
 

 

 

 گیالنو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 و سنجی علم سنجی، اطالع سنجی، کتاب بر مروري

 (1)  سنجی کتابخانه

 

 پزشکی دانشکده واحدکتابخانه

 و سنجی علم سنجی، اطالع سنجی، کتاب واژهچهار

 با( متريك)سنجی واژه ازترکیب هرکدام سنجی، کتابخانه

 به کتابخانه، علم، رسانی، اطالع شناسی، کتاب واژهچهار

 .اند آمده وجود

 گیري اندازه روش و دانش به مستقیما هرچهاراصطالح،

 جديدي هاي ايده پیدايش بر متکی وکامال اند وابسته

 و منظم وارتباطات اطالعات وانتقال نقل ازطريق هستندکه

 آنها،اولیه  ومنظور هدف .اند يافته رشدوتکامل مداوم،

 مهمترين سريع اشاعه و بموقع سازي ازمجموعه اطمینان

 .است دانش جويندگان براي اطالعات

 بیبلیومتريك() سنجی کتاب

 دو ترکیب از " سنجی کتاب" يا "بیبلیومتريك" واژه

 به" سنجش" و "کتاب" معنی به"متريك" و"بیبلیو"واژه

 . است آمده وجود

 گونه اين را " سنجی کتاب"خود ابداعی واژه"پريچارد

 در آماري و رياضی روشهاي کاربرد": کند می تعريف

 مظبوط و مکتوب ديگرمواد و ازکتابها