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مرضيه شاوردي*
دانشجوي دكتراي سياستگذاري علم و فناوري ،دانشگاه علم و صنعت ايران

انجمن مديريت فناوري ايران با هدف تعيين معادل فارسي و

نظر گرفتن ابعاد و ويژگيهاي مختلف آنها تعريف نموده

همچنين ارائه تعريفي دقيق از واژههاي پركاربرد حوزه

است .دستهبندي و تعاريف ارائهشده در اين مقاله (جدول )

مديريت فناوري و نوآوري ،كارگروهي را زير نظر فرهنگستان

براي بافتار «مديريت نظامهاي توليدي» بيان و دو طيف

زبان و ادب فارسي براي واژهگزيني تشكيل داده است .در

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

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

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

معادل  27واژه مرتبط در فرهنگستان زبان و ادب فارسي
واژه

تصويب و منتشر شده است.

انگارگان ،مفروضات تثبيتشده و اصولي قراردادي را

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

Paradigm

نفر از اساتيد ،متخصصان و صاحبنظران آغاز شده است .اين

توصيف ميكند كه حامي ديدگاهي خاص در زمينه
يك مسئله مديريتي خاص است.

افراد كه پيرو فراخوان انجمن ،داوطلب شده بودند بيشترين

نظام ،مجموعهاي از عناصر وابسته به هم و داراي حد

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

System

و مرز مشخص با ويژگيهاي خودجوش است كه در
بافتار پارادايم مطرح ميشود.

واژههاي تخصصي و نيز برخي واژههاي عمومي پركاربردي
تمركز دارد كه محل اختالفنظر يا سردرگمي فعاالن اين

Framework

حوزه در ترجمه متون و حتي در تعريف پاياننامههاي
Map

دانشجويي است.
در اين راستا ،واژگان پركاربردي مانند پارادايم ،چارچوب،

Model

مدل ،الگو و  ،...تحت عنوان يك خوشهواژه در دستور كار

چارچوب ،پشتيبان درك و انتقال ساختار و رابطه در
داخل يك نظام براي مقصدي مشخص است.
نگاشت ،درك رابطه ايستا بين عناصر نظام را پشتيباني
ميكند.
مدل ،پشتيبان درك تعامل پوياي بين عناصر نظام است.

در كارگروه واژهگزيني با مبنا قرار دادن ويژگيها ،ابعاد و

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

تعاريف ارائهشده در اين مقاله و واژهنامههاي تخصصي

هر كدام اين واژهها ،منابع مختلفي بررسي و اين سردرگمي

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

در متون انگليسي نيز مشاهده شد .يكي از جامعترين منابعي

بيانشده در منابع مختلف و همچنين در نظر گرفتن بافتار

كه در راستاي رفع اين سردرگمي اقدام به ارائه تعاريف و

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

ويژگيهاي اين خوشهواژه كرده مقاله [ ] تدوينشده در مركز

از  20نفر-ساعت بحث و بررسي كارشناسي بين اعضاء

مديريت فناوري دانشگاه كمبريج است كه اين واژهها را با در
??????DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.
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تغييراتي در دستهبندي [ ] ارائه شده است .تغييرات
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ادامه ارائه شده است.

صورتگرفته به شرح زير است:
) تغيير طيف «پويا  -ايستا» به «تعامل ،عليت  -عناصر،

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

سازماندهي» :نويسندگان [ ] مدل را پويا و نگاشت را ايستا

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

ميدانند اما با توجه به بافتار مديريت فناوري« ،مدل» ميتواند

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

ايستا يا پويا باشد كه تعامل و عليت بين عناصر نظام را نشان
ميدهد .بنابراين به نظر ميرسد دستهبندي پويا  -ايستا

واژه انگليسي

معادل فارسي

نميتواند معيار مناسبي براي دستهبندي واژهها باشد و از

Paradigm

انگارگان

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

تعريف
مجموعهاي منسجم از مفروضات
حاكم در دوره زماني خاص
مجموعهاي از عناصر مرتبط يا

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

نظام

System

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

وابسته كه در كنار هم يك كليت
واحد را تشكيل و كاركردي خاص
را محقق ميكند.

