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بررسی تحلیلی 
مقاله های نشریۀ 
دستاورد از آغاز تا کنون 
)1373-1395(

چکیده 
این مقاله می کوشـد تا به بررسـی آثار چاپ شـده در 35 شـمارۀ نشریۀ دستاورد، از سال 
کلیۀ  کنون بپردازد. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی و جامعۀ آماری پژوهش،  1373 تا
مقاله های نشریۀ دستاورد طی 22سال انتشار آن بوده است. درمجموع، 384 عنوان 
کلـی »نویسـندگان«،  ج از آن، براسـاس سـه مقولـۀ  مقالـه بررسـی و اطالعـات مسـتخر
گـذر زمـان« دسـته بندی شـده اسـت.  »محتـوای مقاله هـا« و »سـیر تحـول مقاله هـا در 
وابسـتگی  تحصیلـی،  رشـتۀ  علمـی،  رتبـۀ  جنسـیت،  تفکیـِک  بـه  »نویسـندگان«، 
دانشـگاهی و بسـامد آثار، موردمطالعه قرار گرفته اند و نتایج نشـان می دهد بیشـترین 
هنـر  دانشـگاه  و  صنعتـی،  طراحـی  رشـتۀ  دانشـجویان،  مـردان،  بـه  مشـارکت  سـهم 
اختصاص داشـته اسـت. مقولۀ »محتوای مقاله ها« به تفکیِک نوِع مقاله؛ شـامل یازده 
گـزارش، مصاحبـه،  گـردآوری، معرفـی،  دسـتۀ مقاله هـای پژوهشـی، ترویجـی، مـروری، 
ُجسـتار، نقـد، تـاالر خـط و ترجمـه و به تفکیِک موضوِع مقاله؛ شـامل 24 دسـتۀ مباحث 
آموزشـی، اسـباب بازی، ارگونومی، مواد و روش های سـاخت، هویت، آموزش در طراحی 
صنعتـی، فنـاوری، پژوهـش، خالقیـت، نشانه شناسـی، طراحـان صنعتـی دنیـا و ایـران، 
طراحـی خـودرو، فراینـد طراحی، طراحی صنعتی در دنیا، تاالر خط، چالشـخونه، تئوری 
گزارش  طراحی، سبک ها، طراحی پایدار، مبانی، مبلمان شهری، محصول، مصاحبه و 
بوده اسـت. براسـاس نتایج، در بخش نخسـت بیشـترین سهم به مقاله های ترویجی، 
گـزارش و تئـوری طراحـی اختصاص داشـته  گـزارش، معرفـی و ترجمـه، و در بخـش دوم بـه 

اسـت. در انتهـا سـیر تحـول برخـی از مقاله هـا در طـول 35 شـماره بررسـی شـده اند.

کلیدواژه ها 
مرور تحلیلی مقاله ها، نمایۀ تحلیلی )توصیفی( مقاله ها، نشریۀ دستاورد، رشتۀ طراحی صنعتی

سحر محمدی دانش آموختۀکارشناسی ارشد طراحی صنعتی

si.mohammadi@gmail.com
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کشورها و ارتقای شاخص های توسعۀ علمی  اهمیت تولید علم و پژوهش به عنوان ابزاری برای توسعۀ ملی، استقالل 
کشور مبرهن است و در اسناد باالدستی به این امر اشاره شده است؛ به طورمثال، در برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه، توجه 
بسیار به امر پژوهش و افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از اقدامات دستیابی به جایگاه 
کید شده است  )مادۀ 16 »سند قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم  دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تأ

توسعه )1394-1390(«، 1389(
کندرو و همکاران  )1390، ص80( امروزه پژوهش و تحقیق برای پیشرفت علمی  به گفتۀ 
و آموزشـی و رسـیدن به حداقل های توسـعه یافتگی، سـنگ بنای اولیه به شـمار 
کم وکیـف  کـه همـواره می تـوان میـان  مـی رود و بـه همیـن جهـت اسـت 
عملکـرد پژوهشـی در هـر جامعـه و میـزان توسـعه یافتگی آن جامعـه 
کـرد. دانشـگاه به عنـوان یکـی از مهم تریـن  رابطـۀ مسـتقیمی برقـرار 
عرصـۀ  در  پررنگـی  نقـش  می توانـد  دانـش  تولیدکننـدۀ  پایه هـای 
کارکردهـای دانشـگاه به عنـوان  پژوهشـی داشـته باشـد. از مهم تریـن 
یـک نهـاد اجتماعی می تـوان از کارکرد تولید دانـش )پژوهش(، انتقال 
دانـش )آمـوزش( و اشـاعۀ نشـر دانـش )خدمـات( نـام بـرد. پژوهـش 
به عنـوان زیرمجموعـه ای از نهـاد دانشـگاه، زیربنـای توسـعه در عصـر 
 در هـزارۀ سـوم میـالدی و در عصـر 

