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  چكيده

  هاي رفتار علمي دانشمندان است.ها و مصداقبندي شاخص: هدف اين پژوهش شناسايي و دستههدف

هاي دانشمندان و فرايندهاي علمي مرور هاي مختلف درباره رفتار علمي و به طور عام ويژگي: ابتدا متون مربوط به حوزهروش

شناسي رفتار، مفاهيم هايي قرار گرفت. سپس با استفاده از مباني نظري روانشد و مفاهيم كليدي به صورت تطبيقي در جدول

  بيان گرديد. هاآنتحليلي روابط بين بندي گرديد و در نهايت به صورت دسته

هاي هاي فكري و رفتاري دانشمندان به طور پراكنده در متون حوزهمرتبط با ويژگي مفاهيم: اين مطالعه نشان داد كه هايافته

را در پنج  هاآنتوان مي واست  صيتشخقابلپژوهش  يشناسروشعلم، و  يشناسجامعهشناسي رفتار، مختلف علمي مانند روان

شناسي رفتار است و داراي يك چرخه در اين مطالعه منطبق با مباني نظري روان شدهييشناساهاي شاخص  .قراردادشاخص كلي 

هايي كه مسئوليت تربيت ها به سازمانمداوم و پايدار در جامعه علمي است كه پيوسته در حال رشد است. شناسايي اين شاخص

گيري تحقق آن در اختيار نمايد كه معياري براي تعيين هدف و اندازهها، كمك مي، به ويژه دانشگاهددارنبر عهدهپژوهشگر را 

  ها در حوزه علم اطالعات شود.تواند مبناي برخي پژوهشدر اين پژوهش مي شدهييشناساهاي داشته باشند. شاخص

  شخصيت علمي ;هنجار علمي ;فرايند علمي ;فعاليت علمي ;ساختار دانش ;نگرش علمي ;: رفتار علمي دانشمندانهاكليدواژه
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  لهئمس انيمقدمه و ب

است هايي  آنهاي علم اطالعات مطالعه رفتار انسان، به ويژه پژوهش تيبااهمهاي يكي از مقوله

و دانشجويان  يعلمئتيهگيري از دانش قبلي و توليد دانش نو (از جمله اعضاي كه در سطوح باالي بهره

تحصيالت تكميلي) قرار دارند. مطالعه رفتار علمي دانشمندان تصوير روشني از چرخه اطالعات در جامعه 

هايي كه تاكنون در زمينه رفتار انسان با اطالعات منتشر شده است، سه دهد. بيشتر پژوهشرا به ما نشان مي

يابي و تمامي : شامل رفتار اطالع ١تار اطالعاتيسازه مفهومي زير را مورد توجه قرار داده است: اول، رف

با اطالعات يا در معرض اطالعات قرار گرفتن، و رفتارهاي  شدنمواجهمانند  يعمد ريغرفتارهاي منفعل و 

  . )Case, 2007: p. 5(عدم استفاده اختياري از اطالعات 

ن اطالعات ممكن است علمي دهد، اينوع اطالعاتي انجام مي باهربه عبارت ديگر، هر آنچه انسان 

هاي : تالش ٢يابيباشد، و اجباري براي توليد علم در آن وجود ندارد؛ دوم، رفتار اطالع يرعلميغيا 

 ,Case(دهد كه انسان براي يافتن اطالعات در پاسخ به يك نياز يا شكاف دانش خود انجام مي آگاهانه

2007: p.5(گزيند، مورد توجه است، اينكه براي يافتن اطالعات بر ميهايي را كه فرد ، تنها اقدامات و راه

اطالعات از چه نوع است و نتيجه جستجوي اطالعات چه خواهد شد، مورد توجه نيست؛ و سوم، رفتار 

: كارهايي كه انسان هنگام جستجوي اطالعات، به ويژه هنگام استفاده از منابع چاپي يا  ٣جويياطالع

  . دهدالكترونيكي، انجام مي

رود رفتار علمي در افرادي بروز رسد، رفتار علمي با هر سه مورد متفاوت است. انتظار ميبه نظر مي

  ها باشند: داشته باشد كه داراي اين ويژگي

  در سطوح باالي حوزه تخصصي قرار دارند، •

  نمايند،استفاده مي شدهرفتهيپذهاي علمي گيري از اطالعات از روشبراي بهره •

در جمع دانشمندان عمل  شدهرفتهيپذهاي اخالقي و هنجارهاي اجتماعي فضيلت هيبر پا •

  نمايند،مي

  گيري از اطالعات، توليد دانش نو و رفاه جامعه بشري است.در بهره هاآنتمامي تالش   •

يابي بخشي از رفتار علمي هستند و رفتار اطالعاتي جويي و رفتار اطالعبا اين وصف، رفتار اطالع 

يابي كه درباره دانشمندان هاي رفتار اطالعتر پژوهشتر از آن است. تفاوت ديگر اين است كه بيشكلي

                                                 
1  Information Behavior  
2  Information Seeking  
3  Information Searching Behavior 
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ها در جهت كمك به دانشمندان در يافتن اطالعات است صورت گرفته است با هدف طراحي سامانه

)Case, 2007: p. 11(كننده بوده ز استفادهبا نيا هاآنها و منطبق نمودن تر با هدف اصالح سامانه. يعني بيش

گيرد و چگونه دگرگون يا است. اين هدف ارزشمند است اما، اينكه رفتار دانشمندان چگونه شكل مي

تر مورد توجه بوده است. به عبارت ديگر، ما شود تا مورد قبول جامعه علمي قرار گيرد، كمتعديل مي

دگرگوني، و به طور كلي،  ، تعديل،گيريهاي اساسي، فرايند شكلماهيت، شاخصدرباره اي پيشينه

  شناسي رفتار علمي دانشمندان نيافتيم.هستي

اند، اين پژوهش رفتار علمي را با اين مفهوم مورد توجه قرار نداده ،از آنجا كه پژوهشگران پيشين

ن بر آن شد كه ابتدا مفاهيم كليدي رفتار علمي دانشمندان را از راه مطالعه متون استخراج نموده و ضم

را به صورت تحليلي مورد بحث قرار دهد تا مشخص نمايد رفتار علمي چه  هاآنبندي تطبيقي روابط دسته

  هايي دارد و از چه فرايندي برخوردار است. شاخص

  

  مباني نظري

  رفتار  -1

شناسي به طور خاص به مطالعه رفتار انسان و فرايندهاي ذهني و شناختي زيربناي رفتار حوزه روان

تر شناسي درباره رفتار به تدريج متحول شده است: در ابتدا بيشهاي رواننظريه ).Saif, 2000پردازد (مي

)، اما امروزه نقش Skinner,1938و نظريه  Watson,1925(مانند نظريه دانستند ها ميرفتار را پاسخ به محرك

دانند (مانند نظريه شناختي ار مؤثرتر ميهاي ذهني و انتظارهاي افراد را در بروز يا عدم بروز رفتفرضيه

