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Abstract 

Objective: One of the main aspects of scientific journals is their scientific output, i.e. their 

published papers. The scientific output of a journal should be evaluated from a scientometric 

perspective regularly for its development in the field, determining highly-productive and more 

influential authors, co-authorship patterns, co-word occurrences, keyword clusters and so on. 

This study aimed at evaluating the research performance and visualizing the scientific maps of 

the Library and Information Science Quarterly in the 10-year time span of 2009-2018.  

Methodology: This study is an applied scientometric analysis. All 370 published papers of the 

journal published in its 40 issues and indexed in the Islamic Science Citation Index (ISC) in the 

time span of 2009-2018 were extracted and needed data were modified by a predetermined 

protocol and the output was mapped and analyzed in different appropriate software packages 

(NetDraw for mapping co-authorship patterns, VOSviewr for visualizing keyword co-

occurrences and Ucinet for determining the authors' centrality rankings).  

Findings: The geographical distribution of authoring institutes showed that authoring 

institutions were from different universities in Iran with Ferdowsi University of Mashhad in the 

first rank. The highly-productive and most influential authors' status regarding their published 

papers, received citations and h-indices were appropriate in the journal, as they were affiliated 

to some main research institutes and universities active in the field of library and information 

science in Iran. The co-authorship pattern was mainly two-authored collaboration. Collaborating 

authors' degree, betweenness and closeness centrality rankings showed their effective 

relationship and interaction with each other in the field. The keyword co-occurrence map 
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showed the journal's attention to the topics in library and information studies, including among 

others university libraries and their users. The mapped subject clusters showed 8 subject clusters 

and demonstrated that the journal prioritized scientometrics and science policy-making and 

knowledge organization as well as the library management.  

Conclusion: This journal has found its way in the field of Library and Information Science. The 

subjects that were considered in the journal accord with those of the World. As receiving more 

citations is a main indicator for conceiving a journal as an influential journal in its field, in spite 

of ever-increasing influence of this journal on the library and information field, the total ratio of 

citations per paper should be increased by making the journal more available and the share of 

newly-emerged topics need to be increased in authoring for it. These can be helpful in making 

the journal more prolific and influential in Iran's Library and Information field more than ever. 

 

Keywords: Bibliometrics, Library and Information Science Quarterly, Scientific visualization, 

Scientometrics.  
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 چکیده
سنجی یکی از های علمهاست. تحلیل برونداد مجالت با کمک روشعنی مقالهیکی از مهمترین وجوه مجالت علمی، بروندادهای آن، ی هدف:

کتابداری و  ههای علمی فصلنامهای مهم ارزیابی عملکرد علمی آنهاست. هدف این تحقیق تحلیل برونداد پژوهشی و ترسیم نقشهروش
 ( است. 8831-8811طی یک دوره ده ساله )رسانی  اطالع

و  شد استخراج و جستجو ایران علوم استنادی پایگاه در 8831-8811 دهه برای فصلنامه این در شده منتشر هعنوان مقال 813 ههم روش:

سنجی، در انواع های علمشده، به منظور استخراج و ترسیم انواع شاخصتعیین پیش های الزم پس از اصالحات ضروری، طبق پروتکلی ازداده
 و مقاالت نویسندگان تألیفیهم هایشاخص ترسیم برای Netdrawسب با هر شاخص )افزارهای تحلیل و نگاشت علمی متنانرم

VOSviewer و واژگان رخدادی-هم تعیین برای Ucinet های حاصل تحلیل وارد و خروجی های مرکزیت نویسندگان(شاخص تعیین برای
 شد. 

ر از نظر تولید مقاله و اثرگذار به لحاظ دریافت استناد و شاخص اچ توزیع جغرافیایی مؤسسات تولیدکننده و وضعیت نویسندگان پرکا ها:یافته

ژوهشگران در نگارش نویسندگان حاکی از تعامل مؤثر پ های رتبه، بینابینی و نزدیکیمناسب بود. الگوی تألیف گروهی و مرکزیت فصلنامهدر 
های موضوعی ها بود. خوشهث جدید حوزه و مسائل مهم کتابخانهتوجه به مباح هدهندرخدادی کلیدواژگان پربسامد نشانآثار بود. تحلیل هم

 ها داشت. سنجی و سازماندهی دانش و مسائل مرتبط با مدیریت کتابخانهشده هم نشان از برجسته بودن موضوع علمترسیم

پذیر شدن بیشتر و اشد، الزم است با دسترسرسانی اثرگذار بها و اطالع: هر چند فصلنامه توانسته است، به ویژه در حوزه کتابخانهگیرینتیجه

 استناد به مقاله را افزایش دهد و سهم موضوعات نوپدید در تدوین مقاالت آن بیشتر شود. ظر گرفتن تمهیداتی دیگر، نسبت کلن در

 

 .های علمینقشه سنجی،، کتابرسانیکتابداری و اطالع هفصلنامسنجی، سازی علم، علمدیداریها: کلیدواژه
 نوع مقاله: پژوهشی

---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه
 .883-11، صص. 38ی شماره پیاپ، 8، شماره 40، دوره 8033رسانی،  کتابداری و اطالع

 85/4/33پذیرش:  تاریخ - 5/84/31ارسال:  تاریخ
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 مقدمه 

های کمّی ارزیابی و سنجش کرد که اخصتوان با استفاده از شحجم عظیم اطالعات علمی عصر حاضر را می

ترین سنجی از متداولشود. فنون علمسنجی استفاده میهایی همچون علمبرای انجام این امر، از روش

سنجی با های علمی و بروندادهای پژوهشی و مدیریت پژوهش است. علمهای سنجش و ارزیابی فعالیت روش

های علمی را ید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهشهای کمّی مربوط به تولاستفاده از داده

  .(8931کند )سهیلی، خاصه و کرانیان، های آن را مشخص میتوصیف، بررسی و ویژگی

 رشد روند یا تولیدات تعداد مؤسسات، و نویسندگان همکاری های شبکه تحلیل به سنجی علم مطالعات

پدیدآورندگان، تحلیل محتوای مقاالت  موضوعی تخصص مؤسسات، و افراد پرتولیدترین شناسایی انتشارات،

های سنجشی مربوط به سنجی و شاخههای علمپردازد که همگی بخشی از جنبهشده در مجله و... می منتشر

یا  نگاشت از علمی های حوزه دادن نشان بهتر برای سنجی علم حوزه اخیر، هایسال آن هستند. طی

 ... و استنادیهم تحلیل علمی، همکاری استنادی، روابط چون هاییشیوه با. کند می سازی استفاده دیداری

 (.8931 مصطفوی، و حیدری ها،خزانه) کشید تصویر به را مختلف هایحوزه فکری ساختارهای توانمی

ترین نشریات تخصصی نیز که یکی از بسترهای مناسب و مهم برای معرفی و نمایش آخرین و تازه

(، یکی از 8931دهای علمی متخصصان و پژوهشگران حوزه تخصصی هستند )بشیری و گیلوری، دستاور

  باشند.سنجی میبهترین بسترها برای سنجش مطالعات علم

شناسی در نشریات هسته سنجی مقاالت انتشاریافته در مجالت حوزه علم اطالعات و دانشتحلیل علم

بندی این حوزه، بررسی پویایی آن و کشف روندهای نوظهور و شهتواند برای خواین حوزه در داخل کشور می

ها و نویسندگان پُرکار این حوزه و همچنین پُراستنادترین منابع این حوزه و یافتن شناسایی مؤسسات، دانشگاه

کننده باشد و برای های موضوعی جدید بسیار کمکنویسندگی و کشف خوشههای همالگوهای تألیفی و شبکه

 اندرکاران این مجالت کمک کند.گذاری علمی به دستسیاست

 (،فصلنامه)در اینجا به اختصار: رسانی اطالع و کتابداری هفصلنام در که است این حاضر پژوهش مسئله

ساله  زمانی ده هسنجی در بازهای علمدر حکم یکی از مجالت باسابقه و هسته در این حوزه، وضعیت شاخص

یافته آنان است تا نقش و جایگاه این نشریه و پژوهشگران و منابع نگارش چگونه (8931تا  8911)از سال 

 تعداد نظر از مؤسسات/هادانشگاه این تحقیق عبارتند از: شناسایی برترین هاهداف ویژ . از این رو،مشخص شود

 ترینپرمنبع/ستنادترینمعرفی پُرا .اچ شاخص و استناد تعداد مقاله، تعداد نظر از برتر تعیین نویسندگان مقاله،

منتشرشده، ترسیم  های مقاله تألیف مقاله، شناسایی الگوهای هر در منبع/استناد تعداد میانگین و مقاالت

 و مرکزی جایگاه و تعیین نزدیکی و بینابینی درجه، هایمرکزیت همحاسب و ها مقاله نویسندگیهم هشبک
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رفته  کاربه هایکلیدواژه رخدادیهم تحلیل ها،کلیدواژه ینپُرتکرارتر شبکه، معرفی این پژوهشگران در کلیدی

 .فصلنامه های موضوعیو تعیین خوشه

پژوهشی در حوزه علم -نخستین فصلنامه علمی رسانیکتابداری و اطالع هفصلنامالزم به ذکر است که 

ن شماره آن در کند. این فصلنامه که نخستیشناسی است که آستان قدس رضوی منتشر میاطالعات و دانش

موفق  8911ترویجی کسب کرد و در بهار  -درجه علمی 8918منتشر شد، در زمستان سال  8911پاییز سال 

، تعداد 8931تا پایان سال  (.8931رسانی، کتابداری و اطالع هفصلنام گاهپژوهشی شد )وب -به اخذ درجه علمی

 .شماره از این فصلنامه چاپ شده است 11

 

 پژوهش هپیشین

رخدادی واژگان ها، تحلیل هم گیرد که یکی از آنهای مختلفی صورت میسیم ساختار علم بر اساس روشتر

های علمی توان به بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان متون حوزهاست. با استفاده از این روش می

موضوعی استفاده های مختلف پرداخت و از آن برای سیاستگذاری کلی و انتخاب موضوع پژوهش در حوزه

های پژوهشی های سازنده ساختار حوزهشده برای توصیف محتوای یک مقاله، بلوک های استفادهکرد. کلیدواژه

 هتواند توصیفی کوتاه از حوزه پژوهشی شناخته شود. بنابراین، یک حوزهستند. یک خوشه واژگانی می

اند ورت دوجانبه به یکدیگر متصل شدهپژوهشی به عنوان ساختاری از موضوعات پژوهشی است که به ص

 (.0222، 8)کاالیک

شود. در تحلیل استنادی روابط میان مدارک استنادکننده و مدارک استنادشونده تجزیه و تحلیل می

سنجی است و هدف اصلی آن، ارزشگذاری و تفسیر استنادهای تحلیل استنادی یکی از فنون متداول در علم

پردازند. تحلیل استنادی های علمی میها و دیگر جوامعی است که به فعالیتمانهای نویسندگان، سازمقاله

 .دروهای مختلف علوم به کار میهای ارتباط در حوزهگیری حلقههمچون ابزاری است که برای اندازه

 هشبک آمدن وجود به باعث که است علمی همکاری سنجش هایشاخص از نویسندگی هم یکیهم

بقایی و نوروزی  زاده،حسن) شودمی -(تألیفیهم) نویسندگیهم شبکه یعنی- وهشگرانپژ بین اجتماعی

 تولید در نویسندگان میان فکری همکاری هجلو ترینرسمی عنوان به نویسندگیهم(. 8911 چاکلی،

 میعل بروندادی تولید به که اثر یک تولید در نویسنده چند یا دو مشارکت از است عبارت علمی، های پژوهش

 مستندترین و ترینملموس و از شودمی منجر اثر فردی انتشار و تولید به نسبت بیشتری کیفیت و کمّیت با

 
1. Cahlik 
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 اثر یک کیفیت بردن باال در نویسندگیهم (.8930 پهلو،فرج و عصاره سهیلی،) است علمی همکاری هایشکل

 آثار به نسبت بیشتری تأثیر و نفوذ میزان از مشارکتی علمی کار یک نتیجه در و ستتأثیرگذار علمی

 شودمی استناد بیشتر معموالً نویسنده بیشتری تعداد با به مقاالت که طوری به ؛است برخوردار نویسنده تک

 (.0221 ،8)نیومن

وری پژوهشی المللی ارائه کند، بهرهای جدید را در سطح بینتولید علم، هر دانشی که ایده هدر عرص

های جدیدی اطالق ای از تفکرات و ایدهوری پژوهشی به مجموعهدیگر، بهره شود. به بیانیمحسوب می

شود که پس از مطالعات نظری و عملی، منجر به چاپ مقاله در مجالت معتبر دنیا، ثبت اختراعات و یا  می

 وری در ابعاد مختلفی، از جمله در(. تمایل به سنجش و ارزیابی بهره0228، 0استنادسازی شوند )رانسدل

تردید، توجه جوامع به ارزیابی های پژوهشی پژوهشگران گسترش یافته است. بیزمینه ارزیابی فعالیت

های بشری دارد، باز وری پژوهش، به طور مستقیم به نقش و اهمیتی که پژوهش در توسعه جامعه بهره

ری پژوهش حاصل و های اصیل و ارزشمند که در نتیجه بهرهگردد؛ چرا که افزایش روزافزون پژوهش می

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بر جای تواند اثرات بسیار عمیقی بر تمام حوزهشود، می می

 (.8939گذارد )رضایی و نوروزی چاکلی، 

اجتماعی، یعنی تحلیل افراد برجسته یا  هبندی افراد در شبکنویسندگی، رتبههای همتحلیل شبکه

ای از اجتماعی مجموعه ه(. تحلیل شبک0221، 9اسی است )چاکرابارتی و فالوتسوسمرکزی، امری مهم و اس

کند های مرکزیت مانند مرکزیت درجه یا رتبه، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی را فراهم میسنجه

 (.0221، 1)لیدسدورف

 هدهند و نشان کندگیری میها را اندازهمرکزیت نزدیکی مقدار فاصله یک گره از سایر گره هسنج

(. سنجه مرکزیت نزدیکی، 0220، 5)فرانک استها )یا نویسندگان( پذیری، سالمت و امنیت عاملدسترس

یک عامل با  هنزدیکی، فاصل ههای موجود در شبکه است. سنجبین هر عامل با سایر عامل هترین فاصلکوتاه

از مستقیم یا غیرمستقیم  نظر  صرفدر شبکه، های موجود اش از کُل عاملسایر عوامل را با تأکید بر فاصله

ای برای این است (. مرکزیت بینابینی اساساً سنجه0225، 1کند )هانمن و ریدلبودن پیوند آن را محاسبه می

کنند. مرکزیت بینابینی مربوط به ساختار و ترین مسیرها از یک رأس عبور میکه چه تعدادی از کوتاه

 
1. Newman 

2. Ransdel 

3. Chakravarti & Faloustsos 

4  Leydesdorff 

5.  Frank 

6  . Hanneman and Riddle 
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ها در یک شبکه قرار گرفته دارد تا چه حد یک عامل بین دیگر عاملو بیان میهای مسیر شبکه است  اندازه

. این استکنترل جریان اطالعات در شبکه توسط یک عامل  هاست. به این ترتیب، مرکزیت بینابینی سنج

تواند جهت تولید یک سری رئوس با توجه به اهمیت فردیشان مورد استفاده قرار گیرد کیفی می هسنج

 (.0223، 8یک، چو و بارتلمی)کالکز

سنجی، مطالعات علم ههای متداول و سادبا وجود مطالعات فراوان بر روی مجالت در قالب شاخص

ها محدود بوده  های علمی آنسازی کارکرد پژوهشی و ترسیم نقشهسنجی روی مجالت بر اساس دیداری علم

های شبکه به ترسیم نقشه  CiteSpaceافزار نرم (، با کمک0281) 0است. برای نمونه، یو، خو، پدریس و وانگ

( 0281) 9پرداختند. خو، یو و وانگ 0281تا  8311های طی سال  Information Sciencesاستنادی مجلههم

 International Journal ofرخدادی کلیدواژگان مقاالت مجلههای همای دیگر، به ترسیم نقشهدر مطالعه

Machine Learning and Cybernetics سازی افزار بصری با کمک دو نرم 0281تا  0282های طی سالCite 

Space  وVosviewer  پرداختند. 

شناسی در کشور سنجی مختلفی روی برونداد علمی مجالت مرتبط با علم اطالعات و دانشمطالعات علم

( در بررسی استنادی 8918)مقصودی دریه  هتوان به مطالعهای این مطالعات میانجام شده است. از نمونه

تیمورخانی  همطالع ؛کتاب و کتابداری هفصلنامو  پیام کتابخانه هفصلنام، رسانیعلوم اطالعمقاالت مجالت 

ابراهیمی  پژوهش ؛(8913)از آغاز تا پایان سال  کتاب هفصلنام( برای تحلیل استنادی مقاالت 8918)

رسانی و تحقیقات اطالع هفصلنامکیفی مقاالت ( برای بررسی کمی و 8930نیا )میالجردی و ریاحی

 ه( روی شبک8930منش و بصیریان جهرمی )پژوهش عرفان ؛8938تا  8911از سال  های عمومی کتابخانه

آور بررسی بانگ ؛ ومطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات هفصلنامتألیفی مقاالت منتشرشده در هم

اشاره  8931تا  8911از سال  های عمومیرسانی و کتابخانهقات اطالعتحقی همجل( بر روی مقاالت 8931)

 کرد. 

)به تنهایی یا در ترکیب با  رسانیکتابداری و اطالع هفصلنامسنجی ساده بر روی تاکنون چند تحقیق علم

 در منتشرشده هایمقاله استنادی تحلیل در( 8911) دادگر متقی و دیگر مجالت( انجام شده است. محمدی

 51 و تألیفی مقاله 815 که دادند نشان مقاله 083 روی 8911-11 هایسال بین فصلنامه این هشمار 92

 دو و نفر دو را مقاله 03 و نفر یک را مقاله 815.  بود شماره هر برای 1/9 میانگین که بود ایترجمه مقاله

 این در استناد 8119. داشتند همکاری مقاالت این نوشتن در پژوهشگر نفر 831. بودند نوشته نفر سه را مقاله

 
1. Kolaczyk, Chua & Barthelemy 

2. Yu, Xu, Pedrycz & Wang 

3. Xu, Yu & Wang 
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 و رسانیاطالع و کتابداری هفصلنام. شد تعیین مقاله هر برای 88/3 میانگین که بود رفته کار به هامقاله

 . شدند انتخاب فارسی زبان در رشته این ههست مجالت عنوان به دیگر مجله سه کنار در کتاب هفصلنام

فصلنامه کتابداری و محتوای مقاالت منتشر شده در دو نشریه  ( در تحلیل8913بررسی سلک و بزرگی )

عنوان  01عنوان از مقاالت تألیفی و  012نشان داد  8911و  8915های در سال فصلنامه کتابو  رسانیاطالع

زن به عنوان نویسنده یا مترجم در پدید آوردن مقاالت شرکت  812نفر مرد و  053اند و ترجمه بوده

درصد  5/81با « ای اطالعاتذخیره و بازیابی رایانه»، موضوع رسانیکتابداری و اطالع هفصلنام اند. در داشته

 اند. مورد توجه بوده درصد کمترین موضوعات 5/2با « انهساختمان و تجهیزات کتابخ»بیشترین و 

شناسی به انشترین مجالت حوزه علم اطالعات و دیکی از باسابقه رسانیفصلنامه کتابداری و اطالعچون 

پژوهشی دریافت کند و با توجه -علمی ر رشته مذکور است که توانسته درجهرود و نخستین مجله دشمار می

سازی جانبه بررسی و دیداریسنجی به صورت همههای متداول علمنظر شاخص که تاکنون از نقطه به این

 .مذکور انجام شده است ست، این پژوهش با هدف پر کردن خالنشده ا

  

 شناسی پژوهشروش

             اجتماعی، تحلیل استنادی و هسنجی و تحلیل شبکپژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد علم

در پایگاه استنادی  فصلنامه هشدمقاالت نمایه هرخدادی واژگان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهم

شماره در این پایگاه  12مقاله  بود که در  912به تعداد  8931تا  8911های علوم جهان اسالم در طول سال

استنادی علوم ایران، با  هنمای ههای مورد نیاز در بخش جستجوی پیشرفتاند. برای گردآوری دادهنمایه شده

کردن  لتریمورد نظر با ف یتعداد رکوردها ،رسانیکتابداری و اطالعانتخاب منبع مورد نظر، یعنی فصلنامه 

 د.  شمورد نظر انتخاب  هایسال

سنجی استفاده شد. بدین گونه که بعد های پژوهش از نرم افزارهای مختلف علمبرای تجزیه و تحلیل داده

های آن داده Bibexcelها از طریق پایگاه نمایه استنادی علوم ایران، با استفاده از نرم افزار آوری دادهاز جمع

جهت ترسیم  NetDrawسنجی همچون افزارهای علمنیاز دیگر نرم سازی شد و خروجی مورد یکدست

برای  Ucinet رخدادی واژگان وبرای تعیین هم VOSviewerتألیفی نویسندگان مقاالت و های هم شاخص

 تعیین مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی و مرکزیت نزدیکی مورد استفاده قرار گرفت.

یگاه استنادی علوم جهان اسالم به صورت دستی اصالح و پس از آمده از پا دست های بهابتدا داده

سازی اسامی اصالح و یکدست هسنجی تحلیل شد. در مرحلافزارهای علمسازی و با استفاده از نرمیکدست

های اکسل بود به دقت بازبینی و اصالح شد؛ به طوری که ها( اشکاالتی که در فایل)نویسندگان و کلیدواژه
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های خالی بین کلمات یکدست و کلمات مترادف نیز ویرایش شد. همچنین برخی از فاصله جمع و مفرد

ها را  سنجی آنافزارهای علمها جدا از هم قرار گیرند و نرمکلمات که باعث شده بود نویسندگان و یا کلیدواژه

ه متفاوت وارد شده بود، جداگانه محاسبه کنند، بازبینی شد. برخی از اسامی نویسندگان نیز که به چندین گون

با صحت و ، ها، نتایج مورد اطمینانهای اکسل نویسندگان و کلیدواژه اصالح شد. پس از اصالح و ویرایش فایل

 دقت بیشتری تولید شد.

های نویسندگی، اسامی کلیه نویسندگان استخراج و سپس با نهایت دقت، شکلهم برای ترسیم شبکه

سازی اسامی نویسندگان، ماتریس مربعی یکدست شد. پس از اصالح و یکدستها  متفاوت نگارشی اسامی آن

های نویسندگی و شاخص، شبکه هم«درآونت»و « نتیوسی»افزارهای ها طراحی و با استفاده از نرم آن

  مرکزیت جهت تعیین، ترسیم و محاسبه جایگاه پژوهشگران در تولید مقاالت به دست آمد. 

های مقاالت یکدست شدند. بعد از اتمام ، ابتدا کلیه کلیدواژهفصلنامهای موضوعی هبرای شناسایی خوشه

هایی که حداقل سه بار در مقاالت تکرار بندی موضوعی مقاالت با انتخاب کلیدواژهسازی، خوشهکار یکدست

، فایل «اکسلبیب» افزارکلیدواژه بود. با استفاده از نرم 10ها برابر با  شده بودند انجام گرفت که تعداد آن

وارد شد تا خروجی نهایی به دست « ووس ویوور»افزار ها تهیه و خروجی آن در نرمرخدادی این کلیدواژه هم

 آید.

 

 هایافته

 

 ها و مؤسسات پژوهشی در تولید مقالهالف. برترین دانشگاه

مؤسسه و  82که اسامی عنوان مقاله منتشر کرده بودند  912نهاد، دانشگاه و مؤسسه علمی،  821تعداد 

 آمده است.  8دانشگاه برتر در جدول 

 

 ها و مؤسسات از نظر تولید مقاله. برترین دانشگاه0جدول 

تعداد  نام دانشگاه یا مؤسسه  ردیف

 مقاله

تعداد  نام دانشگاه یا مؤسسه  ردیف

 مقاله

 81 دانشگاه پیام نور 6 35 دانشگاه فردوسی مشهد 8

 81 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 1 54 اهواز دانشگاه شهید چمران 4

 84 المللی امام رضا )ع( دانشگاه بین 1 83 دانشگاه تهران 8

 83 دانشگاه یزد 3 41 دانشگاه شیراز 0

 83 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 83 43 دانشگاه اصفهان 5
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مقاله بیشترین تعداد مقاالت را در تولید  35مشهد با تولید با توجه به نتایج این جدول، دانشگاه فردوسی 

مقاله به ترتیب در  92مقاله و دانشگاه تهران با تولید  50مقاالت داشت. دانشگاه شهید چمران اهواز با تولید 

ید درصد( را تول 1/11مقاله برابر  811های دوم و سوم بودند. این سه دانشگاه نزدیک به نیمی از مقاالت )رده

 کرده بودند. 

 

 ب. نویسندگان برتر از نظر تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ 

بار  103ها  اند که اسامی آنمقاله مشارکت داشته 912نویسنده در مجموع در تألیف و ترجمه  118تعداد 

 ه است. درصد بود 01/0تکرار شده است. به طور میانگین، میزان مشارکت نویسندگان در نگارش مقاالت 

 لی آنان آمده است.اد انتشار مقاله و درصد مشارکت ک، اسامی بیست نویسنده برتر از نظر تعد0در جدول 

 
 برترین نویسندگان از نظر تعداد مقاله . 2جدول 

تعداد  نویسندگان برتر ردیف

 مقاله

درصد 

 مشارکت 

تعداد  نویسندگان برتر  ردیف

 مقاله

درصد 

 مشارکت 

 13/8 1 فهیمه باب الحوائجی 88 81/1 88 یمحمد حسین دیان 8

 13/8 1 شعله ارسطو پور 84 16/0 81 رحمت اهلل فتاحی 4

 13/8 1 غالمرضا حیدری 88 13/4 83 نجال حریری 8

 64/8 6 فاطمه فهیم نیا 80 13/4 83 مهری پریرخ 0

 64/8 6 هاجر ستوده 85 08/4 3 مرتضی کوکبی 5

 64/8 6 سهرابی مظفر چشمه 86 08/4 3 پهلوعبدالحسین فرج 6

 64/8 6 حسن بهزادی 81 86/4 1 العابدینی زین  محسن حاجی 1

 64/8 6 محسن نوکاریزی 81 86/4 1 زاهد بیگدلی 1

 64/8 6 منشمحمدامین عرفان 83 86/4 1 فریده عصاره 3

 85/8 5 مقدمعلیرضا اسفندیاری 43 13/8 1 میترا پشوتنی زاده 83

 

 91/1عنوان سرمقاله(، مشارکت  88مدرک )شامل  98، محمدحسین دیانی با انتشار 0ول با توجه به جد

اهلل فتاحی درصدی در انتشار مقاالت داشته و رتبه اول نویسندگان برتر را به خود اختصاص داده است. رحمت

م با انتشار مشارکت کلی( و مهری پریرخ و مرتضی کوکبی، هر کدا 11/1مدرک ) 81دومین نویسنده برتر با 

نویسنده، یعنی  118نویسنده از  950های دوم و سوم بودند. درصدی در رتبه 12/0مقاله و مشارکت  82

 درصد نویسندگان فقط یک مقاله در این مجله داشتند.  8/19

 ، اسامی بیست نویسنده پُراستناد به همراه تعداد مقاالت آنان آمده است. 9در جدول 
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 تر از نظر تعداد استناد دریافتی . نویسندگان بر8جدول 

ف
دی

ر
 

 نویسندگان برتر

 

تعداد 

 مقاله

تعداد 

ف استناد
دی

ر
 

 نوییسندگان برتر 

 

تعداد 

 مقاله

تعداد 

 استناد

 85 6 هاجر ستوده 88 46 83 مهری پریرخ 8

 85 8 حسین آقاجانی 84 46 0 اکرم فتحیان 4

 85 4 محمدباقر علیزاده اقدم 88 45 88 محمد حسین دیانی 8

 80 3 مرتضی کوکبی 80 45 81 رحمت اهلل فتاحی 0

 80 3 عبدالحسین فرج پهلو 85 48 83 نجال حریری 5

 80 1 العابدینی   محسن حاجی زین  86 48 0 سمیه سادات آخشیک 6

 80 4 آرزو رحیم سلمانی 81 48 0 محمدرضا داورپناه 1

 80 4 محمدرحیم رهنما 81 43 6 فاطمه فهیم نیا 1

 88 1 زاهد بیگدلی 83 43 5 علیرضا اسفندیاری مقدم 3

 88 1 فهیمه باب الحوائجی 43 86 0 سیدحبیب اهلل میرغفوری 83

 

نویسنده، مهری پریرخ  118شده توسط مدرک نوشته 912استناد به  511با توجه به این جدول، از میان 

اند و پُراستنادترین دریافت کردهاستناد  01مدرک به طور مساوی  1مدرک و اکرم فتحیان با  82با 

مدرک هر دو به طور مساوی  81اهلل فتاحی نیز با مدرک و رحمت 98نویسندگان بودند. محمدحسین دیانی با 

 اند. استناد دریافت کرده 05

هستند، آورده شده است. نتایج  0اچ ، اسامی یازده نفر از نویسندگانی که باالتر از شاخص 1در جدول 

 09یک و  ،اچنفر نیز دارای شاخص 019اند و اچ دریافت نکرده نفر از نویسندگان شاخص 021که  نشان داد

  بودند.  0اچ برابر نفر نیز دارای شاخص 

 
 اچ . نویسندگان برتر از نظر شاخص 0جدول 

 شاخص اچ تعداد استنادات تعداد مقاالت نام نویسنده ردیف

 0   46 0 اکرم فتحیان 8

 8 46 83 یرخمهری پر 4

 8 45 88 محمد حسین دیانی 8

 8 45 81 رحمت اهلل فتاحی 0

 8 48 83 نجال حریری 5

 8 48 0 سمیه سادات آخشیک 6

 8 43 6 فاطمه فهیم نیا 1

 8 43 5 علیرضا اسفندیاری مقدم 1

 8 86 0 حبیب اهلل میرغفوری 3

 8 85 6 هاجر ستوده 83

 8 80 1 محسن حاجی زین العابدینی 88
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اهلل طبق این جدول، تنها اکرم فتحیان دارای شاخص اچ برابر چهار است. سمیه سادات آخشیک و حبیب

اثرگذاری و نفوذ  هدهندباشند که نشانسه می ،میرغفوری هر دو با کمترین تعداد مقاله، دارای شاخص اچ

 باشد. مقاالت این دو نویسنده بر روی آثار پژوهشگران دیگر می

 

 ترین مقاالت منبعتنادترین/پراسج. پر

استناد به ازای هر مقاله( استناد شده است که  11/8مقاله )با میانگین  912بار به  511در مجموع تعداد 

 آمده است.   5اند، در جدول ای که بیشتر از ده استناد دریافت کردهمشخصات چهار مقاله

 
 . پُراستنادترین مقاالت 8جدول 

ف
دی

ر
 

سال  نویسندگان  عنوان مقاله

 نشر

تعداد 

 استناد

 80 8811 محمد رحیم رهنما، حسین آقاجانی تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد 8

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی پایه و  4
 واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی

 84 8811 سیامک محبوب، محمدرضا داورپناه

های دانشگاه شهید  فیت عملکرد مدیریت کتابخانهسنجش کی 8
 EFQM چمران اهواز با استفاده از مدل

 88 8811 ه سادات اخشیکیعبدالحسین فرج پهلو، سم

بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان  0
 کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 88 8811 فر، مهری پریرخپریسا خاتمیان

 

تحلیل توزیع فضایی »رحیم رهنما و حسین آقاجانی با عنوان  با توجه به این جدول، مقاله محمد

ساخت و اعتباریابی »استناد، پُراستنادترین مقاله بود. مقاله  81با « های عمومی در شهر مشهدکتابخانه

سیامک محبوب و  ه، نوشت«پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی

 دوم بوده است.  هاستناد در رتب 80محمدرضا داورپناه با 

منبع استفاده شده است که به طور متوسط هر مقاله دارای  3881مقاله، از  912در مجموع در تألیف 

 ترین مقاالت آمده است. ترین یا پُرارجاع، پُرمنبع1منبع بوده است. در جدول  1/01

 
 ترین( مقاالت ترین )پُرارجاعمنبع. پُر8جدول 

ف
دی

ر
 

تعداد  نویسندگان  عنوان مقاله

 منابع

سال 

 انتشار

 8838 841 مریم علیان، شیوا یاری مروری بر متون علم سنجی در ایران 8

 8838 831 فرنوروزی، نیره جعفری یعقوب O.S.Iمبتنی بر مدل  ،معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی 4
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های   نگاری، زمینه شناسی: تاریخ تابداری تا علم اطالعات و دانشاز ک 8

 گیری و سیر تحول عنوان رشته در ایران شکل

مظفر چشمه سهرابی، غالمرضا 

 حیدری، افروز عظیمی وزیری

33 8836 

رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطالعات مفهومی نو در  0

 ساختار کالسیک

دحسین  محمدرضا کیانی، محم

 اهلل فتاحیدیانی، رحمت

13 8834 

 

 801با « سنجی در ایرانمروری بر متون علم»طبق این جدول، مقاله مریم علیان و شیوا یاری با عنوان 

نوروزی و نیره  یعقوبانتشار یافته است. مقاله  8938ترین مقاله است که در سال منبع، به عنوان پُرمنبع

منبع  821نیز با  «O.S.Iاستانداردهای کتابخانه دیجیتالی، مبتنی بر مدل معماری »فر با عنوان جعفری

 دومین مقاله پرمنبع بوده است.

 

 د. الگوهای تألیف مقاالت 

اند. این اسامی نویسنده تولیدات علمی خود را به صورت فردی و جمعی انتشار داده 118در مجموع 

درصد مقاالت به صورت  0/13دی و جمعی آمده است. بار در مقاالت مختلف، به صورت فر 103نویسندگان 

 (. 1اند )جدول ای تولید شدهنویسندهدرصد مقاالت به صورت تک 1/02گروهی )بیش از یک نویسنده( و تنها 

 
 . الگوهای تألیف مقاالت 9جدول 

 جمع کل نویسندهپنج چهارنویسنده نویسندهسه دونویسنده نویسندهیک 

 813 4 41 836 851 11 تعداد

 833 /.5 8/1 6/41 1/04 1/43 درصد

 

اند. همچنین ای نگارش یافتهدرصد( با الگوی دونویسنده1/10با توجه به این جدول، بیشتر مقاالت )

 0ای )درصد مقاالت نیز دارای سه نویسنده بودند و کمترین الگوی تألیف مربوط به مقاالت پنج نویسنده 1/01

درصد مقاالت به صورت  0/13ای منتشر و نویسندهدرصد مقاالت به صورت الگوی تک 1/02مقاله( بود. تنها 

 اند.گروهی تولید شده

 

 های مرکزیتنویسندگی و شاخصه. شبکه هم

نویسندگی را ، بزرگترین شبکه هم0نویسندگی نویسندگان مجله و همچنین شکل ، شبکه کامل هم8شکل  

نویسندگی از دو مؤلفه تشکیل شده است که دارای یک شبکه کامل هم ،8دهد. با توجه به شکل نشان می

 ای است.گره 3ای و یک مؤلفه گره 55نویسندگی مؤلفه هم
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 نویسندگی مقاالت . شبکه کامل هم0شکل 

 

 
 نویسندگی . بزرگترین مؤلفه هم2شکل 
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باشد. در این شکل گره می نویسنده یا 55نویسندگی شامل ، بزرگترین مؤلفه هم0با توجه به شکل 

حسین دیانی، مهری پریرخ و حسن محمودی از جمله افرادی هستند که در کانون اهلل فتاحی، محمدرحمت

الحوائجی، مرتضی کوکبی، فریده ارتباط با دیگر پژوهشگران قرار دارند. نویسندگانی دیگر همچون فهیمه باب

اند ارتباط زیادی با دیگر العابدینی نیز توانستهزینحاجی سهرابی، هاجر ستوده و محسنعصاره، مظفر چشمه

و « اهلل فتاحیرحمت»نویسندگی بین دو پژوهشگر پژوهشگران برقرار کنند. بیشترین ارتباط و هم

، اسامی نویسندگان برتر از نظر شاخص مرکزیت رتبه آورده شده 1در جدول بوده است. « محمدحسین دیانی»

 است.

 
 ندگان برتر از نظر مرکزیت رتبه . نویس0جدول 

مرکزیت 

 رتبه

مرکزیت  ردیف نام نویسنده

 رتبه

 ردیف نام نویسنده

 8 اهلل فتاحیرحمت 83 88 شعله ارسطوپور 0

 4 محمدحسین دیانی 85 80 مقدمعلیرضا اسفندیاری 0

 8 مهری پریرخ 88 85 سمیه سادات آخشیک 0

 0 نجال حریری 1 86 حسن بهزادی 0

 5 حسن محمودی 1 81 بیگدلی زاهد 0

 6 غالمرضا حیدری 6 81 میترا پشوتنی زاده 0

 1 مرتضی کوکبی 6 83 سهرابیمظفر چشمه 0

 1 سیامک محبوب 6 43 فریبرز رحیم نیا 0

 3 فهیمه باب الحوائجی 5 48 مسلم علوی 0

 83 محسن حاجی زین العابدینی 8 44 عبدالحسین فرج پهلو 0

 88 محمود ساالری 8 48 علی منصوری 0

 84 فریده عصاره 8 40 -- -

 

است. با توجه به  9ها باالتر از  نفر از نویسندگان را آورده است که مرکزیت رتبه آن 09این جدول اسامی 

حسین در رده اول نویسندگان با مرکزیت رتبه قرار داشت و محمد 83اهلل فتاحی با امتیاز این جدول، رحمت

 در رده دوم و سوم قرار داشتند.  88و مهری پریرخ با امتیاز  85دیانی با امتیاز 

 آمده است.  3نویسنده که دارای بیشترین رتبه و امتیاز مرکزیت بینابینی هستند، در جدول  02اسامی 
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 . نویسندگان برتر از نظر مرکزیت بینابینی 9جدول 

مرکزیت 

 بینابینی

مرکزیت  ردیف نام نویسنده

 بینابینی

 ردیف ندهنام نویس

 

 8 رحمت اهلل فتاحی 318/81 88 فرامرز سهیلی 843/3

 4 مرتضی کوکبی 300/41 84 فریبرز رحیم نیا 600/1

 8 محمدحسین دیانی 854/85 88 میترا پشوتنی زاده 801/1

 0 العابدینیمحسن حاجی زین 808/85 80 سیدمسلم علوی 133/6

 5 نجال حریری 035/88 85 فرشید دانش 133/5

 6 شعله ارسطوپور 850/88 86 علیرضا اسفندیاری مقدم 581/5

 1 اکرم فتحیان 830/88 81 زاهد بیگدلی 581/5

 1 سیامک محبوب 350/88 81 غالمرضا حیدری 868/5

 3 عبدالحسین فرج پهلو 544/83 83 فاطمه فهیم نیا 40/5

 83 محمود ساالری 588/83 43 مهدی نجفی سیاهرودی 834/5

 

در جایگاه اول از لحاظ رتبهه مرکزیهت    318/91اهلل فتاحی با دریافت امتیاز ه این جدول، رحمتبا توجه ب

بینابینی و بینابین تعداد زیادی از نویسندگان و راه ارتباطی شبکه نویسندگان این مجله بود. مرتضی کوکبی با 

 های دوم و سوم بودند. به ترتیب در جایگاه 850/85حسین دیانی با امتیاز و محمد 311/01امتیاز 

 ، اسامی نویسندگان برتر از لحاظ شاخص مرکزیت نزدیکی آورده شده است. 82در جدول 

 

 . نویسندگان برتر از نظر مرکزیت نزدیکی 01جدول 

 ردیف نام نویسنده مرکزیت نزدیکی ردیف نام نویسنده مرکزیت نزدیکی

 8 اهلل فتاحیرحمت 611/1 88 فریبرز رحیم نیا 856/1

 4 مرتضی کوکبی 031/1 84 غالمرضا حیدری 885/1

 8 مهری پریرخ 816/1 88 سمیه سادات آخشیک 845/1

 0 محمود ساالری 866/1 80 نصرت ریاحی نیا 835/1

 5 شعله ارسطوپور 800/1 85 فرنوش شمیلی 835/1

 6 محمدحسین دیانی 838/1 86 العابدینی زین محسن حاجی 315/1

 1 سیامک محبوب 481/1 81 یسیدمسلم علو 365/1

 1 حسن محمودی 481/1 81 فاطمه غفوری فر 305/1

 3 زادهمیترا پشوتنی 816/1 83 عبدالحسین فرج پهلو 315/1

 83 محسن نوکاریزی 816/1 43 فریده عصاره 331/1
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شاخص به عنوان برترین نویسنده از لحاظ  111/1اهلل فتاحی با امتیاز با توجه به این جدول، رحمت

های به ترتیب در جایگاه 911/1و مهری پریرخ با امتیاز  131/1مرکزیت نزدیکی و مرتضی کوکبی با امتیاز 

 دوم و سوم قرار داشتند. 

 

 واژگانیهای همها و زوج. پرتکرارترین کلیدواژهو

ها تکرار ل مقالهکبار در  8101ستفاده شده بود که کلیدواژه ا 319ل از تعداد مقاله به طور ک 912در تألیف 

 83ها تعداد کلیدواژه بوده است. از میان این کلیدواژه 93/1شده بودند؛ یعنی به طور میانگین هر مقاله دارای 

ها همراه با میزان فراوانی تکرارشان  بار در مقاالت تکرار شده بودند که اسامی آن 82یا بیشتر از  82کلیدواژه، 

  آمده است. 88در مقاالت در جدول 

 

 ها. پرتکرارترین کلیدواژه00جدول 

 ردیف هاکلیدواژه فراوانی ردیف هاکلیدواژه فراوانی

 8 هادانشگاه 04 88 شبکه اجتماعی 02

 4 های دانشگاهیکتابخانه 86 84 هاکتابخانه 02

 8 شناسیعلم اطالعات و دانش 46 88 های علمی پژوهشیمجله 02

 0 های اطالعاتییگاهپا 40 80 یابیرفتار اطالع 00 

 5 سنجیعلم 40 85 ایران 00

 6 های عمومیکتابخانه 48 86 مدیریت دانش 01

 1 رضویکتابخانه آستان قدس 48 81 تولید علم 01

 1 کتابداران 81 81 های دیجیتالکتابخانه 01

 3 سرمایه اجتماعی 86 83 بازیابی اطالعات 01

 83  گاهوب 88 43 --- --

 

بار تکرار پُرتکرارترین کلیدواژه بود. کلیدواژه  10با « هادانشگاه»به این جدول، کلیدواژه با توجه 

بار تکرار در رده  01با « شناسیعلم اطالعات و دانش»بار تکرار و کلیدواژه  91با « های دانشگاهیکتابخانه»

هر دو با « سنجیعلم»و « های اطالعاتیپایگاه»های ها قرار داشتند. کلیدواژهرتکرارترین کلیدواژهدوم و سوم پ

 ودند. ب رتکرارهای پهای بعدی کلیدواژهبار تکرار در رده 01

زوج  013واژگانی وجود داشت که زوج هم 990واژگانی نشان داد که تعداد های همنتایج مربوط به زوج

 9واژگانی زوج هم 08بار و  0انی واژگزوج هم 52اند. واژگانی آن فقط یک بار در کنار همدیگر قرار گرفتههم
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واژگانی ، عناوین دوازده زوج هم80اند. در جدول های مقاالت همنشین شدهبار در کنار همدیگر در کلیدواژه

 اند.های مقاالت کنار هم قرار گرفتهبار در کلیدواژه 9آورده شده است که بیشتر از 

 

 واژگانی های هم. زوج02جدول 

 ردیف واژگانیهمهای زوج فراوانی

 8 دانشجویان تحصیالت تکمیلی -ها دانشگاه 1

 4 اعضای هیئت علمی -هادانشگاه 1

 8 هادانشگاه -های دانشگاهیکتابخانه 1

 0 تولید علم -سنجیعلم 6

 5 های اطالعاتیپایگاه -ای شیرازپژوهشگاه مرکز منطقه 5

 6 هادانشگاه -همکاری علمی 0

 1 ایخدمات کتابخانه -دانشگاهی هایکتابخانه 0 

 1 هادانشگاه -یابیرفتار اطالع 0

 3 تألیفیهم -همکاری علمی 0

 83 هادانشگاه -شناسیعلم اطالعات و دانش 0

 88 هادانشگاه -کتابداران 0 

 84 یزی راهبردیبرنامه -سوات 0 

 

اعضای  -هادانشگاه»، «ان تحصیالت تکمیلیدانشجوی -هادانشگاه»واژگانی با توجه به این جدول، زوج هم

های رتکرارترین زوجبار تکرار، پ 1، هر کدام با «هادانشگاه -های دانشگاهیکتابخانه»و « هیئت علمی

بار تکرار و  1با « تولید علم-سنجیعلم»واژگانی زوج هم واژگانی را به خود اختصاص داده بودند. هم

های های بعدی پُرتکرارترین زوجبار تکرار در رده 5با « های اطالعاتیپایگاه-ای شیرازپژوهشگاه مرکز منطقه»

 واژگانی بودند. هم

 

 های موضوعی آنها و خوشهرخدادی کلیدواژهز. تحلیل هم

های متمایز داشت که های مقاالت نشان از تشکیل هشت خوشه موضوعی با رنگبندی کلیدواژهنتایج خوشه

  آمده است. 9در شکل 
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 هارخدادی کلیدواژه. شبکه هم8شکل  

 

خوشه موضوعی شده است. بزرگترین  82گیری ها منجر به شکلواژگانی کلیدواژهبر اساس این شکل، هم

کلیدواژه  1کلیدواژه و کوچکترین آن دارای  85خوشه موضوعی که با رنگ قرمز نیز مشخص است، دارای 

 اند.  و تبیین شدهموضوعی است. این ده خوشه ذیالً تعیین 

کلیدواژه تشکیل شده  85بزرگترین خوشه از «: سنجی مجالت و سیاستگذاری علمیعلم»خوشه اول: 

های اند. کلیدواژهسنجی و سیاستگذاری علمی قرار گرفتهپُرتکرار حول موضوع علم یهااست، که این کلیدواژه

های مجله»، «های الکترونیکیمجله»، «هامجله» ،«سنجیعلم»، «تولید علم»این خوشه موضوعی عبارتند از: 

، «ایرشتهمیان»، «ناشران»، «ایران»، «های علمیارتباط»، «آی.اس.آی»، «تحلیل محتوا»، «پژوهشی-علمی

 «.وزارت علوم تحقیقات و فناوری»و « سازیمجموعه»

ور سازماندهی کلیدواژه حول مح 80دومین خوشه موضوعی شامل «: سازماندهی دانش»خوشه دوم: 

، «شناسیهستی»، «سازینمایه»، «اف.آر.بی.آر»، «مارک»، «نویسیقواعد فهرست»دانش بود که عبارتند از: 

، «موتورهای جستجو»، «بازیابی اطالعات»، «های دیجیتالکتابخانه»، «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»

 «.آر.دی.ای»و « ارزیابی»

کلیدواژه  80این خوشه موضوعی نیز به مانند دومین خوشه شامل  «:هاخانهکاربران و کتاب»سوم:  هخوش

ارزیابی »های این خوشه عبارت بودند از: ها قرار داشتند. کلیدواژهبود که حول محور کاربران و کتابخانه
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، «های عمومیکتابخانه»، «هاکتابخانه»، «رضایتمندی کاربران»، «ایخدمات کتابخانه»، «عملکرد

تحلیل »، «پژوهشگران»، «وفادارسازی»، «کتابداران»، «های خطینسخه»، «رضویهای آستان قدس ابخانهکت»

 «.بازاریابی»و « هاپوششی داده

کلیدواژه بود که حول محور  82چهارمین خوشه موضوعی شامل  «:سنجیمطالعات علم»خوشه چهارم: 

، «همکاری علمی»، «مرکزیت»، «استنادها»ت بودند از: ها عبارسنجی قرار داشتند. این کلیدواژهمطالعات علم

فصلنامه »و « اطالعات»، «مدیریت اطالعات»، «جریان اطالعات»، «وریبهره« »شبکه اجتماعی»، «تألیفیهم»

 «.رسانیکتابداری و اطالع

کلیدواژه بود که حول محور رفتار  1این خوشه موضوعی شامل «: رفتار اطالع یابی»خوشه پنجم: 

، «یابیالگوهای اطالع»های این خوشه موضوعی عبارت بودند از: یابی و الگوهای آن قرار داشت. کلیدواژه طالعا

، «دانشجویان تحصیالت تکمیلی»، «ت علمیئاعضای هی»، «جستجوی مروری»، «یابیرفتار اطالع»

 «شبکه جهانی وب»و « ها دانشگاه»

کلیدواژه، حول محور رابط  1ششمین خوشه موضوعی با «: های اطالعاتیرابط کاربر پایگاه»خوشه ششم: 

، «رابط کاربر»های این خوشه موضوعی عبارت بودند از: های اطالعاتی مختلف قرار داشت. کلیدواژهکاربر پایگاه

پایگاه اطالعات و »و « ای شیرازپژوهشگاه مرکز منطقه»، «سایتوب»، «سنجیوب»، «های اطالعاتپایگاه»

 «.مدارک علمی ایران

هفتمین خوشه موضوعی حول محور سواد «: سواد اطالعاتی و کیفیت خدمات کتابخانه»خوشه هفتم: 

اطالعاتی و بررسی کیفیت خدمات کتابخانه قرار داشتند. شش کلیدواژه این خوشه موضوعی عبارت بودند از: 

 «.آمیخته بازاریابی»و « اعتماد»، «کیفیت خدمات»، «یب کوالال»، «کتاب»، «سواد اطالعاتی»
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کلیدواژه و حول محور اینترنت  5هشتمین خوشه موضوعی تنها شامل «: 0اینترنت و وب »خوشه هشتم: 

، «فناوری اطالعات و ارتباطات»، «0وب »، «دهیبرچسب»، «آرشیو دیجیتال»بود که عبارت بودند از:  0و وب 

 «.اینترنت»و 

کلیدواژه حول محور مدیریت دانش با این  5نهمین خوشه موضوعی دارای «: مدیریت دانش»شه نهم: خو

تحلیل »و « عدالت سازمانی»، «مدیریت دانش»، «سرمایه اجتماعی»، «اشتراک دانش»ها بود: کلیدواژه

 «.عاملی

 1ضوعی شامل دهمین خوشه مو«: های دانشگاهیریزی راهبردی در کتابخانهبرنامه»خوشه دهم: 

ریزی برنامه»های زیر بود: های دانشگاهی با کلیدواژهریزی راهبردی در کتابخانهکلیدواژه و حول محور برنامه

 «.8سوات»و « های دانشگاهیکتابخانه»، «تجارت الکترونیکی»، «راهبردی

 

 بحث

توان گفت که ، میفصلنامهه در ها و مؤسسات برتر از نظر تولید مقالبا توجه به نتایج حاصل در باب دانشگاه

شناسی، وجود استادان سرشناس رشته و عضویت آنان در سابقه طوالنی تدریس رشته علم اطالعات و دانش

ها و غیره از جمله عواملی ها نسبت به دیگر دانشگاه ، تعداد بیشتر دانشجویان آنفصلنامههیئت تحریریه 

« دانشگاه تهران»و « دانشگاه شهید چمران اهواز»، «شهددانشگاه فردوسی م»هستند که باعث شده است 

این مجله از  هت تحریریئالبته سردبیر و بیشتر اعضای هی .را رقم بزنند فصلنامهبیشترین تولیدات علمی در 

شود و این در کسب مقام اول دانشگاه نیز در مشهد منتشر می فصلنامهاند و دانشگاه فردوسی مشهد بوده

 تأثیر نیست.  تعداد مقاله بی فردوسی از نظر

توان ، میفصلنامهبرتر از نظر تعداد تولید مقاله در  آمده در رابطه با نویسندگان دست با توجه به نتایج به

در « اهلل فتاحیرحمت»و « محمدحسین دیانی»نتیجه گرفت که سابقه و تجربه کاری استادانی همچون 

شناسی یکی از دالیل مهم در تعداد زیاد تولیدات علمی آنان و دانش نگارش تولیدات علمی رشته علم اطالعات

د. عالوه بر سابقه کاری، فعالیت مداوم هستنرشته در کشور این دهندگان است؛ زیرا این دو پژوهشگر از توسعه

در تدریس و تولید آثار علمی و همگام شدن با اطالعات تخصصی رشته از سوی این نویسندگان باعث شده 

روز در تولید آثار علمی ت که همیشه چنین نویسندگانی با دانش رشته روزآمد بوده و موضوعات متنوع و بهاس

 
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (SWOT) 
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تواند یکی از دالیل دیگر تولید آثار علمی بیشتر این نیز می فصلنامه هداشته باشند. عضویت در هیئت تحریری

 نویسندگان است. 

ها باعث توان گفت که کیفیت باالی برخی از پژوهشمیهم  فصلنامهدر باب نویسندگان و آثار پراستناد 

شده است که برخی از نویسندگان حتی با وجود مقاالت بسیارکم نسبت به دیگر نویسندگان، استنادات 

ها از نظر بسیاری از مسائل مختلف نگارشی و محتوای زیادتری دریافت کنند. کیفیت باالی برخی از پژوهش

شود، شود. یکی از دالیلی که باعث افزایش استناد به مقاالت میادات بیشتر میمقاالت باعث دریافت استن

هاست. اعتبار نویسندگان یکی دیگر از دالیل دریافت استنادات مقاالت و  اهمیت و نوآورانه بودن موضوع آن

 اشد. تواند در دریافت استنادات بیشتر تأثیرگذار بتولیدات علمی است؛ پس نفوذ فکری نویسندگان می

ها اشاره شده همچون تعداد مقاالت یک نویسنده، خوداستنادی،  دالیل افزایش استنادات که در باال به آن

شده از سوی ها، اعتبار، سابقه و تجربه کاری نویسندگان، اهمیت موضوعات انتخابکیفیت باالی پژوهش

است. کیفیت باالی  فصلنامهندگان اچ نویس نویسندگان، نفوذ فکری و... برخی از دالیل باال رفتن شاخص

روز بودن موضوع، کاربردی پژوهش ناشی از انتخاب موضوع، توجه به تمامی حوزه موضوعی انتخاب شده، به

شان در دریافت خود نویسندگان پژوهش به دلیل اعتبار و جایگاه علمیهمچنین شده و بودن پژوهش انجام

 اچ آنان تأثیرگذار است.  اخصاستنادات به مقاالت و همچنین باال رفتن ش

 عمومی هایکتابخانه جغرافیایی توزیع آمد، فصلنامه مقاالت پُراستنادترین به مربوط نتایج در چنانچه

 امر این دلیل. داده است اختصاص خود به را مجله مقاله پُراستنادترین که است مهمی موضوعات از یکی

 نقاط در ها آن توزیع نحوه و هاکتابخانه که معنی بدین شد؛با این موضوع اهمیت از گرفته نشأت تواند می

 میزان همچون دیگر البته دالیلی است. برخوردار خاصی اهمیت کاربران از بهتر و بیشتر برای دسترسی شهری

 شودمی باعث که هستند دالیلی جمله از نیز مقاالت بودن متن تمام و شدن نمایه پذیری،دسترس عمر،

 شود.  بیشتر التمقا به استناد

یکی از دالیل مهمی است که هم باید گفت، قدمت موضوع منتخب  فصلنامهدر باب مقاالت پرارجاع 

شده در تولید آثار علمی تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، در علم اطالعات تواند بر روی تعداد منابع استفاده می

از موضوعاتی باشد که نویسنده با اطمینان و با استفاده تواند ها میشناسی، ارزیابی عملکرد کتابخانهو دانش

اند بهره ببرد و به تولید اثر علمی دارای بیشترین جا از منابع بسیاری که در این زمینه انتشار یافتهصحیح و به

 مؤثرتواند در تعداد منابع یک اثر علمی تعداد منابع بپردازد. عالوه بر قدمت موضوع، اهمیت موضوع نیز می

یکی از موضوعات مهم دیگر در رابطه با افزایش تعداد منابع در تولید آثار علمی مروری بودن مقاالت  باشد.

شده در اثر علمی شود که تعداد منابع استفادهاست. البته محدودیت دسترسی نویسندگان به منابع باعث می
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های اطالعات و در اختیار داشتن پایگاه ها کاهش یابد و بر عکس برخی اوقات نیز دسترسی بیشتر به منابع آن

یابی درست بتوانند منابع اطالعاتی زیادی را بازیابی و از شود که نویسندگان با رفتار اطالععلمی زیاد باعث می

 شده در تولید اثر علمی خود را باال ببرند. ها در تولید آثار علمی خود استفاده کنند و میزان منابع استفاده آن

نویسندگی تواند در گسترش استفاده از رویکرد همنویسندگی در فصلنامه، علل زیادی میهمدر باب 

توان به تخصصی شدن موضوعات و عدم آگاهی نویسندگان بر تمامی ها می تأثیرگذار باشند که از جمله آن

بلکه زمان کمتری های باکیفیتی تولید شوند، شود که نه تنها پژوهشموضوعات اشاره کرد. این امر باعث می

نویسندگی و دوری از تولید آثار برای تولید و نشر آثار علمی صرف شود. یکی دیگر از دالیل گسترش الگوی هم

شاگردی منتج به نشر مقاالت -باشد. البته نقش روابط استادای، باال بردن کیفیت پژوهش مینویسندهتک

د در این همکاری علمی نادیده گرفت. به هر حال، این الگو و مقاالت کالسی را هم نبای نامهمستخرج از پایان

 است.فصلنامه نشان از کیفیت باالی آثار منتشرشده در مقاالت 

توان گفت که هر چه تعداد هم می فصلنامهنویسندگان  ههای شبکنویسندگی و مرکزیتدر باب شبکه هم

نویسندگی ن بیشتر باشد و هر چه میزان همنویسندگاها یا نویسندگان یک حوزه یا شبکه اجتماعی همگره

میان نویسندگان بیشتری در یک شبکه اجتماعی برقرار باشد، به همان اندازه پویایی و فعال بودن نویسندگان 

نویسندگی با تعداد گره باال نشان از هم هگیری با نویسندگان دیگر بیشتر است. شبکدهی و ارتباطدر ارتباط

ان به تولید و انتشار آثار علمی در آن حوزه است که بدون شک موجب تقویت و میل و تمایل نویسندگ

 ست. فصلنامه اهای فکری و ارتقاء کیفیت پژوهش هگسترش حوز

تواند در کسب اند، میعلمی یک نویسنده که با همکاری نویسندگان دیگر انتشار یافته تعداد زیاد تولیدات

گیری نویسنده با دهی و ارتباطتأثیرگذار باشد. هر چقدر این ارتباطامتیاز باالی شاخص مرکزیت بینابینی 

تواند در کسب امتیاز باالی مرکزیت طیف وسیعی از نویسندگان آن حوزه علمی انجام شده باشد، بسیار می

از توانند در بینابین و حلقه ارتباطی طیف وسیعی بینابینی تأثیر داشته باشد. چون نویسندگان با این کار می

نویسندگان قرار گیرند. سابقه و تجربه کاری، نفوذ فکری باال در اکثر موضوعات رشته، صاحبنظر بودن و 

های انتشار مقاالت همچون مدیر مسئول ای باال به همراه برعهده داشتن مسئولیتداشتن مقام و منزلت حرفه

ک نویسنده تقاضای بیشتری برای شود یو یا جزء هیئت تحریریه بودن و... از عواملی است که باعث می

تواند همکاری و سپس تولید آثار همکاری علمی از طرف دیگر نویسندگان داشته باشد. نتیجه این تقاضا می

 علمی و کسب امتیازات باال باشد.

پذیری به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در کسب امتیاز باال شاخص مرکزیت نزدیکی است و دسترس

دارای امتیازات باالیی در شاخص مرکزیت نزدیکی هستند، به احتمال زیاد در اکثر موضوعات  نویسندگانی که
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مورد بحث یک حوزه علمی دارای تولیدات علمی هستند و به همین دلیل، ارتباط زیادی با اکثر نویسندگان 

ره تولیدات علمی نویسندگی قرار دارند. پس گستاند و در متن شبکه اجتماعی همآن حوزه علمی پیدا کرده

نویسندگان با همکاری دیگر نویسندگان به احتمال زیاد منجر به کسب امتیاز باالیی در شاخص مرکزیت 

کنند، به احتمال زیاد خواهد شد. نویسندگانی که امتیازات باالیی از لحاظ شاخص مرکزیت نزدیکی کسب می

دیگر نویسندگان بوده و همچنین به احتمال زیاد  دارای تأثیرگذاری بیشتری از لحاظ افکار و تجربیات خود به

آید، توسط این نویسندگان وارد تولیدات علمی موضوعات جدیدی که در حوزه علمی در دنیا به وجود می

 آن، همکاری دیگر نویسندگان با آنان در تولید آثار علمی با موضوعات جدید است.  هشود و نتیجکشور می

به  فصلنامههای مرکزیت نویسندگی از لحاظ شاخصان در شبکه اجتماعی همبندی نویسندگآنچه از رتبه

از « مرتضی کوکبی»و « مهری پریرخ»، «محمدحسن دیانی»، «اهلل فتاحیرحمت»دست آمد نشان داد که 

هستند.  فصلنامهشناسی در نویسندگان تأثیرگذار در حوزه تولیدات علمی منتشرشده علم اطالعات و دانش

شناسی هستند. دگان دارای سابقه و تجربه کاری باال و صاحبنظر در رشته علم اطالعات و دانشاین نویسن

رسانی در ایران بوده و در دهنده رشته کتابداری و اطالععالوه بر این، این نویسندگان از نویسندگان توسعه

مدیرمسئولی را بر عهده  های مهمی از جمله سردبیری وشناسی سمتهای علم اطالعات و دانشبیشتر نشریه

منش و اند. نتایج پژوهش عرفاناند و تقریباً همیشه از اعضای هیئت تحریریه  مجالت مختلف رشته بودهداشته

در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات  هفصلنام( نیز نشان داد که در 8930بصیریان جهرمی )

ها که اکثراً از نویسندگان برتر حوزه علم اطالعات و ویژگی، نویسندگانی با چنین 8932تا  8911های سال

 تألیفی پژوهشگران برخوردار بودند. شناسی هستند، از جایگاه مهمی در شبکه همدانش

شده در تولیدات علمی است. شده در مقاالت همیشه نشان از اهمیت موضوع انتخابهای استفادهکلیدواژه

گیرد، رتکرارترین کلیدواژه در میان تولیدات علمی یک حوزه علمی قرار میای که به عنوان پُهر کلیدواژه

ای است که به عنوان پُرتکرارترین کلیدواژه انتخاب شده است. موضوع و مبحث اصلی آن حوزه همان کلیدواژه

و مبحث  اهمیت موضوع هدهند است، نشان فصلنامهکه به عنوان پُرتکرارترین کلیدواژه « هادانشگاه»کلیدواژه 

یکی از که شناسی است از زوایای گوناگون و موضوعات مختلف رشته علم اطالعات و دانش« هادانشگاه»

کرده و دانشجویان و استادان بوده و شناسی نیز قشر تحصیلمهمترین مخاطبان اصلی علم اطالعات و دانش

بان و محیطی )دانشگاهی( است که های علمی حول این مخاطتولیدات علمی این حوزه، به مانند دیگر حوزه

است. « های دانشگاهیکتابخانه»، کلیدواژه فصلنامهآنان را دور هم جمع کرده است. دومین کلیدواژه پُرتکرار 

های دانشگاهی باشند. در این میان، کتابخانهشناسی میها موضوع اصلی رشته علم اطالعات و دانشکتابخانه

س گذاشتن منابع به پژوهشگران را برعهده دارند و طبیعی است که از گردآوری، سازماندهی و در دستر
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دانشگاهی عالوه بر اهمیت جایگاه های موضوعات اصلی و مورد بحث تولیدات علمی این رشته باشند. کتابخانه

ها در دسترس گذاشتن منابع به پژوهشگران، مورد بحث و بررسی در بسیاری از موضوعات رشته علم  آن

شناسی هستند تا نتایج این موضوعات در نهایت منجر به ارائه خدمات باکیفیت در قبال و دانش اطالعات

علم اطالعات و »باشند. سومین کلیدواژه پُرتکرار هم  -دانشجویان، محققان و استادان-مخاطبان

دارند. به قرار « شناسیعلم اطالعات و دانش»حول کلیدواژه  فصلنامهاست. تمامی موضوعات « شناسی دانش

های پرتکرار باشد. هر تولید علمی که در همین دلیل بسیار طبیعی است که این کلیدواژه یکی از کلیدواژه

شناسی که موضوع اصلی این مجله مختص به رشته علم اطالعات و دانش شود، به دلیل اینفصلنامه منتشر می

 ی است.شناساست، خواه نا خواه درگیر با رشته علم اطالعات و دانش

 -هادانشگاه»واژگانی های همواژگانی نیز نشان داد که زوجهای همنتایج مربوط به پُرتکرارترین زوج

، «های دانشگاهیکتابخانه-هادانشگاه»و « اعضای هیئت علمی-هادانشگاه»، «دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ها به دلیل اهمیت موضوعی که در میان بودند. دانشگاه فصلنامهواژگانی های همهر سه پُرتکرارترین زوج

های پرتکرار تولیدات های علمی دارند به احتمال زیاد یکی از کلیدواژهنویسندگان و پژوهشگران اکثر حوزه

شناسی نیز مصداق دارد. عالوه بر این، ها هستند. لذا این امر نیز در رشته علم اطالعات و دانش علمی آن

ت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند که در نقش ئاعضای هی مخاطبان اصلی تولیدات علمی

کنند. این دو قشر از جامعه همواره به نوعی و در رابطه با یکی از نویسندگان و پژوهشگران نیز انجام وظیفه می

-یهای دانشگاهکتابخانه»واژگانی شناسی مورد مطالعه هستند. زوج همموضوعات رشته علم اطالعات و دانش

شناسی است که اکثر ها در رشته علم اطالعات و دانشنیز به دلیل اهمیت جایگاه کتابخانه« هادانشگاه

 های دانشگاهی است.تولیدات علمی به نحوی در رابطه با کتابخانه

به عنوان « سنجی مجالت و سیاستگذاری علمیعلم»بندی موضوعی مقاالت فصلنامه، در باب خوشه

کلیدواژه است. ارزش و اهمیت موضوع مربوط به تولیدات علمی  98موضوعی با  هین خوشمهمترین و بزرگتر

برای هر کشوری بدون شک از اعتبار خاصی برخوردار است. یکی از ابزارهای سنجش تولیدات علمی مجالت 

در ارتباط  های علمیهستند. بنابراین، ارزیابی تولیدات علمی و ارائه تصمیمات آتی در رابطه با سیاستگذاری

 توان به ارزیابی تولیدات علمی پرداخت. سنجی است؛ زیرا با استفاده از این رویکرد میکامل با مطالعات علم

موضوعی بزرگ فصلنامه هم مربوط به موضوع سازماندهی دانش است. یکی از موضوعات  هدومین خوش

ها و لیدشده توسط افراد، سازمانشناسی سازماندهی دانش توپایه و اساسی رشته علم اطالعات و دانش

شناسی است و مؤسسات علمی است. سازماندهی دانش یکی از وظایف اصلی متخصصان علم اطالعات و دانش

 است.  فصلنامهبر همین مبنا تولیدات علمی این رشته در رابطه با سازماندهی دانش در 



 018                                                                                                        0شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

ها و . هدف نهایی خدمات کتابخانهها استموضوعی بزرگ مربوط به کاربران و کتابخانه هسومین خوش

هایی که در کتابخانه از گردآوری منابع تا شناسی کاربران هستند. تمامی فعالیترشته علم اطالعات و دانش

باشد. نتایج ها میگیرد در راستای دستیابی به رضایت کاربران کتابخانهسازماندهی و اشاعه اطالعات انجام می

کتابخانه و »ها در رابطه با موضوع و مقوله ی از گرایش موضوعی غالب پایان نامه( حاک8915پژوهش آذرانفر )

( نیز حاکی از بیشترین گرایش موضوعی مقاالت 8913بود. نتایج پژوهش سلک و بزرگی )« مراکز منابع

 به همین موضوع بود. کتاب هفصلنامو  رسانیکتابداری و اطالع هفصلنام

سنجی است. ارزیابی تولیدات علمی رشته و مطالعات علم هخوش فصلنامهموضوعی  هچهارمین خوش

گیرد و این علم سنجی صورت میهای اجتماعی میان نویسندگان با استفاده از فنون علمترسیم شبکه

شناسی قرار گرفته است؛ دیرزمانی نیست که مورد استفاده محققان و پژوهشگران رشته علم اطالعات و دانش

های علمی نیز عالوه بر سنجی، این رویکرد پژوهشی در میان دیگر حوزههمیت مطالعات علمولی با توجه به ا

شناسی جایگاه خاصی پیدا کرده و باعث شده است که مورد استفاده دیگر رشته علم اطالعات و دانش

های  ر سنجه( نیز حاکی از امتیاز باال د8931های علم نیز قرار گیرد. نتایج پژوهش عصاره و دیگران ) حوزه

سنجی و ارزیابی تولیدات علمی داشت. نتایج پژوهش سهیلی، مرکزیت رتبه، نزدیکی و بینابینی موضوع علم

های علم اطالعات و سنجی در پژوهش( نیز حاکی از جایگاه واالی مباحث علم8931خاصه و کرانیان )

 شناسی ایران دارد.  دانش

یابی در چند سال است. رفتار اطالعفصلنامه موضوعی  هخوش یابی به عنوان پنجمینموضوع رفتار اطالع

شناسی است. سنجی از مهمترین موضوعات رشته علم اطالعات و دانشاخیر به مانند موضوع مطالعات علم

از « جستجوی اطالعات»( حاکی از این بود که مبحث 8931نتایج پژوهش سهیلی، خاصه و کرانیان )

 شناسی ایران است.علم اطالعات و دانشموضوعات نوظهور در مطالعات 

های اطالعاتی است. این موضوع در ارتباط کامل با رابط کاربری پایگاه فصلنامهموضوعی  هششمین خوش

یابی است؛ بدین معنی که در این خوشه محیط ها و همچنین خوشه رفتار اطالعخوشه کاربران و کتابخانه

ها و منابع اطالعاتی است، مورد بحث است. نتایج پژوهش اربر با دادهکاربری و رابط کاربری که حلقه اتصال ک

از موضوعات نوظهور در مطالعات « رابط کاربر»( حاکی از این بود که مبحث 8931سهیلی، خاصه و کرانیان )

 شناسی ایران است.علم اطالعات و دانش

نه است. سواد اطالعاتی به سواد اطالعاتی و کیفیت خدمات کتابخافصلنامه موضوعی  ههفتمین خوش

عنوان مهمترین ابزار در دستیابی به اطالعات مورد نیاز و آگاهی تخصصی هر رشته، نیازمند واکاوی و تحلیل 

بررسی زوایای مختلف است. کیفیت خدمات کتابخانه هم به عنوان بخشی از خوشه هفتم، بدین معنی است 
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های کمی و کیفی نوظهور باید مداوم باشد. نتایج فاده از شیوههای مختلف با استکه ارزیابی عملکرد کتابخانه

تحقیقات ( هم حاکی از این بود که بزرگترین خوشه موضوعی مقاالت مجله 8931آور )پژوهش بانگ

 های عمومی بود. در کتابخانه« رسانیخدمات اطالع»مربوط به  های عمومیرسانی و کتابخانه اطالع

از  0است. شبکه جهانی اینترنت و همچنین وب فصلنامهموضوعی  هخوشهشتمین « 0اینترنت و وب»

شناسی منابع مهم و ارزشمند اطالعاتی بوده و همواره متوجه متخصصان و پژوهشگران علم اطالعات و دانش

بوده است. همه این موضوعات از گردآوری منابع دیجیتال تا دسترسی کاربر به منابع مورد نیاز در حیطه علم 

های موضوعی مقاالت و تولیدات علمی را به خود اختصاص شناسی قرار دارد و یکی از شاخهعات و دانشاطال

 داده است. 

مدیریت دانش است، مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم رشته علم فصلنامه موضوعی  هنهمین خوش

و دکتری است. مدیریت  های اصلی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشدشناسی و یکی از گرایشاطالعات و دانش

کننده و تسریع کننده دانش در ارتباط با ثبت و ضبط و ذخیره و بازیابی دانش تولید شده است و تضمین

( حاکی از 8931دستیابی کاربران نهایی به اطالعات مورد نیاز است. نتایج پژوهش سهیلی، خاصه و کرانیان )

 شناسی ایران است.ور در مطالعات علم اطالعات و دانشاز موضوعات نوظه« مدیریت دانش»این بود که مبحث 

های دانشگاهی است. ریزی راهبردی در کتابخانهبرنامهفصلنامه هم موضوعی  هآخرین و دهمین خوش

ها را به تواند کتابخانهرو میهای پیشها و همچنین شناسایی فرصتشناسایی نقاط ضعف و قوت کتابخانه

 ی راهبردی میسر نیست. جز با داشتن برنامهپویایی برساند و این امر 

 

 گیرینتیجه

علمی مرتبط خود در حال توسعه است. این را  هطبق نقشه ساختار علمی آن، در حوز فصلنامهدر مجموع، 

توان از روند صعودی تعداد مقاالت منتشرشده، تعداد نویسندگان و مؤسسات تولیدکننده و تنوع موضوعی می

 مورد نظر دریافت.زمانی  هآن در باز

توزیع جغرافیایی مؤسسات صاحب اثر در این فصلنامه تا حد نسبتاً زیادی در سطح ملی است که نشان 

 دهد فصلنامه در جذب نویسندگان و مخاطبان از سراسر کشور نسبتاً موفق عمل کرده است. می

مشترک، تألیف آثار با  دونفره است. با توحه به اهمیت آثار فصلنامهنویسندگی در الگوی عمده هم

تواند بر غنا و کیفیت مقاالت بیفزاید و استنادپذیری مقاالت را هم بیشتر کند الگوهای چندنویسندگی می
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پژوهش از طریق سایر نویسندگان  پذیری بیشترهمکاران بیشتر به معنای رؤیت (. داشتن0221 8)نیومن،

و دیگران،  0کنند )فورچوناتوهای خود معرفی میشبکهنویسندگان نتایج پژوهش را به همکار است و این هم

شود. بهتر است تمهیداتی برای تقویت تری مشاهده و استفاده می( و آثارشان توسط مخاطبان گسترده0281

 اندیشید.  فصلنامههای بیشتر در تألیف گروهی مقاالت همکاری

های توجه فصلنامه به عمده زیرحوزه دهندهروند موضوعی مقاالت طبق توزیع بسامد کلیدواژگان نشان

های اخیر حوزه علم مرتبط است. با وجود همسویی بیشتر موضوعات مطرح در فصلنامه با روند موضوعی سال

المللی (، برخی موضوعات بین8931شناسی ایران )نگاه کنید به: سهیلی، خاصه و کرانیان، اطالعات و دانش

شناسی، مانند کارکرد اجتماعی رشته و موضوعات نوپدید مانند انشمورد توجه در حوزه علم اطالعات و د

 آلتمتریکس در مقاالت این فصلنامه چندان مطرح نشده است. 

های اخیر به سمت رویکردهای در سال فصلنامهدهد که نشان می فصلنامههای موضوعی توجه به خوشه

رسانی به کاربران زماندهی دانش و خدمات اطالعسنجی، روندهای نوین سانوین و کاربردی حوزه، از جمله علم

 تشخیص برای دهند، این امر شاخصیمی نشان( 0281) جانگ و حرکت کرده است. همان طور که یانگ

 .است خاص علمی هحوز یک در هاپژوهش تکامل

استناد  11/8آنچه بیش از همه نیاز به واکاوی دارد، علل نسبت کم استناد به مقاالت این فصلنامه )حدود 

استنادتر کم های مقالههای پراستنادتر در مقایسه با مقالهبه ازای هر مقاله( است؛ چرا که استناد مهم است و 

باید در ترویج و تبلیغ  فصلنامه (.0281 9)مارکس، بورمن، بارث و لیدسدروف، تأثیر بیشتری بر حوزه دارند

 ه خود را بیشتر کند.پذیری و استناد بخود کوشاتر باشد تا بتواند رؤیت

در اختیار  فصلنامهگیری در باب این تواند بالقوه مبنایی علمی برای تصمیمنتایج این پژوهش می

رو و سبک و سیاق فصلنامه بازاندیشی کنند. موضوعات، روندهای پیش هاندرکاران آن قرار دهد تا دربار دست

برای تعیین موضوعات پژوهشی و نشر آثار خود در  توانند از نتایج این تحقیقویسندگان و پژوهشگران مین

بهره ببرند. به عالوه، این مقاله الگویی برای ارزیابی برونداد علمی یک مجله تخصصی داخلی فراهم  فصلنامه

 کند. می

تنها محدودیت اصلی پژوهش حاضر این بود که پایگاه نمایه استنادی علوم ایران دارای خروجی استاندارد 

ها شدند و احتمال مقداری خطا با این روش و پژوهشگران به ناچار مجبور به تهیه دستی داده داده نیست

 وجود دارد. 

 
1. Newnan 

2. Fortunato 

3. Marx, Bornmann, Barth & Leydesdorff  
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 پیشنهادهای پژوهشی

های به منظور شناسایی ظرفیت ها سنجی برای دیگر مجالت رشته و روابط آنهای علمانجام تحلیل -8

 سنجی؛های علمها در توسعه رشته از منظر شاخص آن

سنجی برای تعیین در مقایسه با دیگر مجالت رشته به روش علم فصلنامهایگاه علمی تعیین ج -0

 های بالقوه و اثرگذاری آن بر دیگر مجالت مرتبط؛ظرفیّت

بررسی علل وجود تنها چند نویسنده با امتیاز باال در هر سه شاخص مرکزیت نزدیکی، مرکزیت  -9

ها به نویسندگان ی این نویسندگان و معرفی این ویژگیهابینابینی و مرکزیت رتبه به قصد شناخت ویژگی

 کار.تازه

 پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج مربوط به میزان مشارکت نویسندگان در تولید مقاالت و همچنین تعداد بیشتر  -8

اشند و کار در تولید آثار علمی بیشتر فعال بشود نویسندگان تازهنویسندگان دارای یک مقاله، پیشنهاد می

 پژوهشگران باسابقه و تجربه کاری باال، تولیدات علمی بیشتری با نویسندگان تازه وارد منتشر کنند.

با توجه به استناد کم به برخی مقاالت، پژوهشگران سعی کنند که مقاالت باکیفیتی تولید کنند تا  -0

از تولیدات علمی  صلنامهفبیشتر مورد استناد پژوهشگران بعدی قرار گیرند. عالوه بر این، مسئوالن 

 های بعدی استفاده بیشتری کنند.  نویسندگانی که دارای بیشترین استناد هستند در شماره

تنها تعداد کمی از مقاالت دارای منابع و مآخذ زیاد بودند. پژوهشگران حوزه علم اطالعات و  -9

بع داخلی و خارجی مربوط استفاده توانند از مناشناسی باید در تولید آثار علمی خود تا جایی که می دانش

 کنند.

 وجود دارد کماکان حفظ و بهتر شود. فصلنامهنویسندگی که در شود روند همپیشنهاد می -1

نویسندگی تنها بین چند نویسنده نویسندگی، ارتباط بیشتر نویسندگان و همبر اساس شبکه هم -5

نویسندگی تنها به تولید یک اثر گان شبکه همبیشتر از دیگر نویسندگان بود و این ارتباط بین دیگر نویسند

وارد همکاری بیشتری کنند تا شود که نویسندگان فعال با نویسندگان تازهعلمی منجر شده است. پیشنهاد می

علم اطالعات و  ههمکاری علمی در حوز همیل و اشتیاق آنان برای تولیدات علمی دیگر بیشتر و شبک

 تر شود.شناسی گسترده دانش

شود، موضوعات جدید علم ، به پژوهشگران توصیه میفصلنامههای موضوعی توجه به خوشهبا  -1

 ها کنند.   شناسی را شناسایی و اقدام به نشر مقاله در باب آناطالعات و دانش
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 سپاسگزاری

 وسیله از معاونت محترم  مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس آقایی است. بدین

 شود. نور به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می پژوهشی دانشگاه پیام

 

 منابع
نامه کارشناسی پایان ،8818-14های رسانی بین سالکتابداری و اطالع ههای رشتنامهتحلیل محتوای پایان(. 8815آذرانفر، جوانه )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال.

 های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات هفصلنام مقاالت کیفی و کمی همطالع. (8838نیا، نصرت )ریاحی ؛زینب میالجردی، راهیمیاب

 .006-048، (8)43 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات ،8838تا  8811سال  از عمومی

-8811) عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات هامفصلن مقاالت سنجیعلم تحلیل(. 8831)ماشک، محبوبه  آوربانگ

 .نور پیام دانشگاه ،شناسیدانش و اطالعات علم ارشدکارشناسی نامه پایان ،(8836

 پژوهشنامه ،کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان علمی نشریات در تألیفی (. هم8831) عباس گیلوری، ؛جواد بشیری،

 .16-18 ،(1) 0 ،سنجی علم

 .05-84 ،(8)88، کتاب هفصلنام ،کتاب ه(. تحلیل استنادی مقاالت تألیفی فصلنام8818تیمورخانی، افسانه )

 تأثیر و ISI مجالت در منتشرشده ایرانی مقاالت در تألیفیهم(. 8811) عبدالرضا چاکلی، نوروزی سولماز؛ بقایی، محمد؛ زاده،حسن

 .83-88، (0)8 ،فناوری و علم تسیاس ،مقاالت آن به استناد میزان بر آن

بر اساس « های علم اطالعاتنظریه»(. تحلیل ساختار مطالعات 8831ها، مهدیه؛ حیدری، غالمرضا؛ مصطفوی، اسماعیل )خزانه

 ،پردازش و مدیریت اطالعات هپژوهشنام ،(8318-4381آوساینس )واژگانی مقاالت در پایگاه اطالعاتی وبتحلیل شبکه هم

80(8 ،)8358-8316. 

 ،وری پژوهشی پژوهشگران ایرانهای ارزیابی بهره(. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص8830، مینا؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا )رضایی

 .85-8(، 13)84، پردازش و مدیریت اطالعات هپژوهشنام

رسانی و امه کتابداری و اطالع(. تحلیل محتوای مقاالت منتشرشده در دو نشریه فصلن8813السادات )سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف

 .03-45(، 83)8، شناسیدانش، 8816و  8815های فصلنامه کتاب در سال

بر  ایران شناسی دانش و اطالعات علم حوز، مفاهیم موضوعی روند(. 8831) پریوش ،اکبر؛ کرانیان علی خاصه، فرامرز؛ ،سهیلی

 .833-818 ،(4)43 ،اطالعات سازماندهی و بداریکتا ملی مطالعات هفصلنام ،واژگان رخدادی هم تحلیل اساس

 علم پژوهشگران نویسندگی هم اجتماعی هایشبکه ساختار (. تحلیل8834پهلو، عبدالحسین )فرج ؛عصاره، فریده ؛سهیلی، فرامرز

 .483-838(، 8)43، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، اطالعات

 و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه در منتشرشده مقاالت تألیفیهم شبکه(. 8834) رضا جهرمی،بصیریان محمدامین؛ منش،عرفان

 ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات ،اجتماعی هایشبکه تحلیل هایشاخص از استفاده با اطالعات سازماندهی

40(4)، 16-36. 
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می ساختار و(. ترسیم و تحلیل شبکه مفه8836لسادات )عصاره، فریده؛ احمدی، حمید؛ حیدری، غالمرضا؛ حسینی بهشتی، ملوک ا

 .43-8، 48، فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطالعات ،سنجی ایرانعلم هدانش حوز

رسانی کتابداری و اطالع هفصلنام هشمار 83های منتشرشده در (. تحلیل استنادی مقاله8816محمدی، مهدی؛ متقی دادگر، امیر )

 . 86-1(، 4)83، رسانیکتابداری و اطالع هفصلنام ،8810-8816های بین سال

رسانی، فصلنامه پیام کتابخانه، فصلنامه کتاب و (. بررسی استنادی مقاالت در مجالت علوم اطالع8818مقصودی دریه، رؤیا )

 .03-48(، 83) 86 ،رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع ،8811-13های کتابداری در سال

 8831بهمن  88قابل دسترسی در  ،(8831) رسانیکتابداری و اطالع هفصلنام هدربار ،رسانیکتابداری و اطالع هفصلنام سایتوب

  http://www.lis.aqr-libjournal.irدر:
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