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مسئوالن کشور همواره بر رشد علم تأکید داشتهاند و آن را از ویژگیهای راهاری علمی دانستهانکد .ایکن پکژوهش بکا هکدف
بررسی مفهوم رشد علم و شاخصها ی مربوط به آن انجام شده است .در واقع مفهوم رشد علکم ،معیارهکای سکنجش رشکد علکم،
نظریهها ی حوزه رشد علم در قدیم و معاصر ،الگوهای رشد علم و چگونگی استفاده از آن در مقاله بررسی شده است .یافتکههکا در
دو بخش به مفهوم رشد علم پرداخته است .بخش اول ماانی نظری و بخش دوم مراحل مختلف رشد ،الگوی رشد علم پکرایس و
الگوهای چهارگانه رشد علم است که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
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که به عنوان تشکویق پرداخکت مکیشکود) و اجاکار
آییننامهای (درج نام استاد راهنما و مشاور بکاالتر از
نام دانشجو در مقاله بکرای فکار التحصکیل شکدن)
میسر میشود؛
 .4برای رسیدن به عمق علم ،بایکد متخصکص ،تمکام
فعالیتها و کنکاشهای ذهنی خود را بکه موضکوع
خاصی محدود کند .در این صورر ،آثار متخصکص
موضوعمحور است ،حال آنکه مقالههای یک عضکو
هیئت علمی ایرانی در حوزههای متفاور و پراکنکده
منتشر میشود که تابعی از تمایل دانشجو است؛
 .5دانشی که تولید میشکود ،در کشکوری ککارایی دارد
که مقاله در مجله آن منتشکر مکیشکود .بکه بیکانی
دیگر ،نوشته پاسخگوی نیاز دیگران است و نه نیکاز
داخلی کشور نویسنده مقاله؛
 .6پیشنیاز رشد علم ،رشکد در حکوزه علکوم انسکانی و
اجتماعی است ،چیزی ککه تکاکنون در مقالکه هکای
آیاسآی منعکس نشده است.

مقدمه
رشد علکم در ایکران از مفکاهیمی اسکت ککه در داخکل
طرفداران خود را داشته است .بعضی آن را مکورد نقکد قکرار
دادهاند .میان کشورهای خارجی ،ایران تنهکا کشکوری بکوده
که باالترین نکر رشکد تولیکد علکم در جهکان را بکه خکود
اختصاص داده است .رشد علم در دو مقولکه کمکی و کیفکی
(تعداد استناد) قابل بررسی است .در مقوله کمی رشکد علکم
در ایران نشان دهنده باالترین میزان رشد در جهکان اسکت.
ایککران رتاککه  15دنیککا را دارد و در بککین  25کشککور اول
تولیدکننده علم در دنیا ،ایران باالترین میزان رشد علم را به
خود اختصکاص داده اسکت؛ امکا در مقولکه کیفکی وضکعیت
متفاور است .تعداد استنادها شاخص عمده کیفیت محسوب
میشود هرچند که باید به سمتی حرکت کرد تکا عکالوه بکر
استناد ،کاربردی بودن و اثرگذاری واقعی پژوهش هکا معیکار
واقعی کیفیت در نظر گرفته شود .در بحث اثربخشی علمکی
عالوه بر استنادها به عنوان معیار کیفیت پژوهش ،تکأثیرار
اقتصادی و اجتماعی آن پژوهش در سطح ملی و بینالمللی
باید مورد نظر باشد .اثربخشی علمی شامل هر تأثیر ،تغییکر،
سود و منفعتی که یک تحقیق بر اقتصاد جامعکه ،فرهنکگ،
سیاست گذاری ،خدمار بهداشکت ،محکی زیسکت و نیکز بکا
کیفیت زندگی در ارتااط باشد.
برخی معتقدند که رشد علم در ایکران واقعکی نیسکت و
شواهد و دالیلی برای آن ذکر میکنند .دالیل رشکد ککاذب
علم در ایران به اعتقاد دیانی [.]1
 .1رشد علم ،رشد متوازن در همه حکوزههاسکت؛ حکال
آنکه توزیع مقالههای ایرانیان در حوزههای متفکاور
متوازن نیست؛
 .2رشد علم نه فق در چند نفر از یکک حکوزه علمکی،
بلکه در بیشترین متخصصان هر حوزه بروز میکند.
در رشتههایی که بیشترین مقالههکا یکا اسکتنادهای
ایرانیان منتشر شده است ،مقالهها به عدهای محدود
و ارجاعها به مقالههای محدود برمیگردد؛
 .3تولید مقالهها برای آیاسآی 1با شارژ مالی (ارقامی

این دالیل و شواهد قابل تأمل است .با این حال ،رشکد
علم و دالیل رشد کاذب علم بیشتر متوجه رشد کمی اسکت
تا کیفی .در مفهوم رشد علم نظریهها و الگوهایی وجود دارد
که آگاهی از آنها باعث فهم بهتر مقوله رشکد علکم خواهکد
شد .در این مقاله سعی شده اسکت بکه مقولکه رشکد علکم و
مفاهیم مرتا با آن پرداخته شود.
واژه رشد داللت بر «تغییکر وضکعیت» یکا «افکزایش در
اندازه» دارد .در مورد علم ،مفهوم رشد داللکت بکر افکزایش
بروندادهای علمی به ویژه افزایش در متون علمی ،افزایش
تعداد جوامع علمی یا افزایش تعداد مؤسسههای پژوهشکی و
غیره است .یکی از جناههای مطالعکه رشکد علمکی ،میکزان
کهنگی متون علمی و هماسکتگی آن بکا نکر رشکد متکون
علمی است به منظور پی بردن به هماستگی بین دو میکزان
(کهنگی متون و نر رشد) و تشخیص اینکه ککدام یکک از
این دو میتواند با وجود دیگری پیشبینی شود ،از جناههای
مطالعه رشد علمی است [ .]2در این مقاله در دو بخکش بکه
مفهوم رشد علم پرداخته شده است .بخش اول ماانی نظری
و بخش دوم مراحل مختلف رشد ،الگوی رشد علم پرایس و
الگوهای چهارگانه رشد علم مورد نقد و بررسی قرار گرفتکه

1. ISI

2

رهیافت

رشد علم :مفاهیم ،نظریهها و الگوها

چشمگیری توسعه مییابد .حرککت و رشکد علکم در جوامکع
مختلف به بسترسکازی عوامکل مهکم اجتمکاعی نیکاز دارد و
مادامی که به این عوامل توجه شود ،رشد و توسکعه علمکی
رونککد صککعودی را طککی خواهککد کککرد .عوامککل اجتمککاعی و
فرهنگی زمینهساز ،شامل طیفی است که از پذیرش اولیه تا
حمایت همه جاناه را دربرمکی گیکرد .برخکی از ایکن عوامکل
شککامل نظککام آموزشککی ،نظککام انگیککزش و پککاداش ،شککاکه
ارتااطار علمی ،نظام ارزشکی مناسکب و عوامکل سیاسکی و
اقتصادی است .در تحلیل نظریه رشد علم مرتون مکیتکوان
گفت که او در کل ،قائل به وجود شرای اجتمکاعی مناسکب
هم در داخل فضای علم و هم در خارج فضکای علکم بکرای
رشد و توسعه علم است [.]5
کوهن از دانشمندان برجستهای است که با نوشکتن اثکر
مهم خود تحت عنوان سکاختار انقکالبهکای علمکی تکأثیر
فراوانی بر دنیای اندیشه و عمل گذاشته است .فرضیه اصلی
کوهن این است که پیشرفت فزاینده معرفت علمی نه از باز
بودن فکر اهل علم ،بلکه به صورتی تناقض آمیکز ،از بسکته
بودن فکر ایشان ناشی میشود .او چنین استدالل مکیکنکد
که تحقیقار علمی عادی ،از پارادایمی پیروی میکننکد ککه
عاارر است از سلسله فرضکیاتی (نظکری ،روششکناختی و
تجربی) مرتا با هم که از جانب کسانی که در یک حکوزه
معین علمی فعالیت میکنند ،عموماً پذیرفته شکده اسکت .او
معتقککد اسککت در هککر دورهای از مراحککل پیشککرفت علککم،
مجموعهای از پارادایمها وجکود دارد و دانشکمندان بکه آنهکا
پایاندند و تمام کارهای عملیشان بر اساس همکان الگکوی
پذیرفته شده ،انجام میشود .این ککار ادامکه دارد تکا اینککه
نظریه دیگری مطرح شود و اگر این نظریه جدیکد مقاولیکت
عمومی پیدا کند و به مرحلهای برسد ککه اکرکر دانشکمندان
تابع نظریه جدید شوند و کارهای علمی خود را بر اساس آن
انجام دهند ،پارادایم قالی کنار زده میشود و نظریکه جدیکد
جایگزین پارادایم قالی میشود .در واقع ،این مکانیزم و روند
توسعه علم از نظکر ککوهن بکه الگکوی نظکام بسکته تعایکر
میشود.
مولکی یکی دیگر از نظریهپردازانی است که نظریه علم
او در رویکرد درونگرا جای میگیرد .ایشکان بکرای رشکد و
توسعه علم ،الگوی رشتهای را طراحی کرده است .این الگکو

