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کار گروهی: همکاری و بازبینی 
 

دکتر جواد عالقبندراد 
 

 
  

از آنجـا کـه مـا در ایـن سـتون، بـــه مدیریــت و فرآینــد پژوهــش 
میپردازیم، باید با دقت نقش کار گروهــی را در تولیـد علـم مـورد 
توجه قرار دهیم. کار گروهی که در واقع مدیریت طراحی و تحلیل 
میباشد، محصول همکاری1 و بازبینی2 است و لــذا بـازده علمـی را 

افزایش و کیفیت آن را نیز ارتقاء میدهد. 
ـــت، همکــاری   تیـم کـه پایـهایترین «واحـد کـار» در پژوهـش اس
ــاید. محصـول  میکند تا طراحی نماید و بازبینی میکند تا تحلیل نم
فعالیت علمی، در مقاله یا سند علمی تجسم مییابد و در واقـع نقطـۀ 
ـــک تــک  اتصـال اعضـای تیـم اسـت. تیـم، مرکـزی3 اسـت کـه ت
ــابل مدیریـت متحـد میسـازد.  دانشمندان را در یک واحد مولد و ق
اگر چه تیم نقشی محوری دارد، اما بهترین یا بیشترین کار را انجــام 
نمیدهـد. در ابتـدا هـر یـک از پژوهشـگران کـار فشـردهای انجــام 
میدهند و سپس به تیم میپیوندند. به دنبال پایان یــافتن کـار تیمـی، 
مجـدداً هـر یـک از پژوهشـگران کـار را بـه صـورت انفـرادی پــی 
ــد و بـا پـس  میگیرد. تیم، خروجی یکایک اعضا را دریافت میکن
خورانـد، افـراد را بـه فعـالیت بیشـتر ترغیـب مینمـــاید. در جریــان 
همکاری، افراد گرد هم میآیند تا به طراحی پروژه بپردازنـد و ایـن 

ــا پایـان پـروژه ادامـه مییـابد. در جریـان بـازبینی، افـراد  همکاری ت
گردهم میآیند تا پروژه را تحلیل کنند و موضوعاتی را که نیــازمند 
اقـدام میباشـد، مشـخص سـازند. ایـن رونـد تـا حـل و فصـل تمــام 

موضوعات قابل پیگیری پروژه ادامه مییابد.1  
 

اصول راهنمای همکاری 
اصول زیر، راهبردهای همکاری مطلوب را توصیف میکند: 

جلساتی را که با هدف «همکاری» تشکیل میشوند، از جلسات 
«بازبینی» جدا کنید. همکاری در بهترین شکل خود، فاقد تحلیــل 
است. در عیــن حـال، بـا پیشـرفت کـار پـروژۀ پژوهشـی، بـرگزاری 

جداگانۀ جلسات همکاری و بازبینی ضرورت بیشتری مییابد. 
ــد. در همکـاری، تشـریک مسـاعی همـۀ  از انتقاد خودداری کنی
افـراد ارزشـمند اسـت و بـر ارزش کـار میافزایـد. قضـــاوت را بــه 

جلسات بازبینی موکول کنید. 
ــیر دهیـد. ایدههـای دیـگران را اصـالح  اضافه کنید، نه اینکه تغی
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نکنید. بر عکس، بر آنها بیفزایید یا آنها را بازگو نمایید. 
ــاد تنـوع  در جلسات تنوع ایجاد کنید. همکاران خویش را به ایج
(در حد امکان) تشویق کنید. از فیلیپ چارت، ارائه مطالب از طریق 

رایانه و ترانسپارنت استفاده نمایید. 
ــک  همۀ افراد را به مشارکت ترغیب کنید. یک خودکار یا ماژی
در اختیار همه همکاران قرار دهید. آنها را تشویق کنید که به نوبــت 
ایدههای خود را  روی کاغذ بیاورند. حداقل دو نقــش متمـایز را در 
ــر یـک  تیم مشخص سازید؛ اول رهبر و دوم همکار که نقشهای ه

به ترتیب به این شرح است: 
رهبر: موضــوع جلسـه را رهـبر مشـخص میسـازد کـه همـواره  بـر 
ــا همکـاری مبتنـی اسـت. در جریـان همکـاری  جدیدترین بازبینی ی
تیمـی و در حیـن جلسـه هـر گونـه اقدامـی بـه وســـیله رهــبر و بــا 
ــی پـروژه همـاهنگ مـیگردد، کـار طراحـی آغـاز  جهتگیری کل
ــوار کاسـت،  میشود و رهبر شخصاً یا از طریق روشهای مناسب (ن
ویدئـو، فیلیـپ چـارت، تقلیـد نقشهـا) ادارۀ جلســـه را بــر عــهده 
ــا و جلسـات مختلـف  میگیرد. رهبری تیمی ممکن است در زمانه

جابهجا شود.  
همکاران: همکاران به وسیله رهبر و در چــارچـوب اصـول راهنمـا 
ــن و اجـرای مقالـه یـا  برانگیخته میشوند و در نتیجه آزادانه به تدوی

پروژه میپردازند. 
 

