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 گفتارپيش  





  
  
  
  
  

  ك ضرورت است كه مقدمة گذار از وضـع موجـود   ي يو علوم انسان ينقد كتب دانشگاه    
سـاز  نـه يو ارزشـمند اسـت، امـا خـود زم     ينفسه ضرورينقد ف. وضع مطلوب است يسوبه

بـا نقـد    يشه و اثريهر اند يينقد محتوا. د استين و نگارش آثار جدينو يهايپردازهينظر
متون و كتب  يبررس يشورا يتخصص يهال در گروهين دليه همب. آن همراه است يشكل

 صـورت   ييو محتـوا  ياز دو بعـد شـكل   يل و نقد آثار دانشـگاه ي، تحلي، بررسيعلوم انسان
ـ يب/ يگوناگون شكل يهان آثار، مؤلفهيا يعلم يرد و داوريگيم ـ / ييو محتـوا  يرون  يدرون

  . نهنديم يرند و به بوته نقد علميگيرا در نظر م يهر كتاب
 يو دانشـگاه  ي، تنهـا مجموعـه علمـ   يمتون و كتب علوم انسان يبررس يدرواقع شورا

در  يمختلف علـوم انسـان   يهارا كه ناظر بر رشته يو تخصص يزده گروه علمياست كه س
، ينـه بررسـ  يت در زميـ ست سال سابقه فعاليش از بيكند و بيم يدهدانشگاه است، سامان

ن راسـتا از مشـاركت شـبكة    يدر ا. را دارد يون و كتب علوم انسانو نقد مت يابيل، ارزيتحل
 ينظران و استادان علـوم انسـان  سراسر كشور و صاحب يو دانشگاه ياستادان حوزو يايپو

  .مند استبهره
 يو دانشـگاه  يد آثار علميدر تول ين شورا، كمك به رشد تفكر انتقاديا ياست اصليس

ـ وت موجود و بهيبدون نقد وضع يانسان د علم در حوزة علوميرا تولياست؛ ز ژه نقـد كتـب   ي
فرهنگ نقد  ةتوسع. ستير نيپذامكان يحوزه علوم انسان يو منابع علم يو دانشگاه يدرس

بـا   يد علوم انسانيتول يسازوار يسنجتي، نسبيگاه علوم انسانيت جاي، تقويدر جامعة علم
و  يدرسـ  يهـا اصـالح سرفصـل  ن و ي، تـدو ياسالم - يرانيا ينيبفرهنگ و جهان يمبان

، ياسالم -يرانيا يكرد بوميبا رو يد متون دانشگاهيو تول يآموزش علوم انسان يهابرنامه
  .ن شوراستيگر اهداف اياز د
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ل بـه  يرا در جهت ن يمتنوع يهاف و برنامهيشورا، وظا يتخصص يهاك از گروهي هر
در  يتخصص يهاو نشر نقدنامهچاپ  ،نيتدو ،ميتنظ انين ميدر ا. كننديم يريگيداف پاه

مزبـور اسـت كـه محصـول      يهـا گروه يهاتين فعاليتراز مهم يكي، يتخصص يهاحوزه
 يينهـا  يبنـد از جمع يارا هر نقدنامه، خالصهيپرزحمت است؛ ز يو كار يطوالن ينديفرا
نـد نقـد متـون    يآن در فرا يرد و محتـوا يـ گيك كتاب را در برميدربارة  يعلم يهايداور
و  ينش مـتن درسـ  يگـروه تـا گـز    يجلسات علم يكه از برگزار ينديگردد؛ فرايم همفرا

منـد  زمان يج كار، روندينتا يبندجمع و يو گردآور يداور يهاانتخاب داوران و ارسال فرم
جـه و  يكـردن زمـان كسـب نت   رغم تـالش در جهـت كـم   به. است يبه كار گروه يو متك
و  مربوط يهافرم يسيو بازنو ينيازب، بيعلوم انسان آثار ينقد و داور يت علميفيش كيافزا
فرسـا را بـه   طاقـت  ينـد ي، فرايكـاف  يعلم يهات مالكيالزم و رعا يهان حدنصابيتأم
ل به ين يحال همواره تالش برانيباا. كنديل ميتحم يتخصص يهاران گروهيران و دبيمد

  .دج جامع ادامه داشته و داريط مطلوب و نتاياهداف و كسب شرا
 ياز دسـتاوردها  يكـ ي، »تيريمـد  ينقدنامه گـروه تخصصـ  «مجموعه حاضر با عنوان 

» يمتون و كتـب علـوم انسـان    يبررس يشورا« يهاگروه يو محصوالت كار انتقاد يعلم
و » يگـروه تخصصـ  «، »يمركـز  يشـورا «ك سـه حلقـه   ينزد ياست كه در روند همكار

  .حاصل شده است» رخانه شورايدب«
نظـران، اسـتادان، پژوهشـگران و    شـمندان، صـاحب  يهمـة اند  يفكـر و هـم  يهمكار

ل بـه  يـ توانـد مـا را در ن  يمـ  يعلوم انسان يگوناگون تخصص يهاسندگان محترم حوزهينو
و  يت مطلـوب آثـار علمـ   يـ فيط مناسـب و ك ين شـرا يو تـأم  يعلـوم انسـان   ياهداف متعال

  .رساند ياري يدانشگاه
ر يـ و دبت يريمد س محترم گروهيي، ريدردكتر بهروز  يجناب آقاارزشمند  يها تالش

ق يـ آنهـا توف  يم و بـرا ينهـ ين اثر را ارج مـ ين اي، در تدونايمان دلسيپ يآقامحترم گروه، 
  .ميينمايروزافزون را مسئلت م

  
يمتون و كتب علوم انسان يبررس يرخانه شورايدب



 

 

 
  ت يريگروه مد يمعرف

  يو كتب علوم انسان متون يبررس يشورا
 

  

  

  مقدمه





  
  
  
  
  
  

هر كشـوري  ) ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دانشگاه(هاي آموزشي و پژوهشي  هادن    
در ابعاد مختلف جامعه نظير اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي، نقـش محـوري و       

  . بنيادي دارند و تبلور عيني و متجلي قوه عقالنيت انسان هستند
هاي علمي نظير علوم انساني، علـوم پايـه، فنـي و مهندسـي و      روهها، گ درون اين نهاد

گـروه  . شـود  مـي  آنها زاويه خاصي از زندگي بشر كاوش پزشكي وجود دارد و در هر يك از
ادبيات، الهيات، فلسفه، تـاريخ، علـوم سياسـي، علـوم     : هاي علمي چون علوم انساني، رشته

شـود و در هـر يـك از     غيره را شامل مي شناسي، حقوق، اقتصاد، مديريت و اجتماعي، روان
هاي دروس و كتب معين شده اسـت كـه در    اي از سرفصل هاي علمي، مجموعه اين رشته

. شـود  ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تـدريس مـي   مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه
ها و قوانين علمي را بـه   اي از تئوري هاي فوق، مجموعه هاي دروس و كتب رشته سرفصل

هـا در سـطوح مختلـف جامعـه      اسـاس آموختـه  دهد تا آنان بتواننـد بر  ارائه ميدانشجويان 
كـردن  رساني و كاربردي روزبهگذاري، منوط به  حفظ و افزايش ميزان تأثير. گذار باشند تأثير

و تجهيـزات آنهـا بـه     ادشـده يهـاي   هاي دروس و كتب رشـته  مطالب و محتواي سرفصل
و كتب علوم انسـاني بـه    متوننقد و بررسي  رونيازا. شر استهاي علمي ب آخرين دستاورد

  .خواهد كرد ياديزسطح علمي دانشجويان كمك 
بررسـي كتـب علـوم انسـاني      ، شـوراي 1375مطروحه، در سال جه به موارد حال با تو

ي، علـوم  سـ شنا هاي تخصصي ادبيات، الهيات، اقتصاد، تاريخ، حقـوق، روان  متشكل از گروه
تربيتي، علوم سياسـي، فلسـفه و مـديريت در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و        اجتماعي، علوم

  .مطالعات فرهنگي تشكيل شد
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هـاي   كتب علوم انساني كه مركب از رؤساي گـروه  اهم وظايف شوراي بررسي متون و
  :تخصصي نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني بوده، به شرح ذيل است

هـاي تخصصـي    هاي گروه ظارت بر فعاليتريزي، هدايت و ن گذاري، برنامهسياست .1
  نقد و بررسي كتب و متون علوم انساني

هاي تخصصي نقـد و بررسـي كتـب و متـون علـوم       گروه يرؤسا و اعضا انتخاب .2
  انساني

هاي تخصصي نقد و بررسـي كتـب و    مصوبات گروه بارهگيري در ارزيابي و تصميم .3
  متون علوم انساني

 صالح جهت اقدام مقتضي جع ذيابالغ مصوبات شورا به افراد و مرا .4
  

  گروه مديريت 
 ،1375سـال  گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني از شـهريور مـاه   

  .فعاليت خود را بر اساس اهداف، ساختار و وظايف ذيل آغاز كرده است
  

  اهداف
  هدف اوليه )الف
و ارائه  بررسي و نقد كتب و متون رشته مديريت جهت تعيين نقاط قوت و ضعف .1

  هايي براي بهبود شكل و محتواي آنها پيشنهاد
هـاي اجرايـي و    هـاي آموزشـي و پژوهشـي و شـيوه     بررسي و نقد مباني، برنامـه  .2

 هاي مديريت عملكرد رشته
  

  هدف ثانويه) ب
گسترش فرهنگ نقد و بررسي در مراكز آموزشي، پژوهشـي و اجرايـي مـديريت     .1

  كشور
  هاي مديريت لب كتب و متون رشتهكردن محتواي مطاروزهسازي و ب غني .2
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هاي مديريت با توجه به فرهنگ  كردن متون و كتب رشتهرساني و كاربردي روزهب .3
 هاي اسالمي و ارزش

  
  وظايف

  :گروه مديريت مركب از استادان حوزه و دانشگاه بوده و وظايف آن عبارت است از
  شناسايي و انتخاب كتب و متون رشته مديريت جهت نقد و بررسي .1
  انتخاب داوران گروه مديريت جهت نقد و بررسي متون و كتب مديريت .2
  ارجاع كتب و متون مديريت به داوران جهت نقد و بررسي .3
  هاي گروه به شورا داوري كتب و اعالم نظر بارهگيري در بررسي و تصميم .4
كتب و متون مديريت براي نشريه نامه علـوم   بارههاي نقد در تهيه و تنظيم مقاله .5

  انساني
  هاي مديريت به شورا هاي رشته سرفصل بارهها در ررسي و ارائه ديدگاهب .6
  هاي مديريت دروس رشته بارهتهيه و تنظيم كتاب در .7
هـاي   هاي آموزشي و پژوهشي و شـيوه  هاي نقد مباني، برنامه تهيه و تنظيم مقاله .8

 هاي مديريت اجرايي و عملكرد رشته
  
  كتب و متون ارزيابينقد و  فرايند

هاي مديريت بـدين صـورت    اليت نقد و بررسي كتب و متون مربوط به رشتهشيوه و فع
ـ  كتب و متون مربوط به رشته ،گروه ياست كه اعضا عنـوان كتـاب   ههاي مديريت را كه ب
شود، شناسايي و در جلسـه   هاي سراسر كشور تدريس مي درسي در دانشگاهدرسي و كمك
مبـاني   تلـف اعـم از  هـاي مخ ر زمينـه سپس با توجه به نوع كتـاب د  .كنند گروه مطرح مي

يـابي، پـژوهش    منـابع انسـاني، بـازار   مـديريت  رفتار سازماني،  مديريت سازمان و مديريت،
نظر به همراه فرم نقد و   كنند و كتاب مورد ، دو داور انتخاب مي...مالي و مديريت عملياتي،

  .دشو بررسي براي آنها ارسال مي
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هاي سراسر كشـور   ريت، از استادان حوزه و دانشگاهداوران گروه مديكه قابل ذكر است 
هاي مديريت بـا توجـه بـه     كتب رشته. شوند گروه انتخاب مي يهستند كه با معرفي اعضا

 اتيد ودر حـال حاضـر، اسـ   . شـود  تخصص آنان جهت نقد و بررسي براي آنها ارسـال مـي  
ت شـوراي بررسـي   هاي سراسر كشور، عضو گروه داوران مديري از حوزه و دانشگاه مدرسين

هـاي   الؤنظر را بر اساس س  در ادامه، داوران متون مورد. متون و كتب علوم انساني هستند
آنگاه . گردانند به دبيرخانه شوراي نقد و بررسي متون برمي كرده،داوري  ،فرم نقد و بررسي

وت نهايت نظر نهايي گروه، شامل نقاط قـ شود و دريمداوري متون در جلسه گروه بازبيني 
. شـود  جهت بهبود شكل و محتواي كتاب از آنها استخراج مي يهاي و ضعف و ارائه پيشنهاد

  :يابد نظر نهايي گروه به طريق ذيل انعكاس مي
  ارسال نظر نهايي گروه براي مؤلف و ناشر .1
پژوهش نامـه نقـد   «چاپ آن در نشريه  ها و تهيه مقاله انتقادي از مجموعه داوري .2

  »م انسانيعلو يمتون و برنامه ها
نتـايج   بـاره در جلسات گروه و بحث و تبادل نظر درو داوران كتب دعوت از مؤلف  .3

  داوري كتاب
هاي تخصصي مـديريت   گروها مترجم كتاب ويناشر ،مولف  ارسال نتايج داوري به  .4

 هادانشگاه
  

  جهاني هاي داوري كتب ملي ومحورهاي فرم
هـاي داوري  براساس فـرم  ،بي كتبسازي رويه داوري و ارزياهماهنگي و يكسان يبرا

مطالب نگاشته در هـر فـرم    .گيردكتب، محورهاي زير مورد بررسي داوران محترم قرار مي
  :برداري شده و در ارتباط با هر عنوان كتاب ارائه خواهد شدخالصه

  
  :ثياثر از ح  ابعاد شكليبررسى  )الف
  هاي جامعيت صوري مؤلفه .1
  اثر ظاهري وفني  كيفيت .2
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  تخصصيويرايش نگارش و عمومي عايت قواعد ر ميزان .3
 بودن  روان و رساميزان  .4

  
  :ثياثر از ح  محتوايىابعاد بررسى ) ب
  ) تسلسل عناوين كلي و جزئي اثر(نظم منطقى و انسجام مطالب  .1
 ميزان اعتبار منابع از جهت علمي  .2
  براى تبيين موضوعات مورد بحثو جديد ابع موجود ميزان استفاده اثر از من .3
  دهي علمي و ارجاعات اثر از جهت توجه به اصول منبع هاوة دقت در استنادنح .4
 كيفيت رعايت امانت در اين اثر  .5
 ل مورد اشاره در اثرن تجزيه و تحليل و بررسي علمي مسئله يا مسائميزا .6
  ها كيفيت و چگونگي تحليل و بررسي  .7
  و رويكرد انتقادي و نظرات منتقدان در متن با مالحظه شيوة نگاه   استفاده از آرا .8
 شده در اثرارائه پيشنهادهاي كاربردي و مشخص متناسب با محتواي ارائه .9

در ) علمـي  داري غيـر عـدم سـوگيري و جانـب   (طرفـي علمـي    نحوة رعايت بـي  .10
  شدههاي ارائه تحليل

، اعم از طرح نظرية علمي جديد، ارائـه سـاختار علمـي    هايى از نوآورى نمونه ارائه .11
بيات علمي روزآمد، طرح يك افق نو و خالقيـت ويـژه، تنظـيم    كارگيري ادنو، به

  ...نو و داللجديدي از مباحث، طرح است
   ، از جهــت ارجــاع بــه منــابع جديــدالعــات اثــر طهــا و ا روزآمــدى داده ارزيــابي .12

  ...العات، يا توجه به نيازهاي روز ونبودن اطنبودن، كهنهتكراري
هايي از مباني و فرضث مباني و پيشبررسي محتواي علمي و پژوهشي اثر از حي .13

  هاي مطرح در حوزة موضوعي اثر فرضپيش
ــاني و       .14 ــا مب ــر ب ــي اث ــي و پژوهش ــواي علم ــب محت ــاهنگي و تناس ــوة هم            نح

   هاي مقبول و مورد اتكافرضپيش
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نويسـنده اثـر بـا     يهاي مورد اتكـا فرضب مباني و پيشنحوة هماهنگي و تناس .15
  ديني و اسالمي هايفرضاني و پيشمب

  نحوة هماهنگي و سازواري محتواي علمي اثر با مباني و اصول ديني و اسالمي  .16
  ن با ذكر مستندات نحوة انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آ .17
  نحوة جامعيت محتوا و موضوع اين اثر با توجه به اهداف درسي .18
بـراى  وري آ وزارت علوم، تحقيقـات و فـن  1مصوب  سرفصلميزان پوشش آخرين  .19

  نظر  درس مورد
بندى نهـايى،   جمعپيشگفتار، مقدمه، فهرست، : ميزان استفاده از ابزار علمي مانند .20

بـراى تفهـيم    ...و نقشـه و نمـودار و  تمرين و آزمون، جدول، تصوير گيري،  نتيجه
  موضوع

  اصطالحات تخصصى سازي  و معادل كيفيت .21
   جامعه ىهاى اسالمنسبت به فرهنگ و ارزش، اثربررسي كلي  .22
 ميزان پاسخگويي اثر به نيازهاي علمـي يـا كـاربردي كشـور در فضـاي جامعـة        .23

  اسالمي امروز - ايراني
  
  

                                           
 

 



 نقد و بررسي كتب
 





  
  
  
  
  
  

  »مباحث ويژه در مديريت دولتي«
  
  

  شمس السادات زاهديو  سيد مهدي الواني :لفمؤ
  دانشگاه پيام نور :ناشر

  1390 :سال نشر
  تهران :محل نشر
  اول :نوبت چاپ
 144 :حاتتعداد صف

       
  اثر شكلي يبررس

  امتيازها
 اسـت؛ ، صحافي و طرح جلـد خـوب   آرايي، صفحهنگاريلحاظ حروفكيفيت اثر از •

صـورتي اسـت   به هاي اثر آرايي صفحهصفحه مناسب استفاده شده و حروفزيرا از 
بـه عنـوان كتـاب، طـرح روي جلـد      با توجه . شودنميخستگي خواننده  باعثكه 

 . خواني داردمديريت دولتي هم يم مربوط به مباحث ويژه دربا مفاه يتاحدود

ه شـد نسبت خوب رعايت بهقواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتاب  •
ولي با توجه بـه اينكـه كتـاب در     .كتاب ساده و روان نگارش شده است و مطالب
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به ويرايش  نيازرو ني، ازانشده است ويراستاري طور كاملهب، مرحله چاپ آزمايشي
 .هاي آتي داردنگارش ادبي مجدد در چاپ و
  هاكاستي

، فصـلي  بنـدي كلـي و  جمـع  ،نتيجـه  ، فهرست تفصيلي،فصولمقدمه  فاقدكتاب  •
  .استشناسي خالصه  كلي و كتاب

   
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
تخصصـي در مـتن    يها واژهو كاربرد مناسب و خوب اصطالحات و  يساز معادل  •

 .كتاب
نهـايي،   يبنـد  جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (تفاده از ابزار علمي اس •

 در تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب    )نقشه تصوير و جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
بنـدي   ، جمعي اين فنون نظير طرح بحث مقدماتياز تمام خوب بوده، اما يتاحدود
 . ، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده استنهايي

و بـين فصـول و نيـز     دارداي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آن انطبـاق   محتو •
 يبـرا ولـي   .نظم و انسجام بين عناوين و محتواي آن وجود دارد ،درون هر فصل

بهتر است موضوع مطالعـات مـوردي در آن مـنعكس     ،گوياتر نمودن عنوان كتاب
 .گردد

ه در تـدوين و تنظـيم اثـر    و ارجاعات به منابع مورد استفاد هاميزان دقت در استناد •
  . صورت پذيرفته است يدرست بهمĤخذ  خوب بوده و رعايت امانت در ذكر شيكماب

 ربـاره مصوب وزارت علوم د يها سرفصلهاي كتاب با اهداف و فصلاهداف و سر •
و  داردخـواني  در رشته مديريت دولتي هم »مباحث ويژه در مديريت دولتي« درس

 . شود يماستفاده  ها گاهدانشصلي در منبع ا عنوان به
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  ها يكاست   
از  شيپ يها سالبه و اكثر آنها مربوط  ستين روز بهو اطالعات در متن اثر  ها داده •

نحـوه  ( ، ارائـه مطالـب  نگـارش  ازلحـاظ  زيـ ن چنداني ينوآور. استشمسي  1372
 .در كتاب وجود ندارد آنمحتواي  و)  مطالعه

استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر مربـوط بـه      مورد  متون وبا توجه به اينكه منابع  •
آن، اعتبـار   رغـم علي ادشدهيمنابع  رونيازا ،استشمسي  1372از  شيپ يها سال

 از منـابع جديـد و نـو اسـتفاده     شود يممجدد توصيه  براي ويرايش و ستينكافي 
 . دشو

  
  هاپيشنهاد

تـوان بـر    حتـوايي، مـي  شكل و م ازلحاظ ادشدهيكتاب  يها يكاستو  هابا توجه به امتياز   
  : بخشيد شكلي و محتوايي را ارتقا كيفيت ،اساس پيشنهادهاي ذيل

، فصـلي  بنـدي كلـي و   نتيجه و جمع ،، فهرست تفصيليفصولدن مقدمه كراضافه •
   .شناسيكلي و كتاب خالصه

 . آتي كتاب يها چاپون جديد و نو در ، اطالعات و متها دادهاستفاده از  •

، نهـايي  يبنـد  جمعرح بحث مقدماتي، ن و ابزار علمي نظير طاستفاده بيشتر از فنو •
 .  تصوير و نقشه در كتاب

 .در عنوان كتاب )مطالعات موردي( CASE STUDYبيان عبارت  •





  
  
  
  
  

  »2 و 1 اتيعمل درتحقيق «
  
  

  عادل آذر: لفؤم
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390 :سال نشر
  تهران :محل نشر
  سيزدهم: نوبت چاپ

  522 :تتعداد صفحا
    

 اثر يشكل يبررس
  امتيازها

رعايـت   خـوب  شيكمـاب  كتـاب  متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد  •
مـوارد   يبرخدر  ولي؛ است هافتي نگارش روان و ساده تاحدي كتاب مطالب و دهش

 از ...و سـوم  دوم، نظيـر  فارسـي  كلمـات  درمثـال   يبرا. شوديده ميد ييهااشتباه
» دادننشـان «معنـاي  بـه » نمـودن « كلمها ي نشده است؛ ستفادهتشديد ا يا تنوين
 برخـي  مچنينه. است رفته كار به» دادنانجام« جايهب سراسر متن در ولي است
 در صـفحه  18 و 15 يبنـدها  يـا  و 7 سؤال ج نظير بند در متن اماليي يهاغلط
 .شود مي مشاهده 234
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 هـاي  رشـته  در» اتيـ ملدر ع تحقيـق « درس ياصـل  منبع عنوان بهادشده ي تابك •
  .شود مي تدريس نور پيام دانشگاه در كارشناسي مقطع در و مديريت

 
 ها كاستي

 متوسط در حد جلد طرح و صحافي ،ييآرا صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 يسـ  حـدود  صفحه هر در و شده  پيتا فشرده كتاب صفحات كه معنا بدين. است
 مباحـث  بـا  جلـد  طـرح  همچنـين  .شد اهدخو خواننده خستگي باعثو  است سطر

  .كند مي تداعي آمار را ميمفاه بيشتر و ندارد تناسب عملياتي پژوهش
هر براي  يبند جمع و نتيجه يلي،صتف فهرست ،فصول مقدمه پيشگفتار، فاقد كتاب •

    .است شناسيكتاب و  كلي خالصه ،فصل
   
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي يها واژه و الحاتاصط كاربرد و يساز معادل •

 ويـرايش  نيازمنـد  ،)5ص(» آرمـان «واژه  نظيـر  مـوارد  يرخـ ب در ولياست،  خوب
 .بجاي آن استفاده نمود "چشم انداز "بوده كه مي توان از واژه  تخصصي

 بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهـداف  مقدماتي، بحث طرحشامل ( علمي ابزار از استفاده •
در تفهيم و تبيـين مطالـب    )نقشه و تصوير نمودار، جدول، ،آزمون و تمرين نهايي،
 تشـريح  و بـا شـود  يمـ   شـروع  مقدمه و فصل اهداف با كتاب .است خوبكتاب 
 سـؤاالت  با تيو درنها يافته ادامه و نمودار جدول مثال، با همراه هر فصل مطالب
 طـرح  نظيـر  ميعل فنون تمامي ازن ياوجود با .افته استي خاتمه و آزمون تكميلي
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي، يبند جمع مقدماتي، بحث

دربـاره   علوم وزارت مصوب يها سرفصل و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •
 ودارد  يخـوان و هـم  تناسـب  مـديريت  يها رشته در »عمليات در تحقيق« درس
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 علمي غناي، اتيدر عمل حقيقت حوزه رد يافزار نرم مباحثكردن اضافه با توان يم
 .ارتقا بخشيد را اثر

 
  ها يكاست
 و فصول بين ،داشته انطباقتقربيا آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي   •

 وجـود  آن محتـواي  و فصـل  هـر  عناوين بين انسجام و نظم، فصل هر درون نيز
 :شود يم دهمشاه ذيل صورت به ها يناهماهنگ از يا پارهموارد  رخيب در ولي، دارد

 پيچيده محدوديت ده و متغير ده با غذايي رژيم بارهدر مثال دومين دوم، در فصل 
 .دكرتر  ساده را آن توان يم كار تازه  دانشجويان درك يبرا است كه

 و روابـط  دارد مطالب ارائه نحوه در يتر مناسب نظم به نياز اول جلد پنجم فصل 
 .است نشده مشخص يدرست به هيو ثانو اوليه يها مدل

 براي كتاب پايان در را »سيمپلكس« روش به مربوط فصل توان يم دوم در جلد 
   .دكرارائه  دانشجويان بهتر درك

پـانزده   بـه  مربـوط  آنهـا  اكثر و ستين روز به چندان اثر متن در اطالعات و ها داده •
 و قديمي بسياري يها داده ،19 صفحه 1-1 جدول مثال عنوان به. است قبل سال
 يافزارهـا  نـرم  همچنـين . دارد مـيالدي  1975 تـا  1958 يهـا  سـال  بـه  بـوط مر

 .است قديمي، خطي يزير برنامه مسائل حل براي شده يمعرف
 محتـواي  و ردنـدا  وجـود  در كتابارائه مطالب  و نگارش ازلحاظ چنداني نوآوري •

 .نيست نوآوري داراي كتاب متن در اطالعات بودنقديمي به توجه با زين مطالب
 بـه  مربوط اثر تنظيم و تدوين در استفاده مورد و متون منابع اكثر اينكه به توجه با •

 ازالزم اسـت   و نيسـت  اعتبـار  يدارا ادشدهي منابعرو ني، ازااست قبل سال پانزده
  .شود استفاده نو و جديد منابع

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و استنادها در دقت ميزان •
 .است نپذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است يفضع
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 پيشنهادها

 اسـاس بر توان يم محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب يها يكاست و هاامتياز به توجه با   
 :ديارتقا بخش را محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي

بـراي   يبند جمع و نتيجه تفضيلي، فهرست ،مقدمة فصول پيشگفتار،كردن اضافه  •
 .كتاب به شناسيكتاب و  كلي خالصه ،فصل هر

در  جديـد  يافـزار  نـرم  يو معرف نو و جديد متون و اطالعات ها، داده از استفاده  •
 .كتاب آتي يها چاپ در يعمليات پژوهش مفاهيم حوزه

 ،يينها بندي جمع،  مقدماتي بحث طرح نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
   .در كتاب تصوير و نقشه

 .كتاب مطالب محتواي تخصصي و ادبي و نگارش ويرايش •

 فصل انتقال نظيركتاب،  هر فصل درون و فصول نيدر ب انسجامو  نظم برقراري •
 . كتاب آخر هاي فصل به» سيمپلكس«

 هر يپاورق در اثر ميو تنظ تدوين در استفاده مورد منابع و كامل دقيق آدرس ذكر •
 .كتاب هر فصل خرآ در ايو  صفجه

 . ريزي برنامه بارهدر دهم فصل به آن انواع و يساز مدل مبحث كردناضافه •



  
  
  

  
  
  

  »سازمان نظام روابط كار در«
  
  

  عليرضا موغلي: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389 :سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  385 :تعداد صفحات
    

  اثر شكلي يبررس
  امتيازها

خوب  شيكماب، صحافي و طرح جلد ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظاثر  كيفيت •
صـورتي اسـت كـه    اثر بـه  آرايي مناسب استفاده شده و صفحه حروفزيرا از  .است

  يتاحدود، طرح روي جلد كتاب عنوان  بهبا توجه . دشو ينمخستگي خواننده باعث 
 . واني داردخهم  »سازمان در نظام روابط كار«با مفاهيم مربوط به 

خـوب رعايـت    يتاحـدود قواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •
مـوارد    يرخـ در باست ولي  افتهيحدي ساده و روان نگارش شده و مطالب كتاب تا
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 شـده  ذكر »357« اشتباه به »1357«سال  117مانند صفحه نياز به ويرايش دارد، 
در  »در سـازمان نظام روابط كـار  « منبع اصلي درس عنوان به ادشدهيكتاب  .است
  . شود يممديريت و در مقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور تدريس  يها رشته

 
 ها يكاست

فصلي، خالصه  بندي كلي و نتيجه و جمع كلي، فهرست اجمالي، فاقد مقدمه كتاب •
 .استشناسي فصلي و كتاب كلي و

 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
تخصصـي در مـتن    يهـا  واژهد مناسب و خوب اصطالحات و و كاربر يساز معادل •

 .كتاب
نهـايي،   يبنـد  جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (استفاده از ابزار علمي  •

 در تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب   ) و نقشهتصوير  جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
ولـي از تمـامي ايـن فنـون نظيـر طـرح بحـث مقـدماتي،         اسـت،  خوب  شيكماب
 . ، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده استنهايي يبند عجم

و بين فصـول و نيـز در    داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •
 .عناوين هر فصل و محتواي آن وجود دارد انيمنظم و انسجام  ،درون هر فصل

يم اثـر  و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تدوين و تنظـ  هاميزان دقت در استناد  •
 . صورت پذيرفته است يدرست بهرعايت امانت در ذكر مĤخذ  ،خوب بوده شيكماب

 بـاره مصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •
خـواني  هـم  يتاحـدود مـديريت   يها رشتهدر  »سازمان در نظام روابط كار« درس
و كارهـاي بهبـود روابـط كـار     راه«مبـاحثي نظيـر    كـردن با اضافه توان يمو  دارد

  .كردعلمي اثر كمك  يبه ارتقا »كارفرما
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  ها يكاست
 به آنها در منابع فارسي مربوط شتريبو  ستينروز هو اطالعات در متن اثر ب ها داده •

ـ  يهـا  سـال در منابع التين مربوط بـه   شمسي و 1383از  شيپ يها سال از  شيپ
ـ بـه  162 و 161 ،160 يها صفحهمثال مطالب  عنوان به .است  2004 تغييـر   يكل

 و رفـاه كـار   ،تمـاعي جـاي خـود را بـه وزارت تعـاون     اج و اموركرده و وزارت كار 
همچنـين آمارهـاي    .جديـد داده اسـت   و رسـالت  ها تيمأمور ،اجتماعي با وظايف

مربـوط بـه    118 و 117، 116، 97 در صفحات يو كارگركارفرمايي  يها سازمان
 . استسال قبل  ستيب
 .نداردوجود  در كتاب) نحوه مطالعه( ارائه مطالب نگارش و ازلحاظي چنداني نوآور •
مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر در منـابع   و متونمنابع شتر يببا توجه به اينكه  •

منـابع التـين مربـوط بـه      در شمسـي و  1383از  شيپ يها سالبه فارسي مربوط 
 يكاف ،اعتبار داشتن رغمعلي ادشدهيمنابع  نيبنابرا ،است 2004از  شيپ يها سال

 .شود يممنابع جديد و نو توصيه  ازو براي ويرايش جديد استفاده  ستندين
در مـتن كتـاب    شده مطرح يها هيو نظرمفاهيم  ،مباني يو پژوهشمحتواي علمي  •

مفـاهيم   و ارائـه  هنجارهاي غربي تدوين شـده اسـت   باورها و ،ها ارزشمبناي  بر
ارزش كـار در   باره،  فقط دريو اسالممبناي رويكرد بومي  بر مربوط به روابط كار

 .است ارائه شدهصفحه  دوحدود و اسالم 
  
  هاشنهاديپ

 ،اسـاس پيشـنهادهاي ذيـل   توان بر ، ميادشدهيكتاب  يها يكاستو  هابا توجه به امتياز
 : اثر را ارتقا بخشيدكيفيت شكلي و محتوايي 

، فصـلي  كلـي و  يبنـد  جمـع نتيجـه و   ، فهرست اجمـالي، كليمقدمه  كردناضافه •
  .شناسيو كتاب يو فصلخالصه كلي 

 . آتي كتاب يها چاپ، اطالعات و متون جديد و نو در ها دادهاستفاده از  •
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نهـايي،   يبنـد  جمعاستفاده بيشتر از فنون و ابزار علمي نظير طرح بحث مقدماتي،  •
 .  در كتابنقشه و تصوير 

 .مباحث روابط كار مفاهيم و بارهدر يو اسالماستفاده از رويكرد بومي  •
 :عناوين ذيل به مباحث كتاب كردنو اضافهاصالح  •

 .نهم در فصلآن  و آثاراصالح مطالب اعتصاب  
  .در كتاب شده مطرح و آماردر ارقام  دنظريتجد 
  .به مباحث كتاب و كارفرماكارهاي بهبود روابط كار راه كردناضافه 

