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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to review the Sciences and Techniques of 

Information Management Journal with scientometrics approach. 

Methodology: Scientometric approach used. All articles in the STIM Journal constitute the 
research population. Data were extracted from the ISC database and analyzed using both 
co-word and co-authorship network techniques. 

Results: Data analysis showed that the co-word network consists of a large subject cluster 

and four sub-clusters. The co-authorship network also consists of two main clusters and several 

sub-clusters. Heidari was the most productive and influential writer on the map. The most 
productive university was Qom University, but the role of Shahid Chamran University of Ahvaz 

and Shahid Beheshti was also significant. Most of the articles had several authors. The results 

show a growing trend in ISC database citation indices for the journal and the articles of this 
journal have been cited from various fields. 

Conclusion: The topics published by this journal cover most of the sub-categories of KIS 

field, and the co-authorship is in a good position. Shahid Chamran University of Ahvaz has a 
prominent role in co-authorship, productive authors and citations in articles published in the 

journal. The journal has been influential in various subject areas. 
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  مقاله پژوهشی

 سنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات مطالعه علم

 49334تا  4931های  طی سال
 

 رضا کریمی
 ایران.، قم، قم دانشگاه، ادبیات و علوم انسانی دانشکده، شناسی دانش و اطالعات علم گروه استادیار،

karimirez@gmail.com 

 اله خادمی روح
ایران ، سمنان، سمنان دانشگاه، تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده، شناسی دانش و اطالعات علم استادیار، گروه

 R.khademi@semnan.ac.ir .)نویسنده مسئول(

 

 چکیده

 سنجی بود. قم با رویکرد علم هدف پژوهش حاضر بررسی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات دانشگاه هدف:

سنجی انجام شده است. تمامی مقاالت نشریه علوم و  این پژوهش پیمایشی بوده و با رویکرد علم شناسی: روش

استخراج شده و با  ISCها از پایگاه  هدهد. داد مقاله(، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می 821فنون مدیریت اطالعات )
 نویسندگی تحلیل شده است. رخداد واژگان و شبکه هم فنون هم

نویسندگی از دو  رخداد واژگان از یک شبکه موضوعی بزرگ و چهار شبکه فرعی و شبکه هم شبکه همنتایج: 

نویسندگی حیدری  ه در نقشه همخوشه اصلی و چندین خوشه فرعی تشکیل شده است. پرتولیدترین و مؤثرترین نویسند
توجه است. بیشتر  بهشتی نیز قابل  چمران اهواز و شهید باشد، اما نقش دانشگاه شهید بوده، دانشگاه قم پرتولیدترین می

 برای نشریه ISCهای استنادی پایگاه  رشدی را در شاخص  نویسندگی بودند. نتایج، روند رو بهمقاالت به شکل چند
 استناد شده است. های مختلفی به مقاالت این نشریه ز حوزهدهد و ا نشان می

شناسی را پوشش  موضوعات منتشر شده توسط این نشریه بیشتر زیرمجموعه علم اطالعات و دانش گیری: نتیجه

نویسندگی،  هم چمران اهواز نقش پررنگی در نویسندگی نیز در وضعیت مطلوبی است. دانشگاه شهید دهد و هم می
های موضوعی مختلفی تأثیرگذار  استناد در مقاالت منتشر شده نشریه دارد. این نشریه بر حوزه پرتولید و پرنویسندگان 
 بوده است.

 

نویسندگی، تولید علم،  رخداد واژگان، هم سنجی، هم نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات، علم ها: کلیدواژه

 شناسی. نشریات علمی، علم اطالعات و دانش

  

                                                           
 21/22/2022 تاریخ پذیرش:؛    20/20/2911 تاریخ دریافت: .1



 222 ... نرشیه علوم و فنون مدیریت اطالعات سنجیمطالعه علم

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 مقدمه .1

دهد.  ترین بخش زندگی افراد بشر است و سنگ بنای جامعه انسانی را تشکیل می ارتباط، مهم
دانند که دو نفر یا بیشتر به تبادل  متخصصین ارتباطات اجتماعی، ارتباط اجتماعی را جریانی می

موضوعی  توان از لحاظ پردازند. ارتباط اجتماعی را می افکار، نظرات، احساسات و عقاید خود می
 به انواعی همچون ارتباط سیاسی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و ارتباط علمی و غیره تفکیک کرد.