Tolman, 1932  وLewin, 1951( .تر پژوهشگران انتظار انسان از نتايج رفتار و عوامل مؤثر بر رفتار را بيش

. اين عبارت بيانگر اين )Glanz et. al., 2008: p. 46( دانندسبب اصلي انجام يا خودداري از انجام رفتار مي

  رش فرد در مورد رفتاري كه بايد انجام دهد نقش مهمي در بروز رفتار دارد.است كه شناخت و نگ

 )پاسخ بهاشاره دارد كه اغلب در ارتباط با (يا هاي) يك سامانه يا موجود زنده رفتار به اقدام(

گيرد و ممكن است دروني يا بيروني، آگاهانه يا ناخودآگاه، آشكار يا نهان، داوطلبانه يا محيط صورت مي

). رفتار انسان، برآيند توانايي نمايش فيزيكي، Miltenberger, 2002; Saif, 1994 :p 57جباري باشد (ا

ذهني و ارتباط اجتماعي فرد در طول يك مرحله يا تمام مراحل زندگي اوست. رفتار انسان داراي طيف 

، اگون مانند فرهنگاي از عوامل گونوسيعي است و شامل همه اعمالي است كه افراد تحت تأثير مجموعه

گذارند. ، اخالق، اختيار، سازگاري، اعتقاد، فشار، و ژنتيك از خود به نمايش مينگرش، احساس، ارزش

  را تغيير داد.  يشينپتوان رفتار جديدي ايجاد نمود، يا رفتار با تغيير يك يا چند مورد از اين عوامل مي
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  تغيير رفتار  -٢

هاي كمك به افراد براي اصالح رفتارشان است. اين تغيير شامل تغيير تغيير رفتار به معني شيوه

هاي تغيير رفتار براي كمك به افراد، رويدادهاي محيطي به منظور تأثير بر رفتار است. متخصصان از شيوه

استفاده  هاآنهاي زندگي بهدار، با هدف بهبود بخشيدن به برخي جندر زمينه تغيير رفتارهاي اجتماعي معني

  ).Miltenberger, 2002:p, 17كنند (مي

عالوه بر تغيير رفتار به كمك متخصصان، اين امكان وجود دارد كه افراد به صورت خودجوش رفتارشان 

شود. در اين روش تحول شناختي خود فرد داراي گفته مي "1مديريت خود"را تغيير دهند. به چنين روشي 

 4شدهيزيربرنامهو رفتار  3) درباره رفتار مستدل1975( 2و آيزن طبق نظريه فيش بايناهميت است. 

حاصل پذيرد و قصد انسان فرد تأثير مي "قصد اجراي رفتار"انسان به طور مستقيم از  "رفتار ")، 1(شكل

  است.  "درك انسان از مكانيزم كنترل"، و "هنجار ذهني"، "نگرش"

 اين سه عامل تحت تأثير عوامل ديگري (باورهاي رفتاري، ارزيابي فرد از نتايج رفتار، باورهاي هنجاري،

انگيزه پيروي، باورهاي كنترل، و برداشت فرد از قدرت) هستند. همچنين، متغيرهاي خارجي مانند 

هاي ها، ويژگيمتغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، تحصيالت، شغل، درآمد)، نگرش در مورد هدف

د از رفتار هاي فربيها و ارزياهاي فردي در باورها، انگيزهشخصيتي، و متغيرهاي ديگر مربوط به تفاوت

  تأثير دارند.

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 

                                                 
1  self -management 
2  Fishbein and Ajzen 
3  Theory if Reasoned Action (TRA) 
4  Theory of Planned Behavior (TPB) 

 باورهاي رفتاري

 ارزيابي نتايج

 نگرش

 هنجار ذهني
قصد 

اجراي 
اررفت  

 متغيرهاي خارجي

اوت ساير متغيرهاي تف

 فردي

متغيرهاي جمعيت 

 شناختي

 هاي مربوط بهنگرش

 اهداف

 باورهاي هنجارين

 انگيزه پيروي

لدرك از كنتر  

 برداشت از قدرت

يويژگي هاي شخصيت  

كنترلباورهاي   

ريزي شده. قسمت كمرنگ مربوط به نظريه عمل مستدل . عمل مستدل و رفتار برنامه1شكل

 .(Glanz et.al., 2008)ريزي شده است است و كل شكل مربوط به نظريه رفتار برنامه
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  يادگيري رفتار اجتماعي انسان  -3

رفتار علمي دانشمندان ماهيت اجتماعي دارد و از پيچيدگي بااليي برخوردار است. به همين دليل 

گردد. نظريه شناختي اجتماعي بر نقش مؤثر و مباني نظري يادگيري رفتار اجتماعي در اينجا يادآوري مي

. اين نظريه چنين )Bandura, 1986(تعامل بين افراد و محيطي كه در آن قرار دارند تأكيد دارد دو سويه 

به  اگرچهاين نظريه، كند كه رفتار حاصل روابط پوياي بين فرد، رفتار و آثار محيطي است. مطرح مي

گيري رفتار اذعان دارد اما، روي توانايي بالقوه افراد براي تغيير و ساخت چگونگي تأثير محيط بر شكل

) عوامل 1از: اندعبارتها متناسب با اهداف خود تمركز دارد. مفاهيم كليدي نظريه شناختي اجتماعي محيط

)آزادي 5) خود تنظيمي، 4رفتار، ) عوامل محيطي 3) يادگيري مبتني بر مشاهده، 2شناختي رفتار، روان

  ) خود كارآمدي. 7) خود ارزيابي، و 6اخالقي، 

فرايندي است كه در آن رفتار يك شخص  "يادگيري مبتني بر مشاهده ") 1986( ١از نظر باندورا

كند. اجزاي خاص رفتار گر) در نتيجه قرار گرفتن در معرض رفتار اشخاص ديگر (الگو) تغيير مي(مشاهده

، در زندگي واقعي "نمادين"يا  "زنده"شود، به صورت ناميده مي "سرمشق دهي"هاي الگو كه نشانه

است. سرمشق دهي زنده به مشاهده الگوهاي جسماني، الگوهايي كه به شكل فيزيكي وجود دارند،  موجود

قرار گرفتن در معرض الگو اشاره دارد. مانند تصاوير  ميرمستقيغاشاره دارد. سرمشق دهي نمادين به 

سه مرحله  متحرك، خواندن، و توصيفات كالمي از رفتار يك شخص. فرايند يادگيري مبتني بر مشاهده

 Libertها () پذيرش نشانه3ها، و ) كسب نشانه2هاي سرمشق دهي، ) قرار گرفتن در معرض نشانه1دارد: 

and Spigler, 1996: p, 96; Schultz and Schultz, 2011: p, 449 .(  

شود. افراد از طريق تعامل ها و نتايج علمي بين افراد مبادله ميهاي علمي اغلب پيامدر محيط