  
  



  
  
  
  
  

  »الملل بازاريابي بين«
  
  

  ميرزا حسن حسيني: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1391 :سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  406 :تعداد صفحات
            
  اثر شكلي يبررس

  امتيازها
خـوب رعايـت    يتاحـدود قواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •

ـ  افتـه اسـت،  يده و مطالب كتاب ساده و روان نگارش ش از  ،ي در برخـي مـوارد  ول
 . استفاده شده استافعال قيدي زياد 

مديريت بازرگـاني و در   در رشته» يالملل نيببازاريابي «منبع درس  عنوان بهكتاب  •
 . گردد يممقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور استفاده 
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 ها يكاست
 م موضـوع در حـد  يتفهـ  ي، آزمـون و جـداول بـرا   يينهـا  يبندكتاب از نظر جمع •

گـر  يان ديـ بـه ب . ندارنـد  يت مطلـوب يوضع ،از جداول ياريبس يول ،است يمتوسط
. گـردد  روزتر بهاست و بهتر است از نظر محتوا  يميار قدين جداول بسياطالعات ا

مربـوط بـه   اطالعـات   55و  54در صـفحات   2-3و  1-3مثـال جـداول    عنوان به
سال گذشته اسـت   ههجددهد كه مربوط به يرا نشان م 1995تا  1975 يها سال
 . رسدينظر مبه يميار قديو بس

هـا  از واژه ياريقرار دارد و بس يفيدر حالت ضع ياصطالحات تخصص يسازمعادل •
پس از مطالعه مشخص شـد كـه در   . د گردديق يپاورق صورت بهد يا بايتواند و يم

ـ از صفحات حـداقل   يبرخ ـ ك ي   توانـد  يوجـود دارد كـه مـ    يا دو واژه تخصصـ ي
  .د گردديق يا در پاورقي ،شده يسازمعادل

مباحـث   يول ،ت محتوا و موضوع مناسب استيزان تناسب و جامعيكتاب از نظر م •
 مثـال  يبـرا . دارد سـؤال  يبودن آنها جـا يو كاربرد ياز نظر بازه زمان شده مطرح

ـ همچـون تفـاوت بازار   يدتريتوان از مباحث جديم ـ  يابي ـ الملـل بـا بازار  نيب  يابي
ـ نكوي، ايجهان ـ قـات بازار ي، تحق2012الملـل  نيترمز ب ـ  يابي الملـل برگرفتـه از   نيب

الملـل  نيب يعات در بازارهايغات و ترفيآن و تبل يهاو روش ESOMARمقاالت 
 ).ار كم استيبس يول ده شده،يكتاب د 308غات در صفحه يلالبته تب(نام برد 

بـا توجـه بـه     .سـت ين روز بهكتاب  ،ديها و ارجاع به منابع جدداده ياز نظر روزآمد •
   .است 2000در كتاب مربوط به سال  كاررفته بهن منبع يدتريجد نكهيا

  
  محتوايي اثر يبررس   

  امتيازها
تخصصـي   يها واژهمناسب و خوب اصطالحات و  شيكمابو كاربرد  يساز معادل  •

 .در متن كتاب
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يي، بنـدي نهـا   جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (استفاده از ابزار علمي  •
تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب     در) نقشه تصوير و جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
ولـي از تمـامي ايـن فنـون نظيـر طـرح بحـث مقـدماتي،          اسـت، خوب  يتاحدود
 . بندي نهايي، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده است جمع

بـين فصـول و نيـز     و داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آن انطبـاق    •
حـدودي  ين عناوين هـر فصـل و محتـواي آن تا   نظم و انسجام ب ،ون هر فصلدر

   .وجود دارد
ن است كه مباحث يقابل تأمل ا ، نكتةالمللنيب يابيبا مباحث بازار يسازوار بارهدر •

ـ و چندان نكته جد استان گذشته يمربوط به سال شده مطرح ـ در كتـاب د  يدي ده ي
ـ يمباحث سالست كه ين ين بدان معنيالبته ا. شودينم ـ ن رفتـه و  يان گذشته از ب ا ي

ـ د از مباحث جدين مباحث باياست كه كنار ا ين معنيبلكه بد ،ه استشدحذف  د ي
. بهـره جسـت   ياسـت جهـان  يو س يالملل در عرصه اقتصاد جهـان نيب يابيدر بازار

كه امـروزه   يپول و بانك جهان يالمللنيمثال مباحث مربوط به صندوق ب عنوان به
 . ده نشده استيد ،الملل گذاشته استنيب يابيبازار يرو يادير زيتأث

 يو اسـالم  ينـ يو اصـول د  يبـا مبـان   يو پژوهش يعلم يمحتوا ياز نظر سازوار •
ـ و  »الملـل نيب يابيات در بازارياخالق«ك فصل با عنوان يگردد كه يشنهاد ميپ ا ي
     بـه مباحـث مربـوط    يبـه بررسـ   تـا د شـو لحـاظ   »يالملـل اسـالم  نيب يابيبازار«

  .الملل بپردازدنيب يابيو ارتباط آن با بازار ينيد يهاارزش
  

  ها يكاست
 يها سالبه و اكثر آنها مربوط  ستين روز بهدر متن  شده استفاده و اطالعات ها داده •

نحـوه  ( ، ارائه مطالباز لحاظ نگارش ياديزنوآوري . استميالدي  2000از  شيپ
 1-3اطالعات جداول  ،مثال عنوان به .ندارد آن در كتاب وجودمحتواي  و)  مطالعه
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كـه  اسـت   1995تـا   1975 يهـا  سـال مربوط به  55 و 54 يها در صفحه 2-3 و
 .است قديمي

مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر مربـوط بـه       و متونبا توجه به اينكه منابع  •
ي كـافي  ول ،داراي اعتبار بوده ادشدهيمنابع  نيبنابرا ،است 2000از  شيپ يها سال

ـ مفاهيم جديـد بازاريـابي    بارهاز منابع جديد و نو در الزم است و ستين  الملـل  نيب
  .شوداستفاده  

و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر در  ميزان دقت در استنادها •
پذيرفتـه  درسـت صـورت    يتاحـدود رعايت امانت در ذكر مĤخذ  ،حد متوسط  بوده

آدرس دقيـق   هنگام استفاده از منابع در متن كتاب،ت نويسنده ولي بهتر اس .است
 .قيد نمايد هر فصل انيدر پا ايو  هر صفحه يپاورقآن را در  و كامل

در مـتن كتـاب    شده مطرح يها هيو نظرمفاهيم  ،پژوهشي مباني محتواي علمي و •
تـوان   امـا مـي   .هنجارهاي غربي تـدوين شـده اسـت    باورها و ، ها مبناي ارزش بر

الملـل   مـديريت بازاريـابي بـين   «يـا   و» المللي اخالقيات در بازاريابي بين«مباحث 
 .اسالمي مطرح كرد قالب رويكرد بومي و را در »اسالمي

  
 پيشنهادها

 تـوان  يمـ ، و محتـوايي  يشـكل  ازلحاظ ادشدهيكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها
 : ر را ارتقا بخشيدشكلي و محتوايي اث كيفيت ،اساس پيشنهادهاي ذيلبر

ـ ار زيرات بسـ ييتغ يجا ،حاضر از نظر محتوا و شكلكتاب  • بهتـر اسـت   . دارد يادي
 يح مناسـب و شـفاف  يكـه توضـ   يريتصاو يريكارگ بهو  يبصر يهاتيجذاب يرو
ـ سنده اينوبه نظر . كار شود ،دجلد باش يز طرح رويمتن كتاب و ن يبرا  ن سـطور ي

ـ غ نمايو تبل يابيتدا خود را بازاراب ،يابيك كتاب بازاريبهتر است كه  د، سـپس بـه   ي
  .خوانندگان بپردازد يموجود در خود برا يكارهاها و راهيآموزش و ارائه تئور
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متأسفانه . شود يشتريب يب آنها بازنگريفهرست كتاب از نظر نوشتار فصول و ترت •
مربـوط بـه    مباحـث  يهـا شود و همـه طـرح  يده ميار كم ديدر كتاب بس ينوآور
  .استالملل نيب يابيان گذشته در حوزه بازاريسال

توانـد منـابع   ينم يا صفحه 406ك كتاب ي يعدد برا ستيبمنابع موجود به تعداد  •
ان آن يگردد كه منابع هر فصل جداگانه در پايشنهاد ميپ .باشد يا يكافمناسب و 
  .آورده شود

ـ رو ارتباط آن با مباحـث بازا  يو اسالم ينيد يزه هاآمودر حوزه  • ـ  يابي الملـل  نيب
مباحـث مربـوط بـه فـروش محصـوالت       بـه مثـال   عنـوان  بـه د كه شويه ميتوص
ـ همچون بازار يطرح مباحث به ايو  شوداشاره  يدر جوامع اسالم 1زيبرانگ بحث  يابي
  .دكراشاره  ياسالم يدر كشورها يابيا تفاوت آن با بازاريو ارتباط و  ياسالم

  .استفاده شود يالملل نيبمفاهيم بازاريابي  جلد مناسب با و طرح  ييآرا صفحهاز  •
كلـي،   يبنـد  جمـع نتيجـه و   ،يليصـ ، فهرسـت تف چون مقدمه فصـلي  ييهابخش •

 .اضافه شود شناسي به كتابكلي  و كتاب خالصه
 . شود استفادهآتي كتاب  يها چاپ، اطالعات و متون جديد و نو در ها دادهاز  •
، تصـوير و نقشـه   نهايي يبند جمع، يعلمي نظير طرح بحث مقدماتاز فنون و ابزار •

 .  استفاده شوددر كتاب شتر يب
مـاتريس   طرح جلد با مفاهيم و مباحـث بازاريـابي همچـون مـدل ايگورآنسـوف،      •

BCG ابديانطباق ... و. 
 .برقرار شود و انسجامنظم بين فصول كتاب  •
اخالقيـات در بازاريـابي   «نظيـر   يدر مباحـث مختلفـ   يو اسـالم رويكرد بـومي  از  •

 .استفاده شود ...و »اسالمي الملل نيبمديريت بازاريابي « ايو » يالملل نيب
 :نظير شود، اضافه الملل نيبدر حوزه مفاهيم بازاريابي  و نومباحث جديد  •

 بازاريابي جهاني با يالملل نيبتفاوت بازاريابي  
                                           

1  .  Controversial Product 
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  2010در سال  الملل نيباينكوترمز  
  يالملل نيبتحقيقات بازاريابي  
  الملل نيبدر بازارهاي  عاتيترف وتبليغات  
  يالملل نيباخالقيات در بازاريابي  
  اسالمي الملل نيبمديريت بازاريابي  

 
 
 



  
  
  

  »مديريت بازار بازاريابي و«
  
  

  حسن الواري :مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389 :سال نشر
  تهران: محل نشر
  نهم: نوبت چاپ

   323 :تعداد صفحات
       
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
خوب  شيكماب، صحافي و طرح جلد ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

و برخـي از جـداول    يـي آرا در صـفحه مثـال   عنـوان  بـه موارد  ياست؛ ولي در برخ
بيشتري نياز  يريو تصوبصري  يها تيجذاببه  )187 ص( 3-7نظير شكل  ها شكل
و مفـاهيم مربـوط بـه بازاريـابي     ، طرح روي جلد بـا  كتاب عنوان  بهبا توجه . است
 .بـا بحـث مشـاوره مـرتبط اسـت      شـتر يو ب داردخواني هم يتاحدودبازار  تيريمد

 از برخي جداول و مباحث بازاريابي همچون مـدل ايگورآنسـوف،   گردد يمپيشنهاد 
 .شودروي جلد استفاده  يبرا... و BCGماتريس 
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خـوب رعايـت    يحـدود تاقواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •
در برخي موارد استفاده از  ؛ اماه استافتيده و مطالب كتاب ساده و روان نگارش ش

 . خورد يمچشم افعال قيدي زياد به
در رشـته    »بـازار  تيريو مـد بازاريـابي  «منبع اصـلي درس   عنوان به ادشدهيكتاب  •

 . شود يممديريت بازرگاني و در مقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور تدريس 
  

 ها يكاست
، خالصه  يو فصلكلي  يبند جمعنتيجه و  ،اجمالي، فهرست فاقد مقدمه كلي كتاب •

  .استشناسي آزمون و كتاب تمرين و فصلي،
 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
تخصصـي در مـتن    يهـا  واژهو كاربرد مناسب و خوب اصطالحات و  يساز معادل •

 .كتاب
نهـايي،   يبنـد  جمـع  ،رفتـاري ث مقدماتي، اهـداف  طرح بح(علمي  استفاده از ابزار •

 تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب    در) و نقشهتصوير  ، نمودار،جدول ،و آزمونتمرين 
، ايـن فنـون نظيـر طـرح بحـث مقـدماتي       ولـي از تمـامي   اسـت، خوب  يتاحدود
 . قشه و تصوير بهره گرفته نشده است، ننهايي يبند جمع

بين فصـول و نيـز    و استهماهنگ لب آن محتواي كتاب با عنوان و فهرست مطا •
 .و محتـواي آن تاحـدودي وجـود دارد   نظم و انسجام بين عناوين ، ر فصلدرون ه

مطالب در كل اثر از نظر ترتيب فصول دچار اشـكال   و انسجامبدين معنا كه نظم 
را بررسي كـرده   ازيو نتقاضا  ،2و  1  با توجه به اينكه فصول مثال عنوان به .است

بهتـر اسـت    نيكند، بنـابرا يمرا تحليل خريداران  رفتار هارم نيز نيازها وچ و فصل
همچنين فصـل پـنجم نيـز كـه مربـوط بـه        .جا شودهاين فصل با فصل سوم جاب
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، بهتر است در تنگاتنگي با تحقيقات بازار دارد ارتباط و استكمي بازار  يريگ اندازه
 .كنار فصل نهم يعني تحقيقات بازار قرار گيرد

 بـاره مصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلداف و اه •
 اما ؛همخواني دارد يتاحدوددر رشته مديريت بازرگاني  »مديريت بازاريابي«درس 

 :را به آن اضافه كرد مباحث ذيل توان يم
 مدرن پستبازاريابي  
  بازاريابي پارتيزاني 
  بازاريابي عصبي 
  يابيدر بازاراخالقيات  
  ريابي خدماتبازا 
  مديريت ارتباط با مشتري 

  
  ها يكاست
ـ هاي  سالبه آنها مربوط  شتريبو  ستين روز بهها و اطالعات در متن اثر  داده •  شيپ

، ارائـه  نگـارش  ازلحـاظ نوآوري چنـداني  . استميالدي  1997شمسي و  1382از 
 .مطالب در كتاب وجود ندارد يو محتوا )نحوه مطالعه( مطالب

مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر مربـوط بـه       و متونه منابع با توجه به اينك •
ـ ، ازااسـت ميالدي  1997شمسي و  1382از  شيپ يها سال  ادشـده يمنـابع   روني

ـ   ديبا يمو  ستين برخورداراز كفايت الزم  ،اعتبار ضمن داشتن و از منابع جديـد و ن
 . ميالدي استفاده كرد 2010مربوط به 

و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     هاميزان دقت در استناد •
صـورت نپذيرفتـه    يدرسـت  بـه و رعايت امانت در ذكر مĤخذ  استضعيف  يتاحدود
و آدرس دقيـق   هنگام استفاده از منـابع در مـتن كتـاب،   است نويسنده  بهتر. است
 .قيد نمايد هر فصل انيدر پا ايو  هر صفحه يپاورقآن را در  كامل
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در مـتن كتـاب    شده مطرح يها هينظر مفاهيم و پژوهشي مباني، علمي و محتواي •
امـا بسـياري از    .هنجارهاي غربي تدوين شـده اسـت   باورها و ،ها مبناي ارزش بر

و توان برمبناي رويكـرد بـومي    مباحث بازاريابي نظير اخالقيات در بازاريابي را مي
 .مد نظر قرار داد ياسالم

  
  پيشنهادها

بـر   تـوان  يم، و محتوايي يشكل ازلحاظ ادشدهيكتاب  يها يكاستو  هاتيازبا توجه به ام
 : ، كيفيت شكلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيداساس پيشنهادهاي ذيل

، فصـلي  بنـدي كلـي و   نتيجـه و جمـع   كلي، فهرست اجمـالي،  كردن مقدمهاضافه •
  .شناسيآزمون و كتاب تمرين و ،فصلي خالصه

 . آتي كتاب يها چاپعات و متون جديد و نو در ، اطالها دادهاستفاده از  •
نهـايي،   يبنـد  جمع، علمي نظير طرح بحث مقدماتي استفاده بيشتر از فنون و ابزار •

 .  تصوير و نقشه در كتاب
 انطباق طرح جلـد بـا مفـاهيم و مباحـث بازاريـابي همچـون مـدل ايگورآنسـوف،         •

 ... .و BCGماتريس 
 .بين فصول كتاب و انسجامايجاد نظم  •
در مباحث مختلف بازاريابي نظير اخالقيـات در   يو اسالماستفاده از رويكرد بومي  •

 .يابيبازار
بازاريــابي  :در حــوزه مفــاهيم بازاريــابي نظيــر و نــومباحــث جديــد  كــردناضــافه •

ـ در بازاراخالقيات ، بازاريابي عصبي، بازاريابي پارتيزاني، مدرن پست زاريـابي  با، يابي
  .با مشتريمديريت ارتباط خدمات، 



  
  
  
  
  
  

  »گيري تصميم گذاري ويمش خطتحليلي بر فرايند «
  
  

  محمدسعيد تسليمي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1378 :سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  212 :تعداد صفحات
 

  اثر شكلي يبررس
  امتيازها

 يتاحدود، صحافي و طرح جلد ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •
 هـا  صـفحه مناسـب اسـتفاده شـده و آرايـش      حروف، بدين معنا كه از تاسخوب 

مطالـب را   يراحت بهخواننده  شود يمكه باعث  مناسب طراحي شده است صورت به
ــد ــت نماي ــوان   . درياف ــا عن ــاب ب ــد كت ــرح جل ــين ط ــواهمچن ــب  يو محت      مطال

 .خواني داردگذاري هميمش خط
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شـده  خوب رعايـت   يتاحدودكتاب قواعد ادبي و عمومي ويرايش و نگارش متن  •
ولـي در   .اسـت حدي داراي نگـارش سـاده و روان   مطالب كتاب تادر نتيجه  .است

عدم روانـي   و يگذار شمارهاز حروف ابجد هنگام  نكردنموارد نظير استفاده يرخب
در تيترنويسي باعث شده است كه درك مطالب كتاب تاحدودي پيچيده  و سهولت
 .گردد و سخت

ــراي درس  عنــوان بــه هادشــديكتــاب  •     نيــيو تع يريــگ ميتصــم«منبــع اصــلي ب
 . شوديماستفاده مقطع كارشناسي  در ديريت دولتي ودر رشته م »گذارييمش خط

 
 ها يكاست
  .استشناسي فصلي و كتاب خالصه كلي و ،يو فصلكلي  يريگ جهينت فاقد كتاب •

 
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
 شده يساز معادلدر متن كتاب درست و صحيح  تخصصي يها واژهاصطالحات و  •

 .آسان استبراي خواننده  مفاهيم تخصصي ب دركيترتنيبد. اندرفتهكار هو ب
 يبنـد  جمـع  ،طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري  (و فنون علمي  ابزاراستفاده از  •

تفهـيم و تبيـين    يبـرا ) و نقشـه تصـوير   جدول، نمـودار،  ،و آزموننهايي، تمرين 
 .خوب مي باشد يتاحدود مطالب كتابمحتواي 

و بين فصـول و   داردمحتواي مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •
مـوارد   يرخدر بن يباوجودا .شوديده ميد درون هر فصل، نظم و انسجام نسبينيز 

و  MIS ،DSSمثـال موضـوعات    عنـوان  بـه . شـود  يمـ مشـاهده   يها يناهماهنگ
DBMS در فصل هفـتم  اي .فصول جداگانه تشريح شود و درود خ گاهيدر جا دباي، 

خـواني  با محتـواي آن هـم  » ها مدلتصميمات به  ليو تحلاصول تجزيه « عنوان
 . ندارد
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و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر خوب   هاميزان دقت استناد •
 .صورت پذيرفته است يدرست به مأخذ در ذكررعايت امانت  ،بوده

 يهـا  سـتم يسنظيـر   و نوموضوعات جديد  ،گذارييمش  خطمحتواي فرايند  بارهدر •
و )60 ص(نقـش خالقيـت    ،)49 ص(گـذاري  يمشـ   خـط اطالعاتي و نقش آنهـا در  

 .شود يممشاهده  در متن )157 ص( يمش در خط يگذار ارزش
  

  ها كاستي
ارائـه   و نحوهش نگار ازلحاظ يو نوآور ستين روز بهو اطالعات در متن اثر  ها داده •

  .اردند مطالب وجود
ولي با توجـه بـه    است،مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتاب معتبر  و متونمنابع  •

از كتـب   عمـد نين در استفاده از منـابع بـه  همچ .نيستجديد كافي  منابع موجود و
گـذاري اسـتفاده شـده و از كتـب دانشـگاهي حـاوي       يمشـ  خـط فلسفي در زمينه 
 . كمتر بهره گرفته شده استمطالعات موردي 

 بارهمصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و   •
. تناسـب دارد  انطبـاق و  يتاحدود »يتدول يمش خط نييو تع يريگ ميتصم«درس 

 و فراينـد  جايگـاه  ،آنهـا  انـواع و  يمشـ  خـط  مثال موضوعاتي نظير تعارف عنوان به
 ،گـذاري، الگوهـاي سـازماني   يمشـ  خـط مشـكالت   و ها ييگذاري، نارسايمش خط

  .وجود ندارد ادشدهيدر متن كتاب  يو عقالنسياسي 
 

 پيشنهادها
اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظهاي كتاب  و كاستي با توجه به امتيازها

 : اثر را ارتقا بخشيد كيفيت شكلي و محتوايي ،پيشنهادهاي ذيل
شناسـي بـه   و كتـاب  يو فصل، خالصه كلي فصلي ي وكل يريگ جهينتكردن اضافه •

  .كتاب
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 . گذارييمش و خط يريگ ميتصمبا مفاهيم  و مرتبطاستفاده از طرح جلد مناسب  •
 .استفاده از منابع و متون جديد و نو در ويرايش مجدد كتاب •
مصوب وزارت علوم  يها و سرفصلكتاب با اهداف  يها و سرفصلانطباق اهداف  •

 :ناوين ذيلع كردنو اضافه
 فراينـد   وگـذاري  يمشـ  خـط جايگـاه   ،هـا  يمشـ  خـط  انـواع  ،يمش خط فيتعار 

 .گذارييمش خط
  .گذارييمش خطمشكالت  ها و يينارسا 
ــسياســي  ،الگوهــاي ســازماني  ــا  يو عقالن ــاط ب ــذارييمشــ خــطدر ارتب .گ



 
 
  

  
  »2و  1 مباني مديريت دولتي«

  
  

  طاهره فيضي: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر
  1389: نشر سال

  تهران: محل نشر
  نهم: نوبت چاپ

  481 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

، زيـرا از  استصحافي خوب  آرايي و ، صفحهينگار حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •
كـه   شـده  يطراحمناسب  صورت بهها  استفاده شده و آرايش صفحه حروف مناسب

 . عه اثر نداشته باشدشود خواننده احساس خستگي در مطال باعث مي
در رشـته   »2و  1مباني مـديريت دولتـي   «منبع اصلي براي درس  عنوان بهكتاب  •

 . شوديممديريت دولتي در دانشگاه پيام نور استفاده 
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 ها يكاست
و فصـلي   گيـري كلـي و   نتيجـه  فصـلي،  ل، خالصه كلي وومقدمه فص فاقد كتاب •

 .  استشناسي كتاب
شـده  خوب رعايـت   تاحدودييش و نگارش متن كتاب قواعد ادبي و عمومي ويرا •

 ماننـد موارد  رخيدر ب اما. دارد ينگارش ساده و روان ،در نتيجه مطالب كتاب .است
در فصل مربـوط بـه    ايو  135 صفحهدوم  پاراگراف و يا 55پاراگراف سوم صفحه 

حـروف   ،ويرگـول  ،وجود دارد و قواعد نگارش نظير نقطـه جمالت طوالني  ،بودجه
 .درست رعايت نشده است رهيو غط رب

•  
تناسـب   ،»مبـاني مـديريت دولتـي   «و محتواي كتاب  عنوان  بهطرح جلد با توجه  •

 .چنداني ندارد
 

  محتوايي اثر يبررس
  يازهاامت
شده ازي س هاي تخصصي در متن كتاب درست و صحيح معادل اصطالحات و واژه •

 ،Pblic admimistrator هـاي  مـوارد نظيـر واژه   يبرخدر  اما .رفته استكار هو ب
Policy  وDichotomy  ترتيب براي آنهـا  به توان يمو نشده  يساز معادلدرست

 .و دوگانگي استفاده كرد، رفتار سياسي يمش خطنظير  ييها واژهاز 
 

و بين فصـول و   داردمحتواي مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •
 . ام وجود داردنظم و انسج يتاحدودنيز درون هر فصل 

و ارجاعات به منابع مـورد اسـتفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر       ميزان دقت استنادها •
يـا  مĤخذ مورد استفاده را در پاورقي هر صـفحه و   ،و نويسنده استخوب  شيكماب

 .در پايان هر فصل ذكر كرده است
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  ها يكاست
 شمسـي و  1371هاي  و مربوط به سال ستين روز بهها و اطالعات در متن اثر  داده •

درباره سـازمان   29مثال اطالعات مندرج در صفحه  عنوان به. استميالدي  1981
 180 يها و صفحهدولتي  يها شركتدرباره  63 و 59 يها صفحه ،و بودجهبرنامه 

همچنين در كتاب نـوآوري   .ستينروز هب ،و موقتويژه  يها سازماندرباره  181 و
 .اي علمي وجود نداردمحتو ارائه مطالب و نگارش، ازلحاظ

 يبنـد  جمـع  ،طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري  (و فنون علمي  ابزاراز استفاده  •
تفهـيم و تبيـين    بـراي ) ، نمـودار، تصـوير و نقشـه   جدول ،و آزموننهايي، تمرين 

، طـرح بحـث   از تصـوير، نقشـه   ولي است،خوب  تاحدوديمحتواي مطالب كتاب 
 .  ه نشده استنهايي بهره گرفت يبند جمعمقدماتي و 

كـافي   هسـتند، امـا  متون مورد استفاده در تدوين و تنظـيم كتـاب معتبـر     منابع و •
 1981 شمسـي و  1371هاي  متون مورد استفاده مربوط به سال شتريبزيرا  .ستين

 . استميالدي 
 بـاره مصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •

از آن  تـوان  يو م دارد يخوانو همتناسب  يتاحدود »مباني مديريت دولتي«درس 
 ،2 يها فصلمانند  فصولاز  يرخدر ب همچنين .كرداستفاده  كمكي منبع عنوان به
 سـوم،  يهـا  بخـش  در ايو وزارت علوم تناسب ندارد  يها سرفصلكتاب با  4 و 3

 .شـده اسـت  مباحث ساختار دروني نظام اداري توجه به پنجم كتاب كمتر  چهارم و
اداره امـور  « ،»تاريخچـه اداره در ايـران  «ا نظير ه فصلبرخي از  توان يمهمچنين 

ـ و را حـذف   »مالي دولـت  پولي و يها استيس« و» استخدامي عمومي مطالـب   اي
اثـر را براسـاس    يهـا  سرفصـل برخـي از   توان يم ضمن در .كرد تر خالصهآنها را 

 :نمود ميو تنظموارد ذيل تدوين 
 قـانوني،  ،اداره از چهار منظر سياسـي  يها هينظر درباره نتوا يمبخش دوم  در 

  .دكربحث  يا و حرفهمديريتي 
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كشـورها را مـورد    ريدر سـا اداره  يهـا  شـه ياندسـير   تـوان  يمـ سوم  در بخش 
  .داد مالحظه قرار

 هـا  حكومـت انواع توان درباره يم ،بر معرفي قوه مجريه عالوهچهارم  در فصل 
  .كرد بحثهاي محلي  حكومت ل وكنفدرا فدرال، ،مانند متمركز

  
 پيشنهادها

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها
 : اثر را ارتقا بخشيدكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل

شناسـي بـه   و كتاب يريگ جهينت، يو فصلخالصه كلي  ،ولمقدمه فص كردناضافه •
  . كتاب

 .ادبي مجدد متن كتاب نگارش وويرايش  •
 نقشـه و  تصـوير،  علمي نظير طـرح بحـث مقـدماتي،    بيشتر از فنون وابزار استفاده •

 .تفهيم مطالب كتاب يبراآزمون 
 .منابع و متون جديد و نو در ويرايش مجدد كتاب از شتريباستفاده  •
 :مختلف كتاب يها فصلمباحث ذيل به  كردناضافه •

 يا و حرفهمديريتي  ،قانوني نظر سياسي،اداره از چهار م يها هينظر 
  اداره در ساير كشورها يها شهياندسير  
  محلي يها و حكومتكنفدرال  فدرال، انواع حكومت نظير متمركز، 
  يساز يخصوص يها وهيو شمفاهيم  
 حسابرسي دولتي 



  
  
  
  
  
  

  »دولتي يمش خطگيري و تعيين  تصميم«
  
  

  سيد مهدي الواني: مؤلف
  نور دانشگاه پيام: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  229 :تعداد صفحات
       
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
؛ اسـت ، صحافي و طرح جلـد خـوب   ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

 يهـا  صـفحه آرايي  استفاده شده و  صفحه ينگار حروفزيرا از فونت مناسب براي 
كتـاب، طـرح    عنـوان   بـه با توجه . شوديخسته نماننده صورتي است كه خواثر  به

خـواني  دولتـي هـم   يمشـ  خطگيري و تعيين  با مفاهيم تصميم يتاحدودروي جلد 
 . دارد
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 شدهخوب رعايت  شيكمابقواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتاب  •
 . افته استيو مطالب كتاب ساده و روان نگارش 

 »دولتـي  يمشـ  خطو تعيين  يريگ ميتصم«براي درس منبع اصلي  عنوان بهكتاب  •
 . شود يمتدريس  ها دانشگاهمديريت دولتي و در مقطع كارشناسي در  يها رشتهدر 

  
 ها كاستي

كلـي و   بنـدي، خالصـه   نتيجـه و جمـع   كلي، فهرست تفصيلي، فاقد مقدمه كتاب •
 .استشناسي كتاب

 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
هـاي تخصصـي در مـتن     ناسب و خوب اصطالحات و واژهسازي و كاربرد م معادل •

 .كتاب
بنـدي نهـايي،    جمـع  ، طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري  (استفاده از ابزارعلمي  •

 تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب    در )نقشه تصوير و ، نمودار،جدول آزمون، تمرين و
، يايـن فنـون نظيـر طـرح بحـث مقـدمات       ولـي از تمـامي   اسـت، خوب  يتاحدود
 . قشه و تصوير بهره گرفته نشده است، ننهايي يبند جمع

و بـين فصـول و نيـز     داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آن انطبـاق    •
 .ين هر فصل و محتواي آن وجود داردنظم و انسجام بين عناو ،درون هر فصل

و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر    ها ميزان دقت در استناد •
. صورت پذيرفته اسـت  يدرست بهو رعايت امانت در ذكر مĤخذ  استخوب  شيكماب
از  ادشـده يمشخص نيست كـه نظريـه    64و  63 اتصفح مانندموارد  يبرخدر  اما

  . استكدام منبع يا متون 
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 بـاره مصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •
خواني در رشته مديريت دولتي هم »دولتي يمش خطگيري و تعيين  تصميم«درس 
 . شود ها استفاده مي منبع اصلي در دانشگاه عنوان بهو  دارد

  ها يكاست
ـ  ها داده •  70آنهـا مربـوط بـه دهـه      شـتر يبو  سـت ينروز هو اطالعات در متن اثر ب

در ) نحـوه مطالعـه  ( ، ارائـه مطالـب  نگارش ازلحاظنوآوري چنداني . استميالدي 
گـذاري در  يمشـ  خـط «بـه   تـوان  يمـ محتـوايي   ازلحاظو فقط  ردنداكتاب وجود 

 . اشاره كرد »كشورهاي اسالمي
 70منبـع التـين مربـوط بـه دهـه       47منبـع فارسـي و    17با توجه به اسـتفاده از   •

ولـي كـافي    ،ميالدي، منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر داراي اعتبار بوده
 . دكرنو استفاده  از منابع جديد و دباي و مي ستندين

  
 پيشنهادها

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها
 : اثر را ارتقا بخشيدكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل

بنـدي، خالصـه كلـي و     مقدمه كلي،  فهرست تفصيلي، نتيجه و جمع كردناضافه •
  . در كتابشناسي كتاب

 . آتي كتاب يها چاپو اطالعات و متون جديد و نو در  ها دادهه از استفاد •
نهـايي،   يبنـد  جمع، علمي نظير طرح بحث مقدماتي استفاده بيشتر از فنون و ابزار •

 .  تصوير و نقشه در كتاب
از  هـر فصـل  در پايان  ايو صفحه  يپاورقذكر دقيق آدرس منابع مورد استفاده در  •

 .كتاب





  
  
  

  »و وارداتمديريت صادرات «
  
  

  ميرزا حسن حسيني: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ

  304 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

، صـحافي و طـرح جلـد خـوب     آرايي ، صفحهينگار حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •
 يـي آرا صـفحه و كـرده  نگـاري اسـتفاده    و ناشر از فونت مناسب براي حروف است

