
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��� ��  

  ��	
������� � ���ن� ��ار ���  

   

 ����٩�  

ث ا���ی�ن���� دا�� ���ان   ز� ��� د��� ����  دا)'%�ر &%�$# "!ار � 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 
  ����� ��	

	� اول ���   ���  
�	 ز � اری	� ���  �� ٣.................................................................................................................................................................................................................................................اری	� ����� ���  ���� ا��ا� ٢......................................................................................................................................................................................................................................................... 
�	 ز �� ��  �����  ١.................................................................................................................................................................................................................................................. �� � ��  �� � �� ........................................................................................................................................................................................................................................... ١٢  ����� ��'�رات ١٧ ...................................................................................................................................................................................................................................... � %�$ور و � #"�ور ،  � � � ��,+*ار��  ادار� ا()���ت ا����L � ~{|aا}z x y� O P Q�R�� ................................................................................................................................................................................................................................................... ۶١د اvwBب u���..................................................................................................................................................................................................................................................... ۶٠ ��  ا�stر دوم mnRo� ................................................................................................................................................................... ۵۴ pqr �ر=gh,ij S �klا4e   =� fل �ab � O  cOور �،�ا\]�وQ  دوI WZ`�رب �9 ^[� ۵٣ ....................................................................................................................................................................................................................................................... ��ا\]�وQ  دوWZ ۴٩ .................................................................................................................................................................................... �٢٠١ Y ٢٠١٠ ��ل از   �X%�اد: از �U� �LV PWص O P Q�R�� S ���  �� و �����  ۴٨ ............................................................................................................................................................................................................................................................�اK�LMN  �����  ٣۶ ..................................................................................................................................................................................................................... ارو	� Jا�HIد � <C D�E  �� F  را� AB@� و �ا��ا� ٣١ ........................................................................................................................................................................................................................ � ?<  �= >�ز: �9 8 �67 �$5  �("4 2�3 ١٨ ......................................................................................................................................................................................................................... �01/�.�ژ و ��
�	 ز �� ��  )� ��ز'�ر ���� %�$ور از �LV PW: � �%�$ورا�  ۶۴ .......................................................................................................................................................................................................... ����4 �رد�� � �  ٣ ��� p��� � P ؛�����  ���ز����� ا$�ح  ۶٢ .......................................................................................................................................................................................................... داد�  اvwBب "� ���  !زاد؛ ا� .......................................................................................................................................................................................................... ۶۵ 

www.irpublicpolicy.ir



 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  


	�"�! � اول � �����  

www.irpublicpolicy.ir



 

2 

 

  


 ز���  �������  

  

  

  

  

  

  

www.irpublicpolicy.ir



 

3 

 

 


ی�ارا���ا�� � ���� ��� ��١ 
نسل حاضر را برآورده  يهااست كه نياز ياجهاني محيط زيست و توسعه، توسعه 2از ديد كميسيون توسعه پايدار،

اين تعريف  وارد سازد. ايشان لطمهيآينده در برآورده كردن نيازها يهانسل يسازد، بدون اينكه به تواناييم

است اما  يضرور يو بهبود كيفيت زندگ يانسان يبرطرف نمودن نيازها ينمايد در حاليكه توسعه برايتصديق م

حال و آينده باشد. در راستاي  يمحيط زيست در برآوردن نيازها يهاكردن ظرفيت ياين توسعه بايد بدون ته

سازمان ملل سند توسعه . اندتحقق اين هدف برخي كشورها استراتژهايي را در سطح ملي تدوين و اجرايي نموده

هدف براي  169آرمان و  17شامل  2030تغيير جهان ما: دستور كار توسعه پايدار سال "با عنوان  2030پايدار 

تصويب   2015در سپتامبر  را  "سال آينده 15دودون فقر، نبرد با نابرابري و مهار تغييرات آب و هوايي ظرف ز

  هاي ملي بايد در راستاي تحقق سند توسعه پايدار سازمان ملل به عنوان يك سند باال دستي باشند.استراتژِ. نمود

رخواست نموده كه برنامه عمل براي توسعه سازمان ملل متحد بيش از يك دهه است كه از  همه كشورها د

هاي ملي توسعه پايدار پيگيري كنند. اين درخواست نخست در كنفرانس پايدار را از طريق تدوين استراتژِي

تا براي  از كشورها خواسته شد "21دستور كار "سپس در اعالم شد و  1992محيط زيست و توسعه ملل متحد 

اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست استراتژي ملي توسعه پايدار را تصويب هاي سياست ميانايجاد هماهنگي 

خود را استراتژي ملي توسعه پايدار  2002به كشورها فرصت  داد تا سال  1997در سال  سازمان مللنمايند. 

 مهلت داده شد تا 2005تا سال در اجالس جهاني توسعه پايدار به كشورها   2002در سال  سپس تدوين نمايند.

. برخي كشورها اقدام به تدوين استراتژي ملي توسعه پايدار نمودند و كنندي ملي خود را تدوين و اجرا استراتژ

  اند.بسياري چون ايران هنوز به اين امر نپرداخته

  

  

                                                   
1 ) National Sustainable Development Strategies (NSDS) 
2 ) Formally the World Commission on Environment and Development 
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  رويكرد استراتژيك به توسعه پايدار 

 زندگي هايتمام زمينه در كار جديد هايشيوه و عميق ساختاري، تغييرات به نياز پايدار توسعه به براي دستيابي

الگوهاي رشد اقتصادي كه منجر به افزايش فقر و تخريب محيط زيست  .هستيم سياسي و اجتماعي اقتصادي،

  اند بايد متوقف شوند. شده

اند مانند ساله پنج غالبا توسعه دارند كه هايبرنامه تهيه در قوي سنت يك توسعه حال در كشورهاي از بسياري

ها هستند كه دراكثر مواقع اي از اهداف گسترده و پروژههاي توسعه ملي شامل مجموعههند. برنامه ن، چين وايرا

اند و به محيط زيست توجه كمتري دارند. در گذشته به دليل كوچك بودن برنامه اقتصادي و گاهي اجتماعي

ا امروزه با گسترش بخش خصوصي و ريزي قابل دفاع بود امبخش خصوصي و ضعف جامعه مدني اين نوع برنامه

افزايش مشاركت جامعه مدني و افزايش رشد تغييرات و تحوالت تكنولوژِيكي جاي سوال دارد. رويكرد استراتژيك 

رويكرد جديدي است كه جايگزين برنامه توسعه در بسياري از كشورها شده است. يك رويكرد استراتژِيك به 

  توسعه پايدار داللت دارد بر:

هاي توسعه هاي ثابت توسعه به سوي تدوين و اجراي استراتژيها و برنامهاز تدوين و اجراي طرححركت  )١

 كه قابليت تغيير و انطباق بيشتري دارند.

تغيير اين نگرش كه فقط دولت مسئوليت توسعه پايدار را برعهده دارد و حركت به سوي اين تفكر كه  )٢

 زه دولت مسئول هستند.شهروندان يك جامعه و بخش خصوصي هم به اندا

ها، شفافيت، گذاري نتايج و فرصت گيري متمركز و كنترلي به سوي به اشتراك حركت از تصميم )٣

 همكاري و اقدامات هماهنگ.

 حركت از تمركز بر خروجي به سمت تمركز بر نتايج، كيفيت مشاركت و فرايندهاي مديريت. )۴

 رچه. ريزي يكپا ريزي بخشي به سوي برنامه حركت از برنامه )۵

(كه نيازمند سرمايه خارجي هستند) به سوي تامين اعتبار  هاي پرهزينهحركت از تمركز بر روي پروژه )۶

  در داخل .

هاي عملياتي هاي استراتژيك و سياستهاي اصلي، سياستسطوح سياستگذاري عبارتند از سه سطح سياست

حاظ تعداد خيلي كم و از لحاظ محدوده كنند و از لمقاصد اصلي كشور را بيان مي 1هاي اصلياست. سياست

                                                   
1 ) Master policies 
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شوند و هاي اصلي تدوين ميبراي تعقيب و تحقق  سياست 1هاي استراتژيكاند. سياستبسيار گسترده

  كنند.ها را مشخص ميهاي روزانه سازمانمبناي عمل فعاليت 2هاي عملياتي سياست

  

  

  

  

  

  

  

 يك"استراتژي ملي توسعه پايدار  ن استراتژي داريم.هاي اصلي توسعه پايدار نياز به تدويبراي تحقق سياست

 تقويت ظرفيت، تحليل، بحث، و تجزيه فرآيندهاي بهبود مداوم طور به و مشاركت از هماهنگ مجموعه

جامعه را با هدف ايجاد تعادل   محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، اهداف كه گذاري است سرمايه و ريزي برنامه

 بخش و مدني جامعه دولت، هايظرفيت آرمان و ،پايدار توسعه براي موثر راتژياست يك ."كندادغام مي

  آورد. مي هم براي آينده گرد اندازي چشم ايجاد براي خصوصي را

اين كشور در انگلستان يكي از  پيشگامان در تدوين استراتژي ملي توسعه پايدار بوده است اولين استراتژي    

استراتژي تحت عنوان  2010ا در سال تدوين شد. اتحاديه اروپ "هتر زندگيكيفيت ب"با عنوان  1994سال 

. كشورهاي پيشتاز در تدوين و را تصويب نمود "استراتژي اروپا براي توسعه و رشد عاقالنه، سبز و همه جانبه"

  گردد:در ادامه اين نوشتار ارائه مياند كه هاي موفقي را به كار بردهها و سياستاجراي استراتژي روش

  

  سياست يكپارچه سازي 

هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي را به صورت يكپارچه و در ارتباط با هم هاي ملي بايد نگرانياستراتژي

و افق ها در اين سه زمينه بايد متصل به هم پويا و مركب باشد فعاليتهاي ملي مورد توجه قرار دهند. در برنامه

   .به بلند مدت تغيير يابدديدها بايد از كوتاه مدت 

                                                   
1 ) Strategic policies 

2 ) Operational policies 

هاي اصليسياست  

هاي استراتژيِكسياست  

هاي عملياتيسياست  
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(اجتماع، اقتصاد، محيط زيست) توسعه پايدار تمركز كرده و در بسياري  برخي كشورها بر روي يكي از سه مولفه

مالحظات شوند. كشور سوئد  ها و اهداف اقتصادي ميموارد محيط زيست و مسائل اجتماعي قرباني استراتژي

پايدار ملي اين كشور ادغام نموده است و مسائلي  از جمله مبارزه با  اجتماعي را  به خوبي در استراتژي توسعه

فقر، مصرف و توليد پايدار، جمعيت و بهداشت عمومي، انسجام اجتماعي، رفاه و امنيت، اشتغال و يادگيري و 

يكپارچگي اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، و تعادل در  .اي را در ان گنجانده استتوسعه منطقه

 ها از طريق:نسل بخشها، مناطق و

 جهاني و اي منطقه ملي، محلي، اقدامات و هااولويت ارتباط �

 جهاني و ايمنطقه ملي، سطوح ارتباط �

 مختلف هايبخش ارتباط �

  استراتژي هاياولويت و بودجه بين انسجام �

  

  بازه زماني ميان نسلي 

شوند به هاي بين نسلي اتخاذ با  اصول و شاخص مدت هماهنگهاي زماني بلندچارچوبدر ها بايد استراتژي 

كشورها  اغلب اين در حالي است كه  اينده را تامين نمايند. هم نسل هاي نسل حاضر واي كه هم نيازگونه

  گيرند.هاي ملي كوتاه مدت دارند و نيازهاي فعلي را درنظر مياستراتژِ

هاي ياستس هدف كلي از "گويد مياست كه ساله  25برنامه ريزي شامل  استراتژي ملي سوئد  براي نمونه 

مشكالت زيست محيطي حل شده  كه در آن عمده يك جامعه به نسل بعديتحويل دادن   زيست محيطي

بدهي عمومي كه در بعد اقتصادي  بايد از  دهدرا پوشش مي   2020تا  2002و استراتژي ملي  المان  ."ستا

ه سنگيني كند اجتناب كرد. و هاي آيندتواند بر دوش نسلتاه مدت كه ميهاي اقتصادي كوتصميم گيري باال و 

تدوين كرده  ": استراتژِي بلند مدت براي توسعه پايدار2025هلند"هلند نيز استراتژي ملي  خود را با عنوان 

  .است

  تجزيه و تحليل و ارزيابي 

هاي اجتماعي، محيطي، اقتصادي و مزاياي هاي ملي براي شناسايي هزينهابزارهاي ارزيابي يكپارچه در گزارش

هاي ارزيابي هاي ملي فاقد نظاماما در اغلب كشورها استراتژي هاي سياستي مورد استفاده قرار گيرند.گزينه

ها (اثرات پايداري هر سياست) قبل از قانوني شدن و اجرا يكپارچه هستند. ارزيابي اثرات زيست محيطي سياست
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هاي دولتي موظف هستند  ي ارزيابي يكپارچه مورد بررسي قرار گيرند. در كانادا سازمانهابايد بر اساس نظام

هاي ارائه شده (از جمله اثرات مثبت و منفي  هر طرح) را بررسي و گزارش آن را مالحظات زيست محيطي طرح

انجام است براي نمونه در هاي بودجه نيز قابل ها از طريق مكانيزمبه اطالع عموم برسانند. تحليل اثرات سياست

هلند هر وزارت خانه بايد يك مرور كلي از سهم و نقش بودجه خود در توسعه پايدار را در پارلمان به بحث قرار 

ابزارهاي  و نتايج بر كنند. تمركزبندي سبز استفاده مي دهد. كشورهايي ديگري چون سوئد از رويكردهاي بودجه

 اجرا از طريق:

 محل در مسائل داراي اولويت پذيرش و زيابيار تعيين ابزارهاي �

 استراتژي و ظرفيت بودجه، هاياولويت بين انسجام �

 پذير انعطاف بينانه و انتخاب اهداف واقع   �

  

  ها هماهنگي و سازمان

هاي ملي نقش ايفا ها بايد در تدوين و اجراي استراتژيهاي دولت، ادارات و سازماناي از بخشطيف گسترده 

تعهد سياسي در سطح باال، عملكرد خوب نهادهاي دولتي و غلبه بر  تيابي به توسعه پايدار بستگي بهدس كنند.

هاي يها براي ايجاد هماهنگي در اجراي استراتژِبسياري از دولت .هاي عمومي داردهماهنگي در سياستضعف 

اند. انگلستان ها را ادغام نمودهخانهاي ايجاد كرده و يا برخي وزارتي بين وزارتخانهملي توسعه پايدار كميته

لمان و فرانسه براي انسجام بيشتر مسئوليت آكرده است. دولت  "كابينه سبز"را جايگزين  "كابينه توسعه پايدار"

كميته ميان "اند. در فرانسه هاي توسعه پايدار را به طور مستقيم به دفتر نخست وزيري سپردهاستراتژِي

  به رياست نخست وزير مسئوليت استزاتژي ملي توسعه پايدار فرانسه را  برعهده دارد. "يداراي توسعه پاوزارتخانه

  

  ايحكومت محلي و منطقه

استراتژي توسعه هاي ملي نقش ايفا كنند. اي بايد به طور كامل در اجراي استراتژيمقامات محلي و منطقه 

 .ر شونده دو طرفه بين سطوح ملي و محلي  برقرار شودپايدار بايد مقامات محلي را درگير كند و يك فرآيند تكرا

تر، اجرا و نظارت همچنين ريزي دقيق ها بايد در سطح ملي تنظيم شود، اما برنامهاصول اصلي استراتژيك و جهت

اي، با انتقال منابع و اقتدار انجام شود. هماهنگي ميان سطوح مختلف دولت تواند در سطحوح محلي و منطقهمي

هماهنگي در كشورهاي داراي ساختار فدرال  ايجادو اهميت زيادي برخوردار است از عمال تغييرات براي ا
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تدوين  استراتژي ملي توسعه پايدار خود را "1سرزمين"مولفه كشورهاست. فرانسه با توجه به  سايرر از ت سخت

  .شودمياي اي و زير منطقهاست كه شامل هر دو سطح منطقه كرده

  

  عانمشاركت ذينف

و اجراي    دولتي) بايد با دولت  در تدوينها، سازمان غير، اتحاديهها(به عنوان مثال، كسب و كار ذينفعان 

روند به طور موثر يك ذي نفع در استراتژي ملي توسعه پايدار هر شه هاي ملي مشاركت نمايند. استراتژي

  ها شركت كنند.و اجراي استراتژِ شود. دولت، بخش خصوصي و شهروندان بايد در شكل گيريمي محسوب

  

  

  

  

  

  

 مشاركت كنندگان از طريق: موثر و گسترده مشاركت

 ارتباطات براي نهادينه هايايجاد كانال �

 موثر هايشبكه و ذينفعان همه براي اطالعات به دسترسي �

 پاسخگويي و شفافيت �

 متقابل احترام و اعتماد �

 خارجي نهادهاي و خصوصي بخش مدني، جامعه دولت، ميان مشاركت �

  

                                                   
1  ) Territories 

 دولت
 شهروندان بخش خصوصي

هاي  ياستراتژ

ملي توسعه 

 پايدار
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  كند به: نفعان كمك مي تحليل ذي

  كندنها را جستجو ميي آنفعان در ارتباط با مشكالتي كه استراتژ شناسايي منافع ذي �

  نها داردآنفعان در ارتباط با اثراتي كه استراتژي بر منافع شناسايي تضاد منافع بين ذي �

  نها ي از آگير نفعان و بهره شناسايي روابط مثبت و سازنده بين ذي �

  تواند بر محدوده استراتژي و مشاركت اثرگذار باشدشناسايي روابط منفي بين ذي نفعان كه مي �

  

  ها و اهداف شاخص

هاي تعيين شاخصهاي معين در پايش اهداف كمي مورد استفاده قرار گيرند. ها بايد بر اساس شاخصاستراتژي

اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي توسعه پايدار   ابعاد ازن بيناستاندارد و يكپارچه براي شناسايي و ارزيابي تو

اند هاي ملي خود تعيين نمودهها را براي استراتژياي از شاخصكشورهاي موفق مجموعه .بسيار كارساز است

پذيري محيط زيست و  انعطاف ،شاخص مرتبط با تغييرات جمعيت 40براي نمونه  برنامه اقدام نيوزلند مبتني بر

ها و دانش، استانداردهاي زندگي و سالمت، مصرف و منابع، و انسجام مهارت سيستم، رشد اقتصادي و نوآوري،اكو

شاخص در  115كه شامل   MONETهاي اجتماعي است. برنامه پايش توسعه پايدار هلند مبتني بر نظم شاخص

   است.حوزه  6

 هايهايي مرتبط با استراتژيشاخص كرده و خود تجديد نظر ساختاري در رويكردهاي كشورها تعداد كمي از

نروژ  برنامه عمل بناي زير كه را جديد مجموعه شاخص يك كميسيون ويژه نروژ، اند. درملي خود انتخاب كرده

 منعكس كه است شاخص 16 مجموعه شامل بود پيشنهاد داد. اين "21 كار دستور" ملي پايدار توسعه براي

 هايسرمايه و طبيعي يها انساني، سرمايه سرمايه واقعي، سرمايه مالي، سرمايه( ملي ارزش مختلف ثروت كننده

گسترش داد كه  2004تهيه و در سال  2000ها را در سال فنالند اولين مجموعه شاخص .است )محيطي زيست

  شد.(اجتماع، اقتصاد، محيط زيست) مي گروه در سه مولفه 8شاخص در  68شامل 

 خاص مرتبط با اهداف آنها همه كه شاخص، 68 شامل "آينده امنيت تامين"با عنوان بريتانيا جديد استراتژي

ها و مناطق بهبود يافته و تخريب شده بايد سنجش هستند، كه گزارش ساالنه براي مشخص كردن زمينه قابل

   تهيه گردد.

