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مرور ادبیات موضوعی
پژوهش:
چالشها و راهکارها
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بازه پذیرش مقاالت این شماره از  96/10/1تا 97/3/31

چکیده
پیش روی برخی نوپژوهشـگران ،دانشـجویان کارشناسیارشـد یا دکتری
یکی از چالشهای ِ
رشتههای هنری و ازجمله طراحیصنعتی ،عدم آشنایی ایشان با ماهیت ،روشها و نگارش
مـرور ادبیـات موضـوع پژوهـش یـا  Literature Reviewاسـت .عـدم تسـلط در ایـن مهـارت
بسـیار کلیـدی و مهـم ،باعـث عـدم شـناخت کافـی ایـن پژوهشـگران از موضـوع موردبررسـی
شـده و تالشهـای پژوهشـی ایشـان را در لبـۀ تولیـد علـم قـرار نمیدهـد؛ بنابرایـن راندمـان
پژوهشـی پژوهشـگر« ،کاسـته» ارزیابی میشـود .این مقالۀ ترویجی ،ضمن معرفی این بخش
جدانشـدنی از انـواع همـۀ پژوهشهـا ،تلاش دارد روش کالسـیک بازیابـی اطالعـات و انجـام
بررس�ی ادبی�ات موضوع�ی پژوه�ش و ن�گارش دانش�گاهی ای�ن بررس�ی را آم�وزش دهد.
کلیدواژهها

دوره دریافت تا تأیید این مقاله 45 :روز

ادبیات موضوعی ،نگارش دانشگاهی ،سامانۀ بازیابی اطالعات ،مقالهٔ هیستوریوگرافیک ،سرقت
علمی ،ارجاعدهی
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مقدمه

تعاریــف متعــددی از کارکــرد بررســی ادبیــات موضوعــی یــا  Literature Reviewکـ�ه به اختصـ�ار آن را «اِ ل.آر )LR( ».نیــز میگوینــد ،ارائــه
ً
شــده اســت؛ مثــا وبســتر و واتســون ( )2002از آن تحــت عنــوان متنــی تحلیلــی و محتوامحــور از گذشــتۀ موضــوع یــاد می کننــد
یــا فرایدمــن ( )2018آن را از مهمتریــن اجــزای یــک پژوهــش معرفــی می کنــد .ایونــس و گروبــا ( )2005و نیــز پالتریــج و
اســتارفیلد ( )2007نیــز « »LRرا زمینــه ،فونداســیون و شــالودۀ یــک پژوهــش یــا رســاله اســتدالل میکننــد و
یهــای زمینــه و مرتبــط بــا موضــوع را بهنــگام
مدعــی هســتند کــه فصــل  ،LRفصلــی اســت کــه تئور 
شهــای پیشــین و نیــز تناقضــات ،اکتشــافات و پیشــرفتهای موضــوع را
کــرده ،پژوه 
مــورد بحــث و بررســی موشــکافانه قــرار میدهــد .درعین حــال بایــد ربــط محتوایــی
ادبیــات گذشــته موضــوع را بــا موضــوع مــورد پژوهــش تبییــن و تحلیــل کنــد.
تحلیــل نویســندگان از یــک موضــوع باشــد یــا
اگــر ایــن تبییــن ،داللــت بــر
ِ
عنــوان مقالــهٔ
مطالع ـهٔ روال نــگارش تاریــخ آن موضــوع باشــد از آن تحــت
ِ

یشــود .ایشــان اســتدالل میکننــد کــه در یــک LR
هیســتوریوگرافیک یــاد م 
دانشــگاهی ،بررس ـیهای تاریخــی ،جغرافیایــی حــوزۀ موردبحــث ،تعاریــف،
یهــای موجــود و حتــی حوز ههــای تخصصــی
مباحــث و اصطالحــات ،تئور 
ً
و حرفــه ای مرتبــط بــا موضــوع و اساســا هرچیــزی کــه بــرای جمعبنــدی و
معنــاداری رویکــرد و موضــوع پژوهــش انتخابــی شــما نیــاز باشــد ،باید بررســی
شــود .جمعبنــدی اینکــه اگــر مــا تحلیــل عالمانــه ای از گذشــتهٔ شــعبۀ علــم
یــا طراحــی کــه انجــام می دهیــم نداشــته باشــیم ،از کجــا اطمینــان حاصــل
می کنیــم کــه موضــوع موردبررســی پیشــتر توســط ســایرینی پژوهــش نشــده
اســت؟ یــا از کجــا اطمینــان حاصــل می کنیــم کــه مســیر آینــدۀ پژوهــش خــود
را به قــدر کفایــت روشــن کرده ایــم کــه بتوانیــم در سایه روشــنی های آن گام
ً
برداریــم و مســیر جدیــدی را بــه مرزهــای دانــش بگشــاییم؟ و نهایتــا چگونــه
اطمینــان حاصــل می کنیــم کــه وقتــی مقالــه ،فصــل یــا کتابــی در خصــوص
پیشــینه موضــوع مینویســیم ،عالقه منــدان موضــوع را بــه تحلیــل علمــی،
منطقــی و جدیــدی از ادبیــات موضــوع رهنمــون شــده ایم؟

بسیاری «پژوهش» را معادل «بررسی ادبیات موضوعی» یا «مرور متون»
تصور میکنند؛ در صورتیکه این دو باهم تفاوت ماهوی دارند .همانطور
که در نمودار  1ترسیم شده LR ،مرور تحلیلی ادبیات موضوعی تولیدشده
توسط سایر دانشمندان و محققان از گذشتۀ معلوم تا حال بوده و هدف
آن تبیین مرز موجود در دانش برای محقق و البته مخاطبان پژوهش
وی است .لیکن «پژوهش» به مجموعۀ فعالیتهای اطالق میشود که
پاسخدهی به پرسشهای پژوهش یا بررسی یک فرضیه ،برنامهریزی
ً
شده و هدف آن ایجاد شناخت یا حل یک مسئله و نهایتا ترسیم مرز
جدیدی در دانش موضوع است.
مرور ادبیات موضوعی پژوهش ،عبارت است از بررسی علمی تمام
مقالهها ،کتابها ،استانداردها ،قوانین ،مقررات یا بهطورکلی ،بررسی
علمی کلیۀ مستندات مکتوب و معتبر مرتبط با موضوع پژوهش در
بازۀ مقرر و بهمنظور تدوین گزارش تحلیلی و جامع این بررسی یا LR
 .از جمله مهمترین منافع تدوین یک
 LRخوب ،صرفهجویی زمان و هزینه برای پژوهشگر و سازمان حامی
پژوهش است که از بازتکرار کاری که پیشتر انجام شده ،پرهیز کنند.