 هاآننمايند، و در تارهاي همديگر را (به صورت آشكار يا ضمني) تأييد، رد، اصالح، يا كنترل ميرف

افزايي و يادگيري مورد توجه است. از اين رو الگوها يا معيارهاي رفتار اجتماعي و علمي با هدف دانش

اليي قرار دارند. افرادي هاي علمي هم از نظر غناي يادگيري و هم از نظر رفتار اجتماعي در سطح بامحيط

اجتماعي پيچيده را  -ها فعاليت دارند به تدريج امكان يادگيري و انجام رفتارهاي علميكه در اين محيط

اجتماعي  -هاي افراد دانشگاهي از يادگيري و انجام رفتارهاي علميهدف نيترمهميابند. يكي از مي

فكري و عملي كه به طور خاص به منظور استفاده، افزايي است. به طور خالصه، مجموع رفتارهاي دانش

  ناميد. "رفتارهاي علمي"توان گيرد را ميتوليد و تبادل دانش صورت مي

                                                 
1 . Bandura 
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) رفتار علمي در بستري اجتماعي تحقق 1توان گفت كه: مي شدهانيببا توجه به مباني نظري 

نساني در رفتار علمي بايد مورد توجه قرار هاي حاكم بر جامعه اها و پارادايميابد. بنابراين، رعايت ارزشمي

) 3كه داراي شكل فيزيكي است؛  همان طورتواند به شكل فكري و ذهني باشد، ) رفتار علمي مي2گيرد؛ 

) 4رفتار علمي پنهان و آشكار به ميزان زيادي متأثر از انتظارها و درك فرد از عوامل و نتايج رفتار است؛ 

پذيرد، هم بر ) رفتار علمي هم از محيط تأثير مي5يابد؛ ران امكان رشد ميرفتار علمي در تعامل با ديگ

شود سطح رفتارهاي علمي هاي فردي و شخصيت دانشمندان سبب مي) تفاوت6گذارد و محيط تأثير مي

 ,.Glanz et alهاي مختلف مربوط به رفتار (نگاه كنيد بهها و مدلآنان متفاوت باشد. نگاهي گذرا به نظريه

و چند سطحي بودن  يچندبعد"بيانگر نوعي تأكيد بر  هاآنسازد كه سير تحول و تكميل ) آشكار مي2008

  قراردادمورد توجه  "رفتار علمي"است. اين امر را بايد در مطالعه  "مفهوم رفتار

 
  پيشينه پژوهش

  رفتار علمي  -1

هوش "تر در حوزه طالح پيشهاي اندكي صورت گرفته است. اين اصپژوهش "يرفتار علم"در مورد 

هاي خبره مورد بحث الگو گرفتن از شيوه تفكر و رفتار پژوهشگران براي ايجاد سامانه باهدفو  "مصنوعي

را بكار گرفته است مقاله  "رفتارعلمي"قرار گرفته است. يكي از منابعي كه به طور مشخص اصطالح 

  ) است.1990( ١شراگر و النگلي

) فرايندها/ 2) ساختارهاي دانش و 1را مورد توجه قرار دادند:  "رفتارعلمي"دو شاخص  هاآن 

شود. اما به دليل عدم تأكيد نمودند كه رفتار علمي شامل مواردي بيش از دو دسته فوق مي و هافعاليت

  اند.خودداري نموده هاآنكاربرد در حوزه هوش مصنوعي از مطرح نمودن 

سازه رفتار علمي، برخي مفاهيم مرتبط با آن مانند ويژگي خود علم،  هاي بيشتري ازبراي درك جنبه

وري دانشمندان، و فرايند روش علمي را مورد ها/خصوصيات دانشمندان، بهرهرفتار علمي بهنجار، ويژگي

تمامي مفاهيم بكار رفته  5تا  1هايشود و در جدولكه مختصري از آن در اينجا ارائه مي ميقراردادجستجو 

گردد. به طور مشخص، عالوه بر حوزه هوش مصنوعي، در سه حوزه متون به صورت تطبيقي ارائه ميدر 

شناسي شخصيت، و اخالق پژوهش) مفاهيم مربوط به رفتار دانشمندان شناسي علم، روانعلمي (جامعه

  مورد توجه قرار گرفته است. 

  

                                                 
1 Shrager and Langley 
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  شناسيرفتار علمي بهنجار از ديدگاه جامعه -2

، منش، سرمايه و قدرت ساخته ٢مبتني بر مفاهيمي چون قلمرو ١علم پير بورديو يشناسجامعهنظريه 

داند و بر هاي فرهنگي و اجتماعي عالمان ميشده است. بورديو سامانه اجتماعي علم را قلمرويي از سرمايه

 Shareapoor andدر نقل كارهاي مشروعيت يافتن دانش در آن تأكيد دارد ( و توزيع قدرت و ساز

Fazeli, 2007٤ييگراعامبر وجود هنجارهاي علمي (اشتراك گرايي، جهان روايي/ ٣). رابرت مرتن ،

، تواضع و فروتني، به رسميت شناختن/ رسميت يافتن) تأكيد افتهيسازمان، اصالت، شك ٥طرفي عاطفيبي

اي خاص خود است، دوازده اصل يا اي كه داراي هنجار حرفهبا تلقي علم به مثابه حرفه ٦نمايد. رزنيكمي

مداري، پذيري اجتماعي، قانونمعيار (درستكاري، دقت، بلندنظري، آزادي، اعتبار/مدرك، تعليم، مسئوليت

فناوري  -ه علمها) را براي رفتار بهنجار در عرصفرصت، احترام متقابل، كارآيي، و رعايت حقوق آزمودني

توصيه كرده است. او مانند مرتن معتقد است كه اين معيارهاي كلي در پي توصيف رفتار پژوهشگران 

هايي براي رفتار بهنجارند كه فرايند شناخت و انجام كار علمي، در صورت نيستند، بلكه در حكم نسخه

أثيرگذاري مثبت بر كاركرد علم، اعتماد عالوه بر ت هاآنشود و تبعيت از انطباق با اين الگوها، تسهيل مي

   ).Vodadhir et al, 2008در نقل دهد (اجتماعي نسبت به علم و اصحاب علم را نيز افزايش مي

  

  اخالق پژوهش -٣

پردازان غربي، مسائل اخالقي و تر، به پيروي از نظريهنويسندگان و پژوهشگران ايراني بيش

: در حوزه فلسفه، اصول اخالقي براي نمونهاند. توجه قرار داده هنجاري پژوهش يا نگارش علمي را مورد

، رازداري، قضاوت مستدل، يدارامانتاي بودن در پژوهش، در فرايند پژوهش را شامل هشت مورد (حرفه

دانند شناختي، و رعايت حريم شخصي افراد) ميگرايي روشرهيافت نقادانه، نقدپذيري، كثرت

)Faramarz gharamaleki, 2004 ؛ در حوزه نگارش علمي، اخالق پژوهش را رعايت تمام نكات اخالقي(

