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Abstract  

Objective: The purpose of this research was studying the future of the dissemination of 

scientific productions of Knowledge and Information Science in social networks. 

Methodology: This research was carried out using an applied method employing a mixed 

method approach containing scientometric methods, content analysis, Delphi technique, 

scenario writing and survey methods to conduct futures studies on the dissemination of 

scientific production of information science and library researchers in social networks. To 

conduct futures studies, we need to understand the current needs and interests of researchers in 

each field of science,that all articles of Knowledge and Information Science indexed in the Web 

of Science from 2005 to mid-2016 has been investigated in terms of altmetric indicators and 

subject areas were identified by quantitative content analysis method in terms of dissemination. 

Then, in the future studies section, Delphi technique, survey methods, and scenario writing 
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approach were used to predict the status of dissemination of scientific productions in future 

years in social networks.  

Findings: According to the study, social networks such as ResearchGate, Mendeley, and 

Academia will be more appreciated by researchers in the field of Knowledge and Information 

Science. It was also found that the subject areas such as library and information science, 

computational studies, information retrieval, are among the top priorities for research in the 

social networks in the next ten years. The compound annual growth rate of the dissemination of 

scientific production of information science and library researchers in social networks was 

found to be 14.5% and the growth of the dissemination of scientific productions of Knowledge 

and Information Science researchers is expected to follow the continuation scenario. According 

to the views of Iranian researchers who are active in social networks, the qualitative 

development of scientific production, the attractiveness of research topics and self-archiving are 

expected to influence the dissemination rate in the coming years more than other factors.  

Conclusion: The results showed that social networks continuously play the role of 

disseminators of scientific information and are not limited in disseminating information in the 

same way as some traditional platforms are. In effect, it is possible to use the dissemination rate 

as a complementary measure to other altmetric indicators in assessing researchers’ productions 

in social networks. Dissemination score can be used as one of the complementary measures of 

Altmetrics indicators in projection trends, future predictions and evaluation of researchers in 

social networks, the dissemination of information on social networks are more than other factors 

would be related to the quality of scientific output. Researchers in the field of Knowledge and 

Information Science can use the results of this research to improve future planning. 

 

Keywords: The dissemination of information, Future, Content Analysis, Delphi study, Social 

networks, Altmetrics. 
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 چکيده 
از هبای اتتمباعی   شناسی در شبکهه آن است که به تعيين وضعيت آينده روند اشاعه توليدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و دانش هدف: پژوهش حاضر بر
 بپردازد.شناسی ايران اطالعات و دانشديدگاه خکرگان علم 

در بخش آلتمتريهس تمام مقاالت حوزه علم اطالعات و . است شده انجام آميخته روش از استفاده با و کاربردی هدف، نظر از پژوهش اين روش:

اتتماعی مورد بررسی قرار گرفت و ميزان اشاعه هر های آلتمتريهس در شکهه های شاخصاند، از نظر  ساينس نمايه شده آو شناسی که در پايگاه وب دانش
اتتماعی از مطالعه  هایشکهه در علمی توليدات آينده اشاعه بينی های موضوعی به روش تحليل محتوای کمی مشخص شد. سپس برای پيش يک از گرايش

 شد.  دلفی، سناريونويسی و پيمايشی تحليلی استفاده

، مطالعات رسانی اطالعو کتابداری  های اتتماعی مورد استقکال پژوهشگران وگيت، مندلی و آکادميا از شکههرچبر اساس پژوهش حاضر ريس ها:یافته

ساله آينده خواهند بود. نرخ رشد اشاعه توليدات علمی پژوهشگران  های اتتماعی در افق دههای پژوهشی برتر در شکههسنجشی و بازيابی اطالعات از اولويت
اتتماعی از سناريوی رشد تداوم گذشته پيروی خواهد کرد. همچنين توسعه کيفی توليدات علمی، ميزان تذابيت موضوعات  های شکههعلم اطالعات در 
 آتی تأثيرگذار خواهند بود.  های آرشيوی بيش از ساير عوامل بر روند رشد اشاعه در سال پژوهشی و خود

هبای آتبی و ارزيبابی     بينبی  رونبد علبم، پبيش   يبابی   ببرون آلتمتبريهس در   هبای  شاخصهای تايگزين توان به عنوان يهی از سنجه از نمره اشاعه مینتایج: 

های اتتماعی بيش از ساير عوامل به کيفيت برونبدادهای علمبی مبرتک     امر اشاعه اطالعات در شکهه .کرداتتماعی استفاده های  شکههپژوهشگران حاضر در 
 خواهد بود. 

 

 های اتتماعی، آلتمتريهس، آينده.اشاعه اطالعات، مطالعه دلفی، شکهه ها: کلیدواژه
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 مقدمه

مطلوب  هبا استفاده از ابزاري دانش بنيان براي طراحي آيند ،علمي هداشتن تصويري روشن از يک حوز

هاي آينده به بهترين شکل  کند تا از فرصت ها و تهديدهاي آينده کمک مي پذير است. تشخيص فرصت امکان

(. 3131)فخرائي و کيقبادي،  استفاده نموده و از پيامدهاي منفي و تهديدهاي آن تا حد ممکن پيشگيري کرد

نياز هر نوع  هاي فناوري و شتاب روزافزون تغيير، نگاه به آينده پيش در عصر حاضر با توجه به پيشرفت

غييرات محتمل آينده نباشيم، فلسفه بيني ت ريزي بوده و آشکار است اگر ما به هر دليل قادر به پيش برنامه

 بيني نيست بلکه بهبود روند امور است پيش يهپژو چند هدف از آينده شود، هر يزي به کلي مخدوش مي برنامه

  (.4002، 3)کورنيش

توليدات شود ناظر بر اشاعه اطالعات است.  رساني انجام مي حوزه اطالعهايي که در  بسياري از فعاليت

 يابد که به جامعه علمي عرضه و در آثار و مطالعات ديگران متجلي شود پژوهشگران زماني هويت ميعلمي 

اي به خود  هاي اجتماعي، اشاعه اطالعات شکل تازهگيري شبکه و شکل 4(. با ظهور وب 3131 )داورپناه،

هاي آينده شبکه کند کهگونه بيان مي هاي اجتماعي اين( در توصيفش از آينده شبکه4003)4گرفت. شوماگا

دادن اطالعات آن را مستدل  که رفتار کاربر براي سازمان است مبتنياطالعات اجتماعي بر روابط کاربر و 

هاي اشاعه اطالعات  کند. سهولت دسترسي به اطالعات علمي با کيفيت، روزآمدي اطالعات و دشواري مي

هاي نوين اشاعه  هاي اجتماعي به عنوان محملعلمي به شيوه سنتي موجب گرديد تا پژوهشگران از شبکه

  اطالعات استقبال کنند.

شناسي از مطالعات در پژوهش حاضر نخست به منظور شناسايي روند کنوني اشاعه علم اطالعات و دانش

شود که  اجتماعي ياد مي هايسنجي شبکهعنوان علمهاي آلتمتريکس به  آلتمتريکس استفاده شد. از شاخص

سپس براي  ،(1،4031)ربولالل و فرير سازد پذير مي امکانپيگيري تأثير توليدات پژوهشي بر چرخه علم را 

 گرديد. بيني آينده روند اشاعه توليدات علمي از مطالعه دلفي، سناريونويسي و پيمايشي تحليلي استفاده پيش

(، نويسنده تمام 2،4002)چن هسو دارد بستگي کننده از آنجا که نتايج مطالعه دلفي به دانش افراد شرکت

 است.  کنند، نموده هاي ارزشمندي را ارائه مي تالش خود را در انتخاب افرادي که احتماالً انديشه

داشتن اجتماعي و  هاي شبکهشناسي در  هاي موضوعي پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسايي اولويت

گشاي کساني باشد که هنوز مسيرهاي پژوهشي  تواند راه يکاربرد علم م هاي فعاليت وتصويري درست از زمينه

 
1. Cornich 

2. Schmuga 

3. Rebollal &Freire 

4. Chien Hsu 



  ... های اجتماعی شناسی در شبکه دانشمطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و          841

دهد ما روندهاي جاري علم با کمک به شناخت آنچه در دنياي اطراف ما رخ مي اند. آينده خود را تعيين نکرده

که واقعاً دل به  بنابراين براي آن ؛(3،4031)ونتي گذارند در آن قدم بگذاريم برند، اما نميرا تا درگاه آينده مي

ها  توانند با درک نيروهاي پيشران و عدم قطعيت آينده بزنيم بايد به سناريوها متوسل شويم، سناريوها مي

 درست داشته باشند.  هاي سياستگذاريها و  گيريکمک زيادي در تصميم

بيني وضعيت آينده اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و هدف پژوهش حاضر پيش

 هاي اجتماعي است. شناسي در شبکه انشد

 

 مباني نظري پژوهش

ها  کند که يکي از مهمترين آن براي تعيين نيازهاي اطالعاتي کاربران چهار روش مطالعه را توصيه مي 4يونسکو

نسبت به عاليق و روزآمد  يهاشاعه اطالعات مستلزم آگا(. 3321، 1شوتز) مطالعه درباره اشاعه اطالعات است

منظور برآورده ساختن نيازهاي   موقع اطالعات مرتبط و مناسب به  دانش آنان يا توزيع به داشتن نگه

 (. 2،3332)ترنچ  متخصصان است

هاي اجتماعي به مجراي انتقال اطالعات تبديل گرديدند و افراد از اين طريق به شبکه 4 وب با ظهور

اجتماعي سرعت دسترسي به اطالعات، ايجاد پروفايل، هاي هاي شبکه از قابليتپردازند.  اشاعه اطالعات مي

گذاري است.  پذيري پژوهشگران و نشانه پذيري به مقاالت، افزايش ميزان رؤيت افزايش ضريب دسترس

هايي که يک مقاله کنند. تعداد دفعه ها ميزان استفاده از يک مقاله يا مدرک را مشخص ميگذاري نشانه

هايي که يک مدرک مورد استفاده قرار گرفته يا خوانده شده است حکايت دفعه شود از تعدادگذاري مي نشانه

 ازتوان در متون علمي مي 1استفاده هاي شاخصم مرتبط با يهمفااز (. 4033، 1دارد )هاستين و سيبنليست

  (.4033، 30)کرتز و بلن ند، نام بردور که معموالً معادل يکديگر به کار مي 3و استفاده 3، بارگذاري2خواندن

گذاري مقاالت علمي پژوهشگران علم  به اشتراکدر پژوهش حاضر منظور از اشاعه توليدات علمي ميزان 

دفعات خوانده شدن و استناد به  هاي اجتماعي با توجه به تعدادشناسي جهان در شبکه اطالعات و دانش

 مقاالت است. 
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 مروري بر پيشينه پژوهش

بنهدي کلهي    در يهک جمهع   .انهد  نگهاري پرداختهه   متعددي بهه مطالعهات آينهده   ي ها پژوهشهاي اخير  در سال

 .(3 )جدول شوند شناختي به شش دسته تقسيم مي هاي مرتبط با پژوهش حاضر از منظر روش پيشينه

 

 شناختی ها از منظر روش تحلیل پیشینه .8جدول 

که با استفاده از تهنيک دلفی به مطالعه آينده يا بررسی روند کنونی يک علم يا گرايشی از آن پرداخته اند:  هايی پژوهش مطالعه دلفی

 (2382) (، نلسون و ديگران2333(، ساندرس )2339(، زينس )2332(، دبونس و ديگران )2332بروچستان و برونشتاين )

های علمی مختلف پرداختند:  های پژوهشی درحوزه محتوا به شناسايی اولويت که با استفاده از روش تحليل هايی پژوهش تحلیل محتوا

 (2383) (، کاولک8333) شرفی و نورمحمدی

های بينی ارتکاطات علمی در شکهه و آلتمتريهس بوده و از اين ابزار تهت پيش سنجی به علمکه مربوط  هايی پژوهش آلتمتریکس

 (، ژو و ديگران2382) ند: پريم و ديگران اهای اتتماعی استفاده نمودهارزيابی شکههاتتماعی، روند کنونی و آينده علم و 

 (2382) (، ثلوال و کوشا2382) (، هاستين و ديگران2382) مس و ديگران ،(2389)

 (8332) کشند: گرايیکه با سناريونويسی رويدادهای احتمالی آينده را به تصوير میهايی  پژوهش سناریونویسی

 (2389ژو و ديگران ) کنند: ها برای سنجش موضوعی استفاده می که ازپرسشنامههايی  پژوهش پیمایشی

 (8332، عظيمی و فدايی )(8333مهربان ) بينی آينده استفاده نموده اند: که از ترکيب چند روش برای پيشهايی  پژوهش آمیخته

 

 شود:   حاضر، پرداخته ميمرتبط با پژوهش هاي  پژوهشدر ادامه به مرور اجمالي 

 استناد ميزان آرشيوي خود طريق از پژوهش هاي يافته کردن پذير دسترس که داد نشان (3134) بتولي

 . دهد مي افزايش درصد 10 از بيش به را

شناسي به روش هاي پژوهشي برتر علم اطالعات و دانش ( به شناسايي اولويت3131شرفي و نورمحمدي )

 دراطالعات  بازيابي و کتابداري موضوعات که دادپژوهش نشان اين هاي  پرداختند. يافتهتحليل محتوا 

 مديريت الکترونيکي، و چاپي منابع ،سنجي کتاب اطالعات، فناوري موضوعات ولي ؛بيشتر پژوهشي هاي اولويت

( در پژوهشي 3131عرفان منش ). اند  بررسي شده کمتر الکترونيک نشر و علمي ارتباطات بندي، رده اطالعات،

هاي اجتماعي: مطالعه  کتابداري در رسانه المللي ايراني علم اطالعات و هاي بين حضور مقاله»تحت عنوان 

 نشان داد که توئيتروي هاي پژوهش  مختلف پرداخت. يافته اجتماعي هاي رسانه انواع بررسيبه  «آلتمتريک

هاي  هاي اجتماعي منتشرکننده مقاله ( مهمترين رسانه44/44)( و سايت يواليک 22/22(، مندلي )11/30)

 علم اطالعات و کتابداري ايران بوده اند. 
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به بررسي و کشف ساختار  «در علم فناوري نانو هپژو آينده»( در پژوهشي تحت عنوان 3131مهربان )

ها و  توانمنديرداخته و سنجي پعلمبا استفاده از روش  4032 -4002هاي  علمي اين حوزه طي سال

 هاي موجود را مورد بررسي قرار داده است.  کاستي

هاي اجتماعي علمي يت پژوهشگران ايراني در شبکهؤ( به بررسي ميزان ر3132) ، نقشينه و نظرياسدي

هاي پرداختند و دريافتند که شبکه اجتماعي مندلي داراي باالترين نسبت همبستگي نسبت به ساير شبکه

 اجتماعي است.

( به بررسي ميزان استناد به 3131) ، بتولي، رمضاني، رنجبر و پاکپور لنگروديماعيل پور بندبنياس

آلتمتريک در دو شبکه اجتماعي علمي  هاي شاخصتوليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي گيالن با 

 مندلي وريسرچ گيت  اجتماعي  هاي شبکهدست آمده،  بر اساس نتايج به ريسرچ گيت و مندلي پرداختند. 

 باشند.  داشته علمي مقاالت به استناد ميزان بر مثبتي بسيار اثرات توانندمي

فناوري  هپژو جستاري در رويکرد مطلوب آينده»در پژوهشي تحت عنوان  (3131) عظيمي و فدايي

در حوزه  هپژو ارائه راهکارهاي مناسب براي آيندهبه « شناسي اطالعات در حوزه علم اطالعات و دانش

هاي  که رويکردها و روش ندداد شانو ن ندپرداخت ههاي دانشگا هاي اطالعات مورد استفاده در کتابخانه فناوري

 قرار تواند در اين حوزه مورد استفاده گيري از روش دلفي مي به همراه بهره سواتپويش محيطي و تحليل 

 گيرد. 

نگاري آموزش علم اطالعات و  آينده»( در مطالعه خود تحت عنوان 3131) ، حيدري و کوکبيگرايي

به بررسي نيروهاي پيشران کليدي مؤثر بر حوزه علم  «شناسي ايران با رويکرد تحليل تأثيرات متقابلدانش

 به گرايشريزي بهتر براي آينده پرداخته است. نتايج نشان داد  شناسي به منظور برنامهاطالعات و دانش

 اعتبارسنجي و نظام استقرار انساني و اجتماعي، علوم هاي حوزه در پژوهش و آموزش ساختار در بازنگري

هاي علم کشور، تأثير فناوري اطالعات بر محيط عالي آموزش آموختگان اشتغال دانش وضعيت کيفيت، تضمين

 شده هستند. هاي کليدي شناخته اطالعات از پيشران

پيامدهاي آن براي  4:نقشه دانش علم اطالعات»( در پژوهشي تحت عنوان 4001و ديگران ) 3دبونس

تا  4001هاي  کشور بين سال 31به مطالعه دلفي انتقادي مقاالت يازده تن از متخصصان از  «آينده رشته

پردازد. نتايج مطالعه دلفي نشان داد که  هاي آن براي آينده علم ميددرباره نقشه علم اطالعات و کارکر 4001

 
1. Debons 

2. Knowledge map of information science 



 843                                                                       8338 پاییز ،87شماره پیاپی  ،3شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

هاي مکمل براي  اي صورت پذيرد و از روش ترسيم نقشه دانش علم اطالعات بايست به طور متناوب و دوره

 بندي مختلف حوزه علم وکشف جهان دانش در آينده استفاده شود.  طبقه

پرداخت که هدف آن  ( در پژوهش خود به ترسيم نقشه علم اطالعات به روش دلفي4002) 3زينس

 متخصص حوزه علم اطالعات عالوه بر 21شناسايي موضوعات اصلي و فرعي علم اطالعات بود. در اين پژوهش 

زمينه را براي ارائه پرداخته و  مفهومي اصلي هاي نقشه به ارائه دانش و اطالعات ها،داده از تعريف 310

 نتايج حاکي از آن است که حوزه علم اطالعات پيوسته درهاي علم اطالعات در آينده فراهم نمودند.  نظريه

 حال دگرگوني و تغيير بوده و ساختار آن همواره نياز به بازبيني دارد. 

اجتماعي توييتر پرداخته و دريافت نحوه استناد پژوهشگران به شبکه ( به 4034) 4پيووار و همينگر، پريم

هستند و متمايز از استنادات سنتي به اشاعه  4سنجي وب که استنادات توييتر بخش ارزشمندي از علم

 پردازند.  اطالعات مي

ويدئو به ويژه در  گذاري اشتراکهاي پژوهشي خدمات به  ( به بررسي اولويت4034و ديگران ) 1نلسون

وهشي ها و جوامع در اولويت پژ سال آينده با استفاده از روش دلفي پرداختند که کاربران، گروه 1  يوتيوب در

 قرار گرفتند. 

رساني اسپانيا بين هاي انتشارات علم کتابداري و اطالع به بررسي گرايش پژوهشي( در 4031) 2کاولک

%(، 22پرداخت و نشان داد که بيشترين گرايش موضوعي به فناوري اطالعات ) 4030تا  4000هاي  سال

%( تعلق دارد. در بين موضوعات 33)%( و سپس مباني نظري و عمومي اطالعات 14کارکردهاي مديريتي )

%( عملکردها و خدمات اطالعاتي، صنعت آموزش و پرورش، 42ها ) اني و کانالبسازي، پشتي فرعي مجموعه

 اند.  صدر توجه پژوهشگران قرار گرفته %( در31به طور مساوي ) ،شناسي اطالعات کاربرد اطالعات و جامعه

بيان « گيت: اشاعه، ارتباطات و سنجش علمي ريسرچ»وان ( در پژوهشي تحت عن4032) 1مس و ديگران

هاي اجتماعي در امور پژوهشي خود شورهاي اروپايي از شبکهپراستناد کدرصد از پژوهشگران  43کند که مي

هاي جالب اين پژوهش تمايل بيشتر پژوهشگران علوم اجتماعي نسبت به  برند. يکي از يافته بهره مي

 هاي اجتماعي است. در استفاده از شبکهپژوهشگران علوم طبيعي 

 
1. Zins 

2. Priem, Piwowar & Hemminger 
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4. Kawalec 
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تعدادي « هاي اجتماعي در ارتباطات علمي رسانه»( در پژوهشي تحت عنوان 4032) و ديگران 3هاستين

 شوند را معرفي کرد.  بندي مي هاي اجتماعي دسته از معيارهاي جديد را که به عنوان معيارهاي رسانه

( در پژوهش خود به ارزيابي اشاعه اطالعات و ارتباطات علمي و سنجش دانش در 4031) 4ثلوال و کوشا

گيت پرداختند و دريافتند که کشورهاي برزيل و هند بسيار زياد از اين شبکه اجتماعي شبکه اجتماعي ريسرچ

ن شبکه به طور هاي موجود در اي چين و کره جنوبي از فرصت ،کشورهاي روسيه که در حاليکنند  استفاده مي

 کنند.  تهأثيرگذاري براي ارزيابي توليدات علمي خود استفاده نمي

شناخت تأثير و نقش کاربران بر اشاعه اطالعات در »( در پژوهشي تحت عنوان 4032) ژو و ديگران

هاي اجتماعي پرداختند و دريافتند که  به بررسي رفتارهاي اجتماعي کاربران در شبکه« هاي اجتماعي شبکه

بسياري از محتواهاي توليد شده  .ريزي است هاي اجتماعي فرآيندي پويا و قابل برنامه اشاعه اطالعات در شبکه

اي است که با اشاعه اطالعات به شيوه سنتي کامالً  مشتمل بر دانش جمعي و تجارب گسترده ،توسط افراد

 ستگي دارد. متمايز بوده و به کيفيت محتواي ارسال شده و ميزان محبوبيت افراد ب

هاي پژوهشي به روش  شده به بررسي موضوعاتي نظير تعيين اولويت ي انجامها پژوهشکنون در بيشتر تا

          نگاري علم اطالعات  هاي آلتمتريکس و آينده جتماعي با استفاده از شاخصا هاي شبکهدلفي، ارزيابي 

 هاي شبکهبا توجه به اهميت اشاعه اطالعات و فقدان تحقيقاتي در خصوص آينده اشاعه در  .اند پرداخته

   رسد.اجتماعي انجام چنين پژوهشي ضروري به نظر مي

 

 روش پژوهش

است. روش آميخته به عنوان  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و با استفاده از روش آميخته انجام شده

هاي  دست آمده از روش هاي بههاي متنوع و يافتهدهد تا دادهپژوهشگر اين امکان را ميابزاري کاربردي به 

 کمي و کيفي مختلف را در قالبي علمي و منسجم با يکديگر تلفيق نمايد تا درکي بهتر نسبت به مسائل به

 (. 4003 1،پوپر) دست آيد

، کس، تحليل محتوا، تکنيک دلفيهاي آلتمتري بيني آينده از روش در پژوهش حاضر نيز براي پيش

هاي  ها به مؤسسه آلتمتريک و داده آوري داده سناريونويسي و روش پيمايشي تحليلي استفاده شد. جهت جمع

هاي اجتماعي تحت بررسي از  هاي اجتماعي مراجعه شد. شبکه آلتمتريکس موجود در هر يک از شبکه
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2. Thelwall & Kousha  
3. Popper 
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هاي اجتماعي و شبکه 2، سايت يواليک1، مندلي4آکادميا، 3گيتهاي اجتماعي معتبر علمي ريسرچ شبکه

انتخاب گرديد تا بر اعتبار  3پدياو ويکي 3، کونوتيا2، گوگل پالس1، فيس بوک1هاي توييتر محبوب عمومي به نام

ها افزوده گردد. در ادامه تمام مقاالت معتبر نمايه شده در پايگاه وب آو ساينس بين  آوري داده و درستي جمع

از نظر ميزان اشاعه با توجه به دو شاخص استناد و تعداد دفعات خوانده شدن  4031تا ميانه  4001هاي  سال

مقاله داراي نمره آلتمتريک و اشاعه باالي صفر بودند که  110مقاله،  2100مورد بررسي قرار گرفتند. از تعداد 

  هاي اجتماعي مشخص شد.شبکههاي موضوعي برتر در مورد تحليل محتواي کمي قرار گرفتند و حوزه

شد تا با اي استفاده شد. به همين منظور از اعضاي پنل دلفي خواسته مرحله سپس از روش دلفي دو

هاي هاي پژوهشي در شبکه توجه به نتايج مطالعات آلتمتريک به ارائه نظرات خود درباره آينده اشاعه يافته

شناسي ايران و ابزار نفر از خبرگان علم اطالعات و دانش 31 اجتماعي بپردازند. اعضاي پنل دلفي متشکل از

براي تجزيه و تحليل اي طيف ليکرت بود.  اي آنالين بر مبناي مقياس پنج درجه ها پرسشنامهآوري داده جمع

استفاده شد و عناوين پژوهشي به ترتيب اولويت )بر مبناي ميانگين بيشتر و  spssافزار ها از نرم نهايي داده

 فهرست گرديدند.  ،شدهنحراف معيار کمتر( کسب ا

هاي پنل دلفي و  هاي اجتماعي از مرور منابع، پاسخي عوامل مؤثر بر رشد اشاعه در شبکهيبراي شناسا

به همين  ؛اين عوامل از روش پيمايشي تحليلي استفاده شد اثربخشيجهت تعيين نتايج مطالعات آلتمتريک و 

شناسي و نفر از خبرگان علم اطالعات و دانش 31ه و روايي آن توسط يهساخته تاي محقق  منظور پرسشنامه

جامعه  حاصل شد. 31/0مقدار پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و 

رد هاي اجتماعي موشناسي که در شبکهدانش نفر از پژوهشگران ايراني حوزه علم اطالعات و 323پژوهش را 

ها از آزمون کلموگروف اسميرنف و تعيين  براي تعيين نرمال بودن دادهداد. بررسي حضور داشتند تشکيل مي

 30سناريونويسيدر پايان از اثربخشي عوامل مؤثر بر رشد اشاعه در آينده از آزمون تي استيودنت استفاده شد. 

 هاي ممکن يا محتمل استفاده شد. آيندهبراي بررسي نگاري است  هاي آيندهترين شيوه که يکي از متداول

 
1. ResearchGate: https://www.researchgate.net 

2. Academia: www.academia.edu 

3. Mendeley: www.mendeley.com 

4.Citeulike: www.citeulike.org 

5. Twitter: https://twitter.com 

6. Facebook: https://www.facebook.com 

7. Google Plus: https://plus.google.com 

8. Connotea: www.connotea.org 

9. Wikipedia: http://www.wikipedia.org  
10. Scenario 



  ... های اجتماعی شناسی در شبکه دانشمطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و          841

وضع  هربارگيرندگان د تصميمهاي  ريزي سناريويي به چالش کشيدن و آزمون فرض مهمترين هدف برنامه

هاي ذهني  نقشه»سناريو به عنوان  ،3موضوع مورد بررسي است. از اين رو از منظر پيرواک هکنوني و آيند

بيني  بيني خطي، که منجر به پيش ش پيشن از روريزا اکثر برنامه(. 3333 ،4و راندال ه)ف هستند «آينده

کند که آينده  بيني خطي فرض مي کنند. پيشريزي استفاده ميشود، به عنوان مبناي برنامه اي آينده مي نقطه

 1روند جاري يا سناريوي تداوم رشديابي  برونمعموالً گيرد. اين سناريو را  لزوماً در امتداد گذشته شکل مي

آن باورند که آينده، درست در همان مسيري  اين فرض بر کنندگان  بينيپيش ،نامندبيني خطي( نيز مي )پيش

و  2بينانه دو سناريوي خوش ،گيرد. در کنار سناريوي تداوم رشد گذشته کنند، شکل مي بيني مي ها پيش که آن

 سه سناريو استفاده شده است.  هر ( که در پژوهش حاضر از4002 ،1نيز وجود دارد )کورنيش 1بدبينانه

 

 هاي پژوهش پرسش

هاي مختلف علم اطالعات و موضوعات حوزه کدام يک از نويسندگان پرنشر، در دهه اخيرانتشارات  بر اساس .3

 شناسي اولويت بيشتري دارند؟دانش

اقبال پژوهشگران بوده اجتماعي بيشتر مورد  هاي شبکهنشر، کدام يک از  انتشارات نويسندگان پر بر اساس. 4

 است؟

شناسي هاي مختلف علم اطالعات و دانشکدام يک از موضوعات حوزه ، در دهه اخيرنظران صاحبنظر . از 1

 اولويت بيشتري دارند؟

هاي اجتماعي در آينده بيشتر مورد اقبال و توجه پژوهشگران علم ، کدام يک از شبکهنظران صاحباز نظر  .2

 ي قرار خواهند گرفت؟شناساطالعات و دانش

، چه عواملي در آينده بر افزايش اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و نظران صاحب. از نظر 1

  شناسي مؤثر خواهند بود؟ دانش

 سناريوهاي احتمالي روند رشد اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و نظران صاحب. از نظر 1

 اجتماعي تا ده سال آينده چيست؟  هاي شبکهشناسي در  دانش
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 پژوهش فرضيه

هاي تخصصي کردن شبکه آرشيوي، ، خودهاي اجتماعيعوامل مؤثر )تشويق پژوهشگران به حضور در شبکه

هاي اجتماعي، توسعه کيفي توليدات علمي، اجتماعي )موضوعي سازي(، افزايش امنيت اطالعات در شبکه

هاي آموزشي براي پژوهشگران، ميزان جذابيت موضوعات  گيري از کارگاهتوسعه کمي توليدات علمي، بهره

ها،  بودن برخي سايت هاي اجتماعي، کاهش موانع دسترسي )فيلترهاي دسترسي به شبکه پژوهشي، هزينه

هاي سازي استفاده از شبکه پايين بودن سرعت دسترسي(، ميزان دانش و مهارت پژوهشگران، ميزان فرهنگ

هاي واري اشاعه اطالعات به شيوه سنتي، ميزان تنوع موضوعات پژوهشي، افزايش شبکهاجتماعي، دش

افزايش اشاعه توليدات علمي پژوهشگران  هاي اجتماعي( برهاي جديد روي شبکه اجتماعي و ارائه سرويس

 اجتماعي در آينده مؤثر است.  هاي شبکهشناسي در  علم اطالعات و دانش

 

                                                               هايافته

 شود. ها ارائه ميها در پاسخ به پرسش هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده در اين بخش يافته 

ههاي مختلهف علهم     انتشارات نويسندگان پرنشهر، در در دههه اخيرکهدام يهک از موضهوعات حهوزه       بر اساس .3

 اولويت بيشتري دارند؟شناسي اطالعات و دانش

مقاله که داراي نمره اشاعه  110هاي اجتماعي، هاي موضوعي جاري در شبکهدست آوردن حوزه جهت به

 براي تعيين .هاي اجتماعي بودند مورد تحليل محتواي کمي قرار گرفتندو آلتمتريک باالتر در شبکه

                شناسي به مقاله علمي پژوهشياطالعات و دانشهاي اصلي تحت پوشش علم  هاي مربوط به حوزه کليدواژه

 استناد گرديد.  «شناسي هاي پژوهشي علم اطالعات و دانش تعيين پوشش موضوعي اولويت»

هاي پژوهشي از لحاظ موضوعي بر مبناي  در مقاله خود جهت تعيين اولويت( 3131)شرفي و نورمحمدي 

هاي  و زيررده نداطبقه موضوعي است، عمل نموده  30که داراي  3پوشش موضوعي پايگاه اطالعاتي ليزا

، اصطالحنامه اصفا و نما و ، فارسيهاي موضوعي کنگره هاي موضوعي اصلي را با استفاده از سرعنوان طبقه

و در  اند اضافه نمودهطبقه موضوعي  30به آن است رده فرعي بوده  31اصطالحنامه کتابداري که شامل 

به منظور  .ندگرفت هاي پژوهشي در پژوهش خود در نظر بندي موضوعي اولويتموضوع براي طبقه 41نهايت 

گروه  30گانه در  41، موضوعات جلوگيري از پراکندگي موضوعات و کسب نتايج بهتر از اين تفکيک موضوعي

                 تحليل استنادي، شامل سنجي کتاب. 3از:  عبارتنداين موضوعات کلي شد که  موضوعي کلي جاي داده

 
1. Ista 

 



  ... های اجتماعی شناسی در شبکه دانشمطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و          848

ذخيره و بازيابي اطالعات، مهارت  هاي . بازيابي اطالعات شامل خدمات مرجع، نظام4سنجي سنجي و علموب

ها،  رساني شامل اقتصاد کتابخانه. کتابداري و اطالع1يابي کاربران و نيازهاي اطالعاتي کاربران؛  اطالع

ها، استفاده از  ، عمومي، ديجيتالي، اختصاصي و کودکان، مديريت کتابخانههآموزشگا ،ههاي دانشگا کتابخانه

                 . فناوري اطالعات؛1 ؛نويسي . فهرست 1. منابع چاپي و الکترونيکي؛2ها، تحقيق در کتابداري؛  کتابخانه

فراواني و درصد  4در جدول  رده بندي. .30ارتباطات علمي؛  .3نشرالکترونيک؛  .3مديريت اطالعات؛  .2

نشان  4هاي جدول  اجتماعي آورده شده است. يافته هاي شبکههاي موضوعي اشاعه يافته در  فراواني حوزه

 413اند،  مقاله داراي نمره آلتمتريک و اشاعه که مورد تحليل محتواي کمي قرار گرفته 110دهد که از  مي

مقاله مربوط به حوزه  30، رساني اطالعهاي اجتماعي مربوط به کتابداري و افته در شبکهي هموضوع اشاع

هاي بعدي قرار و بقيه نيز در رتبه هستند سنجي کتابحوزه مقاله مربوط به  20موضوعي بازيابي اطالعات، 

 دارند.

 

 اجتماعی  های شبکهفراوانی و درصد فراوانی حوزه های موضوعی اشاعه یافته در  .2جدول 

 درصد معتکر درصد نسکی تعداد های موضوعی حوزه

 2/29 2/83 228 رسانی اطالعکتابداری و 

 3/89 9/2 33 بازيابی اطالعات

 2/83 9/3 93 سنجی کتاب

 2/9 3/2 31 فناوری اطالعات

 3/9 3/8 39 مديريت اطالعات

 1/3 3/8 23 ارتکاطات علمی

 9/8 2/3 3 منابع چاپی و الهترونيهی

 3/8 2/3 9 رده بندی

 1/3 2/3 2 فهرست نويسی

 1/3 2/3 2 نشرالهترونيک

 833 833 233 تعداد کل مقاالت دارای نمره اشاعه و آلتمتريک

 

اجتماعي بيشتر مورد اقبال پژوهشهگران بهوده    هاي شبکهانتشارات نويسندگان پرنشر، کدام يک از  بر اساس. 4

 است؟

اجتماعي مختلف به نمايش گذاشته  هاي شبکهميزان اشاعه مقاالت علمي پژوهشگران در  1در جدول 

دهد بيشترين ميزان اشاعه مقاالت پژوهشگران علم اطالعات و  نشان مي 1هاي جدول  شده است. يافته
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ماعي مندلي اجت هايشبکه .باشد درصد مي 23شناسي مربوط به شبکه اجتماعي ريسرچ گيت به مقدار  دانش

باشند و کمترين ميزان آن مربوط به شبکه اجتماعي گوگل پالس به  هاي بعدي مي به ترتيب در رده و آکادميا

 درصد است. 03/0مقدار 

 

 اجتماعی مختلف های شبکهمیزان اشاعه مقاالت علمی پژوهشگران در  .3جدول 

 

شناسهي   هاي مختلف علم اطالعهات و دانهش  کدام يک از موضوعات حوزه ، در دهه اخيرنظران صاحب. از نظر 1

 اولويت بيشتري دارند؟

بيشتر اعضاي پنل دلفي، نتايج مطالعات آلتمتريکس در اختيار آنان قرار گرفت و از آنان  هبراي آگا

 هاي آلتمتريکس اعالم نمايند.  خواسته شد تا نظر نهايي خود را بر اساس نتايج داده

هاي دهد که حوزه نتايج مطالعه دلفي به دست آمده است، نشان مي بر اساس که 2 هاي جدول يافته

هاي هاي پژوهشي برتر در شبکه بازيابي اطالعات از اولويت و ، مطالعات سنجشيرساني اطالعو کتابداري 

فلسفه کتابداري، سياستگذاري علم و ؛ بود و همچنين زيرموضوعات ساله آينده خواهند اجتماعي در افق ده

 ر دارند. يابي در اولويت قراهاي رفتار اطالع و مدل رساني اطالعفناوري، آموزش براي کار 

 

 

 

 درصد فراوانی میزان اشاعه تعداد دفعات خوانده شده تعداد استناد اجتماعی های شبکهنام 

 38/3 22 81 3 گوگل پالس

 33/3 23 21 1 ويهی پديا

 32/3 99 29 82 کونوتيا

 31/3 12 12 3 وبالگ

 31/3 12 18 82 فيس بوک

 23/3 122 391 832 سايت يو اليک

 28/8 8122 8921 23 توييتر

 3/1 1219 2232 2388 آکادميا

 2/83 89228 82322 8223 مندلی

 91 838383 21913 28292 ريسرچ گيت

 833 823189 13213 22912 تمع کل



  ... های اجتماعی شناسی در شبکه دانشمطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و          811

 شناسی بر اساس دلفی بندی موضوعات پژوهشی برتر در علم اطالعات و دانش اولویت .4دول ج

 انحراف معیار میانگین موضوعات فرعی های اصلی حوزه

 32/8 21/2 گذاری علم سياست مطالعات سنجشی

 189/3 31/2 تحليل استنادی

 132/3 23/2 دگرسنجی

 22/8 83/2 شناسی مطالعات نظری و معرفت

 38/8 81/2 ها ها و وبالگ سايت ارزيابی وب

 322/3 29/2 بازاريابی اطالعات فناوری اطالعات

 33/8 28/2 سايکرنتيک

 38/8 81/2 اقتصاد اطالعات مديريت اطالعات

 931/3 31/2 امنيت اطالعات

 83/8 39/2 اطالع يابی های رفتار مدل بازيابی اطالعات

 83/8 81/2 مرتع الهترونيهیخدمات 

 32/8 81/2 رايانش ابری

 81/8 31/3 نيازهای اطالعاتی کاربران

 111/3 22/2 فلسفه کتابداری رسانی اطالعکتابداری و 

 111/3 22/2 اشاعه اطالعات

 83/8 39/2 رسانی اطالعآموزش برای کار 

 22/8 23/2 پژوهش کيفی

 931/3 31/2 پزشهی رسانی اطالعکتابداری و 

 83/8 82/2 منابع چاپی

 83/8 82/2 سازی سازی و نمايه خدمات چهيده

 83/8 81/2 رسانی اطالعآمار در کتابداری و 

 83/8 81/2 آرشيو 

 81/8 31/3 بررسی وضعيت نشر صنعت نشر

 82/8 39/3 نشر الهترونيک

 22/8 22/2 اتتماعی  های شکهه ارتکاطات علمی

 32/8 82/2 ها کنفرانسها و  همايش

 32/8 82/2 بندی در اينترنت رده بندی نويسی و رده فهرست

 32/8 11/3 نويسی پيوسته  فهرست
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اجتماعي در آينده بيشتر مورد اقبال و توجه پژوهشگران علم   هاي شبکهيک از  کدام ،نظران صاحب. از نظر 2

 شناسي قرار خواهند گرفت؟ اطالعات و دانش

بيشتر در اختيار اعضاي پنل دلفي قرار گرفت، پس از  يهنتايج مطالعه آلتمتريکس براي آگاپاسخ. 

درصد از پژوهشگران در  1/31آمده است(،  1دريافت ميانگين نظرات پژوهشگران در دور اول )که در جدول 

 دور دوم موافقت خود را با نتايج دور اول اعالم نمودند.

 

 مورد استفاده در آینده بر اساس اولویتاجتماعی   های شبکه .1جدول 

 ترتيب  اتتماعی   های شکهه ميانگين 

 8 ريسرچ گيت 22/2

 2 مندلی 2/3

 3 آکادميا 3/3

 2 سايت يواليک  8/3

 2 فيس بوک  9/2

 1 توييتر 1/2

 9 ويهی ها 21/2

 1 گوگل پالس 3/2

  

اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و ، چه عواملي در آينده بر افزايش نظران صاحباز نظر  .1

  شناسي مؤثر خواهند بود؟ دانش

 هايشبکه در اطالعات علم پژوهشگران علمي توليدات اشاعه رشد بر مؤثر عوامل تعيين پاسخ. جهت

روايي  تأييد و پانل اعضاي نظرات آوري جمع از از روش پيمايشي استفاده شد. پس آينده در اجتماعي

 323 در اختيار ساخته محقق اي پرسشنامه شناسي،نفر از خبرگان علم اطالعات و دانش 31 توسط پرسشنامه

 به%( 13) نفر 304 تعداد نهايت در که گرفت قرار هاي اجتماعيحاضر در شبکه ايراني پژوهشگر نفر

                 هاي اجتماعي، شبکهتشويق پژوهشگران به حضور در اين عوامل عبارتند از: . دادند پاسخ پرسشنامه

هاي هاي اجتماعي )موضوعي سازي(، افزايش امنيت اطالعات در شبکهآرشيوي، تخصصي کردن شبکه خود

هاي آموزشي براي  گيري از کارگاهاجتماعي، توسعه کيفي توليدات علمي، توسعه کمي توليدات علمي، بهره

هاي اجتماعي، کاهش موانع هاي دسترسي به شبکه هزينه پژوهشگران، ميزان جذابيت موضوعات پژوهشي،

ها، پايين بودن سرعت دسترسي(، ميزان دانش و مهارت پژوهشگران،  بودن برخي سايت دسترسي )فيلتر

هاي اجتماعي، دشواري اشاعه اطالعات به شيوه سنتي، ميزان تنوع از شبکه سازي استفاده فرهنگميزان 



  ... های اجتماعی شناسی در شبکه دانشمطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطالعات و          812

در هاي اجتماعي. هاي جديد روي شبکه هاي اجتماعي و ارائه سرويسشبکهموضوعات پژوهشي، افزايش 

مربوط به آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد براي متغيرهاي مورد  هاي شاخص 1جدول 

کيفي توليدات علمي،  دهد توسعهنشان مي 1 جدولهاي يافته است. شده بررسي در اين پژوهش آورده

 اند.  بيشترين ميانگين را به خود اختصاص داده آرشيوي و خودموضوعات پژوهشي  ميزان جذابيت

 

 توصیفی متغیرهای پژوهش های شاخص .1 جدول

انحراف  میانگین متغیرها

 استاندارد

 انحراف میانگین متغیرها

 استاندارد

تشويق پژوهشگران به حضور در 

 اتتماعی  های شکهه

  های شکهه به دسترسی های هزينه 13/3 12/3

 اتتماعی

21/3  32/8  

 برخی فيلتربودن) دسترسی موانع کاهش 29/8 31/2 آرشيوی خود

 (دسترسی سرعت بودن پايين سايتها،

13/3  32/8  

  های شکههتخصصی کردن 

 اتتماعی )موضوعی سازی(

92/3 پژوهشگران مهارت و دانش ميزان 32/3 93/3  21/8  

افزايش امنيت اطالعات در 

 اتتماعی  های شکهه

  های شکهه از استفاده فرهنگسازی ميزان 31/3 11/3

 اتتماعی

11/3  29/8  

12/3 سنتی شيوه به اطالعات اشاعه دشواری 32/3 81/2 توسعه کيفی توليدات علمی  29/8  

23/3 پژوهشی موضوعات تنوع ميزان 23/8 91/3 توسعه کمی توليدات علمی  33/8  

های آموزشی  گيری از کارگاه بهره

 برای پژوهشگران

22/3 اتتماعی  های شکهه افزايش 32/8 13/3  89/8  

  های شکهه روی تديد های سرويس ارائه 32/8 88/2 ميزان تذابيت موضوعات پژوهشی

 اتتماعی

33/3  21/8  

 

    سناريوهاي احتمالي روند رشد اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و نظران صاحب. از نظر 1

 هاي اجتماعي تا ده سال آينده چيست؟ شناسي در شبکهدانش

 اجتماعي آن است هايبيني رويدادهاي آتي روند رشد اشاعه اطالعات در شبکه پاسخ. يکي از فنون پيش

شود. با گذشت زمان، که به نگارش سناريوهاي احتمالي بپردازيم، معموال سناريوهاي متعددي تدوين مي

ا اطالعات جديد تطبيق داده، بررسي کنيم که کدام سناريو به جريان واقعي رويدادها توانيم سناريوها را ب مي

بررسي گرديد( و  1پرسش  )در تر است. براي احتمال تحقق سناريو شناسايي عوامل مؤثر بر رشد اشاعهنزديک

هاي اجتماعي شناسي در شبکهبررسي روند جاري رشد اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و دانش
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هاي جاري با  علمي، ميزان مقاالت و اشاعه آن در سال ضروري است، بنابراين روند جاري اشاعه توليدات

سنجي، براي ارزشيابي متون پژوهش از هاي علماستفاده از مطالعات آلتمتريک به دست آمد، در مطالعه

دارد که استنادها کند و اظهار مي( از روايي و پايايي استناد دفاع مي3321) 3شود؛ کاکلاستنادها استفاده مي

هاي آلتمتريکس، ها بسيار کم است، اخيراً در مطالعهاند و موارد نرمال نبودن در آنمعتبري هاي شاخص

است، در پژوهش حاضر از هردو شاخص )استناد و خواندن( که ها اضافه شدهخواندن به اين شاخص

 شد.استفاده  3است براي محاسبه ميزان اشاعه از رابطه شده دهنده اشاعه اطالعات است، استفاده  ننشا

 

SRC 2 

 اجتماعي  هاي شبکه: تعيين نمره اشاعه توليدات علمي در 3رابطه 

  

بيانگر  Rهاي اجتماعي، پارامتر تعداد استنادهاي دريافتي مقاالت هر پژوهشگر در شبکه C، پارامتر 3در رابطه 

دهد. نمره اشاعه مقاالت علمي را در هر شبکه اجتماعي نشان مي Sتعداد دفعات خوانده شده هر مقاله و 

تا ميانه  4001اجتماعي طي سالهاي   هاي شبکهبيانگر ميزان اشاعه توليدات علمي پژوهشگران در 2جدول

 .با استفاده از مطالعات آلتمتريکس است 4031

 

 2181تا میانه  2111اجتماعی بین سال های  های شبکهمیزان اشاعه و درصد فراوانی مقاالت در  .7جدول 

 سال تعداد مقاالت ميزان اشاعه

23 832 2332 

99 822 2331 

91 818 2339 

838 232 2331 

831 891 2333 

832 282 2383 

822 231 2388 

823 238 2382 

822 232 2383 

899 813 2382 

833 291 2382 

 2381 ميانه 11 11

 
1. Cawkell 
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 بيني نرخ رشد اشاعه در ده سال آتي از فرمول نرخ رشد مرکب ساالنهبراي سناريوپردازي و پيش

(CAGR)3 کند  اثر نوسانات بازده دوره اي را تعديل مينرخ ثابتي است که رشد مرکب ساالنه  شد. نرخاستفاده

از فرد  و تعديل شده نرخ رشد هر سال استنرخ در واقع اين هد. د ربط مي بيکه در محاسبات رياضي جواب 

نرخ رشد مرکب ساالنه به خصوص براي . رساند شده به ارزش نهايي ميارزش اوليه به ازاي تعداد سالهاي وارد

براي ذا رود. لمرتبط با يک موضوع به کار مي اي از دامنه مشترک هاي مختلف مجموعه نرخ رشد داده مقايسه

 استفاده شد: 4از رابطه  محاسبه نرخ رشد مرکب ساالنه

 

 

 

 (2181، 2روت) نرخ رشد مرکب ساالنه .2رابطه 

 

% محاسبه شد، بنابراين سه 1/32 4001نسبت به  4031نرخ رشد مرکب ساالنه سال  4رابطه  بر اساس

اجتماعي به شرح ذيل   هاي شبکهسناريوي احتمالي رشد اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات در 

 است:

منجر به بيني خطي، که ريزان از روش پيشبيني خطي( اکثر برنامه. سناريوي تداوم رشد )پيش3

کند بيني خطي فرض ميکنند. پيشريزي استفاده ميشود، به عنوان مبناي برنامهاي آينده ميبيني نقطه پيش

نسبت به  4031گيردکه در اينجا همان نرخ رشدمرکب ساالنه سال که آينده لزوماً در امتداد گذشته شکل مي

 % محاسبه شد.1/32است که  4001

افزايش نرخ رشد اشاعه در آينده با تقويت عوامل  اگر فرض کنيم بينانه( . سناريوي رشد باال )خوش4

در نظر گرفته  درصد 40اجتماعي افزايش يابد که در اينجا   هاي شبکهمؤثر بر رشد اشاعه توليدات علمي در 

 شد. 

ن، اگر فرض کنيم که به عوامل مؤثر بر اشاعه از سوي پژوهشگرا . سناريوي رشد پايين )بدبينانه(1 

نظر گرفته شد،  در درصد 1نگردد آنگاه نرخ رشد کاهش خواهد يافت که در اينجا  هها و دولت توجسازمان

اجتماعي را به صورت خطي نشان  هاي شبکهبيني رشد اشاعه مقاالت علمي در  سناريوهاي پيش 3نمودار 

تعداد مقاالت در هر سال با توجه به نرخ رشد فرض شده در سناريوي  3معادالت روي نمودار  دهد. مي

 
1. Compound annual growth rate 

2. Root 

نرخ رشد فرمول=   

(4001نسبت به 4031)سال    

افته يتعداد مقاالت اشاعه  ×

ياجتماعيهاشبکه  
-نرخ رشد( در سال )

 هيپا

+3توان سال(به)  
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مشاهده  3دهد. همانطور که در نمودار  است، نشان مي 4001موردنظر را نسبت به سال پايه که همان سال 

R)شود ضريب تعيين  مي
درصد است  31الي که همان نيکويي برازش را اندازه مي گيرد در هر سه معادله با (2

که حاکي از قدرت باالي برازش يا پيش بيني معادالت برآورده شده است. همچنين معادالت نشان مي دهد 

که تعداد مقاالت در حالت سناريوي رشد پايين با افزايش سال به صورت خطي افزايش مي يابد حال آنکه 

 براي ساير سناريوها رابطه از نوع درجه دو يا سوم مي باشد.

 
 

 های مختلف  اجتماعی در حالت های شبکهبینی رشد اشاعه مقاالت علمی در  نمودار خطی پیش . 8نمودار 

 

آمده است از اعضاي پانل دلفي خواسته شد که نرخ رشد اشاعه مقاالت علمي  3گونه که در جدول  همان

برآورد کنند  4بيني شده از رابطه ( با توجه به نرخ پيش 4041سال )تا سال  30اجتماعي تا   هاي شبکهرا در 

 همخواني دارد.  با سناريوي رشد تدوام گذشته که تقريباً

 

استخراج شده در  2181اجتماعی برمبنای سال   های شبکهبینی ده ساله اشاعه تولیدات علمی در  پیش .8جدول 

 مرحله اول دلفی توسط اعضای پانل

نرخ )درصد( 

بینی اعضای پیش

 پانل

ها )دامنه  میانگینبینی  پیش

های پاسخ اعضای پانل از  میانگین

افته تا ی هنظر تعداد مقاالت اشاع

 (2121سال 

 نرخ

 )درصد(

 

 همقاالت اشاع کل تعداد

افته از پایگاه در ی

های اجتماعی  شبکه

   2181 برحسب سال

 

نام 

 پایگاه

 وبگاه علم 891 2/82 (133-121)  912 82
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 فرضيه پژوهش

 توان در نظر گرفت: پاسخ به فرضيه مطرح شده دو حالت ميپاسخ. براي 

آرشيوي،  خودهاي اجتماعي، (: عوامل مؤثر )تشويق پژوهشگران به حضور در شبکهH1فرض صفر)

هاي اجتماعي، هاي اجتماعي )موضوعي سازي(، افزايش امنيت اطالعات در شبکهتخصصي کردن شبکه

هاي آموزشي براي  گيري از کارگاه توليدات علمي، بهرهتوسعه کيفي توليدات علمي، توسعه کمي 

هاي اجتماعي، کاهش موانع هاي دسترسي به شبکه پژوهشگران، ميزان جذابيت موضوعات پژوهشي، هزينه

ها، پايين بودن سرعت دسترسي(، ميزان دانش و مهارت پژوهشگران،  بودن برخي سايت دسترسي )فيلتر

ه سنتي، ميزان تنوع هاي اجتماعي، دشواري اشاعه اطالعات به شيوبکهسازي استفاده از ش ميزان فرهنگ

 بر ؛هاي اجتماعيهاي جديد روي شبکه هاي اجتماعي و ارائه سرويسموضوعات پژوهشي، افزايش شبکه

اجتماعي در آينده   هاي شبکهشناسي در  افزايش اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و دانش

 مؤثر است.

ثر فوق بر افزايش اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و ؤ: عوامل م(H0)فرض خالف 

 اجتماعي در آينده مؤثر نيست.  هاي شبکهشناسي در  دانش

 -کلموگروفهاي تحقيق از آزمون  در آزمون فرضيه مطرح شده ابتدا براي بررسي نرمال بودن داده

افزايش اشاعه  برعوامل مؤثر  ها جهت اثربخشي استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده (KS) اسميرنوف

 استفاده شده است.  3تي استيودنت از آزمون ميانگين يک جامعه يا آزمونتوليدات علمي در آينده 

توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و آماره تي عوامل مؤثر بر افزايش اشاعه ، 3با توجه به جدول 

ديگر   عبارت  باشد. به دار مي مثبت و معني 03/0اجتماعي در آينده در سطح  هاي شبکهشناسي در  دانش

  هاي شبکهشناسي در  عوامل مؤثر فوق بر افزايش اشاعه توليدات علمي پژوهشگران علم اطالعات و دانش

 31/3دست آمده از بررسي آزمون از مقدار بحراني  به tکه  با توجه به ايناست.  اجتماعي در آينده مؤثر بوده

 مورد تأييد است.  باالتر است فرض صفر

 

 

 

 

 

 
1. t-student 

http://m-mirzadeh.blogfa.com/post/51
http://m-mirzadeh.blogfa.com/post/51
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 آزمون تی تک متغیره برای بررسی اثربخشی عوامل مؤثر بر افزایش اشاعه تولیدات علمی در آینده.  3جدول 

درجه  tآماره  متغیرها

 آزادی

-سطح

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 میانگین

 31/21 33/3 333/3 838 832/1 اتتماعی های شکههتشويق پژوهشگران به حضور در 

 22/23 92/3 333/3 838 229/3 آرشيوی خود

 92/22 22/3 333/3 838 833/2 اتتماعی )موضوعی سازی(  های شکههتخصصی کردن 

 29/32 32/3 333/3 838 322/1 اتتماعی  های شکههافزايش امنيت اطالعات در 

 22/21 23/3 333/3 838 129/83 توسعه کيفی توليدات علمی

 13/29 92/3 333/3 838 319/2 توسعه کمی توليدات علمی

 29/38 32/3 333/3 838 219/9 های آموزشی برای پژوهشگران گيری از کارگاه بهره

 28/23 28/3 333/3 838 329/83 ميزان تذابيت موضوعات پژوهشی

 13/22 33/3 333/3 838 313/2 اتتماعی های شکهههای دسترسی به  هزينه

ها،  کاهش موانع دسترسی )فيلتر بودن برخی سايت

 پايين بودن سرعت دسترسی(

192/1 838 333/3 22/3 22/31 

 82/31 32/3 333/3 838 229/1 ميزان دانش و مهارت پژوهشگران

 23/29 28/3 333/3 838 329/2 اتتماعی های شکههاز  سازی استفاده ميزان فرهنگ

 32/33 31/3 333/3 838 139/1 دشواری اشاعه اطالعات به شيوه سنتی

 19/22 28/3 333/3 838 219/2 ميزان تنوع موضوعات پژوهشی

 31/28 21/3 333/3 838 313/3 اتتماعی های شکههافزايش 

 23/83 38/3 333/3 838 221/3 اتتماعی های شکهههای تديد روی  ارائه سرويس

 

 گيري   بحث و نتيجه

اجتماعي به هر دو شاخص استناد و تعداد  هاي شبکهميزان اشاعه اطالعات در دهد  هاي پژوهش نشان مي يافته

 همخهواني دارد. ( 3131نويهدي و منصهوريان )  پهژوهش    جيدفعات خوانده شدن مقاالت بستگي دارد که با نتها 

تهر   سازد تا تأثير اجتماعي هر پژوهشگر بهتر سنجيده شود و شناختي دقيهق  نمره اشاعه اين امکان را فراهم مي

 .  از پژوهشگران و چگونگي ارائه هر چه بهتر خدمات اطالعاتي به آنان داشته باشيم

شناسهي از   و دلفي حاکي از آن است که پژوهشگران علم اطالعات و دانش تلفيق نتايج مطالعات آلتمتريک

اجتماعي منهدلي و   هاي شبکهاجتماعي بهره خواهند برد.  هاي شبکهبيش از ساير  شبکه اجتماعي ريسرچ گيت

ثلهوال و  (، 4032) و ديگهران  3مهس ههاي  پهژوهش ايهن نتهايج بها نتهايج     هاي بعدي قرار دارند.  آکادميا در رتبه

 
1. Mas-Bleda et al 
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            (3132)اسهدي و ديگهران   ، (3131، عرفهان مهنش )  (3131اسماعيل پور بنهدبني و ديگهران )  ، (4031)3کوشا

                 کتابهداري و  ههاي موضهوعي   کهه حهوزه  تا حدودي همخواني دارد. نتهايج پهژوهش حاضهر حهاکي از آن اسهت      

علهم و   گهذاري  سياسهت و زيرموضهوعات فلسهفه کتابهداري،     بازيابي اطالعات ، مطالعات سنجشي ورساني اطالع

اجتمهاعي اشهاعه    هاي شبکهيابي بيش از ساير در رفتار اطالعهاي  و مدل رساني اطالعفناوري، آموزش براي کار 

هاي موضوعي مربهوط بهه   بيانگر نيازهاي خاص پژوهشگران، جذابيت و تنوع موضوعي گرايش خواهند يافت که

( مطابقهت و بها نتهايج    3131شرفي و نورمحمهدي ) هاي پژوهش حاضر با نتايج پژوهش  هاست. يافتهاين حوزه

 ( همخواني ندارد.  4031) 4کاولک

شناسي نرخ رشد اشاعه توليهدات علمهي   بيني متخصصان خبره حوزه علم اطالعات و دانش پيش بر اساس

بينهي   دهد کهه پهيش   هاي اجتماعي از رشدي صعودي برخوردار خواهد بود. بررسي سناريوها نشان ميدر شبکه

هها   بينهي  ه است. البته بايد تأکيهد کهرد کهه پهيش    وضعيت اشاعه در آينده بر مبناي سناريوي رشد تداوم گذشت

 عدم قطعيت روبروست. با همواره 

دهههد متخصصههان علههم اطالعههات و  همخههواني نتههايج مطالعههات آلتمتريههک و تکنيههک دلفههي نشههان مههي 

کيفهي توليهدات    هتوسهع هاي پهژوهش نشهان داد کهه     يافتهاند.  شناسي ايران نتايج آلتمتريک را پذيرفته دانش

ههاي   آرشيوي از عوامل مؤثر بر رشد اشاعه اطالعات در سهال  خودعلمي، ميزان جذابيت موضوعات پژوهشي و 

 همخواني دارد.   (3134بتولي ) ( و4001) 1بود که با نتايج پژوهش هارناردآتي خواهند 

شارات باشهد. ارائهه توليهدات    افزايش کميت توليدات علمي زماني با ارزش است که همراه با رشد کيفي انت

المللي تا حدود زيادي بيانگر کيفيت علمهي تحقيهق اسهت ولهي بها مراجعهه بهه مجهالت          علمي در مجالت بين

شود که حتي يک بار هم بعد از گذشت چند سهال مهورد اسهتناد     المللي توليدات علمي زيادي مشاهده مي بين

اطالعهات در   اشهاعه در حهالي کهه    ؛(31مهي،  ه)ابرا انهد گرفته و در حوزه علمي خهود مهؤثر واقهع نشهده     نقرار 

ريزي اسهت.   يندي پويا و قابل برنامهآشدن اطالعات فر اجتماعي به دليل سرعت دسترسي و روزآمد  هاي شبکه

اجتمهاعي    ههاي  شهبکه شناسي و پژوهشهگران جهوان در    ارتباطات علمي بين متخصصان علم اطالعات و دانش

 و افزايش ميزان اشاعه مقاالت علمي خواهد شد. سبب باالرفتن کيفيت پژوهش

 از: توان مطرح نمود، عبارتند پيشنهاداتي که با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي

 
1. Thelwall & Kousha  

2. Kawalec 

3. Harnard 
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 توانند از نتايج پژوهش حاضر در جهت تخصيص منابع  ريزان پژوهشي مي علم و برنامه سياستگذاران

 هاي آتي حرفه استفاده کنند. برنامهبيني  هاي موضوعي مورد نياز پژوهش و پيش مالي به حوزه

 توانند با تشکيل پروفايل در شبکه اجتماعي  شناسي ميپژوهشگران حوزه علم اطالعات و دانش

کيفيت توليدات علمي و خود آرشيوي سهم بزرگي در اشاعه مقاالت علمي  ريسرچ گيت، توجه به

 داشته باشند.

 د برجسته حرفه خود و تعامل و همکاري علمي توانند با شناسايي افرا پژوهان مبتدي ميدانش

 هاي اجتماعي، ميزان اشاعه را افزايش دهند. همزمان با چندين پژوهشگر در شبکه

 توانند از سنجه نمره اشاعه براي ارزيابي تأثير  شناسي مي پژوهشگران حوزه علم اطالعات و دانش

ت علمي و تخصيص بورس يئههاي اجتماعي، ارزيابي ارتقاء اعضاي علمي پژوهشگران در شبکه

 استفاده کنند.  تحصيلي

 توليدات اشاعه رشد بر عوامل ساير از بيش علمي توليدات کيفي هتوسع داد نشان پژوهش نتايج 

 که شود مي پيشنهاد بنابراين ؛بود خواهد اثرگذار اجتماعي هاي شبکه در آتي هاي سال در علمي

 علمي مقاالت کمي توسعه از بيش علمي مقاالت کيفي توسعه به اطالعات علم حوزه پژوهشگران

  دهند. اهميت

 

 منابع

 .23-22(،12)28، فصلنامه مطالعات کتابداریسنجانه.  بررسی علم :های ايران در علم تهانی (. پژوهشگاه8313) می، سعيدههابرا

اتتماعی علمی )مورد  های شکهه(. بررسی ميزان رؤيت پژوهشگران ايرانی در 8332) نظری، مريم ؛اسدی، حميده؛ نقشينه، نادر

              .82-3(، 3)23، هدانشگا رسانی اطالع و کتابداری تحقيقات ت علمی دانشگاه تهران(.يئهمطالعه اعضای 

 های شاخص(. ارزيابی 8332) فاطمه ،پاکپورلنگرودی ؛پيرموسی ،رنجکر ؛ابوذر ،رمضانی؛ زهرا ،بتولی ؛محمد ،ل پور بندبنیسماعيا

 .319-392(، 2)83، مديريت اطالعات سالمتآلتمتريک در ميزان استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشهی گيالن. 

مجله خکری آموزشی معاونت پژوهشی های اتتماعی راهی تهت افزايش تعداد استنادات. (. عضويت در شکهه8332بتولی، زهرا )

 . 33 (،3)82 ،دانشگاه علوم پزشهی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشهی و خدمات بهداشتی درمانی

نامه  پژوهش. شناسی دانش و اطالعات علم پژوهشی های اولويت موضوعی پوشش تعيين(. 8333) حمزه نورمحمدی، ؛علی شرفی، 

                       .812-813، (2، )کتابداری و اطالع رسانی

  .چاپار: تهران. يابی اطالع رفتار و اطالعاتی نياز علمی، ارتکاط(. 8311) محمدرضا داورپناه،

. قابل دسترسی نمره آلتمتريک بر اساس 2382برترين مقاالت ايران در سال (. 8332) مرکز تهاد دانشگاهی تهران سنجی علمدفتر 

 http://wwwhttp://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=2148  از

http://wwwhttp/fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=2148بازیابی
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 و اطالعات علم حوزه در اطالعات فناوری هپژو آينده مطلوب رويهرد در تستاری(. 8332) غالمرضا، فدايی ؛محمدحسن، عظيمی

 .81-8(، 81)23،اطالعات علم و کتابداری مطالعات شناسی.دانش

 .های اتتماعی: مطالعه آلتمتريک های ايرانی علم اطالعات و کتابداری در رسانه حضور مقاله (.8332) محمدامين ،عرفان منش

 .393 -323 (،2)32 ،نامه پردازش و مديريت اطالعات پژوهش

. هپژو آينده در پرکاربرد و مهم تهنيک شش معرفی: هپژو آينده های روش به هنگا(. 8333) کيقکادی، مرضيه ؛مرضيه فخرائی، 

 .پژوه آينده :تهران

 رويهرد با ايران شناسی دانش و اطالعات علم آموزش نگاری آينده(. 8331) مرتضی، کوککی؛ غالمرضا ،حيدری؛ احسان، گرايی

 .11-33(، 2)23، هدانشگا رسانی اطالع و کتابداری تحقيقات .متقابل تأثيرات تحليل

 دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات، تهران. رساله. در علم فناوری نانو هآينده پژو(. 8333مهربان، سحر )

 وب بر کيدأت با پژوهش ثيرأت بررسی برای تايگزين های مقياس :آلتمتريهس بر درآمدی(. 8333منصوريان، يزدان ) ؛نويدی، فاطمه

  .32-82(، 8)2جی،سن علم پژوهشنامهی. اتتماع
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