
 

 

 

 شناختیدر تعریف نظریه با رویکرد کتاب یبازنگر

 2غالمرضا حیدری، 1عمیرفریده کعب

 شناسیمطالعات دانش 

 93تا  75ص ،  98پاییز ، 20شماره  ، ششمسال 

 05/98/ 03تاریخ دریافت: 

 06/98/ 15تاریخ پذیرش: 

 چکیده
کتاب  رویکرد  با  که  است  شده  ارائه  متون  در  گوناگونی  تعاریف  نظریه  محتوا برای  تحلیل  و  شناختی 

است. در این    مشاهدهقابلهایی که در تعاریف وجود دارند  هستند. این گوناگونی در کلیدواژه  دسترسی قابل

واژگان  ،  در متون استخراج و با استفاده از روش تحلیل محتوای آن تعاریف  یهاز نظرمقاله تعاریف موجود  

ی اصلی واژه  9تعریف منجر به شناسایی    125محاسبه شد. تحلیل محتوای    هرکدامو بسامد    اصلی و مترادف

، رابطه،  تبیین،  از: مفهوم  اندعبارتی مترادف شد. واژگان اصلی یافت شده در این تحلیل محتوا  واژه  67و  

بازنگری با رویکرد کتاب،  درنهایتو روش.    بینی پیش،  مندنظام،  فرضیه،  مجموعه،  پدیده تعریف  شناختی 

  ی این مفهوم در متون است.دربرگیرنده  ارائه شد که نمایانگر مفهوم آن و واژگان اصلی   از نظریهای  شده

گرایانه ارائه شده است به رویکرد کتابشناختی و تجربی   از نظریهدر تعریفی که در این پژوهش    طورکلی به

بندی  فرایندی و در یک حالت سطح  صورتبهبینی و کنترل  پیش،  تبیین،  توجه شده است و به وجوه توصیف

 در تعریف نظریه با استفاده از واژگان کلیدی توجه شده است. 

  نظریه ،فرضیهرابطه، پدیده، تبیین، : کلیدی هایواژه 
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  مقدمه
مینظریه تشکیل  را  علوم  اساسی  ارکان  تفسیرها،  دهندها  از    ادراکو    هاتحلیل ،  زیرا  ما 

،  گیرد. انسان بدون ذهن مسلح به نظریهها صورت میهای جهان واقعی در قالب نظریهپدیده 

ها و مشاهدات هر انسانی نظم و سازمان قادر به درک جهان پیرامون خود نیست. نظریه به داده

پردازی یکی از عناصر کلیدی در جهان علم و دانش است  بنابراین نظریه و نظریه؛  دهدمی

رود. گرچه این نوع نگاه  پردازی پیش میتوان گفت علم با پژوهش و نظریهمی   کهیطوربه

نظریه محصول    طورکلیبهگرایانه است ولی  رویکردی تجربه،  به نظریه در پیشبرد علم و دانش 

متفاوت است.    موردمطالعهی  به پدیده  با توجههای مختلف مفهوم نظریه  علم است. در پارادیم

انسان است و رفتار   هاآنی موردمطالعه ی مفهوم نظریه در علوم انسانی و اجتماعی که پدیده

ی آن موردمطالعهکند با مفهوم نظریه در علوم تجربی که پدیده  او در حین مطالعه تغییر می

 (. 1389، فردمتفاوت است )دانائی ، آب و چوب است، موارد ثابتی مثل سنگ

ای است که  تا اندازه  سؤالاساسی است اهمیت این    یسؤالچیستی مفهوم نظریه    بنابراین 

درباره بحث  عالیامروزه  آموزش  سطح  از  فراتر  آن  مفهوم  و  چیستی  قالب،  ی  بندی  در 

رفته است و در حال حاضر در سطح کالن کشور موضوع    پردازی پیش های نظریهکرسی

و پایین کشوری مطرح    باالردههای مسئوالن  یکی از دغدغه  عنوانبهپردازی  نظریه و نظریه

تر  مطالب ذکر شده ضرورت توجه عمیق به چیستی مفهوم نظریه را روشن   طورکلیبهشود.  می

  ل ی قبمتفاوت وجود دارند از    های روش  یستی چ دهی به این  سازد. گرچه در جهت پاسخ می

زبانریشه در  نظریه  کلمه  سازنده  اجزای  مختلف؛هاشناسی  و    ی  مختلف  تعاریف  بررسی 

عبارت و  اصطالحات  کشیدن  بیرون  و  تعاریف  محتوای  پربسامد؛تحلیل  بررسی   های 

مشاهدهمترادف مثل  نظریه  مشابه  و  نزدیک  کلمات  و  قانون؛  الگو،  فرضیه،  ها  بررسی    و 

پایه بین  اصطالحات  ،  فرضپیش ،  هیفرا نظر،  مانند فلسفه  هاآنی نظری و جایگاه نظریه در 

فلسفی،  قانون،  اصول،  پارادایم نظری،  مبانی  نظری،  مبانی  بررسی  ،  چارچوب  و  رویکرد؛ 

این مفهوم با رویکرد  سازی  روشن ولی در این مطالعه  ترکیبات و کلمات مرکب با نظریه.  

می صورت  متون  محتوای  تحلیل  روش  به  و  با  کتابشناختی  که  کرد  توجه  باید  گیرد. 
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روش   یری کارگ به که    یومانعجامعتعریف    این  نظریه  مفهوم  تمام   موردتوافقاز  اجماع  و 

است  نظرانصاحب اندیشمندان  نمی،  و  رویکرد ،  شودحاصل  با  که  است  این  هدف  بلکه 

تعاریف   محتوای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  نظریه  دسترسقابلکتابشناختی  و   از  متون  در 

،  ف نظریه دست پیدا کنیم. عالوه بر این تحلیل بسامد واژگانی این تعاریف به چگونگی تعری

ی این تعریف در  نیاز به یادآوری است که دستیابی به این هدف به معنای کاربرد گسترده

علمی از علوم تجربی تا انسانی و اجتماعی نیست و ضروری است به سایر   هایگروهی  همه

 یز توجه شود. وجوه بازنگری این تعریف جهت بسط کاربردپذیری آن در سایر علوم ن

هدف اصلی این پژوهش بازنگری در تعاریف مربوط به نظریه در متون و ارائه تعریفی نسبتاً  

نظریه  ومانعجامع تعاریف    از  محتوای  تحلیل  اساس  دیگر    موردبررسیبر  اهداف  است. 

