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هؼشفي ٍ ًمذ كتبة
فلؼفِ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي
تْشاى ً :ـش كتبثذاس6886 ،
ًَؿتِ :فبعوِ (ثْبس) سّبدٍػت
ًمذ ٍ ثشسػي :دكتش يضداى هٌلَسيبى

همذهِ:
ؿبيذ هتذاٍلتشيي ٍ دس ػيي حبل دؿَاس تشيي پشػـي كِ كتبثذاساى ٍ هذسػبى كتبثذاسي ًبگضيشًذ ثِ آى پبػخ
گَيٌذ پشػؾ دسثبسُ هفَْم ايي سؿتِ ،كبسثشدؽ ٍ ساثغِ آى ثب اعالع سػبًي ثبؿذ .ايي ػئَال چٌذ ٍخْي ٍ
چبلؾ ثشاًگيض هؼوَال اص ػَي غيش كتبثذاساى ٍ داًـدَيبى كتبثذاسي هغشح هي ؿَد .اًگيضُ گشٍُ اٍل اص عشح
ايي پشػؾ هؼوَال كٌدكبٍي ؿخلي اػت ،اهب ثشاي گشٍُ دٍم ايي هَضَع اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس هي
ثبؿذ چشا كِ هٌضلت اختوبػي ٍ آيٌذُ ؿغلي آًبى دس گشٍ يبفتي پبػخي هٌبػت ثشاي آى اػت.
دس ّوبيـْب ٍ ًـؼتْبي هتؼذدي ؿبّذ ثَدُ ام كِ ثؼيبسي اص داًـدَيبى ،ثَيظُ داًـدَيبى ػبلْبي ًخؼت ،ثب
ؿَس ٍ ؿَق فشاٍاًي اص اػبتيذ كتبثذساي ٍ كتبثذاساى ثب تدشثِ دسثبسُ هبّيت ايي سؿتِ ٍ هؼٌي ٍ هفَْم آى هي
پشػيذًذ .اهب ثِ ًظش هي سػذ پبػخْبي اسائِ ؿذُ ثشاي آًبى چٌذاى سٍؿي ٍ لبًغ كٌٌذُ ًيؼت ٍ حتي گبّي ثش
اثْبهـبى ًيض هي افضايذً .تيدِ ايي ػشدسگوي ثبػث ؿذُ كِ گشٍّي اصآًبى دس كذد تغييش ًبم كتبثذاسي ثبؿٌذ .دس
يكي اص ّوبيـْبي داًـدَيي ػبل گزؿتِ (ً )6886يض عَهبسي ثب دّْب اهضبء ديذم كِ اهضبء كٌٌذگبى خَاػتبس
تغييش ًبم سؿتِ ثَدًذ تب ؿبيذ ثتَاًٌذ اص ايي عشيك هٌضلت ٍ ًبم ٍ ًـبى تبصُ اي ثشاي آى فشاّن كٌٌذ .اهب ثِ ًظشم
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ايي الذام ًِ تٌْب هـكلي سا حل ًخَاّذ كشد ثلكِ ثش هـكل فؼلي ًيض خَاّذ افضٍد چشا كِ دس ايي كَست
ًبچبسين آى ًبم ٍ ًـبى ًَظَْس سا تؼشيف كٌين ٍ ايي خَد تجذيل ثِ هؼضل خذيذي خَاّذ ؿذ.
