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 چکيده
ترین آثار تاریخی در در این پژوهش، با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم: هدف

 . قرارگرفته استبررسی و تحلیل مورد،با رویکردی علمی پژوهشحوزه روش 

از وبگاه علوم  پژوهشهای اولیه این دادهباشد. ژوهش از نوع مطالعات علم سنجی میاین پ روش:

روش شده در کلیه مقاالتی که در مجالت هستۀ ارجاعات استفادهاند. به همین منظور، استخراج گشته
های اصالح شده با استفاده داده بررسی قرار گرفت.اند موردبه چاپ رسیده 4912تا  1089از سال  پژوهش

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. RPYSاز برنامه نرم افزاری مختص 

ها نشان بر اساس سال انتشار آن پژوهشتوزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش  ها:يافته

های ه ترتیب در ساله جهش مهم بوده است که ب، این حوزه شاهد ن 1089تا  1099دهد در بازۀ زمانی می
های پژوهش، از یافتهروی داده است. 1010، و 1091، 1099، 1099، 1091، 1098، 1092، 1041، 1019

کاربرد ،از مطالعات حوزه روانشناسی )به ویژه پژوهشمالحظه سیر تاریخی مباحث روش تأثیرپذیری قابل
 .حکایت داردشناسی( آمار در علم روان

عنوان  14) 1به  14 ،شدهاز کل منابع پرارجاع  معرفی که سهم مقاالت حاکی از آن استنتایج : گيرينتيجه

گیری خاستگاه در شکل تواند به منزله آن باشد که تأثیرگذاری مقاالتمی است که این عنوان کتاب( 1مقاله، 
 ، به مراتب بیش از کتاب بوده است.پژوهشتاریخی مباحث روش 

 .سنجی سال انتشار مآخذ، طیفسنجیعلمتحلیل استنادی، ، پژوهشروش  :هاكليدواژه
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 مقدمه و بيان مسأله  
ها، یکی از امیال فطری انسان است که به منزله نیرو ل به دانستن و کنکاش در ناشناختهمی

شود. همه ما در زندگی شافات در طول تاریخ بشر محسوب میمحرکه تمامی ابداعات و اکت

آنکه خود های ذهنی، حتی گاهی بیسرنهادن خالءها و پشتاز ناشناختهوزمره، در مسیر عبور ر

ایم. اما آنچه که دستمایه مقاله حاضر قرارگرفته، سر و کار داشته پژوهشبا فرایند  آگاه باشیم،

ای بارت است از جستجوی دانش به شیوهعلمی، ع پژوهشعلمی است. به بیانی ساده،  پژوهش

 های ستیابی به سطحی از آگاهی که بتواند ضمن پاسخگویی به پرسشمند و علمی برای دنظام
که متمایز از دیگر هویت معرفت علمیجواب، زمینه الزم برای پیشرفت علم را فراهم آورد. بی

 فت را در دو قسمت بسیار مهم که زیربنای فلسفی معرشناسی علمیها است با روشمعرفت

 گردد.کند تعیین میمیشناسی تعریف شناسی و معرفتهستی

، پژوهشوش های اساسی  رها، اصول و پارادایمفرضشناسی را تفکر نظری در پیشاگر روش

ها در نظر بگیریم آوری و تحلیل دادههای جمعها و رویهای از تکنیکرا مجموعه پژوهشو روش 
اجتماعی در طول ه علوم (، در آن صورت خواهیم دید ک1980، به نقل از حسنی، 4998، 1)گیون

ها تأثیرپذیرفته که دو مورد آنفراز و نشیب خود، عمدتا  از چهار نوع پارادایم یا رویکرد تاریخ پ ر

لوم گرایی )کم ی( و تفسیری )کیفی(. پژوهشگرن عتری نسبت به دیگر موارد دارند: اثباتوجه غالب
های ا ماحصل اجرای روشر علوم طبیعی رگرفته دهای صورتاجتماعی، که در آغاز، پیشرفت

شناختی علوم طبیعی و کاربست انه، به سمت تقلید از دیدگاه روشدانستند، مشتاقدقیق و عینی می
-یکردهای کم ی تا دههها، به سیطره بالمنازع روتماعی روی آوردند و نتیجه کار آندر علوم اج آن

های اجتماعی، به حکم نقش پدیدهبا این حال، پیچیدگی ماهیت های پایانی قرن بیستم انجامید. 