  اصلي مشخص شدههدف  20عملياتي و  زمينه چهار در شاخص 52 ،پايدار توسعه براي اتريش استراتژيدر 

  :است
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  اتريش در زندگي كيفيت - 

  كار و تجارت پويا و كسب محل يك عنوان به اتريش - 

  زندگي فضاي يك عنوان به اتريش - 

  جهاني اتريش  مسئوليت - 

  

  نظارت و ارزيابي 

هاي ملي و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرايندها هاي مستقل بايد به عنوان ناظران بر اجراي استراتژيسازمان 

 يكپارچه مكانيزم برقراريمنطقي و  اقتصادي و فني، تحليل و اين مرحله شامل مواردي چون تجزيه رقرار شوند.ب

 در. نيستند ايستا هايمعناي برنامه به پايدار توسعه براي ملي شود. استراتژيبازخورد مي و پيگيري ارزيابي، براي

يافتن مسائل اصلي و د تا در اختيار سياستگذاران براي ها تهيه شونو داده اطالعات عنوان به بايد آنها عوض،

نها  قرار گيرند. اين مسئله نيازمند ايجاد يك نظام پايش استراتژي ملي توسعه پايدار است تا مشكالت و حل آ

نفعان برساند. براي نمونه در كانادا كميسارياي محيط هاي دولتي و ذيهاي الزم را به سازمانبتواند گزارش

هاي توسعه پايدار به پارلمان را و توسعه پايدار مسئوليت گزارش دهي ميزان دستيابي به اهداف استراتژيزيست 

  برعهده دارد. 

  

  نتيجه گيري

بيش از يك دهه است كه سازمان ملل متحد از  همه كشورها درخواست نموده است كه برنامه عمل براي توسعه 

هاي اصلي توسعه براي تحقق سياست ي توسعه پايدار پيگيري كنند.هاي ملپايدار را از طريق تدوين استراتژي

هاي ملي يك چارچوب براي سياستگذاري استراتژي نفعان هستيم. پايدار نيازمند تدوين استراتژي با مشاركت ذي

د براساس اسنابايد خود را  "هاي ملي توسعه پايداراستراتژي"ايران . هستند اقداماتتوسعه و راهنمايي براي 

ابالغي از  "هاي كلي محيط زيستسياست" و 2030"سند توسعه پايدار سازمان ملل "جديد باالدستي چون 

   .نمايدتدوين  1394سوي رهبري 

هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي را به صورت يكپارچه و در ارتباط با هم هاي ملي بايد نگرانياستراتژي

و افق ها در اين سه زمينه بايد متصل به هم پويا و مركب باشد فعاليتهند. هاي ملي مورد توجه قرار ددر برنامه
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مدت هماهنگ با  هاي زماني بلندچارچوبدر ها بايد استراتژي. مدت به بلندمدت تغيير يابد ديدها بايد از كوتاه

ده را تامين ينآ هم نسل هاي نسل حاضر واي كه هم نيازشوند به گونههاي بين نسلي اتخاذ اصول و شاخص

  نمايند.

هاي اجتماعي، محيطي، اقتصادي و مزاياي هاي ملي براي شناسايي هزينهابزارهاي ارزيابي يكپارچه در گزارش

دستيابي به توسعه پايدار بستگي به تعهد سياسي در سطح باال،  هاي سياستي مورد استفاده قرار گيرند.گزينه

ها براي بسياري از دولت .هاي عمومي داردهماهنگي در سياست ضعفعملكرد خوب نهادهاي دولتي و غلبه بر 

اي ايجاد كرده و يا برخي ي بين وزارتخانههاي ملي توسعه پايدار كميتهايجاد هماهنگي در اجراي استراتژ

  اند.ها را ادغام نمودهوزارتخانه

شونده دو طرفه بين سطوح ملي و  استراتژي توسعه پايدار بايد مقامات محلي را درگير كند و يك فرآيند تكرار

هاي معين در پايش اهداف كمي مورد استفاده قرار گيرند. ها بايد بر اساس شاخصاستراتژي .محلي برقرار شود

، زيست محيطي و ياقتصاد ابعاد هاي استاندارد و يكپارچه براي شناسايي و ارزيابي توازن بينتعيين شاخص

هاي ملي هاي مستقل بايد به عنوان ناظران بر اجراي استراتژيسازمان .از استاجتماعي توسعه پايدار بسيار كارس

   و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرايندها برقرار شوند.

  منابع:

1) http://www.oecd.org/greengrowth/36655769.pdf 
2) http://www.oecd.org/dac/environment-development/2669958.pdf 

    فريبا حيدري
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  �� ��� ��ی�ار� ز��� ����  
  هدف

وابسته به  ELC (1كودكان ( آموزش تخصصي هايي را در راستاي مساعدت به مركز اين خط مشي دستورالعمل

گاه ملبورن براي ايفاي نقش فعاالنه در حفاظت از محيط زيست و نقش آفريني پايدار در آينده فراهم دانش

  كند. مي

  بيانيه سياستي

  ها ارزش. 1

ELC متعهد است براي: 

 ترويج احترام و درك محيط طبيعي در ميان تمام كاركنانش •

ين مردم، گياهان، حيوانات و افزايش ظرفيت ادراك و احترام به محيط طبيعي و وابستگي متقابل ب •

 زمين

 هاي مثبت متناسب با عملكردهاي پايدار حمايت از گسترش ايستارها و ارزش •

 اطمينان از مشاركت كاركنان اين مركز در اقدامات پايدار در دوران انجام خدمات •

  حوزه يا محدوده كار.2

هي، كاركنان، دانشجويان جايگزين، مشي در مورد مقام تاييد كننده، ناظر معين شده، سرپرست گوا اين خط

  شود.اجرا مي ELCها و فعاليت  داوطلبان، والدين/قيمين، كودكان و ساير افراد مرتبط با برنامه

  

                                                   
1
 Early Learning Center 
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  .سوابق و مسائل قانوني3

  پيشينه

اي دارند، پشتيباني از كودكان در راستاي ايجاد تمايلي براي  هايي كه افراد حرفه يكي از بزرگترين مسئوليت

  ها به درك اهيمت ارج نهادن به زندگي و عجايب آن است.هاي آن و تشويق آنطبيعت و زيبايي حفظ

  مسئوليت زيست محيطي

هاي اوليه زندگي تاثير بسزايي در ايجاد رفتار و هاي كنوني مويد اين امر است كه تجارب سال پژوهش

هاي اول  هاي سال اي پايدار در برنامهه گذارد و اين امر لزوم گنجاندن آموزش العمر ميهاي مادام ارزش

توانند در  كند. براي كودكان مهم است كه جايگاهشان در جهان و نقشي كه آنها مي كودكي را تقويت مي

بايست ياد بگيرند كه از لحاظ زيست محيطي  حفاظت از محيط زيست ايفا كنند را دريابند. كودكان مي

هاي رسمي دوران  بايست تا آموزش دسازي شوند. اين تعاليم نميمسئولند و به منظور ايجاد تغيير، توانمن

هاي اوليه كودكي،  دهندگان دوران سالآموزش"ابتدايي به تعويق انداخته شود. اليوت و ديويس معتقدند كه 

هاي  اي در راستاي اطمينان از ارتباط تجربيات كودكان با محيط طبيعي به شيوهنقش فعال و برجسته

  "برنده براي پايداري است.خواهند كرد كه در نهايت اقدامي پيش معنادار ايفا

  آموزش پايداري زيست محيطي

كه چگونه تواند به عنوان يادگيري اموري مرتبط با محيط زيست و اين آموزش زيست محيطي مي

اي كه بر  ها و سياره كنند، تعريف شود؛ ارتباط تنگاتنگ گياهان، حيوانات، انسان هاي طبيعي كار مي سيستم

روزي، رشد و گسترش ايستارها، روي آن ساكنيم. آموزش زيست محيطي اغلب با تمركز بر علم، طبيعت و به

  كند.  هاي مرتبط با محيط زيست را، ترويج مي ها و ارزش دانش، مهارت

- پيچيدگي تر از آموزش براي محيط زيست تعريف شود.گرايانهتر و كلاي گستردهتواند در زمينهپايداري مي

ها براي اند و پيامدهاي آنهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، مورد تصديق قرار گرفتههاي سيستم

پايداري و حفظ حيات، مورد مالحظه قرار گرفته است. هدف آموزش پايداري، ترويج حس مسئوليت، 

جاد تغيير اجتماعي است و احترام، توانمندسازي، مشاركت فعاالنه، كنكاش و پژوهشگري و نيز ميل به اي
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هايي است كه همچنين توانمند ساختن كودكان و بزرگساالن به منظور انديشيدن و عمل كردن به شيوه

هاي آينده رفع كنند. عملكرد پايدار در دوران ها براي نسلنيازهايشان را بدون به مخاطره انداختن پتانسيل

هاي پايداري را در درون اقدامات يا عمليات ت كه تمام جنبهاوليه كودكي نيازمند يك رويكرد كل گرايانه اس

  سازد.خدماتي يكپارچه مي

اي ي خدماتي است كه نقش فعاالنه: فضاي فيزيكي) شامل بحث درباره3استاندارد كيفيت ملي (حوزه كيفي 

گر به عنوان ارائه ELCاي پايدار را بر عهده گرفته است. را در حفظ اين فضا و  نيز مساعدت در ايجاد آينده

خدمات به جامعه، از هر گونه تالش در راستاي كاهش مصرف آب، انرژي و ضايعات در امور عملياتي و نشان 

دادن الگوي زندگي پايدار به كودكاني كه در جهاني در حال تغيير اقليم، آلودگي زمين و آب و منابع طبيعي 

اي از چنين سياست يا خط مشي ELCتمام اعضاي  نمايد.كنند، فروگذار نميدر حال اتمام زيست مي

اند. پرسنل بخش آموزش و مديريت اين گيري اقدامات پايدار مورد توافق تشويق شدهآگاهند و در جهت پي

هاي روزانه و تارنماي اين مركز ها، يادداشتمركز به ارائه اطالعاتي در مورد اقدامات پايدار از طريق بولتن

اي مرتبط با اصول نهفته در هاي توسعه حرفههايي براي برنامهان اين مركز از فرصتپردازند. كاركنمي

  اند.مند شدهآموزش براي توسعه پايدار بهره

  اهداف اين مركز:

  انرژي

 ELCكاهش مصرف انرژي در  •

 استفاده از منابع و امكانات تا حد امكان به شيوه كارآمد و موثر •

 يره انرژيهاي ذخبرگزيدن از موثرترين روش •

ي انرژي را هاي موثر در حوزههايي كه آموزشدرگير كردن كودكان و كاركنان مركز در فعاليت •

 كند.پشتيباني مي

  ضايعات

 به حداقل رساندن و بازيافت ضايعات تا حد امكان در مقطع روزانه •

 استفاده از هر دو طرف كاغذ تا حد امكان •

 هاي غذاييوكش پالستيكي در بستهتر استفاده كردن از رتشويق والدين به كم •
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 آوري ضايعات غذايي براي كمپوستجمع •

 استفاده دوباره از ضايعات باغي به منظور ايجاد باغ سبزيجات •

 ايجاد يك تپه يا پشته كمپوست •

 گيري از محصوالت خانگي غيرسمي و پاك بهره •

 استفاده از خدمات بازيافت كاغذ باطله •

  تنوع زيستي

 ضاي بازي جذاب در طبيعت براي كودكانبه وجود آوردن يك ف •

 لحاظ كردن مساله تنوع زيستي در تحوالت آتي برنامه مدارس آمادگي يا پيش دبستاني •

هاي بومي در راستاي ترويج تنوع زيستي در جايي كه كودكان چرخه حيات كاشت درختان و درختچه •

 كنندرا مشاهده مي

 اندده تغذيه سالمهاي سبزيجاتي كه نشان دهنايجاد باغ و باغچه •

  آب

هاي سطحي (ناشي از گيري از ساير منابع از قبيل مخازن و آببه حداقل رساندن مصرف آب و بهره •

 هاي جوي)ريزش

 استفاده موثر از منابع و امكانات موجود •

 هاي كارآمد نگهداري آبانتخاب روش •

 ريزي مصرف آب درگير كردن كاركنان و كودكان در برنامه •

  تانداردهاقوانين و اس

  شود (البته محدود به آن نيست):قوانين و استانداردهاي مرتبط به اين موضوع شامل موارد زير مي

 2010قانون ملي خدمات آموزشي و مراقبتي مصوب  •

 2011مقررات ملي خدمات آموزشي و مراقبتي مصوب  •

 : محيط فيزيكي3استاندارد ملي كيفيت، حوزه كيفي  •

اي ت نقش فعاالنه در مراقبت و حفظ فضا و كمك به ايجاد آينده: اين خدما3. 3استاندارد  -

 گيرد.پايدار بر عهده مي

 اند.هاي خدماتي جاي گرفته: اقدامات پايدار در چارچوب عمليات1. 3. 3اصل  -
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پذير شدن و احترام گذاردن در قبال محيط بايست براي مسئوليت: كودكان مي2. 3. 3اصل  -

 رند.زيست مورد حمايت قرار گي

  منبع:
Janice Deans, 2014 Environmental sustainability policy, best practice, 

 كاظملو
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  ����#�رات ادار  �   01ار� /.- و +*(')'ژ�ا%$
هايي المللي توصيهر امور داخلي و بيندر مورد تأثيرات علم و تكنولوژي د 1گذاري علم و تكنولوژياداره سياست

ي علم و تكنولوژي هاي حوزهدهد. اين اداره همچنين به توسعه، هماهنگي و اجراي بودجه و سياسترا ارائه مي

هايي است ها و فعاليتها، پروژهها، برنامهپردازد. اين اداره در تالش براي توسعه دامنه وسيعي از ابتكار عملمي

  آن قدرت عمل، تكنولوژي و نوآوري در تأمين منفعت مردم آمريكا  و سرتاسر جهان را آشكار سازد.كه از طريق 

  شود:گذاري علم و فناوري شامل موارد زير ميهاي اداره سياستعمل تكاراب

  )STEM( هاي علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضياتتوسعه آموزش •

  ي و رياضياتها در حوزه علم، تكنولوژي، مهندسگسترش همكاري •

  تقويت نيروي كار آشنا به علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضيات •

 وهوامبارزه با تغييرات آب •

 هاي عمومي، علمي و حكومتيارتقاء دسترسي آزاد به داده •

 پيشرفت در علوم بنيادي و كاربردي •

 ترغيب نوآوري •

 الملليحمايت از امنيت ملي و ايجاد مشاركت بين •

 اي كارشناسان آمريكاييورهاستفاده از خدمات مشا •

  )STEM( هاي علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضياتاقدامات براي توسعه آموزش

در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري آمريكا  براي آموزش صد هزار آموزگار ممتاز و جديد  :10در  100ائتالف  •

سازمان با عنوان  150بيش از در حوزه علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضيات در طي يك دهه آينده، ائتالفي 

ميليون دالر را به  30تشكيل شد. با رهبري شركت كارنگي در نيويورك، اين ائتالف بيش از  10در  100

اي كمك بنيادها و نهادهاي بشر دوستانه به منظور مواجه با اين هدف فراهم آورده است و به عنوان شبكه
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به سوي گسترش، پيشرفت و ابقاي بهترين آموزگاران علم، پذير يابي به تعهدات سنجشقدرتمند براي دست

  كند.تكنولوژي، مهندسي و رياضيات ملي خدمت مي

به  2010تغيير براي برابري براي اولين بار به وسيله رئيس جمهوري آمريكا  در سال تغيير براي برابري:  •

متصدي اصلي  100از بيش از  عنوان بخشي از كمپين برابري براي نوآوري مطرح شد (اين كمپين ائتالفي

گيري در جهت بهبود آموزش علم، تكنولوژي، هاي خاص به طور چشماست كه از سرمايه و توانايي 1اجرا

كنند). تغيير براي برابري به سه روش جهت بهبود آموزش علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضيات استفاده مي

حمايت از تغييرات  -3الهام بخشي به جوانان  -2تي بهبود نوع دوس -1كند: مهندسي و رياضيات عمل مي

 مثبت

 نويد ديجيتال، مشاركت بخش عمومي و خصوصي به منظور تسريع نوآوري در تكنولوژي نويد ديجيتال: •

- آموزشي است. براي درك پتانسيل يادگيري با كمك تكنولوژي، نويد ديجيتال با مربيان، محققان، شركت

هاي آموزشي شناسايي تكنولوژي -1كند:  در سه حوزه چالش برانگيزه فعاليت ميآوري و كارآفرينان هاي فن

 هاي آموزشيتغيير بازار در بخش تكنولوژي  -3تر يادگيري سريع -2موفق 

آموزش نوآوري تالشي در سطح ملي است كه به وسيله رئيس جمهوري آمريكا  در سال  آموزش نوآوري: •

هاي علمي و وه مجريه براي ارتقا سطح دانش آموزان در موفقيتيابي هدف قبراي كمك به دست 2009

كنندگان قدرتمندي همچون اي از مشاركترياضيات طي دهه آينده شروع شد. اين اقدام يك زنجيره

سازد. همچنين هاي مهندسي و علم را درگير ميانجمن هاي عامه المنفعه و ها، سازمانها، بنيادشركت

 شود.هاي تلويزيوني براي سواد علمي ميبيل مسابقات طراحي بازي و توليد برنامههايي از قشامل تالش

ها براي افراد جوان است تا مأموريت طرح آموزش مخترع  به منظور ايجاد فرصتطرح آموزش مخترع:  •

.  ها ايجاد كنداعتماد، پرورش خالقيت و جرقه عالقه به علم، تكنولوژي، مهندسي، رياضي و هنر را در آن

 -1يابد: همچنين طرح آموزش مخترع از طريق تمركز بر روي سه حوزه مهم به اهداف خود دست مي

