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چکيده
هدف :در این پژوهش ،با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ ،مهمترین آثار تاریخی در
حوزه روش پژوهش با رویکردی علمی،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
روش :این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی میباشد .دادههای اولیه این پژوهش از وبگاه علوم
استخراج گشتهاند .به همین منظور ،ارجاعات استفادهشده در کلیه مقاالتی که در مجالت هستۀ روش
پژوهش از سال  1089تا  4912به چاپ رسیدهاند موردبررسی قرار گرفت .دادههای اصالح شده با استفاده
از برنامه نرم افزاری مختص  RPYSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش پژوهش بر اساس سال انتشار آنها نشان
میدهد در بازۀ زمانی  1099تا  ،1089این حوزه شاهد نه جهش مهم بوده است که به ترتیب در سالهای
 ،1091 ،1099 ،1099 ،1091 ،1098 ،1092 ،1041 ،1019و  1010روی داده است.یافتههای پژوهش ،از
تأثیرپذیری قابلمالحظه سیر تاریخی مباحث روش پژوهش از مطالعات حوزه روانشناسی (به ویژه،کاربرد
آمار در علم روانشناسی) حکایت دارد.
نتيجهگيري :نتایج حاکی از آن است که سهم مقاالت از کل منابع پرارجاع معرفیشده 14 ،به  14( 1عنوان
مقاله 1 ،عنوان کتاب) است که این میتواند به منزله آن باشد که تأثیرگذاری مقاالت در شکلگیری خاستگاه
تاریخی مباحث روش پژوهش ،به مراتب بیش از کتاب بوده است.
كليدواژهها :روش پژوهش ،تحلیل استنادی ،علمسنجی ،طیفسنجی سال انتشار مآخذ.
 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازrezamokhtarpour@gmail.com
 .4گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نورkhasseh@gmail.com
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مقدمه و بيان مسأله
میل به دانستن و کنکاش در ناشناختهها ،یکی از امیال فطری انسان است که به منزله نیرو
محرکه تمامی ابداعات و اکتشافات در طول تاریخ بشر محسوب میشود .همه ما در زندگی
روزمره ،در مسیر عبور از ناشناختهها و پشتسرنهادن خالءهای ذهنی ،حتی گاهی بیآنکه خود
آگاه باشیم ،با فرایند پژوهش سر و کار داشتهایم .اما آنچه که دستمایه مقاله حاضر قرارگرفته،
پژوهش علمی است .به بیانی ساده ،پژوهش علمی ،عبارت است از جستجوی دانش به شیوهای
نظاممند و علمی برای دستیابی به سطحی از آگاهی که بتواند ضمن پاسخگویی به پرسشهای
بیجواب ،زمینه الزم برای پیشرفت علم را فراهم آورد .هویت معرفت علمیکه متمایز از دیگر
معرفتها است با روششناسی علمیکه زیربنای فلسفی معرفت را در دو قسمت بسیار مهم
هستیشناسی و معرفتشناسی تعریف میکند تعیین میگردد.
اگر روششناسی را تفکر نظری در پیشفرضها ،اصول و پارادایمهای اساسی روش پژوهش،
و روش پژوهش را مجموعهای از تکنیکها و رویههای جمعآوری و تحلیل دادهها در نظر بگیریم
(گیون ،4998 ،1به نقل از حسنی ،)1980 ،در آن صورت خواهیم دید که علوم اجتماعی در طول
تاریخ پرفراز و نشیب خود ،عمدتا از چهار نوع پارادایم یا رویکرد تأثیرپذیرفته که دو مورد آنها
وجه غالبتری نسبت به دیگر موارد دارند :اثباتگرایی (کمی) و تفسیری (کیفی) .پژوهشگرن علوم
اجتماعی ،که در آغاز ،پیشرفتهای صورتگرفته در علوم طبیعی را ماحصل اجرای روشهای
دقیق و عینی میدانستند ،مشتاقانه ،به سمت تقلید از دیدگاه روششناختی علوم طبیعی و کاربست
آن در علوم اجتماعی روی آوردند و نتیجه کار آنها ،به سیطره بالمنازع رویکردهای کمی تا دهه-
های پایانی قرن بیستم انجامید .با این حال ،پیچیدگی ماهیت پدیدههای اجتماعی ،به حکم نقش
محوری موجودی پیچیده به نام انسان و رواج نگرشهای طبیعتگرایانه ،رفته رفته با نوعی«تغییر
پارادایم ،»4به تعبیر توماس کوهن ،)1009-1044( 9در کتاب ساختار انقالب های علمی ،از روش-
های کمی به روشهای کیفی و تفسیری همراه گردید.
1. Given
1. Paradigm Shift
2.Thomas Kuhn
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شناسایی وجوه ارتباط میان پژوهشهای فعلی با متون گذشته ،نقش بسزایی در توسعه علم ایفا
میکند و در واقع ،علم کنونی بر پایه آثار و پژوهشهای علمی گذشته بنا گردیده که به شکل داده-
های استنادی نمود مییابد .کنکاش در اینگونه دادهها ،بافت تاریخی علم و شبکهای از الگوههای
مختلف را در مقابل دیدگان هویدا میسازد و میزان تأثیرگذاری آثار و نویسندگان پیشین را بر
وضعیت موجود به منصه ظهور میرساند .کاربردپذیری دادههای استنادی در پژوهشهای تاریخی،
موضوعی است که از سوی گارفیلد ( )1090نیز مورد تأکید قرار گرفته است.عالوه بر این ،روش
طیفسنجی سال انتشار مآخذ 1که توسط مارکس و بورنمان )4912( 4معرفی شده ،در واقع روشی
است مبتنی بر رویکرد استنادکنندگی ،که در آن ،فهرست منابع استنادشده با تأکید بر سال انتشار آنها
دستمایه کار پژوهشگر قرار میگیرد و قصد دارد از این طریق نشان دهد که چه آثار و نویسندگانی
در شکلگیری و تکوین فالن حوزه مطالعاتی خاص بیشترین سهم را ایفا نمودهاند.البته الزم به
ذکر است که بررسی سهم و نقش تاریخی این آثار باید به طور دقیق و توسط متخصصانی انجام
شود که در حوزه مورد پژوهش دستی بر آتش دارند (سهیلی و خاصه.)1902 ،
روش پژوهش ،بعنوان مقولهای میانرشتهای ،از این حیث دستمایهی کار پژوهشگران
قرارگرفته که نقطه کانونی تمامی رشته های علمی ،از جمله علم اطالعات و دانششناسی به
حساب میآید و نمیتوان این مقوله را به رشته یا علم خاصی منحصر داشت .طبیعی است که نتایج
این پژوهش و پژوهشهای گذشتهنگری از این دست ،زمینه را برای برنامهریزیهای آتی در حوزه-
های مطالعاتی مختلف فراهم میآورد و میتواند زمینه ساز شکلگیری بسترهای نظری ،به ویژه در
رشتههایی شود که با معضل فقر بنیانهای نظری در ابعاد مختلف خود دست به گریباناند.

