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  پيشگفتار

ي در ايران تأليف شـده  سنج مباني نظري علمهاثر حاضر نخستين كتابي است كه دربار 
. سـنجي اسـت    ابعاد شناختي علـم    هاين كتاب حاصل مطالعات و تأمل نگارنده دربار       . است

  كتابـداري و علـم اطالعـات،       همخاطبان اصلي اين كتاب متخصـصان و دانـشجويان حـوز          
مـوارد اسـتفاده بـه صـورت زيـر      . سنجي و مطالعات و مديريت علم و پژوهش هستند       علم

 :شودبيني ميپيش

 هدر دور »سنجيآشنايي با علم« كتابداري و علم اطالعات در درس هدانشجويان رشت •
  كتابداري و علم اطالعات؛هكارشناسي حوز

سـنجي در مقطـع   مندان بـه مبـاني نظـري علـم    سنجي و عالقه  علم هدانشجويان رشت  •
 كارشناسي ارشد؛

ش، بـه   دانشجويان، متخصـصان و كـارگزاران مطالعـات و مـديريت علـم و پـژوه                •
 خصوص ابعاد كمي اين گونه مطالعات؛ و 

سـنجي را بهتـر     خواهند مباني، چارچوب و جايگـاه علـم       كه مي  مندانيتمامي عالقه  •
  .بشناسند

تحليـل مبـاني و جايگـاه     « دكتـري نگارنـده بـا عنـوان        هبرگرفته از رسال  حاضر  كتاب  
 .اسـت » عـصر حاضـر   سـنجي در     علم ههاي حوز ها و نظريه  شناختي مفاهيم، انديشه  معرفت

رساني، دانشكده  در گروه آموزشي كتابداري و اطالع    1388 مذكور در اسفند ماه سال       هرسال
 ،اسـتاد راهنمـاي رسـاله   . علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، ارائه شـد     

رّي و دكتـر محمـدجعفر پـاك          سرشـت  دكتر فريده عصاره و استادان مشاور دكتر عباس حـ
از ها و زحماتـشان متواضـعانه   دانم كه به خاطر راهنمايي  مي الزمدر اين جا بر خود      . بودند
 از استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر جعفر مهراد هـم بـه خـاطر        . كنم  و تشكر  قدردانيآنان  

  .كنمهمچنين كمك و تشويق به انتشار آن، تشكر مي  اين اثر وهنگارش مقدم
 دكتري نگارنده نيست؛ بلكه بـه    هرگردان صِرف رسال  الزم به ذكر است كه اين كتاب ب       

به عـالوه،   . هايي از رساله در اين جا حذف شده است        فراخور نوع محمل اطالعاتي، بخش    



  

 

هاي خـود پرداختـه و   و ادبي ديدگاه   نگارنده در اين كتاب، يك بار ديگر به ويرايش علمي         
  .ات به آن افزوده استهاي جديد خود را نيز در خالل اين اصالحنگرشها و  يافته

  

  دكتر غالمرضا حيدري

  

  

  

  



 

  مقدمه

با توجه به لزوم ارتقاي نقش جمهوري اسالمي ايـران در توليـد و گـسترش علـم در             

پايگـاه اسـتنادي    جهان اسالم و نظر به بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري مبني بر ايجـاد               

و پـرورش   و پيـرو مـصوبه نهمـين مجمـع عمـومي وزراي آمـوزش         علوم جهـان اسـالم    

در رباط پايتخت مراكش و نيز عطف بـه         )  ميالدي 2007 (1386كشورهاي اسالمي درسال    

 2008 (1387مصوبه چهارمين نشست وزراي آموزش عـالي كـشورهاي اسـالمي در سـال       

 10/2/1387 مـورخ  623در باكو، پايتخت جمهوري آذربايجـان و مـصوبه جلـسه         ) ميالدي

بق قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علـوم،      شوراي عالي انقالب فرهنگي و نيز ط      

 بـه عنـوان     پايگاه استنادي علوم جهان اسـالم     ،  )18/5/1383مصوب  (تحقيقات و فناوري    

پايگاهي استنادي مستقل و خاص دانشمندان جهان اسالم و مراكز اسالمي و مرتبط با ساير             

وزارت علـوم، تحقيقـات و   هاي استنادي علمي جهان و تعامل سازنده با آنها توسـط      پايگاه

  .فناوري بنيانگذاري گرديد

 از طريق توزيع آخرين اطالعات علمـي و         )ISC(پايگاه استنادي علوم جهان اسالم      

ها و نهادهاي تحقيقـاتي   فني و نيز كمك به تامين منابع علمي مورد نياز دانشگاهها، سازمان          

ي اسـالمي ايـران و سـاير    اي براي ارتقاء سطح علمي جمهور و متخصصان داخلي و منطقه    
  .نمايد فعاليت مياسالمي كشورهاي 

پايگـاه  در راستاي تحقق اهداف فوق تهيه شـده و           سنجيناسي علم ـشمعرفت كتاب

 اثر خود را كـه حاصـل   نهمينبيست و  افتخار دارد كه    )ISC(استنادي علوم جهان اسالم     

زيور طبع بيارايد و تقديم جامعه علمـي و  دانشمندان ايران است به محققان و   تالش فكري 

  .فني بنمايد

اميد است اقداماتي از اين قبيل موجبات رضايت هرچه بيـشتر جامعـه علمـي و فنـي           

ايران را فراهم آورده و در راستاي هدف ما كه نشر و اشاعه اطالعات علمي و فنـي اسـت              

  .موثر واقع گردد

  

  ر مهراددكتر جعف

  اي اطالع رساني علوم و فناوري  منطقه مركزرئيس 

  )ISC(پايگاه استنادي علوم جهان اسالم و سرپرست 
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  مقدمه
بندي مـسائل   هاي علمي و پژوهشي، اولويت    گذارييكي از مسائل اساسي در سياست     

ورهاي در در كشرسد به نظر مي. پژوهشي براساس نيازهاي مخاطبان هر حوزة علمي است    
حـوزة كتابـداري و علـم       هاي علمـي از جملـه       برخي از حوزه  در  حال توسعه مانند ايران،     

 هم بتوان مندي نسبت به اين مسئله وجود ندارد و اگر        ريزي و نگرش نظام    برنامه ،اطالعات
هاي پژوهـشي و اجرايـي تعـدادي از انديـشمندان و            چنين رويكردي را در ذهن و فعاليت      

به صورت يك رويكرد غالب و اجرايي هنوز  وزه، شناسايي كرد، متأسفانه   برجستگان اين ح  
 ،گيـرد هايي كه در ايـن حـوزه انجـام مـي          از اين رو بيشتر پژوهش    . ظهور پيدا نكرده است   

ها در دنيـاي   زيرا اغلب اين پژوهش؛ دارند-بگويم كاربردگرا است  بهتر -رويكرد كاربردي 
هـا را بـه   اين در حالي است كه پـژوهش  . كنندنميعمل صورت كاربردي پيدا      واقعي و در  

 هرچنـد جـدا كـردن    .كننـد بندي مـي طور كلي در دو گروه عمدة بنيادي و كاربردي تقسيم       
ها دشوار است، اما اين موضـوع نبايـد بـه قيمـت ناديـده      وجوه نظري و عملي در پژوهش     

هـا و  ات و كتابخانـه  حوزة كتابداري و علـم اطالعـ  ،از طرفي. گرفتن ابعاد نظري تمام شود 
يكي از رسد به نظر مي .رساني اكنون با مسائل و مشكالت زيادي روبرو هستند     مراكز اطالع 

 ايـن حـوزه  ها كم توجهي به ابعاد نظري و بنيادين      مسائل و ناهماهنگي   ترين داليل اين  مهم
  . است

ي و علـم  هـاي گونـاگون كتابـدار   اين مسئله به هنگام مطالعه در مورد ابعـاد و مقولـه        
  به طوري كـه اكثـر پژوهـشگران   ،شودتر مياطالعات و توجه به خالءهاي پژوهشي نمايان   

انـد، و   نسبت به خالء معرفتي در حوزة كتابداري و علم اطالعـات هـشدار داده      حوزة نظر، 
هـاي مختلـف     با مقولـه   »شناسيمعرفت«ضمن تأكيد بر ارتباط عميق فلسفه و به خصوص          

و مـانع اصـلي پيـشرفت علمـي و شـناختي            تـرين مـشكل     عات، مهم كتابداري و علم اطال   
 نگارنـده بـه   .اندكتابداري و علم اطالعات را عدم توجه به اين بعد از ابعاد پژوهش دانسته            

و به منظور يافتن يك حـوزة پژوهـشي         هاي پژوهشي،   هنگام تالش براي تشخيص اولويت    
 ، طبق توصية انديشمندان و پژوهشگران، ارزش كار براي مقطع دكتري برخوردار باشدكه از

 زيادي بزرگترين مشكل انديشمندان. ددامورد بررسي و كاوش قرار       زيادي را    منابع و متون  
از ايـن رو،   ذكر كرده بودنـد،  »شناسيمعرفت«حوزة كتابداري و علم اطالعات را غفلت از       

شـناختي در حـوزة     فتخالء معر تالش براي پر كردن      به   انگيزة اين پژوهش قبل از هرچيز     
بـه مقتـضيات    نظـر    از يـك طـرف،     كـه در نهايـت       گـردد؛ برميكتابداري و علم اطالعات     
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و از طرف ديگـر، بـا توجـه بـه عالقـة پژوهـشگر بـه           هاي علمي،   نگري در پژوهش   اخص
هـاي  شـناختي، ضـرورت  مطالعات و مديريت علم و پژوهش، به خصوص با رويكرد كتاب  

سنجي به عنوان موضوعي كـه امـروزه در تمـام دنيـا و از           علم در» شناسيمعرفت«توجه به   
سنجي تـاكنون بـا   جمله در ايران به شدت مورد توجه قرار گرفته است، و از آن جا كه علم  

  . متمركز شدسنجي  علمربشناختي مورد بررسي قرار نگرفته بود،  رويكرد معرفت
ة كتابداري و علم اطالعات، بر مطالعة زياد و تأمل بر متون مربوط به مباني نظري حوز  

شناختي، نقش بسيار مهمي رويكردهاي مختلف فلسفي و معرفتنگارنده روشن ساخت كه  
هــاي سنجــشي ، از جملــه حــوزه1هــاي گونــاگون كتابــداري و علــم اطالعــاتدر مقولــه

تا آن جا كه مطمئن شـد       . كنندميايفا  ) سنجيسنجي و وب  سنجي، اطالع سنجي، علم  كتاب(
ها و توسعة دانش شناختي نسبت به اين حوزه محاسن و معايب رويكردهاي معرفت   بررسي

شـود و   ها منجر مـي   هاي سنجشي به درك و فهم بهتر محدوديت       نظري و فلسفي در حوزه    
هـاي  در ارائة راهكارهـايي بـراي بـرون رفـت از وضـعيت            مزاياي رويكردهاي مختلف را     

  .نمايان خواهد ساختبحراني 
ها چه در داخل و چـه   همة پژوهش اشاره شده كه    داري و علم اطالعات     كتابدر متون   

هـاي فلـسفي اسـت    خارج از حوزة كتابداري و علم اطالعـات، متـأثر از مكاتـب و سـنت        
دهد كه در حوزة كتابداري  اين در حالي است كه بررسي متون نشان مي        ). a2000،  2يورلند(

يكي از مشكالت اين حوزه تأكيد بيشتر بر و علم اطالعات كمتر به اين مسئله توجه شده و 
نگر و جامع و غفلت از تأمل فلسفي و هاي عملي، و كمتر پرداختن به رويكردهاي كل     جنبه

ماننـد  (اي است كـه برخـي پژوهـشگران       اين نكته . هاي عملي است  نظري در روند فعاليت   
، 6؛ شـرا 1382 ،5 الـف، ب و ج؛ مـوكهرجي    1381؛ يورلنـد،    1365،  4؛ كرايست 1358،  3باتلر

كتابداري و علم شد كه معلوم از اين رو، . اندبر آن صحه گذاشتهنيز  ) 1383،  7؛ باكلند 1382
هـا و رويكردهـاي خـود    در فعاليتبنيادين انديشي و تأمل   نيازمند ژرف به شدت   اطالعات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
هـاي آن، نگـرش بـه اسـناد و نقـش آن در ارتبـاط، گـزينش اطالعـات،         مانند فهم و درك ما از اطالعات و نظريه    . 1

هاي اطالعاتي، نقش متخصصان اطالعاتي، بازيابي اطالعات، تحليل موضـوعي،     هاي مربوط به كاركردهاي نظام     نظريه
 .رفتار اطالعاتي آنانو كنندگان از اطالعات، شناخت آنها، بندي و سازماندهي اطالعات، استفادهرده

2. Hjorland 

3. Butler 

4. Christ  

5. Mukherjee 
6. Shera 

7. Buckland 
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  . است
ي فلسفي هاها بيانگر آن است كه به طور كلي در مورد بنيانبررسي پيشينهدر اين بين، 

عالوه بـر  هاي پژوهشي نسبتاً نوظهور كه امروزه يكي از مقوله به عنوان   سنجي   و نظري علم  
المللـي مـورد    هاي علمي و در سطوح ملي و بـين        در تمام حوزه  كتابداري و علم اطالعات     

توان ادعا كرد كـه  اي كه مي، به گونه  است  مطالعة چنداني صورت نگرفته    ،توجه قرار گرفته  
 بـه   ،از اين رو  . شناختي مورد مطالعه قرار نگرفته است     ي تاكنون با رويكرد معرفت    سنجعلم

 در عـصر  سـنجي  علـم هـا و بررسـي جايگـاه     ريشه،ها خاستگاه،تر مبانيمنظور درك عميق 
هايي كه در اين حوزه وجود دارد بـا رويكـردي   حاضر، الزم است ماهيت و منشاء برداشت 

  .ليل قرار گيردشناختي مورد تجزيه و تحمعرفت
سويه، اين نكته است كه يك پژوهشگر در حـالي          يكي از مصاديق دانش ناقص و يك      

 در مـورد  ،اطـالع باشـد  كه از مبنا، كليت و هدف يك مسئله يا موضوع كـم اطـالع يـا بـي     
 يا دستاوردهاي آن را با اطمينان كامـل در عمـل بـه كـار        ؛جزييات آن با اطمينان نظر بدهد     

، 1381 (8 آن گونه كه باد،سنجي هم مانند حوزة كتابداري و علم اطالعات   محوزة عل . بگيرد
دارد، خواه از آن آگاه باشيم يا نباشيم، بر اساس انبـوهي از تـصورات و               ابراز مي ) 338ص  
هاي فرانظري شامل امـور مفروضـي هـستند كـه بـه      فرضپيش. ها بنا شده است  فرضپيش

انه و اعم از اين كه كاربران و پژوهشگران نـسبت بـه   صورتي كم و بيش هشيارانه يا ناآگاه     
هاي نظري، تجربـي و عملـي حـضور دارنـد و     ها آگاه باشند يا نباشند، در وراي فعاليت     آن

ها و تصورات در طول زمان شكل گرفتـه و بـر   فرضاين پيش. شوندحتي بديهي فرض مي   
گذشته هميشه به درك بهتري از از آنجايي كه بازانديشي در مورد      . اندروي هم انباشته شده   

 و بررسي مجدد    ،ها و اهداف  فرضوضعيت جاري منجر شده است، به پرسش گرفتن پيش        
هـاي بنيـادي، بـه      فرضاي براي تحليل پيش   سنجي و فراهم نمودن زمينه    آنها در حوزة علم   

هد تر خوا انجامد و جايگاه اين حوزه را روشن      ادراك بهتر وضعيت كنوني در اين حوزه مي       
  .  ساخت

گيري حوزة كتابداري و علم اطالعات بيـان        در بررسي سير تاريخي شكل    ) 1995(باد  
دارد كـه جـزء     ) اصل موجبيت  (9دارد كه مباني انديشه در اين رشته ريشه در جبرگرايي         مي

كند كه ارزيابي و بازنگري در اين حوزه        وي يادآوري مي  .  است 10گراييذاتي رويكرد اثبات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8. Budd 
9. Determinism 

10. Positivism 
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اين شناخت آغاز شود كه بسياري از رفتارهاي آدمـي كـه در ايـن رشـته مـورد           تواند با   مي
در ايـن صـورت بنيـان بـسياري از         . گيرند، جنبـة جبـري و قطعـي ندارنـد         مطالعه قرار مي  

-هرچند علم . شودگرايانه در حوزة كتابداري و علم اطالعات سست مي        هاي اثبات پژوهش

اطالعات نيست، اما بـا توجـه بـه حجـم و            سنجي در انحصار متخصصان كتابداري و علم        
رسـد  گرا و پوزيتيويستي است، به نظر مـي     سنجي كه بيشتر كمي   هاي پژوهش در علم   روش

سـنجي  توان به علمنكاتي را كه باد دربارة كتابداري و علم اطالعات اذعان داشته است، مي         
  .نيز تعميم داد

اي پوزيتيويستي صِرف، بـراي    هاست كارآمدي و كفايت رويكرده    جايي كه مدت  از آن 
توسـط  بـه خـصوص ابعـاد اجتمـاعي و انـساني آن،             حل مـسائل پيچيـدة عـصر حاضـر،          

پژوهشگران مورد سؤال واقع شده، مسئلة اين اسـت كـه بـا مطالعـة عوامـل تأثيرگـذار بـر          
شناختي مفـاهيم،  سنجي در طول تاريخ اين حوزه، و بررسي معرفتپيدايش و گسترش علم  

شناختي ايـن  توان مباني و موانع معرفت  هاي آن، چگونه مي   ها و نظريه  فرض يشها، پ انديشه
پرسش بعدي اين اسـت كـه بـا وجـود و پـذيرش          . تر بازشناخت اي دقيق حوزه را به گونه   

گرايي و مانند آنها، كه امروزه رويكردهاي غالب به    مفاهيمي مانند عدم قطعيت، ابهام، نسبي     
اي نوتيك كه در مطالعات اجتماعي و انـساني جايگـاه ويـژه        آيند و تفسير و هرم    حساب مي 

سنجي نسبت به مباني معرفتي عصر حاضر و        شناختي حوزة علم  يافته است، جايگاه معرفت   
-هاي مختلف معرفـت   هاي علم و معرفت در كجا قرار دارد؟ و نظرگاه         در ميان ديگر حوزه   

ايش و گسترش اين حوزه داشته سنجي چه تأثيري بر روند پيد    شناختي نسبت به حوزة علم    
  و دارد؟

سنجي به دليل تأكيد زيـادي   بر اين است كه دانش كنوني در حوزة علم       نگارندهفرض  
هاي كمي موفق   گرايي صِرف دارد، ممكن است در سنجش مؤلفه       گرايي و تجربه  كه بر كمي  

اين حوزه به خوبي    هاي كيفي، اجتماعي و انساني را در         باشد، اما احتماالً قادر نيست مؤلفه     
به اين ترتيب چاره چيست؟ رويكرد ابتدايي براي دستيابي به پاسخ . مورد سنجش قرار دهد

شناسي و ديگر ابعـاد بنيـادين    مسئلة پژوهش، توجه به مطالعات كيفيِ تاريخ، فلسفه، جامعه        
ت كـه  سنجي اسپژوهي يا مطالعات علم به عنوان مباني علمعلم، و تلفيق آنها در قالب علم     

  . تري برخوردار استگرايانهاز رويكرد كمي و عمل
هاي دانش در راستاي كارآمدي و پويايي خود در پاسخگويي به نيازها و             تمامي حوزه 

مسائل در هر عصر و زمان، پيوسته بايد خود را با دانش و معرفت روز هماهنگ و روزآمد              
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 سـعي بـر آن   كتـاب  در اين ، اين رواز. سنجي هم از اين قاعده مستثني نيستنمايند و علم  
-سنجي و تأكيد بر كشف و تحليـل ريـشه        شناختي علم است تا ضمن بررسي مباني معرفت     

شـناختي  گيـري از رويكردهـاي معرفـت   سنجي، با بهرهشناختي مفروضات علمهاي معرفت 
-شناختي علم نوين و پست مدرنيستي، تاريخي، تفسيري و انتقادي، مباني و جايگاه معرفت          

اين كار در راستاي جامعيت بخشيدن و روزآمد سـاختن  . سنجي بازنگري و بازسازي گردد    
گيري آيندة ايـن حـوزه   شناختي براي جهتسنجي و دستيابي به الزامات معرفتانديشة علم 
  . گيردصورت مي

  
  كارضرورت و اهميت 

رسـالة  اي كه در اين كتاب طـرح شـده، قـبالً و در قالـب        ها و اهميت مسئله   ضرورت
از دو بعـد قابـل      اهميـت ايـن كـار       .  شده است  تدوين) ب1388حيدري،  (دكتري نگارنده   

  :بررسي است
هاي شناسي در كتابداري و علم اطالعات و حوزه       هاي توجه به معرفت   ضرورت) الف

  سنجشي؛ و
سنجي، با توجه به نقدهايي كه نسبت به استفاده   هاي بازسازي نظرية علم   ضرورت) ب

  . گيردهاي آن در عمل صورت ميها و رويهشاخصاز فنون، 
  . قرار گرفته استبررسيها به طور جداگانه مورد در ادامه هريك از اين مقوله

  
  شناسي در كتابداري و علم اطالعاتهاي توجه به معرفتضرورت) الف

. »پردازي بگذرانيمتر آن است كه كار عملي كنيم تا اين كه وقت خود را با نظريه             مهم«
رسـاني در رم بيـان و بـا    المللي اطالع در كنگرة بين 1964 كه در سال     11اسنل. اين گفتار آر  

ابراز احساسات شديد حاضران در جلسه مواجه شده بود، بيانگر نگاه عملگرايانه كتابـداران   
اين نگرش عملگرايانه كه تك بعدي و ساده لوحانه به نظـر     . در طول تاريخ كتابداري است    

شناختي كتابداري و علم اطالعات اسـت  يكي از داليل كم توجهي به ابعاد معرفترسد،  مي
در مقابـل  . ها و انتقادهايي همـراه سـاخته اسـت   كه چارچوب نظري اين حوزه را با چالش   

 اغلـب ايـن سـخن كـورت     ،داننـد ناپذير مـي كساني كه نظر و عمل در هر حوزه را جدايي         

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
11. R. Snal 
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تر از يك هيچ چيز عملي«: دهند كهو استناد قرار مي  را مورد تأكيد    .) م1890-1947 (12لوين
  ). 104، ص 1362مساوات، (» نظريه خوب نيست

شناختيِ اندكي در حوزة كتابداري و علم اطالعـات صـورت           هرچند مطالعات معرفت  
اي نيـست، بـه    شناسي در اين حوزه انديشة تـازه      گرفته است؛ اما ضرورت توجه به معرفت      

 و يورلنـد    16، اينگورسـن  15، بلكـين  14، ساراسـويك  13اننـد تيلـور   طوري كه پژوهـشگراني م    
شـناختي در  معتقدند كه مطالعه مسائل حوزة كتابداري و علم اطالعات با رويكـرد معرفـت        

، ص 1382(از طرفـي شـرا   ). b2000يورلنـد،  (پيشرفت آيندة اين علم اهميت اساسي دارد  
العات به منزلة يك علم پيشرفت بر آن است كه دليل اصلي اين كه كتابداري و علم اط ) 76

آموزنـد،  چه را كه در ايـن رشـته مـي       چنداني نكرده، اين است كه كتابداران ارتباط ميان آن        
ترين مانع پيشرفت كتابـداري و علـم اطالعـات نداشـتن            دانند و به احتمال زياد بزرگ     نمي

  . است» شناسيمعرفت«آگاهي نسبت به 
-سي، بحث جديدي كه در مورد رابطة معرفـت شناعالوه بر ضرورت توجه به معرفت    

شـود، همـسويي نـسبت بـه تحـول در           شناسي و كتابداري و علـم اطالعـات، مطـرح مـي           
شناختي اسـت؛ زيـرا توجـه سـنتي نـسبت بـه شـناخت، تحـت تـأثير               رويكردهاي معرفت 

هـاي جديـدتر   رويكردهاي خردگرايانه بوده است كه در درون ذهن جريان دارد، اما انديشه 
شناختي، بر نقش فرهنـگ و قلمـرو عوامـل خـاص تأكيـد دارد                به مطالعات معرفت   نسبت

  ).148ب، ص 1381يورلند، (
دو ادعاي بنيادي در مورد رابطة كتابـداري و  ) 426ج، ص  1381(در اين راستا يورلند     

يكـي ايـن كـه بـين مـسائل          . كنـد شناختي مطـرح مـي    هاي معرفت علم اطالعات با ديدگاه   
. شناختي وابـستگي تنگـاتنگي وجـود دارد   هاي معرفتاطالعات و رويكردكتابداري و علم    

شناسـي،  تواند از شـناخت مكاتـب بنيـادين معرفـت    بنابراين، كتابداري و علم اطالعات مي     
دوم اين كه كتابداري و علم اطالعات براي غلبه بر مشكالت خـود             . مطالب زيادي بياموزد  

 مدار تغيير -شناختي تاريخخانوادگي با مكاتب معرفتگيري خود را به سوي هم    بايد جهت 
-در بيان رابطة بين كتابداري و علم اطالعـات و معرفـت          ) 429ج، ص   1381(يورلند  . دهد

من گاهي براي بيان اين كه كتابداري و علم «: داردرود كه ابراز ميشناسي تا آن جا پيش مي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
12. Kurt Lewin 

13. Tylor 

14. Saracevic 
15. Belkin 

16. Ingwerson 
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  .»شومشناسي كاربردي است، وسوسه مياطالعات نوعي معرفت
هاي مربـوط بـه   شناختي تأثيري بنيادين بر نظريههاي مختلف معرفت  از اين رو ديدگاه   

كنـد كـه   ادعـا مـي  ) الف1381(به طوري كه يورلند  . حوزة كتابداري و علم اطالعات دارند     
. هاي اساسي در كتابداري و علم اطالعات تأثيري عمده دارد         شناسي بر همة پرسش   معرفت
شناختي را بر كتابداري و علم اطالعـات بـه   رخي از رويكردهاي معرفت تأثير ب 1-1جدول  

شناختي به يك حوزة خاص محدود هاي معرفتفرضتأثير پيش. دهداي كلي نشان ميگونه
هاي تلويحي فلسفي نه تنها در پس كارهـاي متخصـصان     فرضشود، به طوري كه پيش    نمي

  .سنجي هم وجود داردماطالعات، بلكه در وراي رفتار متخصصان حوزة عل
  

  شناختي بر كتابداري و علم اطالعات تأثير رويكردهاي معرفت:1جدول 

  كاربرد در كتابداري و علم اطالعات  شناختيرويكرد معرفت
يابي، هاي حاكم پژوهشي در اطالعسنجي، سنتكتاب /سنجيعلم  گرايي و پوزيتيويسمتجربه

  .وييبندي ديكنندگان، ردهمطالعات استفاده
بندي مانند تحليل هاي ردههاي پژوهشي حاكم بر پژوهشسنت  خردگرايي

  .اي رانگاناتانچهريزه
  بنديهاي اطالعاتي، ردهها، محملمطالعة تاريخ كتابخانه  گراييتاريخ
  بندي كتابخانة كنگره رده  گراييگرايي و مصلحتعمل

ة مرجع، مصاحبة مرجع مباني نظري حوزه، تعامل شخصي در نظري  پديدارشناسي
سازي ، بازيابي اطالعات، نمايه)كنندهتفسير كتابدار از سؤال مراجعه(

  و بازيابي اطالعات كتابشناختي
  

  سنجي هاي بازسازي نظري علمضرورت) ب
هاي علوم، يك گام اساسـي در   تك حوزه اصوالً بررسي مباني نظري و معرفتي در تك       

اي كـه از ايـن    و هـر حـوزه  ؛آيد مداوم به حساب ميپيشبرد هر علم و يك كار ضروري و      
هـايي  سـنجي يكـي از حـوزه      علم.  دچار نقصان و ناكارآمدي خواهد شد      ،مسئله غافل شود  

از طرفـي عمـل بـه توصـية     . است كه تاكنون با اين رويكرد مورد بررسي قرار نگرفته است  
، مستلزم توجه بـه  )1997، 17ون ران(پژوهشگران اين حوزه در ايجاد توازن در عمل و نظر     

  . سنجي استشناسي علممعرفت
تر هم اشاره شد، با توجه به مطالعات اوليه و بررسي اجمالي متون،             طور كه پيش  همان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
17. Van Raan  
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سنجي وجود دارد، به دليل تأكيد زيـاد آن بـر   رسد دانشي كه اكنون در حوزة علمبه نظر مي 
كمي و انساني، نياز به بازانديـشي و  هاي گرايي صِرف در سنجش مؤلفهگرايي و تجربه  كمي

شود كه بدانيم برداشت پژوهـشگران      تر مي اهميت اين مسئله هنگامي روشن    . بازسازي دارد 
هـاي هـر حـوزه را     فرض و اصول بديهي، نتايج كلية پـژوهش از مفاهيم پايه به عنوان پيش    

ـ   از طرفي فزوني مسائل مربوط بـه حـوزة علـم      . هدايت خواهد كرد   يش روي سـنجي كـه پ
. پژوهشگران آن قرار دارد، نياز به شناخت بنيادي از اين حـوزه را ضـروري سـاخته اسـت      

هايي كه مبنـاي   فرضشناختي سبب خواهد شد تا پيش     بررسي اين حوزه با رويكرد معرفت     
-نظران اين حوزه به كار گرفته مـي  سنجي است و توسط صاحب    نظر و عمل در حوزة علم     

 ارزيابي جدي قرار بگيرد، و در صورت لزوم، بازسازي و تكميل شود، شناسايي شود، مورد 
  . و بنيادهاي استوارتري به دست داده شود

مطالعـات  سـنجي در چـارچوب   شناختي، تبيين علـم شناسايي مباني تاريخي و معرفت 
 و تـالش در جهـت برطـرف نمـودن       ،هاي دانش علم اطالعات يا در بين ديگر حوزه      علم،  

گيـري از رويكردهـاي نـوين       سـنجي، بـا بهـره      شناختي علم اي معرفت هموانع و محدوديت  
سـازي آن بـا رويكردهـاي        سنجي با هماهنـگ    و كمك به ارتقاء كيفي علم      ؛شناختيمعرفت

تـرين   يكي ديگـر از مهـم      ، به منظور كارآمدسازي آن در عصر كنوني       ،شناختينوين معرفت 
  .شناختي استتسنجي با رويكرد معرفها و فوائد مطالعة علمضرورت

سنجي مستلزم آگاهي از ابعـاد، حـد و         هاي علم ها و شاخص  به كارگيري فنون، روش   
 دستيابي به چنين دانشي مستلزم توجـه بـه      ؛حدود و برد معرفتي استفاده از اين ابزارهاست       

سـنجي و    ارزيابي ميزان روايي دستاوردهاي علم     ،از طرفي . سنجي است شناسي علم معرفت
اده از اين دستاوردها موضوعي است كه امروزه جوامع مختلف با آن دست و چگونگي استف

توان طرح كرد كه بايستي در بررسـي   سؤاالت زيادي را مي،در اين راستا . كنندپنجه نرم مي  
  . سنجي مورد توجه قرار بگيرندشناختي علممعرفت

شناسي كه  فتسنجي با رويكردهاي گذشتة معر    رسد كه نوع معرفت در علم     به نظر مي  
 در حالي كه جامعيت     ؛تك بعدي است، پيوند دارد    دست كم   تا حدودي سنتي و منسوخ يا       

شناسـي روز  هـا و تغذيـه از معرفـت       سنجي مستلزم استفاده از تمام دانـش      هاي علم ارزيابي
هـاي علمـي بـا      دادهاي كنوني سـنجش بـرون     توان پرسيد كه آيا شيوه     مي ،از اين رو  . است

   ؟شناختي روز همخواني و هماهنگي دارد معرفتهايديدگاه
ايـن انديـشه   . سـنجي در طـول زمـان شـكل گرفتـه و توسـعه يافتـه اسـت           ايدة علـم  
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ها و به طور كلي در سطح جهان        ها، دولت ها، سازمان دستاوردهاي زيادي براي افراد، گروه    
-بطه با استفاده از علـم در تقابل با اين دستاوردها، انتقادهاي زيادي هم در را   . داشته و دارد  

هاي اين بخشي و روايي يافته  پژوهشي، ميزان معرفت-هاي علميسنجي در ارزيابي فعاليت   
 و باعث ترديد در مباني و چارچوب نظري آن گرديده است، به طوري كه ؛حوزه وارد شده  

، گيـرد سنجي صورت مـي چه كه در علمامروزه اين سؤال پيش آمده كه آيا به راستي هر آن         
بخـش بـودن   منظور معرفت(كند مبناي مستحكم و علمي دارد و از منطق خاصي پيروي مي  

) يـا شـايد منـسوخ   ( يا مبتني بر عادت و اقتباس و برگرفته از رويكردهاي سنتي         ،)آن است 
 بازانديشي، بـازنگري و بازسـازي ايـن انديـشه از طريـق              ،شناسي است؟ از اين رو    معرفت

هـاي دانـش، سـبب     يل جايگاه كنوني آن در ميان ديگـر حـوزه  بررسي مباني تاريخي و تحل    
 ارتقـاء چـارچوب نظـري    ؛ و شـود استفادة بهينه از اين انديشه در زمان حـال و آينـده مـي             

ايـن  .  به درك بهتر آن و به كارگيري درست آن در عمـل، منتهـي خواهـد شـد          ،سنجي علم
ها، م امروزه استفاده از روشكند كه بدانيمسئله به خصوص هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي

كه ميزان روايي  رو شدهسنجي با سؤاالت نظري و عملي زيادي روبهها و فنون علمشاخص
  .داده استها را مورد ترديد قرار و اساس به كارگيري اين سنجه

  
  اين كتاباهداف 

 در عـصر    سـنجي شـناختي علـم   معرفتجايگاه  تحليل مباني و    كتاب  هدف اصلي اين    
  ارائه شـده   )ب1388حيدري،  (اين هدف قبالً در قالب رسالة دكتري نگارنده         . استحاضر  

تر نمـودن مفـاهيم، زيربنـاي       تبيين و روشن  : منظور از انجام اين كار عبارت است از       . است
كتابـداري و  مطالعـات علـم،   سنجي و تعيين جايگاه آن در حوزة نظري و اساس حوزة علم 

هاي دانش، و به طـور كلـي در عـصر      نجشي، ساير حوزه  هاي س علم اطالعات، ديگر حوزه   
  .هاي آيندة اين حوزهحاضر و در جامعة اطالعاتي و معرفتي، و روشن نمودن افق

سنجي بـه  هاي حوزة علمها و نظريه شناختي انديشه مطالعة خاستگاه تاريخي و معرفت    
 جامع از اين حوزه، منظور شناسايي عناصر تأثيرگذار در اين روند و رسيدن به يك برداشت

گيري اين مفهوم و تنوع هاي شكلشود و ريشهسنجي مي تر از حوزة علم باعث دركي عميق  
اهداف فرعي . تر خواهد كردنمايد و برداشت ما را از اين حوزه دقيقها را روشن ميديدگاه

  :وار عبارتند ازفهرست
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  سنجي؛شناسي و علمشناسايي رابطة معرفت. 1
  سنجي؛شناختي علمهاي تاريخي و معرفتودن بنيانروشن نم. 2
 كتابـداري  مطالعات علم،تر آن در چارچوب   سنجي و درك عميق   تبيين جايگاه علم  . 3

  هاي دانش؛هاي سنجشي و در بين ساير حوزهو علم اطالعات، ديگر حوزه
شناسي و دسـتاوردهاي    شناسايي نقاط قوت و ضعف، ميزان روايي و قابليت روش         . 4

  سنجي؛ ووزة علمح
شناختي و تعيين جايگاه سنجي با رويكردهاي نوين معرفتتحليل رابطة علم. 5
سنجي در عصر حاضر و در جامعة هاي حوزة علمها و نظريهشناختي مفاهيم، انديشهمعرفت

  .اطالعاتي
  

  اساسيسؤاالت 
يـن  ا . در راستاي اهداف فوق شكل گرفـت       )ب1388حيدري،  (رسالة دكتري نگارنده    

  :زير پاسخ دهداساسي هاي  تا به پرسشاست كتاب هم مانند رسالة مذكور بر آن
  سنجي چگونه است؟شناسي با حوزة علمرابطة معرفت. 1
هـاي مربـوط   ها و نظريهشناختي مفاهيم، انديشهمباني و خاستگاه تاريخي و معرفت  . 2

  سنجي كدامند؟به حوزة علم
هـاي   كتابداري و علم اطالعـات، ديگـر حـوزه         ،مطالعات علم سنجي نسبت به    علم. 3

  هاي دانش، چه موقعيتي دارد؟سنجشي و ساير حوزه
سنجي در هاي كاربردي حوزة علمشناسي و دستاوردها يا قابليت ميزان روايي روش  . 4

  حال حاضر چگونه است؟
شناختي چـه  سنجي و رويكردهاي نوين معرفت  با مطالعه و تحليل رابطة حوزة علم      . 5

اندازي فراروي اين حوزه گشوده خواهد شد؟ به عبارت ديگر، رويكردهاي نوين چه             شمچ
  گيري آيندة آن دارد؟سنجي و جهتهايي براي حوزة علماستلزامات و پيغام

  
  كلي كتابساختار 

هاي آن اطالعاتي به ترتيب زير ارائـه   فصل دارد و در هر يك از فصلكتاب هفتاين  
  :شده است

 شناسـي؟ شـكل گرفتـه و بـا بيـان مـسئله،       چـرا معرفـت  اسخ به سؤالِ  پ درفصل اول   
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 در فـصل دوم    .اصلي اين اثر ادامه پيدا كـرده اسـت         سؤاالت    و ، اهداف  و اهميت  ضرورت
سنجي مورد بررسي قرار گرفته است و در ادامه با مروري مختصر بر مباني و چارچوب علم

-اي به سوي نقـد معرفـت  ايران، دريچهپيشينة مطالعات انتقادي در علم سنجي در جهان و     

» سـنجي شناسـي و رابطـة آن بـا علـم    معرفـت «فصل سـوم بـه   . شناختي گشوده شده است   
چه كه بايد در فـصول بعـدي   همچنين اين فصل با توصيفي از هر آن. اختصاص يافته است  

 بـه منظـور   » سـنجي شناسي علم  معرفت«مورد توجه قرار بگيرد و با توجه به تشريح مفهوم           
  .ه استشدبررسي مباني و جايگاه آن در فصول بعدي، به عنوان يك نقشة راه، تكميل 

مورد توجـه قـرار گرفتـه    » سنجيشناختي علممباني معرفت «فصل چهارم شناسايي    در  
هاي قبل، پژوهشگر را بر آن داشت تا ايـن    سرجمع مطالعات صورت گرفته در فصل     . است

از اين رو با توجه به ابعاد مختلف . ا علمِ علم آغاز كندموضوع را با رويكرد مطالعات علم ي
سنجي به منظور شناسـايي  گيري و تطور علمهاي شكلمطالعات علم، قبل از هر چيز، زمينه    

شناختي به علم و دانش، شناختي و جامعه  مباني اين معرفت با رويكردهاي تاريخي، معرفت      
به مطالعات علم و فناوري بررسـي و       سپس رويكردهاي مختلف    . مورد بررسي قرار گرفت   

 در .بندي شدندتمامي رويكردهاي فوق در قالب دو رويكرد عمدة فيزيكي و شناختي جمع           
هاي ها و نظريه  هاي تاثيرگذار در روند پيدايش و گسترش مفاهيم، انديشه          مؤلفه پنجمفصل  

. نداه ارائه شد  بندي و شناسايي، دسته ؛  پيدايش و گسترش  كلي   در قالب دو دورة   سنجي  علم
سنجي روشـن    شناختي و نوع معرفت در علم      هاي تاريخي و معرفت    در دو فصل اخير بنيان    

  .شده است
شـناختي پوزيتيويـستي و     سنجي بيشتر مبتني بر رويكردهـاي معرفـت       جا كه علم  از آن 

عملگرايانه است، ناگزير بايد خود را با توجه به رويكردهاي تفسيري، انتقـادي و بـه طـور        
مدرن به روز و همراه و هماهنگ سازد تا همچنان در عصر حاضر و در آينده، با             لي پست ك

اين مهم در فـصل شـشم و    . ها هماهنگ و همراه گردد    سير تحوالت جهاني در ديگر حوزه     
در ايـن   . مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        » سنجيشناختي علم جايگاه معرفت «تحت عنوان   

شناسـي و  هاي پاية آن مانند معرفـت    ي در ارتباط با حوزه    سنجراستا جايگاه و موقعيت علم    
هـاي سنجـشي، و همچنـين     ديگـر حـوزه  ،كتابداري و علم اطالعـات حوزة  ؛مطالعات علم 
هـاي دانـش در عـصر حاضـر و در جامعـة             سنجي در ارتباط با ديگـر حـوزه       وضعيت علم 

ررسـي و تحليـل     ، مـورد ب   18هاي موازي مثل داوري خبرگان    اطالعاتي و در نسبت با حوزه     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
18. Peer review 
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  . ه استقرار گرفت
 با توجه   شده است و   تحليلسنجي  شناختي علم معرفتهفتم مباني و جايگاه     در فصل   

سنجي با  رابطة علم،هاي معرفت در عصر حاضر ويژگي،شناختي روز هاي معرفت به ديدگاه 
گـويي   السـنجي،  عالوه بر تبيين جايگاه علـم  تاهبندي مباحث قبلي سعي گرديد آن، و جمع  
در آخر هـم پيـشنهادهايي   . دشوسنجي و تكامل اين حوزه ارائه گيري آيندة علم براي جهت 

  . ارائه شده است،پژوهش بيشتربه كارگيري دستاوردهاي اثر حاضر و براي 
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  مقدمه
سنجي ارائه شده است؛ البته سعي بر آن هاي علمفصل توصيفي از ابعاد و مقولهدر اين 

هاي مورد بررسي در مباني و چـارچوب   بوده تا تنها به توصيف صِرف اكتفا نگردد و مقوله         
ها هم يـك   توصيف پديدهناگفته نماند كه.  و قابل درك شوندسنجي تا حدودي روشن   علم

آيد، زيرا حتي علـم در   آنها به حساب مي1مي در راستاي تفهمنوع تبيين مقدماتي و گام مه    
بينـي  معناي پوزيتيويستي آن هم يك توالي كالسيك دارد كه شامل توصيف، تبيـين و پـيش   

 ابعـاد  ، نخستين مرحلة مطالعة نظري يك علم، توصيف ماهيت، چارچوب  ،از اين رو  . است
 به همـين خـاطر،   ؛گام متوقف بماند هرچند هيچ پژوهشي نبايد در اين      ؛و زواياي آن است   
شناختي نزديك است، هاي معرفت از مطالعات انتقادي كه بسيار به بحث      ،در آخر اين فصل   

مطالعـات  . سـنجي اسـتفاده شـد     شـناختي علـم   براي ورود و نزديك شدن به ابعاد معرفـت        
لعـات  شناختي در واقع يك قدم جلوتر از رويكرد انتقادي صِرف است، زيرا در مطا            معرفت
شناختي، پژوهشگر عالوه بر توجه به نقاط قوت و ضعف، بر آن است تا بر اسـاس           معرفت

موجـود  شناسي، راهكارهايي براي غلبه بر موانع   استلزامات و تضمنات رويكردهاي معرفت    
، خـالء  در ايـن فـصل   سـنجي هاي علـم  انتقادي ابعاد و مقولهمطالعةبه عالوه، با    . ارائه كند 
   .شده استآن نمايان شناختي معرفت

 بنـدي، سـاختار و فراينـد رشـد آن،     چيـستي علـم، رده    نسبت بـه  هاي گذشته    از زمان 
اين مسئله امروزه گستره و عمق بيشتري يافتـه و تحـت   . ي زيادي وجود داشته است      عالقه
شناسي فلسفة علم، تاريخ علم و جامعه.  ابعاد مختلفي پيدا كرده است»مطالعات علم«عنوان  
ي و    .اند هاي نظري اين گونه مطالعات   هاي كيفي و زمينه   ، جنبه علم در مقابـل، رويكـرد كمـ 

سـنجي اكنـون يكـي از       علـم . شـود سنجي شـناخته مـي    عملي به مطالعة علم، با عنوان علم      
. آيـد هاي علمي و مديريت پژوهش به حـساب مـي         هاي ارزيابي فعاليت  ترين روش متداول

پژوهـان، طـرح    گذاري علمي، ارتباطات علمي دانـش     استبررسي كمي توليدات علمي، سي    
هاي مختلف دانش، ترسيم ساختار علم و غيره، برخـي     علمي حوزه شناختي و   معرفتنقشة  

هـاي  شيوهسنجي ارتباطات علمي و   در علم . از موضوعات مطرح شده در اين حوزه هستند       
و از طريق بررسي منابع و   علمي به روش غيرمستقيماطالعات گيري ازه و بهرهتوليد، اشاع 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
نظراني مانند درويزن، ديلتاي، ياسپرس و توسط صاحباين مفهوم  ،در مقابل تبيين كه در علوم طبيعي مطرح است. 1

   ).1372فروند، (گرفته است وبر مورد بررسي قرار 
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 )1995( 2بوكـشتاين ، بـه همـين خـاطر        دگيـر مورد ارزيابي و سنجش قـرار مـي       مĤخذ آنها   
در اين روش بر مطالعـة الگوهـاي    . ستا گيري علم تعريف كرده   سنجي را دانش اندازه    علم

. شودهاي گوناگون علمي و ارزيابي متون پژوهشي تأكيد مي        مطالعاتي و پژوهشي در حوزه    
سنجي همچنين در جستجوي پاسخ به اين سؤال اساسي اسـت كـه تحـوالت     مطالعات علم 

كنـد، بـه چـه صـورت     گيرد و مسيري كه هر رشتة علمي طي مي     علمي چگونه صورت مي   
 .آيـد هاي پاسخگويي به اين مسائل به حساب مـي    است؟ تحليل استنادي از مهمترين روش     

ي،            كشف نظام و سـاخ    سنجي از طريق بررسي و       علم تار يـك حـوزة علمـي بـه روش كمـ
هـاي  ط احتمالي بـراي پيـشرفت  دستاوردهاي يك قلمرو فكري را معين كرده و حتي خطو       

هر چند علم و پژوهش علمي فعاليتي چند بعدي است كه بايـد             . كند بيني مي بعدي را پيش  
ي   سنجي سعي دارد با استفاده از دادهاز ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد، علم     هـاي كمـ

مربوط به توليد، توزيع و اسـتفاده از متـون علمـي، علـم و پـژوهش علمـي را توصـيف و         
  .هاي آن را مشخص كند ويژگي
 ،سـنجي بـه شـكل امـروزين خـود         تاريخچة طوالني مطالعات استنادي، علم    رغم  علي

محصول جوامع صنعتي و مـدرن اسـت و بـا افـزايش حجـم انتـشارات علمـي، و برخـي                  
بنــدي اقتـصادي و تـاريخي ديگــر از جملـه ضـرورت ارزيـابي و اولويـت      هـاي  ضـرورت 
شـناختي و پژوهـشي پـس از        هاي علمي و پژوهشي، و رويكردهاي غالب معرفـت         فعاليت

-علـم « بـا عنـوان   اي ميالدي ظهور كرد و با انتشار مجلـه 1970جنگ جهاني دوم، در دهة     

. مـي در جهـان تثبيـت كنـد        ، توانست موقعيت خود را به لحـاظ عل        1978در سال   » سنجي
سنجي به سرعت در حال گسترش است، به طوري كه گستره و دامنة اين حوزه               قلمرو علم 

سنجي اكنون به عنوان يكي از رويكردهـاي   علم. با رويكردهاي گوناگون قابل بررسي است     
-اساسي در پاسخگويي به مسائل مطرح شده در حوزة كتابداري و علم اطالعـات، جامعـه               

تـرين  از مهـم . كاربردهاي بسياري اسـت آيد و داراي لم و ساير علوم به شمار مي شناسي ع 
گـذاري و   ريزي، سياست توان به مطالعة كمي جريان علم به منظور برنامه        كاربردهاي آن مي  

هـاي  ارزيابي علمي و پژوهشي و مطالعة تاريخ علم از طريق ترسيم سـاختار آن، در رشـته             
 ، نماية4نماية استنادي علوم اجتماعي ،3علوم استنادي مك نمايةتخصصي اشاره كرد، كه با ك

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. Bookstein 
3. Science Citation Index (SCI) 

4. Social Sciences Citation Index (SSCI) 
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اسـاس كـار   . شـود  ميسر مـي 6مجالت استنادي هاي و گزارش5استنادي هنر و علوم انساني   
پديدآورنـدگان، انتـشارات علمـي،      : سنجي بر بررسي چهار متغير اصلي اسـتوار اسـت         علم

، شـاخص   8ضـريب تـأثير   ). 73، ص   1374،  7براون، گلنزل، شـوبرت   (استنادها و ارجاعات    
سـنجي بـه   هاي سنتي علمترين شاخص از مهم 10، شاخص كهنگي و نيم عمر متون      9فوريت

ت را ناديـده    آيند، برخـي از پژوهـشگران عقيـده دارنـد ايـن شـاخص        حساب مي  هـا كيفيـ
، تـأثير   13، واي 12، جـي  11هاي جديدي ماننـد هـرش     گيرند، از اين رو به معرفي شاخص       مي
 اند كه متعلق به كشورهاي خاص هستند و با تعديل و بـومي هايي پرداختهخص و شا 14متيو

هاي كيفي را هم كردن معيارهاي سنجش علم، سعي دارند در سنجش توليدات علمي، جنبه    
اي  در طول چهار دههسنجيعلم). 1386عمراني، (در كنار ابعاد كمي مورد توجه قرار دهند 

 مانند ،بر دستاوردهايي كه در ارزيابي منابع علمي داشته استگذرد، عالوه  كه از عمر آن مي
هر روش يا حوزة پژوهشي ديگر، با مسائل و مشكالت زيادي مواجه بوده كه برخي از آنها     

از مهمتـرين   ). 1384عـصاره،   (گريبان اسـت     اي از آنها كمابيش دست به     حل شده و با پاره    
شـناختي،  شناختي، آشفتگي واژه ري و معرفت توان به فقر مباني نظ    هاي اين حوزه مي   چالش

در ). 1386حيـدري،   (اي، اشاره كـرد     هاي خاص حوزه  شناختي و دشواري  مشكالت روش 
  .ادامه موارد فوق به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است

  
  سنجيتعريف علم

سنجي، ابتدا بايد مفهـوم دو اصـطالح علـم و    پيش از ارائة هرگونه تعريفي دربارة علم  
سنجي از تركيب اين دو كلمه به وجود آمده را مورد بررسي قـرار        سنجش كه اصطالح علم   

طلبد، در اين جـا فقـط در حـد    اي مي بحث دربارة علم و سنجش خود مجال جداگانه       . داد
واژة سنجي يا سنجش تـا حـدودي   . شوداشاره چند نكته راجع به اين دو اصطالح بيان مي         

كند، البته در مورد واحد، شـيوة  گيري و ارزيابي را تداعي ميهرسد و اندازروشن به نظر مي 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Art and Human Sciences Citation Index 

6. Journals Citation Reports (JCR) 

7. Braun, Glanzel and Schubert 

8. Impact Factor (IF)  

9. Immediacy Index (II) 

10. Half life  

11. Hirsch Index 

12. G index 
13. Y index 

14. Mathew effect 
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هاي گوناگوني وجود دارد كـه ممكـن        گيري شود، روش  چه كه بايد اندازه   گيري و آن  اندازه
سنجي، در مفهوم علم نهفته اما نقطة اصلي اختالف در علم . است مورد توافق همگان نباشد    

مختلف مورد استفاده قرار گرفته و معاني مختلفي        هاي  اين مفهوم از قديم به صورت     . است
در منطق ارسطو علم صورتي از شيء يا پديده است كه  . براي اين اصطالح ارائه شده است     

هـايي  شود و فرق عالم و جاهل اين است كه در ذهن عالم صـورت در نزد ذهن حاصل مي 
 را نـوعي دانـش   يـا تعريـف ديگـري از علـم آن    . وجود دارد كه ذهن جاهل فاقد آن است  

باالخره . اندبرخي تعريف علم را وابسته به روش آن دانسته        . داندمند مي يافته و نظام  سازمان
اين كه مفهوم علم را برخي از دانشمندان در قرون اخير به علوم پايه و طبيعي كه مبتني بـر        

گـان  هرچند ايـن ديـدگاه مـورد توافـق هم         . اندحس، مشاهده و تجربه است، محدود كرده      
هـاي تخصـصي و بـه ويـژه     نيست، اما به هر حال اين رويكرد بر انتخاب واژگان در حوزه        

ها، تعريـف و تعيـين      امروزه هم اين تفاوت نگرش    . تاثير نبوده است  سنجي بي اصطالح علم 
نكتة با اهميت ديگر در توجه به تعريـف  . سنجي را دشوار ساخته استگستره و قلمرو علم 
كـه در حـوزة كتابـداري و علـم اطالعـات منظـور از علـم، در واقـع            علم، اين نكته است     

بنابراين، علمي كه مـدون و  . اطالعات علمي و دانش مدون و مضبوط است و نه هر علمي        
  .مضبوط نشده باشد، سنجش و ارزيابي آن دشوار است

مـشتق شــده از واژه روســي  (» ســنجيعلـم «آن گونـه كــه در متـون آمــده، اصــطالح   
هاي علمـي و  گيري پيشرفتابتدا در شرق ظهور يافته و به عنوان مطالعة اندازه       ) 15ناكومتريا

سـنجي از نظـر لغـوي بـه معنـاي      علم). 17،1990 و روسو  16اگه(فناورانه تعريف شده است     
ي علـم بـه منظـور       گيري علم است، و به زبان ساده به مطالعـة جنبـه    دانش اندازه  هـاي كمـ
هـاي فـردي، گروهـي،       يا اقتصادي در امر پـژوهش      گذاري پژوهشي ريزي و سياست   برنامه

 اين اصطالح اساساً بـه منظـور مطالعـة تمـامي           .شودالمللي، اطالق مي  سازماني، ملي يا بين   
  .گيرد نوشتاري علم و فناوري مورد استفاده قرار ميهايجنبه

سنجي به كار رفته است، در حـالي        سنجي مترادف كتاب  در بسياري از متون، واژه علم     
داننـد و تعـدادي از آنـان        سنجي مـي  نگرتر از علم  سنجي را كل  كه برخي پژوهشگران كتاب   

به هر حال در اين روش از ابزارهايي مانند آمار و          . نظري درست بر عكس اين قضيه دارند      
گيري براي تعيين معيارهاي رشد و توسعة علوم و سطوح گسترش و تأثير           هاي اندازه روش

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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سـنجي را  گمان ريشة مفهوم علمشود؛ اما بيمختلف بشري استفاده مي  و تأثر آن در جوامع      
كليه اين مفاهيم، . سنجي رديابي نمود اطالعسنجي وبايد در مفاهيم مرتبط ديگر يعني كتاب      

هاي كمي كتابداري و علم اطالعات از يك سـو و مطالعـات اسـتنادي از     در حوزة پژوهش  
اسـت و در  » گيـري علـم  انـدازه «نظر لغوي به معناي سنجي از علم. سوي ديگر، قرار دارند   

به عنـوان ابـزاري     ) سنجيهاي كتاب ويژه روش به(هاي آماري   كاربرد روش «واقع به معناي    
؛ نقـل در عـصاره،      1985 (بـراون، گلنـزل و شـوبرت      . اسـت » براي ارزيابي توليدات علمي   

كمي است كه علم را هاي سنجي عبارت از يك سلسله روش عقيده دارند كه علم   ) ب1376
  . دهدبه عنوان يك فرايند اطالعاتي مورد مطالعه قرار مي

سنجي به طور معمول به عنوان مطالعة كمي علم و فناوري تعريـف شـده اسـت،                 علم
دربـارة  » 18مجلة جامعـة امريكـايي علـوم و فنـاوري اطالعـات           «اي از   براي مثال در شماره   

اي  رشـته  19سنجيكند كه فناوري  يادآوري مي ) 1988(هاي علم و فناوري، ون ران       شاخص
هاي آماري در سنجي است و گسترة موضوعي آن به توسعه و استفاده از روش       مجزا از علم  

در ). 2001،  21 و ويلـسون   20نقـل در هـود    (علوم فيزيك، شيمي و مهندسي اختصاص دارد        
ي پژوهـشي در    دارد كه تحليل آماري و رياضـي الگوهـا        اظهار مي ) 1994 (22مقابل ديوداتو 

هـاي  برخـي بـه كـارگيري روش   . سـنجي گوينـد  شناسـي را علـم  علـوم فيزيـك و زيـست   
سنجي به تحليل به هر حال علم. نامندسنجي ميسنجي را در علم به صورت ساده علم كتاب

ها در ارتباط گذاري دولتساختار و توسعه، ارتباطات علمي، رفتارهاي اطالعاتي و سياست
تعريـف  ) 1992 (24 سـاتكليف -تيگ. اند ناميده23همچنين آن را علم علوم . پردازدبا علم مي  

هاي كمي علـم بـه عنـوان    سنجي به مطالعة جنبهعلم:  استسنجي ارائه كردهديگري از علم 
شناسي علم اسـت  سنجي بخشي از جامعه علم. پردازديك رشته يا يك فعاليت اقتصادي مي      

هـاي علمـي   تمامي مطالعات كمي فعاليت. شوده مي كار گرفت گذاري علمي به  و در سياست  
هود نقل در (سنجي دارد گيرد و همپوشاني بااليي با كتابشامل انواع انتشارات را در بر مي    

  ). 299، ص 2001و ويلسون، 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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هـاي  يافتـه : اسـت ) 1992 (25الزويـر سـاينس   سـنجي از انتـشارات      تعريف ديگر علـم   
تأكيد بيشتر بر روي تحقيقـات در       . هاي علم  و ويژگي  هاي كمي پژوهشي در ارتباط با جنبه    

هاي رياضـي و آمـار مـورد بررسـي قـرار      راستاي توسعة سازوكار علم، كه با ابزار و روش    
مطالعة كمي و رياضي علم و فناوري را ) 1994(ديوداتو ). 1994نقل در ديوداتو، (گيرند   مي
سـنجي را بـه روشـني       علم) ب1376 ؛ نقل در عصاره،   1995(بوكشتاين  . داندسنجي مي علم

المللـي علـوم   المعـارف بـين  دائـره  .نامدمي» گيري علمدانش اندازه «كند و آن را     تعريف مي 
هـاي كمـي    مطالعـه جنبـه   «: كنـد سنجي را اين گونـه تعريـف مـي         علم اجتماعي و رفتاري،  

، 26رفليـدزدو (» علوم و فنـاوري  هاي  ارتباطات علمي، عمليات تحقيق و توسعه و سياست       
نيـز  ) 2010 (28پـديا المعـارف ويكـي   دائـره ). 2006،  27 و نيكوليـسن   يورلنـد ؛ نقل در    2001
سـنجي در عمـل     داند و معتقد است علـم     گيري و تحليل علم مي     را دانش اندازه   سنجي علم

گيـري انتـشارات    سنجي به عنوان معياري بـراي انـدازه       هاي كتاب اغلب با استفاده از روش    
  .شودعلمي انجام مي

: انـد سنجي به شرح زير ارائـه كـرده  تعريف ديگري از علم) 1383(حافظيان و ديگران   
هـا، گـزارش    ها، مقاالت مجالت، مقاالت كنفرانس    مثل كتاب (مطالعه كمي منابع اطالعاتي     «

شـناختي و اسـتنادي،   هاي تجزيه و تحليل كتـاب از طريق شيوه  ) هاي پژوهشي و غيره   طرح
منابع اطالعاتي با توجه به تعداد پژوهـشگران يـا اعـضاي هيـأت      نظير سنجش ميزان توليد     

علمي، تشخيص ميزان استناد به منابع اطالعاتي علمي در ساير منابع علمي، ميزان همكاري            
هـاي  سنجي جنبـه علم. »30استناديالمللي و مطالعات هم در سطوح بين  29علمي پژوهشگران 

اسـتفاده از اطالعـات علمـي را بـه منظـور      كمي توليد و باروري، تـرويج و انتـشار و نيـز            
تر سازوكار پژوهش علمي به عنوان فعاليتي اجتماعي مورد تجزيـه و  مشاركت در فهم دقيق   

  ). 21، ص 1386داورپناه، (دهد تحليل قرار مي
سنجي، تجزيه و تحليل كمي برونـدادهاي       نقطة اشتراك تعاريف موجود در حوزة علم      

گيري بـه  در اين تعاريف آمده است كه سنجش و اندازه       . استعلمي و كمي بودن نوع كار       
هاي آماري و رياضي و بر روي توليدات و انتشارات علمي          روش كمي، با استفاده از روش     
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ريـزي و  هـا در راسـتاي كمـك بـه برنامـه         تمـامي ايـن تـالش     . گيردو فناورانه صورت مي   
ري، كنتـرل و مـديريت رشـد و         گيـ گذاري علمي، پژوهشي و فناورانه براي انـدازه        سياست

گيرد و هدف نهايي ارتقاء وضعيت توليد علم و شناسايي توسعة علوم و فناوري صورت مي
تـوان  سنجي را مي  تعاريف ارائه شده، در نهايت علم     بندي  با جمع . مسيرهاي پيشرفت است  
طالعـات  تجزيه و تحليل كمي فرايند توليـد، توزيـع و اسـتفاده از ا          «: اين گونه تعريف كرد   

ريـزي،  بيني اين فرايند، به منظور برنامه علمي و عوامل مؤثر بر آن، و توصيف، تبيين و پيش    
نگري علمـي و پژوهـشي و يـا اقتـصادي در ابعـاد فـردي،                گذاري، توسعه و آينده   سياست

  .»الملليگروهي، سازماني، ملي و بين
سـنجي بـدون توجـه بـه     از طرفي بايد يادآوري شود كه با توجه به اين كه حوزة علم          
رسد و قادر نيست ديدگاهي تحليل كيفي دستاوردهاي كمي خود، نارسا و ناكافي به نظر مي

-كالن نسبت به وضعيت علم، پژوهش و فناوري ارائه كند، نگرش صرفاً كمي به حوزة علم

ها و معيارهاي مـورد  رو شده است، به طوري كه در شاخص سنجي امروزه با شكست روبه    
. اي پيدا كرده استاين حوزه توجه به كيفيت و استفاده از معيارهاي كيفي جايگاه ويژه       نظر  

گفته از اين حوزه تا حدود زيادي نـاقص بـه نظـر             توان گفت كه تعاريف پيش    بنابراين، مي 
سنجي معاصر، بايد آن را از محدوديت كمي كردنِ صِرف مفاهيم رسند و در تعريف علم   مي

از اين رو شايد الزم باشد تعريف . ه ابعاد كيفي را هم به تعريف آن افزودرها كرد و توجه ب
  . هاي كيفي نيز اشاره گرددسنجي ارائه شود كه در آن به جنبهجديدي از علم

 
  سنجي علماهداف

سنجي، بايد فلسفة وجودي و داليـل       به منظور پي بردن به اهداف اصلي و واقعي علم         
برخي از مهمترين عوامل مـؤثر  . دانش را مورد مداقه قرار داد ظهور و پيدايش اين حوزه از       

گيري اين حوزه، نابساماني اطالعاتي، انفجار اطالعـات، رشـد تـصاعدي متـون و               در شكل 
ناتواني پژوهشگران در دسترسي به اطالعات مناسب و مـورد نيـاز در ميـان حجـم عظـيم                 

شناختي و توجه عميـق بـه   شهاي اقتصادي، رويكردهاي رواطالعات، مسائل و محدوديت  
شناسـايي و مطالعـة   . چگونگي توليد، توزيع و استفاده از دانش مدون و مضبوط بوده است      

دادهاي علوم به منظور الگوبرداري و استفاده       تر روند و چگونگي توليد و توسعة برون       دقيق
 بيـشتر  از آن در حمايت هر چه بيشتر از اين مقوله و در نهايت حركت در مسير اثربخـشي           

سـنجي بـه خـاطر مـديريت مطلـوب           در واقع، ظهور علم   . گيردعلم و پژوهش صورت مي    
حاصـل از  هـاي  فرايندهاي علمي، پژوهـشي و فناورانـه بـر اسـاس اطالعـات و شـاخص              
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كمـك بـه   مطالعات اين حوزه و پشتيباني از روند رشد و توسعة علم و فنـاوري بـوده كـه       
 هـدف  )1963( 31 در ايـن راسـتا پـرايس      .د آن است  توسعة علم و فناوري از مهمترين فوائ      

ي علـوم       علم بـا اسـتفاده از   ) اطالعـات علمـي  (سنجي را عملي نمودن تجزيه و تحليل كمـ
سنجي را ارتقـاء آگـاهي و دانـش در زمينـة     هدف علم) 1997( ون رانداند و رياضيات مي 

  .كندريف ميرشد علم و فناوري، همچنين در ارتباط با مسائل اجتماعي و سياسي تع
سنجي ارزشيابي عملكردهـاي علمـي، پژوهـشي و فناورانـة           يكي ديگر از اهداف علم    

المللـي و تعيـين معيارهـا و    ها، كشورها و غيره در سطوح ملي و بينها، سازمان افراد، گروه 
ي آخـرين     در ايـن جـا هـدف علـم        . هـايي بـراي آن اسـت      شاخص سـنجي ارزشـيابي كمـ
هـاي  مـستمر فعاليـت   بنيـادي و عوامـل مـؤثر در گـسترش           هاي هر مطلب علمي      پيشرفت

ي    . پژوهشي در آن زمينـه، خاصـه پـس از جنـگ جهـاني دوم بـوده اسـت                   ارزشـيابي كمـ
هـاي علمـي كـه منجـر بـه        علوم در ارتباط با مقايسه بيروني و دروني فعاليت         دادهاي برون

 بتواننـد بـا كمتـرين       كنـد تـا   ها را كمك مي   ريزيشود، مسئوالن برنامه   باروري و توسعه مي   
 -سازي ساختار اقتـصادي هزينه، بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني ببرند و در بهينه   

سنجي، تعيين معيارهايي براي     زيرا يكي از اهداف اصلي علم     . اجتماعي كشورها مؤثر باشند   
، 32وپتـا گسـن (هاي مختلف مديريتي و سازماني آن اسـت  گيري علوم و سنجش جنبه   اندازه
1992 .(   

سنجي هم به كـرّات اشـاره شـده اسـت، هـدف تمـامي       طور كه در تعاريف علم    همان
گيـرد در راسـتاي مـديريت و    سنجي صورت مـي  هايي كه در حوزة علم     مطالعات و فعاليت  
گذاري علمي، ريزي و سياستآوري اطالعاتي است كه به منظور برنامه پيشبرد علم و فراهم   
هاي علمي گذارياين اطالعات به خصوص در سياست.  مورد نياز استپژوهشي و فناورانه

در سطوح ملي بسيار مورد توجه قرار گرفته و از ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي 
سنجي را  هدف علم) 40، ص 1386 (33از اين رو بورديو  . و فرهنگي زيادي برخوردار است    
  .دانديگذاري مبررسي و ارزيابي علم براي سياست

اي از سـنجي ايجـاد مجموعـه   تـوان گفـت كـه هـدف كلـي علـم         به عبارت ديگر، مي   
هـا  هاي علمي و پژوهشي به منظور ارزيابي اين فعاليت        هاي توصيف كنندة فعاليت    شاخص

ــه )هــاي موضــوعي، كــشورهاهــا، زمينــهدانــشگاه(در ســطوح مختلــف علمــي  ، و نيــل ب

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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). 93، ص   1386خـالقي،   (ه بيـشتر اسـت      استانداردهاي علمي با سرعت و سـهولت هرچـ        
برخي از مهمترين اين . سنجي اهداف خاص ديگري هم داردعالوه بر اين اهداف كلي، علم

  :اهداف عبارتند از
تر سازوكار پژوهش علمي بـه عنـوان فعـاليتي اجتمـاعي و نمايـان               فهم و درك دقيق   

 ؛)21، ص 1386داورپناه، (ها و خصايص علم و پژوهش ساختن ويژگي
 حمايت از نوآوران؛

 ترغيب پژوهشگران به تالش هر چه بيشتر؛

 ايجاد رقابت سالم در يك دورة زماني معين؛

هـا، مجـالت   پژوهشگران، مؤسسات پژوهشي و دانـشگاه  بنديارزيابي صحيح و رتبه
 كشورها؛ علمي و

انتخاب صحيح محل تحصيل، پژوهش و مجلة مناسب براي چاپ مقالـه، پژوهـشگر               
 غيره؛برتر و 

 هاي فردي، گروهي و غيره؛ توزيع عادالنه امكانات با توجه به تفاوت

 هاي موجود؛وري مناسب از امكانات و پتانسيلبهره

 اي؛اي و چندرشتهرشتههاي گروهي، بينتقويت پژوهش

 ها و با توجه به ماهيت هر رشته؛ارزيابي هر رشته  به طور مجزا از ديگر تخصص

 ي علمي و پژوهشي در كشورهاي مختلف؛گذاركمك به سياست

 پروري؛بسترسازي علمي جهت نخبه

 اي و جهاني؛ايجاد نظام اطالعات علمي در ابعاد ملي، منطقه

گـل و كيـاني   زلفـي (دادهـاي پژوهـشي و فنـاوري      دستيابي به كميت و كيفيت بـرون      
 ؛)13-12، ص 1384بختياري، 

بنـدي و تخـصيص مناسـب و        قـسيم هـايي بـراي ت    تعيين و تدوين معيارها و شاخص     
 هاي علمي و پژوهشي؛عادالنة بودجه به منظور اقتصادي نمودن فعاليت

 هاي علمي گوناگون و طراحي نقشة علمي يك كشور؛ترسيم ساختار حوزه

 شناسايي و ارزيابي ارتباطات علمي ميان دانشمندان و پژوهشگران؛

 و پژوهشي؛ارزيابي متون از طريق بررسي كمي توليدات علمي 

گيرد و مسيري كه هر رشـتة  پاسخ به اين سؤال كه تحوالت علمي چگونه صورت مي      
  كند به چه صورت است؟علمي طي مي
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  سنجيدامنه و گسترة موضوعي علم
سـنجي در سـير   سنجي با رويكردهاي گوناگوني، نظير بررسـي دامنـة علـم          قلمرو علم 

زة مطالعـات علـم، بررسـي دامنـة         سـنجي در حـو    تحوالت تاريخي اين حوزه، دامنـه علـم       
-سنجي به عنوان يك حوزة ميان رشـته  علمسنجي در حوزة كتابداري و علم اطالعات،     علم

هـاي  سنجي به عنوان بخـشي از تـك تـك حـوزه        سنجي به عنوان يك روش، علم     اي، علم 
سنجي فارغ از هر حوزة ديگر و بر اساس موضوعات و مـسائل              دامنة علم  علمي، و بررسي  

در ادامه هريك از اين رويكردها به اختـصار  .  بررسي است، قابل  شده در خود حوزه    مطرح
  .اندمورد توجه قرار گرفته

  
  سنجي در سير تحوالت تاريخي اين حوزهعلم

-توان از نظر تاريخي در دو دورة زماني قبل از پيدايش اصطالح علم           سنجي را مي  علم

دورة نخست كـه بـا اسـتناد بـه آثـار            .  كرد بنديسنجي و بعد از ظهور اين اصطالح تقسيم       
يابـد، قـدمت تـاريخي    هاي استنادي ادامه مـي شود و با شمارش و تحليل   ديگران شروع مي  

توان شناخت و البته ابعاد عرضي درازي دارد كه ابعاد آن را در يك مطالعة تاريخي، بهتر مي
منظـور از ابعـاد   . يـابي كـرد  آن را هم بايد به عنوان مكمل آن، در طول تاريخ اين دوره ارز            

اي بـراي ايـن مطالعـات    اند و زمينـه هايي است كه با هم تركيب شده عرضي در واقع مؤلفه   
هـاي آمـاري و رياضـي،       هايي مانند تأليف، اسـتناد، شـمارش، روش       مؤلفه. اندفراهم نموده 

ابعـاد ايـن   ها بيـانگر  مطالعات كمي علم و مواردي از اين قبيل و بررسي تاريخي اين مؤلفه    
ضمن آن كه دامنه و شمول     ) 1992،  گوپتاسن؛ نقل در    1978 (34دوبروف. حوزه خواهد بود  

تـرين گذشـته تـاريخي، در       كند، بر اين نكته تأكيد دارد كه طوالني       سنجي را تشريح مي   علم
هاي اطالعاتي رشد و توسـعه علـوم        سنجي متكي بر تجزيه و تحليل شاخص      ارتباط با علم  

هـا، قـوانين   هاي ثبت اختراع، مجله و معيارهايي مثل تعداد مقاالت، پروانه      هاشاخص. است
مربوط به مرور زمان و انتشار اطالعات علمي، ساختار جريـان گـردش اطالعـات علمـي،                 

  . فرايندهاي استنادي آنها و غيره
 شـروع  1970سنجي با پيدايش اين اصطالح در دهة مرحلة دوم مطالعات تاريخي علم    

سنجي بـه عنـوان يـك روش متـداول در سـنجش و ارزيـابي علـم،                ه حوزة علم  شود ك مي
. اي پيـدا كـرد  هـاي بعـد ابعـاد متنـوع و گـسترده     پژوهش و فناوري معرفي شد و در دهـه      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
34. Dobrov 
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  .خاستگاه اصلي اين دوره اتفاقاتي است كه در آن زمان روي داده بود
مند كه توسعة نظام  كند  سنجي تأكيد مي  در بررسي وضعيت حوزة علم    ) 1997(ون ران   

اين حوزه در گرو توازن و تعادل مطالعات كاربردي و پايـه و همـاهنگي در نظـر و عمـل                     
سنجي از ابتدا به عنوان يك حوزة كاربردي مطرح شده است به ايـن معنـي كـه                  علم. است
ها، با پژوهـشگران همكـار   كنندگان از نتايج اين پژوهش   رغم تعامل باالي آن با استفاده     علي
هـاي  ها كمترين تعامل را داشته است، زيرا اين پژوهشگران نسبت بـه يافتـه             ديگر حوزه  در
اكنـون زمـان   . اندهاي علمي آنان حالت تدافعي به خود گرفتهسنجي در ارزيابي فعاليت  علم

هاي شناسي آن و مطالعه بر روي ابعاد بنيادي و نظري، كاستي    آن رسيده كه با تقويت روش     
هـاي دانـش   ارتباط و ميزان تعامل اين حوزه بـا ديگـر مقولـه   . بران شودنظري اين حوزه ج  

تقويت گردد و در نهايت با برانگيختن عالئق پژوهشگران به مطالعه در اين زمينه، به روشي 
  . با كيفيت، جذاب و پر رونق تبديل شود

  

  سنجي در حوزة مطالعات علمعلم
بـه دليـل نزديكـي و    » لعـات علـم  مطا«جا كه موضوعات مورد توجـه در حـوزة       از آن 
هاي مطالعاتي و پژوهشي اين حوزه، بسيار به هم شبيه هستند، پيش از شروع              شباهت جنبه 

هرگونه پژوهشي ابتدا بايد مشخص شود كه چارچوب كار مورد نظر در كدام يـك از ايـن           
گانـة  بعدي سـعي دارد ابعـاد سـه       در يك نمودار سه   ) 2001(ليدزدورف  . ها قرار دارد  حوزه

وي بـر ايـن   . كند، به نمايش بگـذارد توصيف مي» جهان علم «مطالعات علم را كه با عنوان       
سنجي، ابتدا بايد روشن شود كه باور است كه پيش از شروع هرگونه پژوهش در حوزة علم

چه ايـن نكتـه ناديـده       چنان. قرار دارد » جهان علم «پژوهش مورد نظر در كدام يك از ابعاد         
كن است به دليل شباهت زيادي كه موضوعات موجـود در جهـان علـم يـا         گرفته شود، مم  

-مطالعات علم با هم دارند، اين ابعاد به خوبي از يكديگر متمايز نگردند و بنـابراين نتيجـه               

از اين رو به منظور تشخيص دقيق چارچوب كاري       . گيري و برداشت درستي حاصل نشود     
تـوان مطـرح    گيرد چند سـؤال را مـي      ام مي هايي كه در حوزة مطالعات علم انج      در پژوهش 
براي مثال ابعاد نظري مطالعات علم كدامند؟ چه سؤاالتي دربـارة ايـن ابعـاد مطـرح                 . نمود

است؟ و در حالي كه ممكن است برخي از اين مسائل با مطالعة علم مرتبط باشند، چگونـه     
 در مطالعـات علـم      توان اين مسائل را از ديگر سؤاالتي كه اساساً جزء سـؤاالت اصـلي             مي

طور كـه جهـان     شناختي هستند كه همان   نيستند، متمايز ساخت؟ اين موارد سؤاالتي معرفت      
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نمايند، حـدود و مرزهـاي هـر        علم را از ديگر قلمروهاي مطالعاتي جامعة مدرن متمايز مي         
  . كنندپژوهش را نيز مشخص مي

، 1-2العات علم در شكل    با توجه به مفاهيم مورد نظر در هر يك از ابعاد سه گانة مط             
البتـه  . هر كس قادر است موضوعات مورد توجه در هر يك از اين ابعاد را تـشخيص دهـد   

شايد هم برخي اختالفـات بـه خـاطر فراينـد        . واره را وحي منزل فرض كرد     نبايد اين طرح  
همـان طـور كـه در    . تك اين محورها و ارتباط آنها با يكديگر قابل تبيـين باشـد     پوياي تك 
سنجي، كـه بـه مطالعـة ارتبـاط ميـان متـون و               نشان داده شده است، روش علم      1-2 شكل

ها و رويكرد خاص خـود از ديگـر ابعـاد ايـن شـكل       پردازد با ابزارها، روش   دانشمندان مي 
  ).  1386؛ نقل در حيدري، 2001ليدزدورف، (شود متمايز مي

  

  
  ).4، ص 2001دزدورف، لي(مطالعات علم به عنوان يك مسئلة چندبعدي : 1-2شكل 

  

  سنجي در حوزة كتابداري و علم اطالعات علم
سـنجي  سنجي و كتاب هاي متفاوتي دربارة اعم و اخص بودن و همپوشاني علم         ديدگاه

هـاي  از يك طـرف پـژوهش     . وجود دارد و تشخيص تمايز ميان اين دو مقوله دشوار است          
واسـطة  داد عيني و بي    ديگر برون  از طرف . شوند سنجي منتشر مي  سنجي در مجلة علم   كتاب

عقيـده دارد كـه در      ) 2001(ويلـسون   . علم و فناوري در حوزة عمومي نوشتارها قرار دارد        
سـنجي اغلـب بـر    سـنجي وجـود دارد، علـم   اي كه از قلمـرو كتـاب    مقابل تعاريف گسترده  
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سـنجي بيـشتر بـه      متخصـصان علـم   . نوشتارهاي علمـي و پژوهـشي متمركـز شـده اسـت           
اي پژوهشگران، ساختارهاي اجتماعي، سازماني، مديريت پژوهش و توسعه، نقش          ه فعاليت

پردازنـد  گذاري در علم و فنـاوري و ماننـد آن، مـي    علم و فناوري در اقتصاد ملي، سياست      
سـنجي بـه بخـشي از        اين در حالي است كه علم     ). 294-293، ص   2001هود و ويلسون،    (

هـاي علمـي   گـذاري هايي كه به سياستجرياندهد و اغلب در شناسي علم شكل مي  جامعه
، و )2003، 35المللي كتابداري و علم اطالعاتالمعارف بيندايره(رود مربوط است به كار مي

  .سنجي استگيرد كه فراتر از مقولة كتابهايي را در بر ميحوزه
سـنجي  گونه كه ممكن است علم نيز معتقد است درست همان    ) 64، ص   1383 (36فرنر
اي است كه به مطالعه سنجي واژهر كلي به عنوان مطالعه كمي علم تعريف شود؛ كتاببه طو

گردد و به ايـن دليـل كـه قـسمت اعظـم             كمي مدارك و رفتار مربوط به مدارك اطالق مي        
فعاليت علم مبتني بر استفاده از مدارك است، از لحاظ روش و محتوا، ميان ايـن دو حـوزه       

سـنجي  سنجي و علـم هاي كتاباما با وجود آن كه روش     . دارداي وجود   همپوشاني گسترده 
؛ نقـل در  1985(بسيار به هم نزديك و حتي در مواردي همانند هـستند، بـراون و ديگـران                

آنهـا  . سنجي تأكيـد دارنـد  سنجي و علمبر تفاوت بين كتاب  ) 72-71ب، ص   1376عصاره،  
سنجي به تجزيه   پردازد؛ علم  مي سنجي به بررسي كمي كتابخانه و خدمات آن       معتقدند كتاب 

سنجي نيز و تحليل كمي توليد، توزيع و استفاده از اطالعات علمي تكيه دارد و تأكيد اطالع       
سنجي مطالعة خود در مقابل، كساني كه با مبناي نظري علم. بر ارزشيابي كل اطالعات است
تـر  وه بـر رويكـرد سـنتي      سـنجي عـال   اند، معتقدند كه علم   را آغاز نموده و به انجام رسانده      

شود كه در هايي را شامل ميها بخشيده است و زمينه تري به پژوهش  سنجي، ابعاد تازه   كتاب
  . سنجي مورد توجه قرار نگرفته استكتاب

  

  ايسنجي به عنوان يك حوزة ميان رشتهعلم
هاي علوم اي است كه ريشه در روش     اي يا چند رشته   سنجي يك حوزة ميان رشته    علم

سـنجي شـامل، آمـار و     هاي مرتبط با علـم    برخي از روش  . بيعي، اجتماعي و رفتاري دارد    ط
هـاي  هاي رياضي، الگوهاي شـبكة اجتمـاعي، مطالعـات روانـشناختي و روش            ديگر روش 

سنجي همچنين پيوندهايي با فلسفة علم علم. هاي مرتبط استمصاحبه، علوم رايانه و حوزه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
35. International Encyclopedia of Information and Library Science 

36. Furner 
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از جملـه در رويكردهـاي      (شناسـي   ، رايانه و زبـان    37يم كوهن براي مثال مفهوم تغيير پارادا    
ابعاد مهمي از آن با علم اطالعـات ارتبـاط دارد، ايـن          . دارد) 38نمايي همايندي واژگان  نقشه

هـا سـروكار   هاي ايجاد پايگاه دادههاي پيچيده و فعاليتسنجي با كار بر روي داده   ابعاد علم 
اي نيز بيانگر ابعاد ميـان رشـته  ) 1963(پرايس ار  گفت).206-205، ص  1997ون ران،   (دارد  
 در رسيدن به هدف خود كه عملـي كـردن           سنجيعلمدارد كه   او ابراز مي  . سنجي است علم

دهـي علمـي   تجزيه و تحليل علمي علوم از طريق رياضيات است، همان قدر كـه بـه بهـره           
از دارد، به همان ميزان نيز دانان و آگاهي از زمينة خالقيت علمي آنان نيدانشمندان و رياضي

-ها وجود دارد كه بـا شـيوه  زيرا مواردي از پژوهش. شناسان استمحتاج مورخان و جامعه   

  .هاي سنجشي موجود قابل تجزيه و تحليل نيست
هاي مختلف علوم    رو به رشدي كه دانشمندان و پژوهشگران رشته        با توجه به گرايش   

سـنجي  نساني، نسبت به اين حوزه دارند، امروزه علماعم از علوم پايه، طبيعي، اجتماعي و ا       
اي مطرح شده است و به عنوان يك ابزار معتبر براي ارزيابي به عنوان يك حوزة ميان رشته     

هـاي علمـي گونـاگون بـه كـار گرفتـه           پژوهشگران و متون، توسط كلية پژوهشگران حوزه      
ار كتابــداران و سـنجي ديگـر در انحـص   تـوان نتيجـه گرفـت كـه علـم     پـس مـي  . شـود  مـي 
بـه  . اي تبديل شده است   اي ميان رشته  شناسان علم و معرفت نيست و عمالً به حوزه         جامعه

اي سـنجي حـوزه  عقيده دارد علم) 1992گوپتا،  ؛ نقل در سن   1985 (39طوري كه موراوسيك  
گيـرد،   قرار مي40اي است كه نه تنها با موضوع محدودي كه ميان دو مسئلة سنتي       ميان رشته 
هاي سنتي  رتباط است؛ بلكه به دليل گسترة دامنه خود، درگير تعداد بسياري از موضوع            در ا 

سنجي به لحاظ موضوعي سـبب شـده اسـت    هاي فرعي علماست و تنوع موجود در حوزه     
  . سنجي موضوعي جذاب و پويا باقي بماندعلم

-ازد و از آنپرددادهاي علم و فناوري ميسنجي به طور كلي به ارزيابي كمي برونعلم

سنجي هم بايـستي  هاي دانش بشري سروكار دارند، علم جا كه علم و فناوري با تمام حوزه       
هـاي  هاي علمي تقويت كنـد تـا نقـش خـود را بـه ويـژه در محـيط        پيوند خود را با حوزه    

  . دانشگاهي با موفقيت به انجام برساند
  سنجي به عنوان يك روش علم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
37. Kuhn 

38. Co-words 

39. Moravesik  

 .شناسي علم بوده استمنظور كتابداري و علم اطالعات و جامعه. 40
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انـد و   سنجي ناميده كمي و رياضي علم و فناوري را علم       ها مطالعة   در برخي از نوشتار   
-سنجي نه با تمركز بر يك حوزة پژوهشي خاص، بلكه با روشيادآوري شده است كه علم

هاي كمي ساختار و توسعة علـم    شود، كه در آن از شاخص     شناسي خاص خود شناخته مي    
شـود  كردهاي آن، استفاده مي   ها و كار  گيريگيري دربارة قواعد پايه، جهت    به منظور تصميم  

سنجي امروزه راه خود را در ميان علوم مختلف باز كرده است،          روش علم ). 1994ديوداتو  (
به طوري كه بسياري از پژوهشگران و دانشمندان آن را به عنوان يك روش در حوزة خـود    

  .گيرندبه كار مي
  
  هاي علميسنجي به عنوان بخشي از تك تك حوزهعلم

بخش . هاي علمي نياز به سنجش و ارزشيابي دروني و بيروني خود دارند      هتمامي حوز 
سنجي  توان با استفاده از دستاوردهاي علم      اي از اين نوع از سنجش و ارزشيابي را مي          عمده

توانـد   اي از هر حوزة تخصصي، كه هم مي سنجي به عنوان پاره   بنابراين، علم . عملي ساخت 
وني يك حوزة علمي باشد و فرايند رشد و موانـع آن را            مسئول سنجش كمي و ارزيابي در     

نسبت به خود حوزة مربوطه بسنجد و به پيشبرد آن حوزه كمك كند يا محاسـن و معايـب          
آن را باز نمايد؛ و هم آن را با ساير علوم و نسبت به وضعيت و شرايط كلي و فـضاي هـر        

ايـن نـوع   .  ارزيـابي كنـد  رشته و عناصر فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي، سياسـي و غيـر آن        
گـذاران علـم و      ها اطالعات سودمندي در اختيـار متخصـصان، مـديران و سياسـت             ارزيابي

گيـري و مـديريت كارآمـد ابعـاد مختلـف علـم و          ها را در تـصميم     گذارد و آن   پژوهش مي 
  . كند پژوهش مي

پيشرو هاي  سنجي، اكنون در حوزه ها و فنون علم سنجش و ارزيابي با استفاده از روش     
سنجي به حساب  گذاران علم ها از بنيان از اين رو، اين حوزه. طبيعي جا افتاده است مثل علوم
شناسـي،   هاي فيزيك، شـيمي، زيـست      سنجي متكي بر حوزه    آيند از نظر تاريخي هم علم      مي

ها هم نفوذ كرده و امـروزه      اين سنت به ديگر حوزه    . شناسي بوده است   روانشناسي و جامعه  
هاي خود  هاي علمي، سنجش و ارزيابي يافته  است كه حلقة نهايي تمامي حوزه      روشن شده 
  .  است

