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 مقدمه
هیای اطالعیاتی نيیز در حیا      در عصر حاضر به موازات افزايش حجیم اطالعیات محمیل   

پژوهشیی چیه در قالیب چیاپی و چیه در قالیب       -علمیی  تجیال اند، بیا ايی  حیا  م   دگرگونی

های علمی و فنی جديید  الکترونيکی هنوز يکی از منابع و بسترهای مهم انتقا  اطالعات و يافته

و پژوهشیی بیه عنیوان     ها به واسطه محتوای علمیشوند. به دليل ارزشمند بودن آنیمحسوب م

گيرند، بنیابراي ، مقیاتت منتشیر    توجه قرار میها مورد منابع مهم در انجاش تحقيقات و پژوهش

 های تحقيقاتی پژوهشگران حائز اهميت هستند.شده در اي  مجالت به خاطر ارائه يافته

ها از جملیه تیازگی و   خاطر داشت  برخی ويژگیت علمی بههای منتشر شده در مجالمقاله

ارائه مطالب بکیر و تیازه، ارائیه    ر نويسنده به خواننده، هی مطالب، سرعت انتقا  نتايج تفککوتا

تیر، دسترسیی   های پيچيده علمی و فنی، چاپ و توزيع سريعهای بسيار دقيق از موضوعتحليل

های اهل فی ، و بیاتخره تنیوع مطالیب و     ها، انتقادها و بررسیتر، معرفی آخري  پژوهشآسان

بيت بيشتری دارند و از نرر تر، معموتٌ برای پژوهشگران جذاشکل ارائه و گاه زبان و بيان سهل

(. گارفيلید  1377)سلطانی،  های علمی دارای کاربرد بيشتری هستندپژوهش نيز نسنت به کتاب

پردازد با يک اسیتناد حمايیت و   بر اي  باور است که هر جمله يک مقاله که به بررسی متون می

دهنیده  ثیر علمیی نشیان   ا (. معموتً ارجاعات به يیک 1377عصاره،  ازنقل به ) شودپشتينانی می

باشید.  میی دهنده نفوذ و تاثير علمی آن مننیع برآثیار ارجیاع دهنیده     مراجع مرتنط با آن و نشان

 سنجی است.های رايج علمه و تحليل ارجاعات علمی يکی از روشامروزه تجزي

 هر دانشمندان مشارکت علمی، ميزان توليدات بحث در مهم موضوعات از ديگر يکی

در ارتناط با  ها است.مقاتت آنعلم و توجه پراکندگی و رابطه نويسندگان و  دپيشنر در کشور

 توان به اي  نکته اشاره نمود که:ضرورت افزايش همکاری علمی در جامعه، می

ت ؛ زيرا اخيراً تعداد زيادی از مجالاي  نوع تعامل به خودی خود در حا  افزايش است

دهند و مقاتت چند نشان می ای از خودنويسنده خارجی تمايل کمتری به پذيرش مقاتت تک

ص به رشتة   که اثری که با مشارکت چند متخصدهند؛ با اي  استدتای را ترجيح مینويسنده

تحرير درآمده، به احتما  زياد معتنرتر از اثری است که توسط يک نويسنده توليد شده است. 

ای کمتر مورد استناد واقع ت چند نويسندهای در مقايسه با مقاتهمچني  مقاتت تک نويسنده
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المللی نيز باعث ايجاد تعامل بيشتر ی و بي ها و مجامع در سطح ملزاری کنگرهشوند. برگمی

 (.1384شود )عصاره، ميان انديشمندان می

ه يافتگی هر کشور را توان و ظرفيیت  العات، بارزتري  شاخص توسعامروزه و در عصر اط

هیای علمیی   تطوری که ارزيابی کمیی و کيفیی فعاليی   دانند، بهمیآن کشور ی توليد علمی و فن

و  1دو بیروو (. 1373)اعتمیاد،   باشید می "سنجیعلم" امروز يکی از مناحث مطرح تحت عنوان

سینجی را در راسیتای   سنجی را ابداع کردند. آنهیا علیم  ند که واژه علماولي  کسانی بود 2کارنوا

 (  1376گوپتا، اتيک تعريف کردند. )س گيری فرآيند انفورماندازه

توانید عنصیری مفيید و کارآمید بیرای      سینجی، میی  های علمانتشار مداوش و منرم شاخص

بیر تجزيیه و    گذاری در زمينة علوش مختلف باشد. اسیاس ايی  علیم   مديريت تحقيق و سياست

های ثنت پروانه، مترها شامل مقاتت علمیالعاتی استوار است که اي  پاراتحليل پارامترهای اط

هیا و  تباشیند. نتیايج ارزيیابی فعاليی    العات انتشار يافتة علمی میی طور کلی اط اختراع، ... و به

های علمی و پژوهشی جامعة مورد بررسیی  تعلمی ضم  اينکه معرف وضعيت فعاليتوليدات 

در  3توسیعه  ريزی در امر تحقيق وتواند عنصری مفيد و کارآمد برای مديريت و برنامهاست، می

 های مختلف علمی باشد.  زمينة حوزه

 "4قانون لوتکا"کننده خود را منتشر کرد که بعدها اثر تعيي  1926آلفرد جِی. لوتکا در سا  

ی منتشر کرد، نشان داد که بي  به عنوان يک قاعدة کل1926در سا  چه لوتکا آن .ناميده شد

آورند نوعی رابطه معکوس وجود وجود میه ب ها راها و تعداد افرادی که نوشتهتعداد نوشته

کنند در دارد. وی به اي  نتيجه رسيد که تعداد بسياری از افراد تعداد کمی نوشته توليد می

کنند. پس از انتشار مقاله اصلی که تعداد اندکی از افراد تعداد زيادی نوشته توليد میحالی

های مختلف صورت گرفته است. در حوزهلوتکا، تحقيقات زيادی درباره بازدهی نويسندگان 

ها نرر لوتکا اند که نتايج پژوهشمتونی که بر پايه اي  تحقيقات شکل گرفته اغلب ادعا نموده

 اند. را اثنات يا حمايت کرده

                                                           
1. Dobrov, G. M.  

2. Karenoi,  A.A. 
3. Research & Development (R&D) 

4 .Lotka’s Law 
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-های کمّی برای پی بردن به انگاره رايج توليد نوشتهدر دو دهة گذشته نيز استفاده از روش

رواج يافته است. تقريناً همه کسانی که به مطالعه تعداد انتشارات مؤلفیان  وری از آنها ها و بهره

