ثظًّ تؼبنی
َ 19کتّ اَذر ثبة ثزَبيّ ْبی
تٕطؼّ اقتصبدی،اجتًبػی ٔ فزُْگی
يقذيّ
َگبْی ثّ طبثقّ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ اقتصبدی ،اجتًبػی ٔ فزُْگی کؼٕر َؼبٌ يی دْذ کّ
طٕای اس ثزَبيّ پُجى تٕطؼّ کّ در دطت تٓیّ ٔتُظیى يی ثبػذ  ،قجال ػبْذ تُظیى  11ثزَبيّ
ثٕدِ ایى .اگز افزادی ػالقًُذ یب يظئٕل يبیم ثّ يطبنؼّ ارسػیبثی ْبی گذػتّ ٔیبدگیزی
اسدرص ْبی گذػتّ ثبػُذ یقیُب يطبنت سیبدی را ًَی یبثُذ .ایٍ ايز تب حذی غیز ػبدی اطت
سیزا فبرؽ اس فزاس ْب ٔ فزٔد ْبیی کّ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ در کؼٕر داػتّ اَذ اگز ایٍ ثزَبيّ
ْب را پض اس تذٔیٍ طُذ چؼى اَذاس طفیُّ ْبیی ثزای رطیذٌ ثّ يقصذ تٕصیف ػذِ در آٌ
طُذ ثذاَیى ثبیذ ثب دقت ٔ ثٓزِ گیزی اس خزد جًؼی ٔ يیزاث داَغ ثؼزی ثّ تٓیّ ٔ تُظیى
آَٓب ثپزداسیىَٕ .ػتّ کٕتبِ سیز طؼی دارد تب ثب تٕجّ ثّ ثزخی َکبت تبسِ ثبة گفتگٕی در ایٍ
يٕرد را يیبٌ اػضبی اَجًٍ تٕطؼّ ثٓزِ ٔری ایزاٌ ٔ طبیز دٔطتذاراٌ ثزَبيّ ریشی
ثگؼبیذ ايیذٔارو ایٍ حزکت طزآغبسی ثز اَذیؼّ ٔ ػزضّ داَغ ػخصی اػضبی اَجًٍ ثّ
طبیز دٔطتبٌ ثبػذ .قجال اس ایُکّ يطبنت ثؼکم فؼزدِ ارایّ ػذِ اَذ پٕسع يی طهجى  ،ايیذ
دارو کّ در ْى اَذیؼی ْبی يجبسی ٔ حضٕری ثتٕاَیى ثذَّ داَغ در ایٍ حٕسِ را قٕی تز
کُیى.

َكتّ ْب
تٕجّ ثّ ثزَبيّ ْبی  5طبنّ تٕطؼّ اقتصبدی.اجتًبػی ٔ فزُْگی کؼٕر َؼبٌ يی دْذ کّ
ثّ اصٕل کهی سیز کًتز تٕجّ ػذِ اطت .یب اصال تٕجّ َؼذِ اطت .طزح ایٍ يظبیم ػبیذ
سيیُّ ای ثزای ثحج ٔ گفتگْٕبی ثؼذی ٔ احتًبال اصالحبتی در آیُذِ ػٕد.
 جٓت حزکت-
یکی اس اصهی تزیٍ يؼیبر ْبیی کّ درطتی یب َبدرطتی.تحقق یب ػذو تحقق ثزَبيّ ْبی 5
طبنّ را تؼییٍ يی کُذًْ .ظٕیی ٔ يیشاٌ تحقق ٔ کظت يُبفغ يهی ٔ ايُیت يهی يی
ثبػذ.تب سيبَی کّ يُبفغ يهی ٔ ايُیت يهی ثطٕر ػفبف ٔ يقجٕنی تؼزیف َؼٕد ثزَبيّ
ْبی تٕطؼّ فبقذ قطت ًَبی تؼخیص يظیز ٔ جٓت حزکت خٕاُْذ ثٕد.يُبفغ يهی ٔ
ايُیت يهی در اطتزاتژی يهی يؼُب پیذا يی کُذ.
