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روحاله خادمی
استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان
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در میــان بســیاری از رویکردهــای آمــاری نســبت بــه علــم کــه بــه علمســنجی معروفانــد ،کتابســنجی از جایــگاه
خاصــی برخــوردار اســت .کتابســنجی یکــی از انــدک حوزههــای فرعــی اســت کــه بــا ســنجش برونــداد علمــی ســروکار
دارد .بــر اســاس نظــر بســیاری از تاریخنــگاران ،توســعهی نظاممنــد کتاب-ســنجی مرهــون کارهــای دی .جــی پرایــس
1و یوجیــن گارفیلــد 2بهعنــوان بنیانگــذاران ایــن حــوزه اســت .آثــار اندکــی کــه قبــل از ده ـهی  1950تدوینشــده
معمــوالً بــه دورهی پیشازایــن افــراد تعلــق دارد.
در ایــن مقالــه اشارهشــده کــه چگونــه شــمارش نظاممنــد انتشــارات ،توســط روانشناســان بــه وجــود آمــده اســت .در
اوایــل دهـهی  ،1900روانشناســان شــروع بــه گــردآوری اطالعــات آمــاری در مــورد رشــتهی خــود کردنــد .انتشــارات در
ســخنرانیها ،نقــد و بررس ـیها و تاریــخ روانشناســی بــرای چندیــن دهــه مــورد شــمارش قــرار گرفــت .هــدف کمــک
بــه پیشــرفت روانشناســی بــود .علیرغــم ناچیــز بــودن نوشــتارهای پیشازایــن تاریخهــا ،حجــم و نظامیافتــه بــودن
ایــن تالشهــا بیانگــر آن چیــزی اســت کــه بایــد بهعنــوان کارهــای پیشــرو در نظــر گرفتــه شــود و مؤلفــان آنهــا
بهعنــوان پیشــگامان کتابســنجی در نظــر گرفتــه شــوند.
مقدمه
مــا مدیــون روانشــناس آمریکایــی جیمــز مککیــن کتــل  ،ویراســتار نشــریه علــوم از ســال  1895تــا  ،1994اولیــن
مجموع ـهی نظاممنــد بــا رویکــرد آمــاری نســبت بــه علــوم هســتیم (گدیــن .)2006 ، 5در ســال  1906کتــل راهنمــای
زندگینامــه نگاشــتی مــردان علمــی آمریــکا 6را راهانــدازی کــرد کــه هــر پنــج ســال یکبــار منتشــر میشــد .راهنمـای
مذکــور اطالعاتــی را در مــورد هــزار دانشــمند کــه در ایاالتمتحــده در زمین ـهی تحقیقــات فعــال بودنــد ،جم ـعآوری
کــرده بــود .کتــل ،مطالعــات آمــاری نظاممنــدی را بــا اســتفاده از دادههــا ،در رابطــه بــا علــوم تــا ســال  1930انجــام
داد .او آمارههایــی را در رابطــه بــا تعــداد دانشــمندان و توزیــع جغرافیایــی آنهــا ارائــه داد و دانشــمندان را برحســب
عملکردشــان رتبهبنــدی کــرد .بهاینترتیــب میتــوان عنــوان کســی کــه علمســنجی یــا ســنجش نظاممنــد علــم را
راهانــدازی کــرد را بــه کتــل نســبت داد.
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کتــل در ســنجش علــم ،دو بعــد را مطــرح کــرد کــه هنــوز هــم ایــن دو بعــد خطــوط ایــن حــوزه را تعییــن میکنــد:
کمیــت و کیفیــت .کمیــت یــا همانطــور کــه او ،بهــرهوری 7نامیــده اســت ،شــمارش ســاده تعــداد دانشــمندان یــک
کشــور اســت .کیفیــت یــا عملکــرد ، 8بهعنــوان کمــک بــه پیشــرفت علــم تعریــفشــده اســت و بــا میانگینگیــری رتبــه
دقیــق همــکاران ســنجیده میشــود.
اولیــن اســتفادهی راهنمــای کتــل (مــردان علمــی آمریــکا) بــرای تحلیــل آمــاری مربــوط بــه روانشناســان بــود .در ســال
 1903درحالیکــه هنــوز راهنمــا در دســت اقــدام بــود او گــروه منتخبــی از  200روانشــناس را موردبررســی قــرار داد و
وابســتگی دانشــگاهی (موسسـهای) ،دورهی آموزشــی 9و مقاصــد آنهــا را تحلیــل کــرد .ایــن مطالعــه ،بیشــت ِر آنچــه را کــه
کتــل در ســالهای بعــد انجــام داد ،شــامل میشــد :شناســایی بهتریــن دانشــمندان ،نشــان دادن عملکردشــان ،مقایســه
بــا دیگــر ملتهــا و پیشــنهاد حوزههــای فعالیــت .کتــل روانشناســان را در  4گــروه همتــراز کــه بــر پایــهی آنچــه او
شایســتگی 10علمــی نامیــده اســت ،طبقهبنــدی کــرد .نتایــج نشــان داد کــه تفاوتهــا پایــدار نیســت بلکــه جهتگیــری
بــه ســمت شــکلگیری گروههــا یــا گونههــا 11بــود (کتــل .)315 :1903 ،دو گــروه یــا نــوع تعریــف شــد« :پیشــوایان
و متصدیــان میانـهرو .دوبــاره پیشــوایان بــه چهــار گــروه تقســیم شــدند :نابغـهی بــزرگ ، 12نابغـهی میانـهرو ، 13اســتعداد
قابلتوجــه ، 14بااســتعداد( » 15کتــل.)316 :1903 ،
کتــل بــا شناســایی گروهــی منتخــب از روانشناســان ،تولیــدات علمــی آنهــا را بــا اســتفاده از شــمارش انتشــارات بــا
کشــورهای دیگــر مقایســه کــرد« :بهمنظــور مقایســه بهــرهوری خــود بــا دیگــر ملتهــا ،مــن هــزار ارجــاع اول در نمایــه
جلــد  Zeitschrift furpsychologie 25را شــمردم» (کتــل :1903 ،ص« .)327 .بهطورکلــی آشــکار اســت کــه هریــک از
روانشناســان مــا بهطــور متوســط فقــط یکبــار در دو یــا ســه ســال نوشــتهای کموبیــش مهــم داشــته اســت» (کتــل،
 :1903ص .)328 .بهطورکلــی آلمــان در بهــرهوری پیشــرو اســت « .آمریــکا بهطــور قاطــع در نوشــتههای تجربــی بــرای
روانشناســی پیشــرو اســت ،مــا تقریب ـاً در نوشــتههای نظــری بــا بریتانیــا کبیــر همردیــف و نوشــتههای مــا تقریب ـاً دو
برابــر فرانســه و آلمــان اســت و بهطــور مشــخص در نوشــتههای روانشناســی و آسیبشناســی شــخصیت پایینتــر از
آلمــان و فرانســه و بریتانیــای کبیــر و ایتالیــا ،هســتیم» (کتــل.)327-328 :1903 ،
کتــل در میــان اولیــن روانشناســانی بــود کــه دادههــای مربــوط بــه انتشــارات را بــرای ســنجش علــم در دهههــای
نخســتین قــرن بیســت اســتفاده کــرد .بهاینترتیــب خیلــی ســریع دیگــران دنبالــهرو او شــدند .ایــن مقالــه بیــان
میکنــد کــه اســتفادهی نظاممنــد کتابســنجی در تاریــخ توســط روانشناســان آمریکایــی بنیــان نهــاده شــده اســت.
در کتابســنجی منظــورم شــمارش مقــاالت (و اســتنادها) اســت .در نظاممنــد ،منظــورم اســتفادهی قاعدهمنــد از
شــمارش مقــاالت بــرای هــدف خــاص و دورهی پیوســتهای از زمــان اســت .هرچنــد قبــل از روانشناســان از کتابســنجی
اســتفادههایی شــده اســت (جــی .اس .بلینگــس ،) 16امــا ایــن روانشناســان بودنــد کــه اولیــن اســتفادههای نظاممنــد را
از آن داشــتهاند .ایــن مقالــه شــرح خواهــد داد کــه چــرا روانشناســان درگیــر کتابســنجی شــدند و چگونــه آمــار بــرای
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کمــک بــه پیشــرفت روانشناســی مورداســتفاده قــرار گرفــت.
بخــش اول ایــن مقالــه ،اثبــات میکنــد کــه چگونــه روانشناســان از موقعیــت روانشناســی بهعنــوان یــک علــم در
اواخــر ده ـهی  1800دفــاع کردنــد و از عهــدهی آن برآمدنــد .بخــش دوم بــه ایــن نــگاه میکنــد کــه چگونــه چندیــن
روانشــناس از اوایــل دهــهی  1900بــه اینطــرف از طریــق نقــد و بررســیها و تاریخچههــای رشــته در ســنجیدن
پیشــرفت در روانشناســی ،درگیــر شــدند .ایــن نقــد و بررســیها و تاریخچههــا شــامل چندیــن آمــار ازجملــه ،آمــار
انتشــارات اســت .دو شــخصیت اصلــی ،ای .اف .باچنــر 17و اس .دبلیــو .فرنبرگــر 18بودنــد .فرنبرگــر نویســندهای کلیــدی
اســت کــه فهمیــد چگونــه شــمارش انتشــارات بــه فصاحــت و بالغــت 19در بهــرهوری تحقیــق خدمــت میکنــد .ســومین
بخــش از مباحــث ایــن اثــر ،شــامل مطالعــات پیشــرو منتشرشــده توســط اس .آی .فرانــز 20اســت .آخریــن بخــش ،اولیــن
اســتفادههای روانشناســان از کتابســنجی بــرای مطالعــهی جامعــهی علمــی بهعنــوان یــک کل و نهفقــط تحقیقــات
روانشناســی را مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار میدهــد و نشــان میدهــد کــه چگونــه عالقــه بــه آفرینندگــی 21در پشــت
چنیــن پیشــرفتهایی همانطــور کــه توســط اچ .ســی .لمــن و دبلیــو .دنیــس 22انجــام شــد ،برانگیختــه شــد.
ایــن مقالــه تاانــدازهای نوشــتهای در مــورد تاریــخ علــم اســت .چندیــن پدیــدآور ،تالشهــای دانشــمندان بــرای تثبیــت
علــم در قــرن نــوزده را بــه اثبــات رســاندهاند .بــا نــگاه بــه ســازمانهایی کــه بهطــور خــاص بــه پیشــرفت علــم
اختصــاص دادهشــدهاند ،آنهــا راهبردهــای مختلــف مورداســتفاده توســط دانشــمندان و شــکلهایی کــه نهادینــه
شــدهاند را موردبررســی قــرار دادهانــد (کهلســتد1976 ، 23؛ مــک لــود و کلیــن1981 ، 24؛ کهلســتد و دیگــران199 ،؛
ژســپرت .)2002 ، 25ایــن مقالــه بــه همــراه افــراد پیشــین (گدیــن )2006 ، 26مجموعـهای از آمارهــا در مــورد علــم را بــه
انبــاری از منابــع بیانــی 27بــرای پیشــرفت علــم اضافــه میکنــد .همچنیــن ایــن مقالــه ،مشــارکتی در ادبیــات در آثــار
مــرزی 28اســت.
چندیــن پدیــدآور ،هــم روشهــای آمــاری و تجربــی و هــم نقــش آنهــا در رشــتههای مشــخص را بررســی کردهانــد.