اصول راهنمای «بازبینی» 
بازبینی بسیار ساختار یافتهتر از همکاری است و به عنوان کار فردی 

در پژوهش اهمیت بیشتری دارد.  
ــد. درابتــدای فعــالیت  جلسـات همکـاری را از بـازبینی مجـزا کنی
پژوهشی، تیم میتواند طراحی و تحلیل را به صورت همزمان انجــام 
دهد، اما به مرور زمــان بـرگزاری جلسـات مجـزا بـرای همکـاری و 

بازبینی ضروری است. 
همکاران، و نه افراد مافوق، بهترین افراد بــرای بـازبینی هسـتند. در 
صورت امکان، افراد مافوق یا زیردست را در روند بــازبینی دخـالت 
ــه وسـیله انتقـاد بـالقوۀ  ندهید. بدیهی است در صورتی که شخصی ب
ــدهای  یک فرد مافوق تهدید شود، مجبور خواهد شد دفاعهای پیچی

را تدارک ببیند. 

زمان اختصاص یافته به بازبینی را محدود سازید. صرفنظر از حجم 
ــایقی را در نظـر بگیریـد. صـرف زمـان  مطلب، برای بازبینی فقط دق

بیشتر فقط به بحث و جدل میانجامد. 
پیشنهادها را فقط به منظور اصالح روند ارائه دهید. نظرهای انتقادی 

را بدون ارائه پیشنهادهای اصالحی نپذیرید. 
در مورد تغییرات یا نظرها بحث نکنید. صرفا  مشاهدات خود را ارائه 
ــرح و بـرای اصـالح رونـد پیشـنهادهای خـود را  دهید، نکات را مط

طرح کنید. 
مقالهای را که مورد بازبینی قرار میدهید، بازنویسی نکنیــد. مسـئول 

بازنویسی، نویسنده اصلی مقاله است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 1 
 

الگوپردازی: از ابتدا پایان را دیدن 
ــان را میدهـد کـه پایـان رونـد  الگوپردازی (شکل 1) به ما این امک
پژوهش را از ابتدای کار ببینیم. الگوپردازی، ســاختن یـک الـگو  و 
ـــا پیــش از  هـدف آن پیشبینـی نتـایج اسـت. بـه عبـارت دیـگر، م
جمعآوری یا دادن ساختار به دادهها، شــکل نـهایی کـار خویـش را 
ــهت  پیشبینـی میکنیـم. داشـتن الگویـی از نتـایج نـهایی، بـه مـا ج
میدهد و تمام جنبــههای پژوهـش را تقویـت میکنـد. همچنیـن، از 

هزینهها و دوبارهکاریها میکاهد و به بهبود کیفیت میانجامد.  

تحلیل 
 (Analysis)

جمعآوری دادهها
(Data Collection)

ساختار دهی 
(Structuring)

الگوپردازی 
(Prototyping)



                  فرآیند پژوهش 
                                                                                                                                                                               جواد عالقبندراد 

 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 4، 1382 

 

94

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 2 
  

ـــد را دربرمــیگیــرد (شــکل 2)؛  الـگوپـردازی حداقـل سـه فرآین
1. مشخص کــردن اسـتانداردها: آگاهـی از اسـتانداردهای مراکـز و 
نشریههای پژوهشی 2. فرضیهسازی: فراهم ساختن یک چــارچـوب 

برای دادهها و 3. تصویرسازی: فهم مطالب از طریق تصاویر. 
در زیر به این سه فرآیند میپردازیم. 

ــروزه در دنیـای مـدرن علـم،  1- مشخص نمودن استانداردها. ام
ــم،  صرفنظر از برداشت خودمان از کیفیت کاری که انجام میدهی
ــاوت دربـارۀ فعـالیت پژوهشـی مـا، اسـتانداردهای مراکـز  معیار قض
پژوهشی و نشریههای دانشگاهی است. بنــابراین مشـخص نمـودن و 
پیروی از استانداردهای علمــی، تضمیـن کننـده موفقیـت اسـت.  بـه 
همین دلیل، الگوپردازی نیز یک فن تضمین کننده کیفیت میباشد، 
زیرا هــدف نخسـت آن، در نظـر گرفتـن اسـتانداردهای پژوهـش از 

همان ابتدای کار است. 
2- فرضیه سازی: ایجاد چارچوب و غــایت. یـک فرضیـه چـیزی 
نیست به جز حدس یا طــرح یـک نظریـه. فرضیـه دارای دو هـدف اصلـی 
است؛1- ایجاد چارچوبی که اطالعات را درون آن قرار دهیم و در نتیجــه 
بتوانیم به گونهای منظم و معین به مسایل نگاه کنیــم و 2- بـرای مـا غـایتی 
فراهم میسازد تا برای رسیدن به آن تالش کنیم (اثبات یا رد یک نظریه). 