ً
اطالعـات و دانایـی اسـت و اساسـا

کـه امـروزه منبـع اصلـی  انفجـار دانـش و در انقـالب نویـن اطالعاتـی 
در  برنامه ریـزی  بـرای  جامعـه ای  هـر  اسـت،  جهانـی  اقتصـاد  رقابـت 
گـذار موفقیت آمیـز از اقتصـاد صنعتـی بـه اقتصـاد  سـطح خـرد و کالن و 
گزیـر از سـامان دهی و مدیریـت کارآمـد و اثربخش امور  دانایی محـور، نا
تحقیقاتی و پژوهشی است؛ ازاین رو افزایش قابلیت ها و مهارت های 
کز  پژوهشـی و تحقیقاتـی، عاملی کلیـدی برای بقای دانشـگاه ها و مرا
به طـور  کارکـرد،  ایـن  بـا  دانشـگاه ها  می آیـد.  به شـمار  عالـی  آمـوزش 
کـه تولیـد دانـش،  هم زمـان، عامـل تغییـر در جوامـع نیـز هسـتند؛ چرا
گسـترش فناوری هـای نویـن،  فنـاوری نـو را ممکـن می سـازد و رشـد و 

چهـرۀ جوامـع را روزبـه روز دگرگـون می سـازد )همـان، ص85(.
کاتالیـزوری مطمئـن و  کـز آموزشـی می توانـد  تولیـد مؤثـر دانـش در مرا
معتبـر بـرای حرکـت روبه جلـوی بسـیاری صنایـع به شـمار رود. نشـریۀ 
نیـز به عنـوان نخسـتین و در سـال های بسـیاری به عنـوان  دسـتاورد 
تنهـا نشـریۀ تخصصـی رشـتۀ طراحـی صنعتـی1 در ایـران تـالش داشـته 
در اسـتحکام پیونـد میـان ایـن رشـته و صنایـع ایـران نقـش مؤثـری 
کنـد و همچنیـن بـه ایجـاد و غنـای ادبیـات رشـتۀ طراحـی صنعتـی  ایفـا 
و هویت بخشـی فرهنـگ تحقیـق در ایـن رشـته اهتمـام ورزد. حـال، 
گذشـِت بیـش از دو دهـه از حضـور نشـریۀ دسـتاورد در بدنـۀ رشـتۀ 
لـزوم بررسـی  چهل سـالۀ طراحـی صنعتـی  )اصل فـالح، 1391، ص8( 
دانش تولیدی آن را مشخص می سازد. این مقالۀ مروری به بررسی و 

تحلیـل مقاله هـای 35 شـماره از نشـریۀ دسـتاورد می پـردازد.
کنون با وجود اهمیت این نشریه در رشتۀ طراحی صنعتی، مطالعۀ  تا
مـروری یـا تحلیلـی بـر آن صـورت نگرفتـه اسـت. تنهـا دو نمایـه؛ یکـی بر 
دوازده شمارۀ نخست مجله در 7صفحه تنظیم و در شمارۀ 12 )سال 
1381( چـاپ شـده اسـت و دیگـری بـر 29 شـمارۀ نشـریه در 12صفحـه 

تنظیم و در شـمارۀ 30 )سـال 1389( منتشـر شـده اسـت.