  

  سنجي براساس موضوعات و مسائل مطرح شده در خود حوزه  علمدامنة
سنجي به صورت سنتي گـسترة وسـيعي از موضـوعات را شـامل              حوزة پژوهشي علم  
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ها، خصصي علم، توسعة رشته  رشد كمي علم، ساختارهاي فرعي و ت      : شود كه عبارتند از    مي
هاي علمي، ساختار ارتبـاطي در علـم و فنـاوري،          ارتباط علم و فناوري، نيم عمر مشاركت      

دادها و توليدات دانشمندان، ارتبـاط بـين توسـعة علـم و رشـد               گيري برون شرايط و اندازه  
انند آن گذاري در علم و مهاي سرمايهاقتصادي، ساختار و توسعة نيروي انساني علم، مالك      

  ).1994ديوداتو، (
سنجي تحليل اين حوزه بـا  سنجي و كتابهاي علم يكي از كارهاي جذاب در پژوهش     

سنجي است كه از يك سو، اين مطالعات به منظور ارزيابي اين رشـته،              هاي خود علم  روش
هـاي وابـسته و تحـوالت و    سنجي آن، موقعيت و جايگاه آن در ميان حوزه   هاي علم ويژگي
ها، ارزشمند است و از سـوي ديگـر چنـين مطالعـاتي         ت آن در ارتباط با ديگر حوزه      تغييرا

رو شود كه مخـالف  سنجي روبهممكن است با واكنش منفي برخي از متخصصان حوزة علم 
به هر حال مطالعة كمي علم و . ها هستندسنجي در ديگر حوزههاي علمقرار داشتن پژوهش
دارد بيان مـي  ) 1997(گونه كه ون ران     گيرد و آن  قرار مي سنجي مورد توجه    فناوري در علم  

گيـرد و  توسعة دانش در حـوزة علـم و فنـاوري در ايـن حـوزه مـورد ارزيـابي قـرار مـي                   
  .مدار هستندسنجي اساساً كاربردي و مسئلههاي علم پژوهش

سـنجي  هاي موجود در علـم كه سيزده مقاله دربارة گرايش) 1999( و ديگران  41نگپاول
سـنجي و   علـم ) 1: انـد بنـدي كـرده    سـه مقولـه دسـته      اند، اين رويكردهـا را در     ئه نموده ارا

هـاي  سـنجي، دامنـه و روش     گذاري علم و فناوري، شامل مقدماتي بر موضوع علم         سياست
المللـي  هـاي ملـي و بـين   ساختار و پويايي علـم، شـامل همكـاري   ) 2مورد استفاده در آن؛     

، ص 2001هـود و ويلـسون،   (اي علـم در هنـد     اد منطقه ابع) 3دانشمندان به طور خاص و      
294 .(  

ــر  موضــوعات هــستة علــم) 206، ص 1997(ون ران  ــة زي ســنجي را در چهــار مقول
  :كندبندي مي دسته
هاي كمي بـه منظـور بـه    ها و فنون طراحي، ساخت و كاربرد شاخص   توسعة روش . 1

  ي؛هاي با اهميت علم و فناورها در مورد جنبهكارگيري آن
  هاي اطالعاتي علم و فناوري؛توسعة نظام. 2
  مطالعة تعامل ميان علم و فناوري؛ و. 3
هاي علمي و فرايند رشـد       اجتماعي حوزه  -مطالعة ساختارهاي شناختي و سازماني    . 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
41. Negpaul 
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  .علم در ارتباط با عوامل اجتماعي
هاي حوزة  در پژوهشي دامنه و گسترة موضوعي پژوهش      ) 2001( و گلنزل    42شوپفلين

سـؤاالت  . سنجي مورد مطالعـه قـرار دادنـد       هاي كمي علم  سنجي را با استفاده از روش     علم
هايي بود كه پژوهشگران قبلي مطرح كرده بودند، بـراي          اساسي آنها در اين پژوهش فرضيه     
سنجي از حوزة علـوم  علم/ سنجي كتاب) 1 مبني بر اين كه     43مثال فرضية شوبرت و مكزلكا    
سنجي به عنوان يـك علـم   علم/ سنجيكتاب) 2. در حركت استنرم به سوي علوم سخت    

/ سـنجي علم) 3و ).  ليدزدورف-44فرضية ووترز(هاي ثابت مطرح است     اجتماعي با ويژگي  
هاي فرعي آن از اي نامتجانس و چند موضوعي است كه هر يك از حوزهسنجي حوزهكتاب
شوپفلين و گلنزل در ايـن  . )فرضية گلنزل و شوپفلين (هاي خاص خود برخوردارند     ويژگي

آنهـا در ايـن پـژوهش    . پژوهش دو فرضية اول را رد و تنها فرضـية سـوم را تأييـد كردنـد      
  :بندي كردندسنجي را در شش دستة زير  صورتمقاالت منتشر شده در مجلة علم

  سنجي؛گيري قواعد كتاب الگوهاي رياضي و شكل-سنجينظرية كتاب. 1
  گرايانه؛هاي تجربهشمطالعات موردي و پژوه. 2
  ها؛ها و ارائة دادهشناختي شامل كاربرد مهندسي شاخصمقاالت روش. 3
  سنجي؛شناختي به كتابرويكرد جامعه. 4
  شناسي دانش؛ وجامعه. 5
، 2001شوپفلين و گلنزل، (گذاري علم، مديريت علم و مباحث فني و كلي       سياست. 6
305 .(  

  :سنجي به قرار زير استورد توجه در حوزة علمبرخي ديگر از مهمترين موضوعات م
ها، كـشورها و غيـر   مطالعات موردي در مورد ارزيابي توليدات علمي افراد، سازمان    −
  آن؛

  ها و معيارهاي ارزيابي علم و پژوهش؛شاخص −
  هاي مختلف علوم؛سنجي در سنجش علم و پژوهش در حوزههاي علمچالش −
  ها؛كاربردها، فايده و ثمرة اين پژوهش −
  هاي كمي و كيفي؛هاي كيفي و تركيب روشگرايش به استفاده از روش −
  سنجي و سايبرسنجي؛ وسنجي در محيط الكترونيكي و وبعلم −

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
42. Schoepflin 
43. Maczelka 

44. Wouters 
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 .ارزيابي تأثير علم و پژوهش در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي −
  

  سنجيكاربردهاي علم
 ،شناسان جامعه ، فالسفه ، از جمله مورخان   ،مختلف دانشمندان و متخصصان   هاي  گروه
 مـديران و  پايـه، هاي مختلف علوم طبيعـي و    و دانشمندان شاخه،شناسان روان ،اقتصاددانان

 بـه  ،هاي غيردولتي و بـسياري ديگـر  ها و سازمانساي دولت ؤ ر ،هاگذاريالن سياست ئومس
-ترين و نخستين كاربردهاي علمشك يكي از اساسيبي .سنجي سروكار دارندنحوي با علم 

هـاي تخصـصي اسـت كـه بـا      بندي شدة مجالت هسته، در رشته ، تهيه فهرست رتبه   سنجي
شـود  هـاي اسـتنادي انجـام مـي     كمك نمايه استنادي علوم، علوم اجتماعي و مجله گزارش        

بيني وضعيت سنجي در توصيف، تبيين و پيش   عالوه بر آن، علم   ). 274، ص   1384عصاره،  (
المللـي كاربردهـاي    هـاي ملـي و بـين      ها در عرصه  ها و كشور  ها، سازمان علمي افراد، گروه  

فراواني دارد، زيرا با مطالعه توليدات علمي كشورهاي مختلف و مقايسه آنها به لحاظ كمي              
-همين امر در خصوص سازمان. توان وضعيت آنها را در توليد علم ارزيابي كرد    و كيفي مي  

  . كندها و افراد نيز صدق ميها، دانشگاه
هـاي  تين كساني بود كه از تعداد مؤلفـان بـه عنـوان يكـي از شـاخص                پرايس از نخس  

 نيز نقشه جهاني توان علمي 45هابراين.  علمي در كشورهاي مختلف استفاده كردهايفعاليت
را كه مبتني بر توزيع جغرافيايي تعداد دانشمندان منتشر كنندة مقاالت علمـي بـود، ترسـيم                 

توان بـراي ترسـيم رونـد پويـاي         سنجي مي اي علم هاز روش ). 1996نقل در عصاره،    (كرد  
. فعاليت انتشار علمي برحسب تغيير در تعداد مؤلفان در كشورهاي مختلف نيز مدد جـست   

توان از مقاالت علمي بـه عنـوان مالكـي بـراي             نيز معتقدند كه مي    48، و هولم  47، ايلز 46كول
ريـق توليـدات علمـي      آنهـا از ايـن ط     . مقايسه توليد علمي كشورهاي مختلف استفاده كـرد       

كشورهاي مختلف را از لحاظ كمي و كيفي با يكديگر مورد مقايسه قـرار داده و وضـعيت                   
، ص 1374بـراون و ديگـران،     (كشورهاي مختلف را در توليدات علمي مـشخص نمودنـد           

73 .(  
نيـز معتقدنـد كـه از روش    )  19، ص 1379؛ نقل در آبام،   1985 (50 و مارتين  49ايروين

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
45. Inhaber 

46. Coole  

47. Ealse  
48. Hulm 

49. Irvine 
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گيري پيشرفت كمي علـوم     هايي براي اندازه  توان به عنوان شاخص    كمي مي  تجزيه و تحليل  
هاي بيروني و دروني منجر ارزشيابي كمي علوم و مقايسة ارتباطات آن از جنبه. استفاده كرد 

هاي دقيق گيريها و تصميمريزيبه باروري و توسعه توليد علم شده و زمينه را براي برنامه       
ن ترتيب با كمترين هزينه، بيشترين استفاده از منابع مالي و انساني فراهم به اي. كندفراهم مي

سازي ساختار اقتـصادي و اجتمـاعي كـشور صـورت           هاي مؤثري در بهينه   شده و پيشرفت  
سـنجي كـه توصـيف كننـدة        هاي علـم  از سوي ديگر، انتشار مداوم شاخص     . خواهد گرفت 

-ري مفيد و كارآمـد بـراي سياسـت   تواند عنصپژوهش در سطوح گوناگون علمي است مي  

گذاري و مديريت پژوهش و ابزاري كمكي براي چگونگي تخصيص بودجه و امكانات در              
  .  علوم باشد

تـوان بـه شـرح زيـر        سنجي را مـي   ترين كاربردهاي علم  به طور خالصه برخي از مهم     
  :فهرست كرد

  مطالعة كمي جريان علم؛  −
  نش؛شناختي علم و دامطالعة تاريخي و جامعه −
  گذاري علمي؛ريزي و سياستبرنامه −
  هاي ارتباطات علمي؛شناخت و ترسيم الگو −
  هاي گوناگون؛تعيين ميزان همكاري نويسندگان حوزه −
هاي ترسيم ساختار علم و دانش به طور كلي و ترسيم ساختار موضوعات و حوزه       −

  ؛ كشورعلمي يك، يا طرح نقشة علمي خاص و نمايش ساختار علمي يك حوزة خاص
 هاي مختلف؛هاي موضوعي در رشتهارائه تصويري از گرايش −

 علـم و  ةگيري توسعهاي اندازهها و مقياسابداع شاخصارزيابي علم و فناوري و   −
  ؛فناوري
هاي مختلف دانش،   روشن نمودن روابط ميان حوزه    : ايرشتهمطالعة ارتباطات ميان   −

  اي موضوعات و ارتباطات علمي؛سنجش روابط ميان رشته
، ارزيابي و سنجش عملكرد پژوهشي و آثار توليدي         بندي انتشارات ارزيابي و رتبه   −

   ها، كشورها و غيره؛ها، دانشگاهنويسندگان، سازمان
 هاي برتر جهان؛بندي دانشگاهرتبه −

  ها و دانشمندان بر اساس انتشارات علمي آنان؛مقايسة كشورها، دانشگاه −

                                                                                                                   
50. Martin 
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هـاي ملـي و   ازمان در توليد علـم در عرصـه  تعيين سهم يك كشور، دانشگاه، يا س       −
 المللي؛ بين

  هاي اعضاء هيأت علمي؛سنجش عملي فعاليت −
 تهيه گزارش رشد علمي يك كشور؛ −

  هاي مختلف؛ردگيري روند توليد و اشاعة دانش −
  ؛هاي توليد، كسب و اشاعه اطالعات علميبررسي غيرمستقيم شيوه −
  مطالعة رشد متون در موضوعات خاص؛ −
  بندي انتشارات بر اساس اهميت آنها؛يري تأثير انتشارات و رتبهگاندازه −
  ها و مطالعة الگوهاي انتشاراتي؛رديابي انتشار انديشه −
  تحليل كمي در رابطه با توليد، توزيع و استفاده از متون منتشر شده؛ و −
 . معرفي نويسندگان پرتوليد و مقاالت پراستفادهتعيين مجالت هسته، −

 

  سنجيقواعد علم
هايي كه منجر بـه توليـد، اشـاعه و كـسب     از آنجا كه مطالعة مستقيم رفتارها و فعاليت 

اي موارد غيرعملي است، به ناچار بايـد بـه        شود بسيار دشوار و در پاره     اطالعات علمي مي  
ها را مـورد مطالعـه قـرار    روش غيرمستقيم توسل جست و آثار برجاي مانده از اين فعاليت    

شود، به اين ترتيب كـه   سي كميت و كيفيت منابع و مأخذ متون انجام مي اين كار با برر   . داد
هـاي حـاكم بـر    هاي منابع و مĤخذ متون، چنـد و چـون روش     با شمارش و بررسي ويژگي    

بـا تحليـل   ). 49، ص 1379ديـاني،   (گـردد   مبادلة اطالعات علمي روشـن و مـشخص مـي         
آيـد كـه تعـدادي از آنهـا در      دست مياستنادها و مطالعة منابع و مĤخذ، اطالعات زيادي به  

 بـه بررسـي و      سـنجي علـم /سنجي قواعد كتاب  .اند نمود يافته  سنجيعلم/سنجيكتابقواعد  
 اين .پردازندمطالعة روابط ميان مدارك، نويسندگان و كلمات در متون علمي منتشر شده مي      

 از قواعد خاصـي  هاي توليد، كسب و اشاعه اطالعاتدهند كه روند فعاليت   قواعد نشان مي  
، قاعده تروزول، قاعدة پرايس     53زيف عده قا ،52بردفورد عده قا ،51لوتكا عدهقا. كندپيروي مي 

عالوه بر اين قواعد كـه در ادامـه         . آيند به حساب مي   سنجيعلم/سنجيكتاباز  قواعد پايه     
  وجود دارد كـه    سنجيعلم/سنجيگيرند، قواعد زيادي در حوزة كتاب     مورد بررسي قرار مي   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
51. Lotka 
52. Bradford 

53. Zipf 
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  :توان به موارد زير اشاره كرداز ميان آنها مي
سنجي گوپتا؛ توزيع تجمعـي مزيـت پـرايس؛ مـدل         قاعده تمركز گارفيلد؛ قاعده كتاب    

 مندل بروت؛ قاعـده     -الگوريتم بروكس؛ مدل پيوند سه قانون اصلي بوكشتاين؛ قاعده زيف         
 ضريب تأثير مجالت    وري مجالت ليم كهلر؛ تحليل استنادي و       ويكري؛ مدل بهره   -بردفورد

گوپتا؛ قاعده قدرت نارانـان؛ فراينـد اپيـدمي گـافمن؛ مـدل       علمي گارفيلد؛ فرمول وزن سن    
شـناختي كـسلر؛    هـاي كتـاب    آترتـون؛ زوج   -هاي كنيان ارتباط دهندة قاعده بردفورد با داده     

 بندي اسمال؛ مدل منفي باي نوميال راويچنـدرا رائـو و غيـره         هاي هم استنادي و دسته    زوج
 به ترتيب تـاريخ   سنجيعلم/سنجيدر ادامه مهمترين قواعد كتاب    ). 95، ص   1380عصاره،  (

  . شوندپيدايش هر يك از آنها مورد بررسي قرار گرفته و معرفي مي
  

  قاعده لوتكا
 توسط لوتكا ارائـه شـده و در مـورد ميـزان بـازدهي علمـي         1926اين قاعده در سال     

تعداد نويسندگاني كه در يك يـا چنـد موضـوع مطلـب             اين قاعده بر مطالعة     . مؤلفان است 
. كـشد اند، تاكيد دارد و به طور كلي ارتباط بين نويسندگان و مقاالت را به تصوير مي        نوشته

لوتكا به منظور شناسايي الگوي توليد پديدآورندگان اطالعات در يك حوزة علمي، تعـداد               
وي دريافت كه بـين  . اسبه قرار دادمقاالت منتشر شده توسط هر يك از مؤلفان را مورد مح         

آورنـد، نـوعي رابطـة معكـوس     ها را به وجود مـي  ها و تعداد افرادي كه نوشته     تعداد نوشته 
كنند، در حالي وجود دارد، به اين معني كه تعداد زيادي از افراد، تعداد كمي نوشته توليد مي

 بنـابراين تعـداد   ).1926لوتكـا،  (كنند كه تعداد اندكي از افراد، تعداد زيادي نوشته توليد مي    
اندكي از نويسندگان در يك حوزة علمي درصد بـااليي از آثـار علمـي آن حـوزه را توليـد        

  .كنند مي
، در yبـر اســاس قاعـده بــاروري پديدآورنـدگان لوتكــا تعـداد كــل پديدآورنــدگان،     

 نـسبت  nن ، به تـوا xانتشارات داشته باشند، با تعداد انتشار  x موضوعي معين كه هر يك 
X : معكوس دارد يعني

n
.Y= C  

  =  x تعداد انتشارات
 = y   انتشارxتعداد پديدآورندگان با 

 = n عدد ثابت

  = cعدد ثابت 
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X:  است، يعني2 حدود nهاي علمي، در مورد موضوع
2
.y = C 

توان انتظار يـافتن هـستة كـوچكي از    از اين رو، در كتابشناسي جامع يك موضوع، مي    
دسـتة كـوچكي از     . ي را داشت كه تعداد بسياري از انتشارات به قلم آنهاست          پديدآورندگان

اين . كننداي بر موضوع علمي خاصي اعمال ميپديدآورندگان و انتشارات، اثر و نفوذ عمده   
ايـن هـسته را پيـشگامان جبهـة     . شـود اند، به آثار آنان زياد استناد مي      افراد رهبران آن رشته   

اي تــا حــدودي برابــر تعــداد كــل  مقالــهx پديدآورنــدگان  تعــداد.گوينــد مــي54پــژوهش
از اين رو اين قاعده به . كنند مقاله تهيه ميxپديدآورندگاني است كه يك تقسيم بر مجذور   
  .مجذور معكوس باروري علمي مشهور است

بر اساس اين مطالعات پنج درصد تعداد كل پديدآورندگان حدود نيمي از كـل متـون                
بطور متوسط، كمتر از ده درصد پديدآورندگان يك رشـته،       . كنندهيه مي موضوعي معين را ت   

تهيه نيمي از متون آن را بر عهده دارند و به عنوان يك گروه، هفتـاد و پـنج درصـد گـروه               
-در ميـان دسـت    . آورنـد پديدآورندگان، كمتر از بيست و پنج درصد متـون را فـراهم مـي             

  ).52 – 50، 1379، 55پائو(ادي وجود دارد اندركاران يك حوزه، تفاوت و ناهمخواني زي
  

  قاعده بردفورد
مقـاالت علمـي در مجـالت علمـي         ) توزيع(دربارة پراكندگي   ) 1934(قاعده بردفورد   

اين قاعده پراكندگي نشريات ادواري يك حـوزة        ). 295، ص   2001هود و ويلسون،    (است  
  .دهد قرار ميهاي يك سري مجلة خاص را مورد مطالعهخاص دانش يا تعداد مقاله

 قاعده ةزني منجر به ارائ پراكندگي مجالت ژئوفيزيك و روغن  بر روي  بردفورد   مطالعة
 منتشر كرد كه در آن توزيـع مقـاالت هـم      را مقالهاين   بردفورد   1934در سال    .بردفورد شد 

  بـود كـه تعـداد نـسبتاً      كردهوي چنين گزارش    . موضوع در مجالت علمي تشريح شده بود      
 كـه  معنيبه اين . كنندشر ميتت درصد بااليي از كل مقاالت هم موضوع را من      كمي از مجال  

 و اسـت  تمام آنها حاكم بربندي كنيم، پيوسته يك قاعده  هايي دسته اگر مجالت را به حوزه    
به همين جهت ايـن رابطـه   .  ديگر برابر استةكه مجموعه مقاالت هر حوزه با حوز     آن اين 

از هسته دورتر شويم، تعداد مجالتي كه همان انـدازه مقالـه           پيوسته برقرار است كه هر چه       
بـر  .  پراكندگي مقاالت در مجالت مختلف بيشتر خواهد شدشود و طبعاً اند، بيشتر مي  داشته

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
54. Reaserch fronts 

55. Pao 
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نيز بردفورد  توزيع خود را كه به قاعده 56 پراكندگيقاعده 1934اين اساس بردفورد در سال 
  .، عرضه داشتمعروف است

تعداد كمي از مجالت درصد بااليي از مقاالت هم موضوع را در         ده كه   با ارائة اين قاع   
با صرف وقت، نيرو و هزينه كمتـر  توان مي با مشخص ساختن مجالت هسته، وخود دارند  

 و نيـازي نيـست بـراي        ،به درصد بااليي از محتواي مقاالت در هر موضـوع دسـت يافـت             
 همـه مجـالت را     ،وضوعي خاص دسترسي به محتواي درصد قابل توجهي از مجالت در م         

 اين قاعده چگونگي توزيع متون مربوط به يـك زمينـة   .بررسي، مطالعه و يا خريداري نمود   
هـايي كـه   دهد و براي محاسـبة تعـداد مجلـه      هاي مربوطه را توضيح مي    موضوعي در مجله  

  .سازدحاوي درصد خاصي از مقاالت منتشر شده هستند، مبنايي فراهم مي
n:n:1:دفورد به اين صورت استفرمول قاعدة بر

2
 or n

0
: n

1
:n

2   
تعدادي از قواعد حاكم بر فرايند توليد، انتقال و استفاده از اطالعات در جوامع علمـي     
به وسيلة قاعدة برفورد شناسايي شده است، براي مثال برخـي از نتـايج ايـن قاعـده نـشان               

  :دهد كه مي
  شوند؛دكي از مجالت منتشر ميدرصد بااليي از مقاالت هسته و مهم در تعداد ان −
دانشمندان و پژوهشگران از مقاالت مجالت هسته بيشتر از ساير مقاالت اسـتفاده      −
  كنند؛مي

  گيرند؛نخبگان بيشتر از حاصل تحقيقات نخبگان بهره مي −
  شود؛ريزي ميتحقيقات جديد براساس تحقيقات اخير پي −
  همكـاران آنهـا  ز نتايج تحقيقاتدانشگاه نامرئي پژوهشگران را قبل از انتشار اثر ا  −
  كنند؛آگاه مي

o        ،پيشرفت هر حوزة علمي نه تنها تحت تاثير دانشمندان همان رشته اسـت
هايي خواهد بود كه با آن حـوزه رابطـة نزديكـي         بلكه تحت تاثير دانشمندان حوزه    

  ؛)173، ص 1380دياني، (دارند 
هاي هم موضـوع  كل مقالهها، درصد بسيار بااليي از     تعداد نسبتاً كمي از مجله    

  كنند؛را منتشر مي
هاي علمي بر حسب ترتيب نزولي توليد مقالـه در موضـوعي معـين مرتـب                اگر مجله 
اي تقسيم هاي حاشيههاي هسته و چندين دسته مجلهتوان آنها را به دو دستة مجله  شود، مي 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
56. Law of Scattering 
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  .پردازندهاي هسته مشخصاً به موضوع مورد نظر ميمجله. كرد
  
  يفقاعده ز

هـود و  (با بسامد كلمات و فراواني آنها سروكار دارد   ) 1949(شناسي زيف   قاعده زبان 
يكي از مهمترين مـوارد اسـتفاده آن در نظريـه فـشرده سـازي               ). 295، ص   2001ويلسون،  
ها بـر طـول رمـزي كـه مـورد      در فشرده سازي متون دانستن قاعده دقيق بسامد واژه       .است

ر دارد و با اين آگاهي مـي تـوان بـه حـد مطلـوبي از فـشردگي                 تاثي ،استفاده قرار مي گيرد   
فشرده سازي در بازيابي اطالعـات و در صـنعت صـفحات          . كلمات و عبارات دست يافت    

ـ  . فشرده و نظاير آن موجب صرفه جويي در فضا و منابع مالي است   وري الذا اين امـر در فن
 اصل كمترين كوشش بهـره      قانون زيف از   .شوداي از عوامل اصلي محسوب مي     چند رسانه 
اي اسـت  بر اساس اصل كمترين كوشش، خصلت طبيعي رفتار انسان به گونـه   . گرفته است 
  .گزيندترين راه را برميهاي متفاوت حل هر مسئله، سادهكه از ميان راه

رود بـه  هايي كه در هر مـتن انگليـسي زبـان بـه كـار مـي        زيف با مطالعة فراواني واژه    
وي مشاهده كـرد كـه بـين طـول واژه و     . كمترين كوشش دست يافتمصاديقي براي اصل  
  .روند، رابطة معكوس ثابتي وجود داردها در هر متن به كار ميتعداد دفعاتي كه واژه

طبق قانون زيف چنانچه متني انگليسي زبان، با هر طولي، برگزيده شود، فراوانـي هـر          
ها از زياد به كم مرتب شوند و        انيواژه موجود در داخل همان متن شمارش شود، اين فراو         

. رتبة هر واژه در فراواني همان واژه ضرب شود، نتيجة اين حاصل ضرب؛ عدد ثابتي است                
 فراوانـي  f  رتبـة هـر واژه،   rدر اين فرمول    . اين رابطه در فرمول زير نشان داده شده است        

:  هيم داشـت  و فرملي به اين صـورت خـوا       ). 1949زيف،  ( عدد ثابت است     kهمان واژه و    
r*f = k 

اي هواژ.  بار تكرار شده است در مرتبة دهم قرار داشته باشد          2653اي كه   مثالً اگر واژه  
 بار تكرار شده 123اي كه صدم قرار داشته و واژه بار تكرار شده است در مرتبة يك265كه 

 جفت شود كه حاصل ضرب هر يك از اينگيرد، مشاهده مي است در رتبة دويستم قرار مي    
  .  استkاعداد با يكديگر مساوي و برابر با عدد ثابت 

شود، زيف در فرمول خود رتبة فراوانـي هـر واژه را         اي كه در باال مشاهده مي     به گونه 
-سازي دسترسي و بهرهبا تأكيد بر اصل كمترين كوشش، اهميت ساده     . مورد توجه قرار داد   

، ص 1380ديـاني،  (شـود  وعه آشـكار مـي  گيري از مجم  گيري از كتابخانه و سادگي و بهره      
166-167.(  
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سـنجي در  عـالوه بـر حـوزة كتـاب    » اصل كمترين كوشش «البته الزم به ذكر است كه       
هاي كتابداري و علم اطالعات به عنوان مبناي مطالعات مربوط به آن        بسياري ديگر از زمينه   
اطالعاتي معتقدند كـه    براي مثال برخي از پژوهشگران حوزة رفتار        . حوزه قرار گرفته است   

، 57كـيس (اصل كمترين كوشش زيف همان تئوري بزرگ مطالعات رفتار اطالعـاتي اسـت              
2003 ،140.(  
  

  قاعده پرايس
در يك  . كند تعداد نويسندگان پرتوليد در يك حوزة موضوعي را تشريح مي          اين قاعده 

فعال يا پرتوليد حوزة خاص در خالل يك دورة زماني معين، تعداد توليدات پديدآورندگان     
تقريباً برابر با نيمي از تعداد توليدات كل پديدآورندگان در همان حوزه است، به اين معنـي      

ايـن  . كننـد كه پديدآورندگان فعال نيمي از كل انتشارات يك حوزه را توليـد و منتـشر مـي           
دة قاعـدة پـرايس ريـشه در قاعـ       . شـود قاعده با عنوان قاعدة ريشة دوم پرايس، شناخته مي        

  ).131، ص 1994ديوداتو، (روسو دارد كه در حوزة علوم اجتماعي شناخته شده است 
تعـداد  x بر اساس قاعدة پرايس، كه به قاعدة مجذور پرايس نيز معروف است، هرگاه 

 نويـسنده، تعـداد   x  مقاله را به رشتة تحرير در آورده  باشـند، تعـداد       yنويسنده، تعداد   

y
2

 مقاله نوشته باشند، بر اساس 1700 نويسنده 550به اين معني كه اگر . اند مقاله را نوشته1
  .اندآورده مقاله را به رشته تحرير در 850 نويسنده، 23اين قاعده تقريباً  

  
   تروزول80/20قاعدة 

ابخانـه انجـام    هاي امانت كتـاب و منـابع اطالعـاتي كـه در كت            هشتاد درصد داد وستد   
در يـك كتابخانـه،   . گيـرد شود بر روي بيست درصد از منابع موجود در آن صورت مـي        مي
مواد قابل دسترس براي امانت به افراد و داد و ستد آن فرايندي       ) بررسي سياهة (خواني  رف

  .  معروف است80/20گردشي است كه با عنوان قاعدة 
 1929تروزول در سـال  . ريچارد دبليوقاعدة تروزول توسط يك مهندس صنايع به نام       

تـروزول در  . هاي او در كتابداري به كار گرفته شده اسـت     ارائه شده و بعدها برخي از ايده      
 درصد از منـابع مجموعـة كتابخانـه اغلـب نيازهـاي             20  توضيح داد كه چگونه    1969سال  

البتـه درصـدها    . ايندنمها را برآورده مي    درصد از كاربران كتابخانه    80مطالعاتي و اطالعاتي    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
57. Case 
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  . باشندتقريبي مي
اي طـرز اسـتفاده از قـانون تـروزول بـراي            در مقالـه  ) 1992 (58سلث، كالر و بريسكو   
قاعـدة  ) 1990 (59بـريتن . هـاي كتابخانـه را تـشريح نمودنـد       نگاشتنشريات ادواري و تك   

بخانة كنگـره  بندي كتا را در مورد كل مجموعة يك كتابخانه و با استفاده از نظام رده             80/20
  ). 159، ص 1994ديوداتو، نقل در (مورد بررسي و آزمايش قرار داد 

  

  سنجيعلم هايروش
در ادامـه   . منـابع و متـون اسـت       60تحليل اسـتنادي  سنجي،  هاي علم ترين روش از مهم 
هايي كـه در اينجـا    از ديگر روش  . مورد بررسي قرار گرفته است     تحليل استنادي هاي  روش

هاي هاي سنتي تحليل استنادي است، روش شده  و مبتني بر همان روش     مورد بررسي واقع  
  .سنجش روابط ميان مدارك است

  
  تحليل استنادي

توسط پژوهشگران ارائه شده است كه هريك  تحليل استنادينوشتارهاي زيادي دربارة 
هـاي  لهتوان به مقا در اين زمينه مي   . اندهاي مختلف اين روش را مورد بررسي قرار داه        جنبه
- كتـاب هايروشترين  ز رايجاتحليل استنادي . اشاره كرد ) 1377(و عصاره   ) 1372(حرّي  

 و كنندهرك اسـتناد اروابـط ميـان مـد   و تحليـل  بررسـي  با رويكرد كمي به     كه   است سنجي
 استناد به عنوان واحد تجزيه و تحليل شناخته         ،در اين روش   .پردازدميرك مورد استناد    امد
استفاده از منابع توسط پژوهشگران از طريق شـمارش  ميزان  شبا شمارتحليل  اين   .شودمي

بخشي از مقـاالت      استنادها و مراجع كه    بررسياستناد در پايان مقاالت آنان و       مورد  مراجع  
پـيش  اساس انديشة تحليل استنادي بـر ايـن         . گيرد   مي صورتدهند،    مجالت را تشكيل مي   

، نوعي رابطـة محتـوايي    و مدرك مورد استنادكنندهدن مدرك استنا استوار است كه بي   فرض
 قواعـدي  كـشف . وجود دارد و اين دو از نظر موضوعي كم و بيش با يكديگر ارتباط دارند   

رّي،   (اسـت   تحليـل اسـتنادي     از اهـداف     ،كه بر اين رابطه حاكم اسـت       تحليـل  ).1372حـ 
هاي مختلف دانش   حوزه با بررسي اين رابطه سعي دارد الگوهاي ارتباط علمي در            استنادي

  .را نمايان سازد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
58. Selth, Koller, and Briscoe 
59. Britten 

60. Citation Analysis 
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در تحليل استنادي با شمارش تعداد مدارك توليد شده و تعداد اسـتنادهاي متعلـق بـه      
توان همچنين با استفاده از اين روش مي. شوندآنها، مدارك پراستفاده شناسايي و معرفي مي     

اده از تحليل استنادي با استف. نويسندگان كليدي و مجالت هسته را شناسايي و معرفي نمود     
از روش تحليـل اسـتنادي بـه منظـور شناسـايي            . توان به مطالعه تـاريخ علـم پرداخـت        مي
، از  اين كهتر  و از همه مهم   ؛شودنيز استفاده مي   هاي نوظهور و پيشگامان جبهه تحقيق      رشته

 به  هاي فراواني گذاري علمي استفاده  نتايج مطالعات حاصل از كاربرد اين روش در سياست        
  ). 1996عصاره، (آيد  عمل مي

 61شـاپيرو .  اسـتنادي اسـت  هـاي  نمايـه ،جويدابزاري كه تحليل استنادي از آن مدد مي 
 مـيالدي بـر   1734هـاي اسـتنادي بـه سـال     كند كه استفاده از نمايه خاطر نشان مي  ) 1992(
) سلسله سـند (حديث، اِسناد به زنجيره ناقالن    علم ال در  عقيده دارد   ) 1385(حرّي  . گردد مي
 »مـتن « و »سند«دو اصطالح . ساسي تشخيص صحت و اعتبار هر حديث بوده است    ا عنصر
يـا زنجيـره   (سند را آنچه مورد اسناد قرار گرفتـه         . الحديث كامال شناخته شده است      در علم 
 تحليل اسـتنادي اين در حالي است كه  .اند  و متن را بيان آخرين راوي تعريف كرده       ) ناقالن

 توسط مؤسسة   1960 كه در دهة      استنادي است  هاينمايهوني حاصل استفاده از     به سبك كن  
علـوم  ،   علـوم  هاي استنادي هاي اطالعاتي نمايه   پايگاه .اطالعات علمي به وجود آمده است     

مجلـة  . اند ظهور يافته1976 و 1966، 1961هاي اجتماعي و علوم انساني به ترتيب در سال     
. شود منتشر مي  1973 علوم است، از سال      نماية استنادي مل  هاي استنادي نيز كه مك    گزارش

هاي مورد نياز آيد، زيرا دادهاين مجله براي مطالعات استنادي ابزار ارزشمندي به حساب مي
هاي استنادي حاوي سياهة رتبـه بنـدي   مجلة گزارش .نمايداين گونه مطالعات را فراهم مي     

عمر، شاخص فوريت  و دو سـياهة    تاثير، نيمشدة مجالت بر اساس تعداد استنادها، ضريب 
  ).1377عصاره، (بندي شده براي مجالت استنادكننده و استنادشونده است  رتبه

 
  انواع تحليل استنادي
 تحليل اسـتنادي صـورت گرفتـه        هاي روش ةهاي فراواني در زمين   پژوهشتا به امروز    

ر مبناي اين رابطه، و با توجه به        ب ، رابطه ميان سند و متن     عالوه بر ها  در اين پژوهش  . است
هـا نيـز موضـوع     »سند«ها و خود    »متن«ها، روابط ميان خود       گونه تحليل    اين هايفرض پيش
، بازيـابي  هايي براي عمل گـزينش متـون بنيـاني          حل   بسياري بوده و اساس راه     هايپژوهش

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
61. Shapiro 
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سـبب و بـراي   بـه همـين     . قرار گرفته است  و غيره    معتبر از نامعتبر     شناسايي منابع  مدارك،
ها، شايد بتوان آنها را از لحاظ شـيوه عمـل بـه دو گـروه              گونه پژوهش   سهولت بررسي اين  
، كـه در ادامـه      تحليل استنادي افقي  ) تحليل استنادي عمودي؛ و ب    ) الف: عمده تقسيم كرد  

  .)1381حرّي، (گيرند مورد بررسي قرار مي
متن ميان د حاكم بر رابطه   هدف اين نوع تحليل، كشف قواع      :تحليل استنادي عمودي  

اي از يك زنجيره در قياس بـا    علمي به عنوان حلقهة هر مقاليعني.  اسناد آن استةو زنجير 
در واقع تعقيب يك انديشه از طريـق ردگيـري   . شود خود سنجيده مي از  مقاالت قبل و بعد     

ه قولي استنادها جهت رسيدن به نخستين طراح يك فكر، يا بداعت در يك حوزه علمي و ب  
  .گيرد مورد استفاده قرار ميبه منظور استفاده در تدوين تاريخ علوم

 )متن(منظور كشف و تعيين موضوع مقاالت   عمودي بهاستنادي نوع ديگري از تحليل  
اگر اين فرض را بپذيريم كـه مĤخـذ يـك           . گيردصورت مي هاي آن   »سند«از طريق بررسي    

كننده محتواي  توان اين مĤخذ را بيان ت، پس ميمرتبط اس  متن با موضوع و محتواي آن متن      
ر دو  د62سـالتون . هايي در اين زمينه صورت گرفـت   پژوهش 1963از سال   . آن متن دانست  
تـوان از مĤخـذ يـك مقالـه بـراي تعيـين         د كه مي  ا نشان د  1971 و   1963هاي    مقاله در سال  

در تحقيق سال . جست براي توصيف آن نيز سود هاواژهموضوع آن و حتي تعيين دقيق كليد
هاي كليدي كه به مĤخذ مقاالت داده شده بود براي تعيـين موضـوع اصـل      از موضوع 1971

سـازان در   نويـسان و نمايـه  مقاله استفاده شد و اين شيوه را تدبيري براي كمك به فهرسـت     
در سـال  . هـا دانـست   تعيين موضوع مدارك و پيشگيري از ناهمدسـتي در تعيـين موضـوع            

تر از كلمات كليدي خود متن بـراي توصـيف آن    ق ديگري، حتي آن را مناسب     ، تحقي 1974
 .)1381حرّي، (دانست 

 تحليل استنادي افقي كشف رابطه احتمـالي ميـان خـود مĤخـذ              :تحليل استنادي افقي  
بدين معني كه هر گاه بپذيريم ميان يـك مقالـه و   . است) ها متن(و يا خود مقاالت    ) سندها(

، )خذأاشتراك در م( ت، پس اگر دو مقاله در مĤخذ خود مشترك باشنداي اس   مĤخذش رابطه 
، )ناشتراك در مـت ( خذ در مقاالتي پيوسته در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرند  أيا دو م  

خذ بـا يكـديگر از لحـاظ موضـوعي شـباهتي      أبايد ميان آن دو مقاله با يكديگر و اين دو م        
ل، در روش خود با يكديگر متفاوتند و در واقع در دو چون اين دو تحلي. باشدداشته وجود 

  ).1381حرّي،  (كنند، بهتر است هريك به تفكيك بررسي شود جهت مخالف حركت مي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
62. Salton 
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  روابط ميان مدارك

مطالعة رابطة  .  است حرّيهاي   روابط ميان مدارك شكل ديگري از بيان فوق در نوشته         
هـاي  علمـي   ي تحليل استنادي كه در نوشته   هاميان اسناد و مدارك و انواع گوناگون روش       

عـصاره ،  (توسط محققان به كار گرفته شده است، در ادامه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت        
1384 ،277- 282.(  
  

  شناختي هاي كتابتحليل زوج
يعنـي  . گيـرد  تحليل قـرار مـي    تجزيه و   در اين روش مĤخذ مشترك، در مقاالت، مورد         

. شود گيري حد اشتراك آن دو مقاله محسوب مي      ، واحد اندازه  وجود يك مأخذ در دو مقاله     
بنابراين، دو مقاله هرچه در تعداد بيشتري از مĤخذ خود مشترك باشند از لحاظ محتوايي به        

 . ترند يكديگر نزديك

در تحليل استنادي چنين فرضي وجود دارد كه اگـر در ميـان مراجـع دو مقالـه منـابع           
ايـن رابطـه    . نوعي رابطه محتوايي بين آن دو مقاله برقرار است        يكساني وجود داشته باشد،     
-هـاي كتـاب   مطرح و زوج  ) 278، ص   1384؛ نقل در عصاره،     1963(اولين با توسط كسلر     

تحت عنوان اشتراك در    ) 1381(شناختي توسط حرّي    هاي كتاب زوج.  ناميده شد  63شناختي
  .ده شده است نمايش دا2-2اين رابطه در شكل . مأخذ معرفي شده است

  

  
  شناختيهاي كتابزوج: 2-2شكل 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
63. Bibliographic coupling 
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  شناختيهاي كتابتحليل هم استنادي زوج
 با عنوان اشتراك در متن هـم معرفـي شـده      شناختيهاي كتاب زوجاستنادي   تحليل هم 

ها با يكـديگر    »متن«،  هاكه از طريق آن   هاي كتابشناختي،   زوجبرخالف   در اين روش  . است
اين نـوع تحليـل نخـستين بـار در سـال           . كنند   يكديگر ربط پيدا مي    يابند، مĤخذ با    پيوند مي 
ـ  ،گيـري حـد اشـتراك       در اين روش، واحـد انـدازه      .  توسط اسمال پيشنهاد شد    1973  ة مقال

تعداد مقاالت جديدي . كار گرفته باشد جديدي است كه دو مقاله پيشين را در مĤخذ خود به
 براي آن. شود شند معيار نزديكي آن دو تلقي ميكه اين دو مأخذ را مورد استناد قرار داده با        

 جديد، هر دو را مـورد اسـتناد   ة باال باشد، بايد تعداد زيادي مقال   ،كه حد اشتراك دو مدرك    
بنابراين، اشتراك در متن پيوندي است كه توسط نويـسندگان جديـد ميـان     . قرار داده باشند  

ان قرار گرفت و آن پژوهشگر فراوان   اين روش مورد استفاده   . شود  مقاالت پيشين برقرار مي   
اي علمـي، يـا تعيـين حـدود و ثغـور           هـ را ابزاري مفيد براي تـشخيص چـارچوب حـوزه         

  ).1381حرّي،  ( استنادها دانستندةهاي مختلف از طريق ربط ميان شبك تخصص
. شوندپردازد كه با هم مورد استناد واقع مي  استنادي به مطالعة مداركي مي     هاي هم زوج
اسـتنادي، در ترسـيم    بندي مواد هـم دسته. دهدرابطه پيوند بيش از دو مقاله را نشان مي     اين  

توان از طريق شـبكه  اي بودن يك موضوع را نيز مي    بين رشته . رودشبكة مجالت به كار مي    
بـا اسـتفاده از روش   ) 279، ص 1384؛ نقل در عصاره، 1973(اسمال . استنادها بررسي كرد  

همچنين، شناسايي و ترسـيم سـاختار     . هاي هم استنادي را مطالعه كرد     ها، زوج تحليل دسته 
اين رابطه در شكل    . هاي هم استنادي ميسر است    يك رشتة علمي نيز از طريق بررسي زوج       

  . نمايش داده شده است2-3

  
  هاي هم استناديزوج: 3-2شكل
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  تحليل هم استنادي مؤلفان
نادي، تحليـل مؤلفـان هـم اسـتنادي         هاي هم است  ، براساس تحليل زوج   1981در سال   

. توسط وايت و گريفيث، به عنوان ابزار جديدي براي بررسي ترسيم ساختار علم ارائه شد              
 در بانـك اطالعـاتي   64هـاي پيوسـته و سـاي سـرچ      هـا از طريـق فايـل      در اين روش، داده   

و كننـده    گردآوري و سپس ماتريسي از مؤلفـان پرتوليـد، شـامل مؤلفـان اسـتناد               65دايالوگ
-دسـته (هاي آماري پيـشرفته  اين ماتريس، با استفاده از روش    . شوداستنادشونده تشكيل مي  

شود، و علـم    تحليل و نتيجه با استفاده ار مقياس چند بعدي ترسيم مي          ) بنديبندي و عامل  
  ). 40، ص 1996عصاره، (شود نگاري در آن دورة مورد بررسي، به نمايش گذاشته مي

  

  مجالتتحليل هم استنادي 
، با دسترسي به حوزه آثار هم استناد در نمايـه اسـتنادي علـوم، امكـان            1989در سال   
 در بانـك  66سـاي سـرچ  . هاي ساي سـرچ و اس  مجالت از طريق فايل    استنادي بررسي هم 

تجزيه و تحليـل  . استنادي مجالت فراهم آمد اطالعاتي دايالوگ مهيا شد و امكان تحليل هم   
  :گيردا اهداف زير صورت مياستنادي مجالت معموالً ب

گيري در مـورد كيفيـت،   تواند منجر به تصميمبه مجالت، كه مي) ها(مطالعة استناد  −
 . وري و تأثير آنها شودميزان بهره

تواند موجبـات شـناخت سـاختار دانـش و          بررسي استنادهاي بين مجالت كه مي      −
ي پيشين آنها را فـراهم      هاهاي مختلف علمي از طريق پژوهش      الگوهاي انتشاراتي در رشته   

ها در ماتريسي از مجالت استنادكننده و استنادي مجالت نيز، داده  در روش تحليل هم   . آورد
بندي و مقياس بندي، عاملهاي دسته ماتريس با استفاده از روش . شونداستنادشونده تهيه مي  

هـاي  رشـته هاي پيشين شود و علم نگاري براساس پژوهشچند بعدي، تجزيه و تحليل مي    
 . شودعلمي ترسيم مي

  
  تحليل هم استنادي كشورها
هـاي   بـه يكـي از گـزارش   ) 282-281، 1384؛ نقل در عصاره، 1973(نارين و كارپنتر    
هايي كنند، كه بر شاخصهاي سنجش علم در انجمن ملي علم  اشاره مي   مربوط به شاخص  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. SciSearch 
2. DIALOG 

1. SSciSearch 
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هـا و بـر اسـاس نتـايج     ملـت هاي علمي و فني ورزد كه به منظور مقايسه پژوهش  تأكيد مي 
هـاي  گـزارش : هـا عبارتنـد از    ترين اين شاخص   مهم. اندمستقيم تحقيق و توسعه، تهيه شده     

هـا در ايـن   هاي انتشار يافته در مجالت علمي و فني، استنادهاي متعلق به گـزارش     پژوهش
  . ها هاي اختراعات جديد و فرايند آنمجالت و پروانه
، به مقايسه كشورهاي   67استنادي كشورها  ز روش تحليل هم   با استفاده ا  ) 1996(عصاره  

استنادي مؤلفان و مجالت  هاي تحليل هماين روش تحليل مانند روش. جهان سوم پرداخت  
ها در ماتريسي متشكل از كشورهاي استنادكننده، استنادشـونده،   است، با اين تفاوت كه داده     

 تجزيـه و تحليـل شـده و    ، چند بعـدي بندي و مقياسبندي، عاملهاي دستهتهيه و با روش   
  . شود ترسيم ميبه دست آمده،نتايج 
هاي استنادي هاي نمايهنگاري ايران تاكنون تنها براساس عملكرد ايرانيان در پايگاه      علم

اي از آن ميسر بوده است كه نمونه. آي. اس. علوم، علوم اجتماعي و هنر و علوم انساني آي
تحليلي براسـاس نويـسندگان هـم       : اختار تحقيقات شيمي ايران   س«اي تحت عنوان    در مقاله 
ليكن با توجه بـه اهميـت   . انجام گرفته است  ) 2008 (68توسط عصاره و مك كين    » استنادي

اين مسئله در ايران و جهـان اسـالم هـم مقـدمات ايـن كـار فـراهم شـده و در خـصوص           
توسـط  ) ISC(هان اسالم   دادهاي علمي اين كشورها هم پايگاه استنادي ج       نگاري برون  علم

رساني علوم و فناوري راه اندازي شده است كه با توجه به جـديت و              اي اطالع مركز منطقه 
رود در آينـدة نزديـك   هاي مسئولين ذيربط، انتظار مـي پشتكار مديريت اين مركز و حمايت   
ن هاي علـم نگـاري ايـرا      هاي مورد نياز براي ترسيم نقشه     شاهد تكميل و نصب تمام گزينه     

  .باشيم
  
  سنجيهاي علمشاخص

بايد توجه داشت كه مديريت اثر بخش علـم، پـژوهش، فنـاوري و نـوآوري مـستلزم              
گيري نباشد، قابل كنترل نيست هر چيزي كه قابل اندازه   . ها است كنترل و ارزيابي اين مؤلفه    

ر فرايند هاي كيفي د  كمي كردن مؤلفه  . پذير نيست و هر آنچه كه قابل كنترل نباشد، مديريت       
سنجي، هاي كمي علمها در قالب شاخصارزيابي علم، پژوهش و فناوري و ارائة اين مؤلفه      

گذرد و حتي  سنجي مياي كه از عمر علم   در طول چهار دهه   . به اين خاطر قابل تبيين است     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
67. Co-cited countries 

68. Osareh and McCain 
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قبل از آن كه اين مفهوم به صورت رسمي در ادبيات علوم و پژوهش نمايان شود، به منظور 
هايي به وجود آمده بود كـه تـا حـدودي اعـم از              لم و فناوري در جهان شاخص     سنجش ع 
هاي علـم  سنجي هستند و با عنوان شاخصسنجي و علمهاي معمول و سنتي كتاب  شاخص

هـاي  ها كه نتيجـة تـالش پژوهـشگران و سـازمان         اين شاخص . شوندو فناوري شناخته مي   
واخر قرن بيستم و هنگـامي كـه نيـاز بـه     متولي ارزيابي علمي و مديريت پژوهش بود، در ا        

ها قرار ها و دولتهاي علمي و پژوهشي الزامي شد، بيشتر مورد توجه افراد، سازمانارزيابي
  .هاي بهتر و جديدتر در دستور كار قرار گرفتمند كردن آنها و ارائة شاخصگرفت و نظام

سـنجي، رويكـرد غالـب در ايـن     هر چند بر اساس تعاريف و شواهد موجود در علـم        
هاي كمي مـورد اسـتفاده در   گرايانه است، اما بايد دانست كه شاخص   حوزه رويكردي كمي  

جا كـه  كنند و از آنها را به ما ارائه مي     اين حوزه در واقع نمادي هر چند كوچك از كيفيت         
ت  ها ميسر نيست، متخصصان علمكيفيتگيري و سنجش دقيق    اندازه هـا را بـا   سـنجي كيفيـ

توان نتيجه گرفت كه نظام سنجش موجود، در واقع         پس مي . كنندزبان و بيان كمي ارائه مي     
كننـد تـا    سنجي پيوسـته تـالش مـي      هاست و پژوهشگران علم   ها توسط كميت  تبيين كيفيت 
 بيانگر آن كيفيات باشد و ايـن معيارهـاي   هايي نشان دهند كه   ها را به صورت كميت     كيفيت

  . شوندشناخته مي» شاخص«سنجي با عنوان كمي در علم
گيـري از   به هر حال سنجش و ارزيـابي توليـدات و انتـشارات علمـي مـستلزم بهـره                 

الزم به ذكـر اسـت   . هايي است كه بتوانند به منزلة معياري مناسب ايفاي نقش كنند   شاخص
شـوند و  ، محـدود نمـي  ناوري به مواردي كه در اين نوشـتار آمـده  هاي علم و فكه شاخص 
-هاي سنتي و جديد علم    در اين بخش تنها تعدادي از شاخص      . تر از آن هستند   بسيار متنوع 

  .اندسنجي مورد توجه قرار گرفتهسنجي و كتاب
سنجي بر بررسي چند متغير پايه استوار است كه برخي آن را بـه طـور        اساس كار علم  

. گيـرد دانند كه به آنها تعلق ميده شامل دو مقولة انتشارات علمي و ميزان استنادهايي مي    سا
سـنجي مبتنـي بـر چهـار متغيـر       هاي علم توان گفت تمامي شاخص   تر مي در سطحي خاص  

پديدآورندگان، توليدات و انتشارات علمي، ارجاعات، و استنادهايي است كه به آثار تعلـق              
تك اين متغيرها يا تركيبي مناسب از آنهـا،        آن است تا با بررسي تك      سنجي بر علم. گيردمي

متغيرهـاي  ). 1374براون و ديگـران،     (هاي علم و پژوهش را نمايان سازد        ماهيت و ويژگي  
هايي در سـنجش و ارزيـابي       توان با تفصيل بيشتر و به عنوان شاخص       چهارگانة فوق را مي   

عداد پديدآورنـدگان و پژوهـشگران، تعـداد مراكـز     براي مثال ت. علوم مورد بررسي قرار داد    
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آموزشي و پژوهشي، تعداد دانشجويان، تعداد كتب منتشر شده، تعداد مقاالت منتشر شـده،              
تعداد مقاالت نمايه شده، ميزان ارجاعات، ميزان امكانات مالي و بودجـه، ميـزان كـاربردي                

. سـنجي در نظـر گرفـت      لـم هاي كلي ع  توان به عنوان شاخص   بودن يك علم و غيره را مي      
  :سنجي عبارتند ازهاي  مورد مطالعه در علمبرخي از موجوديت

  پديدآورندگان دانش به صورت انفرادي؛ −
  هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهي؛گروه −
 مؤسسات علمي؛ −

 ها؛ها و انجمناتحاديه −

 ها، مناطق ژئوپليتيك؛ وكشور −

 .هاي علمي فرعيهاي علمي اصلي، حوزهحوزه −
هـاي متنـوعي برخوردارنـد، در       نجا كـه برونـدادهاي علمـي از اشـكال و محمـل            از آ 
هـا و  سنجي همواره ايـن مـسئله وجـود داشـته و دارد كـه كـدام يـك از ايـن محمـل                 علم

آيند؟ پاسـخ بـه    تري براي سنجش و ارزيابي به حساب مي       بروندادهاي علمي معيار مناسب   
در . تشارات علمي را به روشني تعيين كرد    توان شمول ان  اين سؤال كار راحتي نيست و نمي      

هـاي  يك نگاه كلي، تمامي مكاتبات و ارتباطات علمي مـدون و مـضبوط اعـم از گـزارش               
. توان انتشارات علمي قلمداد كردهاي علمي را ميها و مالقاتپژوهشي، خالصه گردهمايي
در مجاري ارتبـاطي  تر تنها آن دسته از اسناد و مدارك منتشر شده           اما در يك بررسي عميق    

نظير مـدارك مرجـع،   (اي منتشر شوند، رسمي و عمومي كه تحت نظارت متخصصان حرفه      
صالحيت قرارگرفتن در حيطه اصـطالح انتـشارات        ) هاها، خالصه مذاكرات كنفرانس   كتاب

يكي از بزرگترين مصاديق انتـشارات      ). 72-71، ص 1374براون و ديگران،    (علمي را دارند    
توزيع مقاالت بر حسب زمان، مكـان، نـوع يـا مجـراي انتـشار و          . ها هستند هعلمي نيز مقال  
  . سنجي استهاي مورد بررسي در علمهاي ديگر از جمله مقولهبرخي ويژگي

شـود كـه   سنجي محسوب مـي تعداد انتشارات علمي به عنوان عنصري اساسي در علم     
امروزه اكثر انتشارات علمي . ردگيمبناي مقايسة بين اجتماعات علمي و كشورها نيز قرار مي 

به منظور بررسي صفات كمي ميزان توليـد    . هاي گروهي و جمعي مؤلفان است     تبلور تالش 
  :توانند مورد استفاده قرار گيرندجمعي، عناصر اساسي زير ميانتشارات گروهي و دسته

  تعداد و توزيع انتشارات          
o تعداد و توزيع مؤلفان 
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o جاعاتتعداد و توزيع ار 

  ).71، ص1374براون و ديگران، (تعداد و توزيع استنادها          
جا كه ارجاع و استناد در برخي مواقع به جاي يكديگر و به صورت متـرادف بـه    از آن 
هايي كه ارجاع و اسـتناد بـا هـم دارنـد تأكيـد        روند، در اين جا بد نيست به تفاوت       كار مي 
ه در نگارش يك اثر در دست نگارش بـه اثـري كـه         هايي است ك  ارجاع شامل اشاره  . بشود

هـا، فهرسـت   هـا، كتابـشناسي   گيرد و معموالً در پانويس    قبالً تدوين شده است، صورت مي     
اما استناد اشاره به اثري دارد كه قبالً تدوين . شودمراجع و يا فهرست مĤخذ يك اثر ذكر مي 

براي درك تفاوت و نقاط تمـايز  . شده و سپس توسط ديگران مورد استناد قرار گرفته است      
براي مثال هنگامي كه مدرك الف در پانويس مـدرك  : اين دو مفهوم به اين مثال توجه كنيد  

  :توان گفت كهشود ميب ظاهر مي
  مدرك ب مدرك الف را به عنوان يك ارجاع ذكر كرده است؛ −
  مدرك ب به مدرك الف ارجاع داده است؛ −
  و
  ريافت كرده است؛مدرك الف يك استناد از مدرك ب د −
  .مدرك الف توسط مدرك ب مورد استناد قرار گرفته است −

براي مثال در پاراگراف بعدي منبع ديوداتو ذكر شده، اين اشاره به كتاب ديوداتو يـك          
دو . اما كتاب ديوداتو يك استناد دريافت كرده است      . ارجاع از اين نوشته به آن كتاب است       

استناد و ارجاع توجه به تفاوت زمـاني و اثـر مـورد            هاي تشخيص اصطالحات    مورد از راه  
از منظر تفاوت زماني تمامي مراجع اين نوشته از جمله كتاب ديوداتو قبل از              . بررسي است 

مورد استناد قرار گرفتـه  ) اين نوشته(كتاب ديوداتو توسط مدركي . انداين نوشته منتشر شده   
 در دست بررسي در آن است كـه فقـط   اهميت توجه به اثر  . كه بعد از آن منتشر شده است      

  . ارجاعات را در خود دارد و استنادهاي آن را بايد در منابع ديگر جستجو كرد
هاي بـاال را    گيرند و رابطه  سنجي معموالً اصطالح ارجاع را نديده مي      متخصصان كتاب 
كنـد؛ مـدرك الـف توسـط     مدرك ب به مدرك الف استناد مي      : كنندبه اين صورت بيان مي    

بـه عبـارت ديگـر      ). 136؛  33-32، ص 1994ديوداتو،  (گيرد  رك ب مورد استناد قرار مي     مد
  ). 1377عصاره، (نامند مدرك الف را استناد شونده و مدرك ب را استناد كننده مي

هـاي برگرفتـه و اسـتنتاج شـده، از محاسـبه و             سنجي، شـاخص  در اكثر مطالعات علم   
نـسبت  . گيرنـد و استناد مورد اسـتفاده قـرار مـي   شمارش چهار متغير مؤلف، انتشار، ارجاع    
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» 71 بـه انتـشار  اسـتناد يـا ارجـاع   «، »70اسـتناد يـا ارجـاع بـه مؤلـف     «، »69مؤلـف انتشار بـه    «
. اند و ظاهراً سودمند و كارآمد هستندهايي هستند كه بارها مورد استفاده قرار گرفته       شاخص
توانند تر نيز مي  رياضي پيچيده هاي  هاي ياد شده به عنوان عواملي از مدل       هرحال شاخص به

اما شاخص استناد، به دليل توجه نسبي آن به    ). 1374براون و ديگران،    (كاربرد داشته باشند    
تـرين و معتبرتـرين   هـاي اسـتنادي، يكـي از رايـج    كيفيت و كارآمدي بـاالي آن در تحليـل       

كه مهمترين هاي استنادي به طوري كه در تحليل    . آيدسنجي به حساب مي   هاي علم شاخص
سنجي است، مطالعة استنادها و روابط استنادي ميان مدارك، يكـي از معيارهـاي           روش علم 

هـاي   از مهمتـرين شـاخص    . آيـد اساسي سنجش عملكرد علمي پژوهشگران به حساب مي       
اند و در متون مختلف  سنجي كه بر مبناي شاخص استناد و تحليل استنادي شكل گرفته          علم
ضـريب  ، 72شامل ضـريب تـاثير مجـالت   (ضريب تأثير توان به  ست، مي اشاره شده ا  به آنها   
، شاخص فوريت، نيم عمر متون علمي يا كهنگـي  ...)، ضريب تاثير كشورها و  73تأثير رشته 
هاي سنجش علم در    ، شاخص جي، شاخص واي، تاثير متيو و روش        شاخص هرش   متون،  

ها در قالب دو رويكرد سنتي در ادامه هر يك از اين شاخص   . كشورهاي مختلف اشاره كرد   
  .گيرندو جديد مورد بررسي قرار مي

  

  هاي سنتي شاخص
شامل ضريب تاثير مجـالت و ضـريب تـاثير    (هاي ضريب تاثير   در اين بخش شاخص   

هاي سنتي  به عنوان شاخص، شاخص فوريت و نيم عمر متون علمي يا كهنگي متون،)رشته
  .گيرند قرار ميسنجي مورد بررسيدر تحليل استنادي و علم

  
   ضريب تأثير
سنجي اسـت   هاي سنتي تحليل استنادي و علم     ترين شاخص  تأثير يكي از رايج    ضريب
 76 و تـاثير  75، نرخ استناد  74، نفوذ مجالت   ضريب تاثير مجالت   هاي ديگري مانند  كه با عنوان  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
69. Publication/ Author 

70. Citation/ Author 

71. Citation/ Publication 

72. Journal Impact Factor (JIF)    

73. Discipline Impact Factor (DIF)   

74. journal influence 
75. Citation rate 

76. Impact 
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ميزان  تأثير براي مطالعة ضريبگيري از بهره). 83، ص   1994ديوداتو،  (شود  هم شناخته مي  
و به طور كلي به عنوان معيار و شـاخص        تأثيرگذاري يك مجله در ارتباط با مجالت ديگر         

 وي ابراز داشـته  . توسط گارفيلد مطرح شد1955گيري تأثير انتشارات علمي در سال       اندازه
توان با محاسبة نـسبت بـين تعـداد اسـتنادهاي دريـافتي بـه          كه عامل تأثير يك مجله را مي      

تنها  اين شاخص در ابتدا .ر يافته در طول يك دوره زماني معين به دست آورد    مقاالت انتشا 
فهرسـت  اي در  براي مـديريت مجـالت و بـه عنـوان شاخـصي بـراي ورود بـه مجموعـه                  

مندرجات جاري طراحي شده بود تـا مجالتـي كـه از اعتبـار بـااليي برخوردارنـد در ايـن             
ي آثـار انتـشاراتي و پژوهـشي و    مجموعه نمايـه شـوند و نـه بـراي سـنجش اعتبـار تمـام              

اين در حالي است كه امروزه از اين شاخص در مـوارد مختلفـي ماننـد       . پديدآورندگان آنها 
يكـي از داليـل   . شـود ها، و دانشمندان هم استفاده مي بندي و ارزيابي كشورها، دانشگاه    رتبه

سـبات مربوطـه   هاي مورد نياز براي محا   استقبال از اين شاخص، دسترس پذيري آسان داده       
سازي انتشارات در نماية استنادي علـوم  اصطالح ضريب تاثير نخستين بار براي كمي  . است

در هـاي اسـتنادي     مجلـة گـزارش   اين نمايه با عنـوان      .  به كار برده شد    1963ويرايش سال   
ترين توليدات ضميمة نماية استنادي علوم منتشر شد و در حال حاضر به عنوان يكي از مهم  

  ).62، ص2004، 77 كاسال-بوئال(شود طالعات علمي شناخته ميموسسة ا
، بندي مجالت براساس ضريب تأثير آنها صورت گيرد     در استفاده از اين شاخص، رتبه     

يعني هرچه ضريب تاثير يك مجله بيشتر باشد، ميزان تاثيرگذاري و استفاده از آن در مرتبـة   
 مالك بسامد و فراواني در نظر ان مقياس وضريب تأثيرمجالت به عنو. گيردباالتري قرار مي

گرفته شده و با استفاده از آن ميانگين مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته در يك نـشريه، طـي               
البته معموالً يك دوره دو ساله براي بررسي در نظر گرفتـه            . شوديك دورة معين، معلوم مي    

اجع، انتشارات مربـوط بـه دو      درصد از كل مر    20شود، زيرا تجربه نشان داده كه حدود        مي
اند، از اين رو گارفيلد دوره دو ساله را به عنـوان مبنـايي قابـل قبـول       سال قبل را ذكر كرده    

). 74، ص   1374بـراون و ديگـران،      (گيري ميزان ارجاع نشريات در نظر گرفت        براي اندازه 
  :ضريب تاثير مجالت با استفاده از فرمول زير قابل محاسبه است

  2و1 در سال xتعداد استنادهاي دريافتي به مقاالت انتشار يافته در مجلة                        
               =JIF––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =ضريب تأثير مجالت  

  2و1تعداد مقاالت انتشار يافته در همان مجله در سال                                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
77. Buela-Casal 
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ب تأثير مجالت، از نسبت ميان ارجاعات و مقاالت منتشرشده قابل ارجاع بدست    ضري
 اسـتناد بـه مجلـة    198، 1376 استناد و در سـال  192، 1375براي مثال اگر در سال   . آيدمي

 19 معـادل  1375الف تعلق گرفته باشد، و تعداد مقاالت انتشار يافته در مجلة الف در سال      
 10هـاي يـاد شـده،    مقاله باشد، ضريب تأثير اين مجله در سـال  20،  1376مقاله و در سال     
  : اين عدد با استفاده از فرمول باال به اين صورت به دست آمده است. خواهد بود

                      192+198  
  10=  ––––––––––––––  =  76 و 75هاي ضريب تأثير مجلة الف در سال

                      20+19   

ه مقدار ضريب تأثير بيشتر باشد، بـه همـان ميـزان تأثيرگـذاري          روشن است كه هر چ    
تواند تأثير  برخي معتقد هستند كه ضريب تأثير مجالت نمي       . شودمجله نيز بيشتر برآورد مي    

هـاي  تـر مقـاالت و گـزارش      براي مثال مجالت كم حجم    . واقعي اين مجالت را نشان دهد     
تري تأثير پايينالت پر مقاله به ظاهر ضريب   كنند، به اين ترتيب مج    كمتري را نيز منتشر مي    

  ). 1384عصاره، (كنند  ميپيدا
سنجي را بـر    به هر حال ايرادها و نواقص آشكار ضريب تأثير، پژوهشگران حوزة علم           

هاي محاسبة ضريب تأثير، يا بـه  آن داشته تا در راستاي بر طرف نمودن اين نواقص و شيوه  
هاي محاسباتي مكملي براي آن پيشنهاد كنند و يا          و روش  سازي و تعديل آن بپردازند    نرمال

  . هاي محاسباتي ديگري بپردازندبه طور كلي و فارغ از سنجة ضريب تأثير به توسعة روش
براي رفع اين نواقص انواع ديگري از محاسبة ضريب تأثير مانند ضريب تأثير مؤلـف،           

. شـته پيـشنهاد شـده اسـت       ضريب تأثير مورد انتظـار، ضـريب اهميـت و ضـريب تـأثير ر              
ضريب تأثير رشته را به منظور مطالعـة  ) 276، ص 1384؛ نقل در عصاره،     1978 (78هيرست

 محاسبة ضـريب تـأثير رشـته،    روش. اهميت مجالت هسته در يك رشتة علمي معرفي كرد   
در اين روش تعداد انـدكي از مجالتـي كـه ضـريب تـأثير         . شبيه ضريب تأثير معمول است    

 تعداد دفعاتي كـه  ضريب تأثير رشته در واقع    . شوند رشته دارند، شناسايي مي    بااليي در يك  
گيـرد،  هاي هستة رشتة مورد نظر مـورد اسـتناد قـرار مـي          يك مقاله در يك مجله در نوشته      

  .كندگيري مياندازه
ها در رشـته  در سنجش ضريب تأثير رشته، ابتدا بايد تعدادي از مجالتي كه اهميت آن       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
78. Hirst 
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ست، انتخاب شوند و سپس مجالت ديگر كه اهميـت و اعتبـار آنهـا روشـن       شناخته شده ا  
ضريب تأثير رشتة ايـن دو گـروه از مجـالت بـه             . نيست را هم به اين مجموعه اضافه كرد       

ضريب تأثير رشته بـا فرمـول زيـر    . گيرندمنظور تعيين مجالت هسته مورد محاسبه قرار مي    
 :قابل محاسبه است

  
  عداد استنادهاي تعلق گرفته از مجالت در مجموعة استنادهات                     

  به مقاالت مجالت مورد محاسبه
  DIF =–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =ضريب تأثير رشته 

  تعداد مقاالت مجالت مورد محاسبه
  

در اين روش هم قاعدة خاص براي تعيين دورة زماني مشخص وجود ندارد و به طور   
  ). 85-86، ص 1994ديوداتو، (گيرند مان دورة دو ساله را در محاسبات به كار ميمعمول ه

 مقاله منتشر كرده باشـد و بـه   20، 2001-2000چه مجلة الف در سال براي مثال چنان  
   استناد تعلق گرفته باشد؛ 15اين مقاالت در خالل همين دورة زماني دو ساله 

تشر كرده باشد و به اين مقاالت در همـين   مقاله من  20،  2001-2000مجلة ب در سال     
   استناد تعلق گرفته باشد؛ و50دورة دو ساله 

 مقاله منتشر كرده باشد و به اين مقاالت در همين        240،  2001-2000مجلة ج در سال     
 استناد تعلق گرفته باشد، ضريب تأثير رشتة اين مجالت در دورة زمـاني   300دورة دو ساله    
  : ترتيب زير خواهد بود به2001-2000دو ساله 

   15/30 = 75/0) مجلة الف
   50/20 = 50/2) مجلة ب
   300/240 = 25/1) مجلة ج

هاي اخير يك شركت كانـادايي  در راستاي بهبود و تعديل سنجة ضريب تاثير، در سال   
استفاده از آن . شود نام برده مي79ضريب اعتبارمعيار جديدي عرضه كرد كه از آن به عنوان     

 محـيط زيـستي و علـوم    - زمـين -پزشكي، فناوري، خـاك   پايگاه اطالعاتي زيستدر چهار 
- ردة موضوعي دسته859شوند و در  اجتماعي كه شامل بيش از شش هزار مجله علمي مي         

 ردة موضـوعي اسـتفاده   212در حالي كه موسسه اطالعات علمـي، تنهـا از      (اند،  بندي شده 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
79. Prestige Factor 
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اين چهار پايگاه اطالعـاتي امكـان   . ص برشمردتوان از محاسن اين شاخرا  مي ) كرده است 
از ديگـر  . كنـد مقايسه گستردة مجالت علمي را كه در يك ردة موضوعي هستند، فراهم مي         

طبق برآوردهـاي   . هاي ضريب اعتبار عدم محاسبه استنادهاي مقاالت مروري است        نوآوري
شركت فكتورپرستيژ . ارندانجام شده مقاالت مروري تقريباً سه برابر مقاالت بنيادي استناد د         

سنجي ديگري نيز عرضه نموده كه كمك شاياني به تعديل ضريب تـاثير             هاي كتاب شاخص
ضـريب تـأثير    : هـا عبارتنـد از    برخي از اين شاخص   . نمايند علمي مي  در سنجش انتشارات  

بـا  . ، و غيره84، شاخص انتشارات83، شاخص تعامل  82، شاخص مرور  81، ضريب مرور  80برابر
شـوند  ها مستقيم يا غيرمستقيم، بر تعداد استنادها بنا نهاده مـي          مي اين شاخص  اين حال تما  

  ).63-62، ص 2004 كاسال، -بوئال(
دهند، تمام اسـتنادها  عامل اعتبار و ضريب تأثير، هر دو، ارزشي يكسان به استنادها مي      

ـ  را هم وزن گرفته و به كيفيت استنادها و مجله    ز تـوجهي  اي كه استناد در آن ظاهر شـده ني
 را پيـشنهاد    87شناسي نفوذ روش) 1976 (86  و نارين   85براي حل اين مشكل پينسكي    . ندارند
در اين روش براي هر نشريه بر حسب تعداد مراجـع و ارجاعـات آن نـشريه و بـا                     . كردند

  .شودكمك يك روش تكرار و تأييد، اندازه مشخصي از وزن نفوذ تعيين مي
تـوان   مـي 88ه با استفاده از مقياس وزن نفـوذ     با مشخص كردن وزن ارجاعات ثبت شد      

كننـدة  هـا توصـيف  ايـن شـاخص  . نفوذ و تأثير سرانه و كل انتشارات علمي را محاسبه كرد       
ميانگين مقاله يك نشريه هستند و به ترتيب تقدم و تأخر، مجموعه مقاالت را بررسي كرده                

تري از محاسبه زار پيچيدهشناسي، رويكرد و ابتوان گفت كه اين روشمي. كنندو تكميل مي
فرسا دهد، با اين حال اين روش به دليل محاسبات سخت و طاقتصرف ارجاعات ارائه مي

، 1374براون و ديگـران،  (و نيز معنادار نبودن نتايج قابل تفسير آن، طرفداران فراواني ندارد       
ـ  هاي اخير استفاده از معيار ديگري به نام     در سال ). 74ص    پيـشنهاد  89يضريب تـأثير وزن

اي كـه اسـتناد در آن ظـاهر         در اين شاخص عالوه بر ضريب تأثير، اعتبار مجله        . شده است 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
80. Equivalant Impact Factor  

81. Review Factor 

82. Review Index 

83. Interaction Index  

84. Publication Index 

85. Pinski 

86. Narin 

87. Influence Methodology 
88. Influence Weight 

89. Weighted Impact Factor 
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به اين منظور الزم است كـه مـا از شـاخص ديگـري            . شودشده است نيز در نظر گرفته مي      
. 90اي كه استناد در آن ظاهر شده است   مانند شاخص معدل ضريب تأثير مجله     . استفاده كنيم 
اي كه مورد استناد واقع شده،  معدل ضريب تأثير وزني شده مجالت در مجله    اين عبارت به  
كـه بـه   ) در آن سـال (اين عامل به وسيله ضرب كردن ضريب تأثير هر مجله       . كنداشاره مي 

اند در تعداد مقاالت مورد استناد هـر      مقاالت دو سال گذشتة مجلة مورد تحليل استناد كرده        
-بـوئال (شـود  ر تعداد مقاالت استناد شده، محاسـبه مـي       مجله، و تقسيم حاصل ضرب آن ب      

  ).63-62، ص 2004كاسال، 
هاي محاسباتي آن نوشـتارهاي زيـادي   دربارة ابعاد مثبت و منفي ضريب تأثير و روش      
 فصلنامة كتـاب    71شاهد اين مدعا شمارة     . در مجالت فارسي و انگليسي منتشر شده است       

ابراهيمـي،  (ث ضريب تأثير اختصاص يافتـه اسـت   است كه چند مقاله در اين شماره به بح    
اين در حـالي اسـت كـه در    ). 1386، 91دانگ، لو و ماندري ؛1386؛ شكرانه ننه كران،   1386
هايي از ساير مقاالت اين شماره هم، به ضريب تأثير اشاره شده و يـا ايـن شـاخص       قسمت

در ) 161، ص 1386ي، ؛ نقل در عمران  2005(گارفيلد  . مورد نقد و بررسي قرار گرفته است      
پنجاهمين سال تدوين و استفاده از اين شاخص در سخنراني خود در نقد ضريب تـأثير بـه     

ضـريب تـأثير ابـزار    «: اي اشاره كرده كه به درستي بيانگر جايگاه ضريب تـأثير اسـت   جمله
كاملي براي سنجش كيفيت مقاله نيست، ولي در حال حاضر چيـز بهتـري وجـود نـدارد و         

  . »اين كه اين ابزار هم اكنون در دست ماستتر مهم
در نهايت بايد يادآوري شود كه ضريب تأثير به عنوان يك ابـزار كنتـرل كتابـشناختي،      

به كارگيري و استفاده درست از ضريب تأثير مستلزم آگاهي . قدرت توجيهي محدودي دارد
ك شـاخص وابـستة   هاي آن است ضريب تأثير تنها به عنوان ياز تمام نواقص و محدوديت   

 كاربرد دارد و چنانچـه در كنـار ابزارهـاي سـنجش            غيرمستقيم در سنجش كيفيت پژوهش    
ها ابعاد كيفي هم ناديده مكمل به درستي مورد استفاده قرار بگيرد و در تجزيه و تحليل داده     

، نقـل در  2005دانگ، لـو و مانـدري،    (تري حاصل خواهد شد     اطالعات دقيق . گرفته نشود 
  ).270، ص 1386 لو و ماندري ، دانگ،
  

  شاخص فوريت
شاخص فوريت . شودشاخص فوريت با روشي شبيه ضريب تأثير مجالت محاسبه مي       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
90. Mean Impact Factor of the Journals where Citations Appear (MIFJC)   

91. Dong, Loh and Mondry 
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هـاي   كه به طور مـنظم توسـط نـشريه گـزارش            ارجاع يا استناد است    هاي ويژة از شاخص 
. شوديشود و به منظور تعيين سرعت استناد مقاالت يك مجله، استفاده م   استنادي منتشر مي  

به عبارتي شاخص فوريت يك نشريه به بررسي و ارزيابي ارجاعـات دريافـت شـده طـي                  
برخـي از  . پردازداند، مي سالي كه موضوعات و مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته، منتشر شده          

بـر اهميـت و   ) نظير تأثير در انتشار، فراواني انتـشار، سـرعت فهرسـت كـردن    (شرايط فني  
گذارند، از اين رو اهميت اين شاخص، به طور معنـاداري،           ير مي ارزش شاخص فوريت تأث   

شـاخص  ). 74، ص1374بـراون و ديگـران،      (از شاخص ضريب تأثير مجالت كمتر اسـت         
  :شودهاي استنادي مجالت به اين صورت محاسبه مي در پايگاه گزارشفوريت

  xتعداد استنادهاي دريافتي در سال 
 xبه مقاالت انتشار يافته در سال 

 =II   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––= شاخص فوريت      

  xتعداد مقاالت انتشار يافته در سال 
  

، ميزان مؤثر واقـع شـدن مجـالت را از طريـق بررسـي تـأثير           )1976(نارين و ديگرن    
تـوان ميـزان مـؤثر واقـع شـدن      با استفاده از ارجاعات يك مجله، مي. مجالت مطرح كردند 

اگر تعـداد  مثال  براي  ). 276، ص   1384عصاره،  نقل در   ( كننده را محاسبه كرد      مجلة ارجاع 
 20هاي انتشاريافته در همـان مجلـه     تعلق گرفته باشد، و تعداد مقاله      x استناد به مجلة     100

  .  خواهد بود5مقاله باشد، شاخص فوريت اين مجله 
  

  شاخص نيم عمر در متون علمي يا قاعدة كهنگي متون
ازگي اطالعات در استفاده از آن تأثير زيادي دارد و احتمال مـورد اسـتفاده        كهنگي و ت  

بيـشترين ميـزان اسـتنادها بـه     . يابـد قرار گرفتن منابع اطالعاتي با گذشت زمان كاهش مـي         
 نقش زمان را در بهره وري از اطالعات روشـن        اين شاخص . مقاالت تازه چاپ شده است    

هـا كاسـته    ميزان سودمندي مقـاالت و كتـاب      از  ان   با گذشت زم   دهد كه  و نشان مي   كندمي
  .شود مي

. شود راديواكتيو اطالق مي   ةاي مفهوم نيم عمر به مدت زمان زوال ماد        در فيزيك هسته  
هاي يك منبع راديواكتيـو را نـيم   درصد اتم  50 فيزيك دانان مدت زمان الزم براي شكافتن   

 در خـالل آن نيمـي از متـون    نيم عمر متـون علمـي، مـدت زمـاني اسـت كـه          .عمر گويند 



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

58

بـه   .شده است هاي علمي مورد نظر منتشر      استنادكننده به متون علمي مورد استناد در حوزه       
عمر عبارت است از مدت زماني كه در طول آن نصف ارجاعات يك مجله نيمعبارت ديگر 
نيمـي از ارجاعـات   دهـد كـه    مطالعات نشان مـي ).277، ص 1384عصاره،  (اند  منتشر شده 

بعد از مـدت ده  .  به نوشته هاي همان سال بر مي گردد       اخير مقاالت تازه چاپ در دو سال     
يا پانزده سال، بسته به موضوعات، مقاالت رشته هاي مختلف سودمندي خود را به عنـوان                

هـايي كـه   كل كتاب% 79در مطالعه اي مشخص شد كه  .دهندمنبع مورد استناد از دست مي   
  .)54ص ، 1379دياني، (د انوط به يكسال گذشته بودهبه امانت گرفته شده مرب

. شـود عمر يا ميان عمر اسـتنادها محاسـبه مـي   ، نيمكهنگيبا كمك مطالعات مربوط به    
داراي نيم عمر طوالني تري هـستند و        ) مانند رياضيات (علومي كه بيشتر جنبه نظري دارند       

نـوين و  زآمـد و مباحـث   در مقابل علومي كه وابـستگي بيـشتري بـه اطالعـات تـازه و رو         
عمـر مجـالت يـا شـاخص         از نيم . عمر نسبتاً كوتاهي هستند   داراي نيم   ،  تكنولوژيكي دارند 

ايـن  . شـود گيري ميزان استفاده از مدارك در طول زمان، استفاده مي         كهنگي به منظور اندازه   
. ندمطالعات در مديريت مجموعه و توسعه خدمات اطالعاتي مناسب به كاربران كاربرد دار            

 كه مطالعـات زيـادي در ايـن حـوزه     )277، ص 1384 عصاره، ؛ نقل در1986(به نظر الين    
توان فقط به مطالعات مربوط بـه كهنگـي اكتفـا           انجام داده است، در گسترش مجموعه نمي      

هاي تجربي را مقاالتي كه فنون يا روش: دو نوع الگوي كهنگي تاكنون ارائه شده است    . كرد
ترنـد  هايي كه كهنـه هاي پژوهشتر كهنه هستند، و مقاالتي كه با يافته      كنند و كم  توصيف مي 
، كه با استفاده از تـاريخ       92همزماني: مطالعات كهنسالي نيز خود بر دو نوعند      . سروكار دارند 

، كـه بـا اسـتفاده از        93كننـد؛ و درزمـاني    نشر متون از ابتدا تا پايان يك دوره را بررسي مـي           
ايـن نكتـه را نيـز    . شـود  در يك مقطع زماني مشخص انجام مي   ارجاعات از منابع برگزيده،   

  .هاي فرسودگي، متغير مورد مطالعه زمان استنادهاستنبايد از نظر دور داشت كه در بررسي
  
  هاي جديدشاخص

هاي جديدي توسط پژوهشگران پيشنهاد شده كه در ادامه         در چند سال اخير، شاخص    
هـاي جديـد را بـه    ها و شيوهشاخص. گيردار مي ها مورد بررسي قر   تعدادي از اين شاخص   

هايي هستند كه به عامل تـأثير       گروه اول شاخص  . توان به دو دسته تقسيم كرد     طور كلي مي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
92. Synchronic 

93. Diachronic 
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-سازي آن ارائه مي   ها يا نرمال  دهند و پيشنهادهايي در جهت رفع كاستي      دلبستگي نشان مي  

لوم تنها براي شمارش استنادها  هايي هستند كه از پايگاه استنادي ع      دستة دوم شاخص  . كنند
  .ها و معيارهاي ديگري دارندكنند و براي محاسبات خود شاخصاستفاده مي
  
  هرش  شاخص
ي برونـداد علمـي       به منظـور سـنجش    گيري گوناگوني   هاي اندازه  شاخص تاكنون كمـ 

ها كه به لحـاظ سـادگي و        يكي از جديدترين اين شاخص    . پژوهشگران پيشنهاد شده است   
مـورد  و به دست دادن يك عدد معـين،   ها   برتري مزاياي آن بر ساير روش      ،كاربردسهولت  

هرش . اي. جي. است شاخص هرش  ،سنجي قرار گرفته است   علمحوزة  توجه پژوهشگران   
شاخصي براي سنجش برونداد «اي با عنوان استاد فيزيك دانشگاه كاليفرنيا، در مقاله) 2005(

» شاخص هرش«شاخص جديدي با عنوان » انفراديعلمي پژوهشي پژوهشگران به صورت 
گيري بروندادهاي علمي پژوهشگران  يا به اختصار شاخص اچ را به منظور ارزيابي و اندازه          

شاخص اچ در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه هريك از پژوهشگران به         . معرفي نمود 
لف دانـش بـشري     هاي مخت تنهايي چه نقشي در پيشبرد و گسترش مرزهاي علوم در حوزه          
شـود كـه تعـداد اسـتناد بـه      دارند؟ از آنجا كه شاخص اچ صرفاً تعداد مقاالتي را شامل مي         

هـاي   هريك از آنها برابر اچ و يا بيشتر از آن است، نسبت به تعداد كل اسـتنادها بـه مقالـه                   
  . تري استشاخص متعادل) كه به تمامي مقاالت داراي استناد نظر دارد(پژوهشگر 
 كه به هركدام آن پژوهشگر است تعداد از مقاالت اچشامل  پژوهشگر يك اچشاخص  
 مقالـه داشـته   6يك نويـسنده   كه اگر   معنيين  ه ا ب. باشد  بار استناد شده   اچكم  دستاز آنها   

.  خواهد بود6 نويسنده  آن اچ شاخص، بار استناد شده باشد6باشد كه به هركدام دست كم 
 مقاله باشد، اما تعداد استناد بـه آن مقـاالت   6سنده بيشتر از    چنانچه تعداد مقاالت همان نوي    

 اچ بديهي است هـر چـه عـدد    .وي نخواهد داشت اچ  باشد، تاثيري در شاخص6كمتر از 
.  بر علم خواهد بـود      يك پژوهشگر   نشان از توان علمي و تاثيرگذاري بيشتر       ،تر باشد بزرگ

 كار يك پژوهشگر در طول حيات او       اين شاخص با استفاده از شمارش استنادها به حاصل        
مقـاالت را بـر   بايـستي   ، پس از انجام جـستجو،       اچبراي بدست آوردن عدد     . دهدامتياز مي 

كرد و  مقايسه ها مقاله را با تعداد استناد     ةحسب استناد به ترتيب نزولي مرتب كرده و شمار        
 آن ةشمار.  مقاله باشدة شماركه تعداد استناد مساوي يا بيشتر ازادامه داد جا تا آناين كار را 
شـاخص  دهـد   نشان مي1-2طور كه جدول  همان.است نويسنده اچدهنده عدد   مقاله نشان 
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  :شود فرضي به صورت زير محاسبه ميپژوهشگر يك اچ
  
  محاسبة شاخص اچ براي يك پژوهشگر فرضي: 1-2جدول 

  1  2  3  4  5  *6  7  8  9  10  تعداد مقاالت
  12  10  10  9  8  6  5  3  1  0  تعداد استنادها

  

 Npشاخص اچ يك پژوهشگر مساوي اچ است، در صورتي كـه اچ مقالـه از مجمـوع     
در اين . كم اچ استناد و ساير مقاالت او حداكثر اچ استناد دريافت كرده باشندمقالة او دست 
  ).2006، 94سد( )h<) h-pN : صورت داريم كه

 اين شاخص اچ است، 6يا بيشتر از  6از آنجا كه از مقالة ششم به بعد تعداد استنادها        
 6 مقالة ايـن پژوهـشگر بيـشتر يـا مـساوي        6يعني فقط   . شود محاسبه مي  6پژوهشگر عدد   

  . استناد دريافت كرده است
 به جامع بودن پايگاه اطالعاتي مـورد جـستجو بـستگي        اچ اندازه گيري دقيق شاخص   

 Scopus ،Google اتي اطالعـ هـاي  بدست آمده از پايگـاه اچ شاخصبه طوري كه . دارد

Scholar و Web of Science (WoS) پايگاه اطالعاتي . يكسان نيست Thomson ISI 

Web of Science  مهمترين و معتبرترين منبع براي به دست آوردن اين شاخص است، به
طوري كه نتايج حاصل از كار هرش و ديگـر پژوهـشگراني كـه ايـن شـاخص را بـسط و                  