تغییر »گرایانه، رفته رفته با نوعیهای طبیعتمحوری موجودی پیچیده به نام انسان و رواج نگرش

-(، در کتاب ساختار انقالب های علمی، از روش1009-1044) 9، به تعبیر توماس کوهن«4پارادایم

 دید. های کیفی و تفسیری همراه گرهای کم ی به روش

                                                           
1. Given 

1. Paradigm Shift 

2.Thomas Kuhn 
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نقش بسزایی در توسعه علم ایفا های فعلی با متون گذشته، یی وجوه ارتباط میان پژوهششناسا

-که به شکل داده های علمی گذشته بنا گردیدهعلم کنونی بر پایه آثار و پژوهش کند و در واقع،می

های ای از الگوهها، بافت تاریخی علم و شبکهیابد. کنکاش در اینگونه دادههای استنادی نمود می

بر سازد و میزان تأثیرگذاری آثار و نویسندگان پیشین را تلف را در مقابل دیدگان هویدا میمخ

های تاریخی، های استنادی در پژوهشکاربردپذیری داده رساند.وضعیت موجود به منصه ظهور می

روش عالوه بر این، نیز مورد تأکید قرار گرفته است. (1090موضوعی است که از سوی گارفیلد )
روشی در واقع  معرفی شده، (4912) 4که توسط مارکس و بورنمان 1مآخذ سنجی سال انتشارطیف

کنندگی، که در آن، فهرست منابع استنادشده با تأکید بر سال انتشار آنها است مبتنی بر رویکرد استناد

که چه آثار و نویسندگانی  د و قصد دارد از این طریق نشان دهدگیرکار پژوهشگر قرار می دستمایه

البته الزم به .نداترین سهم را ایفا نمودهکوین فالن حوزه مطالعاتی خاص بیشگیری و تدر شکل
ذکر است که بررسی سهم و نقش تاریخی این آثار باید به طور دقیق و توسط متخصصانی انجام 

 (.1902شود که در حوزه مورد پژوهش دستی بر آتش دارند )سهیلی و خاصه، 
ی کار پژوهشگران ای، از این حیث دستمایهرشتهی میاناروش پژوهش، بعنوان مقوله

شناسی به لمی، از جمله علم اطالعات و دانشگرفته که نقطه کانونی تمامی رشته های عقرار

طبیعی است که نتایج  توان این مقوله را به رشته یا علم خاصی منحصر داشت.آید و نمیحساب می
-های آتی در حوزهریزیز این دست، زمینه را برای برنامهنگری اهای گذشتهش و پژوهشاین پژوه

ی بسترهای نظری، به ویژه در گیرتواند زمینه ساز شکلآورد و میهای مطالعاتی مختلف فراهم می
 اند.د دست به گریبانر ابعاد مختلف خوهای نظری دهایی شود که با معضل فقر بنیانرشته

 پيشينه پژوهش 
شود طبیعی است جدیدی محسوب می سنجی سال انتشار مآخذ، روشاز آنجا که روش طیف

 گرفته با این روش، به ویژه در زبان فارسی، چندان قابل توجه نباشد.های صورتکه تعداد پژوهش
 است. گرفتهصورت ی با این روشهایپژوهشمعدود با این حال 

                                                           
1. Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS) 
4. Marx & Bornmann  
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درآمده با این روش به اجرا تا کنون ( در تنها پژوهشی که به فارسی 1902سهیلی و خاصه )

د نتایج بررسی آنها نشان دا ، بسترهای تاریخی حوزه رفتار اطالعاتی را مورد مداقه قرار دادند.است
طات های حوزه مختلف از جمله ارتبااز نظریه 1099و  1029های که حوزه رفتار اطالعاتی در دهه

های کمی و کیفی شناسین بیستم، این حوزه تحت تأثیر روشو ریاضی تأثیر پذیرفته و در اواسط قر

ای، عاتی، بعنوان یک حوزه میان رشتهآنها در پژوهش خود دریافتند که رفتار اطال قرار داشته است.

 شناسی دارد.قرابت زیادی با مباحث روان
را با  «1های داروینفنچ»گاه تاریخی عبارت خاست، خود(، در پژوهش 4912مارکس و بورنمان )

نتایج بررسی آنها نشان داد که  های علمی در این زمینه مورد کنکاش قرار دادند.هدف بررسی افسانه

مارکس و بورنمان سعی  شود.محسوب می 1099رین اثر در قبل از کتاب دیوید الک پراستنادت

 سنجی را در عمل به معرض نمایش بگذارند.قابلیت روش طیفاجرای این پروژه، داشتند از طریق 
را به  مربوط به سنجش اطالعاتپیشینه تاریخی مطالعات  (،4912) 4لیدسدورف و همکاران

-سیست و با روش طیفنفومتریکس و جیهای مستخرج از سه نشریه ساینتومتریکس، ایکمک داده

زه نتایج بررسی آنها نشان داد که حو سنجی سال انتشار مآخد مورد بررسی قرار دادند.