تاریخچۀ کوتاهی از نشریۀ دستاورد
پیش شمارۀ نشریۀ دستاورد در اردیبهشت ماه 1369 در قالب یک روزنامه 
دیـواری در قطـع A2 و در 10سـتون منتشـر شـد و بدین ترتیـب نخسـتین 
نشریۀ طراحی صنعتی ایران متولد شد تا اینکه برای شمارۀ 4 و 5، نشریه 
توانست مجوز انتشار موقت چاپ یک شماره ای از وزارت فرهنگ و ارشاد 

کند و درنهایت ادارۀ کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد  دریافت 
اسـالمی، پروانـۀ انتشـار دائـم نشـریه را در تاریـخ 1372/07/04 و بـا شـمارۀ 
کـه نخسـتین شـمارۀ دورۀ جدیـد بـا مجـوز دائـم  کـرد  124/4797 صـادر 
از بهـار 1373 بـا مدیرمسـئولی آقـای علـی مدن پـور آغـاز شـد. دورۀ جدیـد 
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که  کنون در 35 شـماره به چاپ رسـیده اسـت  این نشـریه از سـال 1373 تا
شـماره های موردمطالعـه در ایـن مقالـه، مقاله هـای دورۀ جدید دسـتاورد 
بوده است. نمودار شمارۀ 1، سیر انتشار نشریه در 5 شمارۀ نخست؛ یعنی 
دورۀ قدیم و نمودار شـمارۀ 2، سـیر انتشـار نشـریه در دورۀ دوم؛ یعنی دورۀ 

جدیـد بـا مجـوز دائـم از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی را نشـان می دهد.

  نمودار 1. سیر انتشار دورۀ قدیم نشریۀ دستاورد 

    نمودار 2. سیر انتشار دورۀ جدید نشریۀ دستاورد تا سال 1395

نشـریه،  انتشـار  فراینـد  نمـودار مشـاهده می شـود، در  کـه در  همان طـور 
 ،1390  ،1386  ،1377  ،1376  ،1375 سـال های  در  وقفـه  هفت سـال 
1392 و 1394 روی داده اسـت. در بررسـی های انجام شـده در این مطالعه 
کـه خطاهایـی در مورد »دورۀ نشـریه« وجـود دارد، به عنوان  مشـخص شـد 
مثال در برخی شـماره ها دورۀ درج شـده بر روی جلد با دورۀ درج شـده در 
صفحۀ شناسـنامۀ همان شـماره با هم تناقض دارند؛ مانند شـمارۀ 18 که 
برروی جلد آن سـال دهم و در صفحۀ شناسـنامه سـال نهم نوشـته شـده 
که در سال هشتم  است و یا مواردی مانند دو شمارۀ 8 و 9 و شمارۀ 10 و 11 

شمارۀ 4 و 5
پاییز و زمستان

1370

شمارۀ 2 و 3
خرداد
1370

شمارۀ 1
آذر

1369

پیش شمارۀ 1
اردیبهشت

1369

چـاپ شـده اند، امـا به اشـتباه بـرای آنهـا سـال هفتـم درج شـده و همیـن 
کـه تـا انتهـا دوره هـای چاپ نشـریه دچار مشـکل شـود. خطـا باعـث شـده 

کـه در دوره هـای منـدرج در نشـریه وجـود دارد ایـن اسـت  مـورد دیگـری 
کـه نشـریه بـدون مجـوز رسـمی  کـه از شـمارۀ 26 و 27، چهـار سـال ابتدایـی 
و به صـورت داخلـی در دانشـگاه چـاپ می شـده اسـت، به دوره های نشـریه 
و 25 )1385( در سـال  یعنـی پس ازآنکـه شـمارۀ 24  اسـت؛  اضافـه شـده 
دوازدهم به چاپ می رسـد و سـال سـیزدهم هم وقفه در چاپ داشـته ایم، 
که باید دورۀ چهارده درج می شـده، دورۀ نوزدهم در  برای شـمارۀ 26 و 27 
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     نمودار 4. تولید علمی به تفکیک رتبۀ علمی نویسندگان

%32.4%67.6

     نمودار 3. سهم مشارکت نویسندگان به تفکیک جنسیت

     نمودار 5.مقاله ها به تفکیک رشته های نویسندگان

گرفته شده است و درواقع از این شماره به بعد، دوره های چاپ نشریه  نظر 
کرده اند. را از ابتـدای فعالیـت نشـریه یعنـی همان سـال 1369 محاسـبه 

1. بررسی مقاله ها براساس اطالعات نویسندگان
1-1. به تفکیک جنسیت

تعـداد نویسـندگان در 384 مطلـب منتشرشـده از شـمارۀ نخسـت تـا 35 
کـه نشـریۀ دسـتاورد به عنـوان نویسـنده در آن هـا ذکـر  - به جـز مقاله هایـی 
کـه 138 نفـر خانـم )32/4 درصـد( و 288 نفـر آقـا  شـده- 426 نفـر بـوده 