در اینجــا نــوع خــاص آمــاری وجــود دارد کــه در خصــوص خــود رشــته (تعــداد اســاتید ،دانشــجویان ،انتشــارات و غیــره)
اســت و نقــش آنهــا در پیشــرفت روانشناســی بــه اثبــات رســیده اســت .همانطــور کــه کتــل زمانــی بیــان داشــته
موضــوع اصلــی [روانشناســی] بــا فلســفه و روشهــای علــوم طبیعــی پاسخدادهشــده اســت (کتــل .)535 :1898a ،ایــن
نگرانــی در دل اســتفادهی آمــاری روانشناســان در مــورد عملکــرد روانشناســی بهعنــوان علــم وجــود داشــت.
وضعیت علم روانشناسی
اســتفادهی کتــل از دادههــای مــردان علمــی آمریــکا بــه هــدف پیشــرفت علــم بــود .ازنظــر او ،شــرایطی کــه علــوم در
آمریــکا بــا آن روبــرو بودنــد ،بــه ضــرر تحقیــق بــود .مــردان علمــی بیشــتر مشــغول تدریــس بودنــد تــا تحقیــق و دســتمزد
17. E. F. Buchner
18. S. W. Fernberger
19. rhetoric
20. S. I. Franz
21. creativity
22. H. C. Lehman and W. Dennis
23. KOHLSTEDT
24. MACLEOD & COLLINS
25. GISPERT
26. GODIN
27. rhetorical
28. boundary-work
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انجــام تحقیــق پاییــن بــود .افــرادی کــه مشــغول تدریــس بودنــد بــه تخمیــن کتــل «بهطــور متوســط بیــش از نیمــی از
وقــت خــود را بــه آن اختصــاص نمیدهنــد» (کتــل .)633 :1910a ،بهطورکلــی «بایــد بــه فــردی کــه بیــش از نیمــی از
وقتــش را در کاری بــه آن اختصــاص نمیدهــد ،بهعنــوان یــک غیرحرف ـهای 29بــه او نــگاه شــود» (کتــل.)281 :1917 ،
ازنظــر کتــل« ،افــراد سرشــناس کــم هســتند و مــا بایــد ایــن را بــه تغییــرات در محیــط اجتماعــی نســبت دهیــم» (کتــل،
 :)633 :1910aپیچیدگــی رشــد علــوم ،روشهــای آموزشــی ،کمبــود کمکهزینههــای تحصیلــی و تحقیقاتــی ،همچنیــن
جایزههــا ،کاروبــار تدریــس و دســتمزد پاییــن« .دســتمزدها و امتیــازات (جوایــز) بــا عملکردهــا انطبــاق نــدارد» ،برخــاف
آلمــان ،بریتانیــا و فرانســه کــه افــراد بینظیــر بــه عــزت بینظیــر میرســند ( .)...روشهــا بایــد توســط کارهــای علمــی
کــه در برخــی بخشهــای اداره کــردن باارزششــان در جامعــه پــاداش داده میشــوند ،تدبیــر شــوند و ایــن موردعالقــه
بررسـیکنندگان نیســت ،بلکــه موردعالقـهی جامعــه اســت (کتــل .)648 :1910a ،بــه مــدت ســی ســال ،کتــل آمارهایــی
در رابطــه بــا جمعیتشناســی و جغرافیایــی دانشــمندان بهمنظــور نشــان دادن اوضــاع و کمــک بــه پیشــرفت علــم،
منتشــر کــرد (گدیــن.)2006 ،
آمارهــای مربــوط بــه علــم روانشناســی بخصــوص بهمنظــور کمــک بــه اهــداف یکســانی گســترش یافــت؛ یعنــی ســهیم
بــودن در پیشــرفت روانشناســی .هرچنــد بیــان استفادهشــده متفــاوت بــود .در اینجــا کتــل و دیگــر روانشناســان
شرایطشــان را بهعنــوان دانشــمندان نقــد نکردنــد امــا نســبتاً بــا اطمینــان اینکــه چگونــه روانشناســی واقعـاً یــک علــم
در میــان علــوم بــود را نشــان دادنــد .درحالیکــه مــاک بــرای مقایس ـهی حرفــه علمــی در آمریــکا ،اروپایــی بــود کــه
بــرای کرسـیها ،آزمایشــگاهها و حمایــت عمومــی شــهرت یافتــه اســت ،بــرای علــم روانشناســی ایــن موقعیــت تجربــی
بهکاررفتــه در مقابــل دیگــر علــوم بــود کــه بهعنــوان معیــار عمــل میکــرد.
کتــل در چندیــن خطابــه بــه هــم همتایانــش ،وظیفـهی خــودش در اثبــات «پیشــرفت روانشناســی در رقابــت علــوم در
فعالیــت و ثمربخشــی دیگــر علــوم بــزرگ» انجــام داده اســت (کتــل .)541 :1898a ،اولیــن ایــن خطابههــا ،قبــل از انجمــن
روانشناســی آمریــکا در ســال  1896منتشــر شــد« .در تــاش بــرای بقــا کــه در میــان علــوم بــه دســت میآیــد و کســب
میشــود ،کتــل ادعــا میکنــد روانشناســی بهطــور پیوســته پیــش م ـیرود» (کتــل .)134 :1986 ،رشــد روانشناســی
دانشــگاهی در طــول چنــد ســال گذشــته تقریب ـاً بــدون ســابقه بــوده اســت .بــرای کتــل ،ایــن پیشــرفت درنتیج ـهی
روشهــا بــود »:ســنجشها همــانجایگاهــی را در روانشناســی دارد کــه در علــوم بنیــادی دارد ( .)...ســنجشها بخشــی
از توصیــف هســتند و بــا دقــت بیشــتری روشهــای عمومــی و اقتصــادی توصیفــی امــروزی طرحریــزی شــدهاند» (کتــل،
 .)140 :1896منظــور او در اینجــا تفکــری آمــاری ،اشــتباهات آمــاری و میانگینــی بــود »:تئــوری احتمــال کــه مــا را قــادر
خواهــد کــرد کــه هــم دانــش خودمــان و هــم جهــل خودمــان را بســنجیم ،یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای خــود بشــری
اســت و قابلاجــرا در دســت یافتــن علــوم بــه درجــات متغیــر درســتی (دقــت) اســت» (کتــل.)142 :1896 ،
دو ســال بعــد در دومیــن خطابــه (قبــل از  )30AAASکتــل مطمئنتــر ،حتــی خودخواهانهتــر بــود .در ابتــدا مطــرح
کــرد کــه چگونــه در طــی  50ســال «روانشناســی هســتی خــود را نشــان داده و یکرشــتهی دانشــگاهی شــد» (کتــل،
 .)534 :1898aهمانطــور کــه روشــن اســت او کارهــای برجســتهی روانشناســان آمریکایــی ماننــد دبلیــو .جیمــز ،جــی.
ســی .هــال و جــی .تــی .لــد 31را بیــان میکنــد و در مــورد آزمایشــگاهها ،بخشهــا ،نشــریات و آثــار انجمــن روانشناســی
آمریــکا صحبــت میکنــد .تمــام خطابههــا باهــدف قــرار دادن روانشناســی در صــدر طبقهبنــدی رشــتهها بــود .اکنــون
در ســال  ،1896کتــل بیــان میکنــد کــه روانشناســی تجربــی در «آمــوزش ،پزشــکی ،هنرهــای زیبــا ،اقتصــاد سیاســی
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و در حقیقــت در همـهی زندگــی ،کاربــرد عملــی دارد» (کتــل ،)144 :1896 ،بــه دلیــل روش مشــاهدهای و تجربـیاش
اســت کــه «یــک اســتاندارد مراقبــت و عینیــت »32را پدیــد م ـیآورد (کتــل )145 :1896 ،و ارتباطــی بــا دیگــر علــوم
در فیزیــک ،فیزیولــوژی و بیولــوژی برقــرار کــرده اســت (کتــل .)147-148 ،1896 ،اکنــون روانشناســی مــادر هم ـهی
علــوم بــود .کتــل ادعــا کــرد کــه «روانشناســی یــک علــم جدیــد نیســت و بایــد بهعنــوان یکــی از قدیمیتریــن علــوم
بــه آن نــگاه شــود» (کتــل « .)535 :1898a ،در مقایســه بــا روانشناســی بــه علومــی ماننــد ستارهشناســی ،تقریبــاً
33
بهعنــوان یــک کــودک نــگاه میشــود .تمــام عملکردهــای شناختهشــدهی خورشــیدی و ثوابــت ،از زمــان کلــدن
پیچیدگــی کمتــری از بــازی یــک کــودک در مهدکــودک بــرای یــک روز تنهــا اســت ( .)...اتمهــا و مولکولهــا قابــل
روئیــت نیســتند و اتــر غیرقابــل لمــس اســت ،همهچیــز بــه کنــار ،مــا خیلــی کــم از آنهــا میدانیــم کــه ایــن آســان
اســت کــه تئــوری ابــداع کنیــم» (کتــل)538 :1898a ،؛ و او ادامــه داد کــه «دو مــورد از بزرگتریــن تعمیمهــای قــرن
حاضــر حفــظ انــرژی و ســیر تکاملــی از طریــق بقــای شایســته 34اســت .در حــال حاضــر ،اگــر حسآگاهــی (هوشــیاری)،
موقعیــت مولکولهــا در مغــز ،هرچنــد انــدک تغییــر کنــد ،مفهــوم اساســی علــوم فیزیکــی بایــد کنــار گذاشــته شــود.
اگــر حسآگاهــی در فعالیتهــای یــک فــرد موردتوجــه قــرار نگیــرد ،مــا یکــی از پیچیدهتریــن نتایــج ســیر تکاملــی
را داریــم کــه جــدا از بقــای متغیرهــای مفیــد گســترشیافته و تئــوری دارویــن شکس ـتخورده اســت ( .)...جهــان یــک
جهــان اســت؛ هــر بخــش آن در ارتبــاط بــا هم ـهی بخشهــای دیگــر اســت و هــر بخــش مبتنــی بــر ایــن رابطههــا
اســت» (کتــل.)540 :1898a ،
ازنظــر کتل«نمیتــوان هیــچ بخشــی از دانــش یــا فعالیــت را در نظــر گرفــت کــه از جنبـهای بــا روانشناســی در ارتبــاط
نباشــد و درحالیکــه تاکنــون ایــن روانشناســی اســت کــه از گذشــتهی علــوم در پیشــرفت خــود آموختــه اســت ،زمانــی
خواهــد آمــد و شــاید اکنــون آمــده کــه هــر علمــی بایــد حقایــق و تئوریهــای روانشناســی را در نظــر بگیــرد» (کتــل،
 .)538-539 :1898aســپس او بــه نمونههایــی از مســائلی کــه در آن روانشناســی بــا ریاضــی ،مکانیــک ،فیزیــک،
فیزیولــوژی ،شــیمی ،زمینشناســی ،جغرافیــا ،بیولــوژی ،مردمشناســی ،ادبیــات و هنرهــای زیبــا پیونــد خــورده ،اســتناد
میکنــد « .اشــتباه در مشــاهده ،معــادالت شــخصی ،رابط ـهی بیــن نیــروی ذهنــی و فیزیکــی ،موضوعاتــی هســتند کــه
بررســیهای آزمایشــگاهی روانشناســی بایــد در ستارهشناســی و دیگــر علــوم بهکاربــرده شــود» (کتــل:1898a ،
 .)539بهطورکلــی« ،روانشناســی بخــش مکمــل علــوم جدیــد شــد ( .)...موقعیتــش در پیکــرهی علمــی از ایــن بــه بعــد
محفــوظ خواهــد بــود (کتــل.)540 :1898a ،
در خطابههــای کتــل ،برخــی از آمارهــا اســتفاده شــد ،امــا بــی .جــی .ماینــر 35از دانشــگاه ایلینویــز 36بــود کــه عددهــای
نظاممندتــری ارائــه کــرد .در مقال ـهای کــه در نشــریه علــوم در ســال  1904منتشــر شــد ،ماینــر بیــان کــرد کــه« :در
صفحــات بعــدی نویســنده بــر اســاس گســترشهای اخیــر روانشناســی کــه در مؤسســات تحصیــات عالــی آمریــکا
بهدســتآمده بــا امیــد بــه دادن ابــزار کافــی بــرای قضــاوت در مــورد شــأن کنونــی ایــن علــم ،حقایــق معینــی را
جمــعآوری کــرده اســت» (ماینــر .)299-300 ،1904 ،دادههــا از فهرســتهای  150کالــج بــود و اطالعــات توســط
مدیــران  34آزمایشــگاه برجســته بهدس ـتآمده بــود .ماینــر آمارهایــی را در مــورد آزمایشــگاهها ،تعــداد آنهــا و ارزش
کَلده یا کلدان نام یکی از بخشهای متدن بابل است که در هزاره اول قبل از میالد مهمرتین حکومت میانرودان را تشکیل میدادند (مرتجم).

