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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1317 بهار، 1، شماره دهم سال

 

 نامه به سردبير

 «... مدل و ،چارچوب»واژه  گزيني براي كلمات كليدي خوشه معادل

 *مرضيه شاوردي

 علم و فناوري، دانشگاه علم و صنعت ايرانگذاري  دانشجوي دكتراي سياست

 

انجمن مديريت فناوري ايران با هدف تعيين معادل فارسي و  

هاي پركاربرد حوزه  همچنين ارائه تعريفي دقيق از واژه

مديريت فناوري و نوآوري، كارگروهي را زير نظر فرهنگستان 

در . گزيني تشكيل داده است هزبان و ادب فارسي براي واژ

، تعريف و  93 نتيجه دور اول فعاليت اين كارگروه در سال 

واژه مرتبط در فرهنگستان زبان و ادب فارسي  27 معادل

 .تصويب و منتشر شده است

 1 و با حضور  931 دور دوم فعاليت اين كارگروه از مهر 

اين . نظران آغاز شده است نفر از اساتيد، متخصصان و صاحب

افراد كه پيرو فراخوان انجمن، داوطلب شده بودند بيشترين 

اين كارگروه بر روي . تأليفات مرتبط با اين حوزه را دارند

هاي عمومي پركاربردي  هاي تخصصي و نيز برخي واژه واژه

نظر يا سردرگمي فعاالن اين  تمركز دارد كه محل اختالف

هاي  امهن حوزه در ترجمه متون و حتي در تعريف پايان

 .دانشجويي است

مانند پارادايم، چارچوب،  گان پركاربرديواژ ،در اين راستا

واژه در دستور كار  تحت عنوان يك خوشه ،...مدل، الگو و 

براي تعيين معادل مناسب و ارائه تعريفي جامع از . قرار گرفت

ها، منابع مختلفي بررسي و اين سردرگمي  هر كدام اين واژه

ترين منابعي  يكي از جامع. نيز مشاهده شد در متون انگليسي

كه در راستاي رفع اين سردرگمي اقدام به ارائه تعاريف و 

شده در مركز  تدوين[  ]واژه كرده مقاله  هاي اين خوشه ويژگي

ها را با در  مديريت فناوري دانشگاه كمبريج است كه اين واژه
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ه هاي مختلف آنها تعريف نمود نظر گرفتن ابعاد و ويژگي

(  جدول )شده در اين مقاله  بندي و تعاريف ارائه دسته. است

بيان و دو طيف « هاي توليدي مديريت نظام»براي بافتار 

را در نظر « ايستايي»تا « پويايي»و « كاربردي»تا « مفهومي»

 (. شكل )گرفته است 
 [1]ها از ديد  تعريف واژه (1 جدول

 تعريف واژه

Paradigm 

شده و اصولي قراردادي را  تثبيت انگارگان، مفروضات

كند كه حامي ديدگاهي خاص در زمينه  توصيف مي

 .يك مسئله مديريتي خاص است

System 

اي از عناصر وابسته به هم و داراي حد  نظام، مجموعه

هاي خودجوش است كه در  و مرز مشخص با ويژگي

 .شود بافتار پارادايم مطرح مي

Framework 
و انتقال ساختار و رابطه در  چارچوب، پشتيبان درك

 .داخل يك نظام براي مقصدي مشخص است

Map 
نگاشت، درك رابطه ايستا بين عناصر نظام را پشتيباني 

 .كند مي

Model مدل، پشتيبان درك تعامل پوياي بين عناصر نظام است. 
 

ها، ابعاد و  گزيني با مبنا قرار دادن ويژگي در كارگروه واژه

هاي تخصصي  نامه شده در اين مقاله و واژه تعاريف ارائه

و نيز با بررسي تعاريف [ 9]وبستر  - و مريام[ 7]آكسفورد 

شده در منابع مختلف و همچنين در نظر گرفتن بافتار  بيان

در كشور و با بيش با توجه به مفاهيم رايج « مديريت فناوري»

ساعت بحث و بررسي كارشناسي بين اعضاء  - نفر 20از 

بندي و تعاريف خوشه واژه چارچوب با ايجاد  كارگروه، دسته

تغييرات . ارائه شده است[  ]بندي  تغييراتي در دسته
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  :گرفته به شرح زير است صورت

عناصر،  -تعامل، عليت »به « ايستا -پويا »تغيير طيف (  

مدل را پويا و نگاشت را ايستا [  ]نويسندگان : «هيسازماند

تواند  مي« مدل»دانند اما با توجه به بافتار مديريت فناوري،  مي

ايستا يا پويا باشد كه تعامل و عليت بين عناصر نظام را نشان 

ايستا  -بندي پويا  رسد دسته بنابراين به نظر مي. دهد مي

ها باشد و از  دي واژهبن تواند معيار مناسبي براي دسته نمي

« عناصر، سازماندهي -تعامل، عليت »رو، دو سر طيف به  اين

گيرد و  جاي مي« تعامل، عليت»در سمت « مدل». تغيير يافت

دهد در  كه عناصر نظام و موقعيت آنها را نشان مي« نگاشت»