)نمـودار 3(. بوده انـد  )67/6 درصـد( 

1-2. به تفکیک رتبۀ علمی نویسندگان
بیشـترین  دسـتاورد،  نشـریۀ  شـمارۀ   35 در  تولیدشـده  محتـوای  کل  از 
تعـداد نویسـندگان، دانشـجویان رشـتۀ طراحـی صنعتـی بـا سـهم 33/2 
درصـدی، دانش آموختـگان ایـن رشـته بـا مشـارکت 28 درصـدی و پـس از 
ایشـان اسـتادان این رشـته با سـهم 27/7 درصدی بوده اند، سـهم بسـیار 
کوچکـی هـم بـه دانش آموختگان سـایر رشـته ها و مقاالتی اختصـاص دارد 
که  مسـئولیت نویسندگی شـان را »نشـریۀ دسـتاورد« بر عهده دارد )نمودار 

4(. باقـی مقاله هـا توسـط سـه دسـته از نویسـندگان نوشـته شـده اسـت:
1. دانشجویان سایر رشته ها؛

2. اساتید سایر رشته ها؛
کـه رتبـۀ علمی شـان در نشـریه درج نشـده بـود و بـا وجـود  3. افـرادی 

پیگیـری بسـیار از همـکاران قدیمـی نشـریه، بـاز هـم مشـخص نشـد.
1-3. به تفکیک رشتۀ تحصیلی نویسندگان

از مجمـوع تعـداد 440 نویسـنده، 92 درصـد مقاله هـا بـه نویسـندگانی از 
رشـتۀ طراحی صنعتی اختصاص داشـته اسـت، 5/7 درصد نویسـندگانی 
سـایر  مشـارکت  میـزان  ناشـناس.  افـراد  درصـد   2/3 و  رشـته ها  سـایر  از 
رشـته ها )اعـم از دانشـجویان، دانش آموختـگان و اسـتادان( 25 نفـر بـوده 
کـه 13 نفـر از ایشـان به صـورت انفـرادی و 12 نفـر به صـورت مشـارکتی  اسـت 
بـا نویسـندگانی از رشـتۀ طراحـی صنعتـی همـکاری داشـته اند )در نمـودار 
گرچه  شمارۀ 5 میزان مشارکت هریک از رشته ها نشان داده شده است(. 
تعـداد انـدک مقاله هـا از سـایر رشـته ها در ایـن مطالعـه قابل چشم پوشـی 
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     نمودار 7. مشارکت دانشگاه ها در تولید مقاله ها

     نمودار 6. نوع مقاله های انفرادی نویسندگان سایر رشته ها

اسـت، امـا به دلیـل ماهیـت بینارشـته ای طراحـی صنعتـی، ایـن بخـش 
گروهـی و مشـارکت پژوهشـی  کار  کـه نتایـج نشـان می دهـد  لحـاظ شـد 
میـان دانشـجویان و اسـتادان ایـن رشـته بـا سـایر رشـته ها بسـیارکم رنگ 
و در حـدود 5/7 درصـد بـوده اسـت. بیشـترین مقاله هـای نویسـندگان از 
که به صورت انفرادی و بدون مشارکت نویسنده ای از رشتۀ  سایر رشته ها 
طراحی صنعتی نگاشته شده است، مقاله های ترویجی، ترجمه و معرفی 
بوده انـد )نمـودار 6( و کمتـر بـه تولیـد دانـش )مقاله هـای پژوهشـی( در این 

رشـته منجـر شـده اسـت.