توان آن را فرایندی در  رو می ای از ارتباط اجتماعی است. از این بنابراین، ارتباط علمی زیرمجموعه
های  ، آراء و نظریهبه تبادل افکار -های پژوهشی مؤسسات و انجمن -نفر یا بیشتر نظر گرفت که دو
های  موجب آن، پیام دیگر، ارتباط علمی فرایندی است که به  عبارت  پردازند. به  علمی و فنی می

مانند هر شکل دیگر از ارتباط، عناصر اصلی عبارتند از  یابد. به  علمی از منابع به گیرنده انتقال می
تواند  از این عناصر، کانال ارتباطی می (.29۳0منبع پیام، کانال ارتباطی و گیرنده پیام )ریاحی، 

، ها نگاری های شخصی، نامه ها، مالقات شامل اشکال مختلف غیررسمی و رسمی مانند گردهمایی
 انتشارات و مانند آن باشد. یکی از انواع انتشارات مجالت علمی هستند.

علمی  طالعاتا انتقال ها و وسایل ارتباطی، در در کنار سایر کانال تخصصی -علمی  مجالت
 کوتاه بودن، تازگی، دلیل به مجالت این در مندرج دارند. از آنجایی که مقاالت مهمی نقش فنی و

ها و  ن پژوهشیآخر معرفی و سریع توزیع دقیق، های تحلیل بودن، تر ارزان انتقال، سرعت
 اهمیت محققان برای کاری اثر، داوران و صیقل نقادانۀ خصوص به دلیل فرایند داوری و مطالعۀ به 

 میان در تخصصی -علمی رو مجالت این از (،2910 اسدپور، و احمدی بمانیان،(دارد  ییبسزا
شوند )نوبخت،  می محسوب علمی اطالعاتی منابع نیتر مهم از انتشاراتی منابع مدارک و ریسا

 و ملی جهانی، نظر از خود ابعاد ترین گسترده در علمی جامعه ینمایانگر دستاوردها ( و2911
 علمی حیات از ینمودار ای، جامعه هر علمی مجالت گفت توان می یریتعب و به هستند ای منطقه

توجه به  با ن،ی(. بنابرا2911نژاد چمازکتی،  جو لنگرودی و علی آیند )میرحق شمار می به جامعه آن
 جامعه عیوس و وابستگی استفاده استقبال، و علمی نشریات شمارگان و تعداد روزافزون گسترش

 الزم اهمیت مجالت علمی و (2911نژاد چمازکتی،  جو لنگرودی و علی آنها )میرحق به علمی
 دقیق بررسی و ابییمورد ارز نیز خود د،یجد اطالعات ی دهنده ارائه محمل عنوان  به مجالت است

از نشریات علمی را به یکی  فییک و کّمی ( و این امر بررسی2911گیرند )نوبخت،  قرار علمی
(. حتی 2911نژاد چمازکتی،  جو لنگرودی و علی ترین مسائل تبدیل کرده است )میرحق ضروری

( بررسی عملکرد نشریات را بخشی از ترسیم 2912برخی از پژوهشگران مانند قانع و رحیمی )
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 دانند. ای می نقشه علمی در هر جامعه
ی است که به مطالعه کّمی سنج سنجی و کتاب یکی از ابزارهای بررسی مجالت، مطالعات علم

گذاری مورد استفاده  منظور ارزیابی و سیاست تواند به  پردازد و نتایج آن می بروندادهای علمی می
های  های توصیفی و کّمی، از فنون ترسیم و تحلیل نقشه سنجی در کنار شاخص قرار گیرد. در علم

رخداد واژگان،  استنادی، هم متوان به ه شود که می ها استفاده می علمی نیز برای ارزیابی
طریق  از که محتوا است تحلیل از ای شیوه واژگانی هم تحلیلنویسندگی و مانند آن اشاره کرد.  هم
توان  می آن طریق از و شود می حاصل منابع و متون در موجود مفاهیم یا ها هژوا رخدادی هم

 و رویدادهای الگوها شناخت، این از طریق و شناخت را علمی حوزه یا زمینه یک اصلی مفاهیم
 آن مقوالت مفهومی و مفاهیم سلسله مراتبی روابط مفهومی، شبکه ساختار علمی، مفهومی،

 و پنهان کشف الگوهای برای ابزاری واژگانی، هم تحلیل .کرد مدیریت و ترسیم کشف، را حوزه
 .(2911است )احمدی و عصاره،  مفهومی نوظهور رویدادهای

