نگاشت()Mappingتولیداتعلمیحوزهعلـومكتابداریواطالعرسانی
كشـورهای جهاناسالم درپایگاه  web of scienceدر سالهای 2009 - 1994
زهرا بهزادی | عبدالرسول جوکار

چڪیده
هدف:مدارکحوزهعلومکتابداریواطالعرسانیتولیدشدهتوسطکشورهای
جهان اسالم عضو OICدر محدوده زمانی 2009-1994شده است.
روش/رویکرد پژوهش :با استفاده از روش تحلیل استنادی ،نویسندگان و
نرشیات برتر این حوزه مشخص شدند و نقشه تاریخ نگاشتی حوزه علمی
کشورهایجهاناسالمترسیمگردید.
یافتهها:مقدارمتوسطنرخرشدساالنهانتشاراتکشورهایجهاناسالمبرای
این سالها عدد13/78درصد محاسبه شد عالوه بر آن رشد ساالنه انتشارات
هر کشور بر اساس رگرسیون منایی نیز محاسبه گردید .نتایج نشان داد که بر
اساس میزان  R2مربوط به رشد ساالنه تولیدات علمی کشورها ،میزان رشد
کشورهای ایران ،بنگالدش ،ترکیه ،امارات ،پاکستان و مرص طی  16سال مورد
بررسیمعنیداراست(.)P</05نتایجنشاندادکهسهکشورایران(33درصد)،
بنگالدش(28درصد)وسپسترکیه(17درصد)بیشرتیننرخرشدراطی 16سال
موردبررسینسبتبهسایرکشورهاداشتند.درادامه،خوشههایشکلگرفته
در نقشه تاریخ نگاشتی بر اساس " "LCSو " "GCSهمراه با برترینهای این
حوزهعلمیبهتصویرکشیدهشدهاست.
نتیجهگیری :رشد تولیدات علمی کشورهای جهان اسالم در پایگاهWeb of
 scienceبا توجه به رشد انفجارگونه اطالعات ،مطلوب به نظر منیرسد و
جا دارد که مسئولین کشورها تالشی جدی در راستای تولیدات علمی و منایه
کردنآنهادرپایگاههایمعترببیناملللیبهعملآورند.

ڪلیدواژهها
نگاشت علمی ،علوم کتابداری و اطالعرسانی ،کشورهای جهان اسالم ،تولیدات علمی
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2

دریافت 1390/1/22 :پذیرش1390/4/11 :

مقدمه

توليد علم مبتني بر دانايي است و دانايي اساس توانايي .توليد علم از طريق پژوهش حاصل
ميشود و مبناي قدرت قرار ميگيرد .امروزه ،مرز ميان کشورهاي شمال و جنوب و دليل
اصلي شکاف ميان آنها براساس همين دانايي شکل گرفته است .تنها توسعه مبتني بر دانش
است که سبب توسعه پايدار ميشود و بهدنبال خود ،شکوفايي اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي ،و
فناورانه را بهارمغان ميآورد (صبوري.)1382 ،
3
دانشمندان برجستهاي نيز مانند کول ،ايلز ،و هولم از مقالههاي علمي بهعنوان معياري
براي مقايسه توليدات علمي کشورهاي مختلف استفاده کردهاند .آنها از اين طريق ،توليدات
علمي کشورهاي مختلف را از لحاظ ک ّمي و کيفي با يکديگر مورد مقايسه قرار داده و
وضعيت آنها را در توليد اطالعات علمي مشخص نمودند (انصافي و غريبي.)1381 ،
درسالهاياخير،برخيکشورهاياسالمي(ازجملهترکيه،ايران،ومصر)تالشبسيارزيادي
براي حضور در عرصه علمي داشتهاند .شواهد موجود حاکي از افزايش ميزان توليدات علمي در
مجالت آي.اس.آي .و نمايه شدن آن در پايگاه وبآوساينس است (نيرنيا ،طباطباييفر و موسوي
موحدي1385 ،؛ نوروزيچاکلي1386 ،؛ حسنزاده1386 ،؛ گزني و بينش .)1386 ،معروفترين
پايگاهيکهاقدامبهنمايهکردنتوليداتعلميبهزبانآمارميکندپايگاهوبآوساينسميباشدکه
مبناي بسياري از پژوهشها از جمله پژوهش حاضر قرار دارد.