است .در بخش اخیر سعی شکده اسکت تکا تاریخچکه حکوزه
سنجش رشد دانش به همراه الگوی رشد علمکی پکرایس و
مشکالر و چالشهای آن و نقد این الگو و نیز شاخصهای
رشد دانش ارائه شود .در ادامه به معرفکی الگوهکای رشکد و
فرمولهای هر یک پرداخته شده است.
نظریههای رشد و توسعه علم

رشد و توسعه علکم در همکه جوامکع و در همکه شکرای
زمانی و مکانی یکسان نیست و در همه کشورهای جهان از
شرای برابری برخوردار ناوده اسکت .پرسکش اساسکی ایکن
است که رشد و توسعه علم یا انحطاط و افکول آن متکأثر از
کدام عوامل است؟ دانشمندان تکالشهکای فراوانکی انجکام
دادهانککد تککا بککه ایککن پرسککش پاسککخ دهنککد .در ایککن زمینککه
نظریههای اجتماعی رشد علم و توسعه ککه توسک افکرادی
2
همچون ابن خلدون ،مرتون ،کوهن ،مولکی ،ککل 1و بکاربر
ارائه شده قابل ذکر است.
ابن خلدون علم و جامعه را در ارتااطی متقابل میبینکد.
از نظر او نیروی اندیشه در انسان به طور ذاتی نهفته اسکت،
ولی زمینه اجتماعی مناسب الزم است تا اندیشه به حرککت
درآید و ساب گسترش دانشها و توسعه علوم شود .او رشکد
و توسککعه علککم را وابسککته بککه تحقککق پککارهای از شککرای و
زمینههای مساعد می داند که از جمله این شرای مکیتکوان
به امکان فراغت ،حفظ آیین تمدن ،تقاضای اجتماعی بکرای
خدمار دانشمندان و قدرشناسکی و تشکویق فرمانروایکان از
خدمار آنان اشاره کرد .از جمله شرای دیگکر رشکد علکم و
توسعه از نظر ابن خلدون ثاار سیاسی و اقتصادی است که
در سایه آن علم رشد و توسعه مییابد.
رابرر مرتون ،بنیانگذار جامعهشناسی علکم بکه چرایکی
رشد و توسعه علکم جدیکد پرداختکه اسکت .از نظکر او ،علکم
نهادی اجتماعی است و برای اینکه در جامعهای توسعه پیدا
کند و نهادینه شکود ،نیازمنکد زمینکه اجتمکاعی و فرهنگکی
مناسککای اسککت .بنککابراین تنهککا در جککوامعی کککه از شککرای
اجتماعی و فرهنگی مناسکای برخوردارنکد ،علکم بکه میکزان
1. J. R.Cole
2. B. Barber
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فرانسیس بیکن به اهمیت سرمایهگذاری دولتی در امکر
پژوهش اشاره مکیکنکد و آن را تنهکا راه پیشکرفت علکم و
پژوهش و توسعه اقتصادی دانسکته اسکت .حیکدری معتقکد
است این دیدگاه هنوز هم در میان سیاسکتگکذاران علکم و
پژوهش وجود دارد و بیان میکند تحول در معنای علکم بکه
علم کاربردی و دانش قابل عرضه و علم به معنکای کسکب
نتایج اقتصادی و فواید اجتماعی از قرن هفدهم به بعد آغکاز
شد [.]5
مطالعار تاریخی رشد و افول علم بیکانگر ایکن واقعیکت
است که حرکت علم در جوامع مختلف به عوامل اجتمکاعی
زیادی بستگی دارد .یککی از ایکن عوامکل عاکارر اسکت از
اینکه :نظام انگیزش و پاداش به مرابه یک سیستم کنترل و
تشویق ،تأمینکننده رضایت و امنیت اهل علم عمل میکند
[ .]6به عاارر دیگر علم را میتوان با نظام پکاداش موجکود
در علمسنجی پیش بکرد .دانکش محصکول جامعکه اسکت و
جامعه با ایجاد نظام پاداش و تنایکه ،نیازهکا و اولویکتهکای
علمی و پژوهشی خود را به پژوهشگران و دانشکمندان القکا
میکنند .از آنجا که دانش ،محصکول جامعکه اسکت ،علکم و
پژوهش باید نیازهای جامعه را برآورده کند [.]7
علم به عنکوان نهکادی اجتمکاعی در ارتاکاط متقابکل و
تنگاتنگ با سایر نهادها ،سازمانها و مؤسسههای اجتمکاعی
است که از آنها تأثیر و بر آنها تأثیر میگذارد .بنابراین برای
توسعه و رشد علم الزم است هم نهادهای اجتماعی بیکرون
از علم (عوامل بیرونی) ،مرل نظامهای اقتصکادی ،سیاسکی،
ارزشهای مذهای و هم عناصر درون جامعه ،مانند امکانار
و تجهیزار علمی ،مدیریت علمی ،ارتااط علمی با یککدیگر
همخوانی الزم و کافی داشته باشند تا رشکد و توسکعه علکم
محقق شکود [ .]8بنکابراین بکا وجکود نظریکههکای قکوی و
متعددی که در حوزه رشد و توسعه علم وجود دارد که نشان
از اهمیت این حوزه است ،جای بررسکی ایکن نظریکههکا در
کشککور مککا خککالی اسککت و الزم اسککت کککه در ایککن زمینککه
پژوهشهایی انجام پذیرد و پژوهش حاضر و نتکایج حاصکل
از آن میتواند در این زمینه مفید واقع شود.