هیای منتشیر شیده يیک     اند که تعداد نوشیته اند، اي  نکته را زيربنای کار خود قرار دادهپرداخته

مؤلف، معرف مقدار سهم وی در آن رشته علمی است. امیروزه بیرای تعيیي  سیهم هريیک از      

-اند از سیه روش اسیتفاده میی   تاب يا مقاله واحدی را توليد کردهمؤلفانی که به طور مشترک ک

به مؤلفان سهم برابری . 2شود؛ گيرد و شمارش میوجه قرار می  مورد ت. فقط مؤلف او1کنند: 

سهمی از امتيازهای يک اثر بیه هیر   . 3گيرند؛ مؤلفان مورد شمارش قرار میشود و کليه داده می

  را مورد استفاده قرار داد. از مطالعاتی کیه  لوتکا روش اويابد. يک از مؤلفان اثر اختصاص می

 شود:با استفاده از روش لوتکا انجاش گرفته است، دو نکته با اهميت استنناط می

هیايی کیه منتشیر    دهی به دانش بشری و تعداد نوشتهالف. بي  سهم نسنی محققان در شکل

 کنند، رابطه مثنت وجود دارد.می

درصید بقيیه    40نويسیند و  رصد از نويسندگان، هر يک فقط يک مت  میی د 60ب. حدود 

 .شودها تحت قانون لوتکا توزيع مینوشته

بدي  ترتيب با شناسايی تعداد اندکی افراد که بيشتري  نوشته را در موضوعی مشخصی بیه  

 هیای هیر حیوزه   ی از کیل نوشیته  های آنها که درصد خاصاند و تهيه نوشتهص دادهخود اختصا

دهی دانش بشری نقش داشیته  دهد، به درصد باتيی از مطالنی که در شکلعلمی را تشکيل می

 (. 1377)ديانی،  يابيماست دست می

وری، پيشرفت های مختلف علمی، تأثير بسزايی در بهرهيک از رشته ارتقاء سطح علمی هر 

مطالعاتی پژوهشیگران ايی     هایتوجه به يافته ،و توسعة همه جاننة هر کشور دارد. بدون ترديد

در ها در بهنود کيفيت ارائه نتايج علمی اي  رشیته مفيید واقیع خواهید شید.      و ارزيابی آنرشته 

-ات علمیی و پژوهشیی زمیي    بررسی مقاتت منتشر شده در نشیري  مطالعه وپژوهش حاضر با 

 1388 تیا  1383بیازه زمیانی    در شناسیی پژوهشیگران رشیته زمیي     عملکیرد به بررسی شناسی 

 شود.پرداخته می

-گیذاری توان بستری مناسب و میؤثر در سياسیت  ترديد با ارائه نتايج پژوهش حاضر، میبی

های علمی در ارتناط با اي  رشته ايجاد نموده و در نهايت در انترار رشد، پيشیرفت و توسیعة   
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ي  هدف ابر اي  قرار منسجم علمی در راستای خدمت به توسعة علمی در سطح کشور باشيم. 

پژوهشیی   -ات علمیی رفتار استنادی نويسیندگان در نشیري  پژوهش، بررسی وضعيت الگوهای 

از  برخیی باشید. در ايی  راسیتا    میی  1388تا  1383های بي  سا شناسی فارسی در حيطة زمي 

به منرور سنجش وضعيت الگوهیای رفتیار    د.گيرسنجی مورد استفاده قرار میمهای علشاخص

 اتت پژوهشی ذيل مدنرر قرار گرفت:استنادی نويسندگان سو
 

 یفارسی  یپژوهشی – یعلم مجالت در( گروهی و فردی) مؤلفان اساس بر هاهمقال توزيع .1

  است؟ چگونه 1388-1383 یزمان بازةدر  یشناس يزم  حوزه

 ؟دارد مطابقت لوتکاة قاعد با مطالعه مورد در حوزة مقاتت . آيا توزيع نويسندگان2

 یپژوهشی  – یعلمی  مجیالت  در یبررس مورد هایلهمقا در سندگانينو یهمکار . ضريب3

  است؟ چگونه 1388-1383 یزمان ةباز در یشناس يزم حوزه یفارس

 در یشناسی  يزمی  حوزه یفارس یپژوهش – یعلم مجالت در سندگانينو . توزيع فراوانی4

 ؟چگونه است ،شده منتشر هایمقاله ه به حجمبا توج 1388-1383 یزمان ةباز

–  یعلمی  مجیالت  یاطالعیات  یهیا محمیل  انیواع  در  هالهمقا سندگانينو یاستناد رفتار. 5

 است؟ چگونه 1388-1383 یزمان بازة در یشناس يزم حوزه یفارس یپژوهش

 یپژوهشی –  یعلمی  مجیالت رشد توليدات علمی، در مقايسه با تعداد نويسیندگان   . روند6

 ؟چگونه است 1388-1383 یزمان ةباز در یشناس يزم  حوزه یفارس
 

 پیشینه پژوهش 
هیای بيشیماری   پیژوهش  نويسندگیو مطالعه الگوی هم در زمينه مطالعات و رفتار استنادی

 ذکیر هايی که قرابت بيشتری با پژوهش حاضر دارنید،  صورت گرفته است؛ بنابراي  به پژوهش

 گردد.می

حصیيالن حیوزه علیوش زمیي      التفیار   مربیوط بیه   هاینامهپايان( با بررسی 1380صديقی )

، نشیان داد کیه   علمیی ايیران   موجیود در مرکیز اطالعیات و میدارک     1378تیا   1369های سا 

درصید اختصیاص    57/29درصد و پس از آن کتیاب بیا    43/36تري  استناد به نشريات با بيش

تیري   کیم  .باشیند مننع در حوزه مورد مطالعه می استنادتري درصد کم 49/5ها با نامهدارد. پايان
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تري  نیيم عمیر مربیوط  بیه     بيش سا  و 09/6ها با نيم عمر مربوط به خالصه مقاتت کنفرانس

   .سا  بود 28/15نشريات با 

 رکورد 22617 تعداد بررسی در بخشی از پژوهش خود، با (1388زاده و عصاره )پشتونی

 اند،نمايه شده 0082 تا 2000 زمانی محدودة در 1پايگاه وب آو ساينس در که حوزة کشاورزی

 با مشخص کردند. مقاتت مورد بررسی حوزه اي  در بي  نويسندگان را گروهی همکاری ميزان

ميزان ضريب  متوسط مقدار تحرير درآمده بودند. محاسنة رشتة به کشور 173 همکاری

ی داد ميزان روحية همکارمحاسنه شد، که نشان می 5/0همکاری علمی بي  نويسندگان برابر با 

 در بي  نويسندگان مقاتت در وضع نسنتاً مطلوبی قرار دارد.

