
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن سردبیر
  

  هاي ابترمقایسه
متـداول رو بـه رو شـدم؛     غفلتیباز هم با در آن، کردم که اي را داوري میاخیراً مقاله

گیري مقاله که براي رعایت نزاکت علمی در نتیجهنامم. هاي ابتر میکه آن را مقایسه غفلتی
دانـم مقالـه   چـون نمـی  نویسـندگان،  یا از ارائۀ مشخّصات کتابشناختی آن معذورم نویسنده (

هـاي  هاي حاصل از پژوهش خود را با یافتـه چند نویسنده داشته است) به روال معمول، یافته
هاي متداول در مقـاالت  همانند مقایسهها هاي پیشین مقایسه کرده بودند. این مقایسهپژوهش

-مسـتخرج از پایـان   هايها و در نتیجه، مقالهنامهاي در انتهاي پایانشکلی کلیشهبهبودند که 

د. نشـو دهند ارائه میهاي رشته را به خود اختصاص میها که درصد چشمگیري از مقالهنامه
هـاي  هاي پـژوهش هاي پژوهش جدید، یافتهها هم معموالً روشن است: یا یافتهنتیجۀ مقایسه

جدیـد از   هـاي پـژوهش  شود یافتهاشتباه نوشته میکند (که گاهی بهمشابه پیشین را تأیید می
اند تـا پـژوهش   هاي پیشین منتظر بودههاي پیشین تأیید شد، گویی که پژوهشسوي پژوهش

هـاي قـدیمی همخـوانی    هاي جدیـد بـا یافتـه   )؛ یا یافتهجدید منتشر شود تا آن را تأیید کنند!
  در مواردي هست و در مواردي نیست.  تأییدندارند؛ یا 

هاسـت. هیچگـاه از خـود    رایـی ایـن مقایسـه   شـود چ اما آن چه که به آن توجهی نمـی 
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دهیم و چرا تنها به شـکلی کـه در بـاال آمـد بـه      ها را انجام میایم که چرا این مقایسهنپرسیده
-کنیم. در این پیوند باید به دو نکتۀ دیگر هم توجه داشته باشـیم: یکـی بـی   مقایسه بسنده می

چیـزي جـز پیشـینۀ پـژوهش نیسـت، و      هایمان است کـه  اعتنایی ما به بخشی مهم از پژوهش
شناسی (کـه  مان به آسمان بلند است که چرا رشتۀ علم اطّالعات و دانشدیگري همواره ناله

به نام پیشین آن یعنی کتابـداري بـاز گـردیم) فاقـد نظریـۀ بنیـادي الزم       است در این جا بهتر 
هـا  نامـه فصل دوم پایـان باید اشاره کنیم که  نکتۀ اولدر توضیح براي علم دانستن آن است. 

وجـود آمـده، داراي دو   که معموالً حاوي پیشینه است در چند سال اخیر در اثر بدعتی که به
بخش شده است: مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش. در بیشـتر مـوارد هـم درصـد بـاالیی از ایـن       

فاً هـا هـم صـر   پیشـینه فصل به مبانی نظري و درصد اندکی به پیشینۀ پژوهش اختصاص دارد. 
باشند و هیچگونـه تحلیـل و نقـدي بـر نکـات مثبـت و       گزارشی از آن چه که انجام شده می

هـا عینـاً از روي   ها وجود ندارد. در مواردي هم پیشـینه هاي مطرح شده در آنمنفی پژوهش
اي که حتّی اشـتباهات هـم تکـراري    گونهشوند بههاي پیشین استنساخ میهاي پژوهشپیشینه

گوییم که از پیشینه بگذرد و به سـراغ  هم به دانشجو مینامه از پایانت دفاع در جلساهستند! 
نامه برود. در اثر همین نگرش هم است که دانشـجو از میـان اسـالیدهایی    جاهاي دیگر پایان

دهـد کـه   کند تنها یکی دو اسالید را به پیشـینه اختصـاص مـی   که در جلسۀ دفاع استفاده می
اعتنایی بـه  رابطۀ میان بیهاست. هاي انتشار آثار مربوط به آن نامو سال هااي از نامتنها سیاهه

کنـد: پژوهشـگر در   پیدا مینیز هاي انجام شده گاهی شکل دیگري پیشینۀ پژوهش و مقایسه
کنـد کـه   بـه منـابعی اشـاره مـی    هاي پیشین، هاي پژوهشهاي خود با یافتهیافتههنگام مقایسه 

  اند!در پیشینه ذکر نشدهاصالً 
از شـکلی  هـاي پـژوهش هسـتند    تـرین بخـش  که یکی از مهـم ها هم بندي پیشینهجمع

کند و در ارائۀ دانشجو هاي انتهایی کمک کند پیروي نمیاي به مقایسهگونهاستاندارد که به
  شود.  نیز معموالً نادیده گرفته می

هـا،  مقایسـه هاي ما فراموش شده این اسـت کـه هـدف از ایـن     واقعیتی که در پژوهش
هاي پیشین پیـدا شـده،   که میان برخی متغیرها در پژوهشاست اي رابطه تأیید، رد، یا تعدیل

تدریج بدنۀ یک فرضـیه را شـکل دهـد. ایـن     د، بهاگر از سوي پژوهش جدید هم تأیید شتا 
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کنـد و شـاید   تر پیدا مـی اي محکمهاي آینده نیز تأیید شود بدنهفرضیه اگر از سوي پژوهش
ست کـه بایـد بـه    ههاست منتظر آنیم پیدا شود. به همین دلیل هم اي که مدتسرانجام نظریه
صـورت  هایمان بیشتر توجه داشته باشیم. باید به روابط میـان متغیرهـا، چـه بـه    پیشینۀ پژوهش

بیشـتري داشـته    اعتنـاي هـا  صورت فرضیه، در پیشینهپرسش پژوهش مطرح شده باشند چه به
هـاي پیشـین، از   ها بررسی کنیم که آیـا رابطـۀ مطـرح در پـژوهش    هنگام مقایسهباشیم تا در 

هـاي انتهـایی هسـتند    ها که مبنـاي مقایسـه  این رابطهشود یا نه. سوي پژوهش ما هم تأیید می
ها داشته باشند. باید رابطه (روابط) مطرح شده در باید جایگاهی ویژه در هر مدخل از پیشینه

اي امالً تحلیل و نقد شود تا هنگـام مقایسـه در انتهـاي پـژوهش، نتیجـه     هر مدخل از پیشینه ک
  سودمند از منظر تدوین فرضیه و نظریه به پژوهشگر ارائه کند.  

ها باشند. بدون توجه به ایـن  ها و شاید نظریههاي نخست براي تدوین فرضیهها گاماین
  اند.تاکنون ماندهتر خواهند ماند همان گونه که بها همچنان انکات، مقایسه

  


