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اسالمی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: گزارش پيش رو با 
بررســي وضعيت حجاب در جامعه، عوامل تشدیدکننده 
این وضعيت و روند سياســتگذاري حجاب، تالش کرده 
اســت تا امكان هاي پيش روي سياســت گذاري در این 
حوزه را نشــان دهد. در بخش اول گــزارش، دو پارامتِر 
نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب و رفتار پوششي آنها 
بررســي شده است. نتایج نشان مي دهند که ارزشمندي 
حجاب در جامعه دچار تحول شــده و براســاس آخرین 
تحقيقــات حدود 35 الي 40 درصد از مردم کاماًل در این 
طيف قرار مي گيرند. در دو موضوع ضرورت و پيامدهاي 
حجاب، 70 تا  80 درصد از مردم نگرش مثبتي نسبت به 
این موضوع داشته و آگاهي هاي الزم را دارند. در خصوص 
حدود حجاب نتایج نشــان مي دهد که تعریف عرفي از 
حجاب بر تعریف شــرعي آن پيشي گرفته و بيشتر افراد 
تلقي عرفي از حجاب دارنــد. در نهایت در مورد مداخله 
دولت در موضوع حجاب با محوریت گشت ارشاد، کاهش 
قابل توجهي در نگرش مثبت افراد دیده مي شود به گونه 
اي که تنها 35-45 درصد از افراد، موافق مداخله و ورود 
دولت به این شكل در این موضوع هستند. در حوزه رفتار، 
نتایج نشــان مي دهد دامنه 60 تــا  70 درصدي از زنان 
جامعه در گــروه محجبه هاي عرفي )بدحجاب با تعریف 
شــرعي( قرار دارند که از این ميــان  10-15 درصد در 
وضعيت حاد و یا به عبارتي بدحجاب هنجارشكن بوده و 
سایر افراد در گروهي هســتند که مي توان آنها را داراي 
حجــاب عرفي و یا بدحجاب معمولــي تلقي کرد.  30 تا  
40 درصــد از زنان نيز در گروه باحجاب ها قرار دارند که 
از این ميان حدود  13 درصد به صورت ســنتي حجاب 
خود را رعایت مي کنند و مابقي زنان باحجاب از شــيوه 
هاي جدیِد حجاب، از قبيل چادر ملي و... اســتفاده مي 
کنند. بنابراین نزدیک به  70 درصد از زنان جامعه در قشر 
خاکستري قرار دارند که با تغييرات متغيرهاي تأثيرگذار 
)در ادامه به این متغيرها اشاره خواهد شد( در این زمينه 
احتمال جابجایي آنها به سایر گروه ها به خصوص طيف 

هنجارشكن بسيار زیاد است. 
در بخــش دوم از ایــن گزارش متغيرهــاي تأثيرگذار بر 
رعایت حجاب بررسي شده اســت. نتایج نشان مي دهد 
تحصيالت رابطه معنادار و مثبتي با بدپوششي زنان دارد 
و بــا افزایش تحصيالت ميزان حجــاب زنان کاهش مي 
یابد. متغير ســن نيز در تغييرات پوششي زنان تأثيرگذار 
بوده است و با افزایش سن از ميزان بدپوششي هاي زنان 
کاسته ميشود و جوانان بيشتر در معرض بدپوششي قرار 
دارند. نتایج تغييرات پوششــي در مشاغل متفاوت نشان 
مي دهد که 3 گروه از افراد، یعني زنان بيكار، محصل ها 
و کارمندان شرکت هاي خصوصي جزء گروههاي آسيب 
دار هســتند؛ در ميان شــاغالن نيز کارمندهاي شرکت 
هــاي خصوصي، بازاري ها، کارگران و فعاالن رســانه اي 
بيشترین آمار بدپوششي را دارند. بررسي رابطه وضعيت 
تأهل و ميزان حجاب نشــان مي دهد، متغير تأهل تأثير 
قابل مالحظه اي در تغييرات پوششي زنان جامعه ندارد و 
اختالف بين زنان مجرد و متأهل بدحجاب جامعه، تقریباً  
10 درصد اســت. از این روي وضعيت تأهل افراد را نمي 
توان بهعنوان یک عامل تأثيرگذار به شــمار آورد. متغير 
دیگر که در کاهش ارزشمندي حجاب اثر مستقيم دارد، 
مصرف رســانه اي خاص مردم اســت؛ به گونه اي که با 
افزایش مصرف رسانه اي ميزان بدپوششي آنها نيز افزایش 
مي یابد. آخرین متغير تأثيرگذار در کاهش ارزشــمندي 
حجاب، گران بودن البسه اسالمي و نبود زیرساخت هاي 
الزم براي ارائه الگوي پوششــِي زیبا و ارزان اســت که به 
نوعي منزلت حجاب را بازیابي مي کند. بخش ســوم این 
گزارش، سياست هاي جمهوري اسالمي ایران در خصوص 
حجاب را بررسي کرده و نشان مي دهد که سياست هاي 
اتخاذ شده، منطبق بر تحوالت اجتماعي تغيير کرده است. 
رویكرد سياســت گــذاران در دوره هاي مختلف اجباري 
)جرم انگارانه و تعييــن مجازات ها(، هنجاري )تمرکز بر 
اجتماعي بودن و قانوني بودن پوشش( و شناختي )سعي 
بــر افزایش آگاهي هاي مردم در حــوزه حجاب و عفاف 
محور بودن سياســت ها( بوده و ميزاني از سياست هاي 
اجباري در تمام دوره ها وجود داشــته است. با توجه به 
وضعيت حجاب در جامعه و عوامل مؤثر بر آن، سياســت 

