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 چکیده
پردازد ترین علوم، به مطالعه رابطه خویشاوندی افراد بشر و توالی و تناسب نسل آنها میعنوان یکی از قدیمیشناسی بهنسب مقدمه:

خاندان و تبار علمی  رود. روابط در یکبه کار می« شناسی علمینسب»دانشگاهی با عنوان  ـو کارکردی مشابه در فضای علمی 

های کتابشناختی از طریق شناسایی و افزودن حداکثر روابط میان سازی پیشینهشامل روابط نسبی و روابط غیرنسبی است. غنی

دنبال رفع این مسئله برای نیل به وب ها برای ساختن سوپر رکورد )فراپیشینه( حائز اهمیت است و سازماندهی دانش بهموجودیت

ای رایانه هایفهرستمنظور بازتعریف در های آن به. هدف از این پژوهشی بررسی این رابطه و شناخت ابعاد و ویژگیمعنایی است

 است.

های تحلیل استنادی و پیمایشی و با ابزارهای سیاهه وارسی، پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و با استفاده از روش شناسی:روش

 30شناسی به تعداد های درسی رشتۀ علم اطالعات و دانشت. جامعه آماری پژوهش را کتابمصاحبه و پرسشنامه انجام شده اس

وتحلیل قرار گرفتند. دهند. تمامی رکوردها در قالب شناسنامۀ استناد مورد تجزیهرکورد استنادی تشکیل می 1452عنوان کتاب و 

ساختاریافته، مورد تأیید نویسندگان نویسندگان، طی مصاحبه نیمهدر مرحله بعد، شناسنامۀ هر کتاب، شامل تحلیل استنادها و روابط 

 قرار گرفت.

های مصاحبه و همچنین میزان تأثیرپذیری هر یک از نویسندگان از افراد مورد استناد مشخص شد. سپس بر اساس یافته ها:یافته

 ل شد.تحلیل رزومۀ نویسندگان، انواع روابط نسبی و غیرنسبی پدیدآور با افراد تحلی

روشنی قابل ردیابی است؛ های درسی بهنتایج پژوهش نشان داد که روابط علمی در خاندان علمی نویسندگان کتاب گیری:نتیجه

دهند. بیشترین استناد در مقام تکریم و قدردانی اعتباربخشی به اساتید خود استناد می و توضیح و توجیه و یینتبدانشجویان برای 
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توان های اثرگذاری، میها به یافتهها است. با پیوند این یافتهکه بیشترین استناد به دانشجویان در مرور پیشینهالیبه اساتید است درح

یل دالکه رابطه روابط تبار علمی با یل استناددهی افراد با توجه به نقش آنها در یک خاندان و تبار علمی پی برد. چناندالبه شبکه 

ده است. استنادها بیشتر در بخش مقدمات و تعاریف و بحث استفاده شده که بیانگر اتکا به دیگران برای استناددهی نیز معنادار ش

در  نامصاحبها در بررسی وضعیت نویسندگان نشان داد که گستره نفوذ اندیشه افراد کاررفته است. یافتهتوجیه و ارائه تعاریف به

گیرد. می نشئتهای اداری آنها مقبولیت علمی و همچنین در برخی موارد جایگاهشناسی از جایگاه و حوزه علوم اطالعات و دانش

ها در های درسی داشته است. یافتههمچنین مشخص شد که روابط نسبی جایگاه مهمی در ظهور و بروز اندیشه این افراد در کتاب

 تحت تأثیر خاندان علمی خود قرار دارند.بخش اثرگذاری از روابط نسبی نشان داد که استناد دهندگان دارای روابط نسبی 

 ای.های رایانههای کتابشناختی، فهرستشناسی علمی، روابط نسبی، تبارشناسی علمی، پیشینهنسب ها:کلیدواژه

 

 مقدمه و بیان مسئله

افزایش کارآمدی و ارائۀ کارکردهای  منظوربهای های کتابخانهریزان فهرستطراحان و برنامه

ی بازنمون سوبهافزوده استفاده از این منابع باید های نوین و افزودن بر ارزشی متأثر از فناوریجدید در فضا

، انواع این روابط و حالنیبااروابط جدید همچون روابط تبارشناختی در فضای متون علمی حرکت کنند. 

گان و متخصصان تواند برای این روابط در ذهن نویسندو معانی مختلفی که می هاآننحوه احصاء 

توان از می است که چگونه فهرستنویسی وجود داشته باشد مشخص نیست. بر این اساس، این مسئله مطرح

های های بیرونی و درونیِ پیشینهطریق کشف روابط تبارشناختی علمی و تعریف فیلدهای جدید در الیه

های تخصصی آن )مانند رشته علم های علمی و حوزهکتابشناختیِ مرتبط با متون درسی دانشگاهی رشته

ای ایجاد کرد؟ این در حالی است های رایانهشناسی(، دانش جدیدی برای کاربر فهرستاطالعات و دانش

ها، افکار و دانش سایر پدیدآورندگان که پدیدآورندگان آثار علمی برای تولید محتوای اثر خود از اندیشه

های اطالعاتی، شبکهکنند. مصرف و تولید دانش را دنبال میترتیب چرخۀ برند و بدینپیشین بهره می

ای که روابط ها هستند و این دانش در شبکهدربرگیرندۀ دانش فراوانی درباره روابط میان افراد یا موجودیت

شناخت نوع و (. Wang, Han, Jia, Tang, Zhang & Guo, 2010نشده نهان است )بندیدر آن طبقه

کند. این دیدآورندگان از یکدیگر به ترسیم زنجیرۀ دانشی در یک حوزه کمک میگیری پچگونگی وام

های فهرست امر به افزودن یک پیوند جدید به مجموعه پیوندها )در راستای نیل به فراپیشینه و وب معنایی( در

های تی پیشینههای کتابشناخکند تا سیر یک اندیشه در خانوادهکمک می 1انجامد و به کاربرانای میرایانه

 

 منظور از کاربران در این پژوهش، جامعه هدف فهرستنویسی سطح دو و سه هستند. برای اطالعات بیشتر:. 1

Report.pdf-Cataloguing-of-https://technicalservices.sites.olt.ubc.ca/files/2011/11/Levels 

https://technicalservices.sites.olt.ubc.ca/files/2011/11/Levels-of-Cataloguing-Report.pdf
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متون علمی را دنبال نمایند. اساساً مسئله پژوهش حاضر آن است که یافتن الگوی روابط تبارشناختی موجود 

ای چگونه است و ملزومات ساختاری مورد نیاز برای طراحی الگوی رایانه هایفهرستهای میان پیشینه

شکل دادن و اعتبار بخشیدن به آن هستند. دنبال های این پژوهش بهپرسش کارکردی در این زمینه چیست؟

 شاخه یک در محتواهای علمی از جامعی هستند که مجموعه 2یکی از انواع متون علمی 1های درسیکتاب

یگر، متون درسی، اثری استاندارد برای دعبارتبه(؛ 3نامه فراگیران آکسفوردروند )واژهشمار میبه مطالعاتی

(. این متون توسط Oxford Learners Dictionary, 2016ود )شآموزش موضوعی خاص محسوب می

( و 1393شوند که در جامعۀ علمیِ خود دارای جایگاه و نقش برجسته هستند )توکل، افرادی نگاشته می