نمودار  .1تمایز پژوهش با بررسی ادبیات موضوعی
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موضوعی مرتبط ،از اجزای
همانطور که اشاره شد ،بررسی ادبیات
ِ
مهم و ضروری هر پژوهشی است .وبستر و واتسون ( )2002استدالل
میکنند ساختار نگارش این بررسی ،باید محتوامحور باشد؛ اما این
ساختار محتوامحور در بررسی متون موضوعی چیست و در تناقض با
چه ساختاری قرار میگیرد؟ دو ساختار برای گزارش بررسی متون وجود
دارد :ساختار «مفهوممحور» 1و ساختار «نویسندهمحور» .2نهتنها برخی
از نوپژوهشگران ،سطح بررسی ادبیات موضوعی را به توصیف نظیر از
آنچه دیگران انجام دادهاند تقلیل میدهند ،بلکه این رویکرد در بین
برخی از محققان و استادان نیز رایج است .بهعنوانمثال ،اگرچه شفیعی
( ،1395ص )44در کتاب خود و در گام دوازدهم از تنظیم یک پیشنهاده
(پروپزال) که تالش کرده است با لحنی صمیمی با مخاطبان دانشجوی
خود صحبت کرده و ایشان را گامبهگام در تدوین پروپزال پایاننامۀ دورۀ
کارشناسیارشد راهنمایی کند ،لیکن مبحث «پیشینۀ پژوهش» را با
رویکرد نویسندهمحور آموزش داده ،مینویسد:

بلندباال از منابع ایجاد میکنند که در بهترین وضعیت خود ،تنها
فهرستی از یک کتابشناسی است (ر.ک .به شفیعی .)1395 ،در ساختار
مفهوممحور ،ادبیات موضوعی مورد تحلیل طولی 4و عرضی 5قرار گرفته،
روندها و روالها استخراج شده و متنی تلفیقی از ارزشهای احرازشده
و/یا خألهای موجود در ادبیات موضوعی تا این مقطع از زمان بهدست
میدهد .ساختارهای مفهوممحور براساس سبک و قلم شخصی
پژوهشگر نوشته شده و الگوهای خالقی را از تحلیل متون بهدست
میدهد که پیش از این سابقه نداشته است .خوانش ساختارهای
مفهوممحور برای مخاطبان ،روان و دارای الگویی یکپارچه و منسجم
از شروع تا انتها هستند .در مقابل ،در ساختارهای نویسندهمحور،
مخاطب در مسیری پرتزاحم و توقف (به تعداد منابع) و البته متونی
کرختکنندۀ ذهن قرار میگیرد که هر بخش از متن ،فاقد ربط منطقی با
سایر بخشها بوده و ربطشان همانقدر منطقی است که ربط نامها و
شمارۀ تلفنهای افراد در کنار هم و در یک دفترچۀ تلفن یا همانقدر که
اقالم فهرست خرید هفتگی یک خانواده به هم مرتبط هستند! نمودار ،2
این تقابل را به تصویر کشیده است.

دوست نازنین! در بخش پیشینۀ تحقیق تو باید تمام کتابها،
مقاالت و پایاننامههایی را که بهنوعی به بخشی از پژوهش
تو مرتبط هستند ،معرفی کنی .باید راهی را که تاکنون طی
شده معرفی کنی .در این بخش مینویسی که :براساس بررسی
انجامشده در فالن پایگاه اینترنتی ،کتابخانههای تخصصی
فالن و فالن و نیز آرشیو مجالت تخصصی ،هیچگونه کتاب،
ً
مقاله یا پایاننامه مستقلی که دقیقا به موضوع این پژوهش
پرداخته باشد مشاهده نشد .ولی پژوهشهای زیر به مسائلی
پرداختهاند که میتواند زمینهساز و پیشینۀ پژوهش تلقی شود:
 )1پایاننامۀ کارشناسی ارشد خانم/آقای  ...تحت عنوان  ...به
راهنمایی  ...که در سال  ...در دانشگاه  ...دانشکده  ...دفاع
شده است دارای  ...فصل است که در فصل  ...به موضوع نقش
سرمای هوا در نقل و انتقاالت گاز اشاره شده است و ...؛ ... )2
و  ،... )3عزیز دلم! همانگونه که میبینی باید همۀ موارد را
بهصورت تکتک بنویسی...
در صورتیکه «پیشینۀ پژوهش» که همان «مرور ادبیات موضوعی
پژوهش» است و در «کاربرگ درخواست تصویب طرح پایاننامۀ دوره
کارشناسیارشد» دانشگاه هنر و سایر دانشگاهها آورده شده ،باید
متنی باشد همبسته (و نه تکتک!) ،تحلیلی-انتقادی (نه توصیفی!)،
منسجم و کوتاه از وضعیت کنونی علم در حوزههای نظری و عملی
مرتبط با موضوع پایاننامه در جهان که موجبات تبیین چارچوب
نظری پژوهش ،تمرکز سؤاالت و الزامات پژوهشی و شناسایی جنبههای
نوآوری موضوع پایاننامه را فراهم میآورد .همچنین تصریح شده
ً
است که این متن باید حاوی ارجاعات درونمتنی و منحصرا از منابعی
باشد که در بخش فهرست منابع پژوهش فهرست شدهاند .وبستر و
واتسون ( )2002تصریح دارند که ساختار محتوامحور در بررسی ادبیات
موضوعی ،به ساختاری همبسته ،تحلیلی و انتقادی از متون اشاره
دارد که براساس مفاهیم (کانسپتها) ارگانیزه و به رشته تحریر درآمده
باشد .بهعبارتدیگر ،این گزارشها بهروشنی مخاطب خود را در بهترین
منظر 3برای نظارهگری علم در شعبۀ موردنظر قرار میدهد ولی در مقابل،
ساختارهای نویسندهمحور ،با تمرکز بر اینکه «چهکسی ،چهچیزی گفته
است» (فالنی گفته است فالن و بهمانی گفته است بهمان!) فهرستی

نمودار .2تمایز ساختار «محتوامحور» با ساختار «نویسندهمحور»
در نگارش ادبیات موضوعی

همانطور که اشاره شد ،نوشتارهای محتوا یا مفهوممحور ،بر پایۀ
استخراج مفاهیم و مضامین (و نه اشخاص) شکل میگیرد و هویت پیدا
میکنند .گذشته از ابزارهای سنتی مطالعۀ متون مانند فیشبرداری،
ابزار مناسبی که برای استخراج مفاهیم از ادبیات موضوعی پژوهش از
آن استفاده میشود «ماتریس مفاهیم» است .روش استفاده (ر.ک.
به جدول  )1این است که در ردیفهای این ماتریس ،به هر مقاله یک
کد انحصاری اختصاص داده میشود (مانند مقالۀ شمارۀ  1یا مقالۀ
عناوین مفاهیم موردمطالعه،
شمارۀ  )2و در ستونهای این ماتریس،
ِ
در سرستونهای آن قرار میگیرند (مانند مفهوم  ،Aیا مفهوم  .)Bسپس
کادرهای متقاطع این سطرها و ستونها با عالمتهایی معرفه برای

ٔ
نشانه اینکه مقاله مذکور حاوی مفاهیم
پژوهشگر (مانند آیکن « » به
 Aیا  Bو یا نظایر اینهاست) عالمتگذاری میشود .سپس متون نظیر
این مفاهیم با کدهای رنگی متفاوت در فایل یا پرینت مقالهها مشخص
شده ،امکان مطالعه عرضی یک مفهوم در مجموعهای از متون را برای
پژوهشگر فراهم میآورد .تدوین تحوالت این مفهوم درگذر زمان ،گام
بعدی پژوهشگر است.
جدول  .1نمونهای ژنریک از یک ماتریس مفاهیم
Concepts Matrix

Concepts
...

