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Abstract
Background and aim: Digital libraries have been attracted by many countries
around the world in recent years, and many scientific outputs regarding to digital
libraries have been published. The aim of this study was to analyze the scientific
papers of the world in the field of digital libraries based on quantitative and
qualitative indicators with focus on Iran's rank.
Material and methods: This descriptive-analytical study with a scientometric
approach was evaluated 5637 papers indexed in Web of Science (WoS) by the end
of 2016. The HistCite software was used for data analysis and VOSviewer
software was applied for drawing the maps related to thematic and co-authorship
analysis.
Findings: The result indicates that the scientific papers of the world have had an
increasing trend in this field. H-index of articles was 93 and 18 in the world and
Middle East countries, respectively. The United States of America (USA) had the
highest number of articles (2221) with h-index 81. Iran had h-index 7. It was found
that single-authored paper had the highest frequency among global papers.
Scientific collaborative coefficient was 0.44 and 0.54 for global and Iranian
researchers during 35 years, respectively.
Conclusion: The research results suggest that most scientific articles of digital
libraries have been published by several countries, with the USA topping the list.
In the Middle East, Iran has the largest share in science production with 41 articles.
Keywords: Thematic analysis, Co-authorship, Scientific collaborative coefficient,
H-index, Digital library, Web of Science
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دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجله علم سنجی کاسپین
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،79صفحه 83-83

کتابخانه دیجیتال در وبآوساینس :تحلیل مقالههای علمی جهان
با تاکید بر جایگاه ایران
دریافت مقاله79/6/51 :
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سابقه و هدف :در سالهای اخیر ،كتابخانههای ديجیتال در بسیاری از كشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و
تولیدات علمی قابل توجهی در اين زمینه منتشر شده است .هدف از اين پژوهش تحلیل مقاالت علمی دنیا در حوزه

 .۰كتابخانه عمومی  ۰5شهريور تهران ،تهران ،كتابخانه ديجیتال بر اساس شاخصهای كمّی و كیفی با تاكید بر جايگاه كشور ايران است.
مواد و روشها :اين پژوهش از نوع مطالعات علمسنجی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است .جامعه
ايران.
 .9گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه اين تحقیق شامل  7365مقاله نمايه شده در ) Web of Science (WoSتا پايان  9۱۰3است .برای تحلیل دادهها،
عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران.
 .6دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران.

*نویسنده مسئول:

از نرمافزار  HistCiteو برای ترسیم نقشههای مربوط به تحلیل موضوعی و همنويسندگی از نرمافزار VOSviewer

استفاده گرديد.
یافتهها :يافتهها نشان می دهد كه مقاالت علمی جهان در اين حوزه روندی رو به رشد داشته و شاخص اچ كل

گلنسا گلینی مقدم

مقاالت دنیا در اين حوزه 26 ،و برای كشورهای خاورمیانه  ۰1بوده است .اياالت متحده آمريکا با دارا بودن بیشترين

تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،گروه علم اطالعات

تعداد مقاالت ( 999۰مورد) ،دارای شاخص اچ  1۰و كشور ايران دارای شاخص اچ  5بوده است .مقاالت تک نويسنده

و دانششناسی.
کد پستی۰4123147۰۰ :

بیشترين فراوانی را در بین مقاالت جهانی داشتند و میانگین ضريب همکاری علمی بین پژوهشگران جهانی در طول
 67سال مورد بررسی  ۱/44و برای كشور ايران  ۱/74است.

 Email: g_galyani@yahoo.comنتیجهگیری :نتايج پژوهش حاكی از آن است كه بیشتر مقاالت علمی حوزه كتابخانههای ديجیتال توسط چند كشور
تولید شدهاند كه كشور آمريکا در رأس همه آنها قرار دارد .در خاورمیانه ،كشور ايران با تولید  4۰مقاله بیشترين سهم
را در تولید علم داشته است.
واژگان کلیدی :تحلیل موضوعی ،همنویسندگی ،ضریب همکاری علمی ،شاخص اچ ،کتابخانه
دیجیتال ،وبآوساینس

مقدمه
آمريکايی ابداع شده است و به دلیل مزيتهای مختلف از جمله
اندازهگیری همزمان كمّیت و كیفیت بروندادهای علمی ،تأثیرگذار نبودن
میزان استنادهای دريافتی باال و يا پايین مقاالت و همچنین محاسبه
ساده آن و غیره مورد توجه پژوهشگران در ارزيابی بروندادهای علمی
قرار گرفته است.
در اين پژوهش نیز برای ارزيابی میزان كیفیت بروندادهای علمی
كشورها ،از شاخص اچ (هرش) استفاده میشود .برای ارزيابی چند جانبه
يک موضوع بايد از شاخصهای متفاوت علمسنجی برای سنجش میزان
همکاریهای علمی بین نويسندگان و شبکههای همنويسندگی و ...
استفاده كرد .برای مطالعه شبکههای همنويسندگی ،بهرهگیری از تحلیل
شبکههای اجتماعی و نقشههای علمی میتواند به شناسايی نقاط قوت و
ضعف موجود در جريان دانش كمک میكند و شبکه غیر قابل مشاهده
ارتباطات میان افراد يا مدارك را قابل مشاهده میسازد و برای مديران

