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در مقدم��ه گزارش اينگونه آمده اس��ت: مفه��وم حكومت يكي از مفاهيم 
كليدي و پر كاربرد حقوقي و سياسي است. انديشمندان و صاحب نظران 
اي��ن عرصه ها از گذش��ته هاي دور به فراخور به اي��ن موضوع پرداخته و 
تعاريف گوناگوني از آن ارائه كرده اند. در اين نوشتار ابتدا به بررسي مفهوم 
حكومت و س��ير تاريخي آن پرداخته، سپس در قسمت پنجم و ششم به 
مباني و ضرورت حكومت در جوامع بش��ري خواهيم پرداخت. در  قسمت 
بع��د بحث از اه��داف حكومت بوده و در انتها به بررس��ي مفهوم و مباني 

حكومت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران خواهيم پرداخت.
تاريخچه

مفهوم حكومت يكي از مفاهيمي اس��ت كه از گذشته هاي دور با انديشه 
سياسي انديشمندان عجين شده است. در يونان باستان سقراط، افالطون 
و ارسطو هر كدام به اين مسئله توجه خاص داشته و تقسيم بندي هايي از 
انواع حكومت ارائه كرده اند. در قرون وسطا كه انديشه كليسا غلبه داشت، 

حكومت تجلي مشيت الهي و مامور برقراري 
عدالت قلمداد مي ش��د. در دوران رنس��انس با توج��ه به تحوالت صورت 
گرفته، مباني و اهداف حكومت دس��تخوش تغيير گش��ت. در اين دوران 
منش��أ حاكميت مردم، آزادي هدف حكومت و دموكراسي و جمهوري از 
حكوم��ت هاي مطلوب به ش��مار مي رفت. در دوران بعد از رنس��انس تا 
به امروز نيز در ادامه همان مس��ير انديش��مندان نظرات خود را ابراز مي 
نمايند. در اسالم از همان ابتداي ظهور و رسالت پيامبر اكرم )ص( مساله 
حكومت مطرح بوده اس��ت. چنانچه ايشان در اولين فرصت )پس از ورود 
به شهر يثرب( اقدام به تشكيل حكومت كردند. حكومت در اسالم ابزاري 
براي تحقق اهداف الهي است. اهداف و مباني حكومت از ديدگاه اسالمي 

متفاوت بوده است كه در بخش هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.
ضرورت حكومت از ديدگاه عقلي

در خص��وص مباني عقلي ضروري بودن وج��ود حكومت داليل متعددي 
مطرح شده است كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد.

1� انس��ان ها نيازهاي گوناگوني دارند كه در تامين اين نيازها و استفاده 
از طبيعت دچار تعارضاتي خواهند ش��د و برخي متضرر ميشوند. لذا بايد 

قدرتي وجود داشته باشد تا محيطي مناسب براي همگان فراهم آورد.
2� با توجه به گسترش جوامع انساني انسان ها در جامعه دچار اختالفات 
و منازعاتي مي شوند كه حل و فصل و رسيدگي به آن جز از طريق هيئت 
دادرس��ي و مرجع رس��يدگي ممكن نخواهد بود. و اين امر تنها از عهده 

حكومت ساخته است.
3� انسان موجودي مدني بالطبع است. لذا بايد در در اجتماع زندگي كند و 
روابط اين زندگي اجتماعي بدون وجود ضوابط به هرج و مرج منجر خواهد 
شد. در نتيجه بايد حكومتي باشد تا ضابطه گذاري و مقررات گذاري كند. 
و همچنين تنها وجود مقررات كافي نيست چراكه بايد دستگاه و قدرتي 
باش��د تا آن را اجرا كن��د و بر اجراي آن نظارت ص��ورت گيرد تا تخلفي 

بوجود نيايد.
اهداف حكومت در اسالم

حكومت از ديدگاه اس��الم يا حكومت اسالمي، حكومتي است كه تمامي 
اركان آن بر اساس دين شكل گرفته و قوانين و مقررات اجرائي آن برگرفته 
از احكام ديني باش��د. آرا و منويات شخص حاكم در امر حكومت دخالت 
نداش��ته، بلكه شخصيت حقوقي او اس��ت كه در چارچوب قوانين الهي، و 
در راس��تاي مصالح عمومي حكومت مي كن��د. حاكم تنها مجري احكام 
الهي است. چراكه فقط خداي متعال حق قانونگذاري دارد. غايت حكومت 
اسالمي، بسترس��ازي و هدايت گري در جامعه براي تقرب اختياري افراد 
و جامعه به خداوند از طريق عبوديت و معرفت اهلل ذكر ش��ده است، البته 
آزادي، نظم و امنيت، اقتصاد و رفاه، عدالت، تربيت و تعالي انسان نيز جزء 
اهدافي هستند كه در ذيل عبوديت و معرفت اهلل جاي مي گيرند. برخي 