گيرد. حفظ حريم و حقوق افرادي كه به نحوي با پژوهش مرتبط هستند، صورت مي باهدفدانند كه مي

هاي اخالقي داري در استفاده از منابع، دقت در استناددهي، قدرداني از ديگران، رعايت ارزشمانند، امانت

ها، عدم ها، انتقاد منصفانه، صداقت در گزارش نتايج، عدم سوگيري در تحليل دادهردآوري دادهدر گ

                                                 
1  P. Bourdieu 
2  field 
3  R. K. Merton 
4  universalism 
5  disinterestedness 
6  D.B. Resnik 
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)؛ Mansourian, 2010در پژوهش، رعايت حريم خصوصي افراد، و احترام به جامعه پژوهش ( يداورشيپ

  ) اصول اخالقي را سه دسته معرفي نمود:2008در حوزه اخالق در علوم اجتماعي، خالقي (

(شامل رضايت آگاهانه، حريم خصوصي، ناشناسي، محرمانگي،  كنندگانشركتول اخالقي مرتبط با اص .1

  و آسيب نرساندن)

 اصول اخالقي مرتبط با انتشار نتايج پژوهش(شامل صداقت، و همگاني بودن) .2

 داري، شهامت،اي، امانتاصول اخالق مرتبط با پژوهشگر(شامل رفتارهاي شايسته شامل مسئوليت حرفه .3

، نقدپذيري، نشاط، و پاسخگويي؛ رفتارهاي ناشايست ييجوقتيحقپرداختن به مسائل ضروري جامعه، 

  ، و اتهام به ديگران). يورزغرضمانند جعل، تقلب، تحريف، سرقت علمي و ادبي، 

  شناسيهاي شخصيتي و رفتاري دانشمندان از ديدگاه روانويژگي -4

تأييد نمود  ١مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. كاتلشناختي دانشمندان هاي روانويژگي

شناختي داراي ساختار شخصيتي مناسبي هستند كه دانشمنداني كه خالقيت بااليي دارند، از نظر روان

خوشه شخصيتي يك پژوهشگر  ٢گرا). راشتون، موراي و پاونونن(مانند، استوار، خودبسنده، بارز، و درون

استقالل، تالش براي دستيابي به نتايج، برجسته بودن و تمايل به ايجاد يك نظم  -خالق را تعيين كردند

سازد هاي فرهنگي و اجتماعي متمايز ميرا نسبت به ساير بافت هاآنهاي شخصيتي شناختي. همين ويژگي

پيروي  "٤مندياصل نظام"معتقد است كه افراد موفق در زمينه علم از  )1983( ٣). جنتنرGolub ,1998(در 

  ). Clarke, 2009كنند (در مي

هاي شخصيتي از عوامل اند كه رفتار علمي دانشمندان عالوه بر ويژگيشناسان يادآور شدهروان

توان فرايندهاي كلي شناختي و فكري قوي باشد، نميپذيرد و هر چقدر استعدادهاي روانمختلفي تأثير مي

رجسته ناديده گرفت ماعي را براي دستيابي به نتايج علمي بيا محيط فرهنگي اجت يساز ياجتماعو علمي 

)Golub, 1998( ،ها، پيوند با عاليق بيروني، و منافع موقعيت با هنجارها و پارادايم يينواهم. به عبارت ديگر

ها و شواهد، به صورت هاي دانشمندان در برابر نظريهالعملاي عواملي هستند كه بر رفتارها و عكسحرفه

ور پذيري و غوطهكار در قلمرو علم نيازمند مسئوليت .)Martin, 1978(گذارند ي يا گروهي، تأثير ميفرد

هنگام تحصيل، تأثير جامعه بر  شدهكسبشدن در نهاد علم است. همچنين، زمينه خانوادگي، تجارب 

                                                 
1  Cattel 
2  Rushton, Murray and Paunonen 
3  Gentner 
4  systematicity principle 
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ايده  مراحل مختلف شغل فرد، آگاهي به چگونگي رشد علم، چگونگي مورد قبول قرار گرفتن يك

، و ، نقش راهنما يا مشاور، موانع راه دانش، قدرت، رقابتدر علمها، و معنويات علمي، نقش اخالق، ارزش

  ).Monhardt et al., 1999(هاي اصلي زندگي روزانه دانشمندان هستند مؤلفه ،اعتبار

شمندان هاي مرتبط با رفتار علمي، اخالق پژوهش، هنجار علمي و شخصيت دانبررسي متون حوزه

هاي علمي هاي مختلف مورد توجه حوزهاست و از زاويه يچندوجهاي دهد كه رفتار علمي سازهنشان مي

  مختلف است. 

  

  روش پژوهش

تر در حوزه علوم تحليلي بيش -تحليلي انجام شد. روش تطبيقي  –اين پژوهش به روش تطبيقي 

ها به كار مي ها و تفاوتنشان دادن شباهت باهدفمقايسه دو يا چند جامعه  باهدفاجتماعي مطرح است و 

عالوه بر آن، براي تحليل متون و تطابق نظر و آراي  .)Ghaffari, 2008در نقل  Ragin, 1987رود(

رود. اي خاص به كار ميها در حوزهاندازي كلي درباره روند پژوهشدستيابي به چشم باهدفپژوهشگران 

نماياندن ميزان توجه نويسندگان  باهدفدر متون  شدهييشناساار علمي هاي رفتاز يك سو، تطبيق مصداق

 هاينماياندن رابطه هر شاخص رفتار علمي با ساير شاخص باهدفبه هر مقوله انجام شد. از سوي ديگر، 

  ، تفسيري تحليلي ارائه گرديد. شدهييشناسا

هاي مرتبط با رفتار علمي به دو زبان فارسي و انگليسي شناسايي شد. بدين منظور ابتدا كليدواژه

هاي اطالعاتي و ساير منابع موجود در وب هاي نمايه شده در بانكسپس تمامي منابع ممكن (كتاب و مجله

گرفت. پس از مطالعه دقيق و  ها) مورد جستجو قرارها و سايت، وبالگهاالمعارفدائرهها، نامهمانند واژه

  تحليلي منابع بازيابي شده، تمامي مفاهيم مرتبط با رفتار علمي استخراج گرديد.