ترین،  تألیفی نیز یکی از اشکال همکاری علمی بوده که آن را ملموس نویسندگی یا هم هم
توان در بررسی همکاری علمی آن را  دانند که می پذیرترین شاخصی می پذیرترین و دسترس رؤیت

 (. 2910مورد بررسی قرار داد )عرفان منش و بصیریان جهرمی، 
مجوز فعالیت خود را دریافت کرد و با  2910ر سال د فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

ی و شناس دانشانتشار اولین شماره خود در آن سال به جامعه علمی حوزه علم اطالعات و 
 2911شده و در سال  ISCسازی در  یهنمای مرتبط دیگر، معرفی شد. همچنین موفق به ها رشته

ی موضوعی اصلی ها حوزهدرجه "ب" را در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد. 
های  یفناورنشریه شامل مدیریت اطالعات، مدیریت دانش، سازماندهی و تحلیل اطالعات و 

ن دیدی و به دست آورد با توجه به اهمّیت موضوعی این نشریه مدیریت اطالعات ذکر شده است.
ی مورد سنج علمنیاز است تا با فنون  ی در مورد این نشریه،سنج علمی ها شاخصکلی نسبت به 

  دهد. یمبررسی قرار گیرد و این مورد مسئله این پژوهش را شکل 
سنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات است  ین، هدف پژوهش حاضر بررسی علمبنابرا

 زیر هستیم: سؤاالتی پاسخ به و برای دستیابی به این هدف، درپ
علوم و فنون مدیریت اطالعات از  از مقاالت منتشر شده نشریه گرفته  شکلنقشه موضوعی ـ 
 به چه شکل است؟  تاکنونابتدا 

از همکاری نویسندگان در انتشار مقاالت در نشریه علوم و  گرفته  شکلنویسندگی  نقشه همـ 
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 به چه صورت است؟  تاکنونفنون مدیریت اطالعات از ابتدا 
 ؟اند بودهکدام  ین واژگان استفاده شده در مقاالت این نشریهپربسامدترـ 
در انتشار مقاالت در نشریه علوم و فنون مدیریت  ها دانشگاهپرتولیدترین نویسندگان و ـ 

 ؟ اند بودهاطالعات کدام 
 نویسندگی مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات در چه وضعی است؟  همـ 

در نشریه علوم و فنون مدیریت، اطالعات بیشترین استناد را دریافت  تاکنون ـ چه مقاالتی
 ؟ اند کرده

 به چه شکل است؟ ISCوضعیت نشریه علوم و فنون مدیریت در پایگاه ـ 
که از  اند پرداختهسنجی  ی و علمسنج کتابی متعددی به بررسی نشریات با رویکرد ها پژوهش

( نشریه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، قانع و 2911زارع فراشبندی و همکاران )جمله: 
بمانیان، احمدی و زبان حوزه فنی و مهندسی،  ( شش نشریه ایرانی انگلیسی 2912رحیمی )
( فصلنامه 2910عرفان منش و بصیریان جهرمی ) مدیریت شهری، ریه( نش2910اسدپور )

( فصلنامه نقد ادبی، 2910پور ) مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، مروتی و حسام
( 2911( مجالت علوم پزشکی ایران، عرفان منش و مروتی اردکانی )2911عرفان منش و نوجوان )

جو لنگرودی  نژاد چمازکتی و میرحق علوم انسانی، علی ای در فصلنامه مطالعات میان رشته
 ،( نشریه اعتیادپژوهی2911مرادی مقدم، خادمی و عربیان ) ریزی،  ( نشریه جغرافیا و برنامه2911)

( نشریه پایش، 2911شمسی، حیدری و چنبری )( بررسی پژوهشنامه مالیات، 2911نوبخت )
 های ترجمه در زبان و ادبیات ( نشریه پژوهش2911)نژاد چمازکتی  جو لنگرودی و علی میرحق
 عربی.