پيشينه پژوهش
از آنجا که روش طیفسنجی سال انتشار مآخذ ،روش جدیدی محسوب میشود طبیعی است
که تعداد پژوهشهای صورتگرفته با این روش ،به ویژه در زبان فارسی ،چندان قابل توجه نباشد.
با این حال معدود پژوهشهایی با این روش صورتگرفته است.
)1. Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS
4. Marx & Bornmann
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سهیلی و خاصه ( )1902در تنها پژوهشی که به فارسی تا کنون با این روش به اجرا درآمده
است ،بسترهای تاریخی حوزه رفتار اطالعاتی را مورد مداقه قرار دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد
که حوزه رفتار اطالعاتی در دهههای  1029و  1099از نظریههای حوزه مختلف از جمله ارتباطات
و ریاضی تأثیر پذیرفته و در اواسط قرن بیستم ،این حوزه تحت تأثیر روششناسیهای کمی و کیفی
قرار داشته است .آنها در پژوهش خود دریافتند که رفتار اطالعاتی ،بعنوان یک حوزه میان رشتهای،
قرابت زیادی با مباحث روانشناسی دارد.
مارکس و بورنمان ( ،)4912در پژوهش خود ،خاستگاه تاریخی عبارت «فنچهای داروین »1را با
هدف بررسی افسانههای علمی در این زمینه مورد کنکاش قرار دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد که
کتاب دیوید الک پراستنادترین اثر در قبل از  1099محسوب میشود .مارکس و بورنمان سعی
داشتند از طریق اجرای این پروژه ،قابلیت روش طیفسنجی را در عمل به معرض نمایش بگذارند.
لیدسدورف و همکاران ،)4912( 4پیشینه تاریخی مطالعات مربوط به سنجش اطالعات را به
کمک دادههای مستخرج از سه نشریه ساینتومتریکس ،اینفومتریکس و جیسیست و با روش طیف-
سنجی سال انتشار مآخد مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد که حوزه
آیمتریکس(کتابسنجی ،علمسنجی ،اطالعسنجی و وبسنجی) ریشه در مطالعات انفرادی دهههای
 1049تا ( 1099نظیر لوتکا) داشته و در ادامه ،در اوایل دهه  ،1099بر اثر تالقی حوزههایی همچون
تاریخ علم (پرایس) ،دبیزش (میشل کسلر )9و نمایه استنادی (یوجین گارفیلد) به بلوغ فکری رسیده
است.
بارث و دیگران ،)4912( 2منشأ یا ریشههای تاریخی مقوله بوزون هیگز 9را با استفاده از تحلیل
رگرسیون و بکارگیری روش طیفسنجی سال انتشار مآخذ مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد
که پژوهشگران حوزه بوزون هیگز ،عمدتا به آثار تازه انتشار ،به ویژه آثار منتشرشده در اوایل دهه