بکر ایکن فکرض اسکتوار اسکت ککه اصکوالً خلکق مسککائل و
موضوعهای جدید در علم با تشکیل شکاکههکای اجتمکاعی
مرتا است و پیشرفت هر شاکهای تا حد قابکل توجکه بکه
توسعه رشتههای همجوار وابسته است .او معتقد است ارتااط
مداوم بین دانشکمندان و پژوهشکگران هکر حکوزه علمکی و
اطالع از آخرین دستاوردهای نظری و عملی دارای پیونکدی
قوی با وضعیت رشد و توسکعه علکم و مکؤثر بکر آن اسکت.
مفهوم دانشکده نامرئی (دانشمندان و پژوهشکگرانی از یکک
رشته علمی در سراسر دنیا که ارتااط مستمر علمی بکا هکم
دارند) بیانگر همین معناست که در الگوی رشکتهای مکولکی
بر آن تأکید میشود.
1
نظریه اجتماعی علم کول  ،برای تایین عوامل مؤثر بکر
رشد و توسعه علم دیدگاه ویژهای دارد .از نظر او این عوامل
ناظر بر دو گروه عوامکل اجتمکاعی و عوامکل ذهنکی اسکت.
عوامل اجتماعی داخل و خارج فضای علم بکه همکراه تکأثیر
نفوذ ذهنی در رشد علمی که همکان نفکوذ اندیشکههاسکت،
گونهشناسی انکواع عوامکل را تشککیل مکیدهنکد .در گکروه
عوامل اجتماعی ،علم تحت تکأثیر عوامکل اجتمکاعی داخکل
فضای علم و عوامل اجتماعی خارج فضای علمی است و در
گککروه عوامککل ذهنککی ،علککم از یککک طککرف تحککت تککأثیر
اندیشههای قالی ،اندیشههای نوابغ و نخاگان و بارقکههکای
ذهنی آنهاست و از طرف دیگر ،علم تحت تأثیر امور ذهنکی
و اعتقادی مرل مذهب و فلسفه رشد مییابد [.]5
باربر ،2یکی دیگر از صاحانظران نظریه اجتمکاعی علکم،
در تایین عوامل رشکد و توسکعه علکوم ،بکه مجموعکهای از
عوامل معرفتشناختی اشاره میکند و از نظریه مارکسیستی
(نظریه مارکسیستی علم ککارل مکارکس ککه روابک میکان
تکامل علوم و تکامل مناساتهای اقتصادی را مدنظر قکرار
میدهد) انتقاد میکند که بر عامل اقتصادی به منزله عامل
مسل تأکید دارد ،و عوامل دیگری همچون عوامل فککری،
مککذهای و سیاسککی را در عککرض عوامککل اقتصککادی فککرض
میکند و همه این عوامکل را در کنکار یککدیگر بکر رشکد و
تکامل علم مؤثر میداند.
1.Cole
2.Barber
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شاخصهای مختلفی برای اندازهگیری رشد علم به ککار
رفتهاند .سادهترین این شاخصها از نظر اسکتفاده ،شکمارش
محض تعداد مقالههای پژوهشی منتشکر شکده در همکه یکا
بخشی از متون علمکی اسکت .هرچنکد چنکین شاخصکی در
خوشبینانهترین حالت فق اندازهای را به دست میدهد که
نسککات اولیککه و خککام تولیککد دانککش اسککت .ایککن شککاخص
اندازهگیری رشد علم مشکالتی را نیز به دناکال دارد ککه در
ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
محاساه میزان تولید مقالههای علمکی بکه مرابکه انکدازه
دانش تولید شده توس نویسکندگان مقالکههکا دو فکرض را
اساس کار خود قرار میدهد :نخست؛ ککل دانکش فکراهم
آمده توس این نویسندگان در مقاله های آنکان وجکود دارد،
دوم؛ هر یک از مقالهها میزان دانشی برابر و یا معین شکده
دارد .هیچ یک از این دو فرض ماتنی بکر تجربکه و آزمکون
نیست .در فرض اول ،دانش نهان همچنان که بکه صکورر
مستدل اظهار شده است ،به عنوان بخشی جکداییناپکذیر از
دانش است و طاق این تعریف نمکیتوانکد در متکون علمکی
عینی تایین و گنجانده شود .به هر حکال طیفکی از عوامکل
اجتماعی نیز مانع و سد راه رسیدن دانش علمی بکه مرحلکه
نشر در قالب متون علمی پژوهشی همگکانی انکد .بنکابراین،
باکس 1و نیز الیس 2تکأثیر راهاردهکای حفکاظتی و امنیتکی
سازمانها را بر میزان نشر دانشمندان عرصه صکنعت مکورد
توجه قرار دادهاند و معتقدند عمده پژوهشهای مربکوط بکه
امور دولتی و حکومتی دارای ارزش امنیتی و دفاعی منتشکر
نشده باقی مانده و یا بعد از گکذر سکالهکا از تحقیکق اولیکه
منتشر شدهاند .برخی از نتایج پکژوهشهکای محکض یکا در
قالای ناتمام منتشر میشود و یا دسکت ککم تکا زمکانی ککه
مدتی از انجام ککار نگذشکته باشکد ،منتشکر نمکیشکوند تکا
پژوهشگران از پیامدهای احسکاس رقابکت همکارانشکان در
امان باشند.
با وجود چشکمپوشکی از ایکن نقکایص و مشککالر ،بکه
منظور تاکدیل محاسکاه تعکداد انتشکارار بکه مرابکه سکنجه

اندازهگیری رشد علم باید «میکزان» دانکش نهفتکه در یکک
مقاله پژوهشی را به صورر کمی مشخص ساخت .در ککل،
فرض مربوط به اینکه هر مقالهای سهم برابکری در دانکش
دارد -با وجود غیرمنطقی بودن این فرض -مطرح میشود.
مطالعار زیادی به ایکن نکتکه تأکیکد ککردهانکد ککه متکون
پژوهشی از مقاالتی با ارزش (دانش) برابر تشکیل نشدهانکد.
موراوثیک 3اصرار دارد که اسکتانداردهای داوری و بکه ویکژه
استانداردهای مربوط به ارزشگذاری مناسب انتشارار کیفی
و ارزشمند از حوزهای به حوزه دیگر متفاور است [.]3
با وجود مشکالر ذکر شده در مکورد اسکتفاده از تعکداد
مقالههای منتشر شده به عنوان سکنجه انکدازهگیکری رشکد
علم ،این شاخص به عنوان شاخصی بین المللی مورد توجکه
کشورهای مختلف بوده است و سازمانها و نهادهای معتاکر
علمی دنیا از این شاخص به عنکوان معیکار اصکلی قضکاور
درباره میزان رشد کشورها از آن استفاده میکنند.
معیار دیگری که برای مطالعکار جامعکهشکناختی رشکد
دانش در درون جامعه علمی بسیار مناسکب اسکت ،معیکاری
است که سهم ارزنده موجودیت دانش را عاارر از نقش آن
در پیشرفت اثرگذار دانکش علمکی مکیدانکد .حکال ،چگونکه
میتوان «پیشرفت اثرگذار» را تعریف کرد .اما اهمیت یکک
پیشرفت علمی بر این اسکاس در بسکتری بیکرون از جامعکه
علمی و دانش آن پایهریزی نمیشود ،بنابراین ،فایدهمنکدی
یک پیشرفت علمی عاملی در ارزیابی اهمیت و تأثیرگکذاری
آن نیست .هرچند حین قضاور در باب کیفیکت ،توجکه بکه
پیامدهای آن برای وضعیت فعلی نظریه ضرورر دارد.
یکی دیگر از شاخصهکای انکدازه گیکری رشکد دانکش،
شاخص کیفیت مقالهها و برونکدادهای علمکی اسکت .تعکداد
استنادهای داده شده به یک مقاله در حکم سکنجه کیفیکت
آن تلقی میشود .کول 4از سنجه کیفیت بهره بکرد و رابطکه
بککین کمیککت و کیفیککت مقالککههککا و برونککدادهای جمعککی از
فیزیکدانان دانشگاهی را مورد بررسی قکرار داد و از سکنجه
کیفیت به کار رفته در مقالهها برای آزمون این نکتکه بهکره
جست که رشد و توسعه دانش علمی به پژوهشهای نسکاتاً
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کمککی از دانشککمندانی وابسککته اسککت کککه بککه ابککداعهککا و
نوآوریهای مهم نایل میآیند [.]10
درمورد استفاده از استناد برای اندازه گیری کیفیکت و در
نتیجکه رشککد علککم ،در اینجککا ذکککر چنککد نکتککه الزم اسککت.
نخست؛ آیا استناد شاخص مناسب اثرگکذاری اسکت؟ چکون
دقیقاً نمکی دانکیم ککه دانشکمندان بکرای چکه منظکوری بکه
همدیگر استناد میکنند .استنادها راهنمای ککامالً دقیکق در
حصول به الگوهای اثرگذاری دانشی نیستند؛ با ایکن حکال،
کول معتقد است که استنادها برای برخی اهکداف و مقاصکد
شاخص مناسای از این اثرگذاری به دست مکیدهنکد .ولکی
وقتی به اندازهگیریهای کمی برمیگردیم بایکد باینکیم آیکا
تعداد استنادها به یک مقاله با کیفیت آن رابطه دارد یا خیر؟
به طور کلی میتوان گفت که تعداد استنادهای دریافت شده
نتیجه کیفیت مقاله استناد شده نیست ،بلکه به عواملی چون
اندازه ،آهنگ رشد و میزان بلو علمی حوزهای که مقاله در
حیطه آن است نیز بستگی دارد .همچنین مجلهای که مقاله
را منتشر ساخته و شهرر قالی نویسکنده آن در ایکن میکان
اثرگذار است.
منارد 1هم از طریق تحلیل نظری و هم از راه تجربکی و
عملی نشان داده است که حداکرر استناد به یک مقاله طکی
دوره زمانی معین بکه تعکداد نویسکندگان دیگکر در حکوزه و
آهنگ نشر در آن حوزه بستگی دارد؛ زیرا هر قکدر حکوزهای
بزرگتر باشد و با آهنگ سریعتری رشد کنکد ،ارجکاعهکای
بیشتری خواهد داشت و احتمال دریافت اسکتنادهای بیشکتر
به یک مقاله نیز زیادتر خواهکد شکد .عکالوه بکر ایکن ،اگکر
حوزهای جوان باشد ،به تعکداد کمکی از مقالکههکای قکدیمی
استناد میشود و تمرکز بر استناددهی به مقالکههکای جدیکد
است .پس احتمال استناد دادن به یک مقاله معین به میزان
مشخصی ،در یک حوزه علمی جوان ،بزرگ و رشکد سکریع
بیشتر از استناد به مقالهای هکمسکنگ آن در حکوزهای بکالغ
ولی کوچک و ایستا است .اگر مقالهای به زبانی معین (مرل
روسی ،ژاپنی و  )...یا در مجلههای غیکر مشکهوری منتشکر
شده باشد به آن استناد کمتری مکیشکود و بکاالخره اینککه
رؤیتپذیری یک نویسنده (یعنی شناخت قالکی همتایکان از

