اَ ساف

مسيط؛ مىبثغ زض زؾتطؼ مسيط؛ اضظـ َب ،ايسئًلًغي ي ػمبيس م سيط؛ ػ بزات،

ثٍػىًان َبزي ول فطايىس آغبظ میقًز .تىُب ثب زض پیف ضي وگٍ زاقته اَساف

ؾىتَب ي ضييٍَبي خبضي ؾبظمبوی (َمبن ػًام ل ياثؿ تگی ث ٍ مؿ یط)1؛

ضاَجطزي ؾبظمبن ،میتًان اَمیىبن حبن ل وم ًز و ٍ تحلی ل اود بک ق سٌ،

الثیَب ي گطيٌَبي فكبض زضينؾبظمبوی ي َمچىیه مكبيضان؛ ػملگطاي ی ي

تًمیهوىىسٌ ثمبي ؾبظمبن ثًزٌ ي ث ب مًلؼی ت ضل بثتی ؾ بظمبن زض ث بظاض زض

التًبئبت؛ ي قًاَس .لصا اگط ثتًان زض م ًضز مًي ًع ي مؿ ألٍاي ،اَالػ بت

اضتجبٌ اؾت .ثب قىبؾبيی اَساف ضاَجطزي انلی اؾت و ٍ م یت ًان ث ٍ اي ه

گؿتطزٌ ي ثب ویفیتی گطزآيضي وطزٌ ي آن ضا ثٍ زاوف مؼىبزاض تجسيل قًز ي

پطؾف پطزاذت :مجتىی ثط ايه اَساف ،چٍ چیعي ویبظ اؾت ثساویم؟ ث ٍ ثی بن

زض ثیه شي وفغ َبي مرتلف ؾبظمبن وٍ لسضت ػمل زاضو س ،مىتك ط وم ًز،

زيگط ،فطايىس تهمیمؾبظي ي تجسيل زازٌ ثٍ زاو ف ث ب َ سف حمبي ت اظ چ ٍ

میتًان زض مًضز مؿبئل ،تهمیمبت ثُتطي اتربش و طز .ث ٍ ػج بضت زيگ ط،

وؿی اؾت؟ مكتطيبن زازٌ ممىه اؾت زضينؾبظمبوی ثبقىسَ ،منًن اػًبي

اودبک مُبلؼبت ػلمی وٍ ثط َجك ثطوبمٍَب ي ػملیبت ييػٌاي اودبک میق ًز

َیأتمسيطٌ ،م سيطان اضق س ،ثر ف مى بثغ اوؿ بوی ،م سيطان ثبظاضي بثی ي ي ب

مىدط ثٍ اتربش تهمیمبت ثُتطي می قًز .والضوؽ مطاحل مسيطيت مجتى ی

میتًاوىس ذبضخی ثبقىسَ ،منًن تىظیموىىسٌَبي ث بظاض ،ثبظاضَ بي ؾ طمبيٍ،

ثط قًاَس ضا قبمل  5مطحلٍ م یزاو س :ت سييه ي تك ریم مؿ ألٍ؛ ي بفته

خًامغ محلی ي ي ب ت أمیهوىى سگبن .اي ه مًي ًع ثؿ یبض مُ م اؾ ت؛ ظي طا

قًاَس خُت پبؾد ثٍ مؿألٍ؛ اضظيبثی ومبزاوٍ قًاَس؛ ث ٍو بضگیطي ق ًاَس

مربَجبن مرتلف ،حتی زض اضتجبٌ ثب يه َ سف ضاَج طزي ،وی بظَ بي ثؿ یبض

ثطاي ايه مؿألٍ ذبل؛ ي اضظقیبثی ػملىطز [ .]22امب ثُت طيه م سل ث طاي

متفبيتی زاضوس .پؽ اظ مكرم قسن مربَت اؾ ت و ٍ اي ه مًي ًع مُ م

مسيطيت مجتىی ثط قًاَس تًؾٍ مبض 2اضائٍ ق سٌ اؾ ت [( ]6ق ىل  .)3زض

میقًز وٍ ثطاي وساک ؾؤاالت مطتجٍ ثب ػملىطز ،ثبيس ثٍ زوجبل پبؾد ثًز .ث ٍ

انل ،ايه مسل چبضچًثی ػملی ثطاي ثطگطزان زازٌَبي ذبک ثٍ اَالػ بت ي