. شـود  صورتي انجام داده كه باعث خسـتگي خواننـده نمـي   هاي كتاب را به صفحه
كتاب، طرح روي جلـد بـا مفـاهيم صـادرات و واردات      عنوان  بههمچنين با توجه 

 . تناسب دارد يتاحدودكاال و خدمات 
 در رشـته  »مديريت صـادرات و واردات «منبع اصلي درس  عنوان بهادشده يكتاب  •

 . شوديممديريت بازرگاني و مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه پيام نور استفاده 
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 ها يكاست
ـ بحث و ،ن كتابين مشكل ايترعمده •  يطـوالن جمـالت  . ش و نگـارش اسـت  يراي

ر يپـذ امكـان  هـا از بخـش  ياريباعث شده است كه درك بس يبدون مفهوم و معن
 5در ص  بعنوان مثال .است يسيانگل يهال ترجمه متنيبه دل يد بخشيشا. نباشد

 بند آخر،  128و ادامه آن در ص  127در ص  ،بندن يآخر 212در ص  ، دوم بنددر 
جمالت تقربيا معنـي و    اول بند 240ص و دوم  بند 239ص  ،دوم بند 25در ص 

  .مفهوم خاصي ندارند
 .شناسي استكتاب و بندي جمع نتيجه و ،مقدمه كلي فاقدكتاب  •

 
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
از مـوارد   ياريدر بسـ  هرچنـد  ،كتاب مطابقت دارد يا محتواعنوان و فهرست آن ب •

  :ازجمله ،شده است يچندخطفقط به موضوع اشاره 
  بندك يصادرات در حد  ين ماليمنابع تأم: 126ص 
  بندك يدر حد  يمال يمنابع داخل: 126ص 
  بندك يدر حد  يمال يمنابع خارج: 127ص 
    بــه  يبانـك جهـان   ســتيمشـخص ن . خـط  7در حــد  ينبانـك جهـا  : 127ص 

در حد صادركننده و  هم آن؟ يا به بخش خصوصيدهد يعضو وام م يهادولت
  .واردكننده

  
  ها يكاست

 يوسـتگ يدر داخل هر فصـل پ  ينظم بر اساس فهرست وجود دارد، ولاگرچه  •
مختلف گرفته شـده   يشود كه مطالب از جاهاياحساس م. الزم وجود ندارد

 ترتيببدين. )متفاوت است كليبهنحوه نگارش ( گاه ترجمه هم وجود دارد و
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مثـال   يبـرا . شـود يمختلـف مشـاهده نمـ    يهـا ن بخشيالزم ب يهماهنگ
وجـود   215صـفحه   سـوم و  اول بندو  214اول صفحه  بند هماهنگي كمي

  .دارد
 يميار قـد ياسـت كـه بسـ    يجـداول  ،كه مورد استفاده قرار گرفتـه  اييعلمابزار از  •

 نيـز از جـداول   برخـي  گـاه . جداول وجود ندارد يرو يچندان يهاليهستند و تحل
ست ارزش چه يكه معلوم ن 5-2و  4-2جدول  مانند ندارند؛ يعنوان واضح و روشن

 ين جداول سالنامه آمار بازرگـان يمنابع ا. دهديها نشان مك قارهيرا به تفك يزيچ
  . هستند يها مربوط به چه سالامهن سالنيست ايوشته شده كه مشخص نن يخارج

گـر، كـاربرد و   يد يداشـتن بـا كشـورها   ارتباطلحاظ در بحث صادرات و واردات به •
ن كتاب ياست، كه در ا ياتيو ح يار ضروريبس ياصطالحات تخصص يسازمعادل

 يكتـه مناسـب  يد و ازاست غلط  ياز موارد حت ياريف و در بسيار ضعيمتأسفانه بس
مورد اسـتفاده   يشتر منابع اصليارشد كه بيدر سطح كارشناس .ستيهم برخوردار ن

 عنـوان  بـه . باعث تعجب خواهد بـود  يفين منابع ضعيرند، استفاده از چنيگيقرار م
همـان   سيرنـو يزبندهاي الف و ب با معادل انگليسي آنهـا در   ،113 صدر  :مثال

معــادل بــا  5 و 4، 3، 2، بنــدهاي 107و يــا در صــفحه ) 5و 4بنــدهاي (صــفحه 
 . خواني نداردهمان صفحه هم سيرنويزانگليسي آنها در 

 2اول كـه بـا شـماره     متن بند )قابل مشاهده است، الف يكات مختلفن :113 ص •
ـ نيون بيفدراس( يبعد بنددو در  )ب. دارد ياز به بازنگريشروع شده است، ن  يالملل

خـود   بـاره در يبـ مطل گونـه  چيه نكهيابدون  )...ان حمل و نقليمتصد يهاهياتحاد
 يبـرا  ييتويد انسـت ياز اساسنامه آن صحبت شده است كه با ،ان شوديون بيفدراس
ترجمـه   يسـ يكـه از مـتن انگل   يمطالب يعني. شود ينيبشينقل پوحمل انيمتصد
ا يموارد الف و ب  ،ان صفحهيدر پا )ج. است يجه مشخصيبدون مفهوم و نت ،شده

  .ستنديسه نيقابل مقا 5و  4س شماره يرنويز يسيموارد انگل
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 بندن يشود، از ترجمه ايشروع م »اتايبارنامه مركب ف«بند دوم كه با در  :114ص  •
  .شودينمخواننده  بينص يزيچ يجز الهام و سردرگم

ـ اهداف ا. را نداردت الزم يجامع ،كتاب با توجه به اهداف درس يمحتوا •  ،ن درسي
و  ينفتـ  ريـ ش صادرات غيات صادرات و واردات در جهت افزيريكسب دانش و مد

ـ در ا. كاالهاست ط مطلوب در وارداتيجاد شرايا عوامـل   بـر  يسـت ين صـورت با ي
 يهـا بـه دنبـال روش   يسـت يبا. داشـت  ياديد زياثرگذار بر صادرات و واردات تأك

م و يهست يت رقابتيمز يكه در آنها دارا ييانواع كاالها يبررس و ش صادراتيافزا
نمودن كاهش واردات و مشخص يهاروش. ميرد، باشامكان صادرات آنها وجود دا

ن يكه بهتر ياز مبرم به واردات آنها وجود دارد و مبدأ وارداتيكه ن يواردات يكاالها
  .هستند يار اساسيبس ،واردات دارد يط را برايشرا

ن جـداول  يآخر ي، ولانجام گرفته است 1390 ماه نيفروردن كتاب در يچاپ سوم ا •
 .است 1382مربوط به سال  شدهارائه يآمارها

ــويدر ز :109 ص • ــماره يرن ــه  1س ش ــ SDRك ــرده اســت يرا معرف ــا ،ك  يارزه
 ،بـه بعـد   2000از سـال   كه يدرحال ،ارز نام برده است پنجرا  SDR دهنده ليتشك

در سـه   يعنـ ي. انـد ل شدهيورو تبدي يعنيك ارز يمارك آلمان و فرانك فرانسه به 
 روز بـه گرفتـه و مطالـب   نن كتاب صـورت  ير اد ياصالحات گونه چيه ،چاپ گذشته
  .نشده است

است و منـابع   1380مربوط به سال  در كتابشده استفاده يمنابع فارسن يدتريجد •
 كـه اسـت   2002مربوط به سال  - دارد ياساس ينيك بازبياز به يكه ن - يسيانگل

ـ تـوان ا يمنابع وجود ندارد و نم بارهو كامل در ياطالعات كاف دنبـال   ن منـابع را ي
  .كرد

ولـي بـا توجـه بـه منـابع       معتبر هستند،منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم اثر  •
 80، زيرا عمده منابع مورد اسـتفاده مربـوط بـه دهـه     ندستينموجود و جديد كافي 

 نيهمچن .ستندين يروز بهمنابع معروف و  ،شدهمنابع استفاده كهنيابر عالوه  .است
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 ي؛ بـرا دشويمنابع مشاهده نم فهرستكه در  ده شده استدر متن استفا ياز منابع
ــال ــان( 173ص  :مث ــوني( 217، ص )1374 ،يفراه ــان( 237، ص )1365 ،دوي  ،ج
ص ، )1376 ،يعابد( 255، ص )ارقام و آمار بدون منبع هستند( 246، ص )1987
 ،پساوان( 275ص  و )1378 ،گرانيو د يصمد( 258ص ، )1986 ،يكاووس( 257

1984(.  
و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     ان دقت در استنادهاميز •

مـنعكس   يدرست به را منابع مورد استفاده در تدوين كتاب ،و نويسنده استضعيف 
بـدون ذكـر    106و  104 ،109، 108مثال مطالب صـفحات   عنوان به. نكرده است

 .هستندخذ مأ
 بـاره مصوب وزارت علوم در يها رفصلسكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •

ــادرات و واردات «درس  ــديريت ص ــع    »م ــاني در مقط ــديريت بازرگ ــته م در رش
 كــردنبــا اضــافه تــوان يمــو  نــداردخــواني و تناســب چنــداني كارشناســي هــم

   :غناي علمي اثر را ارتقا بخشيد ،ريز ييها سرفصل
  كشور يخارج يموجود بازرگان ينهادها 
  كشور ين جاريات و قوانل مقرريو تحل يبررس 
الت واردكننـدگان و صـادركنندگان بخـش    يو شناخت سازمان و تشـك  يبررس 

  يو خصوص ي، تعاونيدولت
  يو شرق يغرب ياز كشورها يبرخ يخارج يو شناخت ساختار بازرگان يبررس  
ــازمان  ــامؤسســات و س ــاتيتحق يه ــبازار، يق ــاتي، تبليابي ــاتيغ       ... و ي، اطالع
  يالمللنيب
ختصر و در حد اشاره م اريكه بس( يالمللنيب يو اعتبار يها، مؤسسات مالبانك 

  )مطرح شده است
   يالمللنيب يمؤسسات مال 
  يالمللنيب ونقل حملمؤسسات  
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  )كاال( يالمللنيب يهابورس 
  ت صادرات و وارداتيريدر مد يبيترك يابيت و كاربرد بازارياهم 

  شنهاديو پگيري  نتيجه
. سـت يارشـد ن يدر حد و اندازه كارشناسـ  يجمع جهات كتاب زلحاظا يكتاب مورد بررس

. نداشت يمطلوب سطح  باز هم ،بوديهم م ين درس در سطح كارشناسيتوان گفت اگر ايم
 ياز بـه بـازنگر  ين. اشتباهات فراوان دارد يياز نظر امال .ف استيار ضعيبس ياز نظر نوشتار

از نظر متن ترجمـه و هـم از نظـر نوشـتن و      هم ،دارد يسيانگل يهاد در متون و واژهيشد
  . ييامال

 تـوان  يمـ ، شـكلي و محتـوايي   ازلحـاظ كتـاب فـوق    يها يكاستو  ازهابا توجه به امتي
 : كيفيت شكلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيد ،ذيل يشنهادهايپاساس بر

  .نگارش ادبي و علمي مجدد متن كتابويرايش و  •
 .  به اثر يشناسكتاب، مقدمه كلي و ي و فصليكل يريگ جهينتمباحث  كردناضافه •
بـين عنـوان و    دار يمعنـ ايجاد نظم و انسجام درون فصول كتاب و برقراري رابطه  •

 .محتواي هر فصل
ـ   يهـا  چاپجديد و نو در  يها دادهاستفاده از منابع و اطالعات و  • ـ وهآتـي ب در  ژهي

   .در كتاب شده مطرحزمينه جداول آماري 
هـر   استفاده در تدوين و تنظيم كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخرذكر منابع مورد  •

 .فصل از كتاب
 : بار علمي آن يذيل به كتاب جهت ارتقا يها سرفصل كردناضافه •

 بررسي و تحليل مقررات و قوانين جاري كشور  
بخـش   صـادركنندگان بررسي و شناخت سازمان و تشـكيالت واردكننـدگان و    

 ، تعاوني و خصوصي دولتي
 رسي و شناخت ساختار بازرگاني خارجي بر 
  الملل نيبمالي  مؤسسات 



  
  
  
  
  

  »مديريت رفتار سازماني«
  
  

  زهرا برومند: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  397 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 ؛اسـت ، صحافي و طرح جلـد خـوب   ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
هـاي   صفحه ييآرا صفحهاستفاده شده و   ينگار حروفمناسب براي  حروفزيرا از 

همچنين طرح روي جلد با مفاهيم رفتار سازماني نظير ارتباطـات  . مناسب است اثر
 . سازماني تا ساير موارد رفتار دارد يشتريبخواني و رهبري هم

ده و مطالب شخوب رعايت  يتاحدودمتن كتاب  قواعد عمومي و ادبي ويرايش در •
 . افته استيكتاب ساده و روان نگارش 
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در  »مـديريت رفتـار سـازماني   «منبـع اصـلي بـراي درس     عنوان به ادشدهيكتاب  •
  .شوديمهاي مديريت و در مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور استفاده   رشته

  
 ها كاستي

 .استشناسي فصلي و كتاب خالصه گيري، نتيجه فهرست تفصيلي، فاقد كتاب •
 
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
 يدرسـت  بـه تخصصي در متن كتاب  يها واژهو كاربرد اصطالحات و  يساز معادل  •

 Situalionedو  Sellingماننـد  هـا  واژهاز  يرخـ ولـي ب . صـورت پذيرفتـه اسـت   
leadership  هستند نامفهومو  مبهم . 

بنـدي نهـايي،    جمـع  مقدماتي، اهـداف رفتـاري،   طرح بحث(استفاده از ابزار علمي  •
 تفهيم و  تبيين مطالـب كتـاب   در) نقشه تصوير و جدول، نمودار، ،و آزمونتمرين 

 يبنـد  جمـع ، نظير طرح بحـث مقـدماتي   ولي از تمامي ابزار است،خوب  شيكماب
  . نهايي، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده است

ولـي بـين فصـول و     دارد،ن انطبـاق  محتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آ  •
ارچوب ب، چزيرا مطالب كتا. است خوب يحدود تادرون هر فصل نظم و انسجام 

رهبري بـدون توجـه    و از موضوع نداردشروع مباحث رفتار سازماني  يبرا يمناسب
 . سازماني فردي آغاز كرده است به مباحث رفتار

استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     و ارجاعات به منابع مورد ميزان دقت در استنادها •
. پذيرفته استصورت  يدرست بهذكر مĤخذ  درو رعايت امانت  است خوب يتاحدود

  . ستينثانوي داراي مĤخذ  يها زهيانگ، مبحث 119موارد نظير صفحه  يبرخدر  اما
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  ها يكاست
ــ   هـا  داده • از آن  شيپــو  1990و بــه دهـه   سـت ينروز هو اطالعـات در مــتن اثـر ب

نگارش، ارائه مطالـب و محتـوايي در    ازلحاظهمچنين نوآوري چنداني . گردد برمي
 عنـوان  بـه  توان يم را هر فصل يگذار هدفو فقط خودآزمايي و  نداردكتاب وجود 

 . ك ايده جديد در كتاب در نظر گرفتي
ولي با توجـه بـه منـابع     معتبر هستند،منابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتاب  •

زيرا اكثر منابع مورد استفاده در كتاب مربوط به دهـه  . ستينديد كافي موجود و ج
 .استاز آن  شيپميالدي و  90

 بـاره مصوب وزارت علوم در يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •
مـديريت در مقطـع كارشناسـي      يهـا  رشـته در  »مديريت رفتار سـازماني « درس
، زه رفتار سازماني در سه سـطح فـردي  را حوزي خواني و تناسب دارد؛هم يتاحدود

ـ ادشده، مباحث زيدر كتاب  كه يدرحال است،گروهي و سازماني  بسـيار اجمـالي    ري
 : استمطرح شده و عمده مطالب آن ناكافي و مبهم 

بسـيار اجمـالي پرداختـه     هـم  آندر حوزه رفتار فردي فقط به بحث انگيزش و  
 .شده است

مجازي در بخش بهبود سازماني  يها ميتيم و مباحث ت ،در حوزه رفتار گروهي 
  .طور اجمالي مطرح شده استبه
  ، رهبري اقتضايي فيدلر در حوزه رفتار سازماني مباحث رهبري موقعيتي 

  
  پيشنهادها

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يكاستو  هابا توجه به امتياز
 : ثر را ارتقا بخشيد، كيفيت شكلي و محتوايي اپيشنهادهاي ذيل

شناسـي بـه   و كتـاب  يريـ گ جـه ينت، تفصيلي، خالصه فصليفهرست  كردناضافه •
  .كتاب
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آتي كتاب جهـت   يها شيرايوو اطالعات و متون جديد و نو در  هااستفاده از داده •
 . علمي كتاب يارتقا

 : كتاب يها سرفصلمباحث ذيل به  كردناضافه •
 . ... ك، يادگيري ومباحث رفتار فردي نظير شخصيت، ادرا 
  .در حوزه رفتار گروهي سازي، تيمها ، انواع تيمگسترش مفاهيم تيم 
بسط و تفسير مباحـث رهبـري مـوقعيتي، رهبـري اقتضـايي در حـوزه رفتـار         

  .سازماني
 .مباحث نشاط سازماني به بخش تعارض در حوزه رفتار سازماني كردناضافه 



  
  
  
  
  

  »مديريت توسعه«
  
  

  ادهزعباس محمد: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ

  225 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

، صحافي و طرح جلد خوب و مناسب ييآرا صفحهنگاري،  حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
همچنين با توجه . استاستفاده شده اثر  ينگار حروفبراي  ياز فونت مناسب .است
 . خواني دارددبيات مديريت توسعه هم، طرح روي جلد با مفاهيم و اكتاب عنوان  به

در رشته مديريت و در مقطـع   »مديريت توسعه«منبع اصلي درس  عنوان بهكتاب  •
 . شوديمكارشناسي دانشگاه پيام نور استفاده 
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 ها يكاست
يـت  خـوب رعا  يتاحـدود قواعد ادبي و عمومي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •

زيرا اكثر مطالب ترجمه متون  ست؛ينمطالب كتاب چندان ساده و روان  يلوشده، 
پـنجم و   بنـد  28 صـفحه مثـال در  عنوان ه ب. استخارجي مبهم و غير قابل فهم 

 بـه دسـت  درك روشني از آنها  تواند ينمو خواننده  استآخر مبهم  بند ،30صفحه 
 .آورد

شناسـي  لي، فهرست منابع و كتاب، فهرست مطالب تفصيفصولمقدمه  فاقدكتاب  •
 .است

 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 صـحيح و درسـت   صـورت  بـه هاي تخصصـي در مـتن كتـاب     اصطالحات و واژه •

و   Task cultureهـاي  مثـال واژه  عنـوان  به. است رفتهكار هو بشده سازي  معادل
role culture   و واژه  97در صفحهcapture   صـحيح  طـور  بـه  179در صفحه 

 .است شدهمعادل سازي 
 گانه دوازدهو بين فصول  داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •

، ولـي درون هـر   داردهمـاهنگي و انسـجام وجـود     ،درس عنوان  بهكتاب با توجه 
گزينشـي از منـابع مختلـف     صـورت  بهو مطالب ترجمه  ها مثال كه ييازآنجافصل، 

 .   ستينم الزم برخوردار گرفته شده، از نظم و انسجا
  

  ها يكاست
با توجه به اينكه اكثر مطالعات مورد نقل در كتاب از دانشـكده بازرگـاني دانشـگاه     •

مطالب چنـداني   ،دولتي مؤسسات بارهو در استخصوصي  مؤسسات بارههاروارد در



  61   مديريت توسعه

 

ـ   داده رونياست، ازا عنوان نشده و  سـت ينروز هها و اطالعات متن كتاب چنـدان ب
 .اثر وجود ندارد يدر نگارش، نحوه ارائه مطالب و محتوا نوآوري

بنـدي نهـايي،    طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري، جمـع   (علمي  استفاده از ابزار •
در تفهيم و  تبيـين بهتـر مطالـب    ) تمرين و آزمون، جدول، نمودار، تصوير و نقشه

بحث ، طرح راست و از تمامي ابزار و فنون نظير جدول، نموداكتاب در حد متوسط 
 . استاستفاده نشده كامل  ،، نقشه و تصويري نهاييبند جمع، مقدماتي

•  
منابع  بارهدر توان ينموجود ندارد، مناسب  منابع فهرستدر كتاب نكه يابا توجه به  •

 .انجام داددرستي  اظهارنظر، اعتبار و كفايت ازلحاظمورد استفاده در كتاب 
 اثـر  منابع مورد استفاده در تدوين و تنظـيم   و ارجاعات به استنادها ميزان دقت در •

و نويسـنده آدرس دقيـق منـابع مـورد اسـتفاده در اثـر را        اسـت ضعيف  يتاحدود
اثـر،   127منابع مورد استفاده در صـفحه  مثال  عنوان به. ذكر نكرده است يدرست به

 . تمشخص نيست كه مربوط به كدام كتاب، نويسنده و چه سالي اس
در  »مديريت توسعه«درس  يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •

از آن  تـوان  يمـ و  ردرشته مديريت دولتـي و در مقطـع كارشناسـي مطابقـت نـدا     
 كـرد؛ براي مطالعات اجتماعي دانشجويان استفاده  يدرس كمكيك منبع  عنوان به

بـل فهـم بـا    آن بـومي و قا  يها مثال شتريبو  ستينزيرا مطالب آن ساده و روان 
 .وجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران نيستت

  
  پيشنهادها

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها
 : اثر را ارتقا بخشيدكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل

  .دبي مجدد متن كتابويرايش و نگارش ا •
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، فهرسـت منـابع و   ل، فهرسـت مطالـب تفصـيلي   كردن مقدمه براي هر فصاضافه •
  . شناسي به كتابكتاب

، طـرح بحـث مقـدماتي،    علمي نظير نمودار، جـدول  استفاده بيشتر از فنون و ابزار •
  .نتيجه جهت تبيين بهتر مطالب كتاب، نقشه، تصوير و نهايي يبند جمع

 . لبكتاب بين عناوين و محتواي مطا برقراري نظم و انسجام درون هر فصل از •
از وضـعيت توسـعه    ييهـا  مثـال همـراه بـا   ه از منابع و اطالعات نو و جديد استفاد •

 .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران
مـديريت  «درس  يهـا  سرفصـل كتاب با اهـداف و   يها سرفصلانطباق اهداف و  •

 .مصوب وزارت علوم يها سرفصلبر مبناي  »توسعه
 .درس يها سرفصلتلف در ارتباط با مخ يها مثالمطالعات موردي و استفاده از  •

  
  
  



  
  
  
  

  »مديريت اسالمي و الگوهاي آن«
  
  

  جوكار اكبر يعلفروزنده دهكردي و  اهللا لطف: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  395 :تعداد صفحات
       
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
صـحافي و طـرح جلـد خـوب      ،ييآرا صفحه، ينگار وفحر ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •

باعـث   مناسب صورت پذيرفتـه، كـه   صورت بهها  زيرا فونت و آرايش صفحه ؛است
همچنـين طـرح جلـد بـا عنـوان      . دكنمطالب را درك  يراحت بهتا خواننده  شود يم

 .اسالمي در آن استفاده شده است يها طرحو از  داردخواني كتاب هم
خـوب رعايـت    يتاحـدود بي ويرايش و نگارش در متن كتـاب  قواعد عمومي و اد •

 . استدر نتيجه مطالب كتاب ساده و روان  .است هشد
 »مديريت اسالمي و الگوهـاي آن « منبع اصلي براي درس عنوان بهادشده يكتاب  •

 .   شوديممديريت و در مقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور استفاده  يها رشتهدر 
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 ها يكاست
ل، فهرسـت مطالـب تفصـيلي، خالصـه كلـي و      وپيشگفتار، مقدمه فص اقدف كتاب •

 .استشناسي گيري كلي و فصلي و كتاب فصلي، نتيجه
 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
شده  يساز معادلتخصصي در متن كتاب درست و صحيح  يها واژهاصطالحات و  •

 يدرسـت  بـه اب مثـال از آيـات و روايـات در مـتن كتـ      عنوان به. رفته استكار هو ب
تهـذيب  «و  »من ال محضره الفقيـه «تخصصي نظير  يها واژه .شده است استفاده
 278در صفحه  »قيام به قسط«و  »تزكيه«هاي و يا واژه 17در صفحه » االحكام

 . شده است يساز معادل يدرست به
و بين فصـول و   داردمحتواي مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •

كـه كتـاب    صـورت  نيبـد  نظم و انسجام وجود دارد؛ يتاحدودهر فصل  نيز درون
از مباني ديني شروع و به اصول وظايف مـديريت بـا رويكـرد اسـالمي خـتم       ابتدا
 .شود يم

و  اسـت و ارجاعات به منابع مـورد اسـتفاده در اثـر خـوب      ميزان دقت در استنادها •
 .  صورت پذيرفته است يدرست بهرعايت امانت در ذكر مĤخذ در پاورقي هر صفحه 

  
  ها يكاست
و است  80و  70 دهه قديمي و مربوط به شيكمابو اطالعات در متن اثر  ها داده •

نوشـته الـواني و    »مديريت عمومي«از منابع علمي دست دوم و سوم نظير كتاب 
  .استفاده شده است انييرضانوشته  »اصول مديريت«

بنـدي   قدماتي، اهداف رفتـاري، جمـع  طرح بحث م(و فنون علمي   از ابزاراستفاده  •
جهـت تفهـيم و تبيـين    ) نقشـه  نهايي، تمرين و آزمون، جدول، نمودار، تصـوير و 

صورت كلي هو فقط از طرح بحث مقدماتي ب استمتوسط  ،محتواي مطالب كتاب
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بيـين مطالـب   و تمرين و آزمون و نمودار در حد بسيار محـدود بـراي تفهـيم و ت   
 .كتاب استفاده شده است

گـردد و  يبرمـ  1370شتر بـه دهـه   يمنابع مورد استفاده ب. ستينبه روز نابع اثر، م •
از  يار انـدك يتعـداد بسـ  . 1350و  1360ش از آن مانند دهـه  يپ يهابه دهه يحت

و عـدالت   يشـتر دربـاره اقتصـاد اسـالم    يگـردد كـه ب   يبرمـ  1380منابع به دهه 
 . گردد يبرنم 1390به دهه  يچ منبعيه. هستند ياقتصاد

تخصصـي مـديريت از    متـون  ازلحاظمنابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتاب  •
متون اسالمي، از منابع دست اول نظيـر قـرآن و    ازلحاظو  استم منابع دوم و سو

و برخي از منابع دست دوم نظير معارف اسالمي نوشته سـعيدي مهـر    البالغه نهج
ولـي كفايـت    معتبـر هسـتند،  ده بر اين اساس منابع مورد استفا. استفاده شده است

 .كند ينم
 بـاره مصـوب وزارت علـوم در   يهـا  سرفصلاثر با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •

مطالب كتاب  يريگ جهتزيرا . خواني چنداني نداردهم» مديريت اسالمي «درس 
رفتـه در اثـر   كارهمفاهيم اسالمي بن يهمچن .تمايل دارد تا مديريت به نظام اداري

 يهـا  سـازمان آنـان در   يريكـارگ  بهعي است تا كاربردي و مدلي براي بيشتر انتزا
  . شده استعمومي طراحي ن

  
  پيشنهاد گيري و نتيجه

 يحت نوشته است، خود نارساست؛ن درس يا يبرا وزارت علوم كه ياهداف و طرح درس
ـ ا يكـه بـرا   يهمه منابع رو نيازا. نوان هم نارساستع ر يانـد، نـاگز  م شـده ين درس تنظـ ي

اما . اندعنوان كتاب را حفظ كرده يول - ن كتابيا ازجمله -اند چوب مصوب را شكستهچار
ن طرح درس در نظر گرفت، كه طرح مورد انتظـار  يا يتوان برايرا م يگريد يهاشاخص
بـودن كـه    تيريعلـم مـد   يدر قلمرو موضـوع  -1 :عبارتند از هان شاخصيا ازجمله. است

با  -2. ن قلمرو، خارج استين اثر از اياخص بخش اعظم ان شيبا ا .است» قلمرو سازمان«
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، است ير كاربردين متن غين شاخص هم، ايكه با ا تيريعلم مد» بودن يكاربرد«فرض 
  .ر كندييد تغينارساست و با يكل بهن درس، يسرفصل ا

هـا  از فصـل  يرخـ و در ب ندرت بهروزآمد  يات علمياز ادب. نو ندارد يساختار علماين اثر 
م قابل يبازتنظ. شوديدر آن مالحظه نم ياژهيت ويخالق وطرح افق نو . فاده شده استاست

را تصـور   يش خود نظمـ يسندگان از پينو .خوردياز مباحث به چشم نم يديمالحظه و جد
. شود كه قابل بحـث اسـت  يف ختم ميبه اصول و وظاو شروع  ينيد ياند كه از مبانكرده
ل يـ به دل يول ؛ن شده استيتدو يقو ينيها دفرضشيو با پ ياثر اسالم رسد كهينظرمبه

ـ ها، مـتن را بـه   فرضشياختالط پ و ميق يك پشتوانه نظرينداشتن  ه يك كشـكول شـب  ي
ـ . اسـت  يآن، اسالم يشناختيهست يهافرضشيپ.كرده است -معرفـت  يهـا فـرض شيپ

ـ  . مغشـوش اسـت   يكلبه» ينيعلم د« بارهدر ژهيو بهآن  يشناخت  يهـا فـرض شيدربـاره پ
  .ندارد يفصلو  درباره روش كتاب، صحبت رايز ،كرد يتوان داورينمز ين آن يشناختروش
اسـاس  بر تـوان  يمـ ، شـكلي و محتـوايي   ازلحاظكتاب  ها يكاستو  توجه به امتيازهابا 

  :، كيفيت شكلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيدپيشنهادهاي ذيل
ل، فهرست مطالـب تفصـيلي، خالصـه    پيشگفتار، مقدمه براي هر فص كردناضافه •

  .شناسي به كتابگيري كلي و فصلي و كتاب كلي و فصلي، نتيجه
نابع جديد و نـو از منـابع دسـت اول در ويـرايش     اطالعات و م يها دادهاستفاده از  •

 . مجدد كتاب
، طرح بحث علمي نظير نمودار، جدول، تصوير، نقشه استفاده بيشتر از فنون و ابزار •

تفهيم و تبيـين   كلي و فصلي جهت يبند جمعي هر فصل و نتيجه و مقدماتي برا
 .بهتر مطالب كتاب

وزارت علوم در درس  يها سرفصلكتاب با اهداف و  يها سرفصلتطابق اهداف و  •
 .»مديريت اسالمي«

  



  
  
  
  
  
  

  »مديريت دانش«
  
  

  دارمي يو هادبابك سهرابي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
   تهران: محل نشر

  اول: بت چاپنو
          290 :تعداد صفحات

  
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
، صـحافي و طـرح جلـد خـوب     ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •

اثـر          يـي آرا صـفحه اسـتفاده شـده و    ينگـار  حـروف بـراي   يفونت مناسب از .است
 عنـوان   بـه ه همچنين با توجـ . دشو ينمخستگي خواننده صورتي است كه باعث به

 .خواني داردهم »مديريت دانش« كتاب، طرح جلد با مفاهيم
و مطالب شده خوب رعايت  يتاحدودقواعد عمومي و ادبي ويرايش در متن كتاب  •

 . استساده و روان  شيكمابكتاب 
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در رشـته مـديريت     »مـديريت دانـش  «منبـع  درس   عنـوان  بـه  تـوان  يمكتاب از  •
ارشـد اسـتفاده   الكترونيك در مقطع كارشناسـي  ، گرايش  تجارتناوري اطالعاتف

   .كرد
  
 ها يكاست
نتيجـه و   ل، تصـوير و نقشـه، خالصـه كلـي و فصـلي،     ومقدمـه فصـ   فاقـد  كتاب •

 .استشناسي بندي كلي و فصلي و كتاب جمع
 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 يتاحـدود هاي تخصصي در مـتن كتـاب    سازي و كاربرد اصطالحات و واژه معادل •

، 243مثال در صفحه  عنوان به. وجود دارد ييها نقصموارد  يرخدر ب ست واخوب 
ــا  Machinec–based Learningواژه  در  video conferencing  واژهو ي

 .سازي نشده است درست معادل صورت به 246صفحه 
ولـي بـا    ،منابع و متون مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتاب داراي اعتبـار بـوده   •

زيرا اكثر منابع مورد استفاده مربوط بـه  . ستينبع موجود و جديد كافي توجه به منا
 . است 2004از  شيپ يها سال

و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     ميزان دقت در استنادها •
. صورت پذيرفتـه اسـت   يدرست بهذكر مĤخذ  دررعايت امانت  ،خوب بوده يتاحدود

 .  است خذأذكر ملب مورد استفاده بدون موارد مطا يرخولي در ب
 
  ها يكاست
بنـدي نهـايي،    جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (علمي  استفاده از ابزار •

 جهت تفهيم و تبيين مطالب كتاب )نقشه تصوير و جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
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وير بندي نهايي، آزمون، تص و از تمامي فنون علمي نظير جمع استدر حد متوسط 
 .و نقشه و اهداف رفتاري استفاده نشده است

ولـي بـين فصـول و     دارد،محتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آن انطبـاق    •
مثـال در   عنـوان  بـه . درون هر فصل از كتاب نظم و انسجام چنداني وجـود نـدارد  

ـ هاي دانش، بـه   از ذكر چارچوب پس، نويسنده 53صفحه  وارد موضـوع   بـاره  كي
، 9در سـطر   54يا در صـفحه  . شود يمساختاري دانش سازماني  ييگرا واقعنظريه 

     توانـد  ينمـ كـه ايـن امـر     كنـد  يممطرح  ها سازمانرا براي  يا حلقهيادگيري تكه
 .آورنده دانش باشدوجودبه

از  شيپ يها سالو مربوط به  ستينروز هب شيكمابو اطالعات در متن اثر  ها داده •
در  .نـدارد نگارش و ارائه مطالب در اثر وجود  ازلحاظي نوآوري چندان.  است 2004

