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چکیده

هدف: این مقاله آموزه هایی برای مطالعة تحلیلی و منتقدانة مبانی نظری و پیشینة پژوهش ارائه می دهد. هدف آن 
ایجاد یا تقویت توانایی »خوب پرسیدن« و »خالقانه اندیشیدن« در مرحلة طراحی پژوهش و ایجاد حِس »تعالی« و 

»خالقیت« از طریق پژوهش در پژوهشگران است. 
روش: این مقاله با چشم اندازی ترویجی نگاشته شده و برای ارائة آموزه های مندرج در آن، از مثال هایی در 
حوزة پژوهش سواد اطالعاتی استفاده شده است. این آموزه ها برگرفته از یافته های به دست آمده از یک مطالعة 

اکتشافی طولی هستند که نگارنده از بهار 1384 آغاز کرده است. 
يافته ها: براي رصد گسست دانشي، ترسیم دو نقشه )دانش و پژوهش( پیشنهاد می شود. »نقشة دانش« شمایی 
تحلیلی از ابعاد مختلف موضوع پژوهش ارائه می دهد و امکان تحلیل موضوعی و روش شــناختی پژوهش های 
پیشــین و ساخت »نقشة پژوهش« را فراهم می آورد. از طریق نگاشــت یا اورلی كردن )overlay( این دو نقشه، 

گسست دانشی رصد و تبیین می شود. 
كاربردها: این آموزه ها برای طراحی و آمــوزِش طراحی پژوهش های مولد و تأثیرگذار در بافت پژوهش 

کشور استفاده می شوند.

واژه های کلیدی: بیان مســئله، پژوهش مولد و ماندگار، پژوهش و توســعه، گسســت دانشي، نقشة پژوهش،  
نقشة دانش.
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مقدمه
براســاس تعریف های پژوهش، »خوب که چی؟« پژوهش عبارت اســت از »بســط دانش«، »ارائة راه 
حل برای مســائل واقعی«، و کمک به »توسعه« )لوســکه2013 ( براین اساس پژوهش مولد، پژوهشی 
اســت که در حوزة مشــخصی، دانش، دیدگاه یا راهکاری نو و کاربردی تولید می کند که در نهایت 
به توســعه یا ارتقای سالمت، رفاه یا شادی می انجامد )نظری، 1391(. یکی از اولین شرایط الزم برای 
تولید پژوهش مولد این اســت که پژوهشــگر بتواند اثبات کند که به پژوهش وی نیاز است و حدود 
و دامنة این نیاز را مشــخص کند. به عبارتی مشــخص کند که در صورت به ثمر رسیدن پژوهش وی، 
چه مســئله ای حل می شــود، چه دانش، دیدگاه یا راهکار جدیدی تولید خواهد شد و باالخره چگونه 
پژوهش وی به توســعه )یا رفاه، شادی یا سالمتی جامعه( خدمت می کند. به این منظور وی باید بتواند 
مســئلة مورد پژوهش را مشخص کند و به عبارت دقیق تر گسست دانشی را که بناست با پژوهش وی 

پر شود، به گونه ای علمی رصد کند. 
دربــارة اینکه چه زمانی پژوهشــی دعوی تولیــد دانش نو یا گفتن حرفی نــو را پیدا خواهد کرد، 
Educational Develop�( ارائه شده اند novelty یا originality  آموزه های ارزشــمند بسیاری با عنوان
ment@Liverpool, 2013; Cryer, 2006; Blaxter et. al., 2001( کــه با عنوان »اصالت« یا »تازگی« 

در پژوهش ترجمه شــده اند )منصوریان، 1391؛ منصوریان، 1390(. براســاس این آموزه ها تازگی در 
پژوهش، ثمرة خالقانه اندیشیدن دربارة ابعاد مختلف پژوهش مانند موضوع، روش، داده، دستاوردها و 
کاربردهای گوناگون آن اســت. به عنوان مثال منصوریان )1391( ابعاد زیر را برای محک زنی تازگی 

در پژوهش ارائه می دهند )منصوریان، 1391(:

موضوعی: پرداختن به موضوعی نو یا بعد جدیدی از موضوعی قدیمی؛	 
روش شــناختی: اســتفاده از رویکرد، روش یا ابزاری نو برای پژوهش موضوعی که در گذشته 	 

دربارة آن مورد )اما با رویکردها، روش ها یا ابزارهای متفاوت( پژوهش شده است، 
جامعة پژوهش: پژوهش دربارة موضوعی قدیمی بر روی جامعة  جدید؛ 	 
داده: تولید داده های متنوع تر و باکیفیت تر دربارة موضوعی قدیمی؛ 	 
مکان: پژوهش در بافت مکانی متفاوت با پژوهش های پیشین؛	 
زمان: پژوهش دربارة موضوعی در دورة زمانی متفاوت. 	 
دستاورد: ارائة تفسیر یا استفاده ای نو از نتایج پژوهش های انجام شده یا مشابه موضوع مطالعه؛	 
محصوالت جانبی تحقیق: ارائة پرسش های نو و مولد به عنوان محصول پژوهش انجام شده؛ 	 
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تلفیق داده ها و ایده ها: آزمون ایده های قدیمی با داده های جدید یا ارائة نگاهی نو به ایده های قدیمی و 	 
ترویجی: ایجاد امکان بهره برداری از دانش تخصصی با تبدیل و ارائة آن به زبانی ساده و فهم پذیر. 	 

با وجود اینکه اغلب پژوهش های دانشــگاهی به لحاظ تازگی و اصالت دســت کم با استناد به یکی از 
ابعاد ده گانة فوق قابل دفاع هســتند، در نهایت پژوهش های اندکی وجود دارند )به ویژه در حوزه های 
علوم انســانی( که مولد باشــند، یعنی دانش جدیدی تولید یا مسئله ای را حل کنند که به توسعة کشور 
خدمت کند. بســیاری از پژوهش ها نه تنها توســعه را سوخت رسانی نمی کنند، بلکه سوخِت توسعه را 
هــم هدر می دهند. یکی از دالیل این ناباروری در پژوهش، که موضوع بحث بســیاری از نوشــته ها و 
هم اندیشی هاست )حري، 1391؛ خنیفر، 1382؛ زیباكالم، 1387؛ دیانی، 1387؛ فدایي، 1385 و 1387؛ 
منصوریان، 1391؛ منصوریان، 1389؛ مصدق، 1392( ضعف در آموزه های عملی پژوهش و پژوهشگری 
در بافت بومی این مســائل در کشور است. اغلب این آموزه ها ترجمه ای از آموزه های غیر بومی هستند 
که به گپ دانِش روش شناختی موجود در پژوهشگرانـ  که همانا »خوب پرسیدن« و »ژرف اندیشیدن« 
است ـ کمتر پاسخ می دهند. بیشتر به نظر می رسد که این آموزه ها رفتار »رفِع تکلیفی« و توجیه سطحی 
پژوهش و به عبارت دقیق تر رفتار »مســئله بافی« و نه »مســئله یابی« را در پژوهشگران حمایت می کنند 

)خسروی، 1390؛ دیانی، 1387؛ منصوریان 1389؛ نظری 1391، الف 1391؛ بدیعی، 1392(.
با وجود اینکه در سال های اخیر حرکت های ارزشمندی برای انتقال عملی تر این آموزه ها صورت 
گرفته اســت )طالیي، 1390؛ منصوریــان 1388، الــف 1389، ب1389 ، 1391؛ لطف  آبادي،  1392( 
و آموزه های به نســبت ســاده تری هم در حوزة پژوهش )مانند محمــدی، 1387؛ بلیکی، 1391( ارائه 
شــده اند، همچنان موضوع چگونگی رصد مسئله یا گسست دانشــی در پژوهش، از حوزه های محروم 
مانده است؛ در این زمینه آموزه های عملی بومی بسیار کمی دربارة چگونه خواندن، اندیشیدن، تحلیل 
کردن و نوشتن در دسترس پژوهشگران است. از این رو، در عمل بیشتر پژوهشگران از این منابع به مثابة 