هاي برنامه -2ديگر بتوانند، طراحي كنند و بسازند.آموزان با يكاي كه دانشپرور و شالودهفضاهاي مخترع

 -3آموزان در سنين مختلف اي از دانشهاي تحصيلي براي دامنهپرور با تركيب موضوعات و برنامهمخترع

 شان با مخترعان جوانپرور براي سهيم كردن تخصص فني و اشتياقهاي مخترعمربي
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  هاي علم، فناوري، مهندسي و رياضياتگسترش مشاركت در حوزه

اي برابر با هدف افزايش امكان تحصيالت با پروژه مشاركت براي آينده اي برابر:مشاركت براي آينده •

هاي علم، تكنولوژي، مزدهاي باال براي زنان و دختران در رشتههاي شغلي با دستصتكيفيت و فر

به  تر حضور فعال دارند، آغاز شده است.هايي كه زنان به طور معمول كمزمينه –مهندسي و رياضيات 

نهادهاي ، هاي خصوصيها، كارگزاران علم و تكنولوژي فدرال، شركتمنظور حمايت از اين تالش

هاي علم، فناوري، مهندسي و گاهي براي تجميع اطالعات در مورد زنان و دختران در رشتهدانش

اي در حوزه علم، تكنولوژي، هاي مشاورهدارند و همچنين به گسترش فرصترياضيات گام بر مي

هاي مهندسي و رياضيات و تشويق اقدامات آموزشي تحقيق محور و افزايش دسترسي به آموزش مهارت

 پردازند.كنولوژي، مهندسي و رياضيات به صورت آنالين براي زنان و دختران ميعلم، ت

كه علم، تكنولوژي، مهندسي و رياضيات براي با توجه به اين هاي پيشرفت:طرح توجه به فناوري •

هاي چهارگانه نيروهاي آموزان با مهارتآينده اقتصادي آمريكا حياتي است، و دانشجويان و دانش

- دولت طرحي را براي تجهيز بهتر فارغ 2013نوآوري، رقابت و خالقيت هستند، در سال  محركي براي

هاي پيشرفته، ارائه كرد. قوه مجريه گويي به تقاضاي اقتصاد با تكنولوژيالتحصيالن به منظور پاسخ

 ديگر به منظور تضمين فرصت برابرهاي پيشرفته جهت كار با يكفراخواني براي نوآوران تكنولوژي

 هاي فناوري صادر كرده است.جوانان در بخش

  هاي چهارگانهتقويت نيروي كار آشنا به مهارت

 1هايي براي آينده آمريكا ، طرح كارفرمايي از شركت آسپنمهارت هايي براي آينده آمريكا :مهارت •

اي ويژه ههاي در تخصصبين نيازها و نيروي كار آمريكا يي با مهارت جاري است كه براي كاهش شكاف

هاي توانا جهت همكاري براي تربيت كند. اين شركت به شناسايي كارفرمايان و آموزشگاهفعاليت مي

 مي پردازند. هاي آمريكا ييوري، نوآوري و رقابت تجارتهاي جديد براي بهرهافراد با مهارت

رئيس جمهوري   2011چالش "هايي براي اجراي در اين طرح ابتدا بر روي شركتپيوند نيروهاي كار:  •

هايشان تا پايان سال هزار داوطلب يا زوج 100در بخش خصوصي براي استخدام و يا آموزش  "آمريكا 
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شركت آمريكا يي  2000همسر رئيس جمهور اعالم كرد كه بيش از  2012كار شد. در سال  2013

 125شدند، به بيش از  ها استخدامهايشان كه به وسيله شركتكمك كردند، اما تعداد داوطلبين و زوج

 شدند. 2014هزار نفر ديگر تا پايان سال  250ها متعهد به استخدام هزار نفر رسيد و همچنين شركت

هاي عمومي و خصوصي اين طرح با همكاري بخشنامه مشاركت: آموزش فناوري اطالعات و گواهي •

هاي اطالعاتي كه از طرف هاي فناورينامهاست كه هزاران عضو، از اين خدمات براي كسب گواهي

- شوند. البته در گذشته اين مسئوليت بر عهده سرويسمند ميشود، بهرهصنايع به رسميت شناخته مي

 هاي نظامي دولت آمريكا  بود.

  وهوامبارزه با تغييرات آب

ور برنامه عملياتي جامعي براي اقدامات مداوم به منظ 2013آمريكا  در سال وهوا: برنامه عملياتي آب •

هاي مهم هوايي و تالشوسازي كشور براي اثرات تغييرات آباي، آمادهكاهش آلودگي گازهاي گلخانه

گذاري علم و تكنولوژي مسئول تضمين جهاني براي مقابله با اين شرايط منتشر كرد. اداره سياست

نامه عملياتي است. ها و علوم براي به ثمر رسيدن برها، وسايل، ابزارها، دادهتأمين بهترين فناوري

به عنوان ائتالفي  "1تحقيقاتي آمريكا  براي تغيير جهاني"برنامه هاي همچنين اين اداره بر روي فعاليت

وهوايي و تهيه وهواي آينده، فهم  تأثيرات تغيير آببيني تغيير آبنماينده فدرال كه پيش 13از 

 ند، نظارت دارد.كنابزارهاي مورد نياز براي مواجه با آنها را هدايت مي

وهواي بايست ارزيابي آبمي 1990مطابق مفاد قانون بررسي تغييرات جهاني وهواي ملي: ارزيابي آب •

ملي براي هر چهار سال اجرا شود و نتايج آن در قالب يك گزارش كه تركيبي از بهترين دانش موجود 

انرژي، آب، حمل و نقل  و هايي چون كشاورزي، وهوا بر روي بخشدر دولت و تأثيرات تغيير آب

وهوا توسط شوراي ارزيابي آب 2013جمهوري ارائه گردد. گزارش اكوسيستم است به كنگره و رئيس

هاي فدرال، ايالتي و محلي، بخش نويسنده متخصص از دانشگاه، حكومت 240مستقلي با همكاري با 

شركت  1000وسيله بيش از خصوصي، نهادهاي عمومي و طرحي كه از مقاالت فني پيشنهاد شده به 

  منتشر گرديد. 2014وهوا در سال كننده استخراج شده بود، توليد شد. گزارش نهايي ارزيابي آب
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  هاي عمومي، علمي و حكومتيارتقاء دسترسي آزاد به داده

هاي حكومتي باعث تقويت رئيس جمهوري بر اين عقيده بود كه دسترسي آزاد به داده حكومت باز: •

گذاري علم و تكنولوژي پشتيباني اداره سياست .شودگو، اثر بخش  و كارا ميو حكومت پاسخدموكراسي 

كند. اين مهم نيازمند آن است كه از دستورالعمل حكومت باز رئيس جمهور اوباما را رهبري مي

 رند. سازي، مشاركت و همكاري بردااي براي نيل به نقاط عطفي در شفافهاي ويژهنمايندگان فدرال گام

هاي حكومتي متعهد ها از خزانهدفتر اجرايي رئيس جمهوري به انتشار داده ها:دسترسي آزاد به داده •

گويي و شد تا باعث تحريك نوعي نوآوري گردد، نوآوري كه موجب رشد اقتصادي و ارتقا ميزان پاسخ

د كه درسترسي جمهوري امضاء شيك دستور اجرايي توسط رئيس 2013كارايي حكومت شود. در سال 

تر سازد و همچنين اين دستور اجرايي گامي تاريخي است در جهت آزادسازي بيشها را آزاد ميبه داده

اي و اطالعات خصوصي اطالعات دولتي براي عموم و كارآفرينان در حالي كه اطالعات حساس تا اندازه

ها در تمام ظور آزادسازي دادهشوند. براي اجرايي كردن اين تالش برجسته به منبه شدت محافظت مي

گذاري علم و فناوري چندين طرح هاي دولتي، دفتر اجرايي رئيس جمهوري از طريق اداره سياستبخش

هاي سالمت، انرژي، آموزش، مالي، امنيت هاي در دسترس در بخشاطالعات باز را با هدف افزايش داده

 عمومي و توسعه جهاني در دست اقدام دارد.

جمهور براي افزايش اختيارات هاي دفتر اجرايي رئيساين طرح بخشي از تالش  خصي:اطالعات ش •

ها و شان، و افزايش دسترسي به سرويسها جهت تأمين دسترسي به اطالعات شخصيآمريكا يي

كار رود. به عنوان هاي شهروندان بهتواند براي تحليل دادههاي بخش خصوصي است كه مياپليكيشن

را ايجاد كرد، برنامه دكمه آبي برنامه اي  دكمه آبيدپارتمان امور جانبازان يك  2010 مثال در سال

دهنده دهد. دكمه آبي سازمانساده است كه آرشيو سالمتي اشخاص را در اختيارشان قرار مي

هاي سالمت و مسئولين سالمت را به در دسترس گذاشتن اطالعات سالمت قدرتمندي است كه برنامه

هاي الكترونيكي دارند كه ميليون آمريكا يي دستگاه 88كند. در حال حاضر بيش از ويق مياشخاص تش

هاي انرژي، هاي ديگر دپارتماندهد. تالشها را در دسترس قرار ميپرونده سالمت و ادعاهاي سالمت آن

ات اقتصاد و آموزش و ديگر نهادهاي فدرال كمك به شهروندان براي دسترسي فزاينده به اطالع

 ها گردد.گيري موثر آنشان است، تا باعث تقويت آگاهي و در نتيجه تصميمشخصي
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نوآوران سطح باالي  "همراهان نوآوري رياست جمهوري"برنامه  : 1همراهان نوآوري رياست جمهوري •

ها را با نوآوران داخل دولت را در هياتي با بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در دانشگاه

تواند باعث نجات هايي كه ميحلكند تا بر روي توسعه راهدهي ميسازمان "ي مأموريتيهاگشت"عنوان

طرحي در  5زايي شود، متمركز گردند. اولين دوره ها، ذخيره پول حاصل از ماليات و اشتغالزندگي

 طرح آغاز 9با  2013هميار شروع شد و دومين دوره از اين برنامه در تابستان  18با  2012آگوست 

جمهوري فرصتي ويژه براي ملت آمريكا  است كه بر روي جمعيت گرديد. همياران نوآوري رياست

 گذارد.عظيمي از مردم تاثير مي

ها و گذاري علم و فناوري با شماري از سازماناداره سياست تكنولوژي براي مقابله با مخاطرات: •

- كند كه ميه مقابله با مخاطرات همكاري مينمايندگان فدرال براي ايجاد ابزارهاي فناورانه و مبتكران

گيري باعث بهبود توانايي ملي در مديريت مخاطرات عظيم شود. به عنوان مثال در تواند به صورت چشم

هاي شن، اين اداره با آژانس مديريت بحران آمريكا  براي توسعه سيستم اطالعاتي جديد مورد توفان

كند. اداره خانه و دريافت مساعدت مالي مسكن همكاري ميجهت كمك به شهروندان به منظور يافتن 

هاي گاز،  ي احداث ايستگاههايي براي تهيه اطالعات دربارهگذاري علم و فناوري با شركتسياست

تواند قبل از بحران مورد هاي عرضه و تقاضا بعد از بحران ملي كه ميرستوران و هتل و همچنين چالش

 آورد.هماهنگي به عمل مي توجه كاراتر  قرار گيرد،

ي شوراي امور زنان تالش پيوسته "فناوري براي مقابله با قاچاق"طرح  قاچاق: با مقابله براي فناوري •

گذاري علم و فناوري، به منظور و دختران كاخ سفيد، دفتر معاونت رئيس جمهوري و اداره سياست

دفتر اجرايي با انتشار  2012جوالي  چيان است. دراستفاده از فناوري براي متوقف كردن قاچاق

فراخواني گروهي از نوآوران فناوري از بخش خصوصي و عمومي را گردهم آورد و با استفاده از روش 

هاي موثر براي مقابله با قاچاق كودك در آمريكا  پرداخت. نوآوران توفان فكري به بررسي فناوري

چيان، براي كمك به اجراي قانون، دستگيري قاچاقاي هاي خالقانهتكنولوژي در سراسر آمريكا  روش

 اند.شناسايي و نجات قربانيان و كمك به قربانيان ايجاد كرده
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  توسعه علوم كاربردي و پايه 

طرح تحقيقاتي مغز از طريق تحقيقات  –طرح تحقيقات مغز انسان  طرح ابتكاري مغز انسان: •

جيمي است كه براي متحول ساختن درك ما از طرح ابتكاري ح -پيشرفته فناوري سيستم عصبي مغز 

ي رئيس جمهور در مغز انسان طراحي شده است.  اين طرح با صد ميليون دالر از بودجه مالياتي ساالنه

هاي جديد درمان و بهبود آغاز به كار كرده است و هدفش كمك به محققان براي يافتن راه 2014سال 

ي مغزي است. طرح د آلزايمر، صرع و صدمات ناشي از ضربهو حتي جلوگيري از اختالالت مغزي همانن

سازد تا  هاي جديد را سرعت بخشيد و محققان را قادر ميابتكاري مغز انسان توسعه و كاربرد فناوري

هاي مغز و سلسله دهد كه چگونه تك تك سلولتصاويري پويا از مغز ايجاد كنند. اين تصاوير نشان مي

ها درهاي جديدي را براي گام فرايند تفكر با يكديگر تعامل دارند. اين فناوريها در هني عصبپيچيده

سازي و بازيابي حجم عظيمي از اطالعات باز فهم چگونگي ثبت امور در ذهن، فرايندها، كاربردها، ذخيره

  سازد. كرد مغز و رفتار را روشن ميي بين عملكند و همچنين چگونگي ارتباطات پيچيدهمي

هاي متعدد شامل گزارش شوراي گزارش(علم دادگاهي):  1ه از علم در جرايم و حقوق مدنياستفاد •

تقويت علم در جرايم و حقوق مدني در اياالت متحده: گامي به "با عنوان  2009تحقيقات ملي سال 

ه ي دادگاهي آمريكا  با آن مواجه است، را مطرح كرده است كاي را كه جامعههاي پيچيده، چالش"جلو

عبارتند از: پراكندگي و اختالفات مالي در بسياري از خرده قوانين اين رشته، كمبود استانداردهاي 

هاي جرايم و حقوق مدني، ارتباطات ضعيف ميان جامعه تحقيقات مبتني بر مدرك در برخي از آزمايش

براي بهبود  ي ملي واحدهاي اجرايي علوم در جرايم و حقوق مدني، كمبود رويهدانشگاهي و شيوه

ي ملي با دپارتمان حقوق، موسسه OPSTگذاري علم فناوري قوانين علم دادگاهي. اداره سياست

كند تا رويه تحقيقاتي عملي را براي تقويت علوم استاندارد و فناوري، و بنياد ملي علم همكاري مي

  دادگاهي توسعه دهند. 

اي حي چند وجهي است كه براي ايجاد حوزهطرح ابتكاري مواد ژنوم طر :2طرح ابتكاري مواد ژنوم •

گذاري، منابع و فراساختارها طراحي شده است و هدف آن حمايت موسسات آمريكا  در جديد از سياست
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تر از مواد هزينهتر و كماي است كه دو برابر سريعكارگيري مواد پيشرفتهزمينه كشف و توليد و به

 63وسيله رئيس جمهور افتتاح شد. طرح ابتكاري مواد ژنوم به  2011امروزي هستند. اين طرح در سال 

به خود اختصاص داده است، اين بودجه به موسسات  2012ميليون دالر بودجه را در تحقيقات سال 

شركت و دانشگاه سرعت بخشيد تا بتوانند  60مختلف در اين زمينه واگذار شد و به تحقيقات بيش از 

  هاي تحقيقاتي، كسب و كار و تحصيالت دانشگاهي را بهبود بخشند. با كاربرد مواد ژنوم در فعاليت

تا  1نانوتكنولوژي به معناي درك و كنترل ماده در ابعاد بين تقريبا  طرح ابتكاري ملي نانوتكنولوژي: •

كند. طرح ملي اي منحصر به فرد كاربردهاي جديدي ايجاد ميصد نانومتر است و به عنوان پديده

هاي ابتكاري تحقيق و توسعه در علم، مهندسي و ي طرحولوژي يك ميانجي در كليهابتكاري نانوتكن

اي با توانايي درك و كنترل مواد در مقياس نانو را به اندازي از آيندهفناوري با مقياس نانو است كه چشم

مند شود كه براي جامعه سودكشد و منجر به ايجاد انقالبي در زمينه فناوري و صنعت ميتصوير مي

سازي را در بر اي تا توسعه و تجاريي اين طرح ابتكاري وسيع است و از تحقيقات پايهاست. محدوده

ي فرعي شوراي ملي علم و فناوري (مشتركاً با گيرد. طرح ابتكاري ملي نانوتكنولوژي زير نظر كميتهمي

- ملي نانو تكنولوژي اداره ميگذاري علم و فناوري) و همچنين با پشتيباني اداره هماهنگي اداره سياست

  شود. 