این نویسنده و اثرش) بر میزان مقاولیت و در نتیجه میکزان
استناد آن تأثیر دارد .با توجه به نقاط ضکعف و نیکز نقکایص
استناد به عنوان معیار کیفیت که قاالً اشاره شد ،اگر کسکی
به بررسی رشکد کلکی علکم مکیپکردازد ،بایکد از انتشکاراتی
بهرهمند شود که فهرسکت دانشکمندان بکه نکام را دارد ،نکه
فهرست مقالههای پژوهشی با کیفیت را.
رویکردهای مختلفی مانند :رویکردهای جامعهشکناختی،
معرفتشناختی و رویکرد تکامل زیست شناختی یکا رویککرد
توزیککع فنککاوری در مطالعککه رشککد دانککش وجککود دارد .ایککن
رویکردها فق تعدادی از رویکردهای موجود اسکت [ .]8در
اینجا رویکرد جامعکه شکناختی بکه دلیکل اینککه بکر اسکاس
انتشارار و نویسندگان تعیکین مکیشکود مکورد بحکث قکرار
میگیرد.
همانطور که پرایس اظهار داشت ،رشد تعداد انتشارار و
نویسندگان نوظهور تابع منحنی رشد لجستیک اسکت .الاتکه
او نتوانست تایینی منطقی برای این رونکد رشکد بکه دسکت
دهد .سپس کرون 2اظهار داشت که الگوی رشکد لجسکتیک
در رشد دانش علمی شاید نتیجه بهکرهبکرداری هوشکمندانه
نوع خاصی از جامعه علمی باشد .پرسشی که بر طاق نظریه
کرون باید پاسخ گفت آن است که جامعه علمی چگونکه بکر
رشد دانش تأثیر میگذارد؟ او معتقد است که نکوعی تعامکل
بین عوامکل اجتمکاعی و شکناختی ر مکیدهکد ککه نقکش
تعیین کننده در رشد دانش دارد در این صورر رشکد دانکش
علمی ،به نوعی فرایند توزیعی است که در آن ایدهها از یک
پژوهشگر به پژوهشگر دیگری منتقل میشود ،بنابراین رشد
لجستیکی دانش علمی را میتکوان نکوعی فراینکد واگیکری
تلقی کرد که طی آن ماتالیان اولیه (نویسندگان) ،ماتالیان
دیگر (نویسندگان دیگر) را تحت تأثیر قرار میدهند که این
به نوبه خود رشد لجستیکی تعکداد انتشکارار و نویسکندگان
نوظهور را تحت تأثیر قرار میدهد .الگوی واگیری ارتااطار
گافمن بر مانای نظریههای علوم زیستی بنیان نهکاده شکده
است .گافمن ریاضیدان بود و اشاعه اندیشههای علمکی بکه
منزله فرایندی مشابه با انتقال بیماریها واگیردار را در نظکر
میگرفت .با این تفاور ککه اندیشکههکا مکوقعیتی مطلکوب
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علم ،بر آن شد تا نوعی نظم و سامان منطقی و ریاضکی در
اندازهگیری علم ایجاد کند .پرایس فیزیککدانی متقکدم بکود،
یکی از یافتههای اثرگذار و پر چالش او ،الگوی رشد علمکی
است که اندازه علم و زمان را به هم مرتا مکیکنکد .ایکن
الگو تابع ساده بین یک متغیر(مربوط به اندازه علم) و متغیر
دیگر (بازه زمانی معین بر طاق سال) در موضکوع یکا رشکته
علمی خاص است .پرایس اظهار میکند :تعداد مجلههکا بکه
صورر نمایی( 1رشد فزاینده و با مقکدار ثابکت) رشکد ککرده
است ،نکه بکه صکورر خطکی .مقکدار ثابکت مکورد نظکر در
محاساار نشان دهنده دو برابر شدن این رشکد طکی حکدود
پانزده سال است [.]8
پرایس در مورد رشد متون علمی قائل به رشد تصاعدی
است .به گفته او علم بکا مقکدار ثابکت در دورههکای زمکانی
یکسان چند برابر می شود .از نظر او رشد متون هر  15سال
یکبار دو برابر میشود ککه ایکن رقکم بکاالتر از نکر رشکد
جمعیت جهکان (دو برابکری هکر  50سکال یککبکار) اسکت.
جمعیت جهان هر  50سال یکبار دو برابر میشود [.]11
روش پیش بینی علم به پرایس منسوب است .از نظکر او
فرایند رشد علم از طریق تابع نمایی 2تخمین زده مکیشکود.

است ،در حالی که از شیوع بیماریهکا بایکد دوری ککرد .در
همه بیماری های واگیر عناصر مشترکی وجود دارد یککی از
این عناصر ،عنصر عامل بیماری است .اندیشهها ،مواد واگیر
مسری فکری محسوب میشود .اندیشهها بکا ارتاکاط میکان
سخنران و شنوندگان یا از راه گفتوگو میان استادان راهنما
و دانشجویان منتقل میشود .ایکن اندیشکههکا مکیتوانکد از
طریق عاملی به شکل مجله نیکز در معکرض همگکان قکرار
گیرد عنصر مهم دیگر در همه بیماریهای واگیر ،جمعیتکی
است که اندیشههای همهگیر در هر زمان میان آنها پخکش
میشود .هر فردی از افراد جمعیت زمکانی احتمکال دارد بکه
گروهی از گروههای متمکایز تعلکق داشکته باشکد .ماتالیکان
آنانیاند که اندیشهها را با خود حمل کردهاند .پدیدآورندگان
و پژوهشگرانی که اندیشههکایی بکرای انتقکال دارنکد ،هکم
ماتالینکد .کسککانی کککه بککا مکواد آلککوده تمککاس مکیگیرنککد،
آسیب پذیرند ،زیرا احتمال دارد آنها هم دچار بیماری شکوند.
احتمال دارد آنان مجلهخوانان دیگر و دیگر پژوهشگرانی در
همککان زمینککه باشککند کککه بککه همککان اندیشککههککا برسککند.
برکنارشدگان یا ماتالیان سابقاند ،یا کسکانی ککه در برابکر
بیماری ایمنی دارند .احتمال دارد آنکان دیگکر پژوهشکگرانی
باشند که بازنشسته شدهاند یکا درگذشکتهانکد و دیگکر در آن
زمینه فعالیت ندارند .سلسله معادلههای دیفرانسکیل پیچیکده
برای محاساه تغییر در شمار عوامل ماتالکننده ،افراد مستعد
و برکنارشدگان برقرار شده است .این معادلهها ،ویژگیهکای
بیماری واگیر را برحسب رشد آن توضیح میدهد .همچنکین
شرایطی را که در آن بیمکاری مسکری بکه اوج مکیرسکد و
متوقف میشکود نیکز مشکخص مکیسکازد .سکرانجام ،ایکن
معادلهها تعداد افراد مسکتعدی را ککه فراتکر از آن ،بیمکاری
میتواند شدر گیرد ،به دست میدهد .از چشماندازی دیگر،
بیماری واگیر میتوانست با حفظ اندازه افراد مستعد به کمتر
از تعداد بحرانی مهار شود [.]11