 از:  اندعبارت

 ی تعریف نظریه؛دهندهشناسایی واژگان اصلی تشکیل  -

 ی تعریف نظریه؛ ودهندهمترادف با واژگان اصلی تشکیلشناسایی واژگان  -

 تعیین بسامد واژگان موجود در تعریف نظریه.  -

 روش 
ی سندی و تحلیل محتوا  از دو روش مطالعه  در این نوشته جهت دستیابی به اهداف پژوهش 

مطالعه روش  است.  شده  سندیاستفاده  پژوهش  مطالعه،  ی  اهداف  با  که  است  متونی  ی 

شود  ساختار و نظم داده می  هاآنبه  ،  ها پرداختهی دارند. در تحلیل محتوا به تقلیل داده همپوشان

کیفی و کمی است    پژوهش ی تئوری تسهیل خواهد شد. تحلیل محتوا یک روش  و توسعه 

  پژوهشگر دهد. در تحلیل محتوا  قرار می  موردبررسیکه کلمات و عبارات را در یک متن  

های موجود  اطات کلمات و مفاهیم متن را معلوم کرده و سپس پیام معنی و ارتب ،  تکرار وقوع

مخاطبان و حتی فرهنگ و زمانی که کلمات و مفاهیم بخشی از  ، های نویسندهدر متن و پیام

با تعیین طبقات به شمارش تعداد مصادیقی    پژوهشگرکند. طی تحلیل  آن هستند را استنتاج می

 (. 1396و صلصالی    پرویزی،  باقریپردازد )حاجگیرد میهایی که در هر طبقه جای مییا مثال
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اند  مورد مقاله( که به تعریف نظریه پرداخته  8مورد کتاب و    42مدرک )  50در این مطالعه  

ی تعریف که ابتدا منابع دربردارنده بود ی کار به این صورتقرار گرفتند. شیوه موردبررسی

تعاریف نظریه استخراج  ،  هاآنی نسبتاً دقیق هر یک از  مطالعهنظریه شناسایی شدند و سپس با  

ثبت شد )مجموعه تعاریف  و  البته سعی شد تمام    شده استخراجی  دارند(.  قرار  پیوست  در 

پژوهشگران از    دسترسقابلبه زبان فارسی(    شدهترجمهیا    شدهنوشته)  زبانیفارس   هایکتاب

،  ی تاریخی خاص بررسی شوندگرفتن محدوده  ظردر نمتون قدیمی گرفته تا جدید آن بدون  

ی خاص تاریخی این بود که پژوهشگران نیاز داشتند به یک  نگرفتن محدوده  در نظرعلت  

نگاه جامع از تعاریف نظریه در متون دسترسی پیدا کنند و با توجه به آن نگاه به اهداف خود  

 دست یابند.

روش  همان یک  که  است  این  محتوا  تحلیل  از  استفاده  علت  شد  اشاره  قباًل  که  طور 

متن می  هایبررسیدر    قبولقابل نهفته در  به تفسیر محتوای  از  متنی است که  پردازد. پس 

ی مفهوم نظریه و سایر واژگانی که داللت دهندهواژگان اصلی نشان،  استخراج تعاریف نظریه

داشتند اصلی  واژگان  )بسامد(  نی ،  بر  فراوانی  واژگان  استخراج  از  پس  شدند.  استخراج  ز 

نشان که  شد دهندهواژگانی  محاسبه  بودند  اصلی  واژگان  با  معنایی  ارتباط  و  مترادف  ؛  ی 

واژگان   بسامد  اساس  بر  نظریه  تنهانهبنابراین  واژگان  نیز  ،  حضور  واژگان  بین  ارتباط  بلکه 

مشخص شد کدام واژگان بیشترین نقش    شدههمحاسبشناسایی شد و بر اساس بسامد واژگانی  

افزار اکسل کنند. الزم به ذکر است که شمارش واژگانی با نرمرا در بیان مفهوم نظریه ایفا می

 صورت گرفته است. 2016

 هایافته
در تعاریف گوناگون    هاآنبررسی بسامد  شناسایی واژگان موجود و    منظوربهدر این پژوهش  

ابتدا به بررسی و مطالعه دقیق این تعاریف در متون توجه شد. با توجه به متون در  ،  از نظریه

نظریه حوزه  در  تعریف    پژوهش روش  ،  پردازینظریه ،  دسترس  این  به  که  متون  سایر  و 

آمد. این واژگان    به دست واژه در تعریف    545تعریف در قالب    125  درنهایتاند  پرداخته
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است که نتایج این تحلیل در جدول   از نظریهود در متون  حاصل تحلیل محتوای تعاریف موج

 ارائه شده است.  1

 در تعریف نظریه  هاآن های و مترادف کاررفتهبه گان بسامد واژ  .1جدول  

 فراوانی )بسامد(  خانوادهمترادف یا هم واژگان واژه

 مفهوم 
ساخت؛ متغیر؛  قواعد و اصول؛ قوانین؛ گزاره؛ قضیه؛ سازه؛ تعاریف؛ مقوله؛ 

 واحد
131 

 تبیین 
تفسیر؛ توصیف؛ توضیح؛ تعریف؛ تشریح؛ بازنمایی؛ بیان؛ بازاندیشی؛  

 معنابخشی؛ درک؛ تجلی؛ بیانگر
88 

 69 کنش ؛ میانیوستهپهمبهروابط؛ ارتباط؛ مرتبط؛ همبستگی؛ تجانس؛  رابطه 

 68 رویداد؛ رخداد؛ پدیدار؛ وقایع؛ واقعیات؛ حقایق  پدیده

 61 تعدادی  دسته؛ کلیه؛، تلفیق چندین؛، سری مجموعه 

 فرضیه 
فرض؛ مفروض؛ پیشنهاد؛ حدس؛ نظر؛ بینش؛ شناخت؛ تصور؛ گمان؛  

 ایده، نگرش، دیدگاه 
48 

 مند نظام
چارچوب؛ ساختار؛ نظام؛ منظم؛ مدون؛ سیستم؛ قلمرو؛ یکپارچه؛  

 دهیسازمان
44 

 26 یم تعمقابل بینی پیش

 10 فرآیند؛ محمل ، شیوه؛ ابزار روش

 545  جمع

های و بسامد )فراوانی( ارائه شده است واژگان کلیدی همراه با مترادف   1در جدول    آنچه

شود در کل  طور که مشاهده میدر تعاریف گوناگون نظریه از متون معتبر است. همان  هاآن

در تعاریف نظریه از متون استخراج شده    هاآن ی مترادف با  واژه  67  ی کلیدی همراه باواژه  9

واژه مترداف  مفهومی  است.  مقوله؛  با  تعاریف؛  سازه؛  قضیه؛  گزاره؛  قوانین؛  »قواعد؛  های 

بار تکرار در تعاریف باالترین بسامد را به خود اختصاص داده    131و واحد« با    ساخت؛ متغیر؛

های »تفسیر؛ توصیف؛ توضیح؛ تعریف؛ تشریح؛ بازنمایی؛ بیان؛ با مترادف  تبیینی  است. واژه