ػجبضت زيگط ،آوُب زض تالـ ثطاي حل چٍ مكىلی َؿتىس؟
هرحلِ  :2پیدا کردى شَاّد

1. Path dependency
2. Marr

ايه گبک ،خبيی اؾت وٍ زض آن ؾ بظمبن اَمیى بن حبن ل م یوى س و ٍ
زازٌَبي زضؾت ضا گطزآيضي ي ؾبظمبنزَی وطزٌ اؾت .زض ايهخ ب تأوی س ث ط
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زازٌَبي مؼىیزاض ي مطتجٍ ثطاي ثطآيضزٌؾبظي ویبظَبي اَالػ بتی قىبؾ بيی

لبثلیت گؿتطزٌ تحلی ل زض تم بک ؾ بظمبن (ي و ٍ فم ٍ زض ظيطمدمًػ ٍاي اظ

قسٌ زض مطحلٍ  1اؾت .ؾبظمبنَب ویبظ زاضوس اضظيبثی وىىس و ٍ آي ب زازٌَ بي

ؾبظمبن مثال زض امًض مبلی) يخًز زاضز؛ تمبيل ثطاي ث ٍ اق تطان اَالػ بت زض

مًضز ویبظ زض ؾبظمبن يخًز زاضوس ي يب زضثبضٌ ثُتطيه ضاٌ ثطاي خمغآيضي زازٌَب

ؾبظمبن يخًز زاضز؛ تالـ َبي زض خُت تمًيت خبيگبٌ م سيطيت مجتى ی ث ط

اَالػبت وؿت ومبيىس .ؾبظمبنَ ب ثبي س زازٌَ بي مًخ ًز ضا زض فطم تَ بي

قًاَس زض ؾبظمبن ثٍ ضؾمیت قىبذتٍ قسٌ ي پبزاـ زازٌ میقًز .اي ه پ ىح

ثیقمبضي َمنًن اػساز ،نسا ،مته ،گطافیه ،ت بضيدَ ب ي ته بييط وگُ ساضي

مطحلٍ متًالی ،چبضچًثی ثطاي تهمیمگی طي مجتى ی ث ط ق ًاَس زض ؾ بظمبن

ومبيىس .افعين ثط ايه ،ضيـقىبؾیَبي ثؿیبضي ثطاي خمغآيضي زازٌَب يخًز

فطاَم میوىس .ثب ايه حبل ،مىُك ح بوم ،فطايى سي ذُ ی (اظ مطحل ٍ  1ث ٍ

زاضز ،ضيـَبي ومی ثطاي زازٌَبي ػسزي ي ضيـَبي ویفی ثطاي زازٌَ بي

مطحلٍ  )5وجًزٌ ،ي حلمٍَبي ثبظذًضز ثیه مطاحل يخًز زاضز.

غیطػسزي .زض ؾبذت قًاَس ،ؾ بظمبن ثبي س و یموگ بَی وی ع ث ٍ خم غآيضي

زض يؾٍ قىل ،ظيطؾبذت اَالػ بتی ي م سيطيت زاو ف ل طاض زاضز و ٍ

زازٌَبي ػیىی 1ي شَىی 2زاقتٍ ثبقس .ثب ايه حبل زازٌ ،اَالػبت ویؿت .زازٌ

لبثلیت مؼمبضي اَالػبت ي فطايىس پػيَكی ،تًاوبيی خؿ تدً زض اثعاضَ بي

ثٍ ذًزي ذًز ثسين تفؿیط ي ثبفتمىسي 3اضظـ ومی ث طاي ؾ بظمبن ايد بز

چبپی ي الىتطيویىی گًوبگًن ثٍ مىظًض ثبظي بثی ،گ عيىف ي اضظي بثی زلی ك

میوىس (تفؿیط ي ثبفتمىسي مًخت تجسيل زازٌ ثٍ اَالػبت میقًز).

مىبثغ اَالػبتی ي ثطلطاضي اضتجبٌ مؤثط ثیه ویبظ اَالػبتی ي يبفتٍَبي ثًٍَض
مؤثط ضا ايدبز میوىس.