1-4. به تفکیک مشارکت دانشگاه ها در تولید مقاله ها
»نشـریۀ  نـام  بـا  میـان  ایـن  از  مقالـه   14 )کـه  نویسـنده   440 مجمـوع  از 
دسـتاورد« نوشـته شـده اسـت( بیشـترین دانشـگاه های مشـارکت کننده 
در نـگارش مقاله هـا به ترتیـب عبارت اند از دانشـگاه هنر، دانشـگاه تهـران و 
که فاصله میزان مشارکت دانشگاه نخست )هنر( و  دانشگاه علم وصنعت 
دانشـگاه دوم )تهران( 169 مقاله اسـت. میزان مشـارکت سـایر دانشـگاه ها 
دیـده می شـود،  اسـت. چنانچـه  یافتـه  افزایـش  به تدریـج  زمـان  در طـی 
سـهم نویسـندگانی از دانشـگاه هنر در پنج شمارۀ نخست نشریه 71درصد 
کل مقاله هـای ایـن پنـج شـماره و در پنـج شـمارۀ آخـر )شـمارۀ 31 -35( 

45درصـد بـوده اسـت.
1-5. به تفکیک فراوانی مقاله های نویسندگان

کـه تعـداد  در نمـودار شـمارۀ 8 فعال تریـن نویسـندگان در تولیـد مقاله هـا 
مقاله هایشـان در 35 شـمارۀ موردمطالعـه بیـش از 10 عـدد بـوده، آورده 
شـده اسـت. بررسـی موقعیت این افراد نشـان می دهد که مشـارکت باالی 
آن هـا هم زمـان بـا فعالیـت ایشـان در حـوزۀ اجرایـی یـا علمـی نشـریه بـوده 
کل ایـن افـراد 85/7 درصـد به عنـوان عضـو هیئت علمـی  اسـت. از تعـداد 
کشـور یـا مـدرس مشـغول بـه کار شـده اند. ازآنجایی کـه ایـن  دانشـگاه های 
می پـردازد،  دسـتاورد  نشـریۀ  جدیـد  دورۀ  مقاله هـای  بررسـی  بـه  مقالـه 
کـه در جـدول زیـر آورده شـده، بخـش ابتدایـی  سـال های همـکاری افـراد 

همـکاری ایشـان در دورۀ قدیـم نشـریه را مدنظـر قـرار نـداده اسـت.
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     نمودار 8. به تفکیک فراوانی مقاله های نویسندگان

2. بررسی مقاله ها براساس محتوا
2-1. به تفکیک نوع مقاله

گرایش موضوعی مطالب نشریه به 11 دسته تقسیم و براساس  در نمودار 9 
از  هریـک  از  تعاریفـی  درادامـه،  شـده اند.  مشـخص  فراوانی شـان  توزیـع 
براسـاس آن هـا مقاله هـای نشـریه تقسـیم بندی  کـه  11 حـوزۀ موضوعـی 
شـده اند، آورده شـده اسـت. البتـه بایـد اذعـان داشـت نشـریۀ دسـتاورد، 
به خصـوص در سـال های دورتـر، به دلیـل فقر مکتوبات در این رشـته، تنها 
مأموریت خود را ترویج مبانی و مباحث پایۀ طراحی صنعتی می دانسته و 
کیفیت های استاندارد نگارش  کمتر به تولید علم پرداخته؛ لذا مقاله ها از 
کـه  گروهـی  کامـل و ایدئالـی از  پژوهشـی برخـوردار نبودنـد و درواقـع نمونـۀ 
گرفته انـد نیسـتند؛ ازایـن رو، تفکیـک تعـداد بسـیاری از آن هـا و  در آن قـرار 
تصمیـم بـرای قراردادنشـان در ایـن 11 حـوزه بـا دشـواری هایی همـراه بـود. 

ایـن دسـته بندی عبارت انـد از2:
که براسـاس  کتشـافی  1. مقاله های پژوهشـی: نوشـتاری اسـت علمی و ا

جمـع آوری و تحلیـل داده هـای مرتبـط تدوین شـده باشـد؛
کـه به منظـور آمـوزش،  2. مقاله هـای ترویجـی: نوشـتاری اسـت علمـی 
بیشـتر  مقاله هـا  ایـن  باشـد.  شـده  نگاشـته  موضوعـی  ترویـج  یـا  تبلیـغ 
کـه در آن حـوزۀ خـاص تاحـدودی  توسـط افـرادی بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده 

متخصـص هسـتند؛ به طورمثـال، مقاله هایـی مبتنـی بـر پایان نامـۀ افـراد. 
ایـن نـوع مقاله هـا در نشـریۀ دسـتاورد هم پوشـانی بسـیاری بـا مقاله هـای 