اهمیت    ازنظربار تکرار در دومین جایگاه    88بازاندیشی؛ معنابخشی؛ درک؛ تجلی؛ و بیانگر« با  

های »روابط؛ ارتباط؛  با مترادف  رابطهی  ه لحاظ شده است. سومین رتبه به واژهدر تعریف نظری
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تجانس؛   همبستگی؛  میانوستهی پهمبهمرتبط؛  و  واژه؛  سپس  دارد.  تعلق  با    پدیده ی  کنش« 

مترادف  68فراوانی   واژه  با  و  حقایق«  و  واقعیات؛  وقایع؛  پدیدار؛  رخداد؛  »رویداد؛  های 

و تعدادی« به ترتیب    دسته؛  کلیه؛،  تلفیق  چندین؛،  های »سریبا مترادف  61با فراوانی    مجموعه

 و پنجم هستند. چهارمی در رتبه

  از:   اندعبارتهای ششم تا دهم قرار گرفتند  های کلیدی که به ترتیب در رتبه سایر واژه

فراوانی    فرضیههای  واژه بینش؛    48با  نظر؛  پیشنهاد؛ حدس؛  مفروض؛  »فرض؛  مترادفات  و 

»چارچوب؛ ساختار؛    مترادفاتو    44با فراوانی    مندنظامشناخت؛ تصور؛ گمان؛ و دیدگاه«؛  

و   یکپارچه؛  قلمرو؛  سیستم؛  مدون؛  منظم؛  فراوانی    بینیپیش«؛  دهی سازماننظام؛  و    26با 

 فرآیند؛ و محمل«. ، »شیوه؛ ابزار مترادفاتو  10با فراوانی  روش«؛ و م ی تعمقابلمترادف با »

وایت همان که  کرده2008)  1طور  بیان  کتابش  در  ایده،  (  نظریه  سه یک  دارای    آل 

پذیری است. انتزاعی بودن در مورد طیف وسیع از  و آزمون  یگرن ییتب ،  خصوصیت انتزاعی

یا پدیده قابل کاربرد استوقایع  نظریه سعی دارد    یگرن یی تب خصوصیت  ،  ها  این است که 

پیش  حتی  و  توصیف  را  پدیده  این یک  سرانجام  و  کند  گردآوری بینی  با  باید  نظریه  که 

 پذیر باشد. آزمون ی یک پدیده یا موضوع و تحلیل آندربارههای مناسب داده

نتایج جدول   به  ایدهو توضیحات ذیل آن می   1با توجه  نظریه  آل را  توان خصوصیات 

واژگان مفهوم و پدیده   درمجموعاست    مشاهدهقابلطور که در جدول  زیرا همان،  اثبات کرد

( را  198ترین بسامد )فراوانی  ند بیشی خصوصیت انتزاعی بودن نظریه هست که دربرگیرنده

در اولویت اول هستند. ، اهمیت واژگانی در تعریف نظریه ازنظراند و به خود اختصاص داده 

نظریه   فیتعراهمیت واژگانی در    ازنظربینی  گری در واژگان تبیین و پیش خصوصیت تبیین 

ی فرضیه  در واژه  آل( است و خصوصیت سوم یک نظریه ایده114در اولویت دوم )فروانی  

واقعیت مطرح شده    بودونبودپذیری نظریه در جهت اثبات  نهفته است که هدف آن آزمون 

  1در نظریه است. گرچه واژگان مهم دیگری در تعریف نظریه مطرح است که در جدول  

 
1. White 
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 گری تبیین ،  است ولی باید توجه کرد که سایر واژگان در خدمت انتزاعی بودن  مشاهدهقابل

 پذیری نظریه هستند.و آزمون

 1ی مفهوم است. دوبین واژه ،  ترین واژه در تعریف نظریهیکی از پربسامدترین و کلیدی

نظریه ارکان  از  واژهتحلیل خود  با  را  میپردازی  آغاز  مفهوم  معان  اگرچه کند.  ی  ی  مفهوم 

کند و مدعی است که  »واحد« نظریه یاد می  عنوانبه( از آن  1978اما دوبین )،  متعددی دارد

بنابراین اولین وظیفه در بخش چرخه دوبین و نخستین گام  ؛  اند »واحدها« ارکان سازنده نظریه

روش نظریهدر  که  ،  پردازیشناسی  است  نظریه  واحدهای  تعیین    عنوانبهشناسایی  مرحله 

نظر میمفهوم  شناخته  نیز  همچنین یه  لینهام،  شود.  نظیر  توراکو 2002)  2پژوهشگرانی  و   )3 

در دانشی که    هاآن( نیز معتقدند توصیف واحدهای )مفهوم( نظریه و چگونگی تعامل  2000)

 کنند.شود نقش مهمی ایفا می نظریه حاصل می  ی وسیلهبه

»قواعد؛    ریشه و یا مترادف آنواژگان هم« و همچنین  مفهومی »نویسندگان زیر از واژه

در تعریف نظریه بهره قوانین؛ گزاره؛ قضیه؛ سازه؛ تعاریف؛ مقوله؛ ساخت؛ متغیر؛ و واحد«  

 اند: برده

  (؛1374(؛ دالور )1374(؛ هومن )1371(؛ نادری و سیف نراقی )1359ادیبی و انصاری )

کچنی و    اردلز ،  فیشر  (؛1382)  4باکلند  (؛1380)  ملکاوی ریزی  1387)  5مک  اشرفی  (؛ 

(؛  1389(؛ ثنایی )1389) فردییدانا(؛ 1387(؛ دیانی )1387) 6دونالد و اشنبرگرمک (؛1387)

 (؛1393(؛ منصوریان )1390)  7استراوس و کربین  (؛1393)  بردبار و  خنیفر (؛  1389صمدی )

)1393)  8کیس ریمینی  )  پرویزی،  باقری(؛ حاج3941(؛  فرهنگ جامع  1396و صلصالی  (؛ 

( میراث  1969وبستر  فرهنگ  ماوتنر1971)  9رینولدز  (؛1969)  آمریکایی(؛    (؛1986)  10(؛ 

 
1. Dubin 
2. Lynham 
3. Torraco 
4. Baekeland 
5. Fisher, Erdelez, and McKechnie 
6. McDonald & Stenberg 
7. Strauss & Corbin 
8. Case 
9. Reynolds 
10. Martens 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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 4نیلمک  (؛1990)  وبستر  امیمر  (؛1989)  3وایک  (؛1989)  2باچاراچ   (؛1988)  1کرلینجر

ایده1993) لغت  فرهنگ  )(؛  ریزن  (؛2009)  6پانچ   (؛2003)  5پرایس   (؛1994ها  و   7رملر 