سمت «عناصر ،سازماندهي» قرار ميگيرد.
 )7تغيير جزئي در دو سر طيف دوم از «مفهومي  -كاربردي»

جدول  )3تعريف خوشهواژه «چارچوب»

به «درك و توصيف  -بكارگيري و تجويز» :يك سر طيف
واژههايي را نشان ميدهد كه درك و توصيف مسائل را

واژه انگليسي

معادل فارسي

Framework

چارچوب

تعريف
ساختاري از روابط توصيفي يا علّي

امكانپذير ميسازد و اين توصيف ميتواند مفهومي يا رياضي
باشد .انتهاي ديگر طيف واژههايي را دربرميگيرد كه امكان

بين عناصر يك مفهوم/موضوع
براي تسهيل سازماندهي آن
ساختاري كه تعامل و عليت بين

پيشبيني ،بكارگيري و تجويز را فراهم ميسازد.
 )9تغيير جايابي «چارچوب» در دستهبندي :نويسندگان [ ]

Model

مدل

چارچوب را مفهومي انتزاعي ميدانند كه پشتيبان درك و

عناصر نظام را نشان داده و قابليت
كاربرد براي تعميم و پيشبيني
دارد.

انتقال ساختار و رابطه است .جمعبندي حاصل از بررسي

ساختاري از تعامل و عليت بين

منابع مختلف و بحثهاي كارشناسي در كارگروه حاكي از آن

Pattern

است كه چارچوب ،قابليت بكارگيري و تجويز دارد و

الگو

عناصر كه از طريق درك روابط بين
دادههاي موجود استخراج و قابليت
تقليد دارد.

سازماندهي عناصر را تسهيل ميكند .بنابراين «چارچوب» در

تصويري ايستا كه موقعيت و

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

Map

ميگيرد (شكل .)7

نگاشت

سازماندهي عناصر يك نظام را
نشان ميدهد.

 )1افزودن «الگو» به دستهبندي [ ] :در دستهبندي [ ] «الگو»

مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط و
Process

جايابي نشده بود .در كارگروه با بررسي ديگر منابع و

فرآيند

متوالي براي تبديل وروديها به
خروجيها در راستاي هدف مدنظر

تعاريف ،اين جمعبندي حاصل شد كه «الگو» و «مدل» از نظر
نشان دادن تعامل و عليت بين عناصر شبيه به يكديگر هستند

Procedure

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

الگو از دادههاي موجود استخراج و امكان «درك و توصيف»
را فراهم ميكند اما مدل ساختاري است كه «قابليت تعميم و

رويه
فن

گامهاي الزم براي عملياتيسازي
فرآيند
روشي است ساختاريافته براي
تكميل بخشي از يك رويه

دستهبندي واژگان را ميتوان مانند شكل  7نمايش داد .دو بُعد

پيشبيني» دارد و با توجه به آن ميتوان راهكارهايي را

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

«تجويز» كرد.

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

با توجه به اين تغييرات و اصالحات ايجادشده در دستهبندي

الگو ،تعامل و عليت را نشان ميدهند؛ مدل قابليت تعميم و

[ ] ،نهايتاً تعريفي جامع از  3واژه مرتبط با خوشه مذكور در
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پيشبيني دارد؛ الگو امكان توصيف را فراهم كرده و قابليت

اين تعاريف براي تصويب به فرهنگستان زبان و ادب فارسي

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

ارائه خواهد شد .اميدواريم تصويب اين واژهها ،ادراكي

نمايش ميدهد؛ چارچوب ،سازماندهي را تسهيل و امكان

يكسان و زباني مشترك در ميان فعاالن حوزه مديريت فناوري

بكارگيري و تجويز دارد؛ نگاشت تصويري ايستا از موقعيت و

و نوآوري ايجاد و پايانبخش سردرگمي در تعاريف و مفاهيم

سازماندهي ارائه و امكان توصيف و درك را فراهم ميكند.

واژههاي مذكور باشد.
مفهومي
(انتزاع ،درك)

نظام
چارچوب

پويا

نگاشت

مدل

(تعامل ،عليت)

ايستا
(ساختار ،عناصر)

فرآيند
رويه
فن
ابزار

كاربردي

شكل  )1دستهبندي واژهها و رويكردهاي مديريتي []1
درك و توصيف
نظام
چارچوب
نگاشت

الگو
تعامل و

عناصر و

عليت

سازماندهي

فرآيند
مدل

رويه

چارچوب

فن

بكارگيري و تجويز

شكل  )2دستهبندي خوشهواژه چارچوب (كارگروه واژهگزيني انجمن مديريت فناوري ايران)1311 ،
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