كتابخانههای ديجیتالی در بسیاری از كشورهای جهان به داليل
سهولت در استفاده از اطالعات كتابخانه ،صرفهجويی در وقت ،كاهش
فضای نگهداری منابع ،تسهیل در امر پاسخگويی به نیازهای اطالعاتی
كاربران و حمل و نقل سريع و به صرفه اطالعات و  ...مورد توجه قرار
گرفتهاند و با توجه به ايجاد و گسترش كتابخانههای ديجیتال در سطح
جهانی ،شاهد انتشار منابع علمی مختلف برای بررسی و ارزيابی اين
حوزه بودهايم .علمسنجی به منظور ياری رساندن به سیاستگذاران برای
توسعه علم ،فناوری و نوآوری و ارزيابی میزان موفقیت پژوهشی و سهم
هر يک از كشورهای جهان در پیشرفتهای علمی به ارزيابی
بروندادهای علمی بینالمللی از نظر كمیت و كیفیت آنها میپردازد (.)۰
از جمله شاخصهای ارزيابی بروندادهای علمی بر اساس كیفیت و
میزان تأثیرگذاری و اثربخشی آنها در میان جامعه علمی جهانی ،شاخص
اچ میباشد كه در سال  9۱۱7توسط  Jorge E. Hirschفیزيکدان
92
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كتابخانهها فقدان پشتوانه علمی قوی ،در آينده آنها حتماً تاثیرات
نامطلوبی را خواهد داشت .در تحقیقی كه توسط ستارزاده ،گلینی مقدم و
مومنی بر روی تولیدات علمی ايرانیان در حوزه علوم پايه پزشکی در
 WoSانجام شد مشخص شد كه همکاری درونسازمانی با 79/۱9
درصد بیشترين نوع همکاری بود ،اما چگالی شبکه همکاری ۱/۱۰1
درصد بود ( .)5اين يافته به معنای آن بود كه تنها  ۰/1درصد روابط
ممکن و بالقوه در اين شبکه به وقوع پیوسته كه حاكی از انسجام بسیار
پايین شبکه و عدم ارتباط كافی بین پژوهشگران ايرانی حوزه علوم پايه
پزشکی ايران در انتشار مقاالت بینالمللی بوده است.
از جمله پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور میتوان به مقاله
 Kademaniو همکارانش با عنوان«روند انتشارات در علوم مواد:
چشمانداز جهانی» اشاره كرد كه به بررسی كمّی و كیفی رشد انتشارات
جهانی در زمینه علوم مواد از لحاظ تعداد تولیدات و استنادات بر اساس
پايگاه  WoSدر سالهای  9۱۱3تا  9۱۰۱پرداختند ( .)1نتايج حاكی از
آن است كه قویترين كشورها در هر قاره از نظر تعداد تولیدات عبارتند
از :چین در آسیا ،آلمان در اروپا ،آمريکا در قاره آمريکای شمالی ،استرالیا
در اقیانوسیه ،برزيل در آمريکا و مصر در آفريقا .از لحاظ تعداد تولیدات
در زمینههای موضوعی فرعی علوم مواد رتبه برترين كشورها محاسبه
شده است كه كشور ايران با تعداد  393تولیدات علمی در رشته متالوژی
در رتبه چهاردهم جهانی ،در رشته خواص و آزمايشگاه در رتبه  ۰7و در
رشته كامپوزيت در رتبه  ۰9و در زمینه نساجی در رتبه  ۰۱جهانی قرار
دارد 6۱ .درصد انتشارات در مجالتی به چاپ رسیدهاند كه دارای ضريب
تأثیر بین يک تا دو میباشد و  1/19درصد انتشارات هم در مجالتی كه
ضريب تأثیر آنها بین  7تا  6۱/6۰میباشد و  ۰5مجله  66/۱7درصد كل
انتشارات را به چاپ رساندهاند بنابراين توزيع انتشارات در زمینه علوم
مواد از قانون برادفورد پیروی میكند.
در مقالهای  Bordonsaو همکارانش به بررسی رابطه بین
عملکرد پژوهشی دانشمندان و جايگاه آنها در شبکه همنويسندگی در
سه رشته علم نانو ،داروشناسی و آمار برای كشور اسپانیا پرداختند.
دادههای مربوط به اين پژوهش از سه پايگاه استنادی  WoSدر طی
سه سال  9۱۱3تا  9۱۱1استخراج شدند .نتايج نشان میدهد كه بین
عملکرد پژوهشی كه با شاخص جی ( )G-indexو جايگاه دانشمندان
در شبکه رابطه مستقیم وجود دارد و شبکه همنويسندگی در دو رشته
تجربی (نانو و داروشناسی) چگالتر از رشته آمار كه دارای شبکهای با
ارتباط كم و گسستگی زياد هست ،میباشد (.)2
در طی مقالهای  Wuو همکاران به بررسی همکاری علمی،
بهرهوری و روند موضوعی علوم كامپیوتر بر اساس برترين نويسندگان
فعال اين حوزه پرداختند .دادههای اين تحقیق با جستجو در
مايکروسافت آكادمیک ( Microsoft Academic Search
) )(MASدر طی  7۱سال ( ۰23۱تا  )9۱۱2گردآوری شده است .از
جمله اهداف اين پژوهش كمک به سیاستگذاران و تصمیمگیران اين
حوزه جهت ارتقای روشهای ارزيابی بهتر و مديريت مناسبتر منابع و
امکانات میباشد .نتايج اين تحقیق نشان میدهد كه در اين حوزه تمايل