سنجی یک  های متعددی در زمینه بررسی علم در متون غیرفارسی و خارج از کشور نیز پژوهش
انجمن علوم و فناوری  ( نشریه21۳1) 1نشریه انجام شده است، از جمله: میدو و زابروسک

، بهاروی، گارگ و 4رسانی مالزی بداری و اطالع( نشریه کتا0220) 3، تیو، عبداله و کور2اطالعات

                                                           

1. Meadow & Zaborowsk 
2. American Society for Information Science & Technology 
3. Tiew, Abdullah & Kaur 
4. Malaysian Journal of Library & Information Science 
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( 0221) 4، کرولی ال3( نشریه سندپردازی0221) 2سنجی، نقوی علم ( نشریه0229) 1بالی
( نشریه 0222) 8، تانوسکی7( نشریه کتابداری0221) 6، یانگ5پژوهش دامپزشکی آمریکا نشریه

( نشریه نیچر 022۳) 12، االنگو11( نشریه اطمینان از کیفیت آموزش0220) 10، سواین9شیمی هند
دهد که  ها نشان می بندی پیشینه ( مجالت اروپای مرکزی. جمع0221) 14، بوچر13نانوتکنولوژی

ای  سنجی برای بررسی دوره های علم های موضوعی مختلف از روش بسیاری از مجالت در حوزه
بررسی نشریه علوم و فنون سنجی به  اند که در این پژوهش نیز از رویکرد علم خود استفاده کرده

 مدیریت اطالعات پرداخته شده است.

 شناسی روش .2

سنجی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش را مقاالت منتشر  پژوهش حاضر با رویکرد علم
دهد  تشکیل می 2911تا پایان  2910های  علوم و فنون مدیریت اطالعات طی سال شده در نشریه

مقاله جامعه این پژوهش را تشکیل  201این نشریه تاکنون(. در مجموع  )بازه شروع انتشار مقاالت
  استفاده شد. سپس به ISCها از نمایه استنادی علوم پایگاه  آوری داده منظور جمع  داده است. به

 15( و یو. سی. آی. نت2919زاده راوری،  افزارهای راورماتریس )توکلی ها، نرم منظور تحلیل داده
( مورد استفاده قرار گرفتند. از 0220)بروگاتی،  17( و نت درا0220، 16و فریمن )بورگاتی، اورت

                                                           
1. Bharvi, Garg & Bali 
2. Naqvi 
3. Journal of Documentation 
4. Crawley-Low 
5. American Journal of Veterinary Research 
6. Young 
7. Library Quarterly 
8. Thanuskodi 
9. Indian journal of chemistry 
10. Swain 
11. QUALITYASSURANCE IN EDUCATION 
12. Elango 
13. NATURE NANOTECHNOLOGY 
14. Bucher 
15. Ucinet 

16. Borgatti, Everett & Freeman 
17. NetDraw 
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افزارها تبدیل شد.  ها به ورودی قابل قبول برای نرم افزارها، داده رو، برای استفاده از این نرم این
رخداد واژگان و تحلیل شبکه  ها و ترسیم نقشه علمی، از فنون تحلیل هم منظور تحلیل داده به 
رخداد واژگان به معنی وجود دو واژه در یک مدرک است. در این  نویسندگی استفاده شد. هم هم

دهنده محتوای آنها بوده و  روش فرض بر آن است که واژگان و مفاهیم یک مجموعه از مدارک نشان
نویسندگی نیز به معنی  توان شبکه مفهومی را ترسیم کرد. هم رخداد آنها می با محاسبه میزان هم

نویسندگی )هم تألیفی( منجر به تشکیل  مکاری علمی و انتشار آثار علمی مشترک است. این همه
)عرفان منش و  شود که نویسندگی یا شبکه همکاری علمی نیز گفته می ای شده که شبکه هم شبکه

 نویسندگی پرداخت. گرفته از هم توان با ترسیم آن به تحلیل نقشه شکل  ( می2911مروتی اردکانی، 

 ها یافته .3

مقاله در  201، 2911تا پایان  2910ها نشان داد که در مجموع طی سال های  بررسی داده
رخداد واژگان نیز  نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات منتشر شده است. ترسیم و بررسی نقشه هم

گرفته که در   نشان داد که یک خوشه موضوعی اصلی و چهار خوشه فرعی از این مقاالت شکل
 داده شده است.  نشان 2شکل 

 
 گرفته از مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات  رخداد واژگان شکل نقشه هم -1شکل 

رخدادها و به عبارت دیگر ارتباطات، بین  مشخص است، بیشترین هم 2طور که در شکل  همان
ای تخصصی و ه های عمومی، کتابخانه ای، کتابخانه افزارهای کتابخانه موضوعات کتابداران و نرم

های شخصیتی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی،  برخی مسائل سازمانی و روانشناختی مانند ویژگی
سنجی، یک  های فرعی، یک خوشه به مباحث علم هوش فرهنگی و مانند آن بوده است. از خوشه
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های  خوشه به مسائل زنان و خانواده، یک خوشه به مباحث رفتار اطالعاتی و مباحث کتابخانه
 انشگاهی پرداخته است.د