D

C

B

A

Article
1
2
3
...

اگر بپذیریم که پژوهش ،مسیر گذار از «پرسش» یا «فرضیه» به
«شناخت» یا «دانش» است ( )Visocky O’Grady, 2006دو گردنۀ
ً
مهم این گذار ،قطعا پژوهشهای هستیبخش ()Formative؛ جایی که
پژوهشگر با وا گرایی فعالیت های پژوهشی مرتبط ،تالش دارد ریختی
به پرسشهای خود دهد و پژوهشهای همگرا ()Summative؛ جایی
که پژوهشگر با همگرایی فعالیتهای پژوهشی مرتبط ،تالش دارد
دانشی تولید کند ،آنگاه باید بپذیریم که «مرور ادبیات موضوعی»،
ازجمله فعالیتهای اولیۀ هستیبخش یا فرماتیو به جریان و فرایند کلی
پژوهش است؛ چرا که تنها از طریق غور و َت َد ُبر در منابع مکتوب و معتبر
است که میتوانیم ریختی برای مختصات نسبی حوزه مورد پژوهشی
خود تعریف کرده و پرسش خود را از فازهای اولیه و تاریک پژوهش ،به
فازهای روشن آن رهنمون شویم.
پیتر و راگ ( ،1396ص )26به درستی استدالل میکنند« :هیچ پژوهشی
در انزوا صورت نمیگیرد بلکه در بستری از افکار پیشین ،شواهد موجود
و آزمونهای قبلی انجام میشود» .ازهمینرو ،میتوان از فصل ،LR
بهعنوان پل یا مفصل بین گذشته و آیندۀ علم در شعبۀ موردنظر یاد
کرد؛ بنابراین پژوهشگران مکلفاند که آگاهی و تسلط خود را بر بستری
که قصد دارند سازۀ پژوهش خود را برمبنای آن استوار سازند ،نشان
داده و به اثبات برسانند.
همانطور که اشاره شد ،ساختار کلی  LRبر تشریح منطقی یافتههای
ً
کلیدی گزارش شده که مستقیما با موضوع پروژه مرتبط است و البته
روند این یافتهها (چهکسانی ،چهزمانهایی ،چرا ،چطور و غیره) متمرکز
است .بدیهی است مانند سایر فصلهای یک رساله ،فصل مرور ادبیات
ً
کلی «مقدمه»« ،بدنۀ
موضوعی یک رساله نیز معموال شامل سه بخش ِ
اصلی و زیربخشهای آن» و «جمعبندی» است .در بخش مقدمۀ
ً
موضوع روششناسی جمعآوری اطالعات ،معرفی
فصل  ،LRعمدتا سه
ِ
ابعاد کمی ،زمانی و مکانی مجموعه اطالعات (مقالهها ،کتاب و غیره) و
البته روش تحلیل این اطالعات به بحث گذاشته میشود .در بخش
بدنۀ اصلی فصل  LRو زیرفصلهای آن ،به فراخور موضوع موردبحث،

ممکن است چیدمانها و تقسیمبندیهای متفاوتی پیش بینی و
پیشنهاد شود .لیکن هدف همگی آنها این است که در یک توزیع
ً
نسبتا متوازن (زیربخش ها) ،محتوای علمی تولیدشده توسط دیگران
مورد توصیف و تحلیل نقادانه قرار گیرد .اینکه جریان علم در موضوع
موردبحث ،چرا و از چه مسیری و با چه فرازونشیبها و چه نقاط عطفی
داشته است ،چه کسانی نقشآفرینان این مسیر بودهاند و در یک
جمله ،وضعیت و مختصات علم در موضوع موردبحث چگونه بوده و
جامعۀ بشری از آن چه میداند .پالتریج و استارفیلد ( )2007چیدمان
زیرفصلهای این فصل را بر اساس «پرسشهای پژوهش»« ،مضامین
حاضر»« ،متغیرهای موردمطالعه»« ،کرونولوژی یا تسلسل تاریخی از
قدیم به جدید»« ،دیدگاههای افراد حقیقی یا حقوقی» یا «ترکیبی از
همه یا چند تا از این رویکردها» معرفی میکنند .بدیهی است که در
هر یک از این چیدمانها ،معیار ارتباط مستندات معتبر (مقالهها،
کتاب و غیره) با موضوع موردبحث ،مضامین و کلیدواژههای مشترک با
موضوع رساله است .این ارتباطات میتواند در موضوع ،روششناسی،
رویکردها ،زمینهها ،داده های پژوهشی ،مبانی نظری ،محصول و نظایر
اینها باشد .در بخش جمعبندی این فصل ،ضمن معرفی بسیار مختصر
رابطۀ  LRانجام شده با اهداف رساله ،ارتباط و عملکردهای یافتههای
 LRرا با چارچوب نظری و مسئلۀ طراحی رساله (طراحی محصول یا
خدمات) به بحث گذاشته و شکاف یا نادانستههای دانش در هر یک
از این حوزهها را به تصویر میکشد .ا گر بپذیریم که نظریهها و تئوریها
برای توضیح ،پیشبینی و درک پدیدهها یا به چالش کشیدن دانش
موجود درباره یک پدیده ،توسعه پیدا میکنند ،آنگاه باید بپذیریم که
چارچوب یا مبانی نظری ،ساختارهایی منطقی هستند که برای حفظ
و حمایت این تئوریها ایجاد میشوند؛ بنابراین و درمجموع ،فصل
 LRباید در تقویت چارچوب نظری و تفکر انتقادی موضوع موردبحث
و بیان تفاسیر جمعی و تمایز مطالعۀ پژوهشگر از سایر مطالعات ،نقش
کلیدی ایفا کند .درعینحال ،پژوهشگر باید هوشیارانه ،شرافتمندانه و
عالمانه مراقب باشد که درهرصورت ،از مسیر کشف و گزارش حقیقت
فاصله نگیرد.