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و
فناوری(نویسندهمسئول)
Behzadi.zahra@gmail.com
 .2استادیار كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه شیراز
ajowkar@rose.shirazu.ac.ir
3. Cole, Eales & Holme
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4. Uzun

144

از ميان پژوهشهايي که در اين زمينه انجام شده ميتوان موارد زير را نام برد:
مهراد و گزني ( ،)1386به بررسي علميترين کشورهاي جهان اسالم پرداختهاند .در اين
پژوهش ،سه کشور اسالمي ترکيه ،ايران ،و مصر بهعنوان جامعه پژوهش مورد توجه بوده
است .بررسي دادهها نشان داد که کشورهاي اسالمي در مجموع  1درصد از توليدات علمي
جهان را در اختيار دارند.
قانع و رحيمي ( ،)1388به بررسي توليد علمي کشورهاي اسالمي عضو اُ.آي.سي ،.در
حوزه علوم اجتماعي ،در پايگاه استنادي اسکوپوس ،در محدوده زماني 2008 -2006پرداختند.
جامعه اين پژوهش شامل کشورهاي اسالمي با جمعيت باالتر از  10ميليون نفراست که 28
کشور را دربرميگيرد .نتايج نشان داد که از نظر توليدات علمي کشورهاي ترکيه ،ايران ،مالزي
و نيجريه بهترتيب در ردههاي اول تا چهارم قرار دارند .اما از لحاظ تعداد استنادهاي دريافتي
در دورههاي بررسي شده  -به استثناي مالزي -سه کشور ديگر ،رتبه خود را حفظ کرده و
کشور اندونزي در جايگاه سوم قرار دارد .بررسيها نشان داد که از تعداد  10,619مقاله منتشر
شده در حوزه علوم اجتماعي ،در محدوده زماني مورد نظر27/6 ،درصد مقاالت استناد دريافت
کردهاند.
پشوتنيزاده و عصاره ( ،)1388به بررسي تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخنگاشتي
توليدات علمي کشاورزي ،در نمايه استنادي علوم ،در سالهاي  2000تا  2008پرداختند .آنها
با استفاده از فنون تحليل استنادي ،نويسندگان و مؤسسههاي مهم و ميزان همکاري گروهي
بين آنان ،مجالت هسته ،ميزان رشد توليدات علمي ،قالب و زبان انتشارات ،و کشورهاي
پيشرو در اين حوزه را مشخص ،و با استفاده از نقشه تاريخ نگاشتي  5خوشه را در حوزه
موضوعي کشاورزي ترسيم کردند.
اوزون ،)2002( 4در پژوهش خود فعاليتهاي علمي و پژوهشي حوزه علوم كتابداري
و اطالعرساني را در كشورهاي در حال توسعه و بلوك شرق مورد بررسي قرار داد .جامعه
پژوهش ،مقاالتي بود كه نويسنده اصلي يا يكي از نويسندگان همكار آن از كشورهاي فوق
بوده و در فاصله سالهاي  1999-1980در يكي از 21مجلة هسته كتابداري و اطالعرساني
بهچاپ رسيده باشند .نتايج تحقيقات وي نشان داد كه  826مقاله از مجموع  10,400مقاله
چاپ شده در اين مجلهها ( 9/7درصد) متعلق به كشورهاي مذكور بودند .نيجريه در صدر
توليدكنندگان مقاالت كتابداري است ،بهگونهاي كه  18/45درصد كل مقالههاي منتشر شده
را بهخود اختصاص داده است .كشورهاي هند ،چين ،عربستان سعودي ،لهستان ،مجارستان،
و مالزي در ردههاي دوم تا هفتم قرار گرفتهاند كه به همراه نيجريه جمع ًا بيش از نيمي از كل
مقالههاي كشورهاي مورد بررسي ( 53/1درصد) را توليد كردهاند .تركيه در مقام هشتم است
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و ايران و مصر در ردههاي آخر قرار گرفتهاند 70.درصد كل مقاالت در مجلههايي منتشر
شدهاند كه ضريب تأثير نسبت ًا پاييني داشتهاند (بين  0/022تا  .)0/278نتايج تحليل موضوعي
يك نمونه 102تايي از  826مقاله متعلق به كشورهاي مورد بررسي نشان داد بيشترين مقاالت
به موضوع «كتابسنجي» پرداختهاند« .توسعه مجموعه و فهرستنويسي» و «نياز و كاربري
اطالعات» ،بعد از كتابسنجي ،موضوع اكثر مقالهها بودهاند.
کيم و لي ،)2008( 5نيز براي ترسيم ساختار مطالعات آرشيوي از روش دادهکاوي
استفاده کردند و دادههاي خود را از  432مقاله در سالهاي  2001تا  2004جمعآوري نمودند.
آنها با استفاده از روش تحليل عاملي 43 ،خوشه تشکيل دادند .درنهايت ،مشخص شد که
پژوهشگران  43خوشه ،در  7گروه موضوعي به فعاليت پژوهشي اشتغال دارند.
عصاره و مک کين ( ،)2008براي ترسيم ساختار تحقيقات شيمي ايران ()2006 -1990
از ميان  7682مقاله شيمي نمايه شده در نمايه استنادي علوم و با استفاده از روش نويسندگان
گ ،6اطالعات خود را گردآوري كرده و نسبت به ترسيم ساختار
هماستناد در پايگاه دايالو 
شيمي ايران اقدام نمودند.
اهدافي که در اين پژوهش مطرح ميشود عبارتاند از :بررسي سهم توليدات علمي
کشورهاي جهان اسالم به کل جهان ،شناسايي پرتوليدترين کشورهاي جهان اسالم ،تعيين
ميانگين رشد توليدات علمي ،مشخص کردن رشد ساالنه توليدات علمي ،و بررسي نگاشت
مقاالت نويسندگان کشورهاي جهان اسالم در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
بر اساس اهداف ذکر شده سؤالهاي زير مطرح ميشود:
 .1نسبت سهم توليدات علمي کشورهاي اسالمي عضو سازمان کنفرانس اسالمي در
حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني به کل جهان چگونه است؟
 .2پرتوليدترين کشورهاي جهان اسالم در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
کداماند؟
 .3ميانگين رشد توليدات علمي کشورهاي جهان اسالم در  16سال مورد بررسي چگونه
بوده است؟
 .4رشدساالنه توليداتعلميکشورهايجهاناسالم درسالهاي 2009-1994چگونه است؟
 .5نقشه استنادي مقاالت نويسندگان کشورهاي اسالمي چگونه است؟

روششناسیپژوهش

روش پژوش حاضر ،پيمايشي با رويکرد علمسنجي است .جامعه پژوهش را کليه مدارک (مقاله،
گزارش ،نقد و بررسي ،و مانند آن) ارائه شده در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني تشکيل

5. Kim & L
6. Dialog
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میدهند .دادهها در بازه زماني  16سال ( )2009 -1994با فرمت  Plaintextو Tab delimited
گردآوري ،سپس در قالب فايلهاي  Plain textو  Tab delimitedبهصورت دادههاي  500تايي
ذخيره گردید .در پایان نیز با استفاده از نرمافزار آماري اس.پي.اس.اس ،.نسخه  ،16و همچنين
آزمون همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شد.

یافتهها

.1نسبتسهمتولیداتعلمیکشورهایاسالمیعضوسازمانکنفرانساسالمیدرحوزهعلومکتابداری
و اطالعرسانی به کل جهان در سالهای 2009-1994چگونه است؟

بررسـي پايگاه پايـگاه وبآوساينس نشـان داد که در طول سالهـاي  ،2009-1994تعـداد
 152,336مدرک علمي ،در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني ،درسطح جهاني ،در  61مجله
داراي رتبه «آي.اس.آي ».و موجود در بخش « ِجي.سي.آر ».منتشر شده است .از اين تعداد
مدرک منتشر شده ،تعداد  586مدرك مربوط به کشورهاي جهان اسالم است که در حدود
 0/38درصد از کل انتشارات علمي موجود در پايگاه ،طي سالهاي ،2009 -1994درحوزه
موضوعي علوم کتابداري و اطالعرساني را تشکيل میدهند (نمودار .)1
جهان اسالم
% 0/38

منودار 1

کل جهان
% 99/61

سهمکشورهایاسالمیدر
حوزهعلومکتابداریواطالعرسانی
ازکلانتشاراتجهانی
درپایگاهوبآوساینس

.2پرتولیدترینکشورهایجهاناسالمدرحوزهعلومکتابداریواطالعرسانیدرپایگاهوبآوساینس
در سالهای  2009 -1994کداماند؟

براي پاسخ به اين سؤال ،کشورها بر اساس فراواني مقاالت از بيشترين به کمترين رتبهبندي
شدهاند .از بين  57کشور جهان اسالم ،در مجموع 31 ،کشور اسالمي در حوزه علوم کتابداري
و اطالعرساني داراي  586توليد علمي شامل مقاالت پژوهشي ،مقاالت مروري ،نامهها ،و
يادداشتهاي تحقيقاتي را در مجالت موجود در بخش « ِجي.سي.آر ،».تحت پوشش پايگاه
وبآوساينس بهرشتهتحرير درآوردهاند.
نتايج نشان داد که کشور ترکيه ،با  120مدرک ،در صدر کشورهاي جهان اسالم قرار
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دارد و بهتنهايي  20/47درصد توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني را بهخود
اختصاص داده است .نيجريه با  99مدرک ( 16/89درصد) ،ايران با  96مدرک (16/38
درصد) ،مالزي با  45مدرک ( 7/67درصد) ،و عربستان سعودي با  44مدرک ( 7/50درصد)
بهترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند .کشورهاي آلباني ،بنين ،بورکينا فاسو ،ساحل عاج،
عراق ،مالديو ،و موزامبيک با  1مدرک ( 0/17درصد) در رتبههاي آخر توليد علمي قرار دارند.
از مجموع  31کشور جهان اسالم داراي تولي ِد علمي در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني،
سه کشور ترکيه ،نيجريه ،و ايران نزديک به  54درصد ( 53/75درصد) کل توليدات علمي
کشورهاي جهان اسالم را در اين حوزه به خود اختصاص دادهاند و  28کشور باقيمانده 46
درصد ( 46/24درصد) توليدات علمي را منتشر مينمايند .نکته جالب توجه اينکه نيجريه
با  16/89درصد درصد از توليدات اين حوزه در رتبه دوم و ايران با اختالفي بسيار اندک
( 16/38درصد) در رتبه سوم قرار دارد.
ترکیه%0/20

بنگالدش %0/2
پاکستان %0/4
امارات %0/4
کویت %0/5

نیجریه %0/17

مرص %0/5
عربستان صعودی %0/7
ایران %0/16

مالزی %0/8

منودار 2

درصدتولیداتکشورهایجهان
اسالم در حوزه علوم
کتابداری و اطالع رسانی
()2009 - 1994

درصد توليدات کشورهاي جهان اسالم در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني در
سالهاي  2009 -1994در نمودار  2نشان داده شده است که بهوضوح تفاوت اين کشورها قابل
مشاهده است.

 .3میانگین رشد تولیدات علمی کشورهای جهان اسالم در حوزه علوم کتابداری و اطالعرسانی در
سالهای2009-1994چگونه است؟
ب آوساينس تعداد  152,336رکورد بازيابي شدند که
با جستوجوي انجام شده در پايگاه و 
از اين تعداد 586 ،رکورد مربوط به کشورهاي اسالمي در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
و در محدوده زماني مورد نظر ( )2009 -1994بوده است .نتايج نشان داد که بيشترين ميزان
استناد در سالهاي  ،2006 ،2005 ،2004 ،2002و  2007بوده است .با توجه به دوره باروري
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استنادي ،که حداقل  2سال است ،ميتوان استدالل کرد توليدات علمي مربوط به سالهاي
اوليه فرصت بيشتري براي دريافت استناد دارند؛ اما نتايج حاکي از آن است که سالهاي
پاياني ميزان استنادهاي بيشتري دريافت نمودهاند ،دليل اين امر را ميتوان اين عامل دانست،
موضوعاتي که در محدوده اين سالها مطرح شدهاند بيشتر مورد عالقه نويسندگان بوده تا
موضوعات مربوط به سالهاي اوليه.
بررسي توليدات علمي کشورهاي مورد بررسي ،نشان داد که توليدات علمي آنها طي
 16سال ،داراي رشد صعودي منظم نبوده و در بعضي از سالها رشدي نزولي داشته است.
با نگاهي کلي به منحني مشاهده ميشود ،فقط در سال  ،2008بيشترين مدارک ،از طرف
نويسندگان و دانشمندان حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني کشورهاي اسالمي در پايگاه
وبآوساينس منتشر شده است .بهمنظور محاسبه نرخ رشد انتشارات حوزه علوم کتابداري
واطالعرساني ،طي  16سال مورد بررسي ،از ميانگين هندسي استفاده شده است .ميانگين
رشد توليدات علمي ساليانه کشورهاي اسالمي طي اين سالها عدد  13/78درصد را نشان
ميدهد (نمودار .)3
350
313
233

تعداد مقاله تولید شده

199

میزاناستناد

منودار 3

71

16

250

230

200

156

146

99
64

55

54

150

114

100

83
45

31

28

54
12

27

51
12

25

55

21

19

48

14

29

0

50
0

199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9

روندرشدتولیداتعلمی
کشورهایاسالمی
در 16سال مورد بررسی

127

192

300

.4رشدساالنهتولیداتعلمیکشورهایجهاناسالمدرسالهای 2009-1994درپایگاهوبآوساینس
چگونهاست؟

بعد از بهدست آمدن ميانگين کلي توليدات  16سال مورد بررسي ،براي بهدست آوردن رشد
ساالنه توليدات علمي هريک از کشورها ،دادههاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت و نمودار رشد نمايي آنها ترسيم شد .آهنگ رشد توليدات با بهرهگيري از آزمون
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رگرسيون نمايي بررسي شد و آنگاه معادلههاي بهدست آمده با هم مقايسه گرديد تا ميزان
رشد کشورها با هم مقايسه شود .براساس ميزان  R2مربوط به رشد کشورها ،ميزان رشد
کشورهاي ايران ،بنگالدش ،ترکيه ،امارات ،پاکستان ،و مصر طي  16سال مورد بررسي
معنيدار است ( .)P>/05مقايسه نرخ رشدها نشان داد که توليدات ايران(با رشد  )0/33و
بنگالدش ( )0/28بيشترين رشد را طي  16سال مورد بررسي کشورها داشتهاند .بعد از آن،
کشورهاي ترکيه ( ،)0/17امارات ( ،)0/14پاکستان ( ،)0/13و مصر ( )0/12بهترتيب رتبههاي
بعدي را بهخود اختصاص دادهاند .الگوهاي رياضي در جدول 1مشاهده ميگردد .در اين
جدول کشورها با توجه به درصد رشد ساالنه توليدات علمي رتبهبندي شدهاند.

13

12

11

10

9

لبنان

اوگاندا

اردن

مالزی

عربستان
سعودی

نیجریه

8

7

مرص

پاکستان

امارات

ترکیه

بنگالدش

ایران

کویت

6

5

4

3

2

1

ردیف
کشور

/041

/354

/410

/098

/150

/028

/093

/420

/468

/596

/78

/714

/767

R

NS

NS

NS

Ns

NS

NS

NS

/031

/029

/005

/000

034/

…/

P

/031

/082

/158

/035

/06

-/014

-/059

/124

/135

/142

/174

/282

/334

N value

/415

1/814

1/667

1/140

1/547

-/632

-1/010

2/552

2/651

3/645

7/154

3/162

5/483

t

0/0171
/061
y = 1/076e0/0314x

0/3968
/031
y =0/8203e0/0825

0/3986
/091
y =0/8473e0/185x

0/0736
/033
y =2/1345e0/0355

0/1504
/038
y = 2/9275e0/06x

0/0277
/022
y = 2/8827e0/014

0/1149
/046
y = 2/7342e0/059

0/4447
/036
y = 1/0615e0/124

0/5284
/033
y = e0/1355x

0/5934
/029
y=0/8445e0/1429x

y=1/1644e0/1743x

y=0/6444e0/2825x

0/7852
/024

/074

/047
y=0/6164e0/3342x

0/7714

0/8477

R2
Se
Final equation

جدول 1

الگویریاضیرشدتولیداتعلمی
کشورهایجهاناسالم
در سالهای 2009 -1994

 =Final equationمعادله رشد | =S eخطای استاندارد | =tمقدار تی | =N valueنرخ رشد| =Pمعنیداری| =Rرضیب تعیین
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نکته جالب توجه اينکه کشوري مانند بنگالدش ،که از لحاظ فرواني توليدات علمي
در ميان کشورهاي جهان اسالم در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني رتبه دهم را بهخود
اختصاص داده ،از لحاظ رشد ساالنه در رتبه دوم قرار دارد ،اما کشور ترکيه رتبه سوم را به
خود اختصاص داده است.
2
نتايج نشان ميدهد که توليدات علمي ايران (با ضريب تعيين  )R =0/84با رشد نمايي،
در حال افزايش است .اين ضريب تعيين باال امکان پيشبيني اين رشد را براساس سال
امکانپذير ميسازد .رشد بقيه کشورها ،بجز  6کشور اول در جدول ،1معنيدار نبوده و R2
آنها ضعيف است و چندان قدرت پيشبيني ندارد.

 .5نقشه استنـادی مقاالت نویسندگان کشورهای اسالمـی در حوزه علـوم کتابداری و اطالعرسانی
چگونهاست؟

7. Noyons
8. Clustering

150

نقشه علمي بازنمون دو بعدي يا س هبُعدي حوزه خاصي از علم است .بخشهاي مختلف
نقشههاي علمي را سرفصلها و موضوعهاي آن حوزه از علم تشکيل ميدهند .در اين نقشهها
بخشهاي مختلف با همديگر در ارتباط هستند ،بهگونهاي که موضوعهاي مختلف يک علم
که بهصورت مفهومي با يکديگر ارتباط بيشتري دارند ،در نقشه بههم نزديکتر هستند ،و
موضوعهايي که ارتباط کمتري دارند در نقشه از يکديگر فاصله بيشتري دارند (نويونز،7
8
 .)1999بهعبارتديگر ،نقشۀ علمي ،نوعي بازنمون دوبُعدي از دستهبندي يا خوشهبندي
متون علمي است .درواقع ،ميتوان گفت که ترسيم اطالعات در قالب نقشههاي علمي نوعي
تفسير است؛ بهطوريکه دادهها و پديدههاي پيچيده واقعي به پيامهاي قابل درک تبديل
ميشوند و اين ترسيم سبب ميگردد که دادهها و پديدهاي پيکره نامرئي ساختار دانش ،قابل
درک شوند (اسمال.)2000 ،
از ميان  152,336رکورد بازيابي شده حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني در  61مجله،
تعداد  586مدرک به کشورهاي جهان اسالم تعلق داشت که تعداد  586مدرک بر مبناي
شاخص امتياز استناد محلي (ال.سي.اس ).در ترسيم ساختار علم حوزه علوم کتابداري و
اطالعرساني لحاظ شدهاند .نمودار  4بيانگر خوشههاي اصلي اين ساختار است.
هر خوشه متشکل از تعدادي مدرک است و دايرهاي که بزرگتر از ساير دايرههاست
نشاندهنده بيشترين ميزان استناد است.
در خوشه اول (نمودار )4که در فاصله سالهاي  2008 -2006شکل گرفته ،مدرک
شماره  352از کوشا و ثلوال در سال  ،2006بيشترين ميزان استناد را بهخود اختصاص داده
است .حوزه موضوعي اين خوشه درزمينه استناد است .بررسيها نشانگر اين امر است که اين
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خوشه يک خوشه خوداستنادي است .بهاينترتيب که تمامي مقاالت اين خوشه از همين دو
نويسنده است که در اثر استناد جهاني که به مدرک شماره  333خوشه دوم داشتهاند با اين
خوشه ارتباط برقرار نمودهاند.
خوشه دوم که با مدرک شماره  32شروع ميشود ،خوشهاي است در ارتباط با حوزه
موضوعي کتابسنجي در فاصله سالهاي  .2009 -1996مدرک شماره  32از کشور ترکيه
است و بهدنبال آن تمامي مدارک اين خوشه از اين کشور و در اين حوزه موضوعي است.
شواهد نشاندهنده تأثير موقعيت جغرافيايي در ارتباط با استنادات دريافتي است .اما در کنار
اين خوشه ،شاخهاي است که با مدرک شماره  122و توسط عصاره و ويلسون بهرشته تحرير
درآمده است .اين مدرک ،توسط مدرک شماره  333از کشور ترکيه ،مورد استناد قرار گرفته
است .اين شاخه نيز که مدارک آن مشتمل بر مدارک نويسندگان ايراني در فاصله سالهاي
 2009 -2000است و در ارتباط با بررسي مدارک علمي ايرانيان ميباشد ،سوگيري منطقهاي
رانشان ميدهد.
خوشه سوم با مدرک شماره  ،235بهعنوان پراستنادترين مدرک اين خوشه ،با خوشه ،2
از طريق استناد مدرک شماره  502از ترکيه ،ارتباط برقرار نموده است .شايد بتوان دليل ارتباط
با اين خوشه را اين دانست که تمامي نويسندگان خوشه سوم نيز از کشور ترکيه ميباشند.
پراستنادترين مدرک خوشه  ،4مدرک شماره  ،110با  4نويسنده از کشورهاي سنگاپور
و پاکستان است .حوزه موضوعي آن اينترنت و تکنولوژي اطالعات است .زمان شکلگيري
اين خوشه در فاصله سالهاي  2009 -1995است .اين خوشه بهواسطه استناد مدرک  432به
مدرک شماره  258خوشه پنجم ،با اين خوشه ارتباط موضوعي پيدا کرده است.
خوشه  5نيز مربوط به نويسندگان کشور ترکيه است و در حوزه موضوعي cybercafés
ميباشد.
خوشه  ،6يک خوشه کوچک خوداستنادي از کشور ترکيه است .نويسنده مدارک اين
خوشه کارمافتوگلو 9و در حوزه موضوعي علم اطالعرساني است.
خوشه  ،7در ارتباط با رفتار جستوجوي اطالعات (اطالعيابي) است که پراستنادترين
مدرک اين خوشه را مدرک شماره  159از کشورهاي ترکيه و آمريکا تشکيل ميدهد.
خوشه  ،8يک خوشه کوچک متشکل از کشورهاي عربي زبان مانند اردن ،مصر ،و
عربستان سعودي است و حوزه موضوعي آنها را جستوجو و تجزيه و تحليل متون عربي
تشکيل ميدهد .دليل استنادي آنها نيز ارتباط زباني و موضوعي است.
خوشه  ،9يک خوشه خوداستنادي از کشور ايران در حوزه موضوعي دسترسي آزاد ،از
ستوده و حري ميباشد .خوشه  10نيز يک خوشه خوداستنادي از کشور ترکيه است.

9. Karamuftuoglu
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خوشه  11نيز يک خوشه خوداستنادي در حوزه موضوعي جستوجوي اطالعات و
توسط منصوريان از ايران و فورد 10از انگلستان ميباشد.
خوشه 2

خوشه 6
خوشه 4

خوشه 5

خوشه 3
خوشه 1

خوشه 7

خوشه 10

منودار 4

خوشه 11

خوشه 9

خوشه 8

ترسیم نقشهعلمنگاشتی
 586مدرکتولیدشدهکشورهای
جهان اسالم در حوزه علوم
کتابداریواطالعرسانیبراساس
شاخص "" LCS

10. Ford

152

بهمنظور ترسيم نقشه علمنگاشتي توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
براساس استنادهاي جي.سي.اس ،.تعداد  586مدرک اين کشورها به نرمافزار «هيست سايت»
داده شد تا بتوان تشکيل خوشهها را بهطور کامل مشاهده کرد (نمودار .)5
در بررسي موضوعات مقاالت خوشه اول ،که در فاصله سالهاي  2006تا  2009شکل
گرفته است ،مشخص شد که تمامي مدارک مهم و پراستناد اين خوشه از کوشا و ثلوال و در
حوزه موضوعي استناد است .حضور اين دو نويسنده در هر دو نقشه علمنگاشتي نشاندهنده
تأثير کارکردي آنها در اين حوزه است ،و بهواسطه استناد آنها به مدرک شماره  332در همين
حوزه موضوعي ،با خوشه دوم ارتباط پيدا کرده است.
پراستنادترين مدرک خوشه ،بعد از اوزون ،مربوط به کشور ترکيه است .در حقيقت اين
خوشه نيز مربوط به نويسندگان کشور ترکيه است و شاخه کنار آن به توليدات نويسندگان
ايراني اختصاص يافته است.
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بررســيها نشان ميدهد که تمامي خوشــههاي شکل گرفته براســاس جي.سي.اس.
با ال.سي.اس .مشابهت زيـادي دارند .حتي در زمينه خوداستنــادي نويسندگان در اين حوزه
موضوعي.
اماموضوعاتارائهشده-کهدرهردوساختاريکيبود -ازجملهمهمترينموضوعاتيبودند
که در سطح جهاني و ملي ،مورد توجه دانشمندان حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني بودهاند.
خوشه 2
خوشه 5

خوشه 4

خوشه 3

خوشه 1

خوشه 6

خوشه 9
خوشه 10

خوشه 7
خوشه 8

منودار 5

ترسیمنقشهعلمنگاشتی586مدرک
تولید شده کشورهای جهان اسالم در
حوزهعلومکتابداریواطالعرسانی
براساسشاخصجی.سی.اس.

نتیجهگیری

کشورهاي عضو اُ.آ.سي .يکششم وسعت جهان و يکپنجم جمعيت جهان را در خود جاي
دادهاند که برابر  22درصد کل جمعيت جهان و  26درصد جمعيت کشورهاي درحالتوسعه
است (قانع و رحيمي)1388 ،؛ درحاليکه ميزان توليدات علمي آنها کمتر از  0/38درصد کل
توليدات علمي جهان است.
ميانگين نرخ رشد توليدات علمي کشورهاي مورد بررسي در پايگاه وبآوساينس
نيز رضايتبخش نيست .با توجه به رشد انفجارگونه اطالعات ،رشد کشورهاي اسالمي،
بهخصوص در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني ،مطلوب بهنظر نميرسد و جا دارد که
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مسئوالن کشورها تالشي جدي در زمينه توليدات علمي و نمايه کردن آنها در پايگاههاي معتبر
بينالملليبهعملآورند.
عالوهبرآن ،با شکل گرفتن ارتباطات علمي جديد در دنياي کنوني ،مرز بين علوم مختلف
 بهواسطه ظهور و تشکيل حوزههاي علمي ميانرشتهاي -برداشته شده و اين تحول باعثاهميت بيشتر ترسيم نقشههاي علمي شده است .در حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني
نيز تأثير عميق فناوري اطالعات در دهههاي اخير باعث تغييراتي اساسي در ساختار علمي
اين حوزه شده و زمينه ظهور حوزههاي جديد مطالعاتي از جمله علمسنجي بهوجود آمده
است .بنابراين ،ترسيم نقشه ساختار علمي حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني ايران ميتواند
بهعنوان نقشه راهنما براي پژوهشگران و سياستگذاران اين حوزه باشد .پشوتنيزاده و عصاره
( ،)1388در مطالعه خود با استفاده از ميانگين هندسي نرخ رشد حوزه کشاورزي را نرخي
صعودي گزارش كردهاند .عصاره و مک کين ( )2008نيز در مطالعه خود نرخ رشد صعودي
متون شيمي در ايران را نشان دادند .نتايج اين پژوهشها با نتايج بهدست آمده محقق همخواني
ندارد ،احتمال آن وجود دارد که تأخير احتمالي در انتشار برخي مجالت و نيز تأخير در نمايه
شدن مجالت در پايگاه وبآوساينس ،تاحدودي بر اين روند نزولي تأثير گذاشته باشد .اوزون
( ،)2002با بررسي فعاليت علمي و پژوهشي حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني کشورهاي
بلوک شرق و در حال توسعه نشان داد که نيجريه در صدر توليدکنندگان قرار دارد .قانع و
رحيمي ( ،)1388در پژوهش خود با بررسي توليد علمي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس
اسالمي در حوزه علوم اجتماعي در سالهاي  2006تا  2008نشان دادند که کشورهاي ترکيه،
ايران ،مالزي ،و نيجريه رتبههاي اول تا چهارم توليدات علمي را بهخود اختصاص دادهاند .نتايج
بهدست آمده از اين پژوهش تا حدودي با نتايج اين تحقيقات همخواني دارد و عدم همخواني
کامل آن را ميتوان محدود بودن اين پژوهش به حوزه علوم کتابداري و اطالعرساني دانست.
مهرداد و گزني ( ،)1386با بررسي برترين کشورهاي علمي جهان اسالم نشان دادند که توليد
عل ِم کشورهاي اسالمي در مجموع 1درصد کل توليدات علمي جهان اسالم را شامل ميشود
كه با نتايج پژوهش حاضر همسويي دارد.
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