آموزه هایی برای انجام دادن »رفع تکلیفی« پژوهش استفاده می کنند تا تولید پژوهش های مولد.
به دلیل وارداتی بودن به تقریب تمام موضوع های مورد پژوهش در پژوهش های دانشگاهی، پژوهشگر 
بــه راحتی می تواند نو بودن کار خود را اثبات کند. در صورت کمتر نو بودن موضوع موردنظر، به طور 
معمــول با انتخاب جامعه، زمان یا مکان متفاوت )به عنوان بافت پژوهش خود( این نو بودن را به راحتی 
اثبات می کند و اغلب با کپی برداری از راه رفتة پژوهشگران قبلی )که اغلب آنها هم از الگوی مشابه آنچه 
بیان شد، پیروی کرده اند( با تغییراتی جزیی به قولی پژوهش نو و دفاع پذیری عرضه خواهد کرد. نتیجه 
آنکه دانشگاه ها، انبوهی از پژوهش های دفاع شدة بی مشتری دارند. از منظری عملی، پژوهش هایی تولید 
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می شود که نه دردی واقعی را درمان می کنند، و نه دیدگاه، دانش یا راهکار نویی تولید می کنند. به لحاظ 
نظری، اغلب این پژوهش ها چیزی به دانش چیســتی، چرایی یا چگونگی موضوع یا پدیدة موردمطالعه 
نمی افزایند. به جای آن دانش موجود دربارة پدیده های غیربومی را در بافت بومی آزمون )اغلب بازتأیید، 
و در موارد نادر رد( می کنند. به عنوان مثال اثبات می کنند که سواد اطالعاتی همان مفهومی را در بافت 
آمــوزش عالی ایران دارد که در بافت آموزش عالی آمریکا دارد )دانش چیســتی(؛ ســواد اطالعاتی به 
همان دلیل در آموزش عالی نیاز است که در آموزش عالی آمریکا نیاز خواهد بود )دانش چرایی(؛ سواد 
اطالعاتی در آموزش عالی ایران شــاید با همان اســتانداردهایی آموزش داده شود که در آموزش عالی 
آمریکا ارائه می شــود )دانش چگونگی(. و حال آنکه بر هر دانشگاهی آگاهی، مبرهن است که به دلیل 
تفاوت های بافتی چشــمگیر در نظام آموزش عالی ایران و آمریکا، اعتباِر این نتیجه گیری تردید پذیر و 

)بسته به طراحی پژوهش ها در بیشتر موارد( فاقد اعتبار است.
از دیدگاهــی معنوی، به دلیل ضعــف در آموزه های بومی به جای اینکه پژوهش، تجربة »تعالی« و 
»بودن« را در پژوهشــگر ایجاد کند، وی را با تجربة رنج ناشــی از حس بی فایده بودن مأنوس می کند. 
در یک ســناریوی مثبت که پژوهشگر به پژوهش عالقه مند اســت )و در حالت بهتر که روی موضوع 
موردعالقه اش کار می کند( وی با هیجان وارد ســفر ماجراجویانة پژوهش می شــود و مشــتاق کشف، 
یادگیری و ارائة کاری نو خواهد شد، ولی هر بار به دلیل نداشتن توشة مناسب در این سفر، سرخورده 
و مایوس می شــود و در نهایت که با محدودیت زمان مواجه می شــود، به ارائة پژوهشی رفع تکلیفی و 
دفاع پذیر بسنده می کند. به این ترتیب پژوهش که بناست ذاتًا فرایندی ماجراجویانه و سرشار از »آهان« 
و کشــفیات نو باشد، تبدیل به فعالیت رنج آوری می شود که فقط پژوهشگر آرزوی خالصی از آن را 
دارد. بخشــی از این رنج مربوط به ندانســتن اســت و بخش دیگر مربوط به حس بی فایده بودن که هر 
دو به دلیل انجام دادن ســطحی فعالیت ها تجربه می شوند. پژوهشی که پژوهشگر باور دارد باید قوی تر 

و جذاب تر از آن باشد که هست، اما نمی داند چگونه می تواند یا می توانست آن را قوی تر انجام دهد!
پژوهش حاضر با هدف ارائة آموزه هایی عملی برای تشویق و ترویج »خالقانه اندیشیدن« و »خوب 
پرسیدن« در مرحلة رصد گسست دانشی یا طراحی بخش »بیان مسئله« پژوهش با چشم اندازی مولد و 
نه »رفع تکلیفی« نگاشته شده است. با این امید که پژوهشگر بتواند از رهگذر پژوهش، »تعالی« و »بودن« 
را هم تجربه کند. یعنی بتواند بهترین های خود را عرضه و با حل مسئله یا ارائة حرف یا نگاهی نو، حس 

خوِب »مفید بودن« را در خود ایجاد کند. 
آموزه های ارائه شــده در این مقاله برگرفته از یافته های یك پژوهش اكتشــافي طولي هســتند که 
نگارنده از بهار 1384 در حوزة چیستی و چگونگی طراحي، اجرا و ارائة پژوهش مولد )با تمرکز ویژه 
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بر علوم انسانی و اجتماعی( آغاز کرده است. این یافته ها حاصل تحلیل كیفي دریافت هاي به دست آمده 
از منابع مختلفي هستند كه عمدة آنها عبارتند از: الف( تحلیل ساختار، محتوا و سبك ارائة پژوهش هاي 
مختلف؛ ب( بررسي رفتار پژوهش و نگارِش پژوهشگران و پ( خودانعكاسي پژوهشگر بر رفتار، فرایند 

و خروجي پژوهش دكتري خود. 
این مقاله با چشم اندازی ترویجی تألیف شده است، از این رو فقط بخشی از یافته های این پژوهش 
ارائه می شــوند که با چگونگی رصد گسست دانشی در پژوهش در ارتباط هستند. برای ارائة مؤثر این 
آموزه ها، از مثال هایی در حوزة پژوهش ســواد اطالعاتی اســتفاده شده است. جزییات کامل مربوط به 
چارچوب، پیشینه، روش و یافته های نهایی این پژوهش درمقالة جداگانه ای )با عنوان مدل پژوهش مولد 

و ماندگار( منتشر خواهد شد.

سهم این پژوهش در بسط دانِش مخاطبان 
این پژوهش با هدف توانمندســازی )یا ارتقای توانایی پژوهِش( پژوهشگران در طراحی پژوهش های 
مولد و برددار انجام شــده اســت و مخاطبان ویژة آن )در این نشــریه( پژوهشــگران و حرفه مندان علم 
اطالعات و دانش شناسی هستند. ضرورت نشر دستاوردهای این تحقیق از چهار منظر طرح شدنی است:

اصوال رســالت پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دانشگاهی، طرح و حل مسائلی است 	 
که سهمی در تحقق اهداف و رسالت این مراکز داشته باشند. مثال های استفاده شده در این متن در 
حوزة »سواد اطالعاتی« هستند که یکی از موضوع های محوری است که طرح و انجام دادن درست 
آن، به تحقق هدف آموزش و حمایت از پژوهش و رفتار اطالعاتی کاربران کتابخانه های دانشگاهی 
کمک می کند. به عبارت دقیق تر، سواد اطالعاتی یکی از محورهای اصلی کار کتابخانه ها و مراکز 

اطالع رسانی دانشگاهی است؛
داشــتن توانمندی پرسشــگری و پژوهش از ملزومات اساســی تحصیــل و کار در حرفة اطالع 	 

 رســانی، به ویژه در کتابخانه ها و مراکز دانشگاهی اســت که مخاطب عمدة آنها پژوهشگران و 
دانشگاهیان هستند؛ 

هدف اصلی نشــریة »تحقیقات مراکز اطالع رسانی و کتابخانه های دانشگاهی« انتشار پژوهش های 	 
انجام شده در حوزه هایی است که به نوعی در بسط دانش نظری و عملی حرفه در بافت کتابخانه های 
دانشگاهی ســهم دارند. دانستن بیشتر دربارة چیستی و چگونگی پژوهش، به طور کلی و در رشتة 

اطالع رسانی، به طور مشخص، به ارتقای کیفی آثار ارسالی به این نشریه کمک می کند و 
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مخاطبان اصلی نشریة حاضر، دانشجویان و پژوهشگران حوزة اطالع رسانی و به ویژه اشخاصی هستند 	 
که در حوزة کتابخانه های دانشــگاهی مشغول یا عالقه مند به پژوهش و کار ند. یکی از فعالیت های 
اصلی کتابخانه های دانشــگاهی تشخیص و درک پرسش های کاربر و کمک به آنها در دستیابی به 
اطالعات مورد نیاز آنهاست. از آنجا که کاربران اصلی کتابخانه های دانشگاهی دانشجویان و استادان 
هستند و پژوهش از فعالیت های اصلی آنها به حساب می آید، پاسخ )یا کمک به پاسخ( به پرسش های 

مطرح شده توسط آنها، نیازمند داشتن توانمندی پژوهش و مهارت پرسشگری است. 