نوشتن
 LRیا مقاله را مینویسند؛ بنابراین «نوشتن» ،بخش مهمی از ارائه و
انتقال دانش ایجادشدۀ ناشی از بررسی ادبیات موضوعی پژوهش است.
از همینرو ،تصریح میشود که بدون مهارت و تجربۀ «خوب نوشتن»،
نگارش یک  LRیا یک مقالۀ مروری خوب ،تنها یک «وهم» است؛ چرا که
«نوشتن معمولی» را هر باسوادی میداند ،ولی متأسفانه «خوب نوشتن»
ِ
و «درستنویسی» را بسیاری نمیدانند .البته اینکه اآلن «ندانیم» عیب
نیست ،ولی اینکه «بدانیم» و بعد بر « ندانستن بمانیم ،یا « ندانیم که
نمی دانیم» مشکلساز خواهد بود! بنابراین« ،نوشتن» و آیین نگارش،
ً
(مجموعا به مفهوم «خوب نوشتن» و «درستنویسی» که فرایندی
زودبازده هم نیست) از مهارتهای ضروری و الزامی نوپژوهشگران و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای هنری است.
حری ( )1388نوشتن را سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و آرای
خویش تعریف و استدالل می کند که نوشتن ،راز بقا و ماندگاری در
مجامع دانشگاهی و علمی است .برهمین اساس ،اگر در مجامع
مفروض ،کسی پژوهش های اصیل نکند و ننویسد ،ولی همچنان بر
بقا باشد و ماندگار ،باید بر علمی بودن یا دانشگاهی بودن محل کار وی
که مبین تسلط روابط بر ضوابط در آن تنها مؤسسه بماند است ،شک
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کرد! از سوی دیگرَ ،
زیمن ( )1968در ضرورت نشر اندیشه ها و نتایج
ً
آثار پژوهشی ،اشاره به وجود «کوسه های نشر» دارد که دائما در تفکر
مال خود کردن تالش و دستاوردهای
بلع اندیشه های نشر نیافته و/یا ِ
وجود «قانون پیشگیری و مقابله
سایر پژوهشگرانند که متأسفانه و با
ِ
با تقلب در تهیۀ آثار علمی» مصوب  96/6/8مجلس شورای اسالمی،
نرخ فزایندهای در مجامع علمی کشور پیدا کرده است! همچنین
باور پریشانی که طی آن ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی را از نشر
ِ
آرای خود -که البته باید حاصل پژوهش های علمی و اصیل باشد-
منع می کند ،در بنیان ،فاقد وجاهت عقلی و علمی است و با هدف
پژوهشگران جوان و/یا با هدف ایجاد فاصلۀ
تخریب اعتمادبه نفس
ِ
مهندسیشده بین دانشجو و استاد ،طراحی شده یا بدتر از آن،
کورکورانه پیروی میشود؛ بنابراین دانشجویان و پژوهشگران جوان
باید -ولی با حساسیت و با اتکا به روشهای علمی و با نظارت مستقیم
و مسئوالنۀ استادان راهنما -نسبت به نشر آرای علمی خود مبادرت
نقد صاحب نظران ،اندیشهورزان و
ورزند و بدانند که تنها به محک ِ
داران بی طرف در حوزۀ موردنظر است که این دیدگاهها ارزیابی
تجربه ِ
شده و هویت علمی مییابند .حری ( ،1388ص )2مینویسد« :آنچه
در خلوت ذهنی فرد روی میدهد نه شایستۀ قبول است و نه سزاور
ً
رد» .هر نوشتهای الزاما باید از دو پیوند درونی و بیرونی بهرهمند باشد.
پیوند درونی ،ناظر به ربط و ساختار منطقی اجزای سخن است که
پیوند بیرونی ،ناظر به تعیین مختصات سخن پژوهشگر
معنادار باشد و
ِ
در بافت و ماتریس موضوع موردبحث است .ا گر پیوند درونی متن،
تشکیل معنا را در ذهن شما ممکن و تسهیل میکند ،پیوند بیرونی
متن ،شأن ،اعتبار و جایگاه سخن پژوهشگر را برای سایر پژوهشگران
موضوع تعیین میکند .لذا مهاجرت دادن سخن و رأی یک نویسنده
به یک نوشتۀ دیگر (بدون تفسیر ،تأویل یا تحلیل) نهتنها ارزشمند
نیست که یک ضدارزش و تضییعکنندۀ منابع و ازجمله انرژی و کاغذ و
البته وقت مخاطبان محسوب میشود.
نوشتار علمی باید درست ،دقیق،
چه  LRباشد ،چه مقاله یا کتاب،
ِ
کوتاه ،حقیقی ،مستقیم ،روان ،منطقی ،مفید و البته جذاب برای
مخاطبان آن باشد .اگرچه اصل ترغیب 6اشاره به فرایند جذب مخاطب
و حفظ رغبت وی برای مطالعه تا پایان نوشتار را دارد ،ولی تفسیری
از اصل کایزن در نوشتن میتواند به «نوشتن بسیار و بعد بازنگری،
بازنگری و بازنگری» که راز «خوبنویسی» است تعبیر شود .این اصل،
بر پایۀ این سخن نغز فارسی که «کار نیکو کردن از ُپر کردن است» استوار
است .در اهمیت «خوب نوشتن» شاید همینقدر کفایت کند که شاهد
بیاوریم که «نوشتن» از متغیرهای کلیدی تعریف مقالههاست؛ تعریف
موحد ( ،1393ص )22از مقالۀ علمی-پژوهشی بدین شرح است:
«نوشتهای کوتاه ،به نثر ،نشاندهندۀ نظر نویسنده در موضوعی
خاص و محدود ،رغبتانگیز ،با نثری روشن و رسا ،شامل ارجاعهای
الزم با ساختاری منسجم شامل مقدمه ،متن یا بدنه و نتیجه ،همراه
کتابشناسی مناسب» .نشریۀ دستاورد ( )1396مقاله علمی-مروری
را نوشتاری علمی که براساس تحلیل استداللی منابع مکتوب و معتبر
به رشتۀ تحریر درآمده باشد ،تعریف میکند و پایۀ آن را مبتنی بر
تحلیل مطالعات پیشین ،ارزشیابی انتقادی آنها و با توجه به اهداف و
نیازشناسی که بهمنظور خلق و تدوین نگرشی جامع از ادبیات موضوع
ً
پژوهش و ترجیحا در قالب جدولها و نمودارهایی که تعیینکنندۀ آرا،
رویکردها ،الگوها و روالهای 7ایجادشده باشند استوار میسازد.

حرفها ،کلمه را تشکیل میدهند؛ کلمات ،جمله را تشکیل میدهند؛
جمالت ،پارا گراف را تشکیل میدهند و پاراگراف ،واحد ساختمانی و
اصلی کلیۀ نوشتارهای علمی است ()Arnaudet & Barrett, 1990؛
شناخت نوپژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از
بنابراین
ِ
ساختار و روشهای توسعۀ پارا گراف در نگارش متون علمی ،ضروری
و الزامی است.
یک نوشتار به پارا گرافهای متعدد میشکند تا بتواند ایدههای
متعدد را مطرح کند .بهعبارتدیگر ،هر پارا گراف ،تنها باید حاوی یک
ایدۀ کانونی باشد .نمودار  ،3ساختار شماتیک یک پارا گراف کالسیک
در نوشتار علمی را پیشنهاد میکند .ایدۀ کانونی پارا گراف ،باید در
«جمله موضوعی» ،8یعنی نخستین جملۀ هر پارا گراف ،بهروشنی
مطرح شود .هر جملۀ دیگری در همان پارا گراف ،باید در خدمت و
در راستای توسعۀ ایدۀ کانونی پارا گراف (جملۀ موضوعی) قرار گیرد .به
دیگر سخن ،نخست ایدۀ کانونی را در نخستین جملۀ یک پارا گراف
مطرح میکنیم و بعد ایدههای پیرامونی حامی یا منتقد را در توسعۀ
ایدۀ کانونی استدالل میکنیم .شیوههای استدالل عبارت اند از
ُ
استقرایی[ 9استدالل از جزء (شاهد) به کل (اصل)] ،استدالل قیاسی
ُ
یا استنتاجی([ 10استدالل از کل (اصل) به جزء (شاهد)] و استدالل
ربایشی([ 11استدالل بر پایۀ بهترین شاهد (جزء) برای توجیه یک اصل
(کل)].