در این پژوهش « 4علمی شناسیتبار»و « خاندان علمی»دارای ارتباطات علمی وسیع هستند که این امر از منظر 

به مطالعه رابطه  ترین علوم دنیاعنوان یکی از قدیمیشناسی، بهتبارشناسی یا نسب. حائز اهمیت است

االنساب در ( و علم1390پردازد )سامانی و منتظرالقائم، خویشاوندی افراد بشر و توالی و تناسب نسل آنها می

خطا در نسب اشخاص های مردم با احتراز از شود که به شناسایی و تعیین نسباصطالح به دانشی گفته می

شناسی به معنای مطالعه تاریخ ، نسب5نامه وبستر(. بر اساس تعریف واژه19، 1377پردازد )فدایی عراقی، می

شناسی به رو، نسبخاندان و شناسایی ارتباطات میان اعضای مختلف یک خانواده یا خاندان است. ازاین

سی با کارکردی مشابه در فضای علمی/دانشگاهی نیز به شناپردازد. نسبترسیم و بعضاً تفسیر این روابط می

میراث فکری منتقل شده از شود که به مطالعه کمّی شناخته می« شناسی علمینسب»رود که با عنوان کار می

 ,Russell & Sugimotoشود )اساتید و مشاوران )مانند ناظران، مشاوران علمی و ...( و دانشجویان تعبیر می

2009; Sugimoto, 2014یا  خواهد به این سؤال پاسخ دهد که افراد در یک حوزهشناسی علمی می(. نسب

اند و چه ارتباطاتی با دیگر افراد خانواده بزرگ علمی خانواده علمی خاص چه کسی هستند و از کجا آمده

ماهیتی ( و Herskovitz, 2012شناسی علمی فقط به یک رشته متکی نیست )(. نسبHudson, 1991دارند )

 ای دارد.رشتهمیان

ـ  استادی( و سایر  شاگردی و شاگرد ـدر یک خاندان و تبار علمی روابط نسبی )شامل روابط استاد 

های دانشجو شامل رابطه فرد با اساتیدش را در قالب رابطه 1روابط غیرنسبی وجود دارد. روابط نسبی سطح 

الت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری( و اساتیدش در با اساتید راهنما و مشاورش )در مقاطع تحصی

 
1. Textbooks 

2. Scientific Contents 

3. Oxford Learners Dictionary (www.oxfordlearnersdictionaries.com) 
4. Scientific Family /Scientific Genealogy 

5. Merriam Webster’s Dictionary (www.merriam-webster.com/dictionary/genealogy) 
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شده در حوزه تبارشناسی علمی و های انجامهای تحصیلی رسمی و غیررسمی است. در اغلب پژوهشدوره

های مقاطع تحصیالت تکمیلی نامهرابطه دانشجو با استاد راهنما در این سطح و در قالب پایان دانشگاهی نیز

های استاد ، رابطه استاد با دانشجویش در قالب رابطه2ده است. در روابط نسبی سطح ویژه دکتری بررسی شبه

)در مقاطع تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری( و سایر  نامهبا دانشجویان صاحب پایان

ها و شود. این سطح از روابط غالباً در پژوهشهای مختلف تحصیلی تعریف میدانشجویانش در دوره

 ت تبارشناختی علمی مغفول مانده است.مطالعا

  1روابط نسبی سطح (Genealogical Rels- L1 استاد راهنما/ استاد ،)( شامل: استاد راهنما / استاد مشاور )ارشد

 و...(؛ مشاور )دکترا(، استاد )کارشناسی، ارشد، دکترا( و سایر: مانند )کارگاه، ضمن خدمت

  2روابط نسبی سطح (Genealogical Rels- L2ام(، دانشجو )مشاور ( شامل: دانشجو )راهنمای دکترایش بوده

ام(، دانشجو )دورۀ ام(، دانشجو )مشاور ارشدش بودهام(، دانشجو )راهنمای ارشدش بودهدکترایش بوده

 کارشناسی(، دانشجو )دورۀ ارشد(، دانشجو )دورۀ دکترا(.

 ( روابط غیرنسبیnon Genealogicalشامل: همکالسی، هم :) ،دانشگاهی، همکار )دانشگاهی( ]در گروه

کل، معاونت...[، همکار )اجتماعی( ]انجمن، کارگروه، دانشکده، دانشگاه[، همکار )اجرایی( ]اداره، اداره

سفر )فرصت مطالعاتی، مأموریت، همایش، بازدید(، )طرح، اجرا، احداث و...(، هم همکاری در پروژه همایش[،

 شده )توسط...( و غیره.توصیه (، خویشاوندی،مطالعه آثار )عالقه فردی

شده مغفول بوده و کمتر موردتوجه جنبۀ دیگری که در رابطه با روابط علمی در مطالعات انجام

توان ها میهای موجود در یک جامعه و خاندان علمی است. ازجمله این رابطهقرار گرفته است، سایر رابطه

ها اشاره و همکالسی مطالعاتی هایها، فرصتی، علمی و سازمانی، پروژههای میان همکاران دانشگاهبه رابطه

جامع به همه این نوع روابط در یک تبار علمی توجه شده  طوربهکرد. در پژوهش حاضر برای نخستین بار و 

 اند.و مورد ارزیابی قرار گرفته

تر این روابط در یک منظور بررسی هر چه بیششده ضرورت دارد تا بهبا توجه به مباحث طرح

جامعه و تبار علمی پژوهشی انجام شود تا وضعیت این روابط در این تبار مورد بررسی قرار بگیرد. بدین 

های درسی منتشرشده در این جامعه از منظر شناسی مورد توجه و کتابمنظور جامعه علمی اطالعات و دانش

راکه، پدیدآورندگان آثار علمی برای تولید چ شناخت وضعیت این نوع روابط مورد بررسی قرار گرفت.

یب چرخۀ ترتینبدبرند و ها، افکار و دانش سایر پدیدآورندگان پیشین بهره میمحتوای اثر خود از اندیشه
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گیری پدیدآورندگان از یکدیگر به کنند. شناخت نوع و چگونگی وامتولید دانش را دنبال میـ مصرف 

های متون یشینهپهای سیّال در یگیری سیر اندیشه را در میان اندیشهپو نیز ترسیم زنجیرۀ دانشی یک حوزه 

های درسی رشته علم کند. کشف الگوی روابط تبارشناختی در کتابعلمی از سوی کاربران کمک می

یی الگوهای استناددهی و شناسارود با شناسی مسئله اصلی این پژوهش است و انتظار میاطالعات و دانش

 ازجملهاستفاده در کاربردهای جدید ) منظوربهوابط موجود در خاندان علمی، اهمیت این روابط وضعیت ر

 ای( مشخص شود.های رایانهدر شکل دادن نسل جدیدی از فهرست

 

 های پژوهشپرسش

 کند؟شناسی از چه الگویی تبعیت می. روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطالعات و دانش1

شناسی های تأثیرپذیری از روابط تبار علمی در متون درسی رشته علم اطالعات و دانشولویتا 1-2

 ؟اندکدم

 

 پیشینه پژوهش

های مختلفی در رابطه با شناسایی روابط تبارشناختی شناسی علمی، تأکید بر شناخت پژوهشدر نسب