32. standard of carefulness and objectivity
33. chaladaean

34. survival of the fit
چارلز داروین به توانایی افراد متناسب تر در بقا و تولیدمثل بیشرت ،بقای متناسبترینها ،شایستهترینها یا اصلح ،اطالق کرد .منظور او این بود که در هر نسل از هر گونه از موجودات زنده،
فقط آنهایی زنده مانده و موفق به تولیدمثل میشوند که درشاخص های بقا و تولیدمثل ،متناسب تر یا شایسته تر ازبقیه باشند (مرتجم).
35. B. G. Miner
36. Illinois
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آنهــا کــه بــه ســه دســته بــر اســاس تجهیــزات و ابــزار تقســیمبندی شــده بــود ،ارائــه کــرد .همچنیــن او عددهایــی را
در مــورد درآمدهــا و فضــای اختصــاص دادهشــده بــه روانشناســی در دانشــگاهها را ارائــه کــرد .او کرس ـیها ،بخشهــا
و زیــر بخشهــا یــا تخصصهــا ،اســاتید ،واحدهــای درســی و آمــوزش را موردبررســی قــرار داد .او بــرآورد کــرد کــه 20
درصــد همــهی ثبتنــام دانشــگاهها در روانشناســی بــود و  60درصــد فارغالتحصیــان بزرگتریــن دانشــگاهها در
امریــکا امــروزه حداقــل یــک واحــد مقدماتــی در روانشناســی را گرفتهانــد (ماینــر .)302 :1904 ،همچنیــن او تــاش
کــرد نوعــی رتبهبنــدی دانشــگاهها ،ایــدهای کــه کتــل میخواســت بیشــتر گســترش دهــد ،بــر اســاس تعــداد دکتراهــا
ارائــه دهــد و قــدرت روشهــای کمیتــی در روانشناســی را از طریــق نامنویســی در واحدهــای آزمایشــگاهی و تحقیــق در
اســتقرار در آزمایشــگاهها را موردبحــث قــرار داد .ازنظــر ماینــر « علــوم کمتــری میتواننــد رکــورد برابــری را بــه نمایــش
بگذارنــد و بهطــور مشــخص هیــچ کشــور دیگــری در تعــداد کســانی کــه مشــغول تحصیــل پرشــور روانشناســی هســتند
بهپــای آمریــکا نمیرســد» (ماینــر.)303 :1904 ،
اولین مراحل به سمت نهادینه کردن روانشناسی در آمریکا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولین آزمایشگاه
اولین نشریه
اولین دپارتمان/کرسی
انجمن
اولین نمایه

دانشگاه جان هاپکینز (هال)
نشریه روانشناسی آمریکا
دانشگاه پنسیلوانیا (کتل)
انجمن روانشناسی آمریکا
نمایهی روانشناسی

1883
1887
1888
1892
1895

هــم ازنظــر کتــل و هــم ماینــر ،هرچنــد روانشناســی یــک رشــته خیلــی جــوان اســت ،اکنــون موقعیــت یــک رشــتهی
علمــی را دارد .آمارهــا در مــورد اســاتید ،بخــش اصلــی راهبــرد بــرای علــم ســاختن روانشناســی بــود .حقایــق کمــی در
همــهی جنبههــای رشــته و تثبیــت آن ارائــه شــد :اســاتید ،بخشهــا ،برنامههــای درســی ،دانشــجویان ثبــت نامــی و
فارغالتحصیــان ،آزمایشــگاهها ،نشــریات و کارهــای انجمــن.
در نظر گرفتن پیشرفت
ایــن نــوع از بیــان بهعنــوان مدلــی بــرای دیگــر روانشناســان و اســتفادهی آمــاری آنهــا ،خدمــت کــرد .در دهههــای
بعــد ،چندیــن روانشــناس یــک بیــان در مــورد پیشــرفت در روانشناســی کــه در آن ســنجش رشــد بــر اســاس
روانشناســی بنــا گذاشتهشــده بــود را گســترش دادنــد (تعــداد ،توزیــع جغرافیایــی ،جمعیــت در میلیــون ،منزلــت،
درجههــا) ،برنامههــای درســی ،دکتراهــای اعطاشــده ،آزمایشــگاهها ،نشــریات و  ...انتشــارات .دو محمــل ایــن اعــداد را
دربــر دارنــد .اول پیایندهــای نقــد و بررســی .37برخــی از اینهــا دقیقـاً کیفــی بودنــد ،امــا برخــی دیگــر شــامل مطالــب
38
کمــی بودنــد .نقــد و بررسـیها گاهبـهگاه پدیــد آمدهانــد (ایــن شــرایطی بــود کــه همــراه بــا کتــل ،ای .جــی .بورینــگ
 ،ســی .آ .راک مایــک 39و ســی .آر .گریفیــت 40بــود) .درحالیکــه بقیــه کــه بخشــی از ســالنامهها (ای .اف .باچنــر) یــا
ســریهای دهســاله (اس .دبلیــو .فرنبرگــر) هســتند ،منظمتــر چاپشــدهاند .دومیــن محمــل بــرای ســنجش پیشــرفت
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37. review
38. Boring
39. Ruckmich
40. Griffith

در روانشناسی پیشینههای 41انجمن بود (فرنبرگر).
مؤســس انجمــن جنوبــی بــرای روانشناســی و فلســفه ،ای .اف .باچنــر از دانشــگاه آالبامــا ،اولیــن پیاینــد نقدوبررســی در
مــورد روانشناســی را در ســال  1904شــروع کــرد .او پیشتــر ،منطــق خــود را بــه شــرح زیــر آشــکار کــرد 50 .ســال
پیــش باچنــر مینویســد« :بهعنــوان یــک بیخانمــان بــه روانشناســی نــگاه میشــد ،حقایــق آن توســط دانشــجویان
درک نشــده بــود و محتاطانــه بــا تعقیبکنندههــای بــزرگ بعــد از طبقهبندیهــای جهانــی فاصلــه ایجادشــده بــود.
تحولــی کــه بــه مــا روانشناســی «علمــی» را داد و مورخــان خواهنــد گفــت ،در دو مســیر انجامشــده اســت» (باچنــر،
 .)194 :1903bاولیــن و برجســتهترین ایــن مســیرها روش بــود »:نوعــی کلــی از روش توســعه داده شــد کــه تغییــر
زیــادی را از دفــاع ســوداگرانه در اســتفاده از تفاســیر نظــری خــاص از هــر نــوع تجربــی درونــی بــه روش رویکــردی واقعی،
قیاســی ،قابلســنجش ،تجربــی ،بــه وجــود آورد (( )...باچنــر .)194 :1903b ،ازنظــر باچنــر « درگذشــته روانشناســی
آمریــکا تحــت اصطالحــات ذهنــی و فلســفهی اخــاق حرکــت میکــرد ( )...و ایــن مســئله توســط نظریهپــردازان
شــکلگرفته بــود (باچنــر .)194 :1903b ،اکنــون روانشناســی آمریــکا شــیوهی عقلــی وابســته بــه برخــی نظامهــای
خارجــی یــا بــر اســاس برخــی متفکــران قدیمــی را کنــار گذاشــته اســت (باچنــر.)194-195 :1903b ،
باچنــر کارهــای انجمــن روانشناســی آمریــکا و تأثیــر آن ،آزمایشــگاههای اصلــی ،کرس ـیها و آثــار نظاممنــد اعضایــش
را موردبررســی قــرار داد .همچنیــن او بخــش بزرگــی را بــه تشــکیالت روانشناســی ،یعنــی انجمــن و کارهایــش از 1892
تــا  ،1901اختصــاص داد .او اعضــا و جلســات را موردبررســی قــرار داد :شــرکت در جلســه ،ســخنرانی ریاســت جمهــوری
و مقــاالت ارائهشــده .او  283مقالــهی ارائهشــده در تمــام دهــه را در دو رده طبقهبنــدی کــرد .1 :ردههــا و ردههــای
فرعــی نمایــه روانشناســی کــه در ســال  1895ایجادشــده .2 .موضوعــی شــامل روشهــا ،عالئــق و نتایــج .همچنیــن
باچنــر تعــداد مقــاالت هــر عضــو را حســاب کــرد و رونــدی را کــه بعــدا ً یــک قانــون طرحریزیشــده شــد ،مشــاهده کــرد:
(لوتــکا1926 ،؛ بردفــورد 89 :)1934 ،عضــو ســهم کلــی داشــتند ،از آنهــا  34نفــر یــک واحــد بهعنــوان مقالــه ،گــزارش
و غیــره ارائــه دادهانــد 23 .نفــر دو واحــد ارائــه دادهانــد 10 ،نفــر ســه و  8نفــر چهــار واحــد 5 ،نفــر پنــج 3 ،نفــر شــش و
 2نفــر چهــارده 1 ،نفــر هفــده 1 ،نفــر نــوزده و  1نفــر بیستوســه واحــد ارائــه کــرده اســت 59 .عضــو باقیمانــده غیرفعــال
بودهانــد و آرام بــه وظایــف ســاالنهی خــود پرداختهانــد .در حقیقــت ایــن مجموعـهای از ســؤاالت اســت کــه آیــا انجمــن
میتوانــد بــه همــراه داشــتن  40درصــد تجهیــزات خالــی بــه تحققــش ســرعت بخشــد (( )...باچنــر.)204 :1903b ،
ســپس در ســال  1904باچنــر پیایندهــای نقــد و بررســی در مــورد روانشناســی 42را شــروع کــرد و آن را پیشــرفت
روانشناســی نامیــد کــه بیــان م ـیدارد ایــن بهمنظــور « توجــه پیشــرفتمان اســت» ،بهعبارتدیگــر « نقــد و بررســی
روش انجــام کس ـبوکار و تخمیــن نتایــج نهایــی هم ـهی تالشهــای انجامشــده اســت (باچنــر .)57 :1904 ،پیایندهــا
بهطــور ســاالنه در خبرنامــه روانشناســی 43از  1904تــا  ،1913انتشــار یافــت کــه شــامل بحــث پیرامــون مقــاالت اخیــر
بــود ،امــا از راهنمــای کتــل در مــورد تعــداد روانشناســان در کشــور و از پیایندهــای علــوم در مــورد دکتراهــای اعطاشــده،
فهرســت مجــات جدیــد و آمارهــای انتشــارات بهــره گرفــت .بــا شــروع دومیــن انتشــار نقدوبررســی ( ،)1905جدولــی
در مــورد درصــد توزیــع فراوانــی مقــاالت انتشــاریافته در نمایــه روانشناســی ارائــه شــد .ایــن بــرای ســنجش عالق ـهی