1. Darwin finches
2. Leydesdorff, et. al.
3. Michael M. Kessler
4. Barth, et. al.
5 . Higgs, Boson
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 1099استناد می دهند .رای و بورنمان )4912( 1به کمک روش طیفسنجی ،خاستگاههای تاریخی
حوزه فلسفه علم را مورد کنکاش قرار دادند.یافتههای آنها نشان داد که کتاب نقش بسزایی در
شکلگیری خاستگاههای فلسفه علم ایفا میکند .از دیگر یافتههای پژوهش ،اختصاص جهش
تاریخی سال  1099به مقاله انیشتین است که نشان از تأثیرگذاری آن بر در متون فلسفه علم دارد.
کامینز و هسی )4919( 4در مقالهای با محوریت طیفسنجی سال انتشار مآخذ تالش کردند تا
با بهرهگیری از یک روند نرمالسازی رتبهای ،نتایج تحلیلهای چندگانه روش طیفسنجی را در
قالب یک شاخص واحد و پایدار خالصه نمایند .آنها بر این باورند که انتقال رتبه میتواند از طریق
فراهمآوردن امکان بررسی همزمان نتایج در تحلیلهای مختلف طیفسنجی ،زمینه افزایش کارایی
این روش کمی را برای پژوهشگران فراهمآورد .این دو پژوهشگر ،در مطالعه ای دیگر ،میزان
تأثیرپذیری سامانه موقعیتیاب جهانی از پژوهشهای این حوزه را به روش طیفسنجی سال
انتشار مآخذ مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که این روش ،نقش بسزایی در شناسایی نقش
مؤسسات ،دانشگاهها ،و سازمانها در ارتقاء حوزههای مطالعاتی خاص ایفا مینماید.

