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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to analyze the research indexed in the Scopus 

database, related to the field of social services of public libraries from 1939 to 2020. 

Methodology: This research is an applied study that has been done by the library and 

Scientometrics methods. The research community consists of 1465 articles in English. 

Excel software, descriptive statistics (frequency distribution) were used to analyze the 

data, and VOS-Viewer, Pajek, Ucinet and Net Draw were used to draw the maps. 

Findings: The highest growth trend of scientific productions was recorded in 1979-

1983 with 3%, and the lowest growth trend was recorded in the period 2019-2020 

with 0.61%. The University of Maryland is the most active organization with 28 

degrees. In scientific production, the United States alone is at the top with 37%. 

According to the most frequent words, the main concepts were classified into five 

clusters. 

Conclusion: The 81-year period showed that the scientific production of social 

services in public libraries has been increasing. Among domestic universities, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences is in a better position than other domestic 

universities. "The role of the public library", "Citizens' social participation", "Media 

literacy and information literacy", "Social capital" and "Scientific communication" 

are the thematic clusters of research in this field. 

Value: This is the first research with a quantitative approach that seeks to investigate 

research in the field of public library social services that can be useful for 

policymakers in the area of public library social services. 
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Extended Abstract  

Introduction 

Libraries, as a democratic institution, are commissioned to provide the necessary 

information and also free and full access to the library for all citizens. Some libraries 

have devised some programs for doing the social services for people that these programs 

are not unrelated to the values, librarianship goals, and promoting of social justice 

(Hines, 2015). Looking at the library as a place to gather and build small local 

communities is regarded as playing a social role of public libraries (Aabø, 2005; Scott, 

2011). The Library, as the third place, after home and school, is a space to meet people, 

to get to know each other, to chitchat and logical discussions or informal gatherings 

(Aabø, 2005; Audunson, & Vårheim, 2010).On the other hand, to adapt and advance 

public libraries with new technologies, new needs of users, and new public policies, the 

term "smart library" was coined to identify resources by the database (Schöpfel, 2018; 

Gupta & et al., 2020) . 

Purpose 

The main goal of this study is to analyze the research indexed in the Scopus Database, 

related to the field of social services of public libraries, from 1939 to 2020. Sub-

objectives include examining the growth rate of scientific productions, identifying the 

top organizations and countries, co-authors network of authors, recognizing the most 

important words of each cluster of the research topic and structural relationship between 

them, and identifying the most important thematic clusters of scientific outputs in the 

field of social services of public libraries 
 

Methodology 

This research is an applied study that has been done by using of documentary method 

and scientometrics techniques. The research community of all scientific products 

indexed in the field of social services of the public library from 1939 to 2020 has been 

recorded in Scopus Database. In this research, the bibliometric method has been used to 

collect data. First, the relevant keywords were identified, and the search was performed 

using Boolean operators and shortening phrases. Finally, on August 9, 2021, 1465 

scientific productions were retrieved and entered into Excel software. To make the 

matrix of practical cooperation of countries and authors, the matrix of their scientific 

cooperation was created using pajek software. Using Bibexcel software, the organization 

names and keywords were extracted. In this study, Pajek UciNet, VOSviewer , and Net 

Draw softwares were used to draw the co-authorship map of the authors and 

organizations, and also the co-occurrence of words and UciNet software was used in 

calculating the information related to macro and micro indicators of the network, and 

Excel software was used to calculate the growth rate of scientific products and to 

estimate the share of each country in scientific products 

 

Findings 

According to the findings related to the trend of the scientific production in the field of 

social services of public libraries, the process of public libraries, it was determined that 

the process of scientific output of this field during 1968 - 1968 was fragile and only four 

documents have been produced. Since then, scientific production has been had a positive 

trend and has consistently been increased, and the most scientific production has been 

released during 2014 - 2018. Also, the average growth rate in each five years has been 

equal to 0.73%. Universities in the world and Iran have performed very poorly in terms 



 
 

 

of scientific cooperation in the field of public libraries services, and there is little 

motivation to cooperate with organizations at the national and international levels. 

Figure 2 shows the network of scientific cooperation between countries. The 

United States is at the center of the map, and with 17 links (collaboration) and 40 

link strengths, it is the top country in the network and has the most international 

participation and the highest network centrality. 
 

 
Figure 1: Map of scientific cooperation of countries in the field of social services 

of the public library 

 
Also, in the co-authorship network, Bertot with 22, Jaeger with 18, and Mcclure 

with 12 documents are among the most influential researchers in the field of public 

libraries services, still, the ranking index in the co-authorship network shows the 

very low tendency of authors in co-authorship with other people. Also, a co-

occurence network of words consists of 5 clusters, 135 nodes, 16906 the overall 

link strength, and 3127 links. In Figure 2, locating the node of the "Social 

Network" and "Space" node near the node indicates the importance of the two 

terms and their relationship, and the location of the "Health" node means its distant 

link with the Public Library concept . 

 

 
Figure 2: word co-occurence map in the field of social services of public libraries 

According to the majority of frequently used words, the main concepts of 

clusters were examined under the titles of "role of the public library", "citizens' 

social participation", "media literacy and information literacy", "social capital", 

and "scientific communication". 
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Conclusion 

The main goal of the public library in social participation is to reach a developed and 

transcendent society, and accordingly, its role is to raise public awareness and promote 

culture. The position of information literacy skills as one of the apparent requirements 

of today's information society should be studied in the documents of the public libraries 

institution in the country. Emphasis and attention to information literacy skills in public 

libraries will be the basis for realizing one of the essential values and goals, which is to 

participate in literacy and lifelong learning and facilitate the knowledge cycle. Public 

library librarians can achieve the highest level of creativity and organizational efficiency 

by promoting social capital, because strengthening the spirit of creativity and innovation 

among librarians can pave the way for providing new and valuable services to libraries 

clients that will lead to high user satisfaction. Librarians of public libraries should also 

take on another role according to their relationship with a wide range of people, in 

addition to their main role, which is to meet the information needs of clients and provide 

appropriate information resources based on their needs. 
 

Value 

This research aims to help improve the understanding of prevailing intellectual 

tendencies and discourses in this field. Utilizing various scientometric indicators, this 

effort reveals multiple aspects of scientific and research performance in public libraries 

social services, identifies strengths and weaknesses, and paves the precise way for 

policymaking and decision making. This method can be effective in facilitating the 

recognition of the social services field in public libraries and identifying types of 

services. Therefore, the present study analyzes the scientific outputs of researchers in 

the area of social services of public libraries through scientometric research. 
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  مقدمه.1

نا ین یسترس عموم مکرن منجبع کتجبخجاه    طونبهای عمومی شد  و  فزایند   طونبههج  ، کتجبخجاه1۸ین آغجز قرن  

هجی عمومی  کتجبخجاه  یایاد. ین این قرن بوی که کتجبخجاه بسته به کتجبخجاه بجز تبدیل شد. قبل از این،قران می

:  1۹۹6،  1بستند  کِلیکریاد( میهجیِ خوی نا به میز  زاجیر میمجهیت محدوی بویاد و اغلب، کتجب  ازاظر

کتجب    50000یکسجن برای عموم آزای ابویاد. حتی موز  بریتجایج بج بیش از    طونبههج  بخجاه(. همچنین کتج۹4

هج بستگی یاشت و یک یون  ااتظجن  برای عموم و حتی اکثریت مریم بجز ابوی و یسترسی به موز  به گذنگج 

ااه بجز ابوی به این صونت  آزای  وآمدنفت  صونتبهبر این، کتجبخجاه  اموی. عالو   سه تج چهجن هفته نا طلب می

خوااندگجن کتجبخجاه،  به  ونوی  صدون  از  پس  می  صونتبه  که  بجزیید  نا  کتجبخجاه  ینون  و تون،  کریاد؛ 

از   می  زمجنمدتخوااندگجن  شکجیت  از  یم  تون،  هیچ  2001،  2زیاد  مِلتونکم  اوزیهم،  قرن  اواسط  تج   .)

مین شد  و برای همه ین یسترس آزایااه قران گرفته بجشد  کتجبخجاه عمومی به این معنج که از بویجه عمومی تأ

  کجمالا   4"کتجبخجاه چتجم "(. فقط یک کتجبخجاه شجخص ین بریتجایج بج عنوان  1۸5:  1۹۹6،  ۳وجوی اداشت  کِلی 

کتجبخجاه  "،    5آزای ین یسترس عموم قران گرفت  همجن(. مونی ییگر، ین آلمجن ین شهر ولفن بوتل   طونبهو  

(. اخستین  2001،  7یای  مِلتون هج نا به امجات میبوی که هر نوز صبح و بعدازظهر بجز بوی و کتجب  6"یوکجل

کتجبخجاه سجل  اقدام  ین  عمومی  که    1۹20هجی  کتجبخجاه  ئتیهتصویب شد  یولتی  نا  بجزنسی  عمومی  هجی 

شداد. لذا این قجاون،  سجزی خدمجت کتجبخجاه محسوب میتأسیس کری و هریو کوششی برای توسعه و بهینه

کتجبخجاه سجل  هدف  ین  عمومی  اطالعجت  و  یااش  ترویج  نا  برای    2000هج  چجنچوبی  که  کری  توصیف 

شبکه اطالعجتی  ججمعه  یک  ین  ترکیبی  می  ای کتجبخجاه  شرح  کتجبخجاه5:  2002،  ۸یهد  تونهجو نا  هجی  (. 

کجنبرمدانتر بویاد؛ امج امروز  اقش اجتمجعی    یاوعبهعمومی ین گذشته بر کجنبران فعجل تمرکز یاشتند و  

هجی عمومی بج تغییرات بنیجیین ین سطح  کتجبخجاه  نفتهنفته(.  200۹،  ۹شوی  گولیدنتر یید  میپرناگ   هجآن

اجشی از تغییرات اسجسی ججمعه بهنوبهالمللی  بین  ویژ  توسعة فنجونی اطالعجت و انتبجطجت و  نو شداد که 

هجی  و گسستگی و پراکندگی جوامع محلی است. این تغییرات کتجبخجاه  یچند فرهنگ ییجیتجلی شدن، نشد  

هجی  تجبخجاههجی مالقجت سوق یای و انزش ک عمومی نا از مکجن یسترسی به اطالعجت بیشتر به سمت مکجن

نا   قومی    عنوانبهعمومی  و  اجتمجعی  فرهنگی،  تعلقجت  ین  مالقجت  کری   صونتبهمحل  امجیجن  برجسته 

 (. 2017، 10 لینهجنتووا و استجشجل 

کتجبخجاه  76:  2012   11الاکز جدید  امجی  است  معتقد  بلکه    عنوانبه(،  ایست،  مجموعه  یج  مکجن  یک 

مؤسسه کتجبخجاه هلندی  ،  2014اشتراک یااش است. ین اوایل سجل    یک بستر اجتمجعی برای ایججی و  عنوانبه

انتبجط و فرهنگ«    12"بیاِس.آی.اُ." اتصجل یااش،  آیند :  »کتجبخجاه  بج عنوان  کتجبخجاة    ند  یآ  ینبجن کتجبی 

(. این کتجب، بر اهمیت »مجموعه کمتر، انتبجط بیشتر« ین  2014و همکجنان،    1۳عمومی منتشر کری  کوهن
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هجی فیزیکی کمتر و انتبجط بیشتر به چهجن نوش  امجید. مجموعة کمتر به معنی کتجبکتجبخجاه آیند  تأکید می

  عنوان بهبخجاه  ( انتبجط بین مریم  کتج2عنوان بجب یااش(؛  ( انتبجط بین مریم و اطالعجت  کتجبخجاه به1مختلف  