یاد « شناسی علمی یا آکادمیکتیهس»ها با عنوان یک حوزه علمی انجام شده است. از جمله این پژوهش

های دانشگاهی، این روابط بر مبنای رابطۀ استاد راهنما و دانشجو و یا روابط هدایت شود. در غالب پژوهشمی

ساها و  دی، ها همچون پژوهش آنیل، کوریان،کارهای پژوهشی بررسی شده است. در برخی از پژوهش

عواملی  ( ,2008Palmer & Craginپالمر و کرگین )و  (,Anil, Kurian, Dey, Saha, & Sinha 2018سینها )

همکاران  و هیرشمنهای علمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچون شبکه استنادات نیز برای تعیین نسب

(Hirshman, & et al., 2016 )برانگیز پزشکی )جراحی یک غدۀ مشخص کردند که در یک موضوع چالش

تأثیر بگذارد و دریافتند  هاآنتواند بر نحوۀ جراحی و نتایج دانشگاهی جراحان میمغزی بزرگ(، تبارشناسی 

ها برای های دانشگاهی و علمی هستند. این یافتههای حوزۀ مغز و اعصاب تحت تأثیر نسبنتایج پژوهش

زیادی های بهداشتی از اهمیت ی و راهبردهای مراقبتپزشکهای آموزشی تفسیر متون علمی، طراحی برنامه

های دیگر رابطۀ شاگرد و استاد به رابطه استاد راهنما و دانشجو محدود شده برخوردار هستند. در پژوهش

ای برای ترسیم فضای استاد ـ شاگردی در سطح ایده (Kealy & Mullen, 1996) کیلی و مالناست. مثالً 

استادی و نه در سطح ـ ط شاگرد کالن ارائه دادند که در آن این رابطه در یک سطح از یک سازمان رواب
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 &Kelleyها )شاگرد قابل بررسی است. دیگران نیز در دنبالۀ این پژوهش ـاستاد  کیبهکروابط ی

Sussman, 2007 عنوان مثالی را بهپرداختند و آن« درخت خانوادگی دانشگاهی»( به توصیف مدلی در قالب

گونه بود که با بررسی روابط در سطح کالن بدین هاآن. استدالل شاگردی ارائه کردند ـبرای فضای استاد 

های مرتبط با شناخت پیشنهاد کردند که پژوهش هاآنتفسیر و بررسی کرد.  توان تغییرات میان روابط رامی

تر علمی بتواند خود را در بافت تاریخی گستردهدودمان دانشگاهی توسعه یابد تا هر فرد دانشگاهی و هیئت

های تخصصی نیز تاریخچۀ فکری و فرهنگی خود ها و حوزهجامعه علمی و تخصصی قرار دهد و سازمان در

را بهتر بشناسند. اغلب آثار این حوزه، دودمان علمی یک شخص را بررسی کرده و یا درخت خانوادۀ علمی 

ا ترسیم ر ریشه گرفته از افراد خاص های( نسلBennett & Lowe, 2005یک شخصیت علمی بزرگ )

علمی گروه ها بر یک گروه آموزشی خاص در یک دانشکده مثل اعضای هیئتاند. برخی از پژوهشکرده

 2علمی گروه روانشناسی دانشگاه وسترن آنتاریوو یا اعضای هیئت 1شیمی دانشگاه ویسکانسین مادیسون

i, Knight & Rooney, Slowinsk(. اسلوینسکی، نایت و رونی ) ,1979Rocke & Ihdeاند )متمرکز شده

( از روش پژوهشی ترکیبی شامل روش پیمایشی و ارتباطات رسمی و غیررسمی برای ترسیم وضعیت 1997

اند. دو پژوهش در حوزۀ روانشناسی نیز استفاده کرده 3یشناسنیریدنفر در حوزۀ  672تبارشناختی علمی 

( برای ردگیری دودمان دانشگاهی در Williams,1993و ویلیامز ) (Robertson, 1994) توسط رابرتسون

هایی پایه نیز طرحشناختیِ علمیِ وبهای علمی انجام شده است. همچنین در رابطه با روابط تبارهمکاری

ایالتی  دانشگاهو طرح عمومی ریاضی در  4شناسی هوش مصنوعی دانشگاه تگزاس در آستینمانند طرح تبار

( دانشمندان مطرح در حوزه آموزش فیزیک را  ,1992Mitchell)عرضه شده است. میشل  5داکوتای شمالی

 Sugimoto, Russellرا تعیین کرد. در پژوهش سوگیموتو، راسل و بیچوفسکی ) هاآنشناسایی و دودمان 

& Bychowski, 2011 علمی درصد از اعضای هیئت 18ها توسط درصد راهنمایی 80( نیز مشخص شد که

نامۀ علمی اساتید راهنما مانند نجام شده است. در این پژوهش متغیرهای نسبرسانی اکتابداری و اطالع

های پژوهش بیانگر ای آشکار شود. یافتهرشتههای بینمشخص شد تا ویژگی هاآنکشور، دانشگاه و رشتۀ 

د های موضوعی همچون آموزش و روانشناسی و گرایش رو به افول اساتیسابقۀ قویِ اساتید راهنما در حوزه

رسانی و افزایش گرایش به اساتید دارای مدرک علوم رایانه، راهنما با مدرک علوم کتابداری و اطالع
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های این پژوهش پیشنهاد شده که از های موضوعی است. بنا به یافتهبازرگانی و ارتباطات در میان حوزه

ده شود. همچنین ی استفاارشتهنیبعنوان شاخصی برای مشخص کردن فضای شناسی علمی بهتبار

( برای  ,2007Marchionini, Solomon, Davis & Russellنی و سولومون، دیویس و راسل )مارکیونی

شناسی دانشگاهی مدلی ارائه کردند. در این پژوهش مفصّل که چندین سال به محاسبه و کمّی کردن تبار

در حوزه علوم کتابداری و  MPACTطول انجامید، هشت سنجۀ جدید با استفاده از پایگاه اطالعاتی 

را که نوعی  1شاخصی با عنوان سیتو ( ,2010Shotton)رسانی ارائه شده است. در ادامه، شاتان اطالع

داند های پژوهشی و سایر آثار علمی دیگر میشناسی برای توصیف ماهیت استنادهای ارجاعی در مقالههستی

( Mandra, Zhu & Katzgraber, 2017را، ژو و کاتسرابر )ماندو برای استفاده در وب معنایی پیشنهاد داد. 

اند. در های علمی مرتبط با پژوهشگران علوم رایانه را ترسیم کردهبا استفاده از ابزارهای مصورسازی، شبکه

های علمی، تعیین طول انجام این پژوهش مشخص شده است که عامل تأثیرگذار و معتبر برای شناسایی شبکه

رسد که پژوهشگران برای تقویت جایگاه خود در شده به یک نویسنده است و به نظر میدهاستنادهای دا

دنبال دریافت استنادهای بیشتر از جامعه علمی هستند. رویکرد اخیر در جامعه علمی آن است جامعه علمی به

م استنادهای متقابل که پژوهشگران به روابط دانشگاهی خود تکیه کنند و برای بهبود وضعیتشان اقدام به انجا

شناسی، تالش بر این است که در یک حوزه علمی، های نسباگرچه در پروژهبه سایر پژوهشگران نمایند. 

های تحلیل استنادی و هم تألیفی در ایران برای تحلیل همکاری علمی بین روابط افراد مشخص شود اما روش

های فکری و شخصی ر دو گونه به ارائه اشتراک(. ه1392نویسندگان استفاده شده است )سهیلی و عصاره، 

واسطه و های بیدر داخل کشور پژوهشرو ( و از اینRacherla & Hu, 2010پردازند. )و نیز آثار مهم می

های هم توان تحلیلمی راآنها به ترین حوزه پژوهشمستقیم در این حوزه انجام نشده است. نزدیک

(، پاپی 1393فر و وصفی )(، فهیمی1393یر بصیریان جهرمی و گرایی )هایی نظنویسندگی دانست. پژوهش

(، حریری و نیکزاد 1392زاده )منش، روحانی، بصیریان جهرمی و غالمحسین(، عرفان1393و نوشین فرد )

های موضوعی ( که بر ترسیم شبکه تألیف پژوهشگران حوزه1392( و گرایی و بصیریان جهرمی )1390)

های مذکور، برای توان گفت که شبکهبندی این قسمت میاند. در جمعاند از این جملهخاص تأکید داشته

شوند و در حقیقت، کاربرده میها بهمطالعه ارتباطات دانشمندان و همچنین شهرت، محبوبیت و تکامل فناوری

 .(,Racherla & Hu 2010)های ارتباطات علمی محسوب خواهند شد نوعی شبکه
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 پژوهشروش و جامعه 

های تحلیل استنادی و پیمایشی و همچنین پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و با استفاده از روش

های با استفاده از ابزارهای سیاهه وارسی، مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتاب

حوزۀ علم اطالعات و  دهد.تشکیل می هاآنشناسی و نویسندگان درسی رشتۀ علم اطالعات و دانش

رود به دلیل تأکید مبانی شناسی به این دلیل انتخاب شده که عالوه بر زمینۀ آشنایی پژوهشگر، انتظار میدانش

نظری رشته بر اهمیت استناد و مستندسازی دقیق، استناددهی منابع این حوزه از دقت و تمرکز باالیی برخوردار 

المللی انجمن روانشناسی ز در آن مورد اجماع و به شیوۀ استاندارد بینباشد. از سوی دیگر، مفهوم استناد نی

ین شیوۀ استناددهی در علوم انسانی است اِی پرکاربردترپیشود شیوۀ اِیاست. یادآور می 1اِی(پیامریکا )اِی

(APA Citation Guide, 2017)منابع شناسی، . از میان منابع درسی متعدد در رشته علم اطالعات و دانش

ها )سمت( بنا به چند دلیل انتخاب شده توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه منتشرشده

شناسی های مقاطع مختلف رشته علم اطالعات و دانشۀ سمت جزو سرفصلمنتشرشداست. الف. تمام منابع 

برجسته در هر حوزه تدوین  انمؤلفو  نظرانصاحبتوسط سمت توسط  منتشرشدهاند؛ ب. منابع محسوب شده

تری چه از نظر محتوا شوند و منابع دقیقتوسط سمت، پیش از انتشار داوری می منتشرشدهاند؛ و پ. منابع شده

شناسیِ در شاخۀ علم اطالعات و دانش منتشرشده، منابع شدهانجامو چه استناددهی هستند. با توجه به بررسی 

 30ن آثار با دو شرط ترجمه نبودن منبع و در قید حیات بودن نویسنده به عنوان است که از این میا 49سمت 

اند. بر این اساس، تمامی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته هاکتابیابد. تمام این عنوان تقلیل می

یک مورد بررسی قرار گرفتند و برای هریک، بهرکورد یک 1452ی مذکور به تعداد هاکتاباستنادهای 

آمده است. استنادهای خارجی، غالباً بدون شناخت از  1ای از آن در شکل نمونه شد کهاسنامۀ استناد تهیه شن

اند که به دلیل نداشتن شناخت یا ارتباط با نویسندگان )مگر در افراد و بر اساس جستجوی موضوعی بوده

 .مواردی که بنا به اعالم نویسندگان شناخت قبلی وجود داشته(، حذف شدند

 

 

 

 

 استناد لیوتحلهیتجز محل و مشخصات استناد مشخصات اثر مورد استناد
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 1انگیزه استناد بحث استناد واحد حجم صفحه فصل تاریخ نشر ارجاع ردیف

 تاریخچه بحث هاتحوالت کتابخانه خط 7 6 1 1370 پیرنیا 1

 ای از شناسنامه استناد. نمونه1شکل 
 

نین بررسی رزومه ی استناد، با بررسی استنادها و همچهاهشناسنامپس از تهیه  شود،می یادآور

حجم استنادات  ونویسندگان، جدولی شامل اطالعات استنادشونده و نویسنده منبع تهیه شد و بر اساس بسامد 

گرفت. در  مرتب شد. فهرست تهیه شده برای هر کتاب، طی مصاحبه با نویسندگان در اختیار ایشان قرار

ای نویسندگان با هریک از افراد مورد استناد های زمینهیهمکارساختاریافته، نوع ارتباط و هانجام مصاحبه نیم

ن از افراد مورد احصاء و مشخص شد. همچنین با استفاده از پرسشنامه میزان تأثیرپذیری هر یک از نویسندگا

زومۀ نویسندگان، انواع های مصاحبه و پرسشنامه و همچنین تحلیل راستناد مشخص شد. سپس بر اساس یافته

ثیرپذیری آنها از روابط پدیدآور با افراد مورد استناد از منظر روابط نسبی و غیرنسبی و همچنین میزان تأ

 هریک تحلیل شد.

 

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

 شود.های پژوهش آورده میهای مرتبط با پرسشدر این بخش یافته

 کند؟شناسی از چه الگویی تبعیت میته علم اطالعات و دانش. روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رش1

 های مرتبط با این دو پرسش آمده است.برای این پرسش، دو پرسش فرعی طراحی شد. در زیر پاسخ

 شناسی چگونه است؟عات و دانشروابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطالوضعیت  1-1

های درسی مورد بررسی از منظر مؤلفان مورد بررسی در کتاب در ابتدا وضعیت استنادهای موجود

 آمده است. 1های مرتبط با وضعیت استنادی مؤلفان دارای بیشترین استناد در جدول قرار گرفت. داده

 

 

 

 

 

تعیین شد و پس از انجام به تأیید  (Garfield, 1964و  1393نسب، )جمالی مهموئی و توحیدی انگیزه استناد بر مبنای دو پژوهش. 1

 دو متخصص دیگر نیز رسید.
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 های درسی مورد بررسی از منظر فراوانی استناد. وضعیت افراد مورد استناد در کتاب1جدول 

افراد 

 شوندهاستناد

فراوانی 

 استناد
 حجم استناد )خط(

تعداد 

 کتاب

 روابط

 رابطه غیر نسبی رابطه نسبی

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 100 42 0 0 1 226 42 مقامیقائم

5/163 30 قراملکی  2 30 100 0 0 

3/148 29 مرادینوراهلل   5 24 7/82 5 3/17  

5/324 27 نوروزی چاکلی  5 15 6/55 21  4/44  

3/160 26 حری  11 23 5/88 3 5/11  

7/95 22 3/4 1 7 158 23 زادهحسن  

2/18 4 8/81 18 5 151 22 رهادوست  

7/66 14 3/33 7 7 190 21 فتاحی  

شناسی به ترتیب تعداد در این جدول افراد مورد استناد در کتاب درسی رشته علم اطالعات و دانش

هم در یک استناد آن 44مقامی نخستین فردی است که با دریافت قائم اند.استنادهای دریافتی مشخص شده

ای غیر از علوم کتاب باالترین تعداد استنادها را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه ایشان در حوزه

نکه در حال نفر دوم نیز باوجودآاند. بااینکنند فاقد روابط نسبی بودهشناسی فعالیت میاطالعات و دانش

حال صددرصد روابط وی با پدیدآورندگان شناسی فعالیت دارند بااینخارج از حوزه علوم اطالعات و دانش

اند. ها از دانشجویان ایشان بودههای درسی از نوع نسبی بوده است یعنی پدیدآورندگان این کتابکتاب

 افتی را به خود اختصاص داده است.کتاب باالترین حجم استنادهای دری 5خط در  5/324نوروزی چاکلی یا 

های درسی، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد، وضعیت تعدد )بسامد( استنادشوندگان در کتاب

آورده شده  2های مرتبط با وضعیت نویسندگانی که بیشترین حضور در استنادها را داشتند در جدول داده

 است.
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 های درسیگان در کتاب. وضعیت تعدد )بسامد( استنادشوند2جدول 

 افراد

شوندهاستناد  

های درسیکتاب  روابط 

 درصد فراوانی فراوانی

 رابطه غیر نسبی رابطه نسبی

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

5/11 3 5/88 23 48 11 حری  

7/95 22 3/4 1 30 7 زادهحسن  

7/66 14 3/33 7 30 7 فتاحی  

9/88 8 1/11 1 26 6 افشارایرج   

8/77 7 2/22 2 26 6 خسرویفریبرز   

7/66 10 3/33 5 26 6 راستین  

3/53 8 7/46 7 26 6 سلطانی  

 100 14 0 0 26 6 کوشا

درصد همه  48کتاب ) 11شود که مرحوم دکتر حری با حضور در در این جدول مشخص می

درصد  5/88ختصاص داده است. بیش از های درسی مورد بررسی( بیشترین گستره استنادی را به خود اکتاب

استادی بوده  ـهای درسی با حری از نوع نسبی و از نوع شاگرد روابط احصاء شده میان نویسندگان کتاب

تواند بیانگر گستره تأثیرگذاری استاد بر اندیشه و فکر دانشجویانش باشد. در گام بعدی است. این یافته می

و غیرنسبی( میان نویسنده یا  2می )نسبی سطح یک، نسبی سطح وضعیت جنس روابط تبار شناختی عل

ها های درسی مورد بررسی با نویسنده یا نویسندگان استنادهای مورد استفاده در این کتابنویسندگان کتاب

های های این بررسی بر اساس سیاهه وارسی و مصاحبه و خوداظهاری نویسندگان کتابمشخص شد. داده

 است. آورده شده 3 های این بررسی در جدولتعیین شد. یافتهدرسی مورد بررسی 
 های مورد بررسیدر کتاب روابط . وضعیت جنس3 جدول

 غیرنسبی (2نسبی )سطح  (1نسبی )سطح   نسبی جنس روابط

 1214 42 195 237 فراوانی

 7/83 9/2 4/13 3/16 درصد فراوانی

 100 100 1451 مجموع

های استناد استفاده شده در کتاب 1451مشخص شد که از مجموع  3های جدول بر اساس داده

یعنی نویسنده  درصد( دارای روابطی از نوع روابط نسبی هستند؛ 3/16استناد ) 237مورد بررسی، تعداد 

ها های درسی مورد بررسی شاگرد یا استاد بالواسطه نویسنده استنادهای مورد استفاده در این کتابکتاب
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دیگر نویسنده کتاب عبارتدرصد( نیز دارای روابط غیرنسبی هستند. به 7/83استناد ) 1214داد اند. تعبوده

شاگردی است. برای اینکه  ـدرسی با نویسندگان این استنادها دارای روابط از جنس دیگری به غیر از استاد 

شاگردی ـ ( و رابطه استاد 1 استادی )سطحـ مشخص شود در روابط نسبی میزان توزیع فراوانی رابطه شاگرد 

آورده شده است.  3ها تحلیل شد. نتایج در جدول ( در استنادهای مورد بررسی چگونه است، داده2)سطح 

درصد  4/13استاد( با  ـ)شاگرد  1شود که میزان روابط نسبی سطح مشخص می 3های جدول بر اساس داده

دیگر، عبارتدرصد فراوانی است. به 9/2شاگردی( با  ـ)استاد  2فراوانی باالتر از میزان روابط نسبی سطح 

های درسی مورد بررسی بیشتر از اینکه به دانشجویان خود استناد دهند به اساتید خود استناد نویسندگان کتاب

 اند.داده

جم منظور بررسی رابطه روابط تبار علمی با متغیرهایی چون مکان استنادها، حدر بخش بعدی و به

از آن شود و پس استنادها و دالیل استناددهی نخست اطالعات توصیفی هر یک از این متغیرها آورده می

رابطه این متغیرها با روابط تبار علمی مورد بررسی قرار گرفته است. وضعیت استنادها از منظر مکان وقوع 

حل وقوع استنادها مشخص شده وضعیت م 4های درسی مورد بررسی، تحلیل شد. در جدول استناد در کتاب

 است.
 های مورد بررسی. وضعیت مکان استنادها در کتاب4جدول 

هایی که از استنادها در شود، بیشترین مکانمشخص می 4های جدول گونه که از دادههمان

درصد فراوانی( و مقدمات و  6/41های بحث )با های درسی مورد بررسی استفاده شده است در بخشکتاب

های ( قرار دارد. سایر بخشدرصد فراوانی 5/9با )از آن مرور پیشینه درصد فراوانی( است. پس  40تعاریف )با 

گیرند. با توجه به اهمیت سه بخش فوق در تبیین و توضیح های بعدی قرار میبا درصد فراوانی کمتری در رده

آمده را دستبه توان یافتههای درسی میشده در کتابهای طرحپذیری و اعتبارسنجی ایدهاندیشه، توجیه

اند با درصد استنادهایی که از جنس غیرنسبی بودهقابل توجه آنکه، منطقی )قابل حدس( ارزیابی کرد. نکته 

درصد( در  4/2و  5/1درصد و بیش از دو نوع استناد دارای روابط نسبی )با درصدهای فراوانی  3/5فراوانی 

 درصد فراوانی فراوانی مکان استناد درصد فراوانی فراوانی مکان استناد

 6/41 603 بحث 40 580 مقدمات و تعاریف

 6/2 38 نتیجه 5/9 138 مرور پیشینه

 7/1 24 میضما 7/4 68 متن اصلی

 100 1451 مجموع
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« نتیجه»استادی( در بخش ـ اند. همچنین استنادهای دارای روابط نسبی سطح یک )شاگرد متن اصلی آمده

تواند بیانگر درصد فراوانی( دارند که می 5/2و  0راوانی باالتری نسبت به دو نوع استناد دیگر )با درصد ف

 گیری باشد.یژه در بخش نتیجهوبهاعتماد افراد به اساتید خود 

های استفاده شده برای ذکر استناد در بخش بعدی وضعیت حجم استنادها با توجه به تعداد خط

منظور انجام تک استنادها شمارش شد. بههای تکبرای این منظور تعداد خط مورد بررسی قرار گرفت.

های مورد استفاده های مورد بررسی دامنه تعداد خطکاررفته در کتابارزیابی کیفی از حجم استنادهای به

بندی مشخص شد. بر آن اساس این دامنه به سه بخش )با عنوان حجم کم، حجم متوسط و حجم زیاد( تقسیم

ها نشان داد که حجم استنادها به ترتیب زیاد یافته بندی شمارش گردید.شد و استنادها بر اساس این تقسیم

دهد که نویسندگان درصد( است. این یافته نشان می 2/28درصد( و کم ) 4/33درصد(، متوسط ) 4/38)

گونه که اند بدانمنابع آوردههای نسبتاً زیادی را از این قول از سایر منابع، خطهای درسی در نقلکتاب

حال خط از یک منبع ذکر کرده است. بااین 150باالترین حجم مشخص شده به استنادی اختصاص دارد که 

همچنین وضعیت ارتباط میان سطوح روابط تبار خط است که به نسبت زیاد است.  3/6میانگین استنادها 

( معنادار 526/0ری کروسکال والیس )با مقدار معناداری های آزمون آماعلمی با حجم استنادها بر اساس داده

 نبود.

 ارتباط روابط تبار علمی با متغیر دالیل استناددهی

در بخش بعدی دالیل استناددهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای متون و استنباط 

منظور انجام تحلیل بهتر دالیل دلیل برای استناددهی مشخص شد. به 37پژوهشگر از استنادهای مورد بررسی 

دسته )تکریم و قدردانی؛ توجیه و  8دلیل مورداستفاده برای استناد در  37مورد استفاده برای استناددهی، 

بینی و توضیح و مرور اعتباربخشی؛ مقایسه؛ معرفی روش، ابزار و نمونه؛ نقد و انکار؛ تبیین و توضیح؛ پیش

های درسی مورد بررسی بر اساس این شده از کتابتنادهای استخراجبندی شد. اسپیشینه و سابقه( دسته

 اند.گزارش شده 5بندی جدید بررسی و تحلیل شدند که در جدول دسته
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 های مورد بررسیبندی دالیل استنادهای مورد استفاده در کتاب. وضعیت دسته5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دالیل درصد فراوانی فراوانی دالیل

 1 14 نقد و انکار 6/0 9 یم و قدردانیتکر

 48 696 تبیین و توضیح 7/24 358 توجیه و اعتباربخشی

 2/1 18 بینی و توضیحپیش 9/3 57 مقایسه

 معرفی روش،

 ابزار و نمونه
180 4/12 

 2/8 119 مرور پیشینه و سابقه

 100 1451 مجموع

لیل نخست برای استناددهی به سایر منابع شود سه دمشخص می 5های جدول گونه که از دادههمان

درصد(  4/12درصد( و معرفی روش، ابزار و نمونه ) 7/24درصد(، توجیه و اعتباربخشی ) 48تبیین و توضیح )

همچنین وضعیت ارتباط میان گیرند. های بعدی قرار میاست. سایر دالیل با درصد فراوانی کمتر در رده

نشان داده شده است. با توجه به اینکه  6ای دالیل استناددهی در جدول هسطوح روابط تبار علمی با دسته

های دالیل استناددهی از جمله متغیرهای کیفی هستند از آزمون متغیرهای سطوح روابط تبار علمی و دسته

های مربوط به این آزمون در ناپارامتری کای اسکوئر برای مشخص کردن معناداری رابطه استفاده شد. داده

 نشان داده شده است. 6ول جد
 های دالیل استناددهی. وضعیت ارتباط سطوح روابط تبار علمی با دسته6جدول 

ط
رواب

ع دالیل استناددهی 
جمو

م
 

 تکریم و

 قدردانی

 توجیه و

 اعتباربخشی
 معرفی روش، ابزار و نمونه مقایسه

 نقد و

 انکار

 تبیین و

 توضیح

 پیشنهاد و

 بینیپیش

 مرور پیشینه

 و سابقه

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی درصد فراوانی فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 ینسب

(1) 
5 6/2 51 1/26 11 6/5 15 7/7 9 6/4 88 1/45 7 6/3 9 6/4 

195 

 ینسب

(2) 
0 0 6 2/14 1 4/2 8 19 4 5/9 6 2/14 1 4/2 16 1/38 

42 

 1214 7/7 94 08/0 10 6/49 602 08/0 1 9/12 157 7/3 45 8/24 301 33/0 4 غیرنسبی

 1451 2/8 119 2/1 18 48 696 1 14 4/12 180 9/3 57 7/24 358 6/0 9 مجموع
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 بار علمی . آزمون کای اسکوئر برای رابطه معنادار میان سطوح روابط ت7جدول 

 های دالیل استناددهیو دسته
 معناداری درجه آزادی ارزش 

 0001/0 14 428/162 کای اسکوئر

تر بودن ( و کوچک0001/0) p شود که با توجه به مقدارمشخص می 7های جدول بر اساس داده

استناددهی وجود  بندی دالیل( رابطه قوی میان سطوح روابط تبارشناختی با دسته05/0آن از سطح معناداری )

درصد فراوانی( در  6/2)با « تکریم و قدردانی»شود که دلیل مشخص می 7های جدول دارد. بر اساس داده

استاد( بیشتر از مقدار درصدهای فراوانی دو نوع استناد ـ استنادهای دارای روابط نسبی سطح اول )شاگرد 

ی دانشجویان نسبت به اساتیدشان باشد. در قدردانتواند ناشی از حس ( است. این یافته می33/0و  0دیگر )

پیشنهاد و »ی( و درصد فراوان 6/5)با « مقایسه»درصد فراوانی(،  1/26)با « توجیه و اعتباربخشی»دالیل 

درصد فراوانی( نیز استنادهای دارای روابط نسبی سطح یک دارای درصد فراوانی باالتری  6/3)با « بینیپیش

تواند ناشی از اعتماد دانشجویان به وانی دو نوع استناد دیگر هستند. این یافته نیز مینسبت به درصدهای فرا

نقد و »درصد فراوانی(،  19)با « معرفی روش، ابزار و نمونه»های اساتید خود باشد. در دالیل نظرات و نوشته

( استنادهای دارای روابط نسبی درصد فراوانی 1/38)با « مرور پیشینه و سابقه»درصد فراوانی( و  5/9)با « انکار

شاگرد( دارای درصد فراوانی باالتری نسبت به درصدهای فراوانی دو نوع استناد  ـسطح دوم )رابطه استاد 

سازی نظری و پژوهشی برای اثر خود با تواند ناشی از تالش افراد برای پشتوانهدیگر هستند. این یافته نیز می

درصد فراوانی(  6/49دانشجویانشان باشد. در دلیل تبیین و توضیح )با  هایاستفاده از نظرات و پژوهش

استنادهای دارای روابط غیر نسبی دارای درصد فراوانی باالتری نسبت به درصدهای فراوانی دو نوع استناد 

 منظوربههای مختلف تواند ناشی از تالش افراد برای استفاده از نظرات و دیدگاهدیگر هستند. این یافته نیز می

 ها باشد.تبیین و توضیح مفاهیم و دیدگاه

های تأثیرپذیری از روابط تبار علمی در متون درسی رشته علم اطالعات و ولویتا 1-2

 ؟اندکدمشناسی دانش
های درسی از روش منظور ارزیابی میزان تأثیرپذیری استنادهای مورد استفاده در کتاببه

های مرتبط ستفاده شد. بدین منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه دادهخوداظهاری نویسندگان این آثار ا

وضعیت ارتباط انواع روابط )نسبی و غیرنسبی( با سطح تأثیر نویسندگان آنها در  8گردآوری شد. در جدول 

توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی از  های درسی نشان داده شده است.گیری مفاهیم و مطالب کتابشکل
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ویتنی برای مشخص کردن معناداری تفاوت میان مله متغیرهای کیفی هستند از آزمون ناپارامتری منج

نشان داده  8های مربوط به این آزمون در جدول های دو گروه نسبی و غیرنسبی استفاده شد. دادهمیانگین

 شده است.

 های مورد بررسی. وضعیت ارتباط انواع روابط تبار علمی با سطح تأثیر در کتاب8جدول 

 روابط

 سطح تأثیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم مجموع

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 237 6/42 101 1/18 43 4/22 53 1/13 31 8/3 9 نسبی

 1214 9/12 157 5/24 297 5/16 200 2/25 306 9/20 254 غیرنسبی

 1451 8/17 258 4/23 340 4/17 253 2/23 337 1/18 263 مجموع

 
 ویتنی در رابطه با تفاوت میانگین سطح تأثیر در روابط تبار علمیهای آزمون من. یافته9جدول 

 محدوده میانگین تأثیر استنادها فراوانی روابط
شاخص من ویتنی 

 یو
Z 

سطح 

 معناداری

 70/677 1214 غیرنسبی

 39/973 237 نسبی 0001/0 -154/10 000/85227

 1451 مجموع

تر بودن ( و کوچک0001/0) p شود که با توجه به مقدارمشخص می 9های جدول بر اساس داده

دار معنا کامالً( تفاوت میانگین سطح تأثیر در انواع مختلف روابط تبارشناختی 05/0آن از سطح معناداری )

شود که میانگین سطح تأثیر در استنادهای دارای است. با توجه به محدوده میانگین تأثیر استنادها مشخص می

 روابط نسبی بیشتر از میانگین سطح تأثیر در استنادهای دارای روابط غیر نسبی است.

شاگرد برای بررسی بیشتر، وضعیت سطح تأثیر نویسندگان در استنادهای مرتبط به دو سطح یک )

های این بررسی ( روابط نسبی عالوه بر رابطه غیرنسبی بررسی شد. دادهشاگرداستاد ـ ( و سطح دو )استادـ 

برای نشان داده شده است. با توجه به نوع متغیرهای مورد بررسی که از نوع کیفی هستند،  10در جدول 

 (.11ال والیس استفاده شد )جدول آزمون معناداری تفاوت میانگین از آزمون ناپارامتری کروسک
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 بررسی مورد هایکتاب در تأثیر سطح با روابط تبار علمی سطوح ارتباط وضعیت. 10 جدول

 روابط

 )سطوح(

 سطح تأثیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم مجموع

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 انیفراو
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

 195 8/50 99 5/20 40 9/17 35 2/8 16 6/2 5 (1نسبی )سطح 

 42 8/4 2 1/7 3 8/42 18 7/35 15 5/9 4 (2نسبی )سطح 

 1214 9/12 157 5/24 297 5/16 200 2/25 306 9/20 254 غیر نسبی

 1451 8/17 258 4/23 340 4/17 253 2/23 337 1/18 263 مجموع

 . آزمون کروسکال والیس برای تفاوت میانگین سطح تأثیر در سطوح مختلف روابط تبار علمی11جدول 

 فراوانی روابط )سطوح(
محدوده میانگین حجم 

 استنادها
 کای اسکوئر

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری

 70/677 1214 غیرنسبی

203/142 2 0001/0 
 69/1050 195 (1نسبی )سطح 

 51/614 42 (2نسبی )سطح 

  1451 مجموع

تر بودن ( و کوچک0001/0) p شود که با توجه به مقدارمشخص می 11های جدول بر اساس داده

معنادار  کامالً( تفاوت میانگین سطح تأثیر در سطوح مختلف روابط تبار علمی نیز 05/0آن از سطح معناداری )

شود که میانگین سطح تأثیر در استنادهای دارای است. با توجه به محدوده میانگین تأثیر استنادها مشخص می

استاد( بیشتر از میانگین سطح تأثیر در استنادهای دارای روابط غیر نسبی و  ـروابط نسبی سطح یک )شاگرد 

شاگرد( است. همچنین میانگین سطح تأثیر در استنادهای دارای روابط غیرنسبی بیشتر  ـنسبی سطح دو )استاد 

شاگرد( است. این یافته بیانگر ـ  ح تأثیر در استنادهای دارای روابط نسبی سطح دو )استاداز میانگین سط

های درسی است و تأثیر اساتید گیری مفاهیم و مطالب کتابتأثیرپذیری بیشتر افراد از اساتید خود در شکل

 ازجملهی را از دیگر افراد رساند. همچنین این افراد تأثیرپذیری کمتربالفصل این افراد را به اثبات می

 اند.دانشجویان خود گرفته
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 گیریبحث و نتیجه

سازی اطالعات، فرایند بازیابی )شامل ارائه و نمایش( از نظر های زیاد ذخیرهرغم پیشرفتعلی

کند یا بر دانش وی چندان ساختار و مفهوم همچنان ابتدایی است و دانش ناچیزی برای کاربر ایجاد می

تر از تر که دارای تخصص موضوعی هستند در پی اطالعات عمیقاید. این امر برای کاربران حرفهافزاینمی

تر و پیشینۀ یابی دقیقکاربران رفتار اطالع یابد. چراکهگیرند، ضرورت ویژه میفهرست کتابخانه کمک می

هستند. این امر « 2تی کلی/عمومیمنابع اطالعا»جای به« 1منابع علمی»دنبال تری دارند و همچنین بهدانشی غنی

یابد چراکه ها اهمیت بیشتری میهای دانشگاهی، رشد علم و توسعۀ دانشگاهویژه با گسترش رشتهبه

پای یکدیگر به دنبال تعمیق و تولید دانش هستند تا آموزش و پژوهش پابهاتکای منابع علمی به متخصصان به

بر ( 1398های دانشی )اکبری، ریگی و فتاحی، شوند. پایگاه« انشیپایگاه د»پیش روند و منجر به ایجاد یک 

روابط نسبی  ازجملهشود که روابط مطرح در خاندان و تبار علمی های این پژوهش مشخص میمبنای یافته

و غیر نسبی دارای اهمیت هستند و ضرورت دارد که این نوع روابط در بازنمون وضعیت یک جامعه علمی 

گیری یک فکر و اندیشه بر مبنای این روابط طراحی و تی در راستای رصد وضعیت شکلو خدما موردنظر

 ,Mitchell) میشل ی دانشگاهی ازجملهشناسنسبهای مرتبط با که در پژوهش گونههمانعرضه گردد. 

 & ,Slowinski, Knight) رونی و رایت اسلوینسکی، ؛(Kealy & Mullen, 1996) مالن و کیلی ؛(1992

Rooney, 1997)ایده و راک ؛ (Rocke & Ihde, 1979)همکاران ) و هیرشمن ؛Hirshman, & et al., 

هایش تأکید شده بود، در این نامهیژه اساتید راهنمای پایانوبهبه اهمیت رابطه دانشجو با اساتیدش  (2016

دی( در تأثیرگذاری استاـ یژه روابط نسبی )سطح یک: روابط شاگرد وبهپژوهش نیز اهمیت روابط نسبی 

یین و توضیح و همچنین توجیه و تبعلمی تأیید شد. همچنین مشخص شد که دانشجویان بیشتر برای 

روند. همچنین آنها در مقام تکریم و قدردانی اعتباربخشی افکار خود به سراغ استناد به آثار اساتید خود می

های زنند. اساتید نیز بیشتر برای استفاده از یافتهی مینیز بیشتر سراغ آثار اساتید خود رفته و دست به استنادده

توان تا حدودی کنند. بدین ترتیب میدانشجویان خود در پیشینه آثارشان اقدام به استناددهی به آثار آنها می

رو است که ینازایل استناددهی افراد با توجه به نقش آنها در یک خاندان و تبار علمی پی برد. دالبه شبکه 

یل استناددهی نیز معنادار شده است. همچنین با وجود معنادار نشدن ارتباط دالتباط میان روابط تبار علمی با ار

توان دریافت که فارغ از نوع استناد، حجم استنادها در آثار تألیفی روابط تبار علمی با مکان و حجم استناد می

 
1. Scientific Resources 

2. General Resources 
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خط بوده است.  3/6های درسی در حد کتاب که میانگین حجم استناد در بدان گونهتا حدودی زیاد است 

های درسی استفاده شده است همچنین از استنادها بیشتر در بخش مقدمات و تعاریف و بخش بحث کتاب

ها تواند بیانگر تالش برای توجیه و ارائه تعاریف درست و علمی از مفاهیم مورد بحث در این کتابکه می

توان های درسی نیز میای بیشترین استناد و بیشترین حضور در کتابباشد. در بررسی وضعیت نویسندگان دار

شناسی از جایگاه و مقبولیت در حوزه علوم اطالعات و دانش نامصاحبدریافت که گستره نفوذ اندیشه افراد 

گیرد. همچنین مشخص شد که روابط می نشئتهای اداری آنها علمی و همچنین در برخی موارد جایگاه

که  بدان گونههای درسی داشته است مهمی در ظهور و بروز اندیشه این افراد در کتاب نسبتاًاه نسبی جایگ

درصد  5/88های درسی دارای دکتر حری با بیشترین گستره نفوذ در میان استنادهای استفاده شده در کتاب

و از فکر و اندیشه این  های درسی از شاگردان ایشان بودهیعنی نویسندگان این کتاب؛ روابط نسبی بوده است

پالمر و کرگین های اند. این یافته مؤید یافتهدادن به مفاهیم و مباحث کتاب خود بهره برده استاد در شکل

(Palmer & Cragin, 2008است ) یش در رابطه با برخی از افراد حاضر در وبکم. این درصد تأثیرگذاری را

توان مشاهده کرد. ماندرا، ژو و کتسرابر ها میدانشگاه علمی آموزشییئتهیژه اعضای وبهاین لیست 

(Mandra, Zhu, & Katzgraber, 2017) تواند عامل تأثیرگذار و نیز نشان داده بودند که روابط نسبی می

توان های علمی قدرتمند در یک رشته و جامعه علمی باشد و از این طریق مییی شبکهشناسامعتبری برای 

توان انتظار داشت که با به ها در آن جامعه را رصد کرد. با توجه به چنین تحلیلی میوضعیت رشد اندیشه

های کاربردی یژه در حوزهوبهیژه روابط نسبی بتوان خدمات نوینی را وبهرسمیت شناختن روابط تبار علمی 

ای( طراحی یانههای رافهرست ازجملههای اطالعاتی )حوزه سازماندهی اطالعات و در نظام ازجملهمختلف 

های نوین و بازنمون این روابط، امکان ردیابی یک تفکر و و ارائه کرد. چنانچه بتوان با استفاده از فناوری

در  افزودهارزشتوان به ایجاد کرد میها مشخص اندیشه را با رصد روابط تبارشناختی صاحبان آن اندیشه

 شود:ین بود. با توجه به این تحلیل پیشنهاد میبوشخای های رایانههای اطالعاتی همچون فهرستنظام

برای سازماندهی و بازیابی اطالعات  شدهارائهافزارهای کاربردی * وضعیت روابط تبار علمی در الگوها و نرم

 مشخص شود. افزودهارزشبررسی و کاربرد آنها برای ارائه خدمات دارای 

های دیگر دانشگاهی روابط مطرح در یک جامعه علمی در رشته ترینیکی از مهم عنوانبه* روابط تبار علمی 

 ها بر این مبنا طراحی و ارائه شود.مورد بررسی و نقشه دانش آن رشته
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های موجود در شناسی، وضعیت روابط تبار علمی در الیهشناختی و ارتباطتر از منظر جامعه* با بررسی عمیق

ها و استناد به آنها مشخص و مورد تحلیل هور و بروز اندیشههای ظیک جامعه علمی بررسی شود تا چالش

 قرار گیرد.
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Abstract:  
Introduction: As one of the oldest sciences, genealogy studies the family 

relationship of human beings and their generation sequences, and with a 

similar function in the scientific-academic environment, used as "scientific 

genealogy". Relationships in a dynasty include relative and non-relative 

relations. This research aims to investigate such relationship and identify its 

dimensions and features in order to redefine it in computerized lists.  

Methodology: The present study was conducted using a mixed approach, 

citation and survey analysis methods and the study instruments were 

checklist, interview, and questionnaire. The statistical population of the study 

consisted of 30 textbooks in the field of Knowledge and Information Science 

and 1452 citation records. All of the records were analyzed in the form of 

citation identification. Subsequently, the book identifications were confirmed 

by the authors during a semi-structured interview. In addition, the impact 

factor of each author from the cited records was determined. Then, based on 

the findings of the interview as well as the authors' resume analysis, various 

types of relative and non-relative relationships of the author with individuals 

were analyzed.  

Findings: The results of the study demonstrated that the scientific 

relationships in the scientific family of authors’ textbooks are clearly 

detectable; the students rely on their professors for explanation and 

justification. Most citations are for the respect and appreciation of the 

professors, while most citations to students are for the background review. By 
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linking these findings to the findings of impact factor, the reasons of citation 

due to individuals’ role in a scientific family can be understood. Similarly, 

the relationship of scientific family with the reasons of citation has also been 

significant. The citations have been mostly used in the introductions, 

definitions, and discussions that indicate the reliance on others to justify and 

provide the definitions and information. Study on the authors' status showed 

that the influence of famous people’s thoughts in the field of knowledge and 

information sciences is driven from their scientific position and acceptability, 

as well as their administrative positions in some cases.  

Conclusion: The relative relationship had a significant role in the emergence 

of their ideas in textbooks. The findings of the impact factors indicated that 

the citation providers with the relative relationships were influenced by their 

scientific family. 

Keywords: Scientific Genealogy, Relative Relationships, Scientific Family, 

Bibliographic Records, Computerized Catalogs 

 