تحقيقیات  " عنوان مقالیه تحقيقیی مجلیه    43( به تحليل استنادی 2001) 2کومارداس و س 

 85دهد کیه بیيش از   نويسندگی نشان میاند. نتايج حاصل از مطالعه الگوی همپرداخته "3هندی

 درصید اسیتنادها در ايی     73/88روهی دارنید.  درصد پژوهشگران تمايل به تأليف و پژوهش گ

 پژوهش مربوط به مجالت بوده است.

نامة خود به اعتناريابی قاعدة لوتکا در حوزة ذخيره و ( در بخشی از پايان2004زاده )هاشم

پرداخت. با  2000تا  1981های ای اطالعات در پايگاه اطالعاتی ليزا طی سا بازيابی رايانه

شان و با اجرای آزمون کولموگراف اسميرنوف با ندگان و تعداد مقاتتاستخراج ناش نويس

درصد مشخص شد که الگوی نويسندگی موجود در بي  نويسندگان، در دو حالت  99اطمينان 

 با قاعدة لوتکا مطابقت دارد. -با در نرر گرفت  همة نويسندگان و نويسندگان او  -

ی در مقاتت علم نجیوش در پايگیاه سیاينس    ( در بررسی ميزان همکاری علم2005) عصاره

های گروهی به اي  نتيجه دست يافت که بيشتر همکاری 2004تا  2000های سا  طی 4دايرکت

صورت گرفته است و ميزان مقاتت منتشر شیده   2004و  2003های در اي  رشته در طو  سا 

مقاله نجوش که توسط  419طوری که تعداد  توسط نويسندگان همکار قابل مقايسه بوده است به

های مورد بررسی منتشر شده است، در ايی  پايگیاه   کشور در سا  37نويسنده همکار از  2761

                                                           
1. Web of Science 

1. Kumardas & Sen 

3 .Indian Research 

4. Science direct 
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نفیر بیوده اسیت و ضیريب      6/6طیور متوسیط    وجود دارد که تعداد نويسندگان در هر مقاله به

مريکیا بیا   المللی، آبه دست آمد. در ضم  در زمينة همکاری بي  499/0همکاری گروهی برابر 

 .    قرار گرفتکشور در مقاش او 37مشترک در بي  درصد( مقالة  24) 139

رسانی انجاش داد، العدر حوزة پژوهشگران کتابداری واط ( قاعدة لوتکا را2008)1اسکيو

-العو اط های وی نشان داد که الگوی نويسندگی در بي  پژوهشگران حوزة کتابداریيافته

العاتی عدد از پايگاه اط 1856های مورد مطالعه ناق دارد. تعداد مقالهرسانی با قاعدة لوتکا انط

دگان تنها يک مقاله درصد نويسن 18/64ها نشان داد که آی. اس. آی. استخراج شدند. يافته

شدند. نتيجة آزمون کولموگراف اسميرنوف نيز نشان ه تحت قاعده لوتکا توزيع میداشتند و بقي

از ارزش  های مشاهده شده و مورد انترار کمترهده شده در بي  دادهداد که مقدار اختالف مشا

 بحرانی آزمون است و بنابراي  قاعدة لوتکا تأييد شد.  دست آمده از حدعددی به

ط پژوهشگران مقاتت منتشر شده توس 220( به بررسی 2009) 2در پژوهشی اکاکاندلوا

ص کردن ميزان ضريب همکاری علمی با هدف مشخ 2007-2002های دانشگاه زامنيا طی سا 

دست آمده با و الگوی نويسندگی پرداخت. نتايج نشان داد که بيشتري  ضريب همکاری به

حاکی از وجود بيشتري  ميزان همکاری علمی در اي  سا   2004درصد در سا   91/0ميزان 

بي   ص شد که ضرايب همکاری درديگر مورد بررسی است. همچني  مشخهای نسنت به سا 

داری بي  ميزان توليد های مختلف متفاوت است. همچني  وی نشان دارد رابطة معنیرشته

مقاتت و ميزان همکاری وجود دارد. توزيع پژوهشگران دانشگاه زامنيا در بي  مقاتت، با 

 قاعدة لوتکا مطابقت داشت. 

رفته است. سنجی صورت گهای مختلفی در حوزه علمشد که پژوهشمشاهده  ،در مجموع

های ها موضوعات تحليل استنادی، ميزان توليدات علمی و همکاریدر اغلب اي  پژوهش

 و های مربوط به مطالعات سنجشیاند. تعداد زيادی از پژوهشعلمی پوشش زيادی داشته

بع ها برای هر مقاله، زبان و نوع مناها، فراوانی و ميانگي  ارجاعبر مطالعة منابع مقاله آنهااهداف 

اد که های مورد بررسی نشان دمورد استناد متمرکز شده بود. مرور اي  مطالعات در حيطه

                                                           
1. Askew 

2. Akakandelwa 
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ويسندگان کليدی، کهنگی متون، تنوع موضوعی و ت هسته، ننتايجی از قنيل؛ تعيي  مجال

دست آمده است. در بحث همکاری های مختلف بهالعاتی در حوزههای اطشناسايی محمل

شود که ميزان همکاری علمی بي  ها در خارج و داخل کشور مشاهده میعلمی، با مرور پيشينه

ی گروهی را در بي  های مختلف تعيي  گرديده است و سطح روحية همکارنويسندگان حوزه

های مربوط به قاعدة لوتکا، نشان داد که در ص نموده است. بررسی پيشينهنويسندگان مشخ

ه قرار نگرفته و تنها در برخی ور چشمگيری مورد توجطها بهژوهشداخل ايران اي  قاعده در پ

-ها به صورت گذرا به آن پرداخته شده است. در خارج از کشور برخالف پژوهشاز پژوهش

های فراوانی در ارتناط با قاعدة لوتکا صورت گرفته است. از های انجاش شده در ايران پژوهش

ص شد که در اي  ة لوتکا، مشخمورد بکارگيری قاعد های انجاش شده درمرور پژوهش

تعيي   نيز های نويسندگی آنهاها نويسندگان کليدی و هسته شناسايی شده و الگویپژوهش

در  نويسندگی در ارتناط با قاعده لوتکاتحقيق حاضر در پی تعيي  الگوی  بنابراي شده است. 