این مقاله با افزایش دانسته های خوانندگان در زمینة مفهوم گسست دانشی و چگونگی رصد آن، تا حد 
زیادی به تحقق آنچه به عنوان ضرورت این مطالعه مطرح شــد، یاری می رســاند. در ادامه آموزه های 
وعده داده شــده در بخش پیشــین ارائه شده اند. ابتدا شــمای کلی از این آموزه ها ارائه و در بخش های 

بعدی هر حوزه با جزییات بیشتر تشریح می شود.

برای رصد گسست دانشی، در یک نگاه
برای رصد دقیق گسست دانشی که ارزش مطالعه )و پرداخته شدن( دارد، الزم است که ابتدا پژوهشگر 
بتواند درک جامعی از دانش موجود دربارة موضوع موردنظر خود داشــته باشــد. ســپس بتواند از این 
درک برای تحلیل پژوهش هایی اســتفاده کند که در حوزة موردنظر وی انجام شده اند و نقطة خالی یا 
کمرنگی را در این پژوهش ها بیابد. این نقطة خالی که گسســت دانشی نامیده می شود، شاید مربوط به 
دانِش چیستی، چرایی یا چگونگی پدیده یا موضوعی باشد که به آن دانش موضوعی گفته می شود. به 

عنوان مثال دانش موضوعی سواد اطالعاتي در بخش صنعت، مشتمل بر موارد زیر است: 

دانش چیستی: مفهوم سواد اطالعاتی در بخش صنعت؛ 	 
دانش چرایی: چرایی نیاز به سواد اطالعاتی در بخش صنعت و	 
دانش چگونگی: چگونگی پیاده سازی، ترویج یا آموزش سواد اطالعاتی در بخش صنعت 	 

این نقطة خالی یا گسســت دانشــی همچنین شاید دانش روش شناختی باشــد، یعنی دربارة روش ها، 
رویکردها و ابزارهایی باشــد که برای کشــف دانش موضوعی )دانش چیســتی، چرایی یا چگونگی( 
استفاده شده اند. در مورد مثال باال، این دانش به ترتیب زیر تبیین پذیر است و امکان طرح پرسش هایی 

از این دست را امکان پذیر می کند: 
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دانش روش شناختِی چی تی )یا چگونگی مطالعه و کشِف چیســتِی سواد اطالعاتی در بخش 	 
صنعت(: چگونه مفهوم سواد اطالعاتی در بافت صنعت طراحی و تبیین شده است؟ محصول فکری 
چه کسانی است؟ یا محصول چه تحقیقاتی است؟ کّمی، کیفی یا ترکیبی؟ آیا براساس نظر شخصی 
یا تخصصی گروهی کتابدار تعریف شده است؟ یا براساس نظر کاربران اطالعات در بافت صنعت 

یا صنایع مشخصی مفهوم سازی شده است؟ 
دانش روش شــناختِی چرايی )یا چگونگی مطالعه و کشِف چرایِی ســواد اطالعاتی در بخش 	 

صنعت(: چرایی نیاز به سواد اطالعاتی در صنعت چگونه کشف شده است؟ پژوهشی برای کشف 
و تبیین آن صورت گرفته یا محصول فکری فرد یا افراد خاصی اســت؟ آیا براساس مطالعة مسائل 
و نیازهای اطالعاتی حرفه مندان این صنعت )یا صنعت مشــخصی مانند صنعت غذا( نیاز به ســواد 
اطالعاتی، کشف و تبیین شده است؟ یا براساس آنچه صاحبنظران دربارة نیاز به سواد اطالعاتی در 

صنعت گفته و نوشته اند، نیاز به سواد اطالعاتی در صنعت توجیه شده است؟ 
دانِش روش شناختِی چگونگی )یا چگونگی مطالعه و کشِف چگونگِی سواد اطالعاتی در بخش 	 

صنعت(: از چه رویکردها، روش ها یا الگو هایی برای طراحی و پیاده سازی برنامه های سواد اطالعاتی 
در صنعت، اســتفاده شده است؟ آیا از الگوهای موجود استفاده شــده است؟ یا براساس ملزومات و 
مناسبات خاص بافت صنعِت موردنظر، الگوهایی برای پیاده سازی سواد اطالعاتی طراحی شده است؟

برای رصد گسســت دانشی الزم است تا ابتدا پژوهشــگر مبانی نظری موضوع خود را مطالعه و »نقشة 
دانش« موضوعی و روش شــناختی موجود دربارة آن را ترســیم کند. ســپس از این نقشه برای تحلیل 
موضوعی و روش شــناختی پژوهش های پیشــین استفاده و بر اســاس آن »نقشة پژوهش« پژوهش های 

مرتبط با کار خود را ترسیم کند. برای مثال مشخص کند که: 

پژوهش های پیشــین به کدام بعد دانش ســواد اطالعاتی پرداخته اند و چه دانش جدیدی در بافت 	 
موردنظر تولید کرده اند؟ به دانش چیســتی ســواد اطالعاتی در بافت صنعت افزوده اند؟ یا به دانش 

چرایی و چگونگی آن؟
پژوهش های پیشــین از چه روش ها، ابزارها و رویکردهایی برای کشــف دانش چیستی، چرایی یا 	 

چگونگی ســواد اطالعاتی اســتفاده کرده اند؟ این پژوهش ها در چه بافت)هایی( انجام شــده اند؟ 
)صنعت غذا، خودروسازی، ...؟(

در ادامه نقشة دانش و پژوهش و چگونگی ترسیم آنها به تفکیک تشریح شده اند.
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ترسیِم نقشة دانشـ  تصویری تحلیلی از مبانی نظری موضوع
همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، نقشة دانش، ترسیم ساخت یافته ای از مبانش نظرل حوزة 
موضوعي موردنظر اســت. این نقشــه محصول مطالعه و دســته بندي دانش ه ته موضوع یا بنیان هال 
نظرل موضوع موردنظر اســت كه اغلب در قالب تعریف ها، الگو ها و نظریه ها وجود دارند. به شــرط 
مطالعة تحلیلِی منابع هسته و اصیل مرتبط با موضوع موردمطالعه، پژوهشگر می تواند دانش موضوعی و 

روش شناختی موضوِع موردنظر را استخراج و دسته بندی کند.
برای جســت وجوی مبانی نظری موضوع )که منابع اصیل حوزة موردنظر هستند( رویکرد قديم به 
جديد توصیه می شود، چرا که منابع موردنیاز برای بخش مبانی نظری، اغلب قدیمي ترین و پراستنادترین 
منابع حوزه به حساب مي آیند. به عنوان مثال اگر دربارة چیستی سواد،اولین بار اطالعاتی به وسیلة انجمن 
کتابداری امریکا اطالعاتی منتشر شده، الزم است تا پژوهشگر به این منبع و در صورت وجود ترجمه ای 
از ایــن منبع، به قدیمی ترین ترجمة آن مراجعه کند و این منابع را مبنای تحلیل خود قرار دهد، نه منابع 

بعدی را که به آنها استناد کرده اند.