های ههمطالعات انفرادی د سنجی( ریشه دروب سنجی وسنجی، اطالع)کتابسنجی، علممتریکسآی

هایی همچون ، بر اثر تالقی حوزه1099ایل دهه و در ادامه، در او)نظیر لوتکا( داشته  1099تا  1049
فکری رسیده  بلوغاستنادی )یوجین گارفیلد( به ( و نمایه 9تاریخ علم )پرایس(، دبیزش )میشل کسلر

 است.
حلیل را با استفاده از ت 9های تاریخی مقوله بوزون هیگزمنشأ یا ریشه(، 4912) 2بارث و دیگران

نشان داد  قرار دادند. نتایجسنجی سال انتشار مآخذ مورد مطالعه رگرسیون و بکارگیری روش طیف

تا  به آثار تازه انتشار، به ویژه آثار منتشرشده در اوایل دهه که پژوهشگران حوزه بوزون هیگز، عمد

                                                           
1. Darwin finches 

2. Leydesdorff, et. al. 

3. Michael M. Kessler 

4. Barth, et. al. 

5 . Higgs, Boson 
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های تاریخی سنجی، خاستگاهبه کمک روش طیف (2491) 1رای و بورنمان استناد می دهند. 1099

ن داد که کتاب نقش بسزایی در نشا ی آنهاهایافتهحوزه فلسفه علم را مورد کنکاش قرار دادند.
های پژوهش، اختصاص جهش از دیگر یافته کند.علم ایفا میهای فلسفه گیری خاستگاهشکل

 در متون فلسفه علم دارد. آن برنشان از تأثیرگذاری  که به مقاله انیشتین است 1099تاریخی سال 

تشار مآخذ تالش کردند تا سنجی سال انای  با محوریت طیف( در مقاله4919) 4سیکامینز و ه 

سنجی را در های چندگانه روش طیفای، نتایج تحلیلسازی رتبهگیری از یک روند نرمالبا بهره
تواند از طریق بر این باورند که انتقال رتبه میقالب یک شاخص واحد و پایدار خالصه نمایند. آنها 

سنجی، زمینه افزایش کارایی های مختلف طیفکان بررسی همزمان نتایج در تحلیلآوردن امفراهم

میزان این دو پژوهشگر، در مطالعه ای دیگر،  آورد.پژوهشگران فراهموش کم ی را برای این ر

سنجی سال فهای این حوزه را به روش طییاب جهانی از پژوهشتأثیرپذیری سامانه موقعیت
ناسایی نقش ، نقش بسزایی در شدریافتند که این روشها مورد بررسی قرار دادند. آن انتشار مآخذ

 نماید. های مطالعاتی خاص ایفا میها در ارتقاء حوزهسازمانها، و ، دانشگاهمؤسسات

 

 شناسی پژوهشروش
های تاریخی سنجی و برای بررسی ریشهپژوهش، که با استفاده از روش علمهای اولیه این داده

اند. از آنجا که الزم است بینش استخراج گشته وبگاه علومانجام شده است، از  پژوهشحوزه روش 

به دست آوریم، ارجاعات مورد استفاده در تمامی  RPYSاز نظر  پژوهشکاملی در حوزۀ روش 
د موردتجزیه و انسیدهمجالت هستۀ این حوزۀ به چاپ ردر  4912تا  1089در بازۀ مدارکی که 

را  1089دسترسی از سال دلیل انتخاب بازۀ مذکور این بود که نسخۀ تحت .گرفتقرارتحلیل 
های استنادی نامهمجله در نمایه 18در حال حاضر، نشان داد که هابررسیداد. پوشش قرارمیتحت

ن مجله در ای 18کنند که هر را منتشر می پژوهشط با روش تامسون وجود دارد که مقاالت مرتب

                                                           
1. Wray & Bornmann 
5. Comins & Hussey 
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، که مقاالت چاپ شده جستجوی زیر. بر این اساس، از راهبرد هاپژوهش، مبنای کار استخراج داده