هايي به صورت تطبيقي بررسي شد كه هر مفهوم در چه منابعي مورد توجه بوده سپس در جدول 

  مديگر تحليل شد.با ه هاآنبندي گرديد و رابطه است. در مرحله نهايي مفاهيم در پنج شاخص دسته

  

  هايافته
اند و نيز استخراج و تطابق هايي كه به رفتار دانشمندان توجه نمودهحوزه مطالعه در زمينه

هاي: شخصيتي، نگرشي، هنجاري، هاي دانشمندان در متون مختلف، ما را ياري نمود تا شاخصويژگي

مدل  2تميز دهيم. شكل  "يرفتار علم" شدهاستخراجفعاليت/فرايندي، و ساختار دانش  را از ميان مفاهيم 

دهد كه استعداد و نشان مي 2ي را به تصوير كشيده است. شكل ممفهومي روابط پنج شاخص كلي رفتار عل
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هاي هاي فردي در تعامل با محيط (كه خود داراي عوامل زيادي است) و ساختار دانش، پايهتفاوت

هاي شخصيتي مبنايي براي تعيين ميزان تعامل فرد ويژگي دهند.شخصيت علمي را به صورت اوليه شكل مي

گيري نگرش جديد، تعديل، شود. حاصل اين تعامل شكلمند شدن از ساختار دانش ميبا محيط و بهره

  هاي قبلي است.دگرگوني يا اصالح و توسعه نگرش

ه مسئله يا شكاف رسد كه پژوهشگر يا دانشمند براي پاسخگويي باي ميدر نهايت نگرش به آستانه 

هايي شناسي و اخالقي) و با استفاده از پيكره دانش، فعاليتعلمي، با رعايت هنجارهاي علمي (از نظر روش

اي را به نمايش گذاشته است. به عبارت ديگر، هم خود فرد و هم فرايندي چرخه 2دهد. شكل را انجام مي

شود و به صورت اجزاء ه دوباره وارد محيط ميساير دانشمندان از حاصل فعاليت و فرايندهاي علمي ك

برند كه ممكن است در نتيجه آن دچار دگرگوني، تعديل يا ساختار دانش قابل استفاده است، بهره مي

  شوند. يشناختروشاصالح شخصيت علمي و نگرش 

 ،ينگرش علم ،يعلم تيشخص يهاجنبه نيتعامل ب يجهت و چگونگ هاكانيمدل، پ نيدر ا 

است  يمعن نيبد دهيبر يها. خطدهديرا نشان م يعلم ندي/فراتيو فعال ،يعلم يساختار دانش، هنجارها

 تردرك به ياست و برا يمدل مفهوم نيداد. ا به دست توانيپنج جنبه نم نيا نيب يو مشخص قيكه مرز دق

در تعامل هستند كه به طور  و با هم دهيدرهم تن يپنج جنبه طور نيشده است. اما ا ميترس يسادگ تيدر نها

  .دياستفاده نما هاآناز  اي شدينديب هاآناز چند تا از  شيهمزمان فرد ممكن است به ب
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  محيط

  اجتماعي و فيزيكي

  ها (هنجارها)ارزش

  آموزش(تجارب)

  هاپاراديم

  امكانات

  

  فعاليت/فرايندهاي علمي

  

  

  پيكره دانش

  

  حوزه علمي

  

  (ساختار دانش)

  

  نگرش علمي

  

  شخصيت علمي

  فردي و استعداد يهاتفاوت

  . نمايش روابط تعاملي پنج جنبه رفتار علمي دانشمندان 2شكل

 
 5تا  1هاي ، با استفاده از جدول2در شكل شدهارائهاز پنج شاخص  هر كدامبندي مفاهيم كليدي دسته

  ارائه شده است. 

اي از دانش براي هر حوزه علمي پيكره به طور معمول پژوهشگران در طول تاريخ با فعاليت خود

  دهند.اجزاي ساختاري آن را تشكيل مي 1نمايند كه عناصر جدولايجاد مي

پيشين تمامي اجزاء ساختار دانش، به جز زمينه ذهني خود فرد (كه ناشي از آموزش و مطالعه  

شمندان جوان از طريق اوست)، به شكل نوشته در آمده و در منابع علمي موجود است. پژوهشگران و دان

علمي در حوزه شده و  ١متوجه مسئله يا شكاف ،با دانش زمينه ذهن خود هاآنو تركيب  هاآندستيابي به 

  كنند. / فرايند پژوهش را شروع ميفعاليت

دهد كه تاكنون مفاهيم مرتبط با ساختار دانش توسط نويسندگان ايراني مورد توجه نشان مي 1جدول

ها را مورد تري شاخص) به طور كامل1990ها نيز شراگر و النگلي (زباناست. در ميان انگليسيقرار نگرفته 

  اشاره قرار داده است.

  

  

                                                 
1  Problem, gap 
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  پيكره دانش موجود در هر حوزه علمي دهندهليتشك. اجزاء ساختاري 1جدول

 اجزاي ساختار دانش
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 انگليسي  فارسي 

 Background دانش زمينه
knowledge      * 

 *      Theories هانظريه

 *     * Laws, principles قوانين/ اصول

 *   *   Models هانمونه، مدل

 *   *   Hypotheses فرضيه

 *      Instruments ابزارها

   *    Experience  آزمون (تجربه)

 *    *  Observation مشاهده

 *   *   data (حقايق) هاداده

 *      Taxonomies هابنديرده

 *      Explorations  اكتشاف/شناسايي

 *      Explanations توضيحات

 ,Clarifications  تفسير
interpretations  *   *  

  *      Anomalies استثناها

  

دانشمندان با تجربه با وجود برخورداري از سطح حتي پژوهشگران جوان و  در ميانبديهي است 

هاي شخصيتي و استعداد ذاتي، بهتر از ديگران به به دليل ويژگي از آنان برخي ،ه همساننيتحصيل و پيش

ها، شخصيت افراد نيز از ابتدا به مقدار زيادي در نتيجه ارزش برند.مسئله يا شكاف علمي موجود پي مي

گيرد. در ابتدا، دانش زمينه ذهني افراد در مقايسه با دامنه ساختار محيط رشد، و آموزش وي شكل مي

  اي علمي بسيار اندك است. دانش موجود در حوزه

نمايش داده  2شناسايي شد در جدولبررسي هاي شخصيت علمي دانشمندان كه در اين ويژگي

مندي از محيط مناسب و منابع الزم، انگيزش شده است. فرد در صورت برخورداري از استعداد اوليه و بهره

هاي نهادن در مسير علم را در خود احساس خواهد نمود. با وجود انگيزشگام (دروني يا بيروني) براي 
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وجود وي را فراگرفته و او را كنجكاو، هوشيار، مصمم و دقيق علمي  يهايپردازاليخها و الزم، هيجان

  نمايد.مي

هاي شخصيتي اشاره نموده دهد كه تنها يكي از نويسندگان ايراني به يكي از جنبهنشان مي 2جدول

هاي شخصيت اشاره نموده است. برخي از همه بيشتر به مصداق "http://wiki.answers.com"است. سايت 

بودن، خالق بودن ) توسط تعداد بيشتري از  پردازاليختبط با شخصيت علمي (منظم بودن، از مفاهيم مر

  منابع بحث شده است.