 (. 2016(؛ و فرهنگ لغت تجارت )2011)

که  »  یواژه واژه  عنوانبهتبیین«  نظریه  دومین  تعریف  در  کلیدی    موردتوجه ی 

 قرار گرفته است: مورداستفادهپردازان است در آثار افراد زیر نظریه

  (؛ 1376)  گیدنز  (؛1374(؛ دالور )1374)(؛ هومن  1374)  کومار  (؛1359ادیبی و انصاری )

(؛ دیانی  1387)  دونالد و اشنبرگرمک  (؛1387)  و مک کچنی   اردلز ،  فیشر  (؛1380)  ملکاوی

ثنایی )1389)  فردیی دانا(؛  1387) ابوالمعالی )1389(؛ صمدی )1389(؛   و   خنیفر(؛  1390(؛ 

 (؛ دانائی فرد و1392)  8(؛ پاور1391انی )(؛ حاجی 1390)  استراوس و کربین   (؛1393)  بردبار

( )1393صارم  منصوریان  ریمینی 1393)  کیس   (؛1393(؛  ادیب1394)  9(؛  ، باقریحاج(؛ 

)  پرویزی میراث  1396و صلصالی   کرلینگر  (؛1986)  ماوتنر  (؛1969)  آمریکایی(؛ فرهنگ 

  فریدمن  واژگان آکسفورد؛(؛ فرهنگ  1994ها )(؛ فرهنگ لغت ایده1993)  نیلمک  (؛ 1988)

 (. 2016(؛ و فرهنگ لغت تجارت )2011) رملر و ریزن (؛2009) پانچ  (؛2003)

مشخص کردن نحوه  ،  ( دومین گام بعد از شناسایی مفهوم نظریه1978)  دوبین   به اعتقاد 

این امر  ،  است که با تعیین قوانین تعاملی مفاهیم نظریه  هاآنتعامل بین مفاهیم و روابط میان  

ی علمی  ی نظریهدهندهدهند که چگونه مفاهیم تشکیلشود. قوانین تعامل نشان میمحقق می

پردازی در گام ( نظریه2005)  10کارالیل و کریستنسن  ازنظرکنند.  با یکدیگر پیوند برقرار می

شود که این توصیف به شکل  وصیف آن آغاز میی پدیده و تبا بررسی و مشاهده،  نخست

هایی تحت عنوان  گردد. به عبارتی جهت معنابخشی پدیده از قالب ها یا مفاهیم بیان میسازه

 
1. Kerlinger 
2. Bacharach 
3. Weick 
4. McNeil 
5. Price 
6. Punch 
7 Rummler & Rynes 
8. Pawar 
9. Rimini 
10. Carlile & Christensen 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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شود تا درک و تجسم پدیده برای پژوهشگر فراهم شود. برقراری  سازه یا مفهوم استفاده می

سازنده )عناصر  مفاهیم  بین  نظریه(پیوند  یک  نها،  ی  مهم گام  و  مرحله(  )سومین    یی 

دهی روابط  پرداز است. در این مرحله پژوهشگران به شکلاین دو نظریه  ازنظرپردازی  نظریه

 پردازند. بین مفاهیم می

ی رابطه یکی از واژگان کلیدی در تعریف نظریه از دیدگاه طور که اشاره شد واژههمان

،  »روابطریشه یا مترادف آن  واژه و واژگان همپردازان بوده است و اهمیت توجه به این  نظریه

نویسندگان  توان در آثار کنش« را میو میان وستهیپهمبه، تجانس ، همبستگی ،  مرتبط، ارتباط

 زیر مشاهده کرد:

(؛  1374)  (؛ کومار1371(؛ نادری و سیف نراقی )1359(؛ ادیبی و انصاری )1350مصدق )

(؛ باکلند 1380(؛ ملکاوی )1374دالور )(؛  1374(؛ هومن )1387پور )کاظم  و  ریزیاشرفی

(؛  1387(؛ دیانی )1387) دونالد و اشنبرگرمک(؛ 1387و مک کچنی ) اردلز، فیشر(؛ 1382)

(؛  1390)  استراوس و کربین   (؛1393)  و بردبار  یفر(؛ خن 1390)  (؛ ابوالمعالی1389)  فردییدانا

(؛  1395)  2الندین (؛  1394)  1زوستاک(؛  1394(؛ ریمینی )1393(؛ کیس )1393منصوریان )

)  پرویزی،  باقریحاجادیب صلصالی  جامع  1396و  فرهنگ  )(؛  باچاراچ  1969وبستر  (؛ 

 4نیومن (؛  1996)  3هارتل (؛  1993)  لی ن(؛ مک1990)  وبستر  امی مر(؛  1989(؛ وایک )1989)

(2000( فریدمن  ریزن  (؛2009)  پانچ (؛  2003(؛  و  تجارت  2011)   رملر  لغت  فرهنگ  و  (؛ 

(2016 .) 

واژه نظریه  تعریف  در  کلیدی  واژگان  از  دیگر  همانیکی  است.  پدیده  که  ی  طور 

ی ی وسیع پدیدهی مطالعهی خوب نتیجهتردید تولید نظریهبی،  ( اشاره کرده1389)  فرددانایی

ی عمل نظریه و تالش  تعیین نحوه،  سازی آنی آن و مفهومتفکر عمیق درباره،  موردمطالعه

ی عناصر ضروری نظریه است  که حاوی همه  استبرای طراحی یک مدل یا چارچوب نظری  

کند و دهد. نظریه به فرایند زیربنایی پدیده اشاره میو تبیین قابل دفاعی از پدیده را ارائه می

 
1. Szostake 
2. Lundin 
3. Halter 
4. Newman 
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ی »پدیده« یا رویداد و  واژه اما منطقی و متقاعدکننده است.  وسته ی پهمبههای  هان متشکل از بر

 قرار گرفته است:  مورداستفادهرخداد در آثار اندیشمندان زیر 

( )1350مصدق  انصاری  و  ادیبی  )1359(؛  نراقی  سیف  و  نادری   1کومار  (؛1371(؛ 

(1374( )1374(؛ هومن  و    اردلز،  فیشر  (؛1380)  ملکاوی  (؛1376)  گیدنز  (؛1374(؛ دالور 

(؛ ثنایی  1389آستانه )(؛ ازکیا و دربان1387پور )(؛ اشرفی ریزی و کاظم1387)  مک کچنی

  (؛ 1393)  بردبار و  خنیفر(؛  1392)  پاور  (؛1390)  ابوالمعالی  (؛1389)  فرددانایی (؛  1389)

دانا1390)  استراوس و کربین  )اکبری  ئی فرد و(؛    کیس  (؛1393(؛ منصوریان )1393صارم 