 باشد.یم 1388تا  1383شناسی در فاصله زمانی پژوهشی حوزه زمي  -مجالت علمی

 پژوهش روش
برای انجاش اي  پژوهش از روش کتابسنجی استفاده شده است. در همي  راستا از تحليل 

برای سنجش علمی بي  نويسندگان  1همکاری استنادی برای تحليل مآخذ و از شاخص ضريب

جهت محاسنه ضريب همکاری علمی نويسندگان، استفاده شده است. ميزان همکاری علمی 

بندی گرديدند و در نهايت براساس فرمو  زير شان رتنهساس تعداد نويسندگانمقاتت برا

 محاسنه گرديد.

 
Fj  تعداد مقاتت تأليفی داری =j  نويسنده؛j( نويسنده،  2نويسنده،  1= مقاتت تأليف شده

= بيشتري  تعداد نويسنده در K= تعداد کل مقاتت تأليفی منتشر شده؛ وNنويسنده و ...(؛  3

 (.1386 ،2ژان تاگ مقاله )آجی فروکی و يک

                                                           
1  . Collaboration coefficient (CC) 

2.Ajiferuke& Jean Tague.  
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جويی شد. وری علمی نويسندگان، از قاعدة لوتکا بهرهمنرور تعيي  ميزان بهرههمچني  به

برای اجرای قاعدة لوتکا، تک تک نويسندگان به صورت مجزا به نسنت تعداد مقاتتی که 

تعداد مقاتتی که تأليف  بندی شدند به نحوی که تعداد نويسندگان ودسته اند،تأليف کرده

های مشاهده شده، محاسنه های مورد انترار را براساس دادهاند مشخص شود تا بتوان دادهکرده

 کرد.

شناسیی موجیود در مجیالت    جامعة آماری شامل تماش مقاتت منتشر شده در حیوزة زمیي   

و فناوری،  پژوهشی مورد تأييد کميسيون بررسی نشريات علمی وزارت علوش، تحقيقات-علمی

است که با مراجعه به پايگاه اينترنتیی وزارت علیوش،    1388-1383منتشر شده در فاصله زمانی 

شناسی سا  شیروع اعتنیار   دسته از نشرياتی که در رشتة زمي فهرست آن ، تحقيقات و فناوری

 و قنل از آن بود به شرح ذيل تعيي  گرديد: 1383آنها سا  

 بلورشناسی و کانی  انجم انتشارات از  یمجلة بلورشناسی و کانی شناس

 ؛شناسی

  شناسی ايران از انتشارات پژوهشکدة علوش پايه کاربردی فصلنامة زمي

 جهاد دانشگاهی؛

 شناسی و اکتشافات معدنی مي فصلنامة علوش زمي  از انتشارات سازمان ز

 کشور؛

  شناسی ايران.سی ايران از انتشارات انجم  زمي شنامجلة زمي 

مورد تأييد قرار  82شناسی ايران در سا  سی ايران از انتشارات انجم  زمي شنازمي  مجلة

لذا از جامعة پژوهش حذف اره از آن تا کنون منتشر شده است؛ ا فقط يک شمگرفته بود، ام

 عنوان جامعة پژوهش برگزيده شدند. ة بهو در نهايت سه عنوان مجل گرديد

برداری انجاش شده است. مشخصات کتابشناختی فيشصورت ها بهآوری دادهشيوة جمع

ای مشخصات مربوط به استنادها بر های جداگانهمقاتت روی فيش يادداشت گرديد و در فيش

افزار اساس نوع مننع، نويسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سا  نشر و زبان؛ يادداشت و در نرش

گرديد. با توجه به مقتضيات پژوهش، به تفکيک اطالعات گردآوری شده، وارد  SPSSآماری 

پژوهش ها با استفاده از نرش افزار مذکور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچني  در اي  داده
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وری علمی لوتکا و مطابقت الگوی نويسندگی موجود از آمار هجهت آزمايش قاعده بهر

استفاده گرديده است.  1تکاافزار لوقالب نرش استنناطی و از آزمون کولموگراف اسميرنوف در

، اسکيوو ؛ 2004زاده، ؛ هاشم1985، 2پائو :های مشابه )ماننداي  آزمون در بسياری از پژوهش

 ( مورد استفاده قرار گرفته است. 2008

 هاي پژوهشیافته
در ارتناط با چگونگی توزيع مقاتت بر اساس مولفان در  گويی به سوا  او به منرور پاسخ

از روش  1388تیا   1383هیای  شناسیی بیي  سیا    پژوهشی فارسی حوزه زمي –مجالت علمی

 ارائه شده است. 1تحليل استنادی استفاده شد که نتايج آن در جدو  

 

 1388تا  1383بي   (گروهی و فردی) مؤلفان اساس بر هاهمقال . توزيع1جدو  
الگوي 

 گینویسند
 
 
 
 
 
 

 سال

 سه نویسنده دو نویسنده یک نویسنده
ار نویسنده و چه

 بیشتر
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 مق
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ن

 

1383 6 10 29 15 18 6/9 10 3/6 63 

1384 16 27 36 2/18 24 8/12 17 7/10 93 

1385 14 7/23 43 7/21 34 1/18 21 2/13 112 

1386 12 4/20 26 1/13 31 5/16 22 8/13 91 

1387 4 5/6 35 7/17 44 4/23 56 2/35 139 

1388 7 9/11 29 6/14 37 7/19 33 8/20 106 

ها جمع مقاله
 و درصدها

59 100 198 100 188 100 159 100 604 

 

 

                                                           
1  . Lotka 1.02 

2. Pao 
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درصد در  12/97 با 1387های مورد بررسی سا  بي  سا د شوهده میهمانگونه که مشا

تري  ميزان همکاری درصد کم 80/82 با 1384مقاتتی با دو نويسنده و بيشتر، باتتري  و سا  

اند. تعداد مقاتت دارای يک نويسنده در سا  گروهی بي  نويسندگان در نگارش مقاتت داشته

ای به سا  ت يک نويسندهاقل تعداد مقاتيشتر است و حديگر بهای دنسنت به سا 1384
الگوی نويسندگی غالب در بي  مقاتت تأليف شده مربوط به مقاتت دارای  .ق داردتعل 1387

دو نويسنده است و تعداد مقاتت با سه نويسنده و تعداد مقاتت با چهار نويسنده و بيشتر به 

کمتري  تعداد را نسنت به ، مقاتت داری يک نويسنده گيرند.های بعدی قرار میترتيب در رتنه

 دهند. مقاتت چند نويسندگی تشکيل می
مقاله  59الذکر، فقط مقالة مورد بررسی در دورة زمانی فوق 604ی از مجموع طور کل به

