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اسالمی
ارزیابی بخش های گزارش 

- آیا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون عنوان 

تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آیا نام دس��ت اندرکاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست 

الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
- آیا چکيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله

- اگر چکيده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گيرد، آیا به اندازه 
کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ بله

- آیا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آیا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مکان ها و ... 
است؟ خير

- آیا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله )بيانی 
از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آی��ا از واژگان کلي��دی و اصطالحات مهم گ��زارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آیا پيشينه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و 
خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ 
روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.

- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 
به سواالت تحقيق می باشد؟ خير

- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 
خير

- اگر یک مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين دیگری 
انجام شود، می تواند همين نتایج را در پی داشته باشد؟ خير

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده 

است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ 

خير
- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آیا نویسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در این 
مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير

- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در این 
زمينه مقایسه شده است؟ خير

- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پيش��نهاداتی ارائه ش��ده 

است؟ خير
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خير

- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کليدی مطالعه 
را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شکل است.
- آیا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش 

فاقد پيوست است.

- آیا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک می 
کند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آیا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آیا مناب��ع کافی برای اهداف این مطالع��ه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آیا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آی��ا منابع مهم و کليدی به روز بوده ان��د و با دقت گزارش 
شده اند؟ خير

- ش��يوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده 
است؟ خير

- آیا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رش��ته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير

- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه 
کرده است؟ خير

- آیا گزارش دارای فرضيه یا فرضيه هایی با سواالت مشخص 
است؟ خير

- آی��ا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 
است؟ خير

- آیا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 
در گزارش انجام شده است؟ بله

- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 
پرداخته است؟ خير

- آی��ا گزارش دارای بخش نتيجه گيری یا جمع بندی نهایی 
است؟ بله

- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه 
پردازی و اندیشه ورزی است؟ خير

- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی 
است؟ خير

- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خير
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید اس��ت؟ 

خير
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش 

گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ خير

- آیا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی 
است؟ خير

- آی��ا چين��ش مطالب در گ��زارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خير

- آی��ا در نگارش مطالب در گ��زارش به موضوعات اولویت دار 
توجه شده است؟ خير

- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آی��ا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 

مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خير

- آیا مؤلف از س��اختارها و کلمات رایج در متون علمی و نيز 
سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خير

- آیا گزارش از ویژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آیا گ��زارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص 
برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه 

کرده است؟ خير
- آیا گزارش مبتن��ی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 

مربوطه است؟ خير
- آیا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار 

علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر 

داخلی و خارجی تایيد می شود؟ خير
ارزیابی اجتماعی گزارش 

- مخاطب��ان و ذینفع��ان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار 
گرفته است؟ نامشخص

- آی��ا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص

- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نيازهای مخاطبان و 
ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

- آیا گزارش در بحث پيرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آیا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آیا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی 
مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير

- آیا گزارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای طرح 
اجرایی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مش��کالت زندگی مردم روش راس��تی آزمایی خاصی را 

پيشنهاد کرده است؟ خير
- آیا گزارش توانس��ته اس��ت اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آیا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور 

معين کرده است؟ خير

- آی��ا گزارش مطالب��ی پيرامون کارآم��دی و عملکرد قوانين 
مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير

- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی 
داشته است؟ خير

- ای��ن گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهدیدها، آس��يب 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، پيشگيرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آیا توانایی ه��دف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و 
س��ازماندهی مرتبط با موض��وع برای رفع س��طوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بين المللی است؟ خير

- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

- آیا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در کار 
)اعم از امور علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آیا گزارش در مجامع علم��ی داخلی و خارجی مورد تقدیر 
قرار گرفته است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع 

گزارش کافی است؟ خير
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 

شده است؟ خير
- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه 

ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير
- آیا آیين نگارش واژگان و جمالت بر اساس زبان فارسی معيار 

در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خير
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل 

سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط تيره، 

ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله

- آیا ناظر یا ویراس��تار تخصصی ب��ه وظایف خود عمل کرده 
است؟ خير

- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده 
است؟ خير

- آیا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله

- آیا گزارش حاضر نياز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه 

پيام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خير
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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»چالش قانون« گزارش های مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی را 
معرفی، نقد و بررسی )135( می کند 

فناوری واقعيت مجازی، 
تهدید یا فرصت!؟ 

 اشاره: این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی 
فن���اوری واقعي���ت مج���ازی، کاربرده���ا و الزام���ات 
حقوقی آن منتش���ر ش���ده از س���وی مرکز پژوهش 
های مجلس ش���ورای اس���امی می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
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