ورودیهای ارزشمند فراهم میكند تا برای بهبود عملکرد
سازمانهايشان تصمیمگیری كنند .ترسیم انواع شبکههای
همنويسندگی ،همتألیفی ،هماستنادی ،موضوعی و غیره برای نشان
دادن روابط میان مدارك ،مشاركت علمی بینالمللی ،گرايشهای
موضوعی ،و روابط میان رشتهای به درك بهتر اين روابط كمک میكند
( .)9ترسیم و تحلیل شبکههای همنويسندگی پژوهشگران بستری برای
آشکارسازی الگوهای همکاری است .همچنین ،ضريب همکاری
گروهی ،به عنوان شاخصی برای اندازهگیری میزان همکاری بین
نويسندگان میباشد كه همواره عددی بین صفر و يک میباشد .اين
عدد هر چه از نیم بیشتر باشد ،حاكی از آن است كه مشاركت گروهی
بین نويسندگان در سطح مطلوبی قرار دارد و هر چه به عدد صفر
نزديک تر شود ،نشان دهنده ضعیف بودن میزان همکاری علمی
میباشد (.)6
در ايران پژوهشهای زيادی به تحلیل موضوعی حوزههای مختلف
پرداختهاند كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .علیپور حافظی،
رمضانی و مؤمنی به تحلیل شبکههای موضوعی بروندادهای علمی
ايران در حوزه كتابخانههای ديجیتال پرداختهاند .يافتههای اين پژوهش
نشان داد كه از جمله ده موضوع مركزی و هسته اين حوزه شامل
ارزيابی كتابخانههای ديجیتال ،محتوا و مجموعههای ديجیتال ،معماری،
سیستمها و ابزارها و فناوریها و ...میباشد (.)4
فهیمیفر و طاليى به ترسیم نقشه موضوعی و تحلیل شبکه
اجتماعی مقاالت حوزه موضوعی كتاب الکترونیکی در مجالت علمی
بینالمللی ابسکو به منظور ارائه تصويری از ابعاد متنوع اين حوزه برای
كمک به ناشران و پژوهشگران اقدام نمودهاند .نتايج نشان از تراكم
پايین شبکه پژوهشها در اين حوزه میباشد و  1۱موضوع اصلی نظیر
پذيرش ،دسترسی ،پیشرفت فناوریها ،مزايا ،معايب ،ظاهر ،فرايند
ارزيابی ،جذابیت ،تأثیر زيستی ،آينده كتاب ،و صنعت كتاب مرتبط با
كتاب الکترونیکی به دست آمد .قالب كتاب الکترونیکی ،مقايسه آن با
كتاب چاپی و نیز دسترسی به آن از جمله مهمترين موضوعات بحث
شده در اين حوزه با توجه به اندازه گره به دست آمده است (.)7
دستهای از پژوهشها به بررسی همه جانبه حوزههای موضوعی
خاص بر اساس شاخصهای مختلف پرداخنهاند كه از جمله آنها پژوهش
غفاری ،غالمحسینی و جعفریفر در زمینه تحلیل بروندادهای علمی
جهانی نمايه شده در پايگاه  WoSدر طی سالهای  ۰229تا  9۱۰7در
حوزه كتابخانههای ديجیتال میباشد .يافتههای اين پژوهش حاكی از
آن است كه امريکا و انگلستان به ترتیب دو كشور پیشتاز تولید علم در
حوزه كتابخانههای ديجیتالی هستند و ايران رتبه  6۱جهانی را دارد.
بیشترين تولیدات اين حوزه مربوط به شاخه موضوعی علوم كامپیوتر