روانشناســان در موضوعــات معیــن ،مفیــد بــود .ازنظــر باچنــر ،شــمارش انتشــارات « ســنجش خوبــی از تغییــرات
ســاالنهی شــدت عالقــه در موضوعــات عمومــی کــه روانشناســان مشــغول بــه آن هســتند ،فراهــم میکنــد « (باچنــر،
 .)97 :1905در اینجــا هماننــد بســیاری از روانشناســان کــه چنیــن آمارهایــی را در ســالهای آینــده تولیــد خواهنــد
41. histories
42. Psychological Progress
43. Psychological Bulletin
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کــرد ،باچنــر مفتخــر بــه ســنجش پیشــرفت بــا روشهــای تجربــی بــود « :وقتــی مــا در پــی بخشهایــی از روانشناســی
هســتیم کــه بایــد بــه میــان مــا بیایــد ،مــا آنهــا را گســترشیافته از طریــق تخصیــص ســنجش ،شــمارش و مقایســه
بهعنــوان روشهــای مؤثــر تعییــن کــردن عوامــل اصلــی حیــات درونــی ارتباطاتمــان ،یافتیــم» (باچنــر.)406 :1905 ،
در ویرایــش  1907نقــد و بررســی ،باچنــر شــروع بــه صحبــت از تغییــر در عالقــه ازنظــر بــه دســت آوردن یــا از دســت
دادن « بــرون داد» (درصــد و رتبــه) بــا توجــه بــه ســالهای پیــش ،کــرد (باچنــر .)8 :1907 ،مفاهیــم « بــه دســت
آوردن» و « از دســت دادن» توســط کتــل در مطالع ـهی آمــاری او در مــورد مــردان علمــی کــه در ســال  1906منتشــر
شــد ،بــرای اولیــن بــار اســتفاده شــد (کتــل.)1906 ،
کلم ـهی « بهــرهوری» اولیــن بــار توســط کتــل در  1895اســتفاده شــد ،همچنیــن در نقدوبررســی ســال  1908باچنــر
پدیــدار گشــت (باچنــر .)10 :1908 ،در نقدوبررســی ویرایــش ســال  ،1912باچنــر محاســبه کــرد کــه  3186مقالــه توســط
 2514نویســنده ،منتشرشــده اســت .ایــن آمــار ده درصــد کاهــش را از  1908نشــان مـیداد .باچنــر محاســبه کــرد کــه
« علمــی کــه برقرارشــده فــرای هم ـهی حــوادث میتوانــد از ثبــات چشــمگیر بــرون داد ادبیاتــی خــود ،نتیجــه گرفتــه
شــود .رشــد نمایــه در حــال نزدیــک شــدن بــه محدودیتهــا اســت (باچنــر.)5 :1912 ،
44
روانشناســان نقدوبررســی پیشــرفت باچنــر را در ســالهای بعــد ادامــه دادنــد .در ســال  1912س .ای .راکمیــچ از
دانشــگاه کرنــل 45یــک نقــد و بررســی از  25ســال روانشناســی منتشــر کــرد کــه پــر از آمــار بــود .منبــع اطالعــات،
فهرســتهایی از دانشــگاهها و پرسشــنامههایی بــود کــه بــه  39مؤسســه فرســتاده بــود .آزمایشــگاهها ،واحدهــا،
بخشهــا و شــرایط آنهــا ماننــد عضویــت بــا دیگــر بخشهــا ســنجیده شــد .همچنیــن مقالــه مربــوط بــه باقــی مانــدن
روانشناســی در میــان علــوم بــود .روانشناســی بــا  6رشــته¬ی دیگــر ازلحــاظ تعــداد اســاتید ،ســاعات دانشــگاهی،
ثبتنــام و اعتبــار تخصیصــی مقایســه و رتبهبنــدی شــد .ایــن رشــتهها اقتصــاد سیاســی ،آمــوزش ،فیزیولــوژی ،فیزیــک،
فلســفه و جانورشناســی بــود (راکمیــچ.)529 :1912 ،
راکمیــچ دومیــن نقــد و بررســی را در ســال  1916منتشــر کــرد کــه شــامل آمارهایــی در مــورد انتشــارات بهمنظــور
توجــه بــه بهــرهوری علــوم بهعنــوان یــک نمایــه از ثبــات و رشــد آن بــود (راکمیــچ .)112 :1916 :او  6نشــریه بیــن
ســالهای  1905و  1915را انتخــاب کــرد و تعــداد مقــاالت ،تعــداد صفحــات هــر مقالــه و نــوع روش استفادهشــده را
شــمارش کــرد .مقــاالت ،زیــر  78ســرعنوان و زیرعنــوان « نمایــه روانشناســی» طبقهبنــدی شــدند .متأســفانه راکمیــچ
آمارهــای اندکــی در مقالـهاش ارائــه داد .او بیــش از  800اثــر کــه بیــش از  2000صفحــه را پوشــش میدهنــد را شــمرد
و توزیــع آثــار و تعــداد صفحــات بــا روش (آزمایشــگاهی ،غیــر آزمایشــگاهی ،نظــری) را ارائــه کــرد ،امــا ایــن کل آن بــود.
ازنظــر راکمیــچ اعــداد افزایــش بهــرهوری را منعکــس میکــرد (راکمیــچ.)120 :1916 ،
ایــن اس .دبلیــو .فرنبرگــر 46از دانشــگاه پنســیلوانیا بــود کــه بیشــتر آمارهــای مربــوط بــه انتشــارات را گســترش داد.
امــروزه فرنبرگــر بــرای انتشــار «کالســیک »47در تاریــخ روانشناســی ،یکــی در  1932و دیگــری در  ،1943شــناخته
شــده اســت (فرنبرگــر1932 ،؛  .)1943او توســعهی اعضــا و افزایــش تأکیــد بــر روی انتشــارات را بهعنــوان مالکــی بــرای
شایســتگی موردتوجــه قــرار داد و از بودجههــا ،نشــریات انجمنهــا ،ســازمان و جلســات بحــث کــرده اســت .او تعــداد
مقــاالت ارائهشــده در هــر جلســه را از  1892نشــان داده و بــه بهــرهوری دانشــگاهها در ایــن گردهماییهــا توجــه کــرده
اســت و  19دانشــگاهی کــه  53درصــد از کل مقــاالت را تولیــد کــرده اســت را ســنجیده اســت (فرنبرگــر )55 :1943 ،و

60

44. C. A. Ruckmich
45. Cornell
46. S. W. Fernberger
”47. classics

آنچــه او دوام 48انتشــارات (یــا ترتیــب در طــول زمــان :تعــداد ســالهایی کــه در آن اعضــا منتشــر کردهانــد) مینامــد و
حوزههــای موردعالقــه یــا عالئــق تحقیقــی را موردبررســی قــرار داد.
بهعنــوان یــک مرحلــهی اولیــه بــرای پیاینــد نقدوبررســیاش ،فرنبرگــر انجمــن روانشناســی آمریــکا را موردتوجــه
قــرارداد و ای .جــی .بورینــگ 49را دنبــال کــرد .در ســال  1920بورینــگ (از دانشــگاه کالرک) بهعنــوان رئیــس انجمــن
روانشناســی آمریــکا ( )1919-1922و مــورخ روانشناســی (بورینــگ )1929 ،یــک آنالیــز جغرافیایــی از اعضــای انجمــن
منتشــر کــرد (بورینــگ .)1920 ،او دادههــا را از ســالنامه  1920و جــداول منتشرشــده در موضوعــات آموزشــی بهوســیله
بخشهــای جغرافیایــی سرشــماری ،تعــداد روانشناســان در هــر میلیــون جمعیــت ،حوزههــای تحقیــق ،رتبــه دانشــگاهی
و درجـهی دانشــگاهی ،اســتفاده کــرد .همـهی دادههــا بــا جنســیت تقســیم شــدهاند .فرنبرگــر ایــن آنالیــز را در ســالهای
بعــد ادامــه داد .آنالیــز او از پیشــرفت انجمــن در ســال  1921شــروع شــد (فرنبرگــر .)1921 ،او آنالیــز بورینــگ را بــه یــک
بُعــد بیشــتر گســترش داد و مکانــی کــه روانشناســان آمریکایــی آمــوزش دیدهانــد را موردبررســی قــرار داد ،موضوعــی
کــه بهطــور گســترده توســط کتــل از ســال  1906بــرای حرف ـهی روانشناســی بهطورکلــی مطالعــه شــد .او بــه یــک
تمرکــز نســبی پــی بــرد :پنــج مؤسســه (کلمبیــا ، 50شــیکاگو ، 51هــاروارد ، 52کالرک و کرنــل) بــا یکدیگــر  69/8درصــد
دکتــری را اعطــا کردهانــد و هشــت مؤسســه  85درصــد را اعطــا کردهانــد .در ســال  1928فرنبرگــر اعــداد بورینــگ
را روزآمــد کــرد و بــرای ســالهای  1920-1928ســنجش انجــام داد (فرنبرگــر .)1928 ،او توزیــع جغرافیایــی ایالتــی
روانشناســان ،مــکان آمــوزش ،تحــرک( 53یــا تولیــد ) 54در قیــاس بــا مــکان آمــوزش بــا مــکان کار ،موضوعــات آمــوزش
و تعــداد روانشناســان در هــر میلیــون جمعیــت را موردبررســی قــرار داد .همچنیــن او عالئــق تحقیــق یــا حوزههــای
تحقیقــی همانطــور کــه خــود روانشناســان در ســالنامه از  1918گــزارش دادنــد را موردبررســی قــرار داد.
ســپس در ســال  ،1930فرنبرگــر شــروع بــه بررســی ویــژه انتشــارات بــرای ســنجش عالئــق تحقیقــی کــرد « .در مطالعهی
پیشــین مــا فقــط دادههــای ســالنامه را بررســی کردیــم ،یــا بهعبارتدیگــر ،روانشناســانی کــه در مــورد خودشــان گفتــه
بودنــد را بررســی کردیــم .مطالعـهی کنونــی تــاش میکنــد کــه ایــن منشــأ محتمــل اشــتباه را بامطالعـهی آنچــه ایــن
افــراد واقعـاً انجــام دادهانــد و آنچــه از طبیعــت تحقیــق انتشــاریافته ،رفــع کنــد» (فرنبرگــر .)526 :1930 ،اکنــون فرنبرگــر
منبــع واقعیتــری را در دســت دارد .چــه اتفاقــی افتــاد؟ قبــل از توجــه بــه دادههــای فرنبرگــر ،مــا بایــد دو عامــل مســبب
ایــن پیشــرفت را موردبحــث قــرار دهیــم :مفهــوم بهــرهوری و نمایــه بهعنــوان ســنجش علــم.