ادیب1395)  الندین   (؛1394)  ریمینی  (؛1393) )  پرویزی،  باقریحاج(؛    (؛ 1396و صلصالی 

  (؛1990) وبستر امی مر (؛1976) دوبین  (؛1969) آمریکایی(؛ فرهنگ میراث  1964) 2کاپالن 

ریزن  (؛2009)  پانچ  (؛2003)  3فریدمن   (؛1993)  نیلمک و  لغت  2011)  رملر  فرهنگ  و  (؛ 

 (. 2016تجارت )

 برده شده است:  « در تعاریف نظریه توسط این نویسندگان به کار مجموعهی »واژه

(؛ 1374(؛ هومن )1371(؛ نادری و سیف نراقی )1359(؛ ادیبی و انصاری )1350مصدق )

،  فیشر  (؛1387)  کومار  (؛1386ساروخانی )(؛  1382)  4باکلند   (؛ 1380)  ملکاوی  (؛1374دالور )

کچنی  اردلز مک  اشنبرگرمک  (؛1387)  و  و  )1387)  دونالد  دیانی   فرددانایی (؛  1387(؛ 

ئی فرد  (؛ دانا1390)  استراوس و کربین   (؛1393)  بردبار و  خنیفر(؛  1390)  ابوالمعالی  (؛1389)

)اکبری  و )1393صارم  منصوریان  ادیب1393)  کیس   (؛1393(؛  و   پرویزی،  باقریحاج(؛ 

(   (؛ 1989)  وایک  (؛1986)   ماوتنر  (؛1975)  5ساترلند  (؛1971)  رینولدز  (؛1396صلصالی 

ایده1993)  نیلمک  (؛1990)  وبستر  امی مر لغت  فرهنگ  )(؛  و  1996)  هارتل  (؛1994ها  (؛ 

 (. 2016تجارت )فرهنگ لغت 

واحدهای یک نظریه    هایارزشهایی در مورد  بینی پیش   عنوانبه( فرضیه را  1978)  دوبین

گذاری شده در هر قضیه  واحدهای نام  جای بههای تجربی  کند که در آن شاخصتعریف می
 

1. Komar 
2. Kaplan 
3. Friedman 
4. Baekeland 
5. Sutherland 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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می برده  کار  ویژگیبه  فرضیه  چیزهای    شوند.  به  شدن  نزدیک  برای  نظری  مدل  یک 

ی »فرضیه« در تعریف نظریه . واژه هاستآن  سازیمدلاست که نظریه در پی  ای  مشاهدهقابل

 اندیشمندان و نویسندگان زیر بوده است:  مورداستفاده

( )1350مصدق  نراقی  سیف  و  نادری  )1371(؛  دالور  (؛  1380)  ملکاوی  (؛1374(؛ 

(؛ ثنایی  1387)  اشنبرگردونالد و  مک  (؛1387)  و مک کچنی  اردلز،  فیشر  (؛1386ساروخانی )

 (؛1395)  الندین   (؛1393کیس«)  (؛1393(؛ منصوریان )1393صارم )  (؛ دانائی فرد و1389)

 امیمر  (؛1989)  باچاراچ  (؛1976)  دوبین   (؛1969)  آمریکایی(؛ فرهنگ میراث  1964)  کاپالن

آکسفورد؛ و  (؛ فرهنگ واژگان  2000)  نیومن   (؛1994ها )(؛ فرهنگ لغت ایده1990)  وبستر

 (. 2016فرهنگ لغت تجارت )

مجموعه و  ،  که در روش تحلیل محتوای واژگان موجود در تعریف نظریهبا توجه به این

ها و انتزاعات به هم مرتبط زمینه  مندی ایدهنظام  درواقعمند از واژگان کلیدی هستند.  نظام

مفاهیم است که از طریق  ای از  کند که نظریه مجموعهخلق نظریه است. کرلینجر اشاره می

مندی از پدیده را دیدگاه نظام،  بینیا با هدف تبیین و پیش غیره  نشان دادن روابط بین مت

مانند  ریشهمند« با واژگان مترادف و همی »نظامدهد. واژهمی  ارائه  »چارچوب؛ ساختار؛  ای 

  مورداشاره سندگان  در آثار نوی«  دهی سازماننظام؛ منظم؛ مدون؛ سیستم؛ قلمرو؛ یکپارچه؛ و  

 اند:در زیر به کار برده شده

(؛ هومن  1387پور )کاظم  و  ریزی(؛ اشرفی1374)  کومار  (؛1371نادری و سیف نراقی )

  اردلز ،  فیشر  (؛1386(؛ ساروخانی )1382)  باکلند  (؛1380)  ملکاوی  (؛1376)   گیدنز  (؛1374)

کچنی مک  )1387)  و  ریزی  اشرفی  )1387(؛  آستانه  دربان  و  ازکیا   فرد دانایی(؛  1389(؛ 

ثنایی )1389) (؛ 1390)  استراوس و کربین   (؛1390)  ابوالمعالی  (؛1389(؛ صمدی )1389(؛ 

و فرد  )   دانائی  ادیب1393)  کیس  (؛1393)  بردبار و  خنیفر(؛  1393صارم  ، باقریحاج(؛ 

)  پرویزی صلصالی  جامع  1396و  فرهنگ  )(؛  میراث  1969وبستر  فرهنگ    آمریکایی (؛ 

 نیومن  (؛1990)  وبستر  امیمر   (؛1989)  وایک  (؛1989)  باچاراچ  (؛1975)  ساترلند  (؛1969)

 (. 2011) رملر و ریزن (؛ و2009) پانچ (؛ فرهنگ واژگان آکسفورد؛2000)

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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بینی است که این مورد از طریق  پیش ،  یکی دیگر از واژگان کلیدی در تعریف نظریه

هایی  گزاره   هافرضیه ،  ( اشاره کرده1389فرد )طور که داناییگیرد و همانفرضیه صورت می

بینی است که این عمل  پیش ،  رود رخ دهد. هدف غایی نظریهانتظار می  آنچههستند در مورد  

،  ای از عوامل تبیینیای مستقل و وابسته بر اساس مجموعهغیره  تبیین پیوندهای علی بین متبا  

ی خوب قدرت تبیین  ( مدعی است یک نظریه1989وایک )کند. کارلبینی مینتایج را پیش 

بینی و  وایک نظریه وقتی نظریه است که قدرت پیش کارل  ازنظربینی دارد؛ بنابراین  و پیش 

اندیشمندان و نویسندگان   مورداستفادهبینی« در تعریف نظریه  ی »پیش واژه  باشد.کنترل داشته  

 زیر بوده است: 

( انصاری  و  )1359ادیبی  هومن  )1374(؛  دالور  دیانی  1380)  ملکاوی  (؛1374(؛  (؛ 