گذاري در این عرصه مستلزم رعایت اصول زیر است:
1. ضرورت اولویت بندي 

الف( اولویت دســتگاه ها و سازمان هاي دولتي به محيط 
هــاي عمومي )به دليل امكان باالي عمل، وضعيت بهتر، 

کنترل بيشتر و همراهي باالتر(،
ب( اولویت جرم انگاري دســتگاه هــاي دولتي به جرم 
انگاري مردم )به دليل مقاومت باالي مردم، تجربه ناموفق 

گشت ارشاد و اثرگذاري کم آن(،
ج( اولویت اقدامات ایجابي بر اقدامات ســلبي و سازگاري 

آنها،
د( اولویت موارد مؤثر و مخرب بر موارد کماهميت و کماثر.

2. ضرورت پوشيدگي 
با توجه به حساسيت هاي باالي اجتماعي، مقاومت رسانه 
اي و پيامدهــاي احتمالي جنجال هاي رســانه اي، طرح 
عنوان عفاف و حجاب، داراي پيامدهاي منفي خواهد بود. 

3. ضرورت همنوایي و همراهي 
بر اســاس این اصل، عفاف و حجاب باید در کنار مواردي 
باشــد که فضاي عمومي جامعه و همچنين رســانه ها و 
نخبگان، با آن همراهي داشته و نسبت به آن پذیرش دارند. 

4. ضرورت تضمين ضمانت اجرا 
اســاس هر طرح و سياســت گذاري بر تضمين ضمانت 
اجراي آن استوار است و از آنجایي که جامعيت در برخي 
موارد مانع اجراي کامل طرح ها مي شــود لذا؛ طرح هاي 
پيشنهادي در این حوزه باید صرفاً مواردي را پوشش دهد 
که تأثيرات مخرب و منفي آن براي حجاب و عفاف بسيار 
باال بوده و در صورت تخلف، مجازات هاي روشــني براي 

متخلف پيش بيني شود.
5. ضرورت سودمندي حداکثري 

بر اســاس این اصل، مواد قانوني باید به گونه اي تنظيم 
شوند که اجراي حداقلي آنها نيز نتایج حداکثري در حوزه 

عفاف و حجاب به همراه داشته باشد.
با توجه به تحوالت پيش آمده درخصوص مسئله حجاب 
پنج سناریوي قابل طرح وجود دارد که پيگيري و تحقق 
هر کدام از آنها پيامدها و دســتاوردهایي به همراه دارد: 
تشــدید فرآیند جرم انگاري و ممنوعيت، جرم زدایي از 
بي حجابي و تمرکز بر اقدامــات ترویجي، تداوم و حفظ 
وضع موجود، تغافل و جرم زدایي تدریجي از بي حجابي 
و اصالح سياست هاي حجاب با محوریت اقدامات رسانه 

ايـ  تبليغي.
انتخاب فقط یكي از سناریوهاي فوق امكان مغفول ماندن 
ابعادي از حوزه حجاب را به همراه خواهد داشــت. از این 
روي راهكار پيشنهادي، قرار دادن سناریوهاي آخر یعني 
بازطراحي نظام سياست گذاري با محوریت دستگاه رسانه 
اي و حفظ برخي جنبه هاي کم تنش ســناریوهاي دیگر 
است. در بيان مساله گزارش اینگونه آمده است: سياست 
مناسب پيشروي پدیده بدحجابي چيست؟ این پرسشي 
اســت که در سال هاي اخير، پيشــروي سياست گذاران 
بوده و پاسخ هاي سياستِي به این پرسش معموالً در قالب 
قوانين، سياست ها و مصوبات اجرایي ظهور و بروز یافته 
که این پاســخ ها، هم شامل رویكرد جزایي و هم رویكرد 
فرهنگي بوده اســت. با این همــه پدیده حجاب هنوز به 
صورت یک مســئله مبهم و الینحل نزد سياست گذاران 
اســت. به گونه اي ك بخشي از سياست هاي اتخاذي در 
سال هاي گذشته با نوعي عدم توفيق روبرو شده و مطابق 
با آمارهاي  موجود، بدپوششــي در جامعه روند افزایشي 
داشــته اســت. به طور طبيعي سياســت گذار به دنبال 
ارائه راهكاري مناســب براي حل مسئله حجاب است که 
بيشــترین بازدهي را به دنبال داشته باشد. در واقع براي 
پاسخ به این پرسش درخصوص حجاب باید به سه سؤال 