شناسي گذاري علم و فناوري، طرح ابتكاري علم عصباداره سياست شناسي:طرح ابتكاري علم عصب •

كند. هدف اين طرح كشف اهميت و هاي مختلف هماهنگي و پشتيباني ميكاخ سفيد را از طريق گروه

ت فدرال و بخش خصوصي است تا بتواند هاي مختلف و همچين ميان دولگروه هاي متنوع ميانفرصت

شناسي را افزايش داده و از اين طريق موجب هاي دولت فدرال در زمينه علم عصبگذاريتاثير سرمايه

- المنفعه شود. عالوه بر اين، طرح ابتكاري مغز انسان و ساير تالشبهبود يادگيري و ايجاد ساير نتايج عام

  شناسي كاخ سفيد انجام شده، عبارتند از:بتكاري علم عصبهاي دولت فدرال كه با همكاري طرح ا

قوانين اجرايي در زمينه افزايش دسترسي به خدمات سالمت روان براي سربازان از جنگ برگشته و  -1

  هاي سربازانطرح  ملي عملياتي تحقيقاتي خانواده

  بهبود خدمات درماني و بازدارنده سالمت روان -2

  طرح ملي عملياتي آلزايمر -3

  درمان در سالمت روان بهبود -4
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- هاي اجرايي در ارتقاء سياستبه عنوان بخشي از تالش طرح ابتكاري علوم اجتماعي و رفتاري: •

هاي مدرك محور، طرح ابتكاري علوم  اجتماعي و رفتاري به دنبال اين است كه دريابد چگونه گذاري

كار برد كه باعث افزايش هايي بهريگذاها را در طراحي سياستهاي آكادميك از اين حوزهتوان يافتهمي

وري، هزينه كمتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شود. اين طرح همكاري ميان نمايندگان دولت بهره

هاي گذاريهاي تحقيقات رفتاري و اجتماعي در طيفي از سياستفدرال را به منظور گنجاندن يافته

هاي مشاهده و ارزيابي سي نتايج با استفاده از روشو برر -از خدمات درماني تا تحصيالت –ابداعي 

 گيرد. دقيق را در برمي

  ترغيب نوآوري

هاي فناوري آمريكا ، طرحي طرح مشاركت شركتهاي فناوري آمريكا : طرح مشاركت شركت •

طرح كاربردي نسل جديد و پيشرفته، با  60غيرانتفاعي و مستقل با مسئوليت سرعت بخشيدن به 

حوزه ملي  6سال است. اين طرح در  5هايي با پهناي باند چند گيگابايتي طي رفيت شبكهاستفاده از ظ

ها، سالمت، حمل و نقل، ي كارخانهي نيروي كار، توسعهاصلي فعاليت خواهد كرد:  تحصيالت و توسعه

ك هاي كوچامنيت اجتماعي و انرژي پاك. اين طرح مشاركتي، بين رهبران صنايع مختلف اعم از شركت

ها، ها و اياالت محلي، دانشگاهي اصلي، دولتهاي گردانندهكند كه شامل گروهو بزرگ ارتباط برقرار مي

- هاي پهناهاي باند است و توسعه و آزمايش كاربردهاي جديد را سرعت ميبنيادها، نهادها و حامل

  ها تاثير بر اقصاد آمريكا ست. بخشند. هدف آن

يم در واقع اهداف بلندپروازانه اما قابل دسترسي هستند كه از علم، هاي عظچالش هاي عظيم:چالش •

گيرد و داراي ظرفيت بالقوه در فناوري و نوآوري براي حل مسائل مهم ملي يا مشكالت جهاني بهره مي

- هاي عظيم عنصري از استراتژي رياست جمهوري براي نوآوريدريافت تصورات عمومي هستند. چالش

هاي ملي با سرعت كنند تا عبور از موانع بر اساس اولويتها كمك ميچرا كه آنهاي آمريكا يي است 

ها و رئيس جمهور اوباما طي فراخواني از شركت 2013تري صورت بگيرد. در دوم آوريل بيش

هاي قرن هاي بشردوستانه خواست تا در شناسايي و تعقيب چالشهاي تحقيقاتي، بنيادها و گروه دانشگاه

هاي خود م به او پيوندند. اگر كسي نيز عالقمند است تا در اين موضوع شركت كند و يا ايدهبيست و يك

گذاري علم و فناوري ارتباط برقرار تواند با اداره سياستهاي عظيم مطرح كند، ميرا در رابطه با چالش

  كند.
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مينه ايجاد جوايز هاي مهمي را در زدفتر اجرايي رئيس جمهور آمريكا  گام تخصيص جوايز تشويقي: •

تشويقي و تبديل آن به ابزاري استاندارد در تشويق به نوآوري در هر نمايندگي فدرال برداشته است تا به 

ها را مورد هدف قرار دهد. دفتر اجرايي با همكاري بخش خصوصي و شركاي ترين چالشنوعي عميق

كند. هاي ملي استفاده ميويتبشر دوست خود از جوايز رقابتي جهت حل مسائل و مشخص ساختن اول

استفاده از جوايز متعدد در بخش عمومي تحت عنوان قانون صدور مجوز مجدد رقابت در آمريكا  در 

هاي ها و نمايندگيجايزه از طريق دپارتمان 250توسعه يافته است. از اين تاريخ بيش از  2010سال 

  هاي مختلف قرار داده شده است. گوناگون در رقابت

فضاي رياست جمهوري، تشويق و  -گذاري هوامبناي اصلي سياست: 1فضا-گذاري هواستسيا •

كه سازمان ناسا بتواند در اكتشافات فضاي آمريكا يي است، به طوري-هاي تجاري هوامشاركت با شركت

 فضايي خود در فرستادن انسان به مريخ و سيارات در ميان ساير كشورها پيشرو باشد. همانند گذشته كه

- سفرهاي هوايي ارتش و دولت، راه را براي خطوط هوايي تجاري هموار ساخت، يكي از اهداف سياست

فضاي رياست جمهوري تبديل فضا به گام تجاري بعدي با بستن قراردادهاي نوآورانه است -گذاري هوا

فضا  سازد. از اولويت نهاد اجرايي دركه همكاري بين دولت آمريكا  و بخش خصوصي را تسهيل مي

هاي علوم زمين و فضا ي حمايت مالي از طرحي تجاري خدمات صنعت حمل و نقل هوايي، ادامهتوسعه

- در راستاي تقويت پيشرفت 2020المللي تا حداقل سال و همچنين برنامه گسترش ايستگاه فضايي بين

  هاي فناوري و علمي است.

جمهوري در فراخواني عمومي از همه استارتاپ آمريكا  طرحي است كه رياست استارتاپ آمريكا:  •

خواهد تا رشد بازرگاني و تجاري را در سرتاسر آمريكا  سرعت بخشيده و الهام بخش آن باشند. مي

اي را براي كاهش تشريفات اداري و هاي اجرايي تالش دولتي گستردهرئيس جمهور از طريق فعاليت

وي از مجلس آمريكا  خواسته به دليل پيدايش ها انجام داده است. همچنين آوريشتاب بخشيدن به نو

گذاري برخي قوانين، سهم خود را در اين مورد ايفا كند و با فهم اين موضوع كه اين دو دستگي در قانون

هاي تجاري و بازرگاني خود كار به تنهايي از دولت ساخته نيست، از بخش خصوصي خواسته تا فعاليت
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دهي و اي مستقل مانند مشاركت استارتاپ آمريكا در جهت سامانهرا افزايش دهند. امروزه سازمان

  اند.هاي تجاري در سراسر كشور گام برداشتهي گروهتوسعه

گذاري علم و فناوري طي همكاري با شركاي اجرايي، ي سياستاداره ي جهاني:نوآوري در توسعه •

اني را فراهم آورد و آمريكا را گذاري در خصوص توسعه جهتوانسته است تا ابزار الزم هدايت سياست

هاي منحصر به فرد در علم، فناوري و نوآوري را افزايش دهد و از اين طريق سازد تا ظرفيتمتعهد مي

روند پيشرفت در مسائلي مانند سالمت جهاني و امنيت غذايي، تغذيه، انرژي پاك و حمايت مالي را 

گيري توسعه اي را در شناسايي و اندازهايگاه ويژهگذاري علم و فناوري جي سياستشتاب ببخشد. اداره

ي غيرسنتي و فناوري در نظر گرفته است. اين امر از طريق ساز و كارهايي است كه فعاالن توسعه

  دهند. ابزارهاي مبتكرانه جديد را به يكديگر پيوند مي

رح ملي رباتيك، رئيس جمهور اوباما اعالم كرد كه ط 2011در جون  :1طرح ابتكاري ملي رباتيك •

ي علوم رباتيك و فناوري اي است كه در جهت حمايت از تحقيقات و توسعهطرح ابتكاري چند جانبه

هاي مختلف است كه شامل هاي جديد در حيطهطراحي شده است. هدف از اين طرح، خلق فرصت

هاي مدني و ساخت، خدمات درماني، كشاورزي، اكتشافات فضايي، دفاع ملي، امنيت ملي، فراساختار

بنياد ملي علم، انستيتو ملي سالمت، سازمان ملي هوا و فضا و دپارتمان  2012تحصيالت است. در سال 

ميليون دالر آغاز كرد. هدف  50ي ي ملي رباتيك را با هزينهي جديد يكپارچهكشاورزي آمريكا، برنامه

انسان فعاليت و زندگي كنند. روساي  ها است كه بتوانند در كناري علم و فناوري رباتاين طرح، توسعه

اي را براي تحقيقات، توسعه و تحصيالت رباتيك تدوين كرده و آن را ها و صنايع، نقشهدولت، دانشگاه

 ي حزبي رباتيك قرار دادند.در اختيار كنگره 2013در مارس سال 

  الملليحمايت از امنيت ملي و ايجاد مشاركت بين

گذاري علم و فناوري، ي سياستالمللي در ادارهامنيت ملي و امور بينبخش  :2حفاظت از امنيت ملي •

- ي ابزارهاي علمي و فناوري براي حمايت و پشتيباني از اولويتاي را براي توسعههاي چند جانبهتالش
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سازي هاي بخش امنيت ملي شامل آسانهاي امنيت ملي دستگاه اجرايي انجام داده است. تالش

اي و سازي تهديدات سايبري، بيولوژيكي و هستهتوسعه در خلق ابزارهايي در خنثيتحقيقات فدرال و 

  همچنين بهبود امنيت برون مرزي و استعدادهاي هوشمند ملت است. 

- الملل را راهگذاري علم و فناوري طرح ابتكاري امور بيناداره سياست المللي:همكاري با شركاي بين •

هاي المللي بالقوه در زمينهبه تعامل بخش اجرايي با شركاي بيناندازي كرده است. اين طرح منجر 

المللي در علم هاي علم و فناوري، تحقيقات و توسعه است. مشاركت بينگذاريكليدي مرتبط با سياست

وهوايي، المللي، تغييرات آبو فناوري براي برخورد با مسائل حاضر و احتمالي جهاني مانند تروريسم بين

هاي واگيردار و اپيدميك، اكتشافات فضايي و امنيت فضاي مجازي بسيار ي نظامي، بيماريهادرگيري

المللي مهمي طي شش سال اخير گذاري علم و فناوري به دستاوردهاي بيني سياستمهم است. اداره

 هايگذاريرسيده است كه عبارتند از: تقويت مشاركت با اقتصادهاي در حال ظهور، برخورد با سياست

هاي گذاريشد، حمايت از سطوح مناسب سرمايههاي آمريكا  ميتجاري كه  باعث به عقب راندن شركت

هاي نهاد رياست جمهوري بوده است و همچنين برخورد با المللي كه جزو اولويتهاي بينمالي در برنامه

 هاي مرتبط با علم و فناوري.نامهمشكالت قانوني در توافق

 ن آمريكايياستفاده از متخصصا

اين شوراي مشاوران متشكل از گروهي  : 1شوراي مشاوران رئيس جمهوري در علم و فناوري •

ي اجرايي است كه به طور مستقيم به رئيس جمهور و اداره -دانشمندان و مهندسان -مشاوران ملت 

دهي شكل دهند. در جاهايي كه علم، فناوري و نوآوري در تقويت اقتصاد ورياست جمهوري مشاوره مي

هاي گذاريگذاري بسيار ضروري است و مستقيماً بر مردم آمريكا  اثر دارد، اين گروه سياستسياست

دهند و شوراي مشاوران به صورت ماهانه جلسه داشته و گزارش هاي متعدد پيشنهاد ميخود را در حوزه

  شود. آن در اينترنت قرار داده مي

ي علم و فناوري شورايي در سطح كابينه است كه ابزاري اصلي در شوراي مل :2شوراي ملي علم و فناوري •

هاي تحقيق و هاي علم و فناوري در بين تمام نهادهاست و پروژهدرون نهاد اجرايي براي هماهنگي سياست

كند و مديريت آن را رئيس جمهور بر عهده دارد. ساير اعضا عبارتند از نايب توسعه فدرال را تعريف مي

                                                   

1 . The President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) 
2 . The National Science and Technology Council 

www.irpublicpolicy.ir



 

30 

 

گذاري علم و فناوري، اعضاي كابينه رياست جمهوري و روساي نهادهاي ، رئيس اداره سياسترئيس جمهور

هاي خاص در زمينه علم و فناوري هستند. همچنين مقامات كاخ سفيد نيز از مختلف كه داراي مسئوليت

ي اين گذاري علم و فناوري عمال رئيس هيئت مديرهجمله اعضاي اين شورا هستند و رئيس اداره سياست

هاي تحقيق و توسعه را مهيا كند كه به شورا است. در كنار ساير وظايف، شورا موظف است كه استراتژي

دهد. هدف آن انجام اهداف ي سرمايه گذاري را شكل ميشود و بستهوسيله نمايندگان فدرال هماهنگ مي

ي فرعي، نيروي دادي كميتهكميته (و تع 5ي ملي است. كارهاي شوراي علم و فناوري زير نظر چندگانه

شود: علم، فناوري، محيط زيست، منابع طبيعي و پايداري مسئول، و ساير نهادها) سازماندهي و مديريت مي

 آن، سرزمين و امنيت ملي ، علم و فناوري و مهندسي و تحصيالت محاسباتي و منطقي.

 

  اكبر اسدي كشهعلي
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پژوهش حاضر توسط سه تن از كاركنان شركت زيمنس در اياالت متحده آمريكا انجام شده كه در اين پژوهش، 

مورد   GMT 1اي تحت عنوان  بندي مقاالت حوزه خبري به عنوان بخشي از ابزارهاي رسانه يك سيستم براي خوشه

  بررسي قرار گرفته است.

برداري  اي، جمعيت شناختي و مردمي در جهت بهره ايي، رسانهساير اطالعات مورد نياز جغرافي GMTدر 

ها و براي پوشش كامل اخبار، در مقاالت  اعضاي كنگره و كارمندان آن قرار دارد. به منظور استفاده بهتر از اين داده

م كاربر تواند بدون دخالت مستقيبندي در هر زماني ميشود كه نتايج اين خوشه بندي استفاده ميخبري از خوشه

اي درباره تعداد و يا فرض اوليههايي، بدون هيچ پيشدر اختيارش قرار گيرد. مقاالت، مستندات، اخبار و ... در خوشه

(كد كردن بر اساس محل  2LSHسازي شوند. كارايي بهتر اين ابزار در گرو بهينهبندي ميها، دسته محتواي خوشه

  باشد.مي 3هاي مورد نظر هر سندجموعه خوشهجغرافيايي) به عنوان ابزاري جهت تخمين م

ها و ابعاد جالب توجهي از پردازش متني در حجم باال، به صورت عام و در حوزه  نتايج اين پژوهش، جنبه

بندي، به صورت خاص آشكار نمود. اين تحقيق همچنين چگونگي دستيابي به سرعت باالي اجرا را، در موارد خوشه

ازاي صرف هزينه بسيار ناچيز و اشكاالت اندك تشريح كرد. در انتها، بر روي مجموعه ، تنها به LSHمبتني بر 

به دست  5بنديهاي خوشه بندي در مقايسه با يكي از بهترين الگوريتمكيفيت خوشه 4هاي بنچمارك پر تكرار داده

  آمده است.

هاي  شود. روش دانش محسوب ميها يكي از ابزارهاي بسيار مهم در مديريت  پردازش خودكار حجم باالي داده

هاي مرسوم در ساختاردهي مستندات بوده و موجب سهولت در دسترسي به  از روش 7بنديو خوشه 6بنديطبقه

                                                   
1 Geospace & Media Tool 
2 locality sensitive hashing 
3 document 
4 high-frequency 
5 non-streaming 
6 Classification 
7 clustering 
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- و در غير اين 1بندي نظارت شدهها تعيين شده باشد، از رويكرد طبقه باشد. در صورتي كه مقادير خوشه ها مي داده

  شود.در كشف ساختار موضوعي متون استفاده مي 2شدهبندي نظارت نصورت از رويكرد خوشه

شود، بدين صورت كه مقاالت و ها به صورت پويا انجام مي آوري دادههاي كاربردي، جمع در بسياري از برنامه

گيرند. بديهي است در هر دو  مستندات به طور پيوسته به پايگاه داده مستندات منتقل شده و مورد پردازش قرار مي

  بايست انجام گيرد.بندي اين سناريو ميبندي و خوشهطبقهرويكرد 

اي كه منابع خبري متفاوت، مقاالت مشابه ها را در نظر بگيريد؛ به گونههاي خبري، خبرگزاريها، سايتروزنامه

الت در بندي همه اين مقابندي بايد توانايي جمعكنند كه در اين حالت خوشهاز نظر ظاهر و  يا محتوا را منتشر مي

  ها را در قالب يك گزارش به كاربر، براي داشتن ديدگاهي جامع، ارائه نمايد.يك خوشه را داشته باشد و آن

هر خوشه داراي يك عبارت اختصاري است كه از تركيب خطوط راهنما، محتواي مقاله و كلمات كليدي آن 

هاي استفاده كننده يكي از مشهورترين سايتباشد. تشكيل شده و اين عبارت لينك ارتباطي مقاالت با يكديگر مي

  است.  Google News 3اين سيستم 

با همكاري  GMTبندي مقاالت به عنوان هسته مركزي در اولين بخش اين پژوهش به تشريح سيستم خوشه

- هاي جغرافيايي، جمعيتسازي اخبار ورودي در حوزهفرآيند يكپارچه GMTشود. موسسه پارسونز پرداخته مي

بندي در اين اپليكيشن و راهكارهاي هاي خوشهاسي و مردمي را برعهده دارد. در ادامه اين پژوهش نيازمنديشن

ها به و برگردان آن GMTهاي مختلف و موردهاي كاربري شود. بخش دوم به بررسي مولفهبهينه آن تشريح مي

بندي متون ه بررسي اقدامات مرتبط با خوشهپردازد. در بخش سوم ببندي مقاالت جديد ميها براي خوشهنيازمندي

هاي پنجم و ششم هايي براي ارزيابي سيستم را ارائه كرده است. بخششود. بخش چهارم مجموعه دادهپرداخته مي

بندي را نشان داده و نقش بندي آنالين را تشريح كرده و در قسمت هفتم كيفيت باالي خوشهسيستم خوشه

بندي و هاي هشتم و نهم جمعكند و در انتها در بخشليدي را در عملكرد آن بيان ميتاثيرگذاري پارامترهاي ك

  شود.گيري انجام مينتيجه

                                                   
1 supervised 
2 unsupervised 
3 http://news.google.com 
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GMT سازي مقاالت خبري ابزاريست كه زير نظر موسسه پارسونز با يكپارچهFactiva1  ،و اطالعات جغرافيايي

اياالت متحده آمريكا و كارمندان آن فراهم جمعيت شناختي و مردمي، امكان جستجوي خبري را براي سناتورهاي 

  آورد.مي

افزارهايي شود كه اين ماژول از تركيب نرمسازي شده پردازش ميمقاالت خبري بوسيله يك ماژول بومي •

ها در جهت جلوگيري از هر گونه هايي براي شناسايي محلها و الگوريتمگذاري موجوديتبراي نام

هاي شناسايي شده بوسيله عناصر اين مقاالت خبري و موجوديتكند. سپس ابهامي استفاده مي

  شود.بندي پردازش ميخوشه

 GMTهاي اي ذخيره شده و از طريق كالينتهاي آن در يك پايگاه داده رابطهمقاالت خبري و خوشه  •

ان ها رويدادهاي فعال اخير ليست شده و براي كاربر امكمبتني بر وب قابل دسترسي است. در كالينت

  آورد.جستجو بر اساس كلمات كليدي به دلخواه كاربر و محل را فراهم مي

  شود.بندي تعيين ميرتبه هر رويداد و نتايج آن در زمان خوشه  •

شود. محل بندي خطوط راهنماي متعدد و كلمات كليدي متفاوتي نمايش داده ميبه ازاي هر خوشه  •

  شود.نقشه با قابليت زوم كردن نيز نمايش داده مي هاي آن بر روي يكاستخراج شده هر خبر و خوشه

تواند در باالي نقشه به ازاي هر فراهم شده و مي ESRI2شناختي توسط اطالعات سرشماري و جمعيت  •

  محل نمايش داده شود.