  

  از ساختار دانش يريگبهره سازنهيزمفردي  يهاتفاوتهاي شخصيتي و . ويژگي 2جدول

 هاي شخصيتي دانشمندانويژگي
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 انگليسي  فارسي

        *  * Bravery, daring  رو/ جسباشهامت

      *    Dominant مسلط، بارز، برجسته

  منظم است
Disciplined, 
orderly, 
organized 

   *  * * * * 

  *        * playfulness  بذله گوي، بانشاط

 * *  *      intuition شهود، بينش

 ,Curiosity كنجكاو/ پي جو
inquisitive 

     * *   

  هوشيار، مراقب
Observant, 
keen observer, 
alert 

      *   

، يكوشسخت

 پشتكار

Hard work, 
strive, 
perseverance 

    * * *   

   *       Accurate دقيق

   *       Determined  باارادهمصمم، 

   *   *    Excited زدهجانيه/برانگيخته

 * * * *      Creative خالق

 * * * *      imagination  پردازاليخ

   *       flexible ريپذانعطاف
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   *       patient  بردبار، صبور

   *    *   humble تواضع، فروتني

 emotionally ثبات احساسي
stable or 
impulse 
controlled 

    *      

 *  *         Focus تمركزداراي 

  

هاي مهم رفتار علمي به عنوان يكي از جنبه 2هاي شخصيتي كه در جدول عالوه بر ويژگي

آموزند كه عواملي بر فرايند پژوهش علمي حاكم است و دانشمندان مورد توجه قرار گرفت، دانشمندان مي

يل بايد داراي الزم است شرايطي را براي رسيدن به نتيجه دقيق و مبتني بر واقعيت رعايت كنند. به همين دل

هاي نگرشي دانشمندان هاي نگرشي باشند تا اين عوامل و شرايط را رعايت نمايند. ويژگيبرخي ويژگي

  آمده است.  3در جدول

دهد كه نويسندگان ايراني هركدام در حد دو تا سه مفهوم از شاخص نگرش نشان مي 3جدول 

نظر در علوم اجتماعي تنها يك شاخص ن صاحباند. رابرت مرتن به عنواعلمي را مورد توجه قرار داده

نگرشي را اشاره نموده است. برخي از مفاهيم خيلي مورد توجه بوده است، مانند استنتاج (قياسي و 

استقرايي)، خردگرايي، توليد يا تركيب، ديدگاه انتقادي. برخي مفاهيم هم تنها توسط يك منبع اشاره شده 

به چالش كشيدن وضعيت  ،، و تمايل بهافتهيسازمانهاي علم، شك است. مانند آگاهي به محدوديت

  موجود.

  

  ادهاي نگرشي ضروري براي فعاليت علمي)ي. مفاهيم نگرشي علمي دانشمندان (بن3جدول

 هاي علمي  ضروري براي دانشمنداننگرش
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  انگليسي  فارسي

آگاهي از 

هاي محدوديت

 علم

aware of 
Science 
limitation 

         *    

/  ينگرندهيآ

 بينيپيش
Foretell/ 
Prediction (s) 

        *   * * 
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 *             Perception ادراك، آگاهي

هاي از زاويه

متعدد به موقعيت 

 كندنگاه مي

look at 
situations from 
many angles 

         *    

از شكست 

 سازديمپيروزي 
use failure to 
improve 

         *    

استقالل در 

 انديشه و عمل

thinking on 
your feet and 
with your 
hands 

     *    * *   

 دينمايماستنتاج 

Conclusion, 
inference 
(inductive, 
deductive) 

       * * *  * * 

اعتقاد به علت و 

 معلول
belief in cause 
and effect 

         *    

    *          insightful بصير، مدرك

به دنبال حل مسئله 

 است
Problem solver     *   *      

پذيرش (نظرات 

 مختلف)

Accepting 
(contradictory 
results) 

       *     * 

پرداختن به مسائل 

  ضروري جامعه
 *              

       *       specializations تخصص گرايي

تمايل به چالش 

كشيدن وضعيت 

 موجود

willingness to 
challenge the 
status quo 

         *    

 خردگرا، مستدل،

 منطقي
Rational 
(logical) 

  *     *  * * *  

، ايجاد، يا تركيب

  توليد
synthesize, 
invent 

       *  * * *  

در حوزه نظري 

 كنديمكار 

Work in the 
theoretical 
realm 

         *    

             *       يشناختروش
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  )ييگراكثرت(

 Need روشن نمودن نياز
clarification 

           *  

، تعصب نبود

داوري، پيش

 سوگيري

Open-minded, 
thinks clear/ 
effectively 

 *        *  *  

           *      skepticism  افتهيسازمانشك 

مند به عالقه

 يادگيري است
Learning (has 
a passion for) 

         *    

عيني/ 

 ييگراتينيع

Objective/obje
ctivity, 
achievement 
oriented 

     *  *  *    

 فراشناختديد 

  دارد

thinks outside 
the box, mata-
cognition 

    *     *    

كنترل زيادي بر 

 زبان دارد
Control of 
language 

         *    

كاردان، مبتكر، 

 سازچاره
resourceful          *    

كاهش عدم 

 قطعيت
Reducing 
uncertainty 

           *  

انتقاد ، يرينقدپذ

  ، تحليليمنصفانه
Critical, 
Analytical  

*  *  *      *  *    

 attitude نگرش متعادل
adjusted 

       *   *   

نوع شناسي، سنخ 

 شناسي
Typologize            *  

  

هاي شخصيتي، و استفاده از گيري ويژگيبرخورداري از نگرش علمي مناسب، بكار فرد در صورت

هاي علمي گونه افراد با استفاده از روشزند. اينهاي علمي ميساختارهاي دانش موجود، دست به فعاليت

چوب و مورد قبول ساير دانشمندان فرايندي را براي انجام پژوهش طراحي نموده و در آن چار شدهشناخته

ارائه  4گيرد در جدول ها توسط دانشمندان صورت ميهايي كه در فرايند پژوهشروند. فعاليتپيش مي

  شده است.
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دهد كه فعاليت/ فرايند علمي كمتر مورد توجه بوده است. بسياري از نشان مي 4به طور كلي، جدول 

  اين مفاهيم تنها توسط يك يا دو منبع تأكيد شده است.