مهم زیر پاسخ داده شود:
- وضعيت حجاب در سال هاي اخير در دو بُعد رفتاري و 

نگرشي به چه صورتي بوده است؟
- عوامل مؤثر بر تغييرات ارزشي و رفتاري حجاب چيست؟
- سياست هاي جمهوري اسالمي ایران از ابتداي انقالب 
تــا به امروز در قبال موضوع حجاب چه بوده اســت؟ و با 
عنایت به پاسخ دو سؤال قبلي چگونه مي توان روند این 
تغييرات را تحت کنترل قرار داد؟ و یا سياســت اتخاذي 
مناسب براي کنترل بدپوششي در جامعه چيست؟ پاسخ 
به پرسش هاي مطرح شده، نيازمند ترتيب پلكاني است. 
به این معنا که در ابتدا باید براي بيان تغييرات ارزشــي 
جامعه، وضعيت موجود جامعه را به لحاظ پوششي بررسي 
کرد. تعيين وضعيت موجود جامعه، نيازمند رصد همزمان 
رفتار و نگرش افراد جامعه نسبت به این موضوع است، زیرا 
تغييرات رفتاري، وضعيت ظاهري امروز جامعه را نشــان 
مي دهد و تغييرات نگرشي، ریشه تغييرات رفتارِي امروز و 
تغييرات احتمالي آینده جامعه را توضيح خواهد داد. پس 
از پاسخ به این پرسش، باید عوامل اجتماعي مؤثر بر ایجاد 
این وضعيت، مورد بررسي قرار گيرد تا متغيرهاي مؤثر بر 
ایجاد این وضعيت، شناسایي شود و راهكارهاي معطوف 
به عوامل مؤثر ارائه شــود. در واقع مي توان گفت که دو 
پارامتر کليدي، اتخاذ سياســت مناســب، اطالع از وضع 
موجود و عوامل ایجاد این شــرایط است. دو مرحله ذکر 
شده براي شناسایي هر مسئله فرهنگي الزم است، اما در 
مورد حجاب مرحله دیگري نيز وجود دارد که بسيار حائز 
اهميت است و آن سياست ها و رویكردهاي حاکميت در 
سال هاي گذشته ميباشد؛ زیرا حجاب به عنوان نقطه ثقل 
عملكرد فرهنگي جمهوري اســالمي ایران شناخته شده 
است و سياست هاي اعمال شــده در سال هاي گذشته 
یكي از عوامل ایجاد شــرایط امروز بوده و به دليل تمرکز 
بســيار زیاد سياســتگذار بر این موضوع، چگونگي ورود 
دوباره سياســت گذار به آن از اهميت و حساسيت باالیي 

برخوردار است. 
در جمع بندي گزارش اینگونه آمده اســت: در خصوص 
وضعيت حجاب در کشور سه موضوع کانوني و مهم وجود 
دارد که هرگونه سياســت گذاري و تصميم گيري باید با 

لحاظ کردن آن انجام شود. این موارد عبارت است از:
الف( تغيير ارزشمندي حجاب از شرعي به عرفي: از حيث 
ذهني تحقيقات نشان ميدهند که حجاب شرعي براي 35 
درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً 55 درصد از 

زنان حجاب عرفي را ارزشمند دانسته اند. 
ب( جمعيت باالي بدحجابان کم آســيب )محجبه هاي 
عرفي(: نتایج تحقيقات متعدد نشــان مي دهد، بيش از 
85 درصــد از جمعيت افراد بدحجاب در گروه بدحجابان 
کم آســيب قرار دارند که به لحاظ ذهني خود را محجبه 
مي دانند. این گروه که اصطالحاً آنها را طيف خاکستري 
مــي نامند، به لحاظ ذهني از یــک طرف حجاب را براي 
زن مســلمان واجب دانسته و نسبت به پيامدهاي منفي 
بدحجابــي آگاهي دارند، اما ازســوي دیگر نســبت به 
ارزشــمندي حجاب شرعي و همچنين مداخله دولت در 
کنترل حجاب موضع داشــته و مقاومــت ذهني دارند و 
بخشــي از آنها به لحاظ ذهني استعداد ریزش به سمت 