 تبكیذ ثز يُبثغ يهًٕص

تًبيی تکیّ ثزَبيّ ْبی  5طبنّ ثز دادِ ْب (يُبثغ) يهًٕص  tangibleثٕدِ اطت ٔ
اطبطب يٕضٕع ثظیبر پز اًْیت دادِ ْبی غیز يهًٕص  intangibleيٕرد تٕجّ قزار
َگزفتّ اطت .ثؼُٕاٌ يخبل سيبٌ ٔ داَغ اس يُبثغ ارسػًُذ ْظتُذ کّ َّ در يحبطجبت ٔ
َّ در دادِ ْب يذ َظز قزار َگزفتّ اطت.
 اَفصبل سَجیزِ ْبي يؼزفتي
ْیچگَّٕ ثزرطی يٕحز سَجیزِ ای اسْ -ظتی ػُبطی  ontologyثزَبيّ ٔثٕدجّ-----
ػُبخت ػُبطی  epistemologyثزَبيّ ٔ ثٕدجّ -----رٔع ػُبطی
methodologyثزَبيّ ٔثٕدجّ ٔ-----رٔػٓبی ثزَبيّ ریشی ٔ ثٕدجّ method
صٕرت َگزفتّ اطت ٔ ایٍ سَجیزِ حهقّ ْبی يفقٕدِ دارد.
 اتصبل ثزَبيّ ْبي ثبالدطتي ٔپبییٍ دطتي
در يفصم ثُذی ثٕدجّ چّ اس َظز يفصم ثُذی خٕد ثزَبيّ ْبی  5طبنّ ٔ چّ اس َظز
يفصم ثُذی ثٕدجّ طبالَّ درٌٔ ثزَبيّ ْب چیشی دیذِ ًَی ػٕد.یؼُی يٓبرت
ٔarticulationجٕد َذارد .یؼُی تؼبيم درَٔی اجشائ ثزَبيّ ْب قبثم ثحج يی ثبػُذ.
 رٔع ػُبطي يتفبٔت ٔ ػذو ايكبٌ تطجیق ثزَبيّ ْب
ثّ نحبظ َبيؼهٕو ثٕدٌ رٔع ػُبطی ٔتُظیى طهیقّ ای ثزَبيّ ْب قبثهیت تطجیق ثزَبيّ ْب
ثب ْى ٔجٕد َذارد ٔثّ َظز يی رطذ ْز ثزَبيّ اس جُض يتفبٔتی اطت کّ قبثم طُجغ ثب
دیگز ثزَبيّ َیظت.
 فقذاٌ ْى افشایي ثزَبيّ ْب
ثّ نحبظ طهیقّ ای ثٕدٌ رٔع ػُبطی ْز ثزَبيّ ايکبٌ کالف کزدٌ ثزَبيّ ْب در ْى
ٔجٕد َذارد ٔ ،اَتظبر ْى افشایی  synergyاس ثزَبيّ ْب ثیٕٓدِ اطت ایٍ ايز يٕجت
افشایغ آَتزٔپی طیظتى يی ػٕد ٔدر ثٓتزیٍ حبنت حتی اگز تًبو ثزَبيّ ْب کبيال ْى
يحقق ػَٕذْ ،ى افشایی َذارَذ.
 فقذاٌ یبدگیزي ٔ َظبو اصالحبت
ثزَبيّ ْب ثّ نحبظ طبختبر ٔ رٔع ػُبطی فبقذ َظبو ارسػیبثی ٔ اصالح اطت .ثُبثزایٍ ،
َّ احز ثخؼی ثزَبيّ ْب قبثم طُجغ اطت ٔ َّ یبدگیزی در آَٓب ٔجٕد دارد َّ ٔ ،ايکبٌ
طزاحی اصالحبت.
 رٔایي ٔ اػتجبر ثزَبيّ ْب
طز فصم ْبی اصهی ْز ثزَبيّ ثب سیز يجًٕػّ ْبی خٕد اس َظزاػتجبر ٔ رٔایی يؼکم
دارَذ ٔ اطًیُبَی ٔجٕد َذارد کّ تحقق سیز يجًٕػّ ْب يُجز ثّ دطتیبثی ثّ اْذاف طز
فصم ثبػذ.