درصد( حاصل همکاری  23/90درصد( داری يک نويسنده بود و باقيمانده مقاتت ) 78/9)
 باشد.یفان ملگروهی مؤ

که برای اي  LOTKA 1.02 افزار مخصوص گويی به سوا  دوش از نرشبه منرور پاسخ
افزار مذکور برای اجرای نرش( استفاده شد. 2000 1منرور طراحی شده است )روسو و روسو

استفاده شده است.  2های نکويی برازشآزمون کولموگراف اسميرنوف به عنوان يکی از آزمون
های مشاهده شده، بر اساس فرمو  لوتکا های مورد انترار را با در نرر گرفت  دادهافزار، دادهنرش

های مورد انترار و کند و بيشتري  ميزان اختالف بي  درصد فراوانی تجمعی دادهمحاسنه می
دست آمده با مقدار کند.  سپس با مقايسة اي  اختالف بهص می( را مشخmaxD) مشاهده شده

p-value  90و  95، 99ه در هريک از سطوح اطمينان دهد که فرضيشده، نشان میمحاسنه 
-پژوهشی رشتة زمي  - ات علمیآزمايش قاعدة لوتکا در بي  نشري شود.می 3تأييد يا رد درصد

 شود:های مورد مطالعه، ميان نويسندگان مقاتت در دو حالت آزمايش میشناسی در طو  سا 

شناسی در نرر پژوهشی رشتة زمي  - ات علمینشريهمة نويسندگان مقاتت در : الف

 شود؛شوند و به هر کداش يک سهم داده میگرفته می

-  سهم داده میشوند و به نويسنده اور گرفته می  مقاتت در نرب: فقط نويسندگان او

 شود. 

                                                           
1. Rousseau, B & Rousseau, R 

2  . Goodness of fit 

3  . OK or Failed 
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 آزمایش قاعدة لوتکا با در نظر گرفتن همه نویسندگان مقاالت  الف(
رش شده و تعداد شما ،اندتعداد همة نويسندگانی که در تأليف مقاتت شرکت داشته

 (. 2)جدو   ص شده استمقاتت تأليفی آنها نيز در ستون مقابل مشخ
 

 1388تا  1383هاي بین سالة نویسندگان و تعداد مقاالت توزیع فراوانی هم .2جدول
 تعداد

 مقاالت

 تعداد
 پدیدآور

 فراوانی
 نسبی

 نیفراوا
 تجمعی

 تعداد
 مقاالت

 تعداد
 پدیدآور

 فراوانی
 نسبی

 فراوانی
 تجمعی

1 660 701/0 701/0 9 4 004/0 982/0 

2 142 151/0 852/0 10 2 002/0 984/0 

3 51 054/0 906/0 11 4 004/0 988/0 

4 29 031/0 937/0 12 1 001/0 989/0 

5 12 013/0 95/0 13 3 003/0 992/0 

6 10 011/0 961/0 14 3 003/0 995/0 

7 13 014/0 975/0 15 1 001/0 996/0 

8 3 003/0 978/0 17 3 003/0 1 
 

مربوط بیه تعیداد مقیاتت      productsهای ارائه شده در نرش افزار به صورت دو ستونداده

-مربوط به تعداد نويسندگان وارد شده است. همانگونه که نتيجه آزمون نشیان میی    sourcesو

دست آمده بي  درصد از ميزان خطای به 99دست آمده در سطح اطمينان دی بهدهد، ارزش عد

تیوان گفیت   . بنیابراي  میی  value)-<pmax(D های مشاهده شده و مورد انترار بيشتر استداده
پژوهشی مورد مطالعیه بیا در    –الگوی نويسندگی مقاتت علمی منتشر شده در نشريات علمی 

 قاعدة لوتکا مطابقت دارد. نرر گرفت  همه نويسندگان، با 
 

 
 . آزمون کولموگروف اسميرنوف با در نرر گرفت  همة نويسندگان1شکل 
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 ل مقاالتوتکا با در نظر گرفتن نویسنده اوب( آزمایش قاعدة ل
، بیه نويسیندگان او    3های ارائه شده مربیوط بیه نويسیندگان مقیاتت در جیدو       در داده

گرفته نشیدند.  ش و بيشتر( در نرر )نويسندگان دو يسندگانة نومقاتت يک سهم داده شده و بقي

 ها در ستون مقابل ارائه شده است.  رش شده و تعداد مقاتت تأليفی آن  شماتعداد نويسندگان او
 

 1388تا  1383 هايبین سال ل و تعداد مقاالت. توزیع فراوانی نویسندگان او3جدول 
تعداد 
 مقاالت

تعداد پدید 
 آور

فراوانی 
 نسبی

فراوانی 
 تجمعی

كل 
 326 759/0 759/0 327 1 مقاالت

2 70 162/0 921/0 140 

3 18 042/0 963/0 54 

4 10 023/0 986/0 40 

5 1 002/0 988/0 5 

6 1 002/0 99/0 6 

7 1 002/0 992/0 7 

8 2 005/0 997/0 16 

10 1 002/0 1 10 

 604   431 جمع

 

درصید از ميیزان    99دست آمده در سطح اطمينیان  هباتوجه به نتيجه آزمون، ارزش عددی ب
 .value) -<pmax(Dهای مشاهده شده و مورد انترار بيشتر اسیت دست آمده بي  دادهخطای به

پژوهشی ـ ات علمیتوان گفت الگوی نويسندگی مقاتت علمی منتشر شده در نشريبنابراي  می
 لوتکا مطابقت دارد. مورد مطالعه با در نرر گرفت  نويسندگان او ، با قاعدة

 

 
 . آزمون كولموگروف اسمیرنوف با در نظر گرفتن نویسندگان اول2شکل 



74  1395 انو تابست ، بهار1، شماره هشتممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال 

پرسش سوش پژوهش در پی تعيي  ضريب همکیاری نويسیندگان مقیاتت مجیالت حیوزه      

ضیريب همکیاری گروهیی    باشید.  میی  1388تیا   1383هیای  شناسی در بازه زمیانی سیا   زمي 

 تیر باشید، نشیانگر آن   بیيش  5/0. اي  عدد هرچه از از نويسندگان عددی بي  صفر و يک است

تیری قیرار دارد و هرچیه بیه عیدد صیفر       ست که همکاری بي  نويسندگان در سطح مطلیوب ا

دهندة ضعيف بودن ميزان همکاری گروهی بي  نويسیندگان اسیت )آجیی    تر باشد، نشاننزديک