  

  دهندفعاليت (فرايندهاي علمي) كه دانشمندان انجام مي . انواع4جدول

 انواع فعاليت/فرايندهاي علمي
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  انگليسي  فارسي 

  *     Choose دينمايمانتخاب 

  *     Prioritize  بندياولويت

  *     Revise بازبيني، اصالح

بازنمايي، ارائه، 

 نمايش
Representations      * 

     *  investigation ژوهش)بررسي (پ

 ,Apply (models بكار بستن
skills, theories ) 

  *  *  

  * * * *  Asking/question پرسش

/كشف بردن يپ

 كردن
Discover, 
explorative 

   *   

  *     Suggest پيشنهاد

   * * *  Analyze تحليل كردن

بازنگري 

 يهاچارچوب

 نظري

revision of 
theoretical 
framework 

     * 

تشكيل و بازنگري 

 مدل
Model formation 
and revision 

     * 

تشكيل و بازنگري 

 نظريه
Theory formation 
and revision 

     * 

  *     Generalize دهدتعميم مي

  *     Replicate دينمايمتكرار 

با ( دهديمتوضيح 

 )مثال
leads by example    * *  
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  *     Confirm ثابت كردن

  *     Summarize خالصه كردن

   *    Writes well نويسدخوب مي

، دينمايمدستكاري 

 برديمبكار 
Manipulation      * 

  *     Taxonomize بندي نمودنرده

ها را دنبال رويه

 نمايدمي
Procedures 
(follows) 

   *   

 اتيبا جزئشمرده/

 شرح دادن
Particularize     *  

طراحي / اجراي 

 آزمايش
Experimental 
design/conducts 

  *   * 

 Instrument طراحي ابزار
construction 

     * 

 calculated risk محاسبه خطرپذيري
taking 

   *   

  *     Arrange مرتب كردن

 *  *    Note taking يبردارادداشتي

  *     Relate ربط دادن

 * *     Appraise, evaluate ارزيابي كردن

      * To cite  استناد دادن

  

، بر ميرمستقيغشود، به طور مستقيم يا هايي كه توسط دانشمندان انجام مينتايج بيشتر پژوهش

توان تصور نمود كه با جامعه انساني در گذارد. به عبارت ديگر، كمترين پژوهشي را ميجامعه اثر مي

اي و ، حرفههاي بنيادي ديني، اخالقيارتباط نباشد. همين امر سبب شده است تا هنگام پژوهش ارزش

ها هنجارهايي در متون توصيه شده است. رعايت اين مدني مورد توجه قرار گيرد. بر مبناي همين ارزش

به شود تا پژوهش آثار مخربي از خود به جاي نگذارد، روش علمي بكار رفته و نتايج هنجارها سبب مي

 5و اعتبار پژوهش باال رود. جدول در ميان جامعه علمي دانشمندان مورد پسند باشد  هاآنآمده از  دست

  دهد.آيد، نشان ميهاي رفتار علمي دانشمندان به شمار ميرا كه يكي از جنبه شدههيتوصهنجارهاي 

دهد كه تعداد هاي ديگر مانند مفاهيم ساختار دانش و فعاليت/فرايند، نشان ميبا جدول 5مقايسه جدول 

  اند.در اين پژوهش به بحث هنجارهاي علمي پرداخته هشداستفادهتري از نويسندگان و منابع بيش
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.  هنجارهايي كه پژوهشگران و دانشمندان به عنوان بخشي از رفتارهاي علمي بايد رعايت 5جدول

  نمايند.

 هنجارهاي مورد قبول جامعه علمي
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  انگليسي  فارسي

             *   آسيب نرساندن

احترام به جامعه 

  پژوهش
  *            

احترام به 

 ديدگاه ديگران
respect for the 
view of others 

       *  *    

به همه احترام 

 اشكال زندگي

respectful of 
all forms of 

life 
         *    

           *    originality  اصالت

اعتبار دادن، 

 رسميت دادن
Authenticate            *  

، يدارامانت

درستكاري، 

 صداقت

Honesty, 
conscientious/ 

truthful 
*  *  *   * *   *    

به  هاافتهيانتقال

، ديگران 

اشتراك گرايي، 

 همگاني بودن

Communicati
on, 

communicates 
findings 

*   *      *   * 

 يطرفيب

 ،عاطفي

  ييجوقتيحق

disinterestedn
ess 

*   *           

،  پاسخگويي

 پذيرمسئوليت
Responsible *         *    

 environmentحافظ محيط 
protector 

         *    
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 است

حريم خصوصي 

  افراد
 *  *  *             

خود نقدي 

 بيباكانه
Ruthless self-

criticism 
         *    

، رازداري

، محرمانگي

 ناشناسي

confidence *  *       *    

مند به عالقه

ارتقاء شرايط 

 انساني

desire to 
improve 
human 

condition 

       *  *    

    *          science (love) علم دوستي

فروتن در مقابل 

 فكر درست

Humility 
intellectual 

honest 
         *    

    *        *  Acknowledge  قدرداني

    *          team player كار گروهي

كشف مبتني بر 

  متون

Literature-
based 

discovery 
    *         

جهان روايي/ 

  ييگراعام
universalism    *          

اي بودن حرفه

  در پژوهش
           *   ؟

به رسميت 

شناختن/ 

  رسميت يافتن

          *    ؟
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  گيريبحث و نتيجه

بررسي و تحليل متون مربوط به رفتار پژوهشگران/دانشمندان نشان داد كه مفاهيم زيادي به عنوان 

شاخص ساختار دانش، بعد/نشانه علمي بودن رفتار آنان مطرح است. اين مفاهيم، به نظر ما، در پنج 

پنج شاخص  بندي است. اينشخصيت علمي، نگرش علمي، فعاليت/فرايند علمي، و هنجار علمي قابل دسته

ها تا حد زيادي گذارند. تأثير اين شاخصاز يك چرخه برخوردارند و به طور تعاملي بر همديگر تأثير مي

  ) است. Fishbein and Ajzen, 1975( شدهيزيربرنامهمنطبق با نظريه رفتار مستدل و رفتار 

اي اي يادگيري مشاهدهمرحله) و فرايند سه 1986همچنين، بر پايه نظريه شناختي اجتماعي باندورا (

توان امكان انتقال، ايجاد، اصطالح و تغيير رفتارهاي علمي را با توجه به نوع محيط، نوع ارتباط، وي، مي

ارائه نمود. اين جدول كه سعي  6نوع منبع، نوع يادگيري، و نوع اجرا و كسب مهارت، به صورت جدول

گيري رفتارهاي دهد كه امكان انتقال يا شكلدازد، نشان ميشناسي رفتارهاي علمي انسان بپردارد به هستي

 باواسطهدو محيط امكان ارتباط به دو شيوه مستقيم و  واقعي و مجازي وجود دارد. در هر علمي در محيط

وجود دارد. نحوه برداشت پيام در هر دو محيط واقعي و مجازي ممكن است به صورت آشكار و نهان 

  . ١روي دهد

قعي افراد به شيوه ارتباط مستقيم از تدريس و يا مشورت خبرگان علم به صورت در محيط وا

، ارتباط مستقيم بر آنكنند. عالوه شوند و با انجام تمرين زير نظر استادان مهارت پيدا ميمند ميآشكار بهره

د جوان سعي هاي واقعي مانند محيط كار و گردهمايي علمي نيز وجود دارد. در چنين حالتي افرادر محيط

هايي مجهز نمايند. ايجاد انگيزه دارند از راه مشاهده رفتار و گفتار خبرگان حوزه، خود را به چنين ويژگي

  و كسب الگو در چنين حالتي نهاني است. 