ها و ارتباطات ميان افراد نشان داده شود. تواند از طريق شبكهها نيز ميارتباط ميان افراد و سازمان  •

  شود.ها بر روي نقشه و جستجو بر اساس آن نيز فراهم ميكان انتخاب محلام

هاي  مرتبط بوده و از دقت بايست تا حد ممكن شامل مقالههر خروجي و نتيجه به ازاي هر خوشه مي •

  بااليي برخوردار باشد.

ن براي استفاده كاربر، بايست در حداقل زمان ممككيلو مقاله سر و كار دارد كه مي 100تا  50با  GMTروزانه 

بندي مقرون به صرفه است. توان گفت خوشهها انجام داده، كه در اين صورت ميبندي را در مورد آنفرآيند خوشه

بايست با در نظر گرفتن زمان انتشار انجام يابد، زيرا نكته مهم انقضاي خبر است. به طور بندي مقاالت ميخوشه

  شرايط زير مورد نياز است: GMTبندي اخبار در خالصه براي خوشه

                                                   
1 http://www.factiva.com 
2 http://www.esri.com 
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 پردازش هر حوزه خبري در مدت زمان ثابت و معين و ميزان حافظه مشخص .1

 پردازش ساير مستندات .2

-nonهاي  هاي الگوريتمها و با كيفيت مشابه حتي در مورد دادهبندي براي ساير فايلتهيه خوشه .3

streaming 
 حدوديت زماني و به روزرساني مناسببندي بدون مقابل دسترس بودن خوشه .4

 هاها و محتواي آنعدم وجود پيش فرض اوليه در مورد تعداد خوشه .5

 پذيري و تطبيق با شرايطقابليت انعطاف .6

هاي قبلي فاقد همه  هاي فوق ايجاد كرده است كه روشاين پژوهش يك راهكار جديد براي پوشش همه نيازمندي

  ها بوده است.آن

هاي  و روش Scatter-Gather و k-Meansهاي   ت انجام شده در اين حوزه استفاده از الگوريتماز جمله اقداما

  باشد. مراتبي ميسلسله

بندي سلسله مراتبي براي  هاي يك سطحي و راهكارهاي خوشه هاي بخشي براي داده  نكته مهم استفاده روش

براي  COBWEBهاي عددي و  اي دادهبر BIRCHبندي  مستندات مناسب هستند. دو الگوريتم معروف خوشه

  باشد.  اي مي هاي طبقه داده

آوري  جمع Factivaبندي متون براي پردازش اخبار آنالين از منابع خبري مختلف كه به وسيله  سيستم خوشه

 كيلو مقاله در هر روز نياز به پردازش دارد 200تا  50كند. با توجه به تعداد منابع خبري شده است، استفاده مي

  باشد.بندي مقاالت خبري در سطح رويدادها مي كه هدف ارائه راهكار بهينه براي خوشه

انتخاب شده است. براي هر رويداد  28/02/2006تا  16/02/2006مقاله در فاصله روزهاي  80در اين پژوهش 

  گذاري با رويكرد نيمه خودكار به ترتيب زير صورت گرفت:خبري فرآيند برچسب

داده براي دريافت مقاالت بيشتر و شامل كلمات كليدي مشابهي كه در رويداد فعلي  جستجوي پايگاه .1

 وجود دارد.

بندي مقاالت انتخابي بر اساس ميزان تشابه و تناسب با موضوع اصلي و يا مقاالت نزديك به آن در رتبه .2

 جهت تفكيك مقاالت مرتبط و غيرمرتبط

 ر در ارتباط با هر يك از مقاالت انتخابيجستجوي پايگاه داده براي دريافت مقاالت بيشت .3
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 1000هاي تست قرار گرفته و براي هر دسته  هاي آموزشي و داده پس از بررسي مقاالت آنها در دو گروه داده

  هاي زير ذخيره گرديد: مقاله بدون برچسب اضافه شده و اين اطالعات در جدولي با ويژگي

گذاري شده، بدون برچسب)، تعداد  تست)، تعداد مقاالت (برچسب هاي هاي آموزشي و داده اي (داده گروه داده

  مقاالت بر اساس رويداد ( حداقل، متوسط، حداكثر)

هاي استاندارد متن كاوي بررسي شده و مورد حك و  ها ابتدا مستندات به وسيله روش در مرحله پردازش داده

سازي كلمات با حروف كوچك ها،... و يكسان يميلها، آدرس ا هاي غيرمرتبط، لينك قرار گرفته (حذف داده 1اصالح

ها  به ازاي هر يك از مقاله 2گردد. يك فراداده و بزرگ...) و تعداد تكرار دنباله كلمات براي هر سند ذخيره مي

  شود. ذخيره شده و براي آن يك شناسه در نظر گرفته مي

معين انجام گيرد. بدين منظور الزم است هر  بندي بايستي در حداقل زمان ممكن و با ميزان حافظهمرحله خوشه

- هاي تعيين شده در حداقل زمان اختصاص يافته در پايگاه داده ذخيره گردد. نحوه خوشهمقاله به يكي از خوشه

ترين خوشه اختصاص باشد كه مقاله به نزديكها ميبندي بر اساس ميزان فاصله مقاله انتخابي با هر يك از خوشه

يك ساختار ايندكس در  LSHباشد. مي  LSHشود، له متغيرهايي كه در اين مرحله استفاده مييابد. از جممي

ها تغيير پيدا  روزرساني افزايشي (با اضافه شدن هر مقاله خوشهها با قابليت بهترين همسايهجهت تخمين نزديك

  آورد. كند) را فراهم مي مي

گيرد. در ابتدا الزم است  سازي پارامترها انجام مي ور بهينهبندي به منظ در مرحله بعد ارزيابي سيستم خوشه

  در جهت تعيين ميزان خطاها انجام شود.   LSHتحليل كيفيت راهكار مبتني بر 

هايي گردد. تست كيس هاي حاصل شده پارامترهاي بهينه تعيين مي در جريان فرآيند ارزيابي بر اساس تجربه

هاي مطلوب و مورد انتظار، ارزيابي  ر شرايط متفاوت با در نظر گرفتن حالتبراي اين سيستم نوشته شده و آنرا د

بندي گردد. كيفيت خوشه هاي آموزشي و تست اين مراحل تكرار مي نمايد. در صورت نياز با استفاده از داده مي

بندي با  شود در نهايت يك سيستم خوشه بندي سلسله مراتبي مقايسه مي مورد بررسي قرار گرفته و با خوشه

  گردد.  كرد باال با قابليت اجراي سراسري طراحي ميعمل

  الهام بزرگ حداد

                                                   
1 Clean 

Metadata ٢  
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 اOP<ا�N و JKLM را  D�E  FGHI?< � ا�BCدA ارو�� 
ها  ها، انفورماتيك ي تكنولوژي همانند محاسبات تعبيه شده، ارتباطات، حسگرها و محرك ابتكارات اخير در زمينه

اي كه قادر به كنترل و هماهنگ  اند. به گونه هاي پيچيده را ميسر ساخته جام سيستمهاي الكترونيكي، ان و دستگاه

كردن فرايندهاي سازماني و فيزيكي در مقياس محلي و جهاني از طريق استفاده از اطالعات و تكنولوژي 

يزيكي هاي ف فني خود (كه سيستم-ي اين خصلت ذاتا اجتماعي ها به واسطه باشد. اين سيستم ارتباطات مي

هاي  شوند)، پتانسيل و شرايط الزم را براي تغييرات بنيادين و ايجاد اختالل در قيمت مي سايبري ناميده 

  كنند.  وار اقتصادي و فرايندهاي اجتماعي فراهم مي سلسله

 هاي علمي، فني و اقتصادي و نيز در كند (در زمينه هاي فراواني را ايجاد مي از آنجا كه اين پتانسيل، پرسش

ي آن توسط كميسيون اروپا با  آغاز شد كه بودجه  CYPHERSسطوح قانوني و اخالقي)، فعاليت پشتيباني از 

هاي سايبري فيزيكي به منظور حصول اطمينان  ي تحقيق و نوآوري دستور كار اروپايي براي سيستم هدف توسعه

يابي  هاي اين تحقيق و ريشه ابي به چالشي در حال ظهور تامين شد. براي دست ي از رقابت در اروپا در اين حوزه

ي كليدي و استراتژيك اروپا (از جمله حمل و نقل، انرژي، رفاه (سالمت)، صنعت و  پيشنهادات، چهار حوزه

ها) كه براي شناسايي نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت براي اروپا انتخاب شده بودند كه بر اساس  زيرساخت

هاي سايبري فيزيكي بنا شده بودند.  و نيز بر اساس پتانسيل بازار سيستم هاي حال و آينده وضعيت فناوري

  پردازند براي: هاي سايبري فيزيكي به ارائه ي راهكار مي سيستم

تخمين تقاضاي روزافزون براي حمل و نقل كاالها از راه درست و مطمئن، تقويت حمل و نقل هوشمند: -

  ي تحرك و پويايي به طور خاص. رقابت اروپا به طور كلي و نيز مهياكننده

ي نيرو،  ي شبكه تقويت و توانمند ساختن هماهنگي غيرمتمركز و همكاري جويانه در زمينه انرژي هوشمند:-

ي پايدار براي  سازي پايدار منابع انرژي تجديدپذير و توانمند ساختن خدمات ارزش افزوده تسهيل يكپارچه

  اپراتورها و در نهايت براي مشتريان.

اي كه  هاي حمايت از سالمتي شخصي و فعال براي جامعه حل ي راه ارائه هداشت (بهزيستي) هوشمند:ب-

  اي كه مقرون به صرفه باشد.داراي جمعيت پير است و حفظ رفاه شهروندان اروپايي به گونه
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رشي فردي، افزايش پذير، توليد سفا فراهم كردن زمينه براي تغيير توليد انبوه به توليد انعطاف توليد هوشمند:-

  ي اتوماسيون صنعتي. ي توليد و نيز در عرصه رقابت در هر دو عرصه

هاي شهري در اروپا و نيز كمك به ايجاد  هاي مربوط به زير ساخت كمك به كاهش هزينه شهرهاي هوشمند:-

  سازي آسايش و احترام به نيازهاي شخصي شهروندان. ريزي استراتژيك صحيح، بهينه برنامه

هاي متعددي در اين زمينه مطرح است كه در زير به آنها  ها پيش بيايند اما چالش ممكن است اين فرصت اگرچه

  اشاره شده است:

ي توجه خاص آنها  هاي سايبري فيريكي به واسطه هاي چندگانه بر ساختار سيستم همبستگي پاراديم علمي:-

هاي  هاي مجزا در تئوري سيستم لفيق تئورياجتماعي، تسهيل همكاري در چند زمينه، ت -هاي فني به جنبه

  گذارد. اي تاثير مي مشترك و ايجاد يك نهاد دانش براي مدل سازي چند دامنه

هاي مهندسي و تكنولوژي موجود به سطح مورد نياز از پيچيدگي از طريق  : بهبود كيفيت روشتكنولوژي-

سطح انجام رفتارهاي مستقل و خود مختار، از هاي سازگار/متدها/ابزارها، رسيدن به  فراهم كردن سيستم عمل

سازي ايمن و امنيتي براي اطمينان از  بين بردن نواقص موجود در حفظ حريم خصوصي اطالعات، روش يكپارچه

  هاي مبهم و نامشخص. اعتماد و ايجاد رويكردي سيستماتيك براي مقابله با داده

ي  هاي ارزش در بازارهايي كه به واسطه شبكهحمايت از ايجاد الگوهاي جديدكسب و كار و  اقتصاد:-

  اند. هاي سايبري فيزيكي دچار اختالل شده سيستم

هاي سايبري فيزيكي از طريق بهبود  ها  و شرايط الزم براي سهامداران در سيستم فراهم كردن توانايي آموزش:-

ول، ايجاد تعادل بين تئوري و سيستم آموزش/و بهبود سيستم تعليم و تربيت به منظور انتقال دانش در حال تح

  ها و تخصص الزم برخوردارند. عمل و مقابله با كمبود پرسنلي كه از مهارت

مقررات ناقص موجود براي   ي ي نوآوري كه به واسطه حذف موانع احتمالي در زمينه قانون گذاري:-

لزم از بين بردن تفاسير مبهم يا خود مست  ي اند و حذف اين موانع به نوبه هاي سايبري فيزيكي ايجاد شده سيستم

ها و ايجاد هماهنگي بين  سيستم  ي ها براي صدور گواهينامه ها و ابزار قوانين و مقررات محدود، بهبود روش

  هاي مختلف اروپاست.  بخش
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: مديريت تغيير/ ريسك گريزي در خصوص سهامداران و سودجوياني كه از مردم، صنعت و از سياست جامعه-

  د.برن مي سود 

توان گفت تدابير الزم بايد توسط دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهاي اجرايي اتخاذ شوند. عالوه بر  مي در نتيجه 

ها سرعت  توجه كنند، به رشد فناوري مي عمو  ي اي پژوهشي مهم و كليدي بايد به عرصه اين براي تقويت حوزه

فناوري را تسهيل بخشند،  الگوهاي جديد   ي حوزه هاي مربوط به ها حمايت كنند، همكاري بخشيده و از نوآوري

ها اطمينان حاصل كنند. از  بيني كنند، آگاهي اجتماعي را افزايش دهند و از اين سيستم كسب و كار را پيش

ها و  هاي مختلف تكنولوژي نوعي همپوشاني نسبي از چالش هاي سايبري در بسياري از زمينه آنجايي كه سيستم

ها، در اينجا يك نگاه  كند. با اين حال برخالف اين مي ها را تنظيم  مسير استراتژيك اين دامنه  ي ها با نقشه توصيه

ها و اقدامات  گسترده اي از چالش  ي ها متمركز شده است كه به مجموعه درگير و فناوري  ي تر بر حوزه وسيع

هاي سايبر فيزيكي  اين اساس سيستمشود.  بر  مي اي منجر  هاي ميان رشته توصيه اي بخصوص در مورد پژوهش

در سطح بين المللي داراي اهميت استراتژيك هستند. عالوه بر اين نوعي همپوشاني نسبي مرتبط با اين 

امريكا، گزارش   ي هاي اياالت متحده هاي ملي وجود دارد. به خصوص توصيه ها با ساير برنامه ها و توصيه چالش

هاي متنوع  آلمان. با اين حال تمركز خاص اروپا منجر به برخي از پژوهشكشور CPS  ي  و برنامه CPSاجالس 

ها در آموزش و پرورش، مقررات،  شود. به عنوان مثال چالش مربوط به توليد هوشمند يا در ارتباط با توصيه مي 

قل و هاي رخ داده در سطح اروپا مانند حمل و ن الگوهاي كسب و كار و معضالت اجتماعي با توجه به چالش

  هاي خاص براي اقدامات اروپايي. شهرها و نيز توصيه

 هاي مخل براي اقتصاد و جامعه دگرگوني -هاي سايبري فيزيكي سيستم-1

از زماني كه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات تغييرات بنيادين در روش زندگي ايجاد كرد، به عنوان يك امر مخل  

ن تكنولوژي، به سطح جديدي از اتوماسيون در فرايندهاي سازماني و اي كه اي و مخرب قلمداد شده است. به گونه

فني رسيده است كه قبل از آن به چنين سطحي نرسيده بود. با اين حال اين تكنولوژي به عنوان يك تكنولوژي 

رد توان در نگاه كليتون. ام . كريستنسن مشاهده ك مي مخل قلمداد شده است كه اين نوع نگاه به تكنولوژي  را 

سازد. در نتيجه، ايجاد بازارهاي جديدي را موجب  مي چرا كه اين تكنولوژي الگوي جديد كسب و كار را ممكن 

ها   چنين امري، سبقت گرفتن از بازارهاي موجود و از ميدان به در كردن اين بازار  ي گردد. بر اين اساس نتيجه مي 

توان گفت براي به حداكثر رساندن  مي ر اين اساس اقتصادي موجود است. ب  ي و در كل از بين بردن شبكه
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هاي سايبري فيزيكي در جهت منافع اقتصادي و اجتماعي، ما بايد تاثيرات اين سيستم را درك  پتانسيل سيستم

  و پيش بيني كرده و از آنها به بهترين نحو بهره برداري كنيم.