مـروری و جسـتارها داشـته اند؛
که به منظور تحلیل اسـتداللی  3. مقالۀ مروری: نوشـتاری اسـت علمی 
گرچـه در بسـیاری  منابـع مکتـوب و معتبـر بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده باشـد. 
از شـماره های نشـریه اصول نگارش علمی ازنظر ارجاع دهی رعایت نشـده 
اسـت، لذا قرار دادن مقاله ها در این مجموعه پس از بررسـی های دقیق تر 

محتـوای مقاله ها امکان پذیر شـد؛
گـردآوری آن هـا پرداختـه و  کـه نویسـنده تنهـا بـه  گـردآوری: مطالبـی   .4

خـود سـهمی در تحلیـل مطالـب مطرح شـده نداشـته اسـت؛
بـا  بـا هـدف معرفـی یـک موضـوع مرتبـط  5. معرفـی: نوشـتاری اسـت 
طراحـان،  محصـوالت،  طراحـی،  شـرکت های  معرفـی  از  اعـم  دیزایـن؛ 

مـوارد؛ سـایر  و  دنیـا  در  طراحـی  دانشـگاه های  طراحـی،  سـبک های 
گـزارش: به منظـور اطالع رسـانی  اتفاق هـای مرتبـط بـا رشـتۀ طراحـی   .6

صنعتـی؛ ماننـد جشـنواره ها، همایش هـا، شـرکت ها و صنایـع مرتبـط؛
که یا توسط  گفت وگو با افراد مرتبط با حوزۀ دیزاین  7. مصاحبه: انجام 
نویسـندگان  گفت وگـوی  از  اسـت  ترجمـه ای  یـا  و  شـده  انجـام  نویسـنده 

    نمودار 9. توزیع فراوانی مقاله ها به تفکیک نوع مقاله
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خارجـی )مصاحبه هـای ترجمه شـده در ایـن بخـش محاسـبه شـده اند(؛د
کـه بـه طـرح دیـدگاه مبتنـی بـر تجربه هـای  8. جسـتار: نوشـتاری اسـت 
کارشناسـانۀ یک نویسـنده می پردازد. جسـتارها می توانند بنابه موضوع و 

هـدف نویسـنده، توصیفـی و/یـا مجادله ای باشـند.
9. نقـد: نوشـتاری اسـت اسـتداللی و تحلیلـی از ارزیابـی شایسـتگی ها و 

کاسـتی های یـک اثـر، مفهـوم، موضـوع یـا تئـوری؛
10. تاالر خط؛

11. ترجمه.
گـزارش،  کـه در نمـودار 9 دیـده می شـود مقاله هـای ترویجـی،  همان گونـه 
معرفی و ترجمه بیشـترین سـهم را در نوع مقاله های چاپ شـده در نشـریه 

دسـتاورد بـه خـود اختصـاص داده اند.
2-2. به تفکیک موضوع

کـه در نمـودار 10 دیـده می شـود، موضوعـات مقاله هـا در 24  همان طـور 
شـده اند. دسـته بندی  عنـوان 

گویای  که به نظر می رسید عنوانشان  در زیر چند عنوان از این موضوعات 
محتوایشان نبوده، با تعریف آورده شده است:

کـه بـا هـدف  - موضـوع »مباحـث آموزشـی« شـامل مقاله هایـی هسـتند 
صـرف آمـوزش مهارتـی خـاص به مخاطب نوشـته شـده اند؛ ماننـد آموزش 
کره، آموزش مدل سـازی  و معرفـی یـک نرم افـزار طراحی، آمـوزش فنون مذا

    نمودار 10. توزیع فراوانی مقاله ها به تفکیک موضوع

و برخـی مـوارد دیگر؛
مقاله هایـی  شـامل  صنعتـی«  طراحـی  رشـتۀ  در  »آمـوزش  موضـوع   -
اسـت بـا موضـوع آمـوزش، رویکردهای آموزشـی، مطالعه و آسیب شناسـی 

محتـوای برنامـۀ درسـی؛
مبتنـی  دیدگاه هـای  و  نظریه هـا  شـامل  طراحـی«  »تئـوری  موضـوع   -
بـر منابـع در رشـتۀ طراحـی صنعتـی می شـود. همچنیـن در ایـن بخـش 
کثـر دو مقالـه در آن موضوعات نوشـته  کـه حدا موضوعـات تئوری محـوری 
گرفته انـد؛ ماننـد بسـته بندی، سـینما و  قـرار  ایـن بخـش  بـود، در  شـده 
اخـالق،  کارآفرینـی،  غـذا،  طراحـی  طراحـی،  مدیریـت  صنعتـی،  طراحـی 