(سیستمهای اطالعاتی) است و كتابداری و علم اطالعات در جايگاه دوم
جای گرفته است ( .)3نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه علیرغم
جوان بودن اين حوزه تا سال  9۱۱3با رشد متناسبی در زمینه انتشار
مقاالت علمی در اين حوزه روبرو بوده است ،اما از سال  9۱۱3روند
تولیدات علمی دچار اُفت شده است .با توجه به رشد و گسترش اين گونه
6۱
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به پژوهشهای بینرشتهای بیشتر میباشد .همچنین نويسندگان برتر در
مركز فعالیتهای پژهشی گروهی قرار گرفته و هدايت پژوهش و نشر
نتايج را به عهده داشتهاند .عالوه بر اين نتايج حاكی از تمايل به فعالیت
گروهی و افزايش سطح همکاری علمی میان پژوهشگران علوم
كامپیوتر بود (.)۰۱
مرور پیشینهها نشان میدهد كه پژوهشگران زيادی به بررسی
بروندادهای علمی ايران و جهان در موضوعات متنوع بر اساس
شاخصهای مختلف علمسنجی پرداختهاند تا با شناسايی نقاط قوّت و
ضعف نويسندگان ايرانی آنها را در رسیدن به اهدافشان برای درخشش
بیشتر در سطح پژوهشهای بینالمللی ياری دهند.
با توجه به كم بودن پژوهش درباره بروندادهای علمی در حوزه
موضوعی كتابخانههای ديجیتال؛ اين پژوهش در نظر دارد با تبیین سهم
پژوهشگران كشور ايران در پیشرفتهای علمی اين حوزه و با هدف
كمک به سیاستگذاران و برنامهريزان علم و فناوری در حوزه
كتابخانههای ديجیتال و رسیدن به اهداف چشمانداز ايران در افق
 ،۰4۱4به تحلیل كمّی و كیفی مقالههای علمی نمايه شده اين حوزه در
پايگاههای استنادی  WoSو مصورسازی دادههای آن بپردازد .پژوهش
حاضر با اين هدف ،در پی پاسخ به سؤاالت ذيل است:
 .۰مقاالت علمی بینالمللی در حوزه كتابخانههای ديجیتالی و روند رشد
آن در  WoSچگونه است؟
 .9وضعیت كیفی مقاالت علمی بینالمللی در حوزه كتابخانههای
ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ برای كشورهای مختلف چگونه است؟
 .6شبکه موضوعی مقاالت علمی بینالمللی در حوزه كتابخانههای
ديجیتالی چگونه است؟
 .4شبکه هم نويسندگی مقاالت علمی بینالمللی در حوزه كتابخانههای
ديجیتالی چگونه است؟
 .7ضريب همکاری علمی در میان نويسندگان مقاالت علمی بینالمللی
در حوزه كتابخانههای ديجیتالی در طول سالهای مختلف چگونه است؟
 .3وضعیت كشورهای خاورمیانه و ايران در مقاالت علمی بینالمللی در
حوزه كتابخانههای ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ چگونه است؟
 .5مجالت برتر مقاالت علمی بینالمللی در حوزه كتابخانههای
ديجیتالی به لحاظ شاخص اچ و شاخص اس جی آر سايمگو چگونه
است؟

(Ts=digital library) AND DOCUMENT TYPES:
)(Article
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI
Timespan=All years

دادههای كتابشناختی به صورت  7۱۱تايی از پايگاه وبآوساينس
استخراج و به صورت  plain textذخیره شدند .برای تحلیل و
مصوّرسازی دادهها ،ابتدا توسط نرم افزار  HistCiteادغام شده و به
يک فايل با فرمت  Textتبديل شد و سپس برای ترسیم نقشههای
مربوط به تحلیل موضوعی و همنويسندگیها به نرم افزار
 VOSviewerمنتقل شد .برای ترسیم ساير نمودارها از نرمافزار اكسل
استفاده شد.
برای محاسبه ضريب همکااری گروهای باین نويساندگان ،بعاد از
اينکه تعداد نويسندگان هر مقاله توساط نرمافازار  HistCiteمشاخص
شد ،با كمک اكسل از فرمول زير استفاده شد:

( :CC(Collaborative coefficientضريب همکاری
 :Fjفراوانی مدرك علمی تألیفی دارای  jپديدآور
 :Jتعداد نويسندگان مشاركت كننده در تولید يک مدرك علمی
 :Nتعداد كل مدرك علمی تولید شده
 :Kباالترين تعداد پديدآورندگان مشاركت كننده در تولید مدرك علمی (.)6
یافتهها
نمودار  ۰كل مقاالت منتشر شده دربازه زمانی تحقیق را نشان
میدهد .بر اساس يافتهها ،تعداد مقاالت علمی در طول سالهای
مختلف روند صعودی داشته است .تعداد كل مقاالت علمی نمايه شده در
هر سه پايگاه استنادی  WoSدر طی سالهای  ۰23۰تا  ،9۱۰3تعداد
 7365مقاله میباشد .بیشترين تعداد مقاالت برای سال  9۱۰4با 674
مقاله ( 3/91درصد از كل) و كمترين تعداد مقاالت برای پنج سال
 ۰217 ،۰253 ،۰231 ،۰23۰و  ۰213با يک مقاله میباشد.
همچنین ،روند تولید مقاالت علمی صعودی بوده ولی در سالهای
 9۱۱3و  9۱۱5افت تولیدات مشاهده میشود و بالفاصله پس از آن روند
رو به رشد ادامه يافته ،به طوری كه در سال  9۱۰4با  674مقاله به اوج
خود رسیده است .ضريب رشد اين مقاالت در طول سال های مورد
بررسی  9۱/۰بوده است.
از بین  ۰۱9كشوری كه در حوزه كتابخانه ديجیتال دارای مقاله
بودند ۰4 ،كشور برتری كه بیش از  2۱درصد مقاالت اين حوزه را در
پايگاههای استنادی  WoSبه خود اختصاص داده بودند ،بر اساس تعداد
مقاالت و شاخص اچ در نمودار  9مشخص شدند .اياالت متحده آمريکا
با  62/4درصد بیشترين تعداد مقاالت و همچنین با شاخص اچ ،1۰

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم سنجی بوده كه با روش
توصیفی تحلیلی انجام شده است .جامعه آماری اين پژوهش7365 ،
مقاالت علمی جهانی نمايه شده در سه پايگاه استنادی گسترش يافته
علوم ،علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی  WoSدر حوزه موضوعی
كتابخانه ديجیتال بدون اعمال محدوديتهای زمانی و زبانی از اولین
پژوهش نمايه شده در پايگاههای استنادی تا پايان سال  9۱۰3بوده
است .شیوه به كارگیری كلید واژه ها در جستجوی پیشرفته در زير اشاره
شده است.
6۰
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انگلستان ،آلمان ،اسپانیا و ايتالیا میباشند .از نظر شاخص اچ و میزان
كیفیت مقاالت ،ترتیب كشورها فرق میكند و بعد از اياالت متحده
آمريکا كشورهای انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،چین و اسپانیا دارای
بیشترين میزان كیفیت در مقاالتشان بودند.

باالترين میزان اين شاخص را در بین كل كشورهای دنیا دارا میباشد.
هیچ كدام از كشورهای خاورمیانه در بین كشورهای برتر ديده نمیشوند.
با توجه به نمودار  ،9اياالت متحده آمريکا بیشترين تعداد مقاالت را
در حوزه كتابخانه ديجیتال دارد .بعد از آن به ترتیب كشورهای چین،

نمودار  .5مقاالت علمی بین المللی در حوزه کتابخانه دیجیتال نمایه شده در وب آو ساینس تا 8156

نمودار  ،8تعداد مقاالت و شاخص اچ کشورهای برتر در حوزه کتابخانه دیجیتال

كتابخانههای دانشگاهی و اينترنت در كتابخانه بوده كه به صورت قرمز
رنگ در هسته نقشه قرار گرفتهاند.
شبکه همنويسندگی در سطح كشورها برای تمامی  7365مقاله
حوزه كتابخانه ديجیتال بر اساس نرمافزار  VOSviewerدر شکل 9

با كمک نرمافزار  VOSviewerنقشه موضوعی مربوط به همه
 7365مقاالت استخراج شده از پايگاه  WoSترسیم شد (شکل .)۰
با توجه به شکل  ،۰بیشترين موضوعات مربوط به تحقیقات
كتابخانه(ها)ی ديجیتالی به طور كلی ،ارزيابی كتابخانه(ها)ی ديجیتالی،
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علمی گسترده آن با پژوهشگران ساير كشورهای جهان میباشد .با
توجه به  4۰مقاله كشور ايران ،در سطح جهانی با شش كشور انگلستان،
آمريکا ،هلند ،مالزی ،هند و كانادا دارای همنويسندگی بوده است.

ترسیم شد .با توجه به شکل  ،9مشخص میشود كه كشور اياالت
متحده آمريکا دارای بیشترين میزان هم نويسندگی در بین ساير كشورها
میباشد .يکی از داليل باال بودن تعداد مقاالت اين كشور ،همکاری

شکل .5نقشه موضوعی حوزه کتابخانه دیجیتال در وب آو ساینس

شکل  .8شبکه همنویسندگی کشورها در حوزه کتابخانه دیجیتال تا 8156
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ترتیب مقاالت دو نويسندهای با  96/46درصد و سه نويسندهای با
 ۰1/4۰درصد میباشد .فراوانی مقاالت بیش از يازده نويسنده 9/47
درصد میباشند .نتايج بررسی تعداد نويسندگان مقاالت كشور ايران
نشان میدهد كه مقاالت دو نويسندهای با  9۰مقاله (۱/93درصد)
بیشترين تعداد را دارد .مقاالت تک نويسندهای با  4مقاالت بعد از
مقاالت چهار و سه نويسندهای در رتبه چهارم قرار دارد.

نمودار  6نشانگر میزان ضريب همکاری گروهی با میانگین ۱/44
است .ضريب همکاری علمی مقاالت كشور ايران ۱/74 ،بوده كه
نشانگر همکاری بیشتر بین نويسندگان مقاالت ايرانی است.
نمودار  4فراوانی تعداد كل نويسندگان مقاالت جهانی در حوزه
مورد بررسی را نشان میدهد .با توجه به اين نمودار بیشترين درصد
فراوانی برای مقاالت تک نويسندهای با  93/69درصد و بعد از آن به

نمودار .8ضریب همکاری علمی بین پژوهشگران حوزه موضوعی کتابخانه دیجیتال در  81سال مورد بررسی

نمودار  .4درصد فراوانی تعداد نویسندگان مقاالت حوزه موضوعی مورد بررسی در طول  86سال
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مقاله در اين حوزه داشتند كه شاخص اچ آنها  ۰1به دست آمد .در نمودار
 ،7تعداد مقاالت و شاخص اچ برای هر كدام از  ۰9كشور منطقه ترسیم
شده است .با توجه به نمودار  ،7از نظر تعداد مقاالت ،كشور ايران با 4۰
مقاله ( 93/25درصد از كل) در صدر كشورهای منطقه میباشد اما از
نظر شاخص اچ ،دارای رتبه سوم در منطقه است.

در ادامه مقاالت حوزه مذكور در سطح خاورمیانه بررسی خواهند
شد .برای بررسی تولیدات علمی خاورمیانه ،ابتدا تعداد مقاالت هر كدام
از كشورهای خاورمیانه استخراج شدند .از بین  ۰5كشور منطقه
خاورمیانه ،پنج كشور بحرين ،عراق ،سوريه ،يمن و فلسطین فاقد هر
مقاله نمايه شدهای در اين حوزه بودند .بقیه  ۰9كشور خاورمیانه ۰79

نمودار  .1تعداد مقاالت و شاخص اچ کشورهای خاورمیانه در حوزه کتابخانه دیجیتال

حوزه كتابخانه ديجیتال در طول سالها فراز و فرود زيادی داشته است.
تا سال  9۱۰6تعداد مقاالت روند صعودی داشته است و در ساال 9۱۰6
بیشترين تعداد مقاالت را شاهد هستیم .بعد از اين ساال تعاداد مقااالت
علمی روندی نزولی دارد .ضريب رشد مقاالت هم  ۰۰/4درصد در طول
سالهای مورد مطالعه بوده است.

برای تحلیل جايگاه ايران مقااالت علمای كشاور اياران در طاول
سالهای مختلف ترسیم شد كه بیشترين تعاداد مقااالت بارای ساال
 9۱۰6با  2مقاله ( 9۰/27درصد از كل  )4۰و كمترين آن با يک مقالاه
در سالهای  9۱۱3و  9۱۱4میباشد .نمودار  ،3روند تولیاد مقالاههاای
ايران را نشان میدهد .با توجه به نمودار  ،3تعداد مقاالت كشور ايران در

نمودار  .6تعد اد مقاالت علمی کشور ایران در حوزه کتابخانه دیجیتال
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 and Document Supplyمیباشد .باالترين میازان شااخص SJR

برای بررسی بیشتر مجالت ،ده مجله برتر بر اساس شاخصهاای
اچ و رتبهبندی مجالت سايمگو ( )۰۰( )SJRبرای سال  9۱۰7استخراج
شده و در جدول  ۰آورده شدند .باا توجاه باه جادول  ،۰مجالتای كاه
بیشترين مقاالت در آنها چاپ شادهاناد آورده شاده اسات .بااالترين
میزان شاخص اچ در ايان جادول بارای مجلاه Lecture Notes in
 Computer Scienceو پايینترين آن برای مجلاه Interlending

برای مجله  Journal of Academic Librarianshipمیباشد .باا
توجه به مناابع مقااالت علمای اياران مشاخص میشاود كاه %94/4
( ۰۱مقاله) آنها در مجله  Electronic Libraryو  6( %5/6مقالاه) در
مجله  Interlending and Document Supplyباه چااپ رسایده
است كه نشانگر كیفیت نسبتا باالی اكثر مقاالت ايرانی میباشد.

جدول  .5مجالتی که بیشترین مقاالت در حوزه کتابخانه دیجیتال را چاپ کردهاند.
عنوان مجالت
Lecture Notes in Computer Science
Electronic Library
Library Hi Tech
Library Trends
Journal of Academic Librarianship
Information Processing Management
Information Technology And Libraries
Online Information Review
Profesional De La Informacion
Interlending and Document Supply

ناشر
اشپرينگر
امرالد
امرالد
دانشگاه جان هاپکینز
الزوير
الزوير
انجمن كتابداری آمريکا
امرالد
EPI
امرالد

کشور محل
نشر
امريکا
انگلستان
انگلستان
آمريکا
آمريکا
آمريکا
آمريکا
انگلستان
اسپانیا
انگلستان

بحث و نتیجهگیری
تولیدات علمی بینالمللی حوزه كتابخانههای ديجیتالی كشورهای
جهان در پايگاه  WoSنشان از روند صعودی تولیدات دارد .در میان
كشورهای جهان ،بیشترين تعداد مقاالت اين حوزه ،متعلق به اياالت
متحده امريکا ( 999۰مقاله) و پس از آن چین ( 45۱مقاله) بوده است.
اين آمار نشان میدهد اياالت متحده آمريکا با  62/4درصد كل تولیدات
جهان و شاخص اچ  ،1۰به طور قابل مالحظهای از لحاظ كمیت و
كیفیت از كلیه كشورها جلوتر است و چین به عنوان دومین كشور
پرتولید ،تنها حدود يک پنجم آن كشور ،در اين حوزه مقاله علمی داشته
است .كشورهای برتری كه بیش از نود درصد مقاالت اين حوزه را چاپ
كردهاند به ترتیب شامل اياالت متحده آمريکا ،چین ،انگلستان ،آلمان ،و
اسپانیا میباشند.
از نظر كیفیت مقاالت هم بعد از اياالت متحده آمريکا (با شاخص
اچ  )1۰به ترتیب كشورهای انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،چین ،و اسپانیا
قرار گرفتهاند .بررسی شبکه همنويسندگی بین پژوهشگران در سطح
كشورهای دنیا نشان میدهد كه كشور اياالت متحده آمريکا و پس از
آن چین ،انگلستان ،آلمان ،و فرانسه به ترتیب بیشترين میزان همکاری
علمی را با ساير كشورها داشتهاند .اين يافتهها با يافتههای
 Kademaniو همکارانش مطابقت دارد كه امريکا را پرتولیدترين
كشور در تولیدات علم مواد و سپس چین در آسیا را به عنوان
پرتولیدترين كشور در حوزه نامبرده معرفی كرده بود ( .)1عالوه بر اين،
نتايج حاضر با يافتههای غفاری ،غالمحسینی و جعفریفر ( )3نیز هم
راستاست كه امريکا را پرتولیدترين كشور در حوزه كتابخانه ديجیتال
معرفی كرده بودند؛ اما كشور دوم برخالف مطالعه حاضر ،انگلستان
گزارش شد و چین در مقام سوم قرار داشت .همچنین به لحاظ الگوی

تعداد مقاالت

درصد از کل

شاخص اچ

شاخص SJR

3۰6
961
۰73
۰۰2
15
15
16
55
31
34

۰۱/15
4/99
9/55
9/۰۰
۰/74
۰/74
۰/45
۰/65
۰/9۰
۰/۰6

۰55
93
93
64
4۰
53
97
65
۰7
۰6

۱/97
۱/74
۱/11
۱/63
۰/49
۱/2
۰/۰6
۱/37
۱/49
۱/41

نويسندگی ،تعداد مقاالت تک نويسنده در تولیدات جهانی با فراوانی
قابل توجه  93/69درصد ،با نتايج بسیاری از تحقیقات اخیر مغايرت
نشان میدهد.
تحلیل موضوعی مقاالت حوزه كتابخانه ديجیتال نشانگر آن است
كه بیشترين موضوعاتی كه اكثر مقاالت به آن پرداختهاند شامل
تحقیقات كتابخانه(ها)ی ديجیتالی به طور كلی ،ارزيابی كتابخانه(ها)ی
ديجیتالی ،كتابخانههای دانشگاهی و اينترنت در كتابخانه بوده است .اين
يافته با يافتههای علیپور حافظی ،رمضانی و مؤمنی ( )4در ايران
مطابقت دارد كه بیشترين تحقیقات منتشر شده را در محور ارزيابی
كتابخانه(ها)ی ديجیتالی ،گزارش كرده بودند.
بررسی مجالت حوزه كتابخانه ديجیتال نشان میدهد كه بیش از
ده درصد مقاالت اين حوزه در مجله Lecture Notes In
 Computer Scienceبه چاپ رسیده است و اين مجله از نظر
شاخص اچ نسبت به مجالت ديگر ،باالترين میزان ( )۰55را به خود
اختصاص داده است و بقیه مقاالت در مجالت ديگر به چاپ رسیدهاند.
نگاهی به محل نشر ده مجله برتر نشان میدهد كه پنجاه درصد
مجالت در آمريکا منتشر میشوند كه با توجه به نقش عمده اين كشور
در تعداد تولیدات دور از انتظار نیست .از میان ده مجله برتر چهار مجله
در انگلستان و تنها يک مجله در اسپانیا منتشر میشود كه با شاخص اچ
 ۰7در رتبه نهم قرار میگیرد .مقايسه بین شاخص اچ و شاخص سايمگو
نشان میدهد كه هماهنگی زيادی بین اين دو شاخص درباره اين ده
مجله برتر ديده نمیشود.
در ارتباط با سهم ايران بايد اشاره كرد كه مقاالت علمی كشورهای
خاورمیانه در مجموع  ۰79مقاله بوده كه كشور ايران با  93/25درصد،
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نويسندگی در دو رشته تجربی (نانو و داروشناسی) را نسبت به آمار پیدا
كرده بود.
پیشنهاد اين پژوهش ،مقايسه تطبیقی كیفیت تولیدات علمی
كتابخانههای ديجیتال در داخل و خارج از كشور میباشد .با توجه به
پايین بودن تولیدات علمی بینالمللی ايران در حوزه كتابخانه ديجیتال
در مقیاس جهانی ،كلیه اقداماتی كه میتواند منجر به افزايش تولیدات
علمی در اين حوزه شود ،توصیه میگردد .به عنوان مثال تسهیل شرايط
برای همکاری علمی ملی و بینالمللی ،مشاركت در پروژههای
بینالمللی و ارتباطات علمی پايدار ،دعوت از متخصصان برای بازديد از
فعالیتهای انجام شده در ايران در حوزه كتابخانه ديجیتال و معرفی
آنها در سطح بینالمللی ،تالش بیشتر برای انتشار نتايج تحقیقات
داخلی در سطح بینالمللی و افزايش كیفیت تحقیقات .نتايج اين تحقیق
نشان میدهد ايران از پتانسیل بااليی برای گسترش فعالیتهای علمی
و پژوهشی در حوزه كتابخانه ديجیتال برخوردار است زيرا ضريب
همکاری بین پژوهشگران ايرانی نسبتا باالست و فعالیتهای قابل
مالحظهای برای ديجیتالی كردن كتابخانههای كشور صورت گرفته اما
همه اين فعالیتها در سطح بینالمللی مشهود نیست و ضروری است
كه اين نکته مورد توجه پژوهشگران ايرانی قرار گیرد.

سهم قابل توجهی را نسبت به ساير كشورهای خاورمیانه در تولید
مقالههای علمی به خود اختصاص داده است و اين واقعیت ،نشاندهنده
اهمیت كتابخانههای ديجیتالی در ايران میباشد .نزديک يک چهارم
مقاالت ايرانی در مجله معتبر  Electronic Libraryبه چاپ
رسیدهاند كه نشان دهنده كیفیت مقاالت و توانايی نويسندگان ايرانی در
شناسايی منابع برتر است .از نظر تعداد مقاالت ،كشور ايران با  4۰مقاله
در صدر كشورهای منطقه قرار گرفته است ولی از نظر میزان كیفیت
مقاالت و شاخص اچ ،در رتبه سوم منطقه قرار دارد ،به عبارت ديگر
مقاالت ايران به لحاظ كیفیت در جايگاه اول منطقه قرار نگرفته است،
هرچند تحلیل ضريب همکاری علمی نشان میدهد كه میزان همکاری
پژوهشگران ايرانی نسبتا باالست .از نظر همکاری علمی بین نويسندگان
مقاالت ايرانی؛ با توجه به اينکه ضريب همکاری علمی كه بیش از نیم
بدست آمد و تعداد دو ،سه و چهار نويسنده بیش از يک نويسنده
میباشد ،در سطح خوبی قرار دارد .اين نتايج بر خالف نتايج ساير
مطالعات انجام شده در ايران مانند تحقیق فهیمیفر و طاليی ( )7است
كه تراكم پايینی در شبکه همکاری علمی در حوزه كتابهای
الکترونیکی مقاالت ابسکو پیدا كرده بود .همچنین اين نتايج با تحقیق
انجام شده در اسپانیا ( )2مطابقت دارد كه چگالی قویتری در شبکه هم
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