نمودار  .3ساختار شماتیک یک پارا گراف در نوشتار علمی

سامانههای بازیابی اطالعات
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معتبر برخط
در عصر اطالعات ،بدون دسترسی به منابع مکتوب و
ِ
ً
(آنالین )13در پایگاههای اطالعاتی اینترنتی ،تقریبا امکان بررسی
جامع ادبیات موضوعی پژوهشها دیگر غیرممکن است؛ بنابراین
داشتن دسترسی به این منابع ،پیششرط انجام  LRاست .سامانۀ
بازیابی اطالعات ( ،)IRSسامانهای است که پژوهشگران را در یافتن
و مورداستفاده قرار دادن اطالعات یاری میکند .البته استفاده از
 IRSدر شرایطی محقق خواهد شد که دانشجویان و نوپژوهشگران
دارای سواد یا مهارتهای چهارگانۀمبانی فناوری اطالعات (،)IT
مهارتهای اطالعاتی ،سواد کتابخانهای و سواد رایانهای باشند.
این چهار مهارت ،آنها را در زمرۀ باسوادان اطالعاتی 14قرار میدهد.
با تکیهبر این مهارتها و البته با توجه به دانش و تجربۀ تخصصی
پژوهشگر ،وی میتواند موضوع یا مسئلهای را تعریف کرده؛ سؤاالت
پژوهشی مرتبط و معتبر موضوع را استخراج نموده؛ مفاهیم کلیدی
موردنیاز حل مسئله را شناسایی کرده؛ اطالعات آنها را جستوجو
و در دسترس ساخته؛ آنها را مورد ارزیابی علمی قرار داده؛ با بررسی
محتوایی اطالعات ،تحلیل منطبقی را برای شناخت و/یا حل مسئله

ارائه کند .همان طور که در نمودار  4بهصورت شماتیکی ترسیم شده،
بسته به نتیجۀ جستوجوهای اولیه در گامهای آغازین پژوهش
که آیا اطالعات مرتبطی در حوزۀ موردنظر وجود دارد یا نه ،میتوان
استراتژیهای پژوهشی مناسب ( )Researchیا جستوجویی منطبق
( )Searchرا تدوین کرد.

نمودار  .4مسیرهای محتمل در آغاز پژوهش

منابع اطالعاتی میتوانند هرجایی در ساختار اینترنت قرار داشته
باشد .اما این اطالعات (در اینجا ،ناظر به کلیۀ منابع اطالعاتی (متن،
تصویر ،ویدئو ،داده و غیره) و ادبیات موضوعی پژوهش ازجمله مقاله،
کتاب ،استاندارد ،نقشه و نظایر اینهاست) در کجا ذخیره شدهاند
و روش جستوجو و بازیابی آنها چیست؟ آیا دانستن استراتژیهای
جستوجوی صفحههای وب ،دانش استفاده از موتورهای جستوجو
نظیر  Google، Yahoo، AltaVista، MSN، Answerو  Lycosو روش
استفاده از راهنمای موضوعی( 15طبقهبندی موضوعی منابع) و
روشهای استفاده از موتورهای فراجستوجوگر 16و مفاهیم مدرنی
نظیر اینها ،برای بازیابی اطالعات ضروری است؟ بهترین روش
بازیابی اطالعات ،استفاده از کاتالوگ کتابخانهها ،وبسایت پایگاههای
اطالعاتی و البته موتورهای پیشرفته جستوجوگر مثل گوگل و گوگل
اسکالر است .از آنجاییکه مکانیسمهای جستوجوی این موتورها
ً
متفاوت است و روشهای جستوجوی منابع آنها بعضا طوالنی،
معرفی این روشها از حوصلۀ این مقاله خارج است ،اما هر یک از
این موتورهای جستوجوگر ،راهنمای کامل و ساده ای از امکانات
جستوجوی خود را در بخش  Supportیا  Helpارائه کردهاند که
پژوهشگران میتوانند با مطالعۀ آنها ،نسبت به انتخاب استراتژی
جستوجوی مناسب پژوهش خود استفاده کنند .بهعنوان نمونه ،به
نشانی مندرج در فهرست منابع همین مقاله ( )Google, 2018مراجعه
کنید .پایگاههای اطالعاتی DAAI، DAR، Scopus، EBSCOhost
(ABI/Inform)، ScienceDirect، Elsevier، Business Source Pre mierو  Averyازجمله مهم ترین پایگاه های اطالعاتی مرتبط با حوزۀ
طراحی صنعتی است که شمار قابلتوجهی از نشریات علمی این حوزه
در آنها نمایه شدهاند.

فرایند تدوین LR
تدوین یک  LRخوب (بعد از یافتن و تدقیق موضوع) یک فرایند
رفت وبرگشتی از پنج گام اساسی و استراتژی های مرتبط است که
به منظور تدوین گزارش یک فعالیت علمی-مروری ،توسط مرکز آموزش
دانشگاه  UNSWسیدنی پیشنهاد شده است .این پنج گام اساسی
و راهکارهای آن ،با مقادیری دخل و تصرف و متناسب سازی با روند
پژوهش در ایران ،عبارت اند از:

1 .1جست وجو و یافتن منابع معتبر و مرتبط (مشتمل بر
فعالیت های شناسایی کلیدواژه های اساسی ،مضامین،
افراد و ژورنال های اصلی در بازۀ زمانی تعریفشده  +استفاده
از اینترنت ،پایگاه های داده و اطالعاتی و سامانه های
پژوهشی و البته کتابخانه ها برای دانلود مقاله ها  +تفکیک
منابع به اولیه (پژوهشی) و ثانویه (مروری) و شناسایی
منابع اصلی از فرعی  +استفاده از فهرست منابع انتهایی
اسناد یافته شده برای گسترش مستندات مرتبط با موضوع
 +مطالعۀ استراتژیک (سریع) منابع  +پیرایش و تعدیل
کلیدواژه های جستوجو و انجام مجدد زنجیرۀ فعالیت های
مذکور تا نقطه ای که اطالعات جدیدی بازیابی نشود).
بدیهی است وقتی اطالعات بسیاری بازیابی می شوند،
زمان توسعۀ
نشان از بلوغ موضوع مورد پژوهش دارد و ِ
تئوری توسط پژوهشگران ارشد است.
2 .2مطالعۀ انتقادی منابع (مشتمل بر فعالیت های شناسایی
زمینه ها  17و روندها  +شناسایی قوت و ضعف های مقاله ها
و زمینه  +ارزیابی انتقادی محتوا و مفاهیم و مناقشه های
پیرامون موضوع).
3 .3آمادگی برای نوشتن ( LRمشتمل بر فعالیت های آشنایی
با طول گزارش ،سبک نگارش و شیوۀ ارجاع دهی  +تصمیم
در خصوص زمان جمله ها و وجوه معلوم و مجهول آنها +
تدوین سرفصل های مفهوم محور و تماتیک  +برنامه ریزی
تدوین مقاله های مستخرج از .)LR
4 .4نوشتن ( LRمشتمل بر فعالیت های آشنایی با سرقت
علمی ،تخلفات پژوهشی و شیوه های ارجاع دهی  +تصمیم
بر ماهیت  LRبسته به مقطع تحصیلی :از دانشجویان
کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری انتظار می رود که
گزارش مرور ادبیات موضوعی خود را به ترتیب «توصیفی و
موضوع محور»؛ «تحلیلی و همگرا با پوشش روش شناسی»
ً
و نهایتا «ادغامی تحلیلی و انتقادی با پوشش دهی جهانی
از ادبیات موضوعی» به رشتۀ تحریر درآورند  +نوشتن بخش
پیش درآمد و سپس بخش های تابعه  +آ گاه سازی مخاطب
متن از مفاهیم آموخته ضمن احترام به نویسندگان پیشین
 +پرهیز از منفی گرایی ،بدبینی و ناشی گری در اتخاذ رویکرد
انتقادی از پژوهشگران پیشین  +آ گاهسازی مخاطب متن
از پیوستارهای خطا در منابع دیگر به دلیل اقتباس های
زنجیره ای از یکدیگر  +اتخاذ رویکرد انتقادی ولی با توجیه
ً
انتقاد و صرفا با استدالل های منطقی و شواهد عینی).
5 .5شناسایی و معرفی خأل اطالعاتی و دانش و اثبات مدلل
اینکه  LRحامی رویکرد پژوهشی منتخب برای موضوع
موردبحث است.

تخلفات پژوهش و سرقت علمی
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در تعریف ،به حلقه یا زنجیرهای از فعالیت ها اطالق می شود که ایده،
ً
اثر ،سخن ،کار و یا اساسا هر چیزی را که در تملکت معنوی دیگری
است ،گرفته و آن را به نام خود یا غیر از مالک حقیقی اثر نشر دهد.
به عبارت دیگر ،هرگونه سوءاستفاده از دستاوردهای علمی دیگران

11

12
دسـ ـ ـت ـ ــاورد

و ارائۀ اطالعات نادرست ،تخلف پژوهش محسوب می شود (عتف،
 .)1391رعایت منشور و موازین اخالق پژوهش بر هر پژوهشگری واجب
است.

سـال بی ـســت و هشتم
شـ ـمــارۀ 39
بهار 1397

در رأس مهم ترین و مؤثرترین روش برای پرهیز از سرقت علمی و
تخلفات پژوهشی ،در وهلۀ نخست ،غلبه بر اغوا و وسوسۀنفس اماره
َ
بالسوء 19و تقویت نفس لوامه 20است که اولی ،وسوسۀ کسب امتیازی
بزرگ را در برابر هیچ یا اندکی تالش در دل انسان میاندازد و دومی،
مسیر توبه و بازگشت از خطا را برای انسان هموار میسازد .در مقابل،
درک لذت واقعی حقیقت و زندگی شرافتمندانه میتواند وسوسۀ نفس
را بی اثر یا به میزان قابلتوجهی کاهش دهد که البته ،استقرار نظامهای
پیشگیری و مقابله با سرقت علمی و تخلفات پژوهشی و نیز ،تضمین
کارایی و عملیاتی بودن این سامانهها در دانشگاهها و مؤسسههای
پژوهشی هم بیتأثیر نیست! در وهلۀ دوم ،آگاهی کامل از قوانین،
شیوههای رعایت حقوق مالکان معنوی و روشهای ارجاعدهی
است که میتواند دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نوپژوهشگران را از
علمی ناخواسته بازدارد .از
ارتکاب به تخلفات پژوهشی و سرقتهای
ِ
مهمترین قوانین مرتبط با سرقت علمی در ایران ،میتوان به «منشور
تدوین
و موازین اخالق پژوهش» « +مرامنامه اخالق پژوهش»،
ِ
گذاری حوزۀ معاونت
اخالق پژوهش مرکز برنامهریزی و سیاست
کمیته
ِ
ِ
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری« ،قانون پیشگیری
و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی» ،مصوب مجلس شورای اسالمی
مورخ  ،96/6/8و «مصادیق و دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات
پژوهشی» ابالغی مورخ  93/12/25وزارت عتف اشاره کرد .به
دانشجویان و نوپژوهشگرانی که برمیگزینند که زندگی هوشمندانه (در
معنای انطباق با حقیقت) و حیات علمی افتخارآمیز و شرافتمندانهای
داشته باشند ،مطالعۀ دقیق این اسناد و بهنگامسازی دانش خود از
ً
پیشرفتهای علمی در این زمینه (حداقل بهطور سالیانه) ،مؤکدا
توصیه میشود .همۀ این اسناد با یک جستوجوی سادۀ عنوان در
گوگل ،قابلدستیابی است.
برخی از مهمترین و/یا شایعترین عوامل تخلفات پژوهشی مندرج
در «منشور و موازین اخالق پژوهش» عبارتاند از :نداشتن تخصص
و انجام پژوهش؛ عدم آشنایی با روشهای علمی پژوهش؛ غیراصیل
بودن موضوع پژوهش؛ عدم استفادۀ مناسب از منابع مکتوب؛ عدم
صداقت در کلیت و اجزای فرایند پژوهش؛ جانبداری؛ خیانت در
امانت؛ ترس از بیان حقیقت؛ عدم نقدپذیری؛ عدم تعهد به زمان؛
تدوین نامناسب گزارش پژوهش؛ عدم رعایت منافع تمام ذینفعان
در طول فرایند پژوهش؛ عدم معرفی سازمان حامی پژوهش؛ آگاه
نساختن آزمودنیها از حقوق خود در آغاز و قبل از انجام پژوهش؛
کسب رضایت آگاهانه و آزادانۀ آزمودنیها؛ عدم حفظ حریم خصوصی
افراد حقیقی و حقوقی؛ عدم رعایت اصل ناشناسی یا محرمانگی
آزمودنیها؛ عدم رعایت سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی آزمودنیها
(اعم از گیاه ،حیوان ،انسان ،اشیا و محیطهای طبیعی و مصنوع)؛
عدم رعایت و گزارش اخالق پژوهش؛ جعل و تحریف دادهها؛ سرقت
علمی؛ اجارۀ علمی؛ تعارض منافع بین حقوق آزمودنیها و منافع
مؤسسه؛ عدم ارجاع و استناد مناسب به منابع مکتوب مورداستفاده؛
عدم رعایت شیوههای مناسب بازگفت و بازنویسی؛ عدم استناد به
منابع غیرمعتبر و موثق؛ عدم مشارکت قابلتوجه در تولید علمی؛ عدم
مسئولیتپذیری نویسندۀ مسئول در برابر وظایف یا نویسندگان در
برابر محتوای تولیدشده؛ عدم سپاسگزاری از مساعدتهای افراد و