واژگان  011ها در این زمینه نشان داد که پربسامدترین واژگان در میان  همچنین بررسی داده
شناسی و مدیریت دانش بوده  کلیدی استفاده شده در این مقاالت، کتابداران، علم اطالعات و دانش

 نشان داده شده است.  2که پربسامدترین واژگان کلیدی در جدول 
 پربسامدترین واژگان کلیدی استفاده شده -1جدول 

 علوم و فنون مدیریت اطالعات در مقاالت نشریه

 ها کلیدواژه فراوانی

 کتابداران 81

 شناسی علم اطالعات و دانش 82

 مدیریت دانش 82

 دانشجویان 1

 سواد اطالعاتی 1

 های عمومی کتابخانه 6

 بازیابی اطالعات 4

 سنجی علم 4

 اطالعاتفناوری  4

 های دانشگاهی کتابخانه 4

نویسندگی در مقاالت منتشر شده در نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات نیز مورد بررسی  هم
نشان داده شده است. یازده خوشه همکاری علمی در این شبکه  0و ترسیم قرار گرفت که در شکل 

توان گفت حیدری  ک است. میخوشه کوچ 1خوشه بزرگ و  0گرفته که شامل   نویسندگی شکل هم
اند. ضخامت هر کدام از  نویسندگی را با دیگر نویسندگان داشته العابدینی بیشترین هم و حاج زین

نویسندگی به دست آمده،  نویسندگی بیشتر است که با توجه به نقشه هم هم ۀدهند ارتباطات نشان
محمدی بوده است.  ابدینی و ملکالع نژاد و بین حاجی زین ها بین حیدری و قنادی هم نویسندگی

نویسندگی همکاران در یک  های هم دهد که بیشتر خوشه گرفته نشان می بررسی این شبکه شکل 
نژاد، کعب عمیر و عظیمی همگی  گرفته است. برای مثال حیدری، قنادی دانشگاه یا منطقه شکل 

مدی، نوروزی و غالمی و اند و یا مح وابستگی سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز را داشته
 زاده و زندیان از دانشگاه تربیت مدرس و یا خالقی وابستگی سازمانی دانشگاه قم، حسن

 را دارند. العابدینی، رحمانی و اصنافی وابستگی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی زین
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 گرفته در مقاالت منتشر شده  نویسندگی شکل نقشه هم -2شکل 

 مدیریت اطالعاتعلوم و فنون  در نشریه

بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات نشان داد 
بیشترین  اند که دانشگاه در انتشار مقاالت این نشریه مشارکت داشته 11که در مجموع محققانی از 

و دانشگاه تهران های قم، شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی  مقاالت را محققان دانشگاه
ها تمامی  نشان داده شده است. در بررسی داده 0ها در جدول  اند. پرتولیدترین دانشگاه منتشر کرده

های دانشگاه آزاد و دانشگاه  نور در عنوان تولیدات مربوط به واحدهای دانشگاه آزاد و واحدهای پیام
 پیام نور تجمیع شده است.

 علوم و فنون مدیریت اطالعات موسسات در نشریه ها و پرتولیدترین دانشگاه -2جدول 

 رتبه دانشگاه/ موسسه تولیدات

 8 دانشگاه قم 22

 2 دانشگاه آزاد اسالمی 22

 2 دانشگاه شهید چمران 81

 2 دانشگاه تهران 84

 4 نور دانشگاه پیام 82

 5 دانشگاه شهید بهشتی 82

 5 های عمومی نهاد کتابخانه 82

نویسنده در انتشار مقاالت نشریه  091همچنین بررسی نویسندگان نشان داد که در مجموع 
اند. بررسی پرتولیدترین نویسندگان این نشریه نشان  علوم و فنون مدیریت اطالعات مشارکت داشته

، پرتولیدترین 9اند. جدول  العابدینی پرتولیدترین نویسندگان بوده داد که حیدری و حاجی زین
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 دهد. سندگان را نشان مینوی
 پرتولیدترین نویسندگان نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات -3جدول 