)1389)  فرددانایی(؛  1387) ثنایی  )1389(؛  صمدی  (؛ 1393)  بردبار و  خنیفر(؛  1389(؛ 

( ) 1391حاجیانی  منصوریان  ادیب1393(؛  )و    پرویزی،  باقریحاج(؛  و1396صلصالی   (؛ 

 (. 1988) کرلینگر

  های نظامدهی  شناسی و ابزار جهت شکلیک روش  عنوانبه( به نظریه  2001)  1گرگور

ها ابزار استفاده هستند و از طریق  نظریه،  فردمدیریتی در سازمان توجه دارد. از دیدگاه دانایی

قابلیت توصیف و تبیین را دارد و هم در  بخشند که هم  ها معنا میبه پدیده،  مندتخیل نظام

 کند.و تفهیم می  تبیین ، توصیف، ای از پیوستار رفتار پدیده را موقتاً بازنماییدامنه

(؛  1387دونالد و اشنبرگر )(؛ مک1380ی »روش« در تعاریف نظریه توسط ملکاوی )واژه

  آمریکایی فرهنگ میراث  (؛  1964)  کاپالن  (؛1393)  کیس   (؛1389(؛ ثنایی )1389)  فرددانایی

 اند. قرار گرفته مورداستفاده( 1994ها ) (؛ و فرهنگ لغت ایده1969)

 گیرینتیجه
استفاده از واژگان کلیدی و تعیین حدود واژگانی جهت تعریف و درک یک مفهوم ضروری  

قالب    حالبااین است   در  علمی  تعریف  و  مفهوم  هر  دقیق  و  گمان کرد درک جامع  نباید 

توانند شناخت عمیق  زیرا واژگان همیشه نمی،  است  پذیرامکانای از واژگان علمی  مجموعه

 
1. Gregor 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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تناقض ظاهری ذکر شده در محدودیت   بدهند.  ما  به  مفاهیم علمی را  مسائل و  از  و جامع 

ق یک مفهوم به معنای رد نقش تأثیرگذار واژگان  استفاده از واژگان جهت درک جامع و عمی 

ای است که نیاز هست در درک یک مفهوم با  بلکه نکته ، سازی یک مفهوم نیستدر روشن 

 قرار گیرد.  موردتوجه ی واژگانی استفاده از بسته

موجود  همان تعاریف  در  که  نظریه طور  علی   از  است  آشکار  متون  وجود  در  رغم 

اجماع کامل بر سر حدود  ،  نظرانصاحبی نظریه بین اهل فن و  اشتراکاتی در درک مفهوم

بنابراین با توجه به اهمیت نظریه و جایگاه واالی آن در  ؛  واژگانی آن تعریف وجود ندارد

ضروری است مفهوم آن  ،  ی گسترش دانشآوری زمینهآینده و فراهم  هایپژوهش راهبری  

متفاوتی جهت تعریف نظریه وجود دارند یکی    یکردهایروتری درک شود. به شکل روشن 

پژوهشگران    موردتوجه،  یکردها که در این پژوهش جهت درک مفهومی نظریهرو  این   از

تعاریف موجود   با استفاده از روش تحلیل محتوای  در    از نظریهاست رویکرد کتابشناختی 

این بررسی تعریفی  گیرند و بر اساس قرار می  موردبررسیمتون است. در تحلیل محتوا متون 

 شود. ارائه می  از نظریه

متون در   منابع و  به  با توجه  امکان سعی شود  تا حد  بود که  این صورت  به  فرایند کار 

های مشترک این تعریف در بین اهل فن  دسترس به بررسی مفهوم نظریه و وجوه و ویژگی

  ها آنتعریف نظریه در    ی دقیق متون و تحلیل محتوایبنابراین با بررسی و مطالعه؛  توجه شود

البته  ،  ی کلیدی یافت شد که تا حدودی بین بیشتر نویسندگان این متون مشترک بودواژه  9

توجه شود که نتیجه    هاآندر بررسی متون سعی شد به خود واژگان اصلی همراه با مترادفات  

)مفهوم موجود  تعریف نظریه    125ی مترادف از  واژه  67ی اصلی همراه با  واژه  9آن عبارت از  

 به دست آمد.، استدر متون( از نویسندگان متفاوت  

،  رابطه،  تبیین ،  از: مفهوم  اندعبارت  از نظریههای اصلی و کلیدی در تمام تعاریف  واژه

های »قواعد؛  ی مفهوم با مترداف واژه و روش.    بینی پیش ،  مندنظام،  فرضیه،  مجموعه،  پدیده

سازه؛   قضیه؛  گزاره؛  واژهقوانین؛  واحد«؛  و  متغیر؛  ساخت؛  مقوله؛  با  تعاریف؛  تبیین  ی 

بازاندیشی؛  مترادف بیان؛  بازنمایی؛  تشریح؛  تعریف؛  توضیح؛  توصیف؛  »تفسیر؛  های 

واژه بیانگر«؛  و  تجلی؛  مترادفمعنابخشی؛ درک؛  با  رابطه  مرتبط؛  ی  ارتباط؛  »روابط؛  های 
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های »رویداد؛ رخداد؛  ی پدیده با مترادفواژهکنش«؛  ؛ و میانوستهی پ همبههمبستگی؛ تجانس؛  

  کلیه؛،  تلفیق  چندین؛،  های »سریپدیدار؛ وقایع؛ واقعیات؛ و حقایق«؛ واژه مجموعه با مترادف 

های فرضیه با مترادفات »فرض؛ مفروض؛ پیشنهاد؛ حدس؛ نظر؛ بینش؛  و تعدادی«؛ واژه   دسته؛ 

نظام با  شناخت؛ تصور؛ گمان؛ و دیدگاه«؛  منظم؛    ادفاتمترمند  نظام؛  »چارچوب؛ ساختار؛ 

و   یکپارچه؛  قلمرو؛  سیستم؛  پیش دهیسازمانمدون؛  مترادف«؛  با  »بینی  و  تعمیمقابلهای  «؛ 

در    هاآناهمیت وجودی    ازنظر فرآیند؛ و محمل« به ترتیب  ،  روش با مترادفات »شیوه؛ ابزار

 اند.های اول تا نهم قرار گرفتهتعریف نظریه در اولویت 

،  در این پژوهش از تحلیل محتوای تعاریف نظریه در متون  یشدهحاصلتوجه به نتایج با  

است. در این فرایند عنصر پایه و اساسی    مندنظامو    روشمندتوان گفت که نظریه فرایندی می

شود و این قضیه یا  یک گزاره تنظیم می   قضیه یا  صورتبهمفهوم است که در قالب منطقی  

ای جهت آزمودن درستی یا نادرستی واقعیت موجود تبدیل گردد. تواند به فرضیهگزاره می

با  تبیین و کنترل پدیده،  بینیپیش ،  آزمودن فرضیه در این فرایند جهت درک ای است که 