سازمانها در فرایند پژوهش؛ انتصاب جعلی (غیرواقعی) پژوهش به
افراد یا سازمانها؛ تدوین مبهم نتایج؛ ارسال موازی (ارسال همزمان
یک مقاله برای چند ژورنال)؛ ارسال مجدد (ارسال مجدد یک مقاله
چاپشده به یک ژورنال یا همایش دیگر)؛ نشر همپوشان (نشر دو یا
چند مقاله مشابه) و نشر تکهای (تکهتکه کردن نتیجۀ یک پژوهش
یکپارچه و نشر آنها در چند مقاله).
تخلفات پژوهشی و سرقتهای علمی ،به این سرفهرست مختصر
محدود نمیشوند .درعینحال ،کشف و شناسایی فرایندهای
پیچیده و مهندسیشدۀ تخلفات پژوهشی کار آسانی نیست ،ولی
امکانپذیر است و البته نیازمند دانش ،صبوری و تجربۀ بازرسان
علمی در رصد الگوها و ماهیت فعالیتهای پژوهشگر یا به اصطالح
«پژوهشگر» درگذر زمان و با در نظر گرفتن میزان همبستگی این الگوها
با سایر متغیرهای کمین (نظیر رصد سوابق پژوهشی فرد در سنوات
گذشته ،رصد مسئولیتهای اجرایی ،حوزههای فعالیت و نشر ،رشتۀ
تخصصی و غیره) است .علت امکانپذیر بودن کشف و شناسایی
تخلفات پژوهشی بهظاهر پیچیده و مهندسیشده ،یک اصل مهم
است و آن ،این ضرب المثل پارسی است که «شترسواری دوالدوال
ً
نمیشود» و نهایتا فردی که از حقیقت فاصله میگیرد ،نشانی از تخلف
از خود بهجا میگذارد و البته این واقعیت که نشانهها ،نمیتوانند
برای ابد از چشم بازرسان علمی برجسته و/یا وجدان عمومی جامعۀ
مخاطب ،مخفی بمانند.
با توجه به ماهیت فصل مرور ادبیات موضوعی رسالههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی یا مقاالت علمی-مروری که بناهایی است برپاشده
بر فونداسیون مالکیت معنوی دیگران ،این نوشتارها ،بسیار مستعد
عدم رعایت آ گاهانه یا ناآ گاهانه اصول اخالق پژوهشی توسط پژوهشگر
است و لذا شرط اخالق و عقل است که تدوین این نوشتارها ،با
حساسیتهای مضاعف و دوچندان انجام پذیرد.

ارجاعدهی
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در تعریف ،ارجاعدهی به عمل معرفی جزئیاتی از یک منبع علمی
مرتبط با موضوع پژوهش ،به میزانی که شناسایی کامل آن برای
سایرین کفایت داشته باشد ،اطالق میشود؛ بنابراین ارجاعدهی
تصدیق مشارکت سایرین در اثر پژوهشی پژوهشگر است .همانطور
که توضیح داده شد ،عدم ارجاعدهی یا ارجاعدهی نامناسب یا
غیرواقعی ،از مصادیق تخلف پژوهشی یا سرقت علمی است؛ بنابراین
ً
ً
نوپژوهشگران مجددا و مؤکدا توصیه میشوند که اصول ارجاعدهی
مناسب را بیاموزند و عمل کنند.
هر متن یا سند علمی استفادهشده در یک نوشتار علمی ،باید در دو
محل و در هر محل ،به شیوهای متفاوت مورد ارجاعدهی قرار گیرد :اول
در بدنۀ نوشتار ،بهصورت ارجاع کوتاه درونمتنی 22و دوم در فهرست
عنوان ارجاع کامل برونمتنی .هیچیک
منابع 23پایان نوشتار و تحت
ِ
ِ
از این دو جزء ،جایگزین آن دیگری نیستند و وجود هر دو برای
معرفی یک سند در یک نوشتار علمی ضروری است .بهعبارتدیگر،
نمیتوان بهدلیل وجود یک جزء ،از درج جزء دیگر صرفنظر کرد .برای
توضیح این دو جزء از ارجاعدهی ،فرض کنید در یکی از سبکهای
ارجاعدهی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،پژوهشگر فرضی به
نام «پایا پژوهنده» ،مقالهای با عنوان «طراحی زایشی» در شمارۀ 39
دورۀ 28ام سال  1397نشریه دستاورد به چاپ رسانده است و این

سند علمی مورداستفادۀ یک نوشتار علمی-مروری قرار گرفته است.
این سند ،باید درون متن آن نوشتار ،بهصورت ( ...پژوهنده)1396 ،
معرفی شده ،در پایان نوشتار ،ارجاع کامل برونمتنی آن بهصورت زیر
در فهرست منابع مورداستفاده در آن نوشتار درج شود( :پژوهنده ،پ.
( ،)1396طراحی زایشی ،دستاورد ،)39(27 ،ص ص .)33-27
ارجاعات درونمتنی یا به صورت شمارهگذاری 24در بدنۀ نوشتار
ً
درج میشوند؛ مثال [ ]17یا به صورت (نویسنده ،تاریخ) .25در مدل
شمارهگذاریشده ،مستندات از شماره [ ]1تا هر تعداد سند غیرتکراری
که در متن مورد ارجاعدهی قرار میگیرد ( )Nشمارهگذاری میشوند و
در فهرست منابع پایان نوشتار ،این اسناد استفادهشده ،به شمارۀ
نظیری که در متن ارجاع شدهاند و به ترتیب از  1تا  Nبه طور کامل
معرفی میشوند .در مدل (نویسنده ،تاریخ) ،هرجایی از بدنۀ نوشتار
که سندی مورد ارجاعدهی قرار میگیرد ،نام نویسنده و تاریخ نشر
سند ،درون پرانتز قرار گرفته و در فهرست منابع پایان نوشتار ،به ترتیب
حروف الفبا و بهطور کامل درج و معرفی میشوند.
برعکس ارجاعات درونمتنی که تنها به دو سبک «شمارهگذاریشده»
و «نویسنده ،تاریخ» محدود میشوند ،روشهای ارائۀ ارجاعات
برونمتنی (شیوۀ ارائۀ مستندات پژوهشی در فهرست منابع) دارای
انواع متعددی و بیش از  500سبک است .از مشهورترین سبکهای
معرفی منابع در فهرست پایانی نوشتار (برونمتنی) ،میتوان به
سبکهای مرجعنویسی  APAو  ،Harvardبه ترتیب در علوم
انسانی/هنر و علوم/مهندسی اشاره داشت .راهنمای استفاده از این
سبکهای ارجاعدهی ،با یک جستوجوی ساده عنوان در گوگل،
قابلدستیابی است.
ً
تعاریف تقریبا مشابهی برای «فهرست منابع» و «کتابشناسی»26
اگرچه
ِ
ً
وجود دارد ،لیکن معموال «فهرست منابع» به فهرست همۀ اسناد
و اطالعاتی که در بدنۀ یک نوشتار علمی مورد ارجاع درونمتنی قرار
گرفتهاند -ازجمله کتاب ،مقاله ،نقشه ،عکس ،سالنامه ،استاندارد،
ً
آییننامه و نظایر اینها -اطالق میشود و «کتابشناسی» ،معموال به
فهرست همۀ اسناد و اطالعاتی که در پیوند با موضوع تحت بررسی و
ً
تفحص ،توسط پژوهشگر مطالعه شده ،لیکن لزوما در متن نوشتار مورد
ارجاع قرار نگرفتهاند اطالق میشود.