آیا پیشرفت رضایتبخش است یا خیر
در ســال  ،1917اس .آی .فرانــز ، 55اســتاد دانشــگاه جــورج واشــنگتن ( )1906-1921و راهنمــای علمــی-1919( 56
 )1909و ســپس سرپرســت آزمایشــگاه بیمارســتان دولتــی بــرای مجانیــن یــا بیمارســتان ســن الیزابــت-1924( 57
 ،)1919مطالع ـهای را در مــورد بهــرهوری علمــی روانشناســان منتشــر کــرد .فرنبرگــر بیــان میکنــد کــه « در چنــد
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ســال گذشــته نقدوبررســی هایــی در مــورد پیشــرفت روانشناســی بــرای دورههــای مختلــف منتشــر شــده اســت ()...؛ امــا
« مــا مطلــع نشــدیم کــه توســط چــه کســی روانشناســی پیشــرفت کــرد یــا آیــا ازلحــاظ افزایــش تعــداد روانشناســان
حرفــهای افزایــش متناظــری در تعــداد یــا ارزش نقدوبررســی هــای منتشرشــده وجــود دارد یــا خیــر .بهعبارتدیگــر
هرچنــد پذیرفتهشــده کــه پیشــرفت اتفــاق افتــاده اســت ،مــا از دانســتن اینکــه آیــا پیشــرفت راضیکننــده اســت و
بــا تعــداد روانشناســان مربــوط اســت یــا خیــر ،بــه دوریــم» (فرانــز .)197-198 :1917 ،در یــک پانویــس ،فرانــز بیــان
میکنــد کــه « توجــه بــه ایــن موضــوع تــا حــدی بــر مــن در ارتبــاط بــا وظایــف ویرایشــی تحمیــل شــده بــود» (توصیــه
کــردن کســانی کــه دســتاورد را ارائــه کردهانــد) (فرانــز.)200 :1917 ،
ازنظــر فرانــز ،روشهــا بــرای بــرآورد ارزش انتشــارات افــراد (انتخابهــا بــرای دانشــگاهها ،انتخــاب و ارتقــا در دانشــگاهها)
همــه دارای نقــص هســتند « .مــا میتوانیــم یــک چیــز معینتــری بــا تعییــن اینکــه یــک شــخص نوشــتهای در جهــت
پیشــرفت روانشناســی منتشــر کــرده اســت یــا نــه ،انجــام دهیــم .ایــن روش نســبتاً آســانی اســت کــه نتایــج مثبتــی بــه
دســت میدهــد و ایــن امــکان قضــاوت عادالن ـهی بــدون بحــث یــا بــا بحــث انــدک را فراهــم میکنــد و منحصــرا ً بــر
پذیــرش مــواد منتشرشــده متکــی اســت ( )...و همچنیــن امــکان پاســخگویی بــه ســؤال بــاال وجــود دارد :ازآنجاکــه بــا
تعــداد انتشــارات ســنجیده شــده ،بــا تعــداد افــرادی کــه روانشــناسهای حرف ـهای شــدهاند مرتبــط اســت ،پیشــرفت
دارد « (فرانــز.)200 :1917 ،
فرانــز از لیســت اعضــای انجمــن روانشناســان آمریــکا 84 ،اســم را از  48مؤسســه انتخــاب کــرد و آثارشــان (همانطــور
کــه در نمایــه روانشناســان لیســت شــده) از ســال  1906تــا ســال  1915را موردبررســی قــرار داد 6 .نــوع از نوشــتهها
نگهداشــته شــده بــود :تکنگاشــتها ،مقــاالت ،مباحثــات ،کتابهــا ،نقــد و بررســیها و گزارشهــا جلســات .ازنظــر
فرانــز چنیــن منابــع داده ای ایــدهآل بــود »:فقــدان فهرســت کــردن همــه انتشــارات روانشناســی هــر شــخصی تنهــا بــا
آن افــراد باقــی مانــد» (فرانــز.)200 :1917 ،
فرانــز یــک شــیب نســبتاً افزایشــی در انتشــارات در طــول زمــان مشــاهده کــرد( .فرانــز)1917:203 ،؛ امــا بهــرهوری (تعداد
آثــار هــر روانشــناس) متفــاوت بــود »:.بــرای  5ســال گذشــته حــدود  30درصــد از کســانی کــه مشــارکت داشــتهاند
در هرســال ســه یــا بیشــتر مقالــه و غیــره منتشــر کردهانــد» (فرانــز .)204 :1917 ،ازنظــر فرانــز ایــن تعــداد در مــورد
بهــرهوری نیازمنــد صالحیتهایــی اســت ،زیــرا یــک شــخص الزام ـاً نمیتوانــد در تمــام دوره فعــال باشــد؛ بنابرایــن او
بــه «تاریــخ درجــه دکتــری همانطــور کــه بــه تاریخــی کــه آثــار ممکــن اســت منطقـاً انتظــار رود توجــه کــرد» (فرانــز،
 ،)204 :1917و تعــداد واقعــی در برابــر انتشــارات موردنظــر را مقایســه کــرد .چیــزی کــه او دریافــت نوشــتههای واقعــی
در رابطــه بــا کاهــش نوشــتههای مــورد انتظــار بــود (فرانــز .)205 :1917 ،فرانــز بررســی کــرد کــه آیــا ایــن بــرای
نوشــتههایی کــه بــرای انتقــال حقایــق جدیــد یــا تفاســیر جدیــد (مقــاالت یــا تــگ نگاش ـتها) بودنــد ،درســت اســت
کــه همیــن را دریافــت.
تمــام زمینههایــی کــه فرانــز مشــاهده کــرد مطابــق بــا زمــان ،موردبررســی قــرار گرفــت .فرانــز دو دســته از نویســندگان
را متمایــز کــرد :پیــر و جــوان کــه در برابــر ســالی کــه آنهــا بــورس تحصیلــی دکتــری شــدند (قبــل یــا بعــد از ،)1906
تعریــف کــرد .او ســنجید کــه افــراد پیــر بهرهورتــر از افــراد جــوان بودنــد ،امــا میــزان واقعــی آثــار مــورد انتظــار ،در میــان
جوانترهــا باالتــر بــود .چنیــن الگویــی وقتــی پدیــدار شــد کــه او یــک نمایــه ترکیبشــده از آثــار (انتشــارات) بــا تعییــن
ارزشهــا «قــراردادی» 58بــه شــش نــوع از نوشــتهها بــرای ترجمـهی « عــدم تجانــس انــواع مختلــف انتشــارات بــه یــک
متجانــس» ســاخت .مشــارکت پیرتریــن افــراد نامتوازنتــر از افــراد جــوان بــود .ازنظــر فرانــز « ،نبایــد پنداشــته شــود
کــه ایــن افــراد هیچچیــزی بــرای پیشــرفت روانشناســی انجــام ندادهانــد .برخــی ممکــن اســت وظایــف ویراســتاری
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داشــتهاند ،برخــی ممکــن اســت خودشــان را در آثــار دانشجویانشــان پنهــان کــرده باشــند و برخــی (ماننــد هربــرت
اسپنســر) ممکــن اســت انــرژی خــود را بــرای چنــد اپــرای مگنــا 59کــه در موعــد مقــرر بــه جهــان دادهشــده ،اختصــاص
داده باشــند .هرچنــد غیرمحتمــل بــه نظــر میرســد کــه هرچنــد تــا  40درصــد گــروه پیرتــر کــه در تراکــم مــواد بــرای
گســترش کیهانشناســی یــا سیســتم روانشناســی یــا تاریــخ کامــل علــوم یــا دیگــر پروژههــای بزرگــی کــه نبایــد
بــه خاطــر نوشــتههای رتبههــای پاییــن (کوچکتــر) ماننــد مقــاالت و تکنگاشــتها کنــار گذاشــته شــود ،درگیــر
شــدهاند( .فرانــز ».)215 :1917 ،نویســندگان دریافتنــد کــه برخــی از بهاصطــاح روانشناســان «حرفــهای» بایــد
بهصــورت غیرحرفــهای طبقهبنــدی شــوند» (فرانــز.)216 :1917 ،در نتیجــه « توجــه خواننــده بــه در نظــر گرفتــن
دانــش (آگاهــی) فعالیــت اجتماعــی علمــی معیــن کــه الزم اســت کــه یــک عضــو عضویتــش را در آن نگــه دارد فقــط
تــا زمانــی کــه (بهشــرط اینکــه) او بــه نشــان دادن یــک عالقــه فعــال در پیشــرفت علمــش از طریــق انتشــارات ادامــه
میدهــد ،جلــب شــده اســت( »)...( .فرانــز.)219 :1917 ،
عالقــه بــه بهــرهوری تنهــا اولیــن عامــل پشــت ســنجش انتشــارات بهعنــوان یــک شــاخص پیشــرفت علمــی بــود .بقیــه
بــه منابــع داده ربــط داشــت .درحالیکــه تاکنــون علــم روانشناســی آمریــکا توســط اعضــای انجمــن و تولیــدات علمــی
آنهــا تعریــف میشــد ،از ســال  1917خــود نمایــه روانشناســی بــرای تعریــف (یــا نشــان دادن) آنچــه علــم روانشناســی
بــود ،بــه میــان آمــد :علــم روانشناســی دیگــر نــه یــک امــر انجمنــی بــود نــه یــک پدیــده آمریکایــی ،بلکــه یــک شــغل
بینالمللــی بــود؛ و روانشناســی آنقــدر خوششــانس بــود کــه یــک نمای ـهی منتشرشــده از  1895داشــت کــه تقریب ـاً
همــهی عناویــن مهــم منتشرشــدهی ســاالنه روانشناســی در سراســر جهــان را جمــعآوری کــرد .نمایــه میتوانســت
بهعنــوان یــک مقیــاس علــم روانشناســی اســتفاده شــود.
در همــان ســالها هماننــد فرانــز ( ،)1917فرنبرگــر بــه ســمت اســتفاده از نمایــهی روانشناســی بهعنــوان منبــع
اطالعــات بــرای مقایسـهی بینالمللــی رفــت .او یــک ســری از مقــاالت در مــورد تولیــدات علمــی را شــروع کــرد کــه رونــد
ملــی در روانشناســی 60نامیــده شــد و در بــازهی زمانــی  10ســال از ســال  1917تــا ســال  1956منتشــر شــد .بــه ایــن
دلیــل کــه نمایــه شــامل مــکان ســکونت یــا آدرس پدیدآورنــدگان نبــود ،فرنبرگــر از زبــان بهعنــوان یــک نماینــده بــرای
کشــور اصلــی عناویــن اســتفاده کــرد .طبقهبنــدی او بهقــرار زیــر بــود:
آلمانی (شامل اتریش و بخشی از سوئیس)،
•
فرانسوی (شامل بلژیک و بخشی از سوئیس)،
•
ایتالیایی،
•
انگلیسی (کشورهایی که از سال  1940تجزیهشدهاند)،
•
روسی (از سال ،)1936
•
دیگران ( 18زبانی که از سال  1946جداشدهاند).
•
فرنبرگــر برتــری آلمــان را در دهــهی اول قــرن بیســت و ســپس یــک کاهــش را بــه اثبــات رســاند .بــرای عناویــن
انگلیســی یــک رونــد رو بــه بــاال نشــان داده شــد درحالیکــه عناویــن فرانســوی کاهــش داشــت .ازنظــر فرنبرگــر»،
شــاید برجســتهترین نکت ـهای کــه از ایــن مطالعــه بــه دســت آمــد ،نیــاز مفــرط دانشــجوی روانشناســی -بــدون توجــه
بــه ملیتــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد -بــه داشــتن دانــش خوانــدن روان و انتقــادی ،هــم بــه آلمانــی و هــم بــه
انگلیســی اســت» (فرنبرگــر.)150 :1917 ،
از ایــن بررس ـیهای منظــم ،فرنبرگــر دو مقالــه در مــورد « اقتصــاد سیاســی» تحقیــق ارائــه کــرد کــه یکــی از آنهــا
59. magna opera
60. national trend in psychology
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در نشــریه علــوم منتشــر شــد و در آنهــا بــه تأثیــر جنگهــای جهانــی ،سیاســتها و ملیگرایــی (انتشــار در زبــان
خــود) میپــردازد (فرنبرگــر 1938 ،الــف .)84 :فرنبرگــر اشــاره میکنــد کــه «در نظــر گرفتــن جنبههــای معیــن ایــن
منحنــی بهعنــوان همبســتگی (ربــط داشــتن) بــا همزمانــی بــا وقایــع اقتصــادی و سیاســی جالــب بــه نظــر میرســد»
(فرنبرگــر .)84 :1938a ،او بیــان میکنــد کــه چگونــه جنــگ ،همــراه بــا سیاســت (نازیســم و فاشیســم) و بحرانهــای
اقتصــادی ،باعــث کاهــش در تعــداد انتشــارات میشــود ،همچنیــن چگونــه دیگــر عوامــل شــبیه ملیگرایــی یــا افزایــش
در احساســات میهنپرســتی ملــی منجــر بــه یــک افزایــش در دیگــر کشــورها میشــود (ایتالیــا ،روســیه و کشــورهای
کوچــک) .ازنظــر فرنبرگــر »،عوامــل سیاســی و اقتصــادی ( )...تأثیــر اصلی بــر حجــم انتشــارات علمــی دارد ( .)...بهطورکلی،
همانطــور کــه انتظــار مـیرود ،جنــگ و دورههــای رکــود اقتصــادی بــه ســمت کاهــش حجــم تولیــدات علمــی مـیرود.