هرحلِ  :3کسب بیٌش هَرد ًیاز
ايه گبک ثط تجسيل زازٌَب ثٍ ثیىف مطثًٍَ متمطوع اؾت .زازٌ َ ب ثبي س
تحلیل قسٌ ي ثٍ مىظًض اؾترطاج اَالػ بت ،زض ظمیى ٍ 4ل طاض زازٌ ق ًوس.
تحلیل ثبيس اَساف ضاَجطزي انلی ؾبظمبن ضا حمبيت و طزٌ ي م ًضز تأيی س
لطاض زَس .مطوع ثمل ضيوس تحلیل (ي َمطاؾتب ثب ضيـ ػلمی وٍ م سل اضائ ٍ
میزَس) آظمبيف ثٍ مىظًض آظمًن فطيیبت اؾت .ايه الساک ،مؼیبظ پ صيطـ
يب ضز فطيیبت اؾت.

 -7مً وع پذیزش ريیکزد مبنىب بز هً د تًسط مدیز ن
ػًامل مرتلفی يخًز زاضز وٍ ثٍػىًان مًاوغ پصيطـ ضييىطز مجتىی ث ط
قًاَس تًؾٍ مسيطان ػمل می وىى س .م ًاضزي َمن ًن ؾ طػت ي ظم بن،
اػمبل وفًش ،6ي خُل ػلمی 7ي فطَىم ذسمبت اختمبػی 8وٍ تًؾٍ وبث ل
مُطح قسٌ [ ]33ي مىُك ثطيوطاتیه ،9ي مىتت ویىیؿیؿم 10و ٍ تًؾ ٍ
لیؿؿتط مُطح میقًز [.]33

هرحلِ  :4ارتباط پیام

 -سرعت ٍ زهاى :پصيطفتىی اؾت مسيطان تحت فكبض ظمبوی َؿتىس.

ايه مطحلٍ ثط اضتجبٌ ثیه اَالػبت ي ثیىف اؾترطاج قسٌ زض مطحلٍ ،3

ظمبن ،وٍ تىُب فًبي ثؿیبض محسيزي ثطاي ؾیبؾتگصاضي مجتىی ث ط

تمطوع زاضز .زض ايىدب تمطوع انلی ايه اؾت وٍ اَالػبت زض مىبؾ تت طيه

قًاَس مًخًز اؾت ثلىٍ ث ٍ و سضت فطن تی ث طاي فى ط و طزن زض

لبلت ي فطمت ،ثٍ تهمیمگیطوسگبن مىبؾ ت زازٌ ق ًز .اَالػ بت ثبي س ث ٍ

اذتیبض مسيط می گصاضز .وبث ل ػبم ل ظم بن ضا يى ی اظ مًاو غ ان لی

گًوٍاي اضائٍ قًوس تب زضيبفتوىىسگبن لبزض ثٍ زضن آن ثبقىس .اوًاع مرتلف

میزاوس وٍ مبوغ ثٍوبضگیطي ضييىطز مجتىی ثط قًاَس میقًز.

ومًزاضَب ي خسايل میتًاوس ثٍ ايه مىظ ًض اؾ تفبزٌ ق ًز .ػ اليٌ ث ط اي ه،

 -اعوال ًفَذ :وبثل مؼتمس اؾت َط مسيطي ثط حًظٌ ػلمی محسيزي

اؾتفبزٌ اظ ضيايتَب( 5وٍ مًخت لطاض گطفته زازٌ َب زض ظمیىٍ مىبؾت قسٌ

اق طاف زاضز ،پ ؽ وم یتًاو س زضذه ًل َم ٍ مؿ بئل زض تم بک

ي ثٍ زازٌَب مؼىب میثركس) اَمیت زاضز.

حًظٌ َبي ػلمی ي اخطايی ؾبظمبن تبثؼٍ ذًز اق طاف زاق تٍ ثبق س.