بررسي «و » فلسفي دانش يها دگاهيد«باره زمينه محتوايي برخي از موضوعات در
تـوان مـوارد جديـدي     را مـي  »عوامل موفقيت اجرايي مديريت دانش در سـازمان 

 . دانست
، ردوجـود نـدا   »مـديريت دانـش  «مصوب در درس  يها سرفصل نكهيابا توجه به  •

  بـه ولـي بـا توجـه    . كردتناسب و جامعيت محتوا و موضوع اثر را ارزيابي  توان ينم
، مقدمه و نه در بخش مشخصـي از كتـاب  ، نه در ) MBAبا رويكرد(كتاب  عنوان
 .توضيح داده نشده است  MBAرويكرد

ضـوع دانـش،   مو بارهديني و اسالمي در يها ارزشبا توجه به مطالعات فرهنگي و  •
بودن مباني فكـري و فلسـفي متفكـران غربـي در مـتن      ، غالبعه آنكسب و توس

 .  ويكرد فرهنگ بومي و اسالمي در آن مالحظه نشده استر ،بسيار مشهود بوده
  

 هاشنهاديپ
اسـاس  بر تـوان  يمـ ، شكلي و محتوايي ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها

 : ارتقا بخشيد اثر راكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل
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تصـوير و نقشـه، خالصـه كلـي و فصـلي،       مقدمه بـراي هـر فصـل،    كردناضافه •
   .شناسي به كتابگيري كلي و فصلي و كتاب نتيجه

آتـي   يهـا  چـاپ و اصـطالحات تخصصـي در    ها واژهسازي و كاربرد مجدد  معادل •
 .كتاب

، آزمون ،هايين يبند جمع، علمي بيشتر نظير اهداف رفتاري استفاده از فنون و ابزار •
 .نقشه جهت تبيين بهتر مطالب كتاب و ريتصو

 : فصول كتاب براساس عناوين ذيل يساختاربند •
 محور دانش، ضرورتي براي اقتصاد مديريت دانش 
  و فرايندها  ها ستميس، مديريت دانش، ديدگاه فلسفي، تعاريف 
  فكري  يها هيسرمامديريت دانش و  
  مديريت دانش  يها ستميس 
  نوين در مديريت دانش  يها يفناور 
  فرايندهاي مديريت دانش  
   ها سازمانعوامل موفقيت اجرايي مديريت دانش در  
   ها سازمانموارد موفق اجرايي مديريت دانش در  

 .  درباره موضوعات مديريت دانشاستفاده از داده و اطالعات و متون جديد و نو  •
آن مبتنـي بـر رويكـرد     بررسي و مطالعه مفاهيم و ماهيت دانش و شيوه مـديريت  •

  .فرهنگ بومي و اسالمي
 . MBAريح ساختار كتاب بر مبناي رويكردتش •
بازنويسي متن مقدمه كلي در ابتداي كتاب بـر مبنـاي تشـريح سـاختار و مطالـب       •

  .كتاب يها فصلمحتواي 
  
 
 



  
  
  
  
  

  »مديريت استراتژيك«
  
  

  فروزنده اهللا لطف: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  تهران: محل نشر
  نهم: نوبت چاپ

  192 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 از. اسـت ، صحافي و طرح جلد خوب ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
   هـاي اثـر    آرايـي صـفحه   استفاده شده و صـفحه  ينگار حروفبراي  يفونت مناسب

 عنـوان   بـه همچنين با توجـه  . دشو كه باعث خستگي خواننده نمي  صورتي استبه
 .مديريت استراتژيك تناسب دارد كتاب، طرح جلد با مفاهيم

خـوب رعايـت    تاحـدودي قواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •
 رخـي از عبـارات نظيـر   ولي در ب. استساده و روان  كمابيشو مطالب كتاب  شده

موفقيـت مسـتمر    كـه  ينحـو  بـه تـا  «، 10در صفحه » يزير برنامهپس از تدوين «
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، ارزيابي مـديريت  مدير در فرايند تدوين، طراحي، اجرا«و يا  8در صفحه  »سسهؤم
 .د ويرايش و نگارش رعايت نشده است، قواع11در صفحه  »استراتژيك

در رشـته مـديريت   » مـديريت اسـتراتژيك  «درس  منبـع اصـلي   عنـوان  بـه كتاب  •
 . شوديمم نور استفاده بازرگاني و در مقطع كارشناسي دانشگاه پيا

  
  ها يكاست
، فهرست منابع  كلي و فصلي بندي ، نتيجه و جمعكلي و فصلي خالصه فاقد كتاب •

 . شناسي استو كتاب
خـوب رعايـت    تاحـدودي قواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتـاب   •

 رخـي از عبـارات نظيـر   ولي در ب. استساده و روان  كمابيشو مطالب كتاب  شده
موفقيـت مسـتمر    كـه  ينحـو  بـه تـا  «، 10در صفحه » يزير برنامهس از تدوين پ«
، ارزيابي مـديريت  مدير در فرايند تدوين، طراحي، اجرا«و يا  8در صفحه  »سسهؤم

 .به درستي نگارش نشده است، 11در صفحه  »استراتژيك
  

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

تخصصـي در مـتن    يهـا  واژهو كاربرد مناسب و خوب اصطالحات و  يساز معادل •
 يهـا  واژه ،»هـاروارد  يهـا  يمش خطدر مدل « 21مثال در صفحه  عنوان به. كتاب

را درسـت   »هـا  قـوت « و» هـا  ضـعف «، »هـا  فرصت«، »تهديدها« تخصصي نظير
 . كرده است يساز معادل

نهـايي،   يبنـد  جمـع  ،طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري  (علمي  از ابزاراستفاده  •
جهت تفهيم و تبيين بهتر مطالـب  ) و نقشهتصوير  ، نمودار،جدول ،نو آزموتمرين 
و فنون نظير تصوير و نقشه بهره گرفتـه    ، از تمامي ابزارسط بودهدر حد متوكتاب 

 .نشده است
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و بـين فصـول و نيـز     داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالـب آن انطبـاق    •
مـوارد ناهمـاهنگي    يرخـ بولـي در   ،درون هر فصل نظم و انسجام وجـود داشـته  

 يهـا  بخـش ، پيونـد متغيرهـاي   مثال در فصـل چهـارم   عنوان به. شود مشاهده مي
صـل پـنجم در   است و يا در ف رنگ كمبا استراتژي و مديريت استراتژيك  گانه پنج

ولي  ،پرداخته شده يا فهيوظ يها ياستراتژ، تنها به موضوع زمينه اجراي استراتژي
مـديريت  (نكـه فصـل هفـتم    ييـا ا . فـول مانـده اسـت   سـازماني مغ  يها ياستراتژ
 .با مديريت استراتژيك ندارد يتناسب گونه چيه) يور بهره

ولـي بـا توجـه بـه      ،تدوين و تنظيم كتاب داراي اعتبار بوده درمنابع مورد استفاده  •
 .ستينمنابع موجود و جديد كافي 

تـدوين و تنظـيم اثـر    و ارجاعات به منابع مورد استفاده در  دقت در استنادهاميزان  •
صـورت پذيرفتـه    يدرسـت  بهو رعايت امانت جهت ذكر مĤخذ  استخوب  يتاحدود
 . منابع مورد استفاده ذكر شده است ،هر صفحه از كتاب و در پاورقي آن در است و

مصـوب وزارت علـوم در    يهـا  سرفصـل كتاب با اهداف و  يها سرفصلاهداف و  •
ت بازرگـاني و در مقطـع كارشناسـي    در رشته مديري »مديريت استراتژيك«درس 

   .منبع اصلي استفاده كرد عنوان به توان يمو از كتاب  داردخواني و تناسب هم
  

  ها يكاست
اسـت  سال قبل  پانزدهقديمي و مربوط به  يتاحدودو اطالعات در متن اثر  ها داده •

منـابع  «ذكـر   هـم  آن ،مگر يك مـورد . خورد ينمو نوآوري چنداني در اثر به چشم 
 . استكتاب در پايان  »براي مطالعه بيشتر

در متن كتـاب   شده مطرح يها هينظرمحتواي علمي و پژوهشي مباني و مفاهيم و  •
، باورهـا و هنجارهـاي غربـي نگاشـته شـده و رويكـرد       ها ارزشبر مبناي رويكرد 

  .و اسالمي در آن مالحظه نشده استفرهنگ بومي 
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 پيشنهادها
 اسـاس بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يتكاسو  با توجه به امتيازها

 : بخشيد اثر را ارتقاكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل
  .ويرايش و نگارش ادبي مجدد متن كتاب •
كلـي و  (فهرسـت منـابع، خالصـه     ،كلي و فصلي يريگ جهينتمباحث  كردناضافه •

  .شناسي به كتابو كتاب) فصلي
نمونـه فصـل پـنجم و     عنـوان  بـه ام درون هر فصل از كتاب برقراري نظم و انسج •

  . هفتم
 .از كتاب) يور بهرهمديريت (حذف مباحث فصل هفتم  •
گيري رويكرد فرهنگ بومي و اسالمي در محتواي علمي و پژوهشي مبـاني،  كاربه •

  .مديريت استراتژيك در متن كتاب يها هينظرمفاهيم و 
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  »مديريت دانش«
  
  

  احمدي و علي صالحي   اكبر يعل: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  نهم: نوبت چاپ

  368 :تعداد صفحات
  

مـديريت    رشـته  در »مـديريت دانـش  «درس  يها سرفصلكتاب با توجه به نقد و بررسي 
 ارشـد از نظـر شـكلي و   جارت الكترونيك در مقطع كارشناسـي تفناوري اطالعات، گرايش 

 پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شـكلي و  گيري، پس از نتيجه وشود يم انجامحتوايي م
  .گرددميمحتوايي آن ارائه 

       
  كلي اثرش يبررس

  امتيازها
در . است، صحافي و طرح جلد خوب ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

اسـت   ينحـو بـه   كتاب ييآرا صفحهاز فونت مناسب استفاده شده و  ينگار حروف
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طرح روي جلد با مفـاهيم و ادبيـات    نيهمچن. دشو مينباعث خستگي خواننده  كه
  . خواني داردمديريت دانش هم

كتابـداري و   در رشـته  »مديريت دانـش «عنوان منبع اصلي درس هبادشده يكتاب  •
 . شوديمپيام نور استفاده  دانشگاه يرسان اطالع

  
  ها يكاست
 و مطالـب  اسـت ضعيف  يتاحدودگارش در متن كتاب قواعد عمومي ويرايش و ن •

در  »محـور شايسـتگي  «مثـال كلمـات    عنوان به. ستين و روانكتاب چندان ساده 
و يـا در   اسـت  نـامفهوم  259در صـفحه   »نمودننحوه متريك«و يا  227صفحه 
ذيـل آن تطـابق    ، هدف رفتاري آنها با عبـارات اول، سوم، پنجم و دهم يها فصل

   . كامل ندارد
  .شناسي استگيري، فهرست موضوعي و كتاب نتيجه فاقد كتاب •

 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
. رسـد ينظـر مـ  بدون اشكال به ياصطالحات تخصص يزساموارد معادل شتريبدر  •

ــ ــفحه  يول ــوان  194در ص ــاط قابل«در عن ــارتب ــاتي ــتراتژ يه ــور ياس  ك و مح
محـور  «، 195لـب در صـفحه   ح مطيز در توضيو ن» ت دانشيريها با مديستگيشا
اگـر   امـا  ،اسـت  درج نشـده  ن واژهيا يسيمعادل انگل. نامفهوم است »هايستگيشا

در  »يمحـور  يهـا يسـتگ يشا«باشـد،   Core Competenciesمنظور برگردان 
  .ات مربوط متداول استيادب

و بين فصـول و درون   داردمطالب آن مطابقت  و فهرستمحتواي كتاب با عنوان  •
  .وجود دارد و انسجامنظم  شيابكمهر فصل 
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 مختلـف ذكـر شـده    يهادگاهيدانش از د يبندطبقه ،فصل اول 15در صفحه  
اسـت،   نظـر  صـاحب نـام   ،مبنـا ) ارسـطو  يبنـد ميتقسـ (در مورد اول  است كه

  .انجام شده استموضوع  ين كار بر مبنايگر ايدر موارد د كه يدرحال
تكـرار شـده   » ت دانشيريمداصول «عنوان  ،فصل دوم 51و  48در صفحات  

اصل درج شـده و   هفتكه  )1997(داونپورت و پروساك  از منبع بار كي است؛
از اصـل   نكـه ياضـمن  (كـه ده اصـل درج شـده     )1997( داونپورت ك بار ازي

 .است) امدهيف به عمل نيز تعريش نت دانيريمد
كـه   شـده  ذكـر  ياتحيتوض ،»كاربرد دانش«با عنوان  77صفحه  دوم در فصل 
ـ «ن عنـوان نـدارد، ماننـد    يبا ا يز آنها تناسبا يرخب و » ع اشـتراك دانـش  موان

ر همـان صـفحه عنـوان    د. »اطالعـات  يه فناوريت دانش بر پايريمد پروژه«
ـ كـه ا  آمده» يمات راهبرديرد دانش در تصمكارب«به نام  يگريد ن دو مـورد  ي
  .كپارچه شوديتوانست يم
فصـل دوم   74و  73در صـفحات   هـا، ن فصليو ب ين كلياز نظر انسجام عناو 

ك فصـل بـا   ي كه يدرحالدرج شده است،  »ت دانشيريمد يهاچالش«عنوان 
مطالـب   نكـه يانكته جالب توجـه  . وجود دارد) فصل نهم(ن عنوان در كتاب يا

. فصل نهم تكرار شده اسـت  288و  287در صفحات  درست ادشدهيصفحات 
 ،فرهنـگ دانـش وجـود دارد    عنـوان  ،فصـل اول  29مشابه در صـفحه   طور به

  .در كتاب هست) فصل هشتم( ييك فصل با عنوان فرهنگ داناي كه يدرحال
در دانشـگاه   يرسـان  اطـالع براي رشته كتابـداري و   ادشدهيبا توجه به اينكه كتاب  •

 بـا عنـوان  مـديريت نيـز درسـي     يهـا  رشـته پيام نور تدوين و تنظـيم شـده و در   
ي در دروس يك منبع كمكـ  عنوان بهاز آن  انتو يم، داردوجود ن »مديريت دانش«

اطالعـات مـديريت    يهـا  ستميس، مباني سازمان و مديريت، مديريت منابع انساني
 .    كرداستفاده  ...و
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  ها يكاست
بنـدي نهـايي،    جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (استفاده از ابزار علمي  •

تفهيم و تبيين مطالب كتاب  جهت) نقشه تصوير و جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
، نقشه بندي نهايي، تصوير جمع بحث مقدماتي، از طرح، ولي استخوب  يتاحدود

  .آزمون بهره گرفته نشده است و
هاي جديد در حـوزه   جديد نموده و نوآوري يتاحدوددر متن اثر  ها دادهاطالعات و  •

ستفاده در تدوين و خورد، زيرا منابع مورد ا مباحث مديريت دانش زياد به چشم نمي
 . كتاب نيستند فيتألتنظيم اثر خيلي نزديك به زمان 

، زيـرا منـابع   سـت ينمنابع مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتـاب معتبـر و كـافي     •
كـه   آن استانتظار بر  .استماهنامه تدبير  يها شماره از كتاب، ياديز يها بخش

 . شوداز منابع دست اول علمي استفاده 
ار ياول صفحه مقدمه كتاب گرفته تا فصل آخر، مـوارد بسـ   بندتاب، از در سراسر ك •

ارجاع داده شده كـه مشخصـات آنهـا در فهرسـت      يوجود دارد كه به منابع ياديز
ششـم و   يهـا در فصل. است گونهنيا يكلبهفصل چهارم . وجود ندارد يانيمنابع پا
نمونه، شـماره   نوانع به. ستيرد، مشخصات منابع در فهرست نچند مو جز بههفتم، 
  :شوديارائه م يصفحات

   .32و  25، 11، 10، 6، 4، 3، 2، 1 :فصل اول 
   .64و  5، 51، 50، 47، 46، 45 :فصل دوم 

ن كتاب مربوط يام نور، مشخص شد كه ايدانشگاه پ يگاه اطالعاتيبا مراجعه به پا  •
ـ از ا ياست و سرفصل يرسانو اطالع يرشته كتابدار يبه مقطع كارشناس ن درس ي

 يابيقات و ارزشيمركز مطالعات و تحق(گاه وزارت علوم ين در پايهمچن. افت نشدي
افـت نشـد   ين مورد يدر ا يز طرح درسين) سازمان سنجش آموزش كشور يآموزش

شگفتار و مقدمه كتاب يدر پ. نظر شوده تناسب كتاب با اهداف درس اظهاركه دربار
چنـد واحـد و چـه     ياست و بران كتاب منبع كدام درس يهم مشخص نشده كه ا
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شگفتار آمده كـه كتـاب بـا    يدر پ نكهيابا توجه به  يول. است افتهينگارش  يمقطع
توان اظهار داشت كه ين شده است، ميه و تدويها تهها و كتابخانهكرد دانشگاهيرو
ر فصـول  يسا يكتاب لحاظ شده و محتوا) ازدهمي(كرد فقط در فصل آخر ين رويا

ـ دنظر و تقويازمند تجدين نظر نيكتاب از ا يمحتوا نيبنابرا. دارد يجنبه عموم ت ي
  . است

  
  هاشنهاديپ

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، شكلي و محتوايي ازلحاظكتاب  يها يكاستو  ه امتيازهابا توجه ب
 : ، كيفيت شكلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيدذيل يشنهادهايپ

  .نگارش ادبي و علمي مجدد متن كتابويرايش و  •
  .شناسي به اثر، فهرست موضوعي و كتابيريگ جهينتمباحث كردن اضافه •
  .تخصصي يها واژهو كاربرد دوباره اصطالحات و  يساز معادل •
  .، نقشه و آزمونعلمي نظير تصوير استفاده بيشتر از ابزار •
  .آتي يها چاپاول در حوزه مديريت دانش در  ستو دجديد  از منابعاستفاده  •
  .لب هر صفحه از كتاب در پاورقي آنفاده در تدوين مطاذكر منابع مورد است •

  





  
  
  
  
  

  »مديريت توليد«
  
  

  بابك كاظمي  : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  سيزدهم: نوبت چاپ

  421 :تعداد صفحات
  

رشته مـديريت فنـاوري    در »مديريت دانش«هاي درس با توجه به سرفصل ادشدهيكتاب 
محتـوايي   ارشد از نظر شـكلي و ، گرايش  تجارت الكترونيك در مقطع كارشناسيعاتاطال
محتـوايي آن   پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي وان يشود و در پايمبررسي  نقد و
  .گردديمارائه 

  
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
، صـحافي و طـرح جلـد خـوب     ييآرا صفحه، ينگار حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •

 هـا  صـفحه نگـاري اسـتفاده شـده و آرايـش      ، زيرا از فونت مناسب در حروفاست
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خواننـده احسـاس    شـود  يمـ  سـبب اين امـر   .طراحي شده است يمناسب صورت به
 . خستگي در مطالعه اثر نداشته باشد

ه كـه  شـد رعايـت   يخـوب  بـه قواعد ادبي و عمومي ويرايش و نگارش متن كتـاب   •
 .استنگارش ساده و روان مطالب كتاب داراي آن،  جهيدرنت

در  »مـديريت توليـد و عمليـات   «منبع اصـلي بـراي درس    عنوان به ادشدهيكتاب  •
  . شوديمرشته مديريت بازرگاني در دانشگاه پيام نور استفاده 

  
  ها يكاست
 .  استشناسي بندي و كتاب ل، نتيجه و جمعومقدمه فص فاقد كتاب •

  
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
شده سازي  هاي تخصصي در متن كتاب درست و صحيح معادل واژهاصطالحات و  •

ــ ــار هو ب ــهك ــدرفت ــه. ان ــوان ب ــفحه   عن ــال در ص  Production ، واژه10مث
Management يهـا  واژه 20، در صفحه inputs، Processes  وoutputs  و در

 يخــوب بــه downtime و Preventive، reliabilityهــاي  واژه 119صــفحه 
 .اندشدهسازي  معادل

بنـدي   جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (و فنون علمي  ابزاراستفاده از  •
جهـت تفهـيم و تبيـين    ) نقشـه  تصـوير و  ، نمـودار، جدول آزمون، نهايي، تمرين و

، بحـث  ، طـرح از تصـوير، نقشـه  ولي  است،خوب  يتاحدود محتواي مطالب كتاب
 .   نهايي بهره گرفته نشده است يبند جمعمقدماتي و 

بـين فصـول و نيـز     ،محتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق داشـته  •
كه هر فصل با يك  بدين نحو. ش نظم و انسجام وجود دارديكمابدرون هر فصل 

 چنـد گفتـار  و سپس مطالب فصل در قالـب  شود يمهدف كلي و پيشگفتار شروع 



  83   توليدمديريت 

 

و در پايـان  ابـد  ييمادامه  ييخودآزما، محتواي مطالب و رفتاري يها هدفشامل 
 . شود يمبا يك خالصه تمام 

كـه  صـورت  نيبـد  ،اسـت داراي نوآوري كتاب در شيوه مطالعه و خودآموزي كتاب  •
   مطـرح  »راهنمـاي مطالعـه كتـاب   « را در قالـب  نويسنده ابتدا نحوه مطالعه كتاب

ينـه مباحـث مـديريت توليـد و     سپس كتاب را در گفتارهاي مختلف در زم .كنديم
 . دهد يممراه با آزمون ارائه ، هعمليات

  
  ها يكاست
سـال قبـل    پـانزده و مربوط به حداقل  ستينروز هو اطالعات در متن اثر ب ها داده •

ـ  يها دههاكثر منابع مورد استفاده در تدوين كتاب مربوط به . است  1380از  شيپ
 . است

زيـرا   .ستينكافي  ،مورد استفاده در تدوين و تنظيم كتاب معتبر بوده و متونمنابع  •
 .هستند 80قبل از  يها دههمربوط به  شتريب
و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     هااستناد در ميزان دقت •

ـ  استضعيف  يتاحدود ا و نويسنده مĤخذ مورد استفاده را در پاورقي هر صفحه و ي
هـاي   همگر در چند مورد جزئـي نظيـر صـفح    در پايان هر فصل ذكر نكرده است؛

 .240و  209 ،208، 152، 146، 106
مصوب وزارت علوم  يها سرفصلبا اهداف و  ادشدهيكتاب  يها سرفصلاهداف و  •

 . انطباق دارد يتاحدود »مديريت توليد و عمليات«درس در 
ديگـر اسـتقرار    يهـا  روش، كنترل موجودي يها مدل، تقاضا ينيب شيپبه مباحث  •

كردن خطـوط مونتـاژ   سو باالن  most ينجس زمانجديد  يها روش، آالت نيماش
 .درست پرداخته نشده است... و
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  پيشنهادها
اسـاس  تـوان بر  و محتوايي، مـي  يشكل ازلحاظهاي كتاب  و كاستي با توجه به امتيازها

 : بخشيد ل، كيفيت شكلي و محتوايي اثر را ارتقاپيشنهادهاي ذي
  . شناسي به كتابگيري و كتاب ، نتيجهكردن مقدمه براي هر فصلاضافه •
 .استفاده از منابع و متون جديد و نو در ويرايش مجدد كتاب •
و تنظـيم كتـاب در پـاورقي هـر      ذكر آدرس دقيق متون مورد اسـتفاده در تـدوين   •

 .صفحه
مـديريت توليـد   «مصوب وزارت علـوم در درس   يها سرفصلبا توجه به اهداف و  •

از مطالب كتـاب   يبرخاست  ، بهترواحد 3در مقطع كارشناسي به ارزش  »عمليات
و   pertزماني، روش يها يسر، رياضي يها روشنظير عناوين فصل دهم شامل 

cpm از كتاب حذف شود... و. 
 .دهي الزم انجام شود، مرجعشده استفاده و منابعمتون  تناسب به •
 .چهارم كتاب در فصلاستقرار  يها طرحانواع كردن اضافه •
 .نان كاملتحت شرايط اطمي يها مدلارائه  •
 .هشتم در فصل  mrpبحث كردناضافه •
  .جايابي كارخانه يها مدلارائه  •

  



  
  
  
  
  

  »نيروي انساني يور بهرهمديريت «
  
  

  عزيزي رضا يعلموغلي و  رضا يعل: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  303 :تعداد صفحات
  

رشـته   در »وري نيروي انسانيمديريت بهره«هاي درس رفصلادشده با توجه به سيكتاب 
 وشــود يمــبررســي  محتــوايي نقــد و در مقطــع كارشناســي از نظــر شــكلي ومــديريت 

      .گردديمحتوايي آن ارائه م پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و
        
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
، صـحافي و طـرح جلـد خيلـي     ييراآ صفحهنگاري،  حروف ازلحاظكيفيت چاپ اثر  •

همچنـين بـا توجـه    . اسـت  هـا مناسـب   و آرايش صـفحه  حروفزيرا . استخوب 
 . خواني داردنيروي انساني هم يور بهره، طرح جلد با مفاهيم كتاب عنوان به
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شـده  خوب رعايـت   يتاحدودقواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش متن كتاب  •
عبـارات   مـوارد  يرخـ ولـي در ب . اسـت وان سـاده و ر  مطالب كتاب جهيدرنت .است

 : نظير ،گرددباعث دشواري خواندن متن مي، مفهوم بودهنا
خود را رهـا   تياهم كمخود را از امور جزئي و  لهيوس نيبدتا «: 14، سطر 142ص  

  .»سازد
 .»نده كاركنان منعطف استسومين برگ نشانگر نماي«: 18، سطر 146 ص 

 »وري نيروي انسانيمديريت بهره«لي براي درس عنوان منبع اصهب ادشدهيكتاب  •
ارشد در دانشگاه پيـام نـور اسـتفاده    مديريت دولتي و در مقطع كارشناسيدر رشته 

 . شوديم
  
  هاكاستي

 . است شناسيبندي و كتاب گيري و جمع نتيجه فاقدكتاب  •
 

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

 شده يساز معادلو صحيح  هاي تخصصي در متن كتاب درستاصطالحات و واژه •
 Time study،Feed يهـا  واژه، 10مثـال در صـفحه    عنـوان  به .اندرفتهكار هو ب

back   هواژ 15و در صــفحهStrategic Quality Management   درســت
 .اند شده يساز معادل

بنـدي   جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (و فنون علمي  ابزاراستفاده از  •
تفهـيم و تبيـين    يبـرا  )نقشـه  تصـوير و  ، نمـودار، جدول ،آزمونو نهايي، تمرين 

، نقشه و تمـرين بهـره   است، ولي از تصويرخوب  يتاحدودكتاب محتواي مطالب 
 .گرفته نشده است
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و بين فصـول و   داردمحتواي مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •
 از موضـوعات  يرخـ ولـي ب نظم و انسجام وجود دارد  يتاحدودنيز درون هر فصل 
 :نظير نيروي انساني ندارد، يور بهرهارتباطي با مفاهيم 

  ستيز طيمح يور بهره: 120ص  
 ناشي از توليد به مقياس وسيع  يها ييجو صرفه: 148ص  
 در سطح خرد در فصل نهم  يور بهره بر مؤثرعوامل  

ين و تنظـيم اثـر   و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدو  ميزان دقت در استنادها •
 . صورت پذيرفته است يدرست بهو رعايت امانت در ذكر مĤخذ  استخوب  شيكماب

مـديريت  «مصـوب علـوم در درس    يها سرفصلودن اهداف و ببا توجه به قديمي •
ي با توجـه بـه   ول. بناي خوبي براي انطباق دادن نيستم »نيروي انساني يور بهره

نيـروي   يور بهـره مـديريت  «ي درس بـرا  ادشـده ي، كتـاب  ادبيات جهاني موجـود 
يـك منبـع    عنـوان  بـه ارشـد  ه مديريت دولتي در مقطع كارشناسيدر رشت »انساني
 . استمناسب  يدرس كمك

  
  ها يكاست
از منـابع دسـت دوم    شتريبو  استقديمي  يتاحدودو اطالعات در متن اثر  ها داده •

ـ زاا. آوري شده است وري نيروي انساني جمع در حوزه مديريت بهره نـوآوري   روني
 بـا عنـوان   در فصـل نهـم   يـك مـورد   مگـر  ،خـورد  ينمـ چنداني در اثر به چشـم  

 .»در ايران با رويكرد تطبيقي و اسالمي يور بهره«
مـديريت  «از چهـار كتـاب    شـتر يبمنابع مورد استفاده در تدوين و تنظـيم كتـاب،    •

از اعتبـار  ع منابرو نيازا. است، كاظمي و خاكي آقايان طاهري، ابطحي» يور بهره
 .  نيستند برخوردارو كفايت الزم 

  
  



  مديريتنقدنامه     88

 

  پيشنهادها
اسـاس  بر تـوان  يمـ ، شكلي و محتوايي ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها

 : يت  شكلي و محتوايي اثر را ارتقا بخشيدكيف ،ذيل يشنهادهايپ
  .ويرايش عمومي و ادبي مجدد متن كتاب •
   .شناسي و تمرين به كتابكتاب، كلي و فصلي يريگ جهينت كردناضافه •
  .و اطالعات و منابع جديد و نو در ويرايش مجدد كتاب ها دادهاستفاده از  •
 : ذف برخي از موضوعات از كتاب نظيرح •

 ناشي از توليد به مقياس وسيع  ييجو صرفه 
 سرمايه  يور بهره 
 دولت الكترونيك 
  ستيز طيمح يور بهره 
 رد  در سطح خ يور بهرهبر  مؤثرعوامل  

 : نيروي انساني به كتاب، نظير يور بهرهبرخي از موضوعات مربوط به  كردناضافه •
  در منابع انساني يتوانمندساز، توسعه و يور بهرهتفاوت  
  منابع انساني يور بهرههاي مختلف  مدل 

  
  



  
  
  
  
  

  »هاي اطالعات مديريت سيستم«
  
  

  سرلك يو محمدعلحسن فراتي : مؤلف
  ردانشگاه پيام نو: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  314 :تعداد صفحات
    

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 يتاحـدود  جلـد  طـرح  و صـحافي  آرايـي،  صفحه نگاري، حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 در حـد كتـاب   يهـا  صفحه ييآرا و صفحه ينگار حروف كه معنا بدين .است خوب

 مـديريت،  اطالعـات  هـاي  سيستم احثمب به توجه با آن جلد طرح و است متوسط
 .است آن عنوان يايگو

 در» مـديريت  اطالعـات  يهـا  سـتم يس«درس  منبع اصلي عنوان به ادشدهي كتاب •
  دانشـگاه پيـام نـور    ارشـد يو كارشناس كارشناسي مقاطع در و مديريت هاي رشته

   .دشو مي تدريس
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  ها يكاست
 و اسـت  متوسـط  ر حـد دكتـاب   متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •

  .است روان و سادهش يكماب كتاب مطالب
 خالصه فصلي، و يكل يبند جمع و نتيجه اجمالي، فهرست كلي، مقدمه فاقد كتاب •

  .است شناسيكتاب و فصلي و كلي
  

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم صلف هر درون

 و نـو  جديد و متون منابع از و است روزهب يتاحدود اثر متن در اطالعات و ها داده •
 .است شده استفاده كتاب در مختلف يها هينظر ميو تنظ تدوين يبرا

ـ  ،اثر ظيمتن و تدوين در استفاده مورد و متون منابعشتر يب اينكه به توجه با •  و روزهب
 .است كافي يتاحدود و معتبر ادشدهي منابع رونياست، ازا جديد

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات واستنادها  در دقت ميزان •
 . است پذيرفته صورت درستيبه مĤخذ ذكر در امانت رعايت ،بوده خوب

 در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •
 مقطـع  در مـديريت  هـاي  رشـته  در »مـديريت  اطالعـات  يهـا  سـتم يس« درس

 حذف آن عنوان از را» پيشرفته« كلمهد يبا دارد، اما يخوانو هم تناسب كارشناسي
 .كرد
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  ها يكاست
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و يساز معادل •

 اطالعـات  يهـا  ستميس مفاهيمرباره دكه  ييها واژه و اصطالحات و است ضعيف
 .اند نشده يساز معادل يدرست بهاست،   مديريت

 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهـداف  مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •
 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، جدول، آزمون، و تمرين
و  جـداول  از ،ادشـده ي درس فنـي  موضـوعات  به جهتو و با است ضعيف يتاحدود
 بنـدي  جمع رفتاري، اهداف نظير علمي فنون ساير از و شده استفاده كمتر نمودارها
 .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه تمرين، و آزمون نهايي،

  
  پيشنهادها

 براسـاس  تـوان  يم محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب يها يكاست و هاامتياز به توجه با
 :دبخشي ارتقا را اثر محتوايي و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي

 ،يو فصـل  كلـي  يبنـد  جمـع  و نتيجـه  اجمالي، فهرست كلي، مقدمه كردناضافه •
 .شناسي به كتابكتاب و يو فصل كلي خالصه

 مقدماتي، بحث طرح ،و نمودارها جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
    .در كتاب تصوير و نقشه ،و آزمون ينتمر نهايي، يبند جمع

 . كتاب آتي يها چاپ در مناسب ييآرا و صفحه ينگار حروف از استفاده •
در  تخصصـي  و عمـومي  و اصطالحات ها واژه تخصصي و ادبي و نگارش ويرايش •

 .كتاب متن
   .كتاب عنوان از» پيشرفته« كلمه حذف •

 
 





  
  
  
  
  

  »مديريت دولتي يها هيبر نظر يدرآمد«
  

  رضا طهماسبي: فمؤل
  سمت: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  314 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 .اسـت  خـوب  جلد طرح و صحافي ،ييآرا صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 آرايـي  صـفحه  و شـده  اسـتفاده  نگاري حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين

 عمومي قواعد. دشو ينم خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر يها صفحه
 و ساده كتاب مطالب و شده رعايت خوب كتاب متن در نگارش و ويرايش ادبي و

ـ نظر ميو مفاه مطالب با تواند يم يراحت به و خوانندهاست  روان  مـديريت  يهـا  هي
 .كند و درك نموده برقرار ارتباط دولتي

 در» دولتـي  مديريت مباني« درس كمكي منبع عنوان به توان يم راادشده ي كتاب •
  .دكر استفاده ارشديو كارشناس كارشناسي مقاطع در و دولتي مديريت رشته
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  ها يكاست
 كلـي،  بنـدي  جمـع  و نتيجه اجمالي، فهرست ل،وفص مقدمه پيشگفتار، فاقد كتاب •

  .است شناسيكتاب و يو فصل كلي خالصه
 ،ودشـ  اسـتفاده  التين يها واژه جايهب فارسي يها واژه از است بهتر جلد طرح در •

 .است فيتأل مذكور كتاب زيرا
  

  
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي يها واژه و اصطالحات كاربرد و يساز معادل •

ـ  حكومـت  دولـت،  يهـا  واژه نظير موارد يرخب در ولي است، خوب در  يو حكمران
 يسـاز  معـادل  يدرسـت  به 103در صفحه   contraction out واژه يا و 10 صفحه
شـده،  اسـتفاده   P.Aبراي  »مديريت دولتي«واژه  9  در صفحههمچنين  .اند نشده
 .كار رفته استهب P.M  براي 12همين واژه در صفحه  كه يدرحال

 نهـايي،  يبنـد  جمـع ، يرفتـار  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •
 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )و نقشه تصوير نمودار، جدول، ،و آزمون تمرين
 نهـايي،  يبنـد  جمـع  ،يرفتار اهداف نظير علمي فنون  تمامي از  ولياست،  خوب
 .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه تمرين، و آزمون

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و ظمن فصل هر درون

 و نـو  جديد و متون منابع از و است روزهب يتاحدود اثر متن در اطالعات و ها داده •
 شـده  اسـتفاده  كتاب در مختلف مديريت دولتي يها هينظر ميو تنظ تدوين جهت
 .است
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ـ  اثر، تنظيم و وينتد در استفاده مورد و متون منابع شتريب اينكه به توجه با •  و روزهب
 .است كافي يتاحدود و معتبر ادشدهي منابع رونياست، ازا جديد

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات واستنادها  در دقت ميزان •
  . است پذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است خوب

درس  در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهـداف  بـودن قديمي به توجه با •
ـ نظر بررسي جهت از ادشدهي كتاب ،»يدولت مديريت مباني«  يهـا  يو تئـور  هـا  هي

 يخـوب  كمكي منبع درس،ن يا براي تواند يو م است جديد و كامل دولتي مديريت
 .دباش

  
  ها يكاست
در  مطالب و محتواي) مطالعه نحوه( مطالب ارائه و نگارش ازلحاظ چنداني نوآوري •

 مـديريت  مفاهيم بارهدر غربي علماي اتنظر گردآوري بيشتر و ندارد وجود ابكت
 .است دولتي

 بر اثر در شده مطرح دولتي مديريت يها هينظر و مباني يو پژوهش علمي محتواي •
 در آن يو اسـالم  بـومي  كـرد يو رو شـده  نگاشته غرب علماي يهاريهنظ مبناي

 .است نشده مالحظه
  

  پيشنهادها
 اسـاس رب تـوان  يم ،محتوايي و شكلي ازلحاظ كتاب يها يكاست و هامتيازا به توجه با

 :بخشيدارتقا  را اثر محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي
 بندي جمع و نتيجه اجمالي، فهرست ،فصل براي هر مقدمه پيشگفتار، كردناضافه •

 .به كتاب شناسيكتاب و يو فصل كلي خالصه كلي،
 نهـايي،  يبنـد  جمع ،يمقدمات بحث طرح نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •

   .در كتاب تصوير و نقشه آزمون، و تمرين
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 .كتاب متن در تخصصي و اصطالحات ها واژه تخصصي و نگارش ويرايش •
 حقوق حكمراني، دولت، نظير مفاهيمي بارهدر يو اسالم بومي رويكرد گيري كارهب •

  .در متن كتاب ...و حكومت نوع اداري، نظام شهروندي،
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  »ها سازمان در فرهمند رهبري«
  

  كانگر.الي. جي: مؤلف
  اسماعيلي درضايحموحيد كماليان و : مترجم
  سمت: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  368 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 .اسـت  خـوب  جلد طرح و صحافي ،ييآرا صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 يـي آرا صـفحه  و شـده  اسـتفاده  نگاري حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين

 طرح همچنين .دشو ينم خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر يها صفحه
 .دارد خوانيهم آن به مربوط يها يو تئور رهبري مفاهيم با اثر جلد

 مطالب و شده رعايت خوب كتاب متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 رهبـري  ميو مفاه مطالب با تواند يم يراحت به و خواننده است روان و ساده كتاب

 .كند و درك نموده برقرار ارتباط يخوب به
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 در» رفتارسـازماني  مديريت« درس كمكي منبع عنوان به توان يم را ادشدهي كتاب •
 .كرد استفاده ارشديناسو كارش كارشناسي مقاطع و در مديريت يها رشته

  
  ها يكاست
 و نتيجـه  فصـلي،  و كلـي  خالصـه  اجمـالي،  فهرسـت  ل،وفصـ  مقدمه فاقد كتاب •

  .  است شناسيكتاب و فصل براي هر يبند جمع
  

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي يها واژه و اصطالحات كاربرد و يساز معادل •
 يـا  و 26  صفحه در Self-sacrificeواژه  مانند هااز واژه يرخب ولي است، خوب
 .اند نشده يساز معادل يدرست به 65 صفحه در Relationalواژه 

 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •
كتـاب   مطالـب  تبيـين  و در تفهيم) نقشه و تصوير نمودار، جدول، آزمون، و تمرين
 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف نظير علمي فنون تمامي از ولي است، خوب
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه تمرين، و آزمون

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون

 و نـو  جديد و متون منابع از و است روزهب يتاحدود اثر متن در اطالعات و ها داده •
ـ  .اسـت  شده استفاده كتاب در مختلف يها هينظر ميو تنظ تدوين يبرا عنـوان  ه ب

ـ و د زاويه ،فرهمند رهبري مختلف رويكردهايمثال مباحثي نظير   يهـا  نقـش  دي
 .ها نقش بين دروني يو همبستگ تعامل و رفتاري صفات ،رهبر

ـ  اثر، تنظيم و تدوين در استفاده مورد و متون منابع شتريب اينكه به توجه با •  و روزهب
 .است كافي يتاحدود و معتبر ادشدهي منابع رونياست، ازا جديد
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 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •
 . است يرفتهپذ صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است خوب

          
  ها يكاست
 در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •

 چنداني يخوانو هم تناسب، مديريت يها رشته در» سازماني رفتار مديريت« درس
ـ  و است پژوهشي رويكرد مبناي بر كتاب تنظيم و تدوين ساختار .ندارد  عنـوان هب
 منبـع  عنوان به اندتو مي فقط رونيازا .كرد استفاده آن از توان ينم درسي متن يك

 .كرد استفاده آن از رهبري مباحث زمينه در سازماني رفتار درس كمكي
  

  پيشنهادها
براسـاس   تـوان  مـي  محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب هاي كاستي و هاامتياز به توجه با

  :شيدبخ ارتقا را اثر محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي
 و نتيجـه  فصـلي،  و كلـي  خالصـه  اجمـالي،  فهرسـت  فصلي، مقدمه كردناضافه •

 .به كتاب شناسيكتاب و فصلي صورت به بندي جمع
  نهـايي،  بنـدي  جمع مقدماتي، بحث طرح نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •

   .در كتاب تصوير و نقشه آزمون، و تمرين
 .كتاب در متن تخصصي اصطالحات و ها هژوا تخصصي نگارش و ويرايش •
، »سـازماني  رفتار« درس در علوم وزارت مصوب يها و سرفصل اهداف به توجه با •

 فرهمنـد  رهبـري  مباحث زمينه در كمكي منبع عنوان به توان يم ادشدهي كتاباز 
 .كرد استفاده





  
  
  
  
  
  

  »مديريت سازمان و يها هينظر«
  
  

  داوود مدني: مؤلف
  ردانشگاه پيام نو: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  178 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 كه معنا بدين .است خوب صحافيو  ييآرا صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر يفيتك •
ـ  هـاي  صـفحه  آرايـي  صفحه و شده استفاده ينگار حروف براي مناسب فونت از ر  اث
 . دشو نمي وانندهخ خستگي باعث كه است صورتيبه

 و شـده  رعايـت  خـوب   كتـاب  مـتن  در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
هاي سـازمان   نظريه با تواند مي يراحت به خواننده و است روان و ساده كتاب مطالب

 .كند دركآنها را  و نموده برقرار ارتباط مديريت و
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 هاي رشته در »تيريو مدمباني سازمان « درس اصلي منبع عنوان به ادشدهي كتاب •
  .دشو مي تدريسدانشگاه پيام نور  كارشناسي مقاطع در و مديريت

  
  ها يكاست
 كلي خالصه كلي، يبند جمع و نتيجه فصلي، مقدمه كلي و پيشگفتار، فاقد كتاب •

 .است شناسيكتاب و
 .استبندي و ابداعات تصويري فاقد جذابيت الزم  رنگ ازلحاظ جلد روي طرح •

  
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
 است خوب كتاب متن در تخصصي يها واژه و اصطالحات كاربرد و سازي معادل •

 هـاي سـازمان و   مربـوط بـه نظريـه    مفـاهيم  بارهدركه  ييها واژه و اصطالحات و
 .اند شده سازي معادل يدرست به است، مديريت

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون

 تنظـيم  و تـدوين  در اسـتفاده  مـورد  منـابع  به ارجاعات وها استناد در دقت ميزان •
 . است نپذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت وخوب نبوده اثر

 در علـوم  زارتو مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •
 كارشناسـي  مقطـع  در مـديريت  يهـا  رشته در» تيريو مدمباني سازمان « درس
  كمكـي  منبـع  يـك  عنـوان  به آن از توان مي و دارد خوانيهم و تناسب يتاحدود

 .دكر استفاده ادشدهيبراي درس 
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  ها يكاست
 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، جدول، آزمون، و تمرين
 بنـدي  جمع رفتاري، اهداف نظير علمي فنون يرخب از ولي  است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي،

ـ  اثر متن در اطالعات و ها داده •  70 دهـه  بـه  مربـوط  آنهـا  شـتر يب و سـت ين روزهب
 آن محتـواي  و مطالب ارائه نحوه ازلحاظ در كتاب چنداني نوآوري .است ديميال
 فصـل  هـر  پايان هاي آزمون و االتؤس طرح بحث مقدماتي و فقط و ندارد وجود
 .است آن هاي ويژگي از كتاب

ـ  اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد متون و منابعكه ييازآنجا  •  و سـت ين روزهب
 ولـي  هستند، معتبر ادشدهي منابع رونياست، ازا يالديم 70 دهه به مربوط شتريب

 .شود استفاده آتي هاي چاپ در نو و جديد منابع و متون از دباي مي و ستين كافي
             در شـده  مطـرح  تيريو مدسازمان  يها هينظر و مباني يو پژوهش علمي محتواي •

در  اسـالمي  و بـومي  كرديو رو شده نگاشته غرب علماي يهاهنظري مبناي بر اثر
  .است نشده مالحظه آن

  
  پيشنهادها

براسـاس   تـوان  يمـ ، محتوايي و يشكل ازلحاظ كتاب يها يكاست وها امتياز به توجه با
 :دبخشي ارتقا رااثر  محتوايي و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي

   و كلـي  خالصـه  كلـي،  بنـدي  جمـع  و نتيجـه  ،فصـلي  مقدمه كلي و كردناضافه •
 . به اثر شناسيكتاب

 نهـايي،  بنـدي  جمـع   ،نمودارها و جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
 .در كتاب تصوير و نقشه
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ـ نظردر زمينـه   و نو جديد متون و منابع اطالعات، از استفاده • هـاي  ئتـوري  و هـا  هي
 .مديريت سازمان و

در مـتن   تيريو مـد م سازمان مفاهي زمينه در يو اسالم بومي رويكرد گيريركاهب •
 .كتاب

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  

  »مباني كارآفريني«
  

  درويش و حسناحمدي  اكبر يعلسيد : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

   219 :تعداد صفحات
  

  اثر شكلي يبررس
  امتيازها

 .اسـت  وبخـ  جلد طرح و صحافي آرايي، صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 آرايـي  صـفحه  و شـده  اسـتفاده  نگاري حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين

 طرح همچنين .دشو نمي خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر هاي صفحه
 .دارد خوانيهم و تناسب كارآفريني مباني و مفاهيم با جلد روي

 و شـده  ايـت رع خـوب   كتـاب  مـتن  در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 مفـاهيم  و مطالـب  با تواند يم يراحت به خواننده و است روان و ساده كتاب مطالب

 .كند درك ، آنها رانموده برقرار ارتباط كارآفريني
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  هـاي   رشـته  در »كـارآفريني  مبـاني « درس  اصـلي  منبع عنوان به ادشدهي كتاب •
 .دشو مي تدريس كارشناسي دانشگاه پيام نور مقاطع در و مديريت

  
  ها يكاست
 و فصـلي  و كلـي  خالصه فصلي، و كلي بندي جمع و نتيجه پيشگفتار، فاقد كتاب •

  .  است شناسيكتاب
  

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

 يتاحـدود  كتـاب  متن در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و سازي معادل •
 يدرست به است، كارآفريني مفاهيم درباره كه يهاي واژه و اصطالحات و است خوب
 .اند شده سازي معادل

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون

 در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •
 يتاحدود كارشناسي مقطع در مديريت ايه رشته در» كارآفريني ديريتم« درس
در درس  كمكـي  منبـع  يـك  عنـوان  بـه  آن از تـوان  مي ودارد  خوانيهم و تناسب
 .دكر استفاده شناسيركا و كارداني مقاطع در كارآفريني مديريت

     
  ها يكاست
 نهـايي،  يبنـد  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيين و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، جدول، ،نو آزمو تمرين
 بنـدي  جمـع  رفتاري، اهداف نظير علمي فنون يبرخ از ولي است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي،



  107   مباني كارآفريني

 

 و هشـتاد  دهـه  بـه  مربوط آنها شتريب و ستين روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
 محتـواي  و مطالب ارائه نحوه ازلحاظ در كتاب چنداني نوآوري .تاس ميالدي نود
 هـاي  ويژگي از كتاب فصل هر پايان هاي آزمون و سؤاالت فقط و ندارد وجود آن
 .است آن

ـ  اثـر  تنظـيم  و تـدوين  در استفاده مورد متون و منابع كهييازآنجا •  و سـت ين روزهب
  معتبر ادشدهي منابعرو نيازااست،  ميالدي نود و هشتاد يها دهه به مربوط شتريب

 آتـي  هـاي  چاپ در نو و جديد منابع و متون از دباي مي و ستين كافي وليهستند، 
 .شود استفاده

 در اثر تنظيم و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و استنادها در دقت ميزان •
 .تاس نپذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت واست  متوسط حد

  
  پيشنهاد گيري و نتيجه

ت شـده  يرعا يقواعد نگارش. مناسب برخوردار است يو روان يكتاب از سادگ درمجموع
ـ يالت تكميتحصـ  يبرا يولمناسب است،  يو كارشناس يكاردان يها دوره ياست و برا  يل

ـ و بـه موجـود   ياز مطالب كتـب فارسـ   شتريب. شرفته را ندارديت و سطح پيفيك قطعـات   ژهي
ـ و ينـوآور . شـده اسـت   ير كتب گـردآور يسا شده ترجمه اسـت از   يضـرور . نـدارد  ياژهي

  .دشواستفاده  يشترير بينمودارها و جداول و تصاو
 يد و نوآوريده جديبر ا يد مبتنيجد وكار كسبجاد يا تيدرنها ينيچون هدف از كارآفر

ل يتبـد  ي، چگـونگ وكار كسبط يمح) وكار كسب( ياست مباحث طرح تجار ي، ضروراست
 ينيكـارآفر  يد و اصـل ياست از منابع جد يز اضافه گردد و ضرورين وكار كسبها به رصتف
  .استفاده شود مونزيتو از كتب  نياسكات شاثر  ينيكارآفر يعموم ياز كتاب تئور ژهيو به

 تـوان  يمـ  محتـوايي،  و يشكل ازلحاظادشده ي كتاب يها يكاست و هاامتياز به توجه با
 :دبخشي ارتقا را اثر محتوايي و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي براساس
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 و فصـلي  و كلي خالصه فصلي، و كلي بندي جمع و نتيجه پيشگفتار، كردناضافه •
 . به كتاب شناسيكتاب

 مقدماتي، بحث طرح نمودارها، و جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
 .ابدر كت تصوير و نقشه ،آزمون و تمرين نهايي، بندي جمع

 كارآفريني  عمومي هاي تئوري نظير نو و جديد متون و منابع اطالعات، از استفاده •
 .آتي هاي ويرايش در ...و شين اسكات نوشته

 پـاورقي  در كتاب تنظيم و نيدر تدو استفاده مورد متون و كامل دقيق آدرس ذكر •
 .كتاب از هر فصل انيدر پا ايو  صفحه هر

 و تشـخيص  مختلـف  يكارهـا  راه هـا،  فرصـت  انـواع  نظيـر  مبـاحثي  كـردن اضافه •
 .اثر علمي غناي يارتقا جهت وكار كسب محيط ايه فرصت از برداري بهره

  



  
  
  
  
  

  »مديريت منابع انساني پيشرفته«
  
  

  پورعباس عباس: مؤلف
  سمت: ناشر

  1386: سال نشر
  تهران: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ

  310 :تعداد صفحات
  

  مقدمه
 ،بوده ييگراه اثباتيبر پا »مديريت منابع انساني پيشرفته«ژوهش كتاب م پيا پارادايفلسفه 

، يكارگمـار  بهر جذب و ينظ يت منابع انسانيريمد ين اصل استوار است كه كاركردهايبر ا
و  ينـ يت عيـ واقع صـورت  بـه  يمنابع انسان يزش و حفظ و نگهداريو آموزش، انگ يسازبه

قابـل سـنجش و مسـتقل از     يهـا يژگـ يو يدارا و) يشـناخت يهسـت ( داردمشخص وجود 
ـ  يهـا وهيق شيو از طر) يشناسشناخت( استسنده ينو در  يكـار  دسـت بـه همـراه    يتجرب
  ).يشناختروش(اند قرار گرفته يآن مورد بررس يرهايمتغ

  :ييگرام پژوهش اثباتيبراساس عناصر پارادا گريد عبارت به
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ت يريمـد  يهـا كردها و مؤلفـه و كار است ييگراتينيه عياثر بر پا يشناخت يهست •
قابـل   يسـازمان  يهـا طيو مشـخص در محـ   ينيت عيواقع صورت به يمنابع انسان

  .است يبررس
ت يريمـد  يهـا و كاركردهـا و مؤلفـه   است ييگرا دوگانهه ياثر بر پا يشناسشناخت •

ـ  يرگـذار يسـنده و بـدون تأث  يمجـزا از نو  يهـا مقولـه  صـورت  بـه  يمنابع انسان ا ي
  .مورد مطالعه قرار گرفته است از آن يريرپذيتأث

ت يريمد يهاو كاركردها و مؤلفه است يق تجربيه تحقيز بر پاياثر ن يشناختروش •
  . مورد آزمون قرار گرفته است يپژوهش يهاهيدر قالب فرض يمنابع انسان

م اثر به كار برده اسـت، روش  ين و تنظيسنده در تدويكه نو يايوه پژوهشين شيهمچن
ـ  يليتحل( ياهق كتابخانيتحق  يت و محتـوا يـ ماه يبررسـ  يبـرا و  اسـت ) ينگرا محتـوا ي

ـ نز از طريسـنزوراب  يبراسـاس مـدل د   يت منـابع انسـان  يريمـد  يهاكاركردها و مؤلفه   ق ي
 يط يو رفتار سازمان يت منابع انسانيريمد يهان در حوزهياطالعات از كتب الت يآورجمع
  . ه استدكراستفاده  يالديم 2003 يال 1980 يهاسال

و  ياز مباحث اساسـ  يكي عنوان بهشرفته يپ يت منابع انسانيريمد نكهياحال با توجه به 
از  يكـ ي عنـوان  بـه  يسـازمان  يهـا طيدر مح يعني يو آكادم يكاربرد يهادر حوزه ياهيپا

و  يدانشـگاه  يهـا طيسازمان و در مح يافهيك و وظياثرگذار در سطح استراتژ يهامؤلفه
ـ از دروس مشـترك و پا  يكـ ي عنوان بهت، يريدم يهادر رشته ت يريمـد  يهـا رشـته  ياهي

منـابع   نيتر مهم عنوان به يانسان يرويت نين اهميو همچن است يو صنعت ي، بازرگانيدولت
ـ   ريـ مختلف و غ يهمراه با رفتارها يو معنو يسازمان با ابعاد ماد ز يـ و ن ينـ يبشيقابـل پ

 يژوهشـ پ يهـا ميتـوان از پـارادا  ي، ميو اسالم يف متفاوت از انسان در مكاتب عربيتعار
  .دكراستفاده  ادشدهيدر اثر  ييگرااثباتگر همانند فرايد

 يهـا ن اصل استوار است كـه كاركردهـا و مؤلفـه   يبر ا ييگرا اثباتم پژوهش فرايپارادا
، اما به علت ذهـن نـاقص انسـان    داردوجود  ينيت عيواقع صورت به يت منابع انسانيريمد

مستقل  نسبتقابل سنجش و به يهايژگيو يو دارا) يشناختيهست(د شوينمخوب درك 
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 يبررسرا آنها  توان يم يتجربمهين يهاوهيق شيو از طر) يشناسيشناخت( استسنده ياز نو
  :ن فلسفه پژوهشيدر ا گريد عبارت به). يشناختروش(كرد 
ت يريمـد  يهامؤلفهو كاركردها و  است يسم انتقاديه رئاليپا رآن ب يشناختيهست •

وجـود   يسـازمان  يهـا طيو مشخص در محـ  ينيت عيواقع صورت به يمنابع انسان
  .دشو ينمدرك  يخوب بهبه علت ذهن ناقص انسان  يول دارد،

 يهـا كاركردهـا و مؤلفـه   بوده،شده اصالح ييگرا دوگانهه يآن بر پا يشناسشناخت •
ـ  يرگذاريتأث يو مقدار استمنفك از پژوهشگر  يتاحدود يت منابع انسانيريمد ا ي
  .ن آنها وجود دارديب يريرپذيتأث

ـ مـه يقـات ن يه تحقيآن بر پا يشناختروش •  يهـا كاركردهـا و مؤلفـه   ،بـوده  يتجرب
مورد  يد بر تكثر انتقاديبا تأك يپژوهش يهاهيدر قالب فرض يت منابع انسانيريدم

  .رديگيآزمون قرار م
 يطيط محيمطالب اثر، با توجه به شرا يمحتوابه دن يبخشغنا يبراسنده ين نويهمچن

 يپژوهشـ  يهـا وهيران از شـ يها در احاكم بر فضا و جو سازمان يو اسالم يو فرهنگ بوم
ـ ي، همبستگيشيماي، پي، مورديفيقات توصير تحقيگر نظيد و  يبـ يو ترك ي، علمـ ي، تجرب

وه پـژوهش  ير در كنار شيز، مدل هارل و مدل تزافرير مدل نو، مدل كاريگر نظيد يهامدل
       .كرده است نز استفادهيسنزوراب يو مدل د ياكتابخانه

  
  شكلي اثر يبررس

  امتيازها
 يسـان ن كتـب علـوم ان  يسـازمان مطالعـه و تـدو    را ادشدهيكتاب  نكهيا با توجه به •

ـ ده اسـت، ا بـه چـاپ رسـان   ) سمت(ها دانشگاه ن سـازمان در انتشـار آثـار خـود،     ي
و  ينگـار ، حـروف ير طـرح جلـد، صـحاف   ينظ مربوط به چاپ كتاب ياستانداردها

ـ را رعامختلـف   يهاها و سرفصلمطالب در قالب بخش يمحتوا ييآراصفحه ت ي
و نوع حروف مـورد اسـتفاده در    ينگارحروف ازلحاظكتاب  ن اساسيبر ا. دكنيم
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 يبنـد و پـاراگراف  يبندفصل ازلحاظآن  ييآراو صفحه استنگارش كتاب، خوب 
 م شـده اسـت؛  يتنظ يخوب بهها ن خطوط پاراگرافيت فاصله بيامطالب همراه با رع

ن يهمچن. نخواهد شد يچشم يخواننده هنگام مطالعه اثر دچار خستگ كه ينحو به
كردهـا،  يدر قالـب رو  يت منـابع انسـان  يريطرح جلد كتاب با موضوع و مباحث مد

بـار  نينـد آن با توجه بـه مطالعـه چ   يو صحاف دارد يخوانندها و كاركردها هميفرآ
  . دارد يت خوبيفيك نافذ يكتاب از سو

ـ و قواعـد و و  اسـت  ساده و روان يمطالب فصول مختلف كتاب تاحدود • ش و يراي
فصول  يهابنداز  يدر برخ يول ؛است شدهت يخوب رعا شيكمابآن  ينگارش ادب

نگـارش كتـاب    اسـتفاده نشـده اسـت،    مناسب ياز كلمات ادبچون مختلف كتاب 
ق بـا  يـ كامـل و دق  طور بهتواند يمخواننده ن كهيطورست، بهينن ساده و روا يليخ

 ص( »يطرز هماهنگبه «و  »يسازمحقق« :مانند كند،مطالب كتاب ارتباط برقرار 
 ص( »كدر و ناخـالص  يهاتيهو«، )21 ص( »داغ فردا«، )9 ص( »يچندگونگ« ،)7

 يدوشاخگ«، )26 ص( »شدن سهيمقا«، )23 ص( »افتهيستودن «و  »هاانقطاع«، )22
، )41 ص 2-3جـدول  ( »يبرازنـدگ «، )37 ص( »ورانـه نشيـ ب«، )32 ص( »نمامتناقض

 ص( »ماناسـت «، )70 ص( »ريپـذ صيتشـخ  يهايكربنديپ«، )44 ص( »داتيتأك«
 ص( »يمتابعـت قـانون  «، )109 ص( »يچنـدعامل «، )105 ص( »فهيوظ يادا«، )102
، )255 ص( »آوانتـاژ «، )250 ص( »يادهيـ ج طلبينتا«، )158ص ( »واردان تازه«، )150

ــد«، )256 ص( »ياداره نشــدن« و ) 258 ص( »هــامفروضــه«، )280 ص( »يناترازمن
 . )289ص ( »شم و شهود«

ـ    يبراسـاس گـردآور   ادشدهيكتاب  نكهيابا توجه به  • ن در ياطالعـات از متـون الت
ساده  يتاحدود شده ترجمه، متن است يو رفتار سازمان يت منابع انسانيريحوزه مد
مختلـف كتـاب    يهـا هـا در بخـش  ها و عبـارت از جمله يبرخ يلو است،و روان 
  :مثال عنوان به. مبهم استو  نامفهوم
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 ين اسـتفاده از منـابع انسـان   يبه بهتـر  يت منابع انسانيريت مديفعال«: 10ص  
  .»كنديشتر ميسازمان توجه باهداف ل به ين يبرا

  .»كار يرويدر ن ييق كاركنان اقتضايتلف«: 18ص  
 عنـوان  بـه عمومـاً   يت منـابع انسـان  يريها مدن سالي، در اهمه نيباا» :29ص  

ت يچ اهميشد و با هيها مالحظه مدر سازمان يمحدود و عاد يتيكاركرد حما
  .»نداشت يك هماهنگياستراتژ

از  ين موضوع را كه تجمعـ يا) 1980(ن ير كوئيگر نظيسندگان دينو«: 45ص  
ه يكنـد، توصـ  يجـاد مـ  يا ياديرات بنييسرانجام تغ ياسيو س يجيتدر يهاگام

 »آن را ممكن سازد) 1985(و يگو يكرده و پت
ت تعلق خاطر كاركنان به سـازمان خـدمات و   يتقو ي، براتيدرنها«: 120ص  

  .»شوديده ميتدارك د» از گهواره تا گور« يرفاه اجتماع يايمزا
مـرتبط بـا    يتخصصـ از دانش  يمهارت و پرداخت بازتاب يهاهيشب«: 130ص  

ـ سازمان و آموزش ضمن خدمت اسـت تـا از ا   ـ ن طري كاركنـان   يق نگهـدار ي
  .»ب شوديترغ

 مدت كوتاه، دست كم در ييهان سازماني، چنيه بازيدگاه نظرياز د«: 145ص  
  .»كاركنان هستند يمجان يسوار يه برايداوطلبان اول

  .»يسازمان يهاحوزه نقش يسازيغن«: 157ص  
  .»شده يدار جانبت يريمدفلسفه «: 167ص  
  .»يابيو ارزش يابيارز«: 9-1، شكل 185ص  
ن تالشـگر  ياز فرهنگ بهتر ييجابجا يعنير ييست؟ تغيرات چييتغ«: 222ص  

  .»يقيج حقيدن به نتايرس يبرا جانبه همهبودن، به جو تالش 
ت عملكرد يريق مديت پاداش، عبارت از تلفيريد در مديكرد جديرو«: 234ص  

  .»سازمان است يپرداخت مرتبط با عملكرد با استراتژت يريدر مد
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ـ ت تنـوع  يرير توان مدينظ ياژهيو يستگيتواند شايم يچه كس«: 286ص   ا ي
را مورد بحث و استدالل  اثربخش يهاا سازنده گروهي كننده قانع ين آرمانييتع

  .»قرار دهد
صروف نه و زمان ميهز يخارج يازاهتوان مابياست كه نم يهيبد«: 288ص  

سـازمان مـورد سـنجش     يسـازمان  يو اثربخش ييآموزش را در كارا يشده برا
  .»قرار داد

  هـاي  رشته در »مديريت منابع انساني« درس كمكي منبع عنوان به ادشدهي كتاب •
  .شود استفاده ميها  ارشد دانشگاهكارشناسيمقطع  در و مديريت

  
  ها يكاست
ـ رعا يحـدود تا »شرفتهيپ يت منابع انسانيريمد«كتاب  يت صوريجامع • ت شـده،  ي

ن و آزمون، خالصـه   ي، تمريو فصل يكل ، مقدمهيو فصل يكل ياهداف رفتار يول
شود خواننـده  ين امر باعث ميا .ندارددر كتاب وجود  يشناسو كتاب يو فصل يكل

  .كندافت يدر يق و كاملياطالعات دق ،ات كتابياهداف و كلباره نتواند در
  

  محتوايي اثر يبررس
  متيازهاا
 استك متن ياز عوامل مؤثر در نگارش مطالب  يتخصص يهااصطالحات و واژه •

كـردن متـون   و روان يسـاز تواند در سـاده يو كاربرد درست آنها م يسازو معادل
ـ بر ا. داشته باشد ييبسزا ريتأث   و كـاربرد اصـطالحات و    يسـاز معـادل  ن اسـاس ي

ـ سـت ادرست  يتاحدوددر متن كتاب  يتخصص يهاواژه مـوارد،   يرخـ در ب ي، ول
      :ماننـد  انـد، نرفتـه كـار  نشـده و بـه   يسـاز معـادل  يدرسـت  بـه  يتخصص يهاواژه

،  )32 ص( »نمامتناقض يدوشاخگ«، 23 ص( »يطلبمنهيه«، )17 ص( »ينيگززبده«
 ص( »يطينه محيموضوعات به«، )40 ص( »ناقص يسست: ينهاد يكردهايرو«و 
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آوردن  بـه دسـت   يكوشـش بـرا  «، )71 ص 2-9كل شـ ( »يند مقرر رسميفرا«، )63
ـ «و  »سـندرم بـرج عـاج   «، )90 ص( »جسـتار بـه جسـتار   «، )73 ص( »افراد س يپل

تـور  «، )112 ص( »دارنده شغل«، )107 ص( »استلزامات شغل«، )93 ص( »يسازمان
منـابع   ياستراتژ«، )139 ص( »كاذب يهايمنف«و  »كاذب يهامثبت«، »گسترده

شـغل در هنگـام ورود بـه     يط واقعـ يشـرا «، )150 ص( »زادانـه آ يكارگزار يانسان
ــازمان ــذار ازلحــاظانتخــاب « ،)159 ص( »س ، )185 ص 9-1شــكل ( »شــغل يواگ

، »فيضـع  ياعتماد يرفتارها«، »فهيت زنان و وظيريمد يابيو جهت يابيخودارز«
و  »يمعمــول«، )187 ص 9-1جــدول ( »يو خودســودمند يافتن خودتــوانيــتنــزل «
و  »يافقــ يريبــارگ«، »ينيماشــ يهمگــام«، )194 ص 9-3جـدول  ص ( »مشــهور«
و  )256 ص( »بودن مـؤثر خوب«و  »روزاياسترس ن«، )209 ص( »يعمود يريبارگ«
سـاده   يليشود كه نگارش كتاب خيم سببن امر يا. )286 ص(» يحكمت متعارف«

و  دينما ن مطلب كتاب برقراريق و كامل بيتواند ارتباط دقنباشد و خوانده نو روان 
رقابل درك ينامفهوم و غ يو يبرا ادشدهير موارد ينظ يتخصص يهاواژهاز  يرخب