روششناسی پژوهش
دادههای اولیه این پژوهش ،که با استفاده از روش علمسنجی و برای بررسی ریشههای تاریخی
حوزه روش پژوهش انجام شده است ،از وبگاه علوم استخراج گشتهاند .از آنجا که الزم است بینش
کاملی در حوزۀ روش پژوهش از نظر  RPYSبه دست آوریم ،ارجاعات مورد استفاده در تمامی
مدارکی که در بازۀ  1089تا  4912در مجالت هستۀ این حوزۀ به چاپ رسیدهاند موردتجزیه و
تحلیل قرارگرفت.دلیل انتخاب بازۀ مذکور این بود که نسخۀ تحت دسترسی از سال  1089را
تحتپوشش قرارمیداد .بررسیها نشان داد که در حال حاضر 18،مجله در نمایهنامههای استنادی
تامسون وجود دارد که مقاالت مرتبط با روش پژوهش را منتشر میکنند که هر  18مجله در این

1. Wray & Bornmann
5. Comins & Hussey
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پژوهش ،مبنای کار استخراج دادهها .بر این اساس ،از راهبرد جستجوی زیر ،که مقاالت چاپ شده
در این مجالت را در بر می گیرد ،برای بازیابی دادههای اولیه این پژوهش استفاده شد.
PUBLICATION NAME: ("ACTION RESEARCH" OR "BEHAVIOR RESEARCH
METHODS" OR "FIELD METHODS" OR "INTERNATIONAL JOURNAL OF
METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH" OR "INTERNATIONAL JOURNAL OF
QUALITATIVE METHODS" OR "INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL
RESEARCH METHODOLOGY" OR "JOURNAL OF MIXED METHODS
RESEARCH" OR "METHODOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH
METHODS FOR THE BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES" OR
"OPERATIONS RESEARCH" OR "QUALITATIVE RESEARCH" OR "RESEARCH
EVALUATION" OR "SMALL GROUP RESEARCH" OR "SOCIAL SCIENCE
RESEARCH" OR "SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH" OR "SURVEY
RESEARCH METHODS" OR "SURVEY METHODOLOGY" OR "QUALITATIVE
INQUIRY" OR "QUALITATIVE RESEARCH" OR "QUALITATIVE SOCIAL
)"WORK

راهبرد فوق ،تعداد  14842رکورد را بازیابی نمود .در این مرحله ،دادههای بدستآمده ،از
طریق نرم افزار ویژه مطالعات طیفسنجی مورد تحلیل قرارگرفت .ماحصل این تجزیه و تحلیل ،دو
فایل به نام های « »rpys.dbfو « »median.dbfبود که فایل اول ،مربوط به تعداد ارجاعات به ازای
هر سال ،و فایل دوم ،ناظر به انحراف میانه تعداد ارجاعات در یک دوره  9ساله میباشد .در نهایت،
دادههای حاصل ،از طریق نرم افزار اکسل مورد طیفسنجی قرار گرفت .در مرحله آخر ،نتایج کار
در قالب جدول ،جهت بررسی و اعمالنظر ،در اختیار متخصصان موضوعی قرار داده شد.

تجزيه و تحليل دادهها
در این بخش ،نتایج بررسی های بعمل آمده ،به منظور دریافت هر چه آسان تر خوانندگان ،در
دو بازه زمانی جداگانه ( ،1029-1099و )1089-1021ارائه میشود.
 بازۀ زمانی  4344تا 4304نمودار  1توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش پژوهش را بر اساس سال
انتشار آنها نشان میدهد .بر اساس نمودار ،بین سال های  1099الی  1029حوزه روش پژوهش
شاهد چهار جهش مهم بوده است که به ترتیب در سالهای  ،1092 ،1041 ،1019و  1098روی
داده است.