شكل 1. چگونگش ترسیِم »نقشة دانش«

ــتي، نقشة دانش ــة چيس ــي مطالع چگونگ
چرايــي و چگونگــي موضــوع 

ــت مشــخص در باف

 
 «دانش ۀنقش». چگونگي ترسیمِ 1شكل 

 های نظری موضوع را کطف پایهتوانذ  میپژوهطگر  ،رویکردِ قذیم به جذیذگیری از این  بهرهبا 
، نقاط عطف رضذ دانص حوزه را مطخص و با برخورداری از ذکنسیر تکاملی آن را دنبال  و

موردمطالعه را به لحاظ روش  ۀحوزدلیل افت و خیسهای دانص  ،دانص روش ضناختی مطلوب

 شناختي موضوعي                                    روش    

چیستی،  ۀچگونگی مطالع
چرایی و چگونگی موضوع 

 در بافت مطخص

چیستی، چرایی و چگونگی 
 موضوع در بافت مطخص 

 

 مباني نظري موضوع پژوهش

 ها تعریف

 موضوع پژوهص چگونه تعریف ضذه است؟
 است؟   از چه منظرهایی به آن نگریسته ضذه

 چه اجسا و عناصری دارد و ارتباط آنها با یکذیگر چگونه است؟
 چرا به وجود آمذه است؟

است؟ محصول فکری یا پژوهطی چه کسانی چگونه به آن پرداخته ضذه 
 ؟انذ کردهاست و چگونه آن را طرح 

 هایی به آن پرداخته ضذه است؟ در چه بافت

 

 ها نظریه ها الگو

 دانش ۀنقش
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با بهره گیری از این رویکرِد قدیم به جدید، پژوهشگر می تواند پایه های نظری موضوع را کشف و 
سیر تکاملی آن را دنبال کند، نقاط عطف رشد دانش حوزه را مشخص و با برخورداری از دانش روش 
شــناختی مطلوب، دلیل افت و خیزهای دانش حوزة موردمطالعه را به لحاظ روش شناختی تحلیل کند 
)چگونگی بسط دانش روش شناختی با هدف کسب توانمندی تحلیل روش شناختی از دایرة این نوشته 

خارج است و در نوشتة جداگانه ای به آن پرداخته خواهد شد(. 

پرسش هايی برای کشف دانِش موجود دربارة موضوع مطايعه
برای مطالعه و تحلیل خالقانة دانِش موضوع مطالعه، طرح پرسش های زیر توصیه می شوند: 

موضوع پژوهش چگونه تعریف شده است؟.   1
از چه منظرهایي به آن نگریسته شده  است؟ .   2
چه اجزا و عناصري دارد و ارتباط آنها با یكدیگر چگونه است؟.   3
چرا به وجود آمده است؟.   4
چگونه به موضوع پرداخته شده است؟ از چه روش ها، ابزارها و رویکردهایی برای کشف چیستی، .   5

چرایی و چگونگی موضوع اســتفاده شــده است؟ محصول فكري یا پژوهشي چه كساني هستند و 
چگونه آن را طرح کرده اند؟

در چه بافت هایي به آن پرداخته شده است؟.   6

پاسخ به چهار پرسش اول نقشه ای از دانش چیستی، چرایی و چگونگی موضوع به دست می دهد. این همان 
نقشة دانش موضوعِی موضوع مورنظر است که امکان تحلیل موضوعی پژوهش های پیشین را فراهم می آورد. 
به عنوان مثال با در دســت داشتن اطالعات دسته بندی شــده ای از دانش چیستی سواد اطالعاتی، پژوهشگر 
درمی یابد که سواد اطالعاتی از منظرهای مختلفی تبیین شده است که برخی از آنها عبارتند از مجموعه ای از 
مهارت های اطالعاتی، توانمندکنندة یادگیری نحوة یادگیری، تسهیل کننده و هدایتگر حل مسئله و تصمیم 
گیری و شیوة آموزشی مولد. دانستن این دیدگاه ها به پژوهشگر کمک می کند که پژوهش های انجام شده 
را از این منظرها تحلیل، یعنی مشــخص کند که پژوهش های پیشین بر چه دیدگاه)هایی( تمرکز داشته  اند؟ 
همچنین با دانستن ابعاد مختلف سواد اطالعاتی، پژوهشگر می تواند تحلیل کند که پژوهش های پیشین سواد 
اطالعاتی، بیشــتر بر چه بعدی از آن تمرکز داشــته اند: »توانمندي تبیین و تشخیص نیاز اطالعاتي، توانمندی 

جست وجو و بازیابي اطالعات، توانمندي ارزیابي اطالعات، یا توانمندي استفادة مؤثر و اخالقي اطالعات؟«
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پاسخ به پرسش شمارة 5 نقشه ای از دانش روش شناختِی موضوع به دست می دهد و به پژوهشگر 
می گوید که دانش چیســتی، چرایــی و چگونگی موضوع موردنظر، هر یک بــا تکیه بر چه روش ها، 
ابزارها و رویکردهایی تولید و ســاخته شــده اند. به عنوان مثال با پاســخ به این پرسش که اصواًل مفهوم 
یا دانش چیســتی ســواد اطالعاتی با چه روش)هایی( کشف و ارائه شده است، شاید به این پاسخ برسد 
که دانش چیستی سواد اطالعاتی، در بیشتر پژوهش ها، محصول نظر شخصی کتابداران است نه مطالعة 
عمیق تجربة واقعی کاربران از اطالعات، در بافت رشته های مختلف دانشگاهی. از منظر گسست دانشی، 
به پژوهشــگر می گوید که برای کشــف تصویری واقعی از چیستی ســواد اطالعاتی در بافت کاربران 
دانشگاهی رشته های مختلف)یعنی آنگونه که در واقعیت بافت رشته های مختلف تجربه می شود( الزم 
است تا رویکرد متفاوت و مناسبی استفاده شود که امکان کشف تجربة واقعی سواد اطالعاتی کاربران 
را در بافت رشــته و دروس مختلف آنها امکان پذیر کنــد. به عنوان مثال رویکرد و روش انتخابی باید 

قابلیت طرح این پرسش ها را فراهم آورد: 

اصــواًل نیاز اطالعاتــی واقعی کاربران در بافت رشــته ای که در آن تحصیــل می کنند یا در بافت 	 
پروژه)های( درسی که انجام می دهند چیست؟

برای رفع این نیاز اطالعاتی به چه منابعی نیاز دارند و چگونه این منابع را به دست می آورند؟	 
بــرای جایابــی، ارزیابی و اســتفادة مؤثر و اخالقی از هر یــک از این منابع، به چــه توانمندی ها و 	 

آموزه هایی نیاز دارند؟

چنانکه در گذشته اشاره شد، توانایی رصد گسست دانشی )از نوع روش شناختی( مستلزم برخورداری 
از دانش روش شناختی عمومی و تخصصی است که فراتر از هدف این نوشته محسوب می شود. دانش 
روش شــناختی عمومی به پژوهشگر شــیوه های مختلف پرســیدن و تولید دانش را می آموزد و دانش 
روش شــناختی تخصصی، شیو های مختلف پرسیدن و تولید دانش در حوزة موضوعی موردنظر را در 
اختیار پژوهشــگر قرار می دهد. با علم به این شــیوه ها و کســب توانمندی پرسشگری علمی است که 
نخســت؛ پژوهشگر می تواند گسست دانشــی از نوع روش شناختی را رصد کند و دوم اینکه؛ می تواند 
دانش موجود دربارة موضوِع موردپژوهش خود را از منظر روش  شــناختی تحلیل و گسست دانشی از 
نوع روش شــناختی رصد کند. در صورت داشــتن دانش روش شناختی عمومی و تخصصی است که 
پژوهشــگر می تواند رویکرد یا روش جدید یا جایگزینی برای کشف دانش موضوعی پدیدة موردنظر 

پیشنهاد دهد و پژوهش مولدی را طراحی کند؛
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ترسیِم نقشة پژوهشـ  تصویر تحلیلی و منتقدانه ای از پژوهش های پیشین
پس از مطالعة جامع و ســاخت یافتة مبانی نظری موضوع و ترســیم نقشــه ای از دانــش موجود دربارة 
آن و شــیوه های پژوهش به کار رفته برای مطالعه و کشــف آن، پژوهشگر می تواند نقشه ای تحلیلی از 
پژوهش های انجام شــده در حوزة موردنظر ترســیم کند و به كمك نقشة دانش و درك جامعي كه از 
ابعاد مختلف موضوع به دست آورده است، بخش پیشینة پژوهش را از شكل توصیفِي صرف )شکل 2، 

جدول 1( به شكل تحلیلي و مولدی )شکل 3( تبدیل كند. 