بهعبارتدیگــر ،وجــود ایــده جدیــد و متبلــور شــده سیاســی و قــدرت متمرکزشــدهی دولتهاســت کــه بــه ســمت
ترغیــب و حتــی کمکهزینــه تحقیقــات م ـیرود و بهطــور قابلتوجهــی حجــم انتشــارات علمــی را افزایــش می¬دهــد،
ماننــد مــواردی در ایتالیــا و روســیه» (فرنبرگــر)90 :1938a ،؛ و او ادامــه میدهــد کــه« :امــا اگــر وجــود ایــده جدیــد
و متبلــور شــده سیاســی و قــدرت متمرکزشــدهی دولــت بهطــور ویــژه بــه تحقیقــات ترغیــب نکنــد یــا کمکهزینــه
اختصــاص ندهــد ،ماننــد در آلمــان ،ظاهــرا ً کاهشــی در حجــم تولیــدات علمــی وجــود خواهــد داشــت .درنهایــت ،رشــد
احساســات میهنپرســتانه بهطــور فراوانــی بــه ســمت گرایــش بــه انتشــار در زبــان ملــی ولــو اینکــه چنیــن انتشــاراتی
بــرای کشــورهای کوچکتــر بایــد بهضــرورت انــدازهی مخاطبــان کــه ممکــن اســت خواســتار انتشــارات باشــند ،کاهــش
یابــد» (فرنبرگــر.)90 :1938a ،
ایــن نــوع از آنالیــز نمایــه بــه مطالعـهی بهــرهوری علمــی روانشناســان در بیــش از دو مقالــه گســترش یافــت .در ســال
 1930فرنبرگــر ،انتشــارات لیســت شــده در نمایــه روانشناســی در دوره بیــش از  10ســاله ( )1919-1928را موردتوجــه
قــرار داد .نمایــه  3768نوشــتهی تحقیقــی را از  482روانشــناس ،لیســت کــرد .فرنبرگــر شــش تفــاوت در آنچــه او
بهــرهوری مینامیــد ،پیــدا کــرد «:افزایــش در تعــداد عناویــن بــرای مــردان بــرای ســالهای موفقیتآمیــز امــا نــه
افزایــش محســوس در تعــداد عناویــن بــرای زنــان .در مــورد جنســیت در عناویــن نظیــر افزایــش در اعضــا در همــان
دورهی زمانــی افزایــش یافــت» (فرنبرگــر .)572 :1930 ،تعــداد آنچنانکــه در ادامــه میآیــد ،بــود« :میانگیــن تعــداد
نوشــتهها در دوره دهســاله  7/77بــرای مــردان و فقــط  4/09بــرای زنــان بــود .اعضــای مــرد انجمــن تقریبــاً بهطــور
متوســط دو برابــر بهــرهوری نســبت بــه زنــان داشــتهاند( ».فرنبرگــر « .)528 :1930 ،تقریبـاً  14دوره بســیاری از مــردان
بهماننــد زنــان  10مقالــه یــا بیشــتر در همــان دوره منتشــر کردهانــد» (فرنبرگــر .)528 :1930 ،عــاوه بــر ایــن ،مــردان
عالئــق گســتردهتری را بــه نمایــش گذاشــتهاند (تعــداد حوزههایــی کــه افــراد در آنهــا کار میکننــد).
ســپس فرنبرگــر بــه چندیــن متغیــر و تأثیراتشــان بــر بهــرهوری توجــه کــرد :توزیــع جغرافیایــی و ثبــات انتشــارت ،تاریــخ
درجــه («بهطورکلــی ،نتایــج ،بهــرهوری بیشــتری را بــرای افــراد بــا درجــات تازهتــر نشــان میدهــد امــا تفاوتهــا
خیلــی ناچیــز اســت) ،مــکان درجــه (متوســط  6/91مقالــه در ســال کــه توســط کورنــل ،هــاروارد و شــیکاگو پیــش افتــاده
اســت) و انــدازه شــهر :بهطورکلــی شــهرها بــا جمعیــت بیــش از  250000نفــر ،عهــدهدار بهــرهوری بیشــتری هســتند
(( »)...فرنبرگــر)540 :1930 ،؛ امــا تحقیــق بهــرهور [بیــش از  10مقالــه] ممکــن اســت صرفنظــر از انــدازهی شــهری کــه
محقــق در آن ســاکن اســت ،پیــش بــرده شــود» (ص.)541 .
بــار دیگــر در ســال  ،1938فرنبرگــر بهــرهوری علمــی روانشناســان آمریکایــی را انــدازه گرفــت .ازنظــر فرنبرگــر» مطالعهی
عناویــن منتشرشــده میتوانــد تنهــا روش عینــی بــه دســت آوردن ایــن اطالعــات باشــد» (فرنبرگــر .)262 :1938b ،او
انتشــارات نمایــه شــده در چکیدههــای روانشناســی بــرای ســالهای  1932تــا  1936را موردتوجــه قــرار داد .او بــه 587
نفــر بــرای  3963عنــوان یــا بهطــور متوســط  6/75بــرای هــر عضــو را پــی بــرد (فرنبرگــر .)269 :1938b،همچنیــن او بــه
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دامن ـهی وســیعی از «متغیــر فراوانــی انتشــارات» پــی بــرد 22 :درصــد از اعضــا هیــچ چیــزی منتشــر نکردهانــد و یــک
نفــر  49عنــوان یــا بهطــور متوســط تقریبـاً  10عنــوان در ســال منتشــر کــرده اســت» (فرنبرگــر .)269 :1938b ،او حجــم
انتشــارات دانشــگاهی و غیردانشــگاهی را مقایســه کــرد و تشــکیلدهندهی دو و یــک و نیــم دوره بهرهورتــر را دریافــت:
متوســط  7/8عنــوان بــرای دانشــگاهی در مقابــل ( 3/1فرنبرگــر .)277 :1938b ،بــا توجــه بــه ثبــات انتشــارات ،او ســنجید
کــه  22درصــد از روانشناســان هیــچ چیــز منتشــر نکردهانــد و چهــل درصــد از اعضــا « انتشــارات را فقــط یــک ســال
یــا اصــ ً
ا از دســت ندادهانــد» .او ســعی کــرد کــه عالئــق تحقیــق را همانطــور کــه در چکیدههــا طبقهبندیشــده
بهمنظــور نشــان دادن اعضــا در ســالنامه بــرای ســالهای  1918تــا  ،1937مقایســه کنــد ،امــا طبقهبنــدی خیلــی
متفــاوت بــود کــه امــکان مقایسـهی معنـیدار را بدهــد (فرنبرگــر.)274 :1938b ،
کار فرنبرگــر کامـ ً
ا اصــل بــود .بهتبــع آن فرانــز 61ســنجش بهــرهوری علمــی نظاممنــد را بــا شــمارش انتشــارات شــروع
کــرد .او از نمایــه اســتفاده کــرد .همچنیــن او شــروع بــه توجــه بــه بهــرهوری از جنب ـهی بینالمللــی کــرد .آنچــه بــرای
انجــام دادن باقیمانــده بــود ،اعمــال شــمارش انتشــارات بــه جامعــهی علمــی بهعنــوان یــک کل بــود .او ایــن را بــه
دیگــران واگذاشــت.
آفرینندهترین سالهای مردان
در ســال  ،1928مقال ـهای در نشــریه آمریکایــی روانشناســی بــا نــام مســتعار هلــن نلســون 62منتشــر شــد .نویســنده
دیدگاهــی را کــه توســط آر .اس .وود ورس 63از دانشــگاه کلمبیــا بیانشــده بــود کــه « دورهای از بیســت ســال بــه بــاال
تــا چهــل ســال بــه نظــر میرســد کــه بــرای اختــراع مطلوبتریــن اســت» نقــد کــرد .ازنظــر نلســون »،ســالهای بیــن
 20تــا  40میــادی بــرای یــک نابغــه ،پربــار (بهــرهور) هســتند کــه در اینجــا شــکی وجــود نــدارد؛ امــا آن ظهــور نابغههــا
عمدت ـاً بــه ایــن محاســبهی ســالها محــدود شــده و نابغههــا خودشــان تکذیــب کردهانــد» (نلســون.)303 :1928 ،
ایــن انتشــارات تمــام ســریها از مطالعههــای روانشناســان در دهههــای بعــد در آفرینندگــی دانشــمندان را شــروع
کردنــد .روانشناســان شــروع بــه توجــه بــه دانشــمندان از هم ـهی رشــتهها کردنــد ،نهفقــط همکارانشــان در رشــتهی
روانشناســی؛ بنابرایــن آنهــا حــوزهی « مطالعــات علــوم» را وارد کردند .شــمارش مقاالت یکــی از روشهای استفادهشــده
65
بــرای ســنجش آفرینندگــی بــود (بقیــه ،پرسشــنامه و آزمونهــا عملکــردی بــود) .اچ .ســی .لمــن 64از دانشــگاه اوهایــو
 ،فعالتریــن پدیــدآور در ایــن موضــوع در ســالهای بیســت بــود .او بهویــژه در مســائل زیــر عالقهمنــد بــود :مــردان
در چــه ســنی احتمــاالً برجســتهترین کارهــا را انجــام میدهنــد (لمــن .)1936 ،او بــه هنرهــا ،ادبیــات ،فلســفه و
علــوم توجــه کــرد .او از تاریــخ ،فرهنگهــا ،سرگذشــت نامههــا و کتابهــای منبــع بــرای ســنجش کارهــای برجســته
(انتشــارات ،اختراعــات) اســتفاده کــرد .در همـهی ایــن مطالعــات ،لمــن قضاوتهــای وود ورس را مــورد تائیــد قــرار داد.