03

شناسايی جهشهاي تاريخی مباحث روش پژوهش به شيوه ...
200
تعداد ارجاعات
انحراف از…

150
100

50
0
1900
-50

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940
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جدول  :4جهشهاي تاريخی حوزه روش پژوهش در بازه 4304-4344
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در بررسی نتایج جدول  ،1دو نکته در ارتباط با منابع پرارجاع حائز اهمیت است .یکی
«خاستگاه» و دیگری «موضوع» منبعی که بیشترین ارجاع را به خود اختصاص داده است.
همانگونه که از جدول برمیآید ،جهش سال  ،1019با نام دیویی و اسپیرمن پیوند خورده است:
یکی در حوزه فلسفه و روانشناسی و دیگری ریاضیات و آمار .عمده شهرت دیویی ،فیلسوف و
روانشناس برجسته آمریکایی ( ،)1094-1890بخاطر حمایتهای بیدریغ وی از مکتب پراگماتیسم
آمریکایی یا اصالت عمل است .آثار دیویی به سه دوره تاریخی قابلتفکیک است :دوره آغازین
()1808-1884؛ دوره میانه ()1042-1800؛ و دوره پایانی ( .)1094-1049کتاب تأثیرگذار «چگونه
میاندیشیم» ،در واقع ،در زمره آثار میانی جان دیویی قرارمیگیرد .دیویی در این کتاب ،نظریه
تحقیق خود را تبیین نموده و برخورد مردم با موقعیتهای زندگی را به عنوان مالک رد یا تایید یک
تفکر معرفی ساخته است .جانمایه مکتب اصالت عمل ،در این نکته نهفته است که ارزشمندی یک
اندیشه را در فایدهمندی آن در مقام عمل خالصه میداند .با تسریدادن دیدگاه وی به حوزه روش-
شناسی پژوهش ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یک روش و رویکرد علمی تا زمانی که در مقام
عمل بتواند پاسخگوی نیاز محققان باشد در خورتوجه است.
چارلز اسپیرمن ( ،)1029 -1899روانشناس برجسته انگلیسی ،با ارائه فرمول ضریب
همبستگی برای دادههای رتبهای در سال  ،1092شهرت زیادی در میان پژوهشگران به دست آورد؛
هر چند که این موضوع ،چندان به مذاق همکار وی ،کارل پیرسون ،1مبدع ضریب همبستگی
پیرسون خوش نیامد (الوی ،1009 ،4ص  .)81اسپیرمن متوجه شده بود که آزمونهای انجامشده در
قرن نوزده در زمینه اندازهگیری ضریب هوشی ،قادر نبودند هوش را جدا از قابلیتهای خاص هر
آزمون ،اندازهگیری کنند و به همین خاطر تالش کرد تا این مشکل را ،بجای تغییردادن ماهیت
آزمونها ،با تغییردادن روشهای آماری مورداستفاده ،مرتفع نماید ( الوی و الوی .)4919 ،اسپیرمن،
به همین دلیل ،اولین مقاله تأثیرگذار خود 9را در خصوص اندازهگیری و مشکالت همبستگی در
سال  1092منتشرساخت که در نهایت به معرفی شیوه آماری جدیدی تحت عنوان تحلیل عاملی
1. Karl Pearson
2. Lovie
3. The proof and measurement of association between two things
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انجامید.
موضوع تحلیل عاملی ،با کار اسپیرمن خاتمه نیافت و افراد مختلفی به بسط و تکمیل روش
آماری اسپیرمن اقدام نمودند که لئون ترستون )1099-1881(1در زمره شاخصترین آنها است .در
اواخر دهه  49میالدی ،یعنی همزمان با انتشار مقاله «قانون قضاوت تطبيقی »0ترستون در سال
( 1041نگاه کنید به جهش سال  1041در جدول  ،)1آشکار شد که مدل تکعاملی اسپیرمن برای
توصیف روابط میان متغیرهای یک مجموعه ،همیشه کافی نیست و در نتیجه ترستون درصدد برآمد
تا طرحی نو در زمینه تحلیل عاملی دراندازد .وی نتایج تعداد زیادی از آزمون های آماری را به
روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داد.
از جمله ویژگیهای اصلی علوم اجتماعی کمیگرا ،بکارگیری روشهای آماری و به آزمون-
نهادن فرضیههای مختلف است .در مطالعات اجتماعی ،عموما از روش همبستگی برای تعیین رابطه
میان متغیرها بهرهگرفته میشود .از سوی دیگر ،در بسیاری از پژوهشها ،بویژه در حوزههای مربوط
به نگرش و رفتار ،همزمان چند متغیر موردبررسی قرارمیگیرند .ماهیت این متغیرها به گونهای
است که به سادگی قابلمشاهده و اندازهگیری نیستند (اینگونه متغیرها را سازه مفهومی یا متغیر
پنهان مینامند) .پژوهشگران ،متغیرهای پنهان را از طریق شاخصهای قابلاندازهگیری تخمین
میزنند .این تخمین همواره با خطا همراه است .هدف اغلب آنان بررسی رابطه علی بین چند متغیر
پنهان ،با استفاده از متغیرهای قابلمشاهده است .به طور سنتی ،روشهای آماری تحلیل واریانس،
رگرسیون ،تحلیل عامل و تحلیل مسیر را برای اینگونه مطالعات به کار میبرند (حسنی ،فتاحی ،و
دیانی .)1901 ،اهمیت این موضوع ،همانگونه که از جدول  1برمیآید ،به خوبی درجهش سال
 ،1092و پیوند آن با مقاله سیوال رایت ،با عنوان «روش ضرايب مسير» نمایان است .سیوال گریین
رایت ( ،)1088-1880زیستشناس آمریکایی ،عمده اشتهار خود را وامدار مطالعه در زمینه نظریه
تکامل و به ویژه ،ابداع روش آماری تحلیل مسیر است که در مدلسازیهای علومی همچون
زیستشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و اقتصادسنجی کاربرد فراوان دارد.