الاته نالیموف در این زمینه معتقکد اسکت :از لحکا منطقکی
مشکل است که درستی رشد مقاله هکای علمکی را در همکه
حوزهها با تابع نمایی ارائه کنیم و منطقیتر اینکه حوزههکای
مختلف دانش و نیز کشورهای مختلف با شرای پایدار رشد
را در نظر بگیریم [.]12
نظر پرایس ناظر بر رشد نمایی است .منحنی رشد نیز از
نظر پرایس  Sشکل است .بین سکالهکای  1660تکا 1960
(یعنککی  300سککال بررسککی) ،از زمککان پیککدایش نخسککتین
مجلههای علمکی شکناخته شکده صورتجلسکههکای انجمکن
سلطنتی و مجله دانشوران تکا هنگکام نگکارش کتکاب علکم
کوچک و علم بزرگ ،انتشار تعداد مقاله های علمکی هکر 15
سال دو برابر شده اسکت [ .]11در کنکار تعکداد مقالکههکای
علمی ،پرایس معتقد بود تعکداد مجلکه هکا نیکز رشکد نمکایی

الگوی رشد علمی پرایس :ویژگیها و مشکالت

پککرایس یکککی از طالیککهداران بککزرگ در زمینککه تایککین
ماهیت بسیار پرتراکم و فزاینده علکم اسکت .او تعمکیمهکای
مهم در مورد علم را در قالب الگوهای کمی سکاده خالصکه
کرد .او برخالف رویکردهای تکاریخی (کیفکی) بکه مطالعکه

1. Exponential
2. Exponential Function
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داشتهاند به جای اینکه خطی 1باشند و هر  15سال یکبکار
رشد آنها نیز دو برابر شده است؛ این الگو برای رشکد تعکداد
دانشمندان نیز مصداق دارد.

نمودار الگوی رشد علمی پرایس

در نمودار  ،1-2که پکرایس آن را در سکال  1956ارائکه
کرد ،طی سالهای بعد از آن بکه وفکور در تعکداد زیکادی از
کتابها ،مقالهها و منابع پژوهشی دیگر طرح و ترسیم شد.

علم

زمان
نمودار  .1-2الگو رشد علمی پرایس ()8

آمده و ایدههای نو سر برمی آورند که منجر به رشکد سکریع
عنصری جدید میشود ،وقتی فرصتهای ایکن روشهکا بکه
پایان میرسد ،روند رشد تا زمکان پدیدآمکدن رونکدی نکو و
افزایش روند رشد دوباره منحنکی ،بکه تکدریج ککم و کمتکر
می شود .سپس منحنی رشد به یک منحنکی لجسکتیکیS ،
شکل تادیل میشود .پرایس در زمان خکود معتقکد بکود مکا
هنوز به این مرحله نرسیدهایم ولی مدر کوتاهی این مرحله
فرا میرسد (کمتر از یک نسکل آدمکی) .بنکابرایکن ،علکم در
مرحله اشااع متفاور از وضع عادی آن به نظر میرسد.
پکککرایس بکککه مشکککابهسکککازی و قیکککاس اجتمکککاعی و
زیسکتشکناختی پرداختککه اسکت و رشکد علمککی را بکا رشککد
باکتریها و خرگوشها مقایسه کرد .رشد اغلکب موجکودار
زنده به طور مستقیم به تعداد آنها مربوط میشود .آنهکا هکر
قدر بزرگتر باشند ،رشدشان به همان اندازه سریعتر است.
هدف پرایس یافتن شواهد برای تأیید قانون رشد نمایی
علم بر اساس بررسی چند کتابشناسی علم بود .حکدود 30
مورد از این تحلیل ها که نتایج مشابه داشتند مورد توجکه او

پکرایس در بررسکی رشکد دانکش سکه مرحلکه مشککاهده
میکند:
 .1مرحله آغازین با مقاطع رشد اندک؛
 .2مرحله رشد نمایی با رشد افزایشی و سریع؛
1
 .3دوره رشد و توسعه پایدار و ایستا [.]8
پرایس هر سال مقادیر رشکد متفکاوتی در مقالکههکایش
پیشنهاد میدهد .در برخی منکابع بکه میکزان  5درصکد و 7
درصد اشاره میکند .پرایس هرچند فق در سطح منطقی و
نه تجربی ،اشاره میکنکد ککه فراینکد رشکد هرچنکد بسکیار
قدرتمندتر از هر گونه انفجار جمعیت و یکا تکورم اقتصکادی
است ،نمیتواند به صورتی نامحدود ادامکه یابکد و اگکر ایکن
رشد به تقریب پابرجا بماند ،دیر یا زود به حد اشااع خواهکد
رسید .چنین الگویی مرسوم به فرضکیه اشکااع اسکت یعنکی
فرصتهای عملی چندی که در مقطعی خاص از زمان پدید
1. Linear
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ادعاهای پرایس درباره رشکد نمکایی علکم و تأکیکد بکر
میزان ثابکت رشکد طکی دورههکای طکوالنی مکاهم اسکت.
بررسیها نشان داده است که میزان رشد متون حوزه علکوم
با رشد متون حوزه علوم اجتماعی متفاور است .نکر هکای
متفاور میان رشتهها و حتی درون رشته نیز مشکاهده شکده
است [ .]12پرایس به رشد نمکایی بکه مرابکه بیمکاری علکم
مینگرد که بر رشکد ثابکت علکم تکأثیری تأخیرانکداز دارد و
منجر به پرورش متخصصانی محدودنگر و کمانعطکافپکذیر
میشود.
منتقککدان پککرایس معتقدنککد مشکککالر ناشککی از درک
نادرست الگوی پرایس از آنجا ناشی می شکود ککه :ویژگکی
نمایی بودن تولید علمی را ناشی از انفجار اطالعار میداند؛
در حالی که رشد ،پدیدهای در واقع آنی و دفعی نیست بلکه
نتیجه فرایند طوالنیمدر و توسعهمدار طی سه قرن گذشته
مورد بررسی پژوهشهای پرایس بوده است.

قرار گرفت .او در سال  1978چنین اظهکار مکیکنکد« :ایکن
نکته منطقی مینماید که متون در هر حوزه علمی طایعی و
در حال رشد به صورر نمایی افزایش مییابکد و در طیفکی
همگن ،از حدود  10تا  15سال دو برابر میشود» [ .]8ایکن
امر به زودی از سکوی نکالیموف روسکی تأئیکد شکد ککه در
نظراتش بسیار سرسخت بود .او اظهار داشت ککه انتشکارار
با رشد نمایی هر  10تا  15سال دو برابر میشود.
نقد الگوی رشد علمی پرایس و پاسخ به آنها:

