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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی روند تولیدات علمی حوزه کتابداری و اطالعرسانی طی سالهای - 3882
 3812در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب بوده است .در اين پژوهش به بررسی تعداد  3182مقاله در
حوزه کتابداری و اطالعرسانی که در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب در بازه زمانی 3812-3882
فهرست شدهاند با استفاده از روش علمسنجی به تبیین نويسندگان ،مجالت هسته و کشورهای پیشرو در اين
حوزه پرداخته شد .همچنین برای ترسیم شبکه هم تألیفی نويسندگان و هم سازمانی از نرمافزارهای ساينس
آو ساينس و سايت اسپیس استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد انتشار مقاالت علمی در حوزه کتابداری
و اطالعرسانی در بازه زمانی موردبررسی روندی رو به رشد داشت .همچنین کشورهای اياالتمتحده ،چین
و انگلستان در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در صدر کشورهای پربار قرار داشتند .بهعالوه مجالت انجمن
انفورماتیک پزشکی آمريکا و مديريت اطالعات بهعنوان مجالت هسته که بیشترين تعداد مقاالت در اين
حوزه را به خود اختصاص دادهاند ،شناسايی شدند .در میان نويسندگان «ونکاتش»« ،کافمن» و «باتز» سهم
بسزايی در انتشار مقاالت اين حوزه بر عهده داشتند و بهعنوان نويسندگان هسته شناخته شدند .بررسی نتايج
نشان داد که علیرغم اهمیت و ضرورت انجام فعالیتهای پژوهشی بهصورت مشترک که منجر به افزايش
کیفیت آنها میشود ،در رشته کتابداری و اطالعرسانی میزان همکاری علمی پژوهشگران بسیار پايین است
و پژوهشگران اين حوزه عالقه چندانی به خلق آثار علمی بهصورت گروهی نداشتند.
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مقدمه
همکاری علمی پديده نسبتاً پیچیدهای است که اشتراک توانمندیها و تولید مطالب علمی
جديد را ارتقا میبخشد .همکاری علمی با افزايش پیچیدگی دانش و بهواسطه افزايش تقاضا
برای تخصصی شدن بیشتر و مهارتهای بینرشتهای در پژوهش ايجاد شده است .همکاری
علمی پديدهای است که بهوسیله انواع مختلفی از تعامالت که ارتباطات ،اشتراک توانايیها
و تولید اطالعات علمی را بهبود میبخشد ،تعريف کردهاند (دی استفانو و همکاران .)3811 ،
همکاری علمی به پژوهشگران فرصت میدهد تا قابلیتها و توانايیهای رشتههای
مختلف علمی پژوهشی را با هم ترکیب کنند ،امری که انجام آن بهصورت انفرادی
امکانپذير نیست .همکاری علمی با استفاده از تحلیل الگوهای هم نويسندگی در مقاالت
منتشرشده و نیز با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی قابلبررسی است .هدف
پژوهشگران در همکاری علمی ،بررسی ،تفسیر و بازبینی دانش جهانی است .گروهی از
دانشمندان که با هم کار میکنند ،شبکهای اجتماعی را شکل میدهند .همکاری علمی
ممکن است برای تولید پیشنهاد مالی ،هم نويسندگی در خلق يک اثر علمی و يا اشتراک
ايدهها از طريق بحثهای غیررسمی صورت گیرد .از همکاری علمی اغلب برای اجرای
پژوهشهای بینرشتهای استفاده میشود و پژوهشهای بینرشتهای هدفشان اين است که
نقاط قوت رشتههای متعددی را برای ايجاد رشتهای جديد با هم ترکیب کنند.
همکاری علمی بین نويسندگان در ابتدا بهوسیله شیمیدانان فرانسوی در اوايل قرن 19
میالدی به وجود آمد و تا جنگ جهانی اول رشد آرامی را تجربه کرد و سپس رشد آن
افزايش يافت (عصاره.)3885 ،
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با بهکارگیری روشهای کمی در ارزيابی نوشتههای علمی میتوان تحول عظیمی در
مطالعات مختلف و اطالعرسانی به وجود آورد (ديانی .)1912 ،مطالعات زيادی در رابطه با
میزان همکاری علمی نويسندگان مقاالت در رابطه با مجالت مختلف انجام شده است که
همگی نشان میدهد در سالهای اخیر همکاری و ارتباط پژوهشگران با هم افزايش يافته
است (ديانی1912 ،؛ عصاره و معرفت1211 ،؛ پارسايی محمدی )1211 ،و شواهدی وجود
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دارد که نشان میدهد رابطه معنیداری بین همکاری گروهی و کیفیت بهتر آثار وجود دارد
(هارت .)3888 ،1همکاری علمی نمايشی از کیفیت کار پژوهشگران همکار است و بسیاری
از پژوهشگران در مطالعات خود به افزايش همکاریهای علمی پی بردهاند و همکاری علمی
را يکی از خصوصیات اصلی نظام پژوهشی که بهسرعت در حال تغییر است میدانند (رحیمی
و فتاحی .)1212 ،همکاری علمی فوايد متعددی مانند دسترسی به عقايد و منابع متعدد ،مبادله
اطالعات علمی بهخصوص بین رشتههای مختلف ،يادگیری مهارتهای جديد ،بازدهی
بیشتر ،کیفیت باالی نتايج و ارتقا کیفیت مقاله و همچنین استفاده از تخصص و مهارت
نويسنده همکار دارد (حريری و نیکزاد1298 ،؛ باکووا.)3818 ،3
هم تألیفی رسمیترين جلوه همکاری فکری میان نويسندگان در تولید پژوهشهای علمی
است که عبارت است از مشارکت دو يا چند نويسنده در تولید يک اثر که منجر به تولید
بروندادهای علمی با کمیت و کیفیت باالتری در مقايسه با زمانی که يک فرد بهتنهايی اثری
را تولید و منتشر میکند ،میشود (هادسون.)1992 ،2
با توجه به اينکه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در هر کشور طاليهدار تولید اطالعات
علمی در آن جامعه هستند ،ترسیم و تحلیل شبکههای هم تألیفی پژوهشگران اين مؤسسات
با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل شبکههای اجتماعی زمینهای برای آشکارسازی الگوهای
همکاری میان مؤسسات خواهد بود تا از اين طريق بتوان در برنامهريزیها و
سیاستگذاریهای علمی ،تصمیمات آگاهانهتری گرفت.
برای ترسیم نقشه علمی از گروهبندیهای خوشهای استفاده میشود .خوشهها مجموعه
دادههای شبیه به هم در هر حوزه موضوعی هستند .از طريق خوشهبندی و ترسیم نقشه علمی
جعفری و همکاران.)1298 ،

1. Hart
2. Bukvova
3. Hudson
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شبکههای هم تألیفی درواقع نوعی از شبکههای اجتماعی محسوب شده که به آنها شبکه
همکاریهای علمی نیز گفته میشود .شبکه اجتماعی را میتوان مجموعهای از گرهها

1

(موجوديتهای اجتماعی) و پیوندهای( 3ارتباطات) مرتبط با هريک از اين گرهها معرفی
کرد (برودکا.)3811 ،2
در شبکههای هم تألیفی ،تعدادی از نويسندگان (گرهها) از طريق تألیف مشترک
(پیوندها) به يکديگر متصل شده و تشکیل نوعی شبکه اجتماعی میدهند که ويژگیهای اين
شبکه را میتوان با استفاده از شاخصهای گوناگون تحلیل شبکههای اجتماعی موردبررسی
قرار داد .بهعبارتديگر در شبکههای اجتماعی هم نويسندگی ،دو نويسنده در صورت
دارابودن حداقل يک مقاله مشترک به يکديگر متصل میشوند و مجموعهای از اين تولیدات
مشارکتی ،يک شبکه اجتماعی را تشکیل میدهد .استفاده از شاخصهای تحلیل شبکههای
اجتماعی برای بررسی شبکههای همکاری علمی از طريق هم تألیفی برای نخستین بار توسط
نیومن 1در حوزههای رايانه ،فیزيک و زيست پزشکی استفاده شد (نیومن .)3881 ،تحلیل
شبکههای اجتماعی که ريشه در مباحث انسانشناختی و روانشناختی در دهههای  1928و
 1918میالدی دارد ،امروزه بهطور گسترده بهعنوان الگويی کیفی برای تحلیل پیکربندی
شبکهها و جايگاه و تعامالت میان افراد تشکیلدهنده شبکههای اجتماعی به کار میرود.
از سويی ديگر تجزيهوتحلیل انتشارات هم تألیفی شده روشی استاندارد برای سنجش
میزان درجه همکاری در پژوهش است .همچنین ارزيابی شبکههای هم تألیفی بهمنظور
سنجش پیوند میان مؤسسات و سازمانها ،از روشهای بررسی کم و کیف همکاری علمی
به شمار میرود (الندبرگ و همکاران.)3882 ،5
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شبکهها می توانند اطالعات مفیدی را درباره پیوستگی و وابستگی متقابل پیوند میان
پژوهشگران در کشورهای مختلف نشان دهند (واگنر.)3885 ،2
)1. Node (Vertex
2. link
3. Bródka
4. Newman
5. Lundberg & et al
6. Wagner

ترسیم شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری ...

ازلحاظ تاريخی ،هم تألیفی در ابتدا در حوزههای علوم و علوم اجتماعی بیشتر موردتوجه
قرار گرفت ،اما در سالهای اخیر در حوزههای ديگر ازجمله کتابداری و اطالعرسانی روندی
رو به افزايش داشته است .درعینحال پژوهشها نشان میدهد که بهطورکلی ،تألیف مقاالت
مشترک در حوزه علوم اجتماعی بسیار کمتر از ساير حوزههای علوم است و در علوم انسانی
و اجتماعی ،مقاالت در کل ،تک نويسندهای هستند (ملین.)3881 ،
پژوهش حاضر در جهت رسیدن به اهداف زير گام برمیدارد :تعیین سطوح و ساختار
شبکه هم تألیفی پژوهشگران در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب در بازه زمانی 3882
تا  3812که برای رسیدن به اين اهداف پاسخ به پرسشهای زير ضروری است:
 میزان رشد انتشارات علمی پژوهشگران در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی 3882تا  3812چگونه بوده است؟
 کشورهای پیشرو در زمینه انتشار مدارک علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی 3882تا  3812کدماند؟
 زبان غالب انتشارات علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی  3882تا  3812بهچه زبانی هستند؟
 مجالت هسته حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی  3882تا  3812کدماند؟ کدام نويسندگان در زمینه انتشار مدارک علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی 3882تا  3812فعالترند؟
 ساختار شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی  3882تا 3812به چه صورت است؟
 -شبکه همکاری سازمانهای برتر در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی  3882تا 3812

بررسی متون مربوط به حوزه کتابداری گويای اين امر است که در ايران در زمینه
شبکههای هم تألیفی در زمینه کتابداری ،پژوهشهای متعددی انجام شده است .بهعنوانمثال
عرفان منش و حسینی ( )3815در بررسی  18سال عملکرد مجله بینالمللی علوم اطالعرسانی
و مديريت اطالعات ،به ترسیم و تحلیل عملکرد  11موسسه داخلی و خارجی دارای تألیف
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در مجله مذکور پرداختند .يافتههای پژوهش آنها نشان داد که دانشگاههای شیراز ،اصفهان،
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الزهرا ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد و مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری،
مهمترين جايگاه را در شبکه هم تألیفی مقالههای منتشرشده در مجله بر اساس شاخصهای
خرد تحلیل شبکههای اجتماعی داشتند.
عرفان منش و بصیريان جهرمی ( )1293در مقاله خود به بررسی شبکه هم تألیفی فصلنامه
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات پرداختند .آنان به معرفی مهمترين
نويسندگان دارای جايگاه در میان کلیه مقاالت پرداختند .سعید رضايی شريفآبادی ،صديقه
محمد اسماعیل و رحیم علیجانی باالترين جايگاه را به خود اختصاص دادهاند و درمجموع
شبکه هم تألیفی اين مجله با ويژگیهای يک شبکه جهان کوچک مطابقت دارد.
عصاره و همکاران ( )1291در مقاله خود با عنوان بررسی سنجه مرکزيت در شبکه هم
تألیفی مقاالت مجله علم اطالعات به بررسی شبکه اجتماعی هم تألیفی مجالت اين حوزه
در پايگاه تامسون رويترز پرداختهاند .آنان برای تحلیل دادهها از نرمافزار يوسی نت استفاده
کردند و مهمترين نويسنده را به لحاظ مرکزيت درجهای و مرکزيت بینابینی ،بردار ويژه و
نزديکی تعیین نمودند .نتايج پژوهش حاکی از تراکم شبکهای پايین بود .بهعالوه آنان به اين
نتیجه رسیدند که سنجههای مرکزيت اين حوزه در مقايسه با ساير حوزهها میزان پايینی را به
خود اختصاص داده است.
در پژوهشی ديگر حريری و نیک زاد ( )1298شبکههای هم تألیفی در مقاالت ايرانی
رشتههای کتابداری و اطالعرسانی ،روانشناسی ،مديريت و اقتصاد طی سالهای - 3888
 3889را بررسی کردند .نتايج نشان داد که بیشترين مشارکت در تولید مدارک دو و سه
نويسندهای بوده و نويسندگان رشته روانشناسی به چند نويسندگی گرايش بیشتری داشتند.
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رشته کتابداری در کل نسبت به سه رشته ديگر ازلحاظ همکاری در جايگاه پايینتری قرار
داشت .همچنین میانگین ضريب همکاری بین پژوهشگران کتابداری و اطالعرسانی 8/81
بود و پژوهشگران اين رشته عالقه چندانی به مشارکت گروهی نداشتند.
دانش و همکاران ( )1211در پژوهشی به بررسی کلیه مقاالت منتشرشده در حوزه
کتابداری و اطالعرسانی در پايگاه امرالد در سالهای  3881-3882پرداختند .نتايج تحلیل
دادهها حاکی از آن است که  1238مقاله با همکاری  18728پژوهشگر منتشر شده است.
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در مطالعه ديگری فرج پهلو ( )3881به بررسی آثار گروهی نويسندگان ايرانی حوزه
کتابداری و اطالعرسانی در چهار مجله تخصصی فارسی طی سالهای  3882-3881پرداخت
تا دامنه تالش های اين نويسندگان را در تولید و انتقال دانش و اطالعات به جامعه مشخص
کند .يافتههای حاصل از اين پژوهش حاکی از آن است که از مجموع  121مقاله موجود تنها
 32مقاله حاصل همکاری گروهی  11نويسنده بوده است که میانگین  3/81نفر برای تعداد
نويسندگان در هر مقاله به دست آمد که نشاندهنده پايین بودن میزان همکاری گروهی بین
نويسندگان ايرانی اين حوزه است.
پژوهشهای خارجی متعددی در مورد هم تألیفی انجام شده است .در اينجا به مواردی
که ازلحاظ موضوعی با پژوهش حاضر ارتباط دارند ،پرداخته میشود.
يان و همکاران )3818( 1شبکه هم تألیفی پژوهشگران کتابداری و اطالعرسانی را در 11
عنوان نشريه بررسی کردند و ويژگیهای کلی شبکه اجتماعی و همچنین عملکرد فردی
پژوهشگران را با استفاده از شاخصهای کالن و خرد موردبررسی قرار دادند.
نتايج پژوهش لئو و همکاران )3885( 3با عنوان شبکههای هم تألیفی در جامعه پژوهشی
کتابخانه ديجیتال نشان داد که تعداد انتشارات نويسندگان بین  1و  33اثر بوده است که 1
نويسنده بیش از ده مقاله 71 ،درصد نويسندگان فقط يک مقاله و  95درصد از آنان سه مقاله
يا کمتر منتشر کردهاند .تقريباً  73درصد از نويسندگان وابستگی سازمانی به مؤسسات
آمريکايی دارند .همچنین بیشترين تعداد مقاالت بهصورت هم تألیفی با دو نويسنده به
نگارش درآمده است.
هارت ( )3888در بررسی آثار گروهی منتشر شده توسط کتابداران دانشگاه ايالت
هسته کتابداری و اطالعرسانی نسبت به ساير مجالت علمی داوری شده و مجالت علمی
داوری نشده بیشتر است ،بهطوریکه از مجموع  215مقاله علمی منتشر شده توسط  59کتابدار
اين دانشگاه 328 ،مقاله دارای يک نويسنده بودند و  15مقاله دو يا بیش از دو نويسنده داشتند.

سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

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

1. Yan & et al
2. Liu & et al
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آجی فیروکی و همکاران )1991( 1در پژوهشی ،شاخصهای هم تألیفی 3را برای اولین
بار معرفی کردند و هرکدام از آنها را از سال  1921تا  1912برای رشته کتابداری و
اطالعرسانی محاسبه نمودند .يافتههای آنها نشان داد که همکاری میان پژوهشگران رشته
کتابداری و اطالعرسانی در سال  )8/17( 1912بیشتر از  )8/85( 1921برآورد شد.
در اين راستا پژوهش حاضر جهت شناخت کشورهای پرکار ازنظر تولید مقاالت علمی
حوزه کتابداری و اطالعرسانی و بررسی وضعیت نويسندگان و پژوهشگران پرکار اين حوزه
است .در کنار بررسی شاخصهای مهم علمسنجی بررسی مجالت هسته حوزه کتابداری و
اطالعرسانی که مقاالت پر استناد در آنها چاپ شدهاند ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
مطالعه روند رشد اين حوزه برای سنجش اهمیت موضوعات مربوط به بحث کتابداری و
اطالعرسانی از ديگر اهداف کاربردی اين مقاله است.
مرور پژوهشهای موجود نشان میدهد که ابعاد گوناگون مشارکت علمی پژوهشگران
حوزه کتابداری و اطالعرسانی کشور تاکنون موردمطالعه قرار نگرفته است .بررسی
مشارکت علمی پژوهشگران يک حوزه کاربردهای مهمی در سیاستگذاریهای علمی
داشته و ابزار مناسبی برای برنامهريزان فعالیتهای پژوهشی فراهم میآورد تا عالوه بر ارزيابی
و کنترل پیشرفتهای حاصلشده در فعالیتهای پژوهشی ،کاستیها و نواقص موجود را نیز
شناسايی کرده و درصدد رفع آن برآيند .ازآنجاکه مشارکت علمی و همکاری گروهی
نويسندگان نقش مهمی در عرصه علم و دانش دارد ،پژوهش حاضر به بررسی جنبههای
گوناگون همکاریهای علمی حوزههای کتابداری و اطالعرسانی میپردازد.
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع کاربردی توصیفی است که در آن از روش ترسیم نقشه علمی استفاده
شده که يکی از روشهای علمسنجی است .جامعه پژوهش ،کلیه مقاالت علمی مربوط به
حوزه کتابداری و اطالعرسانی در بازه زمانی  3812-3882در پايگاه مجموعه هسته علوم
1. Ajiferuke & et al
2. CI, DC, CC
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تحت وب 1است .ابتدا در بخش جستجوی پايگاه کلیدواژه فناوری اطالعات 3در بازه زمانی
مطرحشده يعنی  3812-3882جستجو گرديد ،سپس در قسمت موضوعات ،موضوع
کتابداری و اطالعرسانی 2و در بخش نوع مدارک ،مقاالت انتخاب شد و نتايج مربوط به آن
استخراج گرديد که شامل  3182مقاله ثبت شده بود .برای استخراج دادهها و قابل خوانده
شدن آنها توسط نرمافزار ساينس آو ساينس 1ابتدا آنها بهصورت متن ساده 5در فايلهای
 588مدرکی درآورده شد و درنهايت پس از ادغام تمامی اين فايلها ،يک فايل کلی از همه
اقالم به دست آورده شده و در رايانه ذخیره شدند.
برای بررسی نرخ رشد انتشارات علمی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالعرسانی طی
دوره زمانی موردبررسی از مدل رگرسیون نمايی استفاده شد .مدل رگرسیون نمايی مدلی
است که در تحلیلهای روند رشد مورداستفاده قرار میگیرد.
درنهايت نقشه علمی حوزه موضوعی کتابداری و اطالعرسانی رسم و خوشههای مهم در
آنها شناسايی شدند .شبکه هم تألیفی نويسندگان با استفاده از نرمافزار مصورسازی ساينس
آو ساينس ترسیم شد .برای ترسیم شبکه همکاری علمی در سطح سازمانی ،با انتخاب چند
دانشگاه و موسسه برتر ازنظر میزان تولیدات و همکاریهای علمی و با پااليش کردن دادهها
به دانشگاه و مؤسسات منتخب ،از نرمافزار سايت اسپیس 2استفاده شده است .برای واضح
بودن شبکه هم نويسندگی ،مقاالتی که حداقل دو بار در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت
وب مورد استناد قرار گرفته بودند ،انتخاب شدند.

یافتههای پژوهش
زمانی  3812-3882را نشان میدهد .بر اساس اطالعات نمودار  ،1بیشترين انتشارات علمی
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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در زمینه کتابداری و اطالعرسانی مربوط به سال  3815با  258مدرک ( 13/5درصد) است.
روند رشد انتشارات علمی در زمینه کتابداری و اطالعرسانی افزايشی بوده بدين ترتیب که
تا سال  3815رو به افزايش ،سپس از سال  3811تا  3815مقداری رو به کاهش نهاده است.
رشد علمی حوزه کتابداری و اطالعرسانی در اين بازه زمانی از  152مقاله در سال  3882به
 258مقاله در سال  3815افزايش يافته است .با توجه به مدل رگرسیون نمايی ،نتايج پژوهش
نشاندهنده رشدی معادل  12/92درصدی در انتشارات علمی حوزه کتابداری و اطالعرسانی
است.
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نمودار  .1روند رشد انتشارات علمی حوزه کتابداری در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب
طی 2116-2106

جدول  1انتشارات علمی کشورهای فعال حوزه کتابداری و اطالعرسانی در طول دوره
مطالعه را نشان میدهد .همانطور که جدول نشان میدهد اياالتمتحده فعالترين کشور و
دارای بیشترين تعداد انتشارات علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی است .اياالتمتحده
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01

با اختصاص  %58انتشارات علمی به خود پربارترين کشور ،پسازآن چین ( ،)%11/5انگلستان
( ،)%18/9کانادا ( )%18/3و تايوان ( )%1/1در رديف کشورهای فعال در زمینه انتشارات
علمی حوزه کتابداری و اطالعرسانی هستند .ستون آخر جدول  1انتشارات علمی منتشرشده
توسط هر کشور تقسیمبر تعداد جمعیت آن کشور را نشان میدهد (رتبه بهینهشده).
هنگامیکه بهرهوری کشورها بر اساس تعداد جمعیت محاسبه شد ،پنج کشور پربار در

ترسیم شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری ...

انتشارات علمی (پس از ارزيابی مجدد اندازه جمعیت مربوطه) سنگاپور ،فنالند ،تايوان،
استرالیا و دانمارک است.
جدول  .1انتشارات علمی کشورهای فعال در حوزه کتابداری و اطالعرسانی
در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب طی 2116-2106
تعداد

تعداد انتشارات/

رتبه

جمعیت (میلیون)

بهینهشده
1

%58.88

231,111,138

1 /2

1

اياالتمتحده

1182

1,271,338,888

8 /1

19

3

چین

328

%11.517

2 /2

18

2

انگلستان

311

%18.912

25,121,323

2

1

کانادا

385

%18.325

25,151,771

5 /1

5

تايوان

122

%1.123

32,211,821

7

2

2

کره جنوبی

157

%7.123

58,392,129

2 /1

11

7

استرالیا

155

%7.723

32,711,129

2 /7

1

1

سنگاپور

92

%1.257

5,525,883

11/2

1

9

آلمان

11

%1.187

11,112,115

1

11

18

اسپانیا

11

%1.187

12,111,329

1 /9

13

11

هلند

17

%1.257

12,922,538

5 /1

7

13

برزيل

28

%2.885

387,117,531

8 /3

11

12

هند

59

%3.951

1,211,858,537

8

38

11

فرانسه

51

%3.551

22,181,215

8 /7

12

15

فنالند

15

%3.352

5,113,812

9

3

12

آفريقای جنوبی

11

%3.382

51,952,938

8 /1

15

17

مالزی

12

%3.152

28,221,887

1 /1

12

11

سوئد

29

%1.952

9,791,171

1 /2

9

19

ايتالیا

25

%1.752

28,183,815

8 /5

17

38

دانمارک

23

%1.283

5,272,883

2 /1

5

همانطور که جدول  3نشان میدهد انگلیسی زبان غالب بسیاری از انتشارات علمی بود.
 %97/2از انتشارات علمی حوزه کتابداری و اطالعرسانی به زبان انگلیسی و فقط  %3/7از
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رتبه

کشور

انتشارات

درصد

جمعیت (میلیون)

آنها به زبان های ديگر بود .غالب بودن زبان انگلیسی در انتشارات علمی پايگاه مجموعه
00

فصلنامه مطالعات دانششناسی

هسته علوم تحت وب امری متعجب کننده نیست به دلیل اينکه تأکید اين پايگاه از سالها
قبل بر انتشارات انگلیسیزبان است (بیگلو.)3887 ،1
جدول  .2زبان انتشارات علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت
وب طی 2116-2106
رتبه

زبان

تعداد انتشارات

درصد

1

انگلیسی

3721

%97/2

3

پرتغالی

11

%1/2

2

اسپانیايی

11

%8/2

1

مجارستانی

7

%8/3

5

ايتالیايی

3

%8/1

2

ترکی

3

%8/1

7

فرانسوی

1

%8/8

1

رومانیايی

1

%8/8

لیست مجالت تخصصی معتبر دارای انتشارات علمی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی
از پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب استخراج شد 38 .مجله فعال که دارای بیشترين
انتشارات در حوزه کتابداری و اطالعرسانی بودند انتخاب شدند .بر اساس قانون پراکندگی
مجالت برادفورد تعداد کمی از مجالت در يک حوزه موضوعی بیشترين تعداد مقاالت مهم
آن حوزه را منتشر میکنند که به آنها مجالت هسته گفته میشود (بیگلو و همکاران.)3811 ،
مجله انجمن انفورماتیک پزشکی آمريکا 3با انتشار  %18/5انتشارات علمی در حوزه کتابداری
و اطالعرسانی ،مجله مديريت اطالعات 2با انتشار  %1/37انتشارات علمی و مجله سیستمهای
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02

اطالعات مديريت 1با انتشار  %7/19انتشارات علمی به ترتیب بیشترين تأثیرگذاری را در بین
مجالت ديگر از خود نشان دادهاند.

1. Biglu
2. journal of the american medical informatics association
3. information management
4. mis quarterly

... ترسیم شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری

 مجالت هسته حوزه کتابداری و اطالعرسانی در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب.3 جدول
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2116-2106 طی

03

درصد

تعداد انتشارات

کشور

رتبه

%18/5

335

1

%1/37

177

Journal of the American Medical Informatics
Association
Information management

%7/19

129

Mis Quarterly

2

%7/53

121

International Journal of Information Management

1

%2/91

111

Journal of Management Information Systems

5

%2/17

117

Information Systems Research

2

%2/21

112

Journal of Information Technology

7

%2/25

122

European Journal of Information Systems

1

%1/38

98

Journal of the Association for Information Systems

9

%2/29

79

Information Systems Journal

18

%2/22

73

Journal of Strategic Information Systems

11

%2/33

29

Government Information Quarterly

13

%3/98

23

Electronic Library

12

%3/98

23

Journal of Knowledge Management

11

%3/18

28

Information Development

15

%3/53

51

Information Technology People

12

%3/12

53

Journal of Global Information Management

17

%3/21

51

11

%3/21

51

%3/31

11

Information Technology Management
Journal of the American Society for Information
Science &Technology
Data Base for Advances in Information Systems

3

19
38

 فهرست ده نويسنده دارای بیشترين انتشارات علمی در حوزه کتابداری و3 نمودار
 را در زمینه3812-3882 اطالعرسانی در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب طی سالهای
 ونکاتش از دانشگاه آرکانزاس، بر اساس اين نمودار.کتابداری و اطالعرسانی نشان میدهد
 مدرک علمی رتبه اول را در حوزه کتابداری و اطالعرسانی تا33 در اياالتمتحده با تولید
 رتبه دوم را کافمن از دانشگاه مینه سوتا در. به خود اختصاص داده است3812 سال
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اياالتمتحده با تولید  31مدرک علمی از آن خود کرده است .رتبه سوم را باتز از دانشگاه
هاروارد در اياالتمتحده با تولید  19مدرک علمی به خود اختصاص داده است.
25
20
15
10
5
0

نمودار  .2ده نویسنده فعال حوزه کتابداری و اطالعرسانی
در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب طی 2116-2106
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نمودار  .3شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالعرسانی
در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب طی 2116-2106

همانطور که شبکه هم تألیفی نشان میدهد (نمودار  ،)2نويسندگان حوزه کتابداری و
اطالعرسانی عالقهای به همکاری مشترک از خود نشان ندادهاند .بهغیراز تعداد دو شبکه
نسبتاً بزرگ ،تمامی آنها بهصورت شبکههای کوچک و غیرقابلتوجه در خلق آثار علمی
نقش داشتهاند .فقط تعداد دو عنصر نسبتاً قابلتوجه در مرکز شبکه خودنمايی میکند که
نشان از ارتباط و همکاری علمی تعدادی از نويسندگان در زمینه موضوعی کتابداری و
اطالعرسانی است .اين دو عنصر بهصورت مشخصتر در نمودار  1به تصوير کشیده شده
است.

هسته علوم تحت وب طی 2116-2106
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نمودار  1تعداد دو عنصر از بزرگترين عناصر شبکه هم تألیفی رشته کتابداری و
اطالعرسانی را نشان میدهد .تعدادی از نويسندگان در ايجاد آن نقش استراتژيک داشتهاند
که اصطالحاً به اين نويسندگان نقطه برش 1گفته میشود .اين نويسندگان عبارتاند از:
«پون» از بیمارستان بريگهام و دانشکده پزشکی هاروارد در اياالتمتحده.3
«لوکاس» از دانشگاه مريلند در اياالتمتحده.2
«سام بامورتی» از دانشگاه ايالتی میشیگان در اياالتمتحده.1
«اوربی» از دانشگاه اموری در اياالتمتحده.5
«باردهان» از دانشگاه تگزاس داالس در اياالتمتحده.2
که در ايجاد بزرگترين عناصر شبکه هم نويسندگی حوزه کتابداری و اطالعرسانی
نقش استراتژيک ايفا کردهاند.
نمودار  5شبکه همکاری سازمانهای برتر در حوزه کتابداری و اطالعرسانی را نشان
میدهد .برای مصورسازی مناسب شبکه همکاری سازمانهای برتر در حوزه کتابداری و
اطالعرسانی فقط عناصر اصلی در نقشه انتخاب شده و نام سازمانهای برتر بهصورت برجسته
در نقشه نشان داده شده است .همانطور که در نمودار  5نشان داده شده است دانشگاه مريلند
از اياالتمتحده برترين سازمان در زمینه انتشار مقاالت در حوزه کتابداری و اطالعرسانی
است .ديگر سازمانها عبارتاند از :دانشگاه ايالتی جورجیا ،دانشگاه هاروارد ،دانشگاه
بريتیش کلمبیا ،دانشگاه ايالتی آرکانزاس و. ...
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نمودار  .5شبکه همکاری سازمانهای برتر در حوزه کتابداری و اطالعرسانی در پایگاه مجموعه هسته
علوم تحت وب طی 2116-2106

بحث و نتیجهگیری
همکاری و مشارکت علمی يکی از مباحث مهم حوزه علمسنجی محسوب میشود که
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه الگوهای مختلف همکاری و مشارکت علمی انجام شده
است .پژوهش حاضر بهمنظور ترسیم شبکه هم تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و
اطالعرسانی طی سالهای  3812-3882انجام شده است.
میکند که تعداد مقالههای علمی هر پانزده سال دو برابر میشود .چنین میزان رشدی را
نمیتوان به يک عامل نسبت داد و میتوان نتیجه گرفت که اين رشد بخشی از ماهیت علم
است .يافتههای مربوط به روند رشد تولیدات علمی در زمینه کتابداری و اطالعرسانی تا سال
 3812نشان داد که بیشترين تولید علمی در سال  3815با تولید  258مدرک رخ داده است.
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روند رشد تولیدات تا سال  3815افزايشی و از سال  3815تا  3812رو به کاهش نهاده است.
درنتیجه میتوان گفت اهمیت تولید منابع اطالعاتی و اشاعه دانش تولیدشده در طول
سالهای متمادی افزايش پیداکرده است .يافتههای پژوهشهای مشابه نیز روند صعودی تولید
منابع اطالعات علمی و افزايش قابلتوجه انتشار مقاالت را نشان میدهند (هولیس3881 ،1؛
آدامز و همکاران .)3885 ،3با مقايسه بین پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه میتوان به اين
نتیجه رسید که پژوهش حاضر در زمینه روند رشد تولیدات علمی همسو با پژوهشهای مشابه
است.
نتايج بررسی در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب نشان داد که کشورهای
اياالتمتحده و چین کشورهای پیشرو ازنظر تولید و انتشار مقاالت علمی در طی  18سال
( )3812-3882هستند و کشور انگلستان در جايگاه سوم جهانی قرار میگیرد .نويسندگان
فعال و پرکار اين حوزه به ترتیب ونکاتش با تولید  33مدرک علمی ،کافمن  31مدرک و
باتز  19مدرک هستند.
نتايج پژوهش نشان داد که انگلیسی زبان غالب بسیاری از انتشارات علمی در پايگاه
مجموعه هسته علوم تحت وب بود .مسلم است که آثار انگلیسیزبان نسبت به ساير زبانها
شانس بیشتری برای بازيابی و مطالعه شدن دارند و درنتیجه از ضريب تأثیر باالتری
برخوردارند ،زيرا زبان انگلیسی زبان غالب بینالمللی است و از طرف ديگر ،تولید علم بیشتر
تحت کنترل کشورهايی انگلیسیزبان ازجمله آمريکای شمالی ،انگلستان ،کانادا و استرالیا
است .زبان میتواند بهعنوان يکی از عوامل مهم در جذب استناد و رؤيت پذيری مقاله در
شبکههای علمی-اجتماعی موردتوجه قرار گیرد .علیرغم اينکه سطح دانش ملی ايران در
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99
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تحلیل شبکه هم تألیفی حوزه کتابداری و اطالعرسانی نشان میدهد که متخصصین
کتابداری و اطالعرسانی کوششی در جهت خلق آثار علمی مشترک از خود نشان ندادهاند
و اين امر بسی بحثبرانگیز است .متخصصینی که مدعی ايجاد همکاریهای علمی در سطح
جهانی هستند و ترسیم شبکههای هم نويسندگی و ساير انواع شبکهها را (هم سازمانی )... ،را
جز توانايی رشته خود قلمداد میکنند ،چرا در خلق آثار علمی بهصورت مشترک جديت و
همکاری از خود نشان نمیدهند (توبهفرمايان چرا خود توبه کمتر میکنند) .اين امر
نشاندهنده پايین بودن روحیه همکاری گروهی بین نويسندگان مقاالت حوزه کتابداری و
اطالعرسانی در پايگاه مجموعه هسته علوم تحت وب در سالهای موردبررسی است .در
مقايسه با پژوهشهای پیشین يافتههای دانش و همکاران نشان میدهد که اکثر مقاالت تألیفی
حوزه کتابداری و اطالعرسانی در جهان مقاالت تک نويسندهای هستند و اينگونه مقاالت
 18/9درصد کل مقاالت را شامل میشوند .همچنین تنها  19/1درصد از مقاالت با همکاری
دو يا بیش از دو نويسنده نوشته شدهاند (دانش و همکاران .)1211 ،همچنین يافتههای پژوهش
ديگر نشان میدهد که از مجموع  121مقاله موردبررسی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی،
تنها  32مقاله ( 11درصد) حاصل همکاری گروهی  11نويسنده بوده که میانگین  3/812برای
تعداد نويسندگان در هر مقاله به دست آمد و اين نشاندهنده پايین بودن میزان همکاری
گروهی بین نويسندگان ايرانی اين حوزه است (فرج پهلو .)3881 ،نتايج پژوهش ديگر نشان
داد که رشته کتابداری ازلحاظ میزان همکاری در جايگاه پايینتری نسبت به رشتههای ديگر
قرار دارد .بهطوریکه در اين پژوهش میانگین ضريب همکاری بین پژوهشگران کتابداری
و اطالعرسانی  8/81بود (حريری و نیک زاد .)1298 ،نتايج پژوهش حاضر با پژوهشهای
تألیف مقاالت مشترک است .از سويی ديگر ،نتايج پژوهش حاضر با پژوهش لئو و همکاران
که عنوان کردند در جامعه پژوهشی کتابخانه ديجیتال بیشترين تعداد مقاالت بهصورت هم
تألیفی با دو نويسنده به نگارش درآمده است ،همخوانی ندارد .شايد اين مغايرت به دلیل
جامعه متفاوت موردبررسی آنها است.
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بررسی نتايج پژوهش نشان داد که برخالف اهمیت همکاری علمی که منجر به کیفیت
انتشارات علمی میشود ،در رشته کتابداری و اطالعرسانی مشارکت گروهی بین
پژوهشگران بسیار پايین است و پژوهشگران اين حوزه عالقه زيادی به همکاری علمی
بهصورت مشترک و گروهی ندارند .عالقه اندک کتابداران در سطح جهان به انجام کارهای
علمی مشترک با توجه به اينکه آنان مدعیان ترويج علم و تشويق ديگر دانشمندان به انجام
کارهای علمی مشترک هستند ،تأملبرانگیز است .اين پژوهشگران میتوانند به تشکیل
تیمهای پژوهشی مبادرت کنند و آثار خود را بهصورت تیمی متشکل از افرادی که هرکدام
بتوانند نقطه قوتی به تیم اضافه کنند شکل دهند و ارتباطهای بین اين تیم افزايش يابد تا
شبکههای اجتماعیای که بین افراد صورت میگیرد منسجمتر شده و بهرهوری اين افراد نیز
افزايش يابد .از سويی ديگر توجه دانشمندان تمامی رشتههای علمی در جهت انجام
کارهای پژوهشی بهصورت تیمی ،مسئلهای است که بايد بهصورت جدی توسط مسئولین
پژوهشی کشورها موردتوجه قرار گیرد و راهکارهای اجرايی و منطقی برای ترغیب
پژوهشگران به انجام کارهای گروهی که موجب افزايش کیفیت و غنای کارهای
تحقیقاتی آنها میشود ،اتخاذ نمايند.
بهطورکلی میتوان گفت که با توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهشهای انجام شده در
حوزه علوم اجتماعی ،بهويژه در علوم کتابداری و اطالعرسانی به نظر میرسد نويسندگان
اين حوزه در مقايسه با نويسندگان ساير حوزههايی چون رياضی و علوم تجربی و طبیعی
(گلینی مقدم و طاهری1292 ،؛ عصاره و همکاران1292 ،؛ اسدی و همکاران )1298 ،گرايش
چندانی به همکاری علمی مشترک ندارند .پیشنهاد میشود پژوهشی برای بررسی علل و
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