شكل 2. شیوة سنتی ترسیِم »نقشة پژوهش«

رسم بر این است كه پژوهشگر مباني نظري و پیشینة پژوهش را به عنوان دو بخش مجزا و بدون ارتباط 
با هم ارائه مي دهد. در بخش مباني نظري،  تعریف ها و كلیات پژوهش و در بخش پیشینة پژوهش، سیاهه اي 
توصیفي از پژوهش هاي مرتبط با موضوع پژوهش را )جدول 1( ارائه می کند، که به دلیل در دست نداشتن 
نقشــة تحلیلی از دانش موجود دربارة موضوع است. پژوهشگر ابعاد مختلف موضوع و شیوه های مختلف 
دیدن و تحلیل کردن آن را نمی داند، از این رو تنها به ارائة گزارشی توصیفی از پژوهش های مرتبط بسنده 
می کند، بدون اینکه بتواند از منظر موضوعی یا روش شناختی، کاستی یا محدودیت آنها را تحلیل کند و به 

این ترتیب یکی از ملزومات اصلی موردنیاز برای رصد دقیق و علمی گسست دانشی را از دست می دهد.

 
 «پژوهش ۀنقش»سنتی ترسیمِ  ۀشیو. 2شكل 

پژٍّص را بِ عٌَاى دٍ بخص هجسا ٍ بذٍى  ٔپ٘طٌ٘است كِ پژٍّطگر هباًٖ ًظرٕ ٍ  اٗيرسن بر 
 ٔپ٘طٌٍ٘ كل٘ات پژٍّص ٍ در بخص  ّا رٗفتع  دّذ. در بخص هباًٖ ًظرٕ، ارتباط با ّن ارائِ هٖ

، كٌذ ارائِ هٖ (1)جذٍل را  رتبط با هَضَع پژٍّصّإ ه إ تَص٘فٖ از پژٍّص س٘اِّ ،پژٍّص
هَضَع است. پژٍّطگر ابعاد  ٓدربارتحل٘لٖ از داًص هَجَد  ًٔقطبِ دل٘ل در دست ًذاضتي  كِ

 ٔارائبِ  رٍ تٌْا ، از اٗيداًذ ًوٖهختلف دٗذى ٍ تحل٘ل كردى آى را  ّإ ضَُ٘هختلف هَضَع ٍ 
بذٍى اٌٗکِ بتَاًذ از هٌظر هَضَعٖ ٗا  ،كٌذٖ هّإ هرتبط بسٌذُ  گسارضٖ تَص٘فٖ از پژٍّص

 اًذ؟ ّاٖٗ اًجام ضذُ هَضَع هَردًظر چِ پژٍّص ٓدربار 
 اًذ؟ تَسط چِ كساًٖ اًجام ضذُ

 ًذ؟اُ كٖ ٍ كجا اًجام ضذ
 اًذ؟ ّا ٍ ابسارّاٖٗ اًجام ضذُ رٍش چگًَِ ٗا با چِ

 اًذ؟ بِ چِ ًتاٗجٖ دست ٗافتِ
 
 

 پژوهش ۀمطالعات پیشین يا پیشین

پژٍّص 
1 

پژٍّص 
2 

پژٍّص 
3 

پژٍّص 
4 

پژٍّص 
5 

پژٍّص 
پژٍّص  ...

8 

پژٍّص 
7 

پژٍّص 
6 

 پژٍّص ًٔقط
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جدول 1. نمايش توریفی پژوهش هال پیشین سواد اطالعاتش در رنع؟ )رويکرد غیرمويد(

پديدآور، 
سال نشر

جامعه/ باف؟ روش پژوهشعنوان پژوهش
پژوهش

يافته هال 
پژوهش

مشخصات كتابشناختي و پژوهشي پژوهش هاي پیشین در حوزة سواد اطالعاتي
مشخصات كتابشناختي و پژوهشي پژوهش هاي پیشین در حوزة سواد اطالعاتي
مشخصات كتابشناختي و پژوهشي پژوهش هاي پیشین در حوزة سواد اطالعاتي
مشخصات كتابشناختي و پژوهشي پژوهش هاي پیشین در حوزة سواد اطالعاتي

برای طراحی پژوهش های مولد الزم است تا پژوهشگر تصویری تحلیلی از سهم پژوهش های پیشین 
در توسعة دانش موضوعی و روش شناختی موضوع ارائه دهد. سپس با استناد به چنین تحلیلی، گسست 
دانشــی را در بافت پژوهش های پیشین مشخص کند، یعنی تبیین شود که پژوهش های پیشین در حوزة 
دانش موضوعی یا دانش روش شناختی کجا کار نکرده اند و کم یا حتی اشتباه کار کرده اند. همان گونه 
که در شکل 3 نمایش داده شده، نقشة دانش، دو لنز موضوعی و روش شناختی در اختیار پژوهشگر قرار 
می دهد که وی به کمک آنها می تواند پژوهش های پیشین را از منظر موضوعی و روش شناختی تحلیل 
و نقد و دقیقًا ســهم پژوهش های پیشــین را در ساخت دانش موضوعی و دانش روش شناختی موضوِع 
مطالعه مشخص کند. با در دست داشتن این دو لنز،  وي مي تواند این پرسش ها را از پژوهش هاي پیشین 

بپرسد و پیشینة پژوهش )نقشة پژوهش(  خود را به گونه اي تحلیلي ترسیم و تحریر كند:

 پژوهش هاي پیشین روي چه بعد یا ابعادي از موضوع كار كرده اند؟ 	 
پژوهش هاي پیشین از چه منظر یا دیدگاهي موضوع را مطالعه كرده اند؟	 
پژوهش هاي پیشین از چه روش ها،  ابزارها و رویكردهاي پژوهشي براي مطالعة موضوع استفاده کرده اند؟	 
پژوهش هاي پیشین بیشتر در چه بافت هایي اجرا شده اند یا بر چه بافت هایی تمرکز داشته اند؟	 

با اســتفاده از ينز دانش موضوعش در نقشــة دانش، پژوهشــگر ابعاد مختلف موضوع را از منظرهای 
گوناگــون مي بیند. به این ترتیب مي توانــد به گونه اي تحلیلي تر موضــوع موردمطالعة خود را تبیین و 
تشریح و با نمایش میزان درك و سواد خود از موضوع، در خود و خواننده، اعتماد موردنیاز براي دنبال 
كردن پژوهش را ایجاد کند و در عین حال با دقت بیشتري حدومرز و منحصر بودن پژوهش خود را در 
مقایسة با پژوهش هاي مشابه مشخص خواهد کرد، یعني كار خود را برندسازل و چشم انداز، مخاطب 
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و بازار مشخصی براي پژوهش خود تعیین می كند.یعنی به طور دقیق مشخص خواهد شد كه در صورت 
اتمام پژوهش وی، چه خروجي را به چه كساني ارائه خواهد كرد و كدام قطعة خالي یا كمرنگ نقشة 
پژوهش را پر خواهد کرد، و این چگونه در بســط عمقی و عرضی نقشة دانش حوزة موردمطالعه سهم 
خواهد داشــت. دربارة چگونگی تعیین سهم پژوهش در بسط عمقی و عرضی نقشة دانِش موضوع در 

نوشته ای جداگانه آموزه هایی ارائه خواهد شد.   
به عالوه، نقشة دانش به پژوهشگر كمك مي كند كه از كلي گویي هاي تكراري دربارة موضوع موردنظر 
كه اغلب به دلیل ضعف در توانایي تحلیل پژوهشگر و در نتیجه گرفتار ماندن در عادت كپي برداري است، 
پا را فراتر بگذارد و با دیدن ابعاد و رویكردهاي مختلِف موجود دربارة موضوع، آنچه مدنظر یا موردعالقة 

وي است را انتخاب و براي پژوهش خود هویت مشخص و منحصر به  فردی تعریف كند. 
با استفاده از ينز دانش موضوعش، پژوهشگر مي تواند گسست دانشي را از منظر موضوعي در نقشة پژوهش 
مشخص كند. در مثال سواد اطالعاتي در صنعت، به عنوان مثال، پژوهشگر مي تواند به این پرسش ها پاسخ دهد:

پژوهش هاي پیشین به سواد اطالعاتي در صنعت از چه منظرهایي نگریسته و به چه ابعادي از آن پرداخته اند؟	 

با استفاده از ينز دانش روش شناختش، پژوهشگر می تواند شیوه هاي مختلفي را كه پژوهش هاي پیشین 
براي مطالعة این موضوع استفاده كرده اند، شناسایي کند. برای مثال اینكه:

پژوهش هاي پیشین از چه رویكردهایي براي مطالعة موضوع استفاده كرده اند؟ این رویكردها بیشتر 	 
كّمي بوده اند یا كیفي؟ استقرایی یا قیاسی؟ اکتشافی، توضیحی یا توصیفی؟ ...