 ػذو تٕجّ ثّ رٔیكزد حم يظبنّ
رٔیکزد ثزَبيّ ْب حم يظبنّ َجٕدِ ٔ يؼکم تجذیم ثّ يظبنّ  ،جزیبٌ خطزَبک ٔ َٓبیتب
ثحزاٌ يی ػَٕذ.يخال يظبنّ تٕنیذ دارد تجذیم ثّ ثحزاٌ يی ػٕد.یب یٓزِ ٔری در ًْیٍ
يظیز يی ثبػذْ ًََّٕ.بی دیگز را يی تٕاٌ اس تٕرو ٔ اػتغبل َٔ ...بو ثزد.
 ضؼف داَغ ثزَبيّ ریشي
داَغ فُی تجذیم اْذاف کالٌ  goalsثّ ثزَبيّ ػًم ٔaction planجٕد َذاردٔ .ثّ تؼجیز
کبرػُبطبٌ خٕد طبسيبٌ ثزَبيّ ٔ ثٕدجّ،یزَبيّ ْب ثز اطبص پزٔگزاو َیظت.انجتّ تجذیم
آَٓب ثّ ثزَبيّ ػًم يُطقی تز اطت،سیزا در یزَبيّ ػًم يقبو يظئٕل َیش پیغ ثیُی يی
ػٕد کّ ایٍ يٕضٕع پبطخ دْی ٔ حظبة پض دْی را آطبٌ يی کُذ.
 تفكز كهیؼّ اي ٔپیزٔي اس يذ رٔس
ثزَبيّ ْب اس َظز يحتٕایی تقهیذی ٔ ظزفیت ْبی يهی در ثزخی اس طز فصم ْب َبػُبختّ
ٔ َبيؼهٕو اطت.يخال ثحج اقتصبد داَؼی ٔ،قتی کّ ًّْ دادِ ْبی تٕنیذ فیشیکی ٔ يهًٕص
ْظتُذ ٔ ُْٕس ػُبخت السو ٔ کبفی اس دادِ ْبی غیز يهًٕص در کؼٕر ٔجٕد َذارد.
يؼهٕو َیظت تب چّ حذ ايکبٌ ػًهیبتی ػذٌ داػتّ ثبػذ.
 انشايبت اجزایي ثزَبيّ يٕرد غفهت ٔیب جذاي اس ثزَبيّ دیذِ يي ػٕد
اس َظز تؼکیالتی ،طبسيبٌ کبر يُبطت ٔ تغییزاتی کّ ثبیذ در حٕسِ دطتگبِ ْبی اجزایی
پذیذ آیذ يجٓى اطت ٔ يؼهٕو َیظت کّ چّ طبختبر ٔ طزيبیّ اَظبَی ثبیذ ثزَبيّ ْب را
يحقق ًَبیذ ٔ،اگز ٔضغ يٕجٕد ،فزض اصهی يب اطت،آیب ظزفیت ْبی يٕجٕد ايکبٌ
تحقق ثزَبيّ را دارد؟
 ػذو اطتفبدِ اس داَغ تخصصي
ْزگش اس يُٓذطی يؼکٕص ٔیب تکُیک ْبی يؼبثّ ثزای ايکبٌ طُجی ٔ یب ثزرطی
ظزفیت تحقق ثزَبيّ ْب اطتفبدِ َؼذِ اطت .ایٍ يٕضٕع یکی اس دالیم طٕالَی ػذٌ
اجزای پزٔژِ ْب يی ثبػذ.
 طزاحي تؼكیال ت ثزَبيّ ریشي رٔػٍ ٔ كبر آيذ َیظت
جبیگبِ ثزرطی ٔ تذٔیٍ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ در طبسيبٌ يذیزیت ٔ ثزَبيّ ریشی (يؼبَٔت
راْجزدی ریبطت جًٕٓری فؼهی) ػفبف َیظت ٔ ثّ َظز يی رطذ ٔجٕد یک دفتز يطبنؼبت
راْجزدی ٔ طزحزیشی ثزَبيّ ْبی ػًزاَی ٔ تٕطؼّ در آٌ ضزٔری ثبػذ.