1. Thurstone
2. A law of Comparative Judgment
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در مجموع ،مندرجات جدول ،1و ماهیت منابع شناساییشده در بازه زمانی  ،1029 -1099به
نوعی ،میتواند به منزله شناسایی رد پای تفوق رویکردهای کمی در پژوهشهای علوم اجتماعی در
آن دوره زمانی تلقیگردد؛ به ویژه آنکه ،از مجموع  9منبع شناساییشده 2 ،مورد آنها مستقیما با
حوزه روشها و تحلیلهای آماری ارتباط دارند.
 بازۀ زمانی  4304تا 4354نمودار  4توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش پژوهش را بر اساس سال
انتشار آنها در بازۀ زمانی  1089-1021نشان میدهد.
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نمودار  .0نتايج  RPYSدر موضوع روش پژوهش (بازۀ زمانی )4354-4304

همانطور که در نمودار مربوط به این دوره مشاهده میشود در بازه زمانی  1021الی  1089پنج
جهش مهم در حوزه روش پژوهش رخ داده است که به ترتیب مربوط به سالهای ،1099 ،1091
 ،1091 ،1099و  1010می باشد .در ادامه ،به ترتیب این جهش ها را موردکنکاش قرار میدهیم.
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1010

،1091  چهار مورد از پنج منبع پرارجاع مربوط به جهش سال، برمیآید4همانگونه که از جدول
مستقیما با حوزه روانشناسی در ارتباط است و این موضوع میتواند به منزله تأثیرپذیری بخش قابل
توجهی از خاستگاه تاریخی مباحث روش پژوهش از تالشهای متخصصان علم روان شناسی
 به مقاله جوزف، مورد فراوانی22  با،1091  بیشترین تعداد ارجاعات در جهش سال.تلقیگردد
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کرونباخ ،با عنوان «ضریب آلفا و ساختار درونی آزمونها» تعلقیافته است .لی جوزف کرونباخ
( ،)4991-1019بعنوان متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه استنفورد ،توانست با ارائه
فرمول آماری جدیدی تحت عنوان ضریب آلفا برای محاسبه پایایی ابزارهای اندازهگیری ،تأثیر
بسزایی بر کیفیت آزمونهای روانشناسی برجای بگذارد .سهولت محاسبه و عمومیتداشتن ،دو
ویژگی بارزی است که برای ضریب آلفای کرانباخ عنوان شده است (کرانباخ ،1080 ،1ص .)99
دومین منبع پر ارجاع سال  1091نیز ،همانند مورد قبل ،خاستگاه روانشناسانه دارد و در واقع
مهارتهای حلمسئله گروهی را موردتوجهقرارداده است .مقاله رابرت بیلز و فرد استرادبک با
عنوان «مراحل حل مسئله گروهی» ،مقالهای کالسیک در زمینه مطالعات تجربی بر روی فعالیتهای
گروهی محسوبشده و از زمان انتشار در سال  ،1091بارها از سوی نویسندگان مختلف مورداستناد
واقعشده است (سیگر .)1089 ،4عمده شهرت رابرت بیلز ( ،)4992 -1019ناشی از معرفی روش
پژوهش جدیدی تحت عنوان «نظام مشاهده چندسطحی گروهها »9با نام اختصاری  SYMLOGاست
که تأثیر بسزایی در حوزه روانشناسی اجتماعی بر جای نهاده است (برای اطالعات بیشتر در این
زمینه ،رجوع کنید به بیلز و کوهن .)1010 ،2قرارگرفتن مقاله دیگری از بیلز و همکارانش با عنوان
«کانالهای ارتباطی در گروههای کوچک» بعنوان نخستین پژوهش در این زمینه ،در رتبه چهارم
جدول ارجاعات سال  ،1091میتواند نشان از اهمیت موضوع ارتباطات بینفردی در گروههای  9تا
 49نفره داشته باشد .در این نوع پژوهشها ،به روش تحلیل محتوا ،مباحث بعملآمده از سوی