از چه ابزارها و روش هایي براي گردآوري و تحلیل داده اســتفاده كرده اند؟ پرسشــنامه، مصاحبه، 	 
مشاهده یا تحلیل محتوا؟ ...

موضــوع موردنظر در چه بافتي مطالعه شــده اســت؟ بافت مدرســه؟ آمــوزش عالی؟ صنعت؟ 	 
بیمارستان؟ کتابخانه؟ ...

این موارد از جمله پرســش هایي هســتند كه پاســخگویي علمي و مســتند به آنها، تنها با استفاده از لنز 
دانش روش  شــناختي امكان پذیر اســت. به كمك این لنز پژوهشــگر مي تواند از منظر روش  شناختي، 
پژوهش هاي پیشــین را تحلیل و گسست دانشي موجود در زمینة موردنظر را در نقشة پژوهش مشخص 
کند. به عنوان مثال وي شــاید دریابد كه پژوهش هاي انجام شــده در حوزة سواد اطالعاتي در صنعت، 
بیشتر با رویكردی كّمي انجام شده اند، دادة این پژوهش ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري و به كمك 

فنون آماري تحلیل شده اند،  و باالخره بیشتر این پژوهش ها در بافت آموش عالی انجام شده اند. 
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شكل 3. استفاده از »نقشة دانش«  برای ترسیم نقشة پژوهش )نقشه ای تحلیلی از پیشینة پژوهش(

با تلفیق آنچه پژوهشــگر از طریق این دو لنز می بیند، وی مي تواند ابعاد مختلف موضوع و دیدگاه های 
موجود دربارة آن را شناســایي و دســته بندي كند. ســپس از آنها به عنوان فیلتری براي تحلیل و دسته بندي 
پژوهش هاي پیشــین، از منظر موضوعي و روش  شــناختي، بهــره ببرد. یعني به جاي نــگارش توصیفي از 
پژوهش هاي پیشین )جدول 1(، آنها را از منظر موضوعي و روش شناختی دسته بندي و تحلیل كند. به عنوان 
مثال پس از مطالعة مباني نظري و ترسیم نقشة دانش موضوع موردمطالعه، وي شاید دریابد كه سواد اطالعاتي 
از پنج منظر شــایان پژوهش است: 1. ســواد اطالعاتي به عنوان مجموعه »مهارت هاي اطالعاتي«؛ 2. سواد 
اطالعاتي به عنوان »تفكر خالق«؛ 3. سواد اطالعاتي به عنوان ایجاد كنندة توانایي »یادگیري نحوة یادگیري«؛ 

4.  سواد اطالعاتي به عنوان توانایي »حل مسئله« و 5( سواد اطالعاتي به عنوان »شیوة آموزش مولد«. 

 پژوهش( ۀپیشینای تحلیلی از  نقشهپژوهش ) ۀنقشبرای ترسیم   «دانش ۀنقش». استفاده از 3شكل 

راچه بعد یا ابعادی از موضوعَايپيطيهپژيَص
اود؟مطالعٍكردٌ

از چه منظرهایی به موضوعَايپيطيهژيَصپ
 اود؟اودیابٍآنپرداختٍوگریستٍ

 ضىاختيلىسداوصريش لىسداوصمًضًعي

 پژوهش ۀمطالعات پیشین یا پیشین

 پژيَصۀوقط

ها و  رویكردها، روشَايپيطيهازچٍپژيَص
َایيبرايپژيَصمًضًعمًردوظرابسار

)َایي( بافتٍاود؟يدرچاستفادٌكردٌ
 اود؟مطالعاتخًدرااوجامدادٌ

 شناختی موضوعی                                    روش    

 دانش  ۀنقش

پژيَص
1 

پژيَص
2 

پژيَص
3 

پژيَص
4 

پژيَص
5 

پژيَص
پژيَص ...

8 

پژيَص
7 

پژيَص
6 

َاچيسيبٍچيستي،چرایييچگًوگيمًضًعآیاایهپژيَص-
اود؟بٍعبارتيسُميدرارتقايفُميكاربردمًضًعردوظرافسيدٌمً

اود؟چگًوٍ؟مًردوظرداضتٍ
چيستي،ۀَاضيًٌ،ابسار،یاريیکرديوًبرايمطالعآیاایهپژيَص-

 چرایييچگًوگيمًضًعمًردوظرارائٍدادٌاود؟چگًوٍ؟

 

 ها تحلیل موضوعی پژوهش ها تحلیل روش شناختی پژوهش
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جدول 2 نقش لنز دانش موضوعی و روش شناختی را در چگونگی تحلیل پژوهش های سواد اطالعاتی 
نشان می دهد که آن را به عنوان »مجموعه ای از مهارت ها« مطالعه کرده اند. این جدول نشان می دهد که چگونه 
دانش موضوعی و روش شــناختی به پژوهشــگر کمک می کنند تا پرسش های منتقدانه ای از پژوهش های 

پیشین بپرسد و سهم آنها را در تولید دانش موضوعی و روش شناختی حوزة مورد نظر ارزیابی کند. 

 جدول 2. پرسش هايی برای تحلیل موضوعی و روش شناختی پژوهش هال پیشین: 
مثال: تحلیل پژوهش های سواد اطالعاتی در رنع؟ 

ديد اه هال 
موجود دربارة 
سواد اطالعاتی

نام نوي نده، 
سال

پرسش هايی برای تحلیل 
محتوايیـ  موضوعی 
پژوهش های پیشین

پرسش هايی برای تحلیل محتوايی ـ روش شناختی 
پژوهش های پیشین

مجموعه اي از 
مهارت هاي 

اطالعاتي

نام 
نویسندگان 
و سال نشر 
تمام آثار 

مرتبط با این 
موضوع

عنوان  بــه  مهارت هایی  چه 
مهارت ســواد اطالعاتی در 
معرفی  پژوهش)هــا(  ایــن 

شده اند؟  )چی تی(

ایــن مهارت ها در  بــه  نیاز 
پژوهش)هــا(  ایــن  بافــت 
است؟  تبیین شــده  چگونه 

)چرايی(

پیاده ســازی، آموزش  برای 
یــا ارائــة برنامه های ســواد 
اطالعاتی چــه راهکارهایی 

ارائه شده اند؟ )چگونگی(

از چــه شــیوه ای بــرای تبیین ســواد اطالعاتی بــه عنوان 
مجموعــه ای از مهارت ها در بافت صنعت اســتفاده شــده 

است؟ )چگونگی مطايعة چی تی(
براساس بررسی نیازهای واقعی کاربران در بافت فعالیت های 

آنها در بخش صنعت؟ 
استفاده از الگوی نظری یا مدلی مرتبط که سواد اطالعاتی 

را در محیط کار تبیین کرده است؟ 
از الگویی نه چندان مرتبط با بخش صنعت یا محیط کار؟

با چه شــیوه ای و با اســتناد بــه چه شــواهدی چرایی نیاز 
بــه مهارت های ســواد اطالعاتــی را تبیین کرده اســت؟ 

)چگونگی مطايعة چرايی(
براســاس شواهد به دســت آمده از مطالعة ماهیت مسائل، 

فعالیت ها و آرمان های بخش صنعت؟ 
با استناد به شواهد کلی و غیرمرتبط با بافت صنعت؟ 

برای آموزش مهارت های ســواد اطالعاتــی از چه الگویی 
استفاده کرده است؟ )چگونگی مطايعة چگونگی(

ساخت الگویی متناسب با نیاز بافت صنعت موردنظر؟ 
اســتفاده از الگوهای آموزش ســواد اطالعاتــی مرتبط با 

