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Abstract
Purpose: This research investigates the structure of Library and Information science based on
indicators of authorship, co-authorship, and scientific influence model.
Methodology: As practical research, based on scientometric and social networks analysis, the
records have been retrieved from WOS by the selection of 35 journals from 1970 to 2016. The
Citespace, visualization analysis tool, was used to accomplish co-authorship, UCINET for centrality
metrics, and Bibexcel for the H-index family.
Findings: An exact study of the number of authors in each article indicates that the dominant
authorship pattern of Iran Knowledge and Information science is a two-author pattern. In this
regard, the three-author approach is in second place with a frequency of 25%.
The results of the study also showed the Jamali, with 25 articles and Kousha with 481 citations,
respectively, have been awarded the title of the most productive and most cited authors among the
authors of Iran Knowledge and Information science. The medal of the largest share of the
cooperation among institutes and universities was awarded to Islamic Azad University.
Other results of co-authorship analysis of Iran Knowledge and Information Science showed that the
collaboration of Jamali and Nicholas in the field of information-seeking behavior on the one hand,
and Kousha and Thelwall collaboration in the field of science measurement studies (especially
webometrics) on the other hand, are new trends.
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On the other hand, considering the bursting of the occurrence of the Jamali and Nicholas in the coauthorship network of Iran Knowledge and Information Science, these two authors should be
regarded as a kind of creators of an emerging trend in Iran Knowledge and Information Science.
Finally, the findings showed that almost half of the articles in the Iran Knowledge and Information
Science (46.3%) had been prepared with the collaboration of authors from other countries. Iranian
researchers have collaborated mostly with Asian countries. They have collaborated mostly with
Malaysian researchers and, the second place with 14 frequencies is allocated to Australian
researchers.
Conclusion: The existence of a significant relationship between the two indicators of productivity
and effect showed that the authors of Iran Knowledge and Information Science, while paying
attention to the increase in the number of articles and their level of productivity, have also noted the
quality of the articles.
The results showed that merely receiving more citations, or increasing the level of scientific
participation of a researcher, is not a sufficient condition for macro-scientific decision-making and
policy-making, and the use of qualitative indicators and methods to validate the results of
scientometric research in this regard seems necessary.
Other results also showed that the increasing interest of Iranian researchers in collaborating with
other authors in the production of joint scientific articles, has played a significant role in increasing
visibility and receiving more citations over time.
Keywords: Co-occurrence, Scientific Productivity, Co-Authorship Analysis, Scientific Influence,
Knowledge and Information Science, CiteSpace
Article type: Research
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چکیده
هدف :در پژوهش حاضر ،ساختار مدارک علم اطالعات و دانششناسی ایران در وبگاه علوم از منظر تحلیل الگوهای نویسندگی ،همنویسندگی ،و شاخصهای مدل نفوذ
علمی مورد بررسی قرارگرفته است.
روش :این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی انجام گرفته است .رکوردهای پژوهش بر مبنای مقاالت انتشاریافته
پژوهشگران ایران در  53مجله علم اطالعات و دانششناسی نمایهشده در وبگاه علوم در خالل سالهای  0791تا  0101گردآوری شده است .ترسیم و تحلیل ساختار منتج
از تحلیل همنویسندگی بر اساس نرمافزار سایت اسپیس ،و محاسبه شاخصهای مرکزیت ،اچ ،جی و اچ .سی ،به ترتیب به کمک نرمافزارهای یو .س.ی آی .نت ،بایب
اکسل و اکسل صورت پذیرفته است.
یافتهها :نتایج بررسیها نشان داد که الگوی نویسندگی غالب در رکوردهای علم اطالعات و دانششناسی ایران ،الگوی دونویسندگی است .جمالی با  03مقاله و کوشا با
 180استناد ،به ترتیب ،عنوان پرتولیدترین و پراستنادترین نویسندگان را در بین نویسندگان علم اطالعات و دانششناسی ایران به خود اختصاص دادهاند .عنوان بیشترین
سهم همکاری با مؤسسات خارجی در بین دانشگاههای ایران به دانشگاه آزاد اسالمی تعلق گرفت .بر اساس شاخصهای مدل نفوذ علمی ،جمالی در مجموع شش مالک،
شاخصترین پژوهشگر مطالعات ایران در بازه زمانی مورد بررسی محسوب میشود .همچنین بررسیها نشان داد که قریب به نیمی از مقالههای بخش ایران ( 11/5درصد) با
همکاری نویسندگانی از سایر کشورها تهیه شده است و پژوهشگران ایرانی علم اطالعات و دانششناسی ،در بین کشورهای آسیایی ،بیشترین همکاری را با پژوهشگران
مالزیایی داشتهاند.
نتیجهگیری :وجود ارتباط معنیدار میان دو شاخص توان علمی ) (Productivityو تأثیر نشان داد که نویسندگان مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران ،در عین
توجه به افزایش تعداد مقالهها و سطح توان علمی خود ،به کیفیت مقالهها نگاشته شده نیز توجه داشتهاند .نتایج نشان داد که صرف میزان استنادهای دریافتی یک نویسنده،
به تنهایی ،معیار مناسبی برای قضاوت در مورد میزان اثرگذاری یک نویسنده نیست.

کلیدواژهها :همرخدادی ،توان علمی ،تحلیل همنویسندگی ،نفوذ علمی ،علم اطالعات و دانششناسی ،سایت اسپیس
نوع مقاله :پژوهشی
---------------------کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،0577 ،دوره  ،05شماره  ،5شماره پیاپی  ،70صص71-10 .
تاریخ ارسال - 71/7/8 :تاریخ پذیرش71/00/5 :
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مقدمه و بیان مسئله

مهمترین روابط اجتماعی رسمی بین پژوهشگران در قالب همنویسندگی ظاهر میشود .به همین دلیل است که
گفته میشود همکاري علمی در دهههاي اخیر در قالب پدیده همنویسندگی نمود یافته است (حسنزاده و
دیگران )1931 ،و از آن به عنوان ملموسترین و مستندترین شکلهاي همکاري علمی و رسمیترین جلوه
همکاري میان نویسندگان در تولید پژوهشهاي علمی یاد میشود (سهیلی .)1931 ،بررسی گرههاي شبکههاي
همنویسندگی میان نویسندگان بیانگر آن است که نویسندگانی که در حوزههاي مشابهی کار میکنند ،ممکن
است تالش هاي مشترکی در حجم و با انسجام (پیوستگی) مختلفی را از خود نشان دهند؛ برخی به هم متصل،
برخی هم از سایرین مجزا و تنها هستند .تحلیل این الگوها میتواند به پاسخگویی سؤاالتی از این قبیل کمک
نماید :چه کسی نقش مهمتري ایفا مینماید؟ و چه کسی گروههاي همکاري مختلف را به هم متصل مینماید؟
بنابراین با استفاده از روشهاي تحلیل شبکه این امکان وجود دارد که چشمانداز مفیدي پیرامون وضعیت یک
حوزه علمی به دست آورد (سهیلی)1931 ،؛ به طوري که میتوان به روشی علمی ،نویسندگانی را شناسایی نمود
که از جایگاه راهبردي در شبکه برخوردارند و نقطه اتصال دو گروه مهم هستند و باعث برقراري ارتباط بین این
دو گروه شدهاند و یا بر اساس انواع مرکزیتها امتیازهاي باالیی کسب نمودهاند.
از سوي دیگر ،مدت زمان زیادي است که مقوله تعیی ن کیفیت بروندادهاي پژوهشی در محافل علمی مختلف
(اعم از کمیته هاي ترفیع و ارتقا تا متخصصان مطالعات سنجش علم) مطرح شده است؛ اما آنچه که همگان بدان
اذعان دارند این است که با همه معیارهاي اندازه گیري فعلی امکان برآورد ارزش کمّی و کیفی یک پژوهش به طور
کامل میسر نیست و در این میان فقدان یک نظریه کیفیت علمی که داراي معیارهاي مقبولی باشد احساس
میشود .به همین دلیل برخی از پژوهشگران پیشنهاد نمودهاند :این پرسش که «آیا اثر این پژوهشگر از کیفیت
کافی برخوردار است؟» باید تبدیل به پرسش زیر شود« :آیا این پژوهشگر به اندازه کافی در حوزه تخصصی خویش
نافذ و تأثیرگذار است؟» (تروئکس 1و دیگران.)9011 ،9003 ،
استفاده از مفهوم نفوذ براي ارزیابی بروندادهاي پژوهشی از یک مزیت مهم برخوردار است و آن این است که
مفهوم مذکور داراي مبناي نظري قوي و مجموعه شاخصهاي پشتیبانی کننده است (اگه9002 ،9؛ فریمن1393 ،؛
هیرش9002 ،9؛ کوالر و دیگران .)9012 ،براي اندازهگیري نفوذ علمی پژوهشگران ،اخیراً مدلی توسط کوالر و
1. Truex
2. Egghe
3. Hirsch
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دیگران )9012( 1پیشنهاد شده است .آنها نفوذ علمی را «توانایی یک پژوهشگر در شمول اندیشههایش در آثار
سایر پژوهشگران» یا «میزان اثرگذاري یک پژوهشگر بر حوزه پژوهشیاش» تعریف نمودهاند .مدل نفوذ علمی از
سه متغیّر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :نفوذ اندیشهاي (این که چه کسانی از پژوهش شما استفاده
میکنند؟) ،نفوذ اجتماعی (این که شما با همکاري چه کس/کسانی پژوهش خود را انجام میدهید؟) و نفوذ
انتشاراتی (این که پژوهش خود را در چه مجلهاي به چاپ میرسانید؟) .به عبارت سادهتر ،میزان استناد سایر
پژوهشگران موجود در یک حوزه پژوهشی به آثار پژوهشگري خاص تعیین کننده نفوذ اندیشهاي وي میباشد( .به
نقل از خاصه.)1931 ،
از آنجا که از جمله زیرساختهاي اساسی توسعه هر علم و دانشی ،داشتن شناخت وافی و کافی فعاالن و
عالمان از ساختار درونی حوزههایی است که در آن اشتغال دارند و با توجه به این واقعیت که هدف علم ،به دست
آوردن و انباشت اطالعات و نتایج تحقیقات نیست ،بلکه هدف اصلی از انجام فعالیتهاي علمی ،نظم بخشیدن به
این اطالعات ،روشن ساختن روابط متقابل و سعی در کشف ترتیبی است که میان این روابط برقرار است
(حاجیانی ،1931 ،ص )190؛ می توان عنوان کرد یکی از مهمترین مسائل پیش روي متخصصان علم اطالعات و
دانششناسی در شرایط فعلی ،استفاده از ابزارها و روشهایی است که بتواند ضمن تقویت بنیانهاي نظري و
معرفت شناختی این رشته از منظر کنکاش در الگوها و روندهاي گذشته و حال ،دورنمایی از جریانها و روندهاي
آتی علم اطالعات و دانششناسی را پیش روي متخصصان این رشته ترسیم نماید.
پیشینه پژوهش

هرچند که خاستگاه فکري مطالعات همآیندي به سالهاي آغازین دهه  90برمیگردد ،اما ،شواهد امر حکایت از
آن دارد که تحلیلهاي همنویسندگی ،به ویژه در علم اطالعات و دانششناسی عموماً از دهه  9000میالدي آغاز
شدهاند .البته در توسعه مطالعاتی از این دست ،نقش تالشهاي پیشین در زمینه بسط مفاهیم همآیندي را
نمیتوان نادیده گرفت که از جمله آنها میتوان به تالشهاي هنري اسمال 9و چائومی چن 9در زمینه تلفیق
ابزارهاي علمسنجی و دیداريسازي اطالعات با آراء توماس کوهن و اتخاذ رویکردهاي جامعهشناختی به علم در
حیطه دادههاي کتابشناختی ،اشاره کرد .این دو ،فصل جدیدي را در زمینه فنون ارزشیابی متون علمی با محوریت
1. Cuellar
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شناسایی ساختار و روند تکامل حوزههاي موضوعی و رشتههاي علمی مختلف بنیان نهادند؛ به طوري که،
تالشهاي اسمال در زمینه گسترش ابعاد و ظرفیتهاي مختلف روش هماستنادي ،طی سالیان بعد با خَلق نرمافزار
«سایت اسپیس »1از سوي چن ،امکان شناسایی الگوها و روندهاي علمی را فراهم آورد .در این مجال ،به برخی از
مهمترین پژوهشهاي همنویسندگی با محوریت علم اطالعات و دانششناسی اشاره میشود.
هارت ( )9000در پژوهش خود به بررسی وضعیت همنویسندگی در دو مجله رشته کتابداري و اطالعرسانی
به نامهاي مجله کتابخانههاي دانشکدهاي و پژوهشی 9و مجله کتابداري دانشگاهی 9طی سالهاي  1339و 1331
پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که از تعداد کل مقالهها در مجله کتابخانههاي دانشکدهاي و پژوهشی 21/3
درصد مقالهها داراي همنویسندگی بودند و میانگین تعداد نویسندگان نیز در این مجله  9/21بود اما در مجله
کتابداري دانشگاهی از تعداد کل مقالهها ،تنها  91/1درصد داراي همنویسندگی بودند که میانگین تعداد
نویسندگان نیز در این مجله  9/29بود .به طور کلی در این دو مجله 19/3 ،درصد مقالههاي داراي همنویسندگی و
میانگین تعداد نویسندگان  9/29بوده است.
هوآنگ و چانگ )9011( 1ماهیت میانرشتهاي علم اطالعات را از طریق تحلیل استناد مستقیم و
همنویسندگی این گونه مطالعات در خالل بازه  1391تا  9009مورد بررسی قراردادند .نتایج بررسیها نشان داد
که پژوهشگران علم اطالعات ،در خالل بازه زمانی مورد بررسی ،عمدتاً با پژوهشگرانی از علم اطالعات همکاري
علمی داشتهاند و در آثار خود نیز در وهله اول به آثار متعلق به حوزه علم اطالعات ارجاع دادهاند .نتایج بررسی
آنها نشان داد که پژوهشگران علم اطالعات با پژوهشگرانی از  99رشته علمی مختلف همکاري علمی داشتهاند.
عرفانمنش 2و دیگران ( )9019شبکه همنویسندگی حوزه مطالعات سنجش علم را با بررسی تعداد 9192
مقاله چاپ شده در مجله علمسنجی در بازه زمانی  1310تا  9019مورد مطالعه قرار دادند .نتایج مربوط به انواع
مرکزیتها حاکی از آن بود که گلنزل در هر سه نوع مرکزیت (رتبه ،بینابینی ،و نزدیکی) رتبه نخست را از آن خود
کرده است.
حریري و نیکزاد ( )1930به بررسی تطبیقی شبکههاي همنویسندگی در مقالههاي ایرانی رشتههاي
کتابداري و اطلالعرسانی ،روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد در پایگاه آياسآي بین سالهاي  9000تا 9003
1. CiteSpace
)2. College & Research Libraries (C&RL
)3. The Journal of Academic Librarianship (JAL
4. Huang & Chang
5. Erfanmanesh
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پرداختند .در اجراي پژوهش از روش تحلیل شبکه و به منظور دیداريسازي شبکههاي همنویسندگی ،از نرمافزار
پاژك استفاده کردهاند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بیشترین مشارکت ،در تولید مدارك  9و  9نویسندهاي
بوده و نویسندگان رشته روانشناسی به چند نویسندگی گرایش بیشتري داشتند و باالترین میزان ضریب
همکاري کلی نویسندگان متعلق به این رشته بوده است .رشته کتابداري در کل نسبت به سه رشته دیگر از
لحاظ ضریب همکاري در جایگاه پایینتري قرار دارد.
عصاره و دیگران ( )1931میزان مرکزیت شبکه اجتماعی همنویسندگی موجود در بین مجلههاي علم
اطالعات نمایه شده در وبگاه علوم را با استفاده از روش تحلیل شبکهاي مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاصل از
تحلیل آن ها نشان داد که گلنزل باالترین مرکزیت رتبه ،بینابینی ،بردار ویژه و نزدیکی را در مجله علمسنجی دارد
و نیکوالس باالترین مرکزیت رتبه ،بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله علوم اطالعات دارد.
سهیلی و عصاره ( )1939در پژوهشی مشابه به تحلیل ساختار شبکههاي اجتماعی همنویسندگی در حوزه
علم اطالعات پرداختند .جامعه پژوهش آنها کلیه پژوهشگرانی بودند که حداقل یک مدرك در یکی از  90مجله
علم اطالعات که حداقل داراي ضریب تأثیر  0/292بوده و در بازه زمانی  9010-1332منتشر نمودهاند .نتایج
حاصل از پژوهش آنها نشان داد که تراکم شبکه همنویسندگی مجلههاي علم اطالعات نسبتاً پایین است و شبکه
همنویسندگی این مجلهها از انسجام پایینی برخوردار است ،زیرا فشردگی شبکه همنویسندگی این مجلهها پایین
بود .البته نتایج نشان داد که تراکم شبکه همنویسندگی در مجلههاي علم اطالعات نسبت به حوزههاي علوم و
علوم پزشکی پایینتر و نسبت به حوزههاي مدیریت و محاسبات اجتماعی باالتر است.
سهیلی ،عصاره و فرجپهلو ( )1939ساختار شبکههاي اجتماعی همنویسندگی پژوهشگران علم اطالعات را
مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که بین محدودیت ،کارآمدي ،اندازه شبکه و توان
علمی این پژوهشگران رابطه معنیداري وجود دارد .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري نشان داد که بین
پژوهشگران مرد و زن از نظر توان علمی ،اندازه شبکه ،کارآمدي و محدودیت تفاوت وجود دارد.
عرفان منش و بصیریان جهرمی ( )1939به بررسی و تحلیل شبکه همنویسندگی  911مقاله منتشرشده در
فصلنامه مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات طی سالهاي  1912تا  1930پرداختند .بررسی عملکرد
دانشگاهها و مؤسسات بر اساس شاخصهاي مرکزیت و تولید نشان داد که دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه شهید چمران ،دانشگاه پیام نور ،کتابخانه ملی و مرکز منطقهاي علوم و فناوري شیراز،
محوريترین و مهمترین جایگاه را در شبکه همنویسندگی دانشگاهها و مؤسسات به خود اختصاص دادهاند.
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خاصه ( )1931در پایاننامه دکتري خود ،ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجش علم را با سه روش
هماستنادي ،همنویسندگی و همواژگانی در بازه زمانی  1391تا  9011مورد بررسی قرار داد .یافتههاي مربوط به
تحلیل همنویسندگی در مطالعه وب نشان داد که رویکرد تکنویسندگی با  91/12درصد ،رایجترین رویکرد در بین
مطالعات سنجش علم در بازه زمانی مورد بررسی بوده است و پژوهشگرانی نظیر «لیدسدورف»« ،گلنزل» و
«روسو» در شکلگیري ساختار اجتماعی دانش در حوزه مطالعات سنجش علم نقش محوري ایفا کردهاند.
عرفانمنش و ارشدي ( )1931با رویکرد علمسنجی و تحلیل شبکههاي اجتماعی ،به ترسیم و بررسی شبکه
همنویسندگی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در  1921مقاله منتشرشده در  9مجله علمی ـ پژوهشی حوزه علم
اطالعات و دانششناسی ایران طی سالهاي  1919تا  1931پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر
مقالههاي علم اطالعات و دانششناسی مورد بررسی ( 21/1درصد) به صورت مشارکتی منتشر شدهاند و مشارکت
میان دو پژوهشگر با  12/99درصد فراوانی ،مهمترین الگوي همکاري در مقالههاي مذکور بوده است و بعد از آن
الگوي سه نویسندگی با  13درصد فراوانی در جایگاه دوم قرار دارد .همچنین تحلیل شاخصهاي مرکزیت
مؤسسات و دانشگاهها نشان داد که دانشگاه هاي تهران ،شهید چمران اهواز ،فردوسی مشهد ،اصفهان ،آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات ،آزاد اسالمی واحد همدان و کتابخانه ملی ایران به عنوان محوريترین مؤسسات در شبکه
همنویسندگی مقالههاي علم اطالعات و دانششناسی ایران محسوب میشوند.
از منظر به کارگیري مدل نفوذ علمی ،سهیلی و دیگران ( )1931با رویکرد کتابسنجی و تحلیل شبکههاي
اجتماعی ،تأثیرگذارترین پژوهشگران حوزه آيمتریکس را طی سالهاي  1391تا  9011مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبناي جمیع شاخصهاي اندیشهاي و اجتماعی که بر اساس مجموع
نمرات حاصل از شش شاخص اچ ،اچ سی ،جی ،اچ .مرکزیت رتبه ،بینابینی ،و نزدیکی محاسبه شد،
«لیدسدورف» و «کوشا» به ترتیب ،تأثیرگذارترین پژوهشگران حوزه آيمتریکس در سطح جهان و ایران هستند.
در خصوص پیشینه مطالعات انجام شده ،چند نکته قابل تأمل است :نکته اول این که ،مطالعات همنویسندگی
یادشده عمدتاً در بازههاي زمانی مختلف و با استفاده از نرم افزارهاي مختلف به انجام رسیدهاند و این موضوع کار
مقایسه نتایج را دشوار میسازد .نکته دوم این که ،در برخی موارد ،اطالعات کافی در بخش روششناسی پژوهش
این مطالعات به ویژه در بحث نحوه تعیین حد آستانه ارائه نشده است .هر چند که پژوهش خاصه ( )1931در
بخش هم نویسندگی و مدل نفوذ علمی ،شباهت زیادي به ساختار پژوهش حاضر دارد اما به لحاظ روششناختی،
به ویژه در بحث ابزار دیداريسازيِ مورد استفاده ،تفاوتهایی مشاهده میشود .نکته دیگر آن که در خصوص
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پیشینه مطالعات انجامشده با محوریت مدل نفوذ علمی ،توجه به عقبه مطالعاتی این مدل حئز اهمیت است.
گروهی از پژوهشگران به نامهاي تروئکس ،کوالر ،تاکِدا ،1و ویگن ،بعد از آن که حیطه پژوهشی خود را به نفوذ
علمی اختصاص دادند و زنجیرهاي از آثار را با محوریت نفوذ علمی در حوزه نظامهاي اطالعاتی به رشته تحریر در
آوردند؛ این پژوهشها با رساله تاکدا که در سال  9011در دانشگاه جورجیا با راهنمایی تروئکس دفاع شد ،آغاز
گردید .در این رساله به نحوه تأثیر پژوهشگران بر روي یکدیگر پرداخته شد .تاکدا مقوله نفوذ علمی را متشکّل از
دو قسمت نفوذ اندیشهاي و نفوذ اجتماعی دانست .او براي تعیین نفوذ اندیشهاي یک پژوهشگر از شاخص توان
علمی وي (تعداد مقالههایش) و میزان استناد دیگران به آثارش استفاده کرد؛ و براي تعیین نفوذ اجتماعی یک
پژوهشگر نیز از جایگاه وي در میان سایر پژوهشگران از نظر همنویسندگی استفاده نمود .گروه چهار نفره فوق در
یکی از پژوهشهاي بعدي خود با استفاده از دو نوع نفوذ اندیشهاي و اجتماعی اقدام به بررسی نفوذ علمی هاینز
کلِین ،9به عنوان یکی از پژوهشگران برتر حوزه نظامهاي اطالعاتی ،نمودند (تروئکس و دیگران9011 ،؛ به نقل از
خاصه .)1931 ،آنچه که در پژوهشهاي مربوط به بررسی ساختار علم یا ساختار دانش به چشم میخورد خأل
مربوط به استفاده از روشهاي مکمل از جمله استفاده همزمان از رویکرد هماستنادي ،همواژگانی و همنویسندگی
در آن حوزه است و این در حالی است که به غیر از پژوهش خاصه ( ،)1931هیچ یک از پیشینههاي بررسی شده،
به طور همزمان این سه رویکرد را در ترسیم ساختار دانش لحاظ نکردهاند.

پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر در نظر دارد به کمک روشهاي علمسنجی و تحلیل شبکههاي اجتماعی به پرسشهاي زیر
پاسخ دهد:
 .1الگوي نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی به چه
صورت است؟
 .9مولّدترین و تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران در پایگاه وب آو ساینس بر
اساس دو شاخص توان علمی و تأثیر چه کسانی هستند؟

1. Takeda
2. Heinz Klein
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 .9چه رابطهاي میان توان علمی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران و میزان استنادهاي دریافتی
آنها میتوان قائل شد؟
 .1تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهاي نفوذ در بازه زمانی
مورد بررسی چه کسانی هستند؟
 .2تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهاي نفوذ اجتماعی در بازه
زمانی مورد بررسی چه کسانی هستند؟
 .2چه ویژگیهایی بر ساختار فکري منتج از تحلیل همنویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی
ایران در بازه زمانی مورد بررسی مترتب است؟
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردي است که در آن ساختار نویسندگی و همنویسندگی مطالعات علم اطالعات و
دانششناسی ایران با دو رویکرد علمسنجی و تحلیل شبکههاي اجتماعی ترسیم و بررسی شده است .در بخش
ترسیم ساختار فکري ،از روش «دیداريسازي حوزه دانش» بهرهگرفته شده است که شکل پیشرفتهاي از
دیداريسازي اطالعات است که ساختار یک رشته علمی یا دانشگاهی را به نمایش میگذارد و از آن براي به
تصویرکشیدن نقاط عطف فکري و روندهاي نوظهور بهرهگرفته میشود (چن.)9002 ،9001 ،
جامعه پژوهش حاضر را کلیه مقاالت پژوهشی و مجموعه مقاالت همایشها 1تشکیل میدهد که در خالل
سالهاي  1390تا  9012از پژوهشگران ایران در مجالت علم اطالعات و دانششناسی به چاپ رسیده و در پایگاه
استنادي وب آو ساینس نمایه شدهاند .با توجه به این که در مطالعات علمسنجی ،نحوه انتخاب بازه زمانی و دالیل
توجیهی آن نقش بهسزایی در صحت و سقم نتایج نهایی فرایند تحلیل دارد ،دو معیار براي انتخاب مجالت هسته
مالك عمل پژوهشگر قرارگرفت :نخست آن که ،مجالت مورد نظر حتماً در دستهبندي موضوعی گزارش استنادي
مجالت پایگاه جی.سی.آر .ذیل عنوان «علم اطالعات و کتابداري »9فهرست شده باشند و معیار دوم آن که ،به طور
همزمان ،در سه نمایهنامه تخصصی «لیزا« ،»9لیزتا ،»1و «للیز »2نمایه شده باشند .این شاخص به این دلیل انتخاب
1. Article & Proceedings Paper
2. Information science and Library Science
3. LISA
)4. Library, Information Science and Technology Abstract (LISTA
5. Library Literature and Information Science
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شد که با توجه به احتمال قرارگرفتن همزمانِ برخی مجالت در چندین دستهبندي موضوعیِ گزارش استنادي
مجالت ،صرفاً مجالتی مالك عمل پژوهشگر قرارگیرند که با محوریت حوزه علم اطالعات و دانششناسی منتشر
شده باشند .در نهایت ،از مجموع مجالت موجود در پایگاه جی سی آر 19 ،عنوان مجله حائز شرایط فوق شدند که
پس از یکدستسازي نام مجالتی که تغییر نام پیدا کرده بودند 92 ،عنوان از آنها در فرایند تحلیل گنجانده
شدند .گردآوري دادههاي پژوهش از وبگاه علوم در تاریخ  99سپتامبر  ،9019در نهایت ،منجر به شناسایی و
بازیابی  900رکورد گردید.
بررسیهاي انجام شده بر روي رکوردها نشان داد که باالترین فراوانی مقالهها در بازه زمانی مورد بررسی ،در
سال  9010با  93عنوان مقاله رقم خورده است و از این لحاظ ،سالهاي  9011و  9012هر یک با  99و  99مقاله،
به ترتیب ،در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .همچنین ،بررسی دادههاي مربوط به سهم هر مجله از مقالههاي
پژوهشگران داخل کشور حکایت از آن داشت که بیشترین تعداد مقالههاي انتشاریافته با  20عنوان فراوانی به مجله

«الکترونیک الیبرري »1اختصاص یافته و از این حیث ،مجالت «ساینتومتریکس »9و «ژورنال آو اینفورمیشین
ساینس »9به ترتیب با  20و 99فراوانی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .تجزیه و تحلیل کلیه بخشهاي مربوط به
ترسیم ساختار فکري منتج از تحلیل همنویسندگی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران به کمک نرمافزار
سایتاسپیس 1نسخه  5.1.R4.SE.صورتگرفت .همچنین به منظور محاسبه شاخصهاي مرکزیت از نرمافزار
یو سی آي نت ،2و براي محاسبه شاخص اچ نیز از نرمافزار بیب اکسل 2بهره گرفته شد .کار محاسبه دو شاخص
جی و اچ معاصر نیز از طریق فرمولنویسی در نرمافزار اکسل به انجام رسید .تعیین رابطه میان دو متغیر توان
علمی (میزان مقاالت انتشاریافته) و تأثیر (میزان استنادهاي دریافتی) مدارك ایران نیز به کمک نرمافزار اس .پی.
اس .اس .و با اجراي فرمول رگرسیون خطی ساده صورت پذیرفت.

1. Electronic Library
2. Scientometrics
3. Journal Of Information Science
4. Citespace
5. UCINET
6. Bibexcel

69

کتابداری و اطالعرسانی ،9911 ،دوره  ،69شماره 9

یافتههای پژوهش
الگوی نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی به چه صورت است؟

بررسیها نشان میدهد که تعداد نویسندگان منحصر به فرد یا یونیک در بخش تولیدات علمی ایران  102نفر
است که در مجموع  990بار در مقالههاي مختلف تکرار شدهاند .در صورت تقسیم این عدد بر تعداد کل رکوردهاي
ایران ،عدد  9/1به دست میآید که مفهوم آن این است که هر یک از مقالههاي بخش ایران به طور میانگین با
همکاري بیش از دو نویسنده تولید شده است .ب ه تعبیري دیگر ،بررسی دقیق تعداد نویسندگان هر مقاله حاکی از
این است که الگوي نویسندگی غالب در رکوردهاي علم اطالعات و دانششناسی ایران ،الگوي دونویسندگی است؛
به طوري که ،از مجموع  900رکورد بخش ایران 199 ،رکورد ( 11درصد) با الگوي دونویسندگی انتشار یافته است
و از این حیث ،رویکرد سه نویسندگی ،با  92درصد فراوانی در جایگاه دوم قرار دارد .سیر تحول و تطور الگوي
نویسندگی مقالههاي علم اطالعات و دانششناسی ایران نشان میدهد که اندك مقالههاي منتشرشده در بازه
 1390تا  1333تماماً بر اساس رویکرد تکنویسندگی انتشار یافتهاند و رویکرد چندنویسندگی در مقالههاي ایران،
عمالً از دهه  9000آغاز شده است .رشد چند برابري رویکرد چندنویسندگی در بازه زمانی  9010تا  9012در
مقایسه با دهه قبل (به ویژه افزایش ده برابري رویکرد سهنویسندگی) ،از گرایش روزافزون نویسندگان داخلی
نسبت به انجام پژوهشهاي مشترك حکایت دارد .با توجه به اینکه تأکید پژوهشگران در این بخش از فرایند
تحلیل بر شناسایی الگوي نویسندگی مقاالت بوده است و با توجه به این موضوع که تحلیل روندهاي موضوعی
مقاالت ،ابزارها و روشهاي خاص خود را میطلبد ،در این مجال ،صرفاً به ارائه آمار توصیفی از وضعیت تعداد
نویسندگان اکتفا شده است.

جدول  .9الگوی نویسندگی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران ()6792-9167
الگوینویسندگی
سال انتشار

0797 -0791
0777 -0771
0117 -0111
0101 -0101
مجموع

تک

دو

سه

چهار

پنج

بیش از

نویسنده

نویسنده

نویسنده

نویسنده

نویسنده

پنج

3
1
03
01
37

11
80
005

9
18
93

1
01
50

0
1
8

0
0
5

مجموع

3
1
80
017
511
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مولّدترین و تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران در پایگاه وب آو ساینس بر اساس
دو شاخص توان علمی و تأثیر چه کسانی هستند؟

نتایج بررسی فراوانی مقالههاي انتشاریافته بیست و پنج پژوهشگر مطالعات داخل کشور و میزان استنادهاي
دریافتی آنها در قالب جدول  9ارائه شده است.1
جدول  .6رتبهبندی پژوهشگران مطالعات داخل کشور بر اساس دو شاخص توان علمی و تأثیر
رتبه

نام پژوهشگر

تعداد مقاله

رتبه

نام پژوهشگر

تعداد استناد

9
6
9
6
6
2
6
6
1
97
99
96
99
96
96
92
96
96
91
67
69
66
69
66
66
62
66
66
61
97

Jamali Hr
Isfandyari-Moghaddam A
Kousha K
Sotudeh H
Hariri N
Didegah F
Gazni A
Noruzi A
Khosrowjerdi M
Mansourian Y
Osareh F
Babalhavaeji F
Moghaddam Gg
Nazari M
Alimohammadi D
Asemi A
Horri A
Jowkar A
Hassanzadeh M
Nooshinfard F
Shakery A
Abrizah A
Alidousti S
Jafari M
Alipour-Hafezi M
Aqili Sv
Davarpanah Mr
Hayati Z
Erfanmanesh M
Oroumchian F

03
01
01
00
01
7
7
8
8
9
9
9
9
9
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5

9
6
9
6
6
2
6
6
1
97
99
96
99
96
96
92
96
96
91
67
69
66
69
66
66
62
66
66
61
97

Kousha K
Jamali Hr
Tahani V
Didegah F
Gazni A
Noruzi A
Osareh F
Isfandyari-Moghaddam A
Sotudeh H
Rezaie S
Mansourian Y
Abbasi A
Nikzad M
Aqili Sv
Mahmoudi M
Rezaei N
Moin M
Abdoli M
Davarpanah Mr
Babalhavaeji F
Horri A
Sharifabadi Sr
Etemad S
Moghaddam Gg
Heydari A
Mehrdad M
Yazdani N
Pirannejad A
Hariri N
Asemi A

180
159
011
008
009
009
011
11
30
30
30
15
58
51
53
53
53
50
07
08
09
09
01
01
00
00
00
00
01
01 A
Pirannejad

نتایج تحلیل نویسندگی رکوردهاي بخش ایران نشان میدهد ،از بین  911پژوهشگر ایرانی (بدون احتساب
آمار نویسندگان خارجی همکار) ،که در تولید  900رکورد بخش ایران مشارکت داشتهاند؛ جمالی رتبه نخست
پرتولیدترین پژوهشگر را در بین سایر پژوهشگران مدارك مربوط به داخل کشور به خود اختصاص داده و از این

 .0الزم به ذکر است که آمار مربوط به توان علمی و تأثیر پژوهشگران داخل کشور ،مبتنی بر تعداد مجالت و بازه زمانی مورد بررسی است .در نتیجه ،این احتمال
هست که آمار تعداد زیادی از مقالههای انتشاریافته از سوی پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی ایران که در مجالتی غیر از مجالت مورد بررسی به چاپ
رسیدهاند در نتایج پژوهش حاضر لحاظ نشده باشند.
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لحاظ ،اسفندیاري مقدم و کوشا هر یک با  12و  11مقاله ،در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .بر اساس آمارها ،تعداد
کل استنادهاي دریافتی  911پژوهشگر 9299 ،استناد است که از این حیث 1221 ،استناد (قریب به نیمی از
استنادها) توسط مقالههاي  9پژوهشگر علم اطالعات و دانششناسی ایران به نامهاي «Jamali« ،»Kousha K

 »Osareh F« ،»Noruzi A« ،»Gazni A« ،»Didegah F« ،»Tahani V« ،»Hrحاصل شده است .از جمله نکات
قابل توجه در جدول باال ،تعداد استنادهاي دریافتی ولی اله طحانی ،از پیشگامان مطالعات منطق فازي در ایران،

است که دو مقاله سالهاي  1392و  1399وي به نامهاي «الگوي فازي نظامهاي بازیابی مدرك »1و «ساختار
مفهومی پردازش پرسشهاي فازي »9به تنهایی  120استناد را از مجموع استنادها به خود اختصاص داده است.
چه رابطهای میان سطح توان علمی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران و میزان استنادهای
دریافتی آنها میتوان قائل شد؟

جدول  9ناظر به سطح اثرگذاري شاخص توان علمی (متغیر مستقل) بر تعداد استنادهاي دریافتی
نویسندگان (متغیر وابسته) است.
جدول  .9نتایج اجرای تحلیل رگرسیون خطی ساده بر روی دو متغیر بهرهوری و تأثیر

Sig.
.000

t
-6.170

.000

20.697

Standardized
Coefficients
Beta

.718

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-14.160
2.295
.803

16.610

)(Constant

Model
1

Productivity

سطح معنیداري ( )Sig=0/000آزمون رگرسیون که در جدول فوق مشاهده میشود ،نشاندهنده وجود رابطه
معنیدار بین دو متغیرِ میزان توان علمی و میزان استنادهاي دریافتی است .همچنین ضریب همبستگی به دست
آمده از آزمون ( )0/911حاکی از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است؛ یعنی با افزایش یکی از دو متغیر ،متغیر
دیگر نیز افزایش مییابد .همچنین ،نتایج بررسی سطح اثرگذاري شاخص توان علمی (متغیر مستقل) بر تعداد
استنادهاي دریافتی نویسندگان (متغیر وابسته) به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده نشان میدهد که با افزایش
تعداد مقاالت پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران ،سطح استنادهاي دریافتی آنها نیز به میزان
1. A fuzzy model of document retrieval systems
2. A conceptual framework for fuzzy query processing
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قابل توجهی افزایش داشته است .این موضوع حکایت از آن دارد که روند انتشار مقالههاي علمی از سوي
پژوهشگران مدارك بخش ایران ،روندي هدفمند و مخاطبمحور بوده و کیفیت مقالههاي نویسندگان ،فداي
اشتیاق آنها براي انتشار تعداد مقالههاي بیشتر نشده است.

تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهای نفوذ اندیشهای در
بازه زمانی مورد بررسی چه کسانی هستند؟
جدول  ، 1ناظر به میزان اثرگذاري نویسندگان مطالعات ایران بر اساس شاخصهاي سهگانه نفوذ اندیشهاي
(اچ اولیه ،جی ،اچ سی) است .ویژگی مشترك این سه شاخص ،قابلیت آنها در نشان دادن میزان توان علمی سایر
پژوهشگران از آثار یک نویسنده است .همان گونه که از جدول  1برمیآید ،جمالی ،در مجموع سه شاخص ،جایگاه
نخست را در بین سایر پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران به خود اختصاص داده است و از این حیث،
کوشا و دیدگاه ،با کسب حداکثر نمرات در شاخصهاي سهگانه ،در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .بنابراین ،میتوان
این گونه اظهار داشت که جمالی ،کوشا و دیدگاه ،طبق شاخصهاي سهگانه نفوذ اندیشهاي ،به ترتیب ،پرنفوذترین
پژوهشگران مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی به حساب میآیند .الزم به ذکر
است که منظور از نویسندگان پرنفوذ در بحث شاخصهاي خانواده اچ ،میزان استفاده و استناد به آثار نویسندگان
علم اطالعات و دانششناسی ایران از سوي سایر نویسندگان در وبگاه علوم است .بر اساس اطالعات مندرج در
جدول  ،1جمالی به لحاظ تعداد استنادهاي دریافتی (شاخص تأثیر) ،با  199مورد فراوانی ،جایگاه دوم را به خود
اختصاص داده بود .این موضوع نشان دهنده آن است که صِرف میزان استنادهاي دریافتی یک نویسنده ،به تنهایی،
معیار مناسبی براي قضاوت در مورد میزان اثرگذاري یک نویسنده نیست و این خود بار دیگر بر استفاده همزمانِ
پژوهشگران از شاخصهاي چندگانه در تحلیلهاي اینچنینی صحه میگذارد .جایگاه مشترك این پژوهشگر با
جمالی در کسب نمره اچ معاصر  3نشان از آن دارد که مقالههاي تازه انتشار یافته این پژوهشگر ،استنادهاي
بیشتري را در مقایسه با مقالههاي قدیمیتر به خود اختصاص داده است.
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جدول  .6پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهای نفوذ اندیشهای ()6792-9167
رتبهبندی بر اساس شاخص اچ

رتبهبندی بر اساس شاخص اچ.سی

رتبهبندی بر اساس شاخص جی

ردیف

نام پژوهشگر

اچ

ردیف

نام پژوهشگر

ردیف

نام پژوهشگر

اچ.سی

9
6
9
6

Jamali Hr
Kousha K
Didegah F
Sotudeh H

96
97
6
6

9
6
9
6

Jamali Hr
Kousha K
Didegah F
Gazni A

67
96
1
1

9
6
9
6

Jamali Hr
Kousha K
Didegah F
Gazni A

1
1
6
6

جی

6

IsfandyariMoghaddam

6

6

IsfandyariMoghadd

6

6

Sotudeh H

6

2

Mansourian Y

6

2

Noruzi A

6

2

Osareh F

6

6
6

Gazni A
Osareh F

6
6

6
6

Sotudeh H
Mansourian Y

6
6

6
6

Asemi A
Shakery A

6
6

1

Noruzi A

6

1

Osareh F

6

1

Isfandyari-Moghaddam A

9

97
99

Asemi A
Babalhavaeji F

9
9

97
99

Babalhavaeji F
Horri A

6
6

97
99

Noruzi A
Mansourian Y

9
9

96

Horri A

9

96

Asemi A

6

96

Babalhavaeji F

9

99

Moghaddam Gg

9

99

Moghaddam Gg

6

99

Nazari M

9

96

Hariri N

9

96

Hariri N

6

96

Abrizah A

9

96

Davarpanah Mr

9

96

Nazari M

6

96

Azimi A

9

92

Aqili Sv

9

92

Abrizah A

6

92

Horri A

6

96

Erfanmanesh M

9

96

Khosrowjerdi M

6

96

Moghaddam Gg

6

تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهای نفوذ اجتماعی در
بازه زمانی مورد بررسی چه کسانی هستند؟
مبحث نفوذ اجتماعی ،بر اساس یکی از محوريترین و پر استفادهترین سنجههاي تحلیل شبکههاي اجتماعی،
یعنی سنجه مرکزیت شکل گرفته است و قصد دارد میزان اثرگذاري نویسندگان را از دریچه وضعیت مرکزیت آنها
در بین سایر نویسندگان در قالب یک شبکه همکاري علمی به تصویر بکشد .مرکزیت ،سنجهاي است که برتري
نقشآفرینی فردي که در شبکه جاسازي شده است را کمّیسازي میکند (سهیلی و عصاره .)1939 ،سنجه
مرکزیت رتبه ،انعکاسدهنده میزان فعالیت و شهرت یک گره در میان سایر گرههاي موجود در شبکه است .این که
یک گره در شبکه در چه فاصله زمانی میتواند به سایر گرهها دسترسی پیدا کند بر اساس سنجه مرکزیت نزدیکی
سنجیده میشود .اثرگذاري گرههاي برخوردار از نمره مرکزیت نزدیکی باال از آن جهت است که این قبیل گرهها
دسترسی به مراتب سریعتري به سایر گرهها دارند و میتوانند از مسیرهاي کوتاه به موجودیتهاي بیشتري دست
یابند (عصاره و دیگران ،1939 ،ص .)129 .از سویی دیگر ،گرههایی که نقش واسطه را در جریان انتقال اطالعات
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بازي میکنند ،نمره مرکزیت بینابینی بیشتري را به خود اختصاص میدهند .جدول  2ناظر به رتبهبندي
پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران است که باالترین نمرات را به لحاظ شاخصهاي
نفوذ اجتماعی در بازه  1390تا  9012به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .6پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران بر اساس شاخصهای نفوذ اجتماعی ()6792-9167
رتبهبندي بر اساس مرکزیت رتبه

رتبهبندی بر اساس مرکزیت نزدیکی
مرکزیت
نام پژوهشگر
رتبه

رتبهبندي بر اساس مرکزیت بینابینی
رتبه

نام پژوهشگر

Jamali HR
Nooshinfard F
Babalhavaeji F
Isfandyari A

نزدیکی
0/9119921
0/9119919
0/9119129
0/9111299

مرکزیت
بینابینی

رتبه

نام پژوهشگر

مرکزیت
رتبه

1
9
9
1

Jamali HR
Nooshinfard F
Isfandyari A
F
Babalhavaeji F

1193
1299
1212
1299

1
9
9
1

Jamali HR
Isfandyari A
Didegah F
Kousha K

20
92
19
12

1
2
3
4

0/9111919
0/9111919
0/9111991
0/9111991
0/9110339
0/9110339

2
2
9
1
3
10

Didegah F
Hayati Z
Abrizah A
Ebrahimy S
Hariri N
Osareh F

1029
913
912
232
299
292

2
2
9
1
3
10

Khosrowjerdi M
Gazni A
Babalhavaeji F
Hariri N
Sotudeh H
Abrizah A

12
19
19
19
11
10

5
6
7
8
9
11

Baghestani G
Asadi S
Nematianaraki L
Ghorbani M
Aqili SV
Shakooii A

11
19
19

Nazari F
Alimohammadi D
Fattahi R

112
920
920

11
19
19

Alidousti S
Nooshinfard F
Jafari M

10
3
3

11
12
13

Hariri N
Nikzad M
Yaminfirooz M

0/9110199
0/9110209
0/9110291

Sanji M
Gazni A

999
911

11
12

Oroumchian F
Osareh F

1
9

14
15

Siamian H
Ziaei S

0/9110221
0/9110202

11
12

129
121

12
19

Keshtkar Aa
Asemi A

9
9

16
17

Nematbakhsh
Afshar E

0/9110101
0/9110101

12
19

Shakeri S
Mansourian Y

11
13

Aqili SV
Kabiri P

9
9

18
19

Dehghani Z
Moradisalari A

0/9110101
0/9110919

11
13

Danesh F
Azimi H

120
120

90
91
99

Shakooii A
Akhavan P
Azimi A

9
9
9

21
21
22

99
91

Fattahi R
Saraee M

9
9

23
24

Emrani E
Mozaffarian M
Alimohammadi
D M
Navavi

0/9110919
0/9110923
0/9110923

90
91
99

Sadatmoosavi A
Tajedini O
Robati Ap

111
111
111

0/9110923
0/9110992

99
91

Jowkar T
Hassanzadeh M

111
111

Nazari F

همانگونه که از جدول  2برمیآید ،از بین  911پژوهشگر ایرانی (بدون احتساب آمار نویسندگان خارجی
همکار) در بازه  1390تا  ، 9012جمالی در هر سه شاخص نفوذ اجتماعی باالترین نمره را به خود اختصاص داده
است و این موضوع ،بر اساس منطق نفوذ اجتماعی ،بدان معنا است که جمالی بیشترین تعامل علمی را در شبکه
همکاري علمی با سایر پژوهشگران این رشته داشته است و به نوعی ،محوريترین پژوهشگر این رشته در بین
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دیگر پژوهشگران به حساب میآید .از سویی دیگر ،نوشینفرد ،با وجود آن که جایگاه دوم را از حیث نمرات
مرکزیت نزدیکی و بینابینی به خود اختصاص داده اما نتوانسته به لحاظ نمره مرکزیتِ رتبه جایگاه قابلتوجهی را
کسب نماید و این موضوع میتواند گواه آن باشد که جایگاه دسترسپذیر و میانجی این پژوهشگر در شبکه
همکاري پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی ایران لزوماً به استقالل و فزونی پیوند این گره با دیگر گرهها
منجر نشده است .با توجه به تفاوت بسیار اندك پژوهشگران از حیث نمرات مرکزیت نزدیکی ،سعی شد به منظور
نشاندادن اندك تفاوتهاي موجود میان پژوهشگران ،نمرات مربوط به آنها تا هفت رقم بعد از اعشار توسعه داده
شود که این موضوع در ستون نمرات مرکزیت نزدیکی مشهود است .از جمله نکات قابلتوجه در مورد نمرات
مرکزیت نزدیکی در جدول باال ،حضور نفراتی است که گرچه به لحاظ مرکزیت نزدیکی جزء پژوهشگران شاخص
مطالعات علم اطالعات و دانششناسی هستند اما در هیچکدام از  2شاخص دیگر (شامل شاخصهاي خانواده اچ و
دو شاخص مرکزیت رتبه و بینابینی) ،در ردیف پژوهشگران برتر قرار ندارند .کسب رتبههاي پنجم ،ششم ،هشتم و
دهمِ مرکزیت نزدیکی ،به ترتیب ،توسط «باغستانی»« ،اسدي»« ،قربانی» و «شاکویی» ،حاکی از این واقعیت است
که تعداد مقالهها و یا استنادهاي اندك این نویسندگان در بین  102پژوهشگر مطالعات علم اطالعات و
دانششناسی ایران ،گرچه منجر به کسب نمرات قابل اعتنا از حیث شاخصهاي خانواده اچ و همینطور سنجههاي
مرکزیت رتبه و بینابینی نشده ،اما این موضوعی خللی در میزان دسترسپذیري و رؤیتپذیري این گرهها در شبکه
همکاري علمی پژوهشگران داخل کشور ایجاد نکرده است .البته شایان توجه است که برخی نویسندگان شناسایی
شده ،تحصیالتی خارج از حوزه علم اطالعات و دانششناسی دارند و از مجالت این حوزه براي انتشار مقاالت
بینرشتهاي خود بهره جستهاند.
در این قسمت ،به منظور درك هرچه بهتر از موضوع ،سعی شده است بر اساس مجموع نمرات حاصل از
شاخصهاي ششگانه اچ .جی .اچ .سی .مرکزیت رتبه ،بینابینی و نزدیکی ،تصویر بهتر و دقیقتري از پژوهشگران
علم اطالعات و دانش شناسی ایران به دست آید .بدین منظور ،ابتدا هر یک از شاخصهاي مذکور از صفر تا صد
نمرهگذاري شدند .در حالت ایدهآل ،اگر پژوهشگري در هر شش شاخص فوق بهترین باشد مجموعاً  200امتیاز
دریافت می کند .جدول ذیل ناظر به پژوهشگرانی است که بر اساس جمیع شاخصهاي مدل نفوذ علمی ،باالترین
امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .همانگونه که از جدول  2برمیآید ،از مجموع  91پژوهشگر تأثیرگذار مطالعات
ایران ،تنها  1نفر (جمالی ،کوشا ،اسفندیاري و دیدگاه) امتیاز باالي  ،900یعنی نیمی از مجموع نمرات را کسب
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نمودهاند و بر اساس شاخصهاي ششگانه مدل نفوذ علمی ،تأثیرگذارترین پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی
ایران در بازه زمانی مورد بررسی به حساب میآیند.
جدول  .2پژوهشگران تأثیرگذار مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران بر مبنای جمیع شاخصها ()6792-9167
رتبه

پژوهشگر

اچ

جی

اچ.سی

رتبه

بینابینی

نزدیکی

مجموع

1
2
3
4

Jamali HR
Kousha K
Isfandyari A
Didegah F

100
19/99
11/22
11/22

100
90/00
10/00
12/00

100
100
99/99
11/11

100
92/00
11/22
91/99

100
0/09
12/31
22/92

100
31/01
33/39
31/11

200000
999019
911092
903013

5
6

Babalhavaeji F
Osareh F

92/00
99/99

92/00
12/00

99/99
11/11

91/22
91/22

19/91
11/20

33/33
31/11

911023
920011

7

Gazni A

99/99

92/00

11/11

11/22

90/20

31/03

913019

8
9

Mansourian Y
Nooshinfard F

11/22
01/99

92/00
02/00

99/99
11/11

01/99
12/00

01/09
12/21

33/13
33/33

992091
992001

11

Sotudeh H

11/22

92/00

11/11

11/99

09/19

19/22

992031

چه ویژگیهایی بر ساختار فکری منتج از تحلیل همنویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و
دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی مترتب است؟
بررسیها حکایت از آن دارد که هم نویسندگی پژوهشگران ایرانی با پژوهشگرانی از دیگر کشورها موجب شده
تا در بررسیهاي به عمل آمده از هم نویسندگی مطالعات ایران ،بنا بر موقعیت تحلیل ،نام نویسندگان خارجی نیز
در کنار نویسندگان ایرانی قرارگیرد .در واقع ،نکته قابل توجه این است که مطالعات ایران از همنویسندگی
پژوهشگران خارجی با پژوهشگران ایرانی اثرات زیادي در خالل دوره زمانی مورد بررسی پذیرفته است .تصویر 1
ناظر به شبکه همنویسندگی مطالعات ایران است که بر اساس شاخص رخداد نویسندگان و بر مبناي بُرشهاي
زمانی  10ساله و با انتخاب  20گره برتر به ازاي هر برش زمانی ترسیم شده است .اندازه هر حلقه در نقشه
همنویسندگی ،ناظر به میزان مشارکت هر نویسنده در شبکه همنویسندگی است .بزرگی و کوچکی حلقهها ،تابعی
است از تعداد مقالههاي تولید شده توسط هر نویسنده .عالوه بر اندازه حلقهها ،ضخامت برچسبهاي تعلقگرفته به
هر گره نیز ناظر به شاخصبودن آن گره خاص در بین دیگر گرهها است .همانطور که از تصویر برمیآید ،بیشترین
سهم مشارکت در شبکه همنویسندگی مطالعات داخل کشور به جمالی با  91مقاله تعلق گرفته است و از این
حیث ،اسفندیاري مقدم و نیکوالس به ترتیب با  12و  12فراوانی در رتبه دوم و سوم قرار دارند .نکته قابل توجه در
تصویر ،مشارکت فعال دو نویسنده داخلی با نویسندگان خارجی در تولید مقالههاي علمی است که این موضوع از
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همجواري جمالی -نیکوالس -روالندز و کوشا -تلوال در نقشه همنویسندگی به خوبی مشهود است .همکاري علمی
جمالی با نیکوالس و روالندز ،پژوهشگران مرکز رفتار اطالعاتی و ارزیابی پژوهش لندن ،1روندي پویا و رو به رشد را
در حوزه مطالعات رفتار اطالعیابی داخل کشور رقم زده است به طوري که از مجموع  91مقاله جمالی در
رکوردهاي مورد بررسی 12 ،مورد آن ها به صورت مشترك یا انفرادي با نیکوالس و روالندز در یک بازه زمانی 9
ساله ( 9001تا  )9011انتشار یافته است.
از سویی دیگر ،از مجموع سیزده مقاله کوشا در مجموعه دادههاي پژوهش حاضر 11 ،مورد آنها با
همنویسندگی تلوال ،از دانشگاه ولورهمپتون 9انگلستان ،در یک بازه  9ساله ( 9002تا  )9019عمدتاً با محوریت
حوزه وبسنجی انتشار یافته که این نیز در نوع خود آماري قابل توجه در خصوص شکلگیري جریان نوین
هم نویسندگی از سوي پژوهشگران ایرانی علم اطالعات و دانششناسی به حساب میآید؛ به ویژه آن که طبق
آمارهاي به دست آمده در خالل بازه زمانی مورد بررسی ،پژوهشگران ایرانیِ علم اطالعات و دانششناسی بیشترین
همکاري علمی را با کشور انگلستان رقم زدهاند.

شکل  .9نقشه همنویسندگی مطالعات ایران در نمای گرههای شاخص ()6792-9167

)1. Centre for Information Behavior and the Evaluation of Research, University College London, London (CIBER
2 . Wolverhampton University
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از جمله قابلیتهاي منحصر به فرد سایت اسپیس در دیداريسازي الگوها و روندهاي علمی ،استفاده از
کدگذاري رنگی است که امکان استخراج زمان تشکیل گرهها را به صورت بصري فراهم میآورد .بر اساس قابلیت
کدگذاري رنگی سایت اسپیس ،هر چه از رنگهاي روشن به سمت رنگهاي تیره پیش میرویم ،شبکههاي
همرخدادي ماهیت جوانتري به خود میگیرد .غالببودن رنگ نارنجی در شبکه همنویسندگی مطالعات ایران،
نشان از جوان بودن این شبکه دارد؛ به طوري که ،بالغ بر  23درصد از رکوردهاي مربوط به مطالعات ایران ،یعنی
 903مقاله از مجموع  900مقاله ،در بازه زمانی  9010تا  9012انتشار یافته است.
از سویی دیگر ،رنگ زرد حلقه هاي مربوط به تلوال و کوشا که در مقایسه با سایر گرهها ضخامت بیشتري
دارد ،نشان دهنده آن است که شبکه علمی این دو نویسنده از یک دهه قبلتر یعنی در فاصله سالهاي  9000تا
 9003شکلگرفته و قدمت بیشتري دارد .در عین حال ،منتهیشدن حلقه این دو نویسنده به رنگ نارنجی با
ضخامت کم حاکی از آن است که فرایند نویسندگی این دو نویسنده با شیبی کند تا زمان حال استمرار داشته
است .غالب بودن رنگ زرد در مورد منصوریان و مقدم در دو گوشه راست و چپِ نقشه همنویسندگی نیز به منزله
عدم استمرار سیر نویسندگی این دو نویسنده تا زمان حال است .1از جمله نکات قابل تأمل در خصوص نقشه
همنویسندگی مطالعات ایران ،عدم انتشار هر گونه مقاله در دهه  10میالدي در هیچیک از مجالت علمی مورد
بررسی است که در واقع به منزله یک خأل ان تشاراتی در روند انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی علم اطالعات و
دانششناسی در خالل سالهاي مورد مطالعه محسوب میشود.
از سوي دیگر ،وجود حلقههاي قرمز رنگ در شبکه همنویسندگی مطالعات داخل کشور ،نشانه وجود شاخص
شکوفایی رخداد 9است که معنا و مفهوم آن این است که نویسندگان مشمول این قاعده ،در یک بازه زمانی کوتاه،
حد قابلتوجهی از تولیدات علمی را به خود اختصاص دادهاند و در نتیجه ،در زمره نویسندگان فعال آن حوزه
محسوب میشوند .بر اساس دادههاي دریافتی از نرم افزار سایتاسپیس ،از مجموع نویسندگان مورد بررسی در
بخش ایران ،جمالی و نیکوالس ،به واسطه انتشاراتی که در فاصله سالهاي  9001تا  9010داشتهاند به ترتیب ،با
 2/9و  1/1نمره ،مشمول قاعده شکوفایی شده اند .در سطور قبل به این موضوع اشاره شد که همکاري علمی
جمالی و نیکوالس در حوزه مطالعات رفتار اطالعیابی پایهگذار جریانی جدید در رشته علم اطالعات و
دانششناسی گردیده و این موضوع از نمره شکوفایی رخداد این دو نویسنده به خوبی مشهود است.
 .0یادآور میشود که تحلیلهای بخش حاضر صرفاً مبتنی بر دادههای مستخرج از  53مجله علم اطالعات و دانششناسی در بازه  0791تا  0101است و لذا ممکن
است مقالههایی از برخی نویسندگان در سایر مجالت انتشار یافته که شرح آنها در این مجال نیامده باشد.
2. Burstness
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شکل  .6پژوهشگران برتر علم اطالعات و دانششناسی ایران بر حسب شاخس شکوفایی رخداد

سهم مشارکت علمی مؤسسات ،دانشگاهها و کشورها در مطالعات ایران

بررسیها حکایت از آن دارد که دانشگاه آزاد اسالمی به لحاظ میزان مشارکت علمی مؤسسات و دانشگاهها در
تولیدات علمی علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی ،رتبه نخست را با  20عنوان فراوانی
به خود اختصاص داده و از این حیث ،دانشگاههاي تهران ،تربیت معلم ،شیراز و علوم پزشکی تهران ،به ترتیب ،با
 21و  91 ،92و  11مورد فراوانی ،جایگاه دوم ،سوم و چهارم را کسب نمودهاند .نقش محوري دانشگاه آزاد و
دانشگاه تهران در ساختار شبکه همکاري دانشگاهها نیز به خوبی از نمره مرکزیت بینابینی این دو دانشگاه مشهود
است؛ و در این مورد نیز این دو دانشگاه به ترتیب جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند و دانشگاه علوم
پزشکی تهران از این حیث با کسب نمره مرکزیت  0/99در جایگاه سوم قرار دارد .همانطور که از تصویر 9
برمیآید ،از حیث قاعده شکوفایی ،بیشترین نمره ( )9/29به دانشگاه تربیت معلم تعلق گرفته است و دانشگاههاي
تهران ،یو سی ال ،و آزاد اسالمی به ترتیب ،در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند.

شکل  .9مؤسسات و دانشگاههای برتر در مطالعات ایران بر اساس شاخص شکوفایی

به نظر میرسد حضور جمالی مهموئی در گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه ترببیت معلم ،که در پژوهش
حاضر نیز عناوینِ مولدترین ،تأثیرگذارترین و باالترین نمره شکوفایی استنادي را در بین دیگر پژوهشگران علم
اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی مورد بررسی به خود اختصاص داده است ،در کسب رتبه نخست این
دانشگاه از حیث نمره شکوفایی ،تأثیرگذار بوده است .به بیانی دیگر ،به نظر میرسد جریان نویسندگی که به
واسطه شکوفایی انتشارات جمالی در خالل سالهاي  9001تا  9010رقم خورده ،با رتبه نخست دانشگاه تربیت
معلم در شاخص شکوفایی در ارتباط است .بررسی رکوردهاي مربوط به مطالعات علم اطالعات و دانششناسی
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ایران از حیث شبکه همکاري علمی کشورها نشان میدهد از مجموع  900رکورد بخش ایران 193 ،رکورد آن با
مشارکت نویسندگان خارجی از  91کشور جهان تولید شده که از این حیث ،کشورهاي انگلیس ،مالزي ،استرالیا و
کانادا هر یک به ترتیب با  11 ،11 ،29و  19فراوانی در جایگاه اول تا چهارم قرار دارند .به عبارت دیگر قریب به
نیمی از مقالههاي بخش ایران ( 12/9درصد) با همکاري نویسندگانی از سایر کشورها تهیه شده است .نتایج نشان
میدهد که پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران ،در بین کشورهاي آسیایی ،بیشترین همکاري را با
پژوهشگران مالزیایی داشتهاند و از این حیث ،جایگاه دوم با  11فراوانی به پژوهشگران استرالیایی اختصاص یافته
است.
تصویر  1که خود متشکل از سه تصویر مجزا است ناظر به پراکنش جغرافیایی نویسندگان و کشورهاي همکار
در تولید مقالههاي علمی ایران است که بر روي نقشه جهان با کمک نرم افزار سایت اسپیس و گوگل ارث ترسیم
شده است .شبکه همکاري علمی بر روي نقشه با خطوط و نقاط قرمز رنگ مشخص شده است .از آنجا که بیشترین
همکاري علمی نویسندگان ایرانی با نویسندگانی از کشورهاي اروپایی رقم خورده است ،نقشه جغرافیایی مربوط به
قاره اروپا ،به مراتب قوام یافتهتر از دو تصویر دیگر است.

شکل  .6نقشه جغرافیایی شبکه همکاری علمی کشورها و نویسندگان در مطالعات ایران ()6792-9167
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همچنین ،بررسی وضعیت زوجهاي هم نویسنده یا پژوهشگرانی که بیشترین همکاري علمی را در تولید
مقاالت علمی ایران در خالل سالهاي  9012-1390نشان دادند عنوان بیشترین همکاري در شبکه علمی
مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه  1390تا  9012به زوج «کوشا – تلوال» با  10فراوانی تعلق
گرفته است و از این حیث ،زوج «نیکالس – روالندز» و «نیکالس – جمالی» با  3فراوانی رخداد در جایگاه بعدي
قرار دارد .فراوانی قابل توجه همکاري علمی دیوید نیکالس با پژوهشگران مختلف از جمله ،جمالی ،کالرك،
رونالدز ،هانتینگتون ،فیلدهوس ،ویلیامز ،از شکلگیري سیر مطالعاتی مهمی با محوریت نیکالس در زمینه
موضوعات مرتبط با حوزه رفتار اطالعیابی طی سالیان اخیر حکایت دارد .فعالیت مشترك صدقی با ساندرس و کلو
نیز از دیگر مصادیق جریان همکاري در حوزه رفتار اطالعیابی به حساب میآید.

نتیجهگیری

بررسی دقیق تعداد نویسندگان هر مقاله حاکی از این است که الگوي نویسندگی غالب در رکوردهاي علم اطالعات
و دانششناسی ایران ،ال گوي دونویسندگی است و از این حیث ،رویکرد سه نویسندگی ،با  92درصد فراوانی در
جایگاه دوم قرار دارد .نتایج این بخش از تحلیل ،با نتایج پژوهش هارت ( ،)9000عرفانمنش و ارشدي ( )1931و
حریري و نیکزاد ( )1930منطبق است .افزایش ده برابري رویکرد سه نویسندگی ،از گرایش روزافزون نویسندگان
داخلی نسبت به انجام پژوهشهاي مشترك حکایت دارد .جمالی با  92مقاله و کوشا با  111استناد ،به ترتیب،
عنوان پرتولیدترین و پراستنادترین نویسندگان را در بین نویسندگان علم اطالعات و دانششناسی ایران به خود
اختصاص دادهاند .وجود ارتباط معنیدار میان دو شاخص توان علمی و تأثیر نشان داد که نویسندگان مطالعات علم
اطالعات و دانششناسی ایران ،در عین توجه به افزایش تعداد مقالهها و سطح توان علمی خود ،به کیفیت مقالهها
نگاشته شده نیز توجه داشتهاند؛ به طوري که تعداد استنادهاي دریافتی این نویسندگان ،شاهدي است بر این
مدعا.
عنوان بیشترین سهم همکاري در بین مؤسسات و دانشگاهها به دانشگاه آزاد اسالمی تعلق گرفت .این در
حالی است که عرفانمنش و بصیریان جهرمی ( )1939نیز در پژوهش خود به نقش محوري دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات در شبکه همنویسندگی مطالعات ایران اشاره داشتهاند .البته باید توجه داشت که صِرف
افزایش در میزان همکاري علمی دانشگاهها  ،در صورتی که با افزایش نظارت دقیق بر رعایت موازین اخالق علمی و
حرفهاي از سوي نویسندگان همراه نباشد ممکن است عوارض زیانباري به لحاظ علمی براي کشور به دنبال داشته
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باشد که از جمله آخرین این موارد میتوان به بازپسگیري 92 1مقاله علمی نویسندگان ایران از سوي پایگاه الزویر
اشاره کرد .همچنین ،نتایج تحلیل هاي بخش مدل سرمایه علمی نشان داد که صِرف میزان استنادهاي دریافتی
یک نویسنده ،به تنهایی ،معیار مناسبی براي قضاوت در مورد میزان اثرگذاري یک نویسنده نیست و این خود بار
دیگر بر استفاده همزمانِ پژوهشگران از شاخصهاي چندگانه در تحلیلهاي مربوط به سنجش بروندادهاي علمی
صحه میگذارد.
طبق نتایج بررسیهاي به عمل آمده از شاخصهاي ششگانه خانواده اچ و مرکزیت ،جمالی در مجموع شش
شاخص ،اثرگذارترین پژوهشگر مطالعات ایران در بازه زمانی مورد بررسی محسوب میشود و کوشا از این حیث در
جایگاه دوم قرار دارد .نتایج پژوهش خاصه ( )1931که در آن از کوشا به عنوان تأثیرگذارترین پژوهشگر در حوزه
مطالعات آيمتریکس یاد شده ،تا حدودي با یافتههاي مطالعه حاضر منطبق است .نتایج تحلیل همنویسندگی
مطالعات ایران نشان داد که همکاري مشترك جمالی و نیکوالس در حوزه رفتار اطالعیابی از یک سو و همکاري
کوشا و تلوال در حوزه مطالعات سنجش علم (به ویژه وبسنجی) از سویی دیگر ،روند مطالعاتی جدیدي را در این
حوزه رقم زده است .از سویی د یگر ،با توجه به شکوفایی رخداد جمالی و نیکوالس در شبکه همنویسندگی
مطالعات ایران ،این دو نویسنده را باید به نوعی خالق جریان یا روندي نوظهور در سیر مطالعاتی علم اطالعات و
دانششناسی ایران به حساب آورد .بررسیها حکایت از آن دارد که قریب به نیمی از مقالههاي بخش ایران (12/9
درصد) با همکاري نویسندگانی از سایر کشورها تهیه شده است و پژوهشگران ایرانیِ علم اطالعات و دانششناسی،
در بین کشورهاي آسیایی ،بیشترین همکاري را با پژوهشگران مالزیایی داشتهاند و از این حیث ،جایگاه دوم با 11
فراوانی به پژوهشگران استرالیایی اختصاص یافته است.
در پایان ،ذکر چند نکته ضروري به نظر میرسد :نخست آن که ،صِرف دریافت استناد بیشتر ،یا افزایش سطح
مشارکت علمی یک پژوهشگر ،شرط کافی براي تصمیمگیري و سیاستگذاريهاي علمی کالن محسوب نمیشود و
بهرهگیري از شاخصها و روشهاي کیفی با هدف اعتبارسنجی نتایج پژوهشهاي علمسنجی در این خصوص
ضروري به نظر میرسد .شاید از این رو باشد که در متون علمسنجی به کرات به استفاده از روشهاي مکملِ
کیفی ،به ویژه مشورت با متخصصان 9و به کارگیري روشهاي اعتبارسنجیِ متنمحور 9در جهت عمق بخشیدن به
یافتههاي حاصل از تحلیلهاي علمسنجی تأکیدشده است (براي مثال رجوع کنید به زوارقی و فدایی9019 ،؛
1. Retraction
2. Consultation with Experts
3.Text-based Methods of Validating Results
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مککین1330 ،؛ هی و هویی .)9009 ،1آنچه اتخاذ چنین رویکردي را بیش از پیش ضرورت میبخشد ،کمرنگ
بودن نگاه تفسیري و کیفی در نتایج اکثر پژوهشهاي علمسنجی رایج است (منصوریان )1913 ،که این خود غالباً
از حجم زیاد دادههاي در دست مطالعه ،عدم تخصص موضوعی پژوهشگر و عدم استفاده از پژوهشهاي کیفیِ
مکمل حادث میشود (زوارقی و فدایی .)1939 ،نکته دوم آن که ،به نظر میرسد افزایش اقبال پژوهشگران ایران
به همکاري با دیگر نویسندگان در تولید مقاالت علمی مشترك ،نقش بهسزایی در افزایش رؤیتپذیري و دریافت
استناد بیشتر در گذر زمان داشته است که البته کسب اطمینان در این خصوص پژوهش خاص خود را میطلبد.
نکته آخر آن که ،نظر به اختالفهاي گزارششده میان ضریب نفوذ پایگاههاي استنادي مختلف در بحث
تعیین ارجاعات تعلقگرفته به مقالههاي علمی ،توصیه میشود که نتایج پژوهش حاضر ،در قالب پژوهشی
مقایسهاي و تکمیلی ،بر مبناي رکوردهاي نمایهشده ایران در دو پایگاه اسکاپوس و گوگل اسکالر مورد تحلیل قرار

گیرد.

سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز بابت حمایت از این اثر که بخشی از یافتههاي رساله دکتري است
سپاسگزاري میشود.
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