  . باشد
در قالب پنج بخش و هجده فصل و براساس مـدل   ادشدهيكتاب  نكهيابا توجه به  •

ن عنـوان و  يدهد كه بيها نشان ميبررس ،شده است ينز ساختاربنديسنزو راب يد
كتـاب بـا عنـوان و فهرسـت      يمحتوا ،داشتهوجود  يخوانفهرست مطالب آن هم
  .مطالب آن انطباق دارد

ند ي، فرآيت منابع انسانيريدر قالب پنج بخش متشكل از شناخت مد ادشدهيكتاب  •
نـد  ي، فرآيمنـابع انسـان   يسـاز نـد بالنـده  ي، فرآيمنابع انسـان  يكارگمار بهجذب و 

م شده ين و تنظيتدو يمنابع انسان يدارند حفظ و نگهيو فرآ يزش منابع انسانيانگ
قـات  يكردهـا و تحق يرو«و  »يت منـابع انسـان  يريمد يمبان«است كه بخش اول، 

را در چـارچوب   يت منـابع انسـان  يريمـد  يكاركردها ،هاه بخشيو بق» آن يتجرب
دهد كه يها نشان ميبررس ن اساسيبر ا. دينمايح مينز تشريسنزو و راب يمدل د
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و ارتباط  داردوجود  يخوانگر هميكديها با فصل نيها با فصول آنها و بن بخشيب
  . استن آنها برقرار يب يستميس

كـردن مفـاهيم، رويكردهـا و    اضـافه قالب هاي جديد در در كتاب يادشده، نوآوري •
 عنوان به. هاي مديريت منابع انساني آورده شده استها به كاركردها و مؤلفهنظريه
  :مثال
ـ مـدل را «ر ينظ يك منابع انسانيت استراتژيريد مديجد يهامدل • ، »ت و اسـنل ي

و » يمـدل شـولر، جكسـون و اسـتر    «، »تيمدل نو، هولنبك، گرهارت و را«
 .»مدل ملو«

نو و  يبنددسته«ر ينظ يت منابع انسانيريمد يمختلف كاركردها يهايبنددسته •
-دسـته «  و  »2ريهارل و تزافر يبنددسته«، »1ريالز يبنددسته«، »همكاران

 .»نزيسنزو و راب يد يبند
 .دگاه نوواكياز د ير شغلير مسييتغ بارهم دريد و قديجد يهاميپارادا •
گـرا و نگـرش   كپارچـه، نگـرش كثـرت   ير نگـرش  يـ روابـط كـار نظ   يكردهايرو •

  .يستيماركس
  

  ها يكاست
 يبنـد جـه و جمـع  يجدول، نمودار و نت يفقط از فنون و ابزار علم ادشدهيكتاب  در •

ر طـرح  يـ ر ابزارنظيشـده و از سـا   م مطالب كتاب استفادهيتفه ن وييتب يبرا يينها
. گرفته نشده است يگونه كمكچير و نقشه هين، آزمون، تصوي، تمريبحث مقدمات

م مطالـب  ين و تفهـ ييتب يبرامورد استفاده  ياز جداول و نمودارها يرخن بيهمچن
ح آن يدون تشـر ا نمودار بيسنده فقط به ارائه جدول يو نو ستينا يگو قيطور دقبه

  ونـد  يپ بـاره در 122در صـفحه   4-1مثـال نمـودار    عنـوان  بـه . بسنده كرده اسـت 
ـ را در قالب  يمنابع انسان يزيرك با برنامهياستراتژ يزيربرنامه ك نمـودار ارائـه   ي

                                           
1 - Lussier 
2 - Haerll & Tzafrir  



  117   مديريت منابع انساني پيشرفته

 

ـ  .اسـت  نـداده آن باره در يحيگونه توضچيو هكرده  در صـفحه   8-1نمـودار  در ا ي
را  1و الئم يدگاه وكسلياز د يسازآموزش و به يهاي، فقط اهداف و استراتژ168

ــارهدر يحيگونــه توضــچيو هــارائــه كــرده         و  9-2نمــودار در . اســت نــدادهآن  ب
    شــرفت كاركنــان بــا يپ يزيــرارتبــاط برنامــه«فقــط  زيــندر صــفحه  9-1جـدول  
ه و شـد ينـ يبشيپ ير سازمانييابتكارات تغ يامدهايپ«و  »يمنابع انسان يزيربرنامه
 .را مطرح كرده است »افراد يده برايناطلب

ـ مطالب و اطالعات مورد استفاده در كتـاب از طر اينكه با توجه به  •  يآورق جمـع ي
آدرس  ،سـنده يرود نويمانتظار  ،ن استياز كتب الت ياوه كتابخانهياطالعات به ش

ق و يـ دق صـورت  بهم اثر را ين و تنظيمورد استفاده در تدو هايق كتب و استناديدق
ها نشـان  يبررس يول. كندان هر فصل از كتاب ذكر يا پايصفحه  يپاورقكامل در 

ـ  صـورت  بـه دهد كه مĤخذ مورد استفاده فقط يم ـ در پا يكل عنـوان   بـا ان كتـاب  ي
خـط اول   ماننـد كتـاب   يهابنداز برخي ن يهمچن. فهرست منابع آورده شده است

، ...و 31دهـم صـفحه    ، خـط 25بند دوم صـفحه   خط چهارم ،21دوم صفحه  بند
صفحه  يو در پاورق استشامل سال و صفحه  يك آدرس كلي صورت بهارجاعات 

. اسـت  ق از منـابع مـورد اسـتفاده ذكـر نشـده     يدق يگونه نشانچيه ،ان فصليا پاي
، امانت در ارجاع به متون و كتب مـورد اسـتفاده   بنابراين با توجه به اين توضيحات

 .ت نشده استيرعا يبخو بهم كتاب ين و تنظيدر تدو
-برنامه يعال يمصوب شورا يهابا اهداف و سرفصلاهداف و رفصل هاي كتاب  •

 يت منـابع انسـان  يريمـد «درس بـاره  در يقـات و فنـاور  يتحق ،وزارت علوم يزير
دولتـي، بازرگـاني،   (ديريت مـ  يهـا ه رشـته ياز دروس پا يكيبه عنوان  »شرفتهيپ

و مطـابق كـاربرد    چنـداني نداشـته   انطباق  ارشددر مقطع كارشناسي...) صنعتي و
ل نگـرش  يـ ، تحلي، انضـباط كـار  يت منـابع انسـان  يريت در مـد يريمد يهاهينظر
ــتميس ــاربرد آن در فرآ يس ــد عمليو ك ــن ــنل ياتي ــل درون و  يپرس ــش عوام ، نق

                                           
1 - Wexley & Latham 
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ره در كتـاب مـورد   يو غ يپرسنل يزيربرنامه يو اجرا يزيردر برنامه يسازمان برون
، انتخـاب،  يابيكارمنـد  يهـا ن فصـل يهمچنـ . نگرفتـه اسـت  ل قرار يبحث و تحل

ـ زش، ارزيـ كردن، انگيو اجتماع يآشناساز عملكـرد، نظـام پـاداش و جبـران      يابي
وار در مـتن كتـاب   و خالصه يكل صورت بهو سالمت  يمنيا يزيرخدمات و برنامه
ـ يطرح مباحث تحق. آورده شده است  ين آثـار كاركردهـا  يـي تب بـاره در يقات تجرب

زش كاركنان در فصل دهـم و ارتباطـات   يدر فصل دوم، انگ يت منابع انسانيريمد
 . رسديبه نظر نم يدر فصل شانزدهم ضرور

 يهـا م كتاب مربوط به سالين و تنظيمنابع مورد استفاده در تدو نكهيابا توجه به  •
 روز بـه  يتاحدود، ادشدهيدر اثر  كاررفته بهاطالعات  رونيازا، است 2005تا  1980

ت يريمـد  يهاد در حوزهياز منابع جد يريگق بهرهياز طر تواند يمسنده يو نو تاس
، ...و يت دانـش، انضـباط كـار   يريم مـد ير مفـاه ينظ يو رفتار سازمان يمنابع انسان

  . ش دهدياطالعات اثر را افزا يروزآمد
انطباق و انسجام تا حدودي بـا همـديگر    ازلحاظعناوين و مطالب هر فصل كتاب  •

نظـم و   كتـاب بـين عنـاوين و مـتن آن،     يهـا  فصلدر اغلب  ليو داردي خوانهم
تواند از عناوين و مطالب هـر فصـل درك    و خواننده نمي نداردانسجام كامل وجود 

ـ  .كندو بين آنها ارتباط برقرار  باشد جامع داشته ، 170ه در صـفح  عنـوان مثـال   هب
و خواننده شده است رح مط »گزينيسازي با الگوي زبده پيوند آموزش و به«عنوان 

پـس از  نويسـنده   كـه  يدرحال، ادشده بپردازديبه تشريح پيوند انتظار دارد نويسنده 
سـازي در قالـب چرخـه    آموزش و بـه  چارچوب، ن موضوعيتشريح بسيار اجمالي ا

 . نداردادشده ي، كه اين امر ارتباطي با عنوان كند يمدمينگ را تحليل 
 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به عاتارجا و دهااستنا در دقت ميزان •

 .است نپذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است ضعيف
ت منـابع  يريمـد  يهان در حوزهياساس منابع التادشده بريكتاب  نكهيابا توجه به  •

ز ا كدام چيه ،م شدهين و تنظيتدو يكرد فرهنگ غربيبا رو يو رفتار سازمان يانسان



  119   مديريت منابع انساني پيشرفته

 

و  يسـاز ، بـه يكارگمـار  بهند جذب و يفرآ يعني يت منابع انسانيريمد يكاركردها
 يو اسـالم  ينـ يكـرد د يبـا رو  يمنـابع انسـان   يدارزش و حفظ و نگهيآموزش، انگ

 يمبحث اصـل  نكهيااساس جا دارد با توجه به ن يابر . است نشدهل يو تحل يبررس
 هادار و نحوه رفتـار و  يشناسسانمباحث ان بارهو در است يانسان يروي، نن كتابيا

ـ  يهـا هـا و گفتمـان  ، بحثينيكردن آن در متون د ـ ازا ،وجـود دارد  يفراوان    روني
 يهـا و ارزش يكرد فرهنگـ يرو يرا بر مبنا يت منابع انسانيريتوان مباحث مديم
 .در نظر داشت يكرد غربيدر كنار رو يو اسالم ينيد

نطبـاق و انسـجام همخـواني چنـداني     ا ازلحـاظ عناوين و مطالب هر فصل كتاب  •
هاي كتاب بين عناوين و متن آن، نظم و انسـجام كامـل   نداشته و در اغلب فصل

تواند از عناوين و مطالب هر فصـل درك جـامع داشـته    وجود ندارد و خواننده نمي
  : مثال عنوان به. باشد و بين آنها ارتباط برقرار كند

، نويسـنده  »شغل و طراحـي شـغل  رابطه تحليل «در قسمت : 110و  109صص  •
ابتدا در بند اول درباره رابطه فوق توضيحاتي ارائه كـرده و سـپس در بنـدهاي    

، »منابع اصلي اطالعات براي تحليل شـغل «وارد موضوعات  باره كبعدي به ي
» فرآيند تحليل شـغل «و » آوري اطالعات براي تحليل شغلهاي جمعروش«

بنـدي موضـوعات   ناسـبي را بـراي تقسـيم   بندي معنوان نكهياشود، بدون مي
 .يادشده ارائه كند

عنـاوين   صورت بهدو موضوع شرح شغل و شرايط احراز شغل : 116و  115صص  •
تـوان ايـن دو موضـوع را در    مـي  كه يدرحالجداگانه ارائه و تشريح شده است، 

 .ي كردبند دسته» تايج تحليل شغل«قالب عنوان كلي 
درباره ماهيت كارمنديابي، سـه موضـوع فلسـفه و     1بام برگر و مشوالم: 137ص  •

گيري آينـده و گسـتره   گيري گذشته در مقايسه با جهتپيام كارمنديابي، جهت
كه فقط دو موضوع فلسفه و اند، درحاليتالش براي كارمنديابي را عنوان كرده

                                           
1 - Bamberger & Meshoulam 
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گونـه  پيام كارمنديابي و گستره تالش براي كارمنديابي را تشريح نموده و هيچ
 . اندگيري آينده نكردهگيري گذشته در مقايسه با جهتاي به جهتارهاش

مطـرح شـده   » گزينـي سازي با الگوي زبـده پيوند آموزش و به«عنوان : 170ص  •
خواننده انتظار دارد نويسنده درباره آن به تشريح پيوند يادشـده بپـردازد،   . است
ارچوب آمـوزش و  نويسنده پس از تشريح بسيار اجمالي موضوع، چـ  كه يدرحال

كند، كـه ايـن امـر ارتبـاطي بـا      را تحليل مي 1سازي در قالب چرخه دمينگبه
 .عنوان يادشده ندارد

در حال تشريح و تحليـل  » هاي جديد در ارزيابي عملكردايده«مباحث : 224ص  •
شـش عامـل كليـدي در سيسـتم     «وارد موضوع  باره كبوده، كه نويسنده به ي

ايـن امـر،    كـه  يدرحالشود، مي» ركت و همكاريجبران خدمات بر مبناي مشا
ترتيـب خواننـده دچـار سـردرگمي در     ارتباطي با مباحث يادشده ندارد و بـدين 

» هاي جديـد در ارزيـابي عملكـرد   ايده«برقراري ارتباط بين مباحث مربوط به 
 .شودمي

منـابع  هـاي مـديريت   منبع التين در حـوزه  180فهرست منابع در انتهاي كتاب كه بالغ بر 
دانشمنداني نظير گريفين، ملـو، دي سـنزو، رابنيـز، چـافي،     و  انساني و رفتار سازماني است

اند، بيانگر اين امر است كه منـابع مـورد   ارائه كرده 2005تا  1980طي دهه ... مينتزبرگ و
. اسـت استفاده در تدوين و تنظيم اثر از اعتبار و كفايت كمابيش جـامع و كامـل برخـوردار    

هاي مديريت منابع انساني و توانست از كتب و منابع جديد در حوزهنويسنده مي ،ايندوجو با
به چاپ رسيده، بـراي افـزايش غنـاي علمـي كتـاب       2005رفتار سازماني كه پس از سال 

  .استفاده كند
 ادپيشنه گيري و نتيجه

 ييهـا پور از معـدود كتـاب  نوشته عباس عباس »شرفتهيپ يت منابع انسانيريمد«كتاب 
ارشد يت و مقطع كارشناسيريدر رشته مد» شرفتهيپ يت منابع انسانيريمد« ياست كه برا

                                           
1 - Deming 
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به  آن را )سمت(ها دانشگاه ين كتب علوم انسانيبه نگارش درآمده و سازمان مطالعه و تدو
ه شـد م ين و تنظيدر قالب چهار بخش و هجده فصل تدو ادشدهيكتاب . ده استچاپ رسان

قـات  يكردهـا و تحق يو رو يت منابع انسانيريمد يدو فصل كه مبان بخش اول شامل. است
 يكاركردهـا  يبعد يهاد و بخشينمايح ميرا تشر يت منابع انسانيرينه مديدر زم يتجرب
زش و حفظ ي، انگيساز، بالندهيكارگمار بهجذب و  يندهايشامل فرآ يت منابع انسانيريمد

. كشـد ير مـ ينـز بـه تصـو   يسـنزو و راب  يد را در چـارچوب مـدل   يمنابع انسان يدارو نگه
از  يخود را در ارتباط بـا برخـ   يبند جمعو  يريگجهيسنده در فصل هجدهم نتينو تيدرنها
  .دهديح ميتوض يت منابع انسانيريمد يهاكاركرد و مؤلفه يهايا و كاستيمزا

 انتـو  مـي  محتـوايي،  و شـكل  ازلحاظ ادشدهي كتاب هاي كاستي و هاامتياز به توجه با
  :بخشيدا ارتق را محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي براساس
 .هاي مورد استفاده در متن كتاب هژتخصصي اصطالحات و وا ويرايش ادبي و •
 و كلـي  خالصـه  ،فصـلي  بنـدي  جمـع  و نتيجـه  فصلي، مقدمه كلي و كردنضافها •

 .به كتاب شناسيكتاب و آزمون تمرين و فصلي،
 ،اهـداف رفتـاري   ،بحـث مقـدماتي   طرح رينظ علمي ابزار و نفنو از بيشتر استفاده •

نمودارهاي  تشريح جداول و نيو همچن در كتاب تصوير و نقشه نهايي، يبند جمع
 .كتاب دراستفاده  مورد

 و هـر صـفحه  كتاب در پاورقي  ميو تنظخذ مورد استفاده در تدوين مĤ ذكر منابع و •
 .از كتاب هر فصليا پايان 

م مـديريت منـابع انسـاني در    مفـاهي  زمينه در يو اسالم بومي درويكر يريكارگ به •
 .متن كتاب

 :مباحث ذيل به كتاب كردناضافه •
 هاي مديريت در مديريت منابع انساني نظريه •
 انضباط كاري •
 تحليل نگرش سيستمي و كاربرد آن در فرآيند عملياتي پرسنلي •
هـاي پرسـنلي   رنامهريزي و اجراي ب در برنامه يسازمان بروننقش عوامل درون و  •





  
  
  
  
  
  

  »مديريت منابع انساني«
  
  

  رضا رسولي: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

  378 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

در برخـي مـوارد     اسـت، امـا  مطلـوب   يتاحـدود  ينگـار  حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
 يهـا  صـفحه آرايي  صفحه. تايپي وجود دارد يهاغلطانگليسي  هاي در واژه ژهيو به

ولي در مواردي، برخي از نمودارها از حيث نحـوه چـاپ اشـكال     است، اثر مناسب
 در صـفحات يـا   نمودار برعكس چـاپ شـده و   ،16 در صفحهمثال  عنوان به .دارد
مربـوط   برخي از نمودارها فاقد تايپ مفاهيم و واژگـان ... و 274 ،229 ،196 ،157
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بـا مفـاهيم    يتاحـدود همچنين با توجه به عنوان كتـاب، طـرح روي جلـد    . است
 . خواني داردمربوط به مديريت منابع انساني هم

و مطالب  شدهقواعد عمومي و ادبي ويرايش و نگارش در متن كتاب خوب رعايت  •
 .كتاب ساده و روان است

هـاي   در رشـته  »انسـاني مديريت منابع «منبع اصلي درس  عنوان به ادشدهيكتاب  •
 . شود مديريت و در مقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور تدريس مي

  
  ها يكاست
 يت منابع انسانيريبر مد يدرآمد عنوان به) اول(ك فصل يداراي  يكلطور بهكتاب  •

نمودار  و مقدمه است و به تناسب مطالب داراي جدول يفصول داور يتمام. است
 كـه  يدرحـال  ن و آزمـون اسـت؛  ي، تمريينها يبندمحججه و يفاقد نت فصول. است

ر يد از وجه بارزي نسـبت بـه سـا   يبا) ن و آزمونيتمر(ن ارتباط يام نور در ايكتب پ
  . كتب برخوردار باشد

  
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 هـاي تخصصـي در مـتن كتـاب خـوب و      و كاربرد اصطالحات و واژه يساز معادل •

منـابع   در حـوزه  هـاي تخصصـي را   واژه تواند يم يحترا به و خواننده استمناسب 
 .كندانساني درك 

بنـدي نهـايي،    جمـع  طرح بحث مقدماتي، اهـداف رفتـاري،  (استفاده از ابزار علمي  •
در تفهيم و تبيـين مطالـب كتـاب    ) و نقشهتصوير  جدول، نمودار، آزمون، تمرين و
دماتي، ولـي از تمـامي ايـن فنـون نظيـر طـرح بحـث مقـ         اسـت، خوب  يتاحدود
 . تمرين، نقشه و تصوير بهره گرفته نشده است  آزمون و ،بندي نهايي جمع

  .داردمحتواي كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن انطباق  •
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و ارجاعات به منابع مورد استفاده در تـدوين و تنظـيم اثـر     هاميزان دقت در استناد •
صـورت   يسـت در بـه حـدودي  است و رعايت امانت در ذكر مĤخذ تاخوب  يتاحدود

  . پذيرفته است
برخـوردار   يشده، تعداد منابع از حـد مناسـب  با توجه به تعداد و حجم منابع استفاده •

ن و يقـوان  داراي ياز مباحـث حـوزه منـابع انسـان     ياريبسـ  نكهيابا توجه به . است
اسـتفاده شـده اسـت،    ) از طرف دولت و مجلس( يمراجع معتبراز و  استمقررات 

ـ . د نمودييمنابع را تأ تيزان كفايتوان ميم كـه اشـاره مـتن بـه      يدر مـوارد  يول
از قانون مديريت خدمات كشـوري   يمأخذ مهماز  ،است ياستفاده از مقررات داخل

 . استفاده نشده است
ـ ياز ح دارد، هرچند يو اهداف رفتار يهر فصل هدف كل • و  يث نگارش اهداف كل

هر فصـل و   يهارفصلدر غالب موارد س. در فصول مختلف متفاوت است يرفتار
از جهت مطابقت مطالب با هر  يول. مطابقت دارد يتر موضوعات با اهداف رفتاريت

و  يشده توسط پژوهشگاه علوم انسانيو بازنگر يت منابع انسانيريفصل درس مد
 يسه با هر فصل مصـوب شـورا  يدر مقا. وجود دارد ييهاتفاوت يمطالعات فرهنگ

شـده، تفـاوت در   يبا هـر فصـل بـازنگر   . تر است، مطالب مفصليزيربرنامه يعال
ت يريد بـر قـانون مـد   يـ با تأك( رانيدر ا يت منابع انسانيريهمچون مد يموضوعات

ت يريدر مـد  ي، اخالق اسالميت منابع انسانيريمد شدن يجهان، )يخدمات كشور
ت يرينـده مـد  يو آ يت منـابع انسـان  يري، مـد يكرد اسالمي، الزامات رويمنابع انسان

 . است يانسان منابع
  
  ها يكاست
. ن مطالب و موضوعات استييتب يها برات موضوع فاقد دادهيماه واسطه بهكتاب  •

. ستين روز بهمنبع مورد استفاده  ها استفاده شده است،از جدول دادهكه  يدر موارد
از قضـاوت   بـا اسـتفاده   يكاركنان سـتاد  ينيبشيپ كه 68صفحه  1-2در جدول 

. شـود يمربـوط مـ   1379منبع مـورد اسـتفاده بـه سـال      است،ارائه شده  يتيريمد
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ـ فصول كـه مطالـب جد   يدر برخ. است يجدول فاقد معن يهاداده رو نيازا  يدتري
منـابع   يز واجد برخـ ين زدهميدهم و سفصل . استز روزآمدتر ي، منابع نشده مطرح

 . روز استهب
عناوين هر فصل  در بين فصول و نيز درون هر فصل نظم از كتاب  و انسجام بين •

بنـدي مطالـب كتـاب،     فصل عنوان مثال در به. آن تاحدودي وجود داردمحتواي و 
منابع انساني، موضـوع مـديريت راهبـردي منـابع      تيريبر مدپس از ارائه درآمدي 

تسلسل مطالب كتـاب  اينكه يا . انساني مطرح است كه در اين اثر ارائه نشده است
موضوعاتي همچون توسـعه مـديريت،    ، امااستتا موضوع جبران خدمات منطقي 

منـابع   و توسـعه تواند در امتـداد موضـوع آمـوزش     مي يشغل ريمستوانمندسازي و 
فراينــد ( چهــارمنظيــر فصــل  هــر فصــلهمچنــين درون  .رديــقــرار گانســاني  
سـازمان  ( دوازدهـم فصـل   و) مسـير پيشـرفت شـغلي   ( هفـتم ، فصل )كارمنديابي
ط و تفضيلي همانند ساير فصول بررسي و تحليل بسي صورت بهمطالب ) يادگيرنده

  .است نشده
 ندارد،وجود  در كتاب) نحوه مطالعه( ارائه مطالب نگارش و ازلحاظنوآوري چنداني  •

، »مربيگـري «، »توسعه مديريت«به مباحث  توان يممحتواي مطالب  ازلحاظولي 
 .دكراشاره  »يادگيرنده يها سازمان« و »منتورينگ«

در مـتن كتـاب    شده مطرح يها هيو نظرمفاهيم  ،مباني يپژوهشو محتواي علمي  •
يم مفـاه  و ارائـه هنجارهاي غربي تدوين شـده اسـت    باورها و ها، مبناي ارزش بر

صورت نپذيرفته  يو اسالممبناي رويكرد بومي  بر مربوط به مديريت منابع انساني
 .است

  
  پيشنهادها

اسـاس  بر تـوان  يمـ ، و محتوايي يشكل ازلحاظكتاب  يها يكاستو  با توجه به امتيازها
  : اثر را ارتقا بخشيدكيفيت شكلي و محتوايي  ،پيشنهادهاي ذيل
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 .آتي آن يها چاپمجدد كتاب در  ييآرا صفحهو  ينگار حروف •
نتيجــه و  كلــي، فهرســت مطالــب اجمــالي، مقدمــه اهــداف درس، كــردناضــافه •

شناسي به و كتابنمايه موضوعي  فصلي، فصلي، خالصه كلي و بندي كلي و جمع
 .كتاب

 . هاي آتي كتاب ، اطالعات و متون جديد و نو در چاپ ها دادهاستفاده از  •
 .از كتاب هر فصلدرون  انسجام بين فصول اثر و ايجاد نظم و •
آزمـون،   تمـرين و  استفاده بيشتر از فنون و ابزار علمي نظير طرح بحث مقـدماتي،  •

 .  در كتاببندي نهايي، نقشه و تصوير  جمع
 .مديريت منابع انساني و مباحثمفاهيم  بارهاسالمي در استفاده از رويكرد بومي و •
 :عناوين ذيل به مباحث كتاب كردناضافه •

  رانيدر امديريت منابع انساني  
 منابع انساني تيريو مد يساز يجهان 

  





  
  
  
  
  

  »مديريت تطبيقي«
  
  

  عربشاهي نيميو سالواني  يمهد ديس: مؤلف
  نور دانشگاه پيام: ناشر

  1390: سال نشر
  تهران: محل نشر
  ششم: نوبت چاپ

  164 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 .اسـت  خـوب  جلد طرح و صحافي آرايي، صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 آرايـي  صـفحه  و شـده  اسـتفاده  ينگار حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين

 طرح همچنين .دشو نمي خواننده خستگي ثباع كه است صورتيبه اثر هاي صفحه
 .دارد خوانيهم و تناسب مديريت تطبيقي مباني و مفاهيم با جلد روي

 و شـده  رعايـت  خـوب   كتـاب  مـتن  در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 مفـاهيم  و مطالـب  با تواند يم يراحت به و خوانندهت اس روان و ساده كتاب مطالب

 .كند درك آن را و كرده برقرار ارتباط مديريت تطبيقي
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 مـديريت  رشـته  در »ديريت تطبيقـي مـ « درس صليا منبع عنوان به ادشدهي كتاب •
 .دشو مي تدريس دانشگاه پيام نور كارشناسي مقاطع در و دولتي

  
  ها يكاست
 بندي جمع و نتيجه فهرست جداول، فهرست مطالب اجمالي، پيشگفتار، فاقد كتاب •

  .  است شناسيكتاب و كلي خالصه فصلي، و كلي
  

  محتوايي اثر يبررس
  امتيازها

 يتاحـدود  كتـاب  متن در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و يساز معادل •
اسـت،   مـديريت تطبيقـي   مفاهيمرباره د كه يهاي واژه و اصطالحات و است خوب

 .اند شده سازي معادل يدرست به
 نيـز  و فصـول  بـين  و ددار انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •

 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون
 در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •

 يتاحـدود  كارشناسي مقطع در دولتي مديريت رشته در» تطبيقي مديريت« درس
اصـلي درس مـديريت    منبـع  عنـوان  بـه  آن از تـوان  يم و دارد خوانيهم و تناسب
 .كرد استفاده شناسيركا مقطع در تطبيقي

  
  ها يكاست
 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهـداف  مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، جدول، آزمون، و مرينت
 بنـدي  جمـع  رفتاري، اهداف يرنظ علمي فنون يبرخ از ولي است، خوب يتاحدود
 . است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه ،آزمون تمرين و ،نهايي



  131   تطبيقيمديريت 

 

 ازلحـاظ  در كتـاب  چنـداني  نـوآوري  و ستين روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
  .دارد وجودهاي علمي جديد   نظريه و مطالب ارائه نگارش، نحوه

 منـابع  درنتيجـه  .سـت ين روزهب اثر متنظي و تدوين در استفاده مورد متون و منابع  •
 .ستين كافي هستند، اما معتبر ادشدهي
 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •

 . است نپذيرفته صورت درستيبه مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است متوسط درحد
  

  پيشنهادها
 اسـاس رب تـوان مي ، محتوايي و يشكل لحاظ از كتاب هايكاستي وها امتياز به توجه با

  :بخشيد ارتقا ااثر ر محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي
 و نتيجـه  فهرسـت جـداول،   فهرسـت مطالـب اجمـالي،    پيشـگفتار،  كـردن اضافه •

 .كتاببه  شناسيكتاب و كلي خالصه فصلي، و كلي بندي جمع
 مقدماتي، بحث طرح نمودارها، و جداول رنظي علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •

 .كتاب در تصوير و نقشه ،آزمون و تمرين نهايي، بنديجمع
 .آتي هاي ويرايش رد نو و جديد متون و منابع اطالعات، از استفاده •
 پـاورقي  در كتاب تنظيم و تدوين در استفاده مورد متون كامل و دقيق آدرس ذكر •

 .تابك از فصل هر پايان در يا و صفحه هر
 
 
 





  
  
  
  
  

  »مباني مديريت اسالمي«
  
  

  رضا نجاري: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1385: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  345 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

. اسـت  خـوب  جلـد  طرح و صحافي آرايي، صفحه نگاري، حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
  آرايـي  صـفحه  و شـده  اسـتفاده  ينگـار  حروف رايب مناسب فونت از كه معنا نيبد

 طرح همچنين .دشو نمي خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر هاي صفحه
 .دارد خوانيهم و تناسب ،مديريت اسالمي مباني و مفاهيم با جلد روي

 هـاي  رشـته  در »مـديريت اسـالمي  « درس اصـلي  عمنبـ  عنـوان  به ادشدهي كتاب •
 .دشو مي تدريس دانشگاه پيام نور رشناسيكا مقاطع در و مديريت
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  ها يكاست
 و اسـت  ضـعيف  يتاحدود كتاب متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •

 و مطالـب  بـا  تواند مين راحتي هب خواننده رونيازا .ستين روان و ساده كتاب مطالب
ال در مثـ  عنـوان  بـه  .كند دركآن را  و كند برقرار ارتباط مديريت اسالمي مفاهيم
 .از آيات به غلط نوشته شده است يرخب 75 و 47هاي  صفحه

 و نتيجـه  فهرسـت جـداول،   خالصـه فصـلي،   ،فصـلي  مقدمه كلـي و  فاقد كتاب •
 .است شناسيكتاب كلي و بندي جمع

  
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و سازي معادل •

 مـديريت اسـالمي   مفـاهيم  بارهدر تخصصي هاي واژه و طالحاتاص و است خوب
 .اند شده سازي معادل درستيبه

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالـب  فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون

احايـث علـوم اسـالمي در     از آيـات و  و است روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
  .هاي مديريت اسالمي  استفاده شده استنظريه زمينه مفاهيم و

بـا توجـه بـه     و هسـتند معتبـر   اثـر  تنظيم و تدوين در استفاده مورد متون و منابع •
 .اندشده توزيعكافي  اندازه، بههاي كتاب سرفصل

 در علـوم  وزارت وبمصـ  هـاي  فصـل  سر و اهداف با كتاب هاي فصل سر و اهداف •
ش يكمـاب  كارشناسـي  مقطع درو  مديريتهاي  رشته در »اسالمي مديريت« درس
 .كرد استفاده درسيكمك منبع عنوان هب آن از توان مي و دارد خوانيهم و تناسب

  
  



  135   مباني مديريت اسالمي

 

  هاكاستي
 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، ،جدول آزمون، و تمرين
 بنـدي جمـع  رفتاري، اهداف نظير علمي فنون يبرخ از ولي است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي،

هـاي علمـي    نظريـه  و مطالب ارائه نگارش، نحوه حاظلاز كتاب در چنداني نوآوري •
  .ندارد وجودت اسالمي مفاهيم مديري ةجديد در حوز

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •
 .تاسـ  نپذيرفته صورت درستيبه مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است متوسط درحد

مشـخص نيسـت    »الملك يبقي مع الكـافر «عبارت  114عنوان مثال در صفحه هب
 .است شده گرفتهع بنكه از كدام م

  
  پيشنهادها

 اسـاس رب تـوان  مي محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب هاي كاستي و هاامتياز به توجه با
   :بخشيد ارتقا رااثر  محتوايي و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي

 و نتيجـه  فهرسـت جـداول،   خالصـه فصـلي،   ،فصـلي  مقدمه كلي و كردناضافه •
 .كتاببه  شناسيكتاب كلي و بندي جمع

 .هاي آتي عمومي مطالب متن كتاب در چاپ بي وويرايش اد •
 مقدماتي، بحث طرح نمودارها، و جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •

 .كتاب در تصوير و نقشه نهايي، بندي جمع
 پـاورقي  در كتاب تنظيم و تدوين در استفاده مورد متون كامل و دقيق آدرس ذكر •

 .كتاب زا فصل هر پايان در يا و صفحه هر
هاي مصوب وزارت علـوم در  هاي كتاب براساس سرفصلنظيم سرفصلت تدوين و •

 .هاي مديريترشته در» مديريت اسالمي«درس 





  
  
  
  
  

  »هاي محلي اداره سازمان«
  
  

  ابوالقاسم طاهري: لفؤم
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  تهران: محل نشر
  دوازدهم: نوبت چاپ