صنعت و محیط کار؟ 
بازنگری الگوهای مرتبط موجود و بازطراحی آنها متناسب 

با نیاز بافت صنعت؟ 
اســتفاده از الگوی آموزش ســواد اطالعاتی غیرمرتبط با 

ملزومات و نیازهای بافت صنعت؟

براســاس چنین تحلیل منتقدانه ای پژوهشگر می تواند به دقت گسست دانشی موجود و حد و مرز آن 
را مشــخص کند. به عنوان مثال شــاید بر پایة چنین تحلیلی، پژوهشگر دریابد که بیشتر پژوهش های سواد 
اطالعاتی که به سواد اطالعاتی در بافت صنعت به عنوان »مجموعه ای از مهارت ها« نگریسته اند، بر چیستی 
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مهارت »جست وجو و بازیابی اطالعات« تمرکز داشته اند و نه توانمندی های »تشخیص و تبیین نیاز اطالعاتی« 
یا مهارت »ارزیابی اطالعات«. همچنین به لحاظ روش شناختی ممکن است دریابد که پژوهش های پیشین، 
این دانش چیستی سواد اطالعاتی را به کمک روش های کّمی )و نه کیفی( تولید کرده اند و نه بررسی تجربة 

واقعی کاربران اطالعات در بافت نقش ها و فعالیت های کاری آنها در بخش صنعت. 
براســاس این شیوة مطالعه تحلیل گرایانه، پژوهشگر می تواند جدولی تحلیلی )مانند جدول 3( را از 
پژوهش های انجام شــده در حوزة موضوعی موردمطالعة خود تهیه کند. این شــیوه به ویژه برای زمانی 
که پژوهشــگر در ابتدای راه پژوهش اســت و همچنان از حوزة دقیق کار خود مطمئن نیست، پیشنهاد 
می شــود. چرا که تصویری دقیق و تحلیلی از سطح و عمق پژوهش های انجام شده در حوزة مرتبط در 
اختیار وی قرار می دهد. برای بهره برداری مؤثر از این شیوة دسته بندی پژوهش ها، داشتن فایل جامعی 
از اطالعات کامل کتابشناختی پژوهش های سیاهه شده در هر ستون الزامی است، تا در مرحلة نگارش 
پیشــینة پژوهش و نهایی ســازی گزارش خود بتواند اطالعات کامل کتابشــناختی منابع ارجاع شده در 

جدول را در بخش »منابع و مآخذ« گزارش خود درج کند.

جدول 3. نمايش تحلیلی از پژوهش هال سواد اطالعاتش در باف؟ رنع؟

ابعاد موضوع يا 
ديد اه هال موجود 

دربارة آن

نوي نده، سال نشر 
تمام پژوهش های 

مرتبط با يک موضوع

جمع بندی از درياف؟ های 
محقق دربارة دانش موضوعی 
که پژوهش ها تويید کرده اند

جمع بندی از درياف؟ های محقق 
دربارة دانش روش شناختی که 

پژوهش ها تويید کرده اند
مجموعه اي از 

مهارت هاي اطالعاتي
 Johnson, 2000;

 Bill, 2010; Ford,
2005

بادامی، 1388، 
گردویی، 1390، 

جوان، 1387

چی تی: بیشتر بر مهارت جست وجو 
و بازیابی اطالعات تمرکز شده است 
چرايی: برای رفــع نیازهای اطالعاتی 
زیر، نیاز به این مهارت تبیین شده است:
کســب اطالعات روز دربارة قیمت 

کاالها
کســب اطالعــات دربــارة رقبــا و 

فعالیت های آنها
کســب اطالعات دربارة شــیوه های 

بازاریابی
به روز ماندن در حوزة تخصصی

چگونگی: براســاس الگوهــای عام 
سواد اطالعاتی و نه الگوهای متناسب 
با نیازهــای اطالعاتی بخش صنعت، 
کارگاه های آموزشی یک یا دو روزه 
برای آموزش جســت وجو و بازیابی 

اطالعات طراحی و ارائه شده است 

شــیوة کشف چی ــتی: مهارت 
جســت وجو و بازیابــی براســاس 
الگوهای موجود تعریف شده اند و 
مفهوم سازی یا الگوسازی جدیدی 
از ایــن مهــارت در بافت صنعت 

مورد نظر صورت نپذیرفته است.
شیوة کشف چرايی: برای کشف 
چرایــی نیــاز به این مهــارت، از 
پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده 
اســت. پرســش های پرسشنامه و 
مصاحبــه نیز برگرفتــه از مطالعة 
مبانی نظــری و پیشــینة پژوهش 

توسط پژوهشگر است.
کشف چگونگی: بــرای آموزش 
ایــن مهارت هــا از الگوهــای از 
پیش ساخته مانند الگوی اسکانل 

استفاده شده است.
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ابعاد موضوع يا 
ديد اه هال موجود 

دربارة آن

نوي نده، سال نشر 
تمام پژوهش های 

مرتبط با يک موضوع

جمع بندی از درياف؟ های 
محقق دربارة دانش موضوعی 
که پژوهش ها تويید کرده اند

جمع بندی از درياف؟ های محقق 
دربارة دانش روش شناختی که 

پژوهش ها تويید کرده اند
....توانایی حل مسئله

....تفکر خالق
....یادگیری نحوة یادگیری

....شیوة آموزشی مولد

در مجموع این شیوة مطالعه، امکان طرح پرسش های زیر را فراهم می آورد که پاسخگویی به آنها امکان 
تشــریح علمی و دقیق گسست دانشــی در پژوهش موردنظر را در اختیار پژوهشــگر قرار می دهند )شکل 3(:

 آیا پژوهش های پیشــین چیزي به چیســتي، چرایي و چگونگي موضوع موردنظــر افزوده اند؟ به 	 
عبارتي سهمي در ارتقاي فهم و كاربرد موضوع در بافت مورد نظر داشته اند؟ چگونه؟

آیا این پژوهش ها شــیوه، ابزار یا رویکردی نو برای مطالعة چیســتي، چرایي و چگونگي موضوع 	 
موردنظر ارائه داده  اند؟ چگونه؟

برای دســته بندی و نمایش تحلیلیـ  کتابشــناختی پژوهش های پیشــین، الگوی ارائه شده در جدول 4 
توصیه می شــود. این جدول توزیع پرداخته شدن به موضوع را نشان می دهد واینکه بیشتر پژوهش ها به 

چه بعد یا ابعادی از سواد اطالعاتی پرداخته اند.

جدول 4. ايگويی برای نمايش تحلیلیـ  کتابشناختی پژوهش هال پیشین 

ابعاد موضوع يا ديد اه هال 
موجود دربارة آن

نوي نده، سال 
نشر

روش و ابزار عنوان پژوهش
پژوهش

باف؟/ جامعة 
پژوهش

مجموعه اي از مهارت هاي 
اطالعاتي

توانایی حل مسئله

تفکر خالق

یادگیری نحوة یادگیری

ادامه ی جدول 3. نمايش تحلیلی از پژوهش هال سواد اطالعاتش در باف؟ رنع؟
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به لحاظ رفتار اطالع یابي،  بر خالف مباني نظري موضوع كه گردآوري آن رویكرد قدیم به جدیدی 
را طلب مي كرد، مطالعه و گردآوري پیشــینة پژوهش، مســتلزم رویكرد جديد به قديم است؛ چرا كه 
یكي از اهداف اصلي بخش پیشــینة پژوهش این اســت كه به پژوهشگر نشان دهد در حوزة موضوعي 
موردنظر وي، چه پژوهش هایي »قباًل« و »تاكنون« انجام شده اند.  از این رو جامعیت جست وجو و به روز 
بودن یافته ها در این بخش از مهم ترین مواردي هستند كه باید مد نظر قرار گیرند. با مطالعة پژوهش هاي 
جدیدتر، امكان ردیابي سریع تر و جامع تر پژوهش هاي قدیمي تر فراهم مي  شود. پژوهشگر با مراجعه به 
بخش »منابع و مآخذ« پژوهش هاي جدیدتر، مي تواند پژوهش هاي هم موضوع قدیمي تر را ردیابي كند 

و با صرف زمان كمتر به مجموعة جامعی از پژوهش ها در حوزة مورد نظر دست یابد. 