ٌّگبهي كِ هب دس تؼشيف ايي سؿتِ ثب لشًْب ػبثمِ دس ػشكِ ػول ،ثيؾ اص يك لشى حضَس ثِ ػٌَاى يك سؿتِ
هؼتمل داًـگبّي دس دًيب ٍ ،چْل ػبل كبسًبهِ تذسيغ داًـگبّي دس ايشاى ثب دؿَاسي هَاخِ ّؼتين چگًَِ هي
تَاًين تؼشيف لبثل لجَلي اص ػٌَاى خذيذ آى اسائِ كٌين! ثٌبثشايي ثشاي هَاخِْ اكَلي ثب ايي پشػؾ ؿبيذ ثْتش
ثبؿذ ثِ تبهل ثيـتش دس گزؿتِ ايي سؿتِ ً ،مؾ آى دس گؼتشؽ اًذيـِ ّبي ثـشي ،تؼبهلي كِ ثب ػبيش ػلَم داسد،
ٍ تَاى ثبلمَُ آى دس تؼبهل ثب خبهؼِ پشؿتبة اهشٍص ثپشداصين .ايي ؿيَُ ّوبى ؿيَُ اي اػت كِ ًَيؼٌذُ كتبة
"فلؼفِ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي" دس تذٍيي ايي اثش اتخبر كشدُ اػت ٍ اص ايي سٍ هي تَاًذ دس پبػخگَيي ثِ
ثؼيبسي اص پشػـْبي اػبػي دسثبسُ هبّيت ٍ ػولكشد ايي سؿتِ هفيذ ثبؿذ.
كتبة حبضش يك پظٍّؾ تبسيخي ثب سٍيكشد كيفي ٍ هجتٌي ثش هفبّين فلؼفي اػت كِ هتي هٌؼدن ٍ هؼتٌذ آى
ًـبى اص ػاللِ هٌذي هَلف ثِ هَضَع كتبة ٍ خؼتدَي فشاٍاى ايـبى دس هٌبثغ هشتجظ داسد .هحتَاي ايي كتبة
ٍ ػبختبس آى ثِ گًَِ اػت كِ ثيؾ اص آًكِ دس كذد الٌبع خَاًٌذُ ثشاي پزيشؽ اًذيـِ ًَيؼٌذُ ثبؿذ اٍ سا ثِ
اًذيـيذى ٍ هغبلؼِ ثيـتش دس خلَف هجبحث هغشح ؿذُ دػَت هي كٌذ چشا كِ خَد كتبة ًيض حبكل ًَػي
تالؽ دس ّويي صهيٌِ اػتًَ .يؼٌذُ كتبة عي هلبحجِ اي  6دس ثيبى اّذافؾ اص تبليف ايي اثش ضوي آًكِ ثِ
ػاللِ هٌذي ؿخلي خَد ثِ پظٍّـْبي كيفي اؿبسُ هي كٌذ ّذف اكلي سا اص ًظش حشفِ اي پش كشدى خالء
هَخَد دس آثبس كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي داخل ٍ خبسج اص كـَس دس پشداختي ثِ پشػـْبي چبلؾ ثشاًگيض ايي
سؿتِ هؼشفي هي كٌذ .الجتِ هحتَي ٍ ػبختبس كتبة كِ دس اداهِ هؼشفي هي ؿَد ًـبى هي دّذ كِ اثش حبضش تب
حذ لبثل تَخْي دس تحمك ايي ّذف هَفك ثَدُ اػت.
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هـخلبت كتبة:
كتبة فلؼفِ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي اص دٍ ثخؾ ٍ پبًضدُ فلل تـكيل ؿذُ اػت .ثخؾ ًخؼت كِ ؿؾ
فلل سا دس ثش هي گيشد ثِ "چيؼتي ّب ٍ چگًَگي ّبي" كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي هي پشداصد ٍ ثخؾ دٍم كِ ًِ
فلل سا ؿبهل هي ؿَد ثِ "چشائي ّب" ي ايي سؿتِ اختلبف يبفتِ اػت .فلل اٍل ثب ػٌَاى "همذهِ :هؼشفي
پظٍّؾ" ًـبى هيذّذ كِ اثش حبضش ثيؾ اص آًكِ يك كتبة هجتٌي ثش آساء ٍ ػمبيذ ؿخلي ًَيؼٌذُ ثبؿذ هجتٌي
ثش پظٍّـي گؼتشدُ ٍ چٌذ ٍخْي دسثبسُ هَضَع كتبة اػت .پظٍّـي كِ كيفي 2اػت ٍ ًِ كوي ٍ 8اص
سٍيكشدي آهيختِ اص ّؼتي ؿٌبػي ،4هؼشفت ؿٌبػي ٍ 5سٍؽ ؿٌبػي 6خبف پظٍّـْبي كيفي ثشخَسداس هي
ثبؿذ.