جمعبندی
همانطور که اشاره شد از چالشهای جدی نوپژوهشگران و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای هنری ،عدم آ گاهی و
آشنایی ایشان با ماهیت ،روشهای مرور ادبیات موضوعی پژوهش و
ً
نهایتا نگارش فصل  LRرساله یا مقالههای علمی-مروری مستخرج از
آن است .در این مقاله ،تالش شد که این مضامین ،شناسایی شده،
راهکارهایی برای بهبود نگارش علمی این نوشتارها ارائه شود .لیکن،
این مقاله بههیچروی ،مدعی پوششدهی به تمام مضامین مربوط به
نگارش ( LRمرور ادبیات موضوعی پژوهش) نیست .بلکه رویکرد این
«آب دریا را ا گر
مقاله ،بیشتر توصیۀ حضرت موالنا بوده که میفرمایدِ :
نتوان کشید  -هم بهقدر تشنگی باید چشید»
به نوپژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتۀ طراحی
ً
صنعتی توصیه میکنم که حتما یک مقالۀ علمی-مروری درخور ،از
پژوهشها و فصل بررسی ادبیات موضوعی رسالۀ خود ،به رشتۀ تحریر
درآورند .همانطور که اشاره شد ،هدف مقالۀ مروری نیز مشابه فصل

موضوعی پژوهش) بوده؛ بنابراین اصول کلی
( LRفصل مرور ادبیات
ِ
تولید محتوا در نگارش فصل  LRو مقاالت علمی-مروری کما کان
یکسان هستند .اشاره شد که  LRو مقالههای مروری ،برنامهریزی
میشوند که وضعیت علم در شعبۀ موردنظر پژوهشگر را تحلیل کنند
طریق بازیابی اطالعات ،مطالعۀ سریع متون بازیابی شده
و این کار را از
ِ
27
(مطالعۀ استراتژیک) و سپس مطالعۀ عمیق متون منتخب،
ارزشیابی متون ،تقسیمبندی مفاهیم ،استخراج الگوها و روندها،
کشف نقاط قوت و ضعف ،تنظیم یافتهها و تدوین گزارش و بازنگری
رفتوبرگشتی گزارش تدوینشده ،انجام میدهند .برخالف باور گروهی
از کهنه یا نوپژوهشگران که ارزش مقالهها و نوشتارهای مروری را کمتر
از مقالههای پژوهشی میدانند ،باید تصریح کنم که مقالههای مروری
(البته مشروط به رعایت اصول علمی این فعالیت) اغلب توسط کسانی
نوشته میشوند -یا بهتر بگویم -باید نوشته شوند که دانشی بهنگام
در ادبیات موضوعی داشته ،صاحب سبک و مسلط به تخصص،
آشنا با جریانها ،روندها ،افراد و گروههای تخصصی باشند .مقالههای
مروری ،نقدی علمی از تاریخ علم در شعبۀ موردنظر بهدست میدهد
منبسط تولید محتواها را مترا کم میسازد؛
و از اینجهت که بازۀ زمانی
ِ
هر یک از موضوعات متفرق با منشأ متفاوت و متنوع را در مختصات
نگاه ماکرو (کل نگر)
خودشان مینشاند؛ مفاهیم و مضامین را با ِ
نگاه میکرو (جزءنگر) ،معناداری آنها را به محک تجربه
دستهبندی و با ِ
و دانش مسلط پژوهشگر شناسایی و گواهآوری (استدالل) میکنند و
میتوانند بسیار ارزشمند باشند.
ً
بسیار بخوانید و بیندیشید و حتما بنویسید .دانستن ،اندیشیدن و
نوشتن ،هیچ تعارضی با «دیزاین» ندارند.
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پینوشتها

11. Concept-Centric
22. Author-Centric
33. Vista

4 .4منظور از مطالعه یا تحلیل طولی ،بررسی یک محتوا یا مفهوم در یک متن (یک کتاب یا
مقاله) است.
5 .5منظور از مطالعه یا تحلیل عرضی ،بررسی یک محتوا یا مفهوم در یک مجموعه متون
(کتابها یا مقالهها) و در یک بازۀ زمانی و/یا مکانی مشخص و تعیینشده است.
66. Persuasive Principle
77. Trends
88. Topic Sentence
99. Inductive Reasoning
1010 Deductive Reasoning
1111 Abductive Reasoning
1212 IRS= Information Retrieval System
1313 Online
1414 Information Literacy
1515 Subject Directory
1616 Meta Search Engines
1717 Themes
1818 Plagiarism

َ
َ
1919از مضامین قران کریم و مرتبط با نفوس چهارگانه انسان (اماره ،لوامهُ ،مطمئنه و ُم َلهمه)
است .نفس اماره ،انسان را بهسوی کارهای ناشایست هدایت میکند.
َ
َ
ُ
2020از مضامین قران کریم و مرتبط با نفوس چهارگانه انسان (اماره ،لوامه ،مطمئنه
و ُم َلهمه) است .نفس لوامه ،سرزنشگر انسان از کارهای ناشایست وی بوده و از آن به
«وجدان» تعبیر میشود.
2121 Referencing & Citation
2222 Contextual Referencing | In-Text Referencing
2323 LOR= List of References
2424 Numbered
2525 Author-Date
2626 Bibliography

2727در یک تعریف عمومی ،هر آنچه مرتبط به تحقق اهداف ،منافع و ابزارهای تحصیل
آن باشد «استراتژیک» نامیده میشود .ازآنجاییکه از محدودیتهای هر پروژۀ پژوهشی،
«زمان» است ،پژوهشگران فرصت مطالعۀ هر آنچه را که توسط واژههای کلیدی بازیابی
کردهاند ،ندارند و گاهی ضروری است که برای مطالعه ،به منتخبی از برترین یا مرتبطترین
مقالهها دست پیدا کنند و این مهم ،از طریق روش مطالعۀ استراتژیک که مشتمل بر مطالعۀ
ً
سریع «عنوان» و سپس «چکیده» و نهایتا «جمعبندی» مقاله و البته تصمیمسازی برای
ِ
خواندن یا نخواندن مقاله اتفاق میافتد .پس از انتخاب خواندنیها ،مطالعۀ عمیق مقالهها
ً
و کتابهای منتخب و اصطالحا از جلد تا جلد ( )Cover to Coverشروع میشود.
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