كنند؛ چرا كه قابليت آنها براي پيوندي  مي جاد هاي سايبري فيزيكي تاثيرات مخربي بر سطح اقتصادي اي سيستم

ساخت، تامين كاال و خدمات جديد را با سهولت مواجه  مي كه قبال فرايندهاي فني و سازماني را از هم مجزا 

باشد. در حاليكه شدت  مي چنين امري عالوه بر ايجا بازارهاي جديد، تغيير تدريجي آنها نيز   ي كند. كه نتيجه مي 

هاي كاربردي ( مثال در پويايي و انرژي) به عوامل غير  و قدرت تخريب ( يا اختالل) در بسياري از حوزه دگرگوني

رود اين  مي اقتصادي مانند قوانين و مقررات بستگي دارد. در خصوص مقياس تاثير گذاري بايد گفت انتطار 

هاي تعبيه آغاز شود. به  كار و سيستم هاي اطالعاتي كسب و سيستم  ي مقياس بيش از تغييرات موجود، به وسيله

عنوان مثال در بخش تحرك و پويايي تكنولوژي سايبري فيزيكي امكان معرفي ناوگان عمومي، كامال خودكار، 

دهد. چنين شكلي از تحرك و پويايي همراه با الگوي جديد كسب و كار  مي برقي داخل شهر را   ي وسايل نقليه

ايط را براي گروه جديدي از كاربران خودرو كه به حمل و نقل با وسايل اين پتانسيل را داراست كه شر

كند. در بخش  مي ارزش را ايجاد -عالقمندند، ايجاد كند. عالوه بر اين تكنولوژي اشكال متفاوتي از شبكه مي عمو

دريجي اتفاق دهد تا تغيير قابل توجهي و البته يك تغيير بسيار ت مي انرژي، تكنولوژي سايبري فيزيكي اجازه 

هاي برق رخ  تسهيل مديريت توليد و مصرف بارگذاري در حجم كم در شبكه  ي بيفتد كه اين تغيير به واسطه

تواند بازار انرژي را براي گروه جديدي از شركت كنندگان باز كند. با رشد شمار  مي دهد. شكلي از شبكه  مي 

ت توليد، انتقال و توزيع انرژي است كه به تدريج جديدي از شركت كنندگان، الگوي سنتي كسب و كار تسهيال

كند. ارزش افزوده براي شركت  مي مجازي با تعادل مطلوب از توليد و مصرف تقيلي پيدا   ي به يك شبكه

ارائه   ي گيرد و به وسيله مي توزيع شده قرار   ي اي در مقابل سطح شبكه كنندگان در اين سناريو به طور فزاينده

شود. بنابراين تغيير الگوهاي كسب و كار براي بازيگران بزرگ فعلي  مي ك يا جمعي پوشش داده دهندگان كوچ

  افتد.  مي در بازارهاي انرژي اتفاق 

هاي سايبر فيزيكي همچنين  در كنار تاثير گذاري الگوهاي جديد كسب و كار و بازارهاي شكل گرفته، سيستم

اهند آورد. در واقع فرايندهاي اجتماعي را كه شامل حكمراني يك دگرگوني مخل در سطح اجتماعي به وجود خو

اي هستند كه به عمق  اجتماعي -هاي فني كند. آنها سيستم مي شود، دچار تغيير  مي تجارت يا تامين انرژي 

-شوند. به دليل اين ابعاد فني مي هاي فني و كاربران انساني آنها منجر  جديدي از تعامل و همكاري بين سيستم

ها   كند كه چگونه كاربران اين گونه سيستم مي تماعي، يك سيستم سايبري فيزيكي از يك طرف مشخص اج

دهند كه چگونه يك سيستم  مي دهند. همچنين نشان  مي براي كنترل يك يسيتم فني به آن واكنش نشان 
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كند. به عنوان  مي ي سايبري فيزيكي به طور فعاالنه با كاربران خود براي كنترل يك سيستم اجتماعي همكار

مثال يك سيستم هوشمند حمل و نقل  از طريق عملكرد كمكي محرك پيشرفته از درايورهاي فردي براي 

كند و نيز حكمراني حمل و نقل شهري را به عنوان يك كل  مي نقليه پشتيباني   ي كنترل حركت يك وسيله

  كند. مي فراهم 

ري فيزيكي بر سطح اجتماعي تاثيري منفي دارد. بنابراين بحث اين همكاري بين كاربران انساني سيستم سايب

ها نيازمند اين است كه اطمينان حاصل شود  در مورد استفاده از اين سيستم مي  افكارعمو  ي شكل گيري دوباره

هاي سايبري فيزيكي داراي يك معناي يكنواخت و ثابت نيست و معموال  كه موقعيت رقابتي در اروپا در سيستم

  ي شده  ي كند يا سيستم تعبيه مي ها را با جهان فيزيكي محاسبه  كه واكنش  سيستمي«ادف اين است: متر

هاي محاسبات، قطعات  استفاده از دستگاه».  ها از طرف ديگر اي از يك طرف يا سيستمي از سيستم شبكه

هاي سايبري  يستمهاي چند سلسله مراتبي ويژگي اصلي س هاي شبكه در سيستم مكاترونيك و زير ساخت

شوند.  مي هاي اصلي و توضيح ماهيت مخربشان با شكست مواجه  فيزيكي است كه در خصوص نشان دادن ويژگي

هاي سايبري فيزيكي (به خصوص امكان كنترل و همكاري فرايندهاي سازماني و فيزيكي  ويژگي اصلي سيستم

نوع جديدي از پيچيدگي   ي ارتباطات) چرايي ارائهدر مقياس جهاني و محلي با استفاده از تكنولوژي اطالعات و 

هاي  اي از پتانسيل نواورانه را به همراه دارد بلكه چالش گسترده  ي دهد و در نه تنها دامنه مي سيستم را توضيح 

  جديدي را براي مهندسي در بر خواهد داشت.

  هاي سايبري فيزيكي هاي سيستم . قابليت تكنولوژي1-2

فيزيكي و قابليت آنها براي هماهنگ كردن فرآيندهاي سازماني و فيزيكي در مقياس جهاني  هاي سايبري سيستم

هايي بستگي دارد كه امكان تعامل با جهان فيزيكي و  و محلي به ميزان زيادي به دسترسي داشتن به تكنولوژي

هاي  د. بنابراين پشرفتكن مي نيز تهيه و انتقال اطالعات بين عناصر توزيع شده اين چنين سيستمي را فراهم 

هاي سايبري فيزيكي را ممكن  هاي اخير، تحقق سيستم ها در دهه هاي مرتبط با اين فناوري سريع در زمينه

  اند. كرده

به دنبال قانون مور، صنعت نيمه رسانا موفق به توليد سطوح باالتري از ادغام مدارهاي قوه اي متداول  محاسبه:

برد. در حاليكه مقدار مورد نياز و نيز مصرف انرژي را  مي ها را باال  ات دستگاهشده عالوه بر اين سرعت محاسب

انجام شده در هر دستگاه افزايش يابد و بنابراين به   ي دهد تا مقدار محاسبه مي دهد. اين امر اجازه  مي كاهش 
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هاي محاسبه  دستگاه  ي هاي فردي (مجزا) از جمله تلفن همراه و يا در زمينه افزايش سطح هوشمندي دستگاه

  كند. مي كمك 

ها (در كنار  هاي كوچك (الكترونيكي) به خصوص با استفاده از ميكرو الكترونيك توليد سازه حسگر/محرك:

بهبود محاسبات). اين حسگر امكان نظارت و كنترل طيف وسيع تري از فرايندهاي فيزيكي از جمله فرايندهاي 

  كند.  مي بيولوژيكي و مكانيكي را فراهم 

هاي ارتباطي با افزايش تنوع (اعم از صرفه جويي در انرژي  عالوه بر كوچك سازي، به ايجاد راه حل ارتباطات:

كند يا غالبا  مي در مورد پهناي باند، مصرف انرژي) كمك  -در حجم باال و نيز ارتباط بي سيمي و انعطاف پذيري

  دهد. مي ال مجزا بودند افزايش هايي را كه قب هاي تعدادي از دستگاه توان بين شبكه

هاي جديد در انفورماتيك (علوم كامپيوتر)  ها و تكنولوژي گسترش روش انفورماتيك( اطالع رساني) و كنترل:

اي  كه به طور قابل مالحظه-هاي نرم افزاري فشرده  و فناوري اطالعات و به طور خاص مهندسي سيستم

هاي جديد  هاي دامنه شيده است. اين امر امكان مقابله با سيستمهاي كارآمدي و موثر بودن را بهبود بخ روش

  هاي اساسي عبارتند از: هاي تعاوني و خودكار كمك سازد به خصوص سيستم مي پيچيدگي را فراهم 

  هاي چند عامل يا هستي شناسي : سيستم عامل براي سيستمها و استانداردها چارچوب-

  .هاي تاييد/اعتبار يا تركيبي از آثار توسعه هاي توسعه مانند بارگذاري تكنيك روش-

  ها و يا يادگيري و تطبيق برنامه يا استراتژي. مانند استخراج معدن و قطع و وصل داده هاي الگوريتمي راه حل-

ها در  هاي سايبري فيزيكي را تحقق ببخشند، بيشتر نوآوري سيستم  ي اوليه  ي ها، نسخه در حاليكه اين فناوري

هاي سايبري فيزيكي توضيح داده  هاي ذكر شده مورد نياز است (همان طور كه در بخش سيستم هزمين  ي همه

  شد.

  ابعاد جديد پيچيدگي - هاي سايبري فيزيكي . سيستم2-2

هاي اقتصادي و اجتماعي هستند بلكه آنها ممكن است از طريق  هاي سايبري فيزيكي نه تنها مخل بخش سيستم

هايي با ابعاد جديد پيچيدگي  دهد تا سيستم مي اد شده باشند. ادغام اين فناوري اجازه نوآوري تكاملي فناوري ايج 

هاي سايبري فيزيكي در ارتباط با دانش  ها در اين زمينه ساخته شوند. بنابراين سيستم در مقايسه با ساير سيستم
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هاي  يابي و درك توصيه ها مخل و مخرب هستند. به منظور ريشه مهندسي مورد نياز براي ساخت اين سيستم

  هاي سايبري فيزيكي پي ببريم. مناسب، الزم است تا به درك پيچيدگي گردانندگان سيستم

ظهور همزمان   ي دهد كه پيچيدگي به واسطه مي ها نشان  هاي مربوط به سيستم در يك نگاه برخي از مثال

  شوند.  مي نيازهاي مادي و سازماني  و نيز فرايندهاي جهاني و محلي ايجاد 

كه شامل كنترل سرعت و اندازه گيري فاصله در خودروهاي شخصي از  هاي حمل و نقل هوشمند: سيستم-

  شود. مي باال براي مديريت ترافيك از راه دور در مقياس بزرگ 

كه شامل نظارت حركت فردي بيماران تا حد هماهنگي جريان كار از طريق يك  هاي توليد هوشمند: سيستم

  اتي باليني.سيستم اطالع

هاي خانگي و يا نصب و راه اندازي فتوولتائيك  : كه شامل نظارت و كنترل دستگاههاي هوشمند انرژي سيستم

  شود. مي (نيروزاي نوري) 

ها توانايي كنترل فرآيندهاي فيزيكي و سازماني و نيز فرآيندهاي محلي و  دهند كه سيستم مي ها نشان  اين مثال

قابل تحويل به  CYPHERSدهد. در حاليكه  مي آنها را نشان   ي هاي پيچيده ويژگيجهاني را دارند و تحقق 

D.5.1  گروه طبقه بندي كرد. هر گروه  3توان در  مي كند. اين ويژگي را  مي طيف دقيقي از آنها را فراهم

  هاي خاص خود را دارد.  پيچيدگي

دهند.( هر دو بعد  مي مقياس جهاني را پوشش  هاي سايبري فيزيكي، ابعاد فرايندهاي سيستم ابعاد تركيبي:-

هاي  هاي مهندسي، تكنولوژي هاي كاربردي، رشته فيزيكي و سازماني). اين فرايندها به طور كلي با توجه به حوزه

  كنند. مي هاي درگير، از مرزها عبور  مورد استفاده، حكمراني فضاهاي قانوني يا سازمان

كنند و در  مي يزيكي به طور كلي فرايندهاي بحراني جهاني را پشتيباني هاي سايبري ف سيستم ابعاد حيات:-

سازند. به عنوان مثال  نياز به وضع مجدد استقرار، راه اندازي، به روز  مي واقع امكان ايجاد تغييرات را غير ممكن  

  رساني يا بهبود در طول اجرا.

جهاني و ماموريت حياتي كه دارند، بايد با هاي سايبري فيزيكي با مقياس  در نهايت سيستم خودابعادي:

ها  از طريق حمايت از فرايندهايشان همكاري كنند كه  مهندسان سيستم، اپراتورها، كاربران و نيز  ساير سيستم

  هاي مستقل نظارت، كنترل، بهينه سازي، بهبود و نيز مستند سازي است. اين امر مستلزم قابليت
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متقابل و خود   ي هاي موجود يافت شوند (مانند دامنه توانند در سيستم مي حاضر  در حاليكه  ابعاد منفرد در حال

هاي اتوماسيون)  هاي لجستيك يا خودمستندسازي و تغيير شكل حيات در سيستم بهينه سازي در سيستم

هايي كه در باال در خصوص سيستم هوشمند انرژي زده شد (از جمله توليد، مصرف و ذخيره سازي  مثال

هاي تجميع براي تجارت بازار و تاسيسات مرتبط با فرايندهاي نيروگاه برق) اين  باني انرژي  و نيز شركتپشتي

هاي آن در تك  كند. پيچيدگي ابعاد متقابل به سازمان هوشمندانه اي منجر شده است كه مولفه مي اصول را بيان 

ها يا  يي هوشمندانه كه خدمات كنترل باتريها تك خانوارها، موسسات بازرگاني يا مناطق توزيع شده اند؛ روش

كند، نظم و انضباط هوشمندانه  مي كند و نيز توليد و مصرف انرژي را پيش بيني  مي نصب فتوولتائيك را فراهم 

زندگي   ي دهد. به همين ترتيب، ابعاد حيات، وضع دوباره مي كه مشكالت الكتريسيته مثل تعيين قيمت را نشان 

برق است. به روز كردن   ي عملكرد شبكه  ي د افزودن تجهيزات جديد يا تاسيسات بدون وقفهو بهبودي نيازمن

  موثر ، زماني مورد نياز است كه استراتژي جديد كنترل از طريق تغيير مقررات  اجرا شده باشند. 

اطمينان از  : خود بهينه سازي نيازمند بهبود يافتن زمان بندي توليد، مصرف يا حائل شدن برايخود ابعادي

  ي هاي معيوب همبستگي دوباره برق متعادل است؛ خود بهبودي امكان كاهش تاثير زير سيستم  ي عملكرد شبكه

  دهد. مي سراسري ناقص برق را   ي شبكه

  هاي سايبري فيزيكي و چشم انداز تكنولوژي سيستم  2.3

هاي فناوري نشات گرفته اند. بنابراين اگرچه  اي كه دارند، از طيف وسيعي از زمينه بر خالف ماهيت مختل كننده

سيستم سايبري فيزيكي كمك بسياري در اين زمينه كرده است اما آنها فقط يك عبارت صرف در اين زمينه يا 

  ها نيستند.  صرفا يك تركيب ساده از اين كمك

ه تا حد زيادي باهم نوآوري است ك هاي سايبري فيزيكي، يك تحقيق پيچيده و  براي نشان دادن اينكه سيستم

  هاي آنها بطور مختصر بيان شده است: كنند. در زير تفاوت مي تداخل پيدا 

هاي  هاي نرم افزاري و الكترونيك سيستم هاي تعبيه به طور كلي به ادغام بخش : سيستمهاي تعبيه سيستم

  شود. مي  هاي مهندسي كنترل و ارتباطات تعبيه در يك محيط فيزيكي اشاره دارد كه شامل جنبه

مكاترونيك كه معموال تركيبي از هم افزايي و همكاري مكانيكي و الكتريكي است كه شامل  مكاترونيك:

هاي كنترل مكانيكي و الكترونيكي  كنترل، مهندسي، علوم كامپيوتر با موضوع محوري شركت طراحي سيستم
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هاي سايبري فيزيكي تاكيد  ي، سيستمهاي الكترومكانيك هاي مكاترونيك بر سيستم شود، بنابراين سيستم مي 

  دهند. مي دارد. عالوه بر اين فرايندهاي سازماني در مقياس بزرگ را مورد هدف قرار 

اينترنت اشيا به طور كلي بر سنجش جهان مادي و اتصال به اينترنت با تاكيد بر اشيا فردي  اينترنت اشيا:

پردازد. در حالي كه سنجش  مي اي فرايندهاي سازماني ها بر روي شبكه بر كند كه به ارائه داده مي تمركز 

هاي سايبري فيزيكي الزم  هاي فيزيكي و برقراري ارتباط آن (نه ضرورتا از طريق اينترنت) براي سيستم داده

دهند، در نتيجه تعامل  مي ها كنترل فرايندهاي فيزيكي و سازماني را مورد هدف قرار  است. به عالوه اين سيستم

  گذارد. مي شود، به نمايش  مي انسان با ماشين را كه عمدتا در اينترنت اشيا نشان داده  تنگاتنگ

هايي با حجم زياد از جمله ارتباطات، تجزيه و تحليل، ذخيره سازي و تجسم  : به استفاده از دادههاي بزرگ داده

همگن شان نيازمند پردازش هاي سايبري فيزيكي براي طبيعت توزيع شده و نا اشاره دارد. درحالي كه سيستم

هاي بزرگ همراه نيست  ها هستند و نيز آنها جنبه مستقل كنترل فرايندها را كه غالبا با داده حجم زيادي از داده

  دهند. مي پوشش 

ها در واقع ساختار در حال تحول، در مقياس بزرگ و هماهنگي ميان اين  سيستم سيستم ها: سيستم سيستم

هاي موجود و جديد براي تحقق  دهد و به خصوص بر همبستگي و بهينه سازي سيستم مي ها را نشان  سيستم

توانند سيستم  مي هاي سايبري فيزيكي  كند. در حاليكه بسياري از سيستم مي طيف گسترده اي از اهداف تمركز 

چه سازي اين هاي با مقياس بزرگ تحول و يكپار هاي سايبري فيزيكي بر جنبه سيستم  ي ها باشند، حوزه سيستم

هاي  سيستم منحصر به فرد تمركز ندارد بلكه همچنين به طيف كامل و تكنولوژيكي و انضباطي سنجش داده

  پردازد.  مي فيزيكي براي كنترل مبتني بر همكاري مشترك 

  آينده  ي سناريوهاي بالقوه-هاي سايبر فيزيكي .سيستم3

بالقوه توانايي تغيير اين را دارد كه ما چگونه هاي سايبري فيزيكي به طور  ماهيت مخل و مخرب سيستم

هاي پيش روي اروپا از جمله بهزيستي(سالمت)،  توانيم سواالت كليدي جوامع مدرن و به خصوص چالش مي 

هاي هوشمندانه به اين سواالت را نشان  پاسخ  ي انرژي پاك، حمل و نقل يكپارچه و بهره وري منابع از طريق ارائه

  دهيم.
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هاي  مهم و كليدي نامبرده در باال انتخاب شده بودند تا پتانسيل سيستم  ي حوزه 5اين  cyphers  ي در پروژه

هاي  و شناسايي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت 2030  ي سايبري فيزيكي با استفاده از سناريوهاي آينده

  اروپا را نشان دهند:

  تحرك و پويايي هوشمند حمل و نقل:

  شمند برقهو  ي شبكه :انرژي

  هاي سالمت هوشمند سيستم بهزيستي(سالمت):

  توليد هوشمند صنعت:

  شهرهاي هوشمند ها: زيرساخت

گيرند. توصيف  مي هاي نو آورانه مورد استفاده قرار  اين سناريوها همچنين براي شناسايي تحقيقات آزاد و چالش

ها و نقاط  مشاهده كرد كه شامل فرصت  cyphers d5.2توان در  مي ژرف و تجزيه و تحليل اين سناريوها را 

دهيم كه چرا اين  مي كليدي، به طور مختصر نشان   ي حوزه 5ضعف است. در اينجا براي هر كدام از اين 

هاي  هاي سايبري فيزيكي (و به خصوص ويژگي هابراي اروپا از اهميت برخوردارند و چگونه  فناوري سيستم حوزه

ها در اين حوزه كمك  به آن پرادخته شد)  به حل چالش 2.2ه در بخش سه بعد پيوند، خويشتن و حيات ك

  كند.  مي 

  تحرك هوشمند 3.1

 500مدرن است. بنابراين عالوه بر ايجاد يك صنعت قابل توجه با بيش از   ي حمل و نقل، اساس هر نوع جامعه

