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ABSTRACT 
In this paper, we propose a tool-supported approach for 

carrying out the literature review in behavioral science 

research. Review of literature has proved to be a problematic 

stage for researchers, especially for early career ones. In this 

model, both a technological tool and a few conceptual tools are 

introduced such as activity system model, PRISMA model, a 

model for inclusion and exclusion of literature and a model for 

search phrases. This technological-conceptual model is then 

integrated with a model for scoping review and finally, an 

example illustrates the whole procedure. In addition to 

simplifying the job of literature review, the model presented in 

this paper provides a solid ground for systematic study of the 

literature, a thematic analysis of that, exploring contradictions 

and conflicts in the literature to picture future steps in that 

domain and for a clear and comprehensive illustration of the 

subject under study in the literature. 
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 چکیده

 
سهیل  هدف بامقاله  ینا در ش  فرآیندِ ت شینه مرور پ یِچال   ی،ارعلوم رفت یهادر پژوهش ی
شت  –ابزار  ییالگو ست    معرفی یبانپ  ینچند ،فناورانة موجود در الگو ابزار برافزون. شده ا

ند    - یابزار مفهوم یت،   نظام  الگویمان حذف و   یارهای  مع جدول  یسمممما، نمودار پر فعال
سمممبا با الگوی   اضمممافه شمممده، آن به نیز -جسمممت و  هایعبارت جدولشممممول و 

ستره  ستره گ س      –پژوهی ابزار پژوهی تلفیق و الگوی گ شنهاد گردیده ا شتیبان پی در . تپ
 نهایت یک مرور پیشینه ان ام شده با الگوی پیشنهادی، به عنوان نمونه آورده شده است.

ستفاده       ستره  الگوی از ا شت -ابزار پژوهیِگ سان  برافزون یبانپ شینه،  مرور سازیِ آ   پی
اند از:  فعالیت دارای امتیازاتی است که برخی از آنها عبارت  نظام الگوی از استفاده  دلیلبه

  ایمقوله تحلیل آنها، تاریخی سیر  مشاهدة  و پیشین  هایپژوهش مندِنظام مطالعة امکان
  های پژوهش فعالیتِ   نظام  در موجود تناقضمممات  تحلیل  و تبیین پیشمممین، های پژوهش
 یک ارائة و تناقضمممات هایحلراه بر تکیه با آتی هایپژوهش بندیصمممورت پیشمممین،
 .پیشینه مرور از جامع تصویریِ چارچوب
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 مقدمه

 هایهرسال نامؤلف که ستدر رساله ا بخشی یشینه،پ مرور
 که ینظر هاییدگاهو دها یهنظرتحقیق و تحلیلِ با  یدکتر
 گفتمان و دانش در دهدمی تشکیل آنان را پژوهش مبانی

 اگرچه اعتماد به نفسِ .گذارندمی حوزة مطالعاتی خود تأثیر
نویسنده در نوشتن و شکستن حصارهای نوشتن از 

های کلیدیِ تبیین پیشینة پژوهش است، اما چگونگیِ جنبه
 ست که دانشجویانا این تبیین و فهم، از جمله مشکالتی

 .(64ص، 2015 1ویسکر،) ستندرو ههبا آن روب
 و پیشینه برخالف تصور دانشجویان دکتری مرور

ها و در پیِ نمایش تعدد و تنوعِ کتاب ن صرفاًامحقق
شده، برای داوران نیست و خوانده و خالصه هایهمقال

 کند: را دنبال می زیر اهداف مختلف
های طبیعی پژوهش و تبیین روند توسعة بندی زمینهطرح -

 تاریخی آن؛ 

 منظورِ؛ به متضاد موارد و مهم مباحث شناسایی -

 های مناسب برای تحقیق؛روش و هاایده مطالعات، تعیین -

  ؛موجود یپژوهش یهاخأل یینتع-

 ؛مطالعه یبرا ینیتضم ایجاد -

 و رکامل)سهم علمی پژوهش در گسترة مطالعاتی  تعیین -

 . (28ص، 22014تامسون،

یل، بر تحقیق و تحلافزوننه، دانشجو یدر طی مرور پیش
دهد و نسخة دانشیِ خود را در آن حوزة مطالعاتی ارائه می

توان حتی از وظایف دانشجویان دکتری این امر را می
ست ا خوب شاهدی پیشینة مرور (.29صهمان، برشمرد )
 هایدرست فعالیت در مسیرِ دکتری دانشجوی بر اینکه
 نظری قرار گرفته و هایدیدگاه تفسیر و مطالعه تحقیق،

                                                           
1  . Wisker 

2  . Kamler & Thomson 

3  .  tool-Supported Approach 

 2012 همکاران، و انویگبازی ؛2011 مارتلو، ؛2015 همکاران، و باندارا.  4
5  . Salsa (search, appraisal, synthesis, analysis) 

6  . Grant 

7. Martelo 

و  یریتفس ی،نظر هاییافته تواناییِ تشخیصِ اهمیتِ
 ویسکر،) را به دست آورده استنوشتن  یواقع یندِفرآ

  .(64ص، 2015
 

 بخش نظری

 3یبانپشت-ابزار رویکرد
منظورِ سازماندهی اطالعات متنوع، به پژوهش یشینةپ مرور

روی ست و ازاینا در یک حوزة علمیِ وسیع کار دشواری
 برای تسهیل این فرآیند، به پژوهشگرانست که ا طبیعی

ز که حتی اندکی ا داشته باشنداستفاده از ابزاری تمایل 
اهمیت و ضرورت تحلیل پیشینه،  سختی آن بکاهد.

را بر آن داشته است که در راستای تسهیل  4پژوهشگران
 رویکردهایی مبتنی برند و ریاین فرآیند، از ابزار کمک گ

  ند.کنابزار برای تحلیل پیشینه ارائه 
ن در این مطالعات بر روش یا رویکرد اتمرکز محقق

خاصِ مرور پیشینه نبوده است و تنها با مطالعة رویکردِ 
 ضرورت استفاده از ابزار را بررسیعمومی تحلیل پیشینه، 

جستجو،  مراحل مختلف رویکرد عمومی شامل اند.نموده
 5تحلیل است که تحت عنوان سالساو  ترکیب ارزیابی،

 .(91ص ،2009و همکاران،  6گرنت) تلخیص شده است
ررسی ب تحلیلبرخی کاربرد ابزار را در مرحلة  ،طور مثالبه

( 2012، و همکاران 8؛ انویگبازی2011 7)مارتلو، اندهنمود
 ارابز مندی ازدر راستای بهره باالیی های سطحراهنمایی و

 ،2015، و همکاران 9)باندارا اندارائه داده مرحله این در
 .(160ص

 تفادهاس آن از و استناد آن به نوشتار این در که رویکردی
 همکاران و باندارا پشتیبانِ ابزار رویکرد ،شده است

8. Onwuegbuzie 

9. Bandara 
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فرآیند مرور پیشینه از  سطوحهمة در که  است( 2015)
گویی محقق  (.160صهمان، ) ده استکرابزار استفاده 

های برنامه فرآیند مرور پیشینه را به جعبه ابزاری شامل
 3دایوکمکس 2،یتاتلس 1،ویوان مانند کیفی هایداده تحلیل

 برداری یادداشت ابزار و منابع مدیریت افزارهاینرم ،و...
 ارجاعات یلابزار تحل ،و... (6اورنوت 5،یمندل 4،)اندنوت