امــا او جلوتــر رفــت .در آفرینندهتریــن ســالهای مــردان 66کــه در ســال  1944منتشــر شــد ،لمــن جویــا شــد کــه آیــا
کمیــت باکیفیــت همانطــور کــه توســط منابعــش ســنجیده شــده ،ارتبــاط دارد یــا نــه .جــواب خیــر بــود .از طــرف دیگــر
بــا اســتفاده از منابــع مختلــف ،او ســن در برابــر بهــرهوری را در یــازده حــوزه از علــوم و ابداعــات تــا شــعر و موســیقی را
بــه تصویــر کشــید و نتیجــه گرفــت کــه« :کیفیــت و کمیــت تولیــد الزامـاً مرتبــط نیســتند ،بــرون داد شایســتهی خیلــی
61. Franz
62. Helen Nelson
63. R. S.Woodworth
64. H. C. Lehman
65. Ohio
66. Man’s Most Creative Years
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باال میل به افتادن در سطح سنی اولیه نسبت به برون داد با شایستگی کمتر دارد» (لمن.)392 :1944 ،
درروش مشــابه دبلیــو .دنیــس( 67کالــج بروکلیــن) دانشــمندان برجســته و تولیــدات علمــی آنهــا را بررســی کــرد .بــا
اســتفاده از خاطــرات سرگذشــت نامـهای 68آکادمــی علمــی آمریــکا ،دنیــس  41نفــر را کــه اســامی آنهــا بیــن ســالهای
 1943و  1952آشکارشــده بــود و کســانی کــه بــه ســن  70ســالگی رســیدند را در اختیــار داشــت .او بــا اســتفاده از
سرگذشــت نامههــا محاســبه کــرد کــه ایــن افــراد عهــدهدار  8332مقالــه یــا بهطــور متوســط  203مــورد در ســال
هســتند .ســپس دنیــس  25نفــر از برجســتهترین دانشــمندان قــرن  19را همانطــور کــه از تاریخهایــی بــر پایــه فضــای
اختصــاص دادهشــده بــه آنهــا در دایرهالمعــارف و فرهنگهــای سرگذشــت نام ـهای ،موردبررســی قــرار داد ،روشــی کــه
تاریــخ ســنجی 69نامیــده میشــود .او انتشاراتشــان را بــا اســتفاده از فهرســت ادبیــات علمــی 1800 ، 70تــا  ،1900کــه
توســط انجمــن ســلطنتی لنــدن منتشــر شــد ،تعییــن کــرد .او نتایــج متضــادی بــا لمــن دریافــت ،بــرای مثــال «رابطـهی
قطعــی بیــن بهــرهوری و تعالــی 71در علــم ( .)...هرچــه تعــداد فقرههــای اثــر علمــی بیشــتری توســط فــرد مشــخصی
انجــام گرفتــه باشــد ،احتمــال بیشــتر اســت کــه یکــی یــا بیشــتر از آنهــا ثابــت کنــد کــه مهمتــر باشــد» (دنیــس،
 ».)182 :1954در علــم ،کمیــت و کیفیــت بــه هــم مرتبــط هســتند» (دنیــس.)183 :1954 ،
در مطالعــهی دوم ،دنیــس ،ســنی کــه دانشــمندان اغلــب تولیداتشــان را ارائــه میکننــد موردتوجــه قــرار داد .بعــاوه
او تعــداد متفاوتــی از کار لمــن را محاســبه کــرد و بــر روی هم ـهی انــواع انتشــارات و نهتنهــا بهتریــن ،متمرکــز شــد.
او از دایرهالمعــارف بینالمللــی جدیــد وبســتر ( 156 )1930دانشــمند در ســن  70ســالگی یــا بیــن  1800و 1900
را موردبررســی قــرار داد و تعــداد انتشــارات آنهــا را همانطــور کــه در فهرســت ادبیــات علمــی لیســت شــده ،شــمارش
کــرد .وی محاســبه کــرد کــه در ده ـهی  30میــزان متوســط بــاالی بهــرهوری بهدس ـتآمده اســت[.دو انتشــار در ســال]
و ایــن میــزان بــرای ســه دهــه باقــی مانــده اســت» (دینــس .)724 :1956 ،ای .رو ، 72روانشــناس پــرکار کــه چندیــن
تحقیــق را در مــورد روانشناســی علمــی در ســالهای ده ـهی  1950و  1960منتشــر کــرد ،چنیــن پایــداری انتشــارات
را در بســیاری از ســالها در مــورد دانشــمندان برجســته اثبــات کــرد (رو1965a ،؛ .)1972
ایــن شــیفتگی 73بــا ســن ایــدهآل کــه در آن دانشــمندان مهمتریــن آثارشــان را تولیــد میکننــد ،یــک موضــوع قدیمــی
77
و مکــرر در علــوم اجتماعــی اســت (ویمــن1919 ، 74؛ آدامــز1946 ، 75؛ مانیــش و فالــک1957 ، 76؛ زوکرمــن و مرتــون
1972 ،؛ کــول1979 ، 78؛ اســتفان و لویــن .)1992 ، 79هرچنــد ایــن شــیفتگی فقــط یکــی از دالیــل بــرای مطالعــهی
ســن بــود .دیگــر دلیــل عملــی بــود ،بــرای مثــال تولیدمثــل از « گونــه .» 80در میــان اولیــن آمارهــا در رابطــه بــا علــوم
منتشرشــده در تاریــخ ،بســیاری تعــداد دانشــمندان انجمنهــا ،ســن آنهــا در زمــان انتخــاب و میــزان مــرگ را شــمردند.
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67. W. Dennis
68. Biographical Memoirs
69. historiometry
70. Catalogue of Scientific Literature
71. eminence
72. A. Roe
73. fascination
74. WYMAN
75. ADAMS
76. MANNICHE & FALK
77. ZUCKERMAN & MERTON
78. COLE
79. STEPHAN & LEVIN
80. species

ایــن کار بــا راهانــدازی یــا تجدیدنظــر قوانیــن دانشــگاهی بــا توجــه بــه اعضــا و انتخــاب رویههــا ،برانگیختــه شــد
(شوســتر1925 ، 81؛ پیــرل1925 ، 82؛ .)1926
در دهـهی  1950و  ،1960مطالعــات روانشناســی آمریــکا بــر روی دانشــمندان ،بهــرهوری آنهــا و ســنجش آن ،گســترش
یافــت .ایــن مطالعــات اغلــب تحــت قراردادهایــی از بخشهایــی ماننــد دفتــر تحقیقاتــی نیــروی دریایــی ،نیــروی هوایــی،
ناســا و موسس ـهی ملــی ســامت یــا صنایــع و انجمنهایشــان (ماننــد موسســه تحقیقاتــی صنعتــی) انجــام میگرفــت.
در همیــن زمــان ،ایــدهی آفرینندگــی بــا بهــرهوری باهــم پیونــد خوردنــد یــا حقیقتـاً بــه بهــرهوری تبدیــل شــد :حجــم
خالــص مقــاالت یــا نســبت پدیدآور/مقالــه .مدیریــت تحقیقــات ،عملکــرد ســازمانها و عاملهــای عهــدهدار کارایــی
و حســابداری مســئول ایــن دگرگونــی بودنــد (هــوگان1950 ، 83؛ کاپــان1960 ، 84؛ انجمــن مهندســان شــیمی، 85
90
1963؛ لیپــز1965 ، 86؛ ســیلر1965 ، 87؛ یوویتــس 88و دیگــران1966 ،؛ دیــان .)1968 ، 89روانشــناس دی .ســی .پلــز
از دانشــگاه میشــیگان در میــان پدیدآورنــدگان مؤثــر عهــدهدار ایــن حرکــت بــود .کتابــی کــه بــا اف .ام .انــدرو 91بــا
عنــوان دانشــمندان در ســازمانها 92نوشــته شــد ،بــرای دهههــا یــک متــن کالســیک در مدیریــت ف ّنــاوری شــد (پلــز
و انــدرو .)1966 ،مطالعــات گســترده در ده ـهی  1950انجــام گرفــت (پلــز .)1956 ،پدیدآورنــدگان فاکتورهــا ،شــرایط
و محیطهایــی کــه اغلــب موجــب بهــرهوری و آفرینندگــی در تحقیقــات و اختراعــات میشــدند را موردمطالعــه قــرار
دادنــد -آزادی ،ارتباطــات ،گوناگونــی ،تعهــد ، 93انگیــزه ،رضایــت ،گروههــا و  ...ســن -و ســنجشهای عملکــردی را
توســعه دادنــد .پ ـسازآن بهــرهوری علمــی بهعنــوان تولیــد مقــاالت تعریــف شــد و توســط جامعــه شناســان ســنجیده
شــد (ملتــزر1949 ، 94؛ 1956؛ مانیــس1951 ، 95؛ بن-دویــد1960 ،96؛ بن-دویــد و آران1966 ، 97؛ کــران1965 ، 98؛ کــول
و کــول 1967 ،؛ 1973؛ آلیســون و اســتوار1974 ، 99؛ آلیســون و دیگــران ،1982 ،آلیســون و لونــگ1990 ، 100؛ رســکین
1977 ،101؛ اســکات1978 ، 102؛  .)1981بهطــور فزاینــدهای از طریــق نمای ـهی اســتنادی علــوم 103کــه بهتازگــی ایجــاد
81. SCHUSTER
82. PEARL
83. HOGAN
84. KAPLAN
85. THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS
86. LIPETZ
87. SEILER
88. YOVITS
89. DEAN
90. D. C. Pelz
91. F. M. Andrews
92. Scientists in Organizations
93. dedication
94. MELTZER
95. MANIS
96. BEN-DAVID & ARAN
97. CRANE
98. COLE & COLE
99. ALLISON & STEWART
100. LONG
101. RESKIN
102. SCOTT
103. Science Citation Index
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شده (گارفیلد و شیر )1963 ، 104و یک انجمن متخصصان که کتاب سنجها نامیده میشوند ،گسترش یافت.