 رتبه نویسنده تولیدات

 8 غالمرضا حیدری 1

 2 العابدینی زینحاجی محسن  6

 2 یعقوب نوروزی 5

 2 زاده محمد حسن 5

 2 امیررضا اصنافی 5

 4 مهدی محمدی 4

 4 سعید ملک محمدی 4

ها نشان داد  های مورد بررسی، تعداد نویسندگان هر مقاله بود که بررسی دیگر از شاخصیکی 
اند و مابقی مقاالت  درصد( به شکل دو نویسندگی بوده 01/91) مقاله 01بیشتر مقاالت، یعنی 

نویسندگی مقاالت نشان داده شده و  چند 0اند. در جدول  یک، سه و چهار نویسنده داشته
 اند. ای بوده خص است، بیشتر مقاالت دو نویسندهطور که مش همان

 علوم و فنون مدیریت اطالعات چند نویسندگی مقاالت منتشر شده در نشریه -4جدول 

 تعداد نویسندگان تعداد مقاالت درصد از کل

 یک 81 14/84

 دو 41 21/21

 سه 41 18/26

 چهار 82 85/82

 جمع کل 821 

 پراستنادترین مقاالت. 3-1

های تا حدی کیفی در نظر  عنوان یکی از شاخص  سنجی استناد را به در مطالعات علم
گیرند. بدین منظور مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات در پایگاه نمایه استنادی علوم  می
نشان داده  1مشخص گردید که در جدول  جستجو شد و پراستنادترین مقاالت این نشریه ISCدر 

اند و دو مقاله  استناد دریافت کرده 1اند تاکنون  منتشر شده 11دو مقاله که در سال شده است. 
یا  9اند. مابقی مقاالت کمتر از  استناد دریافت کرده 9هر کدام  11و  10های  منتشر شده در سال

 اند. بدون استناد بوده
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 پراستنادترین مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات -5جدول 

 نویسندگان نویسنده/ مقاله عنوان
سال 

 انتشار

تعداد استناد 

 دریافتی

ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطالعات با استفاده از 
 2282تا  8116 های سالروش همایندی واژگان طی 

 6 8215 غالمرضا حیدری، اله خادمی روح

های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین  رابطه ویژگی
های شهید چمران و  دانشگاههای  کتابداران کتابخانه

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

، پور پیمان جلیل، ابوالفضل اسدنیا
 مهدی بریاجی، وحید احمدی

8215 6 

تاثیر فناوری اطالعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران

 2 8216 سعید غفاری، زاده یاسمن نقی

 2 8214 یونس شکرخواه، عظیمیمحمدحسن  کودک، رسانه و ارتباط متقابل

بررسی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم هم نشان 
دهد که با توجه به موضوع نشریه که مدیریت اطالعات است، در سطح میانی در موضوعات  می

گیری قرار  میمکتابداری، آرشیو، نسخه پژوهی، کسب و کار، مدیریت و حسابداری و علوم تص
همچنین بررسی استنادی نشریه نشان  دهد. ای بودن نشریه را نشان می رشته گرفته است و بین

های دوم و سوم قرار گرفته  رشدی را در این زمینه داشته و در چارک  دهد که نشریه روند رو به می
ت. از آنجا که ارائه شده اس ISCسنجی بدست آمده از پایگاه  های علم شاخص 1است. در جدول 

هایی مانند ضریب تأثیر، مربوط به استنادهای دو سال گذشته است، آخرین ضرایب،  شاخص
سازی و  چون هنوز نمایه -باشد. همچنین با توجه به پیغام پایگاه می 291۳مربوط به سال 

هنوز چارک اعالم نشده است، اما  291۳، برای سال -ها انجام نشده است محاسبات تمام شماره
 دهد. رشدی را نشان می استنادهای محاسبه شده تا این زمان روند رو به 

 ISCسنجی در پایگاه  های علم وضعیت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات در شاخص -6جدول 

 سال
ب یضر

 ریتأث

 %

 خوداستنادی
 چارک

موضوع سطح 

 کالن

میانگین ضریب 

تأثیر در موضوع 

 سطح کالن

 موضوع سطح میانی

ضریب  میانگین

تأثیر در موضوع 

 سطح میانی

8211 

 
28212 

 