، و قیرار دادن مقیادير در   1دو  های ارائه شده در ج(. براساس داده1998، 1ژان تاگ روکی ويف

 آيد. دست میفرمو ، ضريب همکاری علمی در هر سا  به

بيشتر  5/0های بررسی از ، ضريب همکاری گروهی در طو  سا 4با توجه به جدو  

-دارای بيشتري  ميزان همکاری بي  نويسندگان در ميان سا  64/0با ميزان  1387است. سا  

ي  ميزان همکاری گروهی مشاهده شده در بي  نويسندگان، به های مورد بررسی است. بيشتر

و  1383های مچني  اي  ميزان در سا ق دارد. هتعل 1386و  ،1388، 1387های ترتيب به سا 

های مورد مطالعه مربوط يکسان است. کمتري  ميزان همکاری گروهی در بي  سا  تقريناً 1385

  سا  او 4مده است ضريب همکاری در نيز آ 8 گونه که در جدو است. همان 1384به سا  

تا  60/0است. اي  ميزان در دو سا  آخر مورد بررسی به  مقدار  55/0تا 50/0مورد بررسی بي  

 افزايش يافته است.  64/0

 1388 تا 1383هاي بین سالضریب همکاري نویسندگان  .4جدول 

 ضریب همکاري علمی تعداد مقاالت سال

1383 63 54/0 

1384 93 50/0 

1385 112 54/0 

1386 91 55/0 

1387 139 64/0 

1388 106 60/0 

 56/0 ميانگي  

 

                                                           
1  . Ajiferuke & Jean Tague  
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 یپژوهش-یعلم مجالت در سندگانينو توزيع فراوانیچگونگی  پرسش بعدی در ارتناط با

 منتشیر  هیای مقالیه  ه به حجیم با توج 1388-1383 یزمان ةباز و یشناس يزم  حوزه در یفارس

 ارائه شده است. 5شد که نتايج آن در جدو  بامی آنان شده

 1388تا  1383هاي بین سال. توزیع فراوانی نویسندگان 5جدول 

درصد  تعداد پدیدآور تعداد مقاالت

پدید 

 آور

 درصد آورتعداد پدید تعداد مقاالت

1 660 14/70 9 4 42/0 

2 142 09/15 10 2 21/0 

3 51 42/5 11 4 42/0 

4 29 08/3 12 1 11/0 

5 12 28/1 13 3 32/0 

6 10 06/1 14 3 32/0 

7 13 38/1 15 1 11/0 

8 3 32/0 17 3 32/0 

 

طور مشترک مقالة واحدی جهت پاسخگويی به اي  سؤا ، به هر يک از مؤلفانی که به

اند. همانگونه که در ه قرار گرفتهداده شد و کليه مؤلفان مورد توج اند سهم برابرمنتشر کرده

شود با افزايش فراوانی مقاتت در يک ستون، فراوانی نويسندگان در يز مشاهده مین 5جدو  

اند و کمتري  افراد يابد. حداقل مقاتت توسط افراد زيادی منتشر شدهستون مقابل کاهش می

 اند.  حداکثر تعداد مقاتت را به خود اختصاص داده

اند. از ميان نويسندگانی که هدرصد نويسندگان تنها يک مقاله توليد کرد 70بيش از 

 15)حدود  اندمقاله 2ها کسانی هستند که دارای اند، بيشتري  آنقاله منتشر کردهبيشتر از يک م

مقاله  4درصد( و  5حدود ) مقاله 3های بعدی کسانی هستند که دارای درصد( و در رده

 باشند.درصد( می 3)حدود 

 یهیا محمیل  انیواع  در هالهمقا سندگانينو یاستناد رفتارچگونگی  پرسش بعدی درباره

 ارائه شده است. 6است که نتايج آن در جدو   یاطالعات
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 1388تا  1383هاي بین سالهاي اطالعاتی استنادها به انواع محمل . توزیع6جدول 
 مجالت
 
 هامحمل

بلورشناسی و  علوم زمین
 شناسیكانی

شناسی زمین
 جمع ایران

 

 مجله
 9432 952 3812 4668 تعداد
 27/64 83/56 50/65 01/65 درصد

 

 کتاب
 2321 256 989 1066 تعداد
 75/15 28/15 99/16 85/14 درصد

 

 نامهپايان
 1024 106 376 542 تعداد
 98/6 6/33 46/6 55/7 درصد

مقاتت 
 هاهمايش

 859 186 285 388 تعداد

 85/5 1/11 90/41 41/5 درصد

 

 نقشه
 300 56 102 133 تعداد
 04/2 88/3 75/1 85/1 درصد

 

 جزوه
 176 18 60 98 تعداد
 1/12 07/1 03/1 36/1 درصد

ساير 
 منابع

 573 92 196 285 تعداد
 9/3 49/5 37/3 97/3 درصد

 

 جمع
 14675 1675 5820 7180 تعداد
 100 100 100 100 درصد

 

 ت اختصیاص دارد مجیال  ده، بیه مورد استناد بررسیی شی   14675بيشتري  سهم از مجموعة 

اسیتناد(. سیاير    2311) ش قیرار دارد ز آن اسیتناد بیه کتیاب در مرتنیة دو    استناد( و بعید ا  9432)

ها و ساير منابع شامل: پروانیة ثنیت   ها، مقاتت همايشنامهالعاتی به ترتيب پايانهای اطمحمل

باشند. رونید ترتينیی تقرينیاً    ها میاختراع، استاندارد، روزنامه و منابع الکترونيکی، نقشه و جزوه

ة میورد بررسیی   هیای اطالعیاتی در هیر سیه مجلی     ش استنادها به انواع محمیل يکسانی در گراي

 شود.  مشاهده می

رشد توليیدات علمیی، در مقايسیه بیا      جهت نشان دادن ميزان رشد مقاتت به منرور روند

که به سه دورة دوساله  تعداد نويسندگان هر دو سا  به صورت واحد در نرر گرفته شده است.