فرهنـگ و غیـره؛
که مبتنی بر سـبک ها و  - موضوع »سـبک ها« شـامل مقاله هایی اسـت 

رویکردهای طراحی و طراحی صنعتی هستند؛
- موضوع »محصول« شامل مقاله هایی است که هستۀ اصلی پژوهش 
در آن ها بررسـی محصول بوده اسـت. معرفی محصوالت برتر در سـال ها و 

مسـابقه ها و رویدادهای مختلف هم در این بخش قرار داده شـده اند؛
کـه بـه  - موضـوع »طراحـی صنعتـی در دنیـا« شـامل مقاله هایـی اسـت 
معرفـی شـرکت ها و سـازمان های مرتبـط بـا طراحـی صنعتـی می پردازنـد؛
کـه بـا  - موضـوع »طراحـان صنعتـی دنیـا و ایـران« هـم مقاله هایی انـد 

هـدف معرفـی طراحـان صنعتـی دنیـا و ایـران تدویـن شـده اند.

3. بررسی سیر تحول نوع مقاله ها در گذر زمان
در ادامه 4 نوع از مقاله های نشـریه )مقاله های پژوهشـی، ترویجی، نقد و 
معرفـی( در نمـودار 11 بررسـی شـده اند. ایـن 4 عنـواِن مورد بررسـی مواردی 
کـه در طـی دوران چـاپ نشـریه بیشـترین تحـول را داشـته اند.  بوده انـد 
گـزارش در نشـریه بـه چاپ رسـیده اند،  کـه تحـت عنـوان معرفـی و  مطالبـی 
تقریبـًا سـیری نزولـی داشـته اند و از شـمارۀ 13 به بعـد، به جـز چنـد مـورد بـه 
کمتر پرداخته شده است؛ تاجایی که از شمارۀ 32 به بعد  این نوع مطالب 
گذشـت زمان، شـاهد رشـد صعودی  این بخش حذف شـده اسـت. اما با 
مقاله هـای ترویجـی و به طـور واضح تـر مقاله های پژوهشـی هسـتیم. رشـد 
کاهـش بخش هـای معرفـی و  مقاله هـای ترویجـی و پژوهشـی و ازطرفـی، 
گـزارش نشـان از نوپـا بـودن رشـتۀ طراحـی صنعتـی در سـال های نخسـت و 

کـه مشـاهده می شـود،  فقـر منابـع اطالعاتـی در آن زمـان دارد و همان طـور 
گذشـت زمان، پژوهشـگران به تولید دانش در این رشـته رسـیده اند و با  با 
تولیـد محتـوا توانسـته اند مرزهای جدیـدی از دانـش را در طراحی صنعتی 
گزارش  کننـد، و یـک دلیل دیگر برای کاهش بخش معرفـی و  ایرانـی ایجـاد 
کـه این گونـه مطالـِب تاریخ مصـرف دار، جـای خـود را در وبگاه هـا  ایـن بـوده 
کار  و شـبکه های مجـازی پیـدا کرده انـد. امـا نقـد علمـی باوجودآنکه جـای 
بسیار در حوزۀ تخصصی دیزاین؛ چه در بخش نقد آثار طراحی شده و چه 
کتاب ها و غیره- دارد،  در بخش نقد تولیدات علمی حوزۀ دیزاین - مانند 
که بیشـتر به آن  حتی تا سـال های اخیر هم مغفول مانده اسـت و جا دارد 

پرداخته شـود.
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گزارش و  نقد در 35 شماره     نمودار 11. سیر تحول مقاله های پژوهشی، ترویجی، معرفی، 