هرحلِ  :5تصوینگیري هبتٌی بر شَاّد درست

ثسيه لحبِ ثٍ اَالػبتی وٍ زيگطان زض اذتیبض يي ل طاض م یزَى س،

گطزآيضي زاوف ،چٍ ضيقىگطاوٍ ي چٍ لبوغوىىسٌ ،ثٍ ذًزي ذًز اظ اضظـ
ومی ثطذًضزاض اؾت مگط ايىىٍ ثٍ ػمل تجسيل ق ًز .زض يال غ ،ته میم ثبي س
اتربش قسٌ ي ػملیبتی قًز .ايه مًيًع اغل ت وی بظ ث ٍ تح ًلی فطَىگ ی زض
ؾبظمبن زاضز وٍ ثطاي مثبل ،قبمل مًاضز ظيط اؾت :ؾبظمبن ث طاي ي بزگیطي ي
ثُجًز اقتیبق زاقتٍ ي ايه اقتیبق ضا وكبن میزَس؛ مسيط اضقس ،وم ف ضَج ط
ؾبظمبن ضا زض پیبزٌؾبظي انًل مسيطيت مجتى ی ث ط ق ًاَس ث ٍ ػُ سٌ زاضز؛

1. Objective
2. Subjective
3. Contextualization
4. Context
5. Narrative

ياثؿتٍ اؾت .ثىبثطايه ايه مؿألٍ اَمیت م ی يبث س و ٍ م سيطان ث ٍ
تًن یٍَ بي چ ٍ وؿ بوی تًخ ٍ م یوىى س ي چگًو ٍ زضذه ًل
تًنیٍَبيی وٍ ثٍ آنَب میقًز لًبيت میومبيىس.
 جْل علوی ٍ 11فرٌّگ خدهات اجتواعی :12ؾًءظه وؿجت ث ٍزاو ف ي زاوك مىسان َمیك ٍ يخ ًز زاق تٍ اؾ ت .اي ه وگ طـ،
ثی اػتمبزي قسيسي ثٍ اَالػبتی زاضز وٍ زض ذبضج اظ ؾیؿتم تًلیس
قسٌ میقًوس؛
6. Superficiality
7. Scientific Ignorance
8. Civil Service Culture
9. Bureaucratic logic
10. Cynicism
11. Scientific Ignorance
12. Civil Service Culture

فهلىبمٍ ضقس فىبيضي ،ؾبل ؾیعزَم ،قمبضٌ  ،51تبثؿتبن 1396

مسيطيت مجتىی ثط قًاَس :پلی ثط قىبف ػلم مسيطيت ي ػمل مسيط
پػيَف خُطمی
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 -هٌطق برٍکراتیک ٍ هکتب کیٌیسیسن :مىُك ثطيوطاتیه میگًيس

(َمنًن ومجًز يلت ثطاي زؾتيبثی ثٍ قًاَس وبقی اظ حدم ث بالي ام ًض

وبضَب زضؾت َؿتىس ،چًن َمیكٍ ثٍ ايه ضيـ اودبک قسٌاو س .مىت ت

اخطايی ،ي ومجًز يلت ثطاي اخطاي ايسٌَبي خسيس وبقی اظ ايُطاض مًيًع

ویىیؿیؿم ،وگطـ فىطي وٍ اخبظٌ میزَس زض ًَل چكماوساظ ؾ بظمبن

ي يب ػسک َمىبضي يب ثیاػتمبزي َمىبضان ؾبظمبوی زض ثٍ وبض ثؿ ته وت بيح

يب ػمل متؼبضف حطوت وىیم حتی اگط ثساویم وٍ ايه زيس ،اقتجبٌ اؾ ت.