 8،باکسدراپ) یشینهو ابزار اشتراک پ (7اسپیسیتسا)
 و رااباند) ( مجهز نموده استو... 10یودراوان 9،نوتوان

  .(156ص ،2015 همکاران،
 (، شامل چهار مرحلة استخراج5)شکل  این رویکرد

 برای ادبیات سازیآماده و مرتبط، سازماندهی ادبیات
همان، ) باشدارائه می و نوشتن یل،و تحل یگذارکدتحلیل، 

طورکه اشاره شد در هر مرحله امکان و همان (160ص
 ارابز اول، مرحلة در استفاده از ابزاری متناسب وجود دارد:

 یریتو ابزار مد 11اسکالر گوگل مانند ارجاعات تحلیل
 ابزار یزو چهارم ن سوم، دوممرحلة  ؛ درمنابع مانند اندنوت

  (.انهم) باشدیمناسب م یوومانند ان یفیک یهاداده یلتحل
 ییستقراا یاسی،قتوان به سه شکل را می یشینهپ تحلیل

ر د هایوهش یناختالف ا .داددو انجام  یناز ا یبیترک یاو 

ش ست که گزارا یاطالعات یعتِمورد استفاده و طب یکردرو
از متن  مقوالتیشینه، مرور پ ییِاستقرا یلتحلدر  شوند.می

 ا بامطالعه ر ،پژوهشگرشود و می استخراج یشینپ مقاالت
 قرار ریشده تحت تأث یینتع یشپ از یهاسرفصل یا هامقوله
 عکس، دربه ست.ا 12تفسیری ه،مرور حاصلدهد و نمی

 هاییرمقولهو ز هامقولهبا  یشینهمرور پ ،قیاسی رویکرد
شود و یشروع م پژوهشگرمطالعاتیِ  متعین، مبتنی بر زمینة

ور ند و مرشوشواهد حاصل از مطالعات پیشین ترکیب می
نِ با یافتپژوهشگر  در این رویکرد ست.ا یاسیقحاصله 
مانند سال  ییهافراداده) یمتعینِ کمّ مقوالت از شواهدی

قاالت م یدی(،کل یماز مفاه یفیتعار) ( و کیفینشر مقاالت
، تهگفپیشبر دو مورد افزون .نمایدو تحلیل می را مطالعه

 ؛داد امانجنیز  یبیترکبه صورت توان را می یشینهمرور پ
 مقوالتِ مورد نظرِ پژوهشگر، یااز  تعدادیکه  یبترتینبد
 خالل در ینکها یاهستند  متعین مطالعه شروع از یشپ

 ندآیمی دست به ادبیات مرور برگشتیِ و رفت هایچرخه
در نتیجه هر سه رویکرد  .(8ص ،2015 همکاران، و باندارا)

 د.کرتوان در تحلیل پیشینه استفاده را می یادشده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  . Nvivo 

2  . ATLAS.ti 

3  . MAXQDA 

4  . ENDNOTE 

5  . Mendeley 

6  . Evernote 

7  . CiteSpace 

8  . Dropbox 

9  . OneNote 

10  . OneDrive 

11  . Google Scholar 

12  . Interpretive (bottom-up) 
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 (160، ص2015پشتیبان )باندارا و همکاران،  -ابزار . الگوی مرور پیشینه1شکل   

 

 ابزار رب تأکید مشهود است گفتهپیش الگوی در که آنچه
 باو تنوع آنها  ددکه تع ستا افزارهایینرم فناورانه مانند

 نپردازااما نظریه؛ متفاوت است مطالعاتی حوزة به توجه
بندی دیگری از ابزار ارائه فرهنگی، دسته -اجتماعی 

د فیزیکی مانن ابزار به فرهنگی که معطوف دهند: ابزارمی
ل طورمثاکه به شناختیروان ابزار است و رایانه و خودکار

در آنان  ،نینهمچ .(2013 تامپسون،) است ناظر بر زبان
 و معنایی هایمیانجی از خودگرایانة مطالعات مداخله

 آنها ودنب الیه چند و پیچیدگیو به  برندمی نام نیز ابزاری
  .(xxxivص ،2014 1تروم،شانگ) ندکنمی اشاره

در این مقاله ابزار مفهومیِ مشتمل بر نمودارها، 
و الگوهایی که هرکدام با هدف خاصی  ها، شکلهاجدول

های معنایی و ابزاری زیرمجموعة میانجی روندبکار می
طورمثال جدول معیارهای حذف و به ؛اندقرار گرفته

                                                           
1 . Engeström 

2. PRISMA 

3  . Pham 

4  . O’Flaherty & Phillips 

و  3فام) 2پریسماشمول، جدول عبارات جستجو، نمودار 
و الگوی  (2015، 4؛ اُ فالهرتی و فیلیپس2014همکاران، 

هایی از ابزاری هستند که به ، نمونهضلعی نظام فعالیتسه
 امدیاگر ،نمودار پریسما .اندیدهاضافه گرد هیادشدالگوی 
 مندنظام مرور مختلف مراحل خالل در اطالعات، جریان
ند، شو حذف باید که هاییهمقال ،هاهمقال کل تعداد که است
 نهاآ شمول حذف و دالیل نیز و مانندمی باقی که هاییهمقال

عالیت الگوی نظام ف کشد.می تصویر به تحلیل، فرآیند را از
بر نظریه فعالیت است و در ادامه برای آشنایی با  نیز مبتنی

 ای به نظریه فعالیت خواهد شد.این الگو ابتدا اشاره
 

 نظریة فعالیت
ست برای یک خطِ ا نامی ،نظریة فعالیت، درواقع

 –ی فرهنگ مکتبپردازی و تحقیق که بنیانگذاران نظریه
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روم و تشانگ) اندشناسی روسی آن را برگزیدهتاریخیِ روان
فعالیت را در روند  نظریة از نسل سه .(1999همکاران، 

 کارهای مبتنی بر اول نسل؛ توان یافتمطالعات می
در  2واسطه یا میانجی با خلقِ ایدة و ستا 1ویگوتسکی

؛ به نقل 86ص ،2014) ویگوتسکی ضلعیِسه الگوی قالب
سوژه، ابژه و مشتمل بر  (xivص ،2014تروم، شاز انگ

در این نسل، واحد  .متبلور شده است یانجیم مصنوعِ
محوری هستند که انجام آنها -های ابژهکنش ،تحلیل

 شودهای فرهنگی میسر میواسطة ابزار و عالمتبه
 .(40ص ،1978ویگوتسکی، )

 
 (5، ص1997و انگشتروم،  3کول)فعالیت  نظریة اول . نسل2شکل

 

 

 

 

 

 

 ورمحدر نسل اول نظریة فعالیت، واحد تحلیل شخص
( بود و با ظهور نسل دوم، ملهم xivص ،2014)انگشتروم، 
این ضعف برطرف  (1981، 1978)4ونتیفئاز کارهای ل

در مثال معروف شکار  (89-86ص ،1981) لئونتیف د.ش
کند که در طول ، به تقسیم کاری اشاره میدسته جمعی

های یابد و آن را وجه تمایزِ مهم میان کنشتاریخ تکامل می
اگرچه لئونتیف  داند.های اجتماعی میشخصی و فعالیت

صورت شماتیک معرفی نکرد، اما الگوی ویگوتسکی را به
ی زیر را متناسب با نظر وی ضلعسه (1987) انگشتروم

 :طراحی نموده است

                                                           
1  . Vygotsky 

2  . Mediation 

3  . Cole 

 5ینو،انگشتروم و سان) نظریة فعالیت نسل دوم. 3شکل 

 (45، ص2010

رفع محدودیتِ تمرکز بر توسعة  براینسل سوم نیز 
ظهور کرد  عمودی به سوی عملکردهای روانیِ سطح باال

-که در کارهای اساسی ویگوتسکی و رویکرد فرهنگی
 نظریة سوم ( با نسل1987انگشتروم ) تاریخی مشهود بود.