مهم ترين هدف حكومت اسالمي را در دو مورد بيان نموده اند:
1� راهنمايي انس��ان ها به سمت  ش��دن و مقدمات سير و سلوك آنها را 

فراهم كردن؛
2� كشور اسالمي را مدينه فاضله ساختن و مبادي تمدن راستين را مهيا 
نمودن و اصول حاكم بر روابط داخلي و خارجي آن را تبيين نمودن. الزمه 
خالفت الهي اين اس��ت كه خليفه همه كمال هاي مس��تخلف عنه را كه 
خداوند است به اندازه سعه هستي خود فراهم نموده و در همه آن كمال 
هاي وجود مظهر خداوند سبحان قرار گيرد. از اين رو بقيه اهداف نسبت 
به هدف اصلي حكومت اسالمي كه خروج انسان ها از ظلمت به نور است 
هدف فرعي اس��ت. در حوزه فرهنگي حكومت اسالمي متصدي رشد علم 
و دانش ش��هروندان در كنار تزكيه آنان است. مشكل جامعه در جاهليت 
جديد يا كهن همانا ندانس��تن اصول تمدن ناب يا عمل نكردن به آن بر 
فرض دانستن است. يعني جهالت و ضاللت دو عامل قطعي انحطاط جامعه 
جاهلي اس��ت. رسالت دوم حكومت اسالمي ذيل هدف مدينه فاضله رشد 
اقتصادي اس��ت. در منظر اس��الم هر چند انسان ها در مقابل انسان هاي 
ديگر مالک دسترنج خود هستند اما در مقابل خداوند مالک نيستند و از 
اين رو درآمد خود را بايد با توجه به دس��تورات الهي به مصرف برس��انند. 
از اين روست كه وقتي به موجب دستور الهي الزم است بخشي از درآمد 
به عنوان خمس، زكات و امثال آن داده ش��ود كسي حق ندارد به استناد 
حق مالكيت از اداي اين تكليف س��ر ب��از زند. به بيان ديگر اصل مالكيت 
خصوصي نبايد باعث محروميت جامعه گردد. س��ومين بعد تحقق مدينه 
فاضله در جامعه اسالمي در كنار رشد فرهنگي و اقتصادي، رشد صنعتي 
اس��ت. قوانين الهي عالوه بر ترغيب انس��ان ها به بهره ب��رداري كامل از 
مواهب طبيعت از س��يره پيش��وايان دين مبني بر بهرهگيري از پيشرفته 
ترين فناوري ه��اي عصر خود دارد. چهارمين بعد حكومت اس��المي در 
حركت به س��مت تحقق مدينه فاضله رشد حقوقي داخلي و بين المللي 

است. اصول كلي اين رشد را مي توان به اين نحو خالصه كرد:

1. نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري 
2. رعاي��ت عهد و پيمان نامه ها در نقط��ه مقابل مهم ترين دليل نبرد با 

مستكبرين را عدم پاي بندي به عهدها بيان كرد.
3. رعايت امانت و پرهيز از خيانت در اموال و حقوق

اهداف حكومت هاي سكوالر
حكومت سكوالر در اساس بر جدايي دين و سياست استوار بوده و هرگونه 
مرجعيت دين در زندگي سياسي و حقوقي را انكار مي كند. معيار سكوالر 
بودن پاي بندي به اس��تقالل عقل آدمي در ش��ناخت پديده ها و مصالح 
سياسي و قوانين و مقررات است. در اين حكومت منشأ قدرت و مشروعيت 
راي و نظر مردم اس��ت. البته تعريف ديگري نيز از حكومت سكوالر شده 
كه حكومتي است كه با دين ضديت ندارد، اما دين را نه مبناي مشروعيت 
خ��ود قرار مي دهد و نه مبناي عمل خود، سكوالريس��م چيزي نيس��ت 
جز علمي و عقالني ش��دن تدبير اجتماعي. غايت حكومت هاي سكوالر، 
كاميابي و رضايت انسان ها و به سامان آوردن امور جامعه در زندگي مادي 
و دنيوي است كه اين ديدگاه ريشه در جهان بيني غير ديني دارد و حيات 
انسان را تنها محدود به همين دنيا مي داند و لذا سعي دارد تا حد نهايي 
غرايز آدمي را پاس��خ دهد. در اين راستا مي توان براي حكومت ها اهداف 
مقدمي مانند رفاه، عدالت، آزادي، نظم و امنيت برشمرد. البته بايد متذكر 
ش��د كه در هر دوره اي از تاريخ برخي از آنها مورد توجه بوده و به مرور 