  237 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يررسب
  امتيازها

رعايـت   خـوب  يتاحـدود  كتـاب  متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 و مطالـب  بـا  توانـد مي راحتيهب خواننده و است روان و ساده كتاب مطالب و شده

  .كند درك آن را و نموده برقرار ارتباط هاي محلي سازمان مفاهيم
 رشـته  در »هـاي محلـي   داره سـازمان ا« درس اصـلي  منبع عنوانهب ادشدهي كتاب •

  .دشو مي تدريس دانشگاه پيام نور كارشناسي مقاطع در ودولتي  مديريت
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  هاكاستي
 شيكمـاب  جلـد  طـرح  و صـحافي  ،يـي آرا صـفحه  نگاري، حروف ازلحاظ اثر كيفيت •

 و نشـده  اسـتفاده  نگـاري  حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين. استضعيف 
. شـود  مـي  خواننـده  خستگي باعث كه است صورتيبه اثر يها صفحه آرايي صفحه

 خوانيهم و تناسب »هاي محلي اداره سازمان« مفاهيم با جلد روي طرح همچنين
 .داردكمي 

 فهرست مطالـب اجمـالي،   خالصه كلي و فصلي، ،فصلي مقدمه كلي و فاقد كتاب •
 .استفصلي  كلي و بندي جمع و نتيجه فهرست  موضوعي منابع و

 
  محتوايي اثر يبررس

  امتيازها
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و سازي معادل •

 هاي محلـي  سازمان مفاهيم بارهدر تخصصي هاي واژه و اصطالحات و است خوب
 .اند شده سازي معادل يدرست به

 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
 . دارد وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم ،فصل ره درون

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •
 .است پذيرفته صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است  خوب

 در لـوم ع وزارت مصـوب  هـاي  فصـل  سر و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •
 كارشناسـي  مقطع دردولتي و  مديريت رشته در» هاي محلي اداره سازمان« درس
 يدرسـ  كمـك  منبـع  عنـوان  به آن از توان مي و دارد خوانيهم و تناسب يتاحدود
 .كرد استفاده

 
  
  



  139   هاي محلي اداره سازمان

 

  ها يكاست
 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، ول،جد آزمون، و تمرين
 بنـدي   جمـع  رفتاري، اهداف نظير علمي فنون يرخب از ولي است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي،

 60الـي   30مربـوط بـه دهـه     شتريبو  ستين روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
 گونـه  چيه، 1389كتاب در سال  دوازدهما توجه به چاپ بن يهمچن .استميالدي 

هـاي   مفاهيم سـازمان  .اطالعات صورت نگرفته است ها و داده ازلحاظ يروزرسان به
عنوان تفكـر بيشـتر آمـده     بابخشي  هر فصلفقط در انتهاي  ومحلي وجود ندارد 

ننـده   نـوآوري در خوا  ايجـاد خالقيـت و   يبـرا ابـزاري   عنوان به دتوان است، كه مي
 .استفاده شود

ـ  اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد و متون منابع • بـا توجـه بـه     و سـت ينروز هب
 .را نداردالزم  تيو كفااعتبار  ،هاي كتاب سرفصل

  
  پيشنهادها

 اسـاس رب تـوان  مي محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب هاي كاستي و هاامتياز به توجه با
  :بخشيد ارتقا رااثر  اييمحتو و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي

هـاي   مناسب در چـاپ  جلد طرح و صحافي آرايي، صفحه نگاري، حروفاز استفاده  •
 .آتي اثر

فهرست   فهرست اجمالي، خالصه كلي و فصلي، ، فصلي مقدمه كلي وكردن اضافه •
  . به كتاب فصلي كلي و يبند جمع و نتيجه موضوعي منابع  و

 مقدماتي، بحث طرح نمودارها، و جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
 .در كتاب تصوير و نقشه نهايي، بندي جمع

مـرتبط بـا    يكردهـا يو رو مفـاهيم  ةدر حـوز  و نـو استفاده از منابع و متون جديـد   •
 .محلي در ويرايش مجدد كتاب يها سازمان





  
  
  
  
  

  »گردشگري هاي دولتي ايران و آشنايي با سازمان«
  
  

  يدرياصغر ح يش وحسن درو: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

  230 :تعداد صفحات
  

  اثر شكلي يبررس
  امتيازها

 يتاحـدود  جلـد  طـرح  و صـحافي  آرايـي،  صفحه نگاري، حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
ـ  صفحه و شده استفاده نگاري حروف براي مناسب فونت اززيرا ؛ استخوب   يآراي
 طرح همچنين .دشو نمي خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر هاي صفحه
 خـواني هم و تناسب »گردشگري هاي دولتي ايران و سازمان« مفاهيم با جلد روي
جلد بـا يكـديگر تفـاوت     يو روشده در پشت بهتر است تصوير استفاده البته. دارد

 .داشته باشد
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رعايـت   خـوب  يتاحـدود  كتـاب  متن در شنگار و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 موارد اشكاالت ويرايشـي و  يرخلي در بو .است روان و ساده كتاب مطالب و شده

   .نگارشي در آن وجود دارد
 و هاي دولتي در ايران آشنايي با سازمان« درس اصلي منبع عنوان به ادشدهي كتاب •

 نشگاه پيام نوردا كارشناسي مقاطع در وجهانگردي  مديريت رشته در» گردشگري
   .دشو مي تدريس

 
  ها كاستي

فهرسـت    فهرسـت اجمـالي،   خالصـه كلـي و فصـلي،    ،مقدمـه كلـي   فاقد كتاب  •
 .است شناسيكتاب فصلي و كلي و بندي جمع و نتيجه موضوعي منابع،

  
  اثر محتوايي يبررس

  امتيازها
در حـد   كتـاب  مـتن  در تخصصـي  هـاي  واژه و اصـطالحات  كاربرد و سازي معادل •

هـاي   سـازمان  مفـاهيم  بـاره در تخصصـي  هـاي  واژه و اصطالحات و است وسطمت
در صفحه  مثال عنوان به .اند نشده سازي معادل يدرست بهجهانگردي  دولتي ايران و

ـ  .شده است نظر گرفتهدر  »اجراي تصميم«معادل  »گيري تصميم«واژه  15 در  اي
ــفحه ــه » International Air Transport Association« واژه 192 ص ب

 معـادل صـحيح آن   كه يدرحالشده، ترجمه  »هوايي ونقل حملالمللي  جامعه بين«
 .است »هوايي ونقل حمل يالملل نيباتحاديه يا انجمن «

 در علـوم  وزارت مصـوب  هـاي  فصـل  سر و اهداف با كتاب هاي فصل سر و اهداف •
دي جهـانگر  مديريت رشته در »يگردشگر هاي دولتي و آشنايي با سازمان« درس

 عنـوان  به آن از توان مي و دارد يخوانو هم تناسب يتاحدو كارشناسي مقطع درو 
 .دكر استفاده يدرس كمك منبع

        



  143   گردشگري هاي دولتي ايران و آشنايي با سازمان

 

  ها يكاست
 نهـايي،  يبنـد  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •

 كتـاب  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، ،لجدو ،و آزمون تمرين
 يبنـد  جمـع  رفتاري، اهداف نظير علمي فنون يبرخ از ولي است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره تصوير و نقشه نهايي،

 فصول بين و دارد  انطباق يتاحدود آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •
در حـد   آن محتـواي  و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم فصل هر درون نيز و

 :مثال عنوان به .است متوسط
ــاب   ــارم كت ــوان فصــل چه ــازمان« ،عن ــا س ــگري  يه ــگردش ــ نيب  و يالملل

 يالملل نيب يها سازمانبه بررسي  شتريبولي در متن اين فصل  ست،»رويدادها
 .كمتر مورد توجه قرار گرفته است در آنو موضوع رويدادها  شده پرداخته

ولـي مطالـب    ،شـده   مطـرح  »مباني نظري تئوري دولت«عنوان  ،4 در صفحه 
 .دارتباطي با آن ندارذيل آن 

بهتـر اسـت از عبـارت     »هاي گردشگري سازمان«جاي عنوان هدر فصل دوم ب 
در فصـل دوم  زيـرا   استفاده شود؛» گردشگري در صنعتتشكيالت  ساختار و«

صنعت گردشگري بحث  التيو تشكمربوط به ساختار  و مباحثمطالب درباره 
  .شوديم يو بررس

نويسنده به معرفي انواع شوراها در قانون اساسـي   ،86 در صفحهصل اول در ف 
 و در كـرده اسـت   گونه نظام شورايي را در اين بخش معرفـي  چهار پرداخته و

 و انواعهاي اسالمي پرداخته و درباره شوراي عالي استان ادامه به تشريح شورا
 .توضيحات تكميلي ارائه ننموده است ،شوراي صنفي

 اعتبـارِ بـه  و اين امـر باعـث شـده تـا      ستين روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
قانون هرچند مثال  عنوان به .شده در متن خدشه وارد شوداز اطالعات ارائه يبخش

 اسـت، مالك عمل در نظام اداري ايـران   ،1386مديريت خدمات كشوري از سال 
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 سـت ينروز هب شده ارائهمطالب ، »تغييرات نظام اداري«عنوان  ليو ذ 67در صفحه 
ساختار سـازماني مربـوط بـه سـازمان     ، 123 در صفحه اي. استنيازمند بازنگري  و

 .شودروز هبد يباكه  استقديمي  يو گردشگر يدست عيصنا ميراث فرهنگي،
ـ  اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد و متون منابع • بـا توجـه بـه     و سـت ينروز هب

بـه   و مكررزيرا ارجاعات متعدد  را ندارد؛الزم  تياو كفاعتبار  ،كتاب يها سرفصل
نمونـه   عنوان به. وارد شود خدشهارزش علمي اثر به خاص باعث شده تا  منبعيك 

 )1386 برهـاني، ( منبـعِ كتـاب بـه    و سـوم از مطالب در فصول اول  ياديزبخش 
 .ارجاع شده است

 اثـر  تنظـيم  و تدوين در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •
 پذيرفتـه ن صـورت  يدرسـت  به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و است ضعيف يتاحدود
از سوي پارسـونز بـدون ذكـر     شده نقلمطالب ، 96مثال در صفحه  عنوان به .است
 .است منبع

ـ و نظر مطالب ارائه نگارش، نحوه ازلحاظ در كتاب چنداني نوآوري • علمـي   يهـا  هي
   .وجود ندارد رانيدر ا يو گردشگردولتي  يها زمانسامفاهيم  ةجديد در حوز

  
  پيشنهادها

 براسـاس  تـوان  يم محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب يها يكاست و هاامتياز به توجه با
  :بخشيد ارتقا را اثر محتوايي و شكلي كيفيت، ذيل پيشنهادهاي

 .جلد كتاب و پشتمتفاوت در روي  جلد طرحاستفاده از  •
فهرسـت    فهرسـت اجمـالي،   خالصـه كلـي و فصـلي،    ،كلـي  مقدمـه  كردناضافه •

  . به كتاب يو فصلكلي  يبند جمع و نتيجه موضوعي منابع و
 مقدماتي، بحث طرح نمودارها، و جداول نظير علمي ابزار و فنون از بيشتر استفاده •

 .در كتاب تصوير و نقشه نهايي، بندي جمع
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مـرتبط بـا    يكردهـا يو رواهيم در حـوزه مفـ   و نـو استفاده از منابع و متون جديـد   •
 .در ويرايش مجدد كتاب يو گردشگرهاي دولتي  سازمان

 و انسـجام آن با محتواي متن و برقراري نظم  و فهرستانطباق بيشتر بين عنوان  •
 .مطالب درون هر فصل كتاب عناوين و بيشتر بين فصول و

ب هر بخـش  تنظيم مطال كامل منابع مورد استفاده در تدوين و ذكر آدرس دقيق و •
 .از كتاب هر فصليا آخر  يپاورقاز كتاب در 

مصـوب وزارت علـوم     يها سرفصلانطباق بيشتر اهداف رفتاري كتاب با اهداف و  •
 كردناضافه و »گردشگري در ايران و يدولت هاي آشنايي با سازمان«درس  بارهدر

 :عناوين ذيل به كتاب
  دولتي در صنعت گردشگري يها سازماننقش نظارتي  
  صنعت گردشگري و گسترشآينده سازماني در توسعه  يها فقا 
گرايـي نظيـر    بـا هـدف توسـعه منطقـه     يالملل نيب يها سازمان گاهيو جانقش  

  ...وهاي  اوراسيا، پيمان شانگ يالملل نيباجالس 
  مباحث مربوط به حوزه گردشگري سالمت 
  در جهان اسالم  يو مذهبهاي گردشگري زيارتي  توسعه ظرفيت 

  
  





  
  
  
  
  

  »عصر دانشهاي  سازمان«
  
  

  سرلك يمحمدعل: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1387: سال نشر
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  200 :تعداد صفحات
  

  شكلي اثر يبررس
  امتيازها

 .اسـت  خـوب  جلد طرح و صحافي ،ييآرا صفحه ،ينگار حروف ازلحاظ اثر كيفيت •
 آرايـي  صـفحه  و شـده  اسـتفاده  نگاري حروف براي مناسب فونت از كه معنا بدين

 طرح همچنين .دشو نمي خواننده خستگي باعث كه است صورتيبه اثر هاي صفحه
 .دارد خوانيهم و تناسبهاي عصر دانش  سازمان مباني و مفاهيم با جلد روي

 كتاب مطالب و است خوب كتاب متن در نگارش و ويرايش ادبي و عمومي قواعد •
 مفـاهيم  و مطالـب  با تواند مي يراحت به خواننده و است تهافي نگارش روان و ساده

 .كند دركآن را  و نموده برقرار ارتباط كنوني عصر ها در سازمان
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 در »تيريو مـد مبـاني سـازمان   « درس كمكـي  منبـع  عنـوان  بـه  ادشـده ي كتاب •
 .دشو مي دانشگاه پيام نور استفاده كارشناسي مقاطع در و مديريت هاي رشته

  
  ها كاستي

 شناسـي كتـاب  كلـي و  بنـدي  جمع و نتيجه فهرست جداول، پيشگفتار، فاقد ابكت •
 .است

  
  محتوايي اثر يبررس

 امتيازها
 يتاحـدود  كتـاب  مـتن  در تخصصي هاي واژه و اصطالحات كاربرد و سازي معادل •

هاي مربوط  و نظريه مفاهيم بارهدر تخصصي هاي واژه و اصطالحات و است خوب
ي مـوارد  رخـ ولـي در ب  .اند شده يساز معادل يدرست به دانش عصر ها در به سازمان
نشـده   يساز معادلصحيح  طور به »انفكاك دروني«يا واژه   و »گراكل«نظير واژه 

 .است
 نيـز  و فصـول  بـين  و دارد انطبـاق  آن مطالب فهرست و عنوان با كتاب محتواي •

 . رددا وجود آن محتواي و فصل هر عناوين بين انسجام و نظم ،فصل هر درون
بـا توجـه بـه     و هسـتند معتبـر   اثـر  تنظيم و تدوين در استفاده مورد متون و منابع •

 .استهاي كتاب از توزيع كافي برخوردار  سرفصل
 اثـر  تنظـيم  و تـدوين  در استفاده مورد منابع به ارجاعات و هااستناد در دقت ميزان •

. است تهپذيرف صورت يدرست به مĤخذ ذكر در امانت رعايت و استخوب  يتاحدود
در صـفحه   »ايدوحلقـه  و يا حلقـه مدل يادگيري تك«موارد نظير  يرخلي در بو

 .آورده شده است منبعبدون ذكر  117
 در علـوم  وزارت مصـوب  يهـا  سرفصـل  و اهداف با كتاب يها سرفصل و اهداف •

 كارشناسـي  مقطـع  درو  مديريتهاي  رشته در» تيريو مدمباني سازمان « درس
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 يدرسـ  كمـك  منبـع  عنـوان هب آن از توان مي و دارد خوانيهم و تناسب يتاحدود
 .دكر استفاده

 
  ها كاستي

 نهـايي،  بنـدي  جمـع  رفتـاري،  اهداف مقدماتي، بحث طرح( علمي ابزار از استفاده •
ب كتـا  مطالـب  تبيـين  و تفهيم در )نقشه و تصوير نمودار، جدول، آزمون، و تمرين
و جـدول   رفتـاري،  اهـداف  يـر نظ علمي فنون يبرخ از ولي است، خوب يتاحدود
  .است نشده گرفته بهره يا كمتر استفاده شده و تصوير و نقشه ،نمودار

و منابع مورد استفاده در تدوين  شتريبو  ستين روزهب اثر متن در اطالعات و ها داده •
 .  است 1990به دهه  اثر مربوط ميتنظ

ولـي در   ندارد،وجود  مطالب ارائه و نگارش نحوه ازلحاظ در كتاب چنداني نوآوري •
هـاي جديـد در قالـب يـك      گردآوري انواع سازمان علمي جديد، يها هينظرزمينه 

سسات به اين نوع ؤم و ها شركتآوردن روي ليو دالتشريح كاركردها  مجموعه و
  . استبدعت جديدي  ،ها سازمان

  
  پيشنهادها

 اسـاس رب تـوان  مي محتوايي، و يشكل ازلحاظ كتاب هاي كاستي و هاامتياز به توجه با
   :بخشيد ارتقا را اثر محتوايي و شكلي كيفيت ،ذيل پيشنهادهاي

 بـه  شناسيكتاب كلي و بندي جمع و نتيجه فهرست جداول، پيشگفتار، كردناضافه •
 .كتاب

هـاي   در متن كتاب در چـاپ  كاررفته به هاي ويرايش تخصصي اصطالحات و واژه •
 .آتي

 مقدماتي، بحث طرح ،و نمودارها جداول نظير يعلم ابزار و فنون از بيشتر استفاده •
 .در كتاب تصوير و نقشه نهايي، بندي جمع
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 پـاورقي  در كتاب تنظيم و تدوين در استفاده مورد متون و كامل دقيق آدرس ذكر •
 .كتاب از هر فصل انيدر پا يا و صفحه هر

مربـوط بـه   هاي  نظريه مفاهيم و در حوزه و نواطالعات جديد  و ها دادهاستفاده از   •
   .ها در عصر دانش سازمان
  



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 ها ها و همايش گزارش نشست





  
  
  
  
  

  هاي نقد علوم انساني شناسي شيوه روش :نشست تخصصي
  

  دكتر رمضاني 
  )ع(دانشگاه امام حسين

  مقدمه
چيسـتي  : از عبارتنـد  ،ديگر مطرح است دهيهر پدنقد علم مانند  بارهاساسي كه در سؤاالت
سـوم اسـت كـه     سـؤال نقد، تمركـز روي   يشناس روشدر  .چگونگي آن وچرايي  ،نقد علم

  .چگونه نقد علم را انجام دهيم
از علـوم   يا حوزهكه  يشناس معرفتبه نام  وجود دارد علم عامي ،علوم مراتب سلسله در

علم شكل گرفتـه كـه در ذيـل     ةدانش ديگري به نام فلسف ،اين علم ليدر ذعقلي است و 
نيـز خـود بـه روش     يشناسـ  روش .دردا قـرار  علم يا متدولوژي علـم  يشناس روش هم  آن

مراتبـي  اگر علم را سلسله گريد عبارت به .استكار  يفن يها بخشكه  شود يمتحقيق ختم 
و  يشناسـ  روشفلسفه علـم،   و بهشروع  يشناس معرفتاز ، از عام به خاص در نظر بگيريم

  .شود يمدرنهايت روش تحقيق ختم 
  

  شناسي نقد علمتعريف روش
پيـدايش و توجيـه    يهـا  وهيشنقد علم عبارت است از درستي يا نادرستي  يشناس روش

هـاي   علمي و گزاره يها هينظريعني . يشناخت معرفتعلمي از ديدگاه  يها هينظرها و  گزاره
كنـيم   يريگيپما در نقد علم بايد  شوند و روش توجيه آنها چيست؟ علمي چگونه توليد مي
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غايـات را  . تبيـين كنـد   ل مسئله كند و مسـائل را درسـت  باشد و بتواند ح نما واقعكه علم 
ـ درنهاو كنترل بيروني شـود و   يفنّاوردهد و بتواند منجر به توليد درست نشان  بتوانـد   تي

فراهم  ،انسان است يو اخروهدف خودش را كه در جايي تضمين و تأمين نيازهاي دنيوي 
  .كند

  
  هاي نقد علم ويژگي
دهنـد تـا   آن را انجام  توانند يمعلمي است كه افراد  يها تيفعال نيتر يعاليكي از  ،نقد
 و يك فعاليت ابتـدايي و دانشـجويي نيسـت    ،نقد .و يا نزديك قله باشند علم برسند ةبه قل
يكي از خواص نقد اين است كـه  . علم داده شده استنقددر  سؤاالتبسياري از  يها پاسخ

از ديگـر  . كنـد  يمـ ورانـه جلـوگيري   و از تقليـد و جمـود كورك   شـود  يمـ باعث آزادانديشي 
چگونـه   تا كند يم و كمك ستها هينظرنقد اين است كه مهندسي معكوس در  يها يژگيو

و     تـا قطعـات آن را ببينـيم     ميكنـ  يمآن را بـاز دسـتگاهي كـه    ماننـد . كنـيم  يپرداز هينظر
 كننـده  صرفمدر توليد علم ما هميشه . صورت دهيم يفنّاورياد بگيريم انتقال  بيترتنيبد

 يفنّـاور كـه در   ميكنـ  يمـ عاميانه هميشه فكر  طور به .دنبال توليد نرفتيم گاه چيهبوديم و 
  .نيز عقب هستيم ها يپرداز هينظردر  كه يدرحال ،عقب هستيم

ـ و اعيـب نيسـت    ،در علم نظر اختالف نكهياول ا. تنقد مطرح اس بارهمالحظاتي در  ني
چـه   ،غلـط اسـت   ،نقد بارةجويي درانگيزه نكهيم ادو .دانش بشري است ةالزم ،تفاوت نظر

حتـي خداونـد    .يا نويسنده را بكنـد و يـا بـالعكس آن    پرداز هينظرجويي ناقد بخواهد انگيزه
 ييهـا  انساندر معرض نقد  هم آن است، متعال هم فعل خودش را در معرض نقد قرار داده

هـل  «: نگـاه كنيـد   هـا  مانآسبه  كه ديفرما يمخلقتش  بارهدر و ق خودش هستندكه مخلو
  ؟دينيب يمها سستي و اشكال  آيا در آسمان. »تري فيه من فطور

بـا   مـا  اگـر  .گيرداست كه با شرايط خودش بايد صورت يك فعاليت عالي  ،بنابراين نقد
 يـي گرا تينسـب خـود مـا دچـار نـوعي      ،گيـرد ت كنيم و بگوييم نقد نبايد صورت نقد مخالف
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مطلق  ييگرا تينسباين  ،درست است ،گويد كسي هرچه مي به اين معني كه هر. شويم مي
  .است و چنين چيزي امكان ندارد

  
  هاي نقد علمروش

بندي است كه بر اساس  هاي نقد در چهار دسته قابل دسته روش نيترمهمبه نظر بنده 
  :از هاي كسب معرفت تنظيم شده است كه عبارتند روش
  
   روش نقد عقلي -1

ـ پدبـين   يو معلولتوجه به روابط علت  و با و منطقعقل  هيبر پاكه است نقدي   هـا  دهي
ماننـد روش فلسـفي، روش منطقـي، روش     ييهـا  رمجموعـه يز يو دارا رديپـذ  يمصورت 
  .استرياضي روش و  يشناخت معرفت

يكي مبحث تعاريف، كه در هـر علـم   : دو محور اساسي وجود دارد، منطقي نقددر روش 
سـازمان چيسـت، رفتـار سـازماني      مييگـو  يمثال در مديريت م طور به .تعاريف داريم يبرخ

اتـم چيسـت، مولكـول     مييگـو يمـ  و يـا در فيزيـك  ... چيست، فرهنگ سازماني چيست و
ولـي   است، ريف هر مفهومي با علماي همان علمچيست، جرم چيست و حجم چيست؟ تع

نگي مبحـث چگـو   ديگـري  .شـوند  يمـ تعريف در منطـق تعريـف    يو استانداردهامعيارها 
 ...واسـتقرايي   تمثيلـي،  در منطق چند نوع استدالل نظيـر قياسـي،   .استاستدالل صحيح 

  .وجود دارد
و حاصل  ميكن يمرا بر اساس روش استدالل عقلي بررسي  يا دهيپدهر  ،نقد فلسفيدر 

و درسـتي و   شـود يمـ نگـاه فلسـفي تحليـل و جراحـي      و با استقضاياي تركيبي  هم  آن
فلسفي  يشناس علم: فلسفي دو دسته است يشناس علم .شود يماده نادرستي آن تشخيص د

فلسفي پيشين به اين معني اسـت كـه مـا     يشناس علم. فلسفي پسين يشناس علمپيشين و 
كه آيـا امكـان دارد مـديريت     ميكن يمبا هم بحث و  مينينش يممديريت اسالمي نداريم و 

كه دانشمندان اين علم  كند يمنگاه  فلسفي پسين از بيرون يشناس علم. اسالمي توليد شود
ـ نظرچگونه و  يا فلسفهو با چه مباني و چه  ييها راهاز چه  كـه علـم    انـد  كـرده  يپـرداز  هي
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 پس كهنگاه پسيني است  ،مينام يمآنچه امروزه فلسفه علم  .امروزي دنيا از اين سنخ است
  .اند رفتهاز توليد علم سراغ شناسايي آن 

  
  اگماتيستيروش نقد تجربي و پر -2
علم و ديگري  يشناس جامعهيكي . نقد با دو دانش رسمي سروكار داريمر اين روش از د
ايـن   ها روشيكي ديگر از . كنند يممختلف را نقد  يها هينظر ،علم كه اين دو يشناس روان

در علـوم  مثـال   عنـوان  بـه  .را بر اساس كاركرد واقعي آن بسـنجيم  است كه ما يك نظريه
روي انسان هم آزمايش  ،حيواني يها شيآزماعالوه بر  ،سازند يمارويي را وقتي د ،پزشكي

از مدتي ممكن است كسي بيايد و بگويد اين دارو كه ساليان سال است  پس يلو .كنند يم
اين عوارض را نيز دارد و منجر به عدم تجويز آن يـا تغييـر در تركيـب آن     ،شود يمتجويز 

اساس كاركرد تغييـر  ممكن است بر. است گونه نيهمنيز  علوم انساني يها هينظر. دارو شود
  . كند

  
   روش نقد ديني -3

مربوط به جامعه . ستينالمللي و جهاني  بين لزوماً ،گوييم ديني به معنايي كه ما مينقد 
در جامعه اسالمي انسان اعتقاد به توحيد . شود يم ستكه مورد نظر ما يمتدينان دين خاص

ودانگي روح دارد و اعتقاد دارد كه رفتارهايي كـه در ايـن جهـان    و عالم پس از مرگ و جا
را  هـا  بازتـاب ايـن   ميتوان ينمدر آخرت خواهد داشت كه ما با علم بشري  ييها بازتاب ،دارد

در سعادت و شقاوت ما تأثيرگذارند  ميده يمرفتارهايي كه انجام  نيهمچن. دهيمتشخيص 
 ميتـوان  ينمـ اخـروي را   يهـا  بازتـاب ولي . دهد يمرا  ها پاسخبخشي از اين  ،و علوم بشري

. كه وحـي اسـت   ديآ يمديگري به مدد انسان  يشناخت معرفتدر اينجا يك منبع  .بسنجيم
معمول معرفتي مانند  يها روشكه انسان از  دهد يمحقايقي را در اختيار انسان قرار  ،يوح

 يشناسـ  معرفـت اين ادعاي بنابر. ابديدست آنها به  توانست ينمحس، تجربه، عقل و شهود 
اسـت و   ليبـد  يبكه  دهد يمرا در اختيار انسان قرار  ييها معرفت ،ديني اين است كه وحي

حتـي خـود معصـومين هـم از حيـث بشـري        ،داد ينمـ اگر وحي اينها را در اختيار ما قـرار  
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ايي به خداوند چيزه: ديفرما يمخداوند خطاب به پيامبر . ابنديبه آنها دسترسي  توانستند ينم
و اطالعات و  ها داده ،بنابراين وحي. با عقل بشري آن را بفهمي يتوانست ينمتو ياد داد كه 

عـادي و در   طـور  بهو  از حوزه بشري خارج است كه دهد يمعلومي را در اختيار انسان قرار 
تواند به آن دسـت  ي، نمتصاعدي باال برود صورت بههرچقدر هم بشر علمش  ،يا دورههيچ 

  .ابدي
لحـاظ اعتقـادي، فقهـي و اخالقـي     هاي مفصلي دارد كـه هـم بـه    نگاه ديني زيرفصل

دست يك مسـيحي   هاهموجود را نقد كنيم و بگوييم كه اگر اين نظري يها هينظر ميتوان يم
ـ و؛ كنـد  ينمبراي ما مشكل ايجاد  ،گيردكار باشد و آن را به  ،دسـت الئيـك باشـد    اگـر  يل

 ييجـا   بـه چـون مـا را    ؛به اين نظريه عمل كنيم ميتوان ينماما ما  .ممكن است خوب باشد
اساس ديدگاه ديني خودمان بر ميدار  حقبنابراين ما . كه خالف اهداف ديني ماست برد يم

  .جايگزين كنيم كه با اهداف ديني ما سازگار باشد ييهاهرا نقد كنيم و با نظري هاهنظري
  
   روش نقد تاريخي -4

طريـق   و ازعلمي بـر مبنـاي رونـد تـاريخي آنهـا       يها هيظرو نمفاهيم  ،در اين روش
فلسـفه   ،در ايـن روش  گـر يد عبارت به .شوديمتاريخچه آن نقد و ارزيابي  بررسي سوابق و

ارزشي مربوط به نظريه مـورد نقـد از حيـث     فرهنگي و اتيو مقتضشرايط زماني  وجودي،
  .شوديمتاريخي بحث و بررسي 

  
  





 
 
 
 
 

يزربر دانش مديريت نوشته پال گرينقدي  :نشست تخصصي  
 دكتر محمد صائبي
 

  »ديگو يمدانش مديريت چه « نقدي بر
بنيـادي   است يها پرسشاينها  مفيد هستند؟ و مديريت تا چه اندازه درست يها هينظر

مفهوم اصلي كتاب ايـن اسـت كـه پـژوهش مـديريتي      . پردازد يمكه كتاب حاضر به آنها 
  .دارد ر اعتباربجا هناب يديتأك يطوركل به

 خواهيم بـدانيم كـه  يبلكه م اعتباري ندارد بگوييم پژوهش مديريتي اساساً ميخواه ينم
رديـد  بـا ت  ،داريـم  در دستپاسخي كه براي پرسش نخست  ؟چه فايده اي دارد دستاوردها

معتبـر   ينتـايج  ،علوم مرسوم است گريدر د كه چنانهمراه است؛ زيرا پژوهش در مديريت 
بـه  ؛ انجامـد  ينمـ اما اين نكته به استنتاجي ترديدآميز براي پرسش دوم  .دهد ينمبه دست 

گفت پژوهش فقـط   توان ينم نيهمچن. هم نيست دهيفا يباين دليل كه پژوهش مديريتي 
 ايق علمـي حق هيبر پامديريتي  يها دگاهيدبلكه  .زماني سودمند است كه اعتبار داشته باشد

 منزله بهاساسي از اين بحث آن است كه مديريت  يريگ جهينت صورتهربه. مي باشداستوار 
ارزش علمـي   و بـه دانشگاهي دوري جويد  - بايد از خودنمايي علمي ،يك موضوع مطالعه

   .خود ببالد
  :ميشو يمرو هاعتبار مديريت با موضوعات ذيل روب يدر بررس

  .شود ينمپژوهش مديريتي براي توليد اعتبار طراحي  •
  .بودن آنها وابسته نيستيريتي به ميزان حقيقيمد يها شهياندارزش  •
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  .آن را تعميم داد توان ينمطبيعي  طور و بهدانش مديريت بومي است  •
  .برحسب مقاصد افراد قابل درك است ياتا اندازه كم دستدانش مديريت  •
  .باشند پرداز هينظر توانند يممديران خود  •
 ،شـود  يمـ  كـار گرفتـه  يتي بهمدير در پژوهشكه  يافزار و نرم يافزار سختتقابل  •

  .دهد ينمرا بازتاب  يا يدگيچيپچنين  يطوركل به
بـه رويكـردي    در پـژوهش  كـه  يدرحـال  ،هسـتند  يبعـد  تـك  اغلـب  يشناس روش •

  .يمنياز دار يچندبعد
چالش بنيادي اين پرسش است كه آيـا مـديريت خواهـد توانسـت موجوديـت       بيترت نيا به

 يا رشـته يا آنكه بايـد در قالـب    مطالعه تثبيت كند، يك موضوع عنوان بهروزافزون خود را 
امـا بهتـر اسـت كـه      ،را در بـردارد  يكه موضوعات مختلفـ  يا رشته؛ شود ينيبازآفرعلمي 

  .شود نظر گرفتهعملي در  يا عرصه صورت بهخودش 
  

  »نقدي بر دانش مديريت«فلسفه وجودي نگارش 
موازاتي كه اين موضوع مطالعاتي به  .در مطالعات مديريت وجود دارد يروزافزونشكاف 

اي از آن سـر  گيرد، يك رشته فرعي مدرسـه دانشگاهي به خود مي علمي و رفته جلوةرفته
اي كـه در آن  گونـه بـه  ،كنـد يروي مـي كه از همه قوانين كالسيك دانشگاهي پ آورديبرم

ـ   ،شـود گيـري مـي  شده اندازهنتايج تثبيت پيشرفت برحسب توليد نظريه و پايـه   رفعاليـت ب
هـاي  سرانجام كيفيت براساس ديـدگاه  شود وگيري ميهاي پژوهشي اندازهمقاله ها و كتاب