فلَل دٍم تب پٌدن ثب سػبيت اًؼدبهي هٌغمي ثِ "تبسيخ كتبثخبًِ ّب"" ،تبسيخ حشفِ كتبثذاسي"" ،تبسيخ ػلن
كتبثذاسي" ٍ "تبسيخ ػلن اعالع سػبًي" هي پشداصًذ .فلل ؿـن كِ پبيبى ثخؾ ًخؼت كتبة هحؼَة هي
ؿَد ثب ػٌَاى "دٍسًوبي ًظشي كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي" ثِ ؿجبّتْب ٍ تفبٍتْبي كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي دس
ػشكِ ًظش ٍ ػول اختلبف يبفتِ اػت.
ثخؾ دٍم كتبة ثب فلل ّفتن تحت ػٌَاى "فلؼفِ ٍ اّويت آى" آغبص هي ؿَد ٍ دس فلل ّـتن ثب "فلؼفِ
ػلن" اداهِ هي يبثذ .ػِ فلل ًْن ،دّن ٍ يبصدّن كِ ثِ اػتمبد ايٌدبًت ًمغِ اٍج كتبة اػت ًوًَِ اي هَفك اص
يك هشٍس پيـيٌِ 7تحليلي سا ثِ ًوبيؾ هي گزاسد .گؼتشدگي هٌبثغ هَسد ثشسػي ٍ ديذگبُ اًتمبدي ًَيؼٌذُ ثِ
هَضَع ثحث كِ اص ػغح تَكيف كشف گزؿتِ ٍ ثِ تحليلي هَؿكبفبًِ سػيذُ اػت تلَيش سٍؿٌي اص پيـيٌِ
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پظٍّؾ تشػين هي كٌذ ٍ ًمبط خبلي 8آى سا هـخق هي ػبصد .فلل دٍاصدّن ثب ػٌَاى "اص تبثيش پزيشي تب
تؼبهل" ثِ ٍيظگي "هيبى سؿتِ اي"  9ثَدى كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي هي پشداصد كِ ثِ سغن اّويت فشاٍاى آى تب
كٌَى تَخِ كبفي ثِ آى ًـذُ اػت .دس ًْبيت ًَيؼٌذُ دس ػِ فلل پبيبًي كتبة كِ ثِ تشتيت ػجبسًتذ اص:
"ػَاهل تبثيش گزاس ثش كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي :تؼبهل ،تؼبسم ٍ خذائي ًبپزيشي" ،خذائي ًبپزيشي كتبثذاسي ٍ
اعالع سػبًي" ٍ "اص كثشت ثِ ٍحذت" ثب سٍيكشدي كل گشا ثِ پبػخگَيي ثِ پشػـْبي عشح ؿذُ دس اثتذاي
كتبة هي پشداصد ثِ ًحَي كِ دس آخشيي كفحِ هتي اكلي (كفحِ  )446ثب ايي خولِ ًْبيي هتي ثِ پبيبى هي
سػذ :

" ...تشٍيح اكغالح ّبيي چَى "داًؾ سػبًي"" ،داًؾ سػبى"" ،داًؾ ؿٌبػي"" ،داًـَسص" ٍ اكغالحبت ّن
خبًَادُ ثِ خبي "كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي"" ،كتبثذاس" ٍ "اعالع سػبى" تٌْب صهبًي هي تَاًذ ثيبًگش ساثغِ سؿتِ
ٍ حشفِ هب ثب سٍح صهبًِ ثبؿذ كِ ثشًبهِ سيضيْبي ػلوي هبى ٍالغ گشايبًِ ٍ هؼبلِ هذاساًِ ٍ تلوين گيشي ّبيوبى
دس ثبة ًبم سؿتِ آگبّبًِ ٍ ثش پبيِ كبس اكيل ٍ دسًٍضاد ثبؿذ".