در محيط واقعي بيشتر از طريق منابع چاپي است. افراد از طريق مطالعه منابع درسي  باواسطهارتباط 

وهش، اخالق پژوهش يا راهنماي پژوهش، آشكارا دانش را كسب نموده و از طريق مرتبط مانند روش پژ

پيروي نمايند. عالوه بر منابع درسي مربوطه به چگونگي پژوهش، مطالعه  هاآنخودآموزي سعي دارند از 

                                                 
(رفتار علمي) به اين دليل است كه منبع يا بستر انتقال پيـام بـه طـور آگاهانـه بـراي انتقـال پيـام مـورد نظـر  . برداشت آشكار پيام ١

بع انتظار دارند كه خوانندگان با مطالعه آنها پيام مورد نظـر را طراحي شده است و تهيه كنندگان يا ارائه دهندگان آن بسترها يا منا

برداشـت دريافت داشته و به آن عمل نمايند( مانند كتابهاي آيين نگارش، اخالق پژوهش، روش پژوهش و هنجار علمي). امـا در 

ه اسـت بـا هـدف ديگـري صـورت زند يا مطـالبي كـه در منبـع قـرار داده شـدسر مي ، پيام آشكار نيست و رفتاري كه از فردنهان

علمي تهيه نشده است، بلكه خوانندگان يا مشاهده كنندگان خود هنگام مشـاهده يـا مطالعـه آن  رفتارگيرد و با هدف ارائه آن مي

 يابند كه ممكن است ديگران به آن دست نيابند.منبع به صورت اكتشافي به نگرشي دست مي
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شود افراد با چگونگي تدوين محتوا (معماري ها، سبب ميها و كتابمتون علمي حوزه، مانند مقاله

هاي علمي و استاندارد اجراي پژوهش به صورت اكتشافي و نهان آشنا هاي مفهومي و نظري) و روشسازه

  شوند.

  انسان در محيط واقعي و مجازي "رفتارهاي علمي"شناسي امكان مبادله . هستي6جدول 

ان
نس
ي ا

لم
ي ع

رها
فتا
ر

  

  نوع ارتباط  محيط
برداشت 

  پيام
  نحوه اجرا و كسب مهارت  منابع برداشت پيام

عي
واق

  

مستقيم، رو در رو، 

  شفاهي

  تمرين با نظارت  تدريس، مشورت  آشكار

  ضمني

  (نهان)

مشاهده رفتار و گفتار 

  پيشكسوتان و همكاران

ايجاد انگيزه و برداشت الگو 

به صورت اكتشافي جهت 

  اجرا بدون نظارت

  ، چاپيباواسطه

  آشكار

در زمينه  درس نامه

چگونگي اجراي پژوهش و 

  معيارهاي آن

  مدون خودآموز

  ضمني

  (نهان)

نگاه كردن به ساختار 

فيزيكي و محتوايي 

  ها علميها و مقالهپژوهش

  غير مدون خودآموز

  (اكتشافي)

ي
جاز

م
  

  الكترونيكي مستقيم

(پست الكترونيك، 

گفتگوي الكترونيكي، 

  كنفرانس ويديويي)

  توصيهنگارش و   آشكار

آموزش مجازي، گروه بحث، 

 يخودآموز -گروه خبري

  بازخورد  -مدون

  ضمني

  (نهان)
  كالم يفتوابرداشت از 

  غير مدون يخودآموز

  (اكتشافي)

  ميرمستقيغالكترونيكي 

(منابع علمي 

 تيساوبالكترونيكي 

  يا پايگاه اطالعاتي)

  آشكار
مربوط به  نابعمطالعه م

  چگونگي انجام پژوهش
  مدون يخودآموز

  ضمني

  (نهان)

برداشت از ساختار فيزيكي 

و محتوايي گزارش 

ها، استفاده از رابط پژوهش

  غير مدون يخودآموز

  (اكتشافي)
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كاربر، مصورسازي، 

، ١، سوپر ركورديبندخوشه

  و ...

  

هاي هاي مجازي و توصيهدر شكل مستقيم ارتباط علمي در محيط مجازي افراد از طريق درس

توانند آشكارا از دانش استادان يا توسط مدرسان، پست الكترونيك و كنفرانس ويديويي، مي شدهنيتدو

توانند از نحوه ارتباط و همكاران خويش برخوردار شوند. عالوه بر توصيه و اشاره مستقيم، افراد مي

  گيرند.  استدالل علمي خبرگان نكات ارزشمندي را كشف نمايند و در ارتباط خويش با ديگران به كار

توانند به حالي است كه از طريق مطالعه منابع الكترونيكي نيز به دو شيوه آشكار و نهان مي اين در

ها و منابع ديجيتالي مربوط به چگونگي اجراي پژوهش ببرند. از طريق مطالعه مقاله رفتارهاي علمي پي

يند و مهارت خويش را بيفزايند. را به صورت خودآموز تمرين و كسب نما هاآنتوانند دانش آشكار مي

توانند بسياري از ها و كتب ديجيتالي علمي حوزه مورد عالقه خويش مي، با مطالعه مقالهبر آنعالوه 

هاي متداول را كشف نموده و بكار ها، روندها و روشها، نقدها، مدلاستانداردهاي علمي مانند نظريه

هاي اطالعاتي و موتورهاي جستجو سبب تجو در پايگاه، نحوه نمايش نتايج جسبر آنگيرند. عالوه 

گيري افكار مختلف در ذهن كاربر درباره موضوع مورد بررسي خواهد شد. در هر شكل، يكي از شكل

در  "روشمندي"گيرد هاي مجازي در افراد شكل ميهايي كه به تدريج و با كسب تجربه در محيطويژگي

  رفتار است.

مل در انتقال رفتار علمي نقش دارد كه تا حدودي بر الگوي يادگيري چند عا 6 جدول هيبر پا

پيام  كنندهافتيدرپيام (الگو) و  كنندهارسالانسان:  -1) منطبق است: 1986اي باندورا (مشاهده

دهي زنده)، واسط (سرمشق منبع: انسان (سرمشق -3محيط/ موقعيت (واقعي و مجازي)؛  -2گر)؛ (مشاهده

  نوع برداشت (آشكار يا نهان).  -4دهي نمادين)؛ 

                                                 
پيشينه، پيشينه اي كتابشناختي است كه در مورد آثار مشتق و برگرفته از يك اثر اصلي در . به طور ساده سوپر ركورد يا ابر  ١

ساختار  ،يك كتابخانه تصويري كلي نمايش مي دهد. اين نمايش كه به مثابه خوشه اي از اطالعات مربوط به اثر اصلي است

و كاربر با آگاهي بيشتر نسبت به آنچه درباره اثر اوليه دانش ايجاد شده درباره اثر اوليه را به صورت تصويري به كاربر مي دهد 

ايجاد شده است، قدم بعدي رفتار جستجوي خود را انتخاب و اجرا مي نمايد. براي مطالعه بيشتر درباره اين مفهوم به آدرسهاي 

  زير مراجعه كنيد: 

profsite.um.ac.ir/~fattahi/supintnew.htmhttp:// ،  

 http://profsite.um.ac.ir/~fattahi/thesis1.htm  
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