تحمیمبت ،ومجًز ویطي ثطاي پیبزٌؾبظي ضييىطز مجتىی ث ط ق ًاَس)؛ مًاو غ

زض ايه ػبمل ،ياثؿتگی ثٍ مؿیط مكًُز اؾ ت .ػم ال زض اي ه مىُ ك ي

فطزي (مُبضت وم زض ثُطٌگیطي اظ مىبثغ اَالػبتی ثٍ ثیبن زيگط ومؾًازي

مىتت ،ضييىطز «ياثؿتگی ثٍ مؿیط» زيسٌ میقًز .مُبثك اي ه ضييى طز،

يب ثیؾًازي اَالػبتی)؛ مًاوغ مطثًٌ ثٍ قًاَس (ػسک زؾتطؾ ی ث ٍ مى بثغ

فطايىسَبي ياثؿتٍ ثٍ مؿیط حطوت گصقتٍ ،پسيسٌَبيی َؿتىس وٍ وتبيح

اَالػبتی ي تحمیمی وبفی زض ضاثٍُ ثب مًيًع ي مؿألٍ)؛ ي مًاو غ م سيطيتی

ي زؾتبيضزَبي آنَب فمٍ ثٍػىًان خعيی اظ ي ه فطايى س ت بضيری لبث ل

(وجًز مدًظ ثطاي پیبزٌ ؾبظي ايسٌَبي خسيس زض ؾ بظمبن وبق ی اظ ل ًاویه

زضن َؿتىس ،زؾتبيضزَب ي وتبيدی وٍ يطيضتب ثُیى ٍ ویؿ تىس .ث ٍ اي ه

ؾبظمبوی ،يخًز ضييٍَبي تثجیت قسٌ ؾبظمبوی يب َمبن تأثیط ياثؿ تگی ث ٍ

تطتیت ثرف ػمسٌاي اظ وبوبضآمسي وظبکَب ،وبقی اظ ياثؿتگی آنَ ب ث ٍ

مؿیط زض ؾبظمبن) اؾت.

مؿیط حطوت گصقتٍ اؾت.
1

ثٍ مًاضز میتًان ومؾًاز اَالػبتی ضا ویع افعيز .ثطاي اود بک م سيطيت
مؤثط مسيط ثبيس اظ مُبضتَبي الظک ثطاي ؾًقزازن يبفتٍَ بي پ ػيَف ث ٍ

 -8ونیجهگیزی
تهمیم گیطي مجتىی ثط ػمبيس فطزي 3ومٍُ ممبثل تهمیمگیطي مجتى ی

ؾمت ػمل ،ثطذًضزاض ثبقىس .ثب اف عايف تًخ ٍ ث ٍ اؾ تفبزٌ اظ يبفت ٍَ بي

ثط قًاَس اؾت ي زاضاي ييػگیَبي ظيط میثبقس :اؾتفبزٌ اظ قًاَس اوتربثی،

پػيَكی ي ضيظآمسؾبظي اَالػ بت زض م سيطيت ،ؾ ًاز اَالػ بتی م سيطان

ثطاي مثبل مُبلؼٍ ثسين تًخٍ ثٍ ویفیت آن؛ ومُ ٍ وظ طات آظم ًن وك سٌ

ث ٍػى ًان يى ی اظ مجبح ث خ سي ي لبث ل تأم ل مُ طح ق سٌ اؾ ت .زض

اقربل ي يب گطيٌ َب وٍ مؼمًال ثطذبؾتٍ اظ ذبؾتگبٌَبي ػمیستی ،اظ پیف

اؾتبوساضزَبي اودمه وتبثربو ٍَ بي زاوك گبَی ي تحمیم بتی 2ي ه م سيط

تهمیمگطفتٍ قسٌ يب فطوَبي احتمبلی َؿتىس .ثىبثطايه ثطذی ذهًنیبت

ثبؾًاز اَالػبتی زاضاي لبثلیتَبيی ثٍ قطح ظيط اؾت :تًاو بيی تك ریم ي

تهمیمگیطي مجتىی ثط ػمبيس ف طزي ضا ث سيه ن ًضت م یت ًان ثطق مطز:

تؼییه وًع ي اثؼبز اَالػبت مًضز ویبظ (مبَیت ي ممیبؼ)؛ تًاوبيی زؾ تیبثی

مجتىی ثط تدطثٍ؛ وبذًزآگبٌ؛ ؾطيغ؛ قًُزي؛ ي زاضاي ثبض ق ىبذتی و م .زض

مؤثط ي وبضآمس ثٍ اَالػبت مًضز ویبظ؛ تًاوبيی اضظيبثی مىتمساو ٍ اَالػ بت ي

ممبثل تهمیم گیطي مجتىی ثط قًاَس اظ ذهًن یبت ظي ط ثطذ ًضزاض اؾ ت:

مىبثغ آن ي ثطلطاضي اضتجبٌ ثیه اَالػبت گعيىف قسٌ ثب زاوف پبيٍ؛ تًاوبيی

مىُمی؛ آگبٌ؛ آَؿتٍ؛ زض وظط گطفته تمبمی خىجٍَب؛ ي زاضاي ثبض ق ىبذتی

ثٍوبضگیطي اَالػبت ثطاي اودبک يه َسف ييػٌ ث ٍػى ًان ػً ًي اظ ي ه

ثیف تط .قبيبن گفته اؾت مسيطيت مجتىی ثط قًاَس ،ثسيه مؼىب ویؿت وٍ

گطيٌ ي يب ثًٍَض اوفطازي؛ آگبَی وؿجت ثٍ خىج ٍَ بي مرتل ف الته بزي،

زؾتبيضزَبي پػيَكی خبيگعيه لًبيت قًوس .پػيَف ثٍ تىُبيی ومیتًاوس

لبوًوی ي اختمبػی زض حًظٌ زؾتطؾی ي اؾتفبزٌ اظ اَالػبت [ .]34ثطضؾ ی

ثبػث تهمیمگیطي قًزَ .مًاضٌ لًبيت َم ویبظ اؾت .لًبيت زضذه ًل

ييػگیَبي فًق زض مًضز ؾًاز اَالػبتی وكبن میزَ س و ٍ تم بمی آنَ ب

ايهوٍ اظ چٍ قًاَسي اؾتفبزٌ قًز؛ چگًوٍ قًاَس مًخ ًز تفؿ یط ق ًز؛

مؼطف يه يالؼیت َؿتىس؛ مسيطانِ ثبؾًاز اَالػبتی ،ثب فطاگی طي ثطذ ی اظ

میعان اَمیىبن ثٍ قًاَس مًخًز چمسض اؾت .ي مىب ث طاي ته میمگی طي

فىًن ي مُبضتَب میتًاوىس اظ اثعاضَب ي مىبثغ اَالػبتی اؾتفبزٌ وطزٌ ،ي ث ٍ

زضثبضٌ مؿبئل مرتلف ،ویبظ اؾت آيب ثساویم ػًالت مُلًة تهمیم ،ثیفت ط

حل ي فهل مؿبئل ي مكىالت مطثًٌ ثٍ ؾ بظمبن ثپطزاظو س .ث سيه تطتی ت

اظ ػًالت وبذًاؾتٍ آن اؾت يب ذیط؟ َ .مچى یه ثبي س لً بيت وى یم اث ط

مُبضتَبي ؾًاز اَالػبتی پیف ویبظي ثطاي ػملىطز مجتىی ث ط ق ًاَس زض

وُبيی 4تهمیم چگًوٍ اؾت ي اظ ؾًي زيگط ثطاي پیبزٌ ؾبظي تهمیم اتربش

مسيطيت محؿًة میقًز ي الظک اؾ ت م سيطان مُ بضتَ بي مطث ًٌ ث ٍ

قسٌ چٍ مىبثؼی مًضز ویبظ اؾت .زض ايه ضاثٍُ زض وظط گ طفته خىج ٍَ بي

ضاَجطزَبي خؿتدً ي اوتر بة ثبو هَ بي اَالػ بتی ي ضيـَ بي تحلی ل

مثجت ي مىفی تهمیم حبئع اَمیت اؾت .ثسيُی اؾت اگط تهمیمی فًائس ي

اوتمبزي مُبلؼبت پػيَكی ضا آمًظـ ثجیىىس.

ػًالت وبمُلًة محسيزي زاقتٍ ثبقسَ ،عيىٍ وم ی زاق تٍ ي زضذه ًل

اظ خمغثىسي مًاوغ پیفگفتٍ می تًان وتیدٍ گطف ت ،چُ بض زؾ تٍ مًاو غ

قًاَس ي اَمیت آن ،اَمیىبن وبفی يخ ًز زاق تٍ ثبق س ،زض اي ه ن ًضت

فطاضيي پیبزٌؾبظي مسيطيت مجتىی ثط قًاَس اؾت :مًاوغ مطثًٌ ثٍ مح یٍ

میتًان آن ضا تهمیمی نحی ي مىبؾت زاوؿت.