نتیجه گیری
کـه تعـداد  بررسـی مقاله هـای 35 شـمارۀ نشـریۀ دسـتاورد نشـان می دهـد 
384 مطلب توسـط 440 نویسـنده نوشته شـده است که حدود یک سوم 
آن هـا توسـط خانم هـا و دوسـوم توسـط آقایـان بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده 
اسـت. حـدود 92درصـد نویسـندگان از رشـتۀ طراحـی صنعتـی بوده انـد 
که دانشـجویان رشـتۀ طراحی صنعتی بیشـترین سـهم را و پس از ایشـان، 
دانش آموختگان و استادان این رشته در تولید مقاله ها نقش داشته اند. 
همچنین دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه علم وصنعت بیشترین 
گرچه تفاوت مشـارکت  مشـارکت را در نگارش مقاله ها برعهده داشـته اند؛ ا
نخسـتین دانشـگاه )هنـر( و دومین دانشـگاه )تهـران( نزدیک بـه چهاربرابر 
بیشـترین  ترجمـه  و  معرفـی  گـزارش،  ترویجـی،  مقاله هـای  اسـت.  بـوده 
بخـش محتـوای نشـریات را به خود اختصاص داده اند. همچنین بررسـی 
کـه به نوعـی می توانـد نمایانگـر سـیر تحـول تولیـد  35 شـماره از ایـن نشـریه 
علـم در رشـتۀ طراحـی صنعتـی در ایـران باشـد، نشـان می دهـد با گذشـت 
زمـان، تولیـد مقاله هـای پژوهشـی و ترویجـی افزایـش یافتـه؛ درحالی کـه 
گزارش هـا و بخـش معرفـی بـا سـیری نزولـی همـراه بـوده اسـت و متأسـفانه 
بخـش نقـد موردتوجـه نویسـندگان و برنامه ریـزی دسـت اندرکاران نشـریه 

قـرار نگرفته اسـت.
کـه صفحه آرایـی نشـریه  از چـاپ 35 شـماره مشـاهده می شـود  پـس 
گرافیـک در این  پـس از هـر دورۀ مدیریتـی و همچنیـن به دلیـل تغییر طراح 
گرچـه تمـام ایـن تغییـرات  گرفتـه اسـت. ا دوره هـا فـرم جدیـدی بـه خـود 
باعث شـده تا شـمایل بصری نشـریه در آخرین شماره ها مینی مال تر شده 
گرافیکی  گروه  و طراحـی غنی تـری داشـته باشـد؛ اما تداوم همـکاری با یک 
کـه در شـماره های  کنونـی بـا مدیریـت آقـای غریب پـور  خـوب ماننـد تیـم 
ابتدایـی نشـریه نیـز از نخسـتین همـکاران دسـتاورد بوده انـد، می توانـد بـه 

کنـد. کمـک  ثبـات، وحـدت و هویـت بصـری 

تصدیق و قدردانی
از جنـاب آقـای دکتـر رزاقـی؛ از همـکاران قدیمـی نشـریۀ دسـتاورد و سـردبیر 
کـه موضـوع مقالـه را بـه بنـده  و مدیرمسـئول فعلـی نشـریه سپاسـگزارم 
پیشـنهاد دادنـد. از جنـاب آقـای سیدمسـعود فرهنـگ؛ بنیان گـذار نشـریۀ 
کـه در  کـه در تکمیـل اطالعـات نویسـندگان قدیمـی  دسـتاورد سپاسـگزارم 

نشـریه درج نشـده بـود مـرا یـاری کردنـد و ایـن امـر در دقـت ورود داده ها به 
کسـل و در نهایـت تحلیـل آنهـا بسـیار راه گشـا بـود. از جنـاب آقـای  نرم افـزار ا
کـه به واسـطۀ پیشـنهادهای ایشـان اصالحاتـی  سـینا خلخالـی متشـکرم 
در بخش هـای آمـاری مقالـه صـورت پذیرفـت و سـبب شـد تـا تحلیل هایی 

موثرتـر و مفیدتـر بـه مقالـه اضافـه شـود.

پی نوشت ها
طراحی . 1 درزمینۀ  به طورخاص  که  نشریه ای  تنها  دستاورد،  به غیراز 

که از سال  صنعتی فعالیت مستمر داشته، دوفصلنامۀ چهارباغ بوده 
1388 تا 1392 در ده شماره به چاپ رسید )براساس اطالعات آرشیو 
نشریۀ چهارباغ در وبگاه مگیران(. البته نشریات دیگری نیز بوده اند که 
کنده مقاله هایی را در  در حوزه های طراحی و طراحی صنعتی به طور پرا

طی این سال ها به چاپ رسانده اند.
5 دسته از 11 دسته بندی ذکرشده مبتنی بر شیوه نامۀ جدید نگارش . 2

نشریۀ دستاورد است.
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