( انتبجط بین منجبع 4عنوان قلب ججمعه( و مونی آخر ( انتبجط بین ججمعه و ینون ججمعه  کتجبخجاه به۳سکو(؛ 

اطالعجت  اطالعجت محتوایی( است. لذا کتجبخجاه بجید بر ایججی، تحریک و تسهیل انتبجطجت انزشمند متمرکز 

و    1 پولدنمَن    سجختجن اجتمجعی است   هجآنکه یکی از    شوی. این امر از بسیجنی جهجت قجبل یستیجبی است

 (.  2014همکجنان، 

محلی برای اجتمجع و    عنوانبهاگج  به کتجبخجاه    هجی عمومی،از مصجییق ایفجی اقش اجتمجعی کتجبخجاه

بعد از    4مکجن سوم  عنوانبه(. کتجبخجاه  2011،  ۳؛ اسکجت 2005،  2سجخت اجتمجعجت کوچک محلی است  آبه 

پذیری، تفریح و سرگرمی، گپ و  یجبی، ججمعهخجاه و مدنسه ، فضجیی برای مالقجت افرای، آشنجیی، یوست

مکجن  (.2010،  5است  آبه، اُیااسُن و وانهِیم   یرنسمی غ هجی  هجی منطقی یج همجن گریهمجییگفت و بحث

اولدابرگ که  است  اصطالحی  شهیر ججمعه  6سوم  مکجن  منظونبهآمریکجیی(    شنجس  عمومی  اهمیت  هجی 

 یموکراسی و مشجنکتِ مدای ابداع کری.  برای یک ججمعه مدای فعجل، یرنسمی غ

هجی جدید، جوامع جدید، ایجزهجی  هجی عمومی بج فنجونیتطبیق و پیشروی کتجبخجاه  منظون بهاز طرفی  

جبخجاة هوشمند ایز که معجیل  هجی عمومی جدید، اصطالح کت جدید کجنبران، نفتجنهجی اطالعجتی و سیجست 

پروژ    یج  کمتر خطی،    فری منحصربهمدل  که  به صونتی  کجنهج،  ااججم  برای چگواگی  نوشی  بلکه  ایست 

سیستم کتجبخجاه هوشمند خویکجن به خوااندگجن   (.  201۸،  7سجختجنیجفته و خالقجاه است پدید آمد  شوپل 

مؤثر پیدا کنند. سیستم توسعه یجفته   طونبهیای  کتجبخجاه  امجید تج منجبع کتجبخجاه نا بج کمک پجیگج  کمک می

هج یشوان است  هجی بزنگ و حجیم که عملیجتی همچون جستجو، اگهدانی و مدیریت کتجبینکتجبخجاه 

 (. 2020و همکجنان،  ۸بسیجن مفید است  گوپتج 

کتجبخجاه ججمعه  عنوانبههج  همچنین،  اهجی  و ۹سجالن یک  الزم  اطالعجت  به  نا  مریم  تج  یاناد  مأمونیت   ،

افرای    ازآاججکههمچنین فراهم کرین یسترسی آزای و کجمل به کتجبخجاه برای همه شهروادان انتبجط یهند.  

براجمهشواد، برخی کتجبخجاههج محسوب میاز کجنبران اصلی کتجبخجاه  محروم، این  هج  هجیی نا برای اتصجل 

هج و اهداف کتجبدانی و ترویج عدالت  ااد، که بج انزشتدانک یید  جزشجنی مونیامجعیِ  افرای بج خدمجت اجت 

از طریق استخدام کجنگران اجتمجعی    عمدتجا،  مسئله این    ایست. ین ایجالت متحد  و کجاجیا،  انتبجط یب اجتمجعی  

ر ین ججمعه تمرکز هجی عمومی بر بهبوی وضعیت اشتغجل این قشو یج کجنکنجن بهداشت عمومی ین کتجبخجاه

 (.   2015، 10یاناد  هجینز 

ای هج طی چند سجل گذشته برای خدمجت کتجبخجاهبج برنسی عملکری کتجبخجاه   (201۸   11برای امواه، ایفال

کند که  سجله به یابجل عملکریی منجسب برای این گرو  سنی، نهنمویهجیی نا مطرح می 1۸تج  0به کویکجن 
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هج و هج و یااش، نسجلت کتجبخجاههجی عمومی براسجس منجبع ااسجای، شجیستگیبخجاهبه یابجل آن ایجز است کتج

براجمه بجید  این ناستج کتجبدان کویک  بپریازاد. ین  به آموزش کتجبدان مختص کویک  منجسب  هجی  فضجی 

،  ، برگزانی کالس جهت آموزش سوای اطالعجتیمندی مدانس مجاند بجزییدهجمتنوع و خجصی نا برای بهر 

براجمه بجزخواای،  یاستجنانتقجء  فرهنگی،  فراهمهجی  بجزی خالقجاه،  یانای  اویسی،  کتجبخجاه  مجموعه  آونی 

بج زبجن محلی و سجیر امکجاجت و خدمجت مرتبط ین این خصوص نا   امجید.   ن ی تأممحتوای متنوع و مرتبط 

مَپلینگج  و  یایاد  2017   1همچنین چجپوتال  اشجن  ا  طونبه(  از کتجبخجاه  20ز  متوسط، کمتر  هجی مونی  ینصد 

نوهجی سنگفرش و عجنی از موااع،  مطجلعه، یانای عالئم چجپی بزنگ، شفجف و واضح و همچنین یانای پیجی 

 هجی خط بریل و غیر  جهت پذیرش افرای معلول هستند.میزهجی کوتج ، کتجب

کتجبخجاه هوشمند بر مبنجی مدل  هجی خدمجت  ویژگی  لی وتحلهیتجزبه     ( 2021   2از طرفی شو و همکجنان  

پریاختند و ینیجفتند تحقق خدمجت اطالعجتی تلفن همرا  براسجس   ۳سرویس تلفن همرا  براسجس یای  بزنگ

ویژگی  لی وتحلهیتجزسیستم   از  شخصی  خدمجت  کجنبر  سیستم  است.  هوشمند  کتجبخجاه  یک  هجی 

  ل ی وتحل هی تجزتوااد نفتجن کجنبر نا نییجبی کری ، عجیات شخصی کجنبر نا  کجنبر شخصی می  لی وتحلهیتجز

نا استخراج امجید. سپس ااواع منجبع نا بج توجه به ایجزهجی کجنبران امجیش و مطجبقت    کجنبرکری  و ایجزهجی  

خویکجن مطجبق بج نوش تعریف شد  توسط کجنبر به تلفن    طونبهاتجیج اهجیی    تی یناهجای  و فهرست کند و  ی

 همرا  وی منتقل شوی.

بهبوی   به   این  هجی فکری و گفتمجنینک گرایش از این منظر، این پژوهش قصد یانی  هجی حجکم ین 

هجی مختلف عملکری سنجی، جنبه علمهجی گواجگون  گیری از شجخص . این تالش بج بهر حوز  کمک کند

سجزی، اقجط قوت و ضعف  هجی عمومی نا آشکجن می علمی و پژوهشی ین حوزة خدمجت اجتمجعیِ کتجبخجاه

توااد  گیری ایججی امجید. این نوش میو تصمیم  یگذانجستی سامجید، و مسیری نوشن نا برای  نا مشخص می

هجی عمومی و شنجسجیی ااواع خدمجت مؤثر واقع شوی. کتجبخجاهین تسهیل شنجخت حوز  خدمجت اجتمجعی  

هجی عمومی نا  بنجبراین پژوهش حجضر، بروادایهجی علمی پژوهشگران ین حوزة خدمجت اجتمجعیِ کتجبخجاه

علم مطجلعه  طریق  برنسی  از  و  تحلیل  این   امجید.سنجی،  تحقق  موضوع،    مسئله جهت  اموین  نوشن  و 

 وی. ش هجی زیر مطرح میپرسش 

ین پجیگج  اسکوپوس ین بجزة  هجی عمومی  حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهارخ نشد تولیدات علمی   .1

 به چه صونت بوی  است؟  201۹تج  2011زمجای 

ترین  جزء فعجل  هجی عمومیحوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههج ین تولیدات علمی  کدام یک از سجزمجن .2

 شواد؟هج محسوب میسجزمجن

کتجبخجاه .3 اجتمجعی  خدمجت  حوز   مقجالت  عمومی  پراکندگی  شبکه    برحسبهجی  و  فعجل  کشونهجی 

 تألیفی کشونهج چگواه است؟هم

 
1. Chaputula & Mapulanga 

2. Shu & et al. 

3. Big Data 
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ین پجیگج   هجی عمومی  حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهتألیفی اویسندگجن  وضعیت شبکه هم .4

 چگواه است؟ 201۹تج  2010اسکوپوس ین بجز  زمجای 

و انتبجط   اادکدام هجی عمومیحوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهین  مهمترین واژگجن هر خوشه  .5

 سجختجن میجن این واژگجن چگواه است؟

خوشهمهم .6 علمیِ  ترین  بروادایهجی  موضوعی  کتجبخجاههجی  اجتمجعی  خدمجت  هجی  حوز  

 ؟،کدامندعمومی

 پژوهش  پیشینه.2

هجی عمومی، مطجلعجت متعدیی صونت  هجی کتجبخجاهیهد ین زمینة تحلیل ویژگیهجی اولیه اشجن میبرنسی

ین   امج  است،  علم  ن یزمپذیرفته  کتجبخجاهمطجلعة  اجتمجعی  خدمجت  مطجلعهسنجی  عمومی  صونت  هجی  ای 

ایامه، ین  است.  ع  اگرفته  یج  کتجبشنجسی  برنسی  به  که  مطجلعجتی  از  تعدایی  حوزة  لماتجیج  ین  سنجی 

 شوی. اشجن  می  پریازی،هجی عمومی میکتجبخجاه

به تحلیل خوشه1۳۹7به زبجن فجنسی، کشونی و همتی    شد ااججمهجی  ین میجن پژوهش  ای مقجالت  ( 

از نوش تحلیل همهجین حوزة کتجبخجاه  منتشرشد  استفجی   بج  پجیگج  وبی عمومی  آوسجینس  واژگجای ین 

هجی عمومی مربوط به »مسجئل اجتمجعی«  هجی کتجبخجاهترین خوشه ین پژوهش پریاختند و اشجن یایاد مهم

و  سجزی«  هجی عمومی از پریاختن به مسجئلی مجاند »مجموعههجی کتجبخجاهاست. لذا مشخص است پژوهش 

سجئل اجتمجعی« سوق یجفته  کنندگجن«، و سپس »م»محیط یاخلی کتجبخجاه« به موضوع »نفتجن اطالعجتی مراجعه

.  هجی عمومی حجئز اهمیت بجشداادنکجنان حوزة کتجبخجاهنیزان و یستتوااد برای براجمهاین امر می  و   است

ای  سنجی شجخهو علم  ی سنجکتجبقران گرفته است، زیرا    مونیتوجهین خجنج کشون ایز، این موضوعی بسیجن  

ن اهجی کتجبخجاه است، شکل گرفته است. به زبجن ااگلیسی، پژوهش  شنجسی که بستر آاز علم اطالعجت و یااش 

هج بج عنوان  ( ین برنسی یک حوز  کجنی جدید برای متخصصجن اطالعجتی ین کتجبخجاه2006   1بجل و تجاگر

توااند ین اشکجل  هج میکتجبشنجختی« اشجن یای کتجبخجاه ییجیتجلی خدمتی است که کتجبخجاه  لی وتحلهیتجز»

هجی هدف هج و نسجاه چجپی( و برای افرای مختلف و ااواع گرو هجی الکتروایکی، میکروفرم یای   متفجوت

کنندگجن خدمجت  کنندة عالقه کجنبران کتجبخجاه است و به مراجعهانائه یهند. به عبجنتی، این خدمت منعکس 