 :Literacy Information -1تؼبضيف ظيبزي اظ ؾًاز اَالػبتی زض ممبالت ي مىبثغ مرتلف آمسٌ
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،ايه ممبلٍ ثب ثطضؾی ازثیبت مًيًػی زضثبضٌ قبَس ي َجمٍثىسي قًاَس
 وتیدٍ م یگی طز م سيطان ث ٍ زلی ل،ي َمچىیه مسيطيت مجتىی ثط قًاَس
 ثطاي پبؾ د گ ًيی ث ٍ ؾ ؤاالت ث ٍ اؾ تفبزٌ اظ،ٍومجًز يلت خُت مُبلؼ
 ومجًز آگ بَی م سيطان اظ ضييى طز.ضاٌَبي ؾبزٌ ي ؾطيغ متًؾل می قًوس
،مجتىی ثط قًاَس ي فبنلٍ تئًضي تب ػمل مًخت قسٌ اؾت تب اي ه مفُ ًک
 ػسک مُ بضت م سيطان ث طاي.ومتط زض حًظٌ مسيطيت مًضز تًخٍ لطاض گیطز
اضظيبثی ي وساقته ظمبن وبفی ثطاي ثٍوبضگیطي قًاَس اظ مكىالت ػمسٌ زض
ٍ َمچىیه ػبزت وطزن ثٍ ضيوسَبي مًخًز ي قطايٍ محی.ايه ظمیىٍ اؾت
 لصا آم ًظـ.وبض اظ زيگط مًاوغ وبضثطز قًاَس زض مسيطيت محؿًة میقًز
 ي،  ن طي،ضييىطز مجتىی ثط قًاَس ثٍ م سيطان ث ب َ سف اؾ تفبزٌ خ سي
ٍ ػمالوی اظ ثُتطيه قًاَس ضايح ثطاي تهمیمگیطي مًضز تًخ ٍ ل طاض گطفت
 اظ ايه ضي آمًظـ ثٍ وبضگیطي ضييىطز مجتىی ثط ق ًاَس ث ٍ م سيطان.اؾت
 ايه ضييىطز ثٍ مؼىبي ت الـ ث طاي يىپبضچ ٍ ؾ بظي ثُت طيه.العامی اؾت
قًاَس ثب مُبضت َبي مسيطيتی ي قطايٍ ي مًلؼیت َبي ثطيظ مكىل اؾت ي
ٍ  ل صا الظک اؾ ت م سيطان ث.َسف آن ومه ثٍ تهمیم گیطي نحی اؾت
 آذطيه ق ًاَس،مىظًض ثطيظ وگُساقته مُبضت َب ي قبيؿتگی َبي حطفٍ اي
پػيَكی ضا زوجبل ومًزٌ ي زاوف تًلیس قسٌ ضا ث ٍ و بض گیطو س ت ب مًخ ت
 لصا مسيط ثبيس آمبزگی اؾ تفبزٌ اظ وت بيح پ ػيَف ضا.تًؾؼٍ حطفٍ اي گطزز
 زضحبلی وٍ تىُ ب اؾ تفبزٌ اظ تدطث ٍ ي زاو ف ق ًُزي ث طاي.زاقتٍ ثبقس
 محمك مؼتمس اؾت ثب تًخٍ ث ٍ مًاو غ پ یف ضي.تهمیمگیطي وبفی ویؿت
 اؾ تفبزٌ اظ ؾیؿ تم اَالػ بت م سيطيت،ثطاي زؾتطؾی ثٍ ثُتطيه قًاَس
ٌمیتًاوس ثٍػىًان ضاٌحلی ثطاي ضفغ مًاوغ ي ايدبز ظمیىٍ الظک ثطاي اؾ تفبز
 ظيطا اي ه ؾیؿ تمَ ب م یتًاوى س.اظ مسيطيت مجتىی ثط قًاَس مُطح گطزز
ٍ  ممبل. ي زاوف مسيطيت ثبقس،ٍمبوىس پل زازٌَب ي اَالػبت مًيًع ي مؿأل
ثطاي ثُجًز ثٍ وبضگیطي مسيطيت مجتىی ث ط ق ًاَس ث ب اؾ تفبزٌ اظ ازثی بت
مًيًػی مسلی پىح مطحلٍاي (چٍ چیعي ویبظ اؾت ث ساویم؟؛ پی سا و طزن
قًاَس؛ زؾتيبثی ثٍ ثیىك ی و ٍ م ًضز وی بظ اؾ ت؛ اضتج بٌزازن پی بک؛ ي
 َ ط مطحل ٍ زاضاي.تهمیمگیطي مجتىی ثط قًاَس زضؾت) اضائ ٍ م ی زَ س
ٍ  تهًيطي وبمل اضائٍ میوىىس اظ اي هو، وٍ ثب َم،تؼسازي ظيطمطحلٍ اؾت
چگًوٍ تهمیمگیطي مجتىی ثط ق ًاَس ث ٍ مؼم بضي فطَىگ ی ي ؾ بذتبضي
.ؾبظمبن تجسيل میقًز
 مز جع-9
1- Kieser, A., Nicolai, A., Seidl, D. , "The practical relevance of
management research: turning the debate on relevance into a
rigorous scientific research program", Academy of Management
Annals. Vol. 9 No. 1, pp. 143–233, 2015.
2- Pfeffer, J., & Fong, C. T. . “The end of business schools? Less
success than meets the eye”, Academy of Management Learning
& Education, 1(1), 78-95, 2002.
3- Rousseau, D.M. , "Is there such a thing as “evidence-based
management”?, Academy of Management Review. Vol. 31 No.
2, pp. 256– 269, 2006.