 .شدهای اولیه این پژوهش استفاده برای بازیابی داده در این مجالت را در بر می گیرد،
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") 

آمده، از های بدستدر این مرحله، داده رکورد را بازیابی نمود. 14842راهبرد فوق، تعداد 
. ماحصل این تجزیه و تحلیل، دو گرفتورد تحلیل قرارمسنجی طریق نرم افزار ویژه مطالعات طیف

اول، مربوط به تعداد ارجاعات به ازای  فایلکه  بود« median.dbf»و « rpys.dbf»فایل به نام های 

در نهایت،  باشد.ساله می 9دوم، ناظر به انحراف میانه تعداد ارجاعات در یک دوره  فایلهر سال، و 

آخر، نتایج کار  در مرحله سنجی قرار گرفت.از طریق نرم افزار اکسل مورد طیفهای حاصل، داده

 ، در اختیار متخصصان موضوعی قرار داده شد.نظرر قالب جدول، جهت بررسی و ا عمالد
 

 هاتجزيه و تحليل داده
در این بخش، نتایج بررسی های بعمل آمده، به منظور دریافت هر چه آسان تر خوانندگان، در 

 شود.( ارائه می1089-1021، و1029-1099دو بازه زمانی جداگانه )

 4304تا  4344بازۀ زمانی  -
را بر اساس سال  پژوهشتوزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش  1نمودار 

 پژوهشحوزه روش  1029الی  1099دهد. بر اساس نمودار، بین سال های انتشار آنها نشان می

روی  1098، و 1092، 1041، 1019های شاهد چهار جهش مهم بوده است که به ترتیب در سال

 داده است. 
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 (4304-4344)بازۀ زمانی  پژوهشدر موضوع روش  RPYS: نتايج 4نمودار 

 

های دارای جهش به همراه مشخصات کتابشناختی آثاری که بیشترین تعداد ، سال1جدول در 

 د.انها انجام شده است ارائه شدهارجاعات در بازۀ زمانی فوق بدان
 

 4304-4344هاي تاريخی حوزه روش پژوهش در بازه : جهش4جدول 

نوع 

 مدرک

ارجاعات 

 دريافتی

ترين ارجاعآثار داراي بيش كل  

 ارجاعات

سال 

 جهش

 :Dewey, J. (1910). How we think. Boston, MA 19 کتاب

D. C. Heath & Co. 
90 1019 

 Spearman, Charles, C. (1910). Correlation 2 مقاله

calculated from faulty data. British Journal of 

Psychology, 3, 271–295. 

 Thurstone, L.L. (1927). A law of comparative 0 مقاله

judgment. Psychological Review, 34, 273-286. 

 

89 1041 

 Mead, George Herbert. (1934). Mind, Self and 90 کتاب

Society: From the Standpoint of a Social 

Behaviorist, ed. Charles W. Morris. Chicago: 

University of Chicago Press. 

140 1092 

 Wright, S. (1934).The method of path 8 مقاله

coefficients. Ann. Math.Statistics 5:161-215.  
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ارتباط با منابع پرارجاع حائز اهمیت است. یکی ، دو نکته در 1جدول ر بررسی نتایج د

به خود اختصاص داده است. رین ارجاع را تمنبعی که بیش« موضوع »و دیگری « خاستگاه»

، با نام دیویی و اسپیرمن پیوند خورده است: 1019آید، جهش سال همانگونه که از جدول برمی

ار. عمده شهرت دیویی، فیلسوف و یکی در حوزه فلسفه و روانشناسی و دیگری ریاضیات و آم

دریغ وی از مکتب پراگماتیسم های بی(، بخاطر حمایت1094-1890ریکایی )روانشناس برجسته آم

تفکیک است: دوره آغازین ار دیویی به سه دوره تاریخی قابلآمریکایی یا اصالت عمل است. آث
چگونه »(. کتاب تأثیرگذار 1094-1049(؛ و دوره پایانی )1042-1800(؛ دوره میانه )1884-1808)

نظریه گیرد. دیویی در این کتاب، ، در واقع، در زمره آثار میانی جان دیویی قرارمی«اندیشیممی

های زندگی را به عنوان مالک رد یا تایید یک و برخورد مردم با موقعیت نمودهرا تبیین خود  تحقیق
در این نکته نهفته است که ارزشمندی یک مایه مکتب اصالت عمل، معرفی ساخته است. جانتفکر 

