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چکیده
هدف اين پژوهش تحلیل محتوای کتابها و پاياننامههای اطالعسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و وبسنجی
در جهان بوده است .اين پژوهش کاربردی بوده و با روش تحلیل محتوا انجام شده است .جامعه پژوهش شامل
 728عنوان کتاب انگلیسی موجود در پايگاه اطالعاتی آمازون و  1829عنوان پاياننامه انگلیسی نوشتهشده در
پايگاه اطالعاتی بوده که در يک طرح موضوعی  15گانه طبقهبندی شدهاند .ابزار گردآوری دادهها سیاهه
وارسی و ابزار تحلیل دادهها ،نرمافزار  EXCELبود .يافتههای پژوهش نشان داد که بیشتر کتابهای
نوشتهشده در حوزههای اطالعسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و وبسنجی در جهان تألیفی بوده و روند نشر
صعودی داشتهاند و بیشتر رويکرد موضوعی آنها تحلیل اختراعات ،تحلیل استنادی ،کتابسنجی و ارتباطات
علمی بوده است .همچنین روند نشر پاياننامهها نیز صعودی بوده و بیشتر رويکرد موضوعی آنها تحلیل
استنادی ،کتابسنجی ،وبسنجی ،علمسنجی ،ارتباطات علمی و ارزيابی عملکرد پژوهشگران بوده و کمترين
رويکرد موضوعی کتابها و پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان موضوعات اطالعسنجی،
همکاری علمی ،هماستنادی ،هم نويسندگی ،مصورسازی اطالعات و دانش ،ارزيابی وبسايتها و ضريب
تأثیر مجالت بوده است .عالوه بر اين بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در رشتههای علوم
کامپیوتر ،آموزش عالی ،مديريت ،کتابداری و علم اطالعات ،علم و دانش عمومی و فناوری اطالعات و
کمترين آن در رشتههای اخالق ،تاريخ ،فلسفه ،حقوق ،مطالعات زنان ،نانوتکنولوژی ،روانشناسی ،فیزيک،
شیمی ،مذهب ،رياضی ،کارآفرينی ،جغرافی ،تحلیل اختراع ،زيست ،شیمی ،محیطزيست و آمار انجام شده
بود .نتايج نشان داد که موضوع کتابها و پاياننامههای اطالعسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و وبسنجی
مبتنی بر تحلیل استنادی بوده و پراکندگی موضوعات بیشتر بوده است.

واژگان کلیدی :اطالعسنجی ،سنجش علم ،علمسنجی ،کتابسنجی ،کتابها و پایاننامهها،
وبسنجی
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مقدمه
انتشارات علمی ،يکی از مهمترين عوامل مؤثر برای توسعه و پیشرفت جوامع هستند .از
نمودهای انتشاراتی میتوان به کتاب ،مقاله ،نشريه ،طرحها و پاياننامههای پژوهشی اشاره
کرد .میزان تولیدات علمی بهعنوان عاملی تأثیرگذار در قدرت و نفوذ کشورها در عرصۀ
بینالمللی در نظر گرفته می شود؛ بنابراين تولید و بررسی تولیدات علمی در راستای
تأثیرگذاری در جهان مدرن و توسعه برای کشورها اولويت محسوب میگردد (حسنزاده و
همکاران .)3889 ،ابزارهای سنجش علم بهعنوان يکی از متداولترين روشهای ارزيابی
فعالیت های علمی و مديريت پژوهش در جهان هستند که با استفاده از متغیرهای مؤلفان،
انتشارات علمی ،استنادات و ارجاعات به ارزيابی و سنجش تولیدات علمی منتشر شده در
جهان میپردازند تا جريان کمی و کیفی رشد تولیدات علمی را که بر اساس روابط جاری
میان متون و از طريق استنادات و ارجاعات شکل میگیرد اندازهگیری کنند (هود و
ويلسون .)3881 ،1از مهمترين روشهای اندازهگیری ،سنجش ،ارزيابی و بررسی فعالیتهای
علمی کشورهای مختلف و بهتبع آن دانشگاهها و نويسندگان مختلف ،ظهور و پیدايش
حوزههای سنجش علم مانند کتابسنجی ( ،)1929علمسنجی ( ،)1929اطالعسنجی ()1979
و وبسنجی ( )1997است که با استفاده از رويکردها ،روشها و فنون مختلفی سنجش و
ارزيابی علم را متحول ساختند.
مطالعه و مرور پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که بر اساس نظر سنگوپتا ()1993
حوزههای سنجش علم ،روشهای کتابخانهسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و اطالعسنجی
تقريباً شبیه ،همسان ،هممعنی و مکمل هم هستند و هرکدام به ترتیب از ترکیب واژه سنجشی
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

و سنجش با واژههای کتابخانه ،کتابشناسی ،علم و اطالعات به وجود آمدهاند و منصوری،
عصاره و حیدری ( )1291نیز بیان میکنند که کتابخانهسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و
اطالعسنجی ،با واژههای کتابخانه ،کتاب ،علم و اطالعات به وجود آمدند و ازجمله
روشهای کمّی برای ارزيابی علمی و مقايسۀ کشورها ،دانشگاهها ،مؤسسات علمی و
1. Hood & Wilson
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نويسندگان هستند که بررسی و کشف ارتباط بین آنها نیازمند رسیدن به توافقی در
خصوص مفهوم اطالعرسانی است .در حوزهی اطالعرسانی نیز کاوالر )3881( 1معتقد است
که سنجش و تحلیل آماری اطالعات درواقع تحلیل کمی پديدههای اطالعاتی است که با
عنوان علمسنجی و حوزههای فرعی اطالعسنجی مطرح است و کتابسنجی ،مطالعه کمی
اطالعات و علمسنجی ،بهکارگیری روشها و مدلهای رياضی برای مطالعهی کمّی
فعالیتهای علمی است .در حوزه وبسنجی سهیلی و عصاره ( )1217و سهیلی ،دانش و
فتاحی ( )1291بیان کردند که وبسنجی بهطورکلی مطالعه کمّی وب است و پژوهشهای
آن به دلیل ماهیت پويای وب در ارزيابی عملکرد پژوهشگران مهم بوده و نسبت به ديگر
حوزهها مشکالت بیشتری دارند.
عالوه بر اين حیدری ( 1211و  )1298تفاوتهای مطرحشده در حوزههای علمسنجی و
اطالعسنجی را ناشی از خاستگاه ،روششناسی ،دامنه و قلمرو موضوعی ،اعم و اخص بودن،
نوع محمل اطالعاتی موردمطالعه ،نقاط اصلی تمرکز آنها ،نبود تقسیمبندی جامعی از موانع
و محدوديتهای اين حوزهها ،تفکیک نشدن مسائل و موانع اعم و اخص اين حوزهها ،در
کنار هم آمدن آنها و بهآسانی قابل دستهبندی نبودن مسائل میان اين حوزهها دانست .تحلیل
انتشارات علمی تولیدشده در حوزههای کتابسنجی ،علمسنجی و اطالعسنجی توسط
برايرپور ( )1219روشن ساخت که حوزه کتابسنجی دارای تنوع موضوعی بیشتر نسبت به
حوزه اطالعسنجی و علمسنجی است و عوامل مشترک بیشتر و همپوشانی نسبتاً بااليی با آن
دو حوزه دارد ،عالوه بر اين کتابسنجی بیشتر بر موضوعاتی مانند استانداردها ،مدلها،
رويکردها ،موضوعات و اطالعات علمی حوزه کتابداری؛ علمسنجی بر موضوع شاخصها
دارند .همچنین علیجانی و کرمی ( )1219نشان دادند که اصطالح کتابسنجی نسبت به ساير
اصطالحات سنجشی در حوزه کتابداری توسعه بسیار خوبی داشته است .لین و يان)3812( 3
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و ترسیم ساختار علم؛ و اطالعسنجی بر موضوعات مدلسازی و سنجههای آماری تأکید

1. Cavaller
2. Lin & Yan
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نشان دادند که نظريه تحلیل کتابسنجی از حضور اجتماعی در حال رشد بوده و بهرهوری
علمی نويسندگان اين حوزه قانون لوتکا را تأيید میکند.
تحلیل روند پژوهشهای علمسنجی و کتابسنجی در ايران توسط جمالی مهمويی،
نیکزاد و علیمحمدی ( )1298مشخص کرد که از يکسو کمیت اين آثار و از سوی ديگر
عدم تنوع در استفاده از روشها و موضوعات ،مسئله محور نبودن و کیفیت پايین اين
پژوهشها در مقايسه با آثار بینالمللی مشهود است و موضوع بیشتر پژوهشها سنجش
بروندادهای علمی و تحلیل وضعیت استنادی حوزهها و زمینههای علمی بوده است .همچنین
علیان و ياری ( )1291نشان دادند که بیشترين منابع علمسنجی ،تألیفی ،پژوهشی ،کمّی و بر
اساس دادههای پايگاههای اطالعاتی موسسه اطالعات علمی آمريکا بوده و بیان کردند که
در پژوهشهای اخیر به موضوعات شاخصهای علمسنجی ،همکاریهای علمی و ترسیم
نقشه علم توجه بیشتری میشود .عالوه بر اين شاپلین و گلنزل )3881( 1دامنه و گسترهی
موضوعی پژوهشهای علمسنجی را بر اساس مقاالت منتشر شده در مجلهی علمسنجی در
شش دستهی :نظريهی کتابسنجی – الگوهای رياضی و شکلگیری قواعد کتابسنجی،
مطالعات موردی و پژوهشهای تجربه گرايانه ،مقاالت روششناختی شامل کاربرد
مهندسی شاخصها و ارائهی دادهها ،رويکرد جامعهشناختی به کتابسنجی و جامعهشناسی
دانش ،سیاستگذاری علم ،مديريت علم و مباحث فنی و کلی گروهبندی کردند.
در حوزه اطالعسنجی علیجانی و کرمی ( )1219نشان دادند که تا پايان سال 3887
میالدی آمريکا و بلژيک بیشترين تولیدات علمی ،مجله ( )Scientometricsبیشترين
مدرک ،زبان انگلیسی زبان غالب تولیدات علمی و سال  3885اوج تولیدات علمی
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

اطالعسنجی بوده است و بیشترين پژوهشهای اين حوزه ،به ترتیب توسط متخصصان علوم
کتابداری و اطالعرسانی و متخصصان علوم رايانه انجام شده است .همچنین مطالعه حوزه
اطالعسنجی با استفاده از شاخصههای مختلف تولید ،مرکزيت و مشارکت توسط
عرفانمنش ،گرايی و بصیريان جهرمی ( )1291مشخص کرد که دانشگاههای ايران از
1. Schoepflin & Glänzel
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مهمترين و مرکزیترين جايگاه در شبکه هم تألیفی دانشگاهها در حوزه اطالعسنجی
برخوردارند .عالوه بر اين گیتا ،پادماما و ويدهیا )3812( 1در تحلیل اطالعسنجی از منابع
وب  ،3مجالت منابع وب  ،3میزان استناد به آنها ،میزان همکاری علمی ،توزيع استنادها،
الگوهای نويسندگی ،پراکندگی جغرافیايی استنادها و توزيع استنادهای نويسندگان هندی و
خارجی را شناسايی کردند.
در حوزه وبسنجی ابراهیمی ،ستاره و حسینچاری ( )1295به همبستگی مثبت و
معناداری سنجههای رؤيتپذيری و ذخیره در شبکههای اجتماعی «سايتيواليک» و «مندلی»
اذعان کردند؛ درحالیکه سنجه ذخیره در «فیگشر» با استناد همبستگی منفی و معناداری را
نشان داد .همچنین دريافتند که اشتراکگذاری آثار علمی در شبکههای اجتماعی از قبیل
«مندلی» میتواند میزان رؤيتپذيری و استناد آينده آنها را افزايش دهد .همچنین بررسی
همبستگی شاخصهای آلتمتريکس با شمارش استنادها در شبکههای اجتماعی توسط تلوال

3

( )3812مشخص کرد که افزايش استفاده از وب اجتماعی باعث شده تا مقاالت قديمیتر به
دلیل استفادۀ کمتر از وب اجتماعی در زمان انتشار ،امتیازات آلتمتريکس کمتری را کسب
میکنند و مقاالت جديدتر با تأثیر احتمالی همان مقاالت ،امتیازات آلتمتريکس بیشتری را
کسب میکنند؛ زيرا در عمل ،بیشترِ پژوهشگران به دنبال جستوجوی جديدترين مقاالت
هستند .عالوه بر اين بورنمن )3815( 2نشان داد که بیشترين ارزشافزوده در میان دگرسنجهها
مربوط به استنادهای تويیتری است.
مطالعات انجام شده در زمینه تولیدات علمی اين حوزهها نشان میدهد که در پژوهشهای
علیپور و خاصه ( ،)1298خاصه ( ،)1291شرفی و نورمحمدی ( ،)1291صديقی (،)1292

1. Geetha, Padmamma & Vidhya
2. Thelwall,
3. Bornmann
4. Uzun
5. Chandrashekara & Ramasesh
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ستارزاده ،گلینی مقدم و مؤمنی ( ،)1295اوزون ،)3883( 1چندراشکارا و راماسش،)3889( 5

50

فصلنامه مطالعات دانششناسی

استاس ،کاسیدی ،ارجیا و يینگ ،)3811( 1لوخنده )3812( 3موضوعات کتابسنجی،
اطالعسنجی ،وبسنجی و علمسنجی بیشترين موضوعات کتابها ،پاياننامهها و مقاالت را
به خود اختصاص دادهاند .ولی افقهی و باقری ( )1217و حمیدی ،اصنافی و عصاره ()1217
نشان دادند که آثار مربوط به اين حوزهها نسبت به سالهای قبل سیر نزولی دارند .همچنین
بصیريان جهرمی و گرايی ( )1292نشان دادند که کشورهای اياالتمتحده ،انگلستان ،آلمان
و هلند به ترتیب بیشترين تعداد مدرک را در حوزههای سنجش علم دارند .عالوه بر اين
احمدی و عصاره ( )1291نشان دادند که مفاهیم غالب حوزههای سنجش علم ارزيابی
تولیدات علمی ،تولید علم و تحلیل استنادی با رويکرد کمی بوده و بیشترين ارتباط مفهومی
را با رشتههايی همچون فناوری اطالعات ،علوم اجتماعی و مديريت دارد.
بنابراين با مطالعه و بررسی پژوهشهای انجام شده ،نظرات و ديدگاههای صاحبنظران
میتوان گفت که تمامی حوزههای اطالعسنجی ،کتابسنجی ،علمسنجی و وبسنجی به
اطالعات و دانش و روشهای اندازهگیری آن میپردازند و اندازهگیری و سنجش پژوهش
و پژوهش بهعنوان مهمترين مؤلفه رشد و پیشرفت دانش در تمامی حوزههای علوم مختلف
بهويژه حوزههای سنجش علم اهمیت بسیاری دارد .چراکه مشخصکننده میزان پیشرفت
علوم در مسیر رشد و توسعه علمی آنها بهحساب میآيد .همچنین بررسی و مرور
پژوهشهای انجام شده مشخص کرد که در مورد سنجش حوزههای کتابسنجی،
علمسنجی ،اطالعسنجی و وبسنجی و تحلیل وضعیت آنها هیچ پژوهشی انجام نشده و
بیشتر پاياننامهها و پژوهشهای انجام شده در اين حوزهها به شباهتها و تفاوتهای
مطرحشده در اين حوزهها ،خاستگاه ،روششناسی ،دامنه و قلمرو موضوعی ،اعم و اخص
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

بودن آنها ،بیشترين تولیدات علمی ،نوع محمل اطالعاتی در آنها و يا به مشکالت و
چالشهای موجود در اين زمینهها پرداختهاند.
بنابراين با توجه به افزايش کمّی تولیدات علمی اين حوزهها ،تحلیل محتوای کتابها،
پاياننامهها ،منابع و متون منتشر شده اين حوزهها برای بهبود کیفیت ارائه محتوای غنی به
1. Staša, Cassidy R. Sugimoto, Erjia & Ying
2. Lokhande
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جامعه علمی و سیاستگذاریهای پژوهشی الزم و ضروری است چراکه انتخاب موضوعات
جديد ،کار نشده ،ارزشمند ،کاربردی ،کیفی ،ارائه ديدگاهها ،رويکردها ،نگرشها ،روشها
و تئوریهای جديد در حوزههای سنجش علم و عدم انتخاب موضوعات تکراری در نوشتن
کتابها و پاياننامهها توسط اساتید ،دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری علم اطالعات و
دانششناسی و علمسنجی بهعنوان اصلیترين فعاالن اين عرصههای پژوهشی میتواند به
بهبود وضعیت و روند نشر کتابها و پاياننامههای منتشر شده در حوزههای اطالعسنجی،
کتابسنجی ،علمسنجی و وبسنجی ،تعیین رويکردهای پژوهشی و سیر تحول اين
پژوهشها در جهان ،مفاهیم پرکاربرد در اين حوزهها و تعیین بیشترين پژوهشهای
حوزههای سنجش علم در رشته های ديگر که از اهداف اين پژوهش است کمک کند و
زمینه رشد و توسعه اين حوزهها را با برنامهريزی درست ،تصمیمگیری دقیق ،سیاستگذاری،
توسعه و آيندهنگری علمی و پژوهشی فراهم کند و به پرسشهای زير پاسخ دهد.
پرسشهای پژوهش حاضر از قرار زير است:
 نوع نگارش کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه است؟
 روند نشر کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه است؟
 روند نشر پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه است؟
 رويکرد موضوعی کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه بوده است؟
 رويکرد موضوعی پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه بوده است؟
 بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در جهان در چه رشتههايی انجام شده است؟

اين پژوهش کاربردی است و از روش تحلیل محتوا برای تعیین وضعیت و روند نشر و
رويکرد موضوعی کتابها و پاياننامههای حوزههای سنجش علم استفاده کرده است .جامعه
آماری اين پژوهش شامل  728عنوان کتاب انگلیسی موجود در پايگاه اطالعاتی آمازون (از
سال  )3812-1918و  1829عنوان پاياننامه از پايگاه اطالعاتی پروکوئست (از سال -1979
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روش پژوهش

 )3812در حوزههای سنجش علم است .برای تعیین نوع نگارش کتابها از مؤلفههای
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(تألیفی ،اقتباسی ،نقد و بررسی ،گردآوری ،مجموعه مقاالت و راهنماها) استفاده شد .منظور
از کتابهای تألیفی کتابهايی هستند که بر اساس دادههای علمی و نظريات پذيرفتهشده،
تحلیل جديد و يا ترکیب مبتکرانه توأم با نقد نوشته شدهاند .کتابهای اقتباسی کتابهايی
هستند که در آنها نويسنده با الهام گرفتن از اثر اصلی ،دست به خلق اثری جديد میکند.
کتابهای نقد و بررسی کتابهايی هستند که در آنها نويسنده به نقد و بررسی و ارزيابی
يک اثر میپردازد .کتابهای گردآوری کتابهايی هستند که دارای مطالب يا دادههايی
هدفمند و منسجماند که از منابع مختلف تهیه و در يک مجموعه تدوين میشوند .کتابهای
مجموعه مقاالت شامل کتابهايی هستند که دربرگیرنده مجموعه مقاالت ارائهشده در
همايشها ،کنفرانسها و سمینارها هستند و کتابهای راهنما کتابهايی هستند که در آن
نويسنده به راهحلها ،نحوه و شیوه استفاده از منابع ديگر میپردازد.
برای تعیین روند نشر کتابها و پاياننامهها از اطالعات کتابها و پاياننامههای ثبت شده
در پايگاه اطالعاتی آمازون و پروکوئست که از آغاز تاکنون در اين پايگاهها ثبت شدهاند
پرداخته شد .برای جستجو و گردآوری اطالعات از کلیدواژههای books and theses,
webometrics, informetrics, scientometrics, bibliometrics, citation
analysis, patent analysis, co-citation, co-aouthor, web links analysis,
impact factor of journals, bibliometric indicators and rules, information
visualization and knowledge, scientific collaboration, scientific
communication, patents and evaluatation of the researchers
( ،performanceکتابها و پاياننامههای علمسنجی ،اطالعسنجی ،کتابسنجی،

وبسنجی ،تحلیل استنادی ،همنويسندگی ،هماستنادی ،تحلیل پیوندهای وبی ،ضريب تأثیر
مجالت ،شاخصها و قواعد علمسنجی ،مصورسازی اطالعات و دانش ،همکاری علمی و
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ارتباط علمی ،پروانههای ثبت اختراع و ارزيابی عملکرد پژوهشگران) استفاده شد .برای
گردآوری اطالعات کتابها از جستجوی پیشرفته پايگاه اطالعاتی آمازون به نشانی
( )https://www.amazon.com/Advanced-Search-Booksو برای گردآوری
اطالعات پاياننامهها از جستجوی پیشرفته پايگاه اطالعاتی پروکوئست به نشانی
(? )http://search.proquest.com/pqdtglobal/advancedاستفاده شده است .عالوه
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بر اين پس از گردآوری اطالعات برای تعیین رويکرد موضوعی کتابها و پاياننامهها از
طرح موضوعی  15گانه -1 :کتابسنجی -3 ،تحلیل استنادی -2 ،وبسنجی -1 ،علمسنجی،
 -5اطالعسنجی -2 ،ارزيابی عملکرد پژوهشگران -7 ،ارتباطات علمی -1 ،همکاری علمی،
 -9شاخص تأثیر مجالت -18 ،تحلیل اختراعات -11 ،همنويسندگی -13 ،هماستنادی،
 -12تحلیل پیوند -11 ،مصورسازی اطالعات و  -15مصورسازی دانش استفاده شد .پس از
پااليش جستجو ،واژههای موضوعی از عناوين کتابها و پاياننامهها ،کلیدواژهها و چکیده
آنها استخراج ،انتخاب و در فهرست وارسی يا طبقات موضوعی طراحیشده وارد شد .برای
تعیین بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در رشتههای ديگر به بررسی و
جهتگیری عنوان ،چکیده و کلیدواژههای مطرحشده در کتابها و پاياننامهها پرداخته شد
تا اطالعات مربوط به پژوهشهايی که در رشتههای ديگر انجام شدهاند به دست آيد و برای
تجزيهوتحلیل اطالعات و ترسیم جداول و نمودارها از نرمافزار آماری  EXCELاستفاده
شد.

یافتههای پژوهش
پاسخ به پرسش اول :نوع نگارش کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه است؟
جدول  .1نوع نگارش کتابهای انگلیسی حوزههای سنجش علم
557

72/28

اقتباسی

22

9/81

مجموعه مقاالت

12

5/19

نقد و بررسی

21

1/35

گردآوری

19

3/28

راهنما

11

1/93

کل

728

188

تألیفی

بر اساس يافتههای جدول  1میتوان دريافت که کتابهای تألیفی با  557عنوان (72/28
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تعداد

درصد

درصد) بیشترين کتابهای نوشتهشده در حوزههای سنجش علم و کتابهای راهنما با 11
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عنوان ( 1/93درصد) کمترين کتابهای نوشتهشده در حوزههای سنجش علم را به خود
اختصاص دادهاند.
پاسخ به پرسش دوم :روند نشر کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه بوده
است؟
الزم به ذکر است که از سال  1977-1918بهطورکلی  21عنوان کتاب نوشته شده که به
ترتیب  3عنوان در سال  ،1918يک عنوان در سالهای (،1913 ،1931 ،1932 ،1931 ،1919
 1978 ،1929 ،1922 ،1923 ،1951 ،1917و  )1971و بهترتیب  1 ،2 ،3 ،2 ،1و  1عنوان در
سالهای  1972 ،1975 ،1971 ،1972 ،1973و  )1977نوشته شده است که به دلیل پراکندگی
زياد آنها از طراحی نمودار برای آنها جلوگیری شده است.
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نمودار  .1روند نشر کتابهای انگلیسی حوزههای سنجش علم ()1777-1778

بر اساس يافتههای نمودار  1بیشترين کتابهای انگلیسی حوزههای سنجش علم در سال
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 1991با  38عنوان و کمترين کتابها با  1عنوان در سال  1913نوشته شدهاند .همچنین يافتهها
نشان میدهند که روند نشر کتابها در طول سالهای موردنظر نوسانات زيادی داشته و با
افتوخیز بیشتری مواجه بوده است.
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نمودار  .2روند نشر کتابهای انگلیسی حوزههای سنجش علم ()2116-1778

بر اساس يافتههای نمودار  3بیشترين کتابهای انگلیسی حوزههای سنجش علم با 18
عنوان در سال  3812و کمترين کتابها با  1عنوان در سال  1991نوشته شدهاند .همچنین
روند نشر کتابها با کمی نوسان در سالهای  3811 ،3887 ،3883و  3815نسبت به سالهای
قبل صعودی بوده است .همچنین روند نزولی کتابها در سال  3812به دلیل محدوده زمانی
انجام پژوهش که تا جوالی  3812انتخاب شده است.
پاسخ به پرسش سوم :روند نشر پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان چگونه بوده
است؟
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نمودار  .3روند نشر پایاننامههای حوزههای سنجش علم در جهان ()1777-1778
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بر اساس يافتههای نمودار  2بیشترين پاياننامههای انگلیسی حوزههای سنجش علم با 33
عنوان در سال  1997و کمترين آنها با  1عنوان در سالهای  1979و  1911نوشته شدهاند و
در سال  1979هیچ پاياننامهای در حوزههای سنجش علم نوشته نشده است .همچنین
بهطورکلی روند نشر پاياننامهها با کمی نوسان سیری صعودی داشته است.
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نمودار  .4روند نشر پایاننامههای حوزههای سنجش علم در جهان از سال ()2116-1778

بر اساس يافتههای نمودار  1بیشترين پاياننامههای انگلیسی حوزههای سنجش علم با 181
عنوان در سال  3815و کمترين آن با  12عنوان در سال  3888نوشته شدهاند .همچنین
بهطورکلی روند نشر پاياننامهها با کمی نوسان در سالهای  3881و  3889نسبت به سالهای
قبل سیری صعودی داشته است و سیر نزولی پاياننامهها در سال  3812به دلیل محدوده زمانی
انجام پژوهش که تا جوالی  3812است.
پاسخ به پرسش چهارم :رويکرد موضوعی کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

58

چگونه بوده است؟
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بر اساس يافتههای نمودار  ،1موضوعات تحلیل پروانههای ثبت اختراع و تحلیل استنادی
به ترتیب با  132و  133عنوان بیشترين موضوعات کتابهای نوشتهشده در حوزههای سنجش
علم در جهان را داشتهاند و موضوعات هماستنادی و ضريب تأثیر مجالت بهطور مشترک
هرکدام با  9عنوان کمترين موضوعات کتابهای نوشتهشده در حوزههای سنجش علم در
جهان را داشتهاند.
پاسخ به پرسش پنجم :رويکرد موضوعی پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان
چگونه بوده است؟
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بر اساس يافتههای نمودار  ،5موضوع تحلیل استنادی با  152عنوان بیشترين موضوعی
است که در پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان موردبررسی قرار گرفته و موضوع
اطالعسنجی با  11عنوان کمترين موضوعی است که در پاياننامههای حوزههای سنجش علم
در جهان بررسی شده است.
پاسخ به پرسش ششم :بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در جهان در چه رشته-
هايی انجام شده است؟
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نمودار  .6رویکرد پژوهشی حوزههای سنجش علم جهان در رشتههای دیگر

يافتههای نمودار  2نشان میدهد که بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در
رشتههای علوم کامپیوتر ،آموزش عالی ،مديريت ،کتابداری و علم اطالعات ،علم و دانش
عمومی ،فناوری اطالعات و پزشکی موردبررسی قرار گرفته و کمترين پژوهشهای
حوزههای سنجش علم در رشتههای اخالق ،تاريخ ،فلسفه ،مطالعات زنان و حقوق صورت
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گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
تحلیل محتوای کتابها و پاياننامههای حوزههای سنجش علم ،جهت سیاستگذاری در
اين حوزهها برای رسیدن به جايگاه مطلوب در سطوح ملی و بینالمللی اهمیت بسیاری دارد،
لذا تحلیل محتوای متون منتشر شده در اين زمینه میتواند نقاط قوت و ضعف موضوعات

61
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کارشده ،ابعاد مختلف و خألهای موجود در حوزههای سنجش و ارزيابی علم را مشخص
کرده و ز مینه بهبود و ارتقای توسعه علمی کشورها را فراهم کند .نتايج نشان داد که بیشتر
کتابهای حوزههای سنجش علم در جهان تألیفی هستند و موضوعات علمسنجی،
کتابسنجی ،تحلیل استنادی ،ارزيابی عملکرد پژوهشگران ،ارتباطات علمی و وبسنجی
بیشترين موضوعات کتابها و پاياننامههای حوزههای سنجش علم در جهان را داشتهاند.
ولی يافتههای پژوهشهای برايرپور ( ،)1219سهیلی و عصاره ( )1217و سهیلی ،دانش و
فتاحی ( ،)1291جمالی مهمويی ،نیکزاد و علیمحمدی ( ،)1298علیان و ياری (،)1291
عرفانمنش ،گرايی و بصیريان جهرمی ( )1291در ايران نشان داد که بیشتر به موضوعات
استاندارها ،مدلها ،رويکردها ،موضوعات و اطالعات علمی حوزه کتابداری ،شاخصها و
ترسیم نقشه و ساختار علم ،سنجش بروندادهای علمی و تحلیل وضعیت استنادی حوزهها و
زمینههای علمی ،همکاریهای علمی ،مدلسازی و سنجههای آماری ،ماهیت پويای وب در
ارزيابی عملکرد پژوهشگران ،کمیت اين آثار و عدم تنوع در استفاده از روشها و
موضوعات ،مسئلهمحور نبودن و کیفیت پايین اين پژوهشها در مقايسه با آثار بینالمللی،
تألیفی بودن ،پژوهشی بودن ،کمّی بودن و متکی بودن به دادههای پايگاههای اطالعاتی
موسسه اطالعات علمی آمريکا ،داشتن شبکه هم تألیفی ،اشتراکگذاری آثار علمی در
شبکههای اجتماعی ،میزان رؤيتپذيری و استناد به آنها از مهمترين موضوعات حوزههای
سنجش علم در ايران هستند؛ که اين نتايج نشانگر اهمیت و جايگاه بیشتر اين موضوعات در
میان دانشجويان ،پژوهشگران و متخصصان اين حوزهها در جهان و ايران بوده است .همچنین
ازلحاظ روند نشر ،انتشار کتابها و پاياننامههای اين حوزهها علیرغم داشتن نوسانات کم
و باقری ( )1217و حمیدی ،اصنافی و عصاره ( ،)1217يافتههای پژوهشهای علیجانی و
کرمی ( ،)1219برايرپور ( ،)1219علیپور و خاصه ( ،)1298جمالی مهمويی ،نیکزاد و
علیمحمدی ( ،)1298خاصه ( ،)1291شرفی و نورمحمدی ( ،)1291سهیلی ،دانش و فتاحی
( ،)1291منصوری ،عصاره و حیدری ( ،)1291علیان و ياری ( ،)1291صديقی (،)1292
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اوزون ( ،)3883چندراشکارا و راماسش ( ،)3889استاس ،کاسیدی ،ارجیا و يینگ (،)3811
لوخنده ( )3812را که در آنها بیشتر به اين موضوعات پرداخته شده و روند رشد صعودی
داشتهاند ،تأيید میکند.
مقايسه تحلیل محتوای حوزههای سنجش علم در جهان و ايران نشان میدهد که
موضوعات کتابها و پاياننامههای دانشجويان و پژوهشگران حوزههای سنجش علم
همپوشانی دارند و شايد داليل آن را در تکرار و تقلید از موضوعات بررسی شده در
دانشگاهها ،سازمانها و کشورهای مختلف ،عدم شناسايی نیازها و آخرين پیشرفتهای
پژوهشی جامعه علمی ،عدم کنجکاوی و کشش علمی پژوهشگران در انتخاب موضوعات
جديد ،آشنا نبودن دانشجويان به مبانی مفهومی ،نظريههای علمی ،عدم آشنايی اساتید،
دانشجويان و پژوهشگران حوزههای سنجش علم با زبانهای ديگر کشورها برای انتخاب
موضوع از منابع و متون ديگر کشورها توسط پژوهشگران دانست .عالوه بر اين نتايج نشان
داد که بیشترين پژوهشهای حوزههای سنجش علم در جهان در حوزههای علوم کامپیوتر،
آموزش عالی ،مديريت ،کتابداری و علم اطالعات و فناوری اطالعات است که شايد علت
اين امر را در سنجش و ارزيابی تولیدات علمی منتشر شده در اين حوزه توسط اساتید،
پژوهشگران و دانشجويان و يا در ارتباط میانرشتهای اين رشتهها با حوزههای سنجش علم
دانست.
با توجه به نتايج پژوهش میتوان گفت که شايد داليلی مانند ظهور وب و فناوریهای
پیشرفته در عرصه علم و فناوری ،گسترش شبکههای اجتماعی و علمی ،همکاری علمی در
سطح ملی و بینالمللی ،رقابت جوامع علمی و پژوهشگران با همديگر برای رؤيتپذيری
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

بیشتر در دنیای مجازی و ديده شدن آثار علمی آنها در محیط وب در حوزههای ارتباطات
علمی و وبسنجی ،سیاستگذاری علمی در حوزههای علم و فناوری ،افزايش تولیدات
علمی و مديريت آنها ،ارتقای بهرهوری علمی و پژوهشی ،ترسیم نقشه علم ،تحلیل وضعیت
پژوهش و توسعه کشورها و برنامهريزی برای رسیدن به جايگاه مطلوب علمی در سطح
بینالمللی در حوزههای ارزيابی عملکرد پژوهشگران ،علمسنجی و کتابسنجی ،تعیین منابع
هسته ،نويسندگان هسته ،شناسايی مجالت ،کشورها ،يا سازمانهای بیشتر مورد استناد واقع
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شده ،تعیین میزان روزآمد بودن نوشتههای علمی ،سیاستگذاری برای مجموعهسازی
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،ردگیری گسترش انديشهها و رشد متون علمی و ارتقای
کنترل کتابشناختی منابع علمی در حوزه تحلیل استنادی سبب شده تا اين موضوعات در
پژوهشها و کتابهای نوشتهشده توسط پژوهشگران حوزههای سنجش علم بیشتر مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفته و ازلحاظ روند نشر نیز روزبهروز به تعداد انتشار منابع اين حوزهها
افزوده شود؛ بنابراين پیشنهاد میشود :پژوهشگران ،دانشگاهها و مؤسسات درگیر در
حوزه های سنجش علم برای بهبود محتوای منابع منتشر شده در حوزههای سنجش علم به
انجام پژوهشهای جديد ،کاربردی ،تحلیلی و کیفی در اين زمینهها بپردازند؛ نظامهای
اطالعاتی پاياننامهها ،طرحها و اولويتهای پژوهشی حوزههای سنجش علم برای انتخاب
موضوع و جلوگیری از انجام پژوهشهای تکراری طراحی شود؛ خألهای پژوهشی در تمام
گرايشهای حوزههای سنجش علم شناسايی و نیازسنجی شوند؛ از پاياننامهها و پروژههای
پژوهشی در حوزههای سنجش علم حمايت شود؛ برای انتخاب موضوع از منابع بینرشتهای
کمک گرفته شود؛ همايشها و کنفرانسهای بینالمللی برای معرفی حوزههای پژوهشی
جديد و اولويتهای پژوهشی اين حوزهها برگزار شود؛ تعامل و همکاری علمی بین افراد،
مؤسسات و دانشگاهها برای انجام پژوهشهای اين حوزهها بیشتر شود؛ سرفصلهای درسی
متناسب با پیشرفتهای کنونی در اين حوزهها تنظیم شود؛ گرايشهای تحصیلی ،سرفصلها
و برنامههای درسی در تمام گروههای آموزشی آسیبشناسی شوند؛ و دانشجويان برای
انتخاب موضوع از منابع اطالعاتی مختلف موجود در زبانهای ديگر توسط اساتید راهنمايی
شوند.

ابراهیمی ،سعیده؛ ستاره ،فاطمه و حسینچاری ،مسعود .)1295( .بررسی رابطه بین سنجههای

رؤيتپذيری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتريکس پالس .پژوهشنامه
پردازش و مديريت اطالعات.121-115 ،)2(21 ،
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احمدی ،حمید و عصاره ،فريده .)1291( .سیر تحول پژوهشهای علمسنجی در ايران.
رهیافت.13-29 ،28 ،
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انتشارات علمی تولیدشده در حوزههای کتابسنجی ،علمسنجی ،اطالعسنجی و
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حیدری ،غالمرضا .)1211( .تأملی بر وجوه تمايز و تشابه واژگان و مفاهیم پايه در حوزهی
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.122-119
سهیلی ،فرامرز و عصاره فريده .)1217( .وبسنجی :تفاوتها و شباهتهای آن با اطالع-
سنجی ،علمسنجی و کتابسنجی .فصلنامه کتاب.331-312 ،)3(71 ،
شرفی ،علی و نورمحمدی ،حمزهعلی .)1291( .تعیین فرايند زيست موضوعات پاياننامههای
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