نتیجهگیری
در حــال حاضــر جامعــه کتــاب ســنجها خــودش را بــا ارجــاع بــه آثــار علمــی منتشرشــده در دهــهی  1950تعریــف
میکنــد ،بــرای مثــال ،وی .وی .نالیمــو ، 105ای .گارفیلــد و مخصوصــاً دی .جــی .دی .پرایــس .بهعنــوان حقیقــت امــر،
پرایــس بهجــای تنهــا یــک رشــته ماننــد روانشناســی ،چندیــن رشــته را موردتوجــه قــرار داد .او بــه ســنجش علــم
بــرای مطالع ـهی رشــد دانــش و قانــون وی ،موضــوع موردبحــث روز ،عالقهمنــد بــود (لمــن1947 ،؛ ویــس1960 ، 106؛
هولتــون ،)1962 ، 107بهویــژه در میــان کتابــداران (هرنــر )1956 ، 108بــا مدیریــت عظیــم خودشــان موردحمایــت قــرار
گرفــت (پرایــس .)104 :1961 ،نوشــتههای نظاممنــد او بهروشــنی بــا حــوزهی ظهــور یافتــه مطالعــات علــم مرتبــط
شــده اســت .بــه تمامــی ایــن دالیــل ،بــه تعبیــر جــی .بــن دیویــد ، 109پرایــس بهعنــوان یکــی از مؤسســان کتابســنجی
(همچنیــن علمســنجی) در نظــر گرفتــه میشــود؛ امــا پیشــرویانی نیــز وجــود دارنــد .آنهــا کــه بودنــد؟
پیشــینههای متعــدد کتابســنجی توســط آثــار کتابــداران اســتناد میشــود یــا اســتدالل میشــود کــه علــوم شــیمی
جلــودار تغییــرات عمیــق در علــم اطالعــات بودهانــد (تکــری و بــراک .)2000 ، 110دیگــران اندکــی جامعتــر هســتند
(میــدوز )2000 ، 111امــا تاریــخ کامــل کتابســنجی بــرای نوشــتن باقــی مانــد .بهطورکلــی ،آثــار قدیمیتــر از ده ـهی
 1900فرامــوش شــدهاند یــا خیلــی ســریع و انتخابــی بهعنــوان پیشــینه بیــان شــدهاند .اســتفادهی نظاممنــد از
کتابســنجی توســط روانشناســان هرگــز ذکــر نشــده اســت .در حقیقــت تنهــا کارهــای (آثــار) روانشناســان در مــورد
کتابســنجی کــه در نوشــتهها موردبحــث قرارگرفتــه ،دو مطالعــهی پراکنــده مبتنــی یــا دربردارنــدهی یــک آنالیــز از
اســتنادی اســت (کاســون و لوبتســکی1963 ، 112؛ کالرک .)1957 ، 113چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه پدیدآورنــدگان عموم ـاً
بیــان میکننــد کــه تاریــخ واقعــی بــا نمایــه اســتنادی علــوم گارفیلــد و ابــداع مؤثــر او در نمایهســازی نظاممنــد اســتنادها
شــروع میشــود .همانطــور کــه گارفیلــد خــودش بیــان میکنــد «:چنیــن فاکتــور مهمــی ممکــن اســت شــاخصتر
(نشــاندهندهتر از) شــمارش مطلــق تعــداد انتشــارات دانشــمندان باشــد کــه توســط لمــن و دنیــس استفادهشــده»
(گارفیلــد.)109 :1955 ،
مطمئنـاً نمایــه اســتنادی علــوم اولیــن مجموعــه تــاش واقعــی در کنتــرل کتابشــناختی جهانــی ادبیــات علمــی از شــروع
قــرن بــود (گارفیلــد)649 :1964 ،؛ امــا الزم اســت تــا بیــن دو اســتفاده از کتابســنجی تمایــز قائــل شــد .اول ،شــمارش
مقــاالت کــه در اینجــا ،بهطــور قاطــع روانشناســان پیشــرو هســتند .هرچنــد در ابتــدا بــه حــوزهی خودشــان محدودشــده
اســت ،اســتفادهی نظاممنــد از انتشــارات بهعنــوان یــک شــاخص بــرای علــم میتوانــد از روانشناســان منشــأ شــده
باشــد .اســتفادهی دیگــر از کتابســنجی تحلیــل اســتنادی اســت .چندیــن پدیــدآور ایــن نــوع از تحلیــل را در اواخــر قــرن

68

104. GARFIELD & SHER
105. V.V. Nalimov
106. WEISS
107. HOLTON
108. HERNER
109. J. Ben-David
110. THACKRAY & BROCK
111. MEADOWS
112. CASON & LUBOTSKY
113. CLARK

بیســتم انجــام دادنــد کــه روانشناســان را در برمیگیــرد (کاســون و لبوســتکی .)1936 ، 114بــه خاطــر گارفیلــد و نمایــه
اســتنادی علــوم اســت کــه مــا ابــزاری داریــم کــه امــکان مطالعــات اســتنادی را فراهــم میکنــد.
روانشناســان در کتابســنجی روششــناس نبودنــد .هرچنــد آنهــا از محدودیتهــای آمــار در انتشــارات مطلــع بودنــد.
فرنبرگــر پوشــش مغرضان ـهی نمای ـهی روانشناســی را کــه آثــار برخــی کشــورها را بهصــورت بــد نمایهســازی کــرده و
اصـ ً
ا نمایــه نکــردن آثــار خاکســتری را میدانســتند (فرنبرگــر .)144-145 :1917 ،همچنیــن او امــکان تفــاوت (ناچیــز)
بــه دلیــل کنــدی در نمایهســازی را بیــان کــرده اســت (او مقــاالت را از تاریــخ انتشــار در نمایــه بهجــای از ســال واقــع
انتشــار مقالــه میشــمرد) .مهمتــر از اینهــا ،او میدانســت کــه ارزش مقــاالت متفــاوت اســت و اینکــه او «ارزش
نوشــتههای مختلــف کشــورها بهغیــراز عالئــق در روانشناســی را نســنجیده بــود» (فرنبرگــر .)202 :1926 ،بهطــور
متشــابه ،مطالعـهی اولیــه اســتنادی کاســون و لوبســتکی ،اســتناد را بهعنــوان ســنجش نفــوذ نــه کیفیــت مــورد تفســیر
قــرار دادنــد :ارجــاع متقابــل بیــن نشــریات روانشناســی« ،ســنجش کمــی انــدازهای اســت کــه هــر حــوزهی روانشناســی
تأثیــر میگــذارد و توســط هــر حــوزهی روانشناســی تأثیــر پذیرفتــه اســت» (کاســون و لوبســتکی .)95 :1936 ،درنهایــت
میتوانــد بــه بحــث فرانــز در عیــب مقــاالت چنــد پدیــدآوری و تصمیــم آنهــا بــر اختصــاص مقالــه بــه هــردو و دادن
ارزش کامــل بــه هــر مــورد ،اشــاره کــرد (فرانــز.)202 :1917 ،
باوجــود محدودیتهــای منابعشــان ،روانشناســان دارای قــوهی تخیــل کاملــی بودنــد .درحالیکــه بورینــگ 115یکــی
از اولیــن تحلیلهــای شــبکهای (یــا سلســلهای) روانشناســی را منتشــر کــرد (بورینــگ و بورینــگ ،)1948 ،فرنبرگــر
بررســی تدریجــی ســنجش « وجهــه 116و تأثیــر روانشناســان مختلــف» را انجــام داد .او از  2288دانشــجوی روانشناســی
خواســت کــه فهرســتی از اســامی را بررســی کننــد ،بــا تعییــن کــردن :یــک؛ بررســی نــام خانوادگــی و دو؛ بــا بررســی
نــام کســانی کــه در حوزههــای تخصصــی دارای شایســتگی 117شــده بودنــد» (فرنبرگــر .)288 :1954 ،او قضاوتهــای
دانشــجویان (رتبههــا) را بــا ابزارهــای ســنجش ماننــد بهــرهوری در انتشــارات همانطــور کــه در ثبــت آمــار روانشناســی
و چکیــده روانشناســی فهرســت شــده بــود ،مقایســه کــرد و روانشناســان را ســتارهدار کــرد (درمیــان هــزار نفــر از
بهتریــن روانشناســان از مــردان علمــی آمریــکا) .او نتیجــه گرفــت کــه» نســبتاً فقــط تعــداد کمــی بــه نظــر میرســد
کــه تأثیــر 118بادوامــی داشــته باشــد ( .)...در میــان روانشناســان دارای باالتریــن رتبههــا در ایــن مطالعــه ،کســانی
هســتند کــه آثــار اصلــی آنهــا جدیــد اســت ،همچنیــن کســانی کــه شــخصیتهای تاریخــی هســتند» (فرنبرگــر:1954 ،
 .)298ازنظــر فرنبرگــر ،ســن مطــرح نیســت .او ســه فاکتــور عهــدهدار تأثیــر و وجهــه را تعییــن کــرد :میــزان انتشــارات،
کیفیــت انتشــارات منتشرشــده و نــوع اثــر (ماننــد بــاز کــردن یــک حــوزهی جدیــد ،مشــارکت در تعــدادی از حوزههــا
یــا گســترش یــک فــن جدیــد).
ایــن فقــط برخــی از مطالعــات روانشناســان در کتابســنجی بــود .چــرا روانشناســان درگیــر ســنجش علــم شــامل
بهــرهوری علمــی شــدند؟ یــک از عوامــل بــا پسزمینــه آنهــا مرتبــط اســت .روانشناســی آزمایشــی یــک علــم تجربــی
اســت .در بســیاری از آزمایشــگاه¬های روانشناســی اولیــه ،روانشناســان ابزارهــا را میخواندنــد و زمــان عکسالعمــل
یــا قضــاوت حســی ماننــد روشــنایی یــا انــدازه را میســنجند .ســپس ،آمارهــا توســط تعــداد زیــادی از متخصصــان
در روانشناســی مورداســتفاده قــرار گرفــت :پرسشــنامهها بــرای ســنجش شــخصیت گســترش یافــت و آزمونهــا
عملکــردی و مقیاسهــای نگرشــی ســاخته شــد و باعــث آمــدن چیــزی شــد کــه روانســنجی نامیــده شــد (هورســتن،
114. CASON & LUBOTSKY
115. BORING
116. prestige
117. competency
118. impression
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1988؛ دانزیگــر)1990 ،؛ بنابرایــن ســنجش خــود رشــتهی روانشناســی مرحل ـهی کوچــک و آســانی بــرای بســیاری از
روانشناســان بــود؛ امــا عاملــی کــه بیشــتر بــه اســتفاده روانشناســان از شــمارش انتشــارات کمــک میکــرد ،نهضتــی
بــرای پیشــرفت روانشناســی بهعنــوان یــک علــم بــود؛ و در اینجــا روانشناســان پیشــرفت رشــته را بــا حمایــت تجربــی
ســنجیدند و کالجهــای کمــی گــرا و تجربــی کــه علــت پیشــرفت همــه علــوم بــا آمارهــا بــرای ســی ســال هســتند
ســنجیدند و حــوزهی علمســنجی در ســال  1906توســط جــی .ام .کتــل راهانــدازی شــد.
قطع ـاً کتــل خیلــی در کتابســنجی شــرکت نداشــت .بعــد از مقال ـهی  1903او ،وی فقــط دو بــار انتشــارات را شــمرد.
اول در یــک ســخنرانی در موقــع جشــن  25ســالگی انجمــن روانشناســی آمریــکا در ســال  1916بــود .در آنجــا کتــل
خیلــی کــم از کتابســنجی اســتفاده کــرد :او یــک نمــودار از مقــاالت ارائهشــده در  25جلســهی انجمــن درســت
کــرده و کاهــش زیــاد در مقــاالت تاریخــی ،فلســفی ،تحلیلــی و درونگــر و افزایــش زیــاد در مقــاالت مربــوط بــه ســنجش
تفاوتهــا در رفتارهــا را نشــان داد (کتــل .)1917 ،هرچنــد او بــه ســؤال مقدمات ـیاش جــواب نــداد« :مــا ممکــن اســت
شــگفتزده شــویم کــه آیــا اهمیــت آثــار انجامشــده در ایــن کشــور بــرای روانشناســی نســبت بــه تعــداد کســانی
کــه در آن مشــغول بــه کار هســتند افزایــشیافتــه اســت .دومیــن اســتفاده کتابســنجی کتــل در یــک ســخنرانی
در نهمیــن کنگــرهی بینالمللــی روانشناســی دانشــگاه یــال ،نیوهــاون 119در ســال  1929بــود .کتــل بهســادگی
دادههــای فرنبرگــر را بازتولیــد کــرد و آنهــا را از یــک ســال روزآمــد کــرد (کتــل)1929 ،؛ بنابرایــن کار آمــاری کتــل در
مــورد علــوم ،کتابســنجی نیســت .بلکــه ایــن کار وی ،بــا بســیاری از نقدوبررس ـیهای حرفــه روانشناســی او و تعــداد
زیــاد تحلیلهــای آمــاری جامعــه علمــی کــه بــر پای ـهی راهنمــای مــردان علمــی آمریــکای او منتشرشــده ،کتــل بــه
همکارانــش «آموخــت» کــه چگونــه آمــار را بــرای ارتقــا پیشــرفت حرفــه اســتفاده کننــد »:یقینـاً ایــن زمانــی اســت بــرای
مــردان علمــی کــه روشهــای علمــی [آمــاری] را بــرای تعییــن اهمیــت پیشــرفت علمــی یــا توقــف آن ،بــه کار بندنــد
(کتــل .)634:1910a ،ارقــام پیشــرفت آمــاری اثــر 120عمومــی را نشــان میدهــد (کتــل .)688 :1910a ،ایــن یــک روش
عینــی اســت (کتــل .)688 :1922 ،روانشناســان بــه جهــت پیشــگامان نظاممنــد اســتفاده از کتابســنجی گــوش فــرا
میدهنــد.
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