  .شوديمگروه علمي همكار داوري 
كـه مـديران    ييهـا  و مجلـه  ها كتابكندي هم در روند انتشار  گونه چيه از سوي ديگر،

ر اين قلمرو اجرايـي  دامنه پيشرفت د .شود ينمديده  دانند يمرا مخاطبان خود  اندركار دست
همچنين كيفيت نيـز بيشـتر    .شود يم يريگ اندازهكاربري  تيو قابل و اشاعهبرحسب انتشار 

  .تا ماهيت محتوا شود يمبر پايه موفقيت انتشاراتي داوري 
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ـ  چيهـ ايـن شـكاف وجـود دارد آن اسـت كـه       بـاره كـه در  يانگراني  دو طـرف از  كي
، بـا  يزيـ هـر چ فراتر از  .كنند ينم يريگ اندازهاني هاي خود را بر پايه عملكرد سازم موفقيت
 و ها يمند عالقهچگونه  ،دانشگاهي نظران صاحب ميدان ينمرو هستم كه ههاي روب دشواري
 يهـا  تيـ فعالتا بر  كنند يمو چگونه تالش  دهند يمرا مورد توجه قرار  ها يا حرفه ينيازها

هـا   كه سـال  كنند يمكار  ييها دگاهيد هيابر پاغلب مديران  .گذارندب ريتأث وكار كسبواقعي 
هـا   وبـرق رسـانه  هـاي پـرزرق   يكي از برنامه هاي خود يا در پيش آنها را در يكي از كالس

  .اند آموخته
نيست كه بگويد همـه   بر آن .كند به بخشي از اين موضوع بپردازد اين كتاب تالش مي

ندارد كه همه مديران بايـد  هاي مديريتي بعد عملي محدودي دارند و اصراري هم  پژوهش
كنـد   اين كتاب سعي ميبرعكس  .داشته باشند يتر افزون ياههيو نظرگرايش دانشگاهي 

 كـم  دست .دانشگاهي به داوري بنشيند - اي علمي عرصه منزله بهمديريتي را  يها پژوهش
هـاي   آيـا پـژوهش  : پرسـد  مـي  زديـ خ يبرم يا عرصهدر بدو امر به همين دليل كه از چنين 

 يهـا  كتـاب ها و  مقاله ،ها گزارشدرباره آنچه از همه اين  نهد و ديريتي چيزي را بنياد ميم
ـ  بـه كتـاب   در صـفحات كـه   مـرور  بـه  .بگـوييم  ميتوان يمچه  ،ميريگ يفرامپژوهشي   شيپ

  .شود گوناگون مطرح مي يها شكلبه  و بارهاپاسخ اين پرسش بارها  ،ميرو يم
يك  عنوان به .دارد يها يينارساشكل رسمي خود در  يطوركل بههاي مديريتي  پژوهش
دانشگاهي حقايق چنداني را در برندارد، بلكه ارزش خود را از كاربرد عملـي   - قلمرو علمي

  .شود يمابعاد عملي ارزيابي  هيبر پاو  آورد يمبه دست 
بايـد   تيريدر مـد اما آنچه گفته شد به اين معنا نيست كـه هـر اثـر پژوهشـي ارزنـده      

 د طاليي يا چيزي مشـابه آنهـا باشـد؛   از قواعمحدود يك فن عملي يا فهرستي  يا هگون به
ـ روهاي مديريتي درنهايت به  همه ديدگاه ،برعكس  .عملـي مـديران اشـاره دارنـد     يهـا  هي
پايـاني كتـاب    در فصـول  .ندارد يا ندهيآ ،دانشگاهي - يك عرصه علمي عنوان بهمديريت 
سـودمندي خـود را    توانـد  يمـ هـايي   يتي از چه راهكنيم نشان دهيم پژوهش مدير سعي مي
  .حفظ كند
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پـژوهش مـديريتي    يشناسـ  روشبحث اصلي آن است كه رويكردهايي گونـاگون بـه   
 دريـ گ يمچهار رويكرد مشخص مورد بحث قرار  .در شكل ناب خود درست نيست كي چيه

ماعي مطـرح  اجت يها در بافتيك نظريه جامع پژوهش  منزله بهمعمول  طور بهيك  كه هر
يـك از آنهـا    هـر  نيبـاوجودا  .جـدي دارنـد   يهـا  ضعفخواهيم ديد كه همه آنها . شود مي
  .استناقص  پژوهش مديريتي در اساسدرنتيجه . هم دارد ييها يستگيشا

تعمـدي قصـد    طـور  بهممكن است تصور شد  است، زيدآميتردآنچه گفته شد  ازآنجاكه
آن است كـه پـژوهش مـديريتي را بـه نقـد      هدف  .نيست گونهنياولي  .تخريب وجود دارد

مـردم را از   تانيستم  بر آن. اثبات كنيم، بشناسيم ميتوان يمآنچه را  يها محدودهتا  ،بكشيم
بـه   توانـد  يمـ تا آنچه را پژوهش مديريتي  ام آمدهبلكه به ياري آنان  ،كردن بازدارمپژوهش

و كـردن  آن اسـت كـه اثبـات    يكي از نكاتي كه به آن خواهيم پرداخت .دست آورد دريابند
 يهـا  جنبـه ديگر  .مديريت نيستند و نوشتارارزشمند انديشه  يها جنبهپژوهشي تنها  اعتبار

  .اند تياهمحائز  نباشند، تر مهمآن اگر هم 
  

  »نقدي بر دانش مديريت«مخاطبان 
  :دهند يماصلي از افراد تشكيل  دو گروهمخاطبان كتاب را 

آمـوزش مـديريت    يهـا  دورهاز كساني است كـه در   روزافزونمجموعه  گروه نخست
 التيتحصـ  دانشـجويان  كارشناسي و يها دورهدانشجويان  ازجمله ،كنند يمكشور شركت 

موضوعات وابسته مانند منابع انساني  گريو دهمچون مديريت بازرگاني  ييها رشتهتكميلي 
ـ پابايـد   نـد كن يمشركت  ييها دورهبسياري از افرادي كه در چنين  .بازاريابي و  يا نامـه  اني

بررسي ميـداني   كيو موجود را مطالعه كنند  نهيشيپ ،البته با شناسايي يك مسئله .بنويسند
 يهـا  يبررسـ را كه چنين  ييها محدودهآنان همچنين بايد  .در مقياس كوچك انجام دهند

  .معين سازند ،تواند به آن دست يابد مي
رساله باشد يـا گـزارش    نامه و از اينكه پاياناعم  هاي مهم در اين مطالعه، يكي از جنبه
يعني طرح پژوهش و رويكرد بنيادي به اعتباري كـه ايـن    .اعتبار آن است پژوهشي علمي،
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هـاي بسـياري را    گزينه كند، پژوهشگر مطالعه خود را طراحي مي يوقت .رديگ يدر برمطرح 
يـك مـدعي    كه هـر ست مختلف ا يها يشناس روش اغلب ها نهيگزاين  .دارد برابر خوددر 

  .دنگذارمي را كنار ها يشناس روش، پيروان آن ديگر پايه نيبر هم واست  يو درستصحت 
حقيقـي نيسـت، مگـر آنكـه عنصـري قابـل        واقعبه زيچ چيه ها ميپارادايكي از  هيبر پا
رد را دربـاره راهبـ   يا نامه انيپا ،براي مثال اگر كسي با اين ديدگاه. در آن باشد گيري اندازه

 ،هـا  نسـبت  ،درصـدها  در قالـب مطـالبي را   اغلب ،رديگ يم شيدر پبخصوصي در بازاريابي 
ديگري غيـر از اينهـا از نظـر او بـه دليـل       چيز هر .كند يمنظاير آن فراهم  ها و همبستگي

 يهـا  تيـ واقعباور است كه توليـد   نيبر ااما پارادايم ديگر  .ارزش چنداني ندارد ،بودنمبهم
بــراي چنــين  .شخصــي اســت غيــر ازانــدازه شيو بــبســيار خــاص  ،ســتد نيــا ازمحكــم 

پژوهشگري كه . مردم است يها احساسعمق  مسئله مهم درك گستردگي و پژوهشگري،
 مثال يبراكه  آورد يمبازاريابي فراهم  بارهرا در يا نامه انيپا ،كند از اين پارادايم پيروي مي

  .كند مركز ميباور افراد نسبت به راهبردي خاص ت يبر چگونگ
راه ، هـا  يشناسـ  روشكژفهمي مرسومي كه وجود دارد آن است كه تنهـا يكـي از ايـن    

ـ آ يمـ  در مديريت به شمار قتيحقبهينه براي دستيابي به  انديشـه افراطـي ديگـر كـه     . دي
پژوهشـي گونـاگون    يهـا  طـرح آن است كه ايـن   ،اند نپرداختهكافي به آن  قدر به ها كتاب

 يا قهيسـل يك موضوع  يشناس روشكه گويي جاييتا دهند يمدست نوعي حق انتخاب به ،
بخشي از برنامه تحصيلي  منزله بهيا رساله  نامه انيپاكه به تدوين  ياز كسانبسياري . است

مختلـف قابـل    يهـا  يشناسـ  روشممكن است تصور كننـد كـه    ،پردازند يممديريتي خود 
امـا بـا   . راهي معتبـر برگزيننـد   عنوان به يك را هر توانند يمآنان  و جايگزيني با يكديگرند

غريـزي يـك روش را    طـور  بـه  يتاحـدود دريافت كه آنان  توان يم تر شرفتهيپ ينيب روشن
  .ابندي يماز ديگري  تر يقيو حق تر متقاعدكننده

ذاتـي   طـور  بهكه  ديآ يمفرآيند پژوهش مديريتي به شمار  يها جنبهيكي از  ،اخير نكتة
پژوهشـگراني كـه    فلسفي بنيادي مختلفي دارنـد،  يها مفروض ،افراد ازآنجاكه. متغير است

 ،آنـان  و بازدهنيز رويكرد متفاوتي به كار خود دارند  كنند يممقاله يا گزارش تحقيقي توليد 
خوانندگان نيز بـه   يها و بازتاب ها يبازنگرهمچنين . كند يماين تفاوت بنيادي را منعكس 
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و  هـا  يبـازنگر همچنـين  . كنـد  يمـ ه اين رويكرد منعكس آنان را ب يها پاسخهمان اندازه 
 كند يمآنان را به اين رويكرد منعكس  يها پاسخخوانندگان نيز به همان اندازه  يها بازتاب

  .دهد يمآن پژوهش نشان  جيو نتاكه به محتوا 
از  يا گونه ،اين واقعيت محض كه گروهي از مردم .در ميان است تر قيعم يا مسئلهاما 
كـه معتبرتـرين    كنـد  يمـ ، پرسشي را مطرح ابندي يم ها گونه گريدتر از را پذيرفتي پژوهش

؟ ايـن  اعتبارنـد  يبرويكرد كدام است؟ آيا رويكردها به يك اندازه معتبرند؟ يا به يك ميزان 
ـ و ازا رديـ گ يمـ كـاربردي را در بر اجتمـاعي   يهـا  پژوهشهمه  ،مسئله اعتبار بايـد   يرو ني

يعني آيا چيزي واقعـي دربـاره موضـوع رسـاله مطـرح       ساله باشد،عنصري برجسته از هر ر
  ؟كند يم

كـافي مـورد ارزيـابي دانشـجويان      انـدازه  بـه ، اما هنوز است زيانگ بحثاين نكته بسيار 
بـر يـك رسـاله مرسـوم مـديريت       مثـال  يبـرا خـود را   ريتأثاست تا  قرار نگرفتهمديريت 

واقع آنچـه  كه آيا پژوهش آنها به دانند ينم ن، آنااما بدون چنين فهمي. ني نشان دهدبازرگا
برداشت شخصي آنان  و ييسرا داستانيا آيا  كند، موجود است منعكس مي سازمانشان را در

ـ ا به. از پديده مورد مطالعه است ـ  ،هـدف ايـن كتـاب    بيـ ترت ني بـه دانشـجويان    دادن ياري
 ،از همـه  تـر  مهـم  و شـاهد درجه اعتبار پژوهش آنان  ،يريت است تا درباره ماهيت اعتبارمد

  .بينشي در آنان پديد آيد ،شان رسالهدرجه اهميت موضوع اعتبار در 
عملـي در اجـراي    يهـا  لغـزش بايـد   پردازد يم و رساله نامه انيپاكساني كه به تدوين 

 ،هـا  دادهگـردآوري   يهـا  روشازجمله در انتخاب بهتـرين   ،پژوهش سازماني را درك كنند
بسـياري در   يها كتاب. آن و مانندپژوهشي  سؤالسخ دادن به يك پا يها راه نيتر مناسب

در  ياكـاربردي  يهـا  كتـاب . ددر اين مورد كمك كن يا تااندازه ندتوا يمكه  استدسترس 
 ،هـا  دادهخـاص گـردآوري    يهـا  روشداريم كه بسياري از آنها با اثربخشي فني بـه   ارياخت

را  تيريدر مـد يز وجود دارد كـه پـژوهش   ن ييها كتابهمچنين . پردازند يممانند مصاحبه 
ـ و ا نـد ك ينماز آنها نقدي بر پژوهش ارائه  كي چيهاما  .كنند يمعرضه  همـان   درواقـع  ني

  . دارد آن را جبران كند حاضر قصدشكافي است كه كتاب 
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تشـكيل   مـديريت  يهـا  رشـته پژوهشـگران دانشـگاهي   را  از مخاطبـان  دومين گروه
بـراي ايـن    »پژوهش مديريتي چقـدر اعتبـار دارد؟  « سؤالبه  در پاسخكتاب  نيا .دهد مي

 يو ادعــاگــروه چنــين اســت كــه بخــش بزرگــي از پــژوهش مــديريتي بــرخالف تصــور 
سـودمندي آن را ناديـده    تـوان  ينممبنا  نيبر ا حال نيباا. ، عاري از اعتبار استنويسندگان

سهمي ارزشـمند   تواند يم ،كه پيشتر به آنها اشاره كرديم ييك از چهار پارادايم هر .گرفت
 و درمشترك  طور به توانند يماست كه بايد درك كرد آنها چگونه  نيدر انكته  .داشته باشد

  امـا ايـن مشـاركت را در عرصـه      .در توليد دانش مديريت ايفـاي نقـش كننـد    هم باپيوند 
ايق در جاي آنكه مدعي عرضه حقهوردها بسودمندترين دستا .ميابي ينمدانشگاهي  - علمي

  .اند افتهيدر قلمرو آموزش شغلي جايگاهي  اين رشته باشند،
ايـن كتـاب در مقايسـه بـا ديگـر       يها استداللبدانند  خواهند يممخاطبان دانشگاهي 

 ،نظريـه انتقـادي   علـم تفسـير،   ،گرايـي نسـبت  ،يـي گرا اثبـات رويكردهاي نظري همچون 
پارادايم مشاركت  هيبر پااين كتاب نه  .قرار داردموضعي  در چه ،اينها و مانندپديدارشناسي 

 دار وام ،براساس نظريه انتقادي نگاشته شـده اسـت، امـا بـه هـر دو      و نه پژوهشگر در اجرا
كـردن يـا التقـاطي    گلچين كرديبر روپژوهش  يها يشناس روش نةيزم در يطوركل به .است
نظر كه توجـه  اي اين اظهاربلكه استدالل بر ،به آنها ياعتقاد يبالبته نه از روي  .دارد ديتأك

، آن اسـت كـه آنهـا    شناسي پژوهش اجتماعي ارزشـمند اسـت  روش ها در به طيف پارادايم
از يـك پـارادايم    هـا  يشناس روشواقعيت آن است كه اكثر  .همگي حرفي براي گفتن دارند

  .ديگران هيچ و از نديگو يمسخن 
 

 »نقدي بر دانش مديريت«حتواي مطالب م
  :ش استكتاب شامل سه بخ

  نقش دانش مديريت :بخش اول
سرشت معرفـت   نظير مفهوم مديريت، يو موضوعات استاين بخش شامل چهار فصل 

 ،يشــناخت روش دانشــگاهي، - علمــي ازلحــاظ يريو ســوگتحريــف  ،مــديريت قــتيو حق
ــرت ــيگرا كث ــوايي و ،ي ــدرنها و ...محت ــي در  تي ــبيت فرهنگ ــديريتي را   نس ــژوهش م              پ
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دستاورد مـورد نظـر پـژوهش مـديريتي يعنـي       ،بخش نيدر ا گريد عبارت به .يردگيبرم در
  .كنديمچيستي مديريت را بررسي  بوده و مدنظردانش مديريت 

 اين حيطـه از علـم بررسـي و    و پژوهشگرانماهيت آن  تعريف مديريت، ،در فصل اول
تـنش بـين    .وردآ به دستتا خواننده يك تعريف واحدي از مفهوم مديريت  شوديمتحليل 

اساسـي   يهـا  عامـل سازماني همراه بـا   يها طيمحسودمندي كاربرد مديريت در  حقيقت و
دانشگاهي در  -جامعه علمي  وكار بر كسبنفوذ آنها  يو چگونگپژوهش  جيبر نتا رگذاريتأث

 را مـورد  و فرهنـگ دو عامـل ايـدئولوژي    ،و چهـارم فصل سوم  .شود يمفصل دوم مطرح 
مـديريت   يها پژوهش ،فرهنگي يها تيو نسب يريو سوگتحريف  هيزاو از، توجه قرار داده

  .كنديمارزيابي  را نقد و
  

   پژوهشي مديريت ميچهار پارادا :بخش دوم
  ،يـي گرا اثبـات  ريـ نظپژوهشي يا فلسفه  ها ميو پارادا استفصل  اين بخش شامل چهار

 .گيردبرمي حث مديريتي را دربا مبا در ارتباطپژوهي و اقدام ييگرا ضد ساختتفسيرگرايي، 
رويكردهاي گوناگوني وجـود دارد كـه    ،پژوهش مديريتي يشناس روشبراي  گريد عبارت به

شـرح همـه ايـن مـوارد     . اسـت  يفـ يظر اريبس يزهايو تما ها تفاوتبرخي از آنها مبتني بر 
ا به دليـل  ام اند مشابهكه بسياري از آنها  انجامد يمبه فهرست بلندي از رويكردها  گمان يب

 بـه دسـت  آورند تا خواننده بتواند تصوير روشني را  ديدگاه مشخصي را پديد نمي ،ناهمساني
   .آورد

يـا   يـي گرا تيـ واقع( يـي گرا اثبـات چهار عرصـه معـرف فكـري نظيـر     از  ارتباط  نيا در
ــتيطب ــيگرا ع ــ ،)ي ــي( ييرگرايتفس ــاخت ،)پديدارشناس ــد س ــيگرا ض ــا        ( ي ــانوگرايي ي پس

 يهـا  وهيشـ زمينـه   در) با مشاركت پژوهشـگر  توأمپژوهش ( پژوهياقدام و )انهشكنشالوده
فكري مشابه  و مكاتب ييگرا اثباتبدين معنا كه مكتب  .شوديمپژوهشي مديريت استفاده 

مـديريتي را بـا علـوم طبيعـي      يها پژوهش ،ادينبني هيو نظرانتقادي  ييگرا تيواقع ازجمله
   ،يكسان فرض كرده
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 مورد تحقيق قرار يدانيو ماز طريق مطالعات آزمايشگاهي  توان يمي را مباحث مديريت
ـ و ا كنـد يمـ تشابه تحقيق مديريتي را با علـوم طبيعـي نفـي     ،رويكرد تفسيرگرايي .داد  ني

محيطي در ذهـن   يها تيواقعمديريتي به تجسمي از  يها پژوهشكه  رديپذ يمانديشه را 
ارتباط دروني ميـان   شكنانه بريا شالوده ييگرا ساخترويكرد ضد  .دشو يمپژوهشگر تبديل 
فراينـد   ،پژوهيتفكر اقدام و باالخره .دارد نظر اتفاقعملي آن  يها هيو روپژوهش مديريت 

و  كنـد يمـ قلمـداد   دهنـده  و پاسـخ پژوهش مديريتي را به منزله تعامـل ميـان پژوهشـگر    
  .شمارد يبرممشاركت محقق در پژوهش را امر حياتي 

  
   پژوهش مديريتي يها يشناس روشاجزاي  :بخش سوم

پـژوهش مـديريتي نظيـر     يشناس روشو اجزاي  استاين بخش نيز شامل چهار فصل 
بـه   گانه سهرويكردهاي  ،در پژوهش مديريتي و عملدانش  سازوكار، منزله به يشناس روش

 رگـ يد عبـارت  بـه  .گيـرد برمـي  را در تيريو مددانش  و ارتباطشواهد پژوهشي در مديريت 
ايـن   .دردا در راسـتاي نجـات پـژوهش مـديريتي قـرار      راهبرد بنيادي اين بخش در عمل

ـ واقعـي   ييهـا  هيـ انيب توانـد  ينمديدگاه كه پژوهش مديريتي  و  هـا  سـازمان دربـاره   يو كل
اين نكتـه بـدان معنـا نيسـت كـه       همه نيابا .پذيرفتني است اداره آنها ارائه كند، يچگونگ

كـار اصـلي در اينجـا ايـن     بنابراين  .خواهد بود جهينت يبت كوشش براي پژوهش در مديري
  .پژوهش مديريتي شناسايي شود يها يسودمنداست كه 

سـال   يهـا  سـال  .افكنديمدر پژوهش نگاه دقيقي  يشناس و روشفصل نهم به روش 
نيز اجتماعي ايـن بـوده    علوم طبيعي و يها هصعردر علمي  يها تالشنكته محوري همه 

كه آن صورت گيرد  يها روشبا  ريپذ مشاهدهتعميم دانش مربوط به جهان  كه بهترين راه
  .مواجه خواهد شد يها تيمحدوداين امر با 

 و اقـدام پژوهش مـديريتي   يها فرآوردهبه پيوند ميان  تر ميمستق يا گونه بهفصل دهم 
  .ارددر رفتار مديران د ييها نقشدانش مديريت چه  گريد  انيب  به .پردازد يمسازماني 
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مـورد نظـر آن نگـاه     نفعـان  يذفصل يازدهم به چگونگي جذب دانش مديريت توسط 
فرآينـدي   منزلـه  بـه  را نيز نقش پژوهش مـديريتي  نقش شواهد در توليد نتايج و كند و مي

  .براي يادگيري بررسي خواهد كرد
 كه پژوهش مديريتي برخالف كند يمزمينه ارائه  نيدر اشرح مثبتي را  م،فصل دوازده
بـر   شـدت  بـه اين موضـوع   .است برخورداراز ارزش الزم  ،دارد اعتبار خودمشكالتي كه در 

  . نظريه انتقادي يورگن هابرماس تكيه دارد كرديرو
  

  »دانش مديريت نقدي بر«از مباحث  يريگ جهينت
 و پژوهشي مـديريت  ميچهار پارادا نقش دانش مديريت ، يها بخشبا توجه به مباحث 

ذيل  يها يريگ جهينت توان يم ادشده،يپژوهش مديريتي در كتاب  يها يشناس روشاجزاي 
  :آورد به دسترا 

گسترده بنيادي درباره اعتبـار   موضوعات ،ا توجه به مباحث نقش دانش مديريتب )الف
  :از اساسي عبارتند يها نكتهاست كه شماري از  شده پژوهش مديريتي بررسي

كـه پژوهشـگران    اند آوردهپديد  اندركار مديران دست قدر هماننظريه مديريت را  •
 .يا حرفه

ـ د توان يمآن  درونكه  يو بافتپيچيدگي زمينه  •  مـديريتي را آزمـود،   يهـا  دگاهي
 .ددهمي قرار الشعاع تحتواقعيت ادعاها را 

بتواننـد   انـدركاران  دسـت كه  يبعد تك يا مسئله ،مديريتي يها دگاهيدسودمندي  •
 را  ياريبسـ  يهـا  نفـع  يذ ،و منابعبلكه نيازها  ؛ديآ ينمبه شمار  ،رنديكارگ بهآن را 

 .رديگ يبرمدر 
  و  شـمندانه ياند ريـ غ و مطالـب مـواد   يسـو  بهمديريتي گرايش مشخصي  ةنظري •

 يهـا  جنبهگرا دارد، اما اين وضعيت كمتر برخاسته از ايدئولوژي است تا از  حلراه
 .اتانتشار بازار آن در گاهيو جاخاص بافت و زمينه پژوهش 

 .نظريه مديريتي تا اندازه زيادي سوگيري فرهنگي دارد •
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بلكه همـراه يكـديگر بـه ايـن      ،شكن نيستندنتايج قالب خود يخود به ادشدهي يها نكته
تراكمي  ريتأث .دهند يمپاسخ  ،كند يمپرسش كه پژوهش مديريتي چگونه ارزشي را عرضه 

تـا بـه    ،مديريتي ميـل دارد  پژوهش واقعي تصوير ةو عرضبيشتر به ارائه  ادشدهي يها نكته
نمادين حاكي از توليد شـرح   ةتفاوت بين اين دو نوع ارائه آن است كه ارائ. نمادين آن ةارائ

ـ   ،از واقعيت مديريت است گانهيو و توصيفي پايدار  ـ گو يمـ واقعـي   ةامـا ارائ كـه نقـش    دي
  .محوري است كننده ارائه

، موضوع اعتبـار پـژوهش مـديريتي در    تپژوهشي مديري ميچهار پارادابا توجه به  )ب
مشاركتي بررسـي   و پژوهشساخت شكافي  ،تفسيرگرايي ،ييگرا عتيطبقالب رويكردهاي 

  :كنند يممهيا  دو پرسشپاسخي را براي  ،هريك از اين رويكردها .است شده
 ما جنبه بيروني دارد يا به آنها وابسته است؟ يها ادراكآيا جهان اجتماعي براي  •
كردن تماعي برحسب سـاختار اسـت يـا آشـكار    ارائه جهان اج ،پژوهشگرآيا نقش  •

  ها؟جستارگري و ها پژوهشرواني 
درباره اين جدل صورت گرفته است، اما آنچـه   يو مهممشاركت ارزشمند  ،در هر مورد

مبناي كـاملي را بـراي ايـن ادعـا كـه پـژوهش        تواند ينم كي چيهآن است كه  ميا دهيدرا 
 ،يك از رويكردها ديديم كه هر .هيچ جاي شگفتي نيست .فراهم آورد مديريتي معتبر است

ـ  ديـ در تولگام شاخصي را   كـه در  گونـه  همـان . كنـد  يمـ پـژوهش اجتمـاعي ارائـه     ةنظري
 ابـد ييمـ اعتبـار   به اين دليل يك ديدگاه ،دهد يمهاي دانشگاهي و علمي نيز روي  جنبش

كـه   گذرد ينمديري . است نشده حليكرد كه آخرين رو پردازد يمبه اين مسئله  يخوب بهكه 
   . شود يمخود نيز آشكار  يها يدشوار

اجتماعي بايـد جهـان بيرونـي     يها پژوهش ديگو يمديدگاهي است كه  ،ييگرا تيواقع
در هـم   پيچيـدگي رويـدادهاي انسـاني و    حيدر تشـر اما هـم   .رفتار بشري را نمايان سازد

  .ناكام است يسازوكار حلقوبا  برخورد
پژوهش اجتمـاعي كـاربردي بايـد جهـاني را      ديگو يمديدگاهي است كه  ،يرگراييتفس

براسـاس ايـن    .وجود دارد نظر اتفاقآن  بر سركه ميان پژوهشگران  دهد ارائه كند يا نشان 
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از طريـق   يريو تفسـ از طريق فراينـد تطبيـق    ،شود يمبه مديريت مربوط را آنچه  ديدگاه،
روشـن  اصـل فراينـد    هرچنـد ارسايي اين مسئله آن است كه اما ن .دينما يمگفتمان تبيين 

گمـان  بـي  و انجامـد  يمـ افراد مختلف به كجـا   يها دگاهيدفرآيند تركيب  ميدان ينم ،است
 كـار  و شـود  يمـ  تيـ تثبورد چـه وقـت   يك نتيجه يا دسـتا  .ستديا يبازمروشن نيست كجا 

  .تفسيري بيشتري نياز نيست
ست كه پژوهش اجتماعي كاربردي دربـاره ارائـه   ديدگاهي ا ،ساخت شكافي يا واسازي

تا سـاختار دانـش را بنـا     كند ينمو كوشش  دارد ديتأكهاي انساني  جهاني است كه بر رويه
با سه  رو نيازا .كند يم دارد استخراجبلكه چيزي را كه در ساختارهاي كنوني ما وجود  كند،

اطالعات براي توليـد   ليو تحمزيرا درباره چگونگي گردآوري  رويكرد ديگر متفاوت است،
 يشـناخت  روشبنابراين كمتر جنبـه   .دانشي كه ممكن است از ساير منابع آمده باشد، نيست

د از طريق جدي و دركبه معناي طراحي پژوهش ميداني دارد و بيشتر به معناي توليد فهم 
يـك   ،در ايـن بسـتر   ريتفسـ دايره تصميم بي ووضعيت نامعلوم  .تحليل مواد مفهومي است

كه  ساختار دانش وجود ندارد گونه چيهبراي پيروان ساخت شكافي  .ديآ يمفضيلت به شمار 
در اين مورد كه چه زماني ساختاري به تكامل  يريگ ميتصمبراي  رو نيازا .رديقرار گهدف 

       اطمينـاني بـالقوه و  در بـي  هرچنـد ، امـا ايـن رويكـرد    .وجود نـدارد  يا قاعده ،رسيده است
همچـون مـديريت    يو انسـان كـاربردي   يا عرصـه بالقوه پـژوهش تحليلـي در    يهايانتبي

  .باشد پيوندي ندارد ملي كه براي دانش مديريت ارزشمندقدرتمند است، با رويه ع
ديدگاهي است كـه پـژوهش اجتمـاعي كـاربردي را      ،پژوهي يا پژوهش مشاركتياقدام

كنـد  مـي  كار را با اين تشخيص آغاز .نددا يمبراي رويه عملي  شده رفتهيپذپيامد الگوهايي 
 .ماننـد  يمـ نماينده باقي  عنوان بهكاربردي همچون مديريت  يها پژوهشكه افراد درگير با 

در نيـز   پـژوهش و  يهـا  يژگـ يو واثر مقتضيات  بر يهررو بهكساني از افراد مورد پژوهش 
پـژوهش   بنـابراين  .داد رفتار خود را تغييـر خواهنـد   ،كه از نتايج پژوهش دارند يادراك پرتو

در ايـن  . رديـ گ يمـ مديريتي در نظر  و جستارمحور مطالعه  منزله بهمشاركتي اين مسئله را 
اهميت توافـق   نيو همچنبا رويه عملي وجود دارد  وچرا چونبي پيوندي بسيار روشن و ،راه

ـ   .مقبوليت دارد يروشن بهابزار توليد انديشه  عنوان بهميان پژوهشگران   ،اره حقيقـت امـا درب
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تحـولي كـه از    مثابـه  بـه مشاركتي  و پژوهشگاه علم عملي گه .احساس دوگانه وجود دارد
همچــون شــكلي از  ديگــر، يو گــاه ديــآ يمــبــه نظــر  ،ســر بــرآوردهدرون تفســيرگرايي 

  .ديآ يمبه نظر  ييگرا تيواقع
رد چند نكته اساسي وجـود دا  پژوهش مديريتي، يها يشناس روشبا توجه به اجزاي  )ج

ـ گو يمـ متفاوت از آنچه عرف  ،مديريت و دانشكه نگرش در پژوهش مديريتي  ه عرضـ  دي
  :كنند يم

ـ حل مسائل محلي است كـه   يها راه شكل اوليه دانش مديريت همان • ـ  كي  كي
 .آورند يممديران با عاليق مشترك پديد  يها گروهمديران يا 

جايگـاه خـود را    ،گردآوري يـا تحليـل داده   اتيو عملگسترده سنتي  يها يبررس •
بـراي توليـد    يا نـه يآ مثابـه  بـه بلكه  ،بنيادي براي دانش منزله بهنه  ،كند يمحفظ 
 .فرضيه و سؤال

 صـورت  بـه برخاسـته از آن   و گسـترش  و نـرم شـدن اطالعـات سـخت    دوقطبي •
 .جا شده استهپديدارشناختي جاب و گرا اثبات يها ميپاراداشدن بين دوقطبي

برگرفتـه از چهـار منبـع     يبر عناصرمشتمل  تواند يمشكل اوليه دانش مديريت  •
 .قيدگريز تحليلي و ،تفسيري ق فني،يعال :مختلف عالقه باشد

 يا عرصـه ابعاد فرآينـد توليـد دانـش در     يطوركل بهمشخص پژوهش  يها شكل •
و اساسـي ناكـافي    طـور  به يرو نيو ازا دريگ يممحور مانند مديريت را ناديده عمل
 .هستند نارسا

 .كنند ينمكنوني بايگاني به عناصر ارزشمند دانش مديريت برخورد  ياه نظام •
نياز به كار منسجم بيشتر بـر  بر پژوهش  يها ميو پارادا ها بر سبكامروزين  ديتأك •

 .كشد يماز ابهام  يا پرده ،بررسي جداگانه مستقل يجا بهپايه عرصه عمل 
كامـل غنـاي فرآينـد     طـور  بـه  توانـد  ينمـ  يفرد منحصربههيچ پارادايم يا عالقه  •

 .پژوهش مديريت را لمس كند
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 237 ،1386 دانشگاه پيام نور، ،تهران ابوالقاسم طاهري،، »محلي يها سازماناداره «
  .صفحه

 حيدري، اصغر حسن درويش و ،»يو گردشگردولتي در ايران  يها سازمانآشنايي با «
  .صفحه 230 ،1389 دانشگاه پيام نور، ،تهران

 200 ،1387 دانشگاه پيام نور، ،تهران محمدعلي سرلك، ،»هاي عصر دانش سازمان«
  .صفحه
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