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گزارش
«چالش قانون» گزارشهای مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی را معرفی،
نقد و بررسی ( )58میکند

دوری قانونگذاری سنتی
از مبنای اجتماعی بودن
قانون!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
اشاره :این نوشتار به معرفی ،نقد و بررسی
گزارش مبناي اجتماعي بودن قانون منتشر شده
از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
م���ی پردازد ک���ه ه���م اکن���ون از نظ���ر خوانندگان
می گذرد:
معرفی گزارش

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش :مبناي اجتماعي بودن قانون
شماره مسلسل14994 :
کد موضوعی330 :
تهیه و تدوین :محسن داوری
ناظر علمی :سید یونس ادیانی
ویراستار تخصصی :نامشخص
ویراستار ادبی :نامشخص
تاریخ انتشار1395/06/14 :
ویرایش :اول
تاریخ بروز رسانی :نامشخص
معاونت :نامشخص
دفتر :مطالعات بنيادين حكومتي (گروه بنیادین حکومتی)
شمارگان :نامشخص
تعداد صفحات 42 :صفحه
ناشر :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
قیمت :نامشخص
منب��ع :درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای
اسالمی
ارزیابی بخش های گزارش

چالشقانون

الف) عنوان
 آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوانتهیه و ارائه شده است؟ خیر

 آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کاملشامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،محل کار و نشانی پست
الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
 آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ خیر اگر چکیده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گیرد ،آیا به اندازهکافی خالصه و چکیده کل مقاله است؟ خیر
 آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیرب) فهرست
 آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارشدارای فهرست اجمالی است.
 آیا جدول ها ،نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر آیا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص ،مکان ها و ...است؟ خیر
پ) مقدمه
 آیا مقدمه ،توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانیاز مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
 آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آی��ا از واژگان کلی��دی و اصطالحات مهم گ��زارش تعاریفمشخص ارائه شده است؟ خیر
 آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی وخارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
 آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟روش گزارش ،توصیفی و اقتباسی است.
 آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخبه سواالت تحقیق می باشد؟ بله
 آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجامشود ،می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
 آیا یافته ها به خوبی س��ازماندهی شده است؟گزارش شاملاقتباس آشفته از منابع موجود است.
 آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقدروش های آماری است.
 راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شدهاست؟ گزارش فاقد روش های آماری است.
 آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟گزارش فاقد روش های آماری است.
ج) بحث
 آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در اینمطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
 آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در اینزمینه مقایسه شده است؟ خیر
 -آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
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 آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیش��نهاداتی ارائه ش��دهاست؟ خیر
چ) جدول ها ،نمودارها و تصاویر
 آیا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��کل ارائه ش��ده است؟گزارش فاقد هر گونه جدول ،نمودار و تصویر است.
 آیا جدول ها ،نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعهرا نش��ان می دهند؟ گزارش فاقد هر گونه ج��دول ،نمودار و
تصویر است.
 آیا تصاویر ،جدول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هستندو دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد
هر گونه جدول ،نمودار و تصویر است.
ح) پیوست ها
 آیا پیوست های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ گزارشفاقد پیوست است.
 آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک میکند؟ گزارش فاقد پیوست است.
 آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
 آیا مناب��ع کافی برای اهداف این مطالع��ه در جامعه وجوددارد؟ بله
 آیا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمیاست؟ نامشخص
 آی��ا منابع مهم و کلیدی به روز بوده ان��د و با دقت گزارششده اند؟ خیر
 ش��یوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟بصورت پاورقی در حد ترجمه انگلیسی واژگان
 آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کردهاست؟ خیر
 آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی وخارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر
ارزیابیمحتواییگزارش

الف) سامان مندی
 آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ پرداختنبه موضوع مبنای اجتماعی بودن قانون ،نش��انه سامان مندی
اس��ت اما در گزارش بصورت س��امان مند این کار انجام نشده
اس��ت .گزارش می کوشد که آراء دو دانشمند برجسته به نام
ه��ای دوگی و هوریو را مطرح کند و اساس��ا مبنای اجتماعی
بودن قانون را از زاویه دیدگاه این دو اندیش��مند مورد بررسی
قرار می دهد.
 آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائهکرده است؟ خیر
 آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخصاست؟ خیر
 آی��ا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگیاست؟ خیر
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 آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف ،بخش ،فصل و ...در گزارش انجام شده است؟ بله
 آیا در پایان هر فصل ،بخش و  ...مؤلف به جمع بندی مطالبپرداخته است؟ خیر
 آی��ا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهاییاست؟ خیر
ب) نوآوری
 آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریهپردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
 آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمیاست؟ خیر
 آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترشگفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
 آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیرپ) اهمیت
 آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافیاست؟ خیر
 آی��ا چین��ش مطالب در گ��زارش بر اس��اس درجه اهمیتموضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ بله
 آی��ا در نگارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولویت دارتوجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی ،روشنی و قابل فهم بودن
 آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ خیر آی��ا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعاتمرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
 آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ خیرث) جامعیت
 آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلفموض��وع را پوش��ش می دهد؟ بهتر بود که ب��ه انتهای عنوان
گزارش این عبارت اضافه می شد :از دیدگاه هوریو و دوگی.
 آیا استفاده از تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و  ...توانسته استبه همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد هر گونه
جدول ،نمودار و تصویر است.
 آیا مؤلف از س��اختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیزسبک نویسندگی استفاده کرده است؟ بله
 آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر آیا گ��زارش برای کمک به درک جامع ،الگو یا مدلی خاصبرای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه
کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
 آیا گزارش مبتن��ی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصیمربوطه است؟ خیر
 آیا شواهد ،منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبارعلمی الزم و کافی برخوردار است؟ بله
 -آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر

ÁÖYYÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä//»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â//¿Z«ÂÂ»µÁYcZÌÅÃZ¼//ÕY//]Y
®¸»d^iÃÂuÖf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á
»¾u|¼v»|¿§sZÌÕ|Æ»|¼v»ÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§elÀaÄ¬À»|Æ
][Z]®Ë²¿Y|YZ»²¿Y{Á{{|Æ//»YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼//
z]Ö¸YYÖ§YÖ§ÔaYÖf¼//«]»f»duZ//»Ä]Ä¿Zy
»Y~· dYÃ|Ë{³v»Õ¨|¼v»®·Z»YÕY|Ëy ÔaÕ{Z^{«YÁ|Æ//
]ZzYÄ¯ÖeÂ{{ÂÖ»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä
¿¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^//
®Ëc|»¥,|Ì//~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M
»d//YÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«mY»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{,YfYºÌ¸//exËZeYÃZ
{|ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//cY¬»ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ
| ¦·Y ¹
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
|Æ»lÀaÄ¬À»Ô»YÁ{ZÀYd^iÌW Z§YZ|Ì¼u
ÁÖYYÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä//»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
]ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â//¿Z«ÂÂ»cZÌÅÃ{ZLYM//]Y
§Z »Ô]ÁÄ¿Z°·Z»cZ§ed//{ÂÀÌ»½Zf//ÆÖf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À//|«Z
»ÂÀ»Ä]ËsÄ]ZZ¬e{Â»Ô»YÁ½ZÌZ¬f»cZz»Y~· dYÃ|Ë{³v»½ZÌZ¬f
Ö»ÊÆ³MÊ¸v»ÁZf¿ÓYÌj¯ÉZÅÄ»Z¿ÁªËYÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{¹Â¼ÔY
©Z·YxËZeY|ÀZ]ÄfY{YfYÃ|¹ÔYLYMÄ]¨¿É}Zz//YÄ¯ÊeÂ{ {Â//
{» |ÀËZ¼¿~yY|Ì//ÁºÌ¸//e®¸»Â«Á¶v»d^iÃY{YÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{Z//e¶//v
» ÃZ³{Y{Ä]d//YÂy{Y{ºË|¬eÄ]c{Z^»YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ë¥//|ËZ]//f
¼¾ËY{ |Å{¶ËÂved{ÂÀÌ»d^iÃY{YÄ]Yd//YÂy{Y{ºË|¬eÊÅYÂ³Á|ËZ¼¿¶v»Ê»Â
d¸Æ»{YfYÄ¯ÊeÂ{ dYÃZ³{Y{Ê «º°uÄWYYÄ]µÂ¯Â»,d^icZ»Y|«YcÂ
«,|À°¿ÄWYYY¶v»Ê»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÊÅYÂ³,f »ZË{{´¿¶YÁÊ¿Â¿Z
Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|À//Á| |ËZ¼¿dÌ°·Z»|À//Á|Ä]c{Z^»|ËZ]¶v»d^iÃY{Y
»dÌ¿ÃZ³{Y{Ä]f
d{ÂÀÌ»ÕÆÕ{Á|v»Ä¿z]Ö¸Y Ôa
 ¯{Ö¸ »Ô£|¿§Â¸¨//·«Ä¼Ì°uº¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
Ö§ÔaY//]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®//Ë²¿Y|//
Ö¼Z«¾ÌuYÄYÁÔ]Ö·Z¬f¿Y
d{ÂÀÌ»ÕÆÕ{Á|v»Ä¿z]Ö¸Y Ôa
 ¯Ä·Y|^|¿§Â¸¨//µ«µÂf]º//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Â¸eZ]ºZ«YÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯Ö¸|¼v»|//¿§Ä¿Z´¿|//¼uYº//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Â¸¨Ã«|¼v»YÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯d^¿Õ|Æ»|¿§ÖÅÂ¯¶Ì ¼Yº¿Zy ÕZ«M ÄÔ
]Ö§Ô//a]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z//]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä//
Öv¸»Õ|Æ»YÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯¾Ìv»Ô£|¿§Ö¸¼»¾v»º¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿^Ö§Ôa]»f» duZ¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|Ä]d
ÖÀÌu¾Ìu|ÌYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯×Y|^|¿§ÕÂ//¿ZY|^º//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Ö¸¿ÁÄnÀÂ¿Z]ÆYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯Z]Z]|¿§Â¸§Â//µ«Ä»Â »º//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿ duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//YZ//»²¿Y{Ä//Ä]d^//
»ÖÀÌuÄ¼Z§Ã|ÌYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿YÖ§Ôa]»f
 ¯Ä·Y¾Ì|¿§Y{//Ì»ºÌÅY]Yº//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f»duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Â¸«Z¼qÃ«Ö¸«Öe»YÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯|¼v»Ö¸|¿§Y{Ì»Ö¸ Z^º¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
ÖÀÌu¾Ìu|ÌYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯¾//u|¼v»|¿§Â¯ÔÅÖ¸º//¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿ duZ¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//YZ»²¿Y{ÄÄ]d^//
»ÖÀÌuÄ¼Z§Ã|ÌYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿YÖ§Ôa]»f
 ¯¾Ìu|¼v»|¿§Â¸¯aZº¿Zy ÕZ«M ÄÔ
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Â¸«Z¼qÃ«Ö¸¬¿ZyYÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
 ¯Z|¿§{Y¿Õ{YÆ]¾//uº¿Zy ÕZ«M Ä//Ô
¿Ö§Ôa]»f» duZ//¼]ÖiY|uYÕZÀ]Z]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
Â¸¨Ã«|¼v»YÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y
d{ÂÀÌ»ÕÆÕ{Á|v»Ä¿z]Ö¸Y Ôa
 ¯¾u|¿§Õ|mZ|¼v»\mº¿Zy ÕZ«M ÄÔ
¿ÄYÂ·Y»Ö·Z¬f¿Y]»f»duZ//¼]ÖÁ»¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|//Ä]d^//
|ËÁZmÖ^mY
¦·Y ¹
  µÁYd]Â¿Zf¿Y
  ¹Á{d]Â¿Zf¿Y
d{ÂÀÌ»Ô»YÁ{ZÀYd^iÌW Ö¿Z^£Z]¾Ìu
diYÁuÖÆ³MdÂ¿Á
d//YÂy{Y{s//Ä] ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÕYY{Õ|Ì¨//¶³Ã{YºeZu|¼v»Õ|ÌZ«M
]Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â//¼¿diYÁuÖÅYÂ³d//YÂy{YÂ//¾ËYY Ä//Ô¯Ä
¯Ö¼WY{ÃZ´f»Z«Y  xËZe{ Ä»ZÀ//ZÀ]Õ|Ì¨//¶³Ã{YºeZuÃ¼u½YÁ{Z//Ä
Ã{YºeZuºË°·Y|^ Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ö³|¿{Á|]{Ây
§¿|¿§Ã{YºeZu|¼v»Õ|//Ì Ö§Âf»|¿§Ã{YºeZuºÌu·Y|^ Ö//§Âf»|//
»ºeZu}M Ö§Âf»|¿§Ã{Yº//eZufyY Ö§Âf»|¿§Ã{YºeZu¾ÌÆ» Ö//§Âf
Ö¼WY{//¼ÅÖ//ÌWl¿Z¿ Ö§Âf»|¿§Ã{Yº//eZuÄÌ//M Ö§Âf»|//¿§Ã{Y
»ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³MÄ//^e¼°ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËY Ö§Âf
¯Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]ÁY{¿Ö§Âf»YÄ»ZÀfÌÁZËÁ{Y{ÖYfYÖ//
 ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eYÂ¾ËY
Ö¿Z¼uZ»Ô£½Z£Z¿ÖWZ«ÃÂu ®ËÃZ¼¥ÔfyY¶uÕYÂÌW