بسیجن فراتر از خدمجت کتجبخجاهانائه می  یاافزوی انزش توااد یااش ت و همچنین میی سنتی اسشوی که 

آیند  و  استراتژیک  نوشی  به  نا  اطالعجت خوی  پجلیوال متخصصجن  گیری.  به کجن  مطجلعة 2015   2اگر  به   ،)

  200۹هجی  مقجله پژوهشی، ین سجل  177بر نوی    ۳نسجای سنجی سجالاه مطجلعجت کتجبخجاه و اطالعتحلیل علم

سجالاه   201۳تج   توزیع  اسجس  مقجل  ،4بر  ضرایب طول  و  اویسندگی  الگوی  امویان،  جدول،  از  استفجی   ه، 

همکجنی پریاخت و ینیجفت این اوع از تحقیقجت سجل به سجل ین حجل افزایش است. اتجیج اشجن یای تعدای  

هج بجیستی برای  گیراد و کتجبخجاهکمی از مجالت وجوی یاناد که توسط بیشتر محققجن مونی استنجی قران می

 
1. Ball & Tunger 

2. Paliwal 

3. Annals of Library and Information Studies (ALIS) 

4. Yearwise distribution 
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کتجبشنجختی    ل ی وتحلهیتجز( ین  201۸   2و کجتجنیج  1نا شنجسجیی کنند.  سینگ   هج آنینه،  جویی ین هزصرفه

مقجله که    4۳۹به برنسی    ۳هج و خدمجت اطالعجتی هجی اوظهون کتجبخجاههج و فنجونیمجموعه مقجالت گرایش 

ین این حوز  منتشر شد  است، پریاختند    2015و    2012،  2010،  200۸هجی  المللی ین سجلین چهجن اشست بین 

نسجای ین هر سجزمجای ین میجن افرایی محبوب است که ین زمینه کتجبدانی و اطالع  ETTLISو اشجن یایاد  

ین ججیگج     کنند شرکت  72۳فعجلیت یاناد. کشون هند بج    هج، یااشکد ، موسسه، شرکت و مدنسهمثل یااشگج 

همکجن ین مقجم یوم و سوم قران گرفتند. از   1۹و    27اخست قران یانی. سریالاگج و ایجالت متحد  به ترتیب بج  

-خروجی تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه  لیوتحل هی تجز( ین پژوهشی به  201۸و همکجنان    4سوی ییگر، گوپتج 

هجی کتجبشنجختی  کمی و کیفی( بج هدف شنجسجیی کشونهجی یانای عملکری برتر،  تفجی  از شجخص بج اس  5یا

ی هج، اویسندگجن و مجالت ین حوزة مربوطه پریاختند و اشجن یایاد بداههجی موضوعی، سجزمجنزیرمجموعه 

تجکنون هیچ نشدی ین   ای، هنوز بسیجن کوچک و  بسیجن پراکند  است وایبیجتِ تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه

یک حوز    عنوانبهاداشته است. تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه هنوز  2017–2006سجل گذشته یعنی  12طول 

آمریکج بر تحقیقجت بجزانیجبی  نسجای ین اظر گرفته اشد  است.  تحقیقجتی محبوب ین علوم کتجبدانی و اطالع

هند، چین، ژاپن، کجاجیا و    ازجملهکنند   سجیر کشونهجی شرکت  کهیینحجلکتجبخجاه ین جهجن تسلط یانی،  

تحقیقجت بجزانیجبی کتجبخجاه بجید مونی  تر ین این حوز  فعجلیت یاناد.اسبت به آمریکج ین سطوح پجیین غیر ، 

هج جهت یسترسی به کجنبران فعلی  هج و براجمههج / بهترین شیو  ونی توجه پژوهشگران ین تحول و تدوین تئ

( ایز بج مطجلعة کتجبشنجسی  201۸   7و سجهو   6بویی   .و بجلقو  برای انتقجء محصوالت و خدمجت کتجبخجاه بجشد

و    عنوان بههجی عمومی ین هند،  نواد تحقیقجت کتجبخجاه اطالعجت  انائه  برای  مؤسسجت ضرونی و حیجتی 

ترین سهم ین تحقیقجت کتجبخجاه  بیش گسترش یااش ینون جوامع نوستجیی و شهری به این اتیجه نسیداد که  

سجل  پجیجن  مونی  7بج    ،عمومی ین  استااججم    201۳اجمه  ججمعه،  واژ .  شد   کتجبخجاه،  همچون  کلیدی  هجی 

ترین  ، بیش ۸بونیوان یااشگج    .گیرادمونی استفجی  قران می  هجاجمهپجیجنین عنوان    عمدتجامطجلعه، توسعه و غیر   

ترین تعدای تزهج ین  یااشگج  کجناجتجکج بج بیش   .آونی  استتعدای تزهج نا ین طول یون  مطجلعجتی به یست  

یهد تحقیقجت ین  ته است. اتجیج اشجن میین نییف اول قران گرف  2016تج    1۹77کتجبخجاه عمومی از سجل  

بیشتری ی ن حوز  خدمجت کتجبخجاهااججم می   ی کندبههجی عمومی  کتجبخجاه   ژ یوبهای و  شوی و تحقیقجت 

(، ایز بج تحلیل کتجبشنجسی و مصونسجزی  201۹  و همکجنان  ۹خدمجت اطالعجتی ججمعه مونی ایجز است. صجبری

ت سجل گذشته ین پجیگج  استنجیی اسکوپوس، به  ین طی بیس  منتشرشد مقجالت    10فلسفه و عملکری کتجبخجاه 

  11این اتیجه نسید که نواد ااتشجنات و استنجیهجی ینیجفت شد  توسط مقجالت صعویی بوی. همچنین بهجتی 

ایجریه    1۹  ایجریه    12آبجیان مقجله( و یااشگج     54۹مقجله(،  به ترتیب مؤثرترین    7۸واقع ین کشون  مقجله( 

هجی کلیدی اشجن بندی واژ هج هستند. خوشهاویسند ، کشون و یااشگج  ین حوز  فلسفه و عملکری کتجبخجاه

 
1. Singh 

2. Kataria 

3. Emerging trends and technologies in Libraries and 

Information Services (ETTLIS) 

4. Gupta 

5. Library marketing research 

6. Bhui 

7. Sahoo 

8. Burdwan 

9. Saberi 

10. Visualization of Library Philosophy and 

Practice 

11. Bhatti 

12. University of Ibadan 
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،  1"فلسفه و عملکری کتجبخجاه"خوشه ین این حوز  است.    ن ی ترمهمیهد که »مطجلعه کتجبشنجسی« اولین و  می

هجی  گرایش "براین    برترین مجالت ین این حوز  هستند. افزون  ۳"کتجبخجاه الکتروایکی "و    2"سنجی علم"

از سجل  کتجبخجاه  ین حوز پژوهشی جهجن   است که    "2017تج    1۹6۸هجی عمومی  پژوهش ییگری  عنوان 

همکجنان   و  حشمتی  مقجالت  2020توسط  ااتشجن  نواد  که  یای  اشجن  پژوهش  این  اتجیج  شد.  (ااججم 

نسید     2017مونی ین سجل    ۹7به    1۹6۸مونی ین سجل    4هجی عمومی صعویی و تعدای اسنجی آن از  جاهکتجبخ 

( به ترتیب پرتولیدترین اویسند ، 44ااگلستجن    5( و یااشگج  الفبونو ۹۳5(، ایجالت متحد   2۸   4است. برتوت 

مطجلعه کتجبشنجسی ینک و ااتظجن ( ین پژوهشی به  2021   6کشون و یااشگج  بویاد.  همچنین کومجلو و اجون

هجی عمومی ین سراسر جهجن پریاختند و به انائه جلدی که کجنبران از خدمجت و امکجاجت بهینه ین کتجبخجاه

شوی اقدام امویاد. منجبع کتجبشنجختی از  شجمل موضوعجت مشجبه برای یجفتن منجبع اطالعجتی فعلی و مرتبط می

همچون   پجیگج  مطجلعه     Sabinet،Emerald  ،insight ،Google Scholarهجیی  این  شداد.  بجزیجبی   ... و 

کتجبشنجختی تالشی است برای کمک به محققجای که مطجلعجت خوی نا ین خصوص ینک و ااتظجن کجنبران  

یاشته بجشند. از    اعتمجی قجبلیهند تج یسترسی آسجن به کتجبشنجسی مفید، ججنی و  از خدمجت کتجبخجاه ااججم می

 ۸برنسی نواد ااتشجن و استنجی ین حوز  کیفیت خدمجت کتجبخجاه ( بج هدف  2021   7طرفی آشیق و همکجنان 

هج،  ین خصوص شنجسجیی اویسندگجن برتر، کشونهج، سجزمجن  یسنجکتجبای  مطجلعه  2020-1۹72ین پنج یهة  

و ایجالت    201۹یجفتند بیشترین تعدای مطجلعجت ین سجل  ینتألیفی ااججم یایاد و  استنجیی و هممجالت برتر، هم

ترین کشون بوی. ااگلیس، ژاپن و  هج، اویسندگجن و همکجنی، شجخصونی از سجزمجنبج بیشترین بهر   متحد 

اسپجایج و بنگالیش بیشترین همکجنی ین بین کشونهج نا یانا هستند. همچنین برنسی کلمجت کلیدی بیجاگر  

 هجی یااشگجهی است. ( بر کتجبخجاهSQLتمرکز این حوز   

پیشینه به اقش و کجنکریهجی  هجی زییهد که ین یاخل و خجنج کشون پژوهش یهج اشجن م مرون  جیی 

پریاختهکتجبخجاه عمومی  گرفتهپژوهش   ازجملهااد.  هجی  صونت  توصیفی  نوش  به  که  و  هجیی  اقش  ااد، 

هج ین شرایط مختلف  هج نا از طریق اظرسنجیین کتجبخجاه  شد  انائهججیگج  و خدمجت همچنین میزان خدمجت  

معلوالن جسمی و حرکتی، اجبینجیجن، افرای مسن و سجیر افرای ججمعه مونی پژوهش    ازجملهبرای افرای متفجوت  

بج این    ناستجهمهجیی که  گنجد. پژوهش هج امیوهش ین یسته پیشینهبج توجه به نوش این پژ  ااد کهیای قران  

قران یایاد به    مداظری عمومی نا  هجکجنکریهجی کتجبخجاه  اهمیت   ی سنجکتجبسنجی و  مطجلعه به نوش علم

سجزی  سجزی، آگج هجی عمومی، مسجئل مربوط به مجموعههجی کتجبخجاهموانیی همچون موضوعجت پژوهش 

هج،  برنسی مجموعه  جویی ین هزینههج جهت صرفهمقجالت و شنجسجیی آن  منتشرکنند کتجبخجاه از مجالت  

فنجونیگرایش مقجالت   و  کتجبخجاههج  اوظهون  بجزانیجبی  هجی  تحقیقجت  خروجی  اطالعجتی،  خدمجت  و  هج 

کتجبخجاهکتجبخجاه ین  موجوی  منجبع  موضوعجت  موضوعجت  ای،  و  نواد  برنسی  و  مصونسجزی    ٔ  نهی ینزمهج 

خص شد  ( مش 1۳۹7. الزم به ذکر است ین پژوهش کشونی و همتی  اادپریاختهفلسفه و عملکری کتجبخجاه  

 
1. Library Philosophy and Practice (LPP) 

2. Scientometrics 

3. The Electronic Library 

4. Bertot 

5. Loughborough University 

6. Khumalo & Nwone 

7. Ashiq et al. 

8. library service quality (LSQ) 
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عمومی    هجیپریاختن به موضوعجتی مجاند مسجئل اجتمجعی، اولویت موضوعی پژوهشگران ین حوزة کتجبخجاه 

پژوهش گرایش  به  توجه  بج  لذا  کتجبخجاه  است.  اجتمجعی  خدمجت  برنسی  اجتمجعی«،  »مسجئل  سمت  به  هج 

پژوهش حجضر قران گرفت.    هجی اوین است  مبنجیعمومی که تأثیرپذیر از تحوالت اجتمجعی و ظهون فنجونی

حجل   این  بج  جهجن،  ین  کتجبخجاه  موضوع  اهمیت  به  توجه  علم  یسنجکتجبمطجلعجت    بجوجویبج  سنجی  و 

خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه  "سنجیِ  گواجگون ین حوز  کتجبخجاه، تجکنون پژوهشی ین خصوص مطجلعه علم

 یجبد. ضرونت می اخص ااججم اشد  است. لذا برنسی چنین پژوهشی صونت به "عمومی

 

 شناسی پژوهش روش.3

سنجی ااججم شد   هجی علم بجشد که بج نوش اسنجیی و تکنیکاین پژوهش، از یسته مطجلعجت کجنبریی می

مؤلفه   ازآاججکهاست.   معرفی موضوعجت و  انتبجط  شنجسجیی و  منجسب  ااتخجب طیف زمجای  بج  هجی کلیدی 

از   است  عبجنت  پژوهش  ججمعه  یانی  اجتمجعی  مستقیم  ین حوز  خدمجت  امجیه شد   علمی  تولیدات  کلیه 

ابتدا طی سجل از  این    2020الی    1۹۳۹هجی  کتجبخجاه عمومی که  این حوز  ین  پژوهشگران  میالیی توسط 

  ی سنجکتجبهج از نوش  پژوهش، برای گریآونی یای ن  ثبت شد  است. ین ای    1پجیگج  ین پجیگج  اسکوپوس 

هج  هجی مرتبط بج موضوع مونی پژوهش تعیین گریید، این کلیدواژ استفجی  شد  است. لذا ین ابتدا کلیدواژ 

اجتمجعی و کلیدواژ شجمل کتجبخجاه مترایف  ی عمومی، خدمجت و  بویاد.  هجآنهجی  ااگلیسی  زبجن  ین  به 

 Publicی عبجنات جستجو  برای مثجل  سجزهمین ناستج، ناهبری جستجو بج استفجی  از عملگرهجی بولی و کوتج 

Liber* :جهت شنجسجیی مترایفجت و ججمعیت جستجو بدین ترتیب بوی  است ) 

TITLE-ABS-KEY ( ( "public librar*"  OR  "general 

librar*"  OR  "papular 

librar*" )  AND  ( servic*  OR  function  OR  operation )  AND 

free  OR  social  OR  open oR  "open 

)access"  OR  community  OR  "3rd place"  OR  "third place" ) 

 

تجنیخ    1465تعدای    تییناهج ین  علمی  بج    1۸/05/1400تولید  برای   2021اوت    ۹برابر  و  بجزیجبی   ،

وانی  تحلیل بعدی  همکجنی  افزانارمهجی  مجتریس  تهیه  برای  شداد.  اویسندگجن،   اکسل  و  کشونهج  عملی 

علمی   همکجنی  ارم  هجآنمجتریس  از  استفجی   علمی     Pajekافزانبج  اقشه  ترسیم  برای  همچنین  شد.  ایججی 

کلیدواژ   هجسجزمجن یای و  ابتدا  فرمت  هج  بج  فجیل    RISهج  سه  یو    500ین  وانی  و  استخراج   افزان ارمتجیی 

Scopu.exe    وScopuswos2.exe  به فرمت    شداد وWOS  افزان ارمبج استفجی  از    . سپسینآمداد  Bibexcel  

فجیل تبدیل  از  فجیل،  پس  یک  به  سجزمجنهج  و  اسجمی  به    هجدواژ ی کلهج  و  گریید  و اصال استخراج  ح 

هجی  برای ترسیم اقشه  هجآناز    Pajekهج یک فرمت  یای   یسجزکدستی پس از  اقدام شد.    هجآن  یسجزکدستی

قجبل ذکر است که ین این پژوهش، از مفجهیم و    تهیه شد.  Bibexcel  افزانارم  استفجی  از امکجاجتعلمی بج  

 
1. Scopus DataBase 
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مدانک کلیدواژ اویسندگجن  خوی  توصیفگر  کوکبی،    هجی  و  است  احمدی  شد   و  1۳۹4استفجی    )

هج،  ااد. برخی از مقجلهتوسط اویسندگجن ااتخجب شد   یقتبههجی مقجالت  فرض این است که کلیدواژ پیش 

مشخصجتی از قبیل وابستگی سجزمجای و ... نا ذکر اکری  بویاد که ین این مقجله بج اجم »اجمشخص« ین جداول 

شد  مشخص  یکدستمربوطه  فرایند  حجلتااد.  شجمل  کرین  سجزی  یکدست  کلمجت،  جمع  و  مفری  هجی 

وشته شداد، کلمجت بجزیجبی شد  اجمرتبط و موانیی مجاند آن است. واژگجن کلمجتی که به شکل اختصجنی ا

ی میزان همجیندی مفجهیم  ی محتوای آاهجست، لذا، بج محجسبهیهند و مفجهیم یک مجموعه از مدانک اشجن

حوز می موضوعی  سجختجن  خوشهتوان  کری.  ترسیم  نا  علوم  که  هجی  است  توصیفی  فعجلیت  یک  بندی 

گرو یای   شنجسجیی  طبیعی  میبندی  قران  کجوش  مونی  نا  به    (.1۸۹،  2011،  1یهد کوالسکی هج  ایامه  ین 

 شوی.  هج براسجس سؤاالت پژوهش پریاخته مییای  ل ی وتحلهیتجز

 افزان ارمنخدایی واژگجن از  هج و همچنین همتألیفی مؤلفجن و سجزمجنهم  ین این مطجلعه جهت ترسیم اقشه

VOSviewer  ،Pajek  ،UciNet    وNet Draw     و است  شد   به استفجی   مربوط  اطالعجت  محجسبه  ین 

و جهت محجسبه ارخ نشد تولیدات علمی و برآونی UciNet افزانارمهجی کالن و خری شبکه از  شجخص

اکسل    افزانارم   واز کشونهج ین تولیدات علمی از آمجن توصیفی   توزیع فراواای و ارخ نشد (    هرکدامسهم 

 ستفجی  شد. ا

 فرمول توزیع فراواای: 

𝑃 =
F

𝑁
∗ 100 =

 فراوانی  یک واحد 

 مجموع  فراوانی  ها
∗ 100 

 فرمول ارخ نشد:

Growth Rate =
b −  a

a
=

مقدار  فعلی − مقدار  گذشته

مقدار  گذشته
 

 ها یافته .4

پژوهش: اول  سؤال  به  اجتماعی    پاسخ  خدمات  حوزه  علمی  تولیدات  رشد  نرخ 

به چه صورت   2019تا    2011های عمومی در پایگاه اسکوپوس در بازة زمانی  کتابخانه

 بوده است؟ 

قران گرفت و     مونیمحجسبه   سجله پنجهجی  اول پژوهش تعدای تولیدات علمی ین یون   سؤالین پجسخگویی به  

 پریاخته شد.  سجله پنجسپس به محجسبة ارخ نشد ین هر یون  

 
1. Kowalski 
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هجی عمومی مطجبق بج  هجی مربوط به نواد تولیدات علمی حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهبر اسجس یجفته

فجصله سجل  1امویان   ین  این حوز   علمی  تولیدات  نواد  که  تج  1۹۳۹-1۹4۳هجی  مشخص شد   )1۹64 -

د شد  است. پس از آن تولیدات علمی  مدنک تولی   4تنهج    مداظر( بسیجن ضعیف بوی  و طی بجز  زمجای  1۹6۸

هجی جدول مذکون بیشترین تولیدات علمی ایز  نواد مثبتی یاشته و هموان  افزایش یجفته است. بر اسجس یجفته

بر اسجس ارخ نشد مشخص شد که  2014-201۸هجی  ین فجصله سجل   هرچند( منتشر شد  است. همچنین 

تدنیجی اتفجق افتجی  است. لذا امویان    صونتبهین افزایش  تولیدات این حوز  ین حجل افزایش بوی  ولی ا

هج بیشترین نواد نشد تولیدات  ارخ نشد حجکی از نواد نشد سینوسی ین این حوز  است. بر اسجس یجفته

ترین نواد نشد ایز بج % است. کم  ۳ه این میزان برابر بج  ک  یای نخ  1۹۸۳تج    1۹7۹هجی  علمی ین فجصله سجل

ین   منتشرشد به ثبت نسید  است، که بج توجه به تولیدات علمی    2020تج    201۹  یهجسجل % ین فجصله    -  0.61

بج ارخ نشد منفی    202۳تج    201۹نوی تولیدات این حوز  از سجل  ، ااتظجن می  201۸تج    2014  ی هجسجلفجصله  

 همرا  بجشد.

 
 های عمومی . نرخ رشد تولیدات در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه1 نمودار

 
هجی  مشخص شد متوسط ارخ نشد تولیدات علمی تولیدات حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه  یطونکلبه

است    ذکرقجبلینصد بوی  است.    7۳/0( برابر بج   201۸-2014( تج  1۹7۳-1۹6۹   سجلهپنجعمومی ین هر یون   

یای  اینکه  به  توجه  سجل بج  زمجای   بجز   زمجای  2020-201۹هجی  بجز   و  اشد   تکمیل  هنوز  ین    یوسجله(  نا 

فجصله  هجی مربوط به یای  که ییازآاجج، ین محجسبه متوسط ارخ نشد ین اظر گرفته اشد. همچنین ریی گیبرم

( صفر است، ین محجسبه ارخ نشد و متوسط ارخ نشد لحجظ اشد  1۹6۸-1۹64تج    1۹4۳-1۹۳۹   یهجسجل

 است.
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پژوهش: دوم  سؤال  به  سازمان  کیکدامپاسخ  علمی  از  تولیدات  در  خدمات  ها  حوزه 

 شوند؟ ها محسوب میترین سازمانجزء فعال های عمومیاجتماعی کتابخانه

افزان وی.اُ.اس. ویون  هج توسط ارمسجزی اسجمی سجزمجنپجسخ به این سؤال پس از اصالح و یکدست  منظون به

سجزمجن ین تولیدات علمی این حوز  اقش    142۳کلی مشخص شد که    طونبهترسیم شد.    هج آناقشه علمی  

که ین تولید بیش    هجییهج ین تولیدات علمی این حوز ، سجزمجنااد. جهت ترسیم اقشه علمی سجزمجن یاشته

هج ین  یهند   اقشة همکجنی علمی سجزمجناشجن  1قران گرفتند. تصویر    مداظرااد  از یو مدنک اقش یاشته

 . حوزة خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی است 

 

 ی خدمات اجتماعی کتابخانه عمومی ها در حوزه . نقشة همکاری عملی سازمان1 شکل 

که    طونهمجنقدنت پیواد است.    256لینک   همکجنی( و    1۹۳گر   سجزمجن(،    1۹6فوق یانای     شبکه 

یهندة  شوی، ین این شبکه تعدای نوابط میجن مؤسسجت بسیجن پجیین است، که اشجنایز مشجهد  می  1ین تصویر  

ت. مطجبق بج تصویر فوق  المللی اس هج به همکجنی بج یکدیگر ین سطح محلی  ملی( و بین تمجیل کم سجزمجن

، یااشگج  25ترین سجزمجن ین این حوز  است. همچنین یااشگج  واشنگتن بج  مدنک فعجل  2۸یااشگج  مریلند بج  

بج   لوگبروگ    2۳فلونیدا  بعدی ججی  مدنک ین نی   22بج    هرکدامو یااشگج  شفیلد، ویسکجاسین و  هجی 

  ۳هجی ایران ازجمله یااشگج  علوم پزشکی شهید بهشتی بج  هج ایز اسم یااشگج یاناد. ین میجن سجیر یااشگج 

مدنک آمد    2و اصفهجن بج    2بج     ، علوم پزشکی سنندج  2، پیجم اون بج  2مدنک، یااشگج  شهید بهشتی بج  

که ین شکل   طونهمجنااد. المللی ین حجشیه اقشه ججی گرفتهاست که به یلیل عملکری ضعیف ین سطح بین 

یاا  1 است،  کتجبخجاهشگج امجیجن  ین حوز  خدمجت  علمی  ین خصوص همکجنی  ایران  و  هجی  هجی جهجن 

ااد و بج توجه به تعدای تألیفجت کم ین این حوز  تمجیل کمی نا ایز ین  عمومی عملکری بسیجن ضعیفی نا یاشته

 المللی شجهد هستیم. هج هم ین سطح ملی و هم ین سطح بینهمکجنی بج سجیر سجزمجن
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پژوهش:   سوم  سؤال  به  کتابخانهپاسخ  اجتماعی  خدمات  حوزه  مقاالت  های پراکندگی 

 تألیفی کشورها چگونه است؟عمومی بر کشورهای فعال و شبکه هم

  ۸4  ینمجموعین پجسخگویی به پرسش سوم بج توجه به کشونهجی انائه یهندة مقجالت مشخص شد که  

ترین کشونهج برحسب  ااد، که فعجلمی مشجنکت یاشتههجی عموکشون ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه

 بیشترین تعدای مقجالت مشخص و معرفی شداد.

اکسل اسجمی کشونهج    افزانارم از کشونهج ین تولیدات علمی بج کمک    هرکدامابتدا جهت برنسی سهم  

یع فراواای( سهم  جداسجزی شد. سپس بج استفجی  از آمجن توصیفی   توز  هجآنبه همرا  میزان تولیدات علمی  

کتجبخجاه  هرکدام اجتمجعی  خدمجت  حوز   علمی  تولیدات  ین  کشونهج  عمومی  از  قران    یمونیبرنسهجی 

 یهد.میزان مشجنکت کشونهج ین تولیدات علمی نا اشجن می 1گرفت. جدول 

 
 های عمومی برحسب کشورهای فعال کتابخانه. پراکندگی مقاالت حوزه خدمات اجتماعی 1 جدول

 سهم فراوانی تعداد مقاله  کشور  رتبه

 37 36.92 ۵۴1 آمریکا  1

 13 12.۵۵ 18۴ انگلیس  2

 ۵ ۴.7 69 کانادا  3

 ۵ ۴.6۴ 68 استرالیا  ۴

 3 3.27 ۴8 اسپانیا  ۵

 3 2.66 39 کروات  6

 2 2.11 31 هند 7

 2 1.97 29 ژاپن  8

 2 1.91 28 آفریقای جنوبی 9

 2 1.77 26 چین  1۰

 2 1.63 2۴ نیجریه 11

 2 1.۵6 23 برزیل 12

 2 1.۵6 23 دانمارک  13

 1 1.29 19 کلمبیا  1۴

 1 1.۰9 16 آلمان 1۵

 2۰ 2۰.27 297 کشور  69مجموع  16
 

 1۰۰ 1۰۰ 1۴6۵ مجموع 
 

ینصد    ۳7مدنک و سهم     541مشخص است کشون آمریکج بج میزان مشجنکت    1که ین جدول    گواههمجن

ینصد،   1۳مدنک و سهم    1۸4ایز کشون ااگلیس بج    بعدازآنبیشترین سهم ین تولیدات علمی نا یاناست.  

د، ینص  ۳و سهم    4۸ینصد، اسپجایج بج    5و سهم    مدنک  6۸ینصد، استرالیج    5مدنک  و سهم     6۹کجاجیا بج  

تری اسبت  ینصد به ترتیب  اقش فعجل  2مدنک و سهم    ۳1ینصد و هند بج    ۳مدنک و سهم    ۳۹کروات بج  

کشون ییگر ایز    6۹ااد. همچنین  هجی عمومی ایفج اموی به سجیر کشونهج ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه

هج  ااد. بنجبراین برنسییاشتهاقش    علمی   ینصد از تولیدات  20بج تعدای اادکی پژوهش ین این حوز  تنهج ین  

 ینصد، ین میزان تولیدات علمی ین صدن قران گرفته است. ۳7بج  ییتنهجبهیهند کشون آمریکج اشجن می
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شد.   هج آنتألیفی  از کشونهج ین تولیدات علمی ایز اقدام به تهیه اقشه هم  هرکدامبرنسی ججیگج     منظونبه

 مشجهد  قجبلهجی عمومی  ن حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه شبکه همکجنی علمی کشونهج ی   2که ین شکل  

یهند  انتبجط علمی بین کشونهج ین  هج، اشجنکشون و پیواد میجن گر  یهند اشجنهج است. ین این شبکه، گر 

مذکون شجمل   شبکه  است.  مقجالت  است.    ۳5تألیف  یج گر   می  گواههمجنکشون  مشجهد   شوی کشون  که 

پرناگ   صونتبههج  امریکج ین مرکزیت اقشه قران یانی و تمجمی خطوط وانی  به این گر  بج برخی از گر  

 هج نا یانی. تألیفی ( بج آنابط قوی  همیهندة وجوی نوااد که این موضوع اشجنمشخص شد 

کشون    نی ب ن یینا  .قدنت پیواد تشکیل شد  است  100پیواد و    65خوشه،    14( از  2این شبکه  تصویر  

قدنت پیواد، برترین کشون ین این شبکه است و به همین لحجظ کشون   40لینک  همکجنی(و   17آمریکج بج 

 المللی و بجالترین مرکزیت شبکه است.  آمریکج یانای بیشترین مشجنکت ین سطح بین 

 
 عمومی. نقشه همکاری علمی کشورها در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه 2 شکل

پیوادی بج سجیر کشونهج ین   گواهچی همدنک ین این زمینه، بدون  ۹ین اقشه کشونهج، کشون ایران ایز بج 

اقشه   بین   قرانگرفتهحجشیه  ایراای ین زمینة همکجنی  پژوهشگران  بیجاگر تمجیل کم  المللی است  است، که 

بین هم  چراکه  ین سطح  علمی  تولیدات  ین  ین هکجنی  تخصص  افزایش شجخص  بجعث  و  المللی  ر حوز  

برنسی ججیگج  کشونهج ین تولیدات علمی از   2شوی. ین ایامه مطجبق بج شکل  افزایش تخصص آن کشون می

ااججم شد. ین جدول  طریق شجخص مرکزیت  و    2هجی  ازییکی  نتبه،  مرکزیت  براسجس  ججیگج  کشونهج 

 بینجبینی انائه شد  است.
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رتبه،  های عمومی بر اساس مرکزیتبرتر در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه های. جایگاه کشور 2جدول 

 نزدیکی و بینابینی 

 بینابینی  مرکزیت کشور رتبه  نزدیکی مرکزیت  رتبه مرکزیت  کشور رتبه 

 813/۴1 آمریکا  1 ۴۵۵/1۵ ۰۰۰/۵۰ آمریکا  1

 9۴9/12 آلمان 2 783/1۴ ۴71/26 آلمان 2

 ۰۰1/1۰ سنگاپور  3 719/1۴ ۵29/23 دانمارک  3

 917/7 ژاپن  ۴ 6۵۵/1۴ ۵29/23 فنالند 4

 ۵۴2/6 استرالیا  ۵ ۵92/1۴ ۵29/23 ژاپن  5

 713/۵ فنالند 6 ۴۰7/1۴ ۵88/2۰ انگلیس  6

 

هج جهت تحلیل شبکه است. شجخص مرکزیت نتبه تعدای  ترین شجخصهجی مرکزیت یکی از مهمشجخص

یانی. و به محجسبه میزان پیوادهجی یک گر  که بج سجیر    مداظرین شبکه نا    شد  خجنجیج    وانیشد پیوادهجی  

موجوی ین    یهجگر . این شجخص جهت تحلیل سجختجن کل شبکه و موقعیت پریازییمهج ین شبکه یانی گر 

هج نا اشجن  (. سنجه مرکزیت ازییکی، فجصله یک گر  از سجیر گر 1۳۹1آن مفید است   سهیلی و عصجن ،  

فجصله  می این  و سالمت عجملیریپذیسترس  یهند ناشجیهد.  امنیت  ازییکی کوتج ،  است. سنجه  ترین  هج 

 (. 1۳۹۸؛ کریمی و حیدن ایج، 1۳۹1فجصله هر عجمل بج ییگر عجمل ین شبکه است  جعفر زای ، 

( ین 455/15و    000/50کشون آمریکج بج بیشترین شجخص نتبه و ازییکی    2اطالعجت جدول    بر اسجس

است و پس از آن کشون آلمجن، یاامجنک و فنالاد    مداظریو شجخص    ازاظرکشون    ن ی ررگذانتی تأث  2شکل  

شجخص نتبه و ازییکی  ااد و بیشترین امتیجز نا ین یاشته ی المللن ی ب نی علمی ین سطح تمجیل بیشتری به همکج

 ااد. به یست آونی 

هج ین یک میجن جفت گر ترین مسیری که یک گر   همچنین شجخص مرکزیت بینجبینی  به برنسی کوتج 

یک گر  و میزان حیجتی بوین    یرگذانی تأثپریازی. سنجه بینجبینی میزان قدنت و  توااد قران بگیری میشبکه می

(. بر این اسجس  1۳۹2پون، اقشینه، فدایی و عصجن ،  یهد   عبجسقران می  یمونیبرنسنا  حضون آن نا ین شبکه  

لق به کشون آمریکج بر اسجس شجخص بینجبینی بیشتر از سجیر گر  متع  یرگذانی تأثمشخص شد که قدنت و  

و پس از آن کشونهجی آلمجن و سنگجپون بج    ۸1۳/41کشونهج است. این میزان برای کشون آمریکج برابر بج  

است که بج توجه به اینکه کشون ایران    ذکرقجبلین شبکه نا یاناد.    ری تأثبیشترین قدنت و    001/10و    12/ ۹4۹

اداشته است از اظر سه شجخص مذکون نتبه صفر نا یانی و بج کشونهجی ایجریه،    یالمللن یبمکجنی  ه  گواهچی ه

 ای نا یاناست.ووایج، هلند و کروات وضعیت مشجبهاسل
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پژوهش:   چهارم  سؤال  به  همپاسخ  شبکه  حوزه  وضعیت  نویسندگان  خدمات  تألیفی 

چگونه   2019تا    2010اسکوپوس در بازه زمانی  در پایگاه  های عمومی  اجتماعی کتابخانه

 است؟

علمی   همکجنی  و  اویسندگجن  اسجمی  پژوهش  چهجنم  پرسش  به  پجسخگویی  و   هجآنین  شد   برنسی 

اویسند  ین    2۳15مشخص شد که    یطونکلبهاویسندگجن این مقجالت مونی تحلیل هم تألیفی قرانگرفتند.  

تألیفی پژوهشگران  برنسی مجهیت سجختجن شبکه هم  منظونبهااد.  تولیدات علمی این حوز  مشجنکت یاشته

 استفجی  شد.  وی.اُ.اس.ویون افزانارمهجی عمومی از ین تولیدات علمی حوز  خدمجت کتجبخجاه

 های عمومی در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه وهشگران  ژپتألیفی(  . شبکه مشارکت )هم 3 شکل

به یک اویسند    بین گر   فریمنحصربهین این شبکه هر گر  مختص  پیوادهجی  نوابط    یهند اشجنهج  و 

اویسندگجن   بین  گر استعلمی  بزنگی  همچنین  ایز  .  شبکه  این  ین  موجوی  تعدای    یهند اشجنهجی  میزان 

اویسن هم هر  تعدای  تألیفی  شبکه  این  ترسیم  ین  است.  شبکه  مرکزیت  شجخص  و  اویسندگجن  سجیر  بج  د  

بجالتر بویاد وانی    2پژوهشگراای که یانی   اویسند      ۳0۸شداد. این شبکه متشکل از    افزان ارممدنک و 

و   گر   256 گر (  میجن  موجوی  پهنجی  شبکه  این  ین  است.  تألیفی(  همپیواد  هم  میزان  از  اشجن  تألیفی  هج 

این   یانی. همچنین  یکدیگر  بج  که شجمل  165  ییانشبکهاویسندگجن  است  و    6خوشه  بزنگ   15۹خوشه 

این    1۳خوشه این شبکه    ن یتربزنگاست.    ترکوچکخوشه   به ترتیب ین  بر این اسجس  اویسند  یاشت. 

و  بلک  ۹بج  6، گلدینگ ۹ج ب 5، اوشرووی۹بج  4، بی شجپ 12بج  ۳، مک کالن 1۸بج  2، جیگر22بج  1شبکه برتوت 

تألیفی حوز  خدمجت  پژوهشگران ین شبکه هم  ن یرگذانتری تأث مدنک، ین زمینة همکجنی از    ۸بج    7و مهرا

میکتجبخجاه محسوب  عمومی  همهجی  یانای  که  اویسندگجای  شبکه  این  سجختجن  ین  بیشتری  شواد.  تألیفی 
 

1. Bertot 

2. Jaeger 

3. Mcclure 

4. Bishop 

5. Usherwood 

6. Goulding 

7. Black & Mehra 
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بیشتری از هم و یون از    بجفجصله یاناد    بجهم تألیفی کمتری  تر و اویسندگجای که هم هستند ین فجصله ازییک

 ااد.مرکز اقشه قران گرفته

بر اسجس شجخص مرکزیت نتبه،      ۳از پژوهشگران ین شکل    هرکدامین ایامه جهت برنسی اهمیت   

 ین این حوز  مشخص گریید.  هجآنو اقش و تأثیرگذانی   هجآنازییکی و بینجبینی، ججیگج  

مرکزیت رتبه،   ش پژوهشگران حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه در  تولیدات علمی بر اساس.  نق 3جدول 

 نزدیکی و بینابینی 

مرکزیت   پژوهشگر  رتبه 

 رتبه 

مرکزیت   پژوهشگر  رتبه 

 نزدیکی 

مرکزیت   پژوهشگر  رتبه 

 بینابینی 

 187/۰ بیشاب 1 ۰.3۴۵ برتوت 1 ۵83/3 برتوت 1

 ۰78/۰ جیگر 2 ۰.3۴۵ جیگر 2 ۵83/3 جیگر 2

 ۰68/۰ مهرا 3 ۰.3۴۵ بیشاب 3 932/2 بیشاب 3

 ۰68/۰ لیالیم ۴ ۰.3۴۵ النگا ۴ 6۰6/2 آبوا  ۴

 ۰۵7/۰ اشروود ۵ ۰.3۴۵ الرسون ۵ 6۰6/2 آیودونسون  ۵

 ۰۴۵/۰ ویلسون  6 ۰.3۴۵ الزار  6 6۰6/2 بلومگرین 6

 ۰23/۰ دورانی 7 ۰.3۴۵ لینکول  7 6۰6/2 جوچومسن  7

 ۰23/۰ مودیمن  8 ۰.3۴۵ مکدرموت  8 6۰6/2 کویزومی 8

 ۰23/۰ پاتیمن  9 ۰.3۴۵ مهرا 9 6۰6/2 راس موسن  9

 ۰17/۰ کویزومی 1۰ ۰.3۴۵ تایلور 1۰ 6۰6/2 وارهیم  1۰

 
  عنوانبه  ۹۳۹/2و بیشجب بج    5۸۳/۳شجخص نتبه، برتوت و جیگر هرکدام بج    بر اسجس،  ۳مطجبق بج جدول  

هجی  پیواد( ونویی و اثرگذانترین پژوهشگران شنجسجیی شداد که بج توجه به اینکه این شجخص میزان یجل

  ینواقعوضعیت هم تألیفی میجن اویسندگجن اجمنجسب است.    ۳یانی مطجبق بج جدول    مداظرخروجی به گر  نا  

مرکزیت نتبه تعدای یفعجتی است که یک اویسند  بج سجیر اویسندگجن همکجنی علمی یاشته است. بر اسجس 

 ااد. بج سجیر افرای از خوی اشجن یای  این شجخص اویسندگجن تمجیل بسیجن کمی ین هم تألیفی

ااد. از این اظر ی  ذکر شد  ۳س شجخص ازییکی ی  پژوهشگر برتر از اظر این شجخص ین جدول بر اسج

بینجبینی، ایز بیشج  ۳45/0  بجفجصلهپژوهشگر     ، امتیجز   1۸7/0ب بج  از همدیگر قران یاناد. و بر اسجس شجخص 

د  ین مسیر پیوادهجی  بیشتری ین شبکه هم تألیفی یاشته است. بدین معنی که این اویسن   یرگذانی تأث قدنت و  

ی ایز به  ل می ال و  مهرار،  گیجهجی بیشتری ین شبکه شد  است.   بیشتری قران گرفته است و بجعث پیواد گر  
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بج   یجفته ین ججیگج امتیجز    06۸/0و    0/ 06۸،  07۸/0ترتیب  به  بجتوجه  هستند. حجل  بعدی  ، ۳هجی جدولهجی 

پجیین    ازاظراویسندگجن   نوابط  تعدای  و  اداناد  قران  خوبی  موقعیت  ین  بینجبینی  سجیر   هجآنمرکزیت  بج 

تألیفی  چند اویسندگی( بجعث شد  تج از مرکزیت بینجبینی بسیجن پجیینی برخونیان بجشند.  پژوهشگران ینهم 

لیدات علمی پجیین  تألیفی و توین این شبکه اویسندگجن ایراای  همچون آبریز  و اصنجفی( به یلیل تعدای هم

ااد و بج  پراکند  و کمی یونتر از مرکز اقشه وجوی یانی قران گرفته  صونت بههجی کوچک که  ین خوشه

نوابط علمی بج سجیر پژوهشگران اداناد بجعث شد  تج ین سه شجخص مذکون ین    گواهچی ه توجه به اینکه  

 ( قران بگیراد. 000/0وضعیت  

 

حوزه خدمات اجتماعی ترین واژگان هر خوشه در  مهمپاسخ به سؤال پنجم پژوهش:  

 و ارتباط ساختار میان این واژگان چگونه است؟  اندکدام های عمومیکتابخانه

یهند  یک کلیدواژ  و ااداز  هر گر ، اشجاگر نخدای کلیدواژ  ین  گر ، اشجننخدایی، هرهجی همین اقشه 

هج  نخدایی هر کلیدواژ  بج سجیر کلیدواژ ة همیهندهج توسط خطوطی که اشجنمجموعه مدانک است. گر 

تر و  تر  نوشن تر و ضخیم بجنیک  صونتبهشجن  است، به یکدیگر متصل هستند. این خطوط براسجس وزن 

 شواد. تر( یید  میتیر 

 

 های عمومی رخدادی واژگان در حوزة خدمات اجتماعی کتابخانه. نقشة هم 4شکل

 

همسجن از  پس  حجضر،  پژوهش  توسط  ین  واژگجن  ارمبیب  افزانارم سجزی  توسط  افزان  اکسل، 

  ترسیم شد.  هجآنشداد و اقشه    افزانارمبه بجال بویاد وانی    10واژگجای که یانای  بسجمد    وی.اُ.اس.ویوون

اجتمجعی کتجبخجاهشبکه هم از  نخدایی واژگجن حوز  خدمجت  متشکل  گر ،    1۳5خوشه،    5هجی عمومی 

و     16۹06 پیواد  است. ین شکل    ۳127قدنت کلی  نتبه، گر 4پیواد  یانای  بیشتری هستند،  هجیی که  ی 

یهندة محتوای آن  آیندی واژگجن ین یک مدنک اشجن. هماادشد یای اشجن    تربزنگهجی  یایر   صونت به

توان شبکة مفجهیم یک زمینة علمی نا ترسیم  گیری شوی، مینخدایی ااداز است، بنجبراین، اگر میزان این هم
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ین    "2مکجن  "و همچنین  1"شبکه اجتمجعی "، قران گرفتن گر   مثجلعنوانبه  (.1400کری   جنوی و عبدی،  

است، و محل قران گرفتن    بجهم  هجآنی اهمیت یو واژ  و انتبجط  یهند اشجن  ۳"تجبخجاه عمومی ک"ازییکی گر   

  یی هجدواژ ی کل، به معنی انتبجط یون آن بج مفهوم کتجبخجاه عمومی است. همچنین وجوی  "4انتقجء سالمت "گر   

اطالعجتی "،  "کجمپیوتر"،  "آموزش"،  "کتجبدان"مجاند   اینترات"سوای  از   "،  سوای    اشجن  آموزش  اهمیت 

نخدایی واژگجن، نوشی منجسب برای ترسیم سجختجن یااش و ترسیم  تحلیل هم  اطالعجتی به کتجبدانان یانی.

هجی بجالتری اسبت به سجیر نویکریهجی تحلیلی مجاند  هجست که مزیتهجی موضوعی ین قجلب خوشهاقشه

 شوی. ریاخته میسنجی یانی که ین ایامه بدان پتحلیل استنجیی ین حوز  علم

 

پژوهش:   ششم  سؤال  به  خدمات  خوشهپاسخ  حوزه  علمی  بروندادهای  موضوعی  های 

 های عمومی کدامند؟ اجتماعی کتابخانه

هجی مهم  ، ابتدا به برنسی کلیدواژ 4فوق بج توجه به اطالعجت موجوی ین جدول    سؤالجهت پجسخگویی به  

هج استخراج شد.  از خوشه  هرکداماهمیت و فراواای بیشتر برای    ازاظرگر     6ین هر خوشه پریاخته شد. سپس  

عی  فراواای غجلب موضو  6۳1براسجس اطالعجت جدول مذکون ین خوشه یک کلیدواژ  »کتجبخجاه عمومی« بج  

یهد. ین خوشه  ی عمومی ین پجیگج  اسکوپوس نا تشکیل میی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههجی حوز پژوهش 

تکران، ین خوشه    117واژ  »اینترات« بج    ۳، بجالترین فراواای نا یانی. ین خوشه  117ایز واژ  »ااسجن« بج بسجمد    2

ترین واژگجن هر خوشه محسوب  تکران، مهم  2۹  جب  »انتبجط«واژ     5تکران و ین خوشه    46»آموزش« بج  واژ     4

 شواد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Social Network 

2. Space 

3. Public Library 

4. Health Promotion 
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 ی عمومی در پایگاه اسکوپوس  ی خدمات اجتماعی کتابخانه. موضوعات مقاالت حوزه 4جدول 

 فراوانی  کلیدواژه  نام خوشه
تعداد  

 پیوند 

 : 1خوشه 

 عمومی«  »نقش کتابخانه 

Public library 631 129 

Library 32۵ 132 

Library services 111 1۰9 

information service 1۰8 11۵ 

Digital libraries 71 78 

University libraries ۴9 69 

: »مشارکت اجتماعی  2خوشه 

 شهروندان« 

Human 117 92 

Article 62 91 

Adult ۵۴ 77 

Children ۵1 71 

Assessment ۴6 77 

Male 37 7۵ 

 : 3خوشه 

 ای و سواد اطالعاتی« رسانه»سواد 

Education 117 111 

Internet 1۰2 1۰۴ 

Librarian 8۰ 8۴ 

health education ۴۵ ۵3 

Information literacy 31 ۵۵ 

Access to 

information 
2۵ 61 

 : 4خوشه 

 »سرمایه اجتماعی«  

Learning ۴6 66 

Student 21 ۴۴ 

Storytelling 2۰ 3۵ 

Disabled children 13 2۰ 

Planning 12 31 

 : 5خوشه 

 »ارتباطات علمی« 

Communication 29 38 

Personnel training 23 ۵۰ 

Library management 13 27 

 

قران گرفته است    یمونیبرنسهج ایز  ، بج توجه به اکثریت واژگجن پربسجمد، مفجهیم اصلی خوشه4ین جدول

ی خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی  توان گفت، بیجاگر موضوعجت مرتبط بج مقجالت حوز می  تییناهجکه  

 هستند. 2020تج  1۹۳۹ی زمجای ین پجیگج  اسکوپوس ین بجز 

هج و انائه  خوشة اول، عمدتجا به توصیف نوابط کتجبخجاه عمومی و همچنین اقش آن بر سجیر کتجبخجاه 

به موضوعجت  یاوع به  4زی که شکل  پریاخدمجت سنتی و ییجیتجلی می بیجاگر برتری این موضوع اسبت   ،

ی یوم، بج عنوان مشجنکت اجتمجعی شهروادان بیجاگر پویجیی . ین خوشهاستتوزیع واژگجن ایز    ازلحجظییگر  

هجی عمومی ین سطح ججمعه است که کجنبران نا تشویق به مشجنکت و تعجمل بیشتر بج  و اثرگذانی کتجبخجاه
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هجی مشونتی ین این زمینه اشجن  کری. توان به تشکیل شوناهج و ااجمن می  ازجمله امجیند که  هج میاهکتجبخج

ججمعه اطالعجتی ین    جز ی مونیاهجی ای و سوای اطالعجتی« موضوع خوشه سوم است که بر مهجنت»سوای نسجاه

ای و  یهی سوای نسجاهشکل  هجی یکی از بسترهجی توسعه وکتجبخجاه  که یطون بهتأکید یانی    ی فّنجونعصر  

هجیی ین انتبجط و  هج یانی که بج نوشاطالعجتی است. خوشه چهجنم یاللت بر »سرمجیه اجتمجعی« ین کتجبخجاه

اظر گرفته می ین  مختلف  ایجزهجی  آن  است که ین  تأمین فضجی  تعجمل  ین  توااجیی کتجبخجاه  و شجمل  شوی 

ین خوشه پنجم، »انتبجطجت    تییناهجو آموزش است. و  هجی مختلف سنی، قومی، جسمی  مشترک برای گرو  

هجی  ای یانی. کتجبدانان کتجبخجاهعلمی« است که ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه عمومی ججیگج  ویژ 

عمومی بجید بج توجه به انتبجطشجن بج طیف وسیعی از مریم، ین کنجن اقش اصلی خویش، یعنی پجسخگویی به  

هج، اقش ییگری نا ایز بر هجی آنعجن و انائه منجبع اطالعجتی منجسب براسجس خواستهایجزهجی اطالعجتی مراج

عهد  گیراد و به آن اهتمجم ونزاد. برای امواه، کتجبدانی که ین یک کتجبخجاة نوستجیی مشغول به کجن است،  

ینک و متنجسب    هج ناای آنهجی اجتمجعی و حضون ین امجکن اجتمجعی ایجزهجی حرفهبج مشجنکت ین فعجلیت

ایجزهجی آن نا که  بج  منجبع علمی  تهیه و ین    ینک قجبلهج  به  اسبت  برای ججمعة مونیاظر است، شنجسجیی و 

 یسترس قران یاین آن اقدام امجید. 

 

 گیری بحث و نتیجه.5

زمجای   بجز   طی  پژوهش  این  ین  اجتمجعی    ۸1پژوهشگران  خدمجت  حوز   تولیدات  که  یایاد  اشجن  سجل 

هجی عمومی نواد افزایشی نا پیش نو یاشته است. همچنین برنسی ارخ نشد تولیدات علمی این  کتجبخجاه

بیشترین ارخ نشد ین فجصله   ایز اشجن یای که  ارخ نشد تولیدات این حوز  نواد سینوسی یاشته و  حوز  

برابر بج    سجلهپنج  ینصد بوی  است و متوسط این نشد برای هر یون   ۳بج ارخ نشد    1۹7۳-1۹7۹  یهجسجل

هجی عمومی ین  ارخ نشد حوز  خدمجت کتجبخجاه  آمد یستبهینصد محجسبه شد، که بر اسجس اتجیج    7۳/0

هجی عمومی و عدم مطجلعه ین خصوص خدمجت  توجهی به کجنکری کتجبخجاهادانی. بیشرایط مطلوبی قران  

هجی پژوهش حجضر و پژوهش بجل و تجاگر  هیغدغ  ازجملهتوان  نوز همگجم بج یااش و فنجونی نوز نا میبه

پجلیوال    وجوین یبجا( یااست.  2006  برنسی مطجلعجت کتجبخجاه و اطالع2015پژوهش  بج  بر نوی (،  نسجای 

سجالاه،  177 توزیع  اسجس  بر  پژوهشی  و    مقجله  اویسندگی  الگوی  امویان،  از جدول،  استفجی   مقجله،  طول 

  ینو، اتجیج مطجلعهبجشند ازاین ین حجل افزایش می  سجلبهسجلتحقیقجت    ضرایب همکجنی اشجن یای این اوع از

   چراکه. البته ابجید اتجیجِ یو پژوهش نا از بُعد اوع خدمجت فراموش کری،  همسوستوی بج اتجیج این مطجلعه  

یانی.   سوق  کتجبخجاه،  منجبع  کتجبشنجختی  خدمجت  سمت  به  پجلیوال  افزایشی بیترتن یابهپژوهش  نواد   ،

ی  از توجه پژوهشگران و متخصصجن، ین خصوص تأثیر مستقیم عرصه  هجی صونت گرفته، اشجنپژوهش 

و طی بجز     وجوی ن یبجایانی. ولی    هج آنکنندگجن و نضجیت  فنجونی بر خدمجت اجتمجعی کتجبخجاه به مراجعه

 نو نوبههج ین خصوص این حوز  بج استقبجل  که شجیسته است، ااججم پژوهش  گواهآنهنوز    مونیمطجلعهزمجای  

می نا  یالیل  این  از  برخی  که  است،  ین  اشد   حوز ،    ی آگجهیبتوان  وضعیت  از  پژوهشگران  اکثریت 

هج اسبت به  هجی عمومی و عدم عالقه آننسجای به عموم ین کتجبخجاهتوجهی مسئوالن ین احو  خدمجتبی
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به قشر خجص جوامع   معلولین، سجلمندان، اجبینجیجن   ی نسجاخدمجتهجی عمومی ین وضعیت موجوی کتجبخجاه

نسجای از وضعیت این حوز  به مسئوالن و پژوهشگران این حوز  ین اینجج حجئز و ..( عنوان کری. لذا آگجهی

 اهمیت است. 

یجفته میجن  حجضر البته  پژوهش  پژوهش   هجی  سجیر  ایز   یهجسجزمجن  ینهیینزم  شد ااججمهجی  بج  برتر، 

 برتر سسجت  ؤم(،  201۸شوی، بج توجه به بخشی از اتجیج پژوهش گوپتج  هجیی مشجهد  میهج و شبجهتتفجوت

یااشگج    شجمل  جهجن  سراسر  ین  کتجبخجاه  بجزانیجبی  حوز   ین  ایجلتی    سیتیتحقیقجتی  یااشگج   ایویونک، 

ین حجلیکه   و یااشگج  شفیلد ین ااگلستجن است الفبروستین، آمریکج، یااشگج   یو فلونیدا، یااشگج  تگزاس ین آ

هجی عمومی،  جتمجعی کتجبخجاههجی برتر ین حوز  خدمجت اهجی پژوهش حجضر ین خصوص سجزمجنین یجفته

هج بویاد.  تولید علمی از پرتولیدترین سجزمجن  25بج    "یااشگج  واشنگتن "تولید علمی و    2۸بج    "یااشگج  مریلند"

همکجنان   و  گوپتج  پژوهشی  نویکری  تفجوت  وجوی  از  ابجید  خدمجت    ةنی زم  ین  (201۸البته  یج  بجزانیجبی 

نسجاهکتجبخجاه از  استفجی   بج  منحصراا    هجیهج  که  حجضر  پژوهش  بج  اجتمجعی    ةنی زم   ین اجتمجعی  خدمجت 

اکثریت سجزمجنکتجبخجاه آن است که  از  پژوهش حجکی  اتجیج  غجفل شد.  از کشون  هجی عمومی است،  هج 

همکجنی  آمریکج بیشترین  همچنین  و  بین بویاد،  و  ملی  سطح  ین  علمی  به  هجی  متعلق    یهجسجزمجنالمللی 

  ۳گج  علوم پزشکی شهید بهشتی بج  هجی ایران، یااشاست که ینمیجن یااشگج   توجهقجبلکشونآمریکج بویاد.  

تألیفی ایز مجاند سجیر  هم  ازاظرهجی یاخلی ین شرایط بهتری قران یانی ولی  مدنک اسبت به سجیر یااشگج 

اتجیج پژوهش اشجن یای که سجزمجن  یسجزمجابرونهمکجنی    گواهچی ه ایران    هجییااشگج  هجی  اداشته است. 

هجی عمومی تمجیل بسیجن پجیینی ین همکجن ینسطح  تولیدات علمی ین حوز  خدمجت کتجیخجاه  منتشرکنند 

حوز  الزم و ضرونی هج بج همدیگر ین این  ین خصوص هم تألیفی سجزمجن  نون ی ازاالمللی یاناد.  ملی و بین 

برای   المللن ی ببجشد تج هم شرایط همکجنی ین سطح ملی و هم ین سطح    یاگواهبههج  نیزیاست تج براجمه

فراهم گریی.   فجصله  چراکهپژوهشگران  مجاند  از عوامل  و  برخی  مکجای  و  زمجای  هجی  هزینه  خصوصجاهجی 

 شوی.  هج میج از سجزمجنگزاف سفرهجی یاخلی و خجنجی مجاع از ااججم پژوهش ین خجن 

یای   اشجن  ایز  مرکزیت  اسجس شجخص  بر  نتبه  اتجیج  مرکزیت  بج شجخص  آمریکج  مرکزیت 50کشون   ،

است، که همسو    کشونهجتألیفی  تأثیرگذانترین کشون ین اقشه هم  ۸1۳/41و مرکزیت نتبه    455/15ازییکی  

یجالت متحد  اسبت به سجیر کشونهج  ( ین خصوص برتری کشون ا2020بج اتجیج پژوهش حشمتی و همکجنان  

، مرکزیت بینجبینی  7۸۳/14، مرکزیت ازییکی  471/26است و پس از آن ایز کشون آلمجن بج مرکزیت نتبه  

ین نتبه یوم قران یانی. ین این پژوهش مشخص شد که کشون ایران بدون هم تألیفی بج سجیر کشون    12/ ۹4۹

 به یست ایجونی  است. ای نا نتبه  گواهچی هین سه شجخص مذکون  

  165هجی عمومی از تألیفی حوز  خدمجت کتجبخجاههجی ییگر پژوهش حجضر اشجن یای که شبکه همیجفته

رووی، گلدینگ پیواد تشکیل شد  است. برتوت، جیگر، مک کالن، بی شجپ، اوش  256گر  و   ۳0۸خوشه، 

سجس اتجیج، اقش کمراگ پژوهشگران  پرکجنترین اویسندگجن شبکه همکجنی علمی بویاد. بر ابلک و مهرا  

المللی  تألیفی ین بین سجیر پژوهشگران ین میجن همتجیجن بین آن میزان پجیین هم  تبع بهایراای بج تولیدات کم و  

( 2006ین تقجبل بج پژوهش بجل و تجاگر    یاوعبه. اتجیج این پژوهش از اگج  همکجنی علمی،  شوییمینک  
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متخصصج یااش  یای  اشجن  که  میاست  فراتر  آیند   ین  این حوز   هر    چراکهنوی  ن  ین  علمی  انتقجء  الزمة 

بج توجه به شکل    کهیینصونت المللی است  ای، انتبجط علمی بین پژوهشگران آن حوز  ین سطح بین حوز 

 المللی بسیجن کم است.، سجبقه همکجنی علمی پژوهشگران ین سطح بین ۳

و    5۳۸/۳ایز مشخص شد که برتوت و جیگر بج مرکزیت نتبه  مطجبق بج اتجیج مربوط به مرکزیت شبکه  

شجخص مرکزیت ازییکی ی  اویسند    ازاظرتألیفی نا بج سجیر اویسندگجن یاشتند.  بیشترین هم  ۹۳2/2بیشجب بج  

به یک ااداز  ین شبکه از هم فجصله یاناد.   ۳45/0ااد همگی بج مرکزیت ازییکی  آونی  شد   ۳که ین جدول  

اس بر  بج  همچنین  بیشجب  بینجبینی  بج  1۸7/0جس مرکزیت  مهرا    07۸/0، جیگر  اثرگذانی   06۸/0و  به ترتیب 

بیشتری ین شبکه نا یاناد. حجل بج توجه به میزان اثرگذانی پجیین مشخص است که اویسندگجن یانای هم  

بر اسجس اتجیج،  تألیفی پجیین بج سجیر پژوهشگران هستند. و میزان اثرگذانی پجیینی ین شبکه یاناد. همچنین  

اثرگذانی ین شبکه هم ایراای هیچ  اداشتهپژوهشگران  پژوهشگران  اشجن میتألیفی  اتجیج  این  یهد  ااد، که 

هجی عمومی بسیجن کم است و  المللی ین حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاهتمجیل پژوهشگران ین سطح بین 

کم پژوهشگران  برخی از یالیل حضون    ناد.ای یاتک اویسند   صونتبهتألیفی  تمجیل به هم  هجآناکثریت  

توجهی به  توان بیهجی عمومی نا میتألیفی حوز  خدمجت کتجبخجاههجی ایراای ین میجن شبکه همو سجزمجن

هجی عمومی ین  نسجای کتجبخجاهاحو  خدمت  ةن یزم  ینهجی عمومی  پژوهش کجنکریهج و خدمجت کتجبخجاه

تجهیزات   عموم،  به  آگجهی    جزی مونیاکشون  عدم  بی  کتجبدانانکجنبران،  کجنبران،  ایجزهجی  به  از  توجهی 

سجزی ججمعه و برخی از  هج ین پیشرفت فرهنگشمرین اقش کتجبخجاه  ناگکمهجی کجنبران و  ینخواست

 عوامل ییگر برشمری. 

هجی سیجستی  یج گزینه   هجشنهجیی پ،  خوییخوی بههجی علمی آن  مصونسجزی موضوعجت و مقوالت حوز 

هجی علمی ین  گیری سیجستتوااد ین فهم وضعیت یااش موجوی و جهتامجید، بلکه میخجصی نا انائه امی

پژوهش، می  ناهگشجاین زمینه،   این  اتجیج  از  استفجی   بج  بنجبراین  از وضبجشد.  عیت موجوی موضوعجت  توان 

هجی عمومی،  ، کلیدواژگجن و اصطالحجت مهم حوز  خدمجت اجتمجعی کتجبخجاههجآنپژوهشی و نابطه بین  

مسئوالن   و  پژوهشگران  کجنبران،  و  یای  انائه  قبولی  قجبل  می  گذانجستی ستحلیل  وضعیت  بهتر  از  توااند 

  بجوجویولیدات علمی این حوز  مشخص شد که  پژوهشی و موضوعی این حوز  آگجهی یجبند. البته بج برنسی ت

پیشرفت و توسعه فنجونی ین انتبجطجت و خدمجت، چندان انتقجء چشمگیری ین کتجبخجاه عمومی اسبت به  

نسیدن  سجل تج  زیجیی  بسیجن  فجصله  و  است  اشد   مشجهد   گذشته  حوز تیغجبههجی  ین    مونیپژوهش ی  ، 

لیفی سجزمجای، اویسندگجن، نواد ااتشجنات علمی و سجیر تأهجی همبخصوص برای کشون ایران ین شجخص

شوی. بر اسجس اتجیج  المللی ججیگج  قجبل قبولی کسب اکری  است، مشجهد  میموانی بحث شد  ین سطح بین 

هجی عمومی مربوط به »مسجئل هجی کتجبخجاهخوشه ین پژوهش   ن ی ترمهم(  1۳۹7پژوهش کشونی و همتی  

یوم این پژوهش همخوان است. هدف اصلی کتجبخجاه عمومی ین مشجنکت    اجتمجعی« است که بج خوشه 

اسجس اقش آن ین آگجهی مریم و انتقجی فرهنگی    اجتمجعی نسیدن به ججمعه نشد یجفته و متعجلی و براین 

یهد که »مطجلعه (، اشجن می201۹  هجی کلیدی پژوهش صجبری و همکجنانبندی واژ است. همچنین خوشه

و   اولین  کتجبخجاه  ن یترمهمکتجبشنجسی«  عملکری  و  فلسفه  حوز   ین  مهمخوشه  حجلیکه،  ین  است.  ترین  هج 
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کتجبخجاهخوشه »اقش  بر  یاللت  حجضر  پژوهش  اجتمجعی«  ی  انائههجی  ین    ین  کجنآفرینی  یانی.  خدمجت 

کتجبدانان فراهم امجید تج از مزایجی اجشی از آن برای پیشرفت هجی جدیدی نا برای  توااد فرصتهج میکتجبخجاه

هج ایز برای همگجم شدن بج تحول فنجونی ناهی جز انائه  مند شواد. مدیران کتجبخجاه ججابه بهر و توسعه همه

هجی سوای اطالعجتی  (. ججیگج  مهجنت201۸،  1هجی جدید اداناد  هوانی، زویکی و مجنگجت خدمجت و اید 

کتجبخجاه  وانعن به اهجی  اسنجی  ین  امروز،  اطالعجتی  ججمعه  بدیهی  الزامجت  از  ین  یکی  کشون  عمومی  هجی 

-هجی سوای اطالعجتی ین کتجبخجاهخصوص خوشه سوم بجید مونی مطجلعه قران گیری. تأکید و توجه به مهجنت

-مسئوالن این کتجبخجاههج و اهداف مهم و مونی تأکید  هجی عمومی بستری خواهد بوی بر تحقق یکی از انزش

هجی  و تسهیل ین چرخه یااش است  اهجی کتجبخجاه   العمرمجیامهج که همجاج شرکت ین سوایآموزی و آموزش  

اشجن یایاد  (201۸بویی و سجهو  (. همچنین ین خصوص واژگجن و اصطالحجت برتر، 1۳۸۹عمومی کشون، 

  مونیاستفجی   هجاجمهپجیجنین عنوان    عمدتجاهجی کلیدی همچون کتجبخجاه، ججمعه، مطجلعه، توسعه و غیر   واژ 

امج وجوی واژ  کتجبدان و یای  و اطالعجت ین بین واژگجن و اصطالحجت برتر مجاند خدمجت،    گیرادقران می

به سطح  اجتمجعی، کتجبخجاه عمومی حکجیت از میزان وابستگی سطح خدمجت اج تمجعی کتجبخجاه عمومی 

توااند از طریق  هجی عمومی میاطالعجت و یناتیجه اقش کتجبدان ین این خصوص یانی. کتجبدانان کتجبخجاه 

سجزمجای که یاللت بر خوشه چهجنم این    یی کجناهجی اجتمجعی به بجالترین میزان خالقیت و  انتقجی سرمجیه 

سجز انائه  توااد زمینهیه خالقیت و اوآونی ین بین کتجبدانان می پژوهش یاناد اجیل آیند، چراکه تقویت نوح 

هج گریی که نضجیتمندی بجالی کجنبران نا ین پی خواهد یاشت.  خدمجت جدید و مفید به مراجعجن کتجبخجاه

اصلی  کتجبدانان کتجبخجاه اقش  مریم، ین کنجن  از  بج طیف وسیعی  انتبجطشجن  به  توجه  بج  بجید  هجی عمومی 

هجی  خواسته  بر اسجسعنی پجسخگویی به ایجزهجی اطالعجتی مراجعجن و انائه منجبع اطالعجتی منجسب  خویش، ی

خوشه پنجم است بر عهد  گیراد و به آن اهتمجم ونزاد. برای امواه،   کنند ن ییتبهج، اقش ییگری نا که  آن

هجی اجتمجعی و حضون  یتکتجبدانی که ین یک کتجبخجاة نوستجیی مشغول به کجن است، بج مشجنکت ین فعجل 

 ینکقجبلهج منجبع علمی نا که هج نا ینک و متنجسب بج ایجزهجی آنای آنین امجکن اجتمجعی ایجزهجی حرفه

 برای ججمعة مونیاظر است، شنجسجیی و اسبت به تهیه و ین یسترس قران یاین آن اقدام امجید.

حوز  ین  تحقیقجت  است،  مشخص  کتجبخ آاچه  اجتمجعی  خدمجت  اتجیج  جاهی  ابجید  البته  عمومی  هجی 

ججمعه مونی    جزی مونیا خدمجت اجتمجعی    ژ ی وبهای و  هجی بیشتر ین حوز  خدمجت کتجبخجاهتأثیرگذان پژوهش 

می اشجن  مطجلعجت  گیری.  قران  پژوهش غفلت  کتجبخجاهیهد،  مجاند    هجی  مسجئلی  به  پریاختن  از  عمومی 

کنندگجن«، و سپس »مسجئل و »محیط یاخلی کتجبخجاه« به موضوع »نفتجن اطالعجتی مراجعهسجزی «  »مجموعه

هجی عمومی  اادنکجنان حوزة کتجبخجاهان و یستنیزتوااد برای براجمهاین امر می  و  اجتمجعی« سوق یجفته است

هجی عمومی ین  نیزی کتجبخجاه. بنجبراین اتجیج این مطجلعه تالشی ین جهت مدیریت و براجمه حجئز اهمیت بجشد

هجی علمی آیند  ین این خصوص نا  حوز  خدمجت اجتمجعی بوی تج مدیران و ذینفعجن بتوااند مسیر فعجلیت

نسجن و  یستگج  خدمت  عنوانبههجی عمومی  ن بجیستی به فجصله و شکجف بین کتجبخجاهترسیم امجیند. مسئولی 
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کتجبخجاه ذینفعجن  که  بهر مریم  بج  همچنین  و  امجیند  توجه  هستند،  عمومی  خدمجت  هجی  توسعه  از  گیری 

 هجی عمومی بکجن گیراد.ین این پژوهش نا ین کتجبخجاه شد مطرحاجتمجعی مرتبط بج موضوعجت 

 . شویهج و اتجیج این پژوهش پیشنهجی میجس یجفتهبر اس
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