N/A 

N/A 2 یت و حسابداریریکسب و کار، مد 2 یعلوم اجتماع 

N/A 2 یریگ میعلوم تصم 2 یعلوم اجتماع 

N/A  2 یعلوم اجتماع 2 یاجتماععلوم 

8216 28841 22 

Q2 28282 یعلوم اجتماع 28255 یعلوم اجتماع 

Q3 28216 یت و حسابداریریکسب و کار، مد 28255 یعلوم اجتماع 

Q3  28255 یریگ میعلوم تصم 28255 یاجتماععلوم 

8215 N/A N/A N/A 28844 یپژوه و و نسخهی، آرشیکتابدار 28842 یعلوم انسان 

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx
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های دیگر، ارتباط استنادی نشریه به  منظور بررسی تأثیر مقاالت نشریه در حوزه همچنین به 
های  دهد که مقاالت این نشریه توسط حوزه بررسی قرار گرفت و نتایج نشان مینشریه نیز مورد 

 نشان داده شده است. ۳اند که در جدول  متنوعی مورد استناد قرار گرفته
 مجالت استنادکننده به مقاالت نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات -7جدول 

 1334 1335 1336 1337 کل  عنوان

 4 88 4 2 81 اتیتمام نشر

 2 2 8 2 8 ییایآموزش علوم در

 2 2 2 2 2 یسنج نامه علم پژوهش

 2 2 2 2 2 یقیر تطبیتفس یها پژوهش

 2 8 2 2 8 یرسان و اطالع یپژوهشنامه کتابدار

 2 2 8 2 8 یدات دامیقات تولیتحق

 2 8 2 2 8 یمال یحسابدار

 2 8 2 2 8 یت دولتیریانداز مد چشم

 8 2 2 2 8 اطالعات یانش نرم و فناوریرا

 2 8 2 2 8 یکاربرد یشناس روان

 8 2 2 2 8 ت اطالعاتیریعلوم و فنون مد

 2 8 8 2 2 یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب یآور فن

 2 8 2 2 8 آموزش یفناور

 8 2 2 2 8 یت نوآوریریمد

 8 2 2 2 8 از جرم یریشگیمطالعات پ

 2 2 8 2 8 یو بالغ یمطالعات زبان

 2 8 2 2 8 یت راهبردیریمطالعات مد

 گیری نتیجه .0

ترین مجراهای ارتباط علمی هستند که محققان در سراسر دنیا  مجالت علمی یکی از مهم
های علمی خود را از آن طریق منتشر کنند. همه مجالت علمی در یک سطح  ها و بحث توانند یافته می

ترین ابزارها، مطالعات  گیرند. یکی از مهم نیستند و با معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار می
سنجی است. این پژوهش به دنبال بررسی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات از دیدگاه  علم
دهنده موضوع آن است،  های یک مدرک نشان سنجی بود. نتایج نشان داد با فرض اینکه کلیدواژه علم
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خوشه موضوعی را  1اند، ساختار موضوعی شامل  مقاالتی که تاکنون توسط این نشریه منتشر شده
دهد. همچنین  شناسی را پوشش می اند که تقریبًا تمامی موضوعات حوزه علم اطالعات و دانش داشته

دهد که موضوعاتی مانند کتابداران، علم اطالعات و  ترین واژگان نشان می بررسی پراستفاده
 باشند.  ترین واژگان مورد استفاده می شناسی، مدیریت دانش، دانشجویان و سواد اطالعاتی مهم دانش

نویسندگی اصلی و چندین  خوشه هم 0نشان داد که در مجموع  نویسندگی نیز بررسی شبکه هم
چمران  خوشه کوچک فرعی تشکیل شده است که در بین دو خوشه اصلی محققان دانشگاه شهید

کند. در خوشه اصلی دیگر، نقش  تری را ایفا می خصوص غالمرضا حیدری نقش مهم  اهواز، به
دهد که هنوز  های این شبکه نشان می تر است. بررسی گره هید بهشتی پررنگمحققان دانشگاه ش

گرفته همکاران یک دانشگاه  های شکل  نویسندگی منسجمی شکل نگرفته و اکثر خوشه شبکه هم
نیز نشان داد که اکثریت  (2911)جو لنگرودی  نژاد چمازکی و میرحق اند. نتایج پژوهش علی بوده

شکل مشارکت  اند، به ریزی منتشر شده نویسندگی در نشریه جغرافیا و برنامه شکل هم مقاالتی که به
 است. ای بوده مؤسسه درون

که  اند که با توجه به این محققان دانشگاه قم بیشترین مقاالت را در این نشریه منتشر کرده
 دانشگاه شهید رسد. دانشگاه آزاد اسالمی و امتیاز نشریه دانشگاه قم است، منطقی به نظر می صاحب 

های بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه تمامی واحدهای دانشگاه آزاد در یک  چمران اهواز در رتبه
نویسندگی  طور که نقشه هم اند، شاید دلیل رتبه باالی این دانشگاه باشد. اما همان عنوان تجمیع شده

ت علمی این نشریه چشمگیر بوده چمران اهواز در تولیدا هم نشان داد، نقش محققان دانشگاه شهید
باشد، چراکه حیدری با وابستگی سازمانی  است. این نقش در پرتولیدترین نویسندگان هم مشهود می

دانشگاه شهید چمران اهواز )و اکنون با وابستگی سازمانی رازی کرمانشاه( بیشترین مقاله را در این 
دانشگاه قم  العابدینی( و )حاجی زینمنتشر کرده است. محققان دانشگاه شهید بهشتی  نشریه

( که 2910های بعدی قرار دارند. نتایج پژوهش عرفان منش و بصیریان جهرمی ) )نوروزی( در رتبه
دیگری در حوزه علم اطالعات  ۀمجل -فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 آبادی، شریف رضایی شان داد که سعیدها ن ، ناهمسو با نتایج این پژوهش بوده است. نتایج آن-است

 عبدالرسول و عصاره فریده کرمی، نورالله بیرانوند، علیجانی، علی رحیم اسماعیل، محمد صدیقه

 سو، نقش دانشگاه شهید اند. تنها نتیجه هم نویسندگی در آن نشریه بوده ترین افراد شبکه هم جوکار مهم
 سو بود. نشریه بوده است که با نتایج این پژوهش همنویسندگی محققان آن  چمران اهواز در هم

نویسنده  درصد مقاالت به شکل تک 20نویسندگی همچنین نشان داد که تنها حدود  بررسی هم
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اند و اکثریت مقاالت به شکل چند نویسندگی منتشر شده است که در این بین بیشترین  بوده
( نیز نشان داد که 2911ع فراشبندی و همکاران )اند. نتایج پژوهش زار مقاالت، با دو نویسنده بوده

بیشتر مقاالت نشریه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شکل دو نویسندگی بوده است. نتایج 
درصد مقاالت پژوهشنامه  21سو با نتایج این پژوهش نشان داد که  ( هم2911پژوهش نوبخت )

اند. نتایج پژوهش شمسی، حیدری و  اشتهاند و مابقی چند نویسنده د نویسنده بوده مالیات، تک
و   نویسنده بوده پایش تک درصد مقاالت نشریه 1/2دهد که تنها  ( نیز نشان می2911چنبری )

اند و مقاالت چهار نویسندگی غالب بوده است. نتایج مطالعه  مابقی به شکل مشارکتی منتشر شده
هش نشان داد که بیشتر مقاالت فصلنامه ( نیز ناهمسو با نتایج این پژو2910پور ) مروتی و حسام
نژاد چمازکی و  اما نتایج پژوهش علی .تألیفی اند تا به شکل هم نویسنده بوده نقد ادبی تک

ریزی به شکل  درصد مقاالت نشریه جغرافیا و برنامه 11( نشان داد که 2911جو لنگرودی ) میرحق
ه که ناهمسو با نتایج این پژوهش است های مشاب نویسندگی بوده است. از دیگر نتایج پژوهش هم
درصد  01( اشاره کرد که نشان داد حدود 2911توان به پژوهش عرفان منش و مروتی اردکانی ) می

 نویسندگی بوده است. ای به شکل تک رشته مقاالت فصلنامه مطالعات بین
اله توسط محققان استناد، سه مق بررسی پراستنادترین مقاالت نیز نشان داد که از چهار مقاله پر

چمران اهواز در  چمران اهواز نگاشته شده و در کل نقش محققان دانشگاه شهید دانشگاه شهید
 نویسندگی، پرتولیدترین نویسندگان و پراستنادترین مقاالت پررنگ بوده است. نقشه هم

نشان از  ISCسنجی نشریه علوم و فنون مدیریت اطالعات در پایگاه  های علم بررسی شاخص
دهد که مقاالت این  خصوص نتایج مجالت استنادکننده نشان می  دارد. به رشد نشریه  روند رو به

 های مختلفی مورد استناد قرار گرفته است. نشریه توسط حوزه

  های آتی پیشنهاد برای پژوهش .5

شود تحلیل استنادی نیز انجام شود تا وضعیت منابع و استنادهای مورد استفاده  پیشنهاد می
 توسط مقاالت نشریه علوم و فنون نیز مشخص شود.
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