كبػتيْب ٍ دؿَاسيْب
دس ثيبى كبػتيْبي ايي اثش ركش چٌذ ًكتِ ضشٍسي اػتً .كتِ اٍل ايٌكِ ؿبيذ هبّيت هَضَع ثحث كتبة
ًَيؼٌذُ سا ًبچبس ثِ اسائِ اثشي كبهال هتٌي  60كشدُ اػت .ؿبيذ اگش ًَيؼٌذُ هي تَاًؼت ثؼضي اص همبيؼِ ّب سا دس
لبلت خذٍل ًـبى دّذ (هبًٌذ آًچِ دس كفحِ  668آهذُ) خَاًذى هتي اص ػَْلت ثيـتشي ثشخَسداس ثَد .هوكي
اػت ثشاي خَاًٌذُ كن حَكلِ ايي سٍصگبس هغبلؼِ كتبثي ثب  490كفحِ هتي هغلك كوي دؿَاس ٍ خؼتِ كٌٌذُ
ثبؿذ.
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ًكتِ دٍم دؿَاسي دس خؼتدَي پبًَيؼْب ٍ يبدداؿتْب اػت .ركش پبًَيؼْب دس پبيبى ّش فلل ثِ ػَْلت هغبلؼِ
كتبة آػيت هي صًذ چشا كِ خَاًٌذُ هدجَس اػت هشتت ثِ اًتْبي ّش فلل هشاخؼِ كٌذ ٍ حدين ثَدى كتبة
كوي ايي خؼتدَ سا هـكل هي ػبصد .هثال دس كفحِ  620ثب ٍاطُ "فشاػلن "66سٍثشٍ هي ؿَين ٍ ثشاي يبفتي
هتشادف اًگليؼي آى ثبيذ ثِ كفحِ  642هشاخؼِ كٌين .ايي هـكل دس ػشاػش كتبة ٍخَد داسد ٍ ثِ دليل ٍخَد
اػتٌبدّبي هكشس دس هتي ثِ پبًَيؼْب ٍ يبدداؿتْبي آخش فللْب دس هدوَع دًجبل كشدى ثحثْب هـكل هي ؿَد.
ضوٌب يكي اص ؿيَُ اػتٌبد دّي دسٍى هتٌي هبًٌذ ؿيَُ اي پي اي( ً ) APA62يض ثشاي ايي كتبة هٌبػجتش ثِ ًظش هي
سػذ چشا كِ خَاًٌذُ ثِ ػشػت ٍ ػَْلت هي تَاًذ ثيي هتي ٍ اػتٌبدّب استجبط ثشلشاس كٌذ ٍ اص هشاخؼِ هكشس ثِ
اًتْبي فللْب ثي ًيبص هي ؿَد .هثال دس كفحِ  298دس تؼشيف ٍاطُ پبساداين اص هٌجؼي اػتفبدُ ؿذُ كِ فمظ ثب ركش
ؿوبسُ ً 46ـبى دادُ هي ؿَد ٍ خَاًٌذُ ثشاي يبفتي آى هدجَس اػت ثِ كفحِ  868هشاخؼِ كٌذ ٍ دسيبثذ كِ
تؼشيف اسائِ ؿذُ اص ٍيكي پذيب گشفتِ ؿذُ اػت كِ الجتِ اػتٌبد ثِ ٍيكي پذيب ًيض دس هَاسدي كِ هٌبثغ هؼتٌذتشي
ٍخَد داسد خَد خبي ثحث اػت .الجتِ ّوبًغَس كِ هـبّذُ هي ؿَد اؿكبالت ركش ؿذُ دس ايٌدب ثيؾ اص آًكِ
هتَخِ هحتَي كتبة ثبؿذ ثِ چگًَگي تذٍيي آى هشثَط هي ؿَد ٍ اص اسصؽ ػلوي آى ًوي كبّذ.