 فقذاٌ تحقیقبت ٔ َظبو ْبي پؼتیجبٌ

ثزرطی ْب ٔ َقذ ْبی ثظیبر کًی اس ثٕدجّ ٔ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ ٔجٕد دارد .در ػیٍ حبل
ثّ َظز يی رطذ پؼتیجبَی ػهًی ٔ تخصصی يُبطجی اس حٕسِ ْبی ٔاثظتّ(طبسيبَٓبی
ٔاثظتّ) َظجت ثّ اَجبو يبيٕریت اصهی يؼبَٔت راْجزدی ریبطت جًٕٓری ثؼًم ًَی آیذ.
ػبیذ يُطق تحهیهی ثز طبس ٔ کبر ایٍ يجًٕػّ حکًفزيب اطت ٔيًکٍ اطت ثتٕاٌ ثب
يُطق تزکیجی َیش ثّ ایٍ يجًٕػّ َگبِ کزد .قطؼب َتیجّ يتفبٔت خٕاْذ ثٕد.
 فقذاٌ ثبَك ْبي اطالػبتي
ثبَک ْبی اطالػبتی پؼتیجبٌ یب ٔجٕد َذارَذ ٔ یب ایُکّ اگز ٔجٕد دارَذ ثذرطتی ػجکّ
َؼذِ ٔ ايکبٌ پؼتیجبَی درطت اطالػبتی ثزای تصًیى گیزی ٔجٕد َذارد .در اصم َظبو
يذیزیت داَغ ٔجٕد َذاػتّ ٔ َقؼّ داَغ ثزَبيّ ریشی تٓیّ َؼذِ اطت.
 ثبس يُٓذطي فزایُذْبي اصهي
فزایُذ ْبی تُظیى ثٕدجّ ٔ تٓیّ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ ثّ َظز يی رطذ َیبس ثّ ثبس يُٓذطی
دارَذ .اگز ایٍ يٕضٕع در چبرچٕة یک ثزَبيّ تحٕل طبيبَذْی ػٕد َ ،تبیج چؼًگیزی
خٕاْذ داػت.
 يُطق ثزَبيّ ْب
يُطق ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ اس َظز رٔایی،اَظجبو ثبیذ يٕرد اػتجبر طُجی قزار گیزد.
 پبیغ ثزَبيّ ْب
پبیغ ثزَبيّ ْبی يُبطت اطت در طّ طز فصم :دادِ ْب ،فؼبنیت ْبَ ٔ ،تبیج يٕرد تٕجّ
قزار گیزد .در حٕسِ دادِ ْب ثّ ػٕايم غیز يهًٕص ٔ ػٕايم يهًٕص ٔ در حٕسِ َتبیج ثّ
تزتیت ثّ طتبَذِ ْب ( ، ) outputثزٌٔ دادْب ( ٔ ) outcomeاحز( ) impactتٕجّ کبفی
يجذٔل گزدد .کّ انجتّ ایٍ يٕضٕع يی تٕاَذ در ثزَبيّ ْب ثّ تصٕیت ثزطذ نیکٍ ػًال در
آییٍ َبيّ ْبی اجزایی ثبیذ کبيال يالحظّ ػٕد.
ثبیذ تٕجّ داػت کّ در ْى اَذیؼی ػالقًُذاٌ ثّ ثزَبيّ ْبی تٕطؼّ َکبت يتؼذد دیگزی
را يی تٕاٌ ثّ يٕارد ثبال افشٔد ًْ .چُیٍ اس سٔایبی دیگزی ْى يی تٕاٌ ثّ يٕضٕع
َگبِ کزد .ایٍ ًْبٌ يٕاردی اطت کّ اس ػًب اَتظبر يی رٔد در تؼبيم ثب اَجًٍ در آیُذِ
اَجبو دْیذ.

يحًٕد غُی سادِ– اَجًٍ تٕطؼّ ثٓز ِ ٔری ایزاٌ