برخی از انتقادهای عمدهای که به این الگو شکده اسکت
عاارراند از:
 .1بیکفااییی روششاناتیی :در واقکع روش آمکاری
ماتنی بر محاساار ریاضی در سطح اناوه و تجمعی
که در این الگو وجود دارد ناکارامد اسکت بکه دلیکل
اینکه سوگیری کمی باعکث حکذف مشخصکههکای
کیفی می شود و توجه صرف به کمینگری در ایکن
الگو باعث غفلکت از جناکه هکای کیفکی مکی شکود.
آیا واقعاً همه تولیدار علمی حاوی ایکدههکای نکو و
جدیدند یا نه؟ مشکل به نظر میرسد .از سوی دیگر
تولیدار علمی تولید شده در کشورهای توسعهنیافته
به علت فقدان پوشکش آنهکا در پایگکاه اطالعکاتی
آیاسآی با مشکالر زیکادی مواجکهانکد .بنکابراین
چنین بررسیهایی سنجش واقعکی رشکد علمکی آن
کشورها نخواهد بود []13؛
 .2حذف کیفیت پژوهش :این الگو کیفیت پکژوهش و
میزان دانش را در نظر نمیگیرد؛ زیرا مقالهها از هم
متمایز دانسته نمیشوند و در آن تمکامی مقالکههکا،
همگن و یکسان تلقی میشوند .بنابراین ،هر فکرد و
فرآورده علمکی بکه صکورر سکرانه اسکت و مقکدار
واحدی برابر یک دارد تا روند محاساه آسکان شکود.
در نتیجه ،مقالهها خالقانه و حاوی ایدهها و افکار نو
معادل مقالههای تککراری ککماهمیکت انکد .از نظکر
پککرایس ،مقالککههککا از نظککر ارزش و اهمیککت بسککیار
متفاور اند و مقاله هکای بسکیار مهکم فقک نسکات
کوچکی از همه مقالهها محسوب میشوند [.]8

مراحل مخیلف رشد علم

در مورد مراحل رشد علکم تعایکرار و نظکرار متفکاوتی
بیان شده است .از جمله تامس کوهن به مراحل رشد علمی
و نیز در کتاب ساختار انقالبهای علمی به مراحل مختلکف
جامعه علمی اشاره میکند .او مراحل پیش علم ،علم نرمال،
بحران ،انقالب علمکی را برمکیشکمارد [ .]17چهکار مرحلکه
تحول علمی شامل مرحله ظهور ،1علم نرمکال ،2بحکران 3و
انقالب 4که در نمودار  ،2-2نشان داده شده است ،نمونکهای
از مراحل مختلف رشکد علمکی در جکامع علمکی محسکوب
میشود که کوهن به آن اشاره دارد.

1. Emergence
2. Normal Science
3. Crisis
4. Revolution
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نمودار  .2-2مراحل چهارگانه تحول علمی کوهن []14

یا الگو؛
 .2پارادایم به عنوان نکوع خاصکی از ابکزار شکیوه حکل
مسئله.

در نمودار  ،2-2چهار مرحله تحول علمی را شاهدیم که
شامل مرحله ظهور ،علم نرمکال ،بحکران و انقکالب اسکت.
همانطور که پیشتر ذکر شد تامس کوهن مراحل پیش علم،
علم نرمال ،بحران و انقالب علمی را برمکیشکمارد .از نظکر
کوهن مرحله علم نرمال تحت سیطره پکارادایمهاسکت .هکر
جامعه علمی زیر سلطه و سیطره مجموعه بسیار وسکیعی از
مفروضار مفهومی و روششناختی است .این مفروضار در
قالب نمونههای استاندارد ریختکه شکده و از طریکق همکین
نمونههای استاندارد نظریههای رایج در هر رشکته فراگرفتکه
میشود .برخی از نمونههایی که در فعالیتهای علمی جاری
پذیرفته شده اند الگوهکایی را فکراهم مکیآورنکد ککه باعکث
پدیدآمدن سکنتهکای خکاص و منسکجم پکژوهش علمکی
میشوند .یکک پکارادایم مشکترک ،جامعکه ای علمکی پدیکد
میآورد ،یعنی گروهی حرفهای ککه مفروضکار ،نشکریههکا،
مجاری ارتااطی و عالیق مشترک دارند [ .]7تغییر پکارادایم
به بحران و در نهایت به انقالب علمی منجر میشود.
2
بسیاری از پژوهشکگران از جملکه تلمکین ،1هولتکون و
مولکی 3بر مفهوم پارادایم مد نظر کوهن انتقاد کردهاند ،زیرا
بر طاق این مفهوم در حقیقت پدیدههای شکناختی دو وجکه
دارند که محرک رشد علمیاند:
 .1پارادایم به عنوان روشی برای بررسی یکک دیکدگاه

کری  5مراحل مختلف توسعه علمی را در چهار مرحله رشکد
علمی به هم میپیوندد.
 .1مرحله اول؛ زمانی که پارادایم تازه ظهور مکیکنکد،
هیچ سازمان اجتماعی توسعهیافتهای وجود ندارد؛
 .2مرحله دوم؛ زمانی که علم نرمال در اوج شککوفایی
است دانشکدههای نامرئی شکل میگیرند؛
 .3مرحله سوم؛ به خاطر حل شدن مسائل عمده و بکه
وجود آمدن بیقاعدگیها و اختاللهکا ،تکنشهکای
درونی و اجتماعی ظاهر میشوند؛

1. Toulmin
2. Holton
3. Mulkay

4.Goffman
5.Crane

پژوهشگران برای ردگیری پکارادایمهکا از نظکر الگکوی
توسعه تخصصهای علمی تالش های زیادی انجام دادهاند.
برخککی از اینککان سککه و برخککی چهککار مرحلککه رشککد را در
چرخههای زندگی پارادایمی تخصکصهکای علمکی مطکرح
کردهاند:
گااافم  :4سککه مرحلککه را شککرح مککیدهککد -1 :مرحلککه اول
اطالعار ناکافی و بینظم و ترتیب؛  -2اطالعار ناکافی اما
منظم و مرتب شده؛  -3اطالعار کافی و مرتب شده [.]14
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در نمودار  ،3-2مراحل چهارگانکه رشکد علمکی از نظکر
کرین آورده شده است.

 .4مرحله چهارم؛ تعداد مشارکتکنندگان بکه خکاطر از
بین رفتن پارادایمها کم میشود.

نمودار  .3-2مراحل چهارگانه رشد علمی از نظر کرین []14

یا همان پارادایم جدید که شکل می گیرد و این چرخه ادامه
پیدا میکند .به هر حال تمامی این الگوها در تکالشانکد تکا
کل چرخه و حیار علمی از مرحله تولد تکا مکرگ را تحکت
پوشش قرار دهند.

همانطور که بیان شد در مدل پرایس از مراحل :آغازین،
مرحله رشد نمایی و در نهایت مرحله رشکد و توسکعه پایکدار
صحات شده است که این مرحله ادامه مییابد تا به مرحلکه
اشااع برسد .در این مرحله است که به دلیل فقدان ککارایی
پارادایم قالی ،پارادایم جدید شکل میگیرد اما مکدرزمکانی
طول میکشد تا پارادایم جدید شکل بگیکرد و مکورد قاکول
عموم قرار گیرد .سپس مرحله رشد نمایی و رشکد و توسکعه
پایدار رسیده و بعد از اشااع ،دوبکاره پکارادایم جدیکد شککل
بگیرد .طاق الگکوی  Sشککل پکرایس ،ایکن چرخکه تککرار
میشود.
مراحل رشد علم مورد نظر کوهن شامل مرحلکه ظهکور،
نرمال ،بحران و انقالب با الگوی رشد علم پرایس و ککرین
از این نظر سنخیت دارد .زیرا در هر سکه ،مراحکل ابتکدایی،
رشد و توسعه و نهایت بحران را داریم و سپس مرحله جدید

معرفی برتی از مشهورتری الگوهای رشد علم

وینکلر معتقد اسکت رشکد علکم در متکون علکمسکنجی
معموالً با الگویی تایین میشود که ماتنی بر رشکد تجمعکی
انتشارار است .در هر الگو ،تعداد تجمعی انتشارار در سالی
معین به تعداد انتشارار در سال آغازین ،آهنگ رشد و طول
مدر زمان سپری شده بستگی دارد [.]4
دانشمندان و پژوهشگران بسیاری تالش کردند از میان
انواع مختلف الگوهای رشد یک الگو را برای محاساه رشکد
انتشارار (و نیز مؤلفان) در حکوزههکای موضکوعی مختلکف
مناسبسازی کنند.
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1