سخن پایاني
براي تبیین گسست دانشي الزم است تا ابتدا این گسست شناسایي شود. براي شناسایي این گسست باید 
پژوهشگر دانش خود را در دو حوزة موضوعي و روش شناختي )با مطالعة دقیق مباني نظري موضوع و 
مباني پژوهیدن یا فراگیری دانش روش شناختی1( بسط دهد و نقشة دانش )موضوعی و روش شناختی( 
حوزة موردنظر را ترســیم کنــد و بتواند از این دو منظر پژوهش هاي انجام شــده در حوزة موردنظر را 
تحلیل و نقاط خالي یا كمرنگ در نقشة پژوهش حوزة موردنظر را به طور دقیق مشخص کند. یعني نقشة 
دانش موضوع موردنظر طراحي شود و سپس با این نقشه پژوهش هاي انجام شده در حوزة موردنظر را 
مطالعه و تحلیل و مشخص کند در چه حوزة موضوعی کمتر پژوهش شده و از چه رویکردها، روش ها 

و ابزارهایی در پژوهش های پیشین کمتر استفاده شده است. 
درك جامع و دقیق پژوهشــگر از مباني نظري موضوع، به وي دید تحلیل گرایانه اي مي دهد كه به 
كمك آن مي تواند فراتر از كلیات را ببیند. موضوع را از منظرهاي مختلف تحلیل كند و دربارة گستره 
و ژرفاي پرداختن به آن )توســط دیگر پژوهشگران( صاحبنظرانه بگوید و بنویسد. با چنین پشتوانه ای،  
پژوهشــگر مي تواند تازگی را در حوزه های به ظاهر از دور خارج شده بیابد. وی احتمااًل در می یابد که 
در حوزه های به اصطالح »اشباع شده« و »تاریخ گذشته« اصواًل پژوهشی صورت نگرفته است که دانش 
موضوعی یا روش شــناختی تولید کرده باشــد، بلکه تقریبًا تمام پژوهش ها، دانش غیربومی را در بافت 
بومی آزمون )اغلب بازتأیید( کرده اند. این شــاهدی است که شاید در صورت تحلیل دانش موضوعی 

پژوهش های انجام شده در حوزة سواد اطالعاتی، به آن خواهیم رسید:

1. مباني پژوهيدن پايه هاي اصلي موردنياز براي توسعة دانش روش  شناختي را در پژوهشگر ايجاد مي كند.چنانكه در گذشته اشاره شد، 
پرداختن به اين موضوع، مستلزم نوشتار مجزايي است كه به ياري خدا بعدها به آن پرداخته خواهد شد.
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ســواد اطالعاتی در آموزش عالی ایران چیست؟ همان مفهومی را دارد که در بافت آموزش عالی 	 
آمریکا تعریف شده است. 

به سواد اطالعاتی در آموزش عالی ایران نیاز است؟ بله. 	 
چرا نیاز است؟ به همان دلیلی که در آموزش عالی آمریکا نیاز است.	 
چگونه باید آن را آموزش داد؟ با همان الگو هایی که در آمریکا و کشورهای غربی درست شده اند، 	 

مانند ACRL ,SCONUL ,Big6 و غیره.

احتمااًل الگوهای مشابهی در حوزة دیگر پژوهش ها به دست خواهد آمد که از منظر این نوشته، گویای 
ضعف در درک موضوعی و روش شناختی پژوهشگران و هادیان پژوهش است. ثمرة آن پدیدة »اشباع 
زدگی کاذب« در پژوهش است.نوعی اشباع زدگی که پژوهشگران را در تب و تاب رصد موضوع های 
لوکِس وارداتی گرفتار آورده اســت. موضوع هایی که امکان دفاع آسان تر و توجیه راحت تر تازگی یا 
»بکری« در پژوهش را فراهم می آورند و آنها را از بند نقد شدن دربارة اینکه »این موضوع قباًل کار شده!« 
نجات می دهد. این همان لوِپ رفتار »رفع تکلیفی« و تولید »پژوهش بی استفاده« است )شکل 4( که تنها 

شانس خروج از آن، ایجاد توانمندی »خوب پرسیدن« و »خالقانه اندیشیدن« در پژوهشگران است.  

 شکل 4. يوِپ رفتاِر »رفِع تکلیفی« ـ »پژوهش بی استفاده«

در مجموع نقشة دانش چراغي پیش روی پژوهشگر قرار مي دهد كه به كمك آن مي تواند مطالعة 
پیشــینة پژوهش را به گونه ای منتقدانه و ساخت یافته، خود هدایت کند و نقشة تحلیلي جامع و جذابی 
از پژوهش هاي پیشین در حوزة موضوعي موردنظر خود ارائه دهد و بر روی این نقشه، گسست دانشي 

کٍ در تافت سًاد اطالػاتی در آمًزش ػالی ایران چیست؟ َمان مفًُمی را دارد  
 تؼریف ضدٌ است. مریکا آآمًزش ػالی 

 تٍ سًاد اطالػاتی در آمًزش ػالی ایران ویاز است؟ تلٍ.  
 چرا ویاز است؟ تٍ َمان دلیلی کٍ در آمًزش ػالی آمریکا ویاز است. 
ي کطًرَای غرتی مریکا آکٍ در  َایی الگًچگًوٍ تاید آن را آمًزش داد؟ تا َمان  

 ي غیرٌ. ACRL, SCONUL, Big6ماوىد  ،اود ضدٌدرست 
، َا تٍ دست خًاَد آمد کٍ از مىظر ایه وًضتٍ دیگر پژيَص ِحًزالگًَای مطاتُی در  الًاحتما

آن ِ ثمرگًیای ضؼف در درک مًضًػی ي ريش ضىاختی پژيَطگران ي َادیان پژيَص است. 
تة ي تاب  اضثاع زدگی کٍ پژيَطگران را در وًػیدر پژيَص است.« اضثاع زدگی کاذب» ِپدید

تر ي  آسانَایی کٍ امکان دفاع  َای لًکسِ يارداتی گرفتار آيردٌ است. مًضًع رصد مًضًع
 ِدرتارآيرود ي آوُا را از تىد وقد ضدن  میدر پژيَص را فراَم « تکری»تر تازگی یا  راحتتًجیٍ 
تًلید  ي «یرفغ تکلیف»دَد. ایه َمان لًجِ رفتار  میوجات « کار ضدٌ!الً قثایه مًضًع »ایىکٍ 

خًب »تًاومىدی  ایجاد ،کٍ تىُا ضاوس خريج از آن( 4)ضکل است « استفادٌ تیپژيَص »
 .  استپژيَطگران  در« خالقاوٍ اودیطیدن»ي « پرسیدن

  
 «پژوهش بی استفاده»ـ « رفعِ تکلیفی». لوپِ رفتارِ 4شکل 

 «رفعِ تکلیفی»رفتار 

 «استفاده بیپژوهش »تولید 



46

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، دوره 47، شماره 1، بهار 1392

مد نظر پژوهش خود را دقیقًا ترســیم کند. براین اســاس وی می تواند گســتره و ژرفاي دانشــی را که 
بناســت پژوهش وی تولید کند، به گونه اي علمي و مســتند مشخص کند، یعنی سهم پژوهش خود را 
در تولید دانش موضوعی یا روش شــناختی موضوع موردمطالعه تعیین کند. این یعنی می  توانیم شــاهد 
تولید پژوهش هایي باشیم كه دانش،  دیدگاه یا راهكاري نو در بافت بومی کشور تولید می کنند؛  یعني 
پژوهش هال مويد که در صورت اثبات ضرورت و كاربردي بودن آنها در بافت پژوهش، ماند ارند.
امید که این اثر در زمینة مولدســازی پژوهش و لذت بخش کردن ســفر پژوهش کمک کوچکی 
باشــد. با توجه به ماهیت اســتقراییـ  اکتشــافی این مطالعه سپاســگزار می شــوم اگر خوانندگان عزیز 
بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود مطلب به نشانی maryamnazari76@gmail.com  ارسال 

کنند. پیشاپیش از وقت و نظر ارزشمند شما سپاسگزارم.

سپاسگزاری
کریستال سازی ایدة پژوهش مولد و ماندگار، مرهون بازخوردهای دست و دل بازانة پژوهشگران بسیاری 
اســت، از همة این دوستان صمیمانه سپاسگزارم. نهایی سازی نگارش این مقاله نیز مرهون بازخوردهای 
ارزندة دوســتان و دانشــجویان عزیزم: خانم ها ســپیده فهیمی فر، شادی مشــتاق، حمیده اسدی، مهسا 
گنجی، و آقایان مهندس عمار جاللی منش و دکتر یزدان منصوریان است. از همة این دوستان صمیمانه 
سپاســگزارم. ویرایش اولیه این اثر با دیدگاه های ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس علیدوستی ارتقا 

یافت. از مطالعة دقیق و موشکافانة ایشان بی نهایت سپاسگزارم. 
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