هیای  دهد، رشد نويسندگان در طو  سا نيز نشان می 7تقسيم شده است. همانگونه که جدو  

رشدی همیراه بیوده    رشدی داشته است. توليد مقاتت نيز با روند رو بهمورد مطالعه روند روبه



 77                                …تبیین الگوي  رفتار استنادي و تعیین میزان همکاري علمی پژوهشگران

   تعداد مقیاتت بيشتري ،انداست. از مجموع مقاتتی که در شش سا  مورد بررسی تأليف شده

 ق دارند.تعل 1388-1387های مقاله( به سا  245)
 

 1388تا  1383هاي بین سال. رشد مقاالت 7جدول 

 تعداد مقاالت تعداد نویسندگان سال

1383-1384 394 156 

1385-1386 542 203 

1387-1388 771 245 

 604 1707 مجموع

 

 گیريبحث و نتیجه

الگوهای رفتار استنادی نويسندگان در نشريات  هدف اي  پژوهش، بررسی وضعيت

نتايج  باشد.می 1388تا  1383های شناسی بي  سا پژوهشی فارسی در حيطة زمي  -علمی

درصد( حاصل همکاری گروهی نويسندگان بوده  23/90مقاله ) 545در مجموع نشان داد که 

  ( مطابقت دارد.2001) 1پژوهش کومارداس و س از اي  تحقيق با نتايج حاصل  است.

ها و عوامل مختلفی از جمله خط مشی تحت تأثير رسد که تأليفات گروهی بيشتربه نرر می

ای اي  مشارکت نامههای پايانمقاله به عنوان مثا  در روندهای پژوهشی قرار داشته باشند،

می، مشارکت عل گيری از مزايای ناشی ازخاطر بهرهمشهودتراست. و يا همکاری گروهی به

صص و مهارت نويسندگان همکار، افزايش تعداد مانند افزايش کيفيت مقاتت، استفاده از تخ

 مقاتت اعضای هيأت علمی جهت ارتقاء رتنه علمی و نراير آن باشد. 

 شناسی روحية همکاری گروهی باتيی وجود دارداتت رشتة زمي در بي  نويسندگان مق 

شناسی دارای ماهيت کاربردی و چون رشتة زمي  دارد م  باب مثا  که دتيل مختلفی

-ی بايد هزينهآوری و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهآزمايشگاهی است و همچني  برای فراهم

                                                           
1. Kumardas & Sen 



78  1395 انو تابست ، بهار1، شماره هشتممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال 

همکاری گروهی در بي  نويسندگان مقاتت اي  رشته امری  ؛ل شدهای باتيی را متحم

 ضروری و مهم برای رسيدن به پيشرفت علمی در اي  حوزه است. 

های حاصل از آزمون کولموگراف اسميرنوف نشان داد که الگوی نويسندگی در بي  يافته

شناسی در سطح پژوهشی رشتة زمي -نشريات علمی نويسندگان مقاتت منتشر شده در

، (2008) اسکيو هایهای حاصل از پژوهشيافته .استدرصد با قاعدة لوتکا منطنق  99اطمينان 

  .های پژوهش حاضر همخوانی داردبا يافته (2009اکاندلوا )اکو  (2004زاده )هاشم

ه توزيع توان اي  نتيجه را گرفت کها میاز مطالعة روابط ميان مؤلفان و انتشارات آن

کند. در پژوهش حاضر ی پيروی میاز يک قاعدة خاصت،  اغلب نويسندگان مقاتت در مجال

ت وجود چني  کرد. علاعدة لوتکا مطابقت میا قنيز توزيع موجود در بي  نويسندگان مقاتت ب

های علمی و اينکه تعداد کمی از آن الگوی غالنی در توزيع نويسندگان برخی از حوزه

گذار در آن رشته در توسعة علمی به عنوان افراد فعا  و تأثيرنويسندگان در حوزة علمی خود 

، قان شرايط مساعد پژوهشیحقباشد که برای تعداد اندکی از مهستند. ممک  است دليلش اي  

ی و معنوی و ساير تسهيالتی که منجر به ارائة نتايج های مادامکانات پژوهشی، حمايت

شوند فراهم است و دليل ديگر شايد به خاطر وابستگی تحقيقات خود به صورت مقاله می

ه در حوزة ی باشند کها و مراکز علمی خاصانشگاهسازمانی اي  تعداد نويسندگان به برخی از د

 ند. رعلمی خود پيشرو هستند و از درجة علمی باتيی در آن حوزه برخوردا

باشد، عالقة  های علمی بعضی از نويسندگان مؤثرعامل ديگری که ممک  است در آفرينش

-صی در آن رشته است که میهای علمی و تخصاد به رشتة تحصيلی و انجاش فعاليتخود افر

ل درونی ياد کرد، داشت  دانش و مهارت موضوعی، داشت  پشتکار، توان از آن به عنوان عوام

زمان، از صورت همهای گوناگون به تجربه و زمان کافی، قدرت مديريت و اجرای پژوهش

توان حضور چني  عواملی را در روحية نويسندگان پرتوليد و جملة اي  عوامل هستند که می

 هستة يک رشته اذعان نمود.

وری نويسندگان تأثير گذار املی که شايد به صراحت بتوان آن را در بهرهيکی ديگر از عو

دانست وجود همکاری علمی در بي  نويسندگان است، در اي  پژوهش مشاهده شد که 

ها در ميان مقاتت درصد( غالناً  اسامی آن 30)حدود  نويسندگانی که بيشتري  تأليف را داشتند
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، اي  امر منيّ  اي  مطلب است که وجود همکاری علمی در شددارای چند نويسنده مشاهده می

وری علمی ات بودن ميزان بهره)و ب بي  نويسندگان به عنوان يکی از دتيل تکرار ناش نويسندگان

 ها در پژوهش( است.  آن

تا  1383های طی سا  ه شده در بي  نويسندگان مقاتتضريب همکاری علمی محاسن

ها در اي  بخش با پژوهش عصاره يافتهای که به گونه بود. 56/0با  طور متوسط برابربه1388

لمی ممک  است های عميزان همکاریهمخوانی دارد. ( 1388پشتونی و عصاره ) و( 2005)

 ت، فرهنگ و زبان نويسندگان اشاره کرد. توان به مليفی باشد. از جمله میر از عوامل مختلمتأث

های علمی ندگان نيز ممک  است بر ميزان همکاریهای نويسرسد انگيزهنرر میبه

عنوان مثا ، دسترسی به کارشناسان و تجهيزات و منابع، کسب اعتنار و تأثيرگذار باشد، به

وری و افزايش صی، ارتقای بهرههای تخصعلمی، کسب دانش در حوزه شهرت و ارتقا درجة

 گذار باشد. کاری علمی تأثيرمل انگيزشی در همعنوان عواتعداد انتشارات ممک  است به

های مورد مطالعه، نشان شناسی در طو  سا دست آمده در حوزة زمي همکاری بهضريب 

نسنتاً  مطلوبی قرار دارد و  دهد که ميزان همکاری علمی گروهی بي  نويسندگان در سطحمی