طور مستقيم با استفاده از حدود  درصد از توليد ناخالص داخلي و به 5ميليارد يورو ارزش افزوده، اعطاي حدود 

ها،  با بسياري از رهبران جهان در اين زيرساخت -صنعت حمل و نقل اروپا  و بخش خدمات -ميليون نفر 10

عنصر كليدي رقابت در اروپاست. حمل و نقل اروپا بر  -تداركات، مديريت حمل و نقل و تجهيزات حمل و نقل

هاي مختلف  خدمات حمل و نقل در كل نيازمند همكاري بخش هاي افزايش پيچيدگي متكي است. زيرساخت

ها، ريل راه  ها، فرودگاه هاي زيرساختي مثل جاده ها، هواپيماها، و مولفه مثل خودرو، هواكيهاني، راه آهن، كاميون

  باشد. مي آهن با در نظرگرفتن تفاوت در ظرفيت، هزينه، حكمراني و سرعت 
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كنند. از اين   توانند پشتيباني الزم را تلفيق  مي حمل و نقل هوشمند هاي سايبري فيزيكي سيستم  سيستم

دهند  مي هاي سايبري فيزيكي هوشمند اين امكان را  سناريوهاي همكاري  و كنترل را به عمل بياورند. سيستم

  هايي مثل راه آهن  و  نيز فضاي هوايي (جو) وجود داشته باشد.  كه رضايت بيشتري از زيرساخت

هاي حمل و نقل در جهت رسيدن  توانند از طريق دادن امكان تحقق به سيستم مي هاي سايبري فيزيكي سيستم 

تكنولوژي و حمل و نقل مطرح   ي به مبارزه با اقتصاد كارامد كمك كنند. اروپا در حال حاضر به عنوان سركرده

شرايط - و به خصوص در اين زمينه ها در اروپا ضرورت تكنولوژي است. در كل براي امكان تحقق اينگونه سيستم

قانوني بايد فراهم باشد و نيز سرمايه گذاري در يك زير ساخت توسعه پذير، مطمئن و تحرك پذير بايد باشد كه 

  ها حمايت كند. حيات و زير ساخت  ي ابزارهاي متفاوت و ثانويه  ي از  چرخه

 انرژي هوشمند 3.2

ها به ميزان زيادي به انرژي متكي است. در حال  لحاظ زير ساخت اروپا به عنوان يك جامعه بسيار صنعتي به 

زندگي از   ي است كه اين امر براي تمام ابعاد روزانه pwh 22اروپا از انرژي اصلي حدود   ي حاضر تقاضاي ساالنه

ه راحتي ، ضروري است. انرژي الكتريكي ب مي بعد خانواده گرفته تا توليد و فرآيندهاي صنعتي و حمل و نقل عمو

توليد، توزيع و حمل و نقل همراه با تعادل دقيق بين حجم انرژي   ي تواند ذخيره شود يا سيستم مجموعه نمي

توليد را طي   ي كاربران نهايي يك فرايند پيچيده  ي قابل اعتماد به همه  ي توليدي و مصرفي براي اطمينان از ارائه

تواند منجر به ضرر اقتصادي قابل توجهي شود. به عنوان مثال  مي  كند. توليد انرژي الكتريكي قابل اطمينان مي 

  يورو در توليد خواهد شد.  5منجر به اتالف بيش از  1kwhدرصد مناطق آلمان، عدم دسترسي  60در بيش از 

اين تصميم مهم - در جهان دارد CO2اروپا با نقش هدايت كننده اي كه در خصوص كنترل آب و هوا  و كاهش 

 از انرژي استفاده و كاهش 1990 سال با مقايسه در درصد 20 تا را اي گلخانه گازهاي انتشار ذ كرده تارا اتخا

دهد. در مقايسه با منابع انرژي سنتي، منابع انرژي  افزايش 2020 سال در درصد 20 تا را تجديدها قابل

اند.  شمار زيادي از امكانات توليد شده  ي ها عموما به وسيله هاي بادي و فتوولتائيك تجديدپذير به خصوص توربين

ثباتند و همگامي در مصرف مورد نياز وجود ندارد.  اين امكانات، به شدت بي  ي عالوه بر اين حجم توليد به وسيله

الكترونيكي برق به   ي هاي تجديدپذير، مديريت سنتي بي تناسب و متمركز شبكه بنابراين با رشد مقدار انرژي

دهد و بايد جاي خود را به يك رويكرد و روش جديدي دهد. در اينجا  رزش خود را از دست ميطور فزاينده اي ا

كند كه  مي هوشمند برق، براي نياز به اين تغيير، يك راه حل پيشنهاد   ي هاي سايبري فيزيكي شبكه سيستم

. افزايش ميزان نصب كند مي امكان تمركز زدايي و هماهنگي و همكاري فرايندهاي سازماني و فني را فراهم 
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دهد كه با پيش  مي بيني مصارف فردي در سطح زير ساختار را  نظارت و پيش  ي هاي هوشمند، اجازه مصرف سنج

  كند. مي بيني قابل اطمينان از توليد تجديدپذير همرا است و تعادل كوتاه مدت عرضه و تقاضا را تسهيل 

عالوه بر تسهيل كوتاه مدت تعادل، امكان تغيير از عرضه به عالوه بر اين، نصب بافرهاي انرژي به ميزان كم، 

كند. كنترل بسيار خودكار يك سيستم سايبري فيزيكي از خودسازگاري با  مي سمت مديريت تقاضا را فراهم 

دهد. از طريق  مي فرايندهاي سازماني   ي ها را به واسطه سنجش اين فرايند  ي كند و اجازه مي تغييرات حمايت 

هاي الزم فراهم شده و ادغام فرايندهاي فيزيكي و  ها و الگوهاي بازار مناسب، انگيزه اين ابزارها با تعرفه تركيب

گذاري عظيم در خطوط  كند و در نتيجه يك جايگزين براي سرمايه مي برق را تقويت   ي اقتصادي تعادل در شبكه

  جديد انتقال برق است.

هاي  هاي اجتماعي انرژي سايبري فيزيكي نه تنها به نشان دادن چالشهاي  با تحقق شبكه برق هوشمند، سيستم

كنند بلكه به موقعيت اروپا در صادرات اين تكنولوژي به ويژه به كشورهاي در حال توسعه  مي تجديدپذير كمك 

كارآمد كنند. با اين حال براي كمك به اجراي  مي ها را به روز  هاي انرژي اين كشور كند يا زير ساخت مي كمك 

 هاي الزم نظارتي بايد فراهم باشد. هاي الزم و در نهايت پيش شرط در اروپا فناوري چنين سيستمي 

  منبع:

CyPhERS Cyber-Physical European Roadmap & Strategy, Research Agenda and 

Recommendations for Action, European Commission, 2013. 

  حسيني محمد علي
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 )گردند ميمشكالتي در اطراف خويش باعث و  دارندهايي كه مشكالتي  خانواده( زده، هاي بحران خانواده

است با مقامات محلي و  شده متعهد  دولت بريتانيا. كنند مي تحميلهاي گزافي را بر بخش عمومي  هزينه

در انگلستان تا سال  را آنهاي گو زند ي نمايدزده همكار خانواده بحران 120,000براي كمك به  هاهمكاران آن

   ر تضمين نمايند.ها را براي زندگي بهتو شانس فرزندان آن متحول سازد 2015

  ها را براي ماليات دهندگان كاهش دهد. نههزي عين حالدر 

   ات دولتاقدام

  :دهد مات ذيل را انجام مياقدا دولت در كنار مقامات محليزده،  هاي بحران به عنوان بخشي از برنامه خانواده

 كودكان به مدرسه  گرداندنباز - 

 جوانانكاهش جرائم و رفتار ضد اجتماعي  - 

 فراهم كردن شرايط بازگشت به كار بالغين - 

 .كنند ميتحميل ها همه ساله به بخش عمومي  گزافي كه اين خانواده يها كاش هزينه - 

 هايي كه براساس شواهد موجود موثرتر هستندشيوه هب ها كار با خانواده را برايمقامات محلي دولت بريتانيا 

  كند، از جمله:  ميتشويق 

 پيوستن به خدمات محلي  - 

  به صورت جداگانه شكل يا شخصمهر  پاسخ بهيك كل و نه  صورتبه  ها مقابله با مشكالت خانواده - 

به يك  نهاآ جهت تغيير زندگيخانواده با مستمر مشكالت و كار  دركگزينش يك فرد كليدي براي  - 

 زندگي بهتر در درازمدت 

  هاي نامناسبرفتاربه چالش كشيدن ها و  از خانوادهحمايت  به منظور مختلف هاي روشاستفاده از  - 

صورت پرداخت  ،نتيجهبراساس  افزايش داد كهسال  3طي ميليون پوند 448دولت بودجه مقامات محلي را تا 

  .گيرد مي
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  پيشينه:

  د.كن رهبري ميآن را  لويز كاسي و كردروع را شزده  هاي بحران ي خانواده نامهبر 2011نخست وزير در سال 

هاي تخصصي به  فراهم كردن كمكهاي دولت و  به منظور پيوند زدن تمامي تالش، زده هاي بحران خانواده گروه

دولتي تشكيل  هاي هخان وزارتميان از  گروه.اين اجرا نمايند بهتر ايجاد شدند تا برنامه رامقامات محلي برنامه 

  باشد.  هاي دولت محلي مي كادري مناسب در ديگر حوزهو گرديده و شامل مدير خدمات كودكان 

ميليارد  9كه هر ساله  برآورد شده استجمع آوري شدند،  2011در اكتبر و نوامبر كه اطالعات دولت براساس 

اين بر اساس  ).پوند 75000ين هر خانواده ساالنه به طور ميانگ( شود هاي بحران زده هزينه مي وند براي خانوادهپ

ط يك ميليارد صرف كمك شود و فق صرف مي ها مشكالت اين خانوادهه با ميليارد پوند در مقابل 8حدود برآورد 

  .گردد لوگيري از مشكالت در دراز مدت ميها براي حل و ج به خانواده

از براي حمايت دهد كه مداخله  نشان مي داد،انجام  مركز ملي تحقيقات اجتماعيكه گزارش ارزيابي  

اجتماعي رفتارهاي ضد .است موثر واقع شده آنهابوده و در تغيير زندگي  مفيدهاي بحران زده  خانواده

برند متوقف  بهره نمي خدماتاي كه از اين ه دو برابر پيش از خانواده، دنبر كه از اين حمايت بهره مي يايه وادهخان

  .شد

مستند منتشر  ل وستدبه شواهد آكادميك م توجهخانواده بحران زده گزارشي با برنامه  گروه 2012در دسامبر 

  هاي دخالت خانواده داشت. حاكي از اهميت و مفيد بودن تكنيكساخت كه 

با ان عمومي انگلست سالمتو  1انگلستانخدمات بهداشت ملي  ،، وزارت بهداشتو اجتماعات دولت محلي وزارت

 .ارايه نمودندرا  زده هاي بحران ي خانواده ملي جهت حمايت و گسترش برنامه "2المتسيشنهاد پ"همكاري هم 

هايي با  مشكالت چندگانه از جمله خانواده خانواده با 400,000ابتكاري است براي بهبود زندگي بيش از اين 

  پذير. مشكالت رواني و جسمي، خشونت خانگي و فرزندان آسيب

                                                   
1 National Health Service 
2 ‘health offer’ 
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براي متخصصين سالمت و  رهنمودهاييشامل  كهمنتشر شد  2014در نوامبر  "سالمت پيشنهاد"برنامه ملي 

  شود. ميآنها  همكاران

هاي بحران  خانواده105000بيش از  2015 تا مارس ،با توجه به آخرين آمارهاي پيشرفت برنامه در سراسر كشور

  نسبت به قبل دارند. بهتر زده وضعيت زندگي

چهارچوب  ،نقطه نظرات خود جهت طراحي برنامه -اند  اين برنامه مشاركت نموده دراز آغاز مقامات محلي كه 

تا بهترين نتيجه حاصل  اند ارائه نمودهها  ي عملكردي با اين قبيل خانوادهها مالي پرداخت بر اساس نتيجه و راه

  گردد.

كارهايشان را ها و  ايدهتا  دبرگزار نموبا مقامات محلي نشست  و كارگاه عملياتي زده هاي بحران خانواده گروه

هاي الزم و  مقامات از آموزشمندي  بهرهتا از  مشورت نمودآموزشي ي ها همچنين تيم با سازمان. توضيح دهند

  اطمينان حاصل نمايد.مناسب 

 مقام محلي و 6 كه توسط به صورت انفرادي مصاحبه كردخانواده  16براي تهيه گزارش خود از  لويس كاسي

راجع به خانواده ا شنيدن حرف ه  هدف از اين مصاحبه .معرفي شده بودند بريتانيادر ه خانواده مداخل خدمات

  به آنها بود. رسانيفهميدن بهترين نحوه كمك در نتيجه و آنها  وضع زندگي و مشكالتشان و تجربيات

 هاي بحران زده نيروي خانوادهآموزش 

 براي تغيير روند زندگي خانواده بحران زده120000به  مكك به منظور آنها همكارانمقام محلي و  152دولت با 

  .كند كار ميبريتانيا در 

هاي مداخله و نتايج تحول زندگي  روي تكنيكدانشگاهي شواهد براساس  هاي بحران زده با خانوادهكار گزارش 

مشخصه  5 ،ارشاين گز .موثر استها  برانگيزترين خانواده براي چالش يي كه حتيها تكنيك ،تهيه شده است

برجسته  ،نياز دارندبراي تغيير و تحول نيروها ها و رفتارهايي كه  مداخله در خانواده به ويژه مهارتكليدي از 

 5بر تاكيد هستند و هاي بحران زده  خانوادهبا كار  ها نيروي آموزش ها در حال از حوزه بسياري نموده است.

  .گذارد تاثير ميورد نياز م آموزشروي احتماال  ،كارآمد تجربيات ويژگي

مداخله با  نيروهايزده يك همايش نيم روزه براي تعليم  انهاي بحر ي خانواده برنامه گروه 2013ژانويه  29در 

   .رگزار نمودبي تاثيرگذار ها در خصوص مشخصه ها خانواده
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   ي بحران زا: ها خانوادهويژگي 

 ؛رفتار ضد اجتماعي و جرائم جوانان هستند درگير - 

 ؛فرار مي كنند راي فرزنداني هستند كه مرتبا از مدرسه غيبت ودا - 

 ؛بالغ در خانواده هستندكه بيكاراست فردداراي  - 

 شوند. بخش عمومي مي ربهاي گزاف  هزينهتحميل موجب  - 

است. اختصاص داده حكومتي  خانه وزارت 6به  2015تا  2012طي سه سال از  پوند ميليون 448دولت 

را هاي اثبات شده  خانواده با استفاده از تكنيك 120000هاي تغيير  ميانگين هزينه% از 40بودجه دولتي 

در  وارندآيد. مقامات محلي اميد هاي محلي به دست مي % باقيمانده از طريق بودجه60 دهد. پوشش مي

شود،  ها مي رف مقابله با مشكالت اين خانوادهكه در حال حاضر از طريق خدمات محلي ص اي بودجه

  .داده شودها يت به حل مشكالت و پيشگيري از آننگري شده و الوباز

  منبع:
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-support-for-
families 

  حميد شريف
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ها برجاي گذاشته است و  بر روابط، تجارت و اخيرا دولت تاثير بسزايي 1پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و اطالعات

جهاني به نام دولت الكترونيك   يدهها با شهروندان را تحت تاثير قرار داده است و به توسعه پد شيوه تعامل دولت

  منجر شده است.

كنند. اين امر به منظور  گذاري بسياري مي تمام كشورها در سراسر دنيا براي اجراي دولت الكترونيك سرمايه 

 گيرد. به كمك تكنولوژي اطالعات و ارتباطات ها صورت مي بهبود خدمات رساني به شهروندان و كاهش هزينه

  و عمليات اداري خود را تسهيل نمايند. تركارآمدعمليات خود را ند توان ها مي دولت

هاي مدرن و  هدف اصلي دولت الكترونيك تسهيل دسترسي به اطالعات و خدمات از طريق استفاده از تكنولوژي

  هاي مختلف دولت است. نيز تسهيل ارتباط ميان بخش

  دوشاخص مهم براي دولت الكترونيك وجود دارد:

هاي دولت الكترونيك. كاربران  اعت شبانه روز و هفت روز هفته به خدمات و تراكنشس 24دسترسي  .1

 بايد بتوانند به خدمات دولت الكترونيك هر زماني كه خواستند دسترسي داشته باشند.

به قابليت دسترسي خدمات آن بستگي دارد. اگر خدمات خاص در  ،تمامي ابتكار دولت الكترونيك .2

د، دولت الكترونيك موفق نخواهد شد و در نهايت با شكست مواجه خواهد دسترس جامعه هدف نباش

 شد.