به نظریه    طورکلیبهشود.  ارتباطاتی که با محیط خارج از خود دارد نهایتاً باعث خلق نظریه می

و در    ابزار و روشی جهت بیان دانش و علم توجه شده  عنوانبهتاریخ  و مفهوم آن در طول  

این پژوهش با توجه به اهمیت این مفهوم در طول تاریخ به عناصری کلیدی که در تعریف  

  صورت بهبازنگری از تعریف نظریه    نظریه از دید نویسندگان مختلف وجود داشته توجه شد و

  روشمند های مرتبط به شکل  مجموعه مفاهیم و گزارهزیر ارائه شده است. نظریه عبارت از »

در ساختاری فرضی جهت    رخداد پدیده یا  ،  مند با هدف توصیف و تبیین یک مفهومو نظام

شد  پیش  ارائه  که  تعریفی  است«.  واقعیت  یک  اساسبینی  متون    بر  در  موجود  تعاریف 

کتابشناختی مورد تحلیل  پردازی است که تنها از بعد  ی نظریه و نظریهدر حوزه  شدهیبررس

گرفته قرار  و  محتوا  به    ازنظراند  وجوه  وجوه    هاآنسایر  سایر  از  گرچه  است  نشده  توجه 

دیگری  می تعریف  نظریهتوان  جایگاه    از  از  که  کرد  باشد  توجهیقابلعرضه  ، برخوردار 

بعد آن    هرحالبه تنها یک  پژوهش  این  نامحسوس دیگری دارد و در  ابعاد و وجوه  نظریه 

 قرار گرفته است.  موردتوجه
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ارائه شده است به رویکرد کتابشناختی    از نظریهدر تعریفی که در این پژوهش    طورکلیبه

به وجوه توصیفو تجربی و  توجه شده است    صورت بهبینی و کنترل  پیش ،  تبیین ،  گرایانه 

بندی در تعریف نظریه با استفاده از واژگان کلیدی توجه شده  ندی و در یک حالت سطحفرای

این تعریف دارای   است. در این تعریف وجوه انسانی و اجتماعی مورد غفلت واقع شده و

است.   تعریف  این  به  نسبت  سنتی  رویکردی  دارای  بلکه  نیست  فراگیر  و  جامع  رویکرد 

بودن دارد ولی نیاز است    ومانعجامعیف ارسطویی سعی در  این تعریف همانند تعر  هرحالبه

شود تا بتوان به اجماعی نسبی در    تأملبر این تعریف از سایر وجوه و فراتر از تحلیل محتوا  

ی نظریه  ی مفهومی دربارهمفهوم نظریه دست یافت و یک سامانه   ازنظر  نظرانصاحببین  

هایی  از این سامانه استفاده کنند و شاخص  پردازیطراحی گردد تا سایر افراد جهت نظریه

رسد و نیز در مفهوم نظریه از دیدگاه متخصصین  . به نظر میجهت ارزیابی نظریه فراهم گردد

  های روشکارگیری سایر  و فنی( و با به  انسانی و اجتماعی،  هر حوزه به تفکیک )علوم تجربی

 ها( بازنگری شود. روش و سایر  شناسیهستی، مصاحبه ، کیفی و کمی )تاریخی

 منابع 
 . تهران: علم.تا عمل  از نظریهپژوهش کیفی  (.1390) .خدیجه،  ابوالمعالی

صلصالیسرور    ،پرویزی  ، محسن ،  باقریحاجادیب تحقیق    های روش(.  1396)  . مهوش،  و 
 . تهران: بشری.کیفی

 تهران: جامعه. . شناسیهای جامعه نظریه(. 1395) .عبدالمعبود،  انصاری و حسین ،  ادیبی

 (. تهران: کیهان. 1)ج    کاربردی تحقیق  هایروش(.  1389)  .علیرضا، آستانه  و  مصطفی،  ازکیا 

مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه  (.  1390)  .جودیت،  کربین   و   انسلم ،  استراوس
 مترجم(. تهران: نشر نی. ، )ابراهیم افشار زنجانی ایزمینه

گزارش(.  1387)  .زهرا،  پور کاظم  و  حسن ،  ریزیاشرفی و  تحقیق  راهنمای  روش  نویسی: 

 . تهران: چاپار. نامه و رساله تحصیلیعملی تدوین پایان

پژوهش در   هایروشرویکردها و (. 1389) .طیبه،  نرگس و توسلی، سجادیه ،خسرو، باقری

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ، . تهرانفلسفه تعلیم و تربیت
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)مایک،  باکلند نظر و عمل(.  1388ل کی.  مترجم(. ،  )مرتضی کوکبی  خدمات کتابخانه در 

 چاپار.،  تهران

کی.،  باکلند فراروی   (.1383)  مایکل  چالش  ناهید    های پژوهش پنج  )ترجمه  کتابداری 

 . 174-157،  (3) 1. شناسیاطالعطباطبایی(. 

ها و الگوها )ترجمه غالم حیدری(.  نظریه،  هاای بر فرانظریه(. مقدمه1387مارس جی. )،  بیتس 

 . 207-185، (11) 4، رسانیکتابداری و اطالع

رفتار  1393)  .شبنم ،  شاهینی  و  زاهد،  بیگدلی و  اطالعات  مفاهیم  تکامل  و  پیچیدگی   .)

 . 190-182، (3) 1، تعامل انسان و اطالعاتاطالعاتی.  

)بیی.،  پاور فرضیهنظریه(.  1392اس.  تعیین  برای  سازمانی  پردازی  مطالعات  )حس    در 

 مترجم(. تهران: صفار ، فرد و بهنام شهائیدانایی

 از، 1395ماه دی 10. بازیابی نظریه در مدیریت(. 1389) .وحید، ثنایی
VN2000.PERSIANBLOG:IR/1389/11 

 1.  شناسیاطالعشناسی.  ها در قلمرو اطالع(. مروری بر مفاهیم و نظریه1382) .عباس،  حری

(1) ،11-34 . 

مترجم(،  حسینی و  )گردآورنده  استلزاماتنظریه(.  1387)  .رضا  و  مفاهیم  تهران:  پردازی:   .

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

بر  (.  1393)  .حامد،  بردبار  و  حسین ،  خنیفر رفتارید  سازی مدل درآمدی  علوم  تهران: ر   .