 هایامنظ از ایشبکه فهم برای را یک ابزارِ مفهومی فعالیت،
، چندگانه صداهای و هادیدگاه گفتگوها، متعامل، فعالیتِ

های رو به باال و رو به پایین، گسترش داد و امکان تحلیل
 ،2014انگشتروم، ) نیز فراهم نمودرا درونی و بیرونی 

 .(xvص

 (136، ص2010 انگشتروم،) فعالیت نظریة سوم . نسل4شکل 

 ای و هافعالیت ،های فردیجای کنشبه در نسل سوم،
دگرگونی اجتماعی  .مشترک واحد تحلیل هستند اعمال

و با ورود ساختار دنیای اجتماعی به  فرآیندی مهم است
تحلیل، امکان تحلیل ماهیتِ ذاتاً متعارض اعمال اجتماعی 

4  . Leontjev 

5  . Sannino 
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 ها،اتیثبیب ،در یک نظام فعالیتِ نسل سوم .شودفراهم می
 و غییرت برانگیزانندة نیروهای» تناقضات و داخلی هایتنش

 ،1999انگشتروم و همکاران، ) دهندرا شکل می «توسعه
تناقضات داخلی، با تأمل بر راه خروج از این  .(9ص

چگونگیِ استفادة مناسب از الگوهای پیشرفته و ابزارها 
 و کول) دشومی جدید یتنظام فعال یک هموار و منتهی به

 .(40ص ،1997 انگشتروم،
 اقضاتتن ؛تفاوت دارند اتو تعارض مسائلبا ات تناقض

و  یانمو در زمان  یهستند که در ط ییساختار یهاتنش
را  هیتناقض اول اند.انباشته شده یتفعال یهانظام ینب

و  1ارزش استفادهمیان  داری ویهدر نظام سرماتوان می
 یهامؤلفه همة که در کردا مشاهده کااله 2مبادلةارزش 

 هایتفعالکه ازآنجایی .است شده توزیع یتنظام فعال
ه یت مجبور بنظام فعال یک یوقتد، هستن یباز یهانظام

 یاور)فن شودمینظام از بیرونِ  یدمؤلفة جد یکاز  استفاده
جاد ای اییهشدة ثانو ید( تناقض تشدیدجد ةابژ یا یدجد

 اب پیشین فعالیتِ نظام یاز اجزا یکه در آن تعداد شودیم
 این .داشت خواهند تصادم فعلی فعالیتِ نظام اجزای

ا یافتن ب شوند ومیمنجر  آشفتگی و تعارض به تناقضات
 تغییر نظام هایی برای رفع این تناقضات، امکانحلراه

 .(609ص ،2011 انگشتروم،) شودفراهم می فعالیت
برای انتخاب الگوی نظام فعالیت در نقش ابزار مفهومی 

 هر پژوهش را ،: اول اینکهوجود داشتدو دلیل عمده 
ی نظام ضلعکه از الگوی سه در نظر گرفتفعالیتی  توانمی

 زاریا استفاده از اب)سوژه( ب کند: محققفعالیت تبعیت می
...(، در یک و های پژوهش، ابزار گردآوری داده)روش
...( و با تقسیم و کنندگان، ذینفعان)مشارکت اجتماع

وظایف میان افراد اجتماع و نیز با در نظر گرفتن قوانین 
                                                           

1  . Use value 

2  . Exchange value  

3  . Contribution  

4. Thematic 

5  . Themes  

6  . Braun & Clarke 

درونی و قوانین صادره از بیرونِ نظام فعالیت در راستای 
برونداد  زند.تحقیق میدستیابی به یک ابژه دست به انجام 

اله، )مق تواند شامل برونداد سختنظام فعالیتِ پژوهش می
)نتایج حاصل از تحقیق و  ...( و برونداد نرمو رساله

به این  و...( باشد. حاصل از انجام تحقیق 3هایبخشیهم
اخت، مند پیشینة پژوهش پردتوان به تحلیل نظامترتیب می

ستخراج کرد و با یافتن تناقضات موجود در آنها را ا
های آن تناقضات، یک نظام فعالیت برای حلراه

ریزی کرد که درواقع بر مبنای های آتی طرحپژوهش
دلیل دوم هم بر فرآیند تحلیل  باشد.مطالعات پیشین می
ند با ورود الگوی نظام فعالیت در فرآی پیشینه متمرکز است.
ل پیشینه تحلی توان از رویکرد ترکیبیِتحلیل پیشینه، می

 دای مجهز ششدهتعیینپیش و به مقوالت از کرداستفاده 
افتن ی برایدهند و که کدهای تحلیل قیاسی را تشکیل می

 پرداختهمقوالت، به تحلیل استقرایی مقاالت مشمول 
ست که با ا 4ایمشابه تحلیل مقوله ،این تحلیلشود. می

بازبینی و مراحل کدگذاری اولیه، جستجوی مقوالت، 
 6،براون و کالرک)رود به کار می 5گذاری مقوالتنام

 توانن است که میآمزیت ناشی از این کاربست  .(2006
های نظام کدهای اولیة فرآیند کدگذاری باز را در مؤلفه

فعالیت جای داد و این امکان را داشت که با توجه به 
های کلیدی نظام فعالیت به جستجوی ارتباطات میان مؤلفه

ک عنوان یو از ویژگی  نظریة فعالیت به ختپردا مقوالت
نظری در یک حوزة مطالعاتی خاص،  -چارچوب فلسفی 

مکانیسم فعالیت پژوهشِ استفاده کرده و با بررسی 
های یک ابزار کاربردی برای تحلیل پیچیدگی، پژوهشگران

 .(2016 7،لی) به دست آوردآن 
 

7  . Li 
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 طراحی الگوی پیشنهادی
تنهایی و هم در قالب پشتیبان هم به-الگوی ابزار
بخش برای استفاده از ابزار در رویکردهای رویکردی الهام

ن آ ،اما در این پژوهش؛ نه کاربرد داردیمختلف مرور پیش
مجهز  ،ه ابزار مفهومی که پیش از این شرح داده شدندالگو ب
 ،منظور دستیابی به یک الگوی جدیدِ مرور پیشینهو بهشد 

تلفیق  1پژوهیپشتیبان با رویکرد گستره-الگوی ابزار
پژوهی این است که در تحلیل علت انتخاب گستره .گردید
 دای مربوط به نگارش دانشگاهی که در ادامه خواهپیشینه

و  ودشده ببرگزیده  پیشینهپژوهی برای مرور گستره آمد،
یبان و پشت-سازیِ این فرآیند، دو الگوی ابزارمنظور آسانبه

از ارائة  پیش ،بنابراین .شدتلفیق  یکدیگرپژوهی با گستره
رد به رویکاختصار به که الگوی پیشنهادی ضرورت دارد

 گویتا شرایط برای شرح الگردد  اشارهپژوهی گستره
 تلفیقی پیشنهادی فراهم شود.