بدحجابان هنجارشكن را دارا هستند.
ج( کانون هاي بحران بدحجابي: نتایج تحقيقات نشان مي 
دهد افراد تحصيل کردهِ جواِن ســاکن شهرهاي بزرگ و 
کالنشهرها که عمده مصرف فرهنگي آنها تماشاي ماهواره 
و فيلم هاي ســينمایي داخلي و خارجي است، بيشترین 

ميزان آسيب و ناهنجاري را در موضوع حجاب دارند. 
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- 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 دست اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی 

پست الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آیا چكيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگــر چكيده به تنهایی مورد بررســی قرار گيرد، آیا به 

اندازه کافی خالصه و چكيده کل مقاله است؟ بله
- آیا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی اســت؟ 

خير
ب( فهرست

- آیا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی اســت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

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

- آیا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مكان ها و 
... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آیا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله 
)بيانی از مشــكل موجود و بررســی متون( را شامل می 

شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آیا از واژگان کليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

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

ت( روش کار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شــده توسط نویسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آیا روش های مورد اســتفاده به وضوح شرح داده شده 

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

ث( یافته ها 
- 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
ج( بحث 

- 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 پيشــنهاداتی ارائه شده 
است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ خير

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

شكل است.
- آیــا تصاویر، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم 
هستند و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ 

گزارش فاقد جدول، نمودار و شكل است.
ح( پيوست ها

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

خ( منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آیا ســبک نوشــتن منابع منطبق با دستورالعمل های 

علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بيشــتر مخاطبان ارائه 

کرده است؟ خير
- آیا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير
ارزیابی محتوایی گزارش

الف( سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير

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

- آیا گــزارش دارای فرضيه یا فرضيه هایی با ســواالت 
مشخص است؟ خير

- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی 
است؟ خير

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

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

- آیــا گزارش دارای بخش نتيجــه گيری یا جمع بندی 
نهایی است؟ بله

ب( نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای ســطح خاصی از نوآوری در 

نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خير
- آیا گــزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری 

قدیمی است؟ خير
- آیا در گزارش توانایی هــای نوین فناورانه وجود دارد؟ 

خير
- آیا گــزارش مدعی ارائه محصــوالت یا خدمات جدید 

است؟ خير
- آیــا محتوای گزارش دارای توانایــی خاص در ایجاد یا 

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

خير
پ( اهميت

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

- آیا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خير

- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

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

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

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

- آیا گزارش از ویژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير
- آیــا گزارش برای کمک بــه درك جامع، الگو یا مدلی 
خاص برای ساده ســازی روابط پدیده مورد نظر با سایر 

پدیده ها ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آیا گــزارش مبتنی بــر پژوهش هــای روزآمد حوزه 
تخصصی مربوطه است؟ خير

- آیا شــواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير

- آیا اعتبار علمی گزارش از ســوی یافته های پژوهشی 
معتبر داخلی و خارجی تایيد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کســانی هستند؟ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

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

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص

- آیا گــزارش حاضــر توانایی برطرف کــردن نيازهای 
مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پيرامــون 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 مشكالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آیا گزارش برای حل مشكالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آیا گزارش برای کارآمدی راهكارهای پيشــنهادی خود 
برای حل مشــكالت زندگی مردم روش راســتی آزمایی 

خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

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

کشور معين کرده است؟ خير
- آیا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملكرد 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
پ( نيازمحوری

- این گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آیا گــزارش توانایی علمی و عملــی برای تفكيک نوع 
نيازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهدیدها، آسيب ها، 
ضعــف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها( و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را )برنامه 
هــای ایجادی، جبرانی، پيشــگيرانه، مقابله ای، تقویتی، 

توانمندسازی، ارتقایی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری و 
ســازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بين المللی است؟ خير
- آیــا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی 

منابع علمی معتبر است؟ خير
ت( تقدیر و تشكر

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

است؟ خير
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر 

قرار گرفته است؟ خير
ارزیابی های شکلی گزارش 

الف( ویراستاری فنی 
- آیــا تعداد کلمات و صفحات گــزارش برای بيان کامل 

موضوع گزارش کافی است؟ خير
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی 

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
- آیــا 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

ب( ویراستاری علمی 
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله

- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده 
است؟ خير

- آیا گزارش از زمان انتشــار 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
ج( ویژگی های خاص

- آیا گزارش دارای ویژگــی های خاص مانند کادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خير

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابيانه


