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Purpose: Analyzing and visualizing the scientific output made by the 
National Studies on Librarianship and Information Organization 
(NASTINFO) from a scientometric perspective during 2009-2018.  
Methodology: By extracting needed data from ISC and unifying names 
and keywords, the scientometric indicators of NASTINFO were 
determined and made visualized by applying some scientometric 
software packages.  
Findings: NASTINFO had a multi-authored authorship pattern and its 
co-authorship network showed a significant collaboration among its 
authors. Co-word occurrence and keyword clustering networks revealed 
that NASTINFO considered its vast variety of related topics.  
Conclusion: In spite of its progression in the scientific indicators and 
appropriate development in its special field, NASTINFO needs to 
increase its citability and visibility for its more influence. 
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 مطالعاتفصلنامه ليتسنجي يك دهه فعا تحليل علم

و سازماندهي اطالعات ) 1397-1388( ملي كتابداري

2زاده حميد قاضي|1اكبر خاصه علي

4حيدر مختاري|3جاني بنفشه فالح اسطلخ

دیداریهدف: و برونتحلیل فصلنامهسازی علمی وداد کتابداری ملی مطالعات
اطالعات شاخصسازماندهی نظر علماز طهای ازسنجی دهه یک .۱۳۹۷تا۱۳۸۸ی

دادهشناسی:روش استخراج وبا اسالم جهان علوم استنادی پایگاه از الزم های
شاخصیکدست کلیدواژگان، و اسامی علمسازی نرمفصلنامهسنجیهای کمک افزارهایبا

علم شد.مختلف ترسیم و تعیین سنجی
شها:یافته و چندنویسندگی عمدتًا نویسندگی همالگوی ازبکه حاکی نویسندگی

هم بود. نویسندگان میان علمی مستحکم خوشههمکاری و واژگان بندیرخدادی
موضوعیکلیدواژه تنوع از نشان داشت.فصلنامهها آن تخصصی اهداف راستای در

شاخصگیری:نتیجه ارتقای وجود علمیبا حوزهفصلنامههای در مناسب توسعه و
ا به است الزم رؤیتموضوعی، و استنادپذیری اثرگذاریفزایش برای آن مقاالت پذیری

کرد توجه .بیشرت

01/02/99پذيرش:18/12/98دريافت:
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٤٠
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 مقدمه

و دانش مقاالت مجالت سنجي تحليل علم بندي براي خوشه شناسي علم اطالعات
موضوعي، بررسي پويايي رشته، كشف روندهاي نوظهور، شناسايي مؤسسات، 

پراستنادتر دانشگاه و پركار و نويسندگان و ها ين منابع، يافتن الگوهاي تأليفي
هم شبكه و كشف خوشه هاي كننده است هاي موضوعي جديد بسيار كمك نويسندگي،

مي گذاري علمي به دستو به سياست كند. تحليل اندركاران اين مجالت كمك
در سنجي از اين نظر مفيد است كه نوعي ارزيابي كمي از فعاليت مجله علم اي خاص

مييك دورة زمان (ي ارائه . به همين دليل،)Chen, Wang, Tang, & Hao, 2019كند
و كيفي مجالت استفاده فراواني شده است اخيراً از علم سنجي براي ارزيابي كمي

)Yanbing et al. 2019.( 

و سازماندهي اطالعاتفصلنامه اي متعلق به سازمان مجله مطالعات ملي كتابداري
و كتابخان همه ملي ايراناسناد ترازخواني است. نخستين شماره آن با نام با فرايند
از 1369در فصلنامة كتاب و و از شماره- رتبة علمي 1380منتشر شد ترويجي داشت

و سازماندهي اطالعات) با عنوان 1389(تابستان 82 (از اين مطالعات ملي كتابداري
بيو با اعتبار علمي پژوهشي منت) : فصلنامهپس (درباره نشريه، ).تا شر شده است

سنجي براي ارزيابي برونداد علمي هاي مرسوم علم از شاخص بيشتر مجالت
 سنجانه بوده است نيز موضوع چند ارزيابي علم فصلنامهاند. خود استفاده كرده

و بزرگي، 1381خاني،(تيمور و بصيريان جهرمي عرفان؛ 1389؛ سلك ؛)1392، منش
 نبوده است. سازي افزارهاي ديداري با كمك نرم يك از اين مطالعات هيچ اما

 شناسي روش

و ديداري با استفاده از رويكرد علم اين پژوهش و تحليل شبكه سنجي هاي سازي
تا 1388از فصلنامهشده مقالة نمايه 442ركوردهاي همه اجتماعي انجام شده است.

اس«در 1397 هم»المپايگاه استنادي علوم جهان و براي قسمت نويسندگي گردآوري
به داده واژگاني در بخش هم سازي شد. دستي در برنامه اكسل يكسان شكل هاي خام

و يكدست نيز كليدواژه  شد. ها اصالح
هم براي تهيه ماتريس هم هاي و و1اكسل افزار بيب واژگاني از نرم نويسندگي

نتس افزارهاي علمها از نرم براي ترسيم نقشه  استفاده كرديم.3ويورو ووس2دراو نجي

هم هاي شبكه نيز سنجه4نتآي افزار يوسي با استفاده از نرم نويسندگي تعيين شد. هاي
و مؤسسات را نيز يكدست كرديم. نام دانشگاه  ها
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٤١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

ها يافته

و مؤسسه علمي در مقاالت 117نام 10نام1آمده است. جدول فصلنامهدانشگاه
مينهاد با بي  دهد. شترين سهم را نشان

و مؤسسات برتر توليد مقاله . دانشگاه1جدول  ها
علمیردیف مؤسسه علمیردیفتعداددانشگاه/ مؤسسه تعداددانشگاه/

ملی۱ کتابخانه و اسناد سازمان
ایران اسالمی فناوری۵۹۶جمهوری و علوم پژوهشگاه

ایران ۲۳اطالعات

اسالمی۲ آزاد علومدانشگاه واحد
تهران تحقیقات اصفهان۴۵۷و ۲۱دانشگاه

اهواز۳ چمران شهید الزهرا۴۴۸دانشگاه ۲۰دانشگاه
نور۴ پیام واحد۳۸۹دانشگاه اسالمی آزاد دانشگاه

شامل ۱۸تهران

تهران۵ خوارزمی۳۱۱۰دانشگاه ۱۷دانشگاه

اس 997 نويسنده، 533نام  16 در نجال حريريت.بار در مقاالت تكرار شده
در الحوائجي، فريبرز خسروي، محمد حسنو فهيمه باب مقاله و مرتضي كوكبي  زاده،

 اند.مقاله ظاهر شده 11

به31فريده عصاره با بااش مقاله9بار استناد به26، نجال حريري 16استناد
و محمدامين عرفان مقاله با اش، به21منش ر مقاله10استناد را تبهاش هاي اول تا سوم

و3آوردند. رضا بصيريان جهرمي با  و مهردخت وزيرپوركشميري14مقاله بار استناد
و2با  و مقاله بار استناد بوده9مقاله براي ديگران اهميت داشته است. شان هاي اند

ر باالترين رتبه3و نجال حريري با نمره4ازنظر شاخص اچ، فريده عصاره با نمره  ا ها
و1نفر نيز نمره 269و2نفر، نمره39دست آوردند. به نفر نيز شاخص 223داشتند

 اچ نداشتند.
مقاله تا اين 228بار استناد شده است؛ اما 456تاكنون فصلنامهمقاله 442به

به زمان استنادي دريافت نكرده و يك 214اند  بار استناد شده است. مقالة مقاله فقط
و عرفان و سهيلي12تا اين زمان)1392( بصيريان جهرمي منش و مقالة عصاره  استناد

 اند. دريافت كرده استناد8) تعداد 1392(
به 442در تأليف (با ميانگين 9205مقاله ).8/20منبع ارجاع داده شده است

(مقاالت و ياري و زوارقي 107با)1388نوكاريزي ارجاع،82با)1388( ارجاع
 ترين بودند. رجاعپرا

علم فعالیتتحلیل دهه یک فصلنامهسنجی
و کتابداری ملی ...مطالعات



٤٢
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 الف) الگوهاي تأليف مقاالت

 . الگوهاي تأليف مقاالت2جدول
یک

نویسنده
دو

نویسنده
سه

نویسنده
چهار

نویسنده
پنج

نویسنده
شش

نویسنده
جمع
کل

٨٣٢٠٥١١٧٣٢٤١٤٤٢تعداد
٨/١٨٤/٤٦٥/٢٦٢/٧٩/٠٢/٠١٠٠درصد

يا به نويسنده 533هاي نام مقاله 442در بار 997همراه ديگران جمعاًبهتنهايي
(2،83. مطابق جدول تكرار شده است 4/46( مقاله 205 يك، درصد)8/18مقاله

( 117و دو، درصد)  داشتند.سه نويسنده) درصد5/26مقاله

آنب) شبكه هم و جايگاه پژوهشگران در  نويسندگي

هم بزرگ دارد. هفت مؤلفه1شكل (پژوهشگر 69 نويسندگي ترين مؤلفه ) گره
و چهار مولفة گره3اي، يك مؤلفه گره4 يك مؤلفه دارد. اي در اين شبكه گره2اي،

 وجود دارد. 

هم1شكل  نويسندگي . شبكه كامل
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٤٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

هم، بزرگ2بر اساس شكل نويسنده دارد. 69 نويسندگي ترين مؤلفة شبكه
ع محمدامين عرفان و فهيمه ليجاني، رحمتمنش، رضا مختارپور، رحيم اهللا فتاحي،

اند. بيشترين همكاري دونفره نيز ميان الحوائجي بيشترين ارتباط را برقرار كرده باب
و فرشته ديده محمدامين عرفان  بوده است. گاه منش

هم . بزرگ2شكل  نويسندگي ترين مؤلفه

از3جدول از . پژوهشگران برتر (بيش )5نظر مركزيت رتبه
رتبهمرکز یت پژوهشگر ردیف رتبه مرکزیت پژوهشگر ردیف

۸ مختارپور رضا ۱۰ ۱۳ حیدری غالمرضا ۱
۷ حریری نجال ۱۱ ۱۱ نوشین فردفاطمه ۲
۷ زوارقی رسول ۱۲ ۱۰ باب الحوائجیفهیمه ۳
۷ گرایی احسان ۱۳ ۱۰ کوکبی مرتضی ۴
۶ پازوکی فاطمه ۱۴ ۹ نقشینه نادر ۵
۶ رسولی بهروز ۱۵ ۸ خاصهیعل اکرب ۶
۶ زره سازمحمد ۱۶ ۸ سهیلی فرامرز ۷
۶ عصاره فریده ۱۷ ۸ عرفان منشمحمدامین ۸
۶ کرمی نورالله ۱۸ ۸ فتاحیرحمت الله ۹

علم فعالیتتحلیل دهه یک فصلنامهسنجی
و کتابداری ملی ...مطالعات



٤٤
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

با3مطابق جدول امتياز باالترين نمره مركزيت رتبه را دارد.13، غالمرضا حيدري
با فاطمه نوشين و فهيمه باب11فرد و مرتضي كوكبي، هر كدامالحوائج امتياز 10باي

نفر 14 نفر مركزيت رتبه چهار، 16 نفر مركزيت رتبه پنج، 10 بعد از وي هستند امتياز
و 16 مركزيت رتبه سه،  نيز مركزيت رتبه يك دارند. نفر 10 نفر مركزيت رتبه دو،

 . پژوهشگران برتر از نظر مركزيت بينابيني4جدول
بینابینی مرکزیت پژوهشگر دیفر بینابینی مرکزیت پژوهشگر ردیف

۵۲/۵ عراقی فدائی غالمرضا ۱۱ ۹۹/۲۳ نقشینه نادر ۱
۰۳/۵ علیمحمدی داریوش ۱۲ ۶۸/۲۱ سهیلی فرامرز ۲
۹۹/۴ حسن زادهمحمد ۱۳ ۳۱/۱۴ فتاحیرحمت الله ۳
۷۶/۴ معرف زادهعبدالحمید ۱۴ ۷۳/۱۰ جهرمی بصیریان رضا ۴
۶۴/۴ عصاره فریده ۱۵ ۲/۸ پازوکیف اطمه ۵
۱۲/۴ بیگدلی زاهد ۱۶ ۹۶/۷ کوکبی مرتضی ۶
۸۳/۳ حریری نجال ۱۷ ۸۹/۷ نوشین فردفاطمه ۷
۷۴/۳ باب الحوائجیفهیمه ۱۸ ۳۷/۶ عرفان منشمحمدامین ۸
۷۱/۳ نیک نیامعصومه ۱۹ ۲۷/۶ رشیف مقدمهادی ۹
۷/۳ کرمی نورالله ۲۰ ۵۴/۵ خاصهعلی اکرب ۱۰

مي4جدول با نشان راه ارتباطي امتياز در رده اول99/23دهد نادر نقشينه
اهللا فتاحيو رحمت دومين68/21نويسندگان شبكه بوده است. فرامرز سهيلي با امتياز 

 اند.سومين بوده31/14با امتياز 

 . پژوهشگران برتر از نظر مركزيت نزديكي5جدول
نزدیکی مرکزیت پژوهشگر ردیف نزدیکی مرکزیت وهشگرپژ ردیف

۱۸۱/۰ رسولی بهروز ۱۱ ۲۰۱/۰ نقشینه نادر ۱
۱۸۱/۰ گرایی احسان ۱۲ ۱۹۶/۰ سهیلی فرامرز ۲
۱۷۹/۰ حیدری ابراهیم ۱۳ ۱۹/۰ جهرمی بصیریان رضا ۳
۱۷۹/۰ علیمحمدی داریوش ۱۴ ۱۸۷/۰ عراقی فدائی غالمرضا ۴
۱۷۸/۰ فتاحیرحمت الله ۱۵ ۱۸۷/۰ کوکبی مرتضی ۵
۱۷۸/۰ وزیریاسام عیل ۱۶ ۱۸۶/۰ چاکلی نوروزی عبدالرضا ۶
۱۷۶/۰ معرف زادهعبدالحمید ۱۷ ۱۸۴/۰ عصاره فریده ۷
۱۷۴/۰ حیدری غالمرضا ۱۸ ۱۸۳/۰ خاصهعلی اکرب ۸
۱۷۴/۰ کرمی نورالله ۱۹ ۱۸۲/۰ نوشین فردفاطمه ۹
۱۷۳/۰ مختارپور رضا ۲۰ ۱۸۱/۰ حسن زادهمحمد ۱۰

نق5براساس جدول با201/0شينه با امتياز، نادر و فرامرز سهيلي باالترين
با196/0 و سومين به امتياز19/0و رضا بصيريان جهرمي نمره مركزيت ترتيب دومين

 اند. دست آورده نزديكي را به
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٤٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و خوشهج) تحليل هم ها بندي كليدواژه واژگاني

پرتكرار . كليدواژه6جدول  هاي
فراوانی هاکلیدواژه ردیف اوانیفر هاکلیدواژه ردیف

۱۵ خطینسخه های ۱۱ ۵۸ ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان ۱
۱۵ اطالع یابیرفتار ۱۲ ۳۵ هادانشگاه ۲
۱۵ علمی تولیدات ۱۳ ۳۵ دانش و اطالعات شناسیعلم ۳
۱۵ مجالت ۱۴ ۲۸ دانشگاهیکتابخانه های ۴
۱۴ سنجیعلم ۱۵ ۲۳ ایران ۵
۱۳ ارزیابی ۱۶ ۲۰ اطالعات بازیابی ۶
۱۲ اطالعات سازماندهی ۱۷ ۱۹ دیجیتالیکتابخانه های ۷
۱۲ نویسیفهرست ۱۸ ۱۸ دانشجویان ۸
۱۲ دانش مدیریت ۱۹ ۱۸ هاکتابخانه ۹
۱۲ هاوبگاه ۲۰ ۱۷ کتابداران ۱۰

و يكدست به سازي كليدواژه استخراج  1225كاررفته در مقاالت نشان داد هاي
(با ميانگين بار 2146نيك،يو كليدواژة براي هر مقاله) كليدواژه85/4در مقاالت

و كتابخانه ملي، كليدواژه6تكرار شده است. مطابق جدول  هاي سازمان اسناد
و دانش جمهوري اسالمي ايران، دانشگاه و علم اطالعات به ها، با شناسي ،58ترتيب

و 35 پرتكرارترين بودند.35،  بار

هم زوج.7جدول پرتكرار هاي  واژگاني
فراوانی هم واژگانیزوج ردیف فراوانی هم واژگانیزوج ردیف

۴ سازیمجموعه-هاکتابخانه ۱۳ ۱۰ علمی ساینسآووب-تولیدات ۱
۴ ساینسآووب-سنجیعلم ۱۴ ۱۰ هادانشگاه-دانشجویان ۲
۴ کاربر هایکتابخانه-رابط

دیجیتالی ۱۵ ۸ دانشع-دانشجویان و اطالعات شناسیلم ۳

۴ و-هادانشگاه اطالعات علم
شناسیدانش ۱۶ ۸ علمی هیئت هادانشگاه-اعضای ۴

۴ قواعد-آربیآراف
انگلوامریکنفهرست نویسی ۱۷ ۷ ایران ملی کتابخانه و اسناد -سازمان

نویسیفهرست ۵
۴ اطالع-دانشجویان یابیرفتار ۱۸ ۷ دانشگاهیهکتابخان-هادانشگاه های ۶
۴ هاکتابخانه-هادانشگاه ۱۹ ۶ علمی سنجیعلم-تولیدات ۷
۴ ساینسآووب-ایران ۲۰ ۶ اطالع اطالعاتی-یابیرفتار رفتار ۸
۴ کتابداران-هادانشگاه ۲۱ ۵ فهرست-ایدیآر نویسیقواعد

انگلوامریکن ۹

۴ و-ایران اطالعات علم
شناسیدانش ۲۲ ۵ ا اطالعاتی-یابیطالعرفتار نیازهای ۱۰

۴ هامقاله-مجالت ۲۳ ۵ ایران ملی کتابخانه و اسناد -سازمان
کتابداران ۱۱

- --- ۲۴ ۴ کاربران دانشگاهیکتابخانه-رضایت های ۱۲
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هم 506 به زوج هم23كه دست آمد واژگاني نيز سه زوج در واژگاني بيش از بار
هم تكرار زوج، بيشترين7. طبق جدول كنار همديگر قرار داشتند  واژگاني از آنِ هاي

و دانشجويانوب- توليدات علميِ با دانشگاه-آوساينس پس10ها، هر دو و بار بود
و دانش-دانشجويان از آن و علم اطالعات ها دانشگاه- اعضاي هيئت علمي شناسي،

هم كرار زوجت مرتبه در رده بعد قرار داشتند.بيشترين8با نيز هر دو  واژگاني از آنِ هاي

و دانشجويانوب- توليدات علميِ با دانشگاه-آوساينس پس10ها، هر دو و بار بود
و دانش-دانشجويان از آن و علم اطالعات ها دانشگاه- اعضاي هيئت علمي شناسي

 مرتبه در رده بعد قرار داشتند.8نيز هر دو با
با 109بندي، براي خوشه  را كم سه بار تكرارو دست بيشترين فراوانيكليدواژه

و با استفاده از نرم هم افزار بيب شناسايي ها رخدادي كليدواژه اكسل، فرايند تهية فايل
تا خوشه ويور افزار ووس را سنجيديم. سپس با استفاده از نرم بندي را انجام داديم

(شكل موضوع چه مشخص شود ).3هايي بر مقاالت سيطره داشته است

هم3شكل ها رخدادي كليدواژه . شبكه

 اند از: شناسايي شد كه عبارت خوشه موضوعي هفت ترتيب بدين
با بزرگ سنجي: علم)1 آن كليدواژه. برخي كليدواژه23ترين خوشه هاي

هاي اجتماعي، تحليل محتوا، تحليل استناد، تحليل استنادي، تحليل شبكه
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همرخدادي واژگان، توليدات علمي هم تأليفي، ضريب تأثير،، شبكه
نويسي، پروانه ثبت اختراع، ها، چكيده نامه ها، پايان سنجي، مجالت، مقاله علم

و نقشه علمي است.   همكاري علمي،
با)2 و بازيابي اطالعات آن كليدواژه . برخي كليدواژه17سازماندهي هاي

اط نامه اصطالح و بازيابي اطالعات، سازماندهي العات، بازيابي ها، ذخيره
هاي سازي، پايگاه هاي اطالعاتي، نمايه هاي مردمي، نظام بندي اطالعات، رده

و شنيداري، سرعنوان2اطالعاتي، وب  هاي، مستندسازي، منابع ديداري
و نرم  اي است. افزارهاي كتابخانه موضوعي،

ار كليدواژه كليدواژه. برخي17با ها: ارزيابي عملكرد كتابخانه)3 زيابي، هاي آن
هاي عمومي، ارزيابي عملكرد، تحليل سوآت، رابط كاربر، كتابخانه

هاي ملي، هاي كودكان، كتابخانه هاي ديجيتالي، كتابخانه كتابخانه
و اطالع دسترس و كتابداري  رساني ايران است. پذيري، كتاب الكترونيكي،

با)4 و مديريت دانش: كه16سواد اطالعاتي پرتكرار پژوهش، شامل كليدواژه
ها، علم پژوهشگران، كتابداران، اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، دانشگاه

و دانش رساني، اينترنت، سواد اطالعاتي، آموزش شناسي، اطالع اطالعات
هاي تخصصي، فناوري اطالعات، مديريت دانش، الكترونيكي، كتابخانه

و فرهنگ سازماني است. برنامه  ريزي راهبردي،
با فهرست)5 پرتكرار كه شامل عناصر كتاب13نويسي شناختي، كليدواژه

نويسي انگلوامريكن، نويسي، قواعد فهرست نويسي پيوسته، فهرست فهرست
هاي خطي، سازمان شناختي، نسخه هاي كتاب مارك، مارك ايران، پيشينه

و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، آر افدي اسناد وبيآر اي، آر،
.حفاظت رقمي است

و رفتار اطالع)6 ،ها وبگاهكليدواژه كه شامل ارزيابي12با يابي: مطالعات وب
وبها وبگاه يابي، جستجوي سنجي، عامل تأثيرگذار وب، رفتار اطالع،

و كتاب خواني مروري، سبك شناختي، علم، ايران، ارتباطات علمي، كتاب
 است.

كيفيت خدمات، كليدواژه كه شامل11با ها: كاربرمداري در كتابخانه)7
ها، هاي دانشگاهي، كتابخانه سازي، كتابخانه اي، مجموعه خدمات كتابخانه

و ارزش  رضايت كاربران، بررسي وضعيت، نيازهاي اطالعاتي، نابينايان،
و دانش  شناسي است. علم اطالعات
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 گيري نتيجه

و سازماندهي اطالعاتفصلنامه ت توانسته است از ظرفي مطالعات ملي كتابداري
و مرتبط با اهداف و كتابخانه ملي در توليد مقاالت تخصصي پژوهشگران مركز اسناد

 خود استفاده كند.

و تجربه براي نويسندگان پركار فصلنامه با عواملي چون سابقه ، قدرت تعامل
و نفوذ علمي اثرگذار بوده است. براي نويسندگان پراستناد هم ديگر نويسندگان،

شدنت باالي توليدات علمي، همكاري با ديگر نويسندگان، نمايهعواملي مانند كيفي
و خوداستنادي دست شان در انواع پايگاه مقاالت اندركارند هاي اطالعات علمي،

)Aksnes, 2003 اين امر درباره نويسندگاني هم مصداق دارد كه شاخص اچ باال در (
 دارند. فصلنامه 
. است پذير بررسي استنادپذيري مقاالت فصلنامه موضوعي كم

پراستناد فصلنامه مقاله و فنون آن است. علم مربوط به هاي  سنجي

و مروري در صدر قرار ترين مقاالت فصلنامه نشان داد مقاالتپرمنبع مفهومي
( دارند؛ .)Biglu, 2008امري كه طبيعي است

(دو يا بيش از الگوهاي تأليف فصلنامه نشان داد بيشتر مقاالت دو گروهي
اي هستند. نتايج پژوهش دونويسندهو نزديك به نيمي از مقاالت نيز) نويسنده

) و مختارپور هم) 1396حيدري، زوارقي، در نيز حاكي از الگوي رايج نويسندگي
و دانش به ركوردهاي علم اطالعات و انتشار مقاالت صورت شناسي ايران بود. توليد

م  يان پژوهشگران جايگاه خود را پيدا كرده است. گروهي يكي از رويكردهاي مهم در
هم تعداد گره نويسندگي فصلنامه نسبتاً زياد بود. اين نقطه هاي مربوط به شبكه

هم قوت است؛ چه هرچه تعداد گره نويسندگي زيادتر باشد، ها يا نويسندگان شبكه
تقال تجربياتانو به تمايل نويسندگان براي استفاده از تجربيات ديگران ببيشتر است

به كار انتقال اطالعات روزآمد نويسندگان تازهو كار نويسندگان فعال به نويسندگان تازه
( نويسندگان باتجربه منجر مي  -Bordons, Aparicio, González-Albo, & Díazشود

Faes, 2015هاي علمي است؛ ). سرعت در توليد آثار علمي از نتايج همكاري در شبكه
هم اهداف حوزه علمي با ايجاد شبكهزيرا پيشبرد  مي هاي  شود. نويسندگان محقق
و نزديكي در شبكه شاخص مربوط به هاي يافته هاي مركزيت رتبه، بينابيني،

به هم ها بيشترين امتيازات را كسب دانشگاه نويسندگي نشان داد نويسندگان وابسته
و بصيري تا حدودي با نتايج پژوهش عرفان كردند. اين (منش ) 1392ان جهرمي

 خواني دارد. هم
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و كتابخانه ملي ايران بود كه نشان دادپرتكرارترين كليدواژه، بيشتر سازمان اسناد
 را كتابخانه ملي ايران آثارشان پژوهشگران راستاست هم فصلنامه مقاالت با اهداف

به اند. دانشگاه كتابخانه نوشته هاي مرتبط با بخش نشان واژه برترعنوان دومين كليد ها
مي ها در عرصه داد، بيشتر پژوهش و علمي انجام  شود. هاي دانشگاهي

هم درخصوص زوج و اهميت واژگاني، افزايش استفاده از فنون علم هاي  سنجي

ويژه با كمك پايگاه ارزيابي توليدات علمي باعث شده است كه توليدات علمي زيادي، به
و تول آوساينس درباره علم وب بهسنجي و ارزيابي يدات علمي انجام بگيرد. دليل بررسي

و ميان مخاطبان دانشگاهي، هاي مختلف رشته در حوزه دانشگاه موضوع هاي مختلف
و اعضاي هيئت علمي، بسامد زياد اين كليدواژگان منطقي است.  يعني دانشجويان

 بندي موضوعي فصلنامه نشان از تنوع محتواي آن دارد. اين خوشه هفت خوشه
و هاي كنوني موضوع وبيش منطبق با عرصه كم هاي پژوهشي در علم اطالعات

و كرانيان، دانش (سهيلي، خاصه، هايو نيز روند جهاني موضوع) 1397شناسي كشور
)  ) است.Figuerola, Marco, & Pinto, 2017رشته
مي به و اثرگذا در پيشبرد پژوهش در حوزة تعريف رسد فصلنامه نظر ر شده موفق

مي بوده است. دست و اندركاران آن و تبليغ توانند براي استنادپذيري بيشتر مقاالت
مي هاي اجتماعي ترويج آن در شبكه توانندحيطة موضوعي اقدام كنند. نويسندگان هم

.نوشتن مقاالت خود در نظر گيرند فصلنامه را در

 مĤخذ
( تيمور  13، فصلنامه كتـاب. تأليفي فصلنامه كتاب ). تحليل استنادي مقاالت 1381خاني، افسانه

)3،(32-45.

) ــارپور، رضــا و مخت ــي، رســول؛ ــدري، غالمرضــا؛ زوارق و 1396حي ). ســاختار نويســندگي

و دانش هم در نويسندگي مطالعات علم اطالعات و نفـوذ شناسي ايـران: وضـعيت حضـور

و اطالعخارج از مرزها.  .23-1)،4( 20، رساني كتابداري

از1398بهمن29تا). بازيابي(بي درباره نشريه. ،
http://nastinfo.nlai.ir/journal/about 

) و دانشـگاه نـامرئي در ارتباطـات 1388زوارقي، رسول ). بررسي جايگاه دو مفهوم مشـاركت

و سازماندهي اطالعات،علمي غيررسمي.  .76-51)،1( 20 مطالعات ملي كتابداري

( اشرفسلك، محسن؛ بزرگي، ). تحليل محتواي مقاالت منتشرشده در دو نشريه 1389السادات

و اطــالع«فصـلنامه  . 1386و 1385هــاي در سـال» فصـلنامه كتــاب«و» رسـاني كتابـداري

.40-25)،10(3، شناسي دانش
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( سهيلي، فرامرز؛ خاصه، علي و كرانيان، پريوش عل 1397اكبر؛ م ). روند موضوعي مفاهيم حوزه

و دانش هم اطالعات مطالعات ملي كتابداري رخدادي واژگان. شناسي ايران براساس تحليل
.190-171)،2( 29،و سازماندهي اطالعات

( عرفان هم 1392منش، محمدامين؛ بصيريان جهرمي، رضا در ). شبكه تأليفي مقاالت منتشرشـده

و سازماندهي اطالعات  هـاي تحليـل با استفاده از شاخصفصلنامه مطالعات ملي كتابداري

و سازماندهي اطالعاتهاي اجتماعي. شبكه .96-76)،2( 24، مطالعات ملي كتابداري

) و تـراكم در شـبكه 1392عصاره، فريده؛ سهيلي، فرامـرز و ). مفـاهيم مركزيـت هـاي علمـي

و سازماندهي اطالعاتاجتماعي.  .108-92)،3( 24، مطالعات ملي كتابداري

(نوكا و چكيده ). مروري بر متون نمايه1388ريزي، محسن؛ ياري، شيوا نويسي در ايـران سازي

و سـازماندهي اطالعـات. 1387تا 1348هاي بين سال )،3( 20، مطالعات ملـي كتابـداري

271-290.
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