 

فرضیه به عنوان یک چارچوب 
لویی پاستور میگوید: «در عرصۀ مشاهده، شانس صرفاً به ذهـن 
آماده کمک میکنــد». ذهـن فقـط آن چـیزی را میبینـد کـه بـرای 
دیدنش آمادگی دارد. فرضیــه بـرای ذهـن چـارچوبـی یـا پنجـرهای 

فراهم میسازد تا از طریق آن به مشاهده و فعالیت بپردازد. 
 

فرضیۀ اولیه به عنوان یک غایت  
فرضیۀ اولیه یک تعمیم یا نظریــۀ پیشـنهادی اسـت. از آنجـا کـه 
فرضیه اولیه، غایت بطالن سازی علمی، و تعمیمی است که اسـتنباط 
بـا اسـتفاده از آن صـورت مـیگیـرد، فرضیهسـازی مرحلـۀ نخســت 
ــت یـافتن بـه نتیجـهای کـه اسـتنباط از آن  فرآیند استنباط است. دس
بیرون آید، آسان یا راحت نمیباشد. بدین منظور الزم است تا برای 
توجیه تناقضــات مشـاهده شـده،  بـا اسـتفاده از تخیـل، بـه فراسـوی 
ــا حداقـل  دادههای موجود جهش کرد. همچنین ضرورت دارد که ب
ــازی نمـود. در  دادههای در دسترس، نتایج و کاربردشان را مفهومس
واقع قبل از سؤال باید به پاسخ پرداخت. فرضیه اولیه غالباً با پرســش 
یک سؤال ساده به دست میآید: «من از خوانندۀ مقالهام میخواهــم 
که چه چیزی را بفهمد؟» پاسخ به این سؤال، نه فقط محــور کـاوش 

               تحلیل 
(Analysis)              

جمعآوری دادهها 
 (Data Collection)

ساختار دهی 
 (Structuring)

مشخص نمودن استانداردها  
فرضیه پردازی  
تصویرسازی 

الگوپردازی   
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علمی، که محور هر مقاله یا سند علمی است. سؤال بعدی مــهم ایـن 
است که: «من از خوانندۀ مقالهام میخواهم که چه کــاری را انجـام 
دهد؟» این پرسش، توصیههای نهفته در پژوهش را آشکار میســازد 

و پاسخ به آن برای خواننده ارزش عملی دارد. 
 

در جستوجوی فرضیات متعدد باشید. 
ــای  زمـانی مـا قـادر بـه فرضیهسـازی مناسـب نیسـتیم کـه دادهه
موجود را فقط از یک پنجره ببینیم. این مشکل توضیح میدهد کــه 
چرا دادههایی وجود دارد، اما پس از گذشت یــک زمـان طوالنـی، 
موارد کاربرد آن مشــخص میشـود: مـا بـه دادههـا از منظـر فرضیـۀ 
قدیمی مینگریم که این، دادهها را عقیم میسازد. آلــبرت انیشـتین، 
فرضیهسازی را با ارزشترین فعالیت یک دانشمند میدانــد و معتقـد 

است که برای هر پدیدهای بینهایت فرضیه امکانپذیر است. 
 
 

ــگارش،  3- تصویرسازی: فهم مطالب از طریق تصاویر. قبل از ن
تصویر بکشید. ابتدا تصاویر را طراحی کنید، ســپس حـول و حـوش 
ـــهتر درک  آن بنویسـید. مـا از راه تصویرسـازی دیـداری خـود را ب
میکنیــم و خواننــدگان مــا نــیز آن را بــهتر درک میکننــد. بـــا 
ــر جـا کـه ممکـن باشـد) نویسـندگان موفـق توجـه  تصویرسازی (ه

خوانندگان را جلب و درک مطالب را تسهیل مینمایند. 
ــن مقالـه  در واقع، نویسندگان موفق تصاویر را قبل از نگارش مت
تهیه میکنند. آنها از تصاویر بزرگ برای فهم سریع اصــل مطلـب و 
از تصاویر کوچک (فهرستها، جداول، اشکال) برای ارائــه دادههـا 
ــل از نوشـتن توضیـح  استفاده مینمایند. در پژوهش، تصاویر باید قب
دربارۀ آنها ترسیم شوند. اگر تصاویر مزبور معتبر باشند، متن مربوط 
ــا اسـتفادۀ زود  به آنها به راحتی به روی کاغذ میآید. مفهومسازی ب
ــاویر، ابزارهـای عـالی الـگوپـردازی هسـتند. در واقـع،  هنگام از تص

الگوپردازی را میتوان تماما  یک تصویر تلقی نمود.    

 
 