داخلی و خارجی تایید می شود؟ نامشخص
ارزیابیاجتماعیگزارش

الف) مخاطبان و ذینفعان
 مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟اینگزارش برای آگاهی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی تهیه
شده است.
 آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرارگرفته است؟ نامشخص
 آی��ا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیش��تر در رابطه باموضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
 آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان وذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
 آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعهنگری قابل قبول برخوردار است؟ بله
 آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیازبرای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
 آیا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگیمردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
 آیا گزارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای طرحاجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
 آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برایحل مش��کالت زندگی مردم روش راس��تی آزمایی خاصی را
پیشنهاد کرده است؟ خیر
 آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پیش تعیینشده خود را محقق سازد؟ خیر
 آیا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامععلمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ نامشخص
 آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشورمعین کرده است؟ خیر
 آی��ا گزارش مطالب��ی پیرامون کارآم��دی و عملکرد قوانینمرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
 آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پیداشته است؟ نامشخص
پ) نیازمحوری
 این گزارش چه نیازی (بنیادی ،تخصصی ،درسی ،کمک درسیو عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای تخصصی و عمومی
 آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهایمخاطبان (خالءها ،کمبودها ،تهدیدها ،آس��یب ها ،ضعف ها،
فرص��ت ها ،قوت ها ،ضرورت ه��ا و اولویت ها) و برنامه ریزی
و اجرای برنامه های متناس��ب ب��ا آن را (برنامه های ایجادی،
جبرانی ،پیشگیرانه ،مقابله ای ،تقویتی ،توانمندسازی ،ارتقایی،
تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
 آیا توانایی ه��دف گذاری ،راهبردگذاری ،سیاس��تگذاری وس��ازماندهی مرتبط با موض��وع برای رفع س��طوح گوناگون
نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
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