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- 3882 یهاسالطی  یرساناطالعپژوهش حاضر بررسی روند تولیدات علمی حوزه کتابداری و از هدف 

مقاله در  3182بررسی تعداد  به اين پژوهشدر . بوده استدر پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب  3812

 3812-3882مجموعه هسته علوم تحت وب در بازه زمانی  که در پايگاه رسانیاطالعحوزه کتابداری و 

و در اين مجالت هسته و کشورهای پیشر، به تبیین نويسندگان سنجیعلماند با استفاده از روش فهرست شده

ساينس  افزارهاینرمو هم سازمانی از  نويسندگان تألیفی همبرای ترسیم شبکه  چنینهم. شدحوزه پرداخته 

 نتايج پژوهش نشان داد انتشار مقاالت علمی در حوزه کتابداری استفاده شده است. و سايت اسپیس آو ساينس

ین چ، متحدهاياالتکشورهای  چنینهم. داشتروندی رو به رشد  موردبررسیدر بازه زمانی  رسانیاطالعو 

 انجمن مجالت عالوهبه. داشتندبار قرار کشورهای پر در صدر رسانیاطالعو انگلستان در حوزه کتابداری و 

مجالت هسته که بیشترين تعداد مقاالت در اين  عنوانبه آمريکا و مديريت اطالعات پزشکی انفورماتیک

سهم  «باتز»و « کافمن»، «ونکاتش»شناسايی شدند. در میان نويسندگان ، انددادهحوزه را به خود اختصاص 

بررسی نتايج  نويسندگان هسته شناخته شدند. عنوانبهو  داشتندبسزايی در انتشار مقاالت اين حوزه بر عهده 

مشترک که منجر به افزايش  صورتبههای پژوهشی که علیرغم اهمیت و ضرورت انجام فعالیت دادنشان 

ايین است ان بسیار پپژوهشگرعلمی میزان همکاری  رسانیاطالعدر رشته کتابداری و ، شودیم هاآنکیفیت 

 .نداشتندگروهی  صورتبهو پژوهشگران اين حوزه عالقه چندانی به خلق آثار علمی 

 مهشبکه ، های اجتماعیتحلیل شبکه، پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب: واژگان کلیدی

 همکاری علمی، رسانیی و اطالعکتابدار، تألیفی
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 مقدمه

 یلب علممطا یدها و تولاست که اشتراک توانمندی اییچیدهنسبتاً پ يدهپد یهمکاری علم

تقاضا  شيواسطه افزادانش و به یچیدگیپ يشبا افزا ی. همکاری علمبخشدیرا ارتقا م يدجد

اری شده است. همک يجاددر پژوهش ا ایرشتهینهای بو مهارت یشترشدن ب یبرای تخصص

 هايیتوانا اشتراک، از تعامالت که ارتباطات یمختلف انواع یلهوسبه کهاست  ایيدهپد یعلم

 (.3811 ،استفانو و همکاران  یاند )دکرده يفتعر، بخشدیرا بهبود م یاطالعات علم یدو تول

 هایرشته هایتوانايی و هاقابلیت تا دهدمی فرصت پژوهشگران به علمی همکاری

 انفرادی صورتبه آن انجام که امری، کنند ترکیب هم با را پژوهشی مختلف علمی

 مقاالت در نويسندگی هم الگوهای تحلیل از استفاده با علمی همکاری نیست. پذيرامکان

 هدف. است بررسیقابل اجتماعی یهاشبکه تحلیل از استفاده با نیز و منتشرشده

از  یگروه است. جهانی دانش بازبینی و تفسیر، بررسی، علمی همکاری در پژوهشگران

 علمی همکاری دهند.می شکل را اجتماعی یاشبکه، کنندمی کار هم با که دانشمندان

اشتراک  يا و علمی يک اثر خلق در نويسندگی هم، مالی پیشنهاد تولید برای است ممکن

 اجرای برای اغلب علمی همکاری گیرد. از صورت غیررسمی هایبحث طريق از هاايده

 که است اين هدفشان ایرشتهبین هایپژوهش و شودمی استفاده ایرشتهبین هایپژوهش

 .ترکیب کنند هم با جديد ایرشته ايجاد برای را متعددی هایرشته قوت نقاط

 19ن فرانسوی در اوايل قر دانانشیمی وسیلهبههمکاری علمی بین نويسندگان در ابتدا 

میالدی به وجود آمد و تا جنگ جهانی اول رشد آرامی را تجربه کرد و سپس رشد آن 

 (.3885، عصاره) يافتافزايش 

 تحول عظیمی در توانیمعلمی  یهانوشتهکمی در ارزيابی  یهاروش کارگیریبهبا 

مطالعات زيادی در رابطه با . (1912، ديانی) به وجود آورد رسانیاطالعمطالعات مختلف و 

میزان همکاری علمی نويسندگان مقاالت در رابطه با مجالت مختلف انجام شده است که 

های اخیر همکاری و ارتباط پژوهشگران با هم افزايش يافته دهد در سالهمگی نشان می

( و شواهدی وجود 1211، ؛ پارسايی محمدی1211، ؛ عصاره و معرفت1912، است )ديانی
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بین همکاری گروهی و کیفیت بهتر آثار وجود دارد  داریمعنیدهد رابطه رد که نشان میدا

یاری و بس است. همکاری علمی نمايشی از کیفیت کار پژوهشگران همکار (3888، 1هارت)

 و همکاری علمی اندبردهعلمی پی  هاییهمکاراز پژوهشگران در مطالعات خود به افزايش 

رحیمی ند )داندر حال تغییر است می سرعتبهرا يکی از خصوصیات اصلی نظام پژوهشی که 

مبادله  ،. همکاری علمی فوايد متعددی مانند دسترسی به عقايد و منابع متعدد(1212، و فتاحی

بازدهی ، های جديديادگیری مهارت، های مختلفبین رشته خصوصبهاطالعات علمی 

کیفیت باالی نتايج و ارتقا کیفیت مقاله و همچنین استفاده از تخصص و مهارت ، بیشتر

 (.3818، 3؛ باکووا1298، نويسنده همکار دارد )حريری و نیکزاد

های علمی جلوه همکاری فکری میان نويسندگان در تولید پژوهش ترينیرسم تألیفی هم

د تولید يک اثر که منجر به تولیاست که عبارت است از مشارکت دو يا چند نويسنده در 

اثری  تنهايیهبباالتری در مقايسه با زمانی که يک فرد  تیفیو کبروندادهای علمی با کمیت 

 (.1992، 2شود )هادسونمی، کندرا تولید و منتشر می

العات تولید اط دارهيطالپژوهشی در هر کشور  مؤسساتها و با توجه به اينکه دانشگاه

 ؤسساتمپژوهشگران اين  تألیفی همهای ترسیم و تحلیل شبکه، علمی در آن جامعه هستند

ازی الگوهای ای برای آشکارسهای اجتماعی زمینهبا استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل شبکه

ها و ريزیخواهد بود تا از اين طريق بتوان در برنامه مؤسساتهمکاری میان 

 گرفت. یترآگاهانهتصمیمات ، علمی هایگذاریسیاست

عه ها مجموشود. خوشهای استفاده میخوشه هایبندیگروهبرای ترسیم نقشه علمی از 

ی و ترسیم نقشه علم بندیخوشههای شبیه به هم در هر حوزه موضوعی هستند. از طريق داده

ابدی عشود )می پذيرانامکهای مختلف علم و مطالعه تاريخ آن دسترسی به روابط قسمت

 (.1298، جعفری و همکاران

                                                           

1. Hart 

2. Bukvova 

3. Hudson 
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شبکه  هانآهای اجتماعی محسوب شده که به نوعی از شبکه درواقع تألیفی همهای شبکه

 1هاگرهاز  یامجموعهتوان شود. شبکه اجتماعی را میهای علمی نیز گفته میهمکاری

معرفی  هاگره)ارتباطات( مرتبط با هريک از اين  3یوندهایپاجتماعی( و  هایيتموجود)

 (.3811، 2کرد )برودکا

ک مشتر یفتأل( از طريق هاگرهتعدادی از نويسندگان )، تألیفی همهای در شبکه

های اين ژگیدهند که وي( به يکديگر متصل شده و تشکیل نوعی شبکه اجتماعی مییوندهاپ)

 وردبررسیمهای اجتماعی ای گوناگون تحلیل شبکههتوان با استفاده از شاخصشبکه را می

دو نويسنده در صورت ، های اجتماعی هم نويسندگیدر شبکه ديگرعبارتبهقرار داد. 

ولیدات از اين ت یامجموعهشوند و دارابودن حداقل يک مقاله مشترک به يکديگر متصل می

های بکههای تحلیل شصدهد. استفاده از شاخيک شبکه اجتماعی را تشکیل می، مشارکتی

ار توسط برای نخستین ب تألیفی همهای همکاری علمی از طريق اجتماعی برای بررسی شبکه

(. تحلیل 3881، نیومنشد )فیزيک و زيست پزشکی استفاده ، های رايانهدر حوزه 1نیومن

و  1928 یهادههدر  شناختیروانو  شناختیانسانهای اجتماعی که ريشه در مباحث شبکه

ی الگويی کیفی برای تحلیل پیکربند عنوانبهگسترده  طوربهامروزه ، میالدی دارد 1918

 رود.های اجتماعی به کار میشبکه دهندهتشکیلها و جايگاه و تعامالت میان افراد شبکه

ش شده روشی استاندارد برای سنج تألیفی همانتشارات  وتحلیلتجزيهاز سويی ديگر 

 منظوربه تألیفی هم یهاشبکهارزيابی  چنینهمی در پژوهش است. میزان درجه همکار

های بررسی کم و کیف همکاری علمی از روش، هاو سازمان مؤسساتسنجش پیوند میان 

 (.3882، 5و همکارانرود )الندبرگ به شمار می

یوند میان پ توانند اطالعات مفیدی را درباره پیوستگی و وابستگی متقابلها میشبکه

 (.3885، 2واگنردهند )ان در کشورهای مختلف نشان پژوهشگر

                                                           

1. Node (Vertex) 

2. link 

3. Bródka 

4. Newman 

5. Lundberg & et al 

6. Wagner 
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 وردتوجهمهای علوم و علوم اجتماعی بیشتر در ابتدا در حوزه تألیفی هم، تاريخی ازلحاظ

ندی رو رسانیاطالعکتابداری و  ازجملههای ديگر های اخیر در حوزهاما در سال، قرار گرفت

مقاالت  یفتأل، طورکلیبهدهد که نشان می هاپژوهش حالدرعینرو به افزايش داشته است. 

های علوم است و در علوم انسانی مشترک در حوزه علوم اجتماعی بسیار کمتر از ساير حوزه

 (.3881، ملینهستند )ای تک نويسنده، مقاالت در کل، و اجتماعی

ار اختدارد: تعیین سطوح و سمیپژوهش حاضر در جهت رسیدن به اهداف زير گام بر

 3882پژوهشگران در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب در بازه زمانی  تألیفی همشبکه 

 های زير ضروری است:که برای رسیدن به اين اهداف پاسخ به پرسش 3812تا 

 3882در بازه زمانی  رسانیاطالعمیزان رشد انتشارات علمی پژوهشگران در حوزه کتابداری و  -

 ست؟چگونه بوده ا 3812تا 

زمانی  در بازه رسانیاطالعکشورهای پیشرو در زمینه انتشار مدارک علمی در حوزه کتابداری و  -

 ؟اندکدم 3812تا  3882

به  3812تا  3882در بازه زمانی  رسانیاطالعزبان غالب انتشارات علمی در حوزه کتابداری و  -

 ؟هستندچه زبانی 

 ؟اندکدم 3812تا  3882در بازه زمانی  رسانیاطالعمجالت هسته حوزه کتابداری و  -

زمانی  در بازه رسانیاطالعکدام نويسندگان در زمینه انتشار مدارک علمی در حوزه کتابداری و  -

 ؟ترندفعال 3812تا  3882

 3812تا  3882در بازه زمانی  رسانیاطالعپژوهشگران حوزه کتابداری و  تألیفی همساختار شبکه  -

 ؟استبه چه صورت 

 3812تا  3882در بازه زمانی  رسانیاطالعهای برتر در حوزه کتابداری و همکاری سازمان شبکه -

 ؟استبه چه صورت 

بررسی متون مربوط به حوزه کتابداری گويای اين امر است که در ايران در زمینه 

 مثالعنوانبههای متعددی انجام شده است. پژوهش، در زمینه کتابداری تألیفی همهای شبکه

 رسانیاطالععلوم  المللیبینسال عملکرد مجله  18( در بررسی 3815عرفان منش و حسینی )

 یفتألموسسه داخلی و خارجی دارای  11به ترسیم و تحلیل عملکرد ، و مديريت اطالعات

، فهاناص، های شیرازنشان داد که دانشگاه هاآنهای پژوهش در مجله مذکور پرداختند. يافته
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، علوم و فناوری رسانیاطالعای فردوسی مشهد و مرکز منطقه، مدرس تربیت، الزهرا

های خصشا بر اساسدر مجله  منتشرشدههای مقاله تألیفی همترين جايگاه را در شبکه مهم

 های اجتماعی داشتند.خرد تحلیل شبکه
ه لنامفص تألیفی هم( در مقاله خود به بررسی شبکه 1293) یجهرمعرفان منش و بصیريان 

ترين اطالعات پرداختند. آنان به معرفی مهم دهیسازمانمطالعات ملی کتابداری و 

صديقه ، یبادآفيشرنويسندگان دارای جايگاه در میان کلیه مقاالت پرداختند. سعید رضايی 

 عدرمجمواند و محمد اسماعیل و رحیم علیجانی باالترين جايگاه را به خود اختصاص داده

 های يک شبکه جهان کوچک مطابقت دارد.ين مجله با ويژگیا تألیفی همشبکه 

 هم( در مقاله خود با عنوان بررسی سنجه مرکزيت در شبکه 1291عصاره و همکاران )

ن حوزه مجالت اي تألیفی هممقاالت مجله علم اطالعات به بررسی شبکه اجتماعی  تألیفی

استفاده  يوسی نت افزارنرمها از یل داده. آنان برای تحلاندپرداختهدر پايگاه تامسون رويترز 

دار ويژه و بر، ای و مرکزيت بینابینینويسنده را به لحاظ مرکزيت درجه ينترمهمکردند و 

آنان به اين  عالوههبپايین بود.  یاشبکهنزديکی تعیین نمودند. نتايج پژوهش حاکی از تراکم 

نی را به ها میزان پايیهای مرکزيت اين حوزه در مقايسه با ساير حوزهنتیجه رسیدند که سنجه

 خود اختصاص داده است.

در مقاالت ايرانی  تألیفی همهای ( شبکه1298زاد )در پژوهشی ديگر حريری و نیک 

 - 3888های طی سالمديريت و اقتصاد ، شناسیروان، رسانیاطالعهای کتابداری و رشته

را بررسی کردند. نتايج نشان داد که بیشترين مشارکت در تولید مدارک دو و سه  3889

اشتند. به چند نويسندگی گرايش بیشتری د شناسیروانبوده و نويسندگان رشته  ایيسندهنو

قرار  تریینيپاهمکاری در جايگاه  ازلحاظرشته کتابداری در کل نسبت به سه رشته ديگر 

 81/8 یرساناطالعان کتابداری و پژوهشگرمیانگین ضريب همکاری بین  چنینهمداشت. 

 ان اين رشته عالقه چندانی به مشارکت گروهی نداشتند.پژوهشگربود و 

در حوزه  منتشرشده( در پژوهشی به بررسی کلیه مقاالت 1211دانش و همکاران )

پرداختند. نتايج تحلیل  3881-3882های در پايگاه امرالد در سال رسانیاطالعکتابداری و 

 منتشر شده است. پژوهشگر 18728مقاله با همکاری  1238ها حاکی از آن است که داده
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( به بررسی آثار گروهی نويسندگان ايرانی حوزه 3881در مطالعه ديگری فرج پهلو )

رداخت پ 3882-3881های در چهار مجله تخصصی فارسی طی سال رسانیاطالعکتابداری و 

های اين نويسندگان را در تولید و انتقال دانش و اطالعات به جامعه مشخص تا دامنه تالش

مقاله موجود تنها  121های حاصل از اين پژوهش حاکی از آن است که از مجموع کند. يافته

نفر برای تعداد  81/3نويسنده بوده است که میانگین  11مقاله حاصل همکاری گروهی  32

پايین بودن میزان همکاری گروهی بین  دهندهنشاندر هر مقاله به دست آمد که  نويسندگان

 .استنويسندگان ايرانی اين حوزه 

انجام شده است. در اينجا به مواردی  تألیفی همهای خارجی متعددی در مورد پژوهش

 شود.پرداخته می، موضوعی با پژوهش حاضر ارتباط دارند ازلحاظکه 

 11ا در ر رسانیو اطالعپژوهشگران کتابداری  تألیفی هم( شبکه 3818) 1يان و همکاران

ردی عملکرد ف چنینهمهای کلی شبکه اجتماعی و عنوان نشريه بررسی کردند و ويژگی

 قرار دادند. موردبررسیهای کالن و خرد پژوهشگران را با استفاده از شاخص

در جامعه پژوهشی  تألیفی همهای ه( با عنوان شبک3885) 3و همکاران لئونتايج پژوهش 

 1اثر بوده است که  33و  1کتابخانه ديجیتال نشان داد که تعداد انتشارات نويسندگان بین 

درصد از آنان سه مقاله  95درصد نويسندگان فقط يک مقاله و  71، نويسنده بیش از ده مقاله

 مؤسساتتگی سازمانی به درصد از نويسندگان وابس 73 يباًتقر. اندکردهيا کمتر منتشر 

نده به با دو نويس تألیفی هم صورتبهبیشترين تعداد مقاالت  چنینهمآمريکايی دارند. 

 نگارش درآمده است.

( در بررسی آثار گروهی منتشر شده توسط کتابداران دانشگاه ايالت 3888هارت )

مجالت علمی  در پنسیلوانیا به اين نتیجه دست يافت که میزان همکاری گروهی نويسندگان

نسبت به ساير مجالت علمی داوری شده و مجالت علمی  رسانیاطالعهسته کتابداری و 

کتابدار  59مقاله علمی منتشر شده توسط  215از مجموع  کهطوریبه، داوری نشده بیشتر است

 .شتندمقاله دو يا بیش از دو نويسنده دا 15مقاله دارای يک نويسنده بودند و  328، اين دانشگاه

                                                           

1. Yan & et al 

2. Liu & et al 
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را برای اولین  3تألیفی همهای شاخص، ( در پژوهشی1991) 1آجی فیروکی و همکاران

برای رشته کتابداری و  1912تا  1921را از سال  هاآنبار معرفی کردند و هرکدام از 

ته ان رشپژوهشگرنشان داد که همکاری میان  هاآنهای محاسبه نمودند. يافته رسانیاطالع

 .( برآورد شد85/8) 1921( بیشتر از 17/8) 1912در سال  رسانیاطالعکتابداری و 

 لمیع مقاالت تولید ازنظر پرکار کشورهای جهت شناخت حاضر پژوهش راستا اين در

 حوزه اين رپرکا انپژوهشگر و نويسندگان وضعیت بررسی و رسانیاطالعکتابداری و  حوزه

و  کتابداری حوزه هسته مجالت بررسی سنجیعلم مهم هایشاخص بررسی کنار در. است

. است برخوردار خاصی اهمیت از، اندشده چاپ هاآن در استناد پر مقاالت که رسانیاطالع

کتابداری و  بحث به مربوط موضوعات اهمیت سنجش برای حوزه اين رشد روند مطالعه

 .است مقاله اين کاربردی اهداف ديگر از رسانیاطالع

دهد که ابعاد گوناگون مشارکت علمی پژوهشگران های موجود نشان میمرور پژوهش

قرار نگرفته است. بررسی  موردمطالعهرسانی کشور تاکنون حوزه کتابداری و اطالع

علمی  هایگذاریسیاستمشارکت علمی پژوهشگران يک حوزه کاربردهای مهمی در 

ر ارزيابی آورد تا عالوه بهای پژوهشی فراهم میالیتريزان فعداشته و ابزار مناسبی برای برنامه

ا نیز ها و نواقص موجود رکاستی، های پژوهشیدر فعالیت شدهحاصلهای و کنترل پیشرفت

مشارکت علمی و همکاری گروهی  ازآنجاکهشناسايی کرده و درصدد رفع آن برآيند. 

های به بررسی جنبه پژوهش حاضر، نويسندگان نقش مهمی در عرصه علم و دانش دارد

 پردازد.می رسانیاطالعکتابداری و  یهاحوزههای علمی گوناگون همکاری

 پژوهش روش

که در آن از روش ترسیم نقشه علمی استفاده  استاين پژوهش از نوع کاربردی توصیفی 

کلیه مقاالت علمی مربوط به ، است. جامعه پژوهش سنجیعلمهای شده که يکی از روش

در پايگاه مجموعه هسته علوم  3812-3882در بازه زمانی  رسانیاطالعحوزه کتابداری و 

                                                           

1. Ajiferuke & et al 

2. CI, DC, CC 
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در بازه زمانی  3. ابتدا در بخش جستجوی پايگاه کلیدواژه فناوری اطالعاتاست 1تحت وب

موضوع ، سپس در قسمت موضوعات، جستجو گرديد 3812-3882يعنی  شدهمطرح

انتخاب شد و نتايج مربوط به آن  مقاالت، و در بخش نوع مدارک 2رسانیاطالعو  کتابداری

ها و قابل خوانده مقاله ثبت شده بود. برای استخراج داده 3182استخراج گرديد که شامل 

های در فايل 5متن ساده صورتبه هاآنابتدا  1ساينس آو ساينس افزارنرمتوسط  هاآنشدن 

يک فايل کلی از همه ، هاپس از ادغام تمامی اين فايل درنهايتد و مدرکی درآورده ش 588

 اقالم به دست آورده شده و در رايانه ذخیره شدند.

طی  یرساناطالعبرای بررسی نرخ رشد انتشارات علمی پژوهشگران حوزه کتابداری و 

از مدل رگرسیون نمايی استفاده شد. مدل رگرسیون نمايی مدلی  موردبررسیدوره زمانی 

 گیرد.قرار می مورداستفادههای روند رشد است که در تحلیل

 های مهم دررسم و خوشه رسانیاطالعنقشه علمی حوزه موضوعی کتابداری و  درنهايت

رسازی ساينس مصو افزارنرمنويسندگان با استفاده از  تألیفی همشناسايی شدند. شبکه  هاآن

خاب چند با انت، آو ساينس ترسیم شد. برای ترسیم شبکه همکاری علمی در سطح سازمانی

ها های علمی و با پااليش کردن دادهمیزان تولیدات و همکاری ازنظردانشگاه و موسسه برتر 

استفاده شده است. برای واضح  2سايت اسپیس افزارنرماز ، منتخب مؤسساتبه دانشگاه و 

 در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت دو بارمقاالتی که حداقل ، هم نويسندگیبودن شبکه 

 انتخاب شدند.، وب مورد استناد قرار گرفته بودند

 های پژوهشیافته

ازه در ب رسانیاطالعروند رشد انتشارات علمی پژوهشگران در حوزه کتابداری و  1نمودار 

بیشترين انتشارات علمی ، 1اطالعات نمودار  اساسبر دهد. را نشان می 3812-3882زمانی 

                                                           

1. web of science core collection 

2. information technology 

3. information science\ library science 

4. science of science software 

5. plain text 

6. cite space software 
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 درصد( است. 5/13مدرک ) 258با  3815مربوط به سال  رسانیاطالعدر زمینه کتابداری و 

ب که افزايشی بوده بدين ترتی رسانیاطالعروند رشد انتشارات علمی در زمینه کتابداری و 

مقداری رو به کاهش نهاده است.  3815تا  3811سپس از سال ، رو به افزايش 3815تا سال 

به  3882مقاله در سال  152در اين بازه زمانی از  رسانیاطالعرشد علمی حوزه کتابداری و 

ژوهش نتايج پ، افزايش يافته است. با توجه به مدل رگرسیون نمايی 3815مقاله در سال  258

 رسانیاطالعنتشارات علمی حوزه کتابداری و درصدی در ا 92/12رشدی معادل  دهندهنشان

 است.

 
  روند رشد انتشارات علمی حوزه کتابداری در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب .1 نمودار

 2116-2106 طی

در طول دوره  رسانیاطالعانتشارات علمی کشورهای فعال حوزه کتابداری و  1جدول 

کشور و  نيترفعال متحدهاياالتدهد جدول نشان می که طورهماندهد. مطالعه را نشان می

 متحدهتاياالاست.  رسانیاطالعدارای بیشترين تعداد انتشارات علمی در حوزه کتابداری و 

انگلستان ، (%5/11) نیچ ازآنپس، انتشارات علمی به خود پربارترين کشور %58با اختصاص 

ديف کشورهای فعال در زمینه انتشارات ( در ر%1/1( و تايوان )%3/18کانادا )، (9/18%)

انتشارات علمی منتشرشده  1. ستون آخر جدول هستند رسانیاطالععلمی حوزه کتابداری و 

(. دهشنهیبهدهد )رتبه تعداد جمعیت آن کشور را نشان می برتقسیمتوسط هر کشور 

 پنج کشور پربار در، تعداد جمعیت محاسبه شد بر اساسکشورها  وریبهره کههنگامی

y = 16.936x + 153.47

R² = 0.8281
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، يوانتا، فنالند، سنگاپورانتشارات علمی )پس از ارزيابی مجدد اندازه جمعیت مربوطه( 

 .است دانمارکو  استرالیا

  رسانیاطالععلمی کشورهای فعال در حوزه کتابداری و انتشارات . 1جدول 

 2116-2106 طی مجموعه هسته علوم تحت وبپایگاه  در

 کشور رتبه
تعداد 

 انتشارات
 جمعیت )میلیون( درصد

/ انتشارات تعداد

)میلیون( جمعیت  

 رتبه

شدهینهبه  

متحدهاياالت 1  1182 58.88%  231,111,138 2/1  1 

%11.517 328 چین 3  1,271,338,888 1/8  19 

%18.912 311 انگلستان 2  25,121,323 2/2  18 

%18.325 385 کانادا 1  25,151,771 1/5  2 

%1.123 122 تايوان 5  32,211,821 7 2 

%7.123 157 کره جنوبی 2  58,392,129 1/2  11 

%7.723 155 استرالیا 7  32,711,129 7/2  1 

%1.257 92 سنگاپور 1  5,525,883 2/11  1 

%1.187 11 آلمان 9  11,112,115 1 11 

%1.187 11 اسپانیا 18  12,111,329 9/1  13 

%1.257 17 هلند 11  12,922,538 1/5  7 

%2.885 28 برزيل 13  387,117,531 3/8  11 

%3.951 59 هند 12  1,211,858,537 8 38 

%3.551 51 فرانسه 11  22,181,215 7/8  12 

%3.352 15 فنالند 15  5,113,812 9 3 

%3.382 11 آفريقای جنوبی 12  51,952,938 1/8  15 

%3.152 12 مالزی 17  28,221,887 1/1  12 

%1.952 29 سوئد 11  9,791,171 2/1  9 

%1.752 25 ايتالیا 19  28,183,815 5/8  17 

%1.283 23 دانمارک 38  5,272,883 1/2  5 

دهد انگلیسی زبان غالب بسیاری از انتشارات علمی بود. نشان می 3که جدول  طورهمان

از  %7/3به زبان انگلیسی و فقط  رسانیاطالعاز انتشارات علمی حوزه کتابداری و  2/97%

های ديگر بود. غالب بودن زبان انگلیسی در انتشارات علمی پايگاه مجموعه به زبان هاآن
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ها اه از سالاين پايگ تأکیدهسته علوم تحت وب امری متعجب کننده نیست به دلیل اينکه 

 (.3887، 1)بیگلو است زبانیسیانگلقبل بر انتشارات 

مجموعه هسته علوم تحت پایگاه  در رسانیاطالع علمی در حوزه کتابداری وانتشارات . زبان 2جدول 

 2116-2106 طی وب

 درصد تعداد انتشارات زبان رتبه

%2/97 3721 انگلیسی 1  

%2/1 11 پرتغالی 3  

%2/8 11 اسپانیايی 2  

%3/8 7 مجارستانی 1  

%1/8 3 ايتالیايی 5  

%1/8 3 ترکی 2  

%8/8 1 فرانسوی 7  

%8/8 1 رومانیايی 1  

 رسانیاطالعلیست مجالت تخصصی معتبر دارای انتشارات علمی در حوزه کتابداری و 

مجله فعال که دارای بیشترين  38از پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب استخراج شد. 

ندگی قانون پراک بر اساسبودند انتخاب شدند.  رسانیاطالعانتشارات در حوزه کتابداری و 

از مجالت در يک حوزه موضوعی بیشترين تعداد مقاالت مهم  مجالت برادفورد تعداد کمی

(. 3811 ،شود )بیگلو و همکارانمجالت هسته گفته می هاآنکنند که به آن حوزه را منتشر می

انتشارات علمی در حوزه کتابداری  %5/18با انتشار  3مجله انجمن انفورماتیک پزشکی آمريکا

های انتشارات علمی و مجله سیستم %37/1با انتشار  2اطالعاتمجله مديريت ، رسانیاطالعو 

ا در بین ر تأثیرگذاریانتشارات علمی به ترتیب بیشترين  %19/7با انتشار  1اطالعات مديريت

 اند.مجالت ديگر از خود نشان داده

                                                           

1. Biglu 

2. journal of the american medical informatics association 

3. information management 

4. mis quarterly 
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  مجموعه هسته علوم تحت وبپایگاه  در رسانیاطالع. مجالت هسته حوزه کتابداری و 3جدول 

 2116-2106 یط

 درصد تعداد انتشارات کشور رتبه

1 Journal of the American Medical Informatics 

Association 
335 5/18%  

3 Information management 177 37/1%  

2 Mis Quarterly 129 19/7%  

1 International Journal of Information Management 121 53/7%  

5 Journal of Management Information Systems 111 91/2%  

2 Information Systems Research 117 17/2%  

7 Journal of Information Technology 112 21/2%  

1 European Journal of Information Systems 122 25/2%  

9 Journal of the Association for Information Systems 98 38/1%  

18 Information Systems Journal 79 29/2%  

11 Journal of Strategic Information Systems 73 22/2%  

13 Government Information Quarterly 29 33/2%  

12 Electronic Library 23 98/3%  

11 Journal of Knowledge Management 23 98/3%  

15 Information Development 28 18/3%  

12 Information Technology People 51 53/3%  

17 Journal of Global Information Management 53 12/3%  

11 Information Technology Management 51 21/3%  

19 Journal of the American Society for Information 

Science &Technology 
51 21/3%  

38 Data Base for Advances in Information Systems 11 31/3%  

فهرست ده نويسنده دارای بیشترين انتشارات علمی در حوزه کتابداری و  3نمودار 

را در زمینه  3812-3882 یهاسالدر پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب طی  رسانیاطالع

اس از دانشگاه آرکانز ونکاتش، اين نمودار بر اساسدهد. نشان می رسانیاطالعکتابداری و 

تا  رسانیاطالعمدرک علمی رتبه اول را در حوزه کتابداری و  33با تولید  متحدهاياالتدر 

به خود اختصاص داده است. رتبه دوم را کافمن از دانشگاه مینه سوتا در  3812سال 
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نشگاه مدرک علمی از آن خود کرده است. رتبه سوم را باتز از دا 31با تولید  متحدهاياالت

 مدرک علمی به خود اختصاص داده است. 19با تولید  متحدهاياالتهاروارد در 

 
  رسانیاطالعده نویسنده فعال حوزه کتابداری و  .2 نمودار

 2116-2106طی  مجموعه هسته علوم تحت وبپایگاه  در
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  رسانیاطالعپژوهشگران حوزه کتابداری و  تألیفیشبکه هم . 3 نمودار

 2116-2106طی  مجموعه هسته علوم تحت وبپایگاه در 

نويسندگان حوزه کتابداری و ، (2نمودار دهد )یمتألیفی نشان  طور که شبکه همهمان

غیراز تعداد دو شبکه اند. بهی به همکاری مشترک از خود نشان ندادهاعالقهرسانی اطالع

لمی توجه در خلق آثار عهای کوچک و غیرقابلصورت شبکهها بهتمامی آن، بزرگ نسبتاً

کند که توجه در مرکز شبکه خودنمايی میقابل نسبتاً. فقط تعداد دو عنصر اندداشتهنقش 

نشان از ارتباط و همکاری علمی تعدادی از نويسندگان در زمینه موضوعی کتابداری و 

به تصوير کشیده شده  1در نمودار  ترمشخصصورت رسانی است. اين دو عنصر بهاطالع

 است.

 
جموعه م پایگاه در رسانیاطالعپژوهشگران حوزه کتابداری و  تألیفیشبکه هم بزرگ  عنصر .4 نمودار

 2116-2106طی  هسته علوم تحت وب
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و  رشته کتابداری تألیفی ترين عناصر شبکه همتعداد دو عنصر از بزرگ 1نمودار 

 اندتهداشدهد. تعدادی از نويسندگان در ايجاد آن نقش استراتژيک رسانی را نشان میاطالع

 :اند ازشود. اين نويسندگان عبارتگفته می 1به اين نويسندگان نقطه برش اصطالحاًکه 

 .3متحدهاز بیمارستان بريگهام و دانشکده پزشکی هاروارد در اياالت« پون»

 .2متحدهاز دانشگاه مريلند در اياالت «لوکاس»

 .1متحدهاياالت از دانشگاه ايالتی میشیگان در« سام بامورتی»

 .5متحدهاز دانشگاه اموری در اياالت« اوربی»

 .2متحدهاز دانشگاه تگزاس داالس در اياالت« باردهان»

رسانی ترين عناصر شبکه هم نويسندگی حوزه کتابداری و اطالعکه در ايجاد بزرگ 

 .اندکردهنقش استراتژيک ايفا 

را نشان  رسانیاطالعهای برتر در حوزه کتابداری و شبکه همکاری سازمان 5نمودار 

های برتر در حوزه کتابداری و دهد. برای مصورسازی مناسب شبکه همکاری سازمانمی

برجسته  صورتبههای برتر فقط عناصر اصلی در نقشه انتخاب شده و نام سازمان رسانیاطالع

نشان داده شده است دانشگاه مريلند  5که در نمودار  طورهماندر نقشه نشان داده شده است. 

 سانیراطالعبرترين سازمان در زمینه انتشار مقاالت در حوزه کتابداری و  متحدهاياالتاز 

 دانشگاه ،دانشگاه هاروارد، از: دانشگاه ايالتی جورجیا اندعبارتها است. ديگر سازمان

 . دانشگاه ايالتی آرکانزاس و...، بريتیش کلمبیا

                                                           

1. cut-off point 

2. Poon, Eg. Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston 

3. Lucas, Hc.University of Maryland, College Park, United States 

4. Sambamurthy, V.Michigan State University, East Lansing, United States 

5. Overby, E .Goizueta Business School - Emory University, Atlanta 

6. Bardhan, Ir .School of Management, University of Texas at Dallas, United States 
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مجموعه هسته پایگاه در  رسانیاطالعبرتر در حوزه کتابداری و  یهاسازمانشبکه همکاری  .5 نمودار

 2116-2106 طی علوم تحت وب

 گیریبحث و نتیجه

شود که محسوب می سنجیعلمهمکاری و مشارکت علمی يکی از مباحث مهم حوزه 

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه الگوهای مختلف همکاری و مشارکت علمی انجام شده 

پژوهشگران حوزه کتابداری و  تألیفی همترسیم شبکه  منظوربهاست. پژوهش حاضر 

 انجام شده است. 3812-3882های طی سال رسانیاطالع

 طرنشانخااست  رسانیاطالعايه در علم بزرگ که اثری پ، پرايس در کتاب علم کوچک

شود. چنین میزان رشدی را های علمی هر پانزده سال دو برابر میکند که تعداد مقالهمی

توان نتیجه گرفت که اين رشد بخشی از ماهیت علم به يک عامل نسبت داد و می توانینم

تا سال  انیرساطالعو های مربوط به روند رشد تولیدات علمی در زمینه کتابداری يافتهاست. 

مدرک رخ داده است.  258با تولید  3815نشان داد که بیشترين تولید علمی در سال  3812
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 رو به کاهش نهاده است. 3812تا  3815افزايشی و از سال  3815روند رشد تولیدات تا سال 

اهمیت تولید منابع اطالعاتی و اشاعه دانش تولیدشده در طول توان گفت می درنتیجه

ید های مشابه نیز روند صعودی تولهای پژوهشهای متمادی افزايش پیداکرده است. يافتهسال

؛ 3881، 1دهند )هولیسانتشار مقاالت را نشان می توجهقابلمنابع اطالعات علمی و افزايش 

ن توان به ايهای مشابه میبین پژوهش حاضر و پژوهش (. با مقايسه3885، 3آدامز و همکاران

ای مشابه هنتیجه رسید که پژوهش حاضر در زمینه روند رشد تولیدات علمی همسو با پژوهش

 .است

نشان داد که کشورهای  نتايج بررسی در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب

سال  18االت علمی در طی تولید و انتشار مق ازنظرو چین کشورهای پیشرو  متحدهاياالت

گان گیرد. نويسند( هستند و کشور انگلستان در جايگاه سوم جهانی قرار می3882-3812)

مدرک و  31 کافمن، مدرک علمی 33ونکاتش با تولید فعال و پرکار اين حوزه به ترتیب 

 .هستندمدرک  19باتز 

ايگاه ات علمی در پنتايج پژوهش نشان داد که انگلیسی زبان غالب بسیاری از انتشار

 هازبان ايرس به نسبت زبانیسیانگل آثار که است مجموعه هسته علوم تحت وب بود. مسلم

 االتریب یرتأث ضريب از درنتیجه و دارند شدن مطالعه و بازيابی برای بیشتری شانس

 بیشتر علم یدتول، ديگر طرف از و است المللیبین غالب زبان انگلیسی زبان زيرا، برخوردارند

 استرالیا انادا وک، انگلستان، آمريکای شمالی ازجمله زبانیسیانگل کشورهايی کنترل تحت

پذيری مقاله در  تيرؤ و استناد جذب در مهم عوامل از يکی عنوانبه تواندیم زبان. است

 در نايرا ملی دانش سطح کهنيا رغمیعلقرار گیرد.  موردتوجهاجتماعی -علمی یهاشبکه

 هارائ عدم دلیل به اما، رو به رشدی برخوردار است وضعیت از هنر و انسانی علوم هایحوزه

 المللیبین رصهع به هاحوزه اين در ايرانی دانشمندان انديشه و تفکر، انگلیسی زبان به اين آثار

 .کندمی راه پیدا کمتر

                                                           

1. Hollis 

2. Adams & et al 
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صین دهد که متخصنشان می رسانیاطالعحوزه کتابداری و  تألیفی همتحلیل شبکه 

 انددهنداکوششی در جهت خلق آثار علمی مشترک از خود نشان  رسانیاطالعکتابداری و 

ر سطح های علمی د. متخصصینی که مدعی ايجاد همکاریاست زیبرانگبحثو اين امر بسی 

( را ...، ها را )هم سازمانیهای هم نويسندگی و ساير انواع شبکهجهانی هستند و ترسیم شبکه

و  مشترک جديت صورتبهچرا در خلق آثار علمی ، کنندقلمداد می جز توانايی رشته خود

کنند(. اين امر چرا خود توبه کمتر می انيفرماتوبهدهند )همکاری از خود نشان نمی

پايین بودن روحیه همکاری گروهی بین نويسندگان مقاالت حوزه کتابداری و  دهندهنشان

. در است موردبررسیهای در سال در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب رسانیاطالع

 ألیفیتدهد که اکثر مقاالت های دانش و همکاران نشان میپیشین يافته هایپژوهشمقايسه با 

االت مق گونهنياو  هستند یاسندهينودر جهان مقاالت تک  رسانیاطالعحوزه کتابداری و 

درصد از مقاالت با همکاری  1/19تنها  چنینهمشوند. درصد کل مقاالت را شامل می 9/18

پژوهش های يافته چنینهم(. 1211، دانش و همکاراناند )دو يا بیش از دو نويسنده نوشته شده

، رسانیاطالعدر حوزه کتابداری و  موردبررسیمقاله  121دهد که از مجموع ديگر نشان می

برای  812/3نويسنده بوده که میانگین  11( حاصل همکاری گروهی درصد 11مقاله ) 32نها ت

پايین بودن میزان همکاری  دهندهنشانتعداد نويسندگان در هر مقاله به دست آمد و اين 

(. نتايج پژوهش ديگر نشان 3881، )فرج پهلو استگروهی بین نويسندگان ايرانی اين حوزه 

ديگر  یهاتهرشنسبت به  تریيینپامیزان همکاری در جايگاه  ازلحاظاری رشته کتابدداد که 

ابداری ان کتپژوهشگردر اين پژوهش میانگین ضريب همکاری بین  کهطوریبهقرار دارد. 

های نتايج پژوهش حاضر با پژوهش (.1298، حريری و نیک زادبود ) 81/8 رسانیاطالعو 

ر د رسانیاطالعان کتابداری و پژوهشگرفوق هماهنگی دارد و نشانگر همکاری اندک 

و همکاران  لئونتايج پژوهش حاضر با پژوهش ، از سويی ديگر. استمقاالت مشترک  فیتأل

 هم ورتصهبکه عنوان کردند در جامعه پژوهشی کتابخانه ديجیتال بیشترين تعداد مقاالت 

همخوانی ندارد. شايد اين مغايرت به دلیل ، با دو نويسنده به نگارش درآمده است تألیفی

 .است هاآن موردبررسیجامعه متفاوت 
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بررسی نتايج پژوهش نشان داد که برخالف اهمیت همکاری علمی که منجر به کیفیت 

مشارکت گروهی بین  رسانیاطالعدر رشته کتابداری و ، شودانتشارات علمی می

ان اين حوزه عالقه زيادی به همکاری علمی پژوهشگرپژوهشگران بسیار پايین است و 

مشترک و گروهی ندارند. عالقه اندک کتابداران در سطح جهان به انجام کارهای  صورتبه

آنان مدعیان ترويج علم و تشويق ديگر دانشمندان به انجام  کهنياعلمی مشترک با توجه به 

کیل توانند به تشاست. اين پژوهشگران می زیبرانگتأمل، رهای علمی مشترک هستندکا

 تیمی متشکل از افرادی که هرکدام صورتبههای پژوهشی مبادرت کنند و آثار خود را تیم

ش يابد تا های بین اين تیم افزايبتوانند نقطه قوتی به تیم اضافه کنند شکل دهند و ارتباط

افراد نیز  اين وریبهرهشده و  ترمنسجمگیرد ای که بین افراد صورت میهای اجتماعیشبکه

 انجام جهت در علمی هایرشته تمامی دانشمندان از سويی ديگر توجه افزايش يابد.

 مسئولین توسط جدی صورتبه بايد که است ایمسئله، تیمی صورتبه پژوهشی کارهای

 ترغیب برای منطقی و اجرايی راهکارهای و ردیقرار گ موردتوجه کشورها پژوهشی

 کارهای غنای و کیفیت افزايش موجب که گروهی کارهای انجام به انپژوهشگر

 .نمايند اتخاذ، شودمی هاآن تحقیقاتی

ده در های انجام شتوان گفت که با توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهشمی طورکلیبه

ان رسد نويسندگبه نظر می رسانیاطالعدر علوم کتابداری و  ويژهبه، حوزه علوم اجتماعی

هايی چون رياضی و علوم تجربی و طبیعی اين حوزه در مقايسه با نويسندگان ساير حوزه

 يش( گرا1298، ؛ اسدی و همکاران1292، ؛ عصاره و همکاران1292، )گلینی مقدم و طاهری

شود پژوهشی برای بررسی علل و چندانی به همکاری علمی مشترک ندارند. پیشنهاد می

 اين پديده در حوزه علوم اجتماعی انجام گیرد. شناسیآسیب
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 منابع

 علمی هایهمکاری(. 1293) .اعظم، سامان و بذرافشان، سمیه؛ ثقفی، مريم؛ جواليی، اسدی

 هایالس طول در شريف صنعتی دانشگاه علمی تولیدات در تألیفی هم هایشبکه و

، (1)31، اطالعات دهیسازمانفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و . 3818 -3885

122-112. 

 وانشناسیر و تربیتی علوم مجله استنادی و توصیفی تحلیل (.1211) .پرستو، پارسايی محمدی
، کارشناسی ارشد نامهپايان .1251-1213 هایسال طی اهواز چمران شهید دانشگاه

 .اهواز، چمران شهید دانشگاه

 هایرشته ايرانی مقاالت در تألیفی هم هایشبکه(. 1298) .مهسا، نجال و نیکزاد، حريری

 هایسال بین ISI پايگاه در اقتصاد و مديريت، شناسیروان، رسانیاطالع و کتابداری

 .111-135، (1)32، اطالعات فناوری و علوم. 3889 تا 3888

 .فاطمه ،فرهادی صديقه و، موسوی فر مینا؛، افشار امیرحسین؛، عبدالمجید فرشید؛، دانش

 علوم دانشمندان گروهی همکاری میزان و علم تولید میان همبستگی(. 1211)

، (1)35، اطالعات مديريت و پردازش پژوهشنامه. جهان در رسانیاطالع و کتابداری

5-33. 

مجله  مقاالت و مقاله نويسان در نامه انجمن کتابداران ايران. (.1225) .محمدحسین، ديانی

 .11-21، (1)3، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 به نگاهی: اطالعات تولید و علمی همکاری(. 1212) .اهللرحمت، فتاحی ماريه و، رحیمی

 .311-325، (71)2، کتاب فصلنامه. مشترک علمی تولید در رايج الگوهای و مفاهیم

(. 1298) .فاطمه، مجتبی و دلبری راغب، امیری ؛اصغرعلی، حسن؛ پورعزت، عابدی جعفری

. ISI رد موجود مقاالت مبنای بر( دولتی مديريت) عمومی امور اداره علم نقشه ترسیم

 .371-137، (2)2، دولتی مديريت مجله

 منتشر مقاالت تألیفی هم شبکه(. 1293) .رضا، و بصیريان جهرمی محمدامین، عرفان منش

 از استفاده با اطالعات دهیسازمان و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه در شده
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 دهیسازمان و کتابداری ملی مطالعات. اجتماعی هایشبکه تحلیل هایشاخص

 .92-77، (91)31، اطالعات

(. 1291) .عبدالمجید، عبدالحسین و معرف زاده، فرج پهلو فرامرز؛، سهیلی فريده؛، عصاره

 نامههشپژو. اطالعات علم مجله مقاالت تألیفی هم شبکه در مرکزيت سنجه بررسی
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