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

نظریه  ییگفتارها  (.1393)  .علی،  صارماصغریو    حسن ،  فرددانایی منابع  در  توسعه  پردازی 
 . تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.انسانی سازمانی

 . تهران: سمت. هاشناسیپردازی: مبانی و روشنظریه (. 1389) .حسن ، فرددانایی

 سمت. ، . تهرانپردازینظریه هایاستراتژی(. 1392................... )

 تهران: سمت. سنجی(.گیری )روانهای اندازهای بر نظریهمقدمه(. 1389).علی ، دالور

 . تهران: رشد.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(.  1374)  .علی،  دالور
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اجتماعییهنظر(.  1387)  .محمدحسین ،  دیانی علوم  تحقیقات  در  کتابخانه  سازی  مشهد:   .

 ای. رایانه

سرچشمه بازنگری  در  غیرپوزیتیویستی  نظریهرویکردهای  و  مفاهیم  آذر    ها.های  بازیابی 

 /http://www.hawzah.net/fs/Magazine/view/3814/3932/24422 از، 1395

. تهران: سازمان  رسانیپژوهش در کتابداری و اطالع  هایروش(.  1374فاطمه )،  رهادوست

 اسناد ملی. 

 . تهران: کتابدار. رسانیمباحث نظری در کتابداری و اطالع(. 1384) .فاطمه، رهادوست

مترجم(.  ،  )مرتضی کوکبی  های پژوهش ها و موضوعنامه مفهوم واژه(.  1394)  .دن،  ریمینی 

 همدان: سپهر دانش. 

)پدیدهطبقه(.  1394)  .ریک،  زوستاک علم    ها( رویه،  هاروش،  هانظریه،  هاداده،  هابندی 

و   ویراستار(.  ،  مترجمان و غالمرضا حیدری،  خاصه  اکبریعل)محمدرضا مختارپور 

 تهران: نشر کتابدار. 

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  تحقیق در علوم اجتماعی  هایروش(.  1386)  .باقر،  ساروخانی

 و مطالعات فرهنگی. 

و   هانظریه، هاای بر فرانظریهدمه (. مق 1387) .لین ، کچینی و مک ،ساندا، اردلز ،ایکرن، فیشر

 . تهران: کتابدار.های رفتار اطالعاتی نظریه، الگوها. در غالمرضا حیدری )مترجم(

سازی در  نظریه(.  1390ال. )دومینیک ،  و السورسا  جیمزویلیام،  تانکارد  ، پامالجی،  شومینکر
 شناسان. مترجم(. تهران: انتشارات جامعه ، )محمد عبداللهی  علوم اجتماعی

. تهران:  های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعیساختار نظریه(.  1390)  .هادی،  صمدی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

)فیروزه    های رفتار اطالعاتینظریه(.  1387)  .لین ،  و مک کچنی  ساندا،  اردلز  ،کارن،  فیشر

مترجمان(. تهران:  ،  فردمکتبیو لیال    غالم حیدری،  ینیالعابدن ی زمحسن حاجی  ،  زارع

 کتابدار. 

مترجم(. مشهد: ،  )اسداللّه آزاد  مبانی فلسفه کتابداری آموزشی(.  1365جان ام. )،  کرایست

 آستان قدس رضوی. 

http://www.hawzah.net/fs/Magazine/view/3814/3932/24422/
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)فاطمه رهادوست    رسانیپژوهش در کتابداری و اطالع  هایروش(.  1374)  .کریشان کومار

 ی ایران. مترجمان(. تهران: کتابخانه مل، و فریبرز خسروی

)(.  1387)  .کریشان،  کومار  مرجع  بیگدلیخدمات  شهید  ،  زاهد  دانشگاه  اهواز:  مترجم(. 

 چمران.

درباره  یوجوجست (.  1393)  .دونالد،  کیس  تحقیقات  بررسی  اطالعاطالعات:  ،  یابی ی 
و    اله خادمیروح،  شبنم شاهینی ،  )زاهد بیگدلیو رفتار اطالعاتی    نیازهای اطالعاتی

موسویانسیده   طاهرزاده  )ویرایش  ،  صدیقه  شهید  2مترجمان(  دانشگاه  اهواز:   .)

 چمران.

 مترجم(. تهران: نشر نی.، )منوچهر صبوری شناسیجامعه (.1376) .آنتونی، گیدنز

و  نظریه(.  1395)  .ویلیامرابرت،  الندین  مکتب  شناسیروان  هاینظامها  و  های  )تاریخ 
 مترجم(. تهران: ویرایش. ، )یحیی سیدمحمدی (شناسیروان

پردازی در علوم کاربردی با (. نظریه و نظریه 1396)   . احمد ،  شعبانی  و   مرتضی ،  استانی محمدی 

 شناسی(.شناسی عمومی لینهام )مطالعه موردی: علم اطالعات و دانش استفاده از روش 

 .28  - 15،  ( 1)   28  ، اطالعات  دهیسازمان فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و  

تحقیقمقدمه(.  1350)  .حمید،  مصدق روش  بر  مدیریت  1)ج    ای  عالی  مدرسه  کرمان:   .)

 کرمان.

به(.  1380)  .حسن فتحی ،  ملکاوی نظریه  گامی  اسالمی سوی  تربیت  و  تعلیم  در    پردازی 

مترجمان(. قم: مؤسسه آموزش و پژوهش امام  ،  فر و اسداهلل طوسی)غالمرضا متقی

 خمینی. 

 . تهران: سمت.شناسیروش تحقیق در علم اطالعات و دانش (. 1393) .یزدان، وریانمنص

پژوهش.(.  1392)  .یزدان،  منصوریان در  مفهومی  و  نظری  چارچوب  دی    جایگاه  بازیابی 

 http://www.lisna.ir/Note/13452 از، 1396

تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن    هایروش(.  1371).مریم  ،  نراقیسیف  و  عزت اللّه،  نادری
 . تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.بر علوم تربیتی تأکیددر علوم انسانی با  
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.  شناسیاطالعپردازی در علم اطالعات.  های نظری و نظریه(. پارادایم1384)  .نرگس ،  نشاط

(23) ،3-22 . 

اجتماعی   سؤاالت بندی  صورت(.  1396)  .پاتریک،  وایت پژوهشگران  راهنمای    تحقیق: 

 شناسان. مترجم(. تهران: جامعه، زاده)کاظم حاجی

. تهران:  های پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمیپایه(.  1366)  . حیدرعلی،  هومن 

 پارسا.

 . تهران: پارسا. شناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 1374) .حیدرعلی،  هومن 

اطالع  (.ج  1381)  .بیرگر،  یورلند علم  در  فرانظریه  و  تفسیری جدیدنظریه  )مهدی   رسانی: 

بهمن ،  داودی علیرضا  در  )ویراستارمترجم(.  مت ،  آبادی  و  مبانی  ،  رجم(گردآورنده 
(. تهران: کتابخانه ملی جمهوری  448-425ص  ) رسانیتاریخچه و فلسفه علم اطالع

 . (1998، اسالمی ایران )نشر اثر اصلی
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