.2
.3
.4
.5

یکی از الگوهای معروف رشد ،الگوی رشد پرایس است
که به الگوی رشد نمایی معروف است .او در مقالهای که در
سال  1971منتشر کرد ،به طور تجربی الگوی رشد خکود را
با استفاده از دادههای حاصل از پایاننامه دکترای خود کامل
کرد .ایدههای اصلی پکرایس بکه زودی مکورد توجکه عمکوم
(دانشمندان) قرار گرفت و مطالعار کاربردی زیکادی انجکام
گرفت تا کاربرد الگوی او را در دادهها بکه صکورر تجربکی
بررسی کنند .به عاارر دیگر مطالعار روششناسکی انجکام
گرفت تا ضمن بررسی این الگو ،مشکالر آن و راه حل های
مناسب ارائه شود .از نظر پرایس ،این نکته منطقی است که
متون در هر حوزه علمی طایعی و در حال رشد بکه صکورر
نمایی افزایش مییابد.
تابع نمایی در هنگام ارائه گرافیکی محدب شکل فرض
میشود .الگوی نمایی رشد بکر آن اسکت ککه بعکد از دوران
آغازین ،افزایش سریع رشد اتفاق میافتد [.]4
الگوی نمایی بکه صکورر ریاضکی از طریکق تکابع زیکر
تعریف میشود:

𝜶 :مقدار ثابتی که بیانگر آهنگ مستمر رشد است؛
 :eعدد نپر که معادل  2/71است؛
𝛃 :مقدار ثابت؛
 :tزمان.

طاق این فرمول تعداد کل انتشارار بر اساس بکرآوردی
برسد و بتوانکد مقکدار ثابکت از طریکق روش تککرار عکددی
(روش تکرار عددی نیوتن و راوسن) به کمک نرمافزار  Rبه
دست آورد .به این ترتیب که نرمافزار از مقدار اولیکه شکروع
می کند و این کار را ادامه مکی دهکد تکا بکه بهتکرین مقکدار
برآوردی برسد که میتواند مدل مناسب را شناسایی و آن را
گزارش کند .هر کدام از برآوردهایی که از خطاهای کمتری
برخوردار باشد به عنوان مدل مناسب انتخاب و پیشبینی بر
اساس آن مدل صورر میگیرد.
الاته در فرمولهای ریاضی الگوهکای مختلکف رشکد از
جمله الگوی نمایی و الگکوی لجسکتیکی و غیکره بکه جکای
حرف  yدر برخی متون از حرف  Cیا  pهم اسکتفاده شکده
اسکککت .مکککرالً گوپتکککا و کارسکککیداپا [ ]14در نشکککان دادن
فرمولهای ریاضی الگوهای مختلف از حکرف  Cو وینکلکر
[ ]4از حرف  Pیا در تحلیل سریهای زمکانی از  yاسکتفاده
کردهاند.

الگوی نمایی𝑦(𝑡) = 𝛼. 𝑒 𝛽.𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝜖 :

 :yt .1مشخصکننده تعکداد انتشکارار نمایکه شکده در
پایگاه در زمان t؛

تعداد انتشارات

زمان

نمودار الگوي رشد نمایی
1

1. Exponential Growth Model
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الگوی لجسییکی :1این الگو آهنکگ رشکد اولیکه
کندی را نشان میدهد ککه متعاقکب آن ،رشکدی
سریع ر میدهد؛ به طوری که افزایش خطی در
انتشارار دیده میشود .میزان رشکد در آن سکوی
خ انحنا (خمیدگی) کمتر مکیشکود و بکه خکاطر
کندی انطااق ،به مقدار حداکرر خود میرسکد [.]4
این الگو فرض میکند که نکر رشکد بکا میکزان
کنونی و رشد آتی آن متناسب است .یعنکی رشکد
آینده را میتوان از روی رشد کنکونی پکیشبینکی
کرد .منحنی تجمعی این الگکو  Sشککل متقکارن
است و در مقایسه با الگوی رشد نمایی ،برای این
رشد ،محدوده باالیی وجود دارد (دوره اشکااع ککه
طوالنی است) .در آغاز کار ،رشد آن کند اسکت و
بعد از آن رشد سکریع و سکپس یکک دوره اشکااع
وجود دارد .پرایس هر چند فق در سطح منطقکی
و نه تجربی ،اشاره میکند که فرایند رشد هرچنکد
بسیار قدرتمندتر از هرگونه انفجکار جمعیکت و یکا
تککورم اقتصککادی اسککت ،نم کیتوانککد بککه صککورتی
نامحدود ادامه یابد و اگکر ایکن رشکد بکه تقریکب
پابرجا بماند ،دیر یا زود به حد اشااع خواهد رسید.
چنین الگویی مرسوم به فرضیه اشااع اسکت .ککه
عاارر است از فرصتهای عملی چنکدی ککه در
مقطعی خاص از زمان پدید آمده و ایکدههکای نکو
سر برمی آورند که منجر به رشد سکریع عنصکری
جدید میشود ،وقتی فرصت های این روشها بکه
پایان میرسد ،رونکد رشکد تکا زمکان پدیکدآمکدن
روندی نو و افزایش روند رشد دوباره منحنی ،بکه
تدریج کم و کمتر می شود .سپس منحنکی رشکد
به منحنی لجستیکی  Sشککل تاکدیل مکیشکود.
پرایس در زمان خود معتقد بود ما هنکوز بکه ایکن
مرحله نرسیدهایم ولی مدر کوتاهی ایکن مرحلکه
فرا می رسد (کمتر از یک نسل آدمی) .بنکابرایکن،
علم در مرحله اشااع متفاور از وضع عادی آن به
نظر میرسد.

در سال  1838ورهلست ،2رشد نمایی علم ککه پکرایس
به آن معتقد بود را تغییر داد و الگوی لجستیکی را پیشکنهاد
داد .او بیان کرد که تمام مسیرهای رشد ،شککل لجسکتیکی
دارد ،اگرچه گاهی اوقار ممکن است با یک کجکی همکراه
باشد .سلولها ،ساقههای گیاه و انسانها از بدو تولد تا دوره
بزرگسالی از نوعی منحنی لجستیکی پیروی میکننکد .اگکر
فراهمکردن مواد مغذی محدود شکود ،رشکد دچکار اخکتالل
می شود .رشد علم نیز در ابتدا سریع فرض می شکود امکا بکه
دلیل محدودیتهای انسانی و مالی ممککن اسکت در رونکد
رشد اختالل ایجاد شود [.]14
زمان حیار یک نظام علمی را میتوان به صکورر زیکر
تعیین کرد:
 .1دوران آغازین با افزایش تدریجی؛
 .2دوران رشد نمایی و سریع؛
 .3دوران پایانی با رشدی رو بکه افکول و کاهنکده ککه
همین منجر به تابع لجستیکی که یک نوع منحنکی
 Sشکل متقارن 3به دست میدهد [.]4
الگوی لجستیک از طریق فرمول تابع و نمودار زیر ارائه
میشود:
الگااوی لجساایی + 𝜖 :

𝜙1
𝑒𝑚𝑖𝑡𝜙2 −
1+𝑒 𝜙3

= )𝑡(𝑦؛ در ایککن

فرمول:
 :yt .1مشخصکننده تعکداد انتشکارار نمایکه شکده در
پایگاه در زمان t؛
 𝝓𝟏 .2و 𝟐𝝓 𝟑𝝓  ,مقدار ثابتی است که همانند الگوی
نمایی از طریق نرمافزار  Rو به کمک روش تککرار
عددی به دست میآید؛
 e .3عدد نپر؛
 t .4زمان است.

2. Verhulst

1. Logistic Growth Model

 .3این تابع به شکل سیتموئیدا ( Sشکل متقارن) است.
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تعداد انتشارات

زمان
نمودار الگوي لجستیکی


الگوی توانی :1الگوی توانی از نظکر تکابع و نیکز
شکل نمودار تقریااً شایه الگوی نمایی است .ایکن
الگو با معادله زیر نشان داده میشود:

اسککاس ،سککه نککوع منحنککی بسککته بککه ارزشهککای
تخصیصیافته به  yشکل میگیرد.
 :y .4مقدار رشد است ککه اگکر منفکی باشکد منحنکی
کاهشی و مقعر شکل خواهد بود و اگر مقکدار رشکد
ثابت و یکنواخت باشد منحنی رشد به صورر خطی
خواهد بود و در نهایت اگر مقدار رشکد مراکت باشکد
منحنی محدب شکل خواهد بود .شکلهای مختلف
منحنی عاارراند از:
 ،0<y<1در این صورر منحنی مقعر است.