-دادن دیدگاه وی به حوزه روشداند. با تسریمندی آن در مقام عمل خالصه میاندیشه را در فایده

توان اینگونه نتیجه گرفت که یک روش و رویکرد علمی تا زمانی که در مقام شناسی پژوهش، می

 است.  توجهپاسخگوی نیاز محققان باشد در خورعمل بتواند 

ل ضریب شناس برجسته انگلیسی، با ارائه فرمو(، روان1029 -1899چارلز اسپیرمن )

؛ به دست آورد، شهرت زیادی در میان پژوهشگران 1092ای در سال های رتبههمبستگی برای داده

، مبدع ضریب همبستگی 1اق همکار وی، کارل پیرسونهر چند که این موضوع، چندان به مذ
ده در شهای انجاماسپیرمن متوجه شده بود که آزمون (.81، ص 1009، 4نیامد )الویپیرسون خوش 

های خاص هر گیری ضریب هوشی، قادر نبودند هوش را جدا از قابلیتقرن نوزده در زمینه اندازه
و به همین خاطر تالش کرد تا این مشکل را، بجای تغییردادن ماهیت  کنندگیری اندازهآزمون، 

(. اسپیرمن، 4919های آماری  مورداستفاده، مرتفع نماید ) الوی و الوی، با تغییردادن روشها، آزمون

شکالت همبستگی در گیری و مرا در خصوص اندازه 9به همین دلیل، اولین مقاله تأثیرگذار خود
ساخت که در نهایت به معرفی شیوه آماری جدیدی تحت عنوان تحلیل عاملی منتشر 1092سال 

                                                           
1. Karl Pearson 
2. Lovie 
3. The proof and measurement of association between two things 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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 انجامید.

به بسط و تکمیل روش تمه نیافت و افراد مختلفی موضوع تحلیل عاملی، با کار اسپیرمن خا
در  ها است.ترین آندر زمره شاخص (1099-1881)1ترستونلئون  آماری اسپیرمن اقدام نمودند که

ترستون در سال  «0قانون قضاوت تطبيقی»میالدی، یعنی همزمان با انتشار مقاله  49اواخر دهه 

عاملی اسپیرمن برای (، آشکار شد که مدل تک1در جدول  1041)نگاه کنید به جهش سال  1041

توصیف روابط میان متغیرهای یک مجموعه، همیشه کافی نیست و در نتیجه ترستون درصدد برآمد 
آماری را به تا طرحی نو در زمینه تحلیل عاملی دراندازد. وی نتایج تعداد زیادی از آزمون های 

 روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داد.

-های آماری و به آزمونگرا، بکارگیری روشهای اصلی علوم اجتماعی  کم یویژگی از جمله

ی تعیین رابطه های مختلف است. در مطالعات اجتماعی، عموما  از روش همبستگی برانهادن فرضیه

های مربوط ، بویژه در حوزههادر بسیاری از پژوهشی دیگر، شود. از سوگرفته میمیان متغیرها بهره
 ای. ماهیت این متغیرها به گونهگیرندموردبررسی قرارمیبه نگرش و رفتار، همزمان چند متغیر 

گونه متغیرها را سازه مفهومی یا متغیر )این ندگیری نیستمشاهده و اندازهاست که به سادگی قابل
گیری تخمین اندازههای قابلی پنهان را از طریق شاخصمتغیرها ،نامند(. پژوهشگرانپنهان می

زنند. این تخمین همواره با خطا همراه است. هدف اغلب آنان بررسی رابطه عل ی بین چند متغیر می

های آماری تحلیل واریانس، هده است. به طور سنتی، روشمشاان، با استفاده از متغیرهای قابلپنه
، فتاحی، و نیبرند )حسمیگونه مطالعات به کار عامل و تحلیل مسیر را برای این رگرسیون، تحلیل

جهش سال آید، به خوبی دربرمی 1اهمیت این موضوع، همانگونه که از جدول (. 1901، دیانی

نمایان است. سیوال گریین « روش ضرايب مسير»، و پیوند آن با مقاله سیوال رایت، با عنوان 1092

شناس آمریکایی، عمده اشتهار خود را وامدار مطالعه در زمینه نظریه (، زیست1088-1880رایت )

مچون های علومی هسازیدر مدل که تکامل و به ویژه، ابداع روش آماری تحلیل مسیر است

 .شناسی و اقتصادسنجی کاربرد فراوان داردشناسی، جامعهشناسی، روانزیست

                                                           
1. Thurstone 
2. A law of Comparative Judgment 
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، به 1029 -1099ه زمانی شده در باز، و ماهیت منابع شناسایی1مندرجات جدولدر مجموع، 