رخی از شود که گرايش باتی نويسندگان اي  حوزة به همکاری گروهی نسنت به بص میمشخ

ت يکی از اي  عوامل به خاطر ماهيهای ديگر ممک  است به خاطر عوامل مختلفی باشد، رشته

هايی که در هشطلند. پژوهای اجرايی در اي  رشته است که نياز به کار گروهی را میپژوهش

لی هستند و نيازمند شود، اغلب از نوع کاربردی و عمقان انجاش میاي  رشته توسط محق

صورت ای داشته باشند که انجاش آن بهبرداری از مناطق خاص و يا بررسی دورهنمونهکارهای 

 رسد. نرر میانفرادی مشکل به

بیه اسیتفاده بيشیتر از مقیاتت      گیرايش  های پژوهش، رفتار استنادی نويسندگان را دريافته

 ديقیصی  ژوهشنتايج اي  بخش با پدهد. العاتی ديگر نشان میمجالت نسنت به ساير منابع اط

های ها و مقالهشود که مجلهتوان برداشت میگونه میاي  شود.در يک راستا قلمداد می( 1380)

ها و مزايايی که دارنید،  شناسی به دليل برخی ويژگیها، به ويژه در حوزة زمي آنمنتشر شده در 

 ها است.  د استفادة بيشتر نويسندگان از آنمور
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قیان ايی    ترونيکی توسط محقاست که ميزان استفاده از منابع الکه ديگر اي  مسئلة قابل توج

ی اطالعیاتی  هاميزان دسترسی به پايگاه درصد(. احتماتً 5حوزه چشمگير ننوده است )کمتر از 

سیر ننیوده   ها ميتفاده از منابع اي  پايگاهان اي  حوزه کم بوده و امکان اسالکترونيکی برای محقق

يیابی و نحیوة   العهیای اطی  رتد برای اي  امر ذکر نمود بحث مهاشواست. دليل ديگری که می

 هاست.  ر از آنگيری مؤثعاتی الکترونيکی و بهرهالاستفاده از منابع اط

های مورد بررسی و تغييرات سا  رشد تعداد نويسندگان و توليدات علمی آنان در طو 

 مانند افزايش بودجه، های علمیگذاریمشاهده شده ممک  است به دليل تغيير در سياست

المللی از طريق اينترنت و نيز امکان ارتناطات های اطالعاتی بي افزايش دسترسی به پايگاه

-ی نسنت به سا نويسندگان در سطح ملی و فرا مل جاد مشارکتالکترونيکی بهتر به منرور اي

ت علمی در اي  رشد توليدات روبهر نهايت اي  امر نشان دهندة وضعيهای پيشي  باشد. که د

 حوزة علمی است. 

وری و های مختلف، نتايج چشمگيربی در بهرهارتقاء کيفی و کمی سطح علمی در رشته

دادهای علمی توسعة علمی در هر کشور را به دننا  دارد. بهنود وضعيت کمی و کيفی برون

تري  ی از مهمقي  به عنوان يکهای محقآوردن منابع اطالعاتی و توجه به نيازمستلزش فراهم

صی، های تخصاي  ميان توجه کتابخانهگذاران علمی در سطح کشوراست. در اهداف سياست

شناسی و تالش های اطالعاتی محققي  رشتة زمي ی تخصصی به نيازدانشگاهی و مراکز علم

العاتی و های اطپذير ساخت  به انواع محملهای موجود در دسترسها در جهت رفع کاستیآن

المللی به منرور استفاده از منابع صی معتنر و بي های اطالعاتی تخّدر دستيابی به پايگاه هيلتس

ها و مراکز های کتابخانهگذاریثمر واقع خواهد بود. بنابراي  سياسترجديد و به روز، مثم

منابع  ه به الگوی استفاده از انواعود با تأکيد بر منابع هسته و توجسازی خعلمی در مجموعه

 ت است. توسط نويسندگان حائز اهمي

رشید و پيشیرفت علمیی در رشیتة      های پژوهش حاضر شاهدرود با تکيه بر يافتهانترار می

های پژوهشی با درايت مسئوتن و میديران  شناسی در سطح کشور باشيم و موانع همکاریزمي 

يريیه نشیريات   رگذار علمی مرتفع گردد. نتايج اي  پژوهش به احتما  بیرای هيیأت تح  سياست

گذاری آينده مفيد خواهد بود. بدي  ترتيب ضم  آگیاهی از وضیعيت   جامعه تحقيق و سياست
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نشريه خود به نکاتی از قنيل الگوی مشارکت نويسندگان و ضريب همکاری گروهی مؤلفان در 

تواننید بیا ايجیاد    تحقيقات حیوزه مربیوط و تعیامالت پژوهشیگران توجیه میی نماينید و میی        

 افزايش مشارکت نويسندگان، گامی در راستای ارتقای نشريات خود بردارند.راهکارهای 

 

 پیشنهادها
 شود:های پژوهش حاضر، پيشنهادهای زير ارائه میبر اساس يافته

  بعد مالی است که شامل های علمی، و بارز در همکاری يکی از موانع مهم

باشید کیه   نياز و غيره می های مختلف مسافرتی، انتقا  وسايل و تجهيزات موردهزينه

 شدن آن کوشش شود.  نرر قرار گيرد و در جهت مرتفع بايد مد

     تیوان بخیش زيیادی از بودجیة     میی  با توجه بیه اهميیت مقیاتت مجیالت

 ت اختصاص داد. ز تحقيقات علمی را به تهية مجالها و مراککتابخانه

 ه خیود  درصیدی از اسیتنادها را بی   شناسی زمي  يکی از منابعی که در رشته

 های علوش زمي  دارنید. ی در پژوهشنقش مهمکه  ها هستنددهند نقشهاختصاص می

 ها از متخصصي  اي  حوزه استفاده شود.بهتر است در تهيه آن

 راکز تحقيقات علمیی پیيش از پیيش درصیدد ارتقیاء سیواد       ها و مکتابخانه

لکترونيکیی و  العیاتی ا آموزش نحوة اسیتفاده از منیابع اط   قان از طريقاطالعاتی محق

الکترونيکیی  العیاتی برآينید و ميیزان دسترسیی بیه منیابع       های اطگيری از پايگاهبهره

 را تسهيل نمايند.تخصصی 

 صیی و  هیای تخص سازی منیابع کتابخانیه  آوری و مجموعهدر راستای فراهم

ه منیابع مجموعیة   ران اي  رشته را مننايی برای تهيی دانشگاهی، رفتار استنادی پژوهشگ

 دهند.  خود قرار
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