اي وجود داشته باشد تا توسعه زيربنا كه  ابتكارات دولت الكترونيك بايد رويكرد مرحله به منظور اجراي

 هاي الكترونيك ابتكارات دولت الكترونيك اوليه را به خدمات مطلوب نهايي تبديل كند، حاصل شود. دولت

. مزيت استفاده از كنند ميهاي متفاوتي براي توسعه استفاده  در سراسر دنيا اهداف متفاوتي دارند و از مدل

شود و خطاها و  اي اين است كه موفقيت هر يك از ابتكارات دولت الكترونيك محاسبه مي رويكرد مرحله

  شود. مشكالت ممكن برطرف مي

                                                   
1 Information and Communication Technology(ICT) 
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  جود دارد:الكترونيك چهار مرحله و در كل براي دولت

ها حضور اينترنتي است كه اطالعات را از طريق وب با عموم  حضور در وب: اين مرحله براي تمامي دولت .1

هاي دولتي است كه صرفا اطالعات تهيه شده را روي  گذارد. مثال اين مرحله وب سايت به اشتراك مي

 گذارد و هيچ گونه قابليت تعامل وجود ندارد. سايت مي

 

  
 
 

ها شهروندان: مرحله دوم حضور وب تعاملي است كه برخي از تعامالت بين دولت و  ن دولتتعامل ميا .2

افتد. هدف اين مرحله، عمليات خودكار دولت است كه ممكن است  شهروندان از طريق وب اتفاق مي

 ها و ايميل آن است. شامل وظايف ساده مانند دانلود فرم

ل بين شهروند و دولت در اينترنت است. اين مرحله تعامالت كامل روي وب: مرحله سوم تعامل كام .3

توانند تمام اقدامات را در هر زمان انجام دهند. پرداخت  نسبتا پيچيده است و شهروندان مي

  گيرد. ها و ماليات در اين مرحله صورت مي صورتحساب

توان  هاي الكترونيك است كه از تمام يكپارچه كردن خدمات: اين باالترين مرحله تمامي دولت .4

كند چگونه كاركردهاي دولت الكترونيك معرفي،  شود. اين مرحله مشخص مي تكنولوژي استفاده مي

گذارند و  هاي مختلف دولت، اطالعات را به اشتراك مي شود. در اين مرحله سازمان سازماندهي و اجرا مي

  هند. همچنين خدمات را به شهروندان به صورت آنالين ارائه مي

  بهترين تجربيات

افزايش كارآمدي سيستم پيرامون انتشار اطالعات، ارسال خدمات و كمك به به منظور بهترين تجربه استفاده از 

هاي و يا فرآيند استاندارد است كه در طول زمان  ها، روش سياستگذاري عمومي است. بهترين تجربه، تكنيك
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موفق در جهت ارتقاي استانداردهاي زندگي اند. سازمان ملل بهترين تجربيات را به صورت ابتكارات  اثبات شده

گيرد.  ميكند. بهترين تجربه از نتيجه مشاركت موثر ميان دولت و نهادهاي خصوصي نشات  افراد تعريف مي

با كمك بهترين تجربيات موجود در بخش و با باالترين كيفيت خود را  كنند تا خدمات ها تالش مي تمامي دولت

  .دنماينارسال  ،دولتي و خصوصي

  :هستند در بهترين اقدامات شناسايي شده به شرح زير مشتركاصلي مورد  6

  تمركز مستمر بر بهبود كيفيت، هزينه و ارسال خدمات دولت الكترونيك  .1

  تعامل نزديك با شهروندان  .2

  دهندگان خدمات ميان ارايه تعامل نزديك .3

  تر و موثرتر از تكنولوژي استفاده بيش .4

  مراتبي لسلهتر س تر و كم سازمان منعطف .5

  بهبود مستمر يادگيري كار تيمي، مشاركت و انعطاف پذيري .6

  هاي دولت الكترونيك بهترين مدل

  1مدل 

اي براي شناسايي بهترين  افزار پايه هاي مهندسي نرم اوون اي. جانسون و استفان اف. كينگ از تئوري و تكنيك

افزاري كه در  توان از خدمات نرم كنند مي ل ميتجربيات در دولت الكترونيك محلي استفاده كردند. آنها استدال

دولت الكترونيك استفاده پيچيده عمليات از اي  يابد، براي طيف گسترده افزاري تجسم مي كارهاي نرم انواع راه

 "وراثت"ارائه دادند.  "وراثت"هاي موضوع محور معروف به  كرد. آنها مدل خود را بر اساس اصول بنيادين سيستم
برد، تعريف شود. آنها بيان  هاي عمليات اصلي را به ارث مي به عنوان فرايندي كه عمليات فرعي ويژگيتواند  مي

 (UML)سازي منحصر به فرد  كنند كه تمامي فرايند و عمليات بايد به صورت مجازي با كمك زبان مدل مي

  عمليات است. نمايش گرافيكي تمام UMLنشان داده شوند. 

  نكته زير است: 4ساس مدل بر ااين استقرار 

توان به  هر فرايند يا عمليات بايد نتيجه منطقي و معنادار براي مشتريان و شهروندان ايجاد كند و مي .1

  صورت گرافيكي راهنماي استفاده را نمايش داد. 
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توان به عنوان بخشي از ساير عمليات نمايش داد و بايد نتيجه معنادار ايجاد  هر عمليات يا فرايند را مي .2

  ند.ك

شود بهترين تجربه به  نشان داد. اين امر سبب مي UMLتوان به شكل  بهترين تجربه پيشنهادي را مي .3

  ساير عمليات موارد مشابه مرتبط شوند.

هاي فعاليت   تواند به شكل دياگرام افتد مي هايي كه در طول تكميل عمليات يا فرايند اتفاق مي فعاليت .4

UML  هاي رايج و بهترين اقدامات به كار برده شود. نشان داده شود و براي عمليات  

كند. دولت بريتانيا از دياگرام براي  دولت بريتانيا تصريح مي BSSEGOVرا در پروژه  VBPنويسنده كاربرد مدل 

تواند تمامي انواع خدمات را  يك شهروند مي محلي استفاده كرد. دولتنشان دادن خدمات ارائه شده از طريق 

شماي كلي از بهترين تجربيات كه توسط  VBPيش از مقامات محلي درخواست كند و مدل بسته به نيازها

توان در سطوح مختلف عمليات  دهد. اين مدل بهترين تجربيات را كه مي مقامات ارائه شده است، نمايش مي

  دهد. توان اجرا كرد، نشان مي اي كه مي  مدل سازي كرد و در هر سطح بهترين تجربه

  2مدل

م توسط علي ام. الخوري ارايه شد كه بر استراتژي و ابزارهاي كارآمد مديريت، فهم و اجراي ابتكارات مدل دو

دولت تمركز كرده است. اين مدل از ابتكارات دولت الكترونيك امارات متحده عربي گرفته شده است. اين مدل 

اندازه در ارسال خدمات دولت  كند استراتژي دولت الكترونيك و اجراي درست استراتژي به يك استدالل مي

شود اين است كه بهترين تجربه استاندارد شده  اي كه از اين مدل حاصل مي الكترونيك مهم هستند. نتيجه

تواند به عنوان الگو براي خدمات دولت الكترونيك در سطوح محلي و مركزي ارايه شود. اين مدل به شدت از  مي

هاي  المللي و قابليت همكاري بين نظام رد شده هماهنگ با استانداردهاي بيننياز به استفاده از تكنولوژي استاندا

  كند.  مختلف حمايت مي

  مرحله براي اين مدل وجود دارد: 4 

 اند. هاي اساسي خدمات دولت الكترونيك ايجاد شده توانمندي: در اين مرحله پايه .1

 رفته است.ها براي خدمات شكل گ تقويت: اين مرحله استانداردها و زيرساخت .2

 ها وجود دارد. استقرار: در اين مرحله افزايش تقاضا براي خدمات و نيز گسترش حمايت از ساير سيستم .3

 گردد. و حداكثر پوشش ايجاد مي  گسترش: در اين مرحله خدمات گسترش يافته .4
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  3مدل 

هاي  ازنگري استراتژيسومين مدل پيشنهادي توسط عبدالباسط رباياح و ادي ونديك ارايه شد. اين مدل نتيجه ب

كشور و اتحاديه اروپا شكل گرفته است. اين مدل چارچوب كلي است كه تمامي كشورها  20دولت الكترونيك 

كنند اين چارچوب به عنوان پلي  توانند در استراتژي دولت الكترونيك از آن استفاده كنند. آنها استدالل مي مي

هاي  ل چارچوب استراتژي دولت الكترونيك نام دارد و به بخشكند. اين مد ميان دولت محلي و مركزي عمل مي

ها شامل موارد زير  دهد. اين بخش شود و هر بخش جزئي از دولت الكترونيك را نشان مي متعددي تقسيم مي

  گردد: مي

 چشم انداز .1

 اهداف استراتژيك .2

 كاربران .3

 هاي انتقال شيوه .4

 اصول راهنما .5

 ها كانال .6

 هاي اولويت حوزه .7

 ليابتكارات اص .8

 زيرساخت .9

 سازمان .10

 رهنمودها .11

  گردد: سپس چارچوب به دو بخش تقسيم مي

  ها هاي انتقال، اصول راهنما، كانال انداز، اهداف استراتژيك، كاربران، شيوه ادارات صف: سروكار داشتن با چشم

 ادارات پشتيبان: سروكار داشتن با حوزه اولويت، ابتكارات اصلي، زيربنا، سازمان، رهنمودها 
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  تيجهن

در  دولتهاي  توانند براي برخي از حوزه هاي متفاوت مي دهد، مدل هاي مذكور نشان مي همانگونه كه مدل

ها در  . نكته قابل توجه در مورد اين سه مدل اين است كه هريك از مدلداشته باشدكشورهاي مختلف كاربرد 

  هاي حكومت را دارد.  ش به ساير حوزهپذيري جهت گستر شود اما انعطاف بخشي از دولت الكترونيك اعمال مي

  كشورهاي مرجع  جريان اطالت  چكيده  

  1مدل 

و استفاده  UMLافزار  براساس مفاهيم مهندسي نرم - 
  از موارد

هريك از عمليات به عنوان بخش فرعي ساير  - 
  گردد ها تلقي مي عمليات

  ها بايد خروجي معنادار توليد كنند هريك از عمليات - 

هاي فرعي از ساير  تهريك از عمليا
  .كنند ورودي دريافت مي ،عمليات

  بريتانيا

  2مدل 

  مدل شهروند محور - 
هاي  ابزارهاي ساده و كارآمد براي اجراي استراتژي - 

  اجرايي دولت
تواند به عنوان الگويي  بهترين تجارب استاندارد مي - 

  .براي ساير خدمات دولت قرار گيرد
ندارد كه با ساير هاي استا استفاده از تكنولوژي - 

  .كنند ها عمل مي سيستم

مراتبي؛ تكميل يك  مدل سلسله
مرحله راهي براي مرحله بعدي ايجاد 

  كند مي
  امارات متحده عربي

  3مدل 

  مدل چارچوب استراتژيك دولت الكترونيك - 
  ها چارچوب كلي براي تمامي استراتژي دولت - 
  خدمات انفرادي به شهروندان - 
ادارات صف و پشتيبان كه شامل تقسيم به دو بخش  - 

  .گردد هاي متعددي مي بخش

  ها ارتباط دو طرفه هريك از بخش

استراليا؛ بلژيك؛  ؛اتحاديه اروپا
دانمارك، اتريش، ژاپن؛ فنالند؛ فرانسه؛ 
كانادا؛ آلمان؛ كره؛ سنگاپور؛ اردن؛ 
مصر؛ بريتانيا؛ هند؛ نيوزلند؛ آمريكا؛ 

  مالزي؛ برزيل

  

  منبع:

Sami M. Alhomod and Mohd Mudasir Shafi, Best Practices in E government: A review of Some 

Innovative Models Proposed in Different Countries, International Journal of Electrical & 
Computer Sciences IJECS-IJENS Vol: 12 No: 01 

 
  زينب رفعتي
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تغييرات ديجيتالي از شرق لندن آغاز شد. شهر ديجيتالي متولد و طي پنج سال اقتصاد ديجيتالي  2010در سال 

ها و تجارت فراهم آورد. در حال حاضر دولت در بريتانيا متحول شد. دولت محيط مناسبي را براي شكوفايي ايده

ت. وزير اقتصاد ديجيتال معتقد است هر بخشي از پي تدوين استراتژيِ جديد ديجيتالي براي پنج سال آينده اس

  اقتصاد بريتانيا و زندگي ما ديجيتالي شده است. اقدامات دولت براي تحقق اين هدف عبارتند از:

توانند از آن زمان ميها كه تعداد افراد زيادي همها و كالجهاي آنالين در مدارس دانشگاه) برگزاري دوره1

  استفاده كنند.

از سيستم كاغذ محور به سيستم ديجيتالي در بخش بهداشت و درمان كه در اين صورت پزشكان و ) حركت 2

  كادر درماني فرصت بيشتري براي حفظ جان بيماران و ارائه خدمات مناسب خواهند داشت.

د هاي علمي تخيلي در چن)از خودروهاي بدون راننده تا هواپيماهاي بدون سرنشين: به واقعيت پيوستن فيلم3

  سال آينده در انگلستان

  تر به مردم تر و سريع تر، ساده ) ارائه خدمات الكترونيكي راحت4

  منبع:
https://www.gov.uk/government/news/government-seeks-ideas-from-public-and-industry-for-the-next-
stage-in-uks-digital-revolution 

  فريبا حيدري
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  انجمن جهاني اطالعات آزاد به سرعت در حال تكامل است:

دهد كه  تر نشان مي و بحث پيرامون منشور جهان شمول 8گروه پذيرش منشور اطالعات آزاد توسط  •

  توافق سياسي بر سر شكسته شدن انحصار اطالعات در حال افزايش است. 

از يك سو و  1گروه مستقل كارشناسان مشاور سازمان ملل در حوزه انقالب داده براي توسعه پايدار •

به بعد  2015طالعات آزاد در دستور كار سال از سوئي ديگر بر نقش ا 2دستور جلسه اقدام آديس ابابا

  كنند. تاكيد مي

افزايش دسترسي به اطالعات، در حال كاهش موانع بر سر راه حل مشكالت كارآفريني و نوآوري در  •

هايي چون سالمت  كارهاي نوآورانه شهروند محور پيشران تحولي اساسي در بخش سراسر دنيا است. راه

  ديگر است.  آموزش، حمل و نقل و بسياري

در شهر اوتاوا  (IODC)المللي اطالعات آزاد  كشور دنيا در سومين كنفرانس بين 56بيش از هزار شركت كننده از 

المللي  برگزار شد، شركت كردند. اين مراسم به ميزباني دولت كانادا در مركز بين 2015مي  29-28كه در 

اسان اطالعات آزاد را براي فهم تاثير جهاني كارشن ICDCتحقيقات توسعه و بانك جهاني صورت گرفت، 

تسهيل انقالب "اطالعات آزاد، اقدام هماهنگ و به اشتراك گذاشتن بهترين تجربيات گردهم آورد. عنوان 

براي اين كنفرانس به عنوان بستري براي بحث و تبادل نظر پيرامون نقشه راه براي انجمن جهاني  "ها داده

توتئيت،  20000ارائه بالغ بر  200كنندگان به صورت حقيقي و مجازي بيش از  كتاطالعات آزاد طراحي شد. شر

  ساعت فيلم توليد كردند.  33پست وبالگي و بالغ بر  100بيش از 

  نگاهي به آينده

را از آموزش و  هاي خاص تواند بخش رهبران اطالعات آزاد از سراسر دنيا نشان دادند كه چگونه اطالعات آزاد مي

  اداره امور مالي و توسعه شهري دستخوش تغيير كند.  سالمت تا

                                                   
1
 The UN Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable Development 

2 Addis Ababa Action Agenda 
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هاي گوناگون است. اطالعات به خودي  اطالعات آزاد رويكردي منحصر به فرد براي مهار قدرت اطالعات در بخش

اند. هرگاه دسترسي به اطالعات با متخصصان كارآفريني مدني با حقوق حمايت از  خود، صرفا براي تاثير گذاري

ها شود كه آغازگر يك تحول عظيم در  اي از نوآوري تواند سبب گونه ركيب شود، اطالعات آزاد ميمحيط زيست ت

  عرصه اجتماع، سياست و اقتصاد است. 

  اطالعات آزاد: فهم تصويري بزرگ 

اند، حياتي  اي و جغرافيايي محصور شده گردش آزاد براي كنترل نوآوري اطالعاتي كه توسط مرزهاي منطقه 

نظور در نظر گرفتن گردش آزاد اطالعات جهت دستيابي به توسعه پايدار در سراسر دنيا، كنفرانس بر است. به م

هاي اصلي ازجمله اصول رايج اطالعات آزاد، استفاده از اطالعات آزاد براي مشكالت عملي، ايجاد زيربناهايي حوزه

آزاد قابل دسترسي و فراگير براي همگان مستحكم و قابل اطمينان اطالعات آزاد، و ايجاد چشم انداز اطالعات 

  تمركز كرد. 

  برنامه عملياتي: كنترل اطالعات آزد براي توسعه پايدار 

در كنفرانس پنج موضوع در اولويت برنامه عملياتي براي انجمن بين المللي اطالعات آزاد شناسايي شدند كه 

  عبارتند از : 

  ـ ارايه اصول مشترك براي اطالعات آزاد 

  و پذيرش تجربيات خوب و استانداردهاي آزاد براي نشر اطالعات  ـ بسط

  ـ ايجاد ظرفيت توليد و استفاده كارآمد از اطالعات آزاد 

  هاي نوآوري اطالعات آزاد  ـ تقويت شبكه

  ـ اتخاذ اقدامات و ابزارهاي ارزيابي رايج

  بهراد فاطميسيد 
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اي پرداخته تا هم سرعت ارائه هاي غير وزارتخانههاي اجرايي و پخشبرنامه جديد اصالحي به بررسي دستگاه

هاي بخش عمومي تري براي ماليات دهندگان ذخيره شود. همه سازمانخدمات را افزايش داده و هم پول بيش

هاي عمومي در سال برنامه اصالح سازمانبار در طول عمر هر مجلس بررسي خواهند شد. اولين كم يكدست

  اجرا شد. 2014و دومين برنامه  اصالحي درسال   2010

  

فرض دولت اين است كه تامين يك كاركرد يا وظيفه عمومي، بايد از طريق سازماني كه براساس اصول 

تواند در  را باشد، ميدمكراتيك در سطح ملي يا محلي وجود دارد، انجام پذيرد. اگر سازمان سه ويژگي زير را دا

  طول سلسله مراتب حكومتي قرار گيرد:

  ) كار تكنيكي و فني انجام دهد1

  طرفي سياسي باشدهايش نيازمند بي) فعاليت2

  ) به طور مستقل داراي كاركرد خاص باشد3

 170از سازمان را منحل و بيش  200سازمان مورد بررسي قرار گرفتند و در نهايت بيش از  900، 2010در سال 

سازمان كاهش  300هاي عمومي را تقريبا به سازمان ادغام نمودند. تعداد كل سازمان 80تر از سازمان را در كم

سازمان (با حذف  285نيز انجام گرفت و تعداد نهادهاي عمومي به بيش از  2014دادند. اين اصالحات در سال 

سازمان) رسيد. دولت بريتانيا با انجام اين اصالحات  70سازمان به كمتر از  165و ادغام بيش از  185بيش از 

  جويي كند. هاي عمومي صرفهميليارد پوند در هزينه 3توانست تقريبا 

  منبع: 
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-interviews/climate-kic-
building-demand-eco-innovation_en 

  فريبا حيدري
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هاي سازگار با محيط زيست ه اروپا) از نوآوريترين شركاء اتحاديموسسه اروپايي نوآوري و فناوري (يكي از بزرگ

گيرد. ها را دربرميهاي تحقيقاتي و شركتكند. اين برنامه تمامي موسسات آموزش عالي، آزمايشگاهحمايت مي

به انجام رسيد. ويژگي خاص اين برنامه  2014نام داشت كه تا پايان   "1دهنده بازار اقليمشتاب"ها يكي از برنامه

ها را خريداري كنند. اين نفعان را گردهم آورد تا نوآورياي از ذيبازار تقاضا در اروپا بود كه مجموعهتوجه به 

برنامه در گردهم آوردن خريداران و فروشندگان بسيار موفق عمل نمود. مزيت اين ايده در آن است كه اوال به 

  كمك نمود. حفظ محيط زيست و از طرف ديگر به حل مشكالت بخش صنعت و اقتصاد 

  منبع:
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-interviews/climate-kic-
building-demand-eco-innovation_en 

  

  فريبا حيدري 
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