61

 پلی ثط قىبف ػلم مسيطيت ي ػمل مسيط:مسيطيت مجتىی ثط قًاَس
پػيَف خُطمی

1396  تبثؿتبن،51 ٌ قمبض، ؾبل ؾیعزَم،فهلىبمٍ ضقس فىبيضي

23- Rychetnik, L., Frommer, M., Hawe, P. and Shiell, A. , “Criteria
for evaluating evidence on public health interventions”, Journal
of Epidemiology and Community Health, Vol. 56, No. 2, pp.
119-27, 2002.
24- Woolf, S.H., Battista, R.N., Anderson, G.M., Logan, A.G.,
Wang, E. and Canadian Task Force on the Periodic Health
Examination, “Assessing the clinical effectiveness of preventive
maneuvers: analytic principles and systematic methods in
reviewing evidence and developing clinical practice
recommendations. A report by the Canadian Task Force on the
Periodic Health Examination”, Journal of Clinical
Epidemiology, Vol. 43, No. 9, pp. 891-905, 1990.
25- Cobinet Office., Modernizing government white paper. London.
UK: The stationery office, 1999.
26- Parsons, W., “From muddling through to muddling up-evidence
based policy making and the modernisation of British
Government”, Public policy and administration, 17(3), pp. 4360, 2002.
27- Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2011), “Levels of
evidence”, available at: www. cebm.net/index.aspx?o¼1025
(accessed March 10, 2011).
28- Hambrick, D.C.,, "What if the Academy actually mattered?"
Academy of Management Review. Vol. 19 No. 1, pp. 11–16,
1994.
29- Bartunek, J.M. , "A Dream for the Academy". Academy of
Management Review. Vol. 28 No. 2, pp. 198–203, 2003.
30- Cummings, T.G. , "Quest for an engaged Academy". Academy
of Management Review. Vol. 32 No. 2, pp. 355–360, 2007
31- Bartunek, J.M., Rynes, S.L. , "Academics and Practitioners Are
Alike and Unlike The Paradoxes of Academic–Practitioner
Relationships". Journal of Management. Vol.40 No.5, pp. 11811201, 2014.
32- Rousseau, D.M.,“The Oxford handbook of evidence-based
management”. Oxford University Press, 2012.
33- Cable, V. , “Evidence and UK politics, Does Evidence Matter?
Presentation as part of a ODI Meeting Series on 'Does Evidence
Matter?”. London, UK, 2004.
34- Association of College and Research Libraries. Information
literacy competency standards for higher education [Online].
[cited
2006
Jan
18].
Available
from:
URL:
http://www.ala.org/acrl/intro.html/