اعضای گروهها در خالل تصمیمگیری در خصوص مسائل مختلف ،موردبررسی قرارمیگیرد.
نام کرت لوین ( ،)1021-1809بعنوان یکی از بنیانگذاران و چهرههای سرشناس روانشناسی
اجتماعی و کاربردی (هاگبلوم ،)4994 ،9با ابداع و تکوین روش اقدامپژوهشی 9در سال 1022پیوند
1. Cronbach
2. Seeger
)3. System for the Multiple Level Observation of Groups (SYMLOG
4. Bales & Cohen
5. Haggbloom
6. Action Research
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خورده است .کار لوین ،در بنیاننهادن سنگبنای پژوهشهای کاربردی و عملی در حوزه
روانشناسی ،نوعی خرقعادت ،و رویارویی با سنت اجرای پژوهشهای بنیادین در آن دوره
محسوب میشد .اما اعتقاد لوین بر این بود که «پژوهش کاربردی را میتوان با دقت انجام داد و از
آن در جهت آزمایش مباحث نظری سود جست» (راجرز.)1002 ،1
رد پای خاستگاه روانشناسانه در آثار پرارجاع جهش های 1099و  1099نیز به خوبی مشهود
است .جاکوب کوهن ( ،)1008-1049از جمله روانشناسان برجستهای است که با تمرکز بر روی
کاربرد روشهای آماری در پژوهشهای حوزه روانشناسی ،سهم بسزایی در سیر تکوین خاستگاه
مباحث روش پژوهش داشته است.ارائه فرمول حجم نمونه (معروف به فرمول حجم نمونه کوهن)،
توسعه مبانی آماری پژوهش به روش فراتحلیل ،4و آمار احتمالی ،از جمله مهمترین تالشهای
کوهن در مقام یک روانشناس آماردان محسوب میشود (بورنشتین .)1000 ،9بروس توکمان،
روانشناس برجسته آمریکایی ،با انتشار مقاله «توالی شکلگیری گروههای کوچک» در سال ،1099
چهار مرحله را برای تشکیل گروههای کوچک ،تحت عنوان مدل شکلگیری -تنش -هنجارسازی-
بلوغ ،2ارائه نمود .وی این چهار مرحله را برای رشدگروهها ،رویارویی با چالشها ،مقابله با
مشکالت ،و پیداکردن راهحل برای مشکالت ،امری ضروری میدانست (توکمان.)1099 ،9
همانگونه که از جدول  4برمیآید ،جهشهای سالهای  ،1091 ،1099و  ،1010برخالف
جهشهای سالهای قبل ،عمدتا با محوریت کتاب صورتپذیرفته است .به لحاظ موضوعی ،دو
مورد از چهار کتاب مذکور ،در حوزه روش پژوهش ،یک مورد در حوزه علوم رایانه ،و یک مورد
نیز در حوزه اقتصاد میباشد .نکته حائز اهمیت آنکه در این سه جهش آخر ،بر خالف جهشهای
قبلی،از رد پای مطالعات روانشناسانهخبری نیست .نکته دیگر آنکه ،قرارگرفتن کتابی در حوزه
روش پژوهش کیفی در صدر ارجاعات سال  1091را میتوان نوعی تغییر رویکرد ،یا به تعبیری
1. Rogers
2. Meta analysis
3. Borenstein
4. Forming – Storming – Norming – Performing
5.Tuckman
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دیگر ،نوعی تغییر پارادایم از رویکردهای کمی به رویکردهای کیفی به حساب آورد .کتاب «کشف
نظریه زمینهای» ،اثر مشترک گلیزر و استراس ،1در زمره آثاری است که بدوا با هدف ترغیب
پژوهشگران به استفاده از روش پژوهش زمینهای نگاشتهشده و نقطه عطفی در حوزه روششناسی
پژوهش کیفی به حساب میآید .نگارندگان کتاب ،بنابر قول خود ،دو هدف عمده را از نگارش
ایناثر مدنظر داشتهاند :اول ،مشروعیتبخشیدن به پژوهشهای کیفی و دوم،تأکید بر قابلیت پژوهش
کیفی در زمینه نظریهپردازی با استفاده از دادههای پژوهش (گلیزر و استراس.)1091 ،

بحث و نتيجهگيري
تاریخنگاری حوزههای مطالعاتی به روش طیفسنجی سال انتشار مآخذ ،روشی است که می-
تواند سهم آثار انفرادی را در سیر تکوین آن حوزهها با رویکردی کمی تعیین نماید .با آنکهمدت
زمان اندکی از زمان معرفی این روش مطالعاتی جدید می گذرد ،اما انتشار چند پژوهش با این
روش معتبرترین مجالت دنیا ،از اهمیت این روش بعنوان یکی ازروشهای کمی حکایت دارد.
حوزه روششناسی پژوهش در هر برهه از زمان ،متأثر از رویکردهای فلسفی حاکم بر روح
پژوهش ،دائما در طول پیوستاری از تقابل تجربه و خرد ،عینیت و ذهنیت ،و کمیگرایی و کیفی-
گرایی در نوسان بوده است .این مهم در بررسی خاستگاه تاریخی مباحث روش پژوهش در خالل
سالهای  1099تا  1019کامال مشهود است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشگران (عمدتا
از حوزه روانشناسی) ،سعی داشتهاند تا با بهبود روشهای مختلف آماری و ابداع شیوههای نوین
حل مسئله ،بیش از پیش ،بر دقت نتایج پژوهشهای خود بیافزایند و این کار را هم بیشتر با
محوریت انتشار مقاله انجام دادهاند .کتاب «کشف نظریه زمینهای» ( ،)1091تنها اثری است که از
بین آثار پرارجاع بازه زمانی مورد بررسی ،اختصاصا در حوزه معرفی روشهای پژوهش کیفی
نگاشتهشده و تا حدود زیادی رویکرد غالب را به سمت طرحهای طبیعتگرایانه سوقداده است.
با توجه به این واقعیت که در منابع فارسیزبان رشته علم اطالعات و دانششناسی ،پیش از این
1. Glaser and Strauss
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تنها در یک پژوهش از روش طیفسنجی بهرهگرفته شده (مراجعه کنید به سهیلی و خاصه،)1902 ،
پیشنهاد میشود به منظور تقویت بخشی از کاستیهای ناشی از فقدان بنیانهای نظری در ابعاد
مختلف رشته علم اطالعات ودانششناسی ،حوزههای مطالعاتی گوناگون از جانب پژوهشگران ،با
روش طیفسنجی مورد مداقه قرار گیرد .البته همانگونه که کامینز و هسی ( )4919نیز عنوان داشته-
اند ،باروش طیفسنجی نمیتوان دامنۀ گستردهای از آثار انفرادی را مورد بررسی قرار داد و لذا
میطلبد که عالقهمندان به این روش ،در پژوهشهایی مستقل ،نقاط ضعف و کاستیهای آن را به
منظور بهرهگیری هر چه بیشتر از مزایای آن به معرض بررسی بگذارند.
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