ًظش كلي دسثبسُ كتبة
دس هدوَع ثِ ًظشم ايي كتبة اص چٌذ خْت لبثل تَخِ اػتً .خؼت آًكِ يكي اص هؼذٍد آثبس فبسػي هَخَد دس
حَصُ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي اػت كِ ثِ حك ػٌَاى "تبليف" سا ثب خَد داسد چشا كِ ثؼيبسي اص آثبس تبليفي دس
ايي سؿتِ ،ثَيظُ دس ػبلْبي اخيش ،ثيؾ اص آًكِ تبليف ثبؿٌذ يب تشخوِ اًذ يب گشدآٍسيً .كتِ ديگش سٍيكشد
پظٍّـي كتبة اػت كِ ًـبى هي دّذ ًَيؼٌذُ آى ًؼجت ثِ اكَل ٍ لَاػذ پظٍّؾ دس كل ٍ پظٍّـْبي كيفي
ثِ عَس خبف كبهال آگبُ ثَدُ ٍ ايي اكَل سا دس تذٍيي اثش خَد ثِ خَثي ثِ كبس گشفتِ اػت .ثٌبثشايي ،كتبة
Metascience
American Psychological Association
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فلؼفِ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي يك اثش تبليفي ثب سٍيكشد پظٍّـي ٍ تحليلي اػت ٍ ّويي دٍ ٍيظگي كبفي
اػت كِ آى سا دس هيبى آثبس هَخَد هوتبص ػبصد.
اهتيبص ديگش ايي كتبة ًگبُ هيبى سؿتِ اي ٍ كل ًگش 68هَلف اثش ثِ حشفِ كتبثذاسي ٍ اعالع سػبًي اػتً .گبّي
كِ ثِ اػتمبد ايٌدبًت ضبهي ثمبء ٍ پَيبيي ايي سؿتِ اػت .تلَيش سٍي خلذ كتبة ًيض ّويي ًگبُ سا ثخَثي ًـبى
هي دّذ ٍ همذهِ كتبة ًيض ثب اؿبسُ ثِ پشٍطُ ً BOINC64ـبى ديگشي اص ّويي ًگبُ اػت.
ٍيظگي ديگشي كِ ثش اسصؽ ايي اثش هي افضايذ گؼتشدگي ٍ ػوك تَخِ آى ثِ آثبس هشتجظ ثب ايي حَصُ دس داخل ٍ
خبسج اص كـَس اػت .دس خبيي اص كتبة ًَيؼٌذُ هْوتشيي دؿَاسي خَد سا دس ايي تبليف ايي اثش دػتيبثي ثِ
هٌبثغ هَسد ًيبصؽ هؼشفي هي كٌذ ٍ ثذيْي اػت كِ ثب تَخِ ثِ اًگيضُ ايـبى اص دػتشػي ثِ ثيـتشيي هٌبثغ هشتجظ اص
يك ػَ ٍ كوجَد ٍ پشاكٌذگي هٌبثغ هَخَد دس كتبثخبًِ ّب ٍ هشاكض هختلف ايي دؿَاسي كبهال هلوَع اػت .ثب
ايي حبل ايي هحذٍديت هبًغ اص گؼتشدگي ًگبُ ًَيؼٌذُ ٍ احبعِ اٍ ثِ هٌبثغ گًَبگَى ًـذُ اػت.
ًكتِ هْن ديگش دس خلَف ايي اثش سٍيكشد تحليلي آى ثِ ؿجبّتْب ٍ تفبٍتْبي "كتبثذاسي" ٍ "اعالع سػبًي" ٍ
اؿبسُ ثِ غلظ سايح هتشادف ؿوشدى "اعالع سػبًي" ٍ "خجش سػبًي" دس خبهؼِ هبػت .اؿتجبّي كِ ػشهٌـبء
ثؼيبسي اص اؿتجبّبت ٍ ثشداؿتْبي ًبدسػت دسثبسُ ايي سؿتِ اػت .دس هدوَع كتبة حبضش اثش اسصؿوٌذي اػت
ٍ هغبلؼِ آى هي تَاًذ ثشاي كتبثذاساى ،هذيشاى كتبثخبًِ ّب ،داًـدَيبى ٍ هذسػبى كتبثذاسي هفيذ ثبؿذ.
هٌبثغ:
سّب دٍػت ،فبعوِ .)6887( .تيـِ كتبثذاسي دس ثيؼتَى اعالع سػبًي .سٍصًبهِ ّوـْشي .هَسخِ  6اسيجْـت .87
ف62.
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