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نظريهپردازی در علم اطالعات و دانششناسي
با استفاده از روششناسي عمومی لینهام
مرتضی محمدی استانی | احمد شعبانی

چڪیده
هدف :تبیین نظریهپردازی در حوزه علم اطالعات و دانششناسی با بهرهگیری از روششناسی
عمومیلینهام.
روششناسی :با استفاده از روش کتابخانهای و بهصورت تحلیلی ،نظریهپردازی با روششناسی
عمومی لینهام مورد مداقه قرار گرفت.
یافت هها :لینهام در روششناسی خود ،دو جنبه دانش و تجربه در حوزه تخصصی را بسیار
مهم و کانون مترکز نظریه میداند .بهزعم وی ،نظریهپردازی یک نظام چرخهای و پویاست
که در پنج مرحله شكلدهی مفهومی؛ عملیاتی کردن؛ تأیید یا رد؛ کاربرد؛ و پاالیش و توسعه
مداوم قابل صورتبندی است .رشتههای کاربردی همچون علم اطالعات و دانششناسی
که بیشرت پژوهشهای آنها از نوع کاربردی است ،فاقد نظریه و نظریپردازی است .ابتکار
روششناسی لینهام در پیوند ابعاد عملی و نظری در این حوزه علمی است.

ڪلیدواژهها
نظریه ،نظریهپردازی ،علم اطالعات و دانششناسی ،روششناسی عمومی لینهام

دوره بیست و هشتم ،شامره اول ،بهار 1396

نتیجهگیری :با توجه به موضوعات مطرح در حوزه علم اطالعات و دانششناسی و نیز
قابلیتهای روششناسی عمومی لینهام چنین بهنظر میرسد که با این روششناسی بسیاری
از الگوهای طرحشده در این حوزه قابلیت تبدیل شدن به نظریه را داشته باشند و بتوان
از این روششناسی و مراحل پنجگانه آن در جهت تقویت نظریهپردازی در این حوزه بهره
گرفت.
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تفکر درباره نظریه ،قدمت و تاریخی به بلندای تاریخ اندیشیدن دارد .انسان همیشه در حال
ایجاد نظریه از دانش خود یا تجربیات دیگران است .از روزی که انسان اندیشیدن و شكل
دادن به اندیشه خود را آغاز کرد تالش کرد بین مفاهیم و پدیدههای مشاهدهشده ارتباط برقرار
سازد و آنها را بهگونهای ارائه دهد که برای انسانهای دیگر قابل فهم باشد .آدمی فرضیهها
و مشاهدههای خود را در قالب نظریه ارائه داده است؛ بعدها برای اینکه بتواند دانش بشری
را از دیگر علوم متمایز سازد ویژگيهایی را وضع کرد که سبب بهوجود آمدن پارادایمهای
خاصی شد.
" نخستین بار ،فیثاغورث نظریه را بهمعنی ژرفاندیشی و تفکر عمیق بهكار برد .بنابراین،
مفهوم نظریه ماهیت ًا با تفکر و اندیشه همراه بوده است و تنزل یا تقلیل بیش از حد آن به چند
دستورالعمل ساده ،معنی و ماهیت نظریه را مسخ و آن را به روش تبدیل میکند" (نشاط،
 ،1388ص  .)5دوبین 3بیان داشته نظریه در تالش است تا با نظ م دادن به روابط بین عناصری
که کانون توجه نظريهپرداز در جهان واقعی را تشکیل ميدهد به جهان قابل مشاهده معنا
ببخشد (سوانسون و چرماک ،1393 ،4ص  .)32بهزعم داناییفرد ( ،1389ص  )35نظریه،
رفتار پدیدههای عینی و ذهنی را موشکافی ،فهم ،توصیف ،تبیین ،و کنترل میکند .این وجوه
گستره بیشتری را دربرمیگیرد و از موشکافی هر پدیده تا درک ،توصیف چرایی ،تبیین ،و
کنترل آن را شامل میشود.
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گلسو 1معتقد است که نظریه با استفاده از نُه مفهوم توانایی توصیف ،قدرت بیان ،میزان
یشود
اکتشاف ،آزمونپذیری ،همبستگی ،ایجاز ،وضوح ،جامعیت ،و محدودیت تعریف م 
(اودو آکنگ ،2012 ،2ص .)89
از نظر رینولدز )1971( 3نظریه حداقل با چهار معنای زیر بهكار میرود:
 .1مجموع ه قوانینی که تعمیمهای تجربی حمایتشدهای هستند؛
 .2مجموعهای از تعاریف ،قواعد کلی و قضایای بههم پیوسته؛
 .3توصیفهایی از فرایندهای ِع ّلی؛ و
 .4مفاهیم مبهم ،فرضيههای آزموننشده ،یا نسخههایی از رفتارهای اجتماعی مطلوب
(کیس ،1392 ،4ص  .)275-274کیس معنای دوم را معتبر میداند.
از سوی دیگر ،اهمیت نظریه در پژوهش را نباید از نظر دور داشت .پژوهش نیازمند پایه
نظری معتبر و روششناسي قوی است .واکر )1998( 5سه دلیل اهمیت نظریه برای پژوهش
را الف) داشتن چارچوبی برای تحلیل؛ ب) روشی کارآمد برای توسعه حوزههای علمی؛ و
ج) تبیین مشخصی برای دنیای واقعی میداند (اودو آکنگ ،2012 ،ص .)89
بدیهی است بدون نظریه ،یک رشته قادر نخواهد بود که یافتههای خود را در بافتی منسجم
ارائه دهد و تعیین رابطه آن رشته با رشتههای گوناگون و افقهای مطالعاتی آن در هالهای از ابهام
و پیچیدگیهای نامشخص فرو خواهد رفت (موحدیان و چشمه سهرابی.)1395 ،
برخی افراد فرضیه و نظریه را مترادف میدانند و گروهی قائل به تمایز میان آنها هستند.
نظریه حدس و بعض ًا حدسی عالمانه و گاه حاوی چند گزاره حکمی (قضیه) است؛ اما حدس،
فرضیه یا گمان نیز محسوب ميشود .برخی متفکران فرضیه و حدس را مشابه هم تلقی میکنند.
تنها تفاوت میان فرضيهها و حدسها آن است که همه فرضيهها حدساند ولی همه حدسها
فرضیه نیستند (داناییفرد ،1389 ،ص  .)118برخی نیز دیدگاهی منفی نسبت به نظریه دارند.
بیشتر این افراد با نگاهی فلسفی به نظریه نگاه ميكنند .از نظر مینتزبرگ 6همه نظريهها غلطاند؛
زیرانظريههاصرف ًا کلمات ونمادهای بازنماییکننده واقعیتانداماخودِواقعیت نیستند.نظريهها
تصویر سادهشدهای از واقعیتاند (داناییفرد ،1389 ،ص .)142بهطور کلی نظریه ،فرضيههایی
است که تا حدودی توانستهان د از آزمایشها سربلند بیرون آیند و رابطه بین دو پدیده را تبیینكنند
و مورد وفاق نسبی یا کلی جامعه علمی قرار گيرند .به این ترتیب ،ميتوان بسیاری از حدسها،
فرضیهها ،و گمانهای معمولی را از نظريههای موثق علمی جدا کرد.
از سوی دیگر ،نظريهپردازی 7و نظریهسازی 8نیز دو مفهوم مجزا هستند که در بیشتر
موارد بهجای یکدیگر بهکار میروند؛ این دو مفهوم متفاوت با وجود استقالل از یکدیگر
مکملیکدیگرند.

1. Gelso
2. Udo-Akang
3. Reynolds
4. Case
5. Wacker
6. Mintzberg
7. Theorization
8. Theory building
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نظریهسازی از مباحث مطرح در حوزه جامعهشناسی نظری است که از دهه  1960تاکنون
مورد توجه و عالقه بسیاری از جامعهشناسان اروپایی و امریکایی قرار گرفته است (عیوضی،
 ،1385ص  .)35فراگیری نظریهسازی در معنای رایج آن بهمثابه فراگیری فنونی برای تنظیم
معلومات و ارتباط میان متغیرها با هدف خاص است که عموم ًا ماهیتی سلطهانگیز دارد.
از اینرو ،ارکان نظریهسازی متفاوت از ارکان نظريهپردازی بوده ،عبارت از چارچوبهای
مرجع ،طرحهای مفهومی ،گمانهها ،و فرضيههاست (عیوضی ،1385 ،ص .)34
نظریهپردازی فرایندی تکرارپذیر است که از طریق آن توصیفها ،تبیینها ،و بازنمایيهای
منسجمی از پدیدههای مورد مشاهده یا تجربهشده ،ایجاد ،اثبات ،و پاالیش ميشوند (لینهام،1
 .)2000در واقع ،شاید بتوان گفت که نظريهپردازی نوعی فرایند و نظريهسازی نوعی فن
است .الزمه احراز نظریه منسجم توجه به فرایند نظريهپردازی از یکسو و شناخت فرایند
نظريهسازی از سوی دیگر است.
شهای متعددی برای نظريهپردازی شکل گرفت ه که مهمترین و اصلیترین
تاکنون رو 
آنها عبارتاند از :روششناسي دوبین ،)1978( 2روششناسي کارالیل و کریستنسن،)2005( 3
روششناسي ون دی ون ،)2007( 4و روششناسي لینهام (.)2002
روششناسي نظريهپردازی لینهام ( )2002یا پژوهش نظريهپردازی کاربردی از دیدگاه
کلی مشتمل بر دو عنصر "نظریه آنگاه عمل" 5و "عمل آنگاه نظریه" 6است .هر کدام از این
عناصر بروندادهای متمایزی را فراهم آورده که میتواند برای نظريهپردازی در پژوهشهای
کاربردی مفید باشد و در نهایت به نظریه مرتبط ،دقیق ،و قابل اعتماد برای عمل منجرشود.
در این روششناسي ،هم رویکرد استقرایی و هم رویکرد قیاسی مد نظر است؛ بنابراین ،در
سنتهای پژوهشی ک ّمی و کیفی کاربرد دارد .بسیاری از راهبردهای پژوهش کیفی نیز با اتکا
به این روششناسي اجرا شدهاند .به گفته دوبین و رینولدز ،چون مراحل شیوه لینهام بسیار
کلی است ميتواند شهود ،خالقیت ،و کنجکاوی پژوهشگر را در مراحل مختلف بههم گره
بزند (داناییفرد ،1389 ،ص .)333
از آنجا که مسائل و پدیدههای مورد بررسی در علم اطالعات و دانششناسي چندوجهی
و پویا هستند و باید از جنبههای مختلف به آن نگریست ضروری است که از روششناسي
چندپارادایمی استفاده کرد که در این بین ،بهنظر میرسد روششناسي لینهام دارای چنین
ویژگی باشد.
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روششناسيعمومیلینهام

لینهام در مدل و روششناسي خود دو جنبه دانش و تجربه در حوزه تخصصی را بسیار مهم
و کانون تمرکز نظریه ميداند .بهزعم وی ،نظريهپردازی یک نظام چرخهای و پویاست که در
شکل  1نشان داده شده است .این روششناسي دارای پنج مرحله به این قرار است:
شكلدهیمفهومی؛
عملیاتیکردن؛
تأیید یا رد؛
کاربرد؛ و
پاالیش و توسعه مداوم.

شکل  .1روش عمومی نظريهپردازی در رشتههای کاربردی (لینهام ،2002 ،ص )231

البته این پنج مرحله ضرورت ًا بههمان ترتیبی که در شکل  1آمده دنبال نميشود .اما،
هرگونه تالش پژوهشی در این زمینه ،پنج مرحله عمومی را دربردارد (لینهام ،2002 ،ص
 .)230از دیدگاه لینهام نظريهها ممکن است در یکی از این مراحل قرار گیرند .تعداد اندکی
از نظريهها هر پنج مرحله را طی ميكنند .همانطور که در شکل  1مالحظه ميشود عالوه
بر پنج مرحله موجود در متن که بهصورت چرخهاي است دو بازوی کلی یعنی "نظریه
آنگاه عمل" و "عمل آنگاه نظریه" وجود دارد که ناشی از وجود راهبردهای دخیل در فرایند
نظريهپردازی است.
ابتکار مدل لینهام وارد کردن حوزه نظریه به حوزه عملیاتی و پاالیش آن است .نظری
کردن دقیق هر مسئله پژوهشی سبب شكلگیری مفهومسازی و چارچوب نظری منسجم
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خواهد شد که بعد از عملیاتی کردن بسیار دقیق و کارآمد است .همچنین ،عنصر عمل تقویت
و پاالیش بهتر نظریه ،مبانی نظری ،و مفهومسازی اولیه را بهدنبال دارد.
در این مدل ،شكلدهی چارچوب مفهومی نقش بسیار اساسی و کلیدی در فرایند
نظريهپردازی ایفا ميكند .شكلدهی مفهومی عبارت است از تعیین عناصر کلیدی نظریه،
تبیین اولیه وابستگی متقابل آنها ،و تعیین حدود و شروط عمومی که ذیل آنها ميتوان انتظار
عملکرد چارچوب نظری را داشت .شكلدهی مفهومی در رشتههای کاربردی نوعی ایده
را تشکیل داده که ميتواند نظریه شود ،اما بهتنهایی نظریه نیست .بخش اعظم بحث و
دانش موجود نظريهپردازی فقط در این قلمرو است و در واقع ،عده اندکی از دانشپژوهان
ایدههای نظري خود را بهسمت سایر مراحل اصولی نظريهپردازی سوق میدهند (سوآنسون
و چرماک ،1393 ،ص  .)74-73بنابراین ،مفهومسازی ،1سازوکاری است که پژوهشگر از
طریق آن دنیای واقعی پدیدهها را به دنیای دادههایی تبدیل میکند که بر نمادها و مفاهیم
استوار است .پس ،مفاهیم را ميتوان ترکیبهایی از نمادها (کلمات یا عبارات) پنداشت که
روابط نظری میان پدیدهها را توصیف ميكنند (داناییفرد ،1389 ،ص  .)41فرایند شكلدهی
مفهومی براساس روش نظريهپردازی مورد استفاده توسط نظريهپرداز متغیر است (لینهام،
 ،2002ص  .)232اگر این مرحله درست و اصولی شکل گیرد سایر مراحل بهصورت
عملیاتی خواهد بود .مفهومسازی همچون بنیانی اصولی است که کل سازه و چارچوب نظریه
بر آن استوار ميشود .پس تأمل و تدبر در این مرحله بسیار ضروری است.
بیشتر مواقع ،خروجی مرحله مفهومسازی بهصورت مدل است و بیشتر آنها در حد مدل
باقی میمانند و به مراحل دیگر سیر نميكنند؛ در حالی که باید سیر نظريهپردازی بهطور کامل
برای ایجاد نظريههای مؤثر و تأثیرگذار طی شود .حرکت آغازین در این نقطه غالب ًا براساس
شیوههای پژوهش نظريهپردازی ک ّمی نظیر شیوه فرضيهای -قیاسی و فراتحلیل انجام ميگیرد.
شیوههای کیفی پژوهش نظريهپردازی همچون مطالعه موردی یا نظریه دادهبنیاد نوع ًا در مرحله
کاربرد آغاز و سپس از نتایج آن برای ساماندهی چارچوب مفهومی نظریه استفاده ميشود.
خروجيهای مرحله مفهومسازی ميتواند وروديهای مستقیم مرحله عملیاتيسازی
باشد ،یعنی مدلی که بهدقت ساختهشده یا مجموعهاي از مفاهیم مرتبط بههم ،مبنایی برای
عملیاتيسازی هستند .به زبان ساده ،نظريهپرداز باید مجموعهاي از ایدههای کاری (که رفتار
انسان و سیستم را تبیین ميكند) در اختیار داشته باشد تا با تبدیل آنها به سنجههای تأییدپذیر
مبادرت ورزد (سوانسون و چرماک ،1393 ،ص  .)99هدف از این مرحله ،ایجاد پیوندی صریح
بین مرحله عملیاتيسازی و عمل است .عملیاتيسازی در بستر جهان واقعی ،آزمون و تأیید
ميشود .برای تحقق تأییدیه ،چارچوب نظری باید به عناصر یا اجزای قابل مشاهده و قابل
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تأیید ،تبدیل یا برگردانده شود .بهعبارت دیگر ،ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای مفاهیم مندرج در
چارچوب مفهومی تدوین میشوند .این اجزا یا عناصر در شکل فرضيهها مطرح و از طریق
شیوههای مناسب آزمون ميشوند .گامهای این مرحله عبارتاند از توصیف قضایای نظریه،
توصیف شاخصههای نتایج نظریه ،و تدوین پرسشهای پژوهشی نظریه (سوانسون و چرماک،
 ،1393ص  .)112در این مرحله از رویکردهای ک ّمی ،کیفی ،و آمیخته استفاده ميشود.
مرحله تأیید یا رد در عنصر "عمل" نظريهپردازی کاربردی قرار دارد .این مرحله شامل
برنامهریزی ،طراحی ،پیادهسازی ،و ارزیابی برنامه پژوهشی مناسب است که آگاهی و تأیید
یا ردّ هدفمند چارچوب نظری نظریه را مطالعه ميكند .اگر این مرحله بهاندازه کافی مورد
توجه قرار گیرد تأیید و اعتماد به نظریه حاصل میشود .در نتیجه ،میتوان با اعتماد بیشتری
در جهت آگاهی بهتر از آن استفاده کرد (لینهام ،2002 ،ص  .)233در این مرحله ،چارچوب
عملیاتی در قالب انواع سنجهها نظیر پرسشنامه ،مصاحبه ،و مشاهده در جهان واقعی آزمون
استفاده و صحت یا عدم صحت نظریه ساختهشده ،معلوم ميشود.
مرحله تأیید ،نظريهپردازی را به قلمرو پژوهش و پویش نظاممند میآورد ،اما به کاربرد
نظریه در موقعیتهای واقعی هم نیاز است .نتایج مرحله تأييد ميتواند حس اطمینان به نظریه را
پدید آورد و نظريهپرداز را در راستای جرح و تعدیلها به سایر مراحل رهنمون سازد (سوآنسون
و چرماک ،1393 ،ص  .)120خروجی مهم مرحله "کاربرد" در نظريهپردازی تواناسازی
نظريهپرداز در بهرهگیری از تجربه و یادگیری از کاربرد نظریه در دنیای واقعی بهمنظور آگاهی،
توسعه ،و پاالیش بیشتر نظریه است (لینهام ،2002 ،ص  .)233گامهای این مرحله عبارتاند
از :طراحی مطالعه پویشی مناسب ،گردآوری و تحلیل دادهها ،و مرتبط کردن نتایج به نظریه
(سوآنسون و چرماک ،1393 ،ص  .)129خروجی این مرحله همواره به قضاوت نیاز دارد .در
این مرحله نیز رویکردهای ک ّمی ،کیفی ،و آمیخته برای تأیید استفاده میشوند.
از آنجا که نظریه هرگز کامل نیست باید بهطور مداوم پاالیش شود و توسعه یابد (لینهام،
 ،2002ص  .)233وقتی نظریه از مرحله ساختار هنجاری نظريهپرداز (باورها ،فرضها ،و
ارزشهای اولیه پژوهشگر) به مرحله داوری (آزمون در دنیای واقعی) رسید و تأیید شد باید
از آن در عمل استفاده کرد .کاربرد نظریه ،زمینه انجام مطالعه ،بررسی ،و درک بیشتر نظریه در
عمل را فراهم ميكند .از رهآوردهای مهم ،استفاده و بهرهمندی از بهکارگیری نظریه در جهان
واقع و حوزههای علمی برای آگاهیبخشی ،توسعه ،و پاالیش نظریه است .یعنی در مرحله
پاالیش ،همواره فایده و تناسب آن از چارچوب عملی برای بهبود وضعیت موجود ،مورد
توجه واقع میشود .کاربرد نظریه در عمل ،زواید نظریه را آشکار ،قدرت و قوت آن را هویدا،
و ضعف آن را برمال میسازد .کنجکاوی در جنبههای عملی میتواند سرآغاز مسئلهیابی تلقی
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یکند که فهم ،دقت ،و تالش مداوم را به
شود؛ بهطور مثال ،مسائل جدیدی در عمل بروز م 
مطرح کردن ایدههای نو و چگونگی عمل سوق ميدهد .هرچند ،بسیاری اوقات نظریهها در
یمانند و بهسختی قادرند که جامه عمل بپوشند .در رشتههای کاربردی
مرحله نظری متوقف م 
همچون علم اطالعات و دانششناسي الزم است به مفاهیم و پدیدههای کاربردی آن و
عملیاتیسازی اهمیت داد و در عرصههای متفاوت از آن بهره جست.
گام های این مرحله عبارتاند از :تحلیل مسائل ،پیشنهاد ،ایجاد و اجرای راهحلها ،و
ارزیابی نتایج (سوانسون و چرماک ،1393 ،ص  .)142رویکردها نیز همانند مراحل قبلی ک ّمی،
کیفی ،و آمیخته است .بنابراین ،شالوده تالش نظريهپردازی که از مراحل تأیید ،عملیاتيسازی،
یبخشد.
و مفهومسازی برخاسته باشد حرکت به مرحله عمل را سهولت م 
در مرحله کاربرد ،مشخص ميشود که نظریه به تقویت یا پاالیش نیاز دارد ،چون یک
نظریه هرگز کامل نیست باید بهطور مستمر پاالیش شود و توسعه یابد .این شیوه نظريهپردازی
در رشتههای کاربردی نسبت به سایر رشتهها انعطاف بیشتری دارد (دانایيفرد ،1389 ،ص
 .)317-311مرحله پاالیش ،چالش دشواری را فراروی نظريهپرداز رشتههای کاربردی قرار
ميدهد .نظريههای کاربردی بهدليل اینکه بر جهان واقعی و در حال تغییر تمرکز دارند باید
ش شوند تا صحت روزمرهشان تضمین شود .این مرحله ،نشانگر ماهیت مستمر
مدام پاالی 
و تکرارشونده نظريهپردازی در رشتههای کاربردی است (سوآنسون و چرماک ،1393 ،ص
 .)149در این مرحله ،همه جنبههای مفهومسازی ،عملیاتيسازی ،تأیید ،و عمل به یک اندازه
در دسترس قرار ميگیرند .مرحله پاالیش دارای سه گام کلی شامل ایجاد بینشهای جدید،
بررسی بینشهای نو ،و روزآمدسازی نظریه است (سوانسون و چرماک ،1393 ،ص .)154
بهطور کلی ،ابداع لینهام در نظريهپردازی مبتنی بر این موضوع است که بیشتر
نظريهپردازيها براساس دو راهبرد "پژوهش -نظریه" یا "نظریه -پژوهش" قرار دارد که
لینهام آن را به "نظریه  -پژوهش -عمل" تغییر داد و برای رشتههای کاربردی همچون علم
اطالعات و دانششناسي مناسب قلمداد ميشود.

کاربرد روششناسی عمومی لینهام در علم اطالعات و دانش شناسی

علم اطالعات و دانششناسی مبتال به فقر نظری است (ریسمانباف .)1385 ،یکی از معیارهای
رشدیافتگی و تکامل هر حوزه علمی به اصطالحشناسی در آن حوزه برميگردد .بیتوجهی
به ابعاد نظری و بنیانهای تاریخی و فلسفی از یکسو و ضعف زبان و آشفتگی مفاهیم و
اصطالحات (حیدری )1392 ،از سوی دیگر بر این فقر نظری افزوده است .امروزه ،پرسش
اصلی در اعتبار رشتههای علمی ،بهویژه در علوم انسانی ،این نیست که یک رشته از بدو
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پیدایش تاکنون چه میزان تجارب علمی اندوخته بلکه مسئله این است که آیا این رشته
توانسته انباشتههای علمی را در چارچوب نظریهای جامع و عام آن رشته ارائه کند (نشاط،
 .)1388البته کسانی چون ویکری ( ،)1381یورلند ( ،)1381باکلند ( )1382مطالعات نظری
مناسب و موثقی انجام دادهاند ،اما باید روشی را جستجو کرد که بتوان الگوهای نظری جاری
را در چارچوب نظریه ارتقا داد .به این ترتیب ،با کار بر روی الگوها و با درنظر گرفتن اصول
نظريهپردازی ميتوان نظریات موثقی را صورتبندی کرد .با توجه به ماهیت کاربردمدارانه
علم اطالعات و دانششناسي یکی از اصول نظريهپردازی ،روششناسي عمومی لینهام است
که میتواند در این زمینه مفید واقع شود.
چنانچه اشاره شد ،روششناسي عمومی لینهام پنج مرحله اساسی دارد که بهغیر از
مرحله نخست ،سایر مراحل بهصورت گامبهگام صورت میگیرد و بیشترین تمرکز آن بر
مفهومسازی است .علم اطالعات و دانششناسي نیز از همین مرحله نخست ،یعنی عدم
شكلگیری مفهومسازی مناسب رنج ميبرد .همانطور که بیان شد آشفتگی واژهشناختی و
مفهومی نقشی برجسته در این زمینه داشته است.
بههمین سبب ،قبل از مرحله نخست ،مراحلی به روششناسی عمومی لینهام اضافهشده
یتواند به اجرای بهتر روند آن کمک کند .این تغییرات برحسب دیدگاه نگارندگان در
که م 
شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2روششناسی اصالحی لینهام برای نظريهپردازی در علم اطالعات و دانششناسي
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همانطور که مشخص است شكلدهی الگو برآمده از روشهای پژوهشی است که در
این حوزه بهکار گرفته میشود .الزم به اشاره است که مطابق شکل  2پژوهشهای کیفی در
شكلدهی الگو و مفهومسازی تناسب بیشتری با این روند از خود نشان میدهند.
با توجه به روششناسی پیشنهادی ،به چگونگی کاربرد آن برای نظریهپردازی در علم
اطالعات و دانششناسی مبادرت میشود.
بهطور مثال ،در مورد یک پدیده یا موضوع ميتوان با استفاده از روش فراتحلیل و
فنون مفهومسازی الگوی مفهومی اولیه را ایجاد کرد .هرگاه تعداد پژوهشها در یک موضوع
زیاد نباشد ميتوان با استفاده از روشهای کیفی از جمله نظریه دادهبنیاد ،پدیدارشناسی ،و
معنابخشی به مفهومسازی یا ایجاد الگو مبادرت کرد .پژوهش داناییفرد ( ،1392ص)73-72
بر تناسب نظریه دادهبنیاد با روششناسی عمومی لینهام در مراحل شکلدهی مفهومی و
ی کردن تأکید دارد.
عملیات 
هرچند ممکن است برخی نظریهها در مرحله مفهومسازی با مشکالتی مواجه شوند،
متوقف بمانند ،یا به آسانی بهسوی عملیاتی شدن تحرک نیابند؛ اما چه بسا بتوان مجراهای
مناسبی را برای فرایند تکوین آنها مورد توجه قرار داد .این شیوه که مناسب رشتههای
کاربردی است هم به بُعد نظری و مفهومسازی توجه دارد و هم ابعاد عملی و عملیاتی کردن
و پیگیری مداوم و مستمر آن را برای توسعه و پاالیش نظریه برعهده دارد .بعد از مرحله
ل میگیرد و نیاز به آزمون آن در دنیای واقعی و
مفهومسازی است که چارچوب نظریه شک 
عملی است و تأیید و بهکارگیری آن سبب سنجش آن خواهد شد .بسیاری از نظریههایی که
ه م اکنون مورد استفاده عام قرار گرفت ه در این مراحل بوده و با پاالیش و تأییدهای مستمر
است که توانسته بهعنوان رويهای موثق و بادوام معرفی شوند.
این جنبه را میتوان در زمینهها و مصادیق و موضوعات مختلف علم اطالعات و
دانششناسي پیاده کرد .بهطور مثال ،در حوزه مرجع با استفاده از روش فراتحلیل و تمرکز بر
موضوعاتی چون خدمات مرجع و بهکارگیری نظریههای افرادی همچون روتشتاین ،وایر،
کتس ،کواکس ،و دیگران میتوان یک مدل و الگوی مفهومی از این نظریات احصا کرد و
سپس با توجه به این نظریهها یک الگو از نظریه خدمات مرجع ارائه داد .در مرحله بعدی
با استفاده از فنون مفهومسازی ،به مفهومی قابل سنجش همراه با مفاهیم مرتبط با آن تبدیل
میشود .سپس میتوان نظریه مذکور را در دنیای واقعی و در مکانهای متفاوت عملیاتی و
اجرا کرد و در صورت تأیید بهصورت مستمر آن را بهمنزله نظريهای معتبر و موثق تلقی نمود.
در زمینههایی همچون رفتار اطالعیابی و بهرهگیری از روشهای فراتحلیل و کیفی
ميتوان با بررسی مدلهایی همچون مدل ویلسون ،کریکالس ،لکی ،بایستروم و پاولین،
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ساولنین ،و جانسون به مدل و الگویی اولیه رسید و با توجه به نیازهای جامعه ایرانی آغاز
یسازی آن کرد .سپس با پژوهش کیفی متغیرهای جدیدی را در الگو وارد کرد و
به بوم 
مفهومسازی را با توجه به نیازهای ایرانی پدید آورد و طرح اولیه نظریه را عملیاتی و وارد
مراحل بعدی ساخت.
همچنین ميتوان نظريهای از اطالعات را با توجه به دیدگاهی که حری ( ،1382ص -12
حریزی کرد .وی بر این اعتقاد بود که "مفهوم واحد اطالعات را ميتوان در
 )13بیان داشته طر 
دو شاخه جستجو کرد :مبنای شاخه اول آن است که اطالعات را چگونگی آرایش وضعیت فضا
دانست .طبق این تعریف ،ميتوان انواع گوناگون مدلهای منطقی و ریاضی را بهعنوان ابزاری
برای شناخت اطالعات و رمزگشایی آن بهكار برد .در شاخه دوم ،اطالعات به چگونگی محتوای
وضعیت فضا اطالق ميشود؛ و این تعبیر اجازه ميدهد که از مدلهای منطقی و ریاضی فراتر
رویم و به مدلهای معناشناختی دست یابیم" .حری ( )1382بر این اندیشه بود که این دو شاخه
نهتنها مجزا و با فاصلهای بعید از هم هستند ،بلکه الزم و ملزوم یکدیگرند .با این دیدگاه ميتوان
به الگوسازی و تدوین نظريهای جامع درباره اطالعات مبادرت ورزید.
مثال دیگر ،نقشههای دانش در رشتههای مختلف علمی است که از یکسو کمک بزرگی
به مقولهبندی موضوعات و مفاهیم و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش موجود در آن رشته
و از سوی دیگر کمک شایانی به پژوهشگران برای شناسایی مفاهیم اصلی و فرعی و ارتباط
میان آنها در یک حوزه موضوعی و نظریهپردازی است .در نقشه دانشی از علم اطالعات و
دانششناسي که توسط بابالحوائجی و همکاران ( )1393ترسیم شده است این حوزه را به
 14مقوله طبقهبندی کردهاند که شامل کلیات ،آموزش ،روششناسي ،کتابخانهها و مراکز منابع،
مدیریت ،خدمات فنی /سازماندهی دانش ،خدمات کاربر ،مطالعات کاربران ،ذخیره و بازیابی
اطالعات ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت نشر و توزیع ،مسائل اجتماعی اطالعات،
مسائل اخالقی و قانونی اطالعات ،و مدیریت دانش است .همچنین ،تعداد مقولههای فرعی این
نقشه دانشی بالغ بر  121مورد است .بدیهی است دانستن مفاهیم اصلی و زیرشاخ ههای آن در
ایجاد  مدلسازی مفهومی کمک شایان توجهی به نظريهپردازی میکند.
سرانجام اینکه ،نظریه تا زمانی که ابطال نشود معتبر است و هر زمانی که ابطال شد
توسط نظريهای دیگر در یک پارادایم یا همان پارادایم جایگزین و پاالیش ميشود .این بینش
یعنی تأیید و توسعه و پاالیش مستمر نظریات و کاربردیبودن آنها با دیدگاه کوهن ،الکاتوش
و سایر فالسفه علم متأخر نیز همخوانی دارد .همچنین ،این امکان وجود دارد که یک نظریه
در هریک از مراحل تأیید نشود و برای اصالح دوباره به مرحله اولیه ،یعنی شكلدهی الگو
بازگردد.
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نتیجهگیری

نظریه و نظريهپردازی در هر رشتهای نیازمند برخی بایستههاست .برخی افراد روشهایی
را برای تسهیل این روند ارائه کردهاند که روششناسي عمومی لینهام یکی از آنهاست.
ب میشود که بهتازگی
پژوهشهای نظريهپردازی از حوزههای مهم در خارج از کشور محسو 
در داخل نیز با اقبال مواجه بوده است .تمرین در این زمینه موجب خواهد شد که جامعه
علمی ایران در بسیاری از حوزهها ،بهويژه علوم انسانی و اجتماعی ،خود صاحب نظریاتی
موثق باشد تا بتواند از بسیاری از نظریههای بیتناسب با فرهنگ و جامعه ایرانی دوری جوید.
مطالعه پژوهشهای پیشین نشان داده است که بیشتر پژوهشها در حد الگو باقی
مانده و به نظريههای کلی ،جهانشمول ،و مؤثر تبدیل نشدهاند .همچنین علم اطالعات و
دانششناسي از آشفتگی واژهشناختی و مفهومی بسیار رنج ميبرد که این ضعف خود دلیلی
بر شکل نگرفتن مفاهیم در جهت نظريهپردازی است.
در این مقاله ،روششناسي عمومی لینهام با ارائه طرح پنج مرحلهای خود که تناسب
بیشتری با رشتههای کاربردی دارد بررسی شد .تأکید بر عنصر عمل در این روششناسي
بسیار مشهود است .رشتههای کاربردی همچون علم اطالعات و دانششناسي که بیشتر
پژوهشهای آنها از نوع کاربردی است فاقد نظریه و نظریپردازی است .ابتکار روششناسي
لینهام در پیوند ابعاد عملی و نظری در این حوزه علمی است.
با توجه به موضوعات مطرح در حوزه علم اطالعات و دانششناسی و نیز قابلیتهای
روششناسي عمومی لینهام چنین بهنظر میرسد که با این روششناسی بسیاری از الگوهای
طرحشده در این حوزه ماهیت ًا قابلیت نظریهپردازی را داشته باشند و بتوان از این روششناسی
و مراحل پنجگانه آن در جهت تقویت نظریهپردازی در این حوزه بهره گرفت  .
همچنین ،بهمنظور تقویت مهارت نظريهپردازی در علم اطالعات و دانششناسي
میتوان از نظریات سایر حوزهها همچون علوم اجتماعی ،جامعهشناسی ،و ارتباطات که
پیوند نزدیکی با این حوزه دارند بهره گرفت .عالوه بر آن ،بهنظر میرسد بهمنظور تقویت
دانش نظريهپردازی در این حوزه علمی توجه به مواردی همچون تبیین و تدریس اصول
نظريهپردازی و نظریهسازی در رشته؛ توجه بیشتر به روشهای پژوهش کیفی مانند
پدیدارشناسی و نظریه دادهبنیاد؛ تغییر سرفصلها و گنجاندن درس فلسفه؛ تدریس و تبیین
اصول تفکر تحلیلی و انتقادی؛ و تالش در برطرف کردن آشفتگی واژهشناختی و مفهومی در
این رشته راهگشا باشد.
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