 
 پژوهیگستره
 یعارائة سر برای (2005 2،یو امال یآرکس) یپژوهگستره

نة یک یدیِ پیشیکل شواهدانواع  و اصلی منابع یم،نقشة مفاه
در مواردی که  تواندیمرود و حوزة تحقیقاتی به کار می

ست و هم در گذشته ا گستردههم حوزة مطالعاتی 
ه است، در نقش یک پروژة شدصورت جامع مطالعه نبه

 2001و همکاران،  3مِیز) دشومستقلِ مرور پیشینه استفاده 
ِ یک  گستردگی. (5، ص2005به نقل از آرکسی و امالی، 

ر دارد که به مروحیطة مطالعاتی، پژوهشگر را بر آن می
جامع ادبیات موجود در سطوح مختلف بپردازد. 

 تواند مبتنی بر یکی از اهداف چهارگانةپژوهی میگستره
 . تعیین2یق؛ تحق یتفعال یتدامنه و ماه وسعت، . بررسی1

 و . تلخیص3؛ مندنظام مروری مطالعة یک انجام ارزش
 در پژوهشی هایخأل . تعیین4پژوهش و  هاییافته توزیع

                                                           
1. Scoping review 
2. Arksey & O’Malley 

انجام شود که گزارش نهایی آن با توجه به  موجود ادبیات
آرکسی و )هدف منتخبِ پژوهشگر متفاوت خواهد بود 

تلقی از  هدف اول، دو. در (6، ص2005امالی، 
انجام است  حال در مطالعة یک از یبخش پژوهی،گستره

دو در است.  مندنظام مرورکه هدف نهایی آن انجامِ یک 
 به هک است مستقل پژوهشی ی،پژوهگستره یزنوع آخر ن

نجر م مطالعاتی حوزة یک در تحقیق هاییافته نشر و چاپ
 (.7صهمان، )شود می

است  هشد پیشنهاد مرحله پنج پژوهیگستره انجام برای
تعیین  .2پژوهش؛  هایپرسش تعیین .1 (:8صهمان، )

 نمودارسازی .4مطالعات؛  انتخاب .3؛ مطالعات مرتبط
اده نتایج. برای استفو گزارش  یصلختطبیق، ت .5 4ها؛داده

ها نیاز است ای، به تصویری کلی از دادهاز چارچوب مقوله
ها از توان با جداسازی دادهو به کمک نمودارسازی می

های سازیِ مجدد آنها در مقولهزمینة اصلی خود و مرتب
این تصویر  (182، ص2002 5 اسپنسر و ریچی،)متعین 

سازی بر مبنای اطالعاتی کلی را به دست آورد. نمودار
 مداخله، نوع یق،و مکان تحق انتشار سال مؤلف، مانند

 مطالعه، مورد گروه مداخله، مدت و معیارهای مقایسه
شود مهم انجام می نتایجِ داد وبرون شناسی،شرو هدف،

توان . با کمی دقت می(17-16، ص2005آرکسی و امالی، )
های سازی و مؤلفهبه تشابه عناصر فعال در فرآیند نمودار

نظام فعالیت پی برد که این امر به تقویت مفروضة بنیادی 
 پژوهش کمک خواهد نمود. 

 
  

3. Mays 
4  . Charting 

5  . Spencer and Ritchie 
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پژوهی گفته و ارائة رویکرد گسترهپیشترکیب دو الگوی 
 1پشتیبان-ابزار

 پشتیبان-پژوهی و ابزاردر شکل زیر، الگوهای گستره
ده ش استخراج الگوی نهایی در کنار هم قرار داده منظوربه

پشتیبان -که تغییرات نسبت به الگوی ابزارازآنجایی .است
، بنابراین الگوی پیشنهادی نیز در شده استاعمال 

 .گردیده استاری مشابه با آن الگو ارائه ساخت
 یبانپشت-ابزار و پژوهیالگوهای گسترهمقایسة . 5شکل 

بر ابزار فناورانه، افزون: تغییرات در مرحلة ابزار -
ضلعی نظام فعالیت و الگوهای مفهومی شامل الگوی سه

نمودار پریسما، جداول معیارهای حذف و شمول و 

                                                           
1. Tool-Supported Scoping Review 

 افزوده شده است؛الگوی جدید  بهعبارات جستجو 
ا ه گزینة تعیین پرسش تغییرات در مرحلة فرآیند: -

ده فزوده شبه الگو ا پژوهی( و اهداف)برگرفته از گستره
ه ک یستن امعن ینپژوهش به ا اهداف البته تعییناست؛ 
 لکه؛ بوجود ندارد پیشینه مرور خاللدر  ییریتغ یچامکان ه

 فمنعط خود پژوهش به باید نسبت پژوهشگربرعکس، 
 یهامقولهظهور  از زمینه، بر مبتنی نظریة مانند و باشد
منظور به .(161ص ،2015 باندارا،) نماید استقبال نیز یدجد
 هایپرسش و اهداف نقش قطعیتِ عدمان دادن نش

 .است شده رسم چین نقطهصورت به قسمت یناپژوهش، 
سازی و الگوسازی نیز نمودار هاداده تحلیل مرحلةدر 

( 2002)ریچی و اسپنسر،  نمودارسازی افزوده شده است.
 جایگزین ،ست که آنا پژوهیبرگرفته از مراحل گستره

ده شپشتیبان -مرحلة سازماندهی و تحلیل در الگوی ابزار
عی نظام ضلالگوسازی نیز با توجه به نقش الگوی سه .است

ه فعالیت در پژوهش خود به مرحلة نمودارسازی افزود
 شده است؛

در مرحلة  :تغییرات در مرحلة ورودی و خروجی -
فاده، است دلیل تغییر در ابزار موردخروجی نیز به و ورودی

وده شده فزتغییر و نیز ا یهاول یبه الگو نسبت هاییمؤلفه
  .است
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 پشتیبان-پژوهی ابزار. الگوی پیشنهادی: گستره6شکل 

 
به ده یادشمنظور شرح بیشتر الگوی نوشتار به ادامةدر 

که در انجام  شوداشاره می  یک نمونة کاربردی از آن الگو
مرور پیشینة پژوهشی در حوزة نگارش دانشگاهی انجام 

در این بخش مراحل مختلف الگو پیاده و  .شده است
خواهد ،گزارشی متناسب با هدف پژوهش ارائه سرانجام

 .شد
 

 بخش کاربردی

گارش دانشگاهی در دورة دکتری براساس مرور پیشینة ن
 الگوی پیشنهادی

 دانش تبادلو  یدتول یبرا یکارزوسا دانشگاهی، نوشتن
کاترال و همکاران، )و عنصر اصلی فرآیند تحقیق است 

 رتفک ارتقای ش،دان یابیچون ارز یاهداف که (1ص ،2011
 از حمایت وگفتمان  یتِو تقو خالقیت تحریکِ انتقادی،
 ییناتوا کند.را دنبال می (15ص، 2005 1،هامان) شناخت

 نوشتن طریق از اطالعات و هاایدهارائة  یبرا دانشجویان

                                                           
1  . Hammann 

2  . Applebee 

یفا ا آنها یو دانشگاه ایحرفه هایموفقیت در اساسی نقش
شایستگی،  .(25ص، 1994و همکاران،  2آپلبی)نماید می

ای آنها از این طریق شکل صالحیت و هویت حرفه
 امدرک دکتر گرفتننیز موفق به  سرانجامو گیرد می
 .(413ص، 2011 3،کوترال) ندشومی

تفاوتیِ دانشگاهی اگرچه نوشتن دانشگاهی با بی
توان میاما (، 2ص ،1394)فاضلی،  روستهروب

 .دبرشمراین خصوص را در  یعددمتداخلیِ های پژوهش
بررسی نوشتن دانشگاهی و تجربة تشویش وجودیِ 

(، 1394)فاضلی،  آموختگان ایرانیدانشجویان و دانش
، زیر چاپ(؛ همو) بندی نوشتن دانشگاهی در ایرانصورت

های ایران با استفاده مطالعة نگارش دانشگاهی در دانشگاه
های بررسی مهارت (،1384)حسرتی،  بنیاداز نظریة داده

دور راه نوشتاری دانشجویان در دو نظام حضوری و از 
بررسی عوامل اجتماعی ( و 1388 پور و همکاران،)موسی

 مؤثر بر میزان تولید و مصرف نوشتار در بین دانشجویان

3  . Cotterall 
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( تعدادی از مطالعات داخلیِ در این 1390)محمدی، 
شتار وهرچند کمبود دانش و گفتگو در زمینه ن ؛عرصه است

مند نبودن این نوع لهئو نگارش دانشگاهی به معنای مس
 )فاضلی، زیر چاپ(. نگارش نیست

نگارش دانشگاهی، خارج از ایران  ،از دیگر سوی
تری از مطالعات است که موضوعِ طیف گسترده

طورخاص تعدادی زیادی از آنها به نگارش دانشگاهی به
بررسی مواردی چون  شود.دکتری مربوط می دورهدر 

بست لحظاتی که در آنها دانشجویان دکتری در نوشتن به بن
که  انگیزیموارد چالش، (2009 1،کیلی) رسندمی
ویسکر، ) رو هستندروبهآنها  با یدانشگاه یسندگاننو

های غلبه بر موانع و راه، (1384؛ حسرتی، 2010
، (2009 2،بادین-ویسکر و ساوین)های نوشتن محدودیت

نگارش  عرصة در دانشجویاناز  یتحما یبرا ییراهبردها
 3،؛ اسورد2013؛ موری، 2008کاملر و تامسون، ) یدانشگاه

 4،کافارال و بارنت)ها  همکالسی هاینوشته نقد، (2009
 5نوشتن یهاگروه در هانوشته نقد مزایای ،(2009

راهنما  انداهای استتمرکز بر کمک ،(2010)اچیسون، 
 6،سیمپسون و ماتوسدا) های متخصصعنوان نویسندهبه

و  7لی)راهبردهای آموزشیِ نگارش دانشگاهی ، (2008
 ، مزایای(2013؛ موری، 2009؛ اسورد، 2008کاملر، 

ة مشارکتی و نیز مطالع هایتحقیق در حضور فعال و متعامل
 هایتحقیق مانندراهبردهای راهنماییِ نگارش دانشگاهی 

، (2013 10،؛ وگنر و تانگارد2010 9،تاین و بیچ)8تألیفیهم
و  (122ص ،2010تاین و بیچ، ) 11متقابل مرور ارزشیابی

؛ تاین و بیچ، 2008سیمپسون و ماتوسدا، )سازی شبکه
ها از پژوهش یهایهنمون (2014؛ کاملر و تامسون، 2010

                                                           
1  . Kiley 

2  . Savin-Baden 
3  . Sword  

4  . Caffarella & Barnett  

5  . Writing groups 

6  . Simpson & Matsuda 

 براساس ست.ا دربارة نگارش دانشگاهی در مقطع دکتری
ش مطالعاتیِ نگار میزان گستردگیِ حیطه مطالب پیشین،
مرور ادبیات پژوهش در این عرصه، نبود دانشگاهی و 

پژوهی به عنوان روشی برای مطالعه عامل انتخاب گستره
 .مرور پیشینه بوده است

 
 پشتیبان -ژوهی ابزارپروش تحلیل: گستره

 پژوهش هایپرسشو  هدف تعیینصفر:  مرحلة

 پژوهش: هدف -
 نگارش مطالعة برای مفهومی چارچوب یک رائةا 

 علوم انسانی در دکتری دورة در دانشگاهی
 های پژوهش:پرسش -
 های پیشین کدامند؟نظام فعالیت پژوهش های. مؤلفه1
های پژوهشنظام فعالیت  در موجود تناقضات .2

 پیشین کدامند؟
 کدامند؟ تناقضات های پیشنهادی برای رفعحل. راه3
 نگارش مطالعة برای . الگوی مفهومی پیشنهادی4

 کدام است؟ دانشگاهی
 مرتبط ادبیات استخراج: مرحلة اول

ز ا، از مقاالت یعیوس ةدامنمنظور جستجو و استخراج به
جدول زیر آورده ی استفاده شد که در مختلف هاییدواژهکل

 شده است:
 

 

 

 

 

 

  

7  . Lee  

8  . co-authored research 

9  . Thein & Beach 

10  . Wegener & Tanggaard 

11  . Reciprocal Review 
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 جستجو هایکلیدواژه .1 جدول

 
 
 
 
 

 

 
 نیز ادبیات و داده هایپایگاه درواژگان کلیدی یادشده 

 تابک مانند منابعی در رسمی طوربه که )ادبیاتی1خاکستری
 و گوگل، ((2011 2،هیگینز) است نشده چاپ مجله یا

 .جستجو شده است خاص تاریخی گرفتن نظر در بدون
 متعددی هایروش یافته،و سازمان برای جستجوی جامع

 ایههیدواژکل شامل پیشرفتة جستجو هایمانند روش
 جستجوی 5،اَنبولی منطق 4،اصطالحات جستجوی 3،دقیق

 9برفگلوله تکنیک و 8برش 7،مجاورت 6،ایآشیانه
 تهاییان مراجع میان از بیشتر منابع یافتن برایای شیوه)

 ؛119ص ،2011 همکاران، و 10ستون)هپل مقاالت
ه شده به کار برد ((2ص ،2012 11،تولنکو و یاسکیویکز

 .است
 

 نمودارسازی و الگوسازی: دوم و سوم مرحلة
 )کدگذاری و تحلیل(

 سازینمودار

 اردو مندلی منابع مدیریت افزارنرم شده دریافته منابع همة
ا ب فقط ییابتدا یغربالگر شد.حذف  یو مقاالت تکرار

 آنها چکیدة بهکه  هاییهانجام و مقال یدهمرور عنوان و چک

                                                           
1  . Gray literature 

2  . Higgins 

3  . Right keywords 

4  . Phrase searching 

5  . Boolean logic 

6  . Nested searches 

 فهرستدر  ییو نها یمطالعة بعد یبرادسترسی نبود، 
 معیارهای از کاملی فهرست 2 جدول در .شدوارد  پایانی
 .شده است ارائه حذف و شمول

 هامقاله شمول و حذف معیارهای .2 جدول

 غربال و استخراجبا کمک نمودار پریسما در شکل زیر 
مشمول و محذوف در فرآیند مرور پیشینه و  هایهمقال

 . شده است دالیل حذف آنها نشان داده
 

  

7  . Proximity 

8  . Truncation 

9  . Snowball 

10  . Heppleston 

11  . Jaskiewicz & Tulenko 
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 های مشمول در مطالعه. نمودار پریسما در تعیین مقاله7شکل 

 و تحلیل  کدگذاری
که در  طوربرای تحلیل، همان این مقاله برگزیدهرویکرد 

ست که کدهای ا ایتحلیل مقوله شد،های پیشین به آن اشاره بخش
های نظام فعالیت انتخاب و سپس مقوالت اولیه براساس مؤلفه

ی تحلیل ترکیب که توان گفتبه نوعی می .شدندگذاری و نامتعیین 
( امکان 8 )شکل عناصر نظام فعالیت شده است.مرور پیشینه انجام 

و  کردتحلیل قیاسی را با در اختیارگذاشتن کدهای اولیه فراهم 
تحلیل استقرایی برای تعیین  ،ویوافزار انسپس با کمک نرم

 .(4و  3های شد )جدولمقوالت انجام 
 

 نظام فعالیت قیاسیِ تحلیل تعیین شدة های. مقوله8 شکل

  های پیشینپژوهش
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 های پیشینهای ابژه و ابزارِ نظام فعالیت پژوهش. مؤلفه3جدول
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 *های پیشینهای تقسیم کار و اجتماعِ نظام فعالیت پژوهش. مؤلفه4جدول 

 
 

  

                                                           
 الگوی از عنصر این به ایاشاره فوق جدول در دلیل همین به نداشت؛ وجود دیگری تحلیل قابل قوانین شده، انجام مداخالت بر حاکم قوانین جز به نهایی برگزیدة مقاالت در *

 .است نشده فعالیت نظام
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 مستخرج تناقضات و پیشین هایپیشینة پژوهش فعالیت . نظام9شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوسازی
ضلعی نظام های یادشده براساس الگوی سهمحتوای جدول

 بندی شد:به صورت زیر طرح فعالیت
نماد تناقضات موجود  پیشعالمت رعدوبرق در شکل 

میان بروندادهای برخی از مطالعات و بعضی از عناصر نظام 
ا باشد که در بخش بعدی بهای پیشین میفعالیت پژوهش

هاد هایی نیز برای رفع آنها پیشنحلتحلیل این تناقضات، راه
 د.شومی
 

 های رفع آنهاحلتحلیل: استخراج تناقضات و راه

ی از یک کرد سواد دانشگاهی:تناقض مربوط به روی .الف
ابزارهای نظری مورد استفاده در مطالعة نگارش دانشگاهی، 

اما نتایج بعضی از  ؛ستا رویکرد سواد دانشگاهی
در  که اندانتقاداتی را به این نظریه وارد دانسته ،تحقیقات

عنوان ادامه با تحلیل آنها رویکرد نظری جایگزینی به
                                                           

1  . Lea & Street 

 .د شدخواهحل رفع تناقض معرفی راه
ی ل سطحی(سه رویکرد مطالعاتی سواد دانشگاهیِ )مدل

 و موقعیتی فعالیت یک را نوشتن (1998) 1،تو استری
 مطالعه، هایمهارت رویکردهای شامل که انددمی اجتماعی
 رویکردها، این .است دانشگاهی سواد و سازیاجتماعی

 ،1998لی و استریت، )نیستند  از هم جدا و گسسته کامالً
 .دنشویساخته م یقبل یکردهرکدام براساس روو  (157ص

گیرد که از هایی را دربرمیدیدگاه سازی،اجتماعی رویکرد
 کردروی واند های مطالعه توسعه یافتهطریق رویکرد مهارت

 زا ریتجامع برای فهم را پیشین مدل دو دانشگاهی، سواد
 ،ایمؤسسه هایفعالیت در دانشجویان نوشتنِ طبیعت
 .گیردها به کار میهویت و قدرت روابط
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 گانة مطالعة نگارش دانشگاهیشدة رویکردهای سه. مشخصات تلخیص5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشگاهی، توجه  سواد رویکرد هایچالش از یکی
 که (741ص ،2004 لی،) است امر آموزش به نکردن

 آموزشی هایفعالیت مورد در رویکرد دیگر، برخالف دو
 .(192ص ،2003 1،لیلیس) است کرده عمل مبهم
 

تناقض مربوط به نظریة یادگیری موقعیتی، اجتماع  .ب
 کارآموزیو  2عمل، مشارکت مجاز فرعی

این نظریه نیز یکی دیگر از ابزار نظری به کار رفته در 
یک  یادگیری در آن، ست کها مطالعة نگارش دانشگاهی

ه نام ب فرآیندی معرفِ آن ویژگی ست وا فعالیت موقعیتی
بنا بر این فرآیند، فراگیران  ست.ا مشارکت مجاز فرعی

ن هستند و الزمة اناگزیر از مشارکت در اجتماع متخصص
 مشارکت سوی آنان به حرکت مهارت، و کسب دانش

 .است اجتماع آن در فرهنگی -اجتماعی اعمال در کامل
 افراد نمیا روابط دربارة مسیر گفتگو مجاز فرعی، مشارکت

 اجتماع و مصنوعات ها،هویت پیشکسوتان، و واردتازه
                                                           

1  . Lillis 
2  . Legitimate Peripheral Participation 

3  . Becoming  

 رویکرد این در یادگیری .کندهموار می عمل را و دانش
 شدن(، کامل کنندةاست )مشارکت «3شدن» فرآیندِ یک

 رد مشارکت با که گیرندمی یاد اجتماعی افراد در یک عمل
 اتخاذ کنند را جدیدی هایهویت خاص، اجتماع یک

 بررسی در دیدگاه این اما ؛(14ص ،1020 4،پووریوک)
 ،2013کوترال، ) نیست کارآمد اندازة کافی به قدرت روابط

 .(413ص
 5،ونگر)عمل  اجتماع دکتری، مطالعات حوزة در
 میان قدرت را روابط از ابتدایی دیدگاهِ یک (2010

 افراد ورود دهد و گویی،می پیشنهاد کنندگانمشارکت
 شرایط ،ن نبودهاهای اجتماع متخصصاز اولویت واردتازه

منظور بیان فهم و برداشت ماهرانه از برای افراد مبتدی به
 وان توقعتایشان نمی از سانبدین و فراهم نیست دیسیپلین

 حرکت کامل مشارکت فرعی به مشارکت از که داشت
 افراد که خزانة یادگیری، ازآنجاییبراینافزون .نمایند

 شکل آنها نیاز مورد منابع و هافرصت طریق از واردتازه

4  . Poverjuc 

5  . Wenger 
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 دلیلبه مشارکت هایفرصت که هنگامی، گیردمی
عمل اتخاذ  اجتماع در متخصص اعضای هایی کهتصمیم

 به چالش زیادبر ریسک افزونشود؛ می محدود نمایند،می
 یزن یادگیری آنها ،ان برای دانشجویانداکشیدن نظرات است

  .گیردمی قرار تأثیر تحت
 رةدو در مؤثر ، یادگیریگفتهبراساس مطالب پیش

 درگیر آنها در دانشجویان که به اندازة اعمالی دکتری
 جودانش و راهنما استاد بین روابط کیفیت به شوند،می

 شنق نیز باید راهنماان دااست است و بنابراین، وابسته
 هایفعالیت به دانشجویان ورود جهت را خود آموزشی

 ،2011ترال، کو) بپذیرند نوشتاری در حوزة مطالعاتیِ خود
 اصطالح به همة که ستا حالی در این و (423ص

در اجتماع دانشگاهی خود حضور فعال و مؤثر  ن،امتخصص
 1،داف) اندخوبی اجتماعی نشدهندارند و به بیانی دیگر به

خیز عنوان یک ارتباط سلطهو از این ارتباط به (6ص ،2007
 .(1394)بنی اسدی و ضرغامی،  کنندیاد می

 صتشخی در عمل اجتماع مفهوم ،نکتة مازادِ دیگر اینکه
 هب و است نبوده موفق هادانشگاه در عمل اجتماعات تعدد
 وانعنبه کند کهمی تمرکز مبتدی دانشجویان بر آن جای

 اجتماع در کامل عضویت به سوی حرکت حال در کارآموز
 به توجه با .(741ص ،2004 لی،) هستند رتبزرگ دانشگاهی

ست که ا راهنما، متخصصی استاد ،الگو این در اینکه
طورکه و نیز همان کندرا راهنمایی می مبتدی دانشجوی

د چون دانشجویان به چالش کشیدن شتر اشاره پیش
خود  ،دانندمهارت و اقتدارِ پذیرفتة استاد را امری دشوار می
ور مجبان دارا به پذیرش بی چون و چرای بازخوردهای است

دانند و خود را در جایگاه نقد و بررسی آن بازخوردها می

                                                           
1  . Duff 

2  . knowles 

3 .Expansive learning و طلبدمجال دیگری می نظریه این درباره . توضیح 
 ایضاح منظور به صرفاً آن به اشاره شد، خواهد پرداخته آن به متناسب ایمقاله در

 . است بوده آنها هایحلراه و تناقضات
4  . Russell 

 همکاران، و مورتن از نقل به 1999 2،نولز) دانندنمی
  .(24ص ،2014

: برای رفع پیشنهادی تناقضات الف و ب حلراه
 :شودموارد زیر پیشنهاد می گفتهپیشتناقضات 

عنوان الگوی مطالعاتی نگارش نظام فعالیت به .1
 شود.دانشگاهی جایگزین رویکرد سوادهای دانشگاهی 

سطحی ها و عناصرِ رویکردهای سهویژگی ،نظام فعالیت
 ؛پردازدو به بحث آموزش نیز می دبخش پیشین را دار

راتبیِ مکه توصیف و تحلیل روابطِ سلسلهازآنجایی .2
)نسل دوم نظام فعالیت(  نظام فعالیتِ منفردقدرت در یک 

 راحتی قابل تبیین نیستو روابط قدرت به استدشوار 
استفاده از نسل سوم این نظریه  (6ص ،2009انگشتروم، )

به این  شود؛در مطالعة نگارش دانشگاهی پیشنهاد می
دو نظام فعالیتِ استاد راهنما در  کمدستصورت که 

راهنماییِ نگارش دانشگاهی دانشجویان دکتری و نظام 
فعالیت نگارش دانشگاهیِ دانشجوی دکتری در مطالعة 

 ؛ نگارش دانشگاهی بررسی شود
باورِ دیگر نسبت به یادگیری نوشتن، تلقیِ کارآموزی  .3

 از مرکب اینهد و آن را مجموعهمی را به کناری 
انگارد که ژانرهای مختلف می گسترنده هایکتمشار

 کنند.ها، نقش ابزار را ایفا مینوشتن در این مشارکت
برای مطالعة  3گسترنده یادگیری رویکرد ،ترتیببدین

نگارش دانشگاهی به جایگزین رویکرد اجتماع عمل 
 .(1998 4،راسل)شود پیشنهاد می

  ای: تناقض مربوط به ابژة مداخله1-ج
ژوهش های پهایی که در تحقیقات پیشین، نظام فعالیتابژه

گرانه، توصیفی و های مداخلهابژه ،کردندرا هدایت می
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راهنما،  انداگرانه، استهای مداخلهدر ابژه نظری بودند.
ارتقای  تحقیق و برایخود در مورد نگارش دانشگاهی 

 کنند؛ زیرامی هاییمداخلهنگارش دانشگاهی دانشجویان 
انسانی  1های انسانی با هویت و عاملیتمداخله در فعالیت

 ؛مکانیکی های ناشناس ونه با پاسخ ،ستروهروب
شناسی به عاملیت انسان اگر در یک روش سخن،دیگربه

انگشتروم، )توجهی نشود، ایرادی جدی به آن وارد است 
2011). 

 2این نوع مداخالت بر مبنای تحقیقات مبتنی بر طراحی
های درونی شناسیِ تحقیقات آزمایشی، ضعفروش و

فرآیند تحقیق  .2 ؛واحد تحلیل مبهم است .1 زیادی دارند:
 ؛مبتنی بر طراحی در یک مدل خطی تصویر شده است

نقطة شروع این روش، تعیین اصول و اهداف از طریق .3
؛ محققان و هدایت آن به سمت تکمیل شدن است

تفاوت  .5 ؛گیردکنندگان را نادیده میعاملیت مشارکت.4
باز -تماعی انتهاهای اجیرمیان محصوالت نهایی و نوآو

محور و کاربرمحور است و به فرآیندهای نوآوری طراح
در خیلی از تحقیقات این حوزه، رویکرد  .6 ؛کندتوجه نمی

ت را مند علیلهئمتغیرمحورِ تحقیق بدون اینکه مفهوم مس
به طور ضمنی تأیید شده است  ،مورد پرسش قرار دهند

البته این نقدها به نسخة عمومی این  ؛(602صهمان، )
 های مداخله وارد است.روش

 مداخلة شناسیروش :1 -حل پیشنهادی تناقض جراه
ت و اس گسترنده یادگیری مطالعة برای روشی ،تکوینی

تواند پاسخگوی نقدهای مطرح شدة پیشین و نوعی میبه
 نای های مداخلة خطی باشد.جایگزین مناسبی برای روش

 و همکاران ویگوتسکی، تجربیات ملهِم از اسیشنروش
 شناسیِروش مبتنی بر و (2011انگشتروم، ) دانشجویانش

                                                           
1  . Agency  

2  . Design based reaserch 

3  . CRADLE  

(Center for Research on Activity, Development and 

Learning) ای کارمرکز پیشین نظریة فعالیت و تحقیق توسعه  

4  . Change laboratory  

 .است شده نهاده بنا (1978) ویگوتسکی دوگانة تحریک
 النهعام کامالً گیرد، قرار مندیلهئمس موقعیت در فردی اگر
 عالمت و ابزاری عنوانبه محیط در موجود خنثای ابزار از

 یتعامل این سبب به و کندمی استفاده لهئمس حل برای
وده های پیشین بکنندگان که حلقة مفقودة پژوهشمشارکت

شناسی مورد توجه قرار است با استفاده از این روش
به این ترتیب استفاده از رویکرد مداخلة تکوینی  گیرد.می

 شود.برای مطالعة نگارش دانشگاهی پیشنهاد می
: در مؤلفة تقسیم وظایف: تناقض مربوط به 2-ج

ای را که از آنان تقسیم وظایف، دانشجویان نقش عامالنه
جز اینکه صرفاً در  ،ندارند (2010هاپوود، )رود توقع می

 .کنندمشارکت  اندامداخالتِ از پیش تعیین شدة است
شناسی سازی روشای برای پیادهاستفاده از شیوه ،بنابراین

 یرا، زمداخلة تکوینی به رفع این تناقض کمک خواهد کرد
ابژة  توانند با مشارکت در تعیینترتیب دانشجویان میبه این

جدید، در انتخاب مداخلة احتمالی نقش داشته باشند و 
یش نوعِ حضورشان از مشارکتِ صرف در مداخالتِ از پ

به یک حضور فعال در مطالعه بدل  انداتعیین شدة است
حل پیشنهادی رفع این تناقض عنوان راهاین شیوه به .شود

 .شده است در ادامه آورده
، 1990در اواسط دهة : 2 -حل پیشنهادیِ تناقض جراه

در دانشگاه هلسینکی یک ابزار  3در کریدل پژوهشگران
 معرفی کردند 4تغییرای جدید با نام آزمایشگاه مداخله

 .(2007؛ انگشتروم، 1996انگشتروم و همکاران، )
ای هروش جدیدی برای توسعة فعالیت ،آزمایشگاه تغییر

این روش تحوالتی عمیق  کاری به کمک متخصصان است.
 و متمرکز و نیز بهبودی افزایشی و ممتد را به همراه دارد.

این روش باید در فضایی پیاده شود که دسترسی به ابزار 
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منظورِ تحلیل اختالالت و ساخت الگوهای جدید غنی به
این آزمایشگاه با  برای فعالیت مورد نظر فراهم است.

گر و افرادی که به طور طبیعی در مداخله -محقق ر حضو
انگشتروم و )*شودضور دارند، برگزار میح آن فعالیت
 .(1ص ،1996همکاران، 

 
 مرحلة چهارم: نوشتن و ارائه

های نظام فعالیت و براساس پس از تعیین مؤلفه

مرتبط با هر مؤلفه، نقدهای بروندادهای حاصل از مطالعات 
عنوان تناقض نظام فعالیت در نظر وارد بر هر عنصر به

هایی نظری و عملی و برای رفع این تناقضات راهه گرفت
های پیشنهادی برای رفع تناقضات گزینه .ارائه شده است

د شدر نظام فعالیت منتج به ارائة یک نظام فعالیت جدید 
در مورد نگارش  نظام فعالیت پژوهش که درواقع

  .دانشگاهی خواهد بود
 

 

 . نظام فعالیت پژوهشِ مطالعة نگارش دانشگاهی10شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گیرینتیجه

 همفرا ا هدفب و پیشینه مرور بر تمرکز با مقاله این در
 بانیپشت-ابزار یالگو آن، تسهیل برای شرایطی آوردن

رفته رکا بهفناورانه  ابزارهای صرفاًالگو این در  .معرفی شد
 تواندمی مورد این در نیز یکه ابزار مفهومییاما ازآنجا اند؛

 مفهومی ابزار چنددر این مقاله  ید،نما یفاا ینقش مؤثر

                                                           
 است. با توجه به فعالیت نظریه بر مبتنی کاربردی روش یک تغییر، آزمایشگاه *

 لهمقا در روازاین ندارد، اصلی موضوع با ارتباطی مقاله این در آن توضیح اینکه

 .شد خواهد پرداخته آن به دیگر

 و شمول و حذف معیارهای جدول پریسما، نمودار شامل
نظام  یضلعسه یالگو نیزجستجو و  هایعبارت جدول

 یتنظام فعال یاستفاده از الگو .افزوده شده است یتفعال
 مندظامن فعالیتی ،ه هر پژوهشک است فرض ینبر ا یمبتن

 این از توانمی و است فعالیت نظام یک هایمؤلفه دارای و
 یگرد یللد .نمود استفاده پیشینه تحلیل واحد عنوانبه الگو
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 الگو یناست که ا ینا یتنظام فعال یالگواستفاده از 
 را ایمقوله تحلیلو  یلتسه را داده یلو تحل کدگذاری

نظام  یکاز عناصر  استفاده با ،درواقع .ندکیم ممکن
 ازب کدگذاری فرآیند در شدهیافته کدهای توانمی یتفعال
از مشقت مواجهه با  ،داده قرار هامؤلفه این چتر زیر را
 به آنگاه و رها شد نشده سازماندهی هایاز داده یاییدن

 .پرداخت هامقوله گذارینام و بازبینی جستجو،
 تواندیم ییبه تنها یبانپشت-ابزار پیشینة مرور الگوی

اس براس الگو این دش اشاره طورکههمان یراز شود؛ استفاده
 اما در است؛ دهش ارائه یشینهمرور پ یِعموم یمراحل الگو

 نهپیشی مرور از خاص وعیکه محقق قصد انجام ن یطیشرا
 یالگو یببه ترک تواندمی امکان صورت در باشد، داشته را

در  ،رمثالطوبه .بپردازد نظر مورد رویکرد با شتیبانپ-ابزار
حوزة  یکه به سبب گستردگ پژوهیگستره این مقاله،

 پیشینة رانجام مرو یبرا ینگارش دانشگاه یِمطالعات
 یقتلق بانیپشت-ابزار یالگو با ،شده بود یدهبرگز پژوهشی

 ودب یبانپشت-ابزار پژوهیگستره تلفیق، این حاصلِ .گردید
 ایپیشینه مرور از یبردرنمونة کا یک آن،شرح  برای که
 مرور د.ش ارائه ده بودشاستفاده  یقیتلف یاز الگو در آن که

 را اتیتناقضامکان استخراج  الگو این با شدهانجام پیشینة
 اب وفراهم نمود  پیشین هایپژوهش فعالیت نظام میان

ناقضات ت این رفع یبرا گذشته، در مرتبط مطالعات بررسی
 ارائة به منتهی حلهاراه ینکه ا گردید پیشنهاد حلهاییراه یزن

 .دش آتی مطالعات برای پژوهش فعالیت نظام الگوی یک
 بررسی مورد موضوع فراخور به توانندمی پژوهشگران

الگو  یناز ا خود، پژوهش اهداف گرفتن نظر در با نیز و
 یتادر راس هاالگوسازی نوع ایناز  کمدست یا ندکناستفاده 
 ره مانندپژوهش  انجام .بگیرند ایده پیشینه مرورانجام 

 بر افزون محقق و دارد نیاز ابزاری به دیگری فعالیت
 باشد زنی ابزارساز موقعیتش اقتضای به تواندمی ابزارمندی،

 هغلب پراکنده اطالعات انبوه بر یدهورز یبا ذهن و زبان و
 ا؛ زیرگرداند مسخر خودقلم  یینابزار و آ بارا  آنهاو  دنک

 یدر جنب کار گروه -یفرد یتبدون ابتکار و خالق علم
 ،1376 خرمشاهی،) رودینم یشپ - یو جهان یو مل
 .(399ص

 یملبه ع پژوهشگران یبرا یشینهمرور پ یقطر ینا به
یگردآورندة ب صرفاًرا  خودآنان  و شودمی بدل بخشلذت
 مأمور که ایرایانه چونانمقاالت  مخزناز  اطالعات هدف

 در ،(همان) اطالعات است یکیمکان گردآوری و تحقیق
 یشینهپ یلخود در تحل یتعامل یایاح برای و گیرندنمی نظر

اندیشه باتوانست  خواهند سان،بدین و کنندمی تالش
گسترده و  اطالعات داشتبه و نگاشتبه باو  ورزی

 ریزیطرحرا  آینده مطالعات یشینه،پراکندة موجود در پ
 شینهپی مرور از آنچه نگارش در ،باشد یناز ا یراگر غ و ندکن

 یوگنج ینظام گفتهبه  .مردد خواهند بود است شده حاصل
 «.دینوشتن را و گفتن را نشا ناید، اندیشه سر از کان نسخ»

ها سازد تنبه گمانم چیزی که کار نوشتن را دشوار می»
دوری »مهمتر از آن  سنگینی مسئولیت آزادی نیست، بلکه

اسـت کـه اغلـب مـانع بـزرگ در راه « از خویشتن
.« شودخالق و نهایتاً نوشتن می اندیـشیدن اصـیل و

 (1394)فاضلی، 
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