 .گيرد قرار مي« عناصر، سازماندهي»سمت 

« كاربردي -هومي مف»تغيير جزئي در دو سر طيف دوم از ( 7

يك سر طيف : «بكارگيري و تجويز -درك و توصيف »به 

دهد كه درك و توصيف مسائل را  هايي را نشان مي واژه

تواند مفهومي يا رياضي  سازد و اين توصيف مي پذير مي امكان

گيرد كه امكان  هايي را دربرمي انتهاي ديگر طيف واژه. باشد

 .سازد اهم ميبيني، بكارگيري و تجويز را فر پيش

[  ]نويسندگان : بندي در دسته« چارچوب»تغيير جايابي ( 9

دانند كه پشتيبان درك و  چارچوب را مفهومي انتزاعي مي

بندي حاصل از بررسي  جمع. انتقال ساختار و رابطه است

هاي كارشناسي در كارگروه حاكي از آن  منابع مختلف و بحث

يز دارد و است كه چارچوب، قابليت بكارگيري و تجو

در « چارچوب»بنابراين . كند سازماندهي عناصر را تسهيل مي

جاي « بكارگيري و تجويز»و « عناصر، سازماندهي»ربع 

 (.7شكل )گيرد  مي

« الگو»[  ]بندي  در دسته[:  ]بندي  به دسته« الگو»افزودن ( 1

در كارگروه با بررسي ديگر منابع و . جايابي نشده بود

از نظر « مدل»و « الگو»دي حاصل شد كه بن تعاريف، اين جمع

نشان دادن تعامل و عليت بين عناصر شبيه به يكديگر هستند 

. اما از نظر مفهومي و كاربردي بودن در برابر هم قرار دارند

« درك و توصيف»هاي موجود استخراج و امكان  الگو از داده

قابليت تعميم و »كند اما مدل ساختاري است كه  را فراهم مي

توان راهكارهايي را  دارد و با توجه به آن مي« بيني يشپ

 .كرد« تجويز»

بندي  با توجه به اين تغييرات و اصالحات ايجادشده در دسته

واژه مرتبط با خوشه مذكور در  3، نهايتاً تعريفي جامع از [ ]

 .ادامه ارائه شده است

مطرح است « نظام»و « انگارگان»در سطح كالن، دو واژه 

شوند  مطرح مي« نظام»و هفت مفهوم نيز در داخل ( 7جدول )

 (.9جدول )
 «نظام»و « انگارگان»تعريف ( 2 جدول

 تعريف معادل فارسي واژه انگليسي

Paradigm انگارگان 
منسجم از مفروضات  يا مجموعه

 خاص يزمان هحاكم در دور

System نظام 

اي از عناصر مرتبط يا  مجموعه

كليت وابسته كه در كنار هم يك 

واحد را تشكيل و كاركردي خاص 

 .كند را محقق مي

 

 «چارچوب»واژه  تعريف خوشه( 3 جدول

 تعريف معادل فارسي واژه انگليسي

Framework چارچوب 

 يعلّ يا يفياز روابط توص يساختار

موضوع /مفهوم يكعناصر  ينب

 آن سازماندهي يلتسه يبرا

Model مدل 

 ينب يتكه تعامل و عل يساختار

 يتو قابل دادهعناصر نظام را نشان 

 بيني يشو پ يمتعم يكاربرد برا

 .دارد

Pattern الگو 

 ينب يتاز تعامل و عل يساختار

 يندرك روابط ب يقعناصر كه از طر

 يتموجود استخراج و قابل يها داده

 .دارد يدتقل

Map نگاشت 

و  يتكه موقع يستاا يريتصو

نظام را  يكسازماندهي عناصر 

 .دهد ينشان م

Process فرآيند 

مرتبط و  هاي يتاز فعال يا مجموعه

به  ها يورود يلتبد يبرا يمتوال

 هدف مدنظر يدر راستا ها يخروج

Procedure رويه 
 سازي ياتيعمل يالزم برا يها گام

 فرآيند

Technique فن 
 يبرا يافتهاست ساختار يروش

 يهرو يكاز  يبخش يلتكم
 

دو بُعد . داد نمايش 7شكل  مانندتوان  بندي واژگان را مي دسته

و « عناصر، سازماندهي -تعامل، عليت »اين شكل شامل طيف 

مدل و . است« بكارگيري و تجويز -درك و توصيف »طيف 

دهند؛ مدل قابليت تعميم و  الگو، تعامل و عليت را نشان مي
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رده و قابليت بيني دارد؛ الگو امكان توصيف را فراهم ك پيش

نگاشت و چارچوب، سازماندهي و عناصر نظام را . تقليد دارد

دهد؛ چارچوب، سازماندهي را تسهيل و امكان  نمايش مي

بكارگيري و تجويز دارد؛ نگاشت تصويري ايستا از موقعيت و 

 .كند سازماندهي ارائه و امكان توصيف و درك را فراهم مي

ن زبان و ادب فارسي اين تعاريف براي تصويب به فرهنگستا

ها، ادراكي  اميدواريم تصويب اين واژه. ارائه خواهد شد

يكسان و زباني مشترك در ميان فعاالن حوزه مديريت فناوري 

بخش سردرگمي در تعاريف و مفاهيم  و نوآوري ايجاد و پايان

 .هاي مذكور باشد واژه
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 [1]ها و رويكردهاي مديريتي  واژهبندي  دسته( 1 شكل

 