الگوی توانی𝑦 (𝑡) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + 𝛼 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒 2 + :

𝜖؛ در این فرمول:
 :𝛼 .1مقدار ثابت است که از روش تککرار عکددی بکه
دست میآید؛
 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 .2نیز عکرض از ماکد در محنکی رشکد
محسوب میشود.
 .3پارامیر  yشکل منحنی را تعیین میکنکد .بکر ایکن

تعداد انتشارات

زمان
1

1. Power Growth Model
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 ،Y=1در این صورر منحنی خطی است.

تعداد انتشارات

زمان

 ،y>1در این صورر منحنی محدب است.

تعداد انتشارات

زمان


الگوی گمپرتز :1الگکوی گمپرتکز از نظکر شککل
نمودار شایه به الگوی لجسکتیکی اسکت بکا ایکن
تفاور که در الگوی لجستیکی شککل نمکودار S
شکل متقارن است اما در الگوی گمپرتز متقکارن
نیست .همانطور که بیان شد منحنکی رشکد آن S
شکل است اما نقطه انحنای آن متقارن نیست .از
این الگکو بکرای نشکان دادن دوره هکای ککاهش
استفاده میشود که این کاهش بر حسکب درصکد
تنزل بیان میشود؛ یا دورههای افزایشکی ککه بکر
حسب افزایش رشد بیان میشود که ایکن نسکات

ثابت بر حسب مقادیر لگکاریتم  yبیکان مکیشکود
[.]14
تابع گمپرتز به صورر فرمول زیر ارائه میشود:
𝑏

الگوی گمپرتاز𝑦(𝑡) = 𝑏1 . 𝑒 𝑏2.𝑡𝑖𝑚𝑒 3 + 𝜖 :؛ در ایکن
فرمول:
 b .1مقدار ثابت است که به روش تککرار عکددی بکه
دست میآید.

1. Gompertz Growth Model
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تعداد انتشارات

میتوان به مای و امین ]15[ 1اشاره کرد .آنهکا در پکژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که هم تعداد مجلهها و هم تعداد
مقالهها ،هر  15سال یکبار دو برابر شده است .ویکری نیکز
در پژوهشی که انجام داد به جای تمرکز بر عناوین نشریهها
بر تعداد مقاله های آنها متمرکز شد و به این نتیجه رسید که
رشد انتشارار مقاله های چاپ شده سال هکای 1800-1970
با نر متوس رشد سالیانه  3/5درصد نشاندهنده دو برابکر
شدن تعداد انتشارار در هکر  20سکال اسکت .الگکوی رشکد
پرایس موافقان و مخالفانی نیز داشته است .ویککری معتقکد
است خطای پرایس این بود که میزان رشد را بکیش از حکد
واقعی برآورد کرده است [ .]12بررسی این الگو در ایران هم
بررسی شد و تأئید نشد [ .]16الاته پژوهشهایی هکم بکوده
که الگوی رشد پرایس را تأئیکد ککردهانکد .امکا عمکدهتکرین
انتقادهای این الگو بیشتر بر مواردی از جمله انتزاعی بکودن
الگو و در نظر نگرفتن عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسکی
حاکم بر جوامع علمی اشاره دارد .در کنار اینها نادیدهگرفتن
تنوع انگارهها در رشتههای مختلف و ملیتهکای مختلکف و
محاساه نر رشد باعکث شکد تکا الگکوی پکرایس در همکه
رشتهها همیشه ثابت نااشد ،مرالً بررسیها نشکان مکیدهکد
که میزان رشد متون علوم پایه با رشد متون علوم اجتماعی
و انسانی متفاور است و نر رشد متفاور میان رشکتههکا و
حتی درون رشتهها مشاهده شده است [.]12
رشد علم هم مانند هر پدیده دیگری؛ مراحل تولد ،رشد،
بلو و پیری دارد .از مراحل رشد علمی با نامهای مختلفکی
یاد شده است از جمله برخی همچون ککوهن چهکار مرحلکه
تحول علمی را شامل مرحله ظهور ،علم نرمکال ،بحکران ،و
انقالب یاد کردهاند .پرایس معتقد بود رشد علم به صورر S
شکل است و مراحل ابتدایی ،بلو و دوران رکود دارد.
در مورد الگوی رشد علم ،برخی علم را به صورر نمایی
و خطی میدانند که از نقطهای شروع میشود و به صکورر
فزاینده رشد می کند و از آن به عنکوان الگکوی نمکایی یکاد
میشود .برخی دیگر از الگوی رشد تکوانی بحکث ککردهانکد.
الگوی توانی از نظر تابع و نیز شککل نمکودار تقریاکاً شکایه
الگوی نمایی است .الگوهای یاد شده با توجکه بکه منحنکی

زمان

نتیجهگیري
رشد علم از شاخصهای توسکعه علمکی در هکر کشکور
محسوب میشود و یککی از عوامکل اصکلی برنامکهریکزی و
سیاستگذاری علمی آن کشور است .اینکه رشد علم چگونه
ایجاد میشود و شاخصهای اساسی آن کداماند و در عکین
حال چالشهای رشد کمی و ناود تناسب آن با رشکد کیفکی
کدام اند برای برنامهریزی علمی الزم اسکت .شکاخصهکای
مختلفی برای انکدازهگیکری رشکد علکم بکه ککار رفتکه انکد.
سادهترین این شاخصها از نظر اسکتفاده ،شکمارش محکض
تعداد مقاله های پژوهشی منتشر شده در مجلههکای علمکی
محسوب می شکود .امکا اینککه هکر مقالکه از وزن یکسکانی
برخوردار است یا نه و اینکه تفاور رشکتههکا و حکوزههکای
موضوعی و برابر دانستن میزان وزن مقالههای این حوزههکا
یکی از چالشهای این حوزه محسوب مکیشکود .بکا وجکود
مشکالر ذکر شده در مکورد اسکتفاده از تعکداد مقالکههکای
منتشر شده به عنوان سنجه انکدازهگیکری رشکد علکم ،ایکن
شاخص به عنوان شاخصی بین المللی مورد توجه کشورهای
مختلف بوده است و سازمانها و نهادهای معتار علمی دنیکا
از این شاخص به عنوان معیار اصلی قضاور دربکاره میکزان
رشد کشورها از آن استفاده میکنند.
یکی از الگوهای رشد علم الگوی رشکد علمکی پکرایس
است .درباره الگوی پرایس مانی بر رشد دو برابری علم هر
 15سال یکبکار ،اظهارنظرهکایی شکده اسکت ککه ازجملکه

1. Mabe, & Amin
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 ایکران در سکالهکای.رکود یا دوره پیری هم خواهد داشت
 کشکور25  بکاالترین نکر رشکد تولیکد علکم در بکین،اخیر
 امکا.تولیدکننده اول علم دنیا را به خود اختصاص داده است
به نظر می رسد طاق الگوهای رشد بعد از ایکن مرحلکه ککه
ممکن است طوالنیمدر هم باشد مرحلکه ثاکار و سکپس
.مرحله رکود در تولیدار علمی ایجاد خواهد شد

رشد علم که تابعی از تعداد انتشارار (منحنی طولی) و زمان
.(منحنی عرضی) شکل گرفتهاند و تحلیل و تفسیر میشوند
، کشککورهای مختلککف،حککوزههککای موضککوعی مختلککف
مؤسسه های آموزشی و پژوهشی مختلف بر اسکاس فکراز و
نشککیب و رونککد تولیککد علککم خککود از الگوهککای مختلفککی
 الگوی رشد علکم ایکران در سکالهکای پکس از.برخوردارند
) ککه16( انقالب اسالمی از الگوی لجستیکی پیروی ککرده
هنوز در مرحله رشد است؛ اما این رشد به دناکال خکود دوره
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