م اجتماعی در های علوای تفوق رویکردهای کم ی در پژوهشتواند به منزله شناسایی رد  پنوعی، می
ها مستقیما  با مورد آن 2شده، منبع شناسایی 9گردد؛ به ویژه آنکه، از مجموع تلقی آن دوره زمانی

 ند.راد های آماری ارتباطها و تحلیلحوزه روش
 

 4354 تا 4304زمانی  بازۀ  -
را بر اساس سال  پژوهشتوزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش  4نمودار 

 دهد.نشان می 1089-1021انتشار آنها در بازۀ زمانی 

 
 (4354-4304)بازۀ زمانی  پژوهشدر موضوع روش  RPYS. نتايج 0نمودار 

 

پنج  1089الی  1021شود در بازه زمانی طور که در نمودار مربوط به این دوره مشاهده میهمان

، 1099، 1091های رخ داده است که به ترتیب مربوط به سال پژوهشجهش مهم در حوزه روش 

 دهیم.کنکاش قرار میها را موردمی باشد. در ادامه، به ترتیب این جهش  1010، و 1091، 1099
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 4354-4304در بازه زمانی  پژوهشهاي تاريخی حوزه روش : جهش0جدول

نوع 

 مدرک

 ارجاعات

 دريافتی

ترين ارجاعآثار داراي بيش كل  

 ارجاعات

سال 

 جهش

 Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal 22 مقاله
structure of tests. Psychometrika 16, 297–334.  

 

 

921 

 

 

 

1091 

 

 Bales, R. F., and Strodtbeck, F. L. (1951). Phases in 49 مقاله
group problem solving. J. abnorm. soc. Psychol. 46, 
485—495. 

 Lewin K. (1951) 'Field Theory in Social Science', Harper 11 کتاب
and Row, New York. 

 & ,.Bales, R. F., Strodtbeck, F. L., Mills, T. M 19 مقاله
Roseborough, M. E. (1951). Channels of communication 
in small groups. American Sociological Review, 16, 461-
468. 

 .Arrow, K. J., T. E. Harris, and J. Marschak (1951) 19 مقاله
"Optimal Inventory Policy," Econometrica. 19: 250-272 

 Nash, J. (1951). Non-Cooperative Games. Annals of 19 مقاله
Mathematics 54: 286-295. 

 Cohen, Jacob (1960). "A coefficient of agreement for 94 مقاله
nominal scales". Educational and Psychological 
Measurement 20 (1): 37–46.  

1010 1099 

 Clark, A. J., & Scarf, H. (1960). Optimal Policies for a 99 مقاله
Multi-Echelon Inventory Problem. Management Science, 
6(4), 475–490. 

 Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small 99 مقاله
groups. Psychol. Bull. 63:384-99. 1918 1099 

 .Kish, Leslie (1965), Survey Sampling, New York: Wiley 28 کتاب

 Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1967) The 194 کتاب
discovery of grounded theory: strategies for qualitative 
research. Chicago: Aldine. 

1011 1091 

 Blau, P. M., and Duncan, O. D. 1967. The American 191 کتاب
Occupational Structure. New York: Wiley. 

 Garey, M., & Johnson, D. (1979). Computers and 120 کتاب
intractability: A guide to the theory of NP-Completeness. 
New York: W. H. Freeman. 

9982 1010 

 Heckman, James J. (1979), “Sample Selection Bias as a 99 مقاله
Specification Error,”.Econometrica, 47, 153-61. 

 

، 1091آید، چهار مورد از پنج منبع پرارجاع مربوط به جهش سال میبر 4همانگونه که از جدول

قابل  تواند به منزله تأثیرپذیری بخشسی در ارتباط است و این موضوع میمستقیما  با حوزه روانشنا

های متخصصان علم روان شناسی از تالش پژوهشتاریخی مباحث روش  ی از خاستگاهتوجه

مورد فراوانی، به مقاله جوزف  22، با 1091ترین تعداد ارجاعات در جهش سال گردد.  بیشتلقی
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نباخ ولی جوزف کریافته است. تعلق« هاضریب آلفا و ساختار درونی آزمون»نباخ، با عنوان وکر

(، بعنوان متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه استنفورد، توانست با ارائه 1019-4991)