زمان كامل گرديده است.
حكومت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

با توجه به توضيحات ذكر ش��ده نگاه كوتاهي به اصالح حكومت در قانون 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران خواهيم داشت. اين اصطالح در مقدمه 
و اصول قانون اساس��ي بكار رفته اس��ت. در مقدمه قانون اساسي به طرح 
حكومت اس��المي بر پايه واليت فقيه توس��ط امام خميني و شكل گيري 
نهضت اشاره شده است. يكي از شعارهاي مردم در طول نهضت استقالل، 
آزادي، حكومت اس��المي بوده اس��ت. همچنين وج��ود هرگونه حكومت 
طبقاتي و فردي و گروهي از ديدگاه اسالمي نفي شده است. به استناد آيه 
صالحان عهده دار اداره مملكت و حكومت بر مدار قرآن و سنت ميباشند 
كه همانا هدف حكومت رش��د دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي 
و تجلي ابعاد خداگونگي انسان است. قانون اساسي زمينه مشاركت مردم 
را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز فراهم مي 
سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود مسؤول رشد و ارتقاء گردد 
كه اين همان تحقق حكومت مس��تضعفين در زمين خواهد بود. با توجه 
به اينكه در اس��الم اقتصاد وسيله اس��ت، بايد در خدمت هدف هاي نظام 
اسالمي باشد. لذا اين زمينه سازي و تامين امكانات براي همه افراد و رفع 
نيازه��اي ضروري جامعه بر عهده حكومت به معناي نهادها و تش��كيالت 
سياس��ي تصميم گير و مجري قرار گرفته است. در اصول گوناگون قانون 
اساس��ي به حكومت اشاره شده است: در اصل اول قانون اساسي قانونگذار 
نوع حكومت را جمهوري اس��المي مش��خص كرده و پايه و اساس شكل 
گيري آن را حق و عدل قرآن دانس��ته اس��ت: حكوم��ت ايران جمهوري 
اس��المي اس��ت كه ملت ايران، بر اس��اس اعتقاد ديرينه اش به حكومت 
حق و عدل قرآن، در پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع 
عاليقدر تقليد آيت اهلل العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم 
فروردين ماه يک هزار و س��يصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با 
اول و دوم جمادياالولي س��ال يک هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري 
با اكثريت 98/2% كليه كس��اني كه حق رأي داش��تند، به آن رأي مثبت 
داد. اصل 45 حكومت اس��المي را صاحب اموال و ثروت هاي عمومي مي 
داند و در اصل  100 يكي از شرايط شكل گيري شوراهاي شهر و روستا، 
تبعيت اين شوراها از حكومت مركزي بيان شده است. اصل 154 سعادت 
انسان در كل جامعه بشري را آرمان جمهوري اسالمي مي داند و استقالل 
و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. در اين 

اصل منظور از حكومت محتوا و بناي حكومت مي باشد.
در جمع بندی اينگونه آمده است: در نهايت مي توان گفت حكومت، نوع 
س��ازماندهي و تجلي بيروني حاكميت و قدرت سياس��ي كه جز تشكيل 
دهنده دولت يا كش��ور اس��ت، مي باش��د. به بيان ديگر دولت به وسيله 
حكومت اس��ت كه اعم��ال حاكميت ميكند. از حكومت ب��ه عنوان رژيم 
سياسي نيز ياد مي شود. وجود قدرتي براي فراهم كردن محيطي مناسب 
براي همگان، رسيدگي و حل اختالفات ميان انسان ها و همچنين مقررات 
گ��ذاري و نظم دهنده به زندگي اجتماعي از جمله دالئل عقلي تش��كيل 

حكومت مي باشد. در آيات و روايات اسالمي نيز دالئل گوناگوني 
در باب ضرورت مطرح شده است. در حكومت هاي ديني مبناي حكومت 

اجراي احكام و دستورات الهي است. در 
حالي كه در حكومت هاي سكوالر يا غير ديني بر اساس قرارداد اجتماعي، 
خواسته و تمايالت انسان كه اساس مي باشد. غايت حكومت هاي سكوالر، 
كاميابي و رضايت انسان ها و به سامان آوردن امور جامعه در زندگي مادي 
و دنيوي است. در مقابل غايت حكومت اسالمي، بسترسازي و هدايت گري 
در جامعه براي تقرب اختياري افراد و جامعه به خداوند از طريق عبوديت 

و معرفت اهلل ذكر شده است.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون عنوان تهيه و 
ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل شامل نام و 
نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست الكترونيک در گزارش 

قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آي��ا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گزارش فاقد چكيده 
است.

- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه 
و چكيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چكيده است.

- آي��ا چكيده گ��زارش دارای بخش واژگان كليدی اس��ت؟ گزارش فاقد 
چكيده است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی اس��ت؟ گ��زارش دارای 
فهرست اجمالی است.

- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مكان ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشكل 

موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه 
شده است؟ خير

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

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش 

توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ به سواالت 

تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 
تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آيا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده اس��ت؟ گزارش فاقد روش 

آماری است.
- راس��تی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام ش��ده است؟ 

گزارش فاقد روش آماری است.
- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار اس��ت؟ گزارش 

فاقد روش آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويس��ندگان مش��خصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه 

ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين زمينه مقايسه 

شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ خير
- آيا جدول ها، نمودارها و ش��كل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان 

می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شكل است.
- آي��ا تصاوير، جدول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها 

و شكل ها است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوس��ت های گزارش ح��اوی اطالعات مفيد اس��ت؟ گزارش فاقد 
پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها به كس��ب آگاهی بيش��تر در مخاطبان كمک می كند؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

- ش��يوه ارائه مس��تندات و ارجاع��ات در گزارش چگونه اس��ت؟ بصورت 
پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای داخلی و خارجی معتبر 

استفاده كرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش 

الف( سامان مندی
- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير

- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ 
خير

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير

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

- آي��ا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته 
است؟ خير

- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و 
انديشه ورزی است؟ خير

- آي��ا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی اس��ت؟ 
خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می كند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير
- آيا چينش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آي��ا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده 

است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟بله
- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود 

را مطرح كنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آي��ا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خير
- آيا اس��تفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته است به همه 

جانب��ه بودن گ��زارش كمک كند؟ گزارش فاقد تصوي��ر، نمودار و جدول 
هاست.

- آي��ا مؤل��ف از س��اختارها و كلم��ات رايج در متون علمی و نيز س��بک 
نويسندگی استفاده كرده است؟ خير

- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش برای كمک به درك جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده 

سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 
خير

- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 
و كافی برخوردار است؟ خير

- آيا اعتبار علمی گزارش از س��وی يافته های پژوهش��ی معتبر داخلی و 
خارجی تاييد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی هس��تند؟ اعضای شورای 
نگهبان 

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آي��ا اين گ��زارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابط��ه با موضوع 
تخصصی ترغيب می كند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر تواناي��ی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان 
خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متع��دد موجود در زندگی مردم 

تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آي��ا گ��زارش برای حل مش��كالت زندگی مردم دارای ط��رح اجرايی با 

پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای حل مشكالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را 

محقق سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظ��رات مخاطبان و بازخورده��ای مجامع علمی را 

پيرامون گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادس��ت و فرودست كشور معين 

كرده است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامون كارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتش��ار اين گزارش بازتاب های رس��انه ای گس��ترده در پی داشته 

است؟ خير
پ( نيازمحوری

- اين گ��زارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمک درس��ی و 
عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آي��ا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفكيک نوع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، كمبودها، تهديدها، آس��يب ها، ضعف ه��ا، فرصت ها، قوت ها، 
ض��رورت ها و اولويت ه��ا( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب 
ب��ا آن را )برنام��ه های ايجادی، جبرانی، پيش��گيرانه، مقابله ای، تقويتی، 

توانمندسازی، ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و س��ازماندهی 
مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از 
امور علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيا گ��زارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته 
است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تعداد كلمات و صفحات گزارش ب��رای بيان كامل موضوع گزارش 
كافی است؟ خير

- آي��ا عن��وان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده 
است؟ خير

- آي��ا نوع صفحه آرايی )ن��وع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاش��يه ها، 
سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اساس زبان فارسی معيار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خير

- آي��ا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل س��ازی 
مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نش��انه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول 
نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل كرده است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاكنون بروزرس��انی ش��ده است؟ 

خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله

ج( ويژگی های خاص
- آي��ا گ��زارش دارای ويژگی های خاص مانن��د كادر های خالصه پيام، 

سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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