  .بر اطالعات اين پايگاه استاند مبتني گسترش داده
 در  اچگيري خودكار شـاخص امكان اندازه  اهميت استفاده از اين شاخص،   با توجه به  
 شخصي به نام اچبه طور مثال براي يافتن شاخص  .فراهم آمده است WoSويرايش جديد 
Hirsch J.E. پس از انجام جستجو در WoS ، گزينة بر رويچنانچه Citation Reports 
 بـه  هانتايج به صورت دو نمودار تعداد مقـاالت نوشـته شـده و تعـداد اسـتناد        . كنيدكليك  

 بـه كـل   ها، تمـامي اسـتناد  Viewبا كليـك بـر روي   . تفكيك سال نمايش داده خواهد شد     
ها  استنادي-نمايش بدون خودكرد و با كليك بر روي     خواهيد  مقاالت نويسنده را مشاهده     

(View Without Self Citation)ها اسـتنادي از فهرسـت اسـتناد   -عداد مقـاالت خـود   ت 
 اچ نشان دهنـده عـدد   اچعدد نشان داده شده در مقابل شاخص در نهايت . شودميپااليش  

سـسات،  ؤ نويـسندگان، بـراي مقايـسه م   ة عالوه بر مقايـس  اچشاخص. نويسنده خواهد بود  
ايسه نويسندگان، كشورها اما براي مق. گيردها و حتي كشورها مورد استفاده قرار مي   دانشگاه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
94. Saad 
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ميرزايـي و   (با يكديگر، بايد به عوامل گوناگون اثرگذار بر اين مقايـسه توجـه كـرد     غيره   و
  ).1386مختاري، 
  

  شاخص جي 
ي برونـداد علمـي       اندازه كه به منظور   يهايجديدترين شاخص يكي ديگر از     گيري كمـ
توسـط   كـه  ص جي است،  ، شاخ پيشنهاد شده علم فيزيك و ديگر پژوهشگران       پژوهشگران
 بـا   اگـه  . شـد  ارائـه » نظريه و كاربرد شاخص جـي     «اي با عنوان    و در مقاله   )2006(لئو اِگه   

شاخص اچ، به منظور اصالح و بهبود اين شـاخص، شـاخص           بررسي نقاط قوت و ضعف      
يكي از مهمترين ايرادهايي كه شاخص اچ دارد اين است كه هر چند             .  نمود  پيشنهاد جي را 
هاي علمي يك پژوهشگر، مجله، دانـشگاه و كـشور، كـم            هي به مجموعه فعاليت   در امتيازد 

استناد بودن يك مقاله بر رتبة آن تأثيري ندارد، اما مشكل اين جاست كه به همان نسبت هم 
ها تـأثير قابـل تـوجهي بـر     اعتناست و اين قبيل مقاله     هاي پر استناد بي   اين شاخص به مقاله   

اگه براي اصالح اين كاستي، شاخص جي را پيشنهاد كرد . ردگذاشاخص اچ پژوهشگر نمي 
ها و مقايسة آن بـا مجمـوع اسـتنادها در محاسـبات، در     كه با استفاده از مجذور تعداد مقاله  

بـاالترين تعـداد    شاخص جـي    . كندتر مي هاي پراستناد يك پژوهشگر را برجسته     واقع مقاله 
)g (    شـاخص جـي بـا اسـتفاده از        . تناد شده باشـد    بار يا بيشتر به آن اس      2مقاالت است كه

گيري بكاهد و بـه    هاي پراستناد و كم استناد بر نتيجه      ضرايب خود، سعي دارد از تأثير مقاله      
  . اين وسيله يكي از ايراداتي كه به شاخص اچ گرفته شده را بر طرف نمايد

  
  شاخص واي 

شاخص واي  . ردند پيشنهاد ك  2006 در سال    95اين شاخص را بولن، رودريگز و سمپل      
. ها را بر طرف نمايدبا در نظر گرفتن كيفيت و كميت سعي دارد نقاط ضعف ديگر شاخص  

رتبه بر اسـاس  «براي اين امر از ضريب تأثير به عنوان شاخص كمي و معادل مقبوليت و از    
شـاخص واي  . كند به عنوان شاخص كيفي و عامل ارزش استفاده مي   96يا رتبة صفحه  » وزن

. رب ضريب تأثير در رتبة صفحه و در واقع حاصل ضرب كميت در كيفيت است  حاصل ض 
، 1386عمرانـي،   (اين شاخص سعي دارد سنجش اعتبار علمي را تا حد امكان كيفـي كنـد                

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
95. Bollen, Rodriguez and Sample 

96. Page Rank  
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  :شاخص واي با اين فرمول قابل محاسبه است). 167

V(vj)= ISI IF (vg) × PRw(vj) 
  

  تأثير متيو
سنجي است كه در كنفرانس ساالنة ايفـال        هاي جديد علم  خصيكي از شا  » تأثير متيو        «
اين شاخص در واقع شكل اصالح شدة ضـريب       .  معرفي شد  97 توسط موييج  2006در سال   

نحـوة  . كنـد تأثير است كه آن را در يك دورة پنج ساله و در موضوعي خاص محاسـبه مـي    
هاي يـك مجلـه در يـك        همحاسبة تأثير متيو به اين صورت است كه تعداد استنادها به مقال           

كند و عدد بـه  هاي همان مجله و در همان دوره، تقسيم مي       دورة پنج ساله را به تعداد مقاله      
براي مثـال   . كندگيري مي ها در كل حوزة مورد پژوهش اندازه      دست آمده را با همين نسبت     
؛ Aله، هاي يك مجله در يك حوزة خاص در يك دورة پنج سـا       اگر تعداد استنادها به مقاله    

؛ تعـداد كـل اسـتنادهاي    Bتعداد كل مقاالت منتشره در همان مجله در همان دورة زمـاني،            
 Dهـاي ايـن حـوزه را    ؛ و تعـداد كـل مقالـه   Cدريافت شده در آن حوزة پژوهشي خاص،      
  :بناميم، ارزش متيو عبارت خواهد بود از

DC

BA
M

/

/
=  
سازي سعي در بهبود نتيجة به  زد و با نرمال   پردااين شاخص نيز به ارزيابي مجالت مي      

  ).162، ص 1386عمراني، (دست آمده دارد 
  

  هاي خاص و بومي در كشورهاي مختلفشاخص
هـا و  جا كه ارزيابي توليدات علمي، مجالت، دانشمندان و پژوهشگران، دانـشگاه     از آن 

تـي آن را از  اي كـه ح مؤسسات پژوهشي امروزه به عنوان يك ضرورت درآمـده، بـه گونـه    
ملزومــات توســعة دانــش و تعيــين كننــدة ســمت و ســوي حركــت علمــي دانــشمندان و  

هاي پيشين و به عنوان مكملي بـراي  هاي شاخصدانند و با توجه به كاستي   پژوهشگران مي 
ها، تعدادي از كشورها، به خصوص كشورهاي توسعه يافته، به منظور ارزشيابي         آن شاخص 

اوري، پژوهـشگران و مؤسـسات دانـشگاهي و پژوهـشي، بـر             و مديريت علم، پژوهش، فن    
انـد و  هـاي خاصـي را تـدوين كـرده     هـا و خـط مـشي      اساس شرايط خاص خود، سياست    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
97. Mooij 
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هـاي علمـي و پژوهـشي در      گيري و ارزشيابي فعاليت   اي را معيار تصميم   هاي ويژه شاخص
ارزشـيابي  برنامـة  «تـوان از    هـا مـي   از جملـه ايـن شـاخص      . انـد كشورهاي خود قـرار داده    

. در سوئد نام برد» 100 استنادي Zنمرة  «در هلند و    » 99شاخص كراون «انگلستان،  » 98پژوهشي
هاي خود را منتشر    هر چهار سال يك بار شاخص     » برنامة ارزشيابي پژوهشي  «در انگلستان،   

 بـه كـار گرفتـه    2008ها در سـال  آخرين نسخة اين برنامه براي اعالم رتبة دانشگاه      . كندمي
هـاي   نتايج و ضرايب حاصل از ايـن ارزشـيابي در تعيـين و تخـصيص بودجـه          .شده است 

انتـشارات  . ها براي دورة چهارسالة آينـده تـأثير اساسـي خواهـد داشـت             پژوهشي دانشگاه 
هاي مورد ارزشيابي به حساب     ها و بروندادهاي پژوهشي استادان از مهمترين مؤلفه       دانشگاه
  . اي دارند، مقاالت مجالت جايگاه ويژهآيند و در ميان بروندادهاي پژوهشيمي

بنـدي  در هلند مركز مطالعات علم و فناوري دانشگاه اليدن مسئوليت ارزشيابي و رتبه           
اين مركز بـراي ارزشـيابي مؤسـسات    .  پژوهشي را به عهده دارد  -ها و مراكز علمي   دانشگاه

. كنـد استفاده مي هاي پژوهشي و پژوهشگران از شاخص كراون        ها، گروه پژوهشي، دانشگاه 
هاي پيش گفته دارد، نحوه محاسبة آن و امكـان بررسـي            مزيتي كه اين شاخص بر شاخص     

اي معين، در موضوعي خاص و در       هاي پژوهشي، در دوره   ها، يا مؤسسه  پژوهشگران، گروه 
محاسـبات بـر مبنـاي      . است) ها، و غير آن   مقاالت، مجالت، كنفرانس  (نوع خاصي از منابع     

تعداد . است) WOS(گيرد و منبع استخراج استنادها و بگاه علوم ادها صورت ميتعداد استن
هـاي آمـاري   استنادها بر حسب نوع، دوره زمـاني و موضـوع، محاسـبه و سـپس بـا روش            

سـازي محققـين يـك    قبـل از نرمـال  . گرددسازي شده و با ميانگين جهاني مقايسه مي   نرمال
سازي امكـان مقايـسة      شوند، ولي پس از نرمال    ميرشته، در يك دوره زماني با هم سنجيده         

به عبارت ديگر شاخص كروان پس از محاسبة تعداد اسـتنادها،       . شودها ميسر مي  تمام رشته 
ابتدا استنادهاي هر رشته و گروه مانند علوم انساني، پزشـكي و مهندسـي را تفكيـك و در                 

-سازي بين گروهاعمال نرمالپس از . كندسازي ميدرون گروه با هم مقايسه و سپس نرمال     

ها با هم نيز ميسر شده و نتايج       ها و مقايسة آنها با ميانگين جهاني، امكان مقايسة همة گروه          
قابل ذكر است كه شاخص كراون ارزشيابي در سـطح يـك       . تري به دست خواهد آمد    دقيق

  .دهدمقاله را انجام نمي
يمي در هلنـد انجـام داد،    گروه شـ 147ران، روي شاخص هرش   در پژوهشي كه ون     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
98. Research Assessment Exercise (RAE) 
99. Crown Indicator 

100. Citation Z score 
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ميزان كارايي شاخص اچ و شاخص كراون مورد مقايـسه قـرار گرفـت و روشـن شـد كـه            
هاي خبرگان شاخص اچ و شاخص كراون هر دو روابط معناداري را از هر جهت با داوري        

هـايي بـا ظرفيـت اسـتناد كمتـر و تعـداد             هايي كه در رشته   ليكن براي گروه  . دهندنشان مي 
  . اچ نشان داد باشند، شاخص كراون كارايي بيشتري از شاخصپايين مياستنادهاي 

هاي پژوهـشي را    هاي پژوهشي و ارزيابي   در كشور سوئد مؤسسة كارولينسيا، سياست     
 در اين مؤسسه و با 2006نامة دكتري خود در نوامبر يوناس لوندبرگ از پايان. بر عهده دارد
هاي موجود و در اين پژوهش پس از بررسي شاخصاو . دفاع كرد»  استناديZنمرة «عنوان 

شاخص وي بر . نحوة محاسبة آنها در چند مركز و كشور، شاخص جديد خود را ارائه كرد           
شاخص استنادي نرمال شده «به عالوه، با توجه به . مبناي شاخص كراون شكل گرفته است   

بل محاسبه است، سازي را عالوه بر سطوحي كه در شاخص كراون قانرمال» در سطح رشته  
  .قابل محاسبه نمود) هاي شاخص كراون بودكه از كاستي(در سطح مقاله نيز 
امكان ارزشـيابي  »  استناديZنمرة «همه در   با اين . اي دارد  محاسبه پيچيده  اين شاخص 

-و مقايسه بر اساس دوره زماني، موضوع و نوع مقاالت وجود دارد و بـا اسـتفاده از روش          

هـا، مجـالت، مؤلفـان      سازي با ميانگين جهاني امتيازهاي دانشگاه      نرمال هاي آماري دقيق و   
هـا برخـوردار اسـت    قابل محاسبه است و از دقت بسيار بااليي نـسبت بـه سـاير شـاخص        

  ). 172 -168، ص 1386عمراني، (
  

  سنجي در جهان و ايرانپيشينة مطالعات انتقادي در علم
  :شودتيب زير ارائه ميدر اين بخش اطالعاتي در دو قسمت و به تر

  پيشينة پژوهش در جهان؛ و ) الف    
  .پيشينة پژوهش در ايران) ب    
  

  پيشينة پژوهش در جهان 
خـاطر   از بانيان اصطالح علمِ علم و رويكرد كمي به مطالعـات علـم،               )1963(پرايس  
هـاي  ش در رفتـار و رو هاي علمي عمدتاًعلوم و فعاليتدانشمندان سازد كه چون    نشان مي 
 امكانات و احتماالً از كمي علم،هاي ، مطالعات و بررسيكنندي پيروي مينظم خاصاز خود 
سـنجي   جامعـه  واقتصادسنجيهاي سنجشي مانند ديگر حوزه نسبت به  بيشتري   هايقابليت

دهي هاي علمي، همان قدر كه به بهره پرايس عقيده دارد در ارزيابي فعاليت.برخوردار است
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دانان و آگاهي از زمينه خالقيت علمي و رياضي) متخصصان علوم طبيعي(شمندان  علمي دان 
شناسان هستيم، زيرا مواردي از آنها توجه داريم، به همان ميزان نيز محتاج مورخان و جامعه 

. يا سنجـشي قابـل تجزيـه و تحليـل نيـست       » متريك«هاي  تحقيقات وجود دارد كه با شيوه     
سنجي اسـت  نيز كه از پيشگامان و به قولي واضع علم) 1992 گوپتا،، در سن1978(دوبرف  

گيري و تعيـين معيارهـايي بـراي    سنجي اندازهرغم اين كه هدف اصلي علم  عقيده دارد علي  
هاي مختلف مديريتي و سازماني علوم است، ولي با توجه به اين كه علـم خـود يـك             جنبه

  .ز خود به خود احتمالي استنظام احتماالتي است، مسلماً نتايج به دست آمده ني
سـنجي قـادر    دارد كه هر چند علـم     اظهار مي ) 1992گوپتا،  ، نقل در سن   1978 (101بك

هـاي جـاري اقتـصادي كمـك كنـد و بـه تبـع آن، كـارآيي         است به توازن بودجه و هزينـه  
سـنجي كـامالً وابـسته بـه        ها را افزايش دهد، با اين حال موفقيـت مطالعـات علـم             پژوهش

از ايـن رو در     . آوري شـده و شـرح و تفـسير درسـت آنهاسـت            عـات جمـع   جامعيت اطال 
سـنجي نـه يـك وسـيلة تـشخيص      سنجي بايد از افراط و تفريط اجتناب كرد، زيرا علم      علم

تـرين راهكارهـايي اسـت كـه        مطلق است و نه يك اكسير جادويي، بلكه يكـي از مناسـب            
 .ندياري رسـا  مشكالت، برخيي و ارائه راه حل براتواند به روشن شدن قضاياي علمي    مي

ارزش كمي همواره برپاية تجزيه و تحليل        سنجي كند كه در علم   وي در نهايت يادآوري مي    
  .كيفي استوار است

ي    هـاي انـدازه   روش) 1992گوپتـا،   ، نقـل در سـن     1985(ايروين و مارتين     گيـري كمـ
اده و برخـي  سـنجي را بـا ديـدي انتقـادي مـورد بررسـي قـرار د               اطالعات از جملـه علـم     

آنان معتقدند كه روش تجزيه و تحليل كمي، . اندها و موانع آن را شناسايي نموده محدوديت
آنهـا بـا رد روش   . شاخص واقعي، مناسب و خوبي براي تخمين رشد حقيقي علوم نيـست   

شمارش استنادها، معتقدند كه نشريات اثر يكساني در رشـد و توسـعة دانـش ندارنـد، بـه                   
نتشار به عواملي همچون تخصصي بودن موضوع نشريه و دولتي يا خصوصي            عالوه ميزان ا  

هـاي خـاص و فنـي كـه در بررسـي و شـمارش          آنان به محدوديت  . بودن آن، بستگي دارد   
گيـري بـر   در نهايت معتقدند چون اين نوع از اندازه  . كننداستنادها وجود دارد هم اشاره مي     

شـود، تنهـا   شيابي كيفي در آن ناديده گرفتـه مـي      گيري كمي استوار است و ارز     مبناي اندازه 
  .توان از آن استفاده كردبراي سنجش كمي علوم مي

سـنجي را در ميـزان قطعيـت        برخي از مهمترين مسائل حوزة علـم      ) 1990(بوكشتاين  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
101. Beck 
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قوانين اين حوزه، تأثير زمان در اين مطالعات، ورود و خروج از جامعـة مـورد مطالعـه در                    
هـاي متفـاوت توليـدات علمـي، نويـسندگي انفـرادي و             ذكور، نـرخ  هاي حوزة مـ   پژوهش

   .داندبندي، ميبندي تركيبي و گروهچندگانه، دسته
علـم سـنجي كوچـك، علـم سـنجي          «اي با عنوان    در مقاله ) 1994(گلنزل و شوپفلين    

هاي ايـن حـوزه     سنجي وضعيتي بحراني دارد و پژوهش     ، عقيده دارند كه حوزة علم     »بزرگ
آنان استفاده از اسامي گوناگون و نبود اتفاق نظر و اجمـاع           .  است ي ايستايي شده  دچار نوع 

دربارة استفاده از يك نام واحد براي اين حوزه، عدم توافق دربارة سؤاالت بنيادي و اساسي 
هـاي  هاي شاخص در اين حوزه و عدم جـايگزيني آنهـا، هزينـه      پژوهش، در گذشت چهره   
هاي موجـود   هاي اين حوزه و غيره را از مهمترين نگراني        وهشاقتصادي مورد نياز براي پژ    

  . شمارنددر اين حوزه بر مي
سـنجي را   هاي موجـود در حـوزة علـم       مهمترين دليل براي نگراني   ) 1994 (102پوريس

نيز معتقد است كه هر چند وجود بحـران در ايـن            ) 1994(بوكشتاين  . داندنوپا بودن آن مي   
ما اين وضعيت تنها مخـتص ايـن حـوزه نيـست و بـسياري از                رشته غيرقابل انكار است، ا    

دارد شـايد بـا   وي اظهـار مـي  . برنـد هايي رنج ميهاي علمي ديگر نيز از چنين بحران  حوزه
مشخص كردن جايگاه اين رشته به لحاظ آكادميك و تخصيص يك رشتة مـستقل در يكـي      

علم موقعيت اين رشته تثبيت   شناسي، يا تاريخ    هاي آموزشي رياضيات، آمار، جامعه    از گروه 
توان با برگـزاري    او همچنين معتقد بود كه كمبود افراد متخصص در اين حوزه را مي            . شود
از جمله راهكارهاي ديگر كـه  . اي و جذب افراد به اين حوزه جبران كرد هاي حرفه همايش

 گيـري يـك انجمـن   از نظر بوكشتاين قادر است به استحكام اين حوزه كمـك كنـد، شـكل      
مايـه از دايـرة   هاي ضعيف و كمسنجي و حذف پژوهشاي در حوزه علم   تخصصي و حرفه  

بوكشتاين همچنين نظر گلنزل و شوپفلين در خصوص تعـدد   . هاي اين حوزه است   پژوهش
سنجي را به عنوان نامي مناسب براي ايـن حـوزه         ها در اين حوزه را تأييد كرده و اطالع        نام

  . پيشنهاد كرده است
ضمن تأييد نظرات گلنزل و شوپفلين ايرادهاي ديگري را نيز بر ايـن             ) 1994 (103مندز

اين حوزه ) تا زمان انتشار آن مقاله(او معتقد بود كه طي هفده سال گذشته      . حوزه وارد كرد  
او . هاي بسيار اندكي داشته و هيچ روش جديدي به اين رشته اضافه نـشده اسـت               پيشرفت
 متهم كرد و معتقد بود كه اين رشـته تنهـا بـا مـصاديق     نگريسنجي را به نوعي سطحي علم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
102. Pouris 

103. Mendez 



  سنجيمباني و چارچوب علم/  فصل دوم 

 

67

شناختي آنها سـروكار داشـته و در علـوم     ظاهري علوم يعني انتشارات و خصوصيات كتاب      
از نظر . هاي اين علم وارد است    ترين ايرادي است كه به شاخص     شود و اين مهم   عميق نمي 

ان زايندگي و خالقيت، و استفاده فقد: كند كه عبارتند از   سنجي را تهديد مي   او خطراتي علم  
وجـود هـر    ) 1994(در مقابل اين افراد، شوبرت      . سازيهاي مصنوعي توليد و شبيه    از شيوه 

سنجي انكار كرده و معتقد است كه شواهد زيادي دال بر رشد و بلوغ گونه بحران را در علم
 است 1978 در سال  »سنجي علم«ترين اين داليل انتشار مجلة      از مهم . اين حوزه وجود دارد   

وي همچنـين از نتيجـة يكـي از    . كه مطالب آن حتي از زمان خـود نيـز فراتـر رفتـه اسـت      
هاي خود نيز مدد گرفته و بر مبناي آن نوعي فرايند شكوفايي براي اين حوزه قائل              پژوهش

  . در حركت است» سخت«به سمت يك علم » نرم«شده است، كه به تبع آن، از يك علم 
سـنجي را مـورد بررسـي قـرار داده و     اي وضعيت حوزة علم   در مقاله  )1997(ون ران   
سنجي نه تنها در يك وضعيت بحراني نيست، بلكـه در شـرايط جـذاب و               معتقد است علم  

سنجي انتظـار  كند كه نبايد از علموي يادآوري مي . برداي از رشد خود به سر مي      كنندهخيره
مند اين حوزه در گـرو    البته توسعة نظام  . باشدداشت كه از يك ساختار كالسيك برخوردار        

سنجي از هرچند علم. توازن و تعادل ابعاد كاربردي و پايه و هماهنگي در نظر و عمل است  
ابتدا به عنوان يك حوزة كاربردي مطرح شده است، اما اكنون زمان آن رسيده كه با تقويت                

هـاي نظـري ايـن حـوزه را     استيشناسي آن و مطالعه بر روي ابعاد بنيادي و نظري، ك  روش
) 1997 (104 ريـپ  .هاي دانش تقويت كـرد    جبران و ميزان تعامل اين حوزه را با ديگر مقوله         

سنجي نه تنها وابسته به ساير علوم نيست، بلكه خود نيـز بـه چرخـة               نيز معتقد بود كه علم    
ـ  . تكامل علوم كمك كرده و با ساير علوم در تعامل است    ه نـوعي  وي نيز قائل به رسـيدن ب

هاي پژوهشگران اين حوزه را شاهدي بر مدعاي     سنجي است و نوآوري   بلوغ در حوزه علم   
  .داندخود مي

هـاي  از نظرية اسـتناد تـا نظريـه   : بعد از جام آخر«اي با عنوان   در مقاله ) 1999(ووترز  
هاي علم و فناوري  اي در استفاده از شاخص    كند كه يك بحث كليشه    يادآوري مي » شاخص
بـه دليـل وابـستگي      . هاستهاي جديد مسئلة تفسير و تحليل اين شاخص       جاد شاخص و اي 

هاي استنادي، يك نظرية جامع     هاي علم و فناوري به داده     كامل اكثريت قابل توجه شاخص    
از اين رو وجود يك نظرية . تر نمايدهاي علم و فناوري را نماياناستناد بايد معناي شاخص

رسد، زيرا يك نظريـة فراگيـر   شناسي علم ضروري به نظر مي عهسنجي و جام  استناد در علم  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
104. Rip 
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-استفاده از شـاخص . 2اي نظري براي تحليل استنادي فراهم كند،  پايه. 1: استناد قادر است  

يك تفسير نظري . 3گذاري علمي را تببين و توجيه نمايد، و هاي علم و فناوري در سياست
اين درحالي است كـه تـاكنون چنـين        . ارائه كند از رفتار استنادي دانشمندان و پژوهشگران       

ووترز با بررسي علـم  . اي كه مورد قبول متخصصان اين حوزه باشد، ارائه نشده است   نظريه
به عنوان يك چرخة اطالعاتي و دو مفهوم معروف شانوني و بيتسني از اطالعات، بـا ارائـة    

» چرخة تعامل «وله در قالب    دو چرخة متفاوت استناد و داوري همكاران و تلفيق اين دو مق           
هاي سعي دارد تا تعامل بين اين دو چرخه كه به نظر او برگرفته از دو مفهوم كلي در نظريه      

بـرد كـه در   اطالعات است، را به نمايش بگذارد و از آن به عنـوان فـرا اطالعـات نـام مـي      
د در  يك طرف اين چرخه يعنـي چرخـة اسـتنا         . برگيرندة دو مفهوم فوق از اطالعات است      

سنجي است و طرف ديگـر آن در اختيـار متخصـصان و دانـشمندان          اختيار متخصصان علم  
هاي شاخص را در چهار خوشه قابل وي در نهايت نظريه . حوزة خاص مورد ارزيابي است    

شناسي و خوشة علـم  شناسي، خوشة نشانه خوشة علمِ علم، خوشة جامعه    . داندگيري مي پي
  . كندپذير شاخص را مطرح مينظرية انعطافو در نهايت مفهوم . اطالعات

سـنجي، رونـد توسـعه،      هـاي علـم   نگاشتي در زمينة چالش   در تك ) 2001(ليدزدورف  
بخش اول .  سازماندهي ارتباطات علمي را مورد بررسي قرار داده است-گيري و خوداندازه

-و جامعـه  سـنجي   در اين زمينه علـم    . سنجي است نوشته دربارة چشم اندازهاي نظري علم     

هاي متني و تحليل شناسي داده  هاي روش شناسي دانش علمي، سازمان منطقي علم، اولويت      
در اين بخش ابعاد گوناگون مطالعـة       . متن كامل مقاالت علمي مورد توجه قرار گرفته است        

شناسي دانش علمي و هاي نظري از جمله جامعه    شناختي سنت تجربي علوم با تحليل روش    
در بخش دوم مؤلف بـا مطالعـة ابعـاد          . در فلسفة علم تشريح شده است     رويكردهاي نوين   

پردازد كـه چـرا نظريـة رياضـي         شناختي استفاده از نظرية اطالعات، به اين مسئله مي        روش
كننده در مطالعات علم و فنـاوري را        سازد تا مسائل اساسي و تعيين     ارتباطات ما را قادر مي    

و هم جنبة   ) سازيبراي مثال اهميت الگو   ( جنبة كيفي    اين نكته هم در مورد    . شناسايي كنيم 
مجموعة كاملي از آنتروپـي احتمـالي   . كندصدق مي) هابيني شاخص براي نمونه پيش  (كمي  

ارتباطـات، آنتروپـي    . به منظور مطالعة پيچيدگي گسترش شبكه با دقت تشريح شده اسـت           
در ايـن قـسمت   .  هـستند هاي بخش آخر اين نوشته  سازماندهي، سرفصل  -احتمالي و خود  
گذاري علم و فناوري به منظور مسائل بازنمايي دانـش  سنجي در مسائل سياستكاربرد علم 

گيري جهت.  سازماندهي ارتباطات علمي فراهم شده است-و مطالعة علوم در پارادايم خود
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ن ليدزدورف در نهايت به فقدان و در عي   . مباحث در آينده هم مورد توجه قرار گرفته است        
  .كند سنجي اشاره ميدر علم) كمي و كيفي(هاي تركيبي حال ضرورت استفاده از روش

سنجي هاي علم سازي شاخص يكپارچه«اي با عنوان    در مقاله ) 2001 (105گليزر و لودل  
ضرورت توجه بـه ابعـاد      » شناختي و روشي  پيامدهاي روش : شناختيهاي جامعه با پژوهش 

ي      اين دو برآنند كه روش    . اندادآوري كرده سنجي را ي  كيفي در مطالعات علم    ها و ابعـاد كمـ
شناسي در پيوند شناختي جامعهسنجي بايستي با مالحظات نظري، و ابعاد كيفي و روش  علم

سـنجي بـه تنهـايي     سنجي ارتباط برقرار گردد، زيرا علم    باشند تا بين نظريه و روش در علم       
هـاي خـود    يل و تفسير درسـت شـاخص      قادر به پاسخگويي به سؤاالت مطرح شده و تحل        

-نيست، و اين مهم تنها با ارتباط و پيوستگي اين حوزه با مطالعات كيفي و نظـري جامعـه              

  .شودشناختي ميسر مي
ي غالبـاً بـه سـبب       ) 2002 (106راسل و روسو  عقيده دارند كه اين گونـه مطالعـات كمـ

شـوند و ضـعف   واقع ميهاي محكم نظري دارند، مورد انتقاد     شهرتي كه در ضعف پشتوانه    
 آرچامبولـت و    .شـوند مشهود نظري در حوزة كتابـداري و علـم اطالعـات را يـادآور مـي               

سنجي، مانند تغيير   هاي علم نيز به شماري ديگر از انتقادات وارد بر روش        ) 2004 (107گاگنه
هـاي مختلـف،    در عنوان نشريات ادواري در طول زمان، ثبت اسـامي مؤلفـان بـه صـورت               

ريـسمانباف  (كنند اي و غيره اشاره ميين سهم نويسندگان در آثار چند نويسنده    دشواري تعي 
  ). 1386و عصاره، 
ابعـاد  » تحليل استنادي در ارزيابي پـژوهش     «نگاشتي با عنوان    در تك ) 2005 (108موئد

نظري و عملي تحليل استنادي و كاربردهاي آن در ارزيـابي پـژوهش را بـه تفـصيل مـورد         
مفهوم پـژوهش در ايـن نوشـته شـامل تمـام قلمروهـاي علمـي و            . تبررسي قرار داده اس   

انـساني  دانشگاهي از جمله علوم پايه و طبيعي، علوم كـاربردي، علـوم اجتمـاعي و علـوم             
تـوان از تحليـل   اين نوشته به دنبال پاسخگويي به اين سؤال اسـت كـه چگونـه مـي            . است

در اين راستا كاربردها، .  استفاده كرداستنادي به عنوان ابزاري سودمند براي ارزيابي پژوهش
هاي تحليل استنادي در رابطه با ارزيـابي پـژوهش بـه خـصوص در            ها و محدوديت  چالش
اجتماعي و انساني مورد نقادي قرار گرفته و معيارهايي بـه منظـور اسـتفادة         هاي علوم حوزه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
105. Glaser & Laudel 
106. Russell & Rousseau 
107. Avchambault & Gagne 

108. Moed 
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يـل اسـتنادي از   كـاربرد تحل . درست از تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش ارائه شده است        
  . نظر موئد مستلزم دانش فني خاص و همچنين ادراك نظري است

هاي علمي و پژوهشي داداي كه مستقيماً به رابطة فلسفة علم و سنجش برونتنها نوشته
-رهنمود: هاي علمي گيري فعاليت اندازه«با عنوان   ) 2005 (109اشاره كرده است، مقالة گيزلر    

دادهـاي علـم و      پيوند ميـان فلـسفة علـم و سـنجش بـرون            هايي به منظور پژوهش دربارة    
سنجي با مـسائل مـديريتي    كند كه هرچند ارتباط بين علم     گيزلر يادآوري مي  . است» فناوري

گيري و رشـد دانـش بـا    علم و فناوري روشن شده است، اما رابطة ميان مباني نظري شكل       
. 1از اين رو سه رويكـرد  . ستسنجش فرايندها و دستاوردهاي آن نيازمند مطالعة بيشتري ا  

تر و اجتماعي الكاتوش، كارناپ و كوهن،    رويكرد عملگرايانه . 2خردگرايي انتقادي پوپري،    
تر و نظم گريزانة فايرابند، را با توجه بـه ادعـاي آنهـا نـسبت بـه        گرايانهرويكرد انسان . 3و  

 پيونـد آنهـا بـا     گيري و رشد دانش و امكان     سنجش دستاوردها و فرايندهاي علمي و شكل      
اسـتدالل  . هاي علم و فناوري را مورد بررسي قرار داده اسـت          هاي ارزيابي فعاليت  شاخص

گيزلر براي اين پيونديابي امكان استفاده از دستاوردهاي فلسفة علم براي عمق بخشيدن بـه          
گيـري نهـايي    نتيجـه . هاي سنجش علم و فناوري اسـت      هاي فلسفي و نظري شاخص    بنيان

 است كه راه طوالني و دشواري براي نشان دادن ارتباط و همپوشاني فلسفة علـم       گيزلر اين 
هاي علم و فناوري و استفاده از فلسفة علم به عنوان بنيان فلسفي و نظري و سنجش فعاليت

او نوشتة خود را به عنوان درآمدي بر اين موضوع و به         . سنجش علم و فناوري وجود دارد     
كند و اميدوار است كه ابعاد مسائل مطرح شده در ايـن مـورد     عنوان طرح مسئله معرفي مي    
  . بيشتر مورد موشكافي قرار گيرد

هـا در اسـتفاده از يـك روش يكـسان       با انتقاد به رويكرد پوزيتيويست    ) 2006(يورلند  
هاي مطالعـاتي مختلـف و پيـروي        براي حل مسائل پژوهشي علوم و حوزه      ) روش تجربي (

سنجي از رويكردي كه سعي دارد با عات و به تبع آن حوزة علم  حوزة كتابداري و علم اطال    
هـاي نظـري و كيفـي بـه         هاي آماري و كمي و ناديـده گـرفتن جنبـه          اتكاء صرف بر روش   

هاي گوناگون دانش نه بـه يـك   پژوهش بپردازد، بر اين اعتقاد است كه توليد علم در حوزه 
أت گرفته از مباني نظري وابسته به هاي متنوع، هماهنگ و نشروش علمي واحد كه با روش

گونـه تنـاقض و منافـاتي را ميـان     وي هيچ. همان موضوعات، قابل بررسي و پژوهش است 
هـاي پژوهـشي و      فلـسفي و روش    -هاي تجربي و تحليلـي    هاي كمي و كيفي، روش    روش

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
109. Geisler 
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انباف ريسم(داند پذيرد و پندار غيرقابل جمع بودن آنها را پنداري ناصواب مي اي، نمي حرفه
  ).1386و عصاره، 
  

  پيشينة پژوهش در ايران
اشكاالت مربوط  را در دو بخش       اشكاالت مربوط به تحليل استنادي     )1372( 110يرّح 
فرض هرگونه تحليـل اسـتنادي      . كندبندي مي تقسيمروش  مشكالت مربوط به     فرض و    به  

الي كه هميـشه  اين است كه ميان متن و سندهاي آن نوعي رابطة مفهومي وجود دارد، در ح 
گـردد كـه در آن      هاي آماري و كمي برمـي     بخش دوم مشكالت، به روش    . اين چنين نيست  

  . گيرديك سلسله مسائل كيفي مورد غفلت قرار مي
-ها و نقاط ضعف مطالعات استنادي اشاره ميبه برخي از محدوديت) 1379 (111دياني

ند خوش آمد، دوسـتي، مخالفـت،      وي عقيده دارد كه گاهي بنا به داليل غيراصولي مان         . كند
يا احتمال دارد بين نويسندگان قـرار دادي      . شودشهرت نويسنده و غيره به منبعي استناد مي       

اين مورد از اعتبار استنادها و تحليل    . نانوشته مبني بر استناد به يكديگر به وجود آمده باشد         
هايي كـه  مع نبودن پايگاهكامل و جا  . كاهداستنادي به عنوان معياري عيني براي قضاوت مي       
هـا و  شود، عدم توجـه بـه كيفيـت نوشـته       براي تجزيه و تحليل استنادها از آنها استفاده مي        

استنادها، عدم يكدستي در عناوين مجالت، منابع و مأخذ، دسترسي يا عـدم دسترسـي بـه                  
 هـاي هـاي اسـتناد در رشـته   مجالت، تعداد مقاالت منتشر شده در يك نشريه، تفاوت شـيو        

هاي عميق به دليل جـواني رشـته و ضـعف موضـوعي             مختلف علمي، عدم وجود پژوهش    
البته ديـاني  . آيندهاي اين روش به حساب مي     اندركاران آن، از ديگر نواقص و كاستي      دست

كند كه با وجود نكات فوق، اطالعات با ارزشي از مطالعات مربوط بـه  در انتها يادآوري مي   
دهد به جـاي مطالعـة مـستقيم علـوم يـا افـراد،        كه نشان مي  اين حوزه به دست آمده است     

توان به مطالعة استنادهاي متون پرداخت و دريافت كه تحوالت علمي چگونـه صـورت              مي
كند به چـه صـورت اسـت و الگـوي واقعـي      گيرد و مسيري كه هر رشتة علمي طي مي       مي

پژوهـان و   موارد دانشاين. هاي علمي و فني چگونه است   كسب اطالعات و يا توزيع يافته     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 نشر دانش و در مجلة عباس حرّيتوسط دكتر  1362 در ايران، در سال» تحليل استنادي«نخستين مقاله در زمينة  . 110

 .منتشر شد
نشر حسين دياني و در مجلة  توسط دكتر محمد1361در ايران، در سال » سنجيكتاب«نخستين مقاله در زمينة  . 111
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سازد تا از كند و آنها را قادر مي  شناسي مبادلة اطالعات علمي آشنا مي     كتابداران را با جامعه   
اي ها به گونهدانش مكتوب حداكثر استفاده را به عمل آورند، يا مجموعه سازي در كتابخانه 
ـ                االيي داشـته  صورت بگيرد كه به راستي در تحوالت علمي و فرهنگي جامعـه اثربخـشي ب

 .  باشد

سـنجي هـم ماننـد هـر       سنجي و اطـالع   كند كه حوزة علم   يادآوري مي ) 1380(عصاره  
وي بر برخي از انتقادات مربوط به  . هايي است روش پژوهش ديگر داراي نواقص و كاستي      

عالوه بر مـشكالت وارد بـر اسـتناد بـه           تحليل استنادي تأكيد بيشتري دارد، و معتقد است         
اي، استناد بـه خـود، متـون چنـد نويـسنده          مانند  ( تحليل در مطالعات استنادي      عنوان واحد 
هاي علمي، ها، نوع منابع، تفاوت در نحوه استناد كردن در موضوعات مختلف رشته       مترادف

ها بر زبـان  هاي استنادي، تأكيد بيش از حد اين نمايه      هاي اطالعاتي نمايه  كامل نبودن پايگاه  
سـنجي خـود نيـز داراي     سـنجي و اطـالع    ، علم )يي در متون و غيره    هاي امال انگليسي، غلط 
 در پايان هم راهكارهايي بـه منظـور غلبـه بـر        .ها، مشكالت و مسائلي است    ابهامات، خالء 

  . كندها ارائه ميبرخي از اين كاستي
اي ديگر برخي از مشكالت مربوط به روايـي و پايـايي روش       در مقاله ) 1384(عصاره  
شـود كـه   كـشد و يـادآور مـي   داليل استناد را به چالش مي  . شمارددي را بر مي   تحليل استنا 

ميزان استفاده از يك منبع اطالعات روشن نيست، استناد كننده ممكـن اسـت بـه مـواردي                  
استناد كند كه به اصل پژوهش هيچگونه ارتباطي نداشته باشد، برخي استنادها ممكن است               

 صاحب نام باشـد، اسـتناد حتـي ممكـن اسـت بـراي          براي به نمايش گذاشتن اسامي افراد     
تر جلوه دادن اثر باشد، استناد به خود و دوستان، بديهي بودن       افزايش طول مقاله يا محققانه    

برخي مطالب از نظر استنادكننده و عدم استناد به آنها، سهولت دسترسي به آثار بـه عنـوان                   
ه در ايـن پـژوهش مـورد توجـه قـرار      يكي از داليل استناد و غيره از ديگر مواردي است ك 

  . گرفته است
سنجي در حوزة علوم انساني را در مقايسه هاي علماي چالشدر مقاله) 1386(داورپناه 
-پژوهشگران زيادي اسـتفاده از نمايـه  . هاي علوم مورد مطالعه قرار داده است با ساير حوزه 

ليل توسعة علمـي در علـوم   را در تح.) آي. اس. آي ( اطالعات علميهاي استنادي مؤسسة  
پوشش محدود منابع و مـدارك و در نظـر نگـرفتن برخـي          . اندانساني مورد انتقاد قرار داده    

گيرنـد و ماهيـت حـوزة    ها كه در علوم انساني بيشتر مورد استناد قرار مـي منابع مانند كتاب  
 نويـسندگان و  علوم انساني و تفاوت آن با علوم پايه، تفاوت رفتار انتشاراتي و ارجاع دهي         
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سنجي در حوزة علوم انساني معرفي شده       هاي پيش روي علم   پژوهشگران و غيره از چالش    
ها و اهداف هر رشتة علمي در تفـاوت رفتـار اسـتنادي     شود كه روش  وي يادآور مي  . است

ها ارتباطات رسمي مكتوب است، ماهيت برخي رشته. شودپژوهشگران آن حوزه متجلي مي
ابط غيررسمي برتري دارد، اين موارد چيزي نيست كه بتوان با اسـتخراج   در برخي ديگر رو   

داورپناه بـا طـرح مـسائل      . به دست آورد  . آي. اس. هاي آي سنجي از داده  مهاي عل شاخص
و فرنـر  ) 2001(هاي ليدزدورف سنجي به خصوص از منظر ديدگاههاي علمنظري و چالش  

اي استناد پايه تا چه حد در حـوزة علـوم           هكند كه شاخص  اين سؤال را مطرح مي    ) 2003(
اي دارد، انساني قابل كاربرد است؟ وي معتقد است از آنجا كه هر عملـي ريـشه در نظريـه              

. سنجي مغفول يا پنهان بمانـد هاي حاكم بر علمشناسي و روشنبايد پيوند ميان مباني روش  
ات علم به دليل ميان     هاي تركيبي كمي و كيفي در مطالع      وي به ضرورت به كارگيري روش     

سنجي به عنوان يـك حـوزة       دارد كه علم  كند و اظهار مي   اي بودن اين حوزه اشاره مي     رشته
هاي مختلـف در    اي با يك پارادوكس مواجه است كه ناشي از تفاوت در پارادايم           بين رشته 

سـنجي در سـطح كـالن نيازمنـد اجتمـاعي از            مطالعـات علـم   . علوم مورد مطالعة آن است    
هاي علمي حوزة علـوم    توان فعاليت هاي حوزة علوم نمي   بنابراين با پارادايم  . هاستدايمپارا

داورپناه به ضرورت توجه به ايـن مباحـث در ايـران هـم      . انساني را مورد سنجش قرار داد     
  . كنداشاره مي

سـنجي مبنـا و     هـاي علـم   دارند كه امروزه روش   اظهار مي ) 1386(مختاري و ميرزايي    
اي و جهاني عه و مشاركت علمي در سطوح مختلف فردي، سازماني، ملي، منطقه      معيار توس 

هـاي مؤسـسة    نامـه هـاي حاصـل از نمايـه      سنجي هم مبتني بـر داده     است و محاسبات علم   
هـاي علمـي تـابع    سنجي هم مانند ديگـر حـوزه     علم. است.) آي. اس. آي(اطالعات علمي   

اي بـودن آن، مـستلزم لحـاظ كـردن      يت بين رشته  هايي است كه بنا به ماه     ها و انگاره  نظريه
ها و ها و ديدگاهتوجهي به اين انگارهبي. هاي مختلف تمامي علوم دخيل در آن استديدگاه

هـاي  هاي خاص، باعث يكسونگري و نقص قابليـت    هاي برخي رشته  مبنا قرار دادن ويژگي   
هاي ناشي از خود اين تبه طوري كه محدودي. هاستآن در تحليل توسعة علمي همة رشته

هـاي مختلـف علـوم،    هـا و حـوزه  هاي ماهوي و دروني رشته ها از يك سو و تفاوت     پايگاه
عـواملي  . بـرد سنجي را زير سـؤال مـي   هاي علم مالحظة شاخص كاربرد يكسان و تفسير بي    

چون تفاوت ميزان تحت پوشش قرار گرفتن علوم تجربي، علوم اجتماعي و علـوم انـساني       
. المللي مجالت نمايه شده در آيهاي ملي يا بينگيريآي، يكسان نبودن جهت. اس. در آي
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هاي مختلف علـوم، تفـاوت در كـم و كيـف            ها و رشته  آي، بر حسب قلمروها، حوزه    . اس
دهي ها و متعاقب آن، تنوع الگوهاي نشر و استناد و رفتارهاي ارجاع     تكوين و توسعة نظريه   
غالب (هاي نشر و مخاطبان هدف، مانع زبان فاوت در محملهاي علوم، تپژوهشگران حوزه

، گـرايش بيـشتر بـه تـأليف فـردي در       .)آي. اس. هاي آي بودن زبان انگليسي در نمايه نامه     
هاي مختلف ارتباطي مكتوب در علوم      ها نسبت به برخي ديگر، استناد به رسانه       برخي رشته 

-هايي را در كاركردهـاي علـم  ره، تفاوتاجتماعي و انساني در مقايسه با علوم تجربي و غي      

شناسـي  ايـن دو در پايـان يـك روش   . ها سبب شده است   ها و حوزه  سنجي براي اين رشته   
هـاي كيفـي علـوم      انـساني و حـوزه    هاي علوم سنجي، به ويژه در حوزه    پيشنهادي براي علم  
برگـان هـر   هاي كنوني و داوري كيفـي خ اند كه تلفيقي از اصالح روش   اجتماعي ارائه كرده  

شود، امـا از آن جـا   هرچند اين روش هم اكنون هم در برخي مواقع اعمال مي       . حوزه است 
هـاي علمـي باعـث فراموشـي و ناديـده      رود كه توجه كمي صِرف به ارزيابي      كه بيم آن مي   

  .گرفتن ابعاد كيفي ارزيابي گردد، پيشنهاد اين دو پژوهشگر قابل تأمل است
 سنجيرويكردي انتقادي به مطالعات حوزة علم     «  با عنوان  اي در مقاله  )1386(حيدري  
سنجي مربوط به مركز تحقيقـات فنـاوري اطالعـات در        كه در همايش علم   » سنجيو اطالع 

علوم سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ارائه نمود به بررسي مهمترين موانع و مـسائل            
بنـدي  نـشان داد كـه تقـسيم    سـنجي  علممرور نوشتارهاي حوزة .  پرداختسنجيحوزة علم 

هاي اين حوزه صورت نگرفته است و بـه دليـل ايـن كـه در                جامعي از موانع و محدوديت    
بسياري از موارد، مسائل و موانع اعم و اخص به خوبي از يكديگر تفكيك نشده و معمـوالً       

هـاي  به طور كلـي چـالش     . بندي نيستند اند، اين موانع به آساني قابل دسته      در كنار هم آمده   
  :توان در چهار مقولة زير مورد بررسي قرار دادرا ميسنجي حوزة علمپيش روي 

 مبـاني و    و در رأس آنها ضعف    هاي سنتي حوزة كتابداري و علم اطالعات        نگراني  •
 و فلسفي، پشتوانة محكم و عميق نظري و نگرش جامع به اين حوزه با رويكرد كلي             فقدان  
بـه  . قابل تعمـيم اسـت  هم سنجي به حوزة علمو خاص به طور منطقي  شناختي، كه   معرفت

سـنجي نمـودي از مـسائل موجـود در حـوزة            عبارت ديگر بخشي از مشكالت حوزة علـم       
رف به مسائل و عدم ي صِ رويكرد رياضي و كم ،براي مثال . كتابداري و علم اطالعات است    
هـاي  پرسش ناهمخواني و   ة مورد پژوهش   پژوهش با مسئل   شناسيتوجه به هماهنگي روش   

  ؛ استاين مشكالت از نمودهاي عيني ي آن،پژوهشهاي اولويتبا  يك حوزه اساسي
اي ماننـد مـسائل مربـوط بـه          خاص حوزه  هاي و دشواري  يختشنامشكالت روش   •
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 ؛ و ناديده گرفتن برخي مسائل كيفي در آن؛استنادها و تحليل استنادي

 شناسي؛ وگان و اصطالح واژو ابهام درآشفتگي   •

در سنجش واقعي علـم و  . آي. اس.  ابزارهاي سنجش علم از جمله آي      حدوديتم  •
 .توليدات علمي

مهمترين موانعي كه فراروي   يكي از   در نهايت در اين پژوهش يادآوري شده است كه          
سنجي قرار دارد، ضعف مباني فلسفي و نظري آن است كه بـسياري از               مطالعات حوزة علم  

شــناختي از نتــايج و شــناختي و آشــفتگي واژهل روشهــاي ديگــر از جملــه مــسائكاســتي
هاي مربـوط   آيند، كه به دليل اهميتي كه دارند در كنار كاستي         زيرمجموعة آن به حساب مي    

حتـي ديگـر   . به ضعف مباني فلسفي و نظري و به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفتنـد          
براي مثال مشكالت مربوط   . ستندنياز از توجه بنيادين و نظري ني      گفته نيز بي  هاي پيش مقوله

هاي مؤسـسة اطالعـات علمـي در سـنجش علـم و             هاي پايگاه به تحليل استنادي و چالش    
بـه  . توليدات علمي هم با نگاه عميق و بنيادين نسبت به اين حوزه، ارتباط تنگاتنگي دارنـد        

اي توان اساس بسياري از مشكالت اين حوزه را كم توجهي بـه رويكردهـ         عبارت ديگر مي  
  . كيفي و مباني فلسفي و نظري دانست

  
 بنديجمع

سنجي بيانگر ابعاد گستردة موضوعاتي است كه در ايـن    مطالعة مباني و چارچوب علم    
چـه مـورد غفلـت واقـع شـده، مطالعـة            در اين ميان آن   . حوزه قابل بررسي و مطالعه است     

ه است كـه مطالعـة   در نوشتارهاي حوزة كتابداري هم آمد . سنجي است شناختي علم معرفت
شناسي و شناسايي ابعاد و رويكردهاي آن، به پژوهشگران كمك خواهد كرد            مفهوم معرفت 

هاي اين حوزه را بهتر درك كرده و به منظور كمك به ارتقاء تا استلزامات، تضمنّات و پيغام
  . سنجي از آن استفاده نمايندو روزآمدسازي يك حوزة خاص مانند علم

دهد كه ميزان مطالعات نظري در اين حوزه    ميسنجي نشان   حوزة علم پيشينة مطالعات   
يكي از مهمترين انتقاداتي كـه بـه مطالعـات حـوزة      . بسيار كمتر از مطالعات كاربردي است     

. گيري علم استسنجي وجود دارد، كم توجهي به ابعاد كيفي و نظري سنجش و اندازه           علم
 اوج اين انتقادها در دهة آخر قرن بيـستم و بـه     دهدها نشان مي  طور كه بررسي پيشينه   همان

   . نمايان شده است1994 در سال سنجيعلمنامة خصوص در ويژه
سنجي هم  شناسي علم مطالعة معرفت . تري دارد در زبان فارسي اين مسئله نمود روشن      



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

76

 هاي كم توجهي بهسنجي و جلوگيري از زياندر جهت توجه بيشتر به اين بعد از ابعاد علم     
ترين مـشكالت تحليـل     در پيشينة مطالعات انتقادي هم حرّي اساسي      . نمايدآن ضروري مي  

سنجي است، مسائل مربـوط بـه   استنادي را كه مهمترين روش و بخش عمدة مطالعات علم         
  .فرض و مشكالت مربوط به روش دانسته است

داند، اما هاي كمي و كيفي بسنجي ممكن است خود را جامع و در برگيرندة روش      علم
در عمل بيشتر مطالعات صورت گرفته در اين حوزه جنبة كمي و محدود به اسناد و مدارك 

سنجي يك حوزة رسد علماين در حالي است كه به نظر مي   . و برداشت محدود از آنها دارد     
-هاي حـوزه  قواعد و روشهاي آن بايد تابعاي است كه قواعد و روش تركيبي يا چندرشته  

از طرفـي  . هاي كمي و كيفي را در بر بگيـرد نجش باشد و بنابراين انواع روشهاي مورد س  
هـا در سـطوح   تر شده، و استفاده از اين مؤلفـه سنجي در عصر حاضر پيچيدههاي علم مؤلفه

از اين رو مطالعة مباني . سنجي به شكل كنوني استنظري و عملي مستلزم بازنگري در علم
سنجي به منظور حركت در ايـن مـسير و ارائـة راهكارهـايي            شناختي علم و جايگاه معرفت  

  . ها برگزيده شدبراي غلبه بر اين دشواري
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  مقدمه 
سنجي به تفصيل مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      شناسي و علم در اين فصل رابطة معرفت    

سـي چيـست؟ ايـن      شنا ي كه پيش آمد اين بود كـه معرفـت         سوالدر اين راستا اولين     . است
  :پرسش به دو صورت قابل بررسي است

اي از فلسفه    شناسي شاخه  توان گفت كه معرفت    در نگاه اول و در بياني ساده مي       ) الف
تـوان  يا با بسط اين تعريف مي. پردازد است كه به بررسي و پژوهش در چيستي معرفت مي     

هاي حصول معرفـت قابـل       اي از فلسفه دانست كه دربارة چيستي معرفت و راه          آن را رشته  
تـوان گـسترش داد و    دامنـة ايـن تعريـف را همچنـان مـي          . پـردازد  اعتماد به پـژوهش مـي     

شناسي را قلمروي از فلسفه به حساب آورد كه به بررسي مباني، ماهيـت و حـدود                   معرفت
پـردازد و قابليـت    هاي حصول معرفت مـي    معرفت، چگونگي پيشرفت معرفت، موانع و راه      

توان گفت كه شـناخت      در كل مي  . دهد عاهاي معرفتي را مورد سنجش قرار مي      اعتماد به اد  
شناسي، نـوع و اعتبـار هـر نـوع معرفـت ماننـد        مباني و منشاء، چارچوب و ساختار، روش  

  . گيرد شناسي مورد توجه قرار مي سنجي، در معرفت علم
، در شناسـي   بـاال و بـسط مفهـوم معرفـت    سـوال تر به    به منظور پاسخگويي جامع   ) ب

تـر ابعـاد مطالعـات     سنجي، بررسي و مطالعـة عميـق       گيري از آن در حوزة علم      راستاي بهره 
از اين رو قبل از هر چيز بايد روشن شـود ريـشة         . رسد شناختي ضروري به نظر مي     معرفت

گردد؟ مفاهيم معرفت و شـناخت كـه     مي شناسي به چه زماني باز     مفهوم و اصطالح معرفت   
شناسي بـا ديگـر ابعـاد     به كار برده شده، به چه معني است؟ معرفت     در عنوان اين اصطالح     

سنجي با كدام يك از ايـن ابعـاد همخـواني          اي دارد و علم    مطالعات علم و دانش چه رابطه     
در اين نوشته به چه معناست؟ اهميت و فايدة مطالعـات           » سنجي شناسي علم  معرفت«دارد؟  
سـنجي   شناسـي در علـم      اساسي معرفت  تسواالسنجي، در چيست؟     شناسي در علم   معرفت

هاي كسب معرفت قابـل      سنجي چه نوع معرفتي است؟ ابزارها، منابع و روش         چيست؟ علم 
هـا  سـنجي از كـدام يـك از آن         ند و علـم   ا شناسي كدام  رويكردهاي معرفت  اند؟ اعتماد كدام 

اين سنجي چيست؟ و باالخره      شناسي در علم   مند شده است؟ موضوع مطالعات معرفت      بهره
  سنجي وجود دارد؟  شناسي و علم اي بين معرفت كه چه رابطه

ت سـواال در اين راستا و در ادامه سعي بر آن است تا با بررسي اجمـالي هـر يـك از                  
سنجي را تـا حـدودي كـه بتـوان در      شناسي و رابطة آن با علم  فوق، چارچوب كلي معرفت   

سـنجي   شـناختي علـم    ه معرفت هاي بعد، از آن در جهت روشن نمودن مباني و جايگا          فصل
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  . بهره برد، نمايان گردد
  

  شناسي اصطالح معرفت
شناسـي اسـت، قـدمتي بـسيار          ارزش شناخت كه محور اصلي مـسائل معرفـت         مساله

اي از مباحـث عقلـي كـه     نمونة اين مباحث را به طـور پراكنـده در مجموعـه       . طوالني دارد 
تـوان مـشاهده    فلسفه، به روشـني مـي  خوانده شده است، يا در تاريخ       » حكمت«يا  » فلسفه«

تـرين مباحـث    يكـي از مهـم  » هـا و ابزارهـاي معرفـت بـشري     راه «مـساله همچنـين،  . كـرد 
شناسي در   شناسي در ميان فيلسوفان پيش از سقراط بوده است، اما اصطالح معرفت            معرفت

   ).1385رضايي، (قرن نوزدهم وضع شد 
ايـن  . اسـت » Epistemology «شناسـي معـادل واژة اپيـستمولوژي       اصطالح معرفـت  

» logy«به معناي دانش و معرفت و پسوند        » episteme«عبارت از دو كلمة يوناني اپيستمه       
به معني اصل استدالل يا نظريه، يا تبيـين و مبنـاي عقالنـي           » logos«برگرفته از واژة يوناني   

. شود  ناخته مي ش »نظرية معرفت«تركيب اين دو واژه در مجموع به عنوان       . گرفته شده است  
 Theory«شناسي در زبان انگليسي عبارت  از اين رو، تعبير رايج و معادل اصطالح معرفت

of knowledge « المعرفه نظريه«معادل اين اصطالح در زبان عربي . است» نظرية دانش«يا «
 در زبان فارسي هم). 1384شمس،  (است  » ابيستمولوجيا«يا واژة معرَّّب اپيستمولوژي يعني      

 شناخت، نظرية شناخت، فلسفة     مسالهشناسي،   شناسي، شناخت  تاكنون از اصطالحات دانش   
. شناسي به عنوان برابرنهادة اين اصطالح استفاده شده اسـت          شناخت، فلسفة علم و معرفت    

شناسـي رواج بيـشتري    از ميان اصطالحات فوق امروزه اصطالحات فلسفة علـم و معرفـت    
از . شناسي ركن اساسي فلسفه بوده است      ط قرن بيستم معرفت   از قرن هفدهم تا اواس    . دارند

رسد  به نظر مي. شناسي را گرفته است اين تاريخ به بعد، فلسفة علم تا حدودي جاي معرفت
علم و  مفهوم  ها نسبت به     مدرن و توسعة ديدگاه    در عصر حاضر با ظهور رويكردهاي پست      

تـر و در قالـب    لبتـه از منظـري زمينـي       ا -را) شناسـي  معرفت(بار ديگر فلسفة دانش      ،دانش
 به جاي فلسفة علم نشانده -شناسي معرفت شناسي اجتماعي و جامعه مفاهيمي مانند معرفت 

  .است
  

  مفهوم و تعريف معرفت و دانش
شناسـي اسـت، از ايـن رو بـه           ساز درك بهتر مفهوم معرفت     درك مفهوم معرفت زمينه   
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 است بحث را با معاني لغوي و اصطالحي         شناسي بهتر  منظور شناخت بيشتر مفهوم معرفت    
  .معرفت و كلمات و اصطالحات مترادف آن آغاز كنيم

هـاي دانـستن، شـناختن، آگـاهي      در متون عمومي و غيرتخصصي به طور معمول واژه     
داشتن، درك كردن، معرفت، شناخت، شناسايي، دانش، علم و مانند آن، به طور يكسان و به 

تعدادي از . روند در زبان انگليسي به كار مي» Knowledge«ژة جاي هم، به عنوان معادل وا
در زبـان   » علـم «براي مثـال، واژة     . اند اي پيدا كرده   هاي اخير معناي ويژه    ها در دهه   اين واژه 

هاي رايج كنوني بيشتر در برابر واژة انگليـسي       در زبان فارسي در متن    » دانش«عربي و واژة    
»Science «  تـوان بـه سـادگي و بـدون هـيچ       اين رو اين دو واژه را نمي  از  . روند به كار مي

ايـن در حـالي اسـت كـه معـادل يونـاني       ). 29-28، ص 1384شـمس،  (ابهامي به كـاربرد     
و علم » Knowledge«در معنايي عام هر دو اصطالح دانش » Episteme«اصطالح معرفت 

»Science «شود را شامل مي.  
 1840نخستين بار در سال . ي سابقة درازي ندارد در زبان انگليسScienceواژة علم يا 

» فلسفه علوم اسـتقرايي   « را در كتاب خود با عنوان        Scientist واژة دانشمند    1ميالدي ويول 
، از  »Scientia«شناسي، علم با مفهـوم       از نظر ريشه  ). 31-30، ص   1354،  2برنال(به كاربرد   

ته شده كه بـه طـور سـاده بـه معنـاي        به معناي آموختن و دانستن گرف     » Scire«واژة التيني   
ها، فالسفه و دانشمندان     اما با پيشرفت علوم و تخصصي شدن آن       . شناخت تلقي شده است   
 محدود كردند و آن را تنها -گرا  به ويژه برپاية اصول فلسفة اثبات–قلمرو معني اين واژه را 

بـه  .  تجربـه دانـستند  هـا از راه مـشاهده و       شامل مطالعه و بررسي منظم كمي و عيني پديده        
علم در ايـن  . رود براي علوم طبيعي به كار مي  » Science«طوري كه در زبان انگليسي واژة       

هاي طبيعي و بررسـي    شود كه دربارة پديده    مند تلقي مي   معني به عنوان يك نوع دانش نظام      
. پردازد  ميشود، به مطالعه ها به كمك آنها بيان مي منطقي روابط ميان مفاهيمي كه اين پديده     

» Wissenchaft«ترين معادل اصطالح علم و دانـش در زبـان آلمـاني واژة     در مقابل نزديك 
نامنـد،   شود كه آن را علـم مـي   مندي مي است كه هنوز هم نه تنها شامل تمام مطالعات نظام         

، ص 1363دهباشـي،  (شود  اللغه و فلسفه را هم شامل مي     مند تاريخ، فقه   بلكه مطالعات نظام  
  ). 1، ص 1371ير،   دمپي؛15

شود كه غفلت از اين  امروزه در زبان فارسي علم به دو معني متفاوت به كار گرفته مي         
. معني اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است. شود دو معني باعث مغالطه مي    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Whewell 

2. Bernal 
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ـ     » Connaissance«در زبان انگليسي و     » Knowledge«كلمة   ن در زبان فرانسوي معادل اي
هايي است كه مبتنـي بـر تجربـة      اما علم در معناي دوم منحصر به دانستني       . اصطالح هستند 

كلمـة  . گيـرد  هايي كه آزمون پذير نيستند، قرار مـي        اين معني در برابر دانستني    . حسي باشند 
»Science «     علم به معنـاي دوم بخـشي از علـم بـه            . در انگليسي معادل اين اصطالح است

 رشد علم به معناي دوم عمدتاً از آغاز دورة رنسانس بـه بعـد شـروع              .معناي اول آن است   
شود، در حالي كه علم به معناي مطلق آگاهي و دانش بـا تولـد بـشر آغـاز شـده اسـت         مي

بـراي  . شـود  پيچيدگي در معناي علم و دانش به اين نكات محـدود نمـي  ). 1376سروش،  (
دانـشمند و عـالم، درسـت بـرعكس     نمونه در فرهنگ ايراني اسالمي كـاربرد دو اصـطالح         

استعمال آن در فرهنگ غرب بوده است؛ به طوري كه اصطالح عـالم كـه برگرفتـه از واژة                   
شود، در مقابل دانـشمند كـه از    علم است براي علماي دين، فلسفه و كالم به كار گرفته مي       

ار اندركاران حـوزة علـوم پايـه و طبيعـي بـه كـ              ريشة دانش گرفته شده براي معرفي دست      
  .رود مي

در . اند تا از معرفت تعريف جامع و مـانعي ارائـه دهنـد     از ديرباز فيلسوفان بر آن بوده     
بـاور صـادق   «افالطـون معرفـت را   . گردد ترين تعريف به آثار افالطون باز مي  اين باره رايج  

شـايد بـه   . تعريف افالطون از معرفت بيش از دو هـزار سـال رواج داشـت     . داند مي» موجه
از اين تعريف به خاطر تعـداد   . شود يل به عنوان تعريف يا تحليل معيار شناخته مي        همين دل 

بنـا بـر مفهـوم سـنتي يـا      . هاي اصلي آن، به تحليل سه جزيي هم تعبيـر شـده اسـت           مؤلفه
كالسيك معرفت، تحقق سه شرط موجود در اين تعريف، الزمة علم به درسـتي و صـحت                 

ي كه براي معرفت نسبت به يك قضيه، اول قـضيه  به اين معن. يك قضيه براي هر فرد است   
بايد صادق باشد، دوم آن قضيه بايد مورد قبول آن شخص باشد و سـوم آن قـضيه بايـد از            

از ايـن  ). 53، ص 1384شمس، (نظر او معلوم، يا به عبارتي مسبوق به دليل و حجتي باشد    
 معرفت او صادق باشـد،   معرفت دارد كه اوالxًتوان گفت كه يك فرد به  رو در صورتي مي 

چنانچـه  .  داشـته باشـد    xاي بـراي درسـتي        باور داشته باشد و ثالثاً شواهد و ادله        xثانياً به   
من به آن «توان در مورد آن گفت كه   اي حتي يكي از اين شرايط را نداشته باشد، نمي          گزاره

» صـادق موجـه  باور « معرفت را 1960شناسان تا دهة  ؛ به همين خاطر معرفت  »معرفت دارم 
تا اين كـه  . ها در سطح وسيعي مقبوليت داشت اين تعريف يا تحليل تا مدت . تعريف كردند 

شناختي به بررسي اين عناصر  هاي معرفت در نيمة دوم قرن بيستم بخش عظيمي از پژوهش       
. شناسان عناصر اين تعريف را مورد نقـد قـرار دادنـد            اختصاص يافت و تعدادي از معرفت     
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ها راسل اين تعريف را مـورد    و حتي قبل از آن4 و ادموند گتيه  3 جان هاسپرس  افرادي مانند 
 ارائـه   1963ترين نقدها از ادموند گتيه است كه در سال           معروف. اند نقد و بررسي قرار داده    

و بحث و جـدل  » آيا معرفت باور صادق موجه است؟  «اي با عنوان     گتيه با انتشار مقاله   . شد
وي بـا طـرح     . ها شدت و سرعت بيشتري بخشيد      ت، به اين بحث   در تعريف و اركان معرف    

رغم  گتيه مواردي را نشان داد كه علي. چند مورد نقض، بر اعتبار تحليل متعارف يورش برد  
اين كار وي سرآغاز تحـوالت و       . ها صادق نبود   گانه، اطالق معرفت به آن    وجود شرايط سه  

راد گتيه به تحليل متعارف معرفـت بـه         اي. شناسي شد  هاي بسيار جدي در معرفت     دگرگوني
اي تعريف فوق را ناكافي دانسته و سعي  پس از او عده. شهرت پيدا كرد»  گتيهمساله«عنوان 

اي شـرط سـوم را از اصـل منكـر      عـده . در ترميم آن نمودند و شرط ديگري به آن افزودند        
كـساني  . كـر كردنـد  برخي اركان اصلي را پذيرفتند، اما تفسيرهاي ديگري براي آن ذ       . شدند

گانه افزودند، خود در يقين بـه آن شـرط اخـتالف    هم بودند كه شرط ديگري به عناصر سه     
كردند و هر يك چيزي را به عنوان شرط چهارم معرفت بيـان كردنـد، امـا ايـن كـه شـرط         

هـا ادامـه دارد    حلي مقبول همگان نيست و هنـوز هـم ايـن مناقـشه        چهارم چيست هيچ راه   
  ).39ص ، 1385رضايي، (

 تحليـل يـا تعريــف معرفـت هنـوز هـم يكــي از بحـث برانگيزتـرين مباحــث        مـساله 
و اتفـاق نظـري دربـارة تعريـف يـا           ) 37، ص   1385رضايي،  (شناسي معاصر است     معرفت

امروزه به طور معمول معرفت را بر اساس مراتب و اقسام آن و . تحليل معرفت وجود ندارد
فيلسوفان مسلمان معاصر معمـوالً   . كنند دي و بررسي مي   بن هايي دسته  در قالب انواع و مقوله    

معرفت را به معناي مطلق آگاهي و علم گرفته و همة اقسام معرفت، اعم از معرفت باواسطه 
واسطه و اعم از مفهوم و قضيه، يا به عبارتي تصور و تـصديق را مـورد بررسـي قـرار      و بي 
قــي معرفــت مــشكلي در بحــث آنــان معتقدنــد عــدم دسترســي بــه تعريــف حقي. انــد داده

دانان و حكماي مسلمان، مفهوم معرفت را بديهي،  حتي منطق. آورد شناسي پديد نمي  معرفت
در كـل،   . داننـد  شناسي را كـج راهـه مـي        ناپذير و رويكرد فلسفة تحليلي در معرفت       تعريف

شـود، بلكـه بـا توجـه بـه مراتـب و              هاي موهوم يا مشكوك اطـالق نمـي        معرفت به گزاره  
هاي پيشيني و   شناسي و رابطة گزاره    معرفت در    معناي معرفت  ،معرفتبردهاي گوناگون   كار

شـود كـه نـسبت بـه آن       اي اطالق مـي    توان گفت كه معرفت به گزاره      پسيني با معرفت، مي   
  .)1386زاده،  حسين(معرفت ظنّي يا علم متعارف يا معرفت يقيني وجود داشته باشد 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. John Hospers  

4. Edmond Gettie  
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هـاي   هـا و بافـت      مفهومي كلي نيست كه در حـوزه       از نظر برخي از فيلسوفان معرفت     
هاي گونـاگون متفـاوت    گوناگون اشتراك معنايي داشته باشد، بلكه كاربرد معرفت در حوزه    

هاي مختلف معاني متفاوتي دارد و گاهي تنها وجه اشـتراك   در واقع، دانش در حوزه    . است
هاي اجتماعي بيرون   پديدهتوان دانش را از ميان ديگر پس نمي. آن فقط در لفظ دانش است   

بلكـه بايـد آن را در يـك ديـدگاه     . كشيد و آن را به صورت مجزا و مـستقل تعريـف كـرد         
ها را  رابطه و تعامل آن با ديگر پديده. ساختاري كاركردي يا در بافتار خاص خود تبيين كرد

 يـك  شناسايي نمود و جايگاه آن را در بـين آنهـا نمايـان سـاخت و كاركردهـاي آن را در             
شناسـي دانـش و    جامعـه . نگرش كلي و در ميان ديگر ساختارها و كاركردها نمايان ساخت    

هـاي   علم هم به همين داليل به وجود آمده و تأثير شرايط اجتماعي را بر روي نظام دانـش         
  .كند اجتماع بررسي مي

طور كه ذكر شد واژة معرفت طيف معاني گسترده و متنوعي دارد، به طوري كـه              همان
بلكه دربـارة  . رود هاي آن تنها دربارة آدمي به كار نمي  زبان عادي واژة معرفت و مترادف  در

در حالي كه . شود ها و حتي حيوانات هم از اين مفهوم استفاده مي       خداوند، فرشتگان، انسان  
مقـصود از معرفـت در   . نگـرد  اي انساني مي شناسي، به معرفت صرفاً به عنوان پديده  معرفت
در » 5معرفت انساني «. ي همان معرفت متناسب با امكانات شناخت آدمي است        شناس معرفت

تـوان   به پيروي از اين استدالل مـي      ). 1384شمس،  (گيرد   اي شكل مي   شرايط و فرايند ويژه   
دانش انساني مدون و مـضبوط و    «سنجي هم منظور از دانش و علم         گفت كه در حوزة علم    

سـنجي   مفهوم علم در علـم . است» هاي اطالعاتي علمي، در قالب تعداد محدودي از محمل      
مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     ) حيدري، در دست چاپ ب    (اي مجزا توسط نگارنده      در مقاله 

  .است
  
  شناسي و ديگر ابعاد مطالعات فلسفي معرفت

سنجي به راحتي از بقية موارد سنجشي در كتابداري و علم اطالعات    طور كه علم   همان
 جا كه الزم باشد ابعـاد ايـن قـضيه در سـطح وسـيعتري بررسـي        قابل تفكيك نيست و هر    

سـنجي را هـم در بـر بگيـرد، در        سنجي و حتي وب    سنجي، اطالع  شود كه مباحث كتاب    مي
شناسـي بـه    شناسي هم بايد يادآوري شود كه معرفت شناسي و رويكرد معرفت   مورد معرفت 

تـوان   ك نيست و تقريباً مي    شناسي قابل تفكي   شناسي و ارزش   شناسي، روش  راحتي از هستي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. human knowledge 
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شناسـي مـورد توجـه قـرار      سنجي با تأكيد بيشتر بر معرفـت  گفت كه در اين جا فلسفة علم  
شناسـي   سنجي هرگاه از ماهيت و هويت صحبت به ميان بيايد، وارد هستي       در علم . گيرد مي

ي شود، به نوعي درگير مسائل ارزشـ       شناختي صحبت مي   ايم، وقتي از ملزومات معرفت     شده
شناسي و منطق پـيش روي   زنيم، روش شويم، و هنگامي كه از روش حرف مي     و اخالق مي  

  .گيرد ما قرار مي
هاي مطالعاتي در فلسفه است كه دربارة ماهيـت      ترين زمينه  شناسي يكي از مهم    معرفت

هاي مطالعات  كند و به عنوان مكملي براي ديگر ابعاد و زمينه     شناخت و امكان آن بحث مي     
در . آيـد  شناسي و اخـالق بـه حـساب مـي     شناسي، زيبايي شناسي، روش مانند هستيفلسفي  

نظرهاي زيادي وجـود  ها اختالف مورد حدود و ثغور و اولويت داشتن هر يك از اين مقوله   
شناسي تأكيد داشـته اسـت، حتـي     دارد، به طوري كه اكثر مطالعات فالسفة باستان بر هستي 

در قـرون جديـد مطالعـات       . كنند ياد مي » وجود ذهني «ان  فالسفة مسلمان از معرفت به عنو     
شناسـي   اند و حتي برخي پژوهشگران روش      شناسي ميل كرده   فلسفي بيشتر به سوي معرفت    

تعدادي هم عقيده دارنـد  . اند شناسي مورد مطالعه قرار داده  را به عنوان زير مجموعة معرفت     
شناسي، اخالق و  شناسي، زيبايي ، روششناسي كه اصوالً قبل از هرگونه مطالعه دربارة هستي

غير آن ابتدا بايد روشن شود كه حد و حدود توانايي انسان براي پرداختن به اين مـسائل و      
 ضــرورت و اولويــت مطالعــات مــسالهايــن . ميــزان شــناخت آنهــا در چــه حــدي اســت

  .كند شناسي را بيشتر روشن مي معرفت
  

  ساير ابعاد مطالعات علم و دانش
هايي بودنـد كـه علـم و دانـش را مـورد       ريخي فالسفه يكي از نخستين گروه  از نظر تا  

توجه قرار دادند؛ شايد به اين خاطر است كه برخي فالسفه معتقدند كه پژوهش دربارة علم 
و دانش، در تخصص هيچ متخصصي نيست و از آن جا كه پژوهش دربارة علم و شرايط و      

ام بر عهدة فالسـفه بـوده اسـت، در چـارچوب        االيامكان حصول، ركود و رشد آن از قديم       
در عصر حاضر نيز، آن . فلسفه قرار دارد؛ و اگر سنجيده و پژوهشي باشد، فلسفة علم است        

مدعي است، ماندگارترين گزارش دربارة علم و ) 357، ص   1386(گونه كه داوري اردكاني     
وضـعيت  «عنـوان  فيلسوف فرانـسوي بـا   ) 1979 (6اي است كه ليوتار پژوهش علمي، رساله  

  .نگاشته است» گزارشي دربارة دانش: مدرن پست

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. Lyotard 
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اصوالً معرفـت   . تواند منكر نزديكي و تعلق مقولة معرفت به فلسفه باشد          كس نمي هيچ
پيش از آن كه يك مفهوم اجتماعي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، سياسـي و غيـر آن باشـد،     

شناسي هـم   معرفت. ش غلبه دارديك مفهوم فلسفي است و بعد شناختي آن بر وجوه ديگر         
شود، از ايـن رو، پژوهـشگر حتـي بـه      هاي اصلي فلسفه شناخته مي   به عنوان يكي از شاخه    

هنگام زميني كردن معرفت و توجه به رابطة آن با زمينـه و شـرايط اجتمـاعي هـم عبـارت             
كـه  » شناسـي معرفـت    جامعـه «تر است بـه      را كه مفهومي فلسفي   » شناسي اجتماعي  معرفت«
اما بايد دانست كه امروزه روشـن شـده كـه     . دهد شناختي دارد، ترجيح مي    ويكردي جامعه ر

خود فلسفه نيز يك مفهوم اجتماعي است؛ از طرفي، رويكرد غالب به علم و دانش در عصر 
توان گفت كه معرفت و دانش صـرفاً در   از اين رو، مي . شناختي است  حاضر رويكرد جامعه  

توان با رويكردهاي مختلف مورد بررسـي قـرار     و دانش را مي    انحصار فلسفه نيست و علم    
تاريخ معرفت و علم، : ها عبارتند از داد، همچنان كه اين كار انجام شده است و برخي از آن   

شناسي معرفت و علم، اقتصاد علم و دانش، هستي شناسي علم و دانش،       فلسفة علم، جامعه  
شناسـي   نش، جغرافياي علم و دانـش، انـسان  روانشناسي علم و دانش، فيزيولوژي علم و دا     

  .سنجي علم و دانش، علم
هاي گوناگون و گاه حتي متفاوتي از مطالعات علم و دانش وجود    ها و برداشت   ه ديدگا

: هـا عبارتنـد از   انـد كـه برخـي از آن    هاي گوناگوني معرفي شده دارد و اين مفاهيم با عنوان  
ي علـم، تـاريخ و مطالعـات اجتمـاعي علـم،           ، مطالعـات اجتمـاع    7نظرية دانش، علـمِ علـم     

شناسـي دانـش،     گـذاري علـم، جامعـه      ، فـرادانش، مطالعـات سياسـت      8شناسي، فراعلم  علم
شناسي اجتمـاعي،   شناسي شناخت، معرفت شناسي معرفت، جامعه   شناسي علم، جامعه   جامعه

  .پژوهي، مطالعات علم و فناوري و مديريت پژوهش و توسعهمطالعات علم يا علم
ايـن  ). پارادايم غالـب  (شود   اي تعريف مي   ر هر عصري رابطة انسان و جهان به گونه        د

كند، يعني تعريف علم و دانش بر        تعريف، تعريف علم و دانش در آن دوره را نيز تبيين مي           
تـوان   براي مثال، در طول تاريخ زندگي بشر چند دورة كلي را مـي . شود اساس آن انجام مي 

. هاي متفاوت برخورد و نحوة تعامل انسان با جهـان بـوده اسـت    وهتصور كرد كه بيانگر شي    
براي مثال، رابطة انسان و جهان در عصر فالسفة بزرگ حالت پرسشگري نسبت به طبيعت          

عصر مدرن دورة تقابل و تضاد انسان با طبيعـت بـوده   . و تطابق انسان با جهان داشته است      
 در عصر پست مدرن اين جريان كم كم بـه       رسد از نيمة دوم قرن بيستم و       به نظر مي  . است

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7. Science of science 

8. Metascience  
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رود، از ايـن   تر شدن رفتار انسان و هماهنگي و تعامل بيشتر با جهان پيش مـي        سوي طبيعي 
  .توان آن را دورة تعامل ناميد رو مي

هاي اوليه مبناي معنوي و الهي و حـالتي قدسـي داشـته           معرفت و دانش در نزد انسان     
اي است كه اگوست كنت در   و پوزيتيويستي سه مرحلهشناختي، فلسفي تبيين اسطوره. است

از نظـر كنـت، در ابتـدا داليـل اتفاقـات مـاوراء       . تحول دانش بشر به آنها اشاره كرده است   
رغم نظر او اين سير معنوي تا قرون اخير رواج داشته است،      طبيعي بوده است، هرچند علي    

پرسـشگري يونـان باسـتان بـا        . دارداما رويكرد غالب دانش در آن دوره با نظر او مطابقت            
اين شيوة تفكر و برداشت نسبت به دانـش رفتـه رفتـه             . تحليل فلسفي و عقالني همراه بود     

گرايي كـه بـا    اثبات. شناختي نوين داد جاي خود را به مكاتب فلسفي و رويكردهاي معرفت 
هـا،   بـا ايـن گـرايش   . شود، دانش را بر حس و تجربـه بنيـان نهـاد         اگوست كنت شروع مي   

هــا و  از نظـر پوزيتيويــست .  و دانــش رواج يافــت رويكردهـاي پوزيتيويــستي بــه معرفـت  
 است؛ يعني آنچه در ذهـن اسـت، نمايـانگر واقعيـت             Representativeگرايان دانش    واقع

  .بيروني است و ذهن انعكاسي از عالم واقع است
و امروزه نيز، همچنان كرد  تازي ميها يكه ها اين رويكرد بر تمام علوم و دانش      تا مدت 

امروزه در دنيـاي معاصـر رويكردهـاي    . آثار و تبعات آن به صورت بنياني باقي مانده است         
كم معرفت حالتي نسبي بـه خـود      رفته و كم   سوالبنيادگرايانة گذشته نسبت به معرفت زير       

سـوژه  برد و رابطة     گرايي كمتر فرمان مي    يعني ديگر از عينيت طرفداران تجربه     . گرفته است 
هم هنگام اذعان   ) 65، ص   1387(شايد حرّي   . جاي آن را گرفته است    ) عين(و ابژه   ) ذهن(

. ، بـه ايـن معنـا نظـر داشـته اسـت      »اطالعات چيزي جـز انتقـال رابطـه نيـست     «به اين كه    
شناختي گذشته ذهن و تأثيرات اجتمـاعي، فرهنگـي، روانـي را ناديـده           رويكردهاي معرفت 

گرايي افراطي كه با واقعيت زندگي هماهنگ نبود، بـه            نوع عينيت  گرفتند و در واقع يك     مي
  . شناسي غالب مطرح بود عنوان رويكرد معرفت

شناسي، معرفت از حالت تقدس باستاني خارج شـده   در واقع در سير تحوالت معرفت  
به طوري كه برخي عقيده دارند معرفت و دانـش سـير    . تري پيدا كرده است    و حالت زميني  

يعني معرفـت در دنيـاي پيچيـدة امـروز     . فته و به سوي اطالعات در حركت است      نزولي يا 
در قرون اخير معنا و مفهوم دانش به عنـوان عنـصري   . جاي خود را به اطالعات داده است  

  اساسي در رقابت جهاني براي قدرت، به عمل، فناوري، رفـاه و ارتبـاط و آسـايش خيلـي                  
  .نزديك شده است
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توان به صـورت انتزاعـي و         است كه معرفت و دانش را نمي       امروزه ديگر روشن شده   
. هاي جهاني، اجتماعي، انساني، فرهنگي و غيره مورد بررسي قرار داد      مستقل از ديگر پديده   

ها جدا نيست، بلكه زمينه، فضا و چارچوبي كه دانـش در آن         دانش از ديگر مسائل و پديده     
ـ  گيرد، نقش و تعريف آن را مشخص مي        قرار مي   و  در واقـع دانـش از بافتـار و زمينـه    . دكن

شود، جدا نيست و تابعي است از ديگر ابعاد اجتمـاعي،          اي كه دربارة آن صحبت مي      جامعه
، 1386نقل در داوري اردكاني،  (خالصه آن كه به قول رورتي       . اقتصادي، فرهنگي و غير آن    

  .علم نوعي همبستگي است) 232ص 
جامعـه و  «با انتخاب عنوان   ) 1364(چايلد  . ستنددانش و جامعه به شدت در ارتباط ه       

از نظـر او دانـش   . براي كتاب خود، بر ارتباط ايـن دو مفهـوم تأكيـد نمـوده اسـت               » دانش
هـا مفيـد واقـع      هـاي مـشترك انـسان      بازنمايي پندارگونة دنياي خارج است كه در فعاليـت        

حاصل اين تعامل » نششناسي علم و دا جامعه«و » شناسي اجتماعي معرفت«مفاهيم  . شود مي
  . است، از طرفي فرهنگ يعني دانش مشترك

كننـد، يعنـي    امروزه برخي دانش را با تبلور يافتن آن در ابزارهاي فناورانه تعريف مـي        
رّي     . شود دانش با فناوري تعريف مي    در قالـب مفهـوم   ) ؟(اين همان چيـزي اسـت كـه حـ

 در حالـت فـردي و اجتمـاعي قابـل           مسالهاين  . به آن اشاره كرده است    » اطالعات منجمد «
چه يك فرد يـا پژوهـشگر ابزارهـا و فنـاوري           هاي اجتماعي چنان   در مناسبت . تحليل است 

قادر است بيشتر ) در شرايط مساوي با ديگران از ابعاد ديگر(بيشتري در اختيار داشته باشد، 
هـاي  در وضعيت اجتماعي هم روشـن اسـت كـه ابزار       . به توسعه دانش مكتوب كمك كند     

فناورانة اطالعاتي و ارتباطي امروزه چه تحوالتي در سطوح مختلف اجتمـاعي و فرهنگـي                
دانـش در  . انـد  اصوالً علم و فناوري در طول تاريخ رشـد يكـديگر را تـسريع كـرده             . دارند

كند و نمـود و   تري پيدا مي صورتي كه به فناوري تبديل شود يا به عمل درآيد ارزش واقعي     
فناوري به عنوان ثمره و همـزاد علـم وضـع زنـدگي             .  قابل درك است   ظهور آن براي همه   

چنان متحول ساخته كه برخي شأن علم در دنياي معاصر را همچون شـأن ديـن    انسان را آن  
   ).166، ص 1386داوري اردكاني، (اند  در جوامع ديني دانسته

ينـي بـه    دانش به صورت تنگاتنگي با ايدئولوژي و ديـن ارتبـاط دارد و در جوامـع د                
در تعليمات . گيرد و تعريف دانش در اين جوامع تحت تأثير دين است شدت از آن تأثير مي

حكمـاي اسـالمي دانـش را    . آيد ديني دانش واقعي عرفان است كه بدون تقوا به دست نمي 
    .دانند وجود ذهني مي
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و دانش با اخالق هم در ارتباط است، به اين معني كه دانـش بايـد در اخـالق فـردي         
اهميت اين رابطه در حدي است كه عالم بي عمـل را بـا زنبـور بـي      . اجتماعي متبلور شود  

علم را منشاء همـة كمـاالت روحـي و معنـوي، و سـعادت دنيـوي و          . كنند عسل قياس مي  
  .دانند اخروي را در گرو علم و دانش و دست يافتن به حكمت مي
از ايـن رو،  . كار هم ارتباط دارددانش با سود و فايده هم در ارتباط است و با عمل و      

دانش با منـافع انـساني ارتبـاط تنگـاتنگي     . دانند عملگرايان نتيجة نهايي دانش را منفعت مي  
بر اين مبنا هابرمـاس نـام كتـاب خـود را     . منافع انساني در ساخت دانش دخيل است  . دارد

ي كه تضاد منافع در   كند تا زمان   هابرماس استدالل مي  . گذاشته است » دانش و عالقة انساني   «
جوامع انساني وجود داشته باشد، معرفت و دانش تحت تـأثير آن خواهـد بـود و تحريـف             

  .خواهد شد
دانش حالت دروني دارد و البته اين حرف به اين معني نيست كه دانش بايد كـامالً از              

ابـل  يك نكتـة ق . دانش با آرامش و ناآرامي دروني هم در ارتباط است       . عينيت به دور باشد   
تأمل در مورد معرفت و دانش افراد و قضاوت دربارة آن اين است كه در نهايت و در كـل                

 را به دنبـال  سوالچه ميزان در خوشبختي و آرامش آنها مفيد واقع شده است؛ كه البته اين            
دارد كه آيا خوشبختي معيار مناسبي است؟ دانشمندان و بزرگـان زيـادي در تـاريخ وجـود      

انـد، ولـيكن در نهايـت     زنـدگي كـرده  ) حـضرت ايـوب عليـه الـسالم       ( بال   اند كه در   داشته
  .اند خوشبخت شده

منـد بـه زبـان       اي عالقـه   ها به طور فزاينده    در طول پنجاه سال گذشته، علوم و فناوري       
اي بـر دانـش      تحوالت تكنولوژيكي اثر قابل مالحظه    . اند و زبان دانش فرق كرده است       شده

ها اكنـون در حـال    سازي ماشين سازي و تجاري فشرده. كرده است  ايگذاشته و آن را رايانه   
بندي، قابل دسترس و     ها كسب، طبقه   متحول ساختن طريقي هستند كه در آن علوم و دانش         

اكنون ديگر دانش به خودي خود هدف نيست، بلكه بـراي آن توليـد             . شوند برداري مي  بهره
  ). 181-180، ص 1382ساراپ، (شود كه فروخته شود  مي

خواسـت  «دانش با سياست و قدرت به شدت ارتباط دارد، به طوري كـه نيچـه آن را          
چرا دانش بعضي از افراد مورد توجه قـرار  . دانش يك مفهوم سياسي است    . داند مي» قدرت

گيري دانش  شود؟ معيار سنجش و اندازه گيرد و به دانش تعدادي ديگر هيچ توجهي نمي       مي
كنند كه دانش چيست؟ يا چه كساني دانش دارند  ساني تعيين ميچيست؟ اصالً چه فرد يا ك   

بنـدي   و چه كساني از آن برخوردار نيستند و آنـان كـه دانـش دارنـد چگونـه آن را درجـه              
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بر اين باور اسـت كـه قـدرت و دانـش         ) 181، ص   1382نقل در ساراپ،    (كنند؟ ليوتار    مي
كند؟  چه كسي دانش را تعيين مي: كه اين است مساله هستند و آن  مسالهواقعاً دو جنبة يك     

از نظر ميشل فوكو كه از طرفداران مكتـب    . داند كه چه چيزي بايد تعيين شود       چه كسي مي  
 بـود، رابطـة قـدرت و دانـش آن قـدر محكـم اسـت كـه حتـي امكـان                       9پساساختارگرايي

بر آن است كـه قـدرت      ) 105، ص   1382نقل در ساراپ،    (فوكو  .  وجود ندارد  10خردگرايي
اعمال قدرت بدون دانش ممكن نيست و غيرممكن است         . ي توليد دانش ضروري است    برا

دانـش  «از زماني كه در قـرن هفـدهم بـيكن گفـت     . كه دانش موجب پيدايش قدرت نشود     
توانـا  «، هر چند فردوسي چند قرن زودتر به اين مضمون اشاره كرده بود كـه                »قدرت است 

 وجود داشته است، بـراي مثـال در       مسالهشه اين   ، و حتي قبل از آن همي      »بود هركه دانا بود   
در حالي كه آن گونه كه داوري اردكاني . »توانگري به دانايي است« آمده است كه     قابوسنامه

هـاي علمـي و    گـذاري  دارد تنها امروزه كار بـاال گرفتـه و بحـث سياسـت        ابراز مي ) 1386(
داوري ( اداري  -ارِ علمـي   پژوهشي، كه يك ك    - سنجي كه نه يك كارِ علمي      پژوهشي و علم  

  .گيرد است، در اين راستا صورت مي) 1386اردكاني، 
معيـار درسـت و   . هـاي خاصـي دارد   مدرن مختـصات و ويژگـي    دانش در عصر پست   

نادرست در پارادايم گذشته معني داشت، در پارادايم جديد كه دانش كاربردي و فني است، 
ليوتـار دانـش را   . اهميـت پيـدا كـرده اسـت      ) ناكارآمـد / كارآمد(معيار قابليت و شايستگي     

تعريف دانش از نظر او از تعيـين و كـاربردِ           . داند كه با قابليت در پيوند است       موضوعي مي 
شايـستگي  (رود و به تعيين معيار كارآمدي       صرفِ معيار درستي يا واقعيت داشتن، فراتر مي       

حساسيت سمعي و   (بايي  ، معيار زي  )خرد اخالقي (، معيار عدالت و خوشبختي يا لذت        )فني
دانش چيزي است كه نـه تنهـا فـرد را قـادر بـه پـروردن              . يابد و غيره گسترش مي   ) بصري

كنـد، بلكـه همچنـين بـه بـسط يـك ديـدگاه               مي» خوب«كنندة   داللت) اظهارات(هاي   نطق
اما آن را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ اگر دانش بـا معيارهـاي مناسـب     . سازد توانا مي » خوب«
مربوطه پذيرفته شـده اسـت،      » علماي«كه در انجمن    ) ، زيبايي، واقعيت و كارآمدي    عدالت(

   ).182، ص 1382ساراپ، (شود  ارزيابي مي» خوب«مطابقت كند، 
سنجي مبتني بر كدام تعريـف از علـم و دانـش     با توجه به موارد فوق بايد ديد كه علم    

هاي اجتماعي دانش كه  صيصهسنجي از بسياري از خ رسد علم  به نظر مي  . شكل گرفته است  
سنجي رويكردي  توان گفت كه علم به طوري كه مي. نصيب نمانده است در باال ذكر شد، بي    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. Post- structuralism 

10. Rationalism 



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

90

مـدار، اقتـصادي و    مسالهگرا، پوزيتيويستي، تكنولوژيكي، كاربردي و       شناختي و مدرك   كتاب
و دانـش   شناختي به علم     گرا و به طور كلي رويكردي جامعه       سودمندگرا، مديريتي و قدرت   

  . دارد
  
  سنجي شناسي علم معرفت

 اسـت كـه در ايـن كتـاب منظـور از      سـوال اين بخش در جـستجوي پاسـخ بـه ايـن         
سنجي مـورد    شناسي علم  چيست؟ و چه موضوعاتي در معرفت     » سنجي شناسي علم  معرفت«

  گيرد؟ توجه قرار مي
شناسـي،   شناسـي، معرفـت    سـنجي بايـد بـه موضـوعاتي ماننـد هـستي            در فلسفة علـم   

اين در حـالي اسـت كـه پژوهـشگر بـه            . سنجي پرداخت  شناسي علم  شناسي و ارزش   روش
ماهيـت،  : شـد  رو سنجي با يك نگرش كلي و فلسفي با مفاهيم زير روبـه        هنگام مطالعة علم  

بررسي تاريخي پيدايش و گسترش اين حوزه، اهداف، حدود، دامنـه و قلمـرو موضـوعي،                
وايـد، ارتبـاط آن بـا علـم اطالعـات و ديگـر              شناسـي، اهميـت و ف      شناسي، روش  اصطالح

ها،  هاي دانش و به طور كلي تعيين جايگاه آن در جامعة اطالعاتي، موانع و محدوديت حوزه
  . ها و مواردي از اين قبيل هاي آينده، كاربردها، قواعد و نظريه راهكارها، افق

م يـك از ايـن   شناسـي بـر كـدا    آمد اين بود كـه معرفـت   ي كه از همان ابتدا پيش  سوال
گيـري   ها تأكيد دارد؟ و در نهايت چه چيـزي تحليـل و چگونـه نتيجـه              موضوعات و مقوله  

سنجي بايد روي چه مباحثي تأكيد شود؟ يا   شناسي علم  شود؟ به راستي در فلسفه يا معرفت      
هايي كـه در   سنجي چيست؟ آيا تمام مؤلفه شناسي علم  در معرفت مسالهمهمترين موضوع يا    

توان با يك نگرش انتقادي مـورد   مطرح شدند را مي» سنجي ي و چارچوب علم    مبان «بخش  
گيري كـرد؟ سـير تـاريخي تحـول و تطـور       ها را پي بررسي قرار داد؟ آيا بايد تغيير پارادايم    

شناختي مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد؟ و         هاي معرفت  فرضها بررسي شود يا پيش     نظريه
 پژوهشگر موفق شد چارچوب نسبتاً درستي از موضوع كار ت تا هنگامي كهسواالاين گونه 

  .خود پيدا كند، همچنان ادامه داشت
گونه مطرح كرد كه دقيقاً چه توان اين را مي» سنجي چيست؟ شناسي علم  معرفت «سوال

 تا سوالگيرد؟ پاسخ قسمت دوم  سنجي و با چه روشي مورد مطالعه قرار مي      قسمتي از علم  
شناسي تـابع روش فلـسفي اسـت كـه       ن اين كه روش در معرفت     حدودي روشن است و آ    

البته اين پاسخ   .  انتقادي است  -رويكرد غالب آن پيروي از روش عقالني، منطقي و تحليلي         
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ها رويكرد غيرعقالنـي      ديگري را پيش آورد كه مگر ديگر علوم و دانش          سوالممكن است   
جا تأكيد اصلي و خير، اما در ايندر پاسخ بايد گفت كه . به مسائل و موضوعات خود دارند

  .شود اساسي بر اين روش است و اصوالً فلسفه با اين روش شناخته مي
شـناختي چـه بخـشي از        گرديم كه در يك مطالعة معرفـت        بر مي  سوالبه قسمت اول    

هاي پـژوهش، ابعـاد      سنجي هم مانند ديگر حوزه     علم. گيرد سنجي مورد مطالعه قرار مي     علم
هاي انجام شده در اين زمينه به خـوبي       ته كه با مطالعة قلمرو و دامنة پژوهش       اي ياف  گسترده

تر نسبت به تمـامي   نمايان است؛ اما چيزي كه در اين مطالعه مورد نظر است، يك نگاه كلي   
ابعاد و زواياي اين حوزه است؛ البته تفاسـير مختلـف و گـاه حتـي متفـاوتي از مطالعـات                      

هاي مختلف علمـي     ناگون وجود دارد، و متخصصان رشته     هاي گو  شناختي در حوزه   معرفت
شناسي و بنا به مقتضيات حـوزة مـورد    به نسبت زاد و توشة خود از دانش فلسفه و معرفت   

گونـه   داشته باشند و حتي گـاه ايـن  مسالههاي متفاوتي نسبت به اين      نظر، ممكن است نگاه   
هاي  مثال، مطالعات انتقادي و نگرشبراي . رسانند مطالعات را با اسامي ديگري به انجام مي       

جـا پژوهـشگر    در ايـن  . هاي زيادي دارند   گونه مطالعات شباهت  كلي و سيستمي، گاه با اين     
شناختي، به دنبـال پـژوهش دربـارة مفهـوم      هاي واژه  هاي كالمي و آشفتگي    فارغ از سفسطه  

نبايد . طلب است گونه مطالعات است و دغدغة او پرداختن به كُنه م         اصلي مورد نظر در اين    
اي پژوهشگر به ناچار و به خاطر بـضاعت انـدك         از نظر دور داشت كه در آغاز هر مطالعه        

خود ممكن است مفاهيمي را به كار ببرد كه در طول مطالعه آنها را نپسندد يا بـرعكس بـه               
جا پژوهشگر به دنبال اين مسائل نيـست، بلكـه   درستي كاربرد آن بيشتر پي ببرد، اما در اين        

دادهـاي علمـي ديگـر     سنجي را كه مـدعي سـنجش و ارزيـابي بـرون         خواهد حوزة علم   مي
هاي علمي است با سنجة عقل و منطق و از طريق بررسي اسناد و مـدارك و تحليـل                 حوزه

آنها مورد بررسي و انتقاد قرار دهد و از اين منظر شناخت جديدي از اين حوزه ارائه دهـد        
اند، تا  ها پيدا كرده گونه ارزيابيهاي متنوعي باشد كه امروزه اين  كه دربرگيرندة ابعاد و مؤلفه    

نقاط قوت و ضعف آن را شناسايي نموده و در اين راستا به ارائة راهكارهايي براي تقويت             
  .نقاط مثبت و برطرف نمودن نقاط منفي آن بپردازد

 اصل حاكم  مطرح شده ارائه شد، در صورتي كهسوالجا تنها يك پاسخ كلي به       تا اين 
بنابراين الزم است يك بار موضوعات، مفـاهيم، قواعـد،   . نگري است  بر هر پژوهش، اخص   

سنجي پـيش    هاي مطرح شده در اين حوزه و به طور كلي چارچوب علم            ها و نظريه   انديشه
اي  روي ما قرار گيرد تا از ميان آنها نقاط با اهميت و مورد تأكيـد ايـن پـژوهش بـه گونـه                   
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سنجي، يافتن  شناسي علم به طور خالصه در اين كتاب منظور از معرفت.  شود تر ارائه  روشن
  . ت اصلي اثر حاضر بوده كه در فصل اول ارائه شده استسواالپاسخي براي 

  

  سنجي در علم شناسي اهميت و فايدة مطالعات معرفت
شناسي و ارزش و اهميـت آنهـا اخـتالف نظرهـاي زيـادي               در مورد مطالعات معرفت   

شناسي همواره در معـرض   كند كه معرفت يادآوري مي) 23، ص   1386(بورديو  . اردوجود د 
اين خطر قرار دارد كه چيزي بيش از شكلي از يك گفتمان توجيهي نباشد كـه در خـدمت           
توجيه كردن علم يا موضع خاصي در يك حوزة علمي، يا باز توليد دروغين گفتمان مسلط               

شناسي ما را به هـيچ   ارند فلسفه و از جمله معرفتبرخي عقيده د. علم دربارة خودش باشد  
هاي طـوالني و پيچيـده در فلـسفه     از نگاه اينان، بحث  . رساند نتيجة روشن و مشخصي نمي    

قدر زياد است كـه دسـت    كند و اختالف نظرها در موارد گوناگون آن        هيچ راهي را باز نمي    
هاي  ا توجه به مسائل و دشوارياين افراد ب. سازد يافتن به يك نتيجة مشخص را ناممكن مي

در نگـاه اول  . شناختي را بايد به كناري نهاد فوق عقيده دارند كه مطالعات فلسفي و معرفت       
تـوان بـا ايـن نگـرش       اي مـي   گونه مطالعات، تا انـدازه    هاي اين  و با در نظر گرفتن دشواري     

ها مصداق آن آيـة     آيد كه نكند نظر آن     اما با كمي دقت اين شك پيش مي       . همدلي نشان داد  
، و چون راه به »و اذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم      «: فرمايد قرآن كريم باشد كه مي    

شود كـه بايـد تأمـل بيـشتري      از اين رو معلوم مي. اي كهن است  گويند افسانه  آن ندارند مي  
ـ  هايي را ارائـه كـرده      البته خود فيلسوفان هم در اين زمينه پاسخ       . صورت گيرد  د از جملـه   ان

ها پاسخ   برتراند راسل در اين باره عقيده دارد كه فلسفه اگر هم نتواند به بسياري از پرسش               
طـرح ايـن   . دهد كه چيزهايي را دربارة جهان بپرسـيم   دست كم به ما اين توان را مي   . بدهد

شناسي هـم هـر چنـد ممكـن          در معرفت . آورد انگاري بيرون مي   ها انسان را از ساده     پرسش
دسـت كـم نگـاه مـا بـه امـور، دچـار        . اي رسـيد  دغدغهاست نتوان به نتيجة مشخص و بي 

هـا   ايـم و بـا ايـن پرسـش         شود و همين كه بتوانيم بپرسيم، گام مهمي برداشته         دگرگوني مي 
گران گـشوده خواهـد شـد       اي در موضوعات گوناگون به روي پژوهـش        اندازهاي تازه  چشم

  ). 1384شمس، (
شود اين است كـه حـاال كـه علـم و          نكتة ديگري كه در اين گونه مطالعات مطرح مي        

هـا، وسـايل و      هاي زيادي را به همراه داشته است، از راه شناخت اين روش            دانش موفقيت 
ـ . آورد شناسـي روي     هاي بيشتر، بايد به معرفت     ها، براي رسيدن به موفقيت     شيوه ه عـالوه،  ب
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شناختي به نتايج و دستاوردهاي مهمي منتهـي شـده           هاي معرفت  امروزه مطالعات و بررسي   
هـاي بيـشتر بـاز     است كه هم به لحاظ نظري در خور توجه است و هم راه را براي بررسي     

شناختي هنگامي نمود بيشتري دارد كه در يك حـوزة خـاص    ثمرة مطالعات معرفت  . كند مي
گونه مطالعـات امـروزه در بـسياري از علـوم و            اين. د توجه قرار گيرد   سنجي مور  مانند علم 

شود كه اين معرفت  سنجي روشن مي شناسي علم  با مطالعة معرفت  . ها در جريان است    دانش
چگونه شكل گرفته، چه سرگذشتي داشته و منـشاء چـه آثـاري بـوده اسـت؟ اكنـون چـه                     

شناسي  د؟ امروزه با معرفت و معرفت     اش چگونه بايد باش    گيري آينده  وضعيتي دارد و جهت   
چه نسبتي دارد و چرا بايد به اين مطالعـات روي آورد؟ و چگونـه بـا شـناخت و تحليـل                       

  توان به رشد و توسعة اين دانش ياري رساند؟ تاريخي اين روند، مي
ضرورت روزآمدسازي علوم و هماهنگي آنها با عصر و زمان كه از مهمتـرين عوامـل                

گونـه  آيـد، يكـي ديگـر از فوايـد ايـن           ي يك حوزة علمي به حساب مـي       پويايي و ماندگار  
شـناختي   هـاي معرفـت   فـرض  در اين راستا شناسايي، تفسير و تحليل پـيش      . مطالعات است 

هاي كارآمد و نـوين نتيجـة مطالعـات     فرض سنتي و احتماالً منسوخ و جايگزيني آن با پيش     
هـاي موضـوعي    اغلب رشته.  است سنجي شناختي در يك حوزة خاص به مانند علم        معرفت

سـازي در   گيرند و با تفكر استعاري و قرينه  هاي علمي مي   اصول پاية خود را از ديگر حوزه      
شناسـي در   پژوهشگران حوزة نظري و معرفـت . گيرند الگوهاي دانش خود آن را به كار مي       

ي فلسفي توانند با بررسي مكاتب و رويكردها سنجي، پيوسته مي يك حوزة خاص مانند علم
شناختي در جستجوي الگوهاي جديد باشند كه از طريق آنها حوزة خود را منتفع               و معرفت 

هنگامي كه در عمل و به وضوح ضعف و نقصاني وجود داشته باشد و بتوان   . و غني سازند  
هاي ديگـر مـورد توجـه     ها به پيش فرض رسيد، زمان آن فرا رسيده تا راه        در تحليل ضعف  

شناختي يك  هاي معرفت فرض هكار اساسي در چنين مواردي بررسي پيشيك را. قرار گيرد
حوزة علمي و ميزان انطباق آنها با شرايط و مقتضيات موجود و در صورت نياز جـايگزين                 

  . هاي به روز و كارآمد است فرض كردن آنها با پيش
شناسي يك مقولة فلسفي است كه امكان ارزيابي باورها را با هـدف تـشخيص      معرفت

نـوعي ارزيـابي در تمـام       . آورد موارد واقعي معرفت از ميان ادعاهـاي معرفـت فـراهم مـي            
ها توسـط   هاي كلي و مباني هر يك از دانش     اما بررسي ضابطه  . هاي دانش وجود دارد    زمينه

گيـرد و از   شناختي انجام مـي  هاي معرفت شود، بلكه توسط بررسي خود آن دانش ميسر نمي  
شناسـي   مطالعـة معرفـت   ضـرورت   . كنـد  ها را تغذيه مي    گر دانش شناسي دي  اين نظر معرفت  
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سنجي كه ادعاي ارزيابي و سنجش  گيرد كه خود علم   نشأت مي  مسالهسنجي هم از اين      علم
دادهاي علمي ديگر علوم را دارد، بايد مورد ارزيـابي دقيـق فلـسفي، تـاريخي و همـه        برون

اهنگي و همخـواني ابعـاد مختلـف هـر          زيرا ارزيابي و سنجش ميزان همـ      . جانبه قرار گيرد  
  .روي آن است علمي، شرط نخست خالقيت، توليد و گسترش يك علم در فرايند پيش

شناسي سعي بر آن است تا بر اساس اطالعات گردآوري شده دربارة فنـون        در معرفت 
 اند، نظرية مربوط به آنها مورد بازسازي       هايي كه متخصصان علوم واقعاً به كار بسته        و روش 

شناسـي روز    سنجي را بايد مورد بازنگري قرار داد و آن را با معرفـت             نظرية علم . قرار گيرد 
سـنجي و انطبـاق آن بـا      مجموعة جديدي كه از سير تكـوين و تحـول علـم           . هماهنگ كرد 

  . سنجي است آيد، نظرية جديد علم هاي روز به دست مي واقعيت
دهنـد كـه     م هنگـامي رخ مـي     هاي عمده در علـ     معتقد است پيشرفت  ) 1997(ويكري  

. كنـد، بيابـد   اي كه در آن فعاليت مي تصور خالق دانشمند، راه جديدي براي تفكر در حوزه  
شناسي در هر حوزه، با بررسي مكاتب و رويكردهاي فلسفي      متخصصان فرانظريه و معرفت   

گوناگون در جستجوي چنين راهكارهايي هستند كه بتوانند از طريـق آنهـا حـوزة خـود را             
ويكري با ابراز اين عقيده، در حقيقت پيشرفت در يك حوزه را مستلزم توجه          . متحول كنند 

. سنجي هم از اين قاعده مـستثني نيـست   حوزة علم. داند به مطالعات فلسفي و نظري آن مي    
دادهـاي علمـي، از   شناختي علم و دانش در سـنجش بـرون       توجه به ابعاد فلسفي و معرفت     

ي در ارزيـابي علمـي و پژوهـشي جلـوگيري مـي            محدود ماندن به چند فرم     كنـد و   ول كمـ
هـاي پايـه،     هاي پذيرفته شـدة علـوم و دانـش         راهكارهايي جامع، منطقي و منطبق بر روش      

  .دهد فراروي متوليان سنجش علم قرار مي
خواهنـد   اي در واقع مي توان گفت كه پژوهشگران در مطالعة هر پديده  به طور كلي مي   
تري   ديگران از آن پديده را ارتقاء بخشند و مفهوم و چارچوب روشنميزان شناخت خود و

هاي پژوهشي جديد  اين نكته به خصوص در مورد حوزه     . از مقولة مورد پژوهش ارائه كنند     
در اين پژوهش هم قدم اول يا شـايد هـدف اول همـين نكتـه       . كند اهميت بيشتري پيدا مي   

يكـي از  .  براي شناخت يك مقوله وجود داردهاي گوناگوني البته بايد گفت كه روش  . باشد
بهترين راهكارهاي موجود، بررسي پيشينة تاريخي و فلسفي و داليل ظهور و پيدايش يـك             
حوزه است كه در شناخت ماهيت و انگيزة پديدآورندگان آن حوزة خاص كارساز خواهـد         

بـا ديگـر   همين طور مسير تحوالت نظري و عملي و تعامالت موضوع مـورد مطالعـه               . بود
موضوعات دور و نزديك در فـضاي تـاريخي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و غيـر آن و                    
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هاي گوناگون دربارة يك حوزة  بندي ديدگاه  بررسي مسير تطور انديشه در آن حوزه و دسته        
  .شناختي آن را نمايان خواهد ساخت خاص تا حدود زيادي تاريخچه و مباني معرفت

هـا و   توجـه بـه هـدف خاصـي سـير مفـاهيم، انديـشه             چه يك پژوهشگر بـا      اما چنان 
. كنـد  هاي يك حوزه را دنبال كرده باشد، مطالعة خود را به همين موارد محدود نمـي               نظريه

بديهي است هدف بيشتر پژوهشگران از مطالعات بنيادي و تـاريخي، كـاربرد و اسـتفاده از               
علي ما از يك موضـوع  ها در گذشته به شناخت ف سير تطور انديشه . دانش كسب شده است   

گـذاري و شـيوة برخـورد نظـري و        ريزي، سياسـت   گيري، برنامه  كند و در تصميم    كمك مي 
تفكـر سـيال پژوهـشگر همچنـان     . كنـد  عملي بهتر با آن موضوع پژوهشگر را راهنمايي مي        

تر از مباني تاريخي و فلسفه پيدايش و گسترش يـك     يابد تا عالوه بر درك عميق      جريان مي 
آوري شده و تأمل بر آنها، روندهاي پيش رو را شناسايي  ا استفاده از اطالعات جمعمقوله، ب

  .اندازي احتماالً روشن فراروي آيندة آن حوزه بگشايد نموده و چشم
شـناختي و ايـن كـه ايـن      هـاي فرانظـري و معرفـت      گونه مطالعات محـدوديت   در اين 

عـة ديگـر رويكردهـاي بنيـادين در     شود، و با مطال ها از كجا نشأت گرفته، روشن مي  نقصان
وقتي ابعاد قضيه شناخته شده     . شود شناسي راهكارهاي تركيبي و مكملي پيشنهاد مي       معرفت

دادهـاي علمـي آنـان     و به صورت علمي روشن شد كه قضاوت دربارة دانشمندان و بـرون           
ت، دادهاي علمي اسـ  مستلزم توجه چند بعدي است و يكي از اين ابعاد سنجش كمي برون       

هاي مـديريت و ارزيـابي و        سنجي شناخته شده و ارزش آن در بين ديگر مقوله          جايگاه علم 
تـر    روشنمسالهشود و حقيقت  نگري علمي نمايان مي    گذاري و آينده   ريزي و سياست   برنامه

  .شود مي
شناسي در نهايت، پژوهندگان و اصـحاب علـم و پـژوهش ماننـد متخصـصان           معرفت

. كنـد  عاويشان دربارة علم و معرفت، حساس، آگـاه و محتـاط مـي   سنجي را نسبت به د    علم
منـدان   شناسي آن نيست كه معرفت ناب و سرّه تهيه كند و در اختيـار عالقـه             وظيفة معرفت 

  .هاست ورزي در تمام رشته چنين چيزي ميسر نيست و اين مشكل دائمي علم. بگذارد
  
  سنجي در علم شناسي ت اساسي معرفتسواال

تي است كه در آن حـوزة خـاص وجـود     سواالهاي دانش    ريك از زمينه  هستة اصلي ه  
هاي مطرح شـده در   هاي دانش به نوع پرسش حتي رشد كمي و كيفي هريك از حوزه  . دارد

ت زيادي وجود دارند كه در طول سواالشناسي هم   در حوزة معرفت  . آن حوزه بستگي دارد   
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شناسي هم در پاسخ به اين       خود معرفت اصوالً  . اند هاي متفاوتي طرح شده    تاريخ به صورت  
دانيم و چـه چيـزي را      توانيم بدانيم كه مي    چگونه مي :  فلسفي به وجود آمده است كه      سوال

هاي خـود را   دانيم؟ در واقع فلسفه، در پاسخ به اين پرسش، نام يكي از شاخه چه اندازه مي  
ت سـواال اين گونـه    نقطة آغاز   ). 59، ص   1381هالينگ ديل،   (شناسي گذاشته است     معرفت

شناختي از قرن ششم قبل  هاي معرفت دقيقاً معلوم نيست، اما بسياري عقيده دارند كه پرسش
ت و سـواال اند، آنان منشاء اين گونـه   از ميالد در تاريخ انديشة انساني ظهور و اهميت يافته        

سفي هـاي فكـري و فلـ    نهضت. دانند ها را يونان باستان مي     بحث و دقت دربارة اين پرسش     
ها را دنبال  ، با وسواس زيادي اين پرسش)شكاكان(ها  يونان باستان و به خصوص سوفيست

. هاي خود را مديون آنان اسـت       اي از پرسش   شناسي بخش عمده   از اين رو معرفت   . اند كرده
شناختي  هاي معرفت آثار فالسفة يونان باستان و به خصوص افالطون از گرمي بازار پرسش          

شناختي در طول تاريخ همواره وجود داشته و حتي در قرون       ت معرفت االسو. حكايت دارد 
اما در دوران مدرن و با . وسطي و در زمان فيلسوفان مدرسي هم با ركود مواجه نشده است 

شناختي تحـول اساسـي      هاي معرفت  شناختي جديد، نگرش   ها و مباني معرفت    ظهور ديدگاه 
هـاي    دوران جديد و معاصر پيرامون ديدگاه      شناسي در  هاي معرفت  ترين چالش  جدي. يافت

، چهرة شاخص فلسفه در دوران جديد، پدر فلسفة مـدرن و هـم         .) م 1596-1650( دكارت
شـناختي در   بـا ايـن حـال، معرفـت    . شناسي در دنياي جديد، شكل گرفته است   پدر معرفت 

؛ تا اين   )1384شمس،  (سرتاسر اين دوران نتوانست به شاخه مستقلي از فلسفه تبديل شود            
شناسي هم، به  هاي گوناگون، معرفت كه در قرن بيستم همزمان با رشد و دگرگوني در زمينه     

دهـي بـه     ايـن بـار فلـسفة تحليلـي در شـكل          . تري دسـت يافـت     تازه» هاي مساله صورت  «
شناسـي در ايـن دوره و بـه     معرفـت . شناختي تـأثيري بالمنـازع داشـت      هاي معرفت  پرسش

 بيستم هويت نسبتاً مستقلي پيدا كرد و به عنوان يـك زمينـة              خصوص در نيمة نخست قرن    
  . فلسفي مستقل شكل گرفت

ت و مسائل مطرح شده در اين حـوزه همچنـان           سواالشناسي با گسترش     رشد معرفت 
هاي آخر قـرن بيـستم كـه بـه لحـاظ رشـد همـه جانبـة               ادامه يافت و به خصوص در دهه      

شناسي قابل مقايسه نيـست،       در تاريخ معرفت   هاي قبلي،  شناسي با هيچ يك از دوره      معرفت
  ). 1384شمس، (بندي شد  شناسي صورت هاي معرفت بسياري از ضابطه

شناسي همچنان در دستور كار قرار دارند، ولـي   هاي سنتي در معرفت   با اين كه پرسش   
هاي چنـد زمينـة    استفاده از داده. اندازهاي نويني در اين حوزه رخ نموده است      امروزه چشم 
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هـاي متمركـز دربـارة موضـوعات گونـاگون           اي و بررسـي    ديگر، ايجاد مباحث ميان رشـته     
تـوان   شناختي، اين زمينه از دانش را چنان گسترده كرده است كه ديگر به سختي مي        معرفت

تواند در بردارنـدة همـة    و هيچ پژوهشي نمي   . در يك پژوهش از تمام ابعاد آن اطالع يافت        
ت اساسي و عمده و مهمترين      سواالبنابراين الزم است به     . شدشناسي با  هاي معرفت  پرسش

ت سـواال در ادامـه مهمتـرين      . شناسـي اشـاره شـود      ت سـنتي معرفـت    سـواال هاي   سرفصل
  :گيرد سنجي مورد بررسي قرار مي گيري از آن در علم شناسي و چگونگي بهره معرفت
عرفت است و   از چيستي و ماهيت دانش و م       سوالشناسي،   نخستين پرسش معرفت  . 1

در ايـن بـاره در   » ماهيت معرفت چيـست؟ «توان اين گونه خالصه كرد كه       را مي  سوالاين  
اي از آن در بحث مفهوم و تعريف معرفـت   هاي زيادي شده كه به چكيده خود فلسفه بحث  

. سنجي است  براي علمسوالجا اهميت دارد، استفاده از اين  اما چيزي كه در اين    . اشاره شد 
سـنجي چيـست؟ يـا     تـوان پرسـيد كـه نـوع معرفـت در علـم        ميسوال پيرو اين  از اين رو  

  كند؟  سنجي چگونه معرفتي است و از چه منظري به معرفت نگاه مي علم
هـا   شناسي اين است كه ابزارها، منابع، روش       ديگر در معرفت   مسالهپرسش ديگر يا    . 2

 - يـا همانـا حقيقـت   -اعتمادو به طور كلي معيارهاي دست يافتن به معرفت راستين، قابل           
شود؟ آيا انسان قـادر    ند و انسان چگونه به آن نائل مي       ا هاي آن كدام   كدام است؟ محدوديت  

است به شناخت ذات اشياء دست يابد؟ آيا انسان قادر است به دنياي خارج علم پيدا كند و 
  آن را درك كند؟

 در فلـسفة ارسـطو، عقـل    .گرفـت  در فلسفة افالطون، علم يقيني فقط به مثُل تعلق مي         
هـا و الادريـون قـرار     در مقابل اين گروه، شكاكاني چـون سوفـسطايي        . فعال، منبع علم بود   

شدند و انسان را نـاتوان از دسـت    داشتند كه منكر دانش انسان به واقعيات دنياي خارج مي    
 يـا  در فلسفة تجربه باوري، مطابقـت ذهـن بـا عـالم واقـع     . ديدند يافتن به علم و دانش مي  

در . شناسي خردگرا، مفاهيم فطري و پيشيني، مبناي علم قطعـي اسـت            خارج، و در معرفت   
تواند به واقعيت دنياي خـارج پـي ببـرد،     فلسفه جديد، كانت معتقد بود كه ذهن انسان نمي      

. تواند دريابد ها و ظاهر اشياء را كه با ادراك حسي و تعقل قابل تجربه است، مي          ولي پديده 
رهادوسـت،  (محدود شـد  » پديدارها«س از وي وصول به علم يقيني به شناخت          بنابراين، پ 

  ).89، ص 1384
تمـامي  . آيند و انواع مختلفي دارنـد    هاي بشري از منابع گوناگوني به دست مي        معرفت

باورهاي آدمي به هر حال مستند به منابعي هستند، اما تعداد خاصي از باورهاي ما، معرفت               
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هـاي انـساني     كه كدام يك از منابع حقيقتـاً در زمـرة منـابع معرفـت       اين. آيند به حساب مي  
. دهـد  هستند، موضوعي است كه اهميت بررسي دربارة منابع معرفت را به خوبي نشان مـي          

شناسي بايد روشن كند كه كـدام يـك از منـابع باورهـاي مـا معتبـر                  به تعبير ديگر، معرفت   
ه روشن شود كدام يك از اين منابع، معرفت        منظور از اعتبار در اين جا اين است ك        . هستند

بررسي و سنجش اعتبار هر يك از منابع معرفت، موضوعي است كه ارزيابي         . كنند توليد مي 
هاي حسي و تجربي آدمي منبـع   چه ادراكبراي مثال چنان . شناختي نيازمند آن است    معرفت

كننـد،   ورهايي را هـم توليـد   ها با رغم اين كه اين ادراك    علي. معرفتي معتبري به شمار نيايد    
بنابراين مهمترين دليل اهميـت بررسـي   . ها به حساب آورد توان آنها را در زمرة معرفت     نمي

شناختي به قصد جداسازي و تـشخيص     فلسفي دربارة منابع معرفت، نياز به ارزيابي معرفت       
  ). 1384شمس، (موارد واقعي معرفت، از ادعاهاي معرفتي است 

: معرفت از لحاظ منابع به پنج دسته تقسيم شده است كه عبارتند از     در نگرش اسالمي    
. معرفت ايحائي، معرفت شهودي، معرفت عقالنـي، معرفـت تجربـي و معرفـت اجتهـادي                

معرفت ايحائي معرفتي خداداي است كه از طريق وحي و از سوي خداونـد كـه علـم كـلّ        
 شخص به واسطة بصيرت يا معرفت شهودي معرفتي است كه    . شود است به انسان الهام مي    

. يابد  بدان دست مي-گيرد  يعني جنبش ناگهاني فكر كه به طور ناآگاهانه صورت مي -شهود
معرفـت عقالنـي معرفتـي    . افتد اي كه به صورت ناگهاني اتفاق مي       مسالهحل  مانند يافتن راه  

بق گرچـه امكـان تطـا     . شـود  است كه مجرد بوده و از راه خردورزي و استدالل حاصل مي           
. شـود  معرفت عقالني با تجربه وجود دارد، اما اصول معرفت عقالني از تجربه ناشـي نمـي              

اين نوع معرفـت محـصول      . معرفت تجربي معرفتي است كه بر حواس و تجربه تأكيد دارد          
هـا در   شوند، سپس اين فرضيه ها تدوين مي   نخست فرضيه . مشاهده، آزمايش و تجربه است    

معرفـت  . يابـد  كه صحت آن به اثبات رسيد، تعمـيم مـي  پس از آنبوتة آزمايش قرار گرفته،  
اجتهادي معرفتي است مدلل كه بر مبناي اجتهاد فردي متخصص و پـذيرش مـا بـه وجـود      

شناسيم نيست، بلكـه حكايـت از نحـوة          اين معرفت مبين ماهيت اشيائي كه مي      . آمده است 
 كدام معرفت را متقن و قابل اعتمـاد  مثالً اين كه. شناسايي ما نسبت به اشياء مورد نظر دارد 
؛ نقـل در مـاهروزاده،   1356نلـر،  (هـاي مـا دارد    بدانيم تا حدي بستگي به نيازها و نگـرش       

  ).38-37، ص 1379
گرايان، روش اسـتقرايي، خردگرايـان روش        دربارة راه رسيدن و كسب معرفت، تجربه      

همچنين . دادند تأكيد قرار ميقياسي و كانت و طرفدارانش، روش انتقادي و تلفيقي را مورد 
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  . برند ها و پديدارشناسان، روش خاص خود را به كار مي پراگماتيست
هايي وجود دارد؟ يا حدود و قلمرو معرفت تـا     براي رسيدن به معرفت چه محدوديت     

تـرين و    تـرين، جـدي    پذير است؟ يكي از مهـم      اي امكان  كجاست؟ شناخت در چه محدوده    
مقصود از قلمرو معرفت در . شناسي تعيين قلمرو معرفت است فتترين مباحث معر جنجالي

در اين زمينـه در  . تواند تحقق يابد اي است كه معرفت در آن مي    ترين بيان، همان حيطه    كلي
بردِ معرفـت آدمـي تـا چـه انـدازه اسـت و در چـه            : رو هستيم كه  واقع با اين پرسش روبه    

هـا تنهـا     چه مواردي نـاممكن اسـت؟ ايـن        هايي امكان تحقق دارد؟ معرفت آدمي در       حيطه
به بيـان ديگـر، آيـا در    . توان پرسيد هايي است كه دربارة قلمرو معرفت مي بعضي از پرسش 

جهان پيرامون، و يا حتي در درون ما آدميان، ممكن است چيزها و اموري يافت شوند كه ما 
ه باشـيم؟ پاسـخ بـه ايـن      هرگز نتوانيم به آنها معرفت پيدا كرده و يا در باور به آنهـا مو              جـ

پاسخ مثبت به اين پرسش همان نگرشي است كـه  . پرسش ممكن است مثبت يا منفي باشد    
آيد، ناگزير  در واقع، وقتي از قلمرو معرفت سخن به ميان مي. شود از آن به شكاكيت ياد مي   

 ايـن  هرگونه تعيين قلمرو براي امكان معرفت به . با بحث از شكاكيت روبه رو خواهيم شد       
اما به راسـتي حـدود و   . معناست كه بيرون از آن قلمرو، تحقق موارد معرفت ناممكن است    

شمس، (مرزهاي اين قلمرو كجاست؟ و چرا امكان معرفت بايد به اين مرزها محدود شود؟ 
  ).193، ص 1384

سنجي تعميم دهيم، در ادامـه        علم  ت را به حوزة   سواالت فوق، چنانچه اين     سواالپيرو  
 از چيـستي و    سـوال . سـنجي اشـاره كـرد      شناختي علم  ت معرفت سواالان به برخي از     تو مي

سنجي  سنجي چيست؟ معرفت در علم  كه ماهيت دانش علم    سوالسنجي، و اين     ماهيت علم 
سـنجي، منبـع يـا منـابع معرفـت در       بخشي دانش علـم    چگونه معرفتي است؟ ميزان معرفت    

شناسـي   سنجي كدامنـد؟ روش  صلي معرفت علم كه به راستي منابع اسوالسنجي و اين   علم
بخـش بـوده و بـه     سنجي و اين نكته كه روش تحليل استنادي تا چه اندازه معرفـت        در علم 

ها و مرزهـاي معرفـت    گفته مستند است؟ و باالخره محدوديت    هاي پيش  كدام يك از روش   
رسـي قـرار    شناختي بايـد مـورد بر      سنجي، از مواردي هستند كه در يك مطالعة معرفت         علم

  . بگيرد
  

  شناسي رويكردهاي معرفت
شناســي مطلــق و  تــوان بــه دو دســتة معرفــت شناســي را در كــل مــي انــواع معرفــت
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شناسـي كـه بـه حـوزه      هـاي معرفـت   آن دسته از نظريه. بندي كرد شناسي مقيد دسته  معرفت
 شناسـي مطلـق   گيرنـد، معرفـت   هاي معرفت را در بر مي   خاصي ارتباط ندارند و همه حوزه     

شناسـي اطـالق     هـاي معرفـت     ديگر از نظريـه     شناسي مقيد به دسته    معرفت. شوند ناميده مي 
سنجي به قلمـرو   شناسي علم هاي بشري نشده و مانند معرفت   شود كه شامل همة معرفت     مي

  ). 42، ص 1385رضايي، (خاصي اختصاص دارد 
، شناســي هــاي مختلــف ديگــري هــم ماننــد هــستي  رويكردهــاي فلــسفي از ديــدگاه

شـناختي ايـن    اما در اين جا بر بعد معرفت. شناسي قابل بررسي است شناسي و ارزش   روش
بايد ديد كه در طول تاريخ معرفت، چه تحوالتي در نوع نگـاه بـه      . شود رويكردها تأكيد مي  

گيـري كـرد؟ و رابطـة     معرفت صورت گرفت كه معرفت و علم را قابـل سـنجش و انـدازه    
  شود؟  در عصر حاضر چگونه تبيين مي11سنجي شناسي و معرفت معرفت

تاريخ تفكر انـساني    ) 169، ص   1385، نقل در رضايي،     1977(طور كه سكستون     همان
توان از  كند، در كل مي بندي مي مدرن تقسيم را به سه دوره قبل از مدرن، دورة مدرن و پست

شناسـي   مدرن در تـاريخ معرفـت   سه رويكرد عمده شامل رويكردهاي سنتي، مدرن و پست       
تـر كـردن بحـث     بندي تنها براي روشـن  البته بايد توجه داشت كه اين نوع دسته  . اشاره كرد 

رويكرد سنتي . بندي قاطعي ميسر نيست مناسب است وگرنه در حقيقت چنين تمايز و دسته   
شناسي برگرفته از تفكر يوناني و به ويژه سقراط، افالطـون و ارسـطو و پيـروان                در معرفت 

  . ويكرد در قرون وسطي هم در ميان فالسفة مدرسي رواج داشته استاين ر. آنهاست
ايـن  . مباني رويكرد مدرن شيوة نگرش دكارت و فلـسفة قـرون جديـد در اروپاسـت               

مشخـصة  ) 1977(سكستون  . رويكرد تحول بزرگي در تفكر فلسفي مغرب زمين ايجاد كرد         
شناسـي علمـي و شناسـايي        وشگرايي منطقي، ر   گرايي، اثبات  دورة مدرن را تأكيد بر تجربه     

اين همان رويكردي است كه راه را براي سـنجش و        ). 1385رضايي،  (داند   حقايق عيني مي  
به سه گـست و بالنـدگي در        ) 1984 -1926(فوكو  . گيري علم در قرن بيستم باز كرد       اندازه

ي يـا  كند و بر اساس آن از سه دورة نوزاي انديشه و معرفت انساني در عصر مدرن اشاره مي     
اوايل قرن نـوزدهم  (و مدرن ) از نيمة قرن هفدهم تا پايان قرن هجدهم  (رنسانس، كالسيك   

فوكو بـين ايـن سـه دوره نـوعي گسـست      . برد شناسي نام مي در معرفت ) تا اول قرن بيستم   
هاي دانايي و زبان در اين سه دوره با يكـديگر            شناسانه قائل است، از نظر او سامانه       معرفت

   .تفاوت دارند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
11. Epistemometrics 
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هاي گوناگوني دربارة معرفت شكل گرفـت كـه روي    پس از جنگ جهاني دوم ديدگاه  
برخي از مفـسران و  . مدرنيسم يا فرانوگرايي معرفي كرد توان آنها را با نام پست      هم رفته مي  

هر چند اين اصطالح بـه بيـاني سـاده          . نامند دانشمندان دوران معاصر را عصر پسامدرن مي      
سازد، اما در حقيقت اين اصطالح به اين     عصر مدرن را نمايان مي     ظهور عصر نويني بعد از    

شود، بلكه منظور نفي يا بازنگري بنيادهايي است كه عصر مـدرن بـر آن             محدود نمي  مساله
از اين رو ابهامات زيادي دربارة اين اصطالح وجود دارد كه تعريـف آن         . استوار بوده است  

  .را دشوار ساخته است
  

  سنجي شناسي علم و معرفت شناسي عرفتموضوع مطالعات م
با دقت . پردازد اي مي شناسي هم مانند هر حيطة ديگر از دانش، به موضوع ويژه معرفت

شود كه موضـوع اصـلي ايـن زمينـة فلـسفي، معرفـت و                شناسي روشن مي   در واژة معرفت  
 توان در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه        ترين پاسخي است كه مي     البته اين كلي  . شناخت است 

به يقين اين پاسخ نياز به توضـيح بيـشتري          . شناسي چيست، مطرح ساخت    موضوع معرفت 
بخـشي از ايـن     . شناسـي وجـود دارد     هاي زيـادي دربـارة موضـوع معرفـت         دشواري. دارد

گـردد، زيـرا    هـا بـه تفـاوت نگـرش فيلـسوفان دربـارة چيـستي معرفـت بـاز مـي             دشواري
حتـي  . دهنـد  ؟ پاسخ واحدي نمي »چيستشناسي   معرفت«شناسان به اين پرسش كه       معرفت

. آيـد  ها به ميان مـي     شناسي رود كه صحبت از معرفت     جا پيش مي  ها تا آن   اين تفاوت نگرش  
هايي مستقل از يكديگرند كه صرفاً با يكديگر تـشابه اسـمي             ها بسته  شناسي در واقع معرفت  

؟ در اين صورت در اين حوزه مطرح است» معرفت«آيا تنها موضوعِ ). 1384شمس، (دارند  
شناسي را كنار گذاشت، چـون بـسياري از مـسائل         بايد بسياري از مسائل كنوني در معرفت      

عبـور از  . پردازنـد  اند، بلكه تنها به باورهـاي آدمـي مـي     پيرامون پديدة معرفت شكل نگرفته    
پذير نباشد   اي خاص امكان   شود كه وقوع معرفت در حيطه      پديدة معرفت هنگامي اختيار مي    

روشن كردن ارزش معرفتـي ايـن    . شناختي ميسر شود   هاي معرفت  اي از ارزيابي   ها گونه و تن 
نقد باورهاي پيشين و حتي توجيه باور و . شناختي است هاي معرفت  باورها در زمرة بررسي   

شناختي دربارة صفات باورها هم از جمله موارد قابل        هاي معرفت  بررسي معرفت و ارزيابي   
يكي از موضوعات پر اهميت در اين كتـاب هـم، ارزيـابي           . تندشناسي هس  بحث در معرفت  

سـنجي و سـنجش ميـزان     هـاي حـوزة علـم    ها و دعاوي معرفتي، قواعد و نظريه      فرض پيش
  .ها است بخشي آن معرفت
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دليل . دستيابي به حكمت، خرد، معرفت و دانش از ابتدا هستة اصلي فلسفه بوده است        
بل سوفسطائيان كه خود را سوفيست يعني حكـيم،    اين مدعا هم آن است كه سقراط در مقا        

اصـوالً  . دانـست  ناميدند، خود را فيلسوف يعني دوستدار دانـش مـي          خردمند و دانشمند مي   
امـروزه در بـسياري از مـوارد واژة فلـسفه بـه             . شناخت يكي از معاني اصلي فلسفه اسـت       

سفة اخـالق، فلـسفة   صورت مضاف و همراه با مفاهيم و تعابير ديگر مانند فلسفة علـم، فلـ       
. شـود  سنجي و غير آن به كار برده مـي         تاريخ، فلسفة كتابداري و علم اطالعات، فلسفة علم       

توان فلسفه را در شناخت خالصه كرد، اما در عموم اين موارد كلمة فلـسفه بـه     هرچند نمي 
: الفظـي كاربردهـاي فـوق از ايـن قـرار اسـت             بنابراين معناي تحـت   . معناي شناخت است  

ناسي، شناسايي علم اخالق، شناسايي علم تاريخ، شناسايي كتابداري و علم اطالعات           ش علم
تـر شـدن موضـوع، الزم بـه توضـيح اسـت كـه انـواع          براي روشـن . سنجي و شناخت علم  

معرفـت درجـه اول و      : توان به دو دسـته تقـسيم كـرد         هاي بشري را به اعتباري مي      معرفت
  .معرفت درجه دوم

 در كتاب كليات فلسفه دربارة اين دو نوع معرفـت چنـين   )15-13، ص 1384(گنجي  
شود كـه احكـام و قواعـد آن     نويسد كه معرفت درجه اول، به معرفت و دانشي گفته مي        مي

دانش فيزيك يك معرفت درجه اول است و احكـام و           . ناظر و مربوط به عالم خارج است      
توان گفت كه   بر اين مبنا مي.ها در عالم خارج است قواعد آن ناظر به چگونگي وقوع پديده

 تأكيـد   مـساله شناسـي بـر ايـن        وظيفة علم كشف روابط علّي است، در صورتي كه معرفت         
آورد از حجيـت الزم      ورزد كه دريابد آيا داليلي كه علم براي كـشف روابـط علّـي مـي                مي

 برخوردار است يا خير؟

كولوژي، شناســي، بيوشــيمي، فارمــا هــاي تجربــي ماننــد شــيمي، زيــست همــة دانــش
يعنـي در  . اند سنجي از اين قبيل شناسي، روانشناسي، كتابداري و علم اطالعات و علم   جامعه

شـود و احكـام و قواعـدي بيـان           پـردازي مـي    ها راجع به عالم خارج نظريه      تمام اين دانش  
  حتي فلسفه هم به معناي مابعدالطبيعـه دانـشي درجـه اول اسـت و همـة احكـام           . گردد مي

اند، اما  ، احكام درجه اول و مربوط به عالم واقع»اي علتي دارد هر پديده« مانند مابعدالطبيعي
آيد كه معرفت درجه اول پديد آمده باشد و توسعه         معرفت درجه دوم هنگامي به وجود مي      

و ساختاري پيدا كرده باشد، به عبارت ديگر پس از پيدايش و توسعة معرفـت درجـه اول،               
گيرد و محصول مطالعه  موضوع، مورد مطالعه و تحليل قرار ميخود آن دانش به عنوان يك    

بنـابراين  . گوينـد  و بررسي، پيدايش دانش ديگري است كه بـه آن معرفـت درجـه دوم مـي     



  سنجي شناسي و رابطة آن با علم معرفت /  سوم فصل

 

103

بـراي مثـال   . معرفت درجه دوم معرفتي است نـاظر و راجـع بـه يـك معرفـت درجـه اول         
در اين كتاب، به عنوان سنجي  سنجي يك معرفت درجه اول است، اما مطالعة دانش علم علم

   .يك موضوع، معرفتي است درجه دوم
سنجي چگونه دانشي است؟ از كدامين مباني و آبـشخور بنيـادين           از اين كه علم    سوال

سـنجي بـه     سنجي يك علم تجربي است؟ آيا مـا در دانـش علـم             تغذيه شده است؟ آيا علم    
هـاي   نه بوده است؟ ديدگاهسنجي چگو تجربه متكي هستيم يا خير؟ تكامل تاريخي ايدة علم     

سـنجي چـه    سـنجي دارد؟ علـم    فلسفي و فرانظري متخصصان اين حوزه چه تأثيري بر علم         
سـنجي   هاي كاربردي دستاوردهاي علم هاي ديگر دارد؟ كارآمدي و قابليت    ارتباطي با دانش  

سنجي چه الزامـاتي     شناختي علم  هاي معرفت  فرض تا چه اندازه است؟ بررسي انتقادي پيش      
تي از اين قبيل به هيچ وجه مربوط به عالم خـارج  سواالگيري آيندة آن دارد؟ و      راي جهت ب

سنجي، ساختار، روابط دروني احكام و قواعد آن، روش  شود، بلكه از دانشي به نام علم    نمي
ت بــه فلــسفه و ســواالبررســي و تحليــل ايــن . كنــد  مــيســوالو ســاير مبــادي آن علــم 

  . شود ط ميسنجي مربو شناسي علم معرفت
هاي ديگر و عوامل مـؤثر بـر آن در    سنجي و تعامل آن با دانش چيستي معرفت در علم  

سـنجي   ت مربـوط بـه علـم   سـواال ايـن  . شود سنجي تحليل و بررسي مي شناسي علم  معرفت
سنجي هستند كه معرفتـي درجـه دومـي بـا نـام           تي مربوط به دانش علم    سواالنيستند، بلكه   

) 15-13، ص 1384(آن گونه كه گنجي . حليل و بررسي آنهاست سنجي متكفل ت   فلسفة علم 
شـناخته  » شناسـي معرفـت «دارد اين گونه مباحث امروزه معموالً تحت عنوان عام         اظهار مي 

  .شوند مي
  

  سنجي شناسي و علم رابطة معرفت
سـنجي ايـن اسـت كـه      شناسـي و علـم   نخستين نكتة بديهي در مـورد رابطـة معرفـت     

هاي تاريخي   هاي علم و دانش، ناگزير براي شناسايي ريشه        يگر حوزه سنجي هم مانند د    علم
تبار (شناخت مباني   . رجوع كند ) شناسي معرفت(و فلسفي خود بايد به تاريخ و فلسفة علم          

شـناختي آن   سنجي مستلزم درك نظـري و معرفـت   و چارچوب نظري علم   ) شناختي معرفت
هاي پوزيتيويستي و عملگرايانه  شناسي  تسنجي تبار خود را از معرف به طوري كه علم   . است

سـنجي   بخش بودن دستاوردهاي علم    همچنين سنجش ميزان اعتبار و معرفت     . برگرفته است 
هاي علمي كه به وسيلة      از طرفي نقشه  .  است  شناختي آن  وابسته به تحليل و ارزيابي معرفت     
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گيـري  ونگي شـكل آيند بيانگر ساختارهاي شناختي و چگـ       هاي استنادي به دست مي     تحليل
  .ابداعات و ابتكارها و توليد دانش علمي و معرفتي است

دو ادعاي بنيادي در ) 426ج، ص 1381(طور كه در فصل اول اشاره شد، يورلند       همان
ايـن  . شناختي مطرح كرده است هاي معرفت مورد رابطة كتابداري و علم اطالعات با ديدگاه    

تـوان   بر اين اساس مي. كند سنجي هم صدق مي   لمشناسي و ع   دو ادعا دربارة ارتباط معرفت    
شناسي وابستگي تنگاتنگي  هاي معرفت سنجي و رويكرد ادعا كرد كه نخست بين مسائل علم 

دوم اين . شناسي، استفاده كند هاي نو در معرفت    تواند از ديدگاه   سنجي مي  وجود دارد و علم   
ي خـود را بـا مكاتـب        سـنجي بـراي غلبـه بـر مـشكالت خـود، بايـد دسـتاوردها                كه علم 
بنـابراين  . مدرنيستي هماهنگ نمايد شناختي تاريخي، تفسيري، انتقادي، نوين و پست  معرفت

هـاي حـوزة خـود، بـا         توانند براي غلبه بر موانـع و محـدوديت         سنجي مي  پژوهشگران علم 
شناختي هماهنگ با    شناسي، به رويكردهاي معرفت    بررسي و مطالعه مكاتب بنيادين معرفت     

سنجي بايد بر پايـة دانـش    زيرا علم. سنجي و شرايط عصر حاضر رجوع كنند يات علم مقتض
پـس  . بست نكشاند و منـسوخ نباشـد   هاي بن  اي بنا گردد كه آن را به كوچه        شناختي معرفت

هاي بديلي   سنجي را شناسايي نمود و ديدگاه      شناختي علم  ها و موانع معرفت    بايد محدوديت 
  . پيشنهاد داد

شناسي را تا آن جا پيش   ارتباط علم اطالعات و معرفت در جايي ديگر ) 1998(يورلند  
شناسي كاربردي  گويد من گاهي براي بيان اين كه علم اطالعات نوعي معرفت   برد كه مي   مي

شناسـي   سنجي و معرفت روشن است كه اين نكته دربارة رابطة علم      . شوم است، وسوسه مي  
تر يا در  توان در سطحي كلي   سنجي را مي    زيرا كه علم   تر است،  تر و عميق   از اين هم نزديك   

پردازد و خـود مـستلزم و    سنجي ناميد كه در عمل به ارزيابي دانش مي    معنايي ديگر معرفت  
هاي متفـاوت دربـارة معرفـت و دانـش تـأثير        از اين رو ديدگاه   . شناسي است  نتيجة معرفت 

سـنجي   و علـم  ) سـنجي  دانش (سنجي عميقي بر ارزيابي معرفت و دانش در عمل و معرفت         
با توجه به ظهور پيوستة دانش جديد و تغيير مداوم در الگوهاي دانـش، همـواره    . گذارد مي

گرايـي و   گرايانـه و بنيادگرايانـه همچـون تجربـه     هـاي سـنتي، تقليـل      الزم است تا از نظريه    
 و شناسـي حركـت كـرد      مدرنيستي در معرفت   هاي نوين و پست    گرايي به سوي ديدگاه    عقل

شناسي روز هماهنگ و همداستان   و معرفت سنجي را با وضعيت فعلي معرفت وضعيت علم
  . نمود

سنجي هر دو در راستاي كمك  و علم) فلسفة علم(شناسي  باالخره از آن جا كه معرفت
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به روشن شدن ماهيت علم و دانش، ارزيابي، مديريت و پيشبرد علم و دانش فعاليت دارند، 
سـنجي وجـود     شناسي و علـم    تباط طولي، ظريف و تنگاتنگي بين معرفت      رسد ار  به نظر مي  

شناسي در سطحي كالن، كيفي، فلسفي و نظري به چيستي معرفت و ارزيـابي               معرفت. دارد
. پردازد و با ساختار، چگونگي توليد و پيشرفت دانش و فعاليت علمي سـروكار دارد        آن مي 
در . گرايي در ايـن راسـتا شـكل گرفتـه اسـت      يخگرايي و تار گرايي، ابطال  هاي اثبات  ديدگاه

سنجي در سطحي خرد، كمي، عملي و كاربردي به ارزيابي علم و پژوهش  همين راستا، علم 
ها توسعة شناخت و پيشبرد  پردازد و دغدغة هردوي آن دادهاي علمي و پژوهشي ميو برون

جهاني «: اندازد كه ي مياين گفتار انسان را به ياد شعار معروف نهضت سوادآموز. علم است
توان استنباط كـرد كـه در واقـع ايـن دو از هـم        از اين رو مي   . »فكر كنيم، محلي عمل كنيم    
هـاي   سنجي ناگزير بايد بر اسـاس نظرگـاه    هاي علم  ها و سنجش   جدايي ناپذيرند و قضاوت   

تـايج  چه اين ارتباط قطـع شـود، ن  شناسي، عملي و اجرا گردد و چنان  بنيادين و پاية معرفت   
  .سنجي ناقص و نارسا خواهد شد مطالعات علم

احتمال و امكان تعامل و همپوشاني دو حـوزة فلـسفة علـم و سـنجش       ) 2005(گيزلر  
وي احتمـال  . گذارد به نمايش مي) 1-3شكل (هاي علم و فناوري را به صورت زير   فعاليت

ـ        دهد كه شايد بتوان از انديشه      مي ك بنيـاد نظـري بـراي       هاي بنيادين فلسفة علم در ايجاد ي
  . هاي موجود در مطالعات كمي علم و فناوري استفاده كرد سنجه
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      امكان تعامل                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي علم و  چارچوب نظري همپوشاني دو حوزة فلسفة علم و سنجش فعاليت: 1-3شكل 

  )275، ص 2005گيزلر، (فناوري 

  
رسد اين تعامل حتمـي   هاي صورت گرفته در اين نوشتار به نظر مي   با توجه به بررسي   

سنجي اساساً بخشي از مطالعات علم بـه عنـوان شـكل     علم. و اتفاقاً بسيار هم نزديك است 
شناسي و فلسفة علم در دنياي معاصر و در خدمت توسعة علم و دانش است                فتنوين معر 

از ايـن رو  . هاسـت هاي مطالعات اجتماعي علم و تكميل كنندة آن  راستا با ديگر حوزه    و هم 
 به نمـايش گذاشـته شـده    2-3سنجي در شكل    تعامل و هماهنگي بين مطالعات علم و علم       

  .است
  
  
  
  

 چگونه شكل علم :فلسفة علم
  كند؟ گيرد و چگونه رشد مي مي

هاي علوم اجتماعي و  حوزه
  مطالعات علم و فناوري

خردگرايي، : مفاهيمي مانند
 .ملگرايي و مانند آنگرايي، ع انسان

هايي مانند  هاي موجود در مقوله سنجه
  .سنجي، اقتصادسنجي و غيره كتاب

ها و فلسفة علم  پيوند ميان فلسفة علم و سنجه
  ها به عنوان اساس و بنيان سنجه

  :نتايج
  برنامة پژوهشي

  ها توصيف و تبيين سنجه
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  سنجي شناسي، مطالعات علم، و علم ارتباطي معرفتنظام : 2-3شكل 

  
هـاي مطالعـات علـم، و بـا هـدف         ترين بخـش   در اين جا فقط تعداد معدودي از مهم       

 مورد نظر اين بخش از بحث، به نمايش گذاشته شده مسالهاستفاده از اين شكل براي تبيين    
ر در قالـب  شناسي و فلسفة علم و رويكردهـاي مختلـف آن در عـصر حاضـ        معرفت. است

تـاريخ علـم، فلـسفة علـم،     : شكل نوين خود يعني مطالعات علم و ابعاد مختلف آن شـامل     
پيوند . سنجي، نمايان شده است شناسي علم، اقتصاد علم، حتي روانشناسي علم و علم جامعه

سـنجي   شناسـي بـه عنـوان اسـاس و بنيـان علـم       سنجي و معرفت ميان مطالعات علم و علم    
سنجي چه در سطح نظري و مباني پژوهش و از همـان آغـاز         د كه علم  شو هنگامي كامل مي  

هاي خود از دو سوي ايـن نظـام ارتبـاطي،         پژوهش، چه در هنگام تحليل و تفسير شاخص       
استفاده كند و از مبـاني ابتـدايي و ادراك نظـري مـورد نيـاز بـراي ايجـاد و بـه كـارگيري              

  .ها غافل نباشد شاخص
ي بـه فهـم و      گيري و به طور كلي روش   اندازه معتقدند) 1990(اگه و روسو     هـاي كمـ

از طرفي، اعداد و ارقـام بـه   . دهند  مي هاكنند و اعتبار بيشتري به آن      ها كمك مي   تبيين نظريه 
گيري  به اين ترتيب هم اندازه. تنهايي و بدون تفسيرهاي كالمي، قابل درك و استفاده نيستند

ـ           به نظريه كمك مـي      -از روش علمـي چرخـة نظريـه      . گيـري  دازهكنـد و هـم نظريـه بـه ان
سـنجي   شناسـي و علـم     توان براي تبيين رابطة معرفـت      مي) 1990(گيري اگه و روسو      اندازه

اي اسـت؛ بـه      دادهاي علمي مستلزم نظريـه     گيري علم يا برون    سنجش و اندازه  . استفاده كرد 

  شناسي معرفت

  مطالعات علم
 يا علمِ علم

  سنجي علم  شناسي علم  جامعه  تاريخ علم  فلسفة علم
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آخـر هـر سنجـشي    در . گيرد اي شكل مي  عبارتي هر سنجشي مبتني بر يك ديدگاه يا نظريه        
ي حاصـل از          هم، اين نظرية دانش است كه به تحليل و تفسير نتـايج سـنجش عينـي و كمـ

گيري نظريه  ها به شكل گيري از طرفي اين اندازه. پردازد سنجي مي هاي كاربردي علم پژوهش
  .شود گيري تكميل مي  اندازه-كنند و چرخة نظريه كمك مي

ـ  شناسي و علم رابطة معرفت  تـوان   اي نزديـك و عميـق اسـت كـه مـي     دازهسنجي به ان
سـنجي بـه طـور       علم. سنجي دانست  شناسي كاربردي يا معرفت    سنجي را نوعي معرفت    علم

از طرفـي  . كنـد  شناسي در پيوند اسـت و از آنهـا تغذيـه مـي       مستقيم با رويكردهاي معرفت   
بـه  . ندشناسي كمك ك سنجي هم قادر است به مطالعات علم و در سطح كلي به معرفت    علم

كند كه با تحليل     دقيقاً به اين نكته اشاره مي     ) 2005؛ نقل در گيزلر،     1996(طوري كه كوهن    
در فصول بعدي و به طور خاص در بحث از . ها را دنبال كرد توان تغيير پارادايم استنادي مي

سنجي ديگر ابعاد ارتباطي اين دو حوزه بيـشتر نمايـان            شناختي علم  مباني و جايگاه معرفت   
  .خواهد شد



  

  

  

 

  

4  
  

  سنجيشناختي علممباني معرفت
  
  
  
  
  

  مقدمه -

  مطالعات علم و فناوري -

  شناختيرويكرد تاريخي و معرفت

  شناختيرويكرد جامعه

 رويكردهاي مختلف به مطالعات علم و فناوري

  رويكرد شناختي رويكرد فيزيكي در مقابل

  گيري نتيجه -
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  مقدمه

  :مورد بررسي قرار گرفته است رة زيسنجي در سه مقول افق نظري علمدر اين فصل
  فلسفة علم و معرفت؛. 1
  تاريخ علم و معرفت؛ و. 2
  .شناسي علم و معرفتجامعه. 3

شناسـي  در مطالعات اوليه توسط پژوهشگر مشخص گرديد كه تاريخ، فلسفه و جامعه            
اي برخودارنـد كـه جـا دارد عـالوه بـر      چنـان وابـستگي و همبـستگي      معرفت و علم از آن    

با مطالعـة  . 1جداگانه، در يك نگرش تركيبي و نيز با هم مورد تحليل قرار گيرند         توضيحات  
. رسـند بـه هـم مـي   » مطالعات علم، فناوري و نوآوري   «بيشتر روشن شد كه اين مفاهيم در        

سـنجي و  همچنين از آغاز روشن بود كه حوزة كتابداري و علم اطالعـات و بحـث كتـاب                
  .سنجي نبايد ناديده گرفته شوداطالع

فـصل قبـل، بررسـي مبـاني و چـارچوب           سـه   با توجـه بـه مطالعـات پژوهـشگر در           
ها، موضوعات مطـرح شـده   سنجي، تعاريف، اهداف، دامنه، كاربردها، قواعد و شاخص       علم

سـنجي  ها، مطالعة اولية ابعاد علم و دانش و رابطة علم         در اين حوزه و مرور انتقادي پيشينه      
ري و معـاني دو مفهـوم علـم و سـنجش كـه در عنـوان           گيـ هاي شكل با آنها، بررسي ريشه   

سـنجي در فـصل   شناسي و علـم اند، و باالخره بررسي رابطة معرفت    سنجي تركيب شده   علم
طور كه از نام آن پيداست، بيش از هر حوزة ديگر سنجي همانرسد كه علمم، به نظر مي   سو

شـناختي و فلـسفة علـم در        اي از مطالعات معرفت   با مطالعات علم كه در واقع روايت تازه       
رو بـا مطالعـة بيـشتر در ايـن راسـتا            از اين . عصر حاضر است، همخواني و هماهنگي دارد      

مشخص شد كه مطالعات علم امروزه ابعاد مختلفي پيدا كرده كه تاريخ علـم، فلـسفة علـم،      
از . شناسي علم، اقتصاد علم و حتي روانشناسي علم از جمله مهمترين ابعاد آن است            جامعه

سـنجي  پس در واقع علم. سنجي نمود يافته استطرفي رويكرد كمي به مطالعة علم در علم   
بخشي از مطالعات علم است و بررسي ديگر ابعاد مطالعات علم، باعث آگـاهي نـسبت بـه       

  .شودسنجي ميشناختي علممباني معرفت
يكـي ايـن كـه      : كننـد شناسي علم قلمداد مي   مطالعات علم را به دو دليل گاهي جامعه       

شناختي بـوده اسـت، و   رويكرد غالب به مطالعة علم و دانش در قرن بيستم، رويكرد جامعه  
آيـد و در واقـع   اجتمـاعي بـه حـساب مـي    دوم آن كه مطالعات علم خود بخـشي از علـوم       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .شناسي علم است، هم فلسفه و جامعهاثر توماس كوهن كه هم تاريخ علم» هاي علميساختار انقالب«مثل كتاب . 1
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بـه ايـن خـاطر گليـزر و لـودل      . شودشناختي علم محسوب ميمطالعات اجتماعي و جامعه  
شـناختي  هـاي جامعـه   سنجي با پـژوهش   هاي علم سازي شاخص هدر صدد يكپارچ  ) 2001(

 علـم ) 1992گوپتـا،  ؛ نقـل در سـن     1985موراوسـيك،   (اند يا پژوهشگران اين حوزه      برآمده
شناسي علـم و از سـوي ديگـر بـا علـم اطالعـات مـرتبط        سنجي را از يك طرف با جامعه  

  .دانند مي
سـنجي پـيش روي   ختي انديشة علمشناگيري مباني معرفترو دو مسير براي پي    از اين 

با تأمل بيشتر بر ايـن دو     . كتابداري و علم اطالعات و مطالعات علم      : پژوهشگر قرار گرفت  
 به طـوري  ؛رويكرد مشخص شد كه اين دو مقوله به راحتي از يكديگر قابل تفكيك نيستند            

شناختي و بسنجي به عنوان يكي از ابعاد مطالعات علم، در وهلة اول رويكردي كتا     كه علم 
هـاي نظـري موجـود در    گرا به علم و دانش دارد و از ابزارهاي تجربي و چـارچوب   مدرك

كتابداري، سندداري و علم اطالعات براي مطالعة علم به عنوان يك فرايند اطالعاتي و كمي 
پژوهي و مطالعات علم است   سنجي از يك سو، عضوي از خانوادة علم        علم .كنداستفاده مي 
هاي خاص موجود در كتابداري و علم هاي نظري و پارادايم ديگر ريشه در سنتو از سوي

به طوري كه بررسي روند تاريخي پيدايش و گسترش اين حوزه و شناسايي   . اطالعات دارد 
همبـستگي آن بـا كتابـداري و علـم          سـنجي بيـانگر وابـستگي و        شناختي علم مباني معرفت 

  .و نوع معرفت استاطالعات از نظر اهداف، مباني پيدايش 
سنجي يا مفاهيم اوليه مثل     شناختي ايدة علم  هاي معرفت در اين فصل، جستجوي ريشه    

بـه عنـوان شـكل نـوين        (گيري با رويكرد مطالعات علـم و فنـاوري          علم، سنجش و اندازه   
   :هاي اين مباحث عبارتند ازسرفصل. شود آغاز مي) شناسي در عصر حاضرمعرفت
  
 :ريمطالعات علم و فناو �

o شناختي؛ رويكرد تاريخي و معرفت  
o شناختي؛رويكرد جامعه 

o رويكردهاي مختلف به مطالعات علم و فناوري؛ 

o  رويكرد شناختي در مقابل) رويكرد فيزيكي(رويكرد علوم طبيعي. 

  
 مطالعات علم و فناوري

است كه از اوايل قـرن بيـستم در لهـستان و        مطالعات علم برگرفته از مفهوم علمِ علم      
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دانشمندان در اين زمان عقيـده داشـتند   . ارائه شد) 1939(از آن در امريكا توسط برنال     پس  
كه تاريخ، فلسفه، و ديگر ابعاد سنتي مطالعة پديدار علم، كـه در آن دوران متكفـل مطالعـة                  
علم بودند، براي پاسخگوي به مسائل علمي آن زمان ناكـافي و نارساسـت، از ايـن رو بـر                  

 دوران كه پوزيتيويستي و عملگرايانه بود، و همچنـين بـه كـارگيري       اساس فلسفة غالب آن   
هاي مختلف علمي، اين موارد دربارة خود     گيري در حوزه  آمار و رياضي و سنجش و اندازه      

علم نيز به كار گرفته شد و رويكرد كمي و عملياتي به علم با مفهوم و اصطالح علـمِ علـم       
سنجي استفاده  مفهوم به عنوان معادلي براي علم     حتي برخي پژوهشگران از اين    . معرفي شد 

هـاي علـمِ   سنجي به عنوان يكي از شاخهاز علم) 127، ص   2001(گرانوفسكي  اند، اما   كرده
 مفهوم علـمِ علـم و تعـاريف         به هرحال . كند كه توسط ناليموف بنيان نهاده شد      علم ياد مي  

ا براي مديريت و سنجش علـم بـاز         برنال، پرايس و ناليموف و ديگران از اين مفهوم، راه ر          
  .كرد

اي است كه هدف آن قـرار دادن تخـصص   رشتهمطالعات علم يك حوزة پژوهشي بين   
علمي در بستر وسيع اجتماعي، تاريخي و فلسفي، به قصد يكپارچه كردن ايـن مطالعـات و      

اي ههاي علمي، روابط دروني علم و جامعه و هدفاين حوزه با تاريخ رشته. نقد علم است
هـاي  گـذاري پنهان دعاوي علمي سروكار دارد و قائل به مشاركت مردم در ترسيم سياست             

در اين مطالعات كـه  ). 226، ص 1386؛ نقل در رهادوست، 2007ويكي پديا،  (علمي است   
تمـامي علـوم   . انـد هاي علمي فراخوانده شدهماند، تمام رشتهبه گفتگو در تاالري بزرگ مي   

 و انساني در آن مشاركت دارند و به طور كلي دو رويكرد فيزيكي و              پايه، طبيعي، اجتماعي  
ها مانند تاريخ، فلسفه، در اين ميان تعدادي از اين رشته. شناختي در آن قابل شناسايي است     

شناختي هاي كتابشناسي، اقتصاد و روانشناسي علم در بعد نظري و كيفي و شاخصجامعه
هـاي تكنولـوژيكي، مـديريتي،    طالعات و ديگر شاخص  در كتابداري و علم ا    ) سنجيكتاب(

  . تري دارنداقتصادي و سازماني با رويكرد عملي و كمي نقش فعال
هاي جهاني اول و دوم نقش راهبري فناوري را در گسترش علم روشن نمـود و    جنگ

طي جنگ دوم جهاني مرزهاي علم با فناوري بـه       . به توجه تاريخ علم به فناوري شد       منجر
تـرين و   اي دسـتاورد دانـشمنداني بـود كـه در خـالص            هاي هـسته  ايجاد سالح . ريختهم  

هـاي  علم ناب نيازمند پروژه   . ترين حوزة علم، يعني فيزيك اتمي، تربيت شده بودند        فلسفي
هاي بسيار زيـاد و     اي با انرژي باال شد كه متضمن بودجه       بسيار بزرگ، مثل شتابگرهاي ذره    

از ). 306، ص   1382قـانعي راد،    ( سياسي براي موفقيت آنها بود       هاي مديريتي و  نيز مهارت 
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مطالعات علم «اين رو از آن زمان به بعد زمينه براي تركيب مفاهيم علم و فناوري در قالب            
  .فراهم شد» و فناوري

از اين دهه به بعد با پيشرفت .  تصور عمومي از علم متفاوت بود   1960تا پيش از دهة     
 نوين اطالعاتي و ارتباطي، امكان حضور در صحنه و عمل اجتماعي هايآور فناوريشگفت

هاي آن بـه  هاي پيشين از علم و ويژگي  تعريف. تر شد هاي گوناگون جامعه فراهم   براي اليه 
نقد كشيده شد و مرزبندي قديمي بين مشاهير و دانشگاهيان به منزلة متوليان علم و دانـش،     

علم از آستان قدسي خود به بيرون نظر . نش، كمرنگ شدوران علم و داو مردم در مقام بهره
مطالعـات  «مـدرن  به اين ترتيب در عصر پـست . هاي اجتماعي گرايش يافت كرد و به زمينه   

؛ نقل در 2007ويكي پديا، (اي از فلسفة علم نمود يافت      به عنوان شكل و روايت تازه     » علم
  ). 225-224، ص 1386رهادوست، 

، 1382نقل در قـانعي راد،  (اتز صنعتي شدن علم را مطرح كرد        رو 1970در اوائل دهة    
به تـدريج وارد گفتگـو دربـارة ديگـر         » مطالعات علم «پژوهان  در اين دهه دانش   ). 304ص  
 كه اطالعـات و  1970اين تحوالت همراه با انقالب الكترونيك دهة . هاي علمي شدند رشته

 فـراهم  1970ي تحول مهم ديگـري در دهـة   ارتباطات را از بنياد دگرگون كرد، زمينه را برا     
توان اعالم كردند كه مي» مطالعات علم«نظران حوزة اي از صاحبدر اين دهه، عده . ساخت
گيري از اصل تقارن، فناوري را نيز مانند علـم مـورد بررسـي قـرار داد و در نتيجـه                  با بهره 

د افزودند و با اين چرخش به هاي مطالعات علم، واژة فناوري را به نام خوبسياري از برنامه
مطالعات علم و فناوري نيز . تغيير يافت» مطالعات علم و فناوري   «فناوري، نام حوزه هم به      

اي پژوهشي است كه اساساً دربارة علم و فناوري است و ماهيتي مانند مطالعات علم، حوزه  
ي و فرهنگـي را     هاي اجتماعي و سياسـ    به اين معنا كه چگونگي تأثير ارزش      . فراعلمي دارد 

ها و ابداعات را    هاي علمي و ابداعات فناوري و نيز چگونگي تأثير اين پژوهش          بر پژوهش 
كند و در عـين حـال، بـه توليـد علـم و فنـاوري       بر جامعه و سياست و فرهنگ بررسي مي 

فـرض كـه علـم و فنـاوري هـر دو سـاختة           پژوهان اين حوزه، با اين پيش     دانش. پردازد مي
نخست كشف رابطة بين ابداعات علمـي و فناورانـه و    : به دو مساله توجه دارند    اند،  اجتماع

هاي علم و فناوري و مخاطرات علـم و فنـاوري    گيريجامعه از منظري نو و ديگري جهت      
  ).227، ص 1386رهادوست، (

قبل از اين كه موضوع مطالعات علم به طور خاص مـورد بررسـي قـرار بگيـرد، الزم                 
گيري اين گونـه مطالعـات كـه سـابقة بيـشتري نـسبت بـه مفهـوم            شكلهاي  است تا زمينه  
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  . واقع شوندشناسي علم مورد بررسي مطالعات علم دارند، از جمله تاريخ، فلسفه و جامعه
  

  شناختي رويكرد تاريخي و معرفت

شناسـي، بـه عبـارتي تـاريخ و فلـسفة           در اين قسمت سير تاريخي معرفت و معرفـت        
در اين جا پژوهشگر به دنبال تاريخ و . گيردر مورد بررسي قرار مي  معرفت و علم به اختصا    

  .سنجي استيابي انديشة علمفلسفة علم به عنوان دو رويكرد عمده و اصلي به منظور ريشه
ها و تعاريف مختلف از مفاهيم علم و دانش، ممكـن اسـت نقـاط      با توجه به برداشت   

در پاسخ به اين سؤال .  در نظر گرفته شودشروع متفاوتي براي بررسي تاريخي علم و دانش
معتقـد اسـت كـه    ) 14، ص 1386(يـر  شـود؟ دمپـي  كه تاريخ علم و دانش از كجا آغاز مي     

روشـن  . »هاي انسان نخستين جستجو كـرد     را بايد در پيشينه   ] و دانش [ هاي علم سرچشمه«
 را شـكوفا  است كه ريشة آگاهي و علم همواره در نهاد بشر وجود داشته و چيـزي كـه آن              
ابزارهـاي  . نموده، نياز به زنده ماندن و هماهنگي با طبيعـت و نيـز كنجكـاوي بـوده اسـت        

  .اند كه به امنيت و آسايش زندگي بشر بيفزايندنخستين بيشتر به اين خاطر ابداع شده
-ريشة اين مفاهيم را كـه اكنـون در علـم   . علم و سنجش مفاهيم بسيار نزديكي هستند  

. توان در تاريخ علم جـستجو كـرد      اند را مي  گيري علم نمود يافته   ندازهسنجي يا سنجش و ا    
علم و دانش   . علم و دانش در مراحل ابتدايي خود با معناي امروزي آن تفاوت داشته است             

، 1386(يـر  به طوري كه دمپـي . در آغاز با جادو، خرافه، اخترگويي و دين همراه بوده است  
ر دشت فراخ و هموار ناداني، بلكه در جنگل انبوه جادو          دارد كه علم نه د    ابراز مي ) 22ص  

هاي علـم را بـا      اي است كه بررسي سرچشمه    اين نكته . و خرافه جوانه زد و پرورش يافت      
توان به اين نكته اشـاره  گيري مياما در مورد سنجش و اندازه     . سازدابهام بيشتري روبرو مي   

 بنـدي و طبقـه : ت تحليـل شـده اسـت    كرد كه در طول زمان هر مشاهدة ساده به دو صـور           
باشند، ولي امـروزه  تر از علم به صورت آگاهانة آن مي   اين هر دو بسيار قديمي    . گيرياندازه

نفسه نخستين قدم براي   بندي في طبقه. رونداين دو روش كامالً به طور تخصصي به كار مي         
 تازه بتوان كاري كـرد،  هايپيش از آن كه با پديده  . ها است هاي جديدي از پديده   فهم گروه 

-گيري فقط گامي جلوتر از مرحلة تنظيم و طبقـه         اندازه. نخست بايد آنها را به نظم درآورد      

گيري نه تنها انجام آزمايش به طور دقيق پس از دست يافتن به اندازه. رودبندي به شمار مي
ر نيز برداشـته   تميسر شد، بلكه گام نسبتاً جسورانة اجراي آزمايش مزبور در مقياس كوچك           

اي است كه خطـوط اساسـي علـوم جديـد را          تر نمونه همين تجربه در مقياس كوچك    . شد
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  ). 34، ص 1354برنال، (ترسيم نمود 
به . گيري ريشه در تاريخ زندگاني بشر و به خصوص نوع شهري آن دارد  انديشة اندازه 

گردي و رودنشيني طور كلي دو نوع زندگي در تاريخ تمدن بشر وجود داشته كه به صحرا              
صحراگردي بيشتر باعث جدايي و پراكندگي بوده و كمتر به پيشرفت علم كمـك            . معروفند

اما رودنشيني و سازمان يافتن كشاورزي در كنار ). 19-18، ص 1386ير، دمپي(نموده است   
اي بوده كه باعث استقرار تمدن شده و شهرها را بـه       ها عامل اقتصادي تعيين كننده    رودخانه

دامنة وسيع عمليات و استفاده از مواد اوليه      ). 93-92، ص   1354برنال،  (جود آورده است    و
و خدمات انساني كه در مقياس وسيع در ساختمان معابـد شـهري مـورد نيـاز بـود، چنـان           

نخست كاهنان دريافتند كه . زددگرگوني عظيمي به وجود آورد كه آغاز علم آگاهانه را رقم 
توانند به حافظة خود اتكـا كننـد، بـه          ها، ديگر نمي  مليات و فعاليت  به علت عظمت ابعاد ع    

. ناچار به كميت پرداختند و مقدار كاالهاي دريافت شده و تحويل داده شده را ثبت كردنـد          
 -ها نخست صرفاً جنبة تسهيل در كـار داشـت  اين اندازه. گيري را مطرح كرد  اين كار اندازه  

 ولي از آن پس براي آن كه بتوانند واحدهاي مختلـف  -چند گوني غله، و چند تكه پوشاك   
در آغاز فقط چند مقياس معبدي . بردنداين كاالها را مقايسه كنند به لزوم معيار و مقياس پي

گرفت و به تدريج    يا سلطنتي وجود داشت كه تنها در معبد يك شهر مورد استفاده قرار مي             
ها عموميت پيدا كردند، و شهرهاي ازهبه جهت توسعة تجارت بين شهرهاي مختلف اين اند

احتماالً مدتي بعد وزنه و توزين الزم آمـد و موجـب         . ها صحه نهادند  مختلف بر اين اندازه   
گمـان  تـرازو بـي  . پيدايش ترازو شد كه در پيشرفت علم نقش بس مهمي به عهـده گرفـت      

. د نداشـت  در اقتصاد روستا چيزي كه نتوان اندازه گرفت، وجو        . حاصل تمدن شهري است   
گيري مقـدار فلـزات گرانبهـا    ولي براي اندازه . مثالً يك شقه گوشت، يك بغل هيزم و غيره        

ترازو . كرد، و اين جا بود كه وجود ترازو ضروري شد         اداي مقصود نمي  » تكه«گاه يك   هيچ
كه تنها طريق مقايسه وزن بود، تمامي عالئمي را كه حاكي از علمي بودن اين اختراع است، 

اي عملي از ترازو شدند، قبالً نمونهاي كه بر شانه حمل مي     هاي دو كفه  شايد زنبيل . بوددارا  
در واقع فقط كافي بود كه اين وسيله را در مقياس كوچكتري سـاخت     . به دست داده بودند   

گيـري ابتـدايي   تـرين سـند انـدازه   به هر حال واحدهاي وزن جاودانه . تا ترازو درست شود   
رود از روميـان گرفتـه شـده و ريـشة آن بـه            امروزه در اروپا به كار مي     هايي كه   وزن .است
گيـري از  گردد، اين گواهي است بر اين كه توزين و انـدازه         تر بر مي  هاي بسيار قديمي  زمان

  ). 98، ص 1354برنال، (ابتداي تاريخ تمدن بشر رايج بوده است 
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تـوان آنهـا را بـه    ه شده كه مي هاي گوناگوني دربارة دانش ارائ    از دوران باستان ديدگاه   
. مورد بررسي قرار داد) شناسيمعرفت يا معرفت(هاي دانش عنوان سير تطور تاريخي نظريه

هاي تاريخي پيشرفت علم و دانـش را بـه چهـار دوره    مهمترين دوره) 17، ص   1376(هال  
. 3 هفـدهم؛    دورة انقالب علمي در سدة    . 2دورة يونانيان اسكندراني؛    . 1: كندبندي مي دسته

  .دورة نوين. 4دورة ماديگرايي به معناي علمي در سدة نوزدهم؛ 
بندي ممكن است ناقص بوده يا مورد توافق همگان نباشد، چرا كه بـه طـور            اين دسته 

هـاي باسـتاني   كلي رويكردي غربي نسبت به سير تاريخي علم و دانش دارد و برخي تمدن      
هاي قبل از يونانيـان اسـكندراني و بـه           حتي دوره  ديگر مثل بابل، مصر، چين، هند، ايران و       

همچنين دورة ايراني و    . طور خاص فيلسوفان قبل از سقراط در آن ناديده گرفته شده است           
اسالمي كه همزمان با قرون وسطي در غرب است، در آن نيامده، يا به دورة پـس از جنـگ       

انقالب الكترونيـك و   (جهاني دوم و به خصوص دهة دوم قرن بيستم كه سرآغاز موجي نو    
هـاي  آيد، و ظهـور فنـاوري     در تاريخ  علم وفناوري به حساب مي       ) نهضت پست مدرنيسم  

اما از آن جا كه بيشتر اطالعـات بـه جـاي        . اي نشده است  نوين اطالعاتي و ارتباطي، اشاره    
علم مانده از تاريخ علم و دانش در دورة باستان، مربوط به دورة يونانيان است، و از طرفي              

جديد ميراث مكتوب خود را مستقيماً از دانش يونانيان برگرفتـه اسـت، بـر ايـن بخـش از             
  . تاريخ علم و دانش تأكيد بيشتري شده است

. اندها و مراحل مختلفي براي پيشرفت علم و دانش برشمرده       در يونان باستان نيز دوره    
تان را در چهـار دوره      تـاريخ علـم در يونـان باسـ        ) 135-134، ص   1354(براي مثال برنال    

  . رومي. 4اسكندري يا هلنيستي و . 3آتني، . 2ايوني، . 1: بندي كرده استدسته
گـذاري علمـي اهميـت     ها از علم و سنت سياست     دورة سوم از نظر حمايت حكومت     

در دورة سوم، اسكندريه موطن جديد علم شد و در تاريخ بشر بـراي اولـين              . بيشتري دارد 
ايـن  . منـد گرديدنـد  باب انديشه از مساعدت مالي موزة اسـكندريه بهـره  بار در اين شهر، ار    

. آيـد مسئله نقطة عطفي در تاريخ توجه به پاداش مادي براي پيشرفت علم به حـساب مـي                 
ها و اعزاز علم و دانش در اين دوره باعث شد، رياضيات، مكانيك و نجوم كه به               مساعدت

مرحلة سـوم از تـاريخ   .  و توسعه پيدا كند  اقليدس، ارشميدس و هيپارخوس منسوبند، رشد     
برنال، (ها دارد علم و دانش از نظر توجه به علوم دقيقه اهميت بيشتري نسبت به ديگر دوره

  ). 135-134، ص 1354
) 2006(و مك كلـيالن  ) 1366(هم به نقل از لوكاس  ) 37-36، ص   1386(رهادوست  
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هاي علمي به صورت م و دانش و فعاليتكند كه پيشينة حمايت از عل   به اين نكته اشاره مي    
در دورة تمـدن هلنيـستي   . گرددريزي شده و از سوي دولت، به روزگار باستان بر مي   برنامه

شيوة جديدي از سازماندهي و حمايت از علم و پژوهش باب شد كه احتماالً ) يوناني مĤبي(
اين فرهنگ نـو  . فته بوداز الگوهاي پادشاهان شرقي در حمايت از علوم كاربردي تأثير پذير  

در برخورد با علم و دانش، و سنت حمايت حكومت از علم، در مصر و بـه همـت سـوتر              
ها بيشتر به كاربردهاي نظامي  هر چند حكومت  . گذاري شد نخستين پادشاه يوناني مصر پايه    

هـا را بـا انگيـزة كـسب     انديشيدند و اين حمايـت هاي خود مي و حفظ و توسعة امپراتوري    
ريزي شـده بـه   دادند، با اين حال اين توجه برنامه   طلبي انجام مي   و افتخار و عظمت    شهرت

علم و دانش در نهايت نتايج درخشاني داشت و علم ناب در نجـوم، مكانيـك، رياضـيات،           
صـنايع نظـامي، شهرسـازي،      . پزشـكي پيـشرفت زيـادي كـرد       پزشكي، داروسـازي و گيـاه     

  . سواد و آموزش و بازار كتاب و نشر رونق گرفتاختراعات و ابتكارات علمي و اقتصادي،
هر چند در اين دوره به نوعي حمايت نظام حكومتي از علـم و دانـش وجـود داشـته            
است، نبايد دورة سوم علم و دانش از نظر برنال را سـرآغاز مـديريت علـم و پـژوهش در            

ـ                بـه  . يش بـود شكل جديد آن دانست، زيرا هنوز تا رسيدن به ايـن انديـشه راه درازي در پ
رونـد كـم   . طوري كه پس از اين دوران در قرون وسطي در غرب علم از حركت بازايستاد       

توجهي به علم و دانش روزگار درازي ادامه يافت تا اين كه در فرهنـگ و تمـدن اسـالمي             
اما در اين نوع دانش دنياي مادي، تجربه، قدرت،         . ابعاد فراواني از علم و دانش شكوفا شد       

-هـاي جديـد فلـسفي و معرفـت     تا اين كه جنبش   . لوژي كمتر مورد توجه بود    عمل و تكنو  

  .شناختي در قرون جديد و در غرب شكل گرفت
فضايي كه علم و دانش جديد در آن زاده شد، معلـول زوال قـدرت و سـلطة كليـسا،              

ي     . تجربي، همراه با احياي دانش و معرفت باستان بود        پيدايش علم  تفكر از قيموميـت جزمـ
هـاي  همان گونه كه اشتغال فلـسفة سـده       . هاي اصيل خود بازگشت   ا آزاد شد و به راه     كليس

 فلسفة معاصر نشستن علوم طبيعي و سياسي به جاي هاي جزمي بود، ويژگيميانه به انديشه
براي آگاهي از   . هاي جزمي و قرار گرفتن اين علوم در كانون توجه انسان غربي بود            انديشه

كه در زمينة علم و دانش جديد صورت گرفته است، بايد به كارهـاي  هايي نخستين كوشش 
  . توجه كرد) 1650 -1596(و رنه دكارت ) 1626-1561(فرانسيس بيكن 

-319، ص 1354(آوران عصر جديد كـه برنـال   دو تن از بزرگترين انديشمندان و پيام 
انات دانش جديـد بـه   كند كه گويي امك   از آن دو به عنوان پيامبران علم جديد ياد مي         ) 320
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ديدند كـه آن را بـه جهانيـان بـاز نماينـد، بـيكن و               آنان الهام شده بود و خود را متعهد مي        
هر دو ديدي جهاني داشتند و نمونة بارز ماهيـت انقـالب علمـي در كـشور          . دكارت بودند 

ة عملي بيكن اساساً بر جنب. كردآمدند، اما تلقي آنها از دانش با هم فرق ميخود به شمار مي
كرد و كاربرد آن را در بهبـود صـنايع و فايـدة آن را در پديـد آوردن     جنبش جديد تكيه مي  

ريـزي كنـد   خواست نظامي را پيبيكن مي. ستوددرك عاقالنه و سالمي از جهان اطراف مي  
هـاي افكـاري كـه    كه از يك سو جانشين نظرات قديمي شود و از سوي ديگر به نابساماني        

نگلستان پديد آورده بود، سامان بخشد، اما دكـارت در انديـشة مبـارزه بـا      اصالح ديني در ا   
هاي رسمي فرانسه سنگر گرفته بود؛ و آن گاه نظام فكري قرون وسطايي بود كه در دانشگاه     

تر از منطـق آنهـا سـود       تر و عمالً متقاعد كننده    در اين كار توفيق يافت كه از منطقي روشن        
هر چند نظـرات آنهـا دربـارة روش     . ها بودند نديشة روش هر دو متفكر سخت در ا     . جست

هـا، انجـام   روش بيكن استقرايي بود كه شامل گردآوري داده    . علمي با يكديگر متفاوت بود    
از سـوي ديگـر     . آزمايش در سطحي وسيع و برگرفتن نتيجه از صِـرف انبـوه شـواهد بـود               

توان هر  با صراحت فكر ميدكارت به زخمة شمشير شهود ناب ايمان داشت و برآن بود كه 
. چه را كه عقالً قابل شناخت است، كشف كرد و تجربه اساساً دستيار تفكـر قياسـي اسـت         

هـاي  خواست سازماني پيشنهاد كند كه سازنده و معمار مشترك بنـاي تمـام نظـام               بيكن مي 
هـاي مدرسـيان   جديد باشد و دكارت علم خود را در راستاي يك نظام جهاني برتر از نظام     

مفهـوم بـيكن از   . از اين نظر كار هر دو مكمل يكديگر اسـت . قرون وسطايي به كار گرفت    
. سازمان مستقيماً به تأسيس انجمن با نفوذ علمي در انگلستان، يعني انجمن سلطنتي انجاميد

نظام دكارتي هم كه يكسره از گذشته بريده بود، مفاهيمي را بنياد نهاد كه خود پايـة بحـث                  
توان از اين دو نتيجة نهايي را مي. اي كامالً كمي، عددي و هندسي شده شيوهدربارة جهان ب

  .سنجي در قرون بعدي به حساب آوردمباني اصلي و بنيادين علم
آكادميـاي افالطـون و لوكـايون      . هاي علمي پيـشينة درازي دارد     انديشة تشكيل انجمن  

لمـي مـسيحيان و مـسلمانان     حتي مدارس ع  . ارسطو و موزة اسكندريه چنين مراكزي بودند      
بـه طـوري كـه     . ها در قرن هفدهم نمود ديگري يافتنـد       چنين حالتي داشتند، اما اين انجمن     

هاي علمي مانند انجمن سلطنتي انگلستان و فرهنگستان سلطنتي فرانـسه         گيري انجمن شكل
، 1354برنـال،  (رساند به تثبيت علم به عنوان يك عامل مؤثر و شناخته شدة فرهنگي ياري             

ريزي علمي يـاري رسـاند و در نهايـت    ها به سازمان يافتگي و برنامهاين انجمن ). 327ص  
  .هاي مديريت علم و دانش در قرون بعدي را فراهم آوردزمينه
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وي بـر   . بيكن در انديشة تأسيس روش علمي به عنوان تنها شيوة تحصيل معرفت بود            
.  رسيدن بـه معرفـت حقيقـي را ندارنـد    هاي افالطوني و ارسطويي توانايي  آن بود كه روش   

ها ها، و سپس تفسير كردن آنبراي همين خود روش مشاهده و استقرا، يعني گردآوري داده   
اي معرفت و دانش، فتح باب سنت پر تأكيد بيكن بر بنيان تجربي و مشاهده. را پيشنهاد كرد

يكن نخستين كسي  ب). 165، ص   1381هالينگ ديل،   (اهميت تجربي در فلسفة انگليسي شد       
كنـد و آن را راه  گذاري دولتي در امر تحقيقات اشاره مي     است كه صريحاً به اهميت سرمايه     

ايـن ديـدگاه هنـوز هـم در ميـان           . داندپيشرفت علم محض، كاربردي و رشد اقتصادي مي       
  ).75، ص 1383منصوري، (گذاران علمي تمام كشورها مطرح است سياست

اعتنايي يكي بـه تجربـه و   وت علم جديد و قديم در بيممكن است تصور شود كه تفا  
مسلماً علم جديد تجربي است، اما اين علم قبل از آنكه تجربي            . تجربي بودن ديگري است   

بيكن و دكارت، كه    . متقدمان هم از تجربه روي گردان نبودند      . رياضي است مبتني بر   باشد،  
ب اصالت عقل جديـد بـود، مؤسـسان    گذار مذهداد و دومي بنياناولي به تجربه اصالت مي    

بيكن و دكارت هر دو غايت علم را . روش بودند و در باب مطلق روش با هم نزاع نكردند      
دانستند، اما بيكن هنوز به چيزي كه گاليله و قدرت تصرف بشر در عالم و بهبود زندگي مي   

، ص 1386ني، داوري اردكا(دكارت دريافتند، يعني به طرح رياضي جهان، توجه نكرده بود   
اين بيان را نبايد تكـرار يـا   . علم جديد با طرح رياضي موجودات قوام يافته است      ). 21-22

در اين جـا نظـر   . تلقي كرد» گيري استعلم اندازه«صِرف تأييد گفتة پالنك دائر بر اين كه   
گاليلـه بـا ايـن    . »خداوند جهان را با قلم رياضي خلق كرده اسـت     «به گفتة گاليله است كه      

بـدون  . او طرح رياضي عالم را عين طبيعت انگاشـت   . انديشه فيزيك جديد را تأسيس كرد     
شـد  هاي علمـي جديـد هـم ممكـن نمـي        اين بينش و بدون طرح رياضي طبيعت، آزمايش       

 ).24، ص 1386داوري اردكاني، (

فلسفة غالب در اين دوره، فلسفة علم مكانيكي بود كه از دوران نوزايي آغاز شده و با            
اي كاربرد رياضيات در اين دوره تحـرك ويـژه        . يابدت در اوايل سدة نوزدهم خاتمه مي      كان

دكارت در اوايل قرن هفدهم پـس از ابـداع هندسـة تحليلـي،              . در انديشة علمي ايجاد كرد    
مكانيـك نيـوتني در   . نقش رياضيات را همچون منطق جديد علم براي هميشه تثبيت نمـود    

ر يافت و نظم رياضي حاكم بر افـالك و اجـسام را نمـودار    بيني علمي ظهو  بستر اين جهان  
مقوالتي چون جرم و شتاب و اندازه كه حامالن ايـن نظـم بودنـد، بـراي هميـشه                   . ساخت

. داشتندجايگزين ذات و عرض و طبع و قسر شدند كه آن را از چشم بشر كنجكاو نهان مي  
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، 1383 در كـوهن،  ؛1383، طـاهري (گيري مبناي اصلي شناخت جهان شد      سان، اندازه بدين
  ).20-19ص 

 در برابـر  2توان فلسفة جديد را بـه دو واكـنش تجربـه گرايانـه        به طور خيلي ساده مي    
فلسفة باستان از سقراط به بعد و فلسفة جديد از دكارت بـه ايـن           .  خالصه كرد  3خردگرايي

توانـايي و  سو، هر دو از اين حيث با فلسفة قرون وسطي تفاوت داشته و در درجة اول بـا          
  ).1381هالينگ ديل، (اند هاي معرفتي انسان سروكار داشتهمحدوديت

سـنجي بايـد بـه      شـناختي علـم   هاي فكري، نظري و معرفت    بردن به بنيان  به منظور پي  
هايي كه در زمان پيدايش اين مفهوم وجود داشته يا حتي قبل از آن دوره              شرايط و موقعيت  

ح آن عصر حتي از قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم كـه          و به چند قرن پيش، برگرديم و رو       
براي مثـال يكـي از   . هاي فكري قرن بيستم بودند را مورد بررسي قرار دهيمبارآورندة زمينه 

شناسي گرايي بوده كه در فلسفه، جامعه رويكردهاي غالب فلسفي آن دوران رويكرد ساخت      
ها، توسط انديشمندان هـر  ين حوزه و روانشناسي، به عنوان يكي از مهمترين مباني فلسفي ا         

  .ها تحليل شده استيك از اين حوزه
هاي كم و بيش دقيق ولي پراكنـده  رغم تعدادي از پژوهش تا پيش از قرن هفدهم علي     

در زمينة مشاهدات راجع به طبيعت و حيات به استثناي رياضيات هيچ علمي به آن حـد از      
 قرار گيرد و عمالً تا پايان دورة رنسانس همة          رشد نرسيده بود كه بتواند الگوي علوم ديگر       

بندي ارسـطو از علـم را مأخـذ       به طوري كه در اروپا هنوز طبقه      . علوم در يك وضع بودند    
علـوم  . 3علـوم شـعري، و      . 2علوم نظري،   . 1: دادند كه در آن علوم سه نوع بودند       قرار مي 

ز دقت بود، زيرا لفظ علم بـه  تصوري كه از مفهوم علم داشتند بسيار مبهم و عاري ا      . عملي
نحو يكسان هم به پژوهش يا روش و هم به هر گفتار منسجم و منطقي و حتـي بـه عمـل                  

  ).7، ص 1372فروند، (شد منظم اطالق مي
اصطالحات علوم انساني و علوم اجتماعي در ايـن دوران شـكل گرفتنـد، حتـي ايـن                

 را تشكيل دهند، يا علومي باشـند     هاتصور كه علوم انساني بتواند حوزة مستقلي از پژوهش        
شناسـي خاصـي   شناسي از وضعيت خاصي برخـوردار باشـند يـا روش    كه از لحاظ معرفت   

اي بود و به ندرت در نوشتارهاي پيش از قرن هفـدهم قابـل           داشته باشند، تصور نسبتاً تازه    
م اين فكر فقط در طي قرن هفدهم به تدريج قوت گرفت و در قرن نـوزده               . دستيابي است 

  ). 7، ص 1372فروند، (به صورت يك ضرورت پذيرفته شد 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. empiricist 

3. rationalism  
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 علومي شدند كـه امـروز آنهـا را علـوم انـساني      دو رخداد موجب تأمل دربارة ويژگي 
يكي پيشرفت و توسعة شگرف علوم طبيعي و دورنماهاي جديدي كه ايـن علـوم      : ناميم مي

ثنويت يا دوگانگي نفس و عرضه داشتند كه با كارهاي گاليله آغاز شد و ديگري قبول اصل 
، 1372فرونـد،  (بدن يا روح و ماده است كه دكارت در فلسفه به شرح و بسط آن پرداخت      

  ).8ص 
گرايـي رواج يافـت و   از قرن هفدهم و هجدهم اعتقاد به تكنولوژي، ماشين و ماشـين          

 وجد هاي قرن هجدهم را بههاي مختلف علوم و صنايع، انساناختراع انواع ماشين در زمينه
ها براي خدمت به شـئون مختلـف بـشري سـاخته     انواع ماشين. آورده و مجذوب كرده بود   

. گونه محدوديتي در اين زمينـه وجـود نداشـته باشـد        رسيد كه هيچ  شده و چنين به نظر مي     
از اين رو فكر . هاي ماشيني سير تكاملي داشتشد و نظام ها مرتب مرتفع مي   نقايص ماشين 

 هجدهم، روح مكانيكي و تلقي جهان هـستي بـه عنـوان يـك ماشـين       بنيادي حاكم بر قرن   
  .بزرگ بود

هاي علمي هم رشد كردند و مشاهده و هاي تكنولوژيك، روشهمزمان با اين پيشرفت
رفته رفتـه چنـين برداشـت شـد كـه هـر       . هاي علم شناخته شدندآزمايش به منزلة شاخص  

. اعداد و ارقام تعريف و توصـيف نمـود     توان به صورت رياضي و به وسيلة        اي را مي  پديده
اين ويژگي براي مطالعة جهان به عنوان يك ماشين، مسلماً حياتي بود، گرماسنج، فشارسنج، 

گيري ظهور و توسـعه   هاي اندازهكش رياضي، ميكرومتر، پاندول ساعت و ساير دستگاه   خط
هـاي  يريِ كلية جنبـه گيافتند و خالصه در اين عصر ماشين تكميل شد و اين فكر كه اندازه             

اين تفكر مكانيكي كه تمام جهان به منزلة يـك       . پذير است، تقويت شد   دنياي ماشيني امكان  
هاي علمـي   گيري است، در تمام حوزه    بيني و نيز قابل اندازه    ماشين بزرگ، منظم، قابل پيش    

دوالمتري طوري كه   . بعدها روانشناسي با اين ديدگاه به مطالعة انسان پرداخت        . سايه افكند 
گيـري  بگذاريد جسورانه و با شهامت نتيجه   «: فيلسوف فرانسوي بيان داشت   ) 1751-1790(

اين فكر در واقع نيروي محرك جو علمـي آن زمـان در          . 4»كنيم كه انسان يك ماشين است     
هاي زنـدگي و حتـي   شناسي و در تمام جنبههاي علمي از فلسفه گرفته تا جامعهتمام حوزه 

از ايـن رو قـرن   . ن از خود تأثير قطعي گذاشت و آن را دستخوش تغيير كرد      بر تصوير انسا  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
وي معتقد بود تمام فرايندهاي طبيعي مانند ساعت كار . البته نخستين بار دكارت جهان را به يك ماشين تشبيه كرد        . 4

ك كـرده اسـت    حتي دانشمندان و فيلسوفان بيان داشتند كه جهان ساعتي اسـت كـه خـدا آن را كـو           كنند و بعدها  مي
 ).21ص ، 1383طاهري، (



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

122

هاي علمي تحت تأثير ايـن  هاي بشري و از جمله روشهفدهم تا قرن نوزدهم تمام فعاليت 
  ).84-86، ص 1369، )1(هاي روانشناسي و نقد آن مكتب(تفكر قرار داشت 

علم و دانش يـك مفهـوم پويـا    بررسي تحليلي تاريخ علم و دانش بيانگر آن است كه        
است، بدين معني كه مفهوم علم و دانش در طول زمان پايدار و ثابت نبوده است، و عالوه               

هايي كه در هر دوره دربارة علم و دانش وجود دارد، در طول تـاريخ هـم       بر تفاوت ديدگاه  
-فـت از ايـن رو مبـاني فلـسفي و معر        . مفهوم علم و دانش دچار تحول و تغيير شده است         

، نگـرش مكـانيكي و علـت        )علم پوزيتيويـستي  (شناختي نگرش علمي به معناي جديد آن        
دارد ديـدگاه  اظهـار مـي  ) 175، ص   1381(آن گونه كه هالينـگ ديـل        . گرايي به عالم است   

  . مكانيكي در ميان دانشمندان سدة هفدهم مشترك بوده است
، جامعه و اقتصاد را    تحولي كه از قرن هفدهم در مفهوم علم و معرفت صورت گرفت           

علم و معرفت در معناي جديد خود به علم كاربردي و    . دستخوش تحول و دگرگوني نمود    
دانش قابل عرضه و علم به معناي كسب نتايج اقتصادي و فوايـد اجتمـاعي نزديـك شـده                   

  .است
. گرددهمان طور كه در باال آمد تاريخچة معرفت و شناخت به آغاز زندگي بشر بر مي         

اند تا خود و جهان پيرامون خـود را بهتـر و بيـشتر            ها در طول تاريخ همواره كوشيده     انسان
نفس جستجو براي شناخت و رسيدن به دانش و معرفـت همچنـان بـدون تغييـر           . بشناسند

ها و رخدادهاي گونـاگون در طـول تـاريخ بـشر بـا            البته نوع تبيين پديده   . باقي مانده است  
يابي رخدادها به صـورت توجـه بـه         اران كهن بيشتر علت   يكديگر متفاوت بوده و در روزگ     

هاي مختلف نوع تبيين بشر     در دوره . شناختي بوده است  هاي اسطوره هاي دور و تبيين   علت
انـد و  تر اهميت بيشتري يافتهو عقالني) تجربي(تر متحول شده و امروزه رويكردهاي علمي 

   .ها و موانع آنها هم شناخته شده استحتي محدوديت
اين تحول در نوع نگاه و دانش انـسان نـسبت بـه خـود و جهـان حاصـل تحـول در                  

از قـرون   ) شناسـي معرفـت (هاي دانش   سير تحول نظريه  . شناختي است  هاي معرفت ديدگاه
باستان تا عصر حاضر بيانگر اين واقعيت است كه رويكـرد غالـب بـه دانـش و معرفـت و          

اي كـه  نظريه. گيرديك حوزه يا نظريه قرار ميروش دستيابي به آن در هر دوره تحت تأثير        
به طوري . شود هاي دانش قلمداد ميبه عنوان رويكرد اصلي و مركز توجه ديگر انواع نظريه

گرايي تقريباً بـه رونـد ايجـاد و رشـد     شناسي اثباتكه از ابتداي قرن بيستم رويكرد معرفت    
سـنجي هـم از ايـن قاعـده     لـم هاي علمي حكمفرما بود و پيدايش و گـسترش ع    تمام رشته 
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   .مستثني نبود
برخي برآنند كه پايه و اسـاس تمـامي فراگـرد انتقـال جوامـع از سـنتي بـه مـدرن و                       

اين دگرگـوني سـاختار     . پسامدرن، دگرگوني و تحول بنيادين در مفهوم علم و دانش است          
هـاي جديـد   هـا و فعاليـت  گيـري پـويش  جامعه را از اساس دگرگون نموده و سبب شـكل    

پيتر . هاي جديدي را خلق كرده است     ها و سياست  اجتماعي و اقتصادي شده و حتي دولت      
تحول و دگرگوني در مفهوم دانايي و معرفـت را در           ) 1385؛ نقل در رضايي،     1993(دراكر  

  :كندبندي ميسه قرن اخير در سه مرحله تقسيم
طراحـي و  دانش در نخستين مرحله، به مدت يك صد سـال، در خـدمت       : مرحله اول 

و همـين مرحلـه بـود كـه بـه           . ساخت ابزارها، فرايندهاي توليد و محصوالت قرار داشـت        
  . منتهي شد» انقالب صنعتي«

 آغاز شـده و تقريبـاً تـا پايـان        1880در دومين مرحله، كه حدوداً از سال        : مرحله دوم 
. ديـد تعريف گر » وابسته به كار  «جنگ دوم جهاني طول كشيد، دانش در مفهوم جديد خود           

بود كه توانست طي هفتاد و      » وريبهره«همين امر، در واقع، پيش درآمدي به وقوع انقالب          
پنج سال، پرولتاريا را به بورژوازي طبقه متوسط با درآمدي نزديك به درآمد طبقه باال تبديل 

رنـگ و بـا شكـست    وري بود كه بعدها جنگ طبقاتي و كمونيـسم را بـي           انقالب بهره . كند
  .تمواجه ساخ

آخرين مرحله از دگرگوني در مفهوم دانـايي و معرفـت، پـس از جنـگ                : مرحله سوم 
جهاني دوم آغاز شد و امروز شاهد آن هستيم كه معرفت ديگر وابسته به هـستي، عمـل، و             

» انقـالب مـديريت  «و اين به معناي وقـوع  . است» وابسته به خود معرفت«كار نيست، بلكه   
شـود و كـار و سـرمايه را از       به تنها عامل توليد تبديل مي      اين دانايي است كه سريعاً    . است

راند، احتماالً هنوز وقت آن نرسيده و شايد گـستاخي باشـد كـه عـصر و       متن به حاشيه مي   
» اقتـصاد علمـي  «جامعة خود را جامعة علمي و معرفتي بناميم، زيرا ما تـاكنون، صـرفاً، بـه             

  . است» داريجامعة پساسرمايه«امعة ما با اين وجود شك نيست كه ج. ايمدست پيدا كرده
ريـزي علمـي يكـي از    دارد، برنامـه بيـان مـي   ) 16-15، ص   1354(آن گونه كه برنـال      

ريزي علمي پـس از     برنامه. هاي آخرين مرحلة انقالب علمي صنعتي است      مهمترين ويژگي 
ين عـصر  آن كه روزگاران درازي در تنگناي مكاتب قديمي اجازة بروز و ظهور نيافت، در ا   

  . از محدوديت بيرون آمده و در سطح ملي و جهاني مطرح شده است
گيـري ايـن   هاي گوناگون دانش از ابتـداي شـكل  با بررسي و مطالعة سير تحول نظريه 
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ها تا به امروز و از زمان فيلـسوفان و دانـشمندان قبـل از سـقراط و پـس از او                     گونه نظريه 
هـاي قـرون    طاييان، فالسـفة مـسلمان، نظريـه      فيلسوفاني مانند افالطـون و ارسـطو، سوفـس        

وسطايي، تا فيلسوفان قرون جديد و در قرن هفدهم و رويكردهاي عقالنيت و روشنگري و 
هـاي  فالسفه و دانشمندان عصر حاضر در مدرنيته و پـسامدرن و حتـي رونـدها و گـرايش     

از آنهـا، رونـد   هاي دانش هر يك هاي دانش به سوي آينده، و تحليل مفاهيم و نظريه        نظريه
 مورد توجه جااما سؤالي كه در اين . شودها روشن ميها و فراز و فرود نظريه   تحول ديدگاه 

ها يا رويكردهاي فلسفي و نظري به دانش و   قرار گرفته اين است كه كدام يك از اين دوره         
ت سنجي باز كرد؟ بـه عبـار    گيري علم و دانش يا علم     معرفت، راه را براي سنجش و اندازه      

هاي دانـش مقبوليـت يافـت؟ تـا ايـن جـا             سنجي تحت تأثير كدام يك از نظريه      ديگر، علم 
پاسخي هرچند مختصر در اين باره عرضه شد، و روشـن شـد كـه نگـرش غالـب از قـرن                
هفدهم و هجدهم، نگرش مكانيكي و توجه به جهان به عنـوان يـك ماشـين بـزرگ، نگـاه            

گيري، هاي اندازه اسنج، فشارسنج، و ساير دستگاه    تكنولوژيكي و اخترع ابزارهايي مانند گرم     
هاي تجربي در علم، مبناي رياضي داشتن علـم جديـد، توجـه بـه علـم                 به كارگيري روش  

كاربردي و قابل عرضه، كسب نتايج اقتصادي، فوايد اجتمـاعي و قـدرت تـصرف بـشر در             
ـ               ي بـه   عالم و بهبود زندگي به عنوان غايت علم، و به طور كلي نگرش پوزيتيوي ستي و كمـ

ريزي در امر علم و پژوهش، بوده است، اما از گذاري و برنامهعلم و دانش و اهميت سرمايه
شـود  شناسي اجتماعي مطرح ميرسيم كه معرفتآن جا كه در رويكرد تاريخي به جايي مي      

كند كه مـستلزم بررسـي ابعـاد علـم و دانـش و      تري پيدا مي و معرفت و علم جايگاه زميني 
سنجي در قرن بيستم و   ة آن با جامعه است، از اين رو در جستجوي مباني معرفت علم            رابط

 .گيريمشناختي در پيش ميپاسخ به سؤاالت فوق رويكردي جامعه

  
  شناختي رويكرد جامعه

هاي توجه به هر چند مفاهيم علم و سنجش ريشه در تاريخ زندگي بشر دارند و زمينه            
سـنجي   طول تاريخ وجود داشته است، اما اساس انديشة علم گيري در  علم و دانش و اندازه    

  . شناختي به علم و دانش دارددر شكل نوين خود ريشه در نگرش جامعه
دهد كه از طليعة پيدايش دانش تا به حال مبـارزه         بررسي تاريخ علم و دانش نشان مي      

هـاي  ايشايـن مبـارزه ميـان گـر       . بين دو طرز فكر اصـلي و متـضاد وجـود داشـته و دارد              
ترين خصوصيات اليستي در علم و دانش از آغاز تاريخ علم يكي از عمدهماترياليستي و ايده
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سازد، به طـوري    تضاد فوق خصيصة اصلي فلسفة يونان را هم نمايان مي         . ماندگار آن است  
-بنيـان (اليسم افالطون به يك معني پاسخ به ماترياليسم لئوكيپـوس و دموكريتـوس              كه ايده 

ماترياليسم اساساً فلـسفة چيزهـاي عينـي و حركـات           . رودبه شمار مي  ) نظرية اتمي گزاران  
هاي رغم پيروزيتداوم اين مبارزه علي. توضيح طبيعت و جامعه از زير به باالست. آنهاست

دهد كه قضيه آن قدر هم علمي يا فلسفي نيست، بلكه در واقع  متوالي علوم مادي، نشان مي    
-هاي اجتماعي، كه در كسوت علم ظاهر ميت سياسي و همبستگيانعكاسي است از مبارزا

شناسي علـم و   اصلي جامعهفرضاز اين رو يكي از پيش  ). 51-49، ص   1354برنال،  (شود  
كننده يا بخش الينفك هـر ارزيـابي،     تعلقات اجتماعي تعيين  «معرفت هم اين نكته است كه       

  ).1384وكل، گالور، استرابريج، ت(» نظريه يا دعوي معرفتي است
شناسي علم و دانش به بياني ساده، عبارت است از مطالعه و بررسي رابطة بـين         جامعه

دانـشمندان، نهادهـاي آموزشـي و پژوهـشي،     : و عناصـر آن از قبيـل   (فضاي علم و دانـش      
و ...) طور هنجارهاي علمـي، جـو علمـي و          ها، همين ها، كتابخانه مؤسسات علمي، دانشگاه  

 دينـي،   - اجتمـاعي، نهادهـاي سياسـي      -افراد، امكانات اقتـصادي   :  آن مثل  يا اجزاء (جامعه  
  ).18، ص 1384گالور و ديگران، ) (پارامترهاي تاريخي، نظامي، فكري و غير آن

هـاي  هـا و نظريـه    شناسي، با بررسي انديشه   هاي جامعه در اين بخش سير تحول نظريه     
هاي تأثيرگذار، شامل نظرية ي انديشه علوم اجتماعي و انساني دربارة علم و دانش و شناساي         

شناسي دانش و علم، تا رسيدن به انديشة ارزيابي         ارگانيكي، كاركردگرايي ساختاري، جامعه   
سـنجي  گيرد، زيرا نقطة آغـاز نظريـة علـم   سنجي، مورد بررسي قرار مي    علم و دانش يا علم    

هن، مرتون و پرايس هاي كوشناختي به علم و دانش و به طور خاص ديدگاه   رويكرد جامعه 
  .است

در طول تاريخ اين مسئله كـه آيـا تفكـر و دانـش مـستقل و مبـرا از تـأثيرات فـردي،          
اجتماعي و محيطي است يا تحت تأثير و وابسته به اين عوامل است؟ محل اخـتالف بـوده              

نظـران محافـل و   اما در نزد صـاحب   . ديدگاه غالب در گذشته ديدگاه اول بوده است       . است
اند، طيف وسـيعي از عوامـل در   ه تفكر و دانش را غيرثابت و تأثيرپذير تلقي كرده  مكاتبي ك 

توان از جمله اين موارد مي. انداين رابطه به عنوان منبع تغيير و تأثير و وابستگي معرفي شده
به جسم و روان انـسان، محـيط فيزيكـي و طبيعـي، محـيط اجتمـاعي و تـاريخي، مـسائل                 

يكي از ايـن  . گرايانه، نژادگرايانه و غير آن اشاره كرد      هاي منفعت اقتصادي، سياسي، رويكرد  
رويكردها توجه به علم و دانش در متن اجتمـاع و مطالعـة معرفـت و دانـش بـا رويكـرد                       
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شناسي را از حالـت رهـايي و فراغـت          شناختي بوده است كه روند مطالعات معرفت      جامعه
از . اسي علم و معرفت معطوف كرده استشنها را به سوي جامعهقبلي متحول نموده و نگاه

اين رو كساني كه محيط اجتماعي و جامعه را عامل اصلي تأثير و تغيير و به اصطالح تعيين   
اند از هواداران رسمي يا غير رسمي رويكـردي هـستند كـه در    فكر و معرفت در نظر گرفته  

 نـام گرفتـه اسـت    شناسي علـم و دانـش  هاي معاصر مطالعات و تتبعات، جامعه  بنديتقسيم
  ). 6-5، ص 1384گالور و ديگران، (

رسيد، امـا در رويكـرد   علم و دانش در ابتدا نامحدود، فردي و كنترل ناپذير به نظر مي 
هاي علم به عنوان يك فعاليت و مقولة اجتماعي شناخته     شناختي به دانش محدوديت   جامعه

در ايـن  . دستور كـار قـرار گرفـت   شد و كنترل و مديريت آن مانند ديگر ابعاد اجتماعي در  
راستا سنجش و ارزيابي علم هم به عنوان بخشي از فرايند مديريت علم و دانش در دستور            

  .كار قرار گرفت
هاي علمـي و فناورانـه مخـتص دوران اخيـر           هاي مختلف دربارة علم و فعاليت     نظريه

ون جديد، ريشه در  شناسي معرفت در قر   هاي دور دارد، اما جامعه    نيست و ريشه در گذشته    
-1874(، مـاكس شـلر      )1917 -1858(، اميل دوركـيم     )1883 -1818(افكار كارل ماركس    

-هاي متفاوتي مـي   هرچند اين افراد در دوران    . دارد) 1947 -1893(و كارل مانهايم    ) 1928

زيستند و به سنن فكري مختلفي تعلق داشتند، در اين نكته هم عقيـده بودنـد كـه معرفـت                
  ).1384زيباكالم، (ارهاي اجتماعي و كنش متقابل اجتماعي است محصول ساخت

شناختي علم و دانش و تشريح روابط آن هاي اجتماعي و جامعهيكي از نخستين نظريه 
او از دانش به عنوان يك نيروي مولـد  . با مناسبات اجتماعي توسط ماركس ارائه شده است   

كسيستي علم، روابط ميان تكامـل علـوم،   در تبيين مار  . كنددر پيشرفت جامعة بشري ياد مي     
مناسبات اقتصادي و نوع ساخت اقتصادي جامعه و تأثير آن بـر چگـونگي وضـعيت علـم،        

 . مورد توجه قرار گرفته است

شناسي معرفت به معناي امروزين نپرداخت، غالبـاً او         گاه به جامعه  اگرچه ماركس هيچ  
فرض يا قضية بنيادين آن، مـديون       پيش«ي كه   ادانند؛ رشته ترين پيشگام اين رشته مي     را مهم 

ها هستي آگاهي انسان«شناسي معرفت اين است كه فرض بنيادين جامعهپيش. ماركس است 
گالور (» كندشان را تعيين ميكند، بلكه هستي اجتماعي آنهاست كه آگاهيآنها را تعيين نمي

  ). 36، ص 1384و ديگران، 
اي قـوي وجـود دارد و در واقـع زنـدگي،      رابطـه از نظر ماركس بين زندگي و آگاهي      
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شيوة توليد در زندگي مادي به تمام فرايندهاي اجتماعي، سياسي          . بخشد آگاهي را تعين مي   
بـراين  . اين بياني از زيربنا و روبنا در تفكر مـاركس اسـت      . دهدو روحي زندگي جهت مي    

هاي غالـب  عتقد است كه ايدهاساس ماركس در ارتباط با تفكر نيز تحليلي طبقاتي دارد و م        
  ).9، ص 1384گالور و ديگران، (هاي طبقة مسلط بر جامعه است و مسلط در جامعه، ايده

تأكيد ماركسيسم بر اولويت هستي طبيعي و اجتماعي در پيدايش و پويايي فرآيندهاي             
 از زمان پيدايش ماركسيسم   . تفكر، تأثير چشمگيري بر فلسفة علم در اعصار بعدي گذاشت         

مند شرايط اجتمـاعي، اقتـصادي و       به بعد، نگارش تاريخ علم و فلسفه، بدون پژوهش نظام         
هاي علمي و فلسفي، ديگر كاري ورزي هر دوران، و نقش اين شرايط در پيدايش انديشهفن

) 316، ص 1369(توان به ذكر داوري كـارل پـوپر       در اين زمينه مي   . آيدجدي به شمار نمي   
  :بسنده كرد

همة . آيدشناسي ماقبل ماركس، ديگر حتي به تصور هم در نمي       به جامعه بازگشت  «
نويسندگان عصر نوين مديون ماركس هستند، ولو آن كه خود بـر ايـن ديـن آگـاه                  
نباشند، به ويژه آنان كه با اصول اعتقادي او موافقت ندارند؛ از جمله خود مـن كـه        

ـ   المجلس اقرار مي  در همين جا في    ن از افالطـون و هگـل   كنم كه بحث و فحص م
اي بر كـوهن،    ، در مقدمه  1383طاهري،  (» ]است[همه متأثر از نفوذ ماركس هستند       

  ). 32ص  ،1383
شناس برجستة فرانسوي، شرايط اجتماعي را باعث تغييـر و تحـول در             دوركيم جامعه 

هـاي اجتمـاعي    هاي بشري دانسته و تفكـر علمـي را حاصـل آزادي از محـدوديت              انديشه
به اين معنـي كـه   . از نظر دوركيم، علم در زمان معاصر نيز تابع افكار عمومي است     . داند مي

كنـد، از ايـن رو بـه علـم        آن، يعني فناوري استفاده مـي      چون جامعه از علم و نتيجة عملي      
در نتيجه، حتي پذيرش . دهد و نه به اين دليل كه در علم چيزي ناب وجود دارد      اهميت مي 

همه به خاطر واقعيت اجتماعي ... لمي خوردن، ارزش علمي داشتن، وعلم، مقبوليت، مهر ع
ها و معارف از جمله علـم را بـا   وي عمدتاً تمام واقعيت. و افكار عامه و نظر عمومي است    

، ص 1378جانعلي زاده چـوب بـستي،    (نمايد  ديدگاه جبرگرايي اجتماعي تعبير و تبيين مي      
38.(  

شناسي معرفت، علوم گذار جامعهو به قولي، بنيانشناس آلماني شلر، فيلسوف و جامعه
داند و تفاوت ذاتي ميان علم اثبـاتي، مـذهب و مـاوراء        تجربي و علوم انساني را متمايز مي      

او پيوند تنگاتنگي بين علم و . كندها را در سطوح مختلف مقايسه ميالطبيعه قائل شده و آن
در انتقاد از نظـر مـاركس عقيـده         . داند نمي كدام را مبدأ ديگري   فناوري قائل است، اما هيچ    
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شلر . اند و نه تمام دستاوردهاي ذهني     دارد تنها علوم اثباتي به روابط اقتصادي توليد وابسته        
شناختي علم و دانش، پيدايش و گسترش علوم در قرون جديد را در تجزيه و تحليل جامعه   

  :دانستتابع مجموعه شرايط زير مي
o    ا و فشارهاي محدود كننده بر تفكر يكـي از عـواملي بـود كـه           هاز بين رفتن كنترل

  شرايط رشد را براي علم جديد مهيا ساخت؛ 
o            اصالح ديني كه در نتيجة آن، اقتدار كليسا در هم شكست و سلسله مراتب كـذايي

فرو پاشيد، موانع را از سر راه برداشت ) فلسفة مدرسي قرون وسطا(و خشك اسكوالستيك 
   علم نشان داد و راه را براي پيشرفت آن هموار ساخت؛و رويي گشاده به

o              توجه به اين جهان و اصالت قائل شدن براي آن، ارزش قائل شدن براي طبيعت و
  ساز ظهور علوم جديد بوده است؛ معطوف شدن ذهن به سوي آن، يكي از عوامل زمينه

o              ه مبتنـي   اراده براي كنترل چيزي است كه علم جديد از طفوليت تا بلوغش همـوار
  بر آن بوده است؛ 

o   ارادي ذهن انساني و جدايي مسائل ارزشي از مسائل          -جدايي عملكردهاي عاطفي 
  وجود حسي؛

o         ها و مراكـز تحقيقـاتي زيرنظـر     باالخره با جدايي دولت از كليسا و تشكيل دانشگاه
  . حكومت، ضمانت بيشتري براي آزادي علم به وجود آمد

عميق نشان داد كه با به وجود آمدن مجموعة شـرايط           به عبارت ديگر، شلر با تحليلي       
از نظر او، انگيـزة     . علم جديد تولد و توسعه يافت     ...) مادي، مذهبي، سازماني و     (اجتماعي  

وقتي كه اين مؤلفه و اين اراده در جامعه . رواني علم، اراده براي تسلط، تغيير و كنترل است
فـراهم شـد، كليـسا بـه كنـاري رفـت، فردگرايـي             و بين افراد تقويت شد، جنبة مـادي آن          

ها از يـوغ كليـسا آزاد   ها و مؤسسات كمك كردند و دانشگاه ها به دانشگاه  سربرآورد، دولت 
هـا را  شدند؛ همة اين عوامل مؤثر، در كنار اصالح ديني، كه با آمدن آيـين پروتـستان، نگـاه    

جـانعلي زاده چـوب   (ت عوض كرد، شرايط را براي ظهور و بسط علم جديد فراهم سـاخ         
  ).1378بستي، 

- جامعه-مرتون. اندازي كه تاكنون ارائه شد، بايد از سهم رابرت ك     براي تكميل چشم  

هـا  هايش براساس به كارگيري نظرية سيستم نيز ياد كرد كه پژوهش  -شناس امريكايي علوم  
ارهاي درون مرتون، هنج. شناسي علم را بنيان گذارده است   در توضيح پيشرفت علم، جامعه    
در عين حال، او برآن . داندساز و حافظ تعادل دروني آن ميبافت علم را واجد كاركرد نظام
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رود، و تاريخ علم است كه علم نهادي اجتماعي است كه كاركردهاي معيني از آن انتظار مي 
را نه هنجارهاي دروني و متدولوژي علم، بلكه كاركرد اجتمـاعي آن و نيازهـايي كـه آن را       

  ). 61، ص 1386 در كوهن، ؛1386طاهري، (كند اند، تعيين مياحاطه كرده
علم، فناوري و جامعه در قرن «نامة دكتري خود با عنوان  از پايان1935مرتون در سال    

هـا در كـشف علمـي،       سپس با نگارش مقـاالتي از قبيـل اولويـت         . دفاع كرد »  انگلستان 17
هاي پاداش و ارتباطات علم، الگوهاي مندان، نظامتشخُّص و امتياز علمي، هوا و هوس دانش
-هاي جامعـه  و سن و ساخت سني در علم، پايه        ،رفتاري دانشمندان، الگوهاي ارزيابي علم    

طـرح  ). 23-22، ص 1384گالور و ديگران،    ( مستحكم نمود    1960شناسي علم را در دهة      
هـاي اصـلي   از دغدغـه هنوز هم ايـن مـوارد   . سنجي شدساز پيدايش علم  اين مباحث زمينه  

  .آيندسنجي به حساب ميپژوهشگران حوزة علم
 هم در مورد طبيعت، ساخت و رشـد محتـواي          - مباحثي در دو راستا    50البته در دهة    

.  رشد يافتـه بـود  -معرفت علمي، و هم در مورد سازمان علمي، دانشمندان و اجتماع علمي    
انجام داده بود و يا در حال انجام آن        اين دو زمينه همراه با كارهايي كه به خصوص مرتون           

 1960شناسـي علـم در دهـة       جدي، جـا افتـادن و رشـد جامعـه          بود، عوامل مؤثر در طرحِ    
در اين دهه عالوه بر مرتون و شاگردانش در دانشگاه كلمبيـا و جاهـاي     . شوندمحسوب مي 
د مطالعـه و  هاي مختلف علم را از ديدگاه اجتماعي مـور شناسان متعددي جنبه  ديگر، جامعه 

  ).23، ص 1384گالور و ديگران، (تحقيق قرار دادند 
هـاي رابـرت   هاي وبر دربارة چگونگي رشد علم در قـرون جديـد بـر انديـشه          ديدگاه

مرتـون عقيـده    . باره تأثير عميقي گذاشته اسـت     شناسي علم در اين   گذار جامعه مرتون، بنيان 
اتي در حال تغيير قـرن هفـدهم كـه     هاي اخالقي پروتستاني و ساختار طبق     داشت كه ارزش  

منجر به نگرش مثبت نسبت به علم و فناوري، اعتقاد به پيـشرفت و مخالفـت بـا سـاختار                    
  .گيري و گسترش علم جديد را فراهم ساخته استهاي شكلطبقاتي موجود شد، زمينه

مرتون بر آن است كه دو اصل مهم در اخالق پروتستاني بر رشـد و توسـعة علـم در                     
. 2اصل تجليل و تكريم پروردگـار از طريـق آثـارش؛ و          . 1: نقش اساسي داشته است   اروپا  

و » 5ســودمندگرايي«گرايــي يــا ايــن دو اصـل كــه مبتنــي بــر فايـده  . اصـل رفــاه اجتمــاعي 
  .گرايي همراهي و موافقت دارنداند با تأكيدات علم بر سودگرايي و تجربهگرايي تجربه

 خـصوص مـذهبي مـسلط بـر قـرن هفـدهم در       مرتون عوامل اجتماعي، فرهنگي و به 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Utilitarianism 
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او عقيـده داشـت   . دانستگيري و توسعة علم جديد ميانگلستان را از عوامل مؤثر بر شكل  
اي پا بگيرد و توسعه پيدا كند يا نهادينه علم نهادي اجتماعي است و براي اين كه در جامعه   

ساز، طيفـي   هنگي زمينه عوامل اجتماعي و فر   . شود، نيازمند زمينة اجتماعي و فرهنگي است      
ضرورت نهادينه شـدن و حمايـت       . گيرداز پذيرش اوليه تا حمايت همه جانبه را در بر مي          

هـاي  ريزي بـراي فعاليـت    ها و برنامه  همه جانبه از علم و دانش، سرانجام به دخالت دولت         
هـايي بـود كـه بايـد بـراي ايـن        پژوهشي انجاميد كه مـستلزم اسـتفاده از شـاخص       -علمي

  .ها ضرورت داشتها و ارزيابيريزي مهبرنا
هـم غافـل نـشده اسـت و برخـي از اجـزاء و       » 6جامعة علمي «مرتون از فضاي درون     

به . هاي ديگر در داخل اين فضا و ارتباط آنها با يكديگر را مورد توجه قرار داده است           جنبه
 در فـضاي  اين معني كه مرتون در نظرية علم خود قائل به وجود شرايط اجتمـاعي مـساعد   

» علم و نظام اجتمـاعي «خارج علم و هم در فضاي داخل علم است، به طوري كه در مقالة     
  : كندبه برخي از اين شرايط اشاره مي

پذيري آن در جوامعي كه داراي نظم خاص و شرايط توسعة مداوم علم، و امكان  ) الف
  . هاي نهادي هستندكنترل

منـد بـه    كت فعال اشخاص مستعد و عالقـه      شرايط استمرار علم، كه مستلزم مشار     ) ب
  .كارهاي علمي است

دهـي و  شرايط حمايت از علم، يعني وجود شرايط فرهنگي مناسب ماننـد پـاداش            ) ج
  . هاي علميها و فعاليتتشويق و ارزش قائل شدن براي رشته

اعتقاد به ارزش حقيقت علمي، كه به معني نبود شرايط ابرازكنندة خصومت نـسبت   ) د
هـاي  ها و روشهاي منطقي ولي نادرستي كه معتقدند يافتهگيريوم، يعني وجود نتيجه  به عل 

  ).41، ص 1378جانعلي زاده چوب بستي، (هاي مذهبي هستند علمي مغاير با ارزش
 -سنجي قـرار گرفـت    كه مبناي انديشة علم    -شناسي علم مرتوني  خالصه آن كه جامعه   

شناسي علـم تحـت   حوزة جامعه). 109، ص  1384م،  زيباكال(گرا و پوزيتيويستي بود     تجربه
شناسـي علـم   جامعـه . هاي مرتون و كاركردگرايي ساختاري پرورش يافته است  هتأثير ديدگا 

انـداز  شناسي پژوهشگران و نهادهاي علمي اسـت كـه در يـك چـشم             مرتوني نوعي جامعه  
ابل تعميم و كاربرد هاي جهان اجتماعي ق كاركردي پرورده شده و به ديگر حوزه-ساختاري

-گيـري جامعـه  شناسي، سهم زيـادي در شـكل     كاركردي در جامعه   -سنت ساختاري . است

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. Scientific community 
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  ). 32-31، ص 1386بورديو، (شناسي علم و دانش داشته است  
شـناختي و بـه خـصوص سـنت كـاركردگرايي      در ادامه به دليل تـاثير نگـرش جامعـه     

دهـي در علـم،   رزيابي و نظام پـاداش سنجي، الگوهاي اگيري انديشة علمساختاري بر شكل 
  .الزم است دربارة سنت كاركردگرايي ساختاري توضيحات بيشتري ارائه شود

اي از مكتب كاركردگرايي است كه بـه نـوعي تحليـل و     كاركردگرايي ساختاري شاخه  
بنياد انديشة كاركردگرايي به افالطون . شودتبيين از جامعه و پديدارهاي اجتماعي اطالق مي

افالطون در . كتاب جمهوريت در حقيقت نخستين تحليل منظم اجتماعي است . گرددز مي با
نظرية خود به تحليل كـاركردي تقـسيم كـار پرداختـه و ضـرورت آن را بـراي دوام نظـام                 

هـاي ايـن     فـرض  يكي از پيش  ). 35، ص   1375اديبي؛ انصاري،   (اجتماعي بيان داشته است     
اين فرضيه بعدها به عنـوان نقطـة        .  موجود زنده است   تحليل، توجه به جامعه به عنوان يك      

-هاي اجتماعي درآمد و پارادايم ارگـانيكي رويكـرد غالـب اكثـر جامعـه            عطف تمام نظريه  

براساس اين رويكرد جامعه همانند انسان از حيات خاص برخـوردار بـوده و              . شناسان شد 
  .براي دوام و بقاء بايد نيازهاي اساسي آن برآورده شود

گـذاران انديـشة كـاركردگرايي سـاختاري        توان يكي ديگـر از بنيـان      لدون را مي  ابن خ 
در جهـان اسـالم   ) علـم و دانـش  (ابن خلدون با نگرش تاريخي، به تحليـل تفكـر    . دانست

از نظر او الزمة تحليل عمران بشري و شناخت جامعه، تجزيه و تحليل و شناخت . پرداخت
و روابط متقابـل بـين ايـن     ) تصاد، سياست و فرهنگ   اق(گانه  هاي سه ساختار و كاركرد نظام   

زيرنظام دانـش و آمـوزش هـم    . اي دارندگانه، روابط درهم تنيده اين اركان سه  . اركان است 
از نظر ابن خلدون نظام علمـي   . شودبخش قابل توجه و مهم نظام فرهنگي جامعه تلقي مي         

ار خاصي برخوردار است، اما و آموزشي اگر چه داراي كاركردهاي متعددي بوده و از ساخت
اين نكتـة محـوري ابـن خلـدون و بيـانگر نگـرش       . رابطة متقابلي با ساخت اجتماعي دارد    

  ).1387زكي، ( كاركردي اوست -سيستمي و ساختاري
در قرون جديد زمينة نظري اين مكتب از افكار و آثار هربرت اسپنسر و اميل دوركيم،           

  .  استشناسان قرن نوزدهم نشأت گرفتهجامعه
در يك تبيين كاركردي تجزيه و تحليل پديدارهاي اجتماعي در رابطه بـا نتـايج آن در       

طرفدارن اين مكتب عقيـده دارنـد كـه اجـزاء           . گيردكل نظام اجتماعي مورد توجه قرار مي      
آن چنان با يكديگر مرتبط و وابسته هـستند كـه           ) جامعه(تشكيل دهندة يك نظام اجتماعي      

ك از آنها ضرورتاً موجبات چگونگي دوام و بقاي كـل جامعـه را فـراهم               نتايج و آثار هر ي    



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

132

هـاي  هـا يـا سـاخت     شناسي به نتايج و آثار عيني پديـده       اصطالح كاركرد در جامعه   . كندمي
براساس اين نظريه هر پديدة اجتماعي كاركرد معيني به عهده دارد . شوداجتماعي اطالق مي 

هـاي  بنابراين علت موجوديت و دوام پديده. مؤثر استكه به نحوي در دوام و ادارة جامعه  
در اين نگـاه علـم   ). 1375اديبي، انصاري، (اجتماعي از كاركردهاي آنها نشأت گرفته است    

ريـزي بـراي علـم بايـد بـه          از اين رو در برنامـه     . هايي برخوردار است  هم از چنين ويژگي   
  .ه گرددكاركردي كه علم در ساختار اجتماعي به عهده دارد، توج

از ايـن رو    . هـاي اجتمـاعي نـسبتاً بـادوام       عبارت است از روابـط و انگـاره       » ساخت«
هاي اجتمـاعي هـر يـك سـاختارهاي         هاي اجتماعي از قيبل آداب و رسوم يا مهارت         پديده

ساخت كلـي جامعـه عبـارت       . معيني دارند كه در دوام و بقاي نظام اجتماعي سهيم هستند          
هـا در كـاركرد     ، اهميت ايـن سـاخت     )نهادها(ن اجزاء آن    هاي معي است از مجموع ساخت   

ماند كه اوالً خـصلت انطبـاق بـا    يك ساخت يا پديدة اجتماعي هنگامي پايدار مي       . آنهاست
اين قضيه در مـورد علـم و دانـش هـم     . محيط را داشته باشد و ثانياً نيازي را برآورده سازد 

  .صادق است
 -شناسي اساس نظرية كـاركردگرايي امعهپدر ج.)  م1798-1857(عقايد اگوست كنت    

شناسي رسـمي   از جمله مكاتب مسلط و غالب در جامعه1960هاي ساختاري را كه تا سال   
اي را پيشنهاد كنت ابرالگو يا انگاره). 40، ص 1375اديبي، انصاري، (بود، را به وجود آورد    

ه جامعه با موجود زنده هر چند اين نظريه ك   . كرد كه بعدها به الگوي ارگانيكي معروف شد       
قبالً توسط افالطون مطرح شده بود، ولي كنت بـه بررسـي مـنظم آن همـت                 . شباهت دارد 

  :هاي زير بودهكنت در مقايسة بين موجود زنده و جامعه معتقد به شباهت. گماشت
هاي موجود زنده   جامعه از اعضا و مؤسسات مختلف تشكيل شده و همانند ارگان          . 1 

  . دهدكيل ميكل واحدي را تش
نهادهاي اجتماعي همانند اعضا و اندام موجود زنده داراي ساخت و كاركرد خاصي . 2
  .هستند
اجزاء جامعه همانند اعضاء موجود زنده با يكديگر مرتبط بوده و به طور كلـي در                . 3 

  .انددوام و بقاء ساخت اصلي خود مؤثر و دخيل
 زنده براساس قـانون تكامـل از مرحلـه          نكته ديگر اين كه جامعه هم مانند موجود       . 4 

-43، ص 1375اديبي، انصاري، (تر رسيده است    تر و پيچيده  ابتدايي و ساده به مرحله كامل     
44.(  
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تأليف شد،  . م1874شناسي كه در سال     در كتاب اصول جامعه   ) م1903-1820(اسپنسر  
ه بـه منزلـة يـك    از نظـر اسپنـسر جامعـ    . نظرية ارگانيكي خود را دربارة جامعه تشريح كرد       

هاي آن عالوه بر روش اسپنسر در مطالعه و بررسي جامعه و دگرگوني . بود7ارگانيسم برتر
يعني ابتدا جوامع را بـا هـم مقايـسه كـرده و     . اي هم استفاده كردكاركردي از روش مقايسه  

صور تكامل از نظر او . پرداختسپس به تشريح و تبيين نقش هر عامل در مسير تكاملي مي      
او معتقـد بـود بـا    . ر حركت از جوامع ساده به سوي جوامع پيچيده قابـل مـشاهده اسـت    د

هـا در قـدرت و   تـر شـده و تفـاوت   شود، ساخت گـسترده افزايشي كه در اندازه حاصل مي 
  .شوندهمزمان با اين تغييرات، كاركردها هم از هم مجزا مي. آيدمشاغل افراد بوجود مي

. ية منظمي در قالب كـاركردگرايي سـاختاري ارائـه داد   اسپنسر اولين كسي بود كه نظر     
نظرية كاركردگرايي ساختاري او از جامعه، زمينة مطالعات بعدي در مكتـب كـاركردگرايي               

هـا را از    اسپنسر معتقد بود شرايط موجود در طبيعت نامناسـب        . ساختاري را فراهم ساخت   
اسپنسر در پاسخ بـه ايـن   . اهد كرد ها و بهترها باز خو    بين خواهد برد و جا را براي شايسته       

ها از نظر اخـالق برتـري ندارنـد،    گويد شايستهها كدامند؟ مي  ها و مناسب  سؤال كه شايسته  
اسپنسر قائل به برقراري تعادل در جامعه بود، امـا از         . ترندتر و باهوش  بلكه از ديگران سالم   

ل خود از طريـق تنـازع بقـاء         نظر وي تعادل برقراري روابط برابر و يكسان نبود، بلكه تعاد          
سـنجي هـم    علـم تحليـل براسـاس ايـن   ). 47، ص 1375اديبي، انـصاري،  (شود  حاصل مي 

را بيشتر حمايت كند و اشخاص كمتر فعال و پژوهش تواند افراد مستعد و فعال در علم     مي
  ).1386بورديو، (هدايت كند ) مثالً اجرايي( را به مسيرهاي ديگر و پژوهش در علم

به عقيـده   . يكي ديگر از پيشگامان نظريه كاركردگرايي است      .) م1917-1858 (دوركيم
بيان علـل   . دوركيم تعيين كاركرد يك پديدة خاص، از شرايط اساسي تبيين آن پديده است            

يك پديدة اجتماعي به تنهايي كافي نيست، بلكه براي تبيين آن، بايد كـاركرد آن پديـده در               
بدين ترتيب دوركيم تحليل كاركردي را از تحليـل   . ل شود كل نظام اجتماعي تجزيه و تحلي     

هاي فردي جدا كرده و فقط از اين ديد به تحليل جامعه بسنده      علل تاريخي و تحليل انگيزه    
براي مثال در مورد تحليل پديـده جـرم و جنايـت دوركـيم نخـستين بـار تحليلـي              . كندمي

. اشي از علل دروني يا زيـستن نيـست  به عقيده او جنايت يك امر ن     . دهدكاركردي ارائه مي  
و حتي داراي نتايج مثبت هـم     . رودجنايت در رابطه با كاركرد آن امري طبيعي به شمار مي          

توان انتظـار داشـت   اي نميبه عقيده او جرم امري طبيعي است، زيرا در هيچ جامعه       . هست

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7. Super organism 
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هاي موجـود  از ارزشانحراف . هاي موجود را پذيرفته و از آن پيروي كنندتمام افراد ارزش 
زيـرا تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه جامعـه        . ناپذير استاجتماعي، امري الزم و اجنتاب 

دوركيم معتقد بود كه يك عمل انحرافي موجب . تواند خود را با شرايط جديد وفق دهد    مي
هـاي  هاي منفي افراد آن جامعه شده و همين امر موجب دوام و بقـاي بيـشتر ارزش        بازتاب

تر كرده و موجب كار را بهم نزديكبه بيان ديگر وقوع جرم، افراد درست. واهد شدحاكم خ
  ).56-55، ص 1375اديبي، انصاري، (شود  تشديد تجانس اجتماعي ميان آنان مي

  :هاي نظري كاركردگرايي ساختاري به قرار زير استفرضبرخي پيش
ه هم پيوسـته تـشكيل شـده    هر جامعه از يك سلسله عناصر نسبتاً پايدار و مهم و ب         . 1

  .است
  .هر جامعه متشكل از عناصري است كه با يكديگر تجانس و وحدت دارند. 2
  .هر يك از اجزاي جامعه كاركرد معيني دارد. 3
با كاركردهاي معين خود در دوام و بقاي كل    ) هاي اجتماعي ساخت(اجزاي جامعه   . 4

  .جامعه مؤثرند
  .نساني نوعي شباهت وجود داردميان جامعه انساني و ارگانيسم ا. 5
تبيين كاركردي بيشتر به تبيين غايي پديده پرداخته، معني پديـده را در زمـان حـال           . 6

  .گيردكند و تبيين علّي و تاريخي آن را نديده ميبررسي مي
اي كه براي مردم و بقاء نظـام موجـود         كاركردگراها طبقات اجتماعي را به سبب فايده      

آنها علت وجودي اين طبقات را در كاركرد آنها براي جامعه جستجو            . ندكن دارند، تبيين مي  
  :هاي زير استوار استفرضتحليل كاركردي طبقات اجتماعي بر پيش. كنندمي

از نظر ضـرورت كـاركردي بـراي       )  اقتصادي -نابرابري اجتماعي (طبقات اجتماعي   . 1
  .دوام نظام موجود الزم است

-ارزش) مشاغل(هاي اجتماعي  هر جامعه براي موقعيت  هاياز آنجا كه نظام ارزش    . 2

  .تواند برابر باشدهاي اجتماعي در يك جامعه نميهاي متفاوتي قائل است، موقعيت
هاي متفاوتي دارد، بايد در هر جامعه بـه منظـور   با توجه به اين كه جامعه نيازمندي   . 3

ها و انگيزهاي الزم فـراهم     هاي اجتماعي مهم، پاداش   تشويق افراد در جهت احراز موقعيت     
به عبارت ديگر جامعه بايد براي مشاغل پراهميت پاداش و مزاياي بيشتري قائل شود         . شود

، ص 1375اديبي، انـصاري،  (انگيزة الزم را براي احراز آن پيدا كنند       » دارصالحيت«تا افراد   
66.(  
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. ع موجـود دارد كارانه و متمايل به حفظ وضكاركردگرايي ساختاري رويكردي محافظه 
اين نكته يكي از . انجامدها به ثبات و حفظ جامعه ميدر اين رويكرد توزيع ناعادالنة پاداش

سنجي به عنوان ابزاري در خـدمت ايـن         هاي علم داده. دهي در علم است   مباني نظام پاداش  
ا دهي مولدترين دانشمندان را بـه سـمت مولـدترين مـسيره           نظام پاداش . گيردنظام قرار مي  

در مقابـل  . دهـد كـه شايـستة ايـن پـاداش هـستند          كند و به كساني پـاداش مـي       هدايت مي 
كنـد  هاي اجرايـي هـدايت مـي   دانشمندان ديگر را به سمت مسيرهاي انحرافي همانند شغل  

  ).35، ص 1386بورديو، (
از ميان رويكردهاي گوناگوني كه نسبت به مطالعة علم و دانش وجود داشته، رويكرد              

اختي و به خصوص مطالعات مربوط به سنت كاركردگرايي سـاختاري از جايگـاه             شنجامعه
سـنجي را  هـاي انديـشة علـم     ترين خاستگاه  يكي از مهم  . سنجي برخوردارند اي در علم  ويژه

هاي مرتون جستجو كرد، به طوري كـه        توان در اين رويكرد و به طور خاص در ديدگاه         مي
سنجي بر بنيادهايي مبتني بر كند كه علم  نكته اشاره مي  دقيقاً به اين    ) 40، ص   1386(بورديو  

گيـري ايـدة   از ايـن رو سـرآغاز شـكل      . كاركردگرايي ساختاري مرتوني شكل گرفته اسـت      
شناسي و رويكرد سنجي، جامعههاي مطرح شده در علمسنجي و مهمترين حامي ديدگاه علم

  .ناسي علم بوده استشاري و جامعهغالب آن در آن دوره يعني كاركردگرايي ساخت
  

 رويكردهاي مختلف به مطالعات علم، دانش و فناوري

-از ميان مطالعاتي كه در قرن بيستم با رويكرد تاريخي به علم صورت گرفته است، مي

برنـال در   . اشـاره كـرد   ) 1936(، و سارتون    )1934(، برنال   )1929(ير  توان به كارهاي دمپي   
را منتشر كرد و علم قرن بيستم را براساس بيـنش  » كاركرد اجتماعي علم« كتاب   1939سال  

داري، و نقش صنعت و     او ضرورت نوآوري علمي را براي سرمايه      . ماركسيستي توضيح داد  
از نظر او علم توليدكنندة منفعت و نيز . دولت را در تأمين اعتبار و هدايت علم تصديق كرد   

داري اسـت بـا وجـود ايـن         هر چند كه علم مكمل سـرمايه      . نگهدارندة قدرت دولت است   
داري خـودش را در  ناسازگاري بين علم و سـرمايه . گيردسرانجام در تعارض با آن قرار مي  

كنـد و   ريزي براي علـم آشـكار مـي       گذاري كافي و برنامه    داري براي سرمايه  ناتواني سرمايه 
علـم  ريزي و توسعة عقالنـي      سوسياليسم عبارت است از برنامه    . گيردسوسياليسم شكل مي  

، و )304-303، ص  1382قـانعي راد،    (» علـم بـراي مـردم     «برنال شعار   . براي استفاده مردم  
از نظر او مطالعات تاريخ، فلسفة     . همچنين، براي نخستين بار مفهوم علمِ علم را مطرح كرد         
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علم و ديگر ابعاد مطالعات علم در آن دوره براي مطالعة سازمان اجتماعي پيچيدة علـم آن                  
ي بود از اين رو مفهوم علمِ علم و رويكرد كمي به مطالعة علم را مطرح كرد و بر روز، ناكاف

به داليل فوق پـرايس،    ). 132، ص   2001،  8گرانوفسكي(ابعاد اجتماعي علم هم تأكيد نمود       
  ).63، ص1383فرنر، (سنجي معرفي نموده است برنال را به عنوان پيشرو علم

 مستقل از مـتن پويـاي اجتمـاع نيـستند، بايـد         اجتماعي، -هاي معرفتي هر چند جريان  
. ها محدود استشناختي هم مانند ديگر انواع دانش  هاي جامعه دانست كه ميدان برد بررسي    

گرايي شناسيشناسي تا حد ارتقاي آن به جامعهبنابراين افراط در پربها دادن به دانش جامعه       
، ص 1383آشـتياني،  (ستي نيـست   اجتماعي كار در -هاي معرفتي در پژوهش دربارة جريان   

-هاي پژوهـشي و نظريـه     هاي ميان دانشمندان، دربارة برنامه    برخي برآنند كه تعارض   ). 134

هـاي صـرفاً عقلـي    ها و منافع متضاد آنان مربوط است تا به شايستگي       شان، بيشتر به ارزش   
نباشـد و بتوانـد   شناسي نوعي علم برتر نيست كه به منافع آلـوده       از اين رو جامعه   . هانظريه

گـالور و  (بيرون از چنين تضادهايي قرار گيرد و آنها را در يك چارچوب علمي تبيين كند       
  ).    120، ص 1384ديگران، 

شود كـه در    شناسي معرفت و علم روشن مي     با بررسي سير پيدايش و گسترش جامعه      
وي مطالعـات   شناختي، به س  دورة معاصر چرخشي دوباره از توجه صِرف به رويكرد جامعه         

تـوان بـه سـير تـاريخي مفـاهيم        در اين رهگذر مي   . علم، دانش و فناوري، در جريان است      
گـذاري، دورة   دورة بنيـان  (شناسـي معرفـت     مربوطه، در سه دورة تكـوين و تطـور جامعـه          

  ).1384زيباكالم، (اشاره كرد ) كاوشگري و دورة ادينبورا
اسي معرفت در آثار ماركس، دوركـيم و    شندر دورة اول اجزاء متفرق و پراكندة جامعه       

  .بندي كردشلر تكوين يافت و مانهايم آن را به صورت منظم صورت
ها و تبعات چارچوب كلي طرح شده در دورة اول مورد بررسي و در دورة دوم قابليت

اين دوره تقريباً از دهة سي تا اواخـر دهـة شـصت مـيالدي بـه طـول                   . كاوش قرار گرفت  
شناسي معرفت، تا آنجا كه بـه علـوم طبيعـي مربـوط      هاي جامعها و تحليل  هكاوش. انجاميد

شـناختي  شناختي يافتـه بـود و بررسـي منزلـت معرفـت     شود، خصلتي عمدتاً غيرمعرفت مي
اين بـدان معناسـت كـه غالـب         . دانستمعرفت علمي را تماماً از حيطة كار خود بيرون مي         

 جامعة علمي، نظام پاداش و تشويق، مسئلة شناختي متوجه ساختار ارزشيهاي جامعهتحليل
از آنجـا   . گرديداولويت در اكتشافات علمي، و روندهاي نهادينه شده، ارزيابي و داوري مي           

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8. Granovsky 
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گاه خودِ معرفت علمي را مورد بحـث و ارزيـابي قـرار    هاي اين دوره، تقريباً هيچ كه كاوش 
-پي نداشت، فيلسوفان معرفـت شناختي در  گاه تبعات جدي معرفتداد، و بنابراين هيچ   نمي

شناسي معرفت را مـورد تأمـل و    ها و دعاوي اصلي جامعه    فرضها، پيش شناس نوعاً تحليل  
  ).12-11، ص 1384زيباكالم، (دادند شناختي خود قرار نميتدقيق فلسفي و معرفت

شناسـي،  شـود، بـه لحـاظ معرفـت    در دورة سوم، كه از اواخر دهة شـصت آغـاز مـي          
ظهور مكتب ادينبورا را بايـد در پرتـو      . شناسي معرفت روي داد    در جامعه  چرخشي بنيادين 

-شناسـي تـاريخي و معرفـت   شناسي فلسفي، علم   سابقه در علم  تأمالت نوين و تحوالت بي    

از . هاي مكتب ادينبورا اساساً فلـسفي اسـت  مواضع و استدالل. شناسي مورد توجه قرار داد   
-تفاوت و بـي  شناسي معرفت بيهفتاد، نسبت به جامعهاين رو فيلسوفاني كه تا قبل از دهة     

-هـاي جامعـه  توجه بودند، با ظهور مكتب ادينبورا كه خودِ معرفت علمي را منقـاد تحليـل          

شـد،  شـناخته مـي  » مطالعات علم«شناسي كرد، توجه خود را به اين حوزه كه تحت عنوان            
  ).16-12، ص 1384زيباكالم، (معطوف كردند 

دهة . بيستم رويكردهاي متنوعي نسبت به دانش و معرفت مطرح شد         از نيمة دوم قرن     
-هفتاد نقطة عطفي در تاريخ مطالعات علم با رويكردهاي مختلف از جمله رويكرد جامعـه          

دارد كـه در دهـة   هم به نقل از رواتـز، بيـان مـي   ) 305، ص  1382(قانعي راد   . شناختي بود 
مفروضات خـويش دربـارة علـم را تعـديل          ها و    عمومي و دانشگاهي، ديدگاه    اذهانهفتاد،  
در اين دوره علم از باغ عدن هبوط كرده و در طي جنـگ جهـاني دوم معـصوميت                . كردند

  . خود را از دست داده بود
هاي كوهن كه در نيمة دوم قرن بيستم مطـرح شـد، گـام بزرگـي در پيـشرفت              انديشه

و دانش اينـك از دوران پـس از   نگاران علم به طوري كه تاريخ  . آيدفلسفة علم به شمار مي    
-هـاي روش  كـوهن نارسـايي  پـژوهش . گوينـد در فلسفة علم سخن مي   ) پساكوهن(كوهن  

پوپر در تكيه به منطق محض براي توضيح پيشرفت علمي را روشن سـاخت   شناختي كارل 
ــره ــرورت به ــر روشو ض ــري از ديگ ــاريخي،   گي ــاي ت ــون رويكرده ــي همچ ــاي علم ه

تحـت تـأثير ايـن    . ختي را در بررسي شناخت علمـي هويـدا كـرد   شناختي و روانشنا   جامعه
شكل گرفت؛ علمي كـه خـود علـم را مـادة     » علمِ علم«ها در دورة پساكوهن مفهوم   انديشه

  : موضوعة خويش قرار داد و تاكنون دست كم سه شاخه پيدا كرده است
نـد؛  كفلسفة علم كه به طور عمده، عوامل درون بافتي تكوين علم را بررسـي مـي                 •

  يعني اصولي را كه در تمامي علوم جاري و معتبر است و بنابراين خصلت فراعلمي دارد؛
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تاريخ علم كه تأثير عوامل گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فنـي را در                   •
  كند؛ وهاي مختلف پيشرفت اجتماعي در تكوين علوم، مطالعه مي دوره

كـاود   را بـر پيـشرفت علـوم مـي    هاي اجتماعي شناسي علم كه تأثير سازمان    جامعه •
  ). 61-60ص  ،1383؛ كوهن، 1383طاهري، (

هـاي معنـوي، تنهـا تـابع     از نظر كوهن پيشرفت علم نيز مانند سير تحول ديگر جريان       
پروري خالق عقالني نيست، بلكه گاه به شـكل       عوامل درون بافتي همچون منطق و انديشه      

نيازهاي فني و فشارهاي اقتصادي و سياسي تأثير اي از عوامل برون بافتي مانند     تعيين كننده 
هاي پوپر است كـه نقـش   هاي كوهن با انديشهاين نكته يكي از نقاط تمايز نظريه     . پذيردمي

هـاي  انديشة كوهن ظـاهراً بـا نظريـه   . گرفتفناوري را در پيشرفت علوم چندان جدي نمي  
ـ             ي در تكـوين علـم اهميـت       ماركسيستي علم كه در آن بر عوامل اقتصادي، اجتمـاعي و فن

اند، شباهت دارد، اما واقعيت اين است كه عوامل بـرون بـافتي در مـوارد         اي قائل شده   ويژه
  . كنندمعيني، نقش چشمگيري در شتاب بخشيدن به پيشرفت علمي ايفا مي

او معتقـد بـود كـه    . شناسي علم را بـا هـم تركيـب كـرد    كوهن تاريخ، فلسفه و جامعه 
ها و معيارهاي ارزيـابي مـسائل و تعريـف راه           ده سازي نظري، مالك   هاي علمي، قاع   روش

كتـاب مـشهور و نافـذ سـاختار         . انـد حل آنها، مطلق نبوده، بلكه در طول زمان تغيير كـرده          
كوهن كه مورخ و فيلسوف علم بـود، در ايـن    .  منتشر شد  1962هاي علمي در سال     انقالب

  .كردكتاب نگاهي چند بعدي به مطالعات علم ارائه 
شناختي به تفصيل بيان شد، مرتون و شاگردانش طور كه در بخش رويكرد جامعه  همان

  ديويـد بـر رابطـة شـكل    -جـوزف بـن  . شناختي به مطالعة علم پرداختنـد با رويكرد جامعه  
  .هاي علمي متمركز شده بودسازمان علمي و پيشرفت

ي كـردن   در مقابل، پرايس با رويكرد كمي بـه مطالعـة علـم پرداخـت و مـ            شغول كمـ
گيـري حـوزة   توصيف پرايس از مفهوم علمِ علم باعـث شـكل         . پارامترهاي فضاي علم شد   

. است» علم كوچك، علم بزرگ«كار معروف او در اين راستا ). 2003فرنر،  (سنجي شد   علم
اي بـر ايـن كتـاب پـرايس را پـدر       در مقدمـه  1986بعدها مرتـون و گارفيلـد در در سـال           

گارفيلـد،  (سنجي دانستند تاب را نخستين متن اساسي و پاية مباحث علمسنجي و اين ك  علم
 نقـش پـرايس را بـه    9افزار هيـست سـايت     با استفاده از نرم    2007گارفيلد در سال    ). 2007

سـنجي بـه   سنجي و رشد حـوزة علـم  سنجي و تأثير او را بر روي مجلة علمعنوان پدر علم 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. HistCite Software 
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شناسـي و علـمِ    اين كتاب عالوه بر تاريخ، جامعهپرايس در). 2007گارفيلد، (كشيد تصوير  
هاي پرايس دربـارة كـاربرد   توصيه. علم به مطالعات مربوط به سياست علمي نيز توجه كرد       

معرفـي  » 10سياست رياضـياتي علـم    «گذاري علم را كه او با نام        هاي آماري در سياست   داده
). 2003فرنـر،  (گرفـت  هـاي علمـي قـرار    كرد، بعدها راهنماي عمل گردآورندگان شاخص 

سـنجي شـناخته شـده      به عنوان يك اثر كالسيك در علـم       » علم كوچك، علم بزرگ   «امروز  
سنجي توسعه يافتـه و  هايي را كه بعدها در علماست، به طوري كه منشاء بسياري از انديشه  

گذاران نگاران، متخصصان اطالعات، آمارگران و سياستشناسان، تاريخبه نسل جديد جامعه
اين مـوارد در  ). 64، ص1383فرنر، (پرده شده است، در صفحات اين كتاب نمايان است        س

  .كشور امريكا اتفاق افتاد
همـان  . در خارج از امريكا، در انگلستان اين مطالعات تحت عناوين ديگري رشد كرد            

ر ، و د»مطالعـات علـم  «تر نيز بيان شد در ادينبورا اين گونه مطالعات با عنوان     طور كه پيش  
، »گـذاري علـم   مطالعـات سياسـت   «و  » تاريخ و مطالعات اجتماعي علم    «ساسكس با عنوان    

از نظر تاريخي اين گونه مطالعات در لهستان و    ). 1384گالور و ديگران،    (شناخته شده بود    
در لهـستان ايـن گونـه    . آلمان در مقايسه با ساير كشورها مـوقعيتي اسـتثنايي داشـته اسـت         

هـاي سياسـي و    به بررسي زمينـه 1920هاي از اوايل سال» لمِ علم ع«مطالعات تحت عنوان    
 از پيـشگامان طـرح ايـن مباحـث          12 و اسوسكي  11زنانيكي. اجتماعي علم اختصاص داشت   

طـرح گرديـد و     » شناسي معرفت و فرهنـگ    جامعه«در آلمان مطالعات علم با عنوان       . بودند
ـ . آيدماكس وبر از پيشتازان اين رويكرد به شمار مي          را بـه  13ون هـم يـورگن هابرمـاس   اكن

، ص  1385رضـايي،   (آورند  عنوان يكي از نامدارترين پژوهشگران اين حوزه به حساب مي         
30 .(  

مطالعات علم در شوروي سابق، با آنچه در امريكا و توسط پرايس انجام شد، شباهت            
 رياضـيدان، فيلـسوف و    ) 1997-1910(نـاليموف   ). 1384گالور و ديگران،    (زيادي داشت   

هاي مديريت علم، مفهوم علمِ علم ها و پيچيدگي، با توجه به ضرورت)همه چيزدان (عالمه  
را در شوروي سابق مطرح نمود و عالوه بر ابعاد كيفي، بر مطالعة كمي علم نيز تأكيد نمود             

در ايـن  ). 2001گرانوفـسكي،  (سنجي توسط وي انجاميد   كه در نهايت به ظهور مفهوم علم      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10. political arithmatic of science 

11. Zannaneicki 
12. Ossowski 

13. Habermas 
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در كيف شـكل گرفـت   » سنجيمطالعات علم«گي به رياست دوبروف براي     كشور مركز بزر  
ناليموف و دوبروف به علم بعنـوان يـك فراينـد    . دهدكه هنوز هم به فعاليت خود ادامه مي      

اين گونه مطالعات در ديگر كشورهاي جهان از ). 2001گرانوفسكي، (اطالعاتي نظر داشتند    
كشورهاي در حـال توسـعه گـسترش يافـت و در     جمله فرانسه، سوئد، هلند، ژاپن و حتي      

گـالور و  (هاي علمي و پژوهشي قـرار گرفـت        ها و ارزيابي  ريزيهاي بعد مبناي برنامه   دهه
  ). 26 -24، ص 1384ديگران، 

 اشاره شد عالوه بر رويكردهـاي فـوق، رويكردهـاي       سوم هم همان طور كه در فصل      
 عنوان مباني معرفت و دانش وجـود        ديگري هم نسبت به مطالعات علم و دانش و حتي به          

ترين رويكردها، مطالعة علـم بـا رويكردهـاي اقتـصادي و     داشته و دارد كه دو مورد از مهم  
  .اندروانشناختي است كه با نام اقتصاد علم و روانشناسي علم شناخته شده

هـاي گونـاگوني در مـورد    با توجه به اهميت علم و فناوري در توسعة پايـدار، نظريـه    
از ايـن ميـان     . نگي ظهور و گسترش علم و فناوري در جوامع مختلف شـكل گرفـت             چگو

مفهوم علمِ علم و رويكرد كمي به علم در قرن بيـستم مقبوليـت بيـشتري يافـت و باعـث                     
  .سنجي شدگيري انديشة علمشكل

هدف اين .  تحت تأثير مطالعات فعاالن سياسي قرار گرفت1970مطالعات علم از دهة     
هاي پيشرفت علم و فناوري بود كه به شدت در تضاد با منافع مردم بود           د شيوه مطالعات نق 

اين نكتـه  ). 227، ص 1386رهادوست، (كرد و براي انساني كردن علم و فناوري تالش مي    
  . بيانگر رويكرد اومانيستي به مطالعات علم است

  
  رويكرد شناختي رويكرد فيزيكي در مقابل

ي و زيستي زيرمجموعة رويكرد كلي علوم پايه و طبيعي رويكردهاي فرعي فيزيكي، فن
. گيرنـد آيند كه در اين جا تحت عنوان رويكرد فيزيكي مورد بررسي قرار مي            به حساب مي  

رويكرد فيزيكي برآن است كه روش پژوهش در علوم طبيعي و پايه ماننـد روش پـژوهش              
رويكرد فيزيكي ). 2001د، با(آل براي تمام علوم است علمي در فيزيك، روش پژوهش ايده

فرض است كه انتشار اطالعات علمي و فنـي مـشابه انتـشار حـرارت در       مبتني بر اين پيش   
اجسام است و قانون انتقال حرارت در فيزيك در مورد اطالعات علمـي و فنـي نيـز قابـل               

رويكـرد فنـي بـه علـم و     ). 71، ص 1386؛ نقـل در داورپنـاه،       1996فروليچ،  (تعميم است   
اين دو با رويكرد    . ات علمي تحت تاثير نظرية رياضي ارتباطات شانون و ويور است          اطالع
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معتقد اسـت   ) 1996(فروليچ  . كمي و فني فرايند انتقال اطالعات را مورد مطالعه قرار دادند          
كه اين الگو برگرفته از انديشة نظامي آمرانه، دستوري، تـك سـاحتي و يـك سـوية انتقـال              

هاي علوم رويكرد زيستي هم بر مبناي نظريه). 73، ص 1386ورپناه، نقل در دا(فرمان است 
هاي سازي اشاعة انديشهگافمن با اين رويكرد و با مطالعه و شبيه. زيستي شكل گرفته است   

خـود  » الگوي واگيري ارتباطات  «هاي واگير،   علمي به منزلة فرايندي مشابه با انتقال بيماري       
  ).74 ص ،1386داورپناه، (را ارائه كرد 

و از نمايندگان برجستة رويكرد فيزيكي در مطالعـات     » علمِ علم «پرايس يكي از بانيان     
هـاي  استدالل او اين است كه شاخص   . ها است كمي علم و فعاليت علمي و ايجاد شاخص       

اي علمي مختلف موجود بايد به كمك قوانين ساده با يكديگر ارتباط داشته باشند، به گونـه      
  . پذير باشدارشناختي آنها امكانكه تفسير پديد

هاي پژوهش كمي را با اصول ترموديناميك مقايسه كـرد    پرايس علم را با گاز و روش      
هاي حرارتي متفاوت را مورد بحـث  و طي آن چگونگي حركت گاز تحت فشار و موقعيت      

بخش اول اين اسـتعاره مربـوط بـه حجـم علـم، بحـث دوم بـه سـرعت انتـشار                . قرار داد 
ها، مورد سوم تعامل و باالخره نكتة چهارم مربوط به مشتقات سياسـي و اجتمـاعي     مولكول

  ).   72، ص 1386؛ نقل در داورپناه، 1996فروليچ، (است ) علم(اين گاز 
 اجتمـاعي   -توان گفت كه ما به يك معادلة علمـي        طبق نظر پرايس با كمي احتياط مي      

ات مبهمي را به صورت نيرو، كار و انرژي       ماهرانة نيوتني نياز داريم كه يك چنين اصطالح       
هاي گذشـته   درآورد، آنها را از نو با معادالتي ساده تعريف كند و خالصه اين كه نابساماني              

  ).273، ص 1387؛ نقل در موئد، 1980پرايس، (را سرو سامان بدهد 
علـم  «رويكرد پرايس كه كمي كردن پارامترهاي فـضاي علـم بـود و اثـر معـروف او                

هاي پرايس  انديشه. آيدسنجي به حساب مي   نقطة عطفي در تاريخ علم    »  علم بزرگ  كوچك،
 از فيزيك كالسيك نيوتني است كه قوانين تعيين كنندة مكانيك حيات بـه حـساب           برگرفته

هـاي جديـدتر كـه بـا رويكـرد فيزيكـي همخـواني دارنـد، از           امـا مبـاني نگـرش     . آينـد مي
اي با  در مقاله ) 1999(كتز  . اندي غيرخطي الهام گرفته   هاهاي اخير در فيزيك پديده     پيشرفت

با مطالعه پيرامون رشد، فرسـودگي و  ) 2000(، ون ران »هاي علمي خود متشابهنظام«عنوان  
اي بـا عنـوان     در مقالـه  ) 20001(علم و آمارال و ديگـران       ) هندسي (14هاي فراكتالي تفاوت

، از »هـاي علـم و فنـاوري   ر مطالعه نظام  هاي آماري و مفاهيم فيزيك به منظو      كاربرد روش «

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
14. fractal 
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انـد  جمله كساني هستند كه با مباني جديد و با رويكرد فيزيكي به مطالعة كمي علم پرداخته 
  ).1387نقل در موئد، (

سنجي است، هاي علم يكي ديگر از پژوهشگران كه موافق رويكرد فيزيكي در پژوهش         
نظريـة وي بـر   . اسـت » ينـاميكي اسـتناد  نظريـة ترمود «ون ران خـالق  . آنتوني ون ران است 

هايي از استنادكنندگان تأكيد دارد كه با رويكردهاي آماري مبتني بـر توابـع توزيـع          مجموعه
هاي رفتاري نويسندگان استنادكننده حاصل شـده اسـت و در مـورد اسـتنادكنندگان             ويژگي

  ). 288، ص 1387موئد، (فردي صادق نيست 
شناختي، اقتصادي، روانشناختي و    يخي، فلسفي، جامعه  از طرفي رويكردهاي فرعيِ تار    

توان در رديف رويكرد كلي شناختي، مـورد    هاي علوم انساني و اجتماعي را مي      ديگر حوزه 
  . بررسي قرار داد

-مطالعات تاريخي بر بعد شناختي فعاليت علمي تاكيد دارد و روندهاي تاريخي شكل           

براي مثـال  . دهدها را مورد بررسي قرار مي     يدههاي علمي و صاحبان اصلي اين ا      گيري ايده 
هاي علمي با نگاري، ابزار قدرتمندي در ردگيري روند ايجاد ايدهاثر گارفيلد در مورد تاريخ   

هاي تحليل طولي ساخت و توسعة تخصص     . استفاده از تحليل استنادي فراهم ساخته است      
استنادي انجام شده اسـت  تحليل همپژوهشي مانند اثر اسمال و همكارانش كه با استفاده از   

؛ 2003گارفيلـد و ديگـران،   (بندي كـرد  توان جزو اين نوع مطالعات تاريخي دسته را نيز مي  
  ).277 -276، ص 1387؛ نقل در موئد، 1977اسمال و ديگران، 

هاي متفاوتي كه دربارة علـم در حكـم فعـاليتي اجتمـاعي در              به منظور تشريح ديدگاه   
و كـالون و ديگـران      ) 1968(هـاي مرتـون     توان ديدگاه گرفته است، مي  شناسي شكل   جامعه

چـشم داشـت   مرتون دانشمند را عمدتاً يـك جـستجوگر بـي   . را با هم مقايسه كرد  ) 1986(
داند؛ در حالي كه كالون دانشمند را يك كارآفرين، و سرپرست يك بخش حقيقت علمي مي

به طور كلي   . داند سط توليد دانش مي   پژوهشي را عمدتاً سرپرست يك بنگاه كوچك يا متو        
در . شناختي به علم به عنوان يك پديده، فعاليت و نهاد اجتمـاعي نظـر دارد              رويكرد جامعه 

آن . طـرف و خنثـي نيـستند   اين رويكرد به درستي روشن شده است كه فنون پژوهشي بـي       
در نظريـات  دارند دو رويكرد عمده     اظهار مي ) 45، ص   1386(پور و فاضلي    گونه كه شارع  

 زيباشناختي، و رويكـرد دوم      -رويكرد اول اخالقي  . شناسي علم قابل شناسايي است    جامعه
رويكرد اول، نگاه كالسيك و سنتي به نظام اجتمـاعي علـم اسـت و در                . گرايانه است واقع

در ايـن برداشـت، دانـشمندان افـرادي دود چـراغ            . بازساخت مرتوني آن تجلي يافته است     
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هاي دروني قوي براي اعتالي دانش و پايبند اخالقيـات علـم تـصوير        گيزهخورده، داراي ان  
جويند و جز حقيقت شود كه دانشمندان علم را براي خود علم ميچنان پنداشته مي. اندشده

اين تـصوير بـا آنچـه كـه بـه طـور تـاريخي در اذهـان عمـومي از                     . انديشندبه چيزي نمي  
كند و البته تحت تاثير رويكرد فيزيكـي        ابقت مي دانشمندان شكل گرفته تا حدود زيادي مط      

سنجي هم در ابتدا براسـاس ايـن رويكـرد شـكل گرفتـه              علم. و پوزيتيويستي از علم است    
اما در رويكرد دوم كه در نوشتارهاي هگستروم، وايتلي، بورديو، ميتروف، بن ديويد،             . است

نفسه اخالقي و پايبند به داتي فيشيلز و كالينز بروز يافته، برآن است كه دانشمندان نه موجو 
هـا بـرآورد منفعـت نقـش      هنجارهاي دانش، بلكه كنشگراني هستند كه در كنش علمـي آن          

روزآمدسـازي  . شناسي جديـد علـم رويكـرد دوم اسـت       رويكرد غالب جامعه  . اساسي دارد 
  .  سنجي در عصر حاضر مستلزم توجه و تكميل آن با اين رويكرد استعلممعرفت 

شناختي در مقايسه با رويكرد فيزيكي درصدد است تا دريابد كـه يـك              جامعهرويكرد  
. كنـد گروه پژوهشي اهميت اثر تحت مطالعه را بـه لحـاظ اجتمـاعي چگونـه ارزيـابي مـي         

رويكرد مذكور اين بررسي را با استنتاج از چگونگي فعاليت پژوهشگران، آنچه آنان اظهـار           
كنند و چگونگي اين اسـتناددهي عملـي   نها استناد ميكنند و آنچه در انتشارات خود به آ    مي
شناختي با تلقيات پژوهشگران سروكار داشته و اظهـارات         بنابراين، رويكرد جامعه  . سازدمي

  . گيردهاي اجتماعي در نظر ميو طرق ارجاع دهي و انتشار آنان را در حكم فعاليت
فرآينـدهاي اجتمـاعي،    براساس برداشت تحليل سيستمي لومن از       ) 1998(ليدزدورف  

اسـتفان و  . شناختي حاكم بر ارجاعات و استنادها را مـورد بررسـي قـرار داد             ديدگاه جامعه 
هاي نظري اند كه مبتني بر ديدگاهجاناتان كول و هريت زاكرمن به چارچوبي نظري پرداخته 

يس بل. كه گيلبرت برخي از نظرات كالون را مطرح و بسط داده است        مرتون است؛ در حالي   
، ص 1387موئـد،  (شناختي خُرد تأكيـد داشـته اسـت        كرونين نيز بر اهميت رويكرد جامعه     

274- 276.(  
هاي دروني و برونـي علـم، ارتبـاط بـين           رويكردهاي روانشناختي بر روانشناسي نظام    

دهـي و  شيوة شناختي و شخصيت افراد و در مطالعة ارجاع و استناد بر روانـشناسي ارجـاع    
  ).276، ص 1387موئد، (ي استناد متمركز است هاتحليل انگيزه

هـاي فـوق نـسبت بـه علـم و      طور كه مشاهده شد، سرجمع رويكردها و ديدگاه     همان
حوزة . فناوري در قالب دو ديدگاه بنياني فيزيكي و شناختي قابل تلخيص و فروكاهي است     

آميـز  هاي مناقشهها و بحثهاي اخير نيز بيشتر عرصة تقابل    مطالعات علم و فناوري در دهه     
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ها و مسائل اين حوزه، اصطالح جنگ علـوم نـاظر بـر          بوده تا اشتراك و اجماع در پارادايم      
  . گرايان علمي هستندها و واقعمدرنطرفين اين جنگ دو گروه پست. هاستهمين مجادله

در . دهنـد هاي علمي را مورد ترديد قرار مـي ها عينيت علم و ماهيت نظريه     مدرنپست
متن « مجلة 1996در سال . به عيني بودن دانش علمي اذعان دارند) علمي(گرايان  واقعمقابل

اي بـا  نامـه كرد، ويـژه هاي فيلسوفان معتقد به نظرية انتقادي را ارائه مي  كه ديدگاه » اجتماعي
گـرا بـه پـست    نامـه حمـالت دانـشمندان واقـع    ايـن ويـژه  . عنوان جنگ علوم منتـشر كـرد      

در . شان نسبت داده بودهاي پژوهشيگراني آنها از احتمال كاهش بودجهها را به ن مدرنيست
در اين مقاله ادعـا شـده بـود كـه     . اي از آلن سوكال فيزيكدان چاپ شد  همين شماره، مقاله  

. كنـد گرايي علمـي تأييـد مـي   ها را دربارة نفي واقعمدرنيستفيزيك كوانتومي ديدگاه پست  
وكال اعالم داشت كه نوشتة او يك شوخي عمدي و نوعي        بالفاصله پس از انتشار مقاله، س     

خواسته عمالً نشان بدهد كه هيأت تحريريـه     ها بوده و او مي    مدرنيستدست انداختن پست  
؛ نقـل  2007پـديا،  ويكي (كنند شان سازگار باشد، منتشر مياي كه با ذائقه اين مجله هر ياوه   

سروصداي فراواني به راه انـداخت       سوكال   ماجراي). 229-228، ص   1386در رهادوست،   
  . ها كشاندهاي ديگر علومِ اجتماعي و انساني و حتي رسانهو جنگ علوم را به عرصه

گرا و منتقدان پـست  هايي در جهت آشتي دادن دانشمندان واقعهاي بعد تالش در سال 
زار برگ» علم و منتقدانش« همايشي با عنوان 1997براي مثال در سال    . مدرن صورت گرفت  

شد كه در آن آلن سوكال، و استيو فولر سخنگويان بر جستة دو جبهة مخالف در آن شركت 
ها، هنوز شكاف ارتبـاطي از بـين نرفتـه و مـسائل بنيـادي دو      داشتند، اما به رغم اين تالش  

ديدگاه پا برجاست از اين رو استيو فـولر از پژوهـشگران شـناخته شـدة مطالعـات علـم و         
 منتـشر شـد،   2006كه در سـال  » فلسفة مطالعات علم و فناوري  «ابش  فناوري در كتاب جذ   

هـاي  كوشد همچـون بـسياري از حـوزه       داند كه مي  اي مي مطالعات علم و فناوري را حوزه     
وي معتقـد   . شـود تر مـي  هاي آن روز به روز پنهان      جديد به پختگي و بلوغ برسد، اما ريشه       

زد، قطعاً هر آنچه را هم كه به دست اش را مشخص نساهاي فلسفياست چنانچه چارچوب
هـاي فلـسفي    فـرض  اي، در انواع پيشرشتهچون اين حوزة بين. آورده، از دست خواهد داد  

رهادوسـت،  (اند اند، بلكه بسيار هم بد فهميده شده     ريشه دارد كه نه تنها تاكنون تبيين نشده       
بارة آن، برگرفتـه    سنجي و اختالف نظرها در    برخي مشكالت اساسي علم   ). 229، ص   1386

ها يكي از ناپذيري پارادايمزيرا اين دشمني و قياس. از همين اختالف بنيادي در علوم است      
  .هاي مختلف استگيري دستاوردهاي علمي در حوزههاي اساسي سنجش و اندازهچالش
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  گيري نتيجه

ع سـنجي در واقـ  نكتة جالب و كشف مهم اين نوشتار در اين نكته نهفته است كه علم            
شناسي علم و مفهوم علمِ علم و    شناسي، تاريخ، فلسفه و جامعه    برگرفته از مطالعات معرفت   

مفهـوم علـمِ علـم و       . 15به خصوص رويكرد كمي نـسبت بـه ايـن گونـه مطالعـات اسـت               
هاي برنال، ناليموف و پرايس از اين مفهوم راه را براي مديريت و سنجش علم باز              توصيف

ن در آن دوران با دغدغة كنترل، استفاده و به طور كلي مـديريت      كارهاي اين دانشمندا  . كرد
  . اطالعات علمي و دانش همراه بود

در يك مطالعة استنادي نشان داد كه به ترتيب پرايس با اختالف زياد          ) 2007(گارفيلد  
سـنجي توليـد شـده در بـين     و سپس مرتون و كوهن بيشترين استناد را از ميـان آثـار علـم            

تـوان ايـن افـراد را تأثيرگـذارترين        از اين رو مي   . اند دريافت كرده  1969 تا   1917هاي   سال
  .سنجي به حساب آوردگذاران علمافراد و بنيان

كنـد  سنجي، اين گونه به توسعة آن اشاره مـي      شناسي اصطالح علم  پرايس دربارة ريشه  
  : كه

مطالب دسـتخوش  مطلبي كه در اين فصل به آن اشاره شده، احتماالً بيشتر از ديگر          «
اين اصـطالح كـه بـه سـرعت از بوتـة آزمـايش بـه درآمـده و                 . تغيير و تحول شده است    

علـم كوچـك، علـم    (موجوديتي براي خود پيدا كرده است، در ابتدا در يك كتـاب مجـزا           
وار رشد كرد و سپس با يك سري مقاالت پژوهشي كه به صورت پيوسته و سلسله) بزرگ

ي    مقاالت، مؤلفان، و استنادها، منجر به كشف روشو مبتني بر محاسبة مجالت،     هـاي كمـ
هاي مخصوص ها و سنتگاه از كتابشناسيدر آن زمان هيچ. گوناگوني شدند، توسعه يافت

سنجي خبري نبود، و حتي يك مالقات به صورت كـالج نـامرئي يـا از       سنجي و علم  كتاب
به » علمِ علم«اصطالح . ... اشتكردند، وجود ندسوي افرادي كه روي كالج نامرئي كار مي   
متأسفانه اين اصطالح كه به آساني و خرسندي        . سرعت محبوبيت بسيار بااليي كسب كرد     

كردند، مورد استعمال توسط كساني كه بر روي تحقيقات عيني آثار علم در اجتماع كار مي   
وارد قرار گرفت و مطلوبيت بااليي داشت، به سرعت ارزش خود را از دسـت داد و در مـ             

  ).1994ديوداتو، (» كنندگان پيدا كردمختلف كاربردهاي گوناگوني توسط استفاده
در مقدمة ايـن كتـاب نقـل        . ناميده شد » علمِ علم «) 1963(فصل نخست كتاب پرايس     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
به دنبال كشف رابطة از ابتدا و در يكي از سؤاالت اصلي اين پژوهش  اين مسئله در آن است كه پژوهشگراهميت . 15

سنجي هم مستلزم نگاه چند بعدي به علم و دانش و    اما مباني و موقعيت علم     .شناسي بوده است  سنجي با معرفت  علم
  : اندازد كهاين موضوع انسان را به ياد اين شعر سعدي مي. شناسي استبه عبارتي معرفت

 بر بوي پسته آمد و بر شكر افتاد   نگر سوي لبتطوطي جانم
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  : شده است كه
رويكرد من در ارتباط با آمار خيلي حالت رياضي ندارد، بلكه بـا مـسائل كلـي شـكل و                «

و پرداختن به علم به عنـوان  ...  پاية كنترل رشد و رفتار در حالت كلي اندازة علم و قواعد  
هـاي  هدف من تالش در جهت توسـعة روش . يك موجوديت قابل سنجش، سروكار دارد 

محاسباتي نيروي انساني علمي، نوشتارها، اشخاص مستعد، و مقدار هزينه در مقياس ملي         
  ).1994ديوداتو، (» المللي استو بين

 متأثر از نگرش پوزيتيويـستي     ،شناختي علم هاي جامعه ت مرتون در بررسي   موضع رابر 
گـذاران  پرايس، ناليموف و دوبـروف نيـز كـه از بنيـان           ). 298، ص   1384زيبا كالم،   (است  

گـذاران  توان بنيـان  اين دانشمندان را مي   .  كمي در علم بودند، چنين نگرشي داشتند       رويكرد
انگـار از معرفـت در   گرايي و تلقـي تحـصل  ادايم اثباتپار. سنجي دانستاصلي انديشة علم 

اجتمـاعي و بـه خـصوص كتابـداري و علـم       هاي علوم   سنجي هم همچون ساير حوزه    علم
سـنجي بـه ايـن     انگار از معرفت در علـم     تلقي تحصل . اطالعات، يك تلقي رايج بوده است     
و ) هاي اطالعاتيلمحم(توان در قالب يك ابژة مستقل      معني است كه معرفت و علم را مي       

  . مورد مطالعه قرار داد) عيني(اي ابژكتيو به گونه
-سنجي تحت تأثير رويكردهاي پوزيتيويستي و كمي در فلـسفه، تـاريخ و جامعـه          علم

شناسي علم و به عبارتي مطالعات علم و كتابداري و علم اطالعات شكل گرفته و در سطح 
آن گونه كه بورديو   . ها استفاده نموده است   سنجعملي هم از دستاوردهاي كتابداران و كتاب      

گراياني هستند كه عقيده دارند جهان را  ها واقعسنجدارد كتابابراز مي) 41-40، ص 1386(
  .گيري كردبرداري، شمارش و اندازهطرف، نمونهگران بيتوان از طريق مشاهدهمي

 رويكردهاي  :شته است در طول تاريخ رويكردهاي گوناگوني به علم و دانش وجود دا          
-شناختي، نگاه ايدئولوژيك به دانش، رويكرد روششناختي، معرفت شناختي، هستي اسطوره

. شـناختي شناختي و تأكيد بيش از حد بر روش در مقابل مسئله و در نهايت رويكرد جامعه        
 به علم و دانش و ظهور مفهوم علمِ علم سرآغاز          شناختيجامعه در اين بين رويكرد كمي و     

 نگاه ،سنجي اصلي علمهاي همشخصيكي ديگر از . سنجي بوده استگيري گفتمان علمشكل
مـسئلة مهـم در ايـن جـا ايـن اسـت كـه        . گرا به علم و دانش استشناختي يا مدرك كتاب

اهميت . پردازدشناختي به مطالعة علم و دانش مي با رويكرد كتابو علم اطالعات كتابداري 
هـاي تـاريخي و حتـي فلـسفي      كه هرچند ممكن است بتوان ريشه  اين مسئله تا آن جاست    

اي غير از كتابداري و علـم اطالعـات شناسـايي كـرد، امـا بايـد           سنجي را در هر حوزه    علم
-رويكرد و خصيصة اصلي علـم ترين  مهم ،شناختي جامعهبعد از رويكرد كمي ودانست كه  



  سنجيشناختي علممباني معرفت/  فصل چهارم 

 

147

كنندگان از پديدآورندگان و استفاده سنجي كه مبتني بر شمارش و مطالعة اسناد و مدارك و            
سنجي را  علم،از اين رو. شناختي است باشد، رويكردي كتابها، ارجاعات و استنادها ميآن

  .توان با كتابداري و علم اطالعات همبسته و نزديك دانستمي
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  عناصر تأثيرگذار در روند 

  سنجيترش علمـپيدايش و گس
  
  
  
  
  
  
  مقدمه -
  سنجي پيدايش و گسترش علمهاي تاريخيبندي دورهتقسيم -

  )1969سنجي در سال از ابتدا تا پيدايش مفهوم علم(دورة پيدايش : دورة اول
  )سنجيعلمبعد از پيدايش (دورة گسترش : دورة دوم

  سنجيو نوع معرفت در علمشناختي  معرفتهاي تاريخي وسايي بنيانشنا: بنديجمع -
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  مقدمه
اساس فلسفة خاصي شكل گرفته كه بـا بررسـي        هاي دانش بشري بر   هر يك از حوزه   

اي كـه  هـر حـوزه  . هاي تاريخي پيدايش و گسترش آن حـوزه قابـل شناسـايي اسـت           زمينه
گزير بايـد در بنيادهـاي نظـري و       هاي خود را مـستحكم نمايـد، نـا        بخواهد اصول و روش   

هـا و عوامـل و    هاي تأثيرگذار در فرايند تطور ديـدگاه      تاريخي خود كنكاش نموده؛ و مؤلفه     
راهكارهاي گسترش و احياناً موانع پيش روي خود را شناسايي و ارائه نماينـد، تـا توسـط                

بـدون  . دپژوهشگران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بسط نظري آن حـوزه تـأمين شـو             
كاهد و جايگـاه  اي دچار روزمرگي شده و از اعتبار علمي خود مي       چنين نگرشي، هر حوزه   

  . كندآن به يك كار عملي بدون پشتوانة علمي تنزل پيدا مي
هـاي  از اين رو بررسي بنيان  . اي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند     تاريخ و فلسفة هر پديده    

گيري آن حوزه بـه حـساب       هاي تاريخي شكل  مينهفلسفي هر حوزة علمي مستلزم مطالعة ز      
كند، بلكه سـير تطـور   هاي تكوين يك حوزه بسنده نمي نگرش تاريخي تنها به زمينه . آيدمي

دهـد و عـواملي   ها و تحوالتي كه در هر دورة تاريخي در يك حوزة علمي روي مي          انديشه
ـ  كه باعث گسترش يا مانع توسعة يك حوزة علمي مي      ك رويكـرد تـاريخي   شوند نيـز در ي

گيري در مطالعة روند تاريخي و تأمل در سـير   از اين رو، مداومت و پي     . قابل بررسي است  
هـاي نظـري و عملـي يـك حـوزه را            هاي يك حوزه، نقاط عطف و پستي و بلندي        انديشه

هاي نوين  بندي مفاهيم و حتي انشقاق و زايش انديشه       نمايان خواهد ساخت؛ و امكان طبقه     
هـاي  هـاي دوران  هـا و نيازمنـدي   اي كه از نظر تاريخي محصول كوشـش ل حوزه ديگر از د  

پـس محـدودة تفـسير و    . هاي بعدي نويد خواهد داد   گذشتة جوامع بشري است، در دوران     
هاي ظهور ها قبل از پيدايش يك حوزة علمي و زمينه        تحليل روندهاي تاريخي گاه به مدت     

-ابعاد جامعـه  (اياي تاريخ و ابعاد عرضي تاريخ       در هر حال، حركت در زو     . گردد آن باز مي  

هاي منحنـي  نگر در پستي و بلنديتر روندهاي تاريخي و تأمل كل    ، شناسايي دقيق  )شناختي
تاريخي، از پيش از ظهور تا زمان كنوني در هر رشتة علمي، كاري است كه در يك نگرش                

از سوي ديگر، هنگـامي  . گيردصورت واقعي به خود مي ) شناختيمعرفت( فلسفي   -تاريخي
گيرد؛ يك نگرش جامع از      نيز در كنار اين منظر تاريخي قرار مي       ) شناسيمعرفت(كه فلسفه   

تـوان رونـدهاي    شود كه از اين منظر مـي     كليت يك حوزة علمي از ابتدا تا حال حاصل مي         
ريـزي و عمـل   راسـتا بـا آنهـا بـه برنامـه     رشته را شناسايي نموده و هـم يك جاري و آيندة  

  . پرداخت



  سنجيعناصر تأثيرگذار در روند پيدايش و گسـترش علم/  فصل پنجم 

 

151

هاي تأثيرگذار در فرايند پيدايش و تطور       جان كالم اين كه، با شناسايي و تحليل مؤلفه        
شـناختي ايـن     شناختي، و كتـاب   شناختي، جامعه سنجي و تحليل تاريخي، معرفت     حوزة علم 

تري نسبت به اين حوزه شكل خواهد گرفت و ابعاد ايـن          حوزه تا زمان حال، ديدگاه جامع     
تـوان موضـوعاتي   ها را مـي به طوري كه تك تك اين مؤلفه. ايان خواهد شدحوزه بيشتر نم 

به عالوه، نوعي تغييـر     . توانند به توسعة آن بپردازند    پژوهشي فرض كرد كه پژوهشگران مي     
اين هم موضوعي است كه در . هاي اساسي اين حوزه قابل رديابي استو تحول در پارادايم

در نهايـت، شـناخت     . ه و نياز به كنكاش بيشتر دارد      سنجي مورد غفلت واقع شد     حوزة علم 
هـاي آينـده و راهكارهـايي بـراي         گذشته و تحليل موقعيت كنوني، چراغي فـرا راه برنامـه          

انـداز روشـن و    وجـود يـك چـشم     . نمايـد هاي پـيش رو فـراهم مـي       رويارويي با موقعيت  
وهـشگران ايـن حـوزه    اميدواركننده از آينده باعث ايجاد انگيزه و تحرك بيـشتر در بـين پژ         

 .  خواهد شد

  
  سنجي پيدايش و گسترش علمهاي تاريخيبندي دورهتقسيم

سنجي در قالـب دو دورة زيـر قابـل    با يك رويكرد كلي، جامع، و تاريخي، حوزة علم       
  :بررسي است

كه در اينجا به اختصار دورة پيدايش ناميده شده، از ابتدا تا پيـدايش       : دورة اول  •
 شود؛ و را شامل مي1969سنجي در سال و علمسنجي مفهوم كتاب

سنجي اسـت كـه تـا دورة        دورة گسترش بعد از پيدايش مفهوم علم      : دورة دوم  •
  .معاصر ادامه دارد

  )1969سنجي در سال از ابتدا تا پيدايش مفهوم علم(دورة پيدايش : دورة اول
  :هاي تأثيرگذار در اين دوره شامل موارد زير استمفاهيم و مؤلفه

-؛ علـم )مبـاني (ستناد و تاريخچة آن؛ كتابشناسي آماري؛ قواعد پايه و مطالعات اوليـه   ا

سنجي؛ هاي آماري و كمي؛ نظرية كتابخانه     گرايي؛ استفاده از رياضيات و روش     زدگي و علم  
گيـري؛ مـسائل كتابـداري و علـم     انفجـار اطالعـات؛ سـنجش و انـدازه     جنگ جهاني دوم؛    

 در ادامه تك تك اين موارد به تفـصيل  .سنجي و علمسنجياب كتپيدايش مفاهيماطالعات؛  
  .گيرندمورد بررسي قرار مي
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  استناد و تاريخچة آن 
اي به قدمت علم دارد و استناد گيري از آثار ديگران براي توليد اثري جديد، پيشينهبهره

طالعـات  اي از م  گونه). 9، ص   1385حري و شاهبداغي،    (به اين آثار، هم عمر تاليف است        
هـا هـر چنـد در قالـب         ايـن روش  . سـنجي، ريـشه در تـاريخ اديـان دارد         استنادي و كتاب  

سنجي و نظاير آن بـه كـار نرفتـه، امـا در        سنجي، اطالع سنجي، علم اصطالحاتي چون كتاب  
متون مذهبي و اديان مختلف نوعي از استناد همچنان وجود داشته؛ به طوري كه ايـن نكتـه       

با عنوان ) 1362(رّي اي از حهاي استناد در مقالهب علم حديث و حلقهدر دين اسالم در قال
وي معتقد . مورد توجه قرار گرفته است» هاي آن با علم الحديث تحليل استنادي و شباهت   «

حـديث   قمـري و در علـم     هجـري   سـناد را بايـد در قـرون اوليـه           پيشينه استناد يـا اِ    است  
  .وجو كرد جست

هـا قبـل   سنجي كه از سالهاي رايج كتاب كند كه سنت   مي خاطر نشان ) 1992 (شاپيرو
نگاران علم اطالعات به دور مانده يا ناديده گرفته شده اسـت؛            وجود داشته، از چشم تاريخ    
گردد كه بـه منظـور    ميالدي بر مي  1743هاي استنادي به سال     به طوري كه استفاده از نمايه     

شـمارش انتـشارات در     وي تصريح دارد كه     . اند بودهتدوين مرافعات حقوقي مورد استفاده      
 1حتي وين برگ  .  ميالدي سابقه داشته است    1817هاي سنتي حقوقي، حداقل از سال       نوشته

بـه قـرن دوازدهـم    ) يهـودي (هاي استنادي زبان عبري     داد كه تاريخچة نمايه   نشان  ) 1997(
  .گرددميالدي بر مي

  
  كتابشناسي آماري

يش از صد سال پيش به اين سو بـه اشـكال مختلـف    سنجي از بهاي نوين كتاب روش
عقيـده دارد،   ) 1992( گوپتاسن). 1981 ،2پريچارد و ويتيگ  (مورد استفاده قرار گرفته است      

هاي آماري بـه مطالعـة پراكنـدگي        اولين كسي است كه با استفاده از روش       ) 1896 ( 3كمپل
سنجي نبـوده،   وان كتاب هاي وي اگرچه تحت عن     بررسي .موضوعي انتشارات پرداخته است   

كول اثر نوشتة قديمي ديگر در اين زمينه، . سنجي دانستاي از كتابنمونهآن را توان  مياما  
هـاي   سـال در طـول كـه   را   »آناتومي تطبيقـي  «ايلز رشد متون    كول و    . است )1917(ايلز  و  

 و بـر  ري آماشناسي  كتابهاي روشرا با استفاده از چاپ و منتشر شده بود      1860 تا 1850

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Weinberg 
2. Prichard and Wittig 

3. Campbel 



  سنجيعناصر تأثيرگذار در روند پيدايش و گسـترش علم/  فصل پنجم 

 

153

 فردي به نام هولم 1923به دنبال آن در سال     .مطالعه كردند شناختي    استنادهاي كتاب  اساس
 هـولم  . ناميـد »كتابـشناسي آمـاري   «هاي اين دو پژوهـشگر را        پژوهش ،در دانشگاه كمبريج  

توضـيح داد كـه     تحليـل آمـاري     و  كتابشناسي آمـاري    با استفاده از روش     مچنين  ه )1923(
-و فناوري را نمايان علم يتاريختوان روند تحوالت  اسناد و مدارك، ميچگونه با شمارش

كـتابشناسي ة  واژاز   اولين شخصي بود كه      وي). 67، ص   ب1376،  عصاره: نقل در (تر كرد   
 ميزان رشد و توسعه ةي رشد مواد علمي و مطالع به منظور ارزيابي كم   و  كرد استفادهآماري  
 ةاز آن پـس، آمارهـايي كـه بـه عنـوان وسـيل       . ر بـرد   بـه كـا    رااصـطالح   اين  ،  جديدتمدن  
يـك نمونـة   . ندشناسي آماري شناخته شـد   گيري به كار گرفته شدند با اصطالح كتاب         اندازه

) 1927( 4ساس و گـر اتحليل آماري گر مهم ديگر در تاريخ پيدايش و گسترش اين حوزه،          
اين يك بود،  دارك موجود نخستين تحليل استنادي م، شيمي در علمِانتحليل آماري آن . بود

ها بر مبنـاي مجـالت دريـافتي     تحليلاين،يش از  آمد، زيرا تا پ   روش خالقانه به حساب مي    
گرفت، اما آنان از نشريات ادواري گذشته به عنوان منابع و مĤخـذ در مجموعـه        صورت مي 

  .استنادهاي رشتة شيمي استفاده كردند
  

  )مباني(قواعد پايه و مطالعات اوليه 
در يك مطالعة پيشرو، توزيع فراواني توليدات علمـي را مـورد بررسـي        ) 1926(ا  لوتك
هـا را توليـد   وي دريافت كه تعداد اندكي از پديدآورندگان تعداد زيادي از نوشـته     . قرار داد 

 40كننـد و   درصد از پديدآورندگان، هر يك فقط يك نوشته توليـد مـي            60حدود  . كنندمي
توزيع ) 1934(هشت سال بعد از لوتكا، بردفورد  . كنندپيروي مي درصد بقيه از قاعدة لوتكا      

  . فراواني مقاالت در مجالت را مورد مطالعه قرار داد
-شناسي كمي را فرمـول  سنجي و زبان  يكي از قوانين پراهميت در كتاب     ) 1949(زيف  

ت وي همچنين درياف. بندي كرد كه از مطالعة فراواني كلمات در يك متن مشتق شده است        
  .ها و فراواني آنها در يك متن، رابطة معكوس وجود داردكه ميان طول واژه

كه يك اثر   » علم كوچك، علم بزرگ   «در كتاب   ) 1963(به دنبال اين مطالعات، پرايس      
اي  هاي آمـاري و بـه گونـه   پايه در علم اطالعات است، براي نخستين بار با استفاده از داده          

 1660هـاي  وي نشان داد كه بين سال  . را به تصوير كشيد   عيني، پديدة رشد تصاعدي متون      
، يعني هنگام نگارش كتاب پـرايس، تعـداد         1960هاي علمي تا    يعني از زمان پيدايش مجله    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. Gross and Gross 
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، در يك موضوع 1660يعني اگر در سال . هاي علمي، هر پانزده سال دو برابر شده بود  مقاله
. رسـيد  ميليون مقاله مي3/2تعداد به ، اين 1977معين فقط يك مقاله وجود داشت، در سال    

هـاي واگيـر و ارائـة      هم بر روي چگونگي اشـاعة بيمـاري        )1964( 5گافمن و نويل  مطالعة  
  .در سير تاريخي اين حوزه قابل تامل است» نظرية واگيري ارتباطات«
  

  گرايي زدگي و علمعلم
. افـت هـاي مختلـف رواج ي     زدگـي شـديدي در حـوزه       علم 1960 -1950هايدر دهه 

ـ  در اين دورهعلم . تعريف علم در اين دوره بسيار محدود بود      هـاي قابـل   ت به معنـاي كمي
 علـم  ،هايي كه قابل تكرار و سنجش مجدد بودند       و فقط يافته   بودسنجش و قابل بازآفريني     

هـاي آمـاري و رياضـي     با اعداد و ارقـام و تحليـل      » علمي  پژوهش روش«. شدندناميده مي 
هـاي مـذكور بـه     روش،شد كه در آنحقيق علمي به پژوهشي اطالق مي    شد و ت  شناخته مي 

رويكرد كمي نسبت به مطالعة ارتباط علم و جامعه كه توسـط پـرايس              .كار گرفته شده بود   
 مباحـث  ،به دنبال اين طرز تفكر. گرايي در اين دوره بوده استمطرح شده، تحت تأثير علم  

شناسـي،  در علومي ماننـد جامعـه   . هور يافت  در علوم مختلف ظ    »سنجي«جديدي با پسوند    
سنجي، اقتـصادسنجي بـه   سنجي، زيستهايي مانند جامعهشناسي و اقتصاد، زيرشاخه  زيست

هـايي چـون    نمانـد و شـاخه  روند بر كنـار  نيز از اين علم اطالعاتكتابداري و   . وجود آمد 
بـه دنبـال آن در   در ايـن دوره شـكل گرفتنـد و           ،سنجي علم  و سنجيسنجي، كتاب كتابخانه
 پـا بـه    سـنجي و غيـره    ، شبكه سنجيوب،   مجازسنجي ،سنجياطالعهاي بعدي مفاهيم    دوره

   .دعرصه وجود نهادن
  

   هاي آماري و كمياستفاده از رياضيات و روش
نظام ارزشيابي . گذاردهر جا كه قوانين عام حاكم باشند، رياضيات نيز قدم به ميدان مي

اي است كه براي شناسايي آن بايد از هر نوع ابزاري و از يار پيچيدههاي بس نيز يكي از نظام   
گذار فلسفة جديـد   بنيان.) م1250-1596(از قرن هفدهم، دكارت     . جمله رياضيات سود برد   

ديـد كـه در    او در رياضيات، نظام معرفت يقيني را مي       . به رياضيات رغبت زيادي نشان داد     
 در اين انديشه بود كه بايد بتوان جهان را بـا همـان       از اين رو  . ها وجود نداشت  ساير حوزه 

خواست فلسفه دكارت مي. شودهايي درك كرد كه از اصول موضوع رياضي درك مي        روش

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Goffman and Newill 
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اي بازنويسي كند و نظام معرفت را طوري بر بنياد اصول موضوع ترديد ناپذير بنا را به گونه
ها در قرون بعد    اين انديشه ). 174، ص   1381هالينگ ديل،   (سازد كه گويي رياضيات است      

هـا  هاي آماري در تمام علوم و دانشبه طوري كه امروزه رياضيات و روش . هم ادامه يافت  
  .   كاربرد دارند

شناسان فصل جديدي در روش  جامعه، بيستمقرناز اوايل هاي فوق تحت تاثير ديدگاه
نظور گردآوري و تجزيه و     هاي آماري به م   از روش و   باز كردند  در علوم اجتماعي     پژوهش

هــاي آمــاري بــا اقبــال دانــشمندان و روشاســتفاده از . تحليــل اطالعــات اســتفاده كردنــد
هاي تجزيه و تحليل آماري و رياضي در    به طوري كه امروزه روش     ،پژوهشگران روبرو شد  

اي و  هـاي توسـعه   همة علوم كاربرد دارند و به عنوان ابزارهاي كليدي مطالعات و پژوهش           
 هم در ارزيابي و سنجش علم اطالعاتمتخصصان كتابداري و    . آيندنگر به حساب مي   ندهآي
بـه ايـن    .  از اين روش استفاده كردنـد      علم اطالعات ها و خدمات كتابداري و      ي فعاليت كم

هـاي امانـت    امانت، تعـداد كتـاب  ةويژه در زمين  ه  ، ب يي جداول و آمارها   ة با تهي  ان آن منظور،
 تعيـين  ،هاي امانت گرفته شده و غير آن راامانت گيرندگان، نوع كتابگرفته شده، جنسيت    

سـنجي در حـوزة     هـاي كتـاب   كنـد روش  يادآوري مـي  ) 94، ص   1380(   عصاره .كردندمي
آوري آمار و ارقام به منظور ارزيابي ترين شكل، شامل جمعرساني از سادهكتابداري و اطالع

هـا، عنـاوين نـشريات    ة آمار و ارقام از تعـداد كتـاب  خدمات كتابخانه و كتابداري مانند تهي  
تـرين  هاي به امانت رفته، تعداد مراجعان به كتابخانه و غيره تا پيشرفته           ادواري، تعداد كتاب  

  .هاي آن، پيشينة درازي داردروش
به عالوه، انفجار اطالعات كـه در اواخـر قـرن بيـستم نمـود بيـشتري يافـت و رشـد             

داشت، فرصت مطالعه و فراگيري كل دانش يك حوزة علمي را از تصاعدي متون را در پي 
توان يك فرد و حتي يك گروه، خارج ساخت، كه به تبع آن ارزيابي متـون يـك يـا چنـد                       

بـه همـين دليـل    . هاي كمي، تقريباً غيرممكن شـد حوزة علمي نيز بدون استفاده از شاخص   
ب، 1376عصاره، (مي روي آوردند هاي كدانشمندان به منظور ارزيابي متون علمي به روش   

  ).63 -62ص 
  

  سنجينظرية كتابخانه
 در كنفرانس اسليب كه در كشور اسپانيا برگزار شـد، رانگاناتـان توصـيه     1948درسال  
ي در ديگـر موضـوعات مثـل پزشـكي، اقتـصاد،          هاي كم گيريگونه كه اندازه   كرد كه همان  
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هـا و خـدمات كتابخانـه هـم     تباط با فعاليت   در ار  ،شودكار گرفته مي  ه  روانشناسي و غيره ب   
 را براي اين    »سنجيكتابخانه« اصطالح   ي و .استفاده از مفاهيم آمار و رياضي ضروري است       

  ). 1992گوپتا، سن (كار برده مفهوم ب
  

  جنگ جهاني دوم 
سنجي از نظر تـاريخي ابتـدا بـر روي متـون علـوم فيزيـك، شـيمي و               مطالعات كتاب 

العـاده  هاي علمي گسترده و خارق    رفته است؛ اين مسئله به فعاليت     شناسي صورت گ  زيست
هـا بـا اشـاعة      به همين سبب، اين فعاليـت     . گردد در زمينة پيشرفت محرمانة بمب اتم بازمي      

كاربردهـاي فـراوان صـنعتي و    . شـود اطالعات معمول پس از جنگ جهاني دوم آغـاز مـي        
رت سخاوتمندانه سبب افزايش روزافزون    اي و تأمين منابع مالي به صو      تجاري انرژي هسته  

در نتيجه رشد متون علمي به سرعت افزايش يافـت و مـشكالت ذخيـره و           . ها شد پژوهش
از اين رو، بروز چنين مشكالتي و نيـز مـسئلة لـزوم      . تر كرد دسترسي به اطالعات را وخيم    

هـاي  هشروزآمد بودن و حجم رو به رشد دانش نوين، هم ميزان توليد و هم كيفيـت پـژو        
نياز تاريخي به مطالعة كمي اطالعات از اين زمان ظهور     . دانشمندان را مورد تهديد قرار داد     

  ). 39، ص 1379پائو، (يافت 
تاريخ پيدايش و گسترش علم و فناوري گواه آن است كه نيازهاي نظامي و سياسي در 

 براي ساختن  هاي پاياني جنگ دوم جهاني، چه فشارهايي را در جهت تسريع پژوهش           سال
بمب اتم وارد كرد و دستاوردهاي جنبي ايـن عمليـات، ماننـد دسـتاوردهاي علمـي دوران        

طـاهري،  (انـد  مسابقة تسليحاتي تسخير فضا چه تأثيرات  شگرفي بر پيشرفت دانش داشـته       
هاي علمـي و  گيري فعاليتاهميت مسائل نظامي در شكل). 52ص  1383؛ در كوهن،    1383

  .كنداز جنگ به عنوان منبع جاودانة اختراع ياد مي) 1354(برنال فني تا آن جاست كه 
  

   انفجار اطالعات و رشد تصاعدي متون
هـاي  هـا و خـدمات اطالعـاتي بـر فعاليـت      پديدة انفجـار اطالعـات و غلبـة فعاليـت         

پژوهـان را در    ها، در قرن بيستم، از يك سو دانـش        كشاورزي، صنعتي و ديگر انواع فعاليت     
يل عظـيم اطالعـات علمـي بـا مـشكل مواجـه سـاخت و از طـرف ديگـر                دسترسي به سـ   

متخصصان حوزة كتابداري و علم اطالعات را كه موظف به تسهيل دسترسي به اطالعات و 
اما سؤال مشتركي كه پديدة انفجار اطالعـات در برابـر   . دانش بودند، با دشواري روبرو كرد 
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ن رابطة مؤثري ميان اقيانوس دانش مكتوب       توااين دو گروه قرار داد اين بود كه چگونه مي         
بـه هـر حـال، انفجـار     ). 48 -47، ص 1379ديـاني،  (كنندگان از آن برقـرار كـرد     و استفاده 

فراواني و تنوع اطالعات از پيامدهاي مثبـت  . اطالعات تبعات مثبت و منفي بسياري داشت     
تجوگران اطالعات  در حالي كه آلودگي و نابساماني اطالعات باعث سردرگمي جس         . آن بود 
  .شد

پـديا،  ويكـي (شـود  سـنجي يـاد مـي   درك دو سوال پرايس كه از او به عنوان پدر علـم     
كـرد،   تـدريس مـي  6، هنگامي كه به عنوان معلم رياضيات كـاربردي در كـالج رافلـز    )2006

فرمولي براي محاسبه رشد تصاعدي علم و نيز محاسبه نيم عمر مقاالت علمي ابداع كرد كه 
). 63، ص1383فرنـر،  (سنجي داشت گيري و گسترش حوزة علم گيري در شكل  نقش چشم 

  . به خوبي نمايان شده است1رشد تصاعدي مجالت علمي در نمودار شماره 
  

  
  ).2003برگرفته از گلنزل، (رشد تصاعدي متون علمي : 1نمودار 

  
  گيريسنجش و اندازه

ي    گيري و تعيين ويژگيمشاهده، اندازه  هـاي علمـي از   در پـژوهش هـا و خـواص كمـ
گيـري در علـوم رفتـاري در اواخـر قـرن            هر چند انـدازه   . آيندعناصر بنيادي به حساب مي    

هـاي دور   گيري در علـوم طبيعـي بـه زمـان         نوزدهم معمول و متداول شد، اما پيشينة اندازه       
  ).1381، 7كومار(گردد برمي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. Raffles 

7. Kumar 
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ز رويكردهـاي پوزيتيويـستي     يا كمي كردن مفاهيم كيفي، متـأثر ا       » گيرياندازه«انديشة  
هاي علوم اجتماعي و به وارد حوزة انديشه  ) 1960-1930دهة  (اي خاص   است كه در دوره   

، گرفتار افـسون  )1372 (8هريسعلم اطالعات در آن دوره به گفتة . ويژه علم اطالعات شد   
چنـين زمينـة   . شـد پوزيتيويسم شده بود كه انديشة غالب در علوم اجتماعي محـسوب مـي            

-هاي اندازهها و به ويژه رياضيات، شاخص  نظران ساير حوزه  اعدي سبب شد تا صاحب    مس

توان در ها و رويكردها را مي    اوج تأثيرگذاري اين انديشه   . گيري خود را وارد اين علم كنند      
پيشنهاد دهندگان نظرية رياضي اطالعات يا ارتباطات، نگران        . نظرية ارتباطات شانون يافت   

ها اهميت داشت، ارائة فرمـولي قابـل   چه براي آنمحتوايي نبودند، بلكه آنعناصر معنايي و    
از طرفـي در درون    . ناميدندگيري آن چيزي بود كه آنها آن را اطالعات مي         دفاع براي اندازه  

هـايي علـم پـسند و پيوسـته در      حوزة علم اطالعات هم گروهي كـه چـشم بـه راه انگـاره       
هـاي   اين نظريه استقبال كردنـد و آن را در عرصـه           هايي عيني بودند، از   جستجوي شاخص 

هر چند بعدها طرفداران ابعاد معناشناختي اطالعـات بـر          . گوناگون پژوهشي به كار گرفتند    
هاي كمي ديگري پيشنهاد كردند كـه از لحـاظ   ها خرده گرفتند و خود شاخص    اين شاخص 

پوزيتيويستي داشت و مبناي اي شناختي متفاوت بود، اما در نهايت اين رويكرد، صبغه   روش
اين قابليت . گيري استفرض واحدي بود و آن اين كه اطالعات قابل اندازهتمامي آنها پيش
هـاي آن  گيري كه بر گرفته از رويكردهاي پوزيتيويستي حـاكم بـر انديـشه        سنجش و اندازه  

نفـس  دورة خاص بود، باعث شد كه تنها بر سر تعريف اطالعات اختالف نظر باشـد، امـا                  
گيري به عنوان الگوها و معيارهاي در نتيجه دو نوع كلي اندازه. گيري مورد قبول بمانداندازه

گيري رياضي كـه مبتنـي بـر نظريـة     مناسب براي سنجش اطالعات رونق يافت، يكي اندازه      
-29، ص 1387حـري،  (گيري معنايي براساس نظريـة شـرايدر        شانون بود و ديگري اندازه    

  .سنجي از جايگاه خاصي برخوردار است در تكوين و توسعة حوزة علماين انديشه). 28
  

  مسائل كتابداري و علم اطالعات
مسئلة اصلي در حوزة كتابداري و علم اطالعات، مطالعه و بررسي راهكارهاي ايجـاد              

ايـن مـسئله، نقطـة اتـصال     ). 1385حـري،   (پيوند ميان دانش مضبوط و ذهن انسان اسـت          
در . اي است كه در دامنة كتابداري و علم اطالعات وجـود دارنـد       كندهموضوعات ظاهراً پرا  

يابد و چگونه جذب و اين حوزه، اين سؤال وجود داشته و دارد كه دانش چگونه انتقال مي      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8. Harris 



  سنجيعناصر تأثيرگذار در روند پيدايش و گسـترش علم/  فصل پنجم 

 

159

مطالعة گافمن و نويـل   . در اين زمينه، مطالعات زيادي صورت گرفته است       . شوداستفاده مي 
يـك  » نظرية واگيري ارتباطات«هاي واگير، و ارائة بر روي چگونگي اشاعة بيماري   ) 1964(

توان به منزلـة   هاي علمي را مي   اشاعة انديشه اين دو برآنند كه     . نمونه از اين مطالعات است    
دشواري درك چگونگي توليد، انتقال، . هاي واگير، تبيين كردفرايندي مشابه با انتقال بيماري

رايند انتقال اطالعات، باعث شده رويكردهاي  جذب و استفاده از اطالعات و به طور كلي ف      
. مختلفي نسبت به اين موضوع در حوزة كتابداري و علم اطالعات مورد توجه قـرار گيـرد                

 معـروف  9شناختي رويكرد يكي از اين رويكردها كه در كتابداري و علم اطالعات به عنوان  
به بررسي چگونگي   است، سعي دارد با مطالعة چگونگي فعاليت ذهن در جذب اطالعات،            

كـه   از ديگر رويكردهاي موجـود در كتابـداري و علـم اطالعـات،    . انتقال اطالعات بپردازد  
هـاي مختلـف    رويكرد ،10فيزيكـي دارنـد، رويكـرد     شـناختي   رويكردهاي معرفـت  ريشه در   

  ديـدگاه  و)سـنجي  و اطـالع سـنجي ، علمسنجي كتابشامل ( سندمدار ،مدار نظام ،مداركاربر
هـاي بنيـادين و فلـسفي گونـاگوني بـراي      به هر حال روش    ).2000يورلند،  ( است   التقاطي

) 2005 (11مطالعة ماهيت و فرايند انتقال اطالعات وجود داشته و دارد، به طوري كه بيـتس             
كـه توسـط نگارنـده بـه     » هـا و الگوهـا  ها، نظريهاي بر فرانظريه  مقدمه«اي با عنوان    در مقاله 

 رويكرد فرانظري را در كتابداري و علم اطالعات معرفـي        سيزدهفارسي ترجمه شده است،     
هدف تمامي اين رويكردها تـسهيل دسترسـي   . )297 -275، ص   1387بيتس،  (نموده است   

مطالعات ادامـه دارد، و  . كنندگان است به اطالعات و بازيابي اطالعات مرتبط با نياز استفاده       
 توزيع و استفاده از اطالعات چگونه    اين سؤال همچنان وجود دارد كه الگوي واقعي توليد،        

يكي از مهمترين ) رويكرد سندمدار يا مدرك گرا  (سنجيسنجي و اطالع  علماست؟ رويكرد   
ي بـه   هاي پاسخگويي به اين سؤاالت است كه سعي دارد با استفاده از روش  روش هاي كمـ

  .مطالعة چگونگي انتقال اطالعات بپردازد
  

  سنجيم و علسنجي كتابپيدايش مفاهيم
گيري افراد بشر از دانش يكديگر، استناد بـه آثـار ديگـران     از زمان پيدايش علم و بهره     

شك مطالعات استنادي و تحليل استنادي يكي از مهمترين موضوعات مورد            بي. رواج يافت 
اما تاريخچة اين مفاهيم بـه شـكل   . هاست كه ريشة تاريخي درازي داردتوجه در اين حوزه   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. Cognitive Approach 
10. Physical Paradigm 

11. Bates 
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دهنـدة جوامـع صـنعتي و    هاي شكلمقتضيات و مؤلفه. گردد نوزدهم بر مي  امروزين به قرن  
مدرن، انفجار اطالعات و رشد تصاعدي متون، مشكالت دسترسي به اطالعات مورد نياز از 

ي        گرايانـه و بـه كـارگيري    گـرا و تجربـه  ميان حجم عظيم اطالعـات، رويكـرد فلـسفي كمـ
و ديگـر داليلـي كـه بـه آنهـا اشـاره شـد،        اجتمـاعي،  هاي آماري و رياضي در علـوم   روش
هاي جديدي از دانش را به وجود آورد كه هر چند به خاطر تفاوت در زاوية نگـرش        حوزه

علـوم طبيعــي و  (هـاي جغرافيــايي، فرهنگـي و علمـي    و رويكـرد پژوهـشگران در محـيط   
و را براي توصيف آن به كـار بردنـد       ) 1969(سنجي  مختلف، برخي مفهوم كتاب   ) اجتماعي

معرفي نمودند، اما به    ) 1979(و اطالع سنجي    ) 1969(تعدادي آن را با اصطالح علم سنجي      
هـا،  هر حال شباهت و نزديكي اهداف و موضوعات مورد توجـه پژوهـشگران ايـن حـوزه          

  .  دهدها را نشان مي هاي فلسفي و تاريخي آنپيوستگي باالي ريشه
  

  )سنجي علمسنجي وكتاببعد از پيدايش (دورة گسترش : دورة دوم
سنجي بـا   علمشناختي و كتابشناختي جامعهشناختي،دورة دوم مطالعة تاريخي، معرفت    

شـود كـه حـوزة     شـروع مـي  1969سنجي، در سال سنجي و علمپيدايش اصطالحات كتاب 
سنجي به عنوان يك روش متداول در سنجش و ارزيابي علم، پژوهش و فناوري معرفي علم

خاسـتگاه اصـلي ايـن دوره اتفاقـاتي     . اي پيدا كرد ابعاد متنوع و گسترده هاي بعد، و در دهه  
هاي مورد بررسي در اين دوره شامل مـوارد        مفاهيم و مؤلفه  . است كه در آن زمان روي داد      

  :زير است
o  گرايانه و پوزيتيويستي شناختيِ تجربهتداوم رويكردهاي معرفت  
o  عي  اجتما-مسائل اقتصادي و تحوالت وسيع سياسي 

o   تحول در مفاهيم و واژگان  
  .سنجيوب. 4سنجي، و اطالع. 3سنجي، علم. 2سنجي، كتاب. 1     
o سنجيحوزة علمهاي گسترش حجم، دامنه و كيفيت پژوهش  

ها به گسترش دامنة پژوهش. 2، سنجيعلمها در حوزة    افزايش حجم پژوهش  . 1     
ها استفاده از اين روش   . 3ن،  سابقة مطالعات در ايرا   : كشورهاي در حال توسعه   

  .ها كيفيت پژوهشارتقاء . 4، و در تمام علوم
o  سنجيعلمنهادينه شدن  
o هاي اطالعاتي، اينترنت و شبكة جهاني وبظهور پايگاه  
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o توسعة قواعد  
o بهترين گزينه و راهكار موجود 

  
  گرايانه و پوزيتيويستي شناختيِ تجربهتداوم رويكردهاي معرفت

 و نيز تحليل تاريخي، كتابهاي ديگر اين فصل اين موضوع در بخشبه دليل تشريح م  
سـنجي در قـسمت     شناختي پيدايش و گسترش علم     شناختي و كتاب  جامعهشناختي،   معرفت
  .شود، در اين مورد از اطالة كالم خودداري مي اين فصلپاياني
  

   اجتماعي-مسائل اقتصادي و تحوالت وسيع سياسي
تـوان در   ز اواسـط قـرن بيـستم بـه بعـد روي داد را مـي               ريشة تمـامي مـسائلي كـه ا       

. ها و تحوالت وسيع اجتماعي، سياسي، و به ويژه اقتـصادي در آن دوره دانـست                 دگرگوني
هاي علمي و فناورانه، پيامد مستقيم جنگ جهاني دوم بـود كـه پـس از                بسياري از نوآوري  

ي از مهمتـرين عوامـل   هـاي اقتـصاد  جنـگ و بحـران  . اي يافـت  پايان جنگ، رشد شـتابنده    
 1973-74هاي  هاي نفتي سال  بحران. هاي جديد علمي بودند   تحوالت علمي و ظهور حوزه    

هاي علمي و پژوهشي را ضـروري       و مشكالت ناشي از تورم و بيكاري در اروپا، ارزشيابي         
در شرايط سخت اقتصادي، مطالعه و بررسي الگوهاي هزينه و مـصرف يـك امـر                . ساخت

در تمام ابعاد اقتصادي مـورد توجـه قـرار    1980اين مسئله در دهة     .  است معمولي و واجب  
هاي پژوهشي و شناسايي اولويت. هاي علمي و پژوهشي هم تسرّي يافتگرفت و به بخش 

هاي انجام پژوهش لزوم صرف هزينه تنها براي موارد ضروري، زمينه را براي اصالح روش           
زلفي گل و (ي توسعة كشورها فراهم ساخت هاي علمي در راستاو اثربخشي بيشتر پژوهش

گذاري و تعيين راهبردها در حوزة علـم،        ريزي، سياست از اين رو، برنامه   . )1386بختياري،  
   .ها اهميت زيادي پيدا كردپژوهش، فناوري و نوآوري براي دولت

  
  تحول در مفاهيم و واژگان 

جي، تحول در مفـاهيم و     سنسنجي و اطالع  هاي تحول و رشد حوزة علم     يكي از نشانه  
واژگان بود كه با كتابشناسي آماري و آمار در كتابشناسي شروع شد، و سپس ابداع مفـاهيم          

سـنجي و  سـنجي، انفورماتيـك، وب  سـنجي،  اطـالع    علـم سـنجي، سـنجي، كتـاب  كتابخانـه 
  .سايبرسنجي را به دنبال داشت
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  سنجي و گسترش آن كتاب .1
، كتابـشناسي آمـاري ناميـده       1969  سال پيش از سنجي تا   كتاب طور كه ذكر شد،   همان

پريچـارد  . پريچارد بـه كـار بـرده شـد     ميالدي، توسط   1969 در   »سنجيكتاب« ةواژ. شد  مي
 مبهم است، زيرا اين عبارت ممكـن اسـت بـه             كتابشناسي آماري   كه اصطالح  عقيده داشت 

بنـابراين واژة   . شـود ها در آمـار تعبيـر       ها و يا كتابشناسي   تجزيه و تحليل آماري كتابشناسي    
 گوياي استفاده از رياضيات ، كتابشناسي آماريةتر از واژ به مراتب بهتر و جامع   سنجيكتاب

 اتاطالعـ علم هاي مختلف كتابداري و ي جنبه هاي آماري در تحليل و سنجش كم      و روش 
 از ايـن رو، تحليـل آمـاري متـون علمـي، تقريبـاً از       ).68-67ب، ص   1376عصاره،   (است
    .شودسنجي ناميده مي چهل سال پيش با عنوان كتابحدود

ساليانه مركز آموزش و تحقيقات    اي كه براي سمينار      رانگاناتان در مقاله   1969در سال   
هـا و  كارگيري رياضيات و آمار در فعاليـت      ه   ب ة نحو ،سال كرد ار) سي. تي.  آر .دي(مدارك  

، )1969(ن پريچارد هم در همان سـال  آل .خدمات كتابخانه را با ذكر چند نمونه توضيح داد   
ي، رياضـيات  هاي كم مطالعاتي كه با استفاده از مدلةبه منظور روشن نمودن و توصيف كلي 

 را  »سـنجي كتاب« اصطالح   ،گرفتها صورت مي  ها و عمليات كتابخانه    روي فعاليت  ،و آمار 
  ).1992گوپتا، سن (كار برده ب

نـسبت داده  ) 1969(س ديگري بـه پريچـارد    سنجي بيش از هر ك    ابداع اصطالح كتاب  
: دهند عبارتند ازسنجي را به پريچارد نسبت مي     نويسندگاني كه ابداع واژة كتاب    . شده است 

 و  16؛ سـاپر  1989،  15؛ وايت و مك كين    1987 14؛ هرتزل 1981،  13؛ الواني 1969،  12فيرثورن(
) 1995 (18ناين در حالي اسـت كـه ويلـسو        ). 1991،  17؛ خورشيد و سحايي   1990،  ديگران

در ) 1973 (19فونـسكا . سـنجي، ريـشة فرانـسوي دارد    كند كه عبارت كتـاب    خاطر نشان مي  
انتقاد از گرايش نويسندگان انگليسي زبان نسبت به ناديده گرفتن آثار زبان رومـي، اسـتفاده    

 در كتاب او 1934 را در سال 20 توسط پل اوتلهBibliometrieاز معادل فرانسوي عبارت   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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، نـشان   22 تـا    13، در صـفحات     »21نظر و عمل در كتابشناسي    : سالة سندپردازي ر«با عنوان   
  ).293-292، ص 2001و ويلسون،  هود(دهد مي

 به كار گرفته بود، اما به هر حال پريچارد  1934هر چند اوتله اين اصطالح را در سال         
ه تا سال به طوري ك. مفهوم اين واژه را روشن نموده و آن را در سطحي وسيع معرفي نمود 

هاي مربوط به كتابخانه و دو حوزة نوشتهسنجي يك سرعنوان پذيرفته شده در  ، كتاب 1970
 در سـرعنوان  1980و تـا سـال   ) 1984، 22پريتـز ( شد نامة كتابداري و علم اطالعات    چكيده

هود؛ ويلسون، : ، به نقل از   1987برودوس،  (موضوعي كتابخانة كنگره جاي خود را باز كرد         
  ).293، ص 2001
  
  علم سنجي . 2

هـا قبـل از   هر چند مطالعات استنادي و موضوعاتي ماننـد كتابـشناسي آمـاري، مـدت         
سنجي با ظهور اين اصـطالح در سـال      سنجي مطرح شده بودند، اما مفهوم علم      پيدايش علم 

در مورد .  رواج يافت1978سنجي در سال در شوروي سابق و سپس انتشار مجلة علم1969
سنجي را وضع كرده است، اختالف نظر وجـود         نخستين بار اصطالح علم   اين كه چه كسي     

و كـشورهاي   ه   پديـد آمـد     سـابق   اين علم در شـوروي      دارد  عقيده )1992 (گوپتاسن. دارد
ي علوم در سطوح ملي و از اين روش براي اندازگيري كم ويژه مجارستانه  ب،اروپاي شرقي

اولين ) 1992 (گوپتاسنبه نظر .  اند كردهه سسات دولتي و خصوصي استفادؤمدر المللي  بين
سنجي را بـه  ها علم آن.  بودند 23سنجي را ابداع كردند دوبروف و كارنوا      كساني كه واژه علم   

انفورماتيـك عبـارت اسـت از اصـول     . گيري فرايند انفورماتيك تعريف كردنـد عنوان اندازه 
پردازد و قـوانين و  ت علمي ميهاي اطالعااي كه به مطالعه بر روي ساختار و ويژگي   علمي

، 1379، نقل در آبام،     1995براون،  (دهد  ميفرايندهاي اين ارتباطات را نيز مورد بحث قرار         
 ناليموف و   1969دارند كه در سال     اظهار مي ) 2001(در حالي كه هود و ويلسون       ). 19ص  

نـي  سـنجي، يع  در اتحاد جماهير شـوروي سـابق، معـادل روسـي عبـارت علـم           24مولچنكو
  .را ابداع كردند» ناكومتريا«

دارد وي ابـراز مـي   . داندزمان دقيق پيدايش اين اصطالح را نامشخص مي       ) 1988(اگه  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ابتدا در اتحاد جماهير شوروي سابق ظهور يافت و بعـد           » ناكومتريا«سنجي يا اصطالح    علم
ر سـپتامبر  سـنجي د به اروپاي شرقي راه يافت؛ اما در غرب تنها با بنيانگـذاري مجلـة علـم          

عقيـده دارد ايـن   ) 1977 (25 روزينـگ  -شـپيگل در مقابـل، ا   .  اين مفهوم معرفـي شـد      1978
 شـد و او آغـازگر ايـن حـوزة     دو سـوال پـرايس وضـع    توسط درك   ) سنجيعلم(اصطالح  
  ).146، ص 1994ديوداتو، (است پژوهشي 
وي . كنـد سـنجي ارائـه مـي   ديدگاه ديگري را نسبت به تاريخچة علم      ) 1990 (26زبروك
سنجي كه به وسيلة تيبر براون پرورش يافـت، در مطالعـات            دارد كه اصطالح علم   اظهار مي 
سنجي توسط گروه كوچكي از     به عقيدة آنان، فنون علم    . گذاري علم به ثمر نشست    سياست

دانشمندان گسترش يافت كه با شور و شـوق زيـاد و بـا اتكـا بـر اسـتعدادهاي فـردي در                   
كردند؛ البته ديگر واحدهاي ويژه در بوداپست و ليدن كار ميواحدهاي پژوهشي كوچك به 

پژوهشي در شرق و غرب اروپا هم آغـازگر ايـن مطالعـات بـوده و سـهمي در مطالعـات                     
ايـن اصـطالح اكنـون جايگـاه مهمـي در ميـان علـوم اجتمـاعي دارد و              . سنجي دارنـد   علم

فراتر رفتـه اسـت، امـا    . آي. سا. هاي استنادي آيكاربردهاي آن از محدودة استفاده از داده  
، 2001هود و ويلـسون،  (الزم است كه اكنون با رويكردي انتقادي به بهبود آن ياري رساند        

  ).294-293ص 
  
  سنجي اطالع. 3

 پيـشنهاد شـد و   27 توسط اتو ناكـه 1979سنجي براي اولين بار در سال   اصطالح اطالع 
وي اين مفهوم را چنين     . قرار گرفت ) فيد (28المللي سندپردازي مورد استقبال فدراسيون بين   

هاي مربوط به اطالعـات، از      هاي رياضي در فهم پديده    علم به كارگيري روش   : تعريف كرد 
؛ 1983ناكـه،   (ها  ها و كشف قواعد حاكم بر آن      طريق توصيف و تجزيه و تحليل اين پديده       

  ). 134، ص 2002 و همكاران، 29 كاسادو-نقل در سنز
سـنجي، قبـل از ابـداع واژة        ده دارد كه در واقع پيدايش حوزة اطـالع        عقي) 2005(اگه  
زماني كه افرادي . گرددهاي نخستين قرن بيستم باز مي     سنجي صورت گرفته و به دهه     اطالع

وي . به انتشار آثـار خـود پرداختنـد       ) 1949(و زيف   ) 1934(، بردفورد   )1926(مانند لوتكا   
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 در 31 و سـيگل  30 به طور همزمان توسط اتو ناكه، بالكرت       دارد كه اين واژه، تقريباً    اظهار مي 
 1987 به كار رفته است، اما عموميت يافتن و كاربرد فراگير ايـن واژه بـه سـال          1979سال  
هاي نظري بازيابي اطالعات سنجي و جنبهالمللي كتابدر اين سال كنفرانس بين. گرددبرمي

؛ نقـل در زارع فراشـبندي،   2005، 32آگويلو(به همت اگه و روسو در بلژيك برگزار گرديد          
  ).131، ص 1388
  
  )هاي پيشين به محيط وبارتقاء و توسعة روش(سنجي وب. 4
هاي مربوط به اين  در زمينهپژوهشگرايش زيادي به مطالعه و توسعه وب، ايجاد و   با  

ـ  1990دهه   در آغاز    .حوزه نوظهور پديد آمد    ه دنبـال  و پس از رواج استفاده از اينترنت و ب
با افزايش اين . آن وب، كاربران با مسائلي مواجه شدند كه پاسخي براي آنها وجود نداشت           

گونه مشكالت و رواج كاربري اينترنت، افرادي بـه مطالعـه و بررسـي علمـي موضـوعات              
به اين صـورت زمينـه پژوهـشي جديـدي شـكل           . مند شدند مرتبط با وب و اينترنت عالقه     

سـنجي، اولـين بـار توسـط     واژه وب. معروف شـد » سنجيوب«ان بعد ها با عنو گرفت كه
سـنجي،  سـنجي كـه ماهيتـاً از كتـاب        وب. به كار برده شد   ) 1997 (34 و اينگورسن  33آلمايند
گيرد، بـا الگـوگيري از   هاي كمي مشابه سرچشمه ميسنجي و ساير روش سنجي، علم اطالع

اي در ت و آمـار، افـق تـازه   هاي علوم مختلـف بـه خـصوص رياضـيا     ها و آموزه  اين حوزه 
  . )1388العابديني، حاجي زين(هاي كمي و سنجشي وب گشود فعاليت

سنجي، حكايت  المللي در خصوص وب   هاي بين ها و نشست  روند رو به رشد همايش    
المللـي  هـم اكنـون همـايش بـين    . از اهميت اين حوزة نوظهـور و در حـال گـسترش دارد       

المللـي  شود و نيز كارگـاه آموزشـي بـين        النه برگزار مي   به صورت دو سا    35.آي.اِس.اِس.آي
همچنين كولنت . گردد به طور ساالنه برگزار مي36سنجي با عنوان كولنتسنجي و اطالععلم

سـنجي در سـطح جهـان  برگـزار       هاي آموزشـي تخصـصي وب     به صورت موردي، كارگاه   
 نخستين  37)سيست  جي(كا  رساني و فناوري اطالعات امري       انجمن اطالع   معتبر مجله. كند مي
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 ايـن   .38منتشر كـرد    سنجي را   نامه وب   ويژه، اولين   2004در اواخر سال    اي بود كه در     مجله
  . سنجي داردها همه نشان از جذابيت و پويايي علمي حوزه وبفعاليت

  
  سنجي علمهاي حوزة گسترش حجم، دامنه و كيفيت پژوهش

  :اين بخش در چهار مقوله قابل بررسي است
  
  سنجيعلمها در حوزة  افزايش حجم پژوهش.1

هـا،  همـايش رشـد تـصاعدي متـون،    تعـداد پژوهـشگران،   و ها  افزايش حجم پژوهش  
بـه عنـوان   .  نشانگر افزايش مستمر انتشارات اين حوزه اسـت   مجالت، و مقاالت اين حوزه    

، 1999 تـا    1949نشان داد كه در فاصـلة پنجـاه سـال از            ) 1999 (39مثال، نتايج تحقيق ليپتز   
شمار عناوين مقاالت، تعداد نويسندگان و حتّي تعداد متوسط ارجاعات در هر مقاله، و نيـز      

سنجي، رونـد رو بـه رشـدي داشـته           اطالع سنجي و علماي در   عناوين مقاالت چندنويسنده  
اين امر نشانگر بهبود كمي و كيفي آثار اين حوزه و ). 2005؛ نقل در اگه،     1999ليپز،  (است  

ريـسمانباف و   (كننـد   فرسـايي مـي   تعداد پژوهشگراني است كه در ايـن وادي قلـم         افزايش  
-اين حقيقت كـه امـروزه روش      ). 156، ص   1388؛ زارع فراشبندي،    41، ص 1386عصاره،  

شوند، نـشان دهنـدة    دربارة خود اين حوزه به كار گرفته مي      سنجيسنجي و اطالع  علمهاي  
  .اتفاق افتاده استميزان رشدي است كه در اين حوزه از دانش 

  
  سابقة مطالعات در ايران : ها به كشورهاي در حال توسعهگسترش دامنة پژوهش. 2

هاي آن بـه    سنجي و روش  دهد در اين دوره در ايران هم، كتاب       بررسي متون نشان مي   
مقـاالت اصـلي و اوليـه در ايـن     . هاي اخير مورد توجه قرار گرفته اسـت خصوص در سال  
، ديـاني و عـصاره،      1362؛ حـري،    1361ديـاني،   (د انگشت شماري مقاله     زمينه، شامل تعدا  

ــصاره، 1367 ــف و ب، 1376؛ ع ــسي، 1384، 1380، 1377ال ــسيني، 1369؛ ميرشم ؛ اميرح
-كه البته تعداد قابل توجهي پايان     . است) به عنوان مترجم  1371؛ و وزيرپوركشميري،    1371

سـنجي  سـنجي و وب تنادي، كتـاب هـاي تحليـل اسـ   نامه و مطالعات گوناگوني كه با روش      
  . را بايد به اين مجموعه افزودصورت گرفته

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  ):هادامنة پژوهش (استفاده از اين روش در ساير علوم. 3
هـاي گونـاگون علمـي در كـشورهاي     با توجه به گرايش رو به رشد دانشمندان حوزه        

ه مطالعـات را  توان اين گونـ سنجي ديگر نميسنجي و اطالع  مختلف به مطالعات حوزة علم    
سنجي و به طوري كه امروزه علم . در انحصار كتابداران و متخصصان علم اطالعات دانست       

سنجي به عنوان ابزاري معتبر در ارزيابي مواد و منابع اطالعاتي، تقريباً توسـط اغلـب        اطالع
اي شود و عمالً به موضوعي بـين رشـته  هاي علمي به كار برده ميدانشمندان، در كلية رشته  

. اي بودن، دو مؤلفة اصلي ايـن مـسئله هـستند     نياز مبرم جامعه و بين رشته     . بدل شده است  
به دليل نياز ساير علوم به اين رشته و نيز از طريق برگزاري تعـداد زيـادي   سنجي  علمدامنه  

-المللي بسيار گسترده شده است؛ كه روند رو به رشد به كـارگيري روش        هاي بين كنفرانس

دانـان،  دانـان، رياضـي   هاي انجام شده توسط فيزيكدانان، شيمي     ي در پژوهش  سنجهاي علم 
ريسمانباف (ها شاهدي بر اين مدعاست      شناسان، روانشناسان و ديگر حوزه    پزشكان، جامعه 

  ).155، ص 1388؛ زارع فراشبندي، 41، ص1386و عصاره، 
ست، و سـنجش    هاي آن به فناوري هم تعميم يافته ا       سنجي و روش  امروزه قلمرو علم  

با توجه ) 2003(نحوي كه گلنزل مبتني بر نوشتارها با سنجش فناوري همراه شده است، به    
 -كتاب«به ضرورت ارتباط ميان دو حوزة صنعت و دانشگاه، حوزة مطالعاتي جديدي با نام 

  . كند از تلفيق علم و فناوري پيشنهاد مي40»سنجيفن
  
  ارتقاء كيفيت آثار توليدي . 4

ر از شواهد موجود در تأييد ارتقـاء كيفيـت آثـار توليـدي، گـسترش وجهـة                 يكي ديگ 
حـاكي از  ) 2000( ايـالن  -به عنوان نمونه، پژوهش بار  . المللي اين گونه مطالعات است     بين

سـنجي و  هاي اخير، استناد به مقاالت منتشره در سـمينار دوسـاالنة علـم     آن بود كه در سال    
؛ زارع فراشـبندي،    41، ص 1386يـسمانباف و عـصاره،      ر(سنجي، فزاينده بوده اسـت      اطالع
  ).156، ص 1388

  
   و شبكة جهاني وب هاي اطالعاتي، اينترنتظهور پايگاه

. سـنجي بـود  علـم حوزة ظهور رايانه و سپس اينترنت از ديگر عوامل گسترش فزايندة        
 انـساني  ، علـوم )1966(، علوم اجتمـاعي  )1961(هاي استنادي علوم   ها و پايگاه  ظهور نمايه 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
40. Biblio- technometric 
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، از ديگر داليـل گـسترش ايـن حـوزه     1973هاي استنادي در سال و مجلة گزارش  ) 1976(
هاي پايگاههاي ماشين خوان شدن داده. )محصوالت مؤسسه اطالعات علمي تامسون(بودند 
 از ديگر تحوالت مؤثر سنجيسنجي و اطالع علم  و تاسيس گروه بحث الكترونيكي     استنادي

  .ستدر اين حيطه بوده ا
  
  هاي استنادي موسسه اطالعات علمي تامسون ها و پايگاهنمايه .1

يـوجين  سـنجي، اقـدامات     يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعة مطالعات حوزة علم         
، 1960گارفيلد با هدف توسعه يك نمايـه اسـتنادي جـامع، در سـال             .  بوده است  41گارفيلد

هـاي اسـتنادي    هـا و پايگـاه    وليد نمايه او با ت  .  را بنيان نهاد   (ISI) 42موسسه اطالعات علمي  
هـا بـه    ، معياري براي سنجش توليدات علمي به ويـژه در دانـشگاه           موسسه اطالعات علمي  

همچنين با كمك اين ابزار، امكان محاسبة ضريب تأثير، ميزان اهميت مجـالت   . وجود آورد 
رت گرفـت  و مقاالت علمي فراهم شد و به اين ترتيب تحقيقات زيادي در اين زمينـه صـو   

هاي گارفيلد در واقع روند پـژوهش در ايـن حـوزه را تـسهيل               فعاليت). 2006پديا،  ويكي(
هاي اطالعاتي  ها، با استفاده از پايگاه    نمود و فرايند دستي و پر زحمت تجزيه و تحليل داده          

  .هاي استنادي، متحول شد و مجلة گزارش.آي. اس. آي
  
  نت و وب گسترش و تغييرات موجود در شبكة اينتر .2
سـنجي و  به رويكردهاي نوين ايجاد شـده در حـوزة علـم        ) 2002( ايالن و پريتز     -بار
تواننـد نقـش مـؤثري در ايجـاد درك علمـي نـسبت بـه                كنند كه مي  سنجي اشاره مي  اطالع

چگونگي عملكرد، رشـد، گـسترش و تغييـرات موجـود در شـبكة اينترنـت و وب و نيـز                     
هـاي علمـي دانـشمندان، و مهمتـر از آن در            پـژوهش چگونگي تأثير آن بر زندگي بـشر و         

) 2006(آگويلـو  . گفته ايفاء كنند  هاي پيش هاي نظري از رخدادها و پديده     آوري زمينه فراهم
سنجي در مطالعات مربـوط بـه       هاي اطالع  را براي كاربرد روش    43سنجي اطالع -واژة سايبر 
اي ل رشـد سـريع چندرشـته    دليـ ) 2006(اگـه     . كندسنجي پيشنهاد مي   و وب  44مجازسنجي
هـا و بـه ويـژه       مانند مطالعة كمي شبكه   سنجي را پيدايش موضوعات جديدي،      حوزة اطالع 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
41. Eugene Garfield 

42. Tompson Scientific ( formerly: Institute for Scientific Information) 
43. Cyber- informetrics 

44. Cybermetrics 
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بـه نقـل از اسـتوك و        (نماينـد   سـنجي اسـتفاده مـي     هاي اطالع داند كه از روش   اينترنت مي 
 Web of تأييـد چنـين نظـري، مقـاالت موجـود در      آن دو جهـت ). 2006دوزلـدورف،  

Science  سـنجي و  سـنجي، علـم  سنجي، وبسنجي، اطالعه مربوط به مطالعات كتاب  را ك
ي قـرار دادنـد        اسـتوك و دوزلـدورف   . ارزيابي بازيابي اطالعات بودند، مـورد بررسـي كمـ

اي داشته است  رشد فزاينده2005 تا   1980دريافتند كه مقاالت مربوط به اين حوزه از سال          
  ).157، ص 1388زارع فراشبندي، (
  

  سنجيعلمنه شدن نهادي
تاسيس ،  سنجيسنجي و اطالع  المللي علم بينهاي علمي، تاسيس انجمن     ظهور آكادمي 

المللـي  هـاي بـين   كنفـرانس ،   و توسـعة آنهـا     سـنجي سنجي و اطالع  المللي علم بيننشريات  
  .اين حوزه را نهادينه كرد... ، و سنجيسنجي و اطالعدوساالنة علم

اي از نتايج تحقيقات پژوهـشگران ايـن حـوزه در     ظهدر حال حاضر، بخش قابل مالح     
. ، ص2005اگه،  (47ام. پي. ، ماهنامة آي46سنجي، ماهنامة علم  45سيستجهان، در نشرية جي   

سنجي، كه برگزاري دوساالنة آن به همت سنجي و اطالع المللي علم، و نيز در سمينار بين)4
از ديگر مجالت علمي . گرددتشر مي  است، من  48سنجيسنجي و اطالع  المللي علم انجمن بين 

، علـم سـنجي،     49سـنجي  مجلة اطـالع  : توان به موارد زير اشاره نمود     مرتبط با اين حوزه مي    
كننــدگان مربــوط بــه اســتفاده و اســتفاده (50ســنجي، مجازســنجي، پــژوهش اطالعــاتوب

 ارزيـابي  (52 و گزارش كنفرانس بازيـابي مـتن       51گيري و سنجش عملكرد     ، اندازه )اطالعات
، ص  1388؛ نقـل در زارع فراشـبندي،        2006اسـتوك و درسـلدورف،      ) (بازيابي اطالعـات  

155-156.(  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
45. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 
46. Scientometrics 

 شماره افزايش داده و 14 شماره به 12 ميالدي، تعداد مجلدات منتشره در سال را از 1998نشرية جي سيست از سال 
اگه، ( شماره به ماهنامه مبدل شده است 9 شماره به جاي 12 ميالدي، با انتشار    2005نشرية ساينتومتريك نيز از سال      

  ).3. ، ص2005
47. Information Processing and Management (I.P.M.) 

48. International Society for Informetrics and Scientometrics = ISSI 

49. Journal of Informetrics 

50. Information Research 
51. Performance Measurements and Metrics 

52. Proceedings of the Text REtrieval Conferences 
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  توسعة قواعد
هاي بارز توسعة فزايندة اين حوزه، قواعد بنيادين و ارزشمندي است كه            يكي از نشانه  

رسد مقدار از اين رو، به نظر مي. توسط دانشمندان و پژوهشگران پيشرو آن ارائه شده است
هـاي كتابـداري و علـم اطالعـات، رشـد      مند در اين حوزه به نسبت ديگـر حـوزه    ار نظام ك

قواعد پاية اين حوزه، عالوه بر اين كه موجبات تحول آن را فراهم  . چشمگيري داشته است  
نمودند، مباني حوزة كتابداري و علم اطالعات را نيز تقويت كـرده و بـستر ظهـور و بـروز       

هاي زياد ديگري شدند كه روي هم به گسترش اين حوزه د و نظريهها، قواع مفاهيم، انديشه 
هاي جديدي در اين حوزه ارائه شده كـه در راسـتاي رفـع          اخيراً قواعد و شاخص   . انجاميد

هاي تحليل  گسترش روش.گيري دقيق در اين حوزه، قابل تأمل است موانع سنجش و اندازه
ها به ترسيم ساختار توسعة روش(ان مدارك استنادي و توسعة مطالعات متمركز بر روابط مي

  .هايي از اين دستاوردهاستو تدوين نظرية استناد، نمونه) نماييعلم و نقشه
  

  بهترين گزينه و راهكار موجود
سـنجي وجـود داشـته و    هايي كه در حوزة مطالعات علـم     رغم موانع و محدوديت   علي

هـاي بررسـي و    و كارآمـدترين شـيوه  تـرين سنجي به عنوان يكي از رايـج  دارد، امروزه علم  
اين روش هنوز هم بهتـرين  . شودارزيابي وضعيت كلي علم، پژوهش و فناوري شناخته مي      

انـد و   شماري است كه در اين حـوزه مطـرح شـده          راهكار براي پاسخگويي به سؤاالت بي     
. ه كنـد تر از آن براي پاسخگويي به اين سؤاالت ارائ    تاكنون كسي نتوانسته راهكاري مناسب    

كثرت مقاالت چاپ شده در اين حوزه، بيانگر اين واقعيت است كه پژوهش در اين حيطـه     
مهمترين انتقادي كه بر اين مطالعات وارد شده اين نكته است كه ارزيابي       . بسيار فعال است  
هـاي كيفـي آنهـا گـردد، كـه در ايـن مـورد هـم                 ها نبايد جـايگزين ارزيـابي     كمي پژوهش 

هاي زيادي در جهت ارائة قواعدي براي رفع اين  سنجي اخيراً تالش  لمپژوهشگران حوزة ع  
هـا را  سنجي هيچگاه ادعاي ارزيـابي كيفـي پـژوهش      اند؛ به عالوه اين كه علم     مشكل نموده 

از ايـن  . اين مورد در تعاريف موجود از اين حوزه به خوبي هويداسـت . مطرح نكرده است 
 اين حوزه ارائه شده است، راهكارهايي هر چند    هايي كه اخيراً در   گذشته، قواعد و شاخص   

ديگر اين كه سنجش و . كوچك را براي حركت به سوي توجه به كيفيت، ارائه نموده است     
ارزيابي علم ناگزير بايد انجام شود و در اين راستا استفاده از رويكردهاي كمي يك راهبرد             

ت نيـست، بـه    اساسي و غيرقابل انكار است، هرچند اين نكته به معناي            ناديده گرفتن كيفيـ



  سنجيعناصر تأثيرگذار در روند پيدايش و گسـترش علم/  فصل پنجم 

 

171

. سنجي، نمادي نـسبي از عوامـل كيفـي هـستند      هاي كمي در علم   خصوص اين كه شاخص   
سنجي معاصر براي درك هر چـه بهتـر   سنجي و اطالعتوان نتيجه گرفت كه علمبنابراين مي 

و فرايند تحقيقات علمي و روند توليد، گردآوري، سـازماندهي، اشـاعه و اسـتفاده از علـم                
  .آينداطالعات، ابزار بسيار سودمندي به حساب مي

  
  سنجيو نوع معرفت در علمشناختي  معرفتهاي تاريخي وشناسايي بنيان: بنديجمع

موضوع ارزشـيابي علـم و پـژوهش در         تاريخچة طوالني مطالعات استنادي،     رغم  علي
ني ماننـد   بـراي مثـال كارهـاي علمـي دانـشمندا         . هاي دور ضرورتي نداشـته اسـت      گذشته

فيثاغورث، ارشميدس، لئوناردو داوينچي يا ديگر معاصران آنها هيچ گـاه بـه ماننـد امـروز،            
ارزشيابي علم، پـژوهش، دانـشمندان و پژوهـشگران بـه           . مورد ارزشيابي قرار نگرفته است    

هـاي  شكل امروزين، از جمله مسائل قرن بيستم است و شايد بتوان آن را يكي از مشخـصه      
زيرا در اين جوامع علم نه تنها محصولي فكـري و     . و مدرن به حساب آورد    جوامع صنعتي   

تـرين   فرهنگي است، بلكه بخش جدايي ناپذير توسعة اقتصادي و اجتماعي، و از جمله مهم 
-ها هنگامي به مرحلة عمل مـي در جوامع صنعتي، پژوهش   . شودهاي آن محسوب مي   مؤلفه

الريجـاني و  (ند كـه بـا ارزشـيابي همـراه باشـند      شوپشتيباني مالي برخوردار ميرسند و از  
سنجي بيش از هاي نوين علم روشتوان گفت كه     مي ،از اين رو  ). 95، ص   1378نوروزيان،  

  .كه به اشكال مختلف مورد استفاده قرار گرفته استيك قرن است 
گرايانـه و  شناختي و فلـسفي تجربـه  گرايي و رويكرد معرفتدر ابتداي قرن بيستم علم    

- علم.هاي علمي حكمفرما بودگيري تمام رشتهزيتيويستي تقريباً بر روند پيدايش و شكلپو

اي كـه در    گرايانـه رويكردهاي پوزيتيويستي و تجربه   . هم از اين قاعده مستثني نماند     سنجي  
هـاي اطالعـاتي    هـا و آشـوب    اين دوره شكل گرفت، در واقع پاسخ آن دوران به نابساماني          

چون و چرا و بي  اما پيامد آن به كارگيري بي.  به كنترل و ارزيابي داشت موجود بود كه نياز   
هاي علمي شد، و يكـي از شـروط اصـلي علـم بـودن       هاي عيني در پژوهش   محاباي روش 

هاي قابل مـشاهده    هاي يك حوزه قابليت كمي شدن و امكان سنجش آن با مقياس           پژوهش
» نظريـة رياضـي ارتباطـات   « دوره، يعنـي    گرايي در نظرية غالـب ايـن      نمود اين عينيت  . بود

  . كندخودنمايي مي
 در كتاب اوتله نمايـان شـد، امـا در سـال     1934سنجي در سال هرچند اصطالح كتاب  

آوري در دهة هفتاد هنگامي كه جمـع .  به صورت رسمي و توسط پريچارد مطرح شد 1969
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پژوهشگران مشتاق اين سنجي توسط شد، حوزة علمها هنوز به صورت دستي انجام مي  داده
شناسـي،  هـايي ماننـد فيزيـك، زيـست     حوزه و اغلب به آرامي با تركيب رويكردهاي حوزه     

شناسي و روانشناسي از سوي ديگر رشد هاي جامعهشيمي و رياضي از يك طرف، و روش     
؛ كه البته در اين ميان نبايد پيشينة طـوالني كتابـداري و كتابـشناسي را                )2003گلنزل،  (كرد  
  .يده گرفتناد

سنجي در شكل نوين را بايد در اتفاقاتي بررسي كـرد           گيري مفهوم علم   تاريخچة شكل 
ــدايش ايــن مفهــوم در دهــة   .  و حتــي قبــل از آن روي داده اســت1960كــه در زمــان پي

-پژوهشگران زيادي جنگ جهاني دوم را منشاء بسياري از تحوالت علمي آن زمان دانـسته           

ات روزآمدتر و تـسهيل رونـد بـه كـارگيري آن در جهـت        ضرورت دسترسي به اطالع   . اند
مقابله با دشمن و نيل به پيروزي، به يقين باعث تحوالت زيادي شده كه نتيجة جبري جنگ 

پديدة انفجـار اطالعـات، رشـد تـصاعدي متـون، سـردرگمي پژوهـشگران در                . بوده است 
م اجتماعي از يك هاي آماري در علودسترسي به حجم عظيم اطالعات و به كارگيري روش

طرف؛ و رسالت كتابداران در تسهيل دسترسي بـه اطالعـات از سـوي ديگـر؛ و نيـز غلبـة           
 غالب در آن دورة زماني خاص كه بيش از آن كه علمـي  شناختي و پارادايم  رويكرد معرفت 

گرايانه و پوزيتيويستي بود و تالش كتابداران براي كسب اعتبار علمي با توجه به      باشد، علم 
كـرد، از جملـه     ريف جديد از علم، كه علم را با معيارهاي كمي و تجربـي ارزيـابي مـي                تع

  .سنجي به شكل امروزي هستندهاي پيدايش علمزمينه
. تجزيه و تحليل آماري نوشتارهاي علمي از اوايل قرن بيستم شروع شـد به طور كلي،    

ي منتشر شـده بـه عنـوان        در آن زمان، پژوهشگراني مانند كول، ايلز و هولم از مقاالت علم           
-سـپس نظريـه  . معيارهايي براي مقايسة توليدات علمي كشورهاي مختلف اسـتفاده كردنـد        

پردازاني ماننـد لوتكـا، بردفـورد و زيـف در بررسـي توليـد و توزيـع انتـشارات براسـاس               
نتـايج كـار ايـن پيـشگامان     . اي ارائه كردنـد پديدآورندگان و نشريات، الگوهاي نظري ويژه  

ها ناشناخته بود، تا ايـن كـه بـا توجـه بـه مقتـضيات و                سنجي، تا مدت  جي و اطالع  سنعلم
هاي هاي آن زمان، در اواسط قرن بيستم نياز به ارزيابي توليدات و كارآيي پژوهش    ضرورت

شناسي علم و تاريخ علم را هم نبايد        به عالوه فضاي فكري حوزة جامعه     . علمي الزامي شد  
 نظرية آماري رابرت مرتون و ادغامشناسي كمي جامعه. ده گرفتسنجي ناديدر پيدايش علم  

هاي يوجين گارفيلد گره خورد، هاي تاريخ علم توسط پرايس به نحوي با فعاليتدر بررسي
    ).22-21، ص 1386داورپناه، (سنجي شد متنوع در علمساز گسترش تحقيقات و زمينه
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 حجم اطالعات علمـي افـزايش   به هر حال روشن است كه پس از جنگ جهاني دوم،    
گرايانه و پوزيتيويستي در ميان شناختي و فلسفي تجربه   يافت و با رواج رويكردهاي معرفت     

دانشمندان و پژوهشگران در اين دوره از تاريخ علم، تعريف غالب از علم به علوم طبيعـي                
ي رايـج گرديـد   محدود شد، و متعاقب آن روش      دوره، از طرفـي، در ايـن   . هاي تحقيق كمـ

گيري را در علوم مختلف بـه كـار گرفتنـد، و از    دانشمندان و پژوهشگران، سنجش و اندازه    
شناسـي،  هاي شناخته شدة علمي مانند روان يا سنجي با اسامي حوزه     53تركيب واژة سنجش  

سـنجي،  سـنجي، زيـست   هـاي جديـدي مثـل روان      شناسي، اقتـصاد و غيـره، حـوزه       زيست
صه وجود گذاشتند و به اين ترتيب زمينة گـسترش تحقيقـات   اقتصادسنجي و غيره پا به عر    

در ادامة رويدادهايي كه در اين دوره اتفاق افتاد، همان طور كه قبالً هـم    . كمي هموارتر شد  
اي به همين نام، در  ظهور يافت و با پيدايش نشريه      1969سنجي در سال     ذكر شد، واژة علم   

در ادامة اين سلـسله رويـدادها و پـس از    . رد جاي خود را در متون علمي باز ك  1978سال  
) دو سـال يكبـار    (سنجي، به واسطة نياز علوم به ايـن رشـته، و برگـزاري              انتشار مجلة علم  
  .سنجي، دامنه اين حوزه وسعت بيشتري يافتسنجي و اطالعالمللي علمكنفرانس بين

ا با يـك    سنجي به عنوان يك حوزة علمي مشخص و مجز        در دهة هشتاد ميالدي، علم    
سـازي سـاختارهاي   شـبيه . هاي فرعي، شناخته شـد قلمرو پژوهشي خاص و تعدادي حوزه  
 بـه  1978سنجي در سال المللي علمانتشار نشرية بين. ارتباطات علمي از اين زمان آغاز شد  

هايي است كه در اين دهـه     اي از فعاليت  عنوان اولين نشرية تخصصي با اين موضوع، نمونه       
  .انجام شد
 و  1987 در سـال     سـنجي سنجي و اطـالع    علم المللي در موضوع  هاي بين ز همايش آغا

هاي اين حوزه در دهة نـود مـيالدي        هاي بعد، نمود ديگري از پيشرفت      استمرار آن در سال   
بـه يقـين يكـي از داليـل اصـلي گـسترش مطالعـات               . بود و اين رشد همچنان ادامه يافت      

هـاي اطالعـاتي    ت و امكـان دسترسـي بـه پايگـاه         هاي اخير، وجود قابلي   سنجي در دهه   علم
هـاي  هاي استنادي و پايگاه گـزارش شناختي بزرگ در قالب ماشين خوان، مانند نمايه        كتاب

هـاي توليـد و      كـاهش هزينـه   . استنادي مجالت و رشد فزايندة علوم رايانه و فناوري است         
ن، امكان سنجش اطالعات هاي نويافزارها و ظهور فناوريها و نرم  خدمات در عرصة رايانه   

هاي گذشـته   دادهاي علمي را جهاني ساخت و در همين دهه بسياري از محدوديت           و برون 
امروزه علوم مختلف براي . از ميان رفت و منابع و آثار پاية زيادي در اين زمينه انتشار يافت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
53. Metrics 
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به » ستهسنجي پيوكتاب«گيرند و رؤياي  از اين روش مدد مي،اي خود ده حوزه سنجش برون
سنجي در شبكة جهاني وب بـه ابـداع اصـطالحات،    هاي كتابروش. حقيقت پيوسته است  

سـنجي، مجازسـنجي و غيـره    سنجي، شبكههاي پژوهشي جديدي مانند وبمفاهيم و حوزه  
سنجي به  سنجي دربارة خود حوزة علمهاي علماين حقيقت كه امروزه روش. انجاميده است
شان دهندة ميزان رشدي است كه در اين حـوزه از دانـش اتفـاق         شود، خود ن  كار گرفته مي  
  . افتاده است

دهد كه ميزان مطالعات نظري در اين حوزه    سنجي نشان مي  پيشينة مطالعات حوزة علم   
تـري  بسيار كمتر از مطالعات كاربردي است؛ و اين واقعيت در زبان فارسـي نمـود روشـن               

  .دارد
) ISI(ايي مثل مؤسسة اطالعات علمـي تامـسون   هافراد، كشورها، مؤسسات و سازمان  

هاي نوين اطالعـاتي و بـه   ظهور فناوري . انددر پيشبرد اهداف اين حوزه تأثير زيادي داشته       
هاي اسـتنادي   ها، مانند نمايه  هاي اطالعاتي و ابزارهاي تجزيه و تحليل داده       خصوص پايگاه 

سريع روند گسترش ايـن حـوزه       ، عوامل مؤثري در ت    هاي استنادي مجالت  پايگاه گزارش و  
  . اندبوده

 را ارائه كرد و گوگل هـم    54 الزوير نمايه استنادي خود يعني اسكوپوس      2004در سال   
نقطة عطفي در ) 2005(، انتشار كتاب مؤئد 2005در سال .  را معرفي كرد55پژوهشگر گوگل

 بيانگر  1-5دول  ج. مرور انتقادي و معتبر از كاربرد تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش بود           
  .سنجي استترتيب و توالي گاهشمارانة روند پيدايش و گسترش علم

  
  سنجيگاهشمار روند پيدايش و گسترش حوزة علم: 1-5جدول 

  سنجيروند پيدايش و گسترش حوزة علم  دهه
  

  1960از ابتدا تا دهه
  

   يا قرن دوازدهم ميالديقمريهجري در قرون اوليه مطالعات استنادي 
-گرايي و رويكردهاي پوزيتيويستي و عملگرايانـه در معرفـت       گي و علم  زدعلم

  شناسي در اوايل قرن بيستم
 در پيـدايش و  1930 و 1920هـاي  شناسان لهستاني در دهـه فيلسوفان و جامعه 

ي در تحليـل    گسترش مفهوم علمِ علم، به ويژه ايدة استفاده از مقياس    هـاي كمـ
؛ 1999ووتـرز،   (مهمـي ايفـا كردنـد       فعاليت و ساختار اجتمـاعي علـم، نقـش          

  )2009پندلبري، 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
54. Scopus 

55. Google Scholor 
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  سنجيروند پيدايش و گسترش حوزة علم  دهه
برنال، ناليموف، پـرايس،    (شناسي علم   مطالعات اوليه در فلسفه، تاريخ و جامعه      

  )مرتون و حتي كوهن
و كـول و ايلـز      ) 1906(، كتـل    )1896(كمپل  : مطالعات اوليه بر روي نوشتارها    

)1917(  
 بـه عنـوان دغدغـة اصـلي     مسائل كتابداري و علم اطالعات و بازيابي اطالعات 

  دانشمندان براي مديريت و كاربردي كردن علم و دانش
دان، فيلـسوف و  نـاليموف رياضـي  (دانـان  ، رياضـي )كوهن(مطالعات فيلسوفان  

دانـان و آثـار آنـان در علـم     و مبناي رياضي داشتن علم جديـد، شـيمي       ) عالمه
 كتـل از سـال      عاتمطال(اطالعات و كارهاي عملگرايانة گارفيلد و روانشناسان        

  در مورد نوشتارهاي علمي) 1906
تحليل آماري گراس و گـراس در علـم    ) 1923(مفهوم كتابشناسي آماري هولم     

  )1927(شيمي 
  )1949(و زيف ) 1936(، بردفورد )1926(قواعد پاية لوتكا 

  1934سنجي در اثر معروف اتله در سال ظهور اصطالح كتاب
و ابـداع مفهـوم علـمِ علـم توسـط برنـال          » مكاركرد اجتماعي عل  «انتشار كتاب   

)1939(  
  هاي آماري و كمي و سنجش كمي در ديگر علوماستفاده از رياضيات و روش

  1948سنجي توسط رانگاناتان در سال ارائه نظرية كتابخانه
جنگ جهاني دوم قدرت علم و فناوري را در دستيابي به پيـروزي و موفقيـت                 

  .نشان داد
   عدم امكان كنترل كيفي علم و اطالعات علميانفجار اطالعات و
.  اسـتنادي بـراي علـوم را توصـيف كـرد        انديشة نمايـه   1955گارفيلد در سال    

سازي استنادي كه در سـال      مقالة مقدماتي خود در زمينة نمايه     ) 2007(گارفيلد  
   منتشر شده را پل ارتباطي برنال و پرايس معرفي كرده است 1955

بـا دريافـت بيـشترين      ) 1963(پـرايس   » علم كوچك، علم بزرگ   «اب  انتشار كت   1970دهة 
  ) 2007گارفيلد، (سنجي استناد از مقاالت علم
 و  1960هـاي   سنجي در ارزيابي پـژوهش در دهـه       هاي علم استفاده از شاخص  

  . نخست در امريكا و سپس در كشورهاي اروپايي ظهور يافت1970
  ).1960(تأسيس مؤسسة اطالعات علمي توسط گارفيلد 

  ). 1966(اجتماعي علوم) 1961(هاي استنادي علوم ظهور نمايه
  ).1969ناليموف (سنجي  و علم)1969پريچارد (سنجي  كتابپيدايش مفاهيم
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  سنجيروند پيدايش و گسترش حوزة علم  دهه
  1980دهة 
  
  
  
  
  

 گارفيلد نمايه استنادي علوم را به عنوان ابـزاري بـراي ارزيـابي          1972در سال   
  . مجالت معرفي كرد
  1973ي استنادي مجالت هاظهور پايگاه گزارش

  هاي علمي براي ترسيم ساختار حوزه1973استنادي اسمال در سال تحليل هم
 تـورم و بيكـاري در اروپـا و ضـرورت        1973-74هـاي   هاي نفتي سـال   بحران

  هاارزيابي پژوهش
  ).1976(نماية استنادي علوم انساني 

  .سنجي به عنوان يك حوزة پژوهش مجزا شناخته شدعلم
  زي ساختارهاي ارتباطات علمي از اين زمان آغاز شدساشبيه

توسط نارين وضع شد كه استفاده      » سنجي ارزيابانه كتاب« مفهوم   1976در سال   
هاي استنادي را نه تنها براي مجالت، بلكه در ارزيـابي پـژوهش ميـسر              از داده 
  .ساخت

-للـي علـم  الماصطالح ابداعي ناليموف ناشناخته مانده بود تا اين كه نشرية بين      

 توسط تيبربراون در آكادمي علوم مجارستان در بوداپست 1978سنجي در سال   
سنجي به عنوان پل    مجلة علم ) Bensman(بنا به اظهار بنسمن     . اندازي شد راه

  ) 2007گارفيلد، (ارتباطي شرق و غرب عمل كرد 
بيـور و همكـاران،     (طرح مفهوم همكـاري علمـي و همكـاري در نويـسندگي             

1978(  
  .1979سنجي طالح اطالعاص

  )1978؛ گيلبرت، 1975موراوسيك، (گيري رشد علم اندازه
  1990دهة 
  
  
  
  
  

  دهة آخر قرن بيستم
  
  
  
  

  21دهة اول قرن 

سـنجي را هـم در    در بلژيك كه علم1987المللي در سال هاي بينآغاز همايش 
ي هـاي نظـري بازيـاب     سنجي و جنبـه   اولين كنفرانس كتاب  «عنوان خود نداشت    

  »اطالعات
  ).1982= 1361،     دياني(شروع اين مطالعات در ايران 

  ظهور اينترنت
  

  . تأسيس شد1993سنجي در سال سنجي و اطالعالمللي علمانجمن بين
  1994سنجي در سال بحران در علم

  )1375= 1996عصاره، (دفاع از اولين رساله دكتري در اين حوزه 
  1997ظهور مفهوم وب سنجي 

  
  هاي سنجشي ديگر، سايبرسنجي حوزهپيدايش
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  سنجيروند پيدايش و گسترش حوزة علم  دهه
اي  توسـط مركـز منطقـه   ISCپيدايش پايگاه نمايه استنادي علوم جهان اسـالم    

  رساني علوم و فناوري  اطالع
  Visualizationنقشه نمايي، ديداري سازي 

، شاخص جي، )2005(سنجي شاخص هرش  هاي جديد در علم   ظهور شاخص 
هـاي بـومي در كـشورهاي     شاخص  و 2006تاثير متيو و شاخص واي در سال        

  .خاص
ارائة نمايه استنادي اسكوپوس و گوگل اسكالر توسط الزوير و گوگل در سـال         

2004  
  

در طول اين چهـار     . گذردسنجي مي اكنون بيش از چهل سال از پيدايش اصطالح علم        
 اما با توجه بـه مبـاحثي كـه در      . دهه اين حوزه فراز و فرودهاي بسياري را طي كرده است          

سنجي توانسته است جايگـاه  هاي بسيار، علمهاي پيشين نيز ذكر شد، عليرغم چالش  قسمت
ويـژه منـافع    بـه . شناسي خاص خود تثبيت كند    خود را به عنوان يك حوزة مستقل با روش        

ها شايان توجه بوده و كاربردهاي اين حـوزه      سنجي براي دولت  هاي علم حاصل از پژوهش  
هـاي  ها تا به آنجا پيش رفتـه كـه در دهـه     اين موفقيت . ه است را بيش از پيش، علني ساخت     

گذاري علمي و مديريت پـژوهش  سنجي به عنوان يك ابزار استاندارد در سياست اخير، علم 
در آمده؛ و امروزه تمامي دستاوردهاي مهم علمي، به شدت به آمارهاي استنادي انتـشارات          

گـري كـه موجـب رواج ايـن روش شـده،            نكتة دي . سنجي تكيه دارند  و فنون پيچيدة كتاب   
هاي جديـد   هرچند اين محمل  . هاي جديد اطالعاتي است   انعطاف آن و تطبيق آن با محمل      

هاي جديدي را نيز براي اين حوزه پديـد  از جمله شبكة جهاني وب، به همراه خود، چالش 
  .  استآورده

يگـر علـوم و     اي بـراي د   سنجي در چهار دهة اخيـر در سـطح گـسترده          به عالوه، علم  
هاي گوناگون علمي به كـار گرفتـه شـده          ها اهميت يافته و توسط پژوهشگران حوزه       دانش
المللـي و  هاي پژوهشي در سـطوح ملـي و بـين     هدف اين مطالعات، سنجش فعاليت    . است

همچنـين  . سـنجي اسـت   توصيف فرايند رشد يك حوزة علمي با استفاده از ابزارهاي علـم           
، )اطالعـات مـضبوط   ( بر حضور و سنجش در دنياي انتشارات         سنجي، عالوه مطالعات علم 

كاربردهاي وسيعي در ايجاد پيوند ميان علوم و فناوري پيدا كرده و اخيراً به حوزة وب هم             
 .سنجي از نمودهـاي آن اسـت      سنجي، سايبرسنجي و شبكه   گسترش يافته؛ كه مطالعات وب    

 كه  گستره و دامنة اين حوزه سنجي به سرعت در حال گسترش است، به طوري قلمرو علم 
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سنجي اكنون به عنوان يكي از رويكردهـاي  علم. با رويكردهاي گوناگون قابل بررسي است     
اساسي در پاسخگويي به مسائل مطرح شده در حوزة كتابداري و علـم اطالعـات و سـاير                   

  . آيدعلوم به شمار مي
-ار گيرند، روشن مي   سنجي از لحاظ تاريخي مورد تحليل قر      هاي علم چنانچه پژوهش 

شود كه اين مطالعات ابتدا در حوزة علوم پايه و طبيعي محدود بودند، و سپس بـر اسـاس                
البته بحث تحليل استنادي هم آن      . اجتماعي و انساني اعمال شدند    ضرورت در حوزة علوم     

ي دارد برگرفته از نگرش پساساختارگرايانه و جريان بينـامتن      ابراز مي ) 1388(گونه كه حري    
 .در مطالعات علوم انساني است
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  مقدمه
  :هاي زير مورد توجه قرار گرفته استسنجي در مقولهدر اين فصل تبيين جايگاه علم

شناسـي و مطالعـات   معرفـت (هـاي پايـة آن    سنجي در ارتباط با حوزه    موقعيت علم . 1
  ؛)علم

  نجي در حوزة كتابداري و علم اطالعات؛ سجايگاه علم. 2
هـاي  هاي دانش، و در نسبت با حـوزه     سنجي در ارتباط با ديگر حوزه     وضعيت علم . 3
  . و به طور كلي در جامعة اطالعاتي) مثل داوري خبرگان(موازي 
  

  هاي پاية آنسنجي در ارتباط با حوزهموقعيت علم
سـنجي برگرفتـه از خـود    اساس علـم مطرح شد،  قبل  با توجه به آن چه كه در فصول         

از ايـن رو ايـن دو      . شناسي و به خصوص روايت تازة آن يعني مطالعات علم است          معرفت
سنجي در دو بخش كلي زير مورد بررسي قـرار  هاي پاية علمحوزه در ادامه به عنوان حوزه     

  :گيردمي
  سنجي،شناختي علمهاي معرفتفرضشناسي و شناسايي و تبيين پيشمعرفت) الف
  ).شناسي علمعلمِ علم يا جامعه(حوزة مطالعات علم ) ب
  

  سنجيشناختي علمجايگاه معرفت
جدول . تري تقسيم شده استهاي كوچكعلم بدنه بزرگي از دانش است كه به بخش    

هاي طبيعي را علوم طبيعي پديده. دهد تصويري كلي و ساده را از انواع علوم نشان مي         6-1
لوم كاربردي شامل اصولي است كه براي انجام دادن يا ساختن چيزها بـه             كند؛ ع مطالعه مي 

-شود، و علوم اجتماعي و انساني به مطالعه نوع بشر و رفتار انساني در جنبـه      كار گرفته مي  

داورپنـاه،  (پـردازد   هاي فرهنگي و اجتماعي مانند تاريخ انسان، تعامالت و مشكالت او مي           
  ). 62، ص 1386
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  هاي فرعي و سنتي آنهاي اصلي معرفت بشري و مقوله شاخه:1-6جدول 

  هاي فرعيمقوله  علوم
علوم طبيعي، تجربي، 

  كاربردي و فني
  شناسيشناسي، زمينفيزيك، شيمي، ستاره: علوم طبيعي
  شناسي، پزشكي بالينيزيست: حياتيعلوم

  رياضيات
ازي، ها، كشاورزي، داروسمثل انواع مهندسي: علوم كاربردي و فني

  معماري، پزشكي
شناسي، روانپزشكي، اقتصاد، علوم سياسي، آموزش روانشناسي، جامعه  علوم اجتماعي

  شناسيو پرورش، انسان
  شناسي، تاريخ، فلسفه، دينحقوق، ادبيات، زبان  علوم انساني

  
 نـشان داده  1-6هاي اصلي معرفت بشري در حالـت سـنتي و كلـي در جـدول         شاخه

هاي شناخته  ها و حوزه  سنجي در كدام يك از مقوله     ل اين جاست كه علم    حال سؤا . اندشده
تجربي، كاربردي و فني، علوم اجتماعي يا علوم انـساني قـرار            شدة دانش بشري مانند علوم    

هـاي  سنجي به عنوان يك نوع معرفـت در ميـان ديگـر انـواع معرفـت            دارد؟ و جايگاه علم   
-اي از علوم انساني به حساب مـي ت؟ شاخهشناخته شده كجاست؟ آيا يك علم تجربي اس 

اي از علوم اجتماعي است؟ يا يك علم كاربردي اسـت؟ و آيـا اصـوالً    آيد؟ آيا زيرمجموعه  
هاي اصلي گذشـته  سنجي به عنوان يك نوع معرفت در ساختار كالسيك معرفت    تصور علم 

-نبايـد از علـم  كنـد  اشاره مي) 2004(پندار درستي است؟ يا اين كه همان طور كه ون ران       

سنجي انتظار داشته باشيم كه از يك چارچوب كالسيك، شناخته شده و سـنتي برخـوردار                
باشد، بلكه بايد شيوة تفكر خود را نسبت به علوم جديد هماهنگ و همـسو سـازيم؟ زيـرا          

هـاي پيـشين از انـواع    بندياند كه با تقسيماي زيادي ظهور يافته  هاي بين رشته  امروزه مقوله 
-ناپذير گذشته سنخيت ندارد، آيا اصوالً به اين بهانه كـه علـم  هاي انعطافو مرزبندي علوم  

تـوان آن را از ردة علـوم خـارج نمـود و صـبغة      سنجي در اين ساختار حضور نـدارد، مـي       
  بخشي آن را زير سؤال برد؟  معرفت

سـازترين سـؤاالت   ترين و سرنوشـت شناسي پوزيتيويستي يكي از مهم  از منظر معرفت  
سنجي را به عنوان يك علم در معناي قـرون  توان علمسنجي اين است كه آيا مي  دربارة علم 

جديدي آن به حساب آورد؟ آيا يك علـم پوزيتيويـستي اسـت؟ يـا از قابليـت سـنجش و                
به معناي حذف خطـا و بهبـود    (ارزيابي و خاصيت انباشت و اضافه شدن و همچنين رشد           
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هاست كه  ها و ابطالاي از حدساي اين حوزه مجموعهبرخوردار است و دستاورده   ) محتوا
شود و به همين اعتبار در برخورد با اين با قصد شناخت واقعيت عيني ساخته و پرداخته مي

واقعيت، به صورت بالقوه قابل ابطال شدن است؟ يا اين كه دعـاوي مطـرح شـده در ايـن                   
هاي نامعتبر تجلي هيم و گزارهحوزه نوعي تمناي محال و سوداي خام است كه در قالب مفا

هـا در   يافته است؟ چنانچه با رويكرد پوزيتيويستي به مسئله نگاه كنيم، اهميت اين پرسـش             
شـود  سنجي دفاع كرد، مـي  بخشي علمآن است كه تنها در صورتي كه بتوان از شأن معرفت          

از طرفـي  . براي اين حوزه موقعيتي به منزلة يك علم تجربي در ميان ديگر علوم قائـل شـد        
بخشي اهميت و ضرورت توجه به اين حوزه را نمايان خواهد ساخت و    احراز شأن معرفت  
 صِـرف و   منزلت اين حوزه را تا حد نوعي كار كمي و فيزيكـي            ،بخشيفقدان جنبة معرفت  

  .بي حاصل يا كم حاصل تنزل خواهد داد
ـ     بخشي علم در مورد ميزان علمي بودن و معرفت       ز بايـد تكليـف   سنجي، قبل از هر چي

خود را با اين قضيه روشن كنيم كه آيا به لحاظ علمي و عملي در بند تلقي پوزيتيويستي از      
گرايي، صدق، روش و ديگر مفاهيم مشابه، همچـون  علم هستيم؟ يعني استنباط ما از عينيت    

-هاي گذشته است؟ در اين صورت ممكن است در تلقي از علم         هاي قديمي دوران  استنباط

بخشي آن به عنوان يك فعاليت علمي و نهادينه شدن آن بـه عنـوان               ميزان معرفت  سنجي و 
  .يك علم، ترديد داشته باشيم

براي آن كه مشخص شود نگرش ما نسبت به علم قديمي است يا خير، بايـد از خـود          
شود؟ آيـا در عـالم فقـط مـشاهده     سؤال كنيم كه آيا علم از نقطة صفر مشاهدات شروع مي   

آغشته به انتظارات ) حتي علم فيزيك(كنيم؟ آيا علم  كنيم؟ و كنترل مي  مايش مي كنيم؟ آز مي
هاي بلند پروازانه وجود ندارد؟ آيا علـم بـا تخيـل، بيـنش و              بينينيست؟ آيا در علم، جهان    

ها و هنجارها نسبت ندارد؟ آيا دانشمندان به هنگام بصيرت آميخته نيست؟ آيا علم با ارزش     
ها مثبت  از تمامي هنجارها بركنار هستند؟ چنانچه پاسخ به اين پرسش         فعاليت و كار علمي     

در حالي كه در تلقي جديد از علم بر  . هاي سنتي از علم بر ما غالب است       باشد، هنوز تلقي  
ها سروكار دارد شود كه در علم تعبير و تفسير وجود دارد و علم با مدل    اين موارد تأكيد مي   

تـوان از    به اعتبار همين قطعيت و اطمينان اسـت كـه مـي            و آغشته به عدم قطعيت است و      
هاي زنـدگي را  ها داشت و دشواري  صدق و خطا سخن گفت، تقربي به حقيقت و واقعيت         

گـاه  دارد علـم هـيچ  ابراز مي) 1385؛ نقل در هومن،    1992 (1زيرا آن گونه كه بك    . حل كرد 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Beck 
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 غيرانتقـادي پـذيرفت، بلكـه    ايتوليدكنندة حقايق مطلقي نيست كـه بتـوان آن را بـه گونـه         
اي تـوان آن را در عمـل بـه گونـه    آورد كه مـي پيشنهادهاي محدودي براي تفسير فراهم مي    

   .انتقادپذير به كار برد
برخـي  . هاي يكساني ندارند و نبايد از آنها انتظار يكـساني داشـت      اصوالً علوم ويژگي  

 يا بيش از حد بـه اصـول توجـه    اند وگرايان و كساني كه دانش خود را به روز نكرده       سنت
آورنـد  هاي معرفت به حساب مي هاي اصلي و سنتي علوم را جزء مقوله       دارند، همان شاخه  

سنجي در در حالي كه فهم و درك علم    . اندو هنوز اهميت موضوعات جديد را درك نكرده       
ي هـا سنجي با شاخه   يعني چنانچه علم  . بندي علوم دشوار است   چارچوب الگوي سنتي رده   

 ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه آيا ،اصلي پيش گفته و متداول دانشگاهي مقايسه شود      
-گرايي بود و در علـم گرايي و عينيت سنجي كمي چون رويكرد غالب در زمان پيدايش علم      

شود، يك علم پوزيتيويستي است كه هدف آن هاي كمي و عيني استفاده ميسنجي از روش  
؛ نقـل در  1993(قيق علم است؟ آيا آن گونه كه شوبرت و مكزلكـا       گيري و سنجش د   اندازه

هـاي  دارند، جزء علوم اجتماعي است، آن هم با ويژگـي     بيان مي ) 2001شوپفلين و گلنزل،    
تـرين روش آن يعنـي تحليـل    و مهـم ثابت؟ يا از آن جا كه با مسائل انساني سـروكار دارد،   

هـاي  ساً و از نظر زماني برگرفته از نگـرش      گويد اسا مي) 1388(استنادي آن گونه كه حري      
هـاي  اي از علوم انساني است كه بـا روش      شاخهپساساختارگرايانه و جريان بينامتني است،      

دارد ابراز مي) 1997(علوم انساني سعي دارد به مطالعة علم بپردازد؟ يا آن گونه كه ون ران        
ن از نتايج آن استفاده كـرد؟ يـا   تواسنجي اساساً يك علم كاربردي است كه در عمل مي  علم

 به نـوعي  1-6هاي علمي گوناگون در جدول سنجي به خاطر كاربرد آن در حوز  آن كه علم  
شناختي است؟ آيا اصوالً طرح چنين سؤاالتي منطقي است؟ يـا بايـد           دچار گسست معرفت  

ـ           مسئله را به گونه    گ و اي ديگر طرح كرد كه با متقضيات و تعريف امروزين معرفت هماهن
  همخوان باشد؟

هـاي شـناخته شـدة علـوم را در     هاي تمامي شاخهسنجي برخي از ويژگيبه يقين علم 
هـا بهتـرين راه درك و   اي از يكي از اين شـاخه   بردارد، اما تصور آن به عنوان زير مجموعه       

ها قابل شناخت و    بندي دانش سنجي با معيارهاي سنتي رده    در واقع علم  . شناخت آن نيست  
. و وحدت علوم قابل بررسـي اسـت  » ايرشتهبين«ست، بلكه در چارچوب پارادايم   درك ني 

طـور  اي برخودار است، اما همـان شناختي قويسنجي هرچند از ابعاد اجتماعي و كتاب      علم
اي نامتجانس و چند موضوعي است كه      بررسي كردند، حوزه  ) 2001(كه گلنزل و شوپفلين     
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از طرفي كاربرد   . هاي خاص خود برخوردار است    ژگيهاي فرعي آن از وي    هر يك از حوزه   
با توجه . سنجي قابل انكار نيستسنجي روشن است و  ابعاد كاربردي علمدستاوردهاي علم

اي مطرح كرد و آن اين كه آيا با اتخاذ رويكرد تازه به توان پرسش تازهبه اين مالحظات مي 
ن ميزان مشروعيت آكادميك بيشتري     توامي) شناسيرويكردهاي نوين معرفت  (علم و دانش    

  سنجي به وجود آورد؟براي علم
اي محض نگاه كرد، بلكه سنجي نبايد صرفاً به مثابة يك كار علمي، فني و حرفهبه علم

هاي بايد اساساً آن را طرحي مشاركتي ديد كه در آن نظرات كارشناسان و متخصصان حوزه      
  .گيردانون توجه قرار ميها در ابعاد وسيع در كمختلف علوم و دانش

از آن جا كه عقالنيت يا معقول بودن معتقدات و اعمال خاص تنها در ارتباط بـا يـك         
، )119، ص 1384گـالور و ديگـران،   (قالب كلي از معتقدات قابل ارزيابي و داوري اسـت       

شناختي سنجي فقط در قالب رويكردهاي معرفت     ارزيابي دعاوي و دستاوردهاي امروز علم     
-از نگـاه معرفـت    » علم«سنجي يعني   مفهوم اصلي و نقطة تمركز علم     . شودر ميسر مي  معاص

هاي نوين يك مفهوم متعين و مشخص و داراي يـك چـارچوب و قالـب از پـيش                 شناسي
تنهـا  . تعيين شده نيست كه بتوان آن را به روش علوم تجربي مورد تجزيه و تحليل قرار داد    

هـايي از مـصاديق     شناختي بخش د كمي، عيني و كتاب    در صورت تحويل اين مفهوم به ابعا      
  . توان به اين صورت مورد مطالعه قرار دادعلم را مي

دليل اين كه هر يك از علوم علم هستند، به هيچ وجه اين نيست كه از يك علم ديگر           
هـاي  فـرض علم بودن علوم به اين دليل است كه مشي آنها با شرايط و پيش             . كنندتقليد مي 

هر يك از علوم داراي الگويي مخصوص بـه خـود اسـت كـه بـه        . كندودن تطبيق مي  علم ب 
دهد و مفاهيم كلـي خـود را   ها و مطالعات خود را گسترش ميتدريج در حالي كه پژوهش    

  .پردازدبخشد، به تعريف آن ميسازد و مشي خود را وضوح و صراحت ميمي
گرايانه كه كتابداري و علـم    اتسنجي را با روش اثب    چنانچه كسي بخواهد علميت علم    

گيري كنـد، بايـد آگـاه    اطالعات مدرن هم سعي داشت علميت خود را با آن بسنجد، اندازه   
بودن ابـژة مـورد مطالعـه، ضـامن       ) تفسيري(باشد كه روش تحصلي با توجه به هرمنوتيك         

ري دستيابي به حقيقت نبودن روش و زير سؤال رفتن توجه به انگاره در مقـام تمثيـل صـو       
هـا، روش و نگـره   مـدرن ابـژه  در برداشـت پـست  . ابژه، اعتبار خود را از دست داده اسـت    

چيزهايي هستند كه از كنش اجتماعي و تأثيرات خاص بيرون از حـوزة سـنتي علـم قابـل                   
 در بهتـرين حالـت عناصـري    - ابژه، روش و نگـره  -تفكيك نيستند و عناصر كالسيك علم     
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بـه  . انـد هاي اطالعات و توليد علـم تـدوين شـده        اناجتماعي هستند كه در چارچوب جري     
سازد، بلكه نحوة سـازماندهي خـاص       عبارت ديگر نگره، روش و ابژه نيست كه علم را مي          

ها و مبادالت اطالعات است كه به توليـد         اين سه مفهوم براساس اقتصادهاي خاص جريان      
  ).28-27، ص 1384، 2دي(شود علم منجر مي

هاي هاي علوم، ميزان اثرگذاري آنها بر حوزه      تگي علمي حوزه  يكي از معيارهاي شايس   
اين تأثيرگذاري و پرتوافكني در ميـزان اسـتنادهايي   . مجاور و به طور كلي بر يكديگر است    

). 39-38، ص   1387موئـد،   (شود، قابل بررسي اسـت       هاي علوم مي  كه به هر يك از حوزه     
 و استناد به دستاوردهاي آن در تمام علوم سنجي و ميزان توجهاين نكته اكنون در مورد علم

 . قابل تصور است

مدرن معيار ارزيابي دانش ديگر مطابقت آن بـا حقيقـت نيـست، بلكـه               در عصر پست  
هاي هم راستا و دامنة كلي يك حوزه و كارآمدي و برتري ارزيابي يك زمينه نسبت به زمينه

-ي، فناورانه و تجاري آنها صورت مي    هاي اقتصاد ها در راستاي قابليت   هريك از اين مقوله   

سنجي مطرح نيست، بلكـه     هاي علم  به اين معني كه ديگر بحث صحت و سقم نظريه         . گيرد
هاي موازي و نزديك مانند داوري خبرگان يا        سؤال اين است كه اين حوزه نسبت به حوزه        

تـر ماننـد   رگهاي بـز هاي مديريتي و اقتصادي و در دامنة حوزه     ارزيابي كمي علم در مقوله    
 شناسي علم و كتابداري و علم اطالعات چه جايگاهي دارد؟ مطالعات علم و فناوري، جامعه

-شناسي از نظر باشالر حائز اهميت است اين است كه بدانيم نظريـه         چه در معرفت  آن

شان نسبت بـه هـم   شناسي چه معنايي دارند، يعني ميزان پيشرفتهاي علمي از نظر معرفت 
شان تـالش  ه آن كه هريك چقدر حقيقت دارد و بنابراين براي تعيين حقيقت   چقدر است، ن  

هـاي علمـي   اي به ارزيابي صحت بازنمايي فوكو هم عالقه  ). 291، ص   1385باشالر،  (كنيم  
-ندارد، بلكه بيشتر به تحليل تأثيرات اجتماعي جدي گرفتن آنها از سوي افراد جامعه عالقه

انـساني و اجتمـاعي متوجـه محتـواي ايـن علـوم و         ز علوم از اين رو نقد فوكو ا     . مند است 
صحت و سقم دعاوي مطرح شده در آنها نيست، بلكه دل مشغولي او يافتن پاسـخي بـراي     

پذير و حتي اين پرسش است كه چه اوضاع و شرايطي در تاريخ، وجود اين علوم را امكان             
-عنوان ابژة شناخت ظاهر مـي ها يك ايده به چگونه در ميان يا زير ايده . ايجاب كرده است  

، 1382ساراپ، (اي معين، به ابژة شناخت تبديل شد؟ شود، براي مثال چرا ديوانگي در برهه
در آن دوره   . كنـد  شناخت تبيين مي   -فوكو اين موضوع را با معادلة قدرت      ). 134-133ص  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. Day 
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 خلـل  از زمان مهمترين دغدغة قدرت، حكومت و جامعه، نظم بوده و ديوانگي در اين نظم      
سنجي هم زمـاني  علم. وارد كرده و مهمترين مسئله و مانع نظمِ مورد نيازِ قدرت بوده است          

  .، علم و استفاده از آن در عمل بود)قدرت(ها ظهور يافت كه مسئلة اصلي عالَم و حكومت
ي هـا فـرض پـيش سنجي مستلزم مطالعه دربـارة     علم شناختيمعرفتدرك بهتر جايگاه    

-هـا فرضپيش آن و شناسايي، تبيين و تجزيه و تحليل اين     شناختي  وششناختي و ر  معرفت
ي در اين مورد صورت نگرفته ا اين كار بسيار دشواري است، زيرا تاكنون هيچ مطالعه       . ست
سـنجي و  شـناختي علـم   توجه به ابعاد معرفت    نوشتاررويكرد غالب در اين     از طرفي   . است

قدم اول براي امعان نظر در صحت         و  است شناختي آن كمك به تكميل و بازسازي معرفت     
 شناسايي و ،سنجيبخش بودن يا كارآمدي دستاوردهاي علم   و سقم و بررسي ميزان معرفت     

 در ادامـه  از اين رو    . سنجي است شناختي علم شناختي و روش  ي معرفت هافرض تبيين پيش 
بازسـازي   كمـك بـه تكميـل و         سـنجي و   علـم  شناختيبه منظور درك بهتر جايگاه معرفت     

در حـد   سـنجي   شـناختي علـم   شـناختي و روش   ي معرفت هافرضپيش آن،   شناختيمعرفت
   . قرار گرفته استمقدور مورد بررسي

  
  سنجيشناختي علمي معرفتهافرضشناسايي و تبيين پيش

-پيشها و اهميت بررسي فرض، و ضرورت آشنايي با مفهوم پيشاين بخش ضمندر 

يـي كـه در وراي   هـا فـرض سعي برآن است تا پـيش   سنجي،  لمشناختي ع هاي معرفت فرض
-ي معرفـت  هـا فـرض پيش مطالعة   .شوند ارائه    و  شناسايي ،سنجي حضور دارند  انديشة علم 

، موضوع بسيار مهمي است كه مستلزم كار و پـژوهش           سنجيشناختي علم شناختي و روش  
» سـنجي شـناختي علـم   فـت ي معر هـا فرضپيش«اي با عنوان     نگارنده در مقاله  . زيادي است 

در ايـن   .  را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است        سنجيشناختي علم هاي معرفت فرضپيش
شود براي اطالعات بيشتر به      توصيه مي  .شود ها اكتفا مي   فرض جا فقط به ارائه و تبيين پيش      

جالت مقالة مذكور مراجعه شود، كه البته هنوز در دست داوري است و به زودي از طريق م
حيـدري، در دسـت    . (مندان قرار خواهد گرفـت     كتابداري و علم اطالعات در اختيار عالقه      

  ).چاپ
، بديهي و  برهان يا بحثىة، اقامپژوهش آغاز هرچه در   عبارت است از آن3فرضپيش

گر تمايالت متـافيزيكى، از     و دي  ، دانش نگرش به هستى، انسان   . گرددپذيرفته شده تلقى مى   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3. presupposition 
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موضوعات و   سمت و سوي     ،پژوهشيهايى هستند كه قبل از ورود به هر         فرضجمله پيش 
گونـه   فـرض بـر ايـن   دليـل اسـتعمال عنـوان پـيش     . ندكنمىرا تعيين    پژوهشمسائل مورد   

. داننـد مـي هـا و تمـايالت   ناپـذير بـودن آن نگـرش      هـا و تمـايالت را تلقـى اثبـات          نگرش
هاي نظـري و     در پس تمامي فعاليت     به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه همواره      هافرض پيش

عملي پنهان هستند و در تاريخ جمعي هر حوزة تخصصي، در البه الي نوشتارها، در ذهـن        
اي كه پژوهشگران در آن به توليد علم و دانش مشغولند، پژوهشگران يا در شرايط اجتماعي 

-بيانيه. شود مياي است كه به عنوان حقيقت پذيرفتهفرض بيانيه يا قضيهپيش. اند حك شده

فرض نيست، زيرا نيازي بـه مفـروض     اي كه امكان اثبات عيني آن وجود داشته باشد، پيش         
.  متفاوت اسـت   4فرض با فرضيه  بايد يادآوري شود كه پيش    . گرفتن حقيقت آن نخواهد بود    

شود تا بتوان اطالعاتي را در رد يا قبول آن گردآوري فرضيه به طور موقتي حقيقي تلقي مي    
رسد اين كـار  به نظر مي.  دانست5توان معادل فرانظريهفرض را با كمي تسامح مي   پيش. كرد

فرانظريـه  ) 1997(و ويكري ) 1998(براي نمونه يورلند . بارها در متون صورت گرفته است  
فـرض و بـه جـاي    فرض را گاهي به يك معني و گاهي هم فرانظريه را اعم از پيش        و پيش 

. انـد هاي موجود در علم اطالعات به كار بـرده        فرضتحليل پيش ها يا حتي    فرضتمام پيش 
فرانظريه را به عنوان فلـسفة نظريـه، معـادل رويكـرد، مفهـومي نزديـك بـه                  ) 2005(بيتس  

اي دربارة بررسي، تحليـل و توصـيف خـود    پارادايم و به نقل از فرهنگ جامع وبستر نظريه 
  ).1387بيتس، (كند نظريه تعريف مي

ها يك سلسله قضايا و تصديقاتي در خـود دارنـد كـه اصـطالحاً           دانش تمامي علوم و  
ايـن مبـادي تـصديقي بـه عنـوان      . شـوند فرض هر علم خوانده مـي مبادي تصديقي يا پيش  

شوند، قضايا و احكامي كه معموالً در حل مسائل هـر علـمِ   هايي مسلم فرض مي   فرض پيش
شـند، كـار آن علـم سـامان نخواهـد         گيرند و اگر مفـروض نبا     خاص مورد استفاده قرار مي    

هاي معمول يك علـمِ خـاص، بلكـه در يـك بررسـي            ها نه با روش   فرضاين پيش . گرفت
ها فرضبراي مثال مختار بودن آدمي جزء پيش      . گيرندشناختي مورد ارزيابي قرار مي    معرفت

سـي  شناسي اخالق، قابل برر   و مبادي علم اخالق است كه در فلسفة علم اخالق يا معرفت           
هايي وجود دارند كه بررسي فرضدر علوم تجربي نيز معموالً مبادي تصديقي و پيش    . است

ماننـد اصـل عليـت كـه جـزء مبـادي       . هاي علوم تجربـي اسـت  آنها خارج از قلمرو روش   
به اين معني كه هر دانشمندي صحت و درستي ايـن اصـل را              . تصديقي علوم تجربي است   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4. hypothesis 

5. metatheory 
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. پـردازد به كاوش و پـژوهش در زمينـة علمـي خـود مـي     مسلم فرض كرده و با اتكا به آن    
تجربـه و روش تجربـي      «اند كـه    همچنين دانشمندان علوم تجربي اين قضيه را مسلم گرفته        

كننـد و آن را مـالك قـضاوت    و به همين جهت است كه به تجربه تكيه مـي        » واقع نماست 
شناسي ها در معرفتفرضدهند، در حالي كه صحت و سقم و اعتبار اين پيش        خود قرار مي  

البته الزم به ذكر است كه   ). 30-29، ص   1384گنجي،  (گيرد  مورد تحليل و داوري قرار مي     
ها فرضداند و بحث دربارة پيشگرايانه خود را تنها رهيافت علمي و معتبر مي  نگرش اثبات 

ي دارند به اين خاطر دانشمنداني كه نگرش پوزيتيويست. كندرا نامربوط و غيرعلمي تلقي مي   
بينند و كـار خـود را از بنيـاد درسـت فـرض      ها نميفرضدليلي براي ارائه و توجه به پيش    

  )b 2000يورلند،(سستي اين نوع طرز تلقي امروزه روشن شده است . كنند مي
. ها شكل گرفته استفرضسنجي نيز مانند ديگر علوم بر اساس يك سري از پيش    علم
ت منظم و نسبتاً جامع مورد شناسايي، تدوين و بررسـي           ها هيچ گاه به صور     فرض اين پيش 

سنجي، ها به صورت پراكنده در متون مربوط به علم        اند، بلكه تنها تعدادي از آن     قرار نگرفته 
  . اندكتابداري و علم اطالعات و مطالعات علم ارائه شده

زه دربـارة   انتقادات و مسائلي كه امـرو     نظرها،   اختالفرسد ريشة بسياري از     به نظر مي  
هاي علمي وجود دارد    سنجي در ارزيابي فعاليت   ها و فنون علم   ها، شاخص  استفاده از روش  

و باعث ترديد در مباني و چارچوب نظري و كاربردهاي عملي آن گرديده است، بـه عـدم             
از ايـن رو در راسـتاي ايجـاد    . گردد شناختي باز ميي بنيادين معرفت هافرضتوافق بر پيش  

هاي چه بيشتر در بين پژوهشگران و توجه جامع به ابعاد مختلف ارزيابي فعاليت       اجماع هر   
 شناسـايي و بـه پرسـش گـرفتن         - و نه سنجش ناقص و يك سوية علم و پژوهش          -علمي
هـاي  فـرض اي بـراي تحليـل پـيش      ها و فراهم نمودن زمينه    ها، بررسي مجدد آن   فرضپيش

انجامد، جايگاه واقعي اين حـوزه را   حوزه ميبنيادين، به ادراك بهتر وضعيت كنوني در اين  
ها با يك ديگـر فـراهم       تري از مفاهيم و ارتباط آن      تر خواهد ساخت، مباني مستحكم    روشن

هـا را تـسهيل    پردازي و حتـي عمليـاتي شـدن نتـايج پـژوهش           خواهد كرد، كه روند نظريه    
  . نمايد مي

  
  سنجي شناختي علمهاي معرفتفرضپيش

بنـدي و  سـنجي، شناسـايي، تـدوين، دسـته     شناختي علم طالعات معرفت يكي از ابعاد م   
هاي نـامعتبر و   فرضشناختي و حتي جايگزيني پيش    هاي معرفت  فرض پيش تجزيه و تحليل  
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در اين راستا الزم است تـا سـير تكـوين و            . هاي كارآمد و نوين است    فرضمنسوخ با پيش  
كنون به دقـت مـورد مداقـه قـرار گيـرد و             سنجي از ابتدا تا   هاي مرتبط با علم   تحول ديدگاه 

هاي مرتبط موجود در متـون      تصورات موجود در پس ذهن پژوهشگران اين حوزه و گزاره         
هاي نزديك به آن مانند كتابـداري و علـم اطالعـات و مطالعـات علـم،        سنجي و حوزه  علم

هـاي  پايـه هـا و  اين كار باعث استحكام بيـشتر بنيـان     . بازكاوي، شناسايي و استخراج شوند    
  .بردشود و ظرفيت رشد آن در آينده را نيز باال ميسنجي مي علم

سنجي بيانگر آن است كه پيـشينة مفـاهيم علـم و    بررسي مباني تاريخي و معرفتي علم     
اين در حـالي اسـت كـه بحـث مـساعدت مـالي         . گرددسنجش به آغاز تمدن بشري بر مي      

برنـال،  (مطـرح شـد   ) در اسكندريه(استان دانشمندان در دورة سوم علم و دانش در يونان ب    
دهي در علم كه نقطة عطفي در تاريخ توجه به پاداش مادي و نظام پاداش  ) 134، ص   1354
ريزي شده به علم و دانش بـه ايـن دوران   از اين رو پيشينة توجه برنامه    . سنجي است و علم 

  .تعلق دارد
 ؛هاي گذشته ريشه داردرانگيري در علم در دوهرچند مباحث كمي و سنجش و اندازه

داند كه غايت علم را قـدرت   آوران عصر جديد مي   بيكن و دكارت را پيام    ) 1354(اما برنال   
گذاري دولتي در بيكن به اهميت سرمايه. دانستندتصرف بشر در عالم و بهبود زندگي او مي   

دانـسته  صادي امر پژوهش اشاره كرده و آن را تنها راه پيشرفت علم و پژوهش و توسعة اقت    
گذاران علم و پژوهش وجود داشـته و يكـي از   اين ديدگاه هنوز هم در ميان سياست . است
دكارت هم مفاهيمي را بنيان نهاد كه خود پاية         . آيدسنجي به حساب مي   هاي علم فرضپيش

-ها شكلنتيجة اين ديدگاه. اي كامالً كمي، عددي و هندسي شدبحث دربارة جهان به شيوه    

انجمن علمي سلطنتي انگلستان و فرهنگستان سلطنتي فرانسه در راستاي مـديريت و        گيري  
از اين رو تحول در معناي علم به علم كاربردي و دانشِ قابل عرضه و علم . پيشبرد علم بود

هاي فرضبه معناي كسب نتايج اقتصادي و فوائد اجتماعي از قرن هفدهم، از داليل و پيش          
  . است پيشبرد و مديريت علمسنجي برايتوجه به علم

هـاي  گرايي تقريباً به روند ايجاد تمـام رشـته       در آغاز قرن بيستم رويكرد فلسفي اثبات      
رويكـرد  . سنجي هم از اين قاعده مستثني نبود     پيدايش و گسترش علم   . علمي حكمفرما شد  

قابـل  علم  فرض است كه    كمي پرايس به مطالعة علم بيش از هر چيز ديگر بيانگر اين پيش            
گيـري هـوش در   هـايي كـه در انـدازه      فـرض يكـي از پـيش    . گيـري اسـت   سنجش و اندازه  

هـاي هـوش انـدازه    روانشناسي وجود دارد اين است كه هـوش چيـزي اسـت كـه آزمـون       
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كند كـه  اين برداشت از هوش در واقع هوش را به عنوان همان چيزي تعريف مي    . گيرند مي
بـه ايـن   . فرض مبتني بر رويكرد فيزيكي اسـت شاين پي. سنجندهاي هوش آن را مي   آزمون

هاي آنها دانان بتوانند وزن را آن چه مقياس    معني كه روانشناسان عقيده دارند كه اگر فيزيك       
هـاي هـوش    گيرند، تعريف كنند، چرا روانشناسي نتواند هوش را آن چـه آزمـون            اندازه مي 
 حوزة مطالعات كمي علم و      در) 13-12، ص   1387صدوقي،  (گيرند، تعريف كند    اندازه مي 

توان علم را اندازه گرفت سنجي هم، چنين نگرشي وجود دارد كه ميبه طور خاص در علم   
) 46، ص 1387(گيرد، يا همان طور كـه موئـد         سنجي اندازه مي  و علم چيزي است كه علم     

يت كند در يك ديدگاه استنادگرا در تحليل استنادي ممكن است گفته شود كه كيف             اشاره مي 
  .گيري استچيزي است كه با تحليل استنادي قابل اندازه

فـرض  از نيمة دوم قرن بيستم، زميني شدن علم حادث شد كه خود حاصل اين پـيش                
شناختي به علم و دانش بود كه دانش، محصول جامعه اسـت و تعلقـات اجتمـاعي،                  جامعه
فرض اين پيش . رفتي است ناپذير هر ارزيابي، نظريه يا دعوي مع      كننده و بخش جدايي   تعيين

گيري اين ديدگاه شد كه از آن جا كه علم و پژوهش توسط جامعـه و بـراي               منجر به شكل  
شود، توسط همين جامعه هم قابـل  برآورده كردن نيازهاي جامعه و تحت تأثير آن توليد مي     

سنجي در رويكرد گيري و به طور كلي مديريت است و به اين صورت علمسنجش و اندازه
از طرفي توجـه بـه سـاختار و    . شناختي به علم و دانش، شكل واقعي به خود گرفت       معهجا

فـرض  هاي نظري كاركردگرايي ساختاري مبناي پـيش      فرضكاركرد علم در جامعه در پيش     
  .سنجي شدسنجي و توجه به نظام پاداش در علممديريت و پيشبرد علم با علم

سـنجي در  ي در روي آوردن بـه علـم    هاي مطالعات علـم و فنـاور      فرضاز ديگر پيش  
هاي علوم و فناوري در كشورهاي گوناگون اين استدالل بوده است كه از آن گذاريسياست

جا كه علم و فناوري هر دو ساختة اجتماع و بشر هـستند، دخالـت مـستقيم و غيرمـستقيم        
 اجتمـاعي،  ها و فرايندهاي علمي و فناورانه، به منظور نيـل بـه اهـداف             ها در فعاليت  دولت

اقتصادي و سياسي بسيار ضروري است و چنانچه علم و فناوري به درستي توسعه يابند و                 
به كار گرفته شوند، از توانايي بالقوة حـل معـضالت و مـشكالت مهـم جامعـه برخـوردار             

  .خواهند بود
ي توسـعة علمـي     پژوهي، شاخصدر ايران هم محور برخي از مطالعات علم       هـاي كمـ

گيري علم و دانش با اسـتفاده از        اين گونه مطالعات پذيرش قابليت اندازه     فرض  پيش. است
هـا  ايـن پـژوهش   . المللي بوده اسـت   هاي بين هاي كمي ارائه شده از سوي سازمان      شاخص
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هاي كمي فوق را به عنوان معياري براي بررسي وضعيت علم و فنـاوري در         اغلب شاخص 
. اندهاي ديگر كشورها مقايسه كرده را با شاخص  هاي علمي ايران    ايران قرار داده و شاخص    

هـا،  نـسبت دانـشجو بـه اسـتاد در دانـشگاه        : ها عبارتند از  ترين اين شاخص  تعدادي از مهم  
هـاي انتـشار دانـش،      هاي توليد و گسترش فناوري، تعداد مقاالت علمي، شـاخص         شاخص
دادهـاي علمـي   هاي ارتباط آموزش و پژوهش، ميزان مـشاركت ايرانيـان در بـرون          شاخص

ايـن  . هاي پژوهـشي و مقايـسة آن بـا ديگـر كـشورها           منتشر شده در سطح جهان و بودجه      
مطالعات به طور كلي فاقد يك ديدگاه نظري منسجم دربارة رشد علم و دانش، رابطة علـم          

فـرض  پيش. هاي اهل علم هستند   و جامعه، تحليل علم به مثابة يك نظام اجتماعي و انگيزه          
ي رشـد علـم در بـين كـشورهاي       قابل مقايسه بودن شاخص   لعات،  تمامي اين مطا   هاي كمـ

، و ارتبـاط مـستقيم ميـزان    هـاي علمـي  ها به تمام رشـته قابل تعميم بودن شاخص ،  مختلف
ايـن  . گذاري در علم و پژوهش و سـطح پيـشرفت و توسـعه يـافتگي علـوم اسـت            سرمايه

  ). 3-2، ص 1386پور، فاضلي، رعشا(مطالعات بيشتر كمي، توصيفي و كمتر تحليلي هستند 
سـنجي، مبتنـي بـر ايـن     ترين روش علمباالخره اين كه تحليل استنادي به عنوان عمده    

ميان هـر مـتن و سـندها يـا اسـتنادهاي آن نـوعي رابطـة              فرض شكل گرفته است كه      پيش
ا ه به عبارت ديگر دانش به تنهايي و جدا از ديگر دانش).1388حري، ( مفهومي وجود دارد

  .هاي گذشته استنيست، بلكه هر دانش جديدي مبتني بر دانش
هاي سنجي را كه برگرفته از ديدگاههاي علمفرضترين پيشتوان مهمروي هم رفته مي

  :بندي و ارائه كردفوق است به صورت زير دسته
گيري دادهاي علمي، پژوهشي و فناورانه قابل سنجش و اندازهعلم و دانش يا برون  •
  .است

 .سنجي استمديريت و پيشبرد علم و دانش مستلزم علم •

 . هاي علمي قابل تعميم استسنجي براي همة رشتههاي علمشاخص •

 . هاي كمي رشد علم در كشورهاي مختلف قابل تعميم و مقايسه استشاخص •

ميان متن و سند نوعي رابطة محتوايي وجـود دارد و مـتن كـم و بـيش بـه همـان             •
 .ه سند به آن پرداخته استپردازد كموضوعي مي

توان بـه صـورت جداگانـه و بـه تفـصيل مـورد            فوق را مي  هاي  فرضيك از پيش   هر
حيدري، در (اي كه قبالً معرفي شد  اين كار تا حدودي در مقاله     . بررسي و پژوهش قرار داد    

، مورد توجه قرار گرفته است؛ اما اهميت و گستردگي موضوع تا حدي اسـت     )دست چاپ 
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تـوان اشـاره كـرد كـه ايـن           همين قدر مي  . طلبد امع دربارة آن مجال ديگري مي     كه بحث ج  
ها بيشتر حاصل نگاه پوزيتيويستي و محدود به دانش هستند و نياز به بازنگري و      فرض پيش

  .بازسازي دارند
  

 سنجي در مطالعات علم و فناوريجايگاه علم

در مطالعات علم . ر گرفتدر فصول قبلي ابعاد مختلف مطالعات علم مورد بررسي قرا   
مفهوم علم و دانش يك مفهوم پوياست كـه  . بحث بر سر مطالعة پديدار علم و دانش است      

شناسـي،  بـا رويكـرد تـاريخي، فلـسفي، جامعـه     . هاي مختلف قابل بررسي اسـت    از نظرگاه 
تـوان بـه ايـن مفهـوم      شناختي، روانشناختي، فيزيكي و ديگر علوم هـم مـي  اقتصادي، كتاب 

سنجي مـورد بررسـي قـرار داده        تعريف علم  را به روش علم      ) 2008 (6اخيراً اِتو . پرداخت
هـاي افـراد   حتي نظرگـاه . است كه نتايج آن با تعريف رسمي علم بسيار متفاوت بوده است   

توان در تعريف مفهوم علم و دانش  هاي خاص را هم مي    هاي خاص و فرهنگ   خاص گروه 
چيزي كه هست اين است كه تعدادي از اين رويكردهـا  اما . به عنوان يك رويكرد ذكر كرد     
اند، به طوري كه در مطالعات علم نـام و نـشان خاصـي پيـدا                بيشتر مورد توجه قرار گرفته    

براي مثال در طول تاريخ مفهوم علم فراز و فرودهايي داشته است، فلسفه از قـرن            . اندكرده
 نـشان داده اسـت، رويكـرد     شناسي توجـه بيـشتري    هفدهم و هجدهم به معرفت و معرفت      

پس از جنـگ جهـاني دوم     . شناختي به دانش از قرن بيستم رويكرد غالب بوده است         جامعه
مسائل اقتصادي توجه به مديريت علم را ضروري سـاخته اسـت و از زمـاني كـه انقـالب                 

شناختي و اطالعاتي يكي از اطالعات و ارتباطات باعث انفجار اطالعات شد، رويكرد كتاب
حتي روانشناسي علم هـم امـروزه بـه عنـوان يـك         . ردهاي اصلي مطالعات علم است    رويك

  . آيدحوزة نوظهور جزء خانوادة علم پژوهشي به حساب مي
در اين ميان رويكرد كمي به علم هم يكي از رويكردهاي غالب در مطالعات علـم بـه            

از طرفـي   . تگونـه از مطالعـات اسـ      سنجي بيانگر بخش عمـدة ايـن      آيد كه علم  حساب مي 
هاي نوين عالوه بر بحث صحت و درسـتي امـروزه بـه ميـزان كارآمـدي و                   شناسيمعرفت

هاي رقيب و پيرامون آن هم توجه دارند، از اين رو         قابليت يك حوزه نسبت به ديگر حوزه      
سـنجي و رسـيدن بـه مبـاني معرفتـي           الزم است تا به منظور شناخت بيشتر نسبت به علـم          

  . اجع به هر يك از رويكردهاي عمده در مطالعات علم ارائه شودسنجي توضيحاتي ر علم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6. Eto 
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دارنـد كـه بـه نظـر        ) سوگرفتگي(هر كدام از رويكردهاي مطالعات علم يك گرايشي         
تـك رويكردهـاي   مطالعات علم با نوع ضعيف تـك . رسد ناگزير در بطن آن نهفته است    مي

يعنـي بـه   . رسانددر مقابل ياري ميشود و مند ميگوناگون به علم ارتباط دارد و از آن بهره      
شناسي گرايي ضعيف، روانشناسي گرايي ضعيف، تاريخ گرايي، مـدرك          ناچار نوعي جامعه  

گرايش ضعيف بـين گـرايش   . گرايي و اقتصاد گرايي ضعيف، در مطالعات علم وجود دارد         
ـ . گيرد و براي علم پژوهي الزم اسـت     قوي و ضد گرايش يا گرايش نداشتن قرار مي         : دمانن

 - ضد مدرك گرايي  يا روانشناسي گرايي قوي– مدرك گرايي ضعيف -مدرك گرايي قوي
يابـد ايـن    آن چه در اين جا اهميت مي      .  ضد روانشناسي گرايي   -روانشناسي گرايي ضعيف  

است كه در مطالعات علم نبايد مقهور يك رشتة خاص از علم شد، بلكه با آگـاهي نـسبت       
هاي مختلـف علـوم در جهـت     بايد از دستاوردهاي حوزهبه سوگيري ضعيف و ناگزير آن،     

ايـن رويكردهـا ظـاهراً جـدا و مجـزا بـه نظـر               . توسعة معرفتي مطالعات علم ياري جست     
آينـد كـه    اما در اصل تمامي آنها به عنوان ابعادي از مطالعات علم به حساب مـي              . رسند مي

  .آيدحساب ميشناسي در عصر حاضر به خود شكل جديدي از فلسفه علم و معرفت
ي و كيفـي قابـل بررسـي و تأمـل             عد كمـبديهي است مطالعات علم و فناوري از دو ب

اي از مطالعات كمي علم و فنـاوري را بـه خـود      سنجي بخش عمده  در اين ميان علم   . است
 بـه منظـور     7هـا و مؤسـسات پژوهـشي      هـا و سـازمان    امـروز دولـت   . اختصاص داده است  

هـاي حمايـت از      دهـي و بـازنگري برنامـه       پـژوهش، جهـت    سازي تخصيص منابع به    بهينه
هـاي   هاي پژوهشي، تجديد ساختار پژوهش در حوزهپژوهش، توجيه منطقي وجود سازمان    

-كتـاب . اي نيـاز دارنـد    هاي نظام يافته  خاص و افزايش توليدات پژوهشي خود، به ارزيابي       

ي علـم و فنـاوري شـناخته    هاي فرعي مطالعات كم به عنوان يكي از حوزه 8سنجي ارزيابانه 
هاي عملكرد پژوهش با استفاده از تحليـل   شده است كه هدف آن طراحي و ايجاد شاخص        

شـود  اين مهم در عمل با استفاده از تحليـل اسـتنادي ميـسر مـي            . كمي مدارك علمي است   
  ).7، ص 1387موئد، (

ار هـايي را جـستجو و بـه كـ         شناسـي مطالعات كمي علم و فناوري از يك سـو روش         
هاي پژوهش و نوآوري كند و از سوي گذاران را قادر به اتخاذ سياست گيرد كه سياست يم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . دانشگاه- صنعت-گانة دولتحلقة سه. 7

8 .evaluative bibliometrics) ي علم  رويكرد كتابسنجي است كه بامنظور همان علمشناختي به مطالعة كم
 ).شناختي و برگرفته از دانش مدون و مكتوب و علمي استهاي آن كتابپردازد، به اين معني كه شاخص مي
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در . سـازد هايي فـراهم مـي  گذاريديگر، ابزارهايي براي ارزيابي دقيق كارآيي چنين سياست 
. يابنـد گذاري پژوهش اهميتي روزافزون مـي     هاي علم و فناوري در سياست     نتيجه، شاخص 

هاي كمي علم   دستنامه پژوهش «اي با عنوان    در كتاب اخيراً منتشر شده    اين روند به وضوح     
اين حوزه اكنـون بـه سـرعت در     ). 32-31، ص   1387موئد،  (ترسيم شده است    » و فناوري 

هاي عمومي به وجود آمده در نظام جهاني علم پيوند نزديكـي       حال رشد است و با گرايش     
   .دارد

ختلفي دارد كـه بـا رويكردهـاي مختلـف قابـل            مطالعات كمي علم و فناوري، ابعاد م      
آنچـه در حـوزة   . هـاي علـم و دانـش گونـاگون اسـت     بررسي است و به تعداد تمام حوزه   

در . شناختي استهاي كتابها و شاخصكتابداري و علم اطالعات مورد توجه است، سنجه
ها يگر سنجههاي اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي، مديريتي و سازماني، و د   حالي كه سنجه  

سنجي تنها يكي از رويكردهاي عمدة مطالعات علم، با از اين رو علم. هم قابل توجه هستند
يعني با  . شناختي به مطالعات كمي علم دارد     سنجي رويكردي كتاب  علم. گرايش كمي است  

سنجي بـا بررسـي مؤلفـان،     علم. پردازدشناختي به مطالعة علم مي    استفاده از ابزارهاي كتاب   
انتشارات، ارجاعات و استنادها سروكار دارد و مهمترين روش آن تحليل استنادي است كه              

  . ياد شده است» گيريفناوري اندازه«از آن به 
هـا  اي در تمام علـوم و دانـش  از آن جا كه مطالعات كمي علم و فناوري ابعاد گسترده    

هايي است  تك تك حوزهدارد، مباني و چارچوب نظري اغلب اين مطالعات هم برگرفته از  
ها از اين رو شاخص . هاي علم و فناوري هستند    كه هر يك به نوعي درگير سنجش فعاليت       

هـاي اصـلي و برگرفتـه از    هاي كنوني هر يك بيانگر ارجح دانستن و تـأثير حـوزه          و سنجه 
پـردازان سـازماني،    براي مثال نظريـه   . ها است خصوصيات و متغيرهاي مربوط به اين حوزه      

گيرند، و مفاهيم، غيرهاي مربوط به پيوند ميان علم و فناوري و طرح سازماني را اندازه ميمت
هاي اقتصادي علم و فناوري، برگرفته از نظرية اقتصاد و ديگر متغيرهاي  ها و شاخص  سنجه

شناسـي و علـم   هـاي دانـشگاهي ماننـد جامعـه    در ديگر حـوزه . هاستمربوط به اين حوزه   
شناسان پيوند ميان  جامعه. عاتي دربارة علم و فناوري صورت گرفته است       اطالعات هم مطال  

پـردازان  نظريـه . كننـد هـاي اجتمـاعي را مطالعـه مـي        دستاوردهاي علم و فناوري با پديـده      
اطالعات در جستجوي بيان ارتباط بين علم و فناوري و فرايند توليد، توزيـع و اسـتفاده از           

  . اطالعات و دانش هستند
» توسـعة علمـي  «راك و قالب مرجع تمام رويكردها در مطالعات علم مفهـوم     نقطة اشت 
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هاي مختلف شكاف تئوريـك  ، در مقابل، پارادايم )2001؛ ليدزدورف،   1997ون ران،   (است  
دارد در بيـان مـي  ) 270، ص 2005 (9به همين جهت آن گونه كه گيزلـر      . را دامن زده است   

از ) هاي ارزيابي علمشاخص( علمي و فني  گيري دستاوردهاي حال حاضر سنجش و اندازه    
در غيـاب چنـين چـارچوبي،       . بـرد فقدان يك چارچوب نظري و نظرية بنيـادين رنـج مـي           

ها ها با محدوديتاين سنجه. ها شكل گرفته استها و سنجهمجموعة ناهمگوني از شاخص   
لـم، الگـوي    گيري ع هاي اندازه اي روبرو هستند و در تعيين شاخص      و موانع مكاني و رشته    

 شناختي علـم را   -ضعيفي از علم را پيش روي خود دارند، زيرا آنها ساختار كلي اجتماعي            
هـاي جديـد معمـوالً بـه     ها و افراد هم در ايجاد و توسعة شـاخص  سازمان. اندناديده گرفته 

كننـد، در حـالي كـه    الگوهاي ناقص از قبل موجود به عنوان مبنـاي كـار خـود توجـه مـي            
هاي ارزيابانة كنوني دربارة به موازات فعاليت. برند هم از اين نواقص رنج مي   الگوهاي قبلي 

هاي قابل توجهي در حوزة فلسفة علم صورت گرفته         هاي علم و فناوري، پيشرفت     شاخص
شناختي دربارة چگونگي توليد و رشد علم و دانش كه ريشه در مطالعات تاريخي و معرفت     

نگي پيشرفت فعاليت علمي سروكار دارد و در جستجوي  اين حوزه با ساختار و چگو     . دارد
شود؟ چـه معيارهـايي     فعاليت علمي شامل چه كارهايي مي     : پاسخ به اين سؤاالت است كه     

هـاي علمـي در     براي پذيرش پژوهش به عنوان پژوهش علمي وجـود دارد؟ نقـش برنامـه             
هاي علمي و   قالبانقالب علمي چيست؟ گيزلر اين سؤاالت اساسي دربارة ساختار علم، ان          

گرايـي مـورد    چگونگي رشد علم را با سه رويكرد خردگرايي انتقادي، پراگماتيسم و انسان           
هايي در سطوح فرعي اين حوزه و به طور خـاص در          چنين دشواري . توجه قرار داده است   

  . هم قابل ردگيري است) شناختي هاي كتابشاخص(سنجي حوزة علم
با ديگر ابعاد مطالعات علم در آن اسـت   ) سنجيعلم(م  تفاوت اين بعد از مطالعات عل     

كند و در اكثر مطالعـات      شناختي به علم ياد مي    گرا و كتاب  كه كمتر كسي از رويكرد مدرك     
شـناختي، اقتـصادي و     شناختي، تـاريخي، جامعـه    علم پژوهي تنها از ابعاد فلسفي و معرفت       

شـود، مشخـصة     معموالً مطـرح مـي     برخالف آنچه در ظاهر و    . كنندروانشناسي علم ياد مي   
پژوهـي نيـست، بلكـه وجـه        هاي علـم  سنجي با ديگر حوزه   كمي بودن تنها وجه تمايز علم     

شـناختي،  سنجي نسبت به ديگر ابعـاد مطالعـاتي علـم، رويكـرد كتـاب             مشخصة اصلي علم  
 اي كمرنگ يكي از معدود شواهد اين تلقي      شايد به گونه  . گراي آن است  اطالعاتي و مدرك  

. سنجي مشاهده كـرد نسبت به علم  ) 1969(سنجي را در ديدگاه ناليموف و مولچنكو        از علم 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9. Geisler 



  دكتر غالمرضا حيدري/  سنجيشناسي علممعرفت

 

196

مطالعة علـم   : سنجيعلم«سنجي با عنوان    آنان در يكي از اولين نوشتارهاي خود دربارة علم        
، مطالعة علم را به عنوان يك فرايند اطالعـاتي مـورد توجـه    »به عنوان يك فرايند اطالعاتي    

  .قرار دادند
تـر  سنجي مستلزم توجه به آن در يك چارچوب كلي        پردازي دربارة علم  هرگونه نظريه 

مطالعات علم ابعادي دارد كـه نبايـد بـه    . يعني در چارچوب مطالعات علم و ابعاد آن است   
اي باقي بماند، زيرا هدف تمامي آنهـا يكـي اسـت و در چـارچوب                صورت مجزا و جزيره   

-در غير اين صـورت همـان      . نظري خود را تعريف كنند    مطالعات علم بايد مباني و اساس       

دانـد چگونـه   شناسي علـم نمـي  دارند جامعههم اذعان مي ) 2001(طوري كه گليزر و لودل      
سنجي هم سنجي براي مطالعة علم استفاده كند و از طرفي علم تواند از دستاوردهاي علم   مي

شناختي علم  مطالعات جامعههاي خود كه برگرفته ازنسبت به بنياد و اساس نظري شاخص    
ود نـاتوان  هاي خـ شناختي شاخصهاي جامعهبه عبارتي از درك ريشه . مانداست، غافل مي  

سنجي تنها با مراجعه به بنيادهاي نظري مطالعات علم قابل          سؤاالت و ابهامات علم   . ماندمي
هـاي  سنجي به تنهـايي قـادر بـه درك و بازتـاب پيچيـدگي فعاليـت         علم. پاسخگويي است 

  . اجتماعي علم نيست
  

  سنجي در حوزة كتابداري و علم اطالعات؛ جايگاه علم
ابعاد اين رابطه حداقل در     . ي با كتابداري و علم اطالعات دارد      سنجي ارتباط عميق  علم

  :بندي و ارائه است سه مقولة زير قابل دسته
  سنجي در علم و مديريت اطالعات،هاي علمريشه) الف
  هاي سنجشي،سنجي در بين حوزهجايگاه علم) ب
  .هاي اطالعاتسنجي با نظريهتحليل جايگاه علم) ج
  
  در علم اطالعاتسنجي هاي علمريشه

-رويكـردي كتـاب    قبل از هرچيز بايد يادآوري شود كه كتابـداري و علـم اطالعـات             

و پوزيتيويستي به علم و دانش دارد يا حداقل در بيـشترين           ) مدرك گرا (شناختي، سندمدار   
سنجي اصوالً مفاهيم سنجشي از جمله علم. دوران حضور خود چنين رويكردي داشته است

از . انـد هايي از تاريخ اين حوزه به وجود آمدههاي پوزيتيويستي در دورهتحت تأثير رويكرد  
توان گفت از آن جا كه اين حوزه به مديريت فرايند اطالعات و دانـش مـدون و                  طرفي مي 
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ايـن  . آيدپردازد، رويكرد مديريتي به دانش هم از خصوصيات آن به حساب مي           مكتوب مي 
را بـه  ) سـنجي علـم (گيـري آن  سنجش و اندازهخصوصيت، مديريت دانش به طور كلي، و   

سنجي در آن است كه هاي كتابداري و علميكي از شباهت. طور خاص، ناگزير ساخته است
شناختي به علم   گرا و كتاب   اطالعات رويكردي مدرك   سنجي هم مانند كتابداري و علم     علم

  . يكي استو دانش دارد، به عبارتي نوع معرفت در هر دو حوزه
  :اند اطالعات حضور داشتهطول تاريخ دو گروه از افراد در حوزه كتابداري و علمدر 
  كتاب بان و نسل جديد آنها يعني كتابدار؛ و.  1
  .دانشمندان و نسل جديد آنها يعني دانشمندان اطالعاتي. 2

دانشمندان اطالعاتي در قرن بيـستم و پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه خـاطر انفجـار               
 يكبارة اطالعات در صدد كنترل و سازماندهي اطالعـات بـراي دسترسـي         اطالعات و رشد  

سنجي در زمينـة  گذاران علمشواهد بسيار زيادي دربارة افكار پاية بنيان .آسان به آن برآمدند   
هـا در پيـدايش   شواهد بيانگر آن است كه همة حـوزه . مديريت اطالعات علمي وجود دارد  

دف اصـلي تمـامي آنهـا كنتـرل، مـديريت و پيـشبرد        اند، امـا هـ    سنجي مشاركت داشته  علم
  . اطالعات و علم و دانش بوده است

ها به علم اطالعـات توجـه كردنـد و بـه بازيـابي و كنتـرل و           داندر آغاز بيشتر شيمي   
مديريت اطالعات پرداختند، كار گارفيلـد در نمايـة اسـتنادي علـم در راسـتاي بازيـابي و                   

نمايه استنادي علوم اولين قـدم عملـي بـراي كنتـرل           . دسترسي به اطالعات صورت گرفت    
  .آيدكتابشناختي جهاني ادبيات علمي به حساب مي

ي آثـار روانـشناسي                 روانشناسان هم از نخستين كساني بودند كه به مطالعـة رشـد كمـ
ي و آمـاري بـه مطالعـة انتـشارات، كمـك بـه                   . پرداختند هدف روانشناسان از رويكرد كمـ

اين يك روش عينـي بـود كـه روانـشناسان در     . ه عنوان يك علم بود   پيشرفت روانشناسي ب  
روانـشناسان و بـه     ) 2006 (10از ايـن رو گـودين     . كردنـد سنجي هم از آن استفاده مـي      روان

هـاي آمـاري مربـوط بـه انتـشارات رشـتة       مند از دادهخصوص كتل را به دليل استفادة نظام   
گـودين  . كنـد  معرفـي مـي    1906در سـال    سنجي  گذار حوزة علم  روانشناسي به عنوان بنيان   

عقيده دارد كه مطالعات روانشناسان محدود به حوزة خودشان بود، اما پرايس از مـرز يـك         
  .رشته فراتر رفت و به سنجش رشد علوم پرداخت و مفهوم علمِ علم را توسعه داد

علـم و  شناسان و اقتصاددانان در توجه بـه ابعـاد آمـاري         دانان، جامعه فيلسوفان، تاريخ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10. Godin 
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فيلسوفان با رويكرد پوزيتيويستي كه رويكرد غالب فلسفه در         . انداطالعات علمي مؤثر بوده   
دانان با رويكرد كمي و فيزيكي به مطالعة علم و ابداع مفهوم علمِ علم، آن دوران بود، تاريخ   

يم شناسـان بـا مفـاه     جامعـه . در اين مورد برنال، ناليموف و پرايس پيشگام بودند        . پرداختند
. شناسي معرفت و علم، نقش زيادي در توجه به ابعـاد اجتمـاعي دانـش ايفـا كردنـد      جامعه

اقتصاددانان هـم بـا ارائـة       . شناسي علم پيشرو بود   مرتون در اين ميان با وضع مفهوم جامعه       
هاي اقتصادي علم در اين راسـتا حركـت         مفهوم اقتصادسنجي و همچنين توجه به شاخص      

  .كردند
به توسعة علم به عنوان يك فرايند اطالعاتي و يك نظـام اطالعـاتي   ي سابق   ودر شور 
هاي كمي بدون يـك نظـام   ناليموف دريافته بود كه مطالعة رشد علم با روش     . توجه داشتند 

از ايـن رو    . خدمات اطالعاتي به خوبي سازماندهي شده موفقيتي به همراه نخواهد داشـت           
كـرد  گيـري مـي   عات را با دقت بسيار زيـادي پـي        مسائل ذخيره،  بازيابي و استفاده از اطال       

  ).130، ص 2001گرانوفسكي، (
 اشـاره  1964 تـا  1955هـاي  به هم استنادي خود با پرايس بين سـال        ) 2007(گارفيلد  

ها مـورد اسـتناد قـرار        كه با آن  ) 1962 (11كند و همچنين به شخص ديگري به نام تركي         مي
دان بـوده و   سنج نبوده بلكه آماردان و رياضي      علم كند كه تركي  گرفته، در ادامه يادآوري مي    

مانند او قبل از هر چيز به اين موضوع عالقـه داشـته كـه بـه دانـشمندان در دسترسـي بـه                    
سازي استنادي، او نيز    هاي گارفيلد در نمايه   نوشتارها كمك و ياري برساند، و مانند فعاليت       

 اسـتنادي گارفيلـد   نمايه. ت بوده است  هاي جديد بازيابي اطالعا   يابي به  راه    در صدد دست  
گذاري علمي مطـرح نبـوده، بلكـه بـه     سنجي يا سياست هم در ابتدا به عنوان يك ابزار علم       

  .عنوان ابزاري براي دسترسي و بازيابي اطالعات ارائه شده است
گـذاران  هـاي بنيـان  هـا و حتـي مكـان مالقـات       ها، دقت در ارتباط   موضوعات همايش 

 بيانگر آن است كه يكي از مسائل اصلي آن زمان بحث كنترل و    ، دوره هم  سنجي در آن   علم
 بـه  1962دارد كـه در سـال   اظهار مي ) 2007(گارفيلد  . مديريت اطالعات علمي بوده است    

در كنفـرانس  . برنال و مرتون دربارة نتايج عملي نمايـه اسـتنادي علـوم نامـه نوشـته اسـت        
گارفيلـد  .  با برنال مالقات داشته اسـت      1958سال  المللي اطالعات علمي واشينگتن در       بين
كند كه اولين باري كه با پـرايس مالقـات كـرده، او             همچنين به اين نكته اشاره مي     ) 2007(

  .  عضو انجمن اطالعات علمي بنياد ملي علم بوده است

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
11. Turky 
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هاي سنجي هم در مباني پيدايش و هم در ابزارهاي اجرايي به نظامروشن است كه علم
ه در ابتدا هدف كنترل و پيشبرد علم و اطالعات بـود          . شناختي وابسته است  تي كتاب اطالعا
هـاي  آي و ديگـر نظـام    . اس.  اين مهم در عمل بدون يك پايگاه اطالعـاتي مثـل آي            .است

هـاي اسـتنادي علـوم، گوگـل اسـكالر و           نمايـه . آر. سـي . شناختي مثل جي  اطالعاتي كتاب 
از ايـن رو تبيـين      . پـذير نيـست    ديالوگ و غيره امكان    هاي اطالعاتي مثل  اسكوپوس، پايگاه 

 به علماطالعات نبايد به رويكرد اطالعاتي و ارتباطي سنجي در كتابداري و علم    جايگاه علم 
بلكه بايد مباني تاريخي و معرفتي و نوع معرفـت و ديگـر مـوارد موجـود در        . شود محدود

    . حوزة كتابداري و علم اطالعات را هم در بر بگيرد

  
  هاي سنجشيسنجي در بين ديگر حوزهجايگاه علم

تأملي بر وجوه تمايز و تشابه واژگان و «اي با عنوان الزم به ذكر است كه قبالً در مقاله  
 رابطة مفاهيم و »سنجيسنجي و ارائة فرضية دانش    سنجي و اطالع  مفاهيم پايه در حوزة علم    

العـات بـه تفـصيل مـورد بررسـي قـرار       هاي سنجشي موجود در كتابداري و علم اط   حوزه
توانند براي دريافت اطالعـات بيـشتر بـه         مندان مي  عالقه). الف1388حيدري،  (ه است   گرفت

اي از نتـايج بـه دسـت آمـده در         در اين جا عالوه بـر ذكـر خالصـه          .اين مقاله رجوع كنند   
  .شودمطالعات قبلي، بر تكميل اين ديدگاه تأكيد مي

و ) 1969(سـنجي  ، علـم )1969(سنجي هاي كتابي پيدايش حوزه  تقريباً از همان ابتدا   
 .اختالف نظرهايي در رابطه با استفاده از اين مفاهيم به وجود آمده بود) 1979(سنجي اطالع

سنجي، پژوهشگران زيادي اطالع/ علم/كتاب/ در مورد رابطة ميان مفاهيم كتابخانهاز اين رو 
هاي هر يك از اين مفـاهيم را بـا يكـديگر      ا و تفاوت  هاند شباهت در اين حوزه تالش كرده    

تأكيد » سنجيسنجي و اطالع علم«المللي بر عنوان تركيبي    هاي بين در همايش . روشن نمايند 
  .بيشتري شده است

ي     برخي از پژوهشگران عقيده دارند هرگاه اين روش        سـازي بـراي    هاي آمـاري و كمـ
هـاي   مانند تعيين تعـداد كارمنـدان در بخـش        ايتجزيه و تحليل عناصر و خدمات كتابخانه      

اي، ارزيـابي خـدمات   مختلف كتابخانه، اطمينان از صحت و دقت گـزينش مـواد كتابخانـه            
-هاي بخش امانت به منظور تسهيل گردش مواد كتابخانه     مرجع به روش كمي، تنظيم برنامه     

اي بـه كـار   انـه نويسي و سازماندهي مواد و به طور كلي خدمات معمول كتابخ          اي، فهرست 
در صورتي كه اين گونـه مطالعـات مربـوط بـه            . گويندسنجي مي گرفته شود به آن كتابخانه    
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هـا،  ها، مدارك و ديگر منـابع موجـود در كتابخانـه     مطالعة كمي منابع اطالعاتي شامل كتاب     
. شـوند سـنجي ناميـده مـي     هـا باشـد، كتـاب     ساير مراكز نگهداري اطالعـات و كتابـشناسي       

سـنجي  سنجي است و اصوالً علم     دادهاي علمي مورد تأكيد علم    يري و سنجش برون   گ اندازه
در اين روش الگوهاي مطالعـاتي و پـژوهش در          . اندگيري علم تعريف كرده   را دانش اندازه  

گذاري علمي، ارزيابي متون پژوهشي و غيره مورد توجه  هاي گوناگون علمي، سياستحوزه
سازي فرايند رساني و به طور كلي كمي     ها و خدمات اطالع   مسنجي، نظا اطالع. گيردقرار مي 

هــاي ايـن مفهــوم در واقـع گـسترش روش   . را مـورد توجـه قــرار داده اسـت   » اطالعـات «
سنجي و توسعة آن از نظر توجه به منابع الكترونيكي و فناوري از يك طرف و تحول               كتاب

تأكيـد ايـن   .  از طرف ديگـر اسـت  در فرايندها و تغيير اسامي از كتابداري به علم اطالعات     
يعني هر  . آيدروش بر مطالعة اطالعات است كه هستة مركزي علم اطالعات به حساب مي            

جا موضوع مورد پژوهش اطالعات يا منابع و مدارك اطالعـاتي باشـد، ايـن نـوع مطالعـه                  
  .شودسنجي ناميده مياطالع

شـود كـه    سنجي روشن مي  عسنجي و اطال  تر متون مربوط به حوزة علم     با مطالعة دقيق  
 ،سنجيسنجي و اطالع  سنجي، علم سنجي، كتاب هاي كتابخانه پژوهشگران هر كدام از عرصه    

دانند و هركس سـعي دارد  حوزة موضوعي خود را متفاوت و در مواقعي اعم از ديگري مي         
عقيـده دارد دامنـة   ) 1992(گوپتـا   بـراي مثـال سـن   . تر جلـوه دهـد  حوزة خود را با اهميت  

تر است، زيرا نه تنها با مدارك مكتوب و دانـش بـشر             سنجي از مفاهيم ديگر وسيع    تابخانهك
وي . اي اسـت  تري درگيـر توسـعة خـدمات كتابخانـه        سروكار دارد، بلكه در طيف گسترده     

المللي مانند ديگر   هاي بين سنجي به دليل معرفي نشدن در مجله      نويسد اصطالح كتابخانه   مي
البته يك دليل ديگر هـم بـراي ايـن موضـوع را ايـن             . ي نيافته است  ها مقبوليت جهان  روش
اي بوده اسـت  سنجي صرفاً حل مشكالت كتابخانهداند كه انگيزه و هدف اصلي كتابخانه       مي

. اندهاي علمي به صورت گسترده با آن سروكار نداشتهبه همين خاطر دانشمندان ساير زمينه
  .سنجي عمالً چيزي جز يك اصطالح نيستتابخانهوي عقيده دارد به داليل فوق امروزه ك

سنجي بـسيار بـه     سنجي، اطالع سنجي، علم سنجي، كتاب هاي كتابخانه به هرحال روش  
بسياري عقيده دارند تجزيه و . نظران مكمل يكديگرندهم شبيه بوده و از نظر برخي صاحب    

 به اين مسئله بستگي دارد دهد كه تفاوت آنهاتر هر يك از اين مفاهيم، نشان ميتحليل دقيق
ي غير از اين مسئله به نظر مي. كه در كجا به كار گرفته شوند   سـازي و  رسد همة آنها به كمـ

رساني و به طور كلي  هاي مختلف حوزة كتابداري و اطالع     كاربرد آمار و رياضيات در جنبه     
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خـاص  هـاي  هـر چنـد براسـاس موقعيـت    .  تأكيد دارند  مضبوط و مدون   اطالعات و دانش  
در . تاريخي، كاربرد، هدف و زمينة فعاليت، اسامي گوناگوني به آنها اختصاص يافتـه اسـت   

-ها بيشتر به سير تـاريخي شـكل    رسد اختالف در به كارگيري اين واژه      يك نگاه به نظر مي    

. گرددها در سير زمان برمي  هاي مختلف دربارة يك مفهوم واحد و تغيير پارادايم        گيري واژه 
توان نوعي آشفتگي واژه شناختي دانـست كـه معمـوالً گريبـانگير         اين نكته را مي    به عالوه، 

  . شودهاي نوپاي علوم ميحوزه
 گيـري آن  هـاي انـدازه   هاي سنجشي بـه اطالعـات و دانـش و روش          تمامي اين حوزه  

پردازند و مبتني بر اسناد و مداركي هستند كه در سير انتقال اطالعات و ارتباطات مـنظم       مي
هـا خـدمت بـه     هـدف و منظـور اوليـة ايـن روش         . انـد تداوم آن، رشـد و تكامـل يافتـه        و  

هـا، بازيـابي و اشـاعه اطالعـات مـرتبط بـا نيازهـاي               سازي مناسـب در كتابخانـه      مجموعه
ريـزي و  شناختي و كمي علم و دانـش بـه منظـور برنامـه           جويندگان دانش و مطالعة جامعه    

  :ين نتيجه گرفت كهتوان چنگذاري بوده است پس ميسياست
خاستگاه اين مفاهيم به شكل امروزين، برخاسـته از مقتـضيات و نيازهـاي جوامـع            . 1

  مدرن و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم و رشد تصاعدي متون بوده است؛
  انديشند؛همه به مديريت و پيشبرد دانش و بهبود جوامع بشري مي. 2
  م و دانش مدون و مضبوط است؛مسئلة اصلي همة اين رويكردها اطالعات، عل. 3
وري در مراكـز     سودمندي و بهره   -ها از سنجش هزينه   اين گونه مطالعات و بررسي    . 4
  كنند؛ و گذاري علم و پژوهش پشتيباني مي رساني و سياستاطالع
  . شناسي واحد تأكيد دارندگيري كمي و يك روشبر معيارهاي اندازه. 5

سـنجي و  سـنجي، علـم  سنجي، كتابهاي كتابخانهمعتقد است روش ) 1992(گوپتا  سن
سنجي تقريباً همسان و هم معني هستند و هركدام به ترتيب از تركيب واژة سـنجي و       اطالع

در تفسير اين . اندشناسي، علم و اطالعات به وجود آمده هاي كتابخانه، كتاب  سنجش با واژه  
سـنجي،  تي، كتابخانـه  شـناخ در بررسـي اصـطالح    تـوان خـاطر نـشان سـاخت كـه           بيان مي 
سنجي و عباراتي از اين دست، عالوه بر جـوان          سنجي، وب سنجي، اطالع سنجي، علم  كتاب

بودن حوزه و عدم درك مفاهيم نظري از جمله مفهوم تغيير پارادايم در سير تحـول علـوم،          
شناختي و مفهومي در حـوزة كتابـداري و علـم اطالعـات      همان مشكل سنتي آشفتگي واژه    

اسامي گوناگوني كه كتابداري و . ها شده استتالف نظر و سوء درك در اين زمينهباعث اخ
 در طول تاريخ خود با آن شناخته شده است، ماننـد كتابـشناسي، كتابـداري،               علم اطالعات 
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تر در اين حوزه مانند رساني يا علم اطالعات، براي اصطالحات فرعيدكومانتاسيون و اطالع
ند، يعني هر وقت اصطالح غالـب كتابـداري يـا كتابـشناسي در نظـر             اها عمل كرده  پارادايم

. برنـد سنجي، را به كار مي    است، بيشتر اصطالح كتاب   » كتاب«گرفته شود، و پارادايم غالب      
گرايي و توجه به علم جايگـاه  ها علمگرايي تا مدت  بر اساس رويكرد پوزيتيويستي و تجربه     
بـه  . شـود اشاره مي» علمِ علم«ن انگليسي به مفهوم وااليي داشته است، به طوري كه در متو      

در اينجا بر علـم و  . سنجي هم در سير اين تحوالت قابل تبيين استاين ترتيب عبارت علم   
سـنجي را هـم     شود و عبارت فرعي علـم     اطالعات علمي به عنوان پارادايم غالب تأكيد مي       

ي كه علم اطالعات و پارادايم جديد توان پيرو اين عبارت مورد توجه قرار داد، اما هنگاممي
سـنجي هـم خـود را بـه عنـوان           شود، عبـارت اطـالع    گذاري مطرح مي  در اسم » اطالعات«

در ايـن راسـتا و بـا توجـه بـه      دهد، اصطالح برتر و حتي اعم از بقية اصطالحات نشان مي 
   بـه »علـم اطالعـات  «كنـد كـه نـام    زينس پيـشنهاد مـي  مقتضيات و پارادايم عصر حاضر 

Knowledge Science»علـم  «  اسـتفاده از معتقد است كـه وي .  تغيير يابد»شناسيدانش
 داده:  عبارتند ازاطالعاتسه ركن اصلي علم زيرا از نظر وي . هايي دارددشواري» اطالعات
ايـن   دانش كـه در رأس      و  ماده خام دانش    به عنوان  اطالعات،   ماده خام اطالعات   به عنوان 

  :قرار داردهرم 
  »دانش« � »اطالعات« � »هداد«

بنـابراين، پيـشنهاد    . سـروكار دارد  فـوق    با هر سه عنـصر       اطالعاتعلم   زينساز نظر   
تواند به بحـث و بررسـي         مي »شناسي دانش« زيرا. گذاري شود   نام »شناسي دانش« كه   كند مي

 اتاطالعـ  امـا علـم   ، بپردازد»اطالعات« و »داده« و عناصر سازنده آن يعني »دانش«پيرامون  
 در نسبت به اطالعات» دانش« چون بپردازد؛ »دانش«تواند به مطالعه و پژوهش پيرامون    نمي
دانيد در فارسي چنان كه مي). 1385؛ نقل در نوروزي،   2007زينس،  ( قرار دارد    تري باال ةرد

و شايد بتوان در تكميل واژة فوق و با توجه به         .  وجود دارد  12»شناسيدانش«عبارت پيشرو   
 را هـم بـه سلـسله      13سـنجي دانـش شناسي، واژة   و دانش » دانش« پارادايم جديد    مقتضيات

ها اضافه كرد و اين اصـطالح را بـه عنـوان حلقـة             اصطالحات قبلي در سير تحول پارادايم     
 اين فرايند 1-6شكل . نهايي يا آخرين حلقة اصطالحات قبلي در جامعة امروز معرفي نمود     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .اصطالح دانش شناسي توسط دكتر هوشنگ ابرامي مطرح شده است. 12

13. Knowledgmetrics 
سنجي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، توسط نگارنده  در همايش علم1386اولين بار در اسفند اين اصطالح براي  

 .ابداع و پيشنهاد شد
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  .دهدرا به خوبي نشان مي
  

  )مدون و مضبوط(دانش  اطالعات          )              اطالعات علمي(علم          اب     كت
---- ---- ----- ---- ----- ----- ----------- ----- ------ ----- ---- ----- -  

  سنجيدانش سنجي            اطالع     سنجي                   سنجي            علم  كتاب
  

   سنجيسنجي و اطالععلمها بر نام گذاري در حوزة تحول در پارادايمتاثير : 1-6شكل 

  )1386حيدري، (
  

، دانـش مـدون، اطالعـات و دانـش،          )توليدات علمي (كتاب، مدرك، اطالعات علمي     
مفاهيم اساسي و كليدي حوزة كتابداري و علم اطالعات هستند و رسالت اصلي اين حوزه، 

چنانچـه آخـرين مفهـوم    . دو رويكرد نظري و عملي استهاي اين مفاهيم با مطالعة ويژگي 
موجود يعني دانش را به معناي اعم و در برگيرندة ديگر مفاهيم به كار ببريم، در اين حوزه                

، آوري، سـازماندهي  شامل توليد، نشر، فـراهم    (مطالعة روند انتقال دانش از توليد تا استفاده         
و تبيـين ايـن فراينـد بـا دو      ) مدارك و اطالعـات   ها،  گيري از كتاب   تا اشاعه و بهره    بازيابي

سنجي در واقع آخـرين نمـود    رويكرد نظري و عملي قابل توجه است، پس اصطالح دانش         
  .ها در جهان امروز ماستتحول در پارادايم

در واقع در اين رويكرد اين مفاهيم با يكديگر تفاوت مفهومي و معنايي ندارند، بلكـه                
دهند پس با توجه به اين كه اختالفـات واژگـاني فعلـي،     ان مي سير تحول يك مفهوم را نش     

ها، مقتضيات اجتماعي، اقتصادي، فنـاوري  نتيجة سير تحول تاريخي اين علم، تغيير پارادايم      
تر مورد توجه پژوهشگران اين حوزه اي جديو غيره است، جا دارد وحدت مفهوم به گونه     
پـردازي را دچـار    ابي اطالعات و امكـان نظريـه   قرار گيرد تا كثرت الفاظ درك مفاهيم، بازي       

  . مشكل نكند
هر يك از اصطالحات سنجـشي سـبب        » عين«معتقد است جزء اول و      ) 1388(حرّي  

، و  »علـم «،  »اطـالع «،  »كتـاب «از نظر او همـان      » عين«. گذاري آنها شده است    تفاوت در نام  
. است» 15متن«و  » 14اثر«يان  دارد تفاوت اين مفاهيم مانند تفاوت م      وي بيان مي  . است» وب«

توان در دست گرفت، در قفسه گذاشت، و معاملـه كـرد، امـا مـتن پديـدة درهـم             اثر را مي  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
14. Work 

15. Text 
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اي از اجزاي از پيش موجود است كه به دليل چگونگي چينش خاص خـود از متـون                   تنيده
به اين ترتيـب تفـاوت   . نشيند و اثري را مي نماياندديگر متمايز شده و در قالب خاصي مي       

وي رابطة . آنها» متنيت«هر يك از اين اصطالحات است نه » اثريت«ها به دليل  در نامگذاري
سنجي، را متأثر از روابط و جريان بينـامتني  سنجي، وب سنجي، علم سنجي، اطالع ميان كتاب 

سنجي خود را از قيـد  سنجي محصور در اطالعات مضبوط است؛ اطالعداند، يعني كتاب  مي
سنجي خود را مقيد بـه  داند؛ علم  سنتي كه اطالعات را مقيد كند رها مي هر حصار و محمل   

سنجي خود را به  مند حاصل شده باشد؛ و وب   داند كه از فعاليتي علمي و نظام      اطالعاتي مي 
داند، خواه آن اطالعات علمي باشد يا غيرعلمي،  گذرد، پايبند مي  آنچه در محيط مجازي مي    

روابط ميان اين مفاهيم نه متوازي است و نه «ين رو از نظر حرّي    از ا . ماندگار باشد يا گذرا   
توان اين گفتار حرّي را مي. »اندمتباين، بلكه در چارچوب كلي اطالعات با يكديگر متداخل   

در واقـع مـا   . اين گونه نيز تحليل كرد كه متن در اصل همان داده، اطالعات يا دانش اسـت  
وكار داريم، اما در اصل تمامي اين موارد در دانش مدون و ظاهراً با ساختارهاي متفاوتي سر

طـور كـه    از اين رو آخرين حلقة اين اصطالحات همـان        . شوندمضبوط و عيني خالصه مي    
  .هم اشاره دارد، دانش است) 2007(زينس 

توان با توجه بـه معنـا و مفهـوم آن در حـوزة       را مي » سنجيدانش«در رويكردي ديگر    
بـه عنـوان يـك    . العات كه دانش عيان و دانش مدون و مضبوط اسـت          كتابداري و علم اط   

اصطالح اعم نسبت به بقية مفاهيم مطرح ساخت و چـارچوب كلـي حـوزة مـذكور را در                    
سـنجي،  سنجي، علمدر اين صورت ديگر مفاهيم مانند كتاب. قالب اين اصطالح معرفي كرد  

 و پيوند آنهـا دانـش مـدون و    هايي كه نقطة تمركزسنجي و تمامي سنجي سنجي، وب اطالع
-شـناخته مـي  » سنجيدانش«هاي فرعي حوزة    مضبوط باشد به عنوان زير مجموعه و مقوله       

تر شده و ابعاد فرعي آن      رسد چارچوب كلي حوزه روشن    در اين صورت به نظر مي     . شوند
سـنجي و   حوزة اصلي دانـش 2-6شكل . شودو وجوه تمايز آنها هم به رسميت شناخته مي    

  .دهدهاي فرعي آن را به خوبي نشان ميحوزه
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  .هاي فرعي آنسنجي و حوزهحوزة اصلي دانش: 2-6شكل
  

هاي پوزيتيويستي قرون جديد است، اما با نگاه به تمام مفهوم علم بر گرفته از برداشت
ان رسد مفهوم دانش اين جامعيت را بهتـر بيـ  دستاوردهاي مدون در طول تاريخ، به نظر مي      

ها در علوم اجتماعي و انـساني هـم بـه    كند، به خصوص كه در حال حاضر اين سنجش   مي
شود و حتي رويكرد غالب در جامعة اطالعاتي و معرفتي امروز، رويكردهـاي   كار گرفته مي  

بـه كـارگيري مفهـوم    از ايـن رو  مـدرن اسـت،   تفسيري و انتقادي و بـه طـور كلـي پـست       
 از همـاهنگي و تناسـب بيـشتري بـا ايـن رويكردهـا             سنجي نسبت به ديگـر مفـاهيم       دانش

گـرا  سنجي رويكردي مدرك  سنجي و اطالع  از آنجا كه حوزة علم    از طرفي   . برخوردار است 
هـاي  دانش در اين حوزه به معناي هر آن چيزي است كـه در قالـب محمـل       . به دانش دارد  

اطالعـات، علـم يـا    كند كه اسم آن را    فرقي نمي . اطالعاتي مختلف ثبت و ضبط شده باشد      
دانش بگذارند، در هر صورت منظور نوع مدون و مضبوط آن است، اما برتري مفهوم دانش 

  .به خاطر غلبة پارادايم عصر حاضر است
هاي خاص يا علمي هاي دانش سروكار دارد و نه تنها با حوزهسنجي با تمام حوزهعلم

سـت و معنـايي فراتـر از علـم و     از طرفي دانـش اعـم از علـم ا   . به معناي پوزيتيويستي آن   
  .سنجي همخواني بيشتري داردكند و با اين رويكرد علماطالعات به ذهن متبادر مي

مفهوم اطالعات در حوزة علم اطالعات با دو رويكـرد كلـي رياضـي و معناشـناختي،      
رويكـرد  . دانش اعـم از اطالعـات در نظريـة رياضـي اطالعـات اسـت              . معرفي شده است  
سنجي در معناي سنتي محـدود بـه اسـتفاده از            علم.  واقع همان دانش است    معناشناختي در 

سنجي به حوزة سنجش و دانش       سنجي است، در مقابل دانش    هاي كتاب ها و شاخص  روش
  .دهدهاي خبرگان هم توجه نشان ميها و ارزيابيفراتر از ابعاد كمي به داوري

به شبكة  Web of scienceز شبكة علم ا ISIتغيير نام نسخة اينترنتي پايگاه اطالعاتي 

  سنجي دانش

o سنجيكتاب  
o سنجيعلم 

o سنجياطالع  
o سنجيوب 

o هاي سنجشيديگر حوزه 
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دار مـديريت  توسط شركت تامسون كه در حال حاضر عهده Web of Knowledgeدانش 
هاي اطالعاتي است، يكي از نمودهاي تغيير پارادايم و پذيرش مفهوم دانـش بـه              اين پايگاه 

   .سنجي استارجحيت به كارگيري مفهوم دانشاعم بودن و جاي علم است كه بيانگر 
با اين تفاسير اگر در اشكال و نمودارهاي مختلفي كه دربارة رابطة بين مفاهيم سنجشي 

سـنجي و  تأملي بر وجوه تمايز و تـشابه واژگـان و مفـاهيم پايـه در حـوزة علـم              «در مقالة   
بـه جـاي    » دانش«اصطالح  ) الف1388حيدري،  (،  »سنجي سنجي و ارائة فرضية دانش     اطالع

توان ايـن نمودارهـا را بـا        حتي مي . بگيرد، مشكلي پيش نخواهد آمد    قرار  » اطالع«اصطالح  
مدرن تغيير داد و در قالب توجه به وضعيت جديد علم و دانش و اطالعات در دنياي پست        

  . مفهوم جديد دانش بازتعريف كرد
نهايت اين كه حتي تعريف علم و دانش در عصر حاضـر تغييـر كـرده و مطالعـة اتـو                

سنجي به بررسي تعريف علم پرداخته است، نـشان داد كـه علـوم       علمكه به روش    ) 2008(
ايـن هـم تاييـدي    . انساني نسبت به  رياضيات و علوم اجتماعي در ردة بـاالتري قـرار دارد   

  .است بر غلبة رويكردهاي علوم انساني و مفهوم دانش در قرن حاضر
  

  ) به علمي و ارتباطيرويكرد اطالعات(هاي اطالعات سنجي با نظريهتحليل جايگاه علم
مطالعـة علـم بـه    : سـنجي علـم  «1969نگاشت ناليموف و مولچنكو در سال   عنوان تك 

. انـد سنجي هم چنين نگرشي داشـته گذاران علمديگر بنيان. بود» عنوان يك فرايند اطالعاتي 
هاي علمي از اين رو چنانچه به اطالعات علمي، بروندادهاي علمي و آنچه كه نتيجة فعاليت

شود، به عنوان بخشي هاي اطالعاتي به جامعه عرضه ميآيد و در قالب محمله حساب ميب
از اطالعات مدون و مكتوب يا به طور كلي بخـشي از اطالعـات و دانـشي كـه در حـوزة                  

هاي رياضـي، سـيبرنتيكي،     شود، نگريسته شود، ديدگاه   كتابداري و علم اطالعات مطرح مي     
تـوان  ا كه در مورد اطالعات و ارتباطات مطرح شده را مـي         معناشناختي و حتي كوانتومي ر    

  . دربارة علم و اطالعات علمي هم تحليل كرد
 1940دارد از اواخـر دهـة       ابراز مي ) 189، ص   1387(گونه كه حري    براي نمونه همان  

نيازي از توجه بـه عنـصر انـساني در عرصـة اطالعـات و ظهـور نظريـة رياضـي                     پندار بي 
هـا، مـالك سـنجش مقـدار     ت را تا حد داده فروكاسـت و كميـت نـشانه          ارتباطات، اطالعا 

 اطالعات به گذاري به اين معني كه سهم عنصر انساني در مرحلة ارزش  . اطالعات تلقي شد  
سنجي و اين نكته اسـت      اين مسئله يادآور نگرش كمي در حوزة علم       . ترين حد رسيد  پايين
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ورتي كه تمام استنادها در يك سطح مـورد توجـه   در ص(ها، يا استنادها  كه با شمارش مقاله   
  .هاي صرفاً كمي بخواهيم علم را اندازه بگيريمو شاخص) باشند

يا كمي كردن مفاهيم كيفي، متـأثر از رويكردهـاي پوزيتيويـستي            » گيرياندازه«انديشة  
هاي علوم اجتماعي و به وارد حوزة انديشه  ) 1960-1930دهة  (اي خاص    است كه در دوره   

تـوان در نظريـة     ها و رويكردها را مـي     اوج تأثيرگذاري اين انديشه   . ويژه علم اطالعات شد   
فرض واحدي بود و آن     مبناي اين نوع طرز تلقي از اطالعات، پيش       . ارتباطات شانون يافت  

سنجي هم اين نكته بود كه      فرض علم  اولين پيش  .گيري است قابل اندازه » اطالعات«اين كه   
گيري كه بـر گرفتـه از   اين قابليت سنجش و اندازه . »گيري است و اندازه علم قابل سنجش    «

هاي آن دورة خاص بود، باعث شد كه تنها بر سر رويكردهاي پوزيتيويستي حاكم بر انديشه
در نتيجـه دو    . گيري مورد قبـول بمانـد     تعريف اطالعات اختالف نظر باشد، اما نفس اندازه       

گوها و معيارهاي مناسب بـراي سـنجش اطالعـات رونـق      گيري به عنوان ال   نوع كلي اندازه  
گيري معنـايي  گيري رياضي كه مبتني بر نظرية شانون بود و ديگري اندازه       يافت، يكي اندازه  

  ). 28-29، ص 1387حري، (براساس نظرية شرايدر 
گيـرد، ماننـد سـؤالي    سنجي مورد توجه قرار مياين كه آيا علم همان است كه در علم        

سنجي در واقـع بـا ابعـاد      علم. ها دربارة تعريف شانون از اطالعات مطرح شد       است كه بعد  
هـاي ذهنـي و     ملموس و عيني و بروندادهاي انتشاراتي علم سـروكار دارد و بـه وضـعيت              

در حالي كه با رويكرد معنايي علم هرگـز بـا نمادهـاي    . محتوايي و مفهومي آن توجه ندارد 
  .گيري نيستنجش و اندازهعيني و بروندادهاي انتشاراتي قابل س

سنجي تا حدود زيادي مبتني بر رويكردهاي پوزيتيويـستي و بـه            فرض فعلي علم  پيش
هر چند هنگامي كه به استنادها و ابعاد كيفي و ديگر          . خصوص الگوي رياضي شانون است    

. هاي كيفي توجه دارد تا حدودي به ابعاد و وجوه مقابل اين رويكرد هم توجه داردشاخص
به منزلة موضوع سـنجش  » علم«سنجي هم مانند اطالعات ار آن جا كه ناگزير با مفهوم      علم

هـايي ماننـد رياضـيات و آمـار، فلـسفه و      هاي حـوزه بايست از يافتهخود سروكار دارد، مي  
معناشناسي بهره بگيرد تا در تعيين چارچوب موضوعي خود به نوعي قطعيت نسبي دسـت          

  .پيدا كند
اي از ابهام قرار دارد ها به خاطر پيچيدگي در هالهگيري و سنجشندازهابعاد كيفي اين ا

و شايد به اين دليل نظرية رياضي، صرف نظر از روايي الزم در سنجش ابعاد انساني، بيشتر          
كليد گمشده زير تيـر چـراغ   ) 35، ص 1387(يعني به گفتة حرّي . گيردمورد توجه قرار مي   
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يل كه كليد آن جا گم شده است، بلكه به اين دليل كه آنجا  نه به اين دل   . شودوجو مي جست
هاي مـديران و افـراد بـراي    از طرفي وجود معيارهاي عيني يكي از خواسته   . تر است روشن
  .كندگيري است كه از جدال بر سر مسائل مبهم و كيفي جلوگيري ميتصميم

يست، اما هنگامي كه گيري نمقدار علم در مرحلة ذهني به راحتي قابل سنجش و اندازه
. كندگيري پيدا ميهاي اطالعاتي عيني شد، قابليت سنجش و اندازهاين علم در قالب محمل 
  .هاي اطالعات، احتمال نقش كليدي دارددر اينجا هم مانند نظريه

در نظرية رياضي اطالعات، پيـامي داراي اطالعـات بيـشتري اسـت كـه از نمادهـاي                  
اي يعني ميان طول زنجيرة رمزها و مقدار اطالعات رابطـه    . ددودويي بيشتري برخوردار باش   

ايـن نكتـه هماننـد سـنجش دانـش براسـاس       ). 41، ص 1387حـري،   (مستقيم وجود دارد    
سنجي ترفندهايي بـراي تعـديل      هرچند در علم  . سنجي است شاخص تعداد مقاالت در علم    

  .اين سنجه وجود دارد
بيـشتر باشـد، احتمـال      ) طـول زنجيـره    (هاي احتماالت، هر چه تعـداد     براساس نظريه 

در حـالي كـه در نظريـة معناشناسـي اثربخـشي            . بيـشتر خواهـد بـود     ) اثربخـشي (دريافت  
سنجي ايـن اثربخـشي   در علم. ها و رمزهاكند نه تعداد بيت اطالعات، ميزان آن را تعيين مي     

استنادهايي كـه  گيرد يا ميزان در قالب ميزان ارجاعاتي كه به يك منبع اطالعاتي صورت مي       
البته اين كار بـا انتقادهـايي   . گيرددارد، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي   هر منبع دريافت مي   

  .هم همراه است
گيري و مطالعة اطالعات، علم و دانـش وجـود       رويكردهاي گوناگوني نسبت به اندازه    

. ارائه شده استترين رويكردها دربارة اين مفاهيم     ترين تا ذهني  طيف وسيعي از عيني   . دارد
ها است و شناخت دقيـق در       ترين مفاهيم در تمام علوم و دانش      گيري يكي از اساسي   اندازه

گيـري  ها به دنبال انـدازه    ها در تمام حوزه   تمام نظريه . گيري است اي مستلزم اندازه  هر زمينه 
  .ها با يكديگر هستندميزان ارتباط مفاهيم، اطالعات و پديده

گيـري ابعـاد و مفهـوم    ارة اطالعات وجود دارند هم به دنبال انـدازه     هايي كه درب  نظريه
اطالعات هستند و هر يك با رويكرد خاص خود سعي دارند اطالعات را شناسايي نموده و 

گيري اطالعات در مبداء ارسال نظرية رياضي اطالعات به سنجش و اندازه. گيري كننداندازه
شناختي ميزان اطالعات را در مقـصد مـورد بررسـي و      نظريه سيبرنيتيكي و معنا   . تأكيد دارد 

هاي نـاظر  دهند، حتي نظريه كوانتوم در اصل بيانگر اين است كه تجربه     گيري قرار مي  اندازه
توان پي توان اندازه گرفت و به چه ترتيب ميهاي فيزيكي يا زيستي را چگونه مي      بر سامانه 
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  . كندبرد كه دنياي ما چگونه عمل مي
ة اطالعات و ارتباطات علمـي عناصـري از هـر دو رويكـرد عمـدة رياضـي               در مطالع 

توان بـا   براي مثال مفهوم اطالعات را مي     . حضور دارند ) شناختي(و معناشناختي   ) فيزيكي(
نظمي قياس كرد و روابط استناد و يا نويسنده را در ترسـيم سـاختارهاي               مفهوم فيزيكي بي  

اي مبتني بر روابط استنادي، بـر      يل نظام ارتباط مجله   گارفيلد در تحل  . اجتماعي به كار بست   
مفهوم شانوني اطالعات تكيه دارد؛ در حـالي كـه اسـمال در بررسـي اسـتنادها بـه عنـوان                

وايـت بـر هـر دو مفهـوم     . نمادهاي مفهومي، به ديدگاه معناشناختي اطالعـات اشـاره دارد         
 در پـيش   تريو ووترز ديدگاه عام   دارد و بن مارتين، ايروين، كرانين، كوزنز،        اطالعات نظر   

 -277، ص 1387موئـد،  (گيـرد  اي پيـشي مـي  گيرند كه بر انگاره يا رويكرد واحد رشته     مي
278.(  

توان بـا نظريـة كوانتـومي اطالعـات         حري عقيده دارد هر گونه مبادلة اطالعاتي را مي        
ا دانش مدون و نيـز  از جمله اين موارد ارتباط انسان ب . گيري قرار داد  مورد سنجش و اندازه   

از آنجا كه در حوزة كتابداري و علم اطالعات . ارتباط دانش مكتوب با دانش مكتوب است     
در بسياري از مواقع يك سوي مبادلة اطالعات به نـوع مـدون آن اختـصاص دارد، نظريـة                   

هـاي  سنجي و كـنش  كوانتومي اطالعات را در فرايند بازيابي اطالعات، به خصوص در علم     
  ).72، ص 1378حري، (توان تجربه كرد ه استناد نيز ميمربوط ب

هاي هاي بنيادين سروكار دارد، تأثير عميقي بر حوزه       از آنجا كه نظرية كوانتوم با پديده      
نصيب مانـده   اي از تأثير اين نظريه بي     به طوري كه كمتر حوزه    . مختلف علوم گذاشته است   

شود، سخن از نظرية ت چگونه ادراك مي براي مثال در پاسخ به اين پرسش كه واقعي        . است
سنجي هم از اين قـضيه  اطالعات و ارتباطات و حتي علم. كوانتومي مغز به ميان آمده است     

دهنـد،  از اين رهگذر پنج مفهوم پايه كه بنيان نظرية كوانتوم را تـشكيل مـي            . مستثني نيست 
  :دربارة سنجش بروندادهاي علمي هم قابل تفسير است

  

  ذره/ لتي بودن موجاصل دو حا. 1
اي دو نقشي است كـه هـم        هاي كوانتومي پديده  علم هم مانند اطالعات و ديگر پديده      

اطالعات بالفعل يا (اي و هم نقش ذره) اطالعات بالقوه يا محتواي علم  (داراي نقش موجي    
گيري جامع علم مستلزم توجه بـه       هرگونه اندازه . است) هاي اطالعاتي تبلور علم در محمل   

 -هـاي علمـي   ارزيـابي .  دو نقش است و سنجش يكي از اين دو ناقص و ناكافي است             اين
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  .پژوهشي هم مبتني بر مطالعة ارجاع و استناد است
  

  اصل عدم قطعيت. 2
شـناختي پوزيتيويـستي اسـت،    گيري برگرفته از رويكردهـاي معرفـت  مشاهده و اندازه 

عتقدند كه جهان اجتماعي ماهيتي كند و مگر بودن را رد ميمدرن، مشاهده رويكردهاي پست
هـاي مـورد مطالعـه درگيـر     نسبي دارد كه بايد از نقطه نظر افرادي كه مـستقيماً در فعاليـت     

گـر آگـاه را در هـستة        نظرية كوانتومي انسان مشاهده   . هستند به شناخت آن مبادرت ورزيد     
). 72ص ، 1387حـري،   (دهـد   هاي اطالعاتي و علمـي قـرار مـي        گذاريارزشيابي و ارزش  

گر عـالم را از طريـق مـشاهدة خـود در         مشاهده. تفسير در بطن نظرية كوانتوم نهفته است      «
  )50، ص 1387حري، (» يابد مي

يكي از اصول نظرية كوانتوم اصل عدم قطعيت است كه براي توصيف شرايط سنجش       
عـالم  اين اصل نه تنها قواعد جديـدي را بـراي   . رسددادهاي علمي مناسب به نظر مي   برون

گيـري نـشان    هاي نوي را نيز براي تفكـر دربـارة سـنجش و انـدازه             كند، بلكه راه  تعيين مي 
كنـد جايگـاه مـشخص، سـرعت       ذرات كوچكي كه نظريـة كوانتـوم توصـيف مـي          . دهد مي

هاي مشخص، شبيه آنچه كه در اشياء مورد توصـيف فيزيـك كالسـيك           مشخص و گذرگاه  
هاي ذرات را بر حسب ارزش مشخـصي    گاه و ويژگي  نظرية كوانتوم جاي  . شناسيم، ندارد مي

اصل عدم قطعيت در    ). 48، ص   1387حري،  (كند  كه ممكن است كسب كنند، توصيف مي      
چون و چـرا  گيري با قطع و يقين و به صورت بيواقع بيانگر اين است كه سنجش و اندازه     

ت جزمـي نگـاه   غير قابل تصور است، بنابراين نبايد به سنجش بروندادهاي علمي به صـور     
  . كرد

  

  المكاني. 5كليت و . 4درهم تنيدگي كوانتومي، . 3
ها سنجي هم مانند نظرية كالسيك اطالعات، تمام تالش متخصصان و شاخص       در علم 

هاي اطالعـاتي   هاي اين حوزه برآن بوده است تا مقدار اطالعات موجود در محمل           و روش 
 وارد عرصة معنا شده است، حال آن كه كمترگيري اين سنجش و اندازه. گيري كنندرا اندازه

هاي اطالعاتي بخش و هدف اصلي ارتباط علمي است و نه معنا و مفهوم موجود در محمل     
اين در حـالي اسـت كـه براسـاس نظريـة كوانتـومي اطالعـات،        . محمل و عالئم ثبت شده   

ضمون تـوان آنهـا را محمـل و مـ    سنجش هر يك از دو سوي مرتبط به هم كه در اينجا مي            
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هـاي قبلـي   ها و پيش داشـته   فرضها و پيش  تلقي كرد، بدون توجه به ديگري و حتي زمينه        
  . ، ناقص و ناكافي است)دانش پايه(

. انديشة غالب در حوزة ارتباطات با روح نظريـة كوانتـوم هماهنـگ و سـازگار اسـت          
اي در  زيـه كند كه ميان فرستنده و گيرنـده جـدايي و تج          ناپذيري كوانتومي ايجاب مي   بخش

هاي متعدد ثابت شده اخيراً با آزمون.  بدانيميناپذير بخش  نظر نگيريم و نظام ارتباطي را كل
بنابراين . دهداست كه پرتو ضعيفي از نور، پيوسته گيرنده و فرستنده را به يكديگر پيوند مي 

ـ            اط هر نوع تالشي براي مداخله در اين فرايند و سنجش مجزاي هر يـك از دو سـوي ارتب
توان بدون توجه به يك سوي ارتباط اين نظام ارتباطي را مورد سنجش و ميسر نبوده و نمي
حتي در ارتباطات   . اين كليت و وحدت مختص ارتباطات كوانتومي نيست       . مطالعه قرار داد  

تنها در يك سوي ارتباط نيست، بلكـه از         » معنا«گو ميان دو نفر     وانساني هم به هنگام گفت    
گيرد، حتي از زمينة گفت و گو فراتـر رفتـه و از كـل سـاختار     فتگو نشأت ميكل فعاليت گ 

را المكان دانست، يا  » معنا«توان  در اين وضعيت است كه مي     . گذرداجتماعي و زباني درمي   
از ايـن رو تحليـل مكـاني    . مانـد دست كم در مكانيت يكي از دو سوي گفتگو محدود نمي    

كنـد و مـانع   مز، دامنة مفهـومي ارتبـاط را محـدود مـي      صِرف از منظر فرستنده، گيرنده و ر      
  ). 56-55، ص 1378حري، (شود شناخت جوهرة گفتگو مي

هاي علمي دو بعد اصلي دارد كـه بيـانگر   فرايند ارزيابي فعاليت ) 1999(از نظر ووترز    
  . دو مفهوم اصلي اطالعات در علم اطالعات است

چرخة داوري خبرگان ممكن . رار داددر يك سوي اين فرايند چرخة داوري خبرگان ق   
هاي مختلف متفاوت باشد يا تحت تأثير عقايد و عالئـق افـراد،   است در كشورها و فرهنگ 

هـر  . ها، حكومت و به طور كلي مالحظات سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار بگيـرد              گروه
 به هـر حـال   چند نبايد به چرخة داوري خبرگان مانند يك فرايند دقيق علمي نگاه كرد، اما        

  . آيد پژوهشي به حساب مي-هاي علمييكي از مهمترين وجوه ارزيابي فعاليت
دهد چرخة داوري خبرگان با يك پيشنهادة پژوهش  نشان مي3-6همان طور كه شكل  

گيـرد و پـس از   اين پيشنهاده توسط خبرگان مورد ارزيابي و داوري قرار مـي     . شودآغاز مي 
خبرگان همكار در يك حـوزة تخصـصي سـرانجام پـژوهش      پذيرش پيشنهاده توسط ديگر     

شـود و توسـط ويراسـتار و      انجام گرفته و در قالب يك مقاله وارد فرايند اصلي داوري مي           
  .گيردسپس براي انتشار توسط داوران مورد ارزيابي قرار مي

ها و حق تقدمي كـه بـراي هـر يـك از      دهي به اولويت  در اين ارزيابي داوران با شكل     
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مشي كلـي و مـسير جريـان پـژوهش تـأثير           شوند، به نوعي بر خط    م ارائه شده قائل مي    اقال
بـه ايـن صـورت ارزيـابي     . كننـد گذارند و خطوط اصلي و آيندة پژوهش را تعيـين مـي      مي

گيري اهداف جديد و تدوين پيشنهادهاي پژوهـشي        هاي علمي و پژوهشي بر شكل     فعاليت
  . گذاردجديد تأثير مي

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ).1999ووترز، (چرخة داوري خبرگان : 3-6شكل 

  
چرخة استناد قرار دارد كه بـا مفهـوم شـانوني          ) 4-6شكل  (در سوي ديگر اين فرايند      

ها و كليدواژه. گيرنداطالعات همخواني دارد در اين جا مستندات جاي قضاوت افراد را مي    
هاي علمي  دي تعيين كنندة نقشه   هاي همايندي واژگان و هم استنا     تعداد استنادها و شاخص   

هاي علمـي  در چرخة استناد دانشمندان و پژوهشگران يك حوزة خاص در ارزيابي          . هستند
در اين  . كننده هستند  سنجي در اين جا تعيين    موقعيتي انحصاري ندارند، بلكه ترفندهاي علم     

  . گيردچرخه علم به عنوان يك فرايند اطالعاتي مورد توجه قرار مي
  

 ارزيابي

داوري 

 خبرگان

مقالة ارائه شده براي 
 فرايند داوري

  بندياولويت

 پيشنهاده

 پژوهش

 مĤخذ

 مقاله
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  )1999ووترز، (چرخة استناد : 4-6 شكل

  
سـنجي اسـت و طـرف ديگـر آن در     يك طرف اين چرخه در اختيار متخصصان علـم       

با تركيـب ايـن دو چرخـه، فراينـد ديگـري شـكل             . حوزة كار متخصصان هر حوزة خاص     
در بـر  ) 5-6شكل (فرايند تعامل . كندگيرد كه ووترز از آن به عنوان فرايند تعامل ياد مي      مي

كند كه تحليل هم در اين راستا اشاره مي) 2005(موئد . گيرندة هر دو مفهوم اطالعات است
اي درسـت و سـودمند   شناسي، بايد به شيوهاستنادي و بازنگري اهل فن به عنوان دو روش        

ووتـرز ايـن فراينـد      . اي حاصل شـود   در يكديگر تلفيق شوند تا نتايج جامع و قابل استفاده         
  .به نمايش گذاشته است) 5-6شكل (ركيبي را به صورت زير ت

  

كليدواژه

 مĤخذ

 مقاله

  هاي علمينقشه

  استناد

  هايشاخص
  هم استنادي

  بسامد استناد

هاي شاخص
 همايندي واژگان
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  ).1999ووترز، (فرايند تعامل : 5-6شكل

  



  
  
  
 

  

7  
  

    گيرينتيجه
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  سنجيعلمشناختي  معرفتجايگاه تحليلي بر مباني و
سـنجي شـكل    در راستاي رسيدن به يك چارچوب نظـري روزآمـد از علـم   كتاباين  

خالصـه   1-7توان در قالب شكل      را به طور كلي مي     اثرهاي اين    تمامي تالش . گرفته است 
شناختي شناسي است، هم مباني معرفتسنجي و معرفت علماين شكل هم بيانگر رابطة. كرد
هـاي پايـه،   سنجي در بين حوزهبه عالوه جايگاه علم. سنجي را به نمايش گذاشته است     علم

هـاي اطالعـات و فراينـد    ابعـاد مختلـف نظريـه   . دهدمرتبط و موازي را به خوبي نشان مي     
چگـونگي توجـه بـه      . صور اسـت  معروف داده، اطالعات، و دانش هم در اين شكل قابل ت          

به طور كلـي ايـن   . سنجي و راهكارهاي پيشبرد آن نيز در اين تصوير روشن شده است    علم
سنجي در سرتاسر ايـن     شناسي علم توان نتيجة تأمالت پژوهشگر دربارة معرفت     شكل را مي  

  . دانستكتاب
بـه   -شناسـي دهد رويكردهاي مختلفي در معرفـت     نشان مي  1-7همان طور كه شكل     

تـوان ايـن رويكردهـا را شـامل         بـه طـور خالصـه مـي       .  وجـود دارد   -عنوان مبناي دانـش   
گرا و از سوي ديگر رويكردهاي تفسيري، انتقـادي         رويكردهاي سنتي، پوزيتيويستي و كمي    

شناسي هرچند عملگرايي با رويكردهاي نوين در معرفت. مدرن دانستو به طور كلي پست  
سنجي رويكـرد عملگرايانـه   گيري علما به مقتضاي مباني شكل    هم همخواني بااليي دارد، ام    

هـاي  هـا و نمايـه  گيـري پايگـاه  كارهاي گارفيلـد و شـكل   . به بخش ديگر اضافه شده است     
شناسي در عصر حاضر در قالـب شـكل         معرفت. استنادي نمود روشن اين عملگرايي است     

-علم، فلـسفة علـم، جامعـه   تاريخ : نوين خود يعني مطالعات علم و ابعاد مختلف آن شامل     

. سـنجي و حتـي روانـشناسي علـم، نمايـان شـده اسـت       شناسي علـم، اقتـصاد علـم، علـم       
رويكردهاي كيفي و كمي و نظري و عملي و ابعاد رياضي و شناختي اطالعات، در دوسوي 

شناسي اين رويكردها برگرفته از همان رويكردهاي بنيادين معرفت       . اين طيف حضور دارند   
-سنجي در اين ميان از رويكردهاي كمي و عملي و ابعاد رياضي اطالعات بهره      معل. هستند

مند شده و از آنها استفاده نموده است، اما ارتباط مستقيمي با رويكردهـاي كيفـي و نظـري        
-شناسي به عنوان اساس و بنيان علمسنجي و معرفتپيوند ميان مطالعات علم و علم     . ندارد

سنجي چه در سطح نظري و مباني پژوهش و از همان د كه علمشوسنجي، هنگامي كامل مي
هـاي خـود از دو سـوي ايـن نظـام        آغاز پژوهش، چه در هنگام تحليل و تفـسير شـاخص          

ارتباطي استفاده كند و از مباني ابتدايي و ادراك نظري مورد نياز براي ايجاد و بـه             ) الگوي(
  .ها غافل نباشدكارگيري شاخص
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  سنجيشناسي، مطالعات علم، علم اطالعات و علمنظام ارتباطي معرفت: 1-7شكل 
  

شناسي است، اما سنجي رويكردهاي كمي و عملگرايانه در معرفت     مبناي مطالعات علم  
شناسي رويكردهـاي مختلفـي دارد و      معرفت. اين رويكردها به تنهايي كامل و جامع نيستند       

سنجي هم هـر چنـد گـرايش        شود، مطالعات علم  يستي خالصه نمي  تنها در رويكرد پوزيتيو   

شناسي، تاريخ، فلسفه، جامعه
  اقتصاد و روانشناسي علم

  )ابعاد شناختي اطالعات( 

رويكردهاي تفسيري، 
 مدرنانتقادي و پست

ويكردهاي پوزيتيويستي ر
  و عملگرايانه

  شناسيمعرفت
 )دانش(

تاريخ، روانشناس، اقتصاد و 
  ابزارها و -شناسي علمجامعه
  هاي سنجش علم در عملفناوري

 )ابعاد رياضي اطالعات(

رويكردهاي كمي و 
  عملي

 

رويكردهاي كيفي و 
  نظري

پيوند رويكردهاي كمي و 
  ) رويكرد تركيبي(كيفي 

  يا نظر و عمل

  برنامة پژوهش مبتني بر ادراك نظري جامع و همه جانبه. 1
توصيف و تفسير درست دستاوردها و نتايج حاصل از به كارگيري تحليل . 2

 سنجي هاي علم و شاخصاستنادي

  سنجيعلم
 )داده(

  مطالعات علم
  علمِ علميا 

  )اطالعات علمي(

 داوري

 خبرگان
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تري از ادراك نظري به كار گرفته  كمي دارد، اما از نظر مبنا و اصول بايد در چارچوب وسيع
ــوع و جــامع    ــاد و رويكردهــاي متن ــد براســاس اصــول و ابع ــت هــم باي شــود و در نهاي

ي صِـرف        سنجي كم رويكرد مطالعات علم  . شناسي تفسير شود   معرفت ي است، اما نبايد كمـ
در ايـن  . شناسي صورت بگيردباقي بماند، بلكه بايد مبتني بر اصول متنوع و بنيادين معرفت    

دربارة كتابداري و علم اطالعات پيشنهاد ) 1995(جا مسئله برخالف آن چيزي است كه باد 
ت كـه رويكـرد      اطالعات معتقـد اسـ     شناسي كتابداري و علم   باد در مطالعة معرفت   . كندمي

گرايـي در ايـن    شناختي پديدارشناسي تفسيري بايد جايگزين رويكرد منسوخ  اثبات     معرفت
در حالي كه در اين شكل بحث جايگزيني مطرح نيست، اتفاقاً رويكرد غالـب              . حوزه گردد 

تـر  بايد همان رويكرد گذشته باقي بماند، اما اين رويكـرد بايـد در يـك چـارچوب وسـيع                
تفـاوت  .  به اجرا درآيد و در آخر هم بايد در اين چـارچوب تفـسير شـود                )مطالعات علم (

كند در اين است كه باد از رويكـرد انتقـادي        ديگر اين پژوهش با آن چه كه باد پيشنهاد مي         
هـاي پيـشرو علـوم     در حالي كه رويكـرد غالـب در ديگـر حـوزه           . آوردحرفي به ميان نمي   

يشنهاد باد براي كتابداري تـا مرحلـة دوم از سـه    پ. اجتماعي با اين عنوان معرفي شده است  
. نظرية انتقادي، پيش رفته اسـت     ) پديدارشناسي تفسيري و ج   ) پوزيتيويسم ب ) مرحلة الف 

  . مدرن هم توجه شده استدر اين جا به رويكرد انتقادي و ديگر رويكردهاي پست
ي          و همچنـين  گـرا  در اوايل قرن بيستم رويكـرد غالـب بـه علـم، پوزيتيويـستي و كمـ

. نگاه غالب به علم بر اين اساس شكل گرفته و به اين مـوارد محـدود بـود     . عملگرايانه بود 
فلسفة علـم و تـاريخ علـم هـم كـه بـه دنبـال           . شديعني علم براساس اين الگو تعريف مي      

شد، همنوايي با اين رويكرد بودند، به مفهوم محدودي كه در آن دوران از علم برداشت مي               
هايي سرانجام بـه ابـداع مفهـوم علـمِ علـم توسـط برنـال                نتيجة چنين تالش  . روي آوردند 

علمي كه بتواند خود علم را به روشي كه در آن زمان از مقبوليت بااليي          . منجر شد ) 1939(
شد، مورد تجزيه و تحليل و مطالعه       برخوردار بود و تنها رويكرد پذيرفته شده محسوب مي        

يگر براي عينيت كامل بخشيدن بـه ايـن مطالعـات و عملـي       اما هنوز يك قدم د    . قرار بدهد 
طوري كه . شدكردن آن باقي بود كه آن هم با فروكاهي مفهوم علم به اطالعات علمي ميسر 

سنجي، ناليموف و دوبروف به علم به عنوان يك فراينـد اطالعـاتي توجـه            گذاران علم بنيان
و اسـتفادة مناسـب از علـم كـه مـستلزم         به كارگيري   . 1: اين موارد دو دليل داشت    . داشتند

سـازي بـا ديگـر    هماهنگ نمودن اين نوع كمي   . 2. مديريت و مطالعة آن به روش كمي بود       
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ها كه مبتني بر فلسفة علم غالب در آن زمان شكل   مطالعات سنجشي و كمي در ديگر حوزه      
  .گرفته بود

 نهـاد اجتمـاعي   برنال معتقد بود مطالعة علم به عنوان يـك موضـوع پـژوهش و يـك          
هايي مانند تاريخ علم، فلسفة علـم و غيـر آن   پيچيده، نيازمند يك علم خاص است و حوزه  

دوبروف هم . رسيدندكه در آن دوره متكفل مطالعة علم بودند، به نظر او ناكافي و ناقص مي
 هـاي پژوهـشي  ريزي و مديريت فعاليتنگري، برنامه علمِ علم را به عنوان اصول كلي آينده       

  ). 2001گرانوفسكي، (كرد تعريف مي
تكرار اصطالحي دو كلمه    . شناسي دارد علمِ علم طنيني هماهنگ و همخوان با معرفت       

شناسي غالب در اوايل قـرن بيـستم ظهـور يافتـه     از يك مفهوم كه مبتني بر رويكرد معرفت       
  : است

  علمِ علم؛ و = علم + علم
  . شناسيمعرفت= معرفت+ معرفت

از ايـن رو  . ل تفكر غالب دربارة معرفت، در اوايـل قـرن بيـستم اسـت       علمِ علم حاص  
شناسي در عصر حاضر و برگرفته از مفهوم علـمِ      مطالعات علم در واقع روايت تازة معرفت      

هـاي دور،  در دنياي كنوني ديگر مثل گذشـته    . علم است كه در اوايل قرن بيستم مطرح شد        
 و سفت و سـخت از درسـتي و صـحت در            كسي به دنبال يافتن يك چارچوب نفوذناپذير      

گرايـي اسـت، از ايـن رو امـروزه        مـدرن، نـسبي   رويكرد غالب پست  . شناسي نيست معرفت
. رسندتر به نظر ميتر و دست يافتنيشناسي واقعيمطالعات علم و فناوري نسبت به معرفت

مامي آنهـا   شناسي ابعاد كيفي و كمي زيادي دارد كه هدف ت         مطالعات علم هم مانند معرفت    
از اين ميان بخشي از مطالعات كمي كه وابـسته بـه   . توسعة علم و استفادة بهينه از آن است     

شـناختي  اسناد و مدارك است و وجه مشخصة آن مطالعة علم با استفاده از مـدارك كتـاب                
  .سنجي نام گرفته استاست، علم

سـپونتيك از يـك     ك ا  شو 1957دارد در سال    ابراز مي ) 2010(آن گونه كه ليدزدورف     
طرف و تنگناي مالي از سوي ديگر، دانشمندان امريكا و كشورهاي اروپايي آن دوره را كـه         

حاصـل مجموعـة ايـن      . نگرش پوزيتيويستي داشتند به تأمل و ارائة راهكـار واداشـته بـود            
 و پژوهشگران مطالعـات علـم در آن         دانشمندان. سنجي بود ها رسيدن به راهكار علم    تالش

از طرفـي مـديريت ايـن      . خواستند نتايج اين مطالعات را كاربردي و عملياتي كنند        دوره مي 
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ي                ي كردن علم بود، به اين خاطر آنها به مطالعـات كمـفرايند مستلزم عينيت بخشيدن و كم
  . سنجي روي آوردندعلم و علم
-نمايان اسـت، علـم    ) 1-2شكل  (طور كه در فصل دوم و در نمودار ليدزدورف          همان

هـاي  نظريـه (شناسـي علـم و كتابـداري و علـم اطالعـات             در پيوند با حوزة جامعه    سنجي  
آورند كه از نظر ليـدزدورف بـه   اي را به وجود مي، نمودار سه شاخه  )اطالعات و ارتباطات  

هرچند . به حساب آورد) جهان دانش(توان آن را حوزة مطالعاتي علم و دانش طور كلي مي
شناسي علم و كتابداري و علـم اطالعـات   هاي جامعهبا حوزهسنجي بيشترين ارتباط را    علم

سنجي درگير هـستند و     هاي دانش و فناوري با علم     دارد، نبايد فراموش شود كه تمام حوزه      
  . بنابراين بايد سهمي در آن داشته باشند

سـنجي بـا مطالعـات علـم و         رسد با وجود همبستگي باالي علم     از اين رو، به نظر مي     
شـناختي برگرفتـه از   ك طرف و توجه به بن ماية آن كه همـان رويكـرد كتـاب      فناوري از ي  

اي مـورد  اي ميان رشتهبايد بيشتر به عنوان حوزه   . مطالعات كتابداري و علم اطالعات است     
سنجي همچنان  علم. هاي علمي قادر باشند در آن مشاركت نمايند  توجه باشد كه تمام حوزه    

را به منظور ارتقاء و خودآگـاهي       ) شناسيمعرفت(فلسفة علم   هاي نوين در    تواند ديدگاه مي
امـا در نهايـت   . شـناختي علـم اسـتفاده كنـد    هـاي جامعـه  از نظريـه  . مورد كاوش قرار دهد   

از . هاي علوم را بازتاب دهد و در راستاي پيشبرد آن قدم بـردارد            رويكردهاي تمامي حوزه  
شـناختي در وراي انديـشة   عرفـت فـرض م  شناسي روشن است كه مباني و پيش  نظر معرفت 

سنجي با تمام علوم اما از آن جا كه علم   . سنجي مبتني بر پوزيتيويسم و عملگرايي است      علم
  .ها استفاده كندشناسي در تمام حوزهسروكار دارد بايد از تمام رويكردهاي معرفت

سنجي صورت گرفتـه، توسـط   هايي كه در جهت نشان دادن جايگاه علم يكي از تالش  
هر چند تا حـدودي  ) 1-2شكل (نمودار سه شاخة ليدزدورف . ليدزدورف انجام شده است  

براي مثال همان طور كه . اي موارد قابل نقد استسنجي است، اما در پارهبيانگر جايگاه علم
يا جهان دانـش مـورد نظـر    (دهد، مطالعات علم نشان مي 1-7ابعاد مطالعات علم در شكل      

. هـاي اطالعـات و ارتباطـات نيـست        شناسـي علـم و نظريـه      امعهمحدود به ج  ) ليدزدورف
تري دارد، يعني از يك سو جزء اصلي و برگرفته از سنجي با اين دو حوزه ارتباط عميق  علم

بـه  ) شناسي علم معرفي شده اسـت كه در نمودار ليدزدورف با عنوان جامعه   (مطالعات علم   
و از طرفي به لحاظ سنخيت در نوع       شناسي و فلسفة علم است،      عنوان شكل جديد معرفت   

بـه  . معرفت و گرايش به مديريت دانش با كتابداري و علم اطالعـات ارتبـاط عميقـي دارد         
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سـنجي بيـشتر   سنجي از يك طرف با مطالعات علم كه زمـان ظهـور علـم      عبارت ديگر علم  
اطات كه  هاي اطالعات و ارتب   شناختي داشته ارتباط دارد و از طرفي با نظريه        رويكرد جامعه 

. هاي اطالعاتي اسـت، مـرتبط اسـت   آن هم همان مطالعات علم در قالب فرايندها و محمل      
سـنجي را بـا   توان مبناي نظري علـم اين دو در واقع يكي هستند و به اين دليل است كه مي  

توجه به اين دو بعد بيانگر اين امر است كه همـان  . هاي اطالعات تحليل و تبيين كرد   نظريه
آمده است، در ارزيابي پژوهش و علم و دانش نبايد مقهـور رويكـرد       1-7ر شكل طور كه د  

گرا شد، بلكه بايد آن را با تفسير و انتقاد و داوري خبرگـان تكميـل           شناختي و مدرك  كتاب
سنجي رويكرد كمي به مطالعة علم است، اما نبايد در البته روشن است كه گرايش علم  . كرد

و بدون توجه به ابعاد كلي و كيفي علم دربارة آن بـه داوري و              حد كمي صِرف باقي بماند      
  .ارزيابي بپردازد

-بـرون . هاي علمي و پژوهشي ابعـاد گونـاگوني دارنـد        نبايد فراموش شود كه فعاليت    

آيد كه نبايد به اشتباه جـايگزين  دادهاي انتشاراتي و مكتوب يكي از اين ابعاد به حساب مي  
هاي علمـي و   اين رو بايد دانست كه سنجش و ارزيابي فعاليتاز. ديگر ابعاد آن تلقي شود   

اي است كه اجراي آن مستلزم توجه به ابعاد گونـاگون     پژوهشي كار بسيار ظريف و پيچيده     
  . مطالعات علم است

هـاي علمـي و   يكي از راهكارهاي جامعيت بخشيدن بـه سـنجش و ارزيـابي فعاليـت         
هـاي  به اين معني كه نبايد تنها بـه جنبـه   . استپژوهشي توجه به ابعاد مختلف شناختي آن        

. هاي شناخته شده بسنده كردهاي خاص در ارائة شاخص   كمي و آمار و رياضيات و فرمول      
در اين راستا مطالعـة     . بلكه بايستي علم و پژوهش را از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد            

لم و پژوهش، اقتصاد علـم و   شناسي ع فلسفة علم و پژوهش، تاريخ علم و پژوهش، جامعه        
پژوهش، روانشناسي علم و پژوهش و زواياي گوناگون ديگر هم بايستي مورد توجه قـرار                

  .بگيرد
شناسي پاية علوم و به كارگيري مطلـق رويكـرد فيزيكـي در ابعـاد و            تفاوت در روش  

رسـد از آن جـا كـه    بـه نظـر مـي     . سنجي اسـت  هاي علم هاي شناختي يكي از چالش    مقوله
سنجي در دو سوي اين طيف حضور دارند، بايد در مطالعات علـم بـه      لعات علم و علم   مطا

سنجي به طور خاص، اين دو ديدگاه، حضوري پويا و به موقـع داشـته            طور كلي و در علم    
ايجاد نوعي وحدت در عين كثرت، يعني وحـدت در نگـرش پايـه نـسبت بـه كـل               . باشند
هاي هـر پـژوهش در ايـن مـورد         ت و ويژگي  هاي علوم و كثرت در توجه به مختصا       حوزه
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البته بايد دانست كه چنين وحدتي به سادگي قابل حصول نيست، و آن    . كارساز خواهد بود  
سنجي يا به طور كلـي مطالعـات   دارد چنانچه علم ابراز مي) 291، ص 1387(گونه كه موئد    

-اي جامع بـراي علـم     يهاي بدانيم، دستيابي به نظر    رشتهاي بين كمي علم و فناوري را حوزه     

اي بـه فعـاليتي بـين    سنجي يا تحليل استنادي، به دليل تالش براي انتقال فعاليتي چندرشـته     
هـايي  هاي علمي مختلف، انگارهبرانگيز خواهد بود، زيرا در حوزهاي چالشاي، مشغله رشته

 رشـتة علمـي،   اند و فراتر از آن اين كه حتي در يك  با تمايز بنيادين از يكديگر شكل گرفته      
اين . كندتر از اين هم ميهاي متمايز و منحصر به فردي وجود دارند كه كار را سخت    انگاره
سنجي و نظريـة اسـتناد چنـدان تـوجهي بـه آن      نظران مباحث علم  اي است كه صاحب   نكته

  .اندنداشته
ي عالوه بر ابعاد مطالعات علم، با فروكاهي علم به عنوان اطالعات علمي، رويكردهـا             

هم كـه در واقـع نماينـدة همـان          ) رويكردهاي رياضي و معناشناختي   (مختلف به اطالعات    
هستند، در اين نظام ارتبـاطي  ) يعني رويكردهاي فيزيكي و شناختي (رويكردهاي پاية علوم    

البته نبايد مفهوم اطالعات و به خصوص اطالعات علمي را چيزي غيـر از   . قابل ارائه است  
شود و اصوالً در ابتدا بيش از هر چيـز، ايـن    سنجي به آن پرداخته مي    آن دانست كه در علم    

اصوالً نـاليموف و    . سنجي مطرح بوده است   گذاران مفهوم علمِ علم و علم     مفهوم براي بنيان  
حتـي در ايـن نظـام، جريـان         . انددوبروف به علم به عنوان يك فرايند اطالعاتي نظر داشته         

-سنجي بدون توجه بـه معرفـت      علم. ابل تصور است  معروف داده، اطالعات و دانش هم ق      

كند كه معلوم نيست كارايي آن تا چه اندازه        شناسي و مطالعات علم، مقداري داده توليد مي       
  . است

ي بـودن   : سنجي از دو طرف متمايز و محدود شـده اسـت         علم ي   روش(كمـ هـاي كمـ
تـوان وجـوه   مايز را مـي در جاي خود اين دو نقطة ت  . شناختي بودن و كتاب ) شناختيجامعه

سنجي به حساب آورد، اما در عين حـال بـه عنـوان محـدوديت هـم مطـرح                   مشخصة علم 
هـاي آن بايـد بـه       سنجي با شناخت اين وجوه تمايز، براي گريز از محـدوديت          علم. هستند
سنجي چنانچه بخواهـد بـه عنـوان يـك     علم. هاي خود در مطالعات علم متوسل شود     ريشه

چنـين  . آفرينـي كنـد  هـاي مطالعـات علـم نقـش    ي بماند، بايد در تبيـين   حوزة تخصصي باق  
شـناختي خـود در مطالعـات       هاي روش شود كه از ريشه   مشاركتي تنها در صورتي ميسر مي     

همتـايي توليـد كننـد كـه پاسـخ         هاي بي سنجي قادرند داده  هاي علم روش. علم استفاده كند  
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سنجي بايد با مطالعات علـم    از اين رو علم    .بسياري از سؤاالت مطالعات علم را فراهم كند       
  .در ارتباط باشد
معتقد اسـت كـه نظريـة اسـتناد تنهـا      ) 429، ص 2001نقل در گليزر و لودل،    (اسمال  

بخشي از يك نظرية بزرگتر در ارتباط با اين موضـوع اسـت كـه علـم و پـژوهش چگونـه        
ابعـاد  . شـود علم تعريف مـي   سنجي هم در ارتباط با مطالعات       فعاليتي است، از اين رو علم     

دهد و چنانچه اين چارچوب مورد توجه قرار گيرد، قادر        كمي علم را مورد مطالعه قرار مي      
  . هاي جديد دربارة علم، كارساز باشدهاي كمي به ايجاد نظريهاست با ارائة داده

ب سنجي در يك چارچوسنجي از همان ابتدا به ضرورت توجه به علمگذاران علمبنيان
سـنجي بخواهـد   براي مثال ناليموف عقيده داشت كـه چنانچـه علـم       . اندتر توجه داشته  كلي

گيري شـود؟ چگونـه   پيشرفت كند بايد به اين سؤاالت پاسخ دهد كه چه چيزي بايد اندازه           
سـنجي بـه   گيـري شـود؟ قابليـت و كارآمـدي علـم     گيري شود؟ چرا بايد انـدازه     بايد اندازه 

كند كـه از  ناليموف حتي اين سؤال را مطرح مي     . ن سؤاالت دارد  چگونگي پاسخگويي به اي   
؟ و در اين راستا در يكي از آخرين مقاالت خـود      1سنجي چه انتظاري بايد داشته باشيم     علم

سنجي با آثار موجود دربارة منطق رشـد علـم         در فلسفة علم، ضرورت تركيب رويكرد علم      
-هم بـر ضـرورت يكپارچـه      ) 2001( لودل   گليزر و ). 2001گرانوفسكي،  (تأكيد نموده بود    

  .اندشناسي علم تأكيد داشته سنجي و جامعهسازي مطالعات علم
سنجي به صورت مجـزا و بـدون توجـه بـه ابعـاد              پردازي دربارة علم  از اين رو نظريه   

فـرض اساسـي   سنجي و پيشسؤاالت بنيادين زيادي دربارة علم  . مطالعات علم ميسر نيست   
پرسـد كـه   مـي ) 1978(براي مثال هولتون . گيري علم مطرح است دازهآن يعني سنجش و ان    

آيا سنجش علم «دارد كه بيان مي) 2001(يا گرانوفسكي   » توان علم را اندازه گرفت؟    آيا مي «
سنجي است موئـد  يا در مورد تحليل استنادي كه كه مهمترين روش علم      » پذير است؟ امكان

گيـرد؟ يـا    ميتحليل استنادي چه چيزي را اندازه «كند كهاين سؤاالت را مطرح مي ) 2005(
-يا اين سؤاالت كه در علم» گيرند، آنچه را كه بايد اندازه بگيرند؟استنادها چگونه اندازه مي

گيري اسـت؟ اگـر پاسـخ       شود؟ آيا اصوالً علم قابل اندازه     گيري مي سنجي چه چيزي اندازه   
سـنجي بـه تنهـايي قـادر بـه      ؟ مسلماً علـم  گيري شود و چرا   مثبت است، چگونه بايد اندازه    

شناسي و پاسخگويي به اين سؤاالت نيست، بلكه اين سؤاالت بنيادين در چارچوب معرفت    
  . گيري و تحليل استبه خصوص شكل نوين آن يعني مطالعات علم قابل پي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. What do we expect from scientometrics? 
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شناسي خاصي باشد و اگر مطالعات علم را آغاز هر پژوهش بايد مبتني بر اصول روش
شناسي در دنياي معاصر بـدانيم، هـر عمـل و پژوهـشي در      ازة فلسفة علم و معرفت    شكل ت 
سنجي بايد مبتني بر اصول مطالعات علم باشد و دستاوردهاي آن نيز بايد با اين اصـول   علم

سـنجي هـم   هـاي علـم  نتايج و دستاوردها و يافته. تفسير شده و در عمل به كار گرفته شود      
سـنجي نتـايجي   فرض كنيد مطالعات علـم . ماند ناتمام باقي مي   بدون تحليل و نقد ناكافي و     

-اند، آيا همين دادهها، مؤسسات و كشورها دست يافته دربارة كارهاي علمي دانشمند، گروه    

گـذاري علمـي دربـارة    ها و سياستگيري نهايي و قضاوت دربارة آن پديده  ها براي تصميم  
د ناكافي است و به عنوان ابزاري در دست        اگر اين مطالعات به خودي خو     . آنها كافي است  
تـر تعريـف شـود و اگـر      كلـي كند، پس بايد در يك نظام  گذاران عمل مي  مديران و ساست  

ي بـه مطالعـات      . مستقل است بايد نواقص و ابهامات خود را برطرف كند          توجه صـرفاً كمـ
  .كندسنجي استقالل آن را دچار خدشه ميعلم

به امكـان و احتمـال تعامـل    ) 2005(ها ذكر شد، گيزلر   هطور كه در قسمت پيشين    همان
دادهاي علمـي و پژوهـشي      هاي مربوط به سنجش برون    بين دو حوزة فلسفة علم و فعاليت      

اشاره كرده بود، درحالي كه اين پژوهش روشن ساخت كه اين دو حوزه كامالً و مستقيماً با 
سـنجي در  شـناختي علـم  معرفتدر فصل پنجم روشن شد كه مباني   . يكديگر مرتبط هستند  

از اين . شناسي و روايت تازة آن در عصر حاضر يعني مطالعات علم استواقع خود معرفت
شناسـي و تمـام رويكردهـاي آن و         سنجي بايد خود معرفـت    شناختي علم رو مبناي معرفت  

در دنيـاي معاصـر باشـد و نـه      ) شناسـي علـم   يا جامعه (شكل نوين آن يعني مطالعات علم       
چــون . گرايـي صِـرف  شناسـي ماننـد پوزيتيويـسم و تجربـه     ردي خـاص در معرفـت  رويكـ 
رسـد  از ايـن رو بـه نظـر مـي    . هـا سـروكار دارد   سنجي در واقع با تمام علوم و دانـش         علم
گرايي، پراگماتيـسم  شناسي مختلف مانند تجربهسنجي بايد بازنمون رويكردهاي معرفت  علم

مدرن باشـد و ايـن بـه    انتقادي، و رويكردهاي پست   گرايي، رويكرد تفسيري، نظرية     يا عمل 
هاي گوناگون علوم گردد كه مبتني بر نوشتارهاي حوزههاي اين حوزه بر ميماهيت پژوهش

هـاي  بايد اين تنوع را در كليت حوزه در نظر گرفت، امـا در مقابـل آن را در حـوزه               . است
اي، اعي، فرهنگـي، حـوزه    خاص، برحسب نياز و با توجه به ساختار مكاني، علمـي، اجتمـ            

   .سياسي و ديگر شرايط ويژه، تحليل و ارزيابي كرد
شناسي با كتابداري و علم اطالعات، اين حوزه را در بيان رابطة معرفت) 1998(يورلند 
سنجي عالوه بـر ايـن ويژگـي، در واقـع نـوعي        علم. داندشناسي كاربردي مي   نوعي معرفت 
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شناسـي را  از طرفي معرفـت . هم هست) سنجيدانش(سنجي  شناسي كمي يا معرفت  معرفت
خالصـه آن كـه رابطـة    . سـنجي فلـسفي تلقـي كـرد     سنجي يا دانـش   توان نوعي علم  هم مي 
سنجي علم. هاي دانش تا اين حد نزديك و عميق نيست شناسي با هيچ يك از حوزه      معرفت

بـدون داشـتن   . كندشناسي در پيوند است و از آنها تغذيه ميمستقيماً با رويكردهاي معرفت 
از طرفـي  . برنـد سنجي راه به جايي نمـي هاي علميك نظرگاه، يك فلسفه و هدف، پژوهش   

بـه  . شناسي كمك كندسنجي هم قادر است به مطالعات علم و در سطح كلي به معرفت   علم
دارد كه مديريت علـم در سـطوح ملـي،          ابراز مي ) 127، ص   2001(طوري كه گرانوفسكي    

همچنـين  . سـنجي دارد هـاي علـم  المللي بستگي بـه اسـتفادة وسـيع از داده    ناي، و بي  منطقه
هاي سنجي براي مطالعة پيدايش و گسترش شاخه      ناليموف در آخرين اثرش از رويكرد علم      

  . استفاده كرد2علمي نوين و موضوعات پرطرفدار
  

  پيشنهادها
 .سنجيعلمهاي به كارگيري و استفاده از دستاوردهاي اين پژوهش در ارزيابي •

تـر   آمده است، به صـورت جداگانـه و عميـق   كتابهايي كه در اين تك تك مقوله  •
سنجي را در براي مثال رابطة كتابداري و علم اطالعات و علم. قابل بررسي و مطالعه هستند

سنجي هاي علمتر به دو صورت، هم بر اساس متون و هم با استفاده از روش          سطحي وسيع 
 . قابل مطالعه است

تواند در اين راستا شكل بگيرد كه تـك تـك قواعـد و              يك كار پژوهشي ديگر مي     •
گيـري  ها چه ميزان به حقيقت انـدازه سنجي نسبت به سير تاريخ تحول آن    هاي علم شاخص

  اند؟علم يا حداقل تسهيل و مديريت فرايند پژوهش نزديك شده
شناختي مباني معرفتتواند به عنوان الگويي براي بررسي و مطالعة  اين پژوهش مي   •

 .هاي كتابداري و علم اطالعات مورد توجه قرار گيردديگر مقوله

به عالوة پيـشنهادهاي فـوق كـه مـستقيماً در راسـتاي پـژوهش حاضـر قـرار دارنـد،               
پيشنهادهاي  جانبي ديگري كه ارتباط مستقيمي به موضـوع پـژوهش حاضـر ندارنـد، امـا                   

  :اند، عبارتند از موضوع خود بودهحاصل تأمالت پژوهشگر در حين پژوهش بر

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. hot topics 
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هاي ملي براي ارزيابي سنجي و تدوين شاخصالمللي علمهاي بينزيابي شاخصرا •
هاي فرهنگـي، سـطح توسـعه و     با توجه به تفاوت   دستاوردهاي علمي و پژوهشي در ايران     

 .ديگر مقتضيات خاص در سنجش علم و فناوري

رسـد كـه قاعـدة لوتكـا ديگـر در مـورد             با توجه به تأمالت پژوهشگر، به نظر مي        •
بازدهي علمي به معني ميزان انتشارات علمي پديدآورندگان صادق نيست، بلكه به احتمـال           

اي است كـه  البته اين فرضيه. زياد در مورد كيفيت كار پديدآورندگان صادق و كارآمد است   
رد آزمـون و ارزيـابي   هاي تجربي و نسبتاً جامع مـو     بايد در يك پژوهش و با استناد به داده        

  .قرار بگيرد

  

  منابع

  فارسي. الف

بررسي وضعيت توليـد اطالعـات علمـي توسـط اعـضاي هيـأت علمـي        ). 1379(آبام، زيا  
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه    پايان. 1378-1358هاي  دانشگاه شهيد چمران طي سال    

  .شناسي، اهوازشهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روان
  .نشر قطره: تهران. )مقدمات و كليات(شناسي شناخت جامعه). 1383(تياني، منوچهر آش

، فصلنامه كتـاب  . ها و مالحظات در كاربرد عامل تأثير      محدوديت). 1386(ابراهيمي، سعيده   
18) 3( ،141-156.  

انتـشارات  : تهـران . شناسـي هاي جامعـه  نظريه). 1375(اديبي، حسين؛ انصاري، عبدالمعبود     
  .هجامع

  .209-183، )4 (1، فصلنامه كتاب. رسانيكتابسنجي و اطالع). 1371(اميرحسيني، مازيار 
مركز : تهران). هوشنگ ابرامي، مترجم   (هاي نظري علم كتابداري   جنبه). 1385(باتلر، پيرس   

  ).1934نشر اثر اصلي (اسناد فرهنگي آسيا 
). نجال حريـري، متـرجم   (رساني  شناختي كتابداري و اطالع   مباني معرفت ). 1381(باد، جان   

مباني تاريخچه و فلسفه علم     ،  )ويراستار، گردآورنده و مترجم   (آبادي  در عليرضا بهمن  
نـشر اثـر   (كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران      : تهران). 349-317ص   (رسانياطالع
  ).1995اصلي، 
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الل سـتاري،   دومينيـك لوكـور، گردآورنـده؛ جـ        (شناسـي معرفت). 1385(باشالر، گاستون   
  ).1971نشر اثر اصلي، (هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران). مترجم

. هـا منابع و فرصـت : سنجيميراث دانشگاهي علم كتابداري و اطالع). 1383(باكلند، مايكل  
هـا و  هـا، مـوزه  ، فصلنامة سازمان كتابخانـه رسانيكتابداري و اطالعترجمة ايرج رداد،  

  .118-97، )7 (4، مراكز اسناد آستان قدس رضوي
سـنجي،  هـاي علـم  شـاخص ). 1374(براون، تيبور؛ گلنزل، ولفگانـگ؛ شـوبرت، آنـدرياس        

ترجمـه  .  كـشور  32هاي انتـشاراتي و تأثيرگـذاري ارجاعـات         ارزيابي تطبيقي فعاليت  
  .80-70، 8، رهيافت. محمد اسماعيل رياحي

دپور، كـامران فـاني،     اسـ . ح). ( در يـك مجلـد     2و1ج (علم در تـاريخ   ). 1354(برنال، جان   
 .مؤسسة انتشارات اميركبير: تهران). مترجمان

مركز تحقيقـات  : تهران). يحيي امامي، مترجم (علم علم و تأمل پذيري   ). 1386(بورديو، پير   
  .سياست علمي كشور

غالمرضـا  ترجمـة   . ها و الگوهـا   ها، نظريه اي بر فرانظريه  مقدمه). 1387(. بيتس، مارسيا جي  
ها و مراكز اسـناد     ها، موزه ، فصلنامة سازمان كتابخانه   رسانيري و اطالع  كتابدا. حيدري

  .297 -275، )11 (4آستان قدس رضوي، 
). اله فتاحي، مترجمان  اسدهللا آزاد، رحمت  (مفاهيم بازيابي اطالعات    ). 1379(پائو، ميراندلي   
  .دانشگاه فردوسي مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات: مشهد

محمـد سـعيد حنـايي     (فلسفة اروپايي در عـصر نـو  ). 1379(گراهام تايشمن، جني؛ وايت،  
  .نشر مركز: تهران). كاشاني، مترجم

هـاي اجتمـاعي توسـعة علـم و         تحليلي بر نظريه  ). 1378(جانعلي زاده چوب بستي، حيدر      
  .46-35، 21، فصلنامه سياست علمي و پژوهشي، رهيافت. تكنولوژي
انتـشارات  : تهـران ). محمدتقي فرامرزي، متـرجم    (جامعه و دانش  ). 1364(چايلد، گوردون   
  . سهروردي

: سـنجي سـنجي تـا وب   از كتـاب  : در. سـنجي وب). 1388 (حاجي زين العابـديني، محـسن     
تـاليف فريـده عـصاره، غالمرضـا     . هـا ها، قواعـد و شـاخص     تحليلي بر مباني، ديدگاه   

. مة عباس حـري   با مقد . العابدينيحيدري، فيروزه زارع فراشبندي، محسن حاجي زين      
  .كتابدار: تهران
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بررسـي وضـعيت    :  كـشاورزي  سـنجي و تحقيقـات    علم). 1383(حافظيان، كاظم و ديگران     
وزارت جهـاد   :  تهـران  .تحقيقات در سطح سـازمان تحقيقـات و آمـوزش كـشاورزي           

  .كشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، معاونت تحقيقاتي
، )2 (4، نشر دانش. هاي آن با علم الحديثي و شباهتتحليل استناد). 1362(حرّي، عباس 

11- 17.  
دبيرخانـه هيـأت امنـاي    : تهـران . رسانيمروري بر اطالعات و اطالع ). 1372(، عباس   حرّي

  .هاي عمومي كشور، نشر كتابخانهكتابخانه
، 1.ج(المعارف كتابـداري و اطـالع رسـاني    دايرهدر  . تحليل استنادي ). 1381( عباس   ،حرّي

  .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران). 620 -616ص 
 1، شناسياطالع. شناسيها در قلمرو اطالعمروري بر مفاهيم و نظريه). 1382(، عباس حرّي
)1( ،11-43.  
-كتابداري و اطـالع   دورة دكتراي   . تقريرات كالسي درس سيبرنتيك   ). 1385( عباس   ،حرّي

  .از، دانشگاه شهيد چمران اهورساني
  .   دما؛ كتابدار: تهران. كاركردها و كاربردها: شناسيدرآمدي بر اطالع). 1387( عباس ،حرّي
در فريده عصاره، غالمرضا حيدري، فيروزه زارع فراشـبندي،         . درآمد). 1388( عباس   ،حرّي

: سـنجي سـنجي تـا وب  از كتـاب . با مقدمة عباس حـري   . العابدينيمحسن حاجي زين  
  .كتابدار: تهران). 17 -13ص  (هاها، قواعد و شاخص، ديدگاهتحليلي بر مباني

هاي استناد در نگارش علمـي، رهنمودهـاي        شيوه). 1385( عباس؛ شاهبداغي، اعظم     ،حرّي
  .دانشگاه تهران، مؤسسة چاپ و انتشارات:  تهران.الملليبين
 -11،  )1( 5،  معرفـت فلـسفي   . هاي آن تحليل معرفت و چالش   ). 1386(زاده، محمد   حسين
25.  

. سنجيسنجي و اطالع  رويكردي انتقادي به مطالعات حوزة علم     ). 1386(حيدري، غالمرضا   
 16-15سنجي در علوم پزشـكي، اصـفهان،        اولين همايش علم   سخنراني ارائه شده در   

  .1386اسفند 
تأملي بر وجوه تمـايز و تـشابه واژگـان و مفـاهيم پايـه در       ). الف1388(، غالمرضا   حيدري

مطالعـات كتابـداري و     . سنجي و ارائة فرضية دانش سـنجي      سنجي و اطالع   علم حوزة
  .112-77، ص )2 (1-16، علم اطالعات
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هـا و   شناختي مفاهيم، انديـشه    مباني و جايگاه معرفت    تحليل). ب1388(حيدري، غالمرضا   
نامة دكتري، دانشگاه شـهيد چمـران   پايان. سنجي در عصر حاضر  هاي حوزة علم  نظريه
  .رسانياز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه كتابداري و اطالعاهو

تحليلي بر مباني، : سنجيسنجي تا وباز كتاب: در. سنجي علم.)ج1388 (حيدري، غالمرضا
تاليف فريده عصاره، غالمرضـا حيـدري، فيـروزه زارع    . هاها، قواعد و شاخص   ديدگاه

  .كتابدار: تهران. ا مقدمة عباس حريب. العابدينيفراشبندي، محسن حاجي زين
تحليلـي بـر    : سـنجي سـنجي تـا وب    از كتاب : در. سنجيكتاب. )د1388(حيدري، غالمرضا   
تاليف فريده عصاره، غالمرضا حيدري، فيـروزه       . هاها، قواعد و شاخص   مباني، ديدگاه 

  .كتابدار: تهران. با مقدمة عباس حري. العابدينيزارع فراشبندي، محسن حاجي زين
. سـنجي علـم  شـناختي معرفـت هـاي    فـرض  پيش). چاپ الف در دست   (، غالمرضا   حيدري

ها و مراكـز اسـناد آسـتان         موزه ها،، فصلنامة سازمان كتابخانه   رسانيكتابداري و اطالع  
  .قدس رضوي

كتـاب  . سنجيعلمعلم و سنجش يا مفهوم علم در ). چاپ بدر دست (، غالمرضا   حيدري
  .سنجي نامة علم ويژه. ماه كليات
-91،  )3 (18،  فصلنامة كتـاب  .  ارزيابي علم و فناوري    هايشاخص). 1386(خالقي، نرگس   

106.  
سـازمان  : تهـران ). عبدالحسين آذرنـگ، متـرجم  (يخ علم تار). 1386(ير، ويليام سسيل    دمپي

  ).سمت(ها انساني دانشگاهمطالعه و تدوين علوم
ترجمـة رسـول   . نگرش نو بـر عامـل تـأثير   ). 1386(لو و آدريان ماندري   دانگ، پنگ؛ ماري  

  .272-255،  )3 (18، فصلنامه كتابنوري و آزاده نوري، 
دبيزش؛ : تهران. يابينياز اطالعاتي و رفتار اطالع: يارتباط علم). 1386(داورپناه، محمدرضا 

  .چاپار
  . انتشارات هرمس: تهران). 2ويرايش  (دربارة علم). 1386(داوري اردكاني، رضا 

  .كتابفروشي پيمان: اصفهان). 1. ج (فلسفه علم). 1363(دهباشي، مهدي 
. ترجمة محمد خندان. مدرنرساني، روش، و علم پستكتابداري و اطالع). 1384(دي، ران 

  .32 -22، )4و3 (2، شناسياطالع
  .47 -40، )2 (3، نشر دانش. سنجيكتاب). 1361( دياني، محمدحسين
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. ده مقالـه  : رسـاني ايـران   مباحث بنياني در كتابداري و اطـالع      ). 1379( دياني، محمدحسين 
  .ايكتابخانه رايانه: مشهد

دانـشگاه  : اهواز. هام آوري در كتابخانه   مجموعه سازي و فراه   ). 1380( دياني، محمدحسين 
  .شهيد چمران اهواز

هـاي  هـاي ايـران در سـال      انتـشارات دانـشگاه   ). 1367 (عصاره، فريده ؛  دياني، محمدحسين 
، )21(1، دانشگاه شهيد چمران اهـواز،   مجله علوم تربيتي و روانشناسي    . 1365 -1340
51- 69 .  

شناسي نظام آموزش باز و از راه دور        رفتبررسي جايگاه مع  ). 1385(رضايي، محمد هاشم    
نامه دكتري، دانشگاه شهيد چمـران، دانـشكده علـوم تربيتـي و             پايان. در جامعه مدرن  
  .روانشناسي، اهواز

: تهـران . مجموعه مقاله : رسانيمباحث نظري دركتابداري و اطالع    ). 1384(رهادوست، بهار   
  .نشر كتابدار
  .كتابدار: تهران. رسانيداري و اطالعفلسفة كتاب). 1386(رهادوست، بهار 

فصلنامة كتـاب،   . از پيدايش تا كنون   : سنجياطالع). 1386(ريسمانباف، امير؛ عصاره، فريده     
18) 3(، 29- 48.  

تحليلي بـر  : سنجيسنجي تا وب از كتاب : در. سنجياطالع). 1388(زارع فراشبندي، فيروزه    
 فريده عصاره، غالمرضا حيدري، فيـروزه       تاليف. هاها، قواعد و شاخص   مباني، ديدگاه 

  .كتابدار: تهران. با مقدمة عباس حري. العابدينيزارع فراشبندي، محسن حاجي زين
در سعيد رضايي . خلدونشناختي ابن در بينش جامعهعلم و دانش ) 1387(زكي، محمدعلي   

هـا،  انـدازها، فرصـت   چـشم : ترويج علـم  ،  )آبادي و زهرا شاملو، گردآورندگان    شريف
  . كتابدار: تهران). 227 -211ص (ها چالش

هـاي  شاخص: مصاديق توليد علم  ). 1384(زلفي گل، محمدعلي؛ كياني بختياري، ابوالفضل       
   در. هاانتخاب و انتخاب شاخص

                                           http:/www.korid.ir/statics/masadigh.doc 
: تهـران . طـرح و نقـد مكتـب ادينبـورا        : شناسي اجتمـاعي  معرفت). 1384(زيبا كالم، سعيد    

  ).سمت(ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
محمدرضـا   (راهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي و پسامدرنيـسم      ). 1382(ساراپ، مادان   

  ).1993نشر اثر اصلي (نشرني : تهران). تاجيك، مترجم
  . مؤسسة فرهنگي صراط:  تهرانعلم چيست؟ فلسفه چيست؟). 1376(سروش، عبدالكريم 
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-سـنجي و كتابخانـه    سنجي، علم سنجي، اطالع مروري بر كتاب  ). 1372( .ان. سن گوپتا، آي  

 ،)2 (10،  رسانيفصلنامه اطالع ،  )گلزاري(مهردخت وزيرپور كشميري     ترجمه. سنجي
 .)1992نشر اثر اصلي  (38-58

. هاي علمي در ايران شناسي علم و انجمن   جامعه). 1386(حمد  پور، محمود؛ فاضلي، م   شارع
پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري،      : تهران

  . ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگيدفتر برنامه
اهللا فتـاحي،  ترجمـة رحمـت  . شـناختي علـم كتابـداري    شالوده معرفـت  ). 1382(شرا، جس   

هـا و مركـز اسـناد آسـتان        ها، موزه فصلنامه سازمان كتابخانه  ،  رسانيطالعكتابداري و ا  
  . 79-47، )6 (1قدس رضوي، 

. هـاي كـاربرد و راهكارهـاي مكمـل        كاسـتي : عامل تـأثير  ). 1386(شكرانه ننه كران، فرهاد     
  .124-115ص  ،)3 (18 فصلنامه كتاب،

  .طرح نو: تهران). 2ويرايش  (شناسيآشنايي با معرفت). 1384(شمس، منصور 
عبـاس   (هـاي علمـي   سـاختار انقـالب   در توماس كـوهن،     . درآمد). 1383(طاهري، عباس   

  .قصه: تهران). 71 -13ص (، )طاهري، مترجم
  .97-90، )4 (8، فصلنامه كتاب. سنجيبررسي مختصر كتاب). الف1376( عصاره، فريده
دانـشگاه شـهيد   ،  ناسيمجلـه علـوم تربيتـي و روانـش        .  كتابسنجي ).ب1376 (عصاره، فريده 

  .74 -63 ،)4 (3. چمران اهواز
  .48 -34 ،)4و3 (9، فصلنامه كتاب.  تحليل استنادي).1377 (عصاره، فريده
  .100 -94 ،25، رهيافت. سنجيها و كاربردهاي اطالع روش).1380 (عصاره، فريده
-زيـن حاجيدر محسن . ها و كاربردهاي آن ابعاد، روش : سنجيعلم). 1384(عصاره، فريده   

رسـاني  هاي انجمن كتابداري و اطّالعمجموعه مقاالت همايش، )گردآورنده(العابديني  
ــران ــد دوم، . اي ــران). 287-271ص (1382جل ــي  : ته ــه مل ــازمان اســناد و كتابخان س

  . جمهوري اسالمي ايران
فـصلنامه  . دادهاي پژوهـشي  هاي ارزيابي برون  مروري بر شاخص  ). 1386(عمراني، ابراهيم   

  .176-157، )3 (18، ابكت
كتاب كوچك، كتاب بزرگ در پيشگاه و در امتداد علم كوچك، علم ). 1383(فرنر، جاناتان   
  .76-56، )2 (2، اطالع شناسيترجمه مرضيه هدايت، . بزرگ
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-9، )15 (14، نيشناسـي علـوم انـسا   فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش . مطالعات كيفي 

31.  
آستان : مشهد). اسداهللا آزاد، مترجم (مباني فلسفه كتابداري آموزشي). 1365(كرايست، جان  

  .قدس رضوي
فاطمه رهادوست   (رسانيهاي پژوهش در كتابداري و اطالع     روش). 1381(كومار، كريشان   
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  ).1985اصلي 

سازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم          : تهران. يات فلسفه كل). 1384(گنجي، محمدحسين   
  ).سمت(ها انساني دانشگاه

، رهيافت. ارزيابي دانشمندان و آثار علمي آنان ). 1378(الريجاني، فاضل؛ نوروزيان، مسعود     
21 ،94-104  .  
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  ).  اسالمي ايرانجمهوري 

سـنجي در علـوم تجربـي، علـوم     چالـشهاي علـم  ). 1386(مختاري، حيدر؛ ميرزايي، عباس    
 در ايميل ارسالي به گـروه  .اجتماعي و علوم انساني، با گذري بر وضعيت علمي ايران   

  .بحث كتابداري
  .108-87) 1 (7، رسانياطالع). 1(مفهوم اطالع ). 1362(مساوات، جالل 

سـمت؛ دفتـر همكـاري حـوزه و      : تهـران ). 1369) (1(انـشناسي و نقـد آن       هـاي رو  مكتب
  .دانشگاه
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  .258 -234دانشگاه شيراز، مركز نشر، ص 
، رويكردي نـوين در ارزيـابي      )h( هرش   شاخص). 1386(ميرزايي، عباس؛ مختاري، حيدر     

  .114-107، )3 (18، فصلنامه كتاب. داد علمي محققانبرون
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290-324.  
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