تأثیر گیری، ی محاسبه پایایی ابزارهای اندازهآماری جدیدی تحت عنوان ضریب آلفا برافرمول 

داشتن، دو سهولت محاسبه و عمومیت شناسی برجای بگذارد.های روانایی بر کیفیت آزمونبسز

 (.99، ص 1080، 1)کرانباخکرانباخ عنوان شده است  ویژگی بارزی است که برای ضریب آلفای

شناسانه دارد و در واقع نند مورد قبل، خاستگاه روانماهنیز،  1091دومین منبع پر ارجاع سال 

رد استرادبک با و ف  یلزب مقاله رابرت  قرارداده است.مسئله گروهی را موردتوجههای حلمهارت

های ینه مطالعات تجربی بر روی فعالیتای کالسیک در زممقاله ،«مراحل حل مسئله گروهی»عنوان 

رها از سوی نویسندگان مختلف مورداستناد با، 1091ه و از زمان انتشار در سال شدمحسوب گروهی

(، ناشی از معرفی روش 4992 -1019عمده شهرت رابرت بیلز ) (.1089، 4)سیگر شده استواقع

است  SYMLOGبا نام اختصاری « 9هانظام مشاهده چندسطحی گروه»عنوان جدیدی تحت  پژوهش

تر در این عات بیشکه تأثیر بسزایی در حوزه روانشناسی اجتماعی بر جای نهاده است )برای اطال

با عنوان  قرارگرفتن مقاله دیگری از بیلز و همکارانش .(1010، 2بیلز و کوهن رجوع کنید بهزمینه، 

در رتبه چهارم  بعنوان نخستین پژوهش در این زمینه، «های کوچکهای ارتباطی در گروهکانال»

 تا 9های فردی در گروهینارتباطات ب نشان از اهمیت موضوع تواند می، 1091جدول ارجاعات سال 

آمده از سوی به روش تحلیل محتوا، مباحث بعمل ها،در این نوع پژوهش نفره داشته باشد. 49

 گیرد.مسائل مختلف، موردبررسی قرارمی گیری در خصوصها در خالل تصمیماعضای گروه

روانشناسی  های سرشناسو چهره بنیانگذاران بعنوان یکی از (،1021-1809وین )کرت ل نام 

پیوند 1022در سال  9پژوهشیاقدام ابداع و تکوین روشبا  ،(4994، 9)هاگبلوماجتماعی و کاربردی 

                                                           
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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های کاربردی و عملی در حوزه بنای پژوهشنهادن سنگلوین، در بنیان کار  .خورده است

 در آن دوره های بنیادینسنت اجرای پژوهش عادت، و رویارویی بارقروانشناسی، نوعی خ 

توان با دقت انجام داد و از پژوهش کاربردی را می»که  اعتقاد لوین بر این بوداما  شد.محسوب می

 (.1002، 1رزراج« )آن در جهت آزمایش مباحث نظری سود جست

به خوبی مشهود  نیز 1099و  1099روانشناسانه در آثار پ رارجاع جهش های خاستگاهرد  پای 

ت که با تمرکز بر روی ای اسشناسان برجسته، از جمله روان(1008-1049) جاکوب کوهناست. 

های حوزه روانشناسی، سهم بسزایی در سیر تکوین خاستگاه های آماری در پژوهشکاربرد روش

، فرمول حجم نمونه )معروف به فرمول حجم نمونه کوهن( ارائهداشته است. پژوهشمباحث روش 

های ترین تالشاز جمله مهم ،، و آمار احتمالی4روش فراتحلیل توسعه مبانی آماری پژوهش به

بروس توکمان،  .(1000، 9نشتین)بور شودآماردان محسوب می شناس کوهن در مقام یک روان

، 1099در سال « های کوچکگیری گروهتوالی شکل»شناس برجسته آمریکایی، با انتشار مقاله روان

 -هنجارسازی -تنش -گیریهای کوچک، تحت عنوان مدل شکلل گروهچهار مرحله را برای تشکی

قابله با ها، م، رویارویی با چالشهاگروهوی این چهار مرحله را برای رشد ، ارائه نمود.2بلوغ

 .(1099، 9)توکمان دانستمی ضروریبرای مشکالت، امری حل مشکالت، و پیداکردن راه

، برخالف 1010، و 1091، 1099 هایسالهای آید، جهشبرمی 4همانگونه که از جدول 

به لحاظ موضوعی، دو  .است پذیرفتهقبل، عمدتا  با محوریت کتاب صورتهای های سالجهش

م رایانه، و یک مورد ، یک مورد در حوزه علوپژوهش، در حوزه روش مذکور مورد از چهار کتاب

های در این سه جهش آخر، بر خالف جهش نکته حائز اهمیت آنکه باشد.می نیز در حوزه اقتصاد

، قرارگرفتن کتابی در حوزه آنکه نکته دیگر شناسانهخبری نیست.پای مطالعات روان از رد قبلی،

نوعی تغییر رویکرد، یا به تعبیری  توانرا می 1091روش پژوهش کیفی در صدر ارجاعات سال 

                                                           
1. Rogers 

2. Meta analysis 

3. Borenstein 

4. Forming – Storming – Norming – Performing 

5.Tuckman 
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کشف »کتاب  کیفی به حساب آورد. ردهاییکاز رویکردهای کم ی به رودیگر، نوعی تغییر پارادایم 

است که بدوا  با هدف ترغیب  آثاریدر زمره  ،1، اثر مشترک گلیزر و ا ستراس«اینظریه زمینه

شناسی نقطه عطفی در حوزه روش شده وای نگاشتهن به استفاده از روش پژوهش زمینهپژوهشگرا

 نگارندگان کتاب، بنابر قول خود، دو هدف عمده را از نگارش آید.به حساب می کیفی پژوهش

ابلیت پژوهش های کیفی و دوم،تأکید بر قژوهشبخشیدن به پاول، مشروعیت اند:مد نظر داشته ایناثر

 (.1091و استراس،  گلیزرهای پژوهش )داده پردازی با استفاده ازکیفی در زمینه نظریه
 

 گيريبحث و نتيجه
-روشی است که می سنجی سال انتشار مآخذ،های مطالعاتی به روش طیفحوزه نگاریتاریخ

مدت آنکهبا  ها با رویکردی کم ی تعیین نماید.را در سیر تکوین آن حوزهتواند سهم آثار انفرادی 

چند پژوهش با این از زمان معرفی این روش مطالعاتی جدید می گذرد، اما انتشار  زمان اندکی

 ی حکایت دارد.های کم روشبعنوان یکی ازاز اهمیت این روش  ،مجالت دنیامعتبرترین روش 

حاکم بر روح در هر برهه از زمان، متأثر از رویکردهای فلسفی  شناسی پژوهشروش حوزه 

-و کیفی گراییبه و خرد، عینیت و ذهنیت، و کم یپژوهش، دائما  در طول پیوستاری از تقابل تجر

در خالل  پژوهشیخی مباحث روش این مهم در بررسی خاستگاه تار .گرایی در نوسان بوده است

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشگران )عمدتا   کامال  مشهود است. 1019تا  1099های سال

های نوین های مختلف آماری و ابداع شیوهتا با بهبود روش اندسعی داشته ،از حوزه روانشناسی(

تر با هم بیش را های خود بیافزایند و این کاردقت نتایج پژوهش ، بربیش از پیشحل مسئله، 

(، تنها اثری است که از 1091« )ایکشف نظریه زمینه»کتاب  .اندهدادانجام محوریت انتشار مقاله 

های پژوهش کیفی رسی، اختصاصا  در حوزه معرفی روشزمانی مورد بر هبین آثار پرارجاع باز

 داده است.گرایانه سوقهای طبیعترویکرد غالب را به سمت طرحادی شده و تا حدود زینگاشته

این شناسی، پیش از زبان  رشته علم اطالعات و دانشیه در منابع فارسبا توجه به این واقعیت ک
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، (1902سهیلی و خاصه، مراجعه کنید به ) گرفته شدهسنجی بهرهتنها در یک پژوهش از روش طیف

د های نظری در ابعابنیان های ناشی از فقدانمنظور تقویت بخشی از کاستیشود به پیشنهاد می

جانب پژوهشگران، با های مطالعاتی گوناگون از شناسی، حوزهمختلف رشته علم اطالعات ودانش

-نیز عنوان داشته (4919سی )کامینز و ه . البته همانگونه که مورد مداق ه قرار گیرد سنجیطیفروش 

داد و لذا  قرار بررسیای از آثار انفرادی را مورد تردهگس دامنۀتوان سنجی نمیطیفروش بااند، 

های آن را به هایی مستقل، نقاط ضعف و کاستیمندان به این روش، در پژوهشطلبد که عالقهمی

 به معرض بررسی بگذارند.تر از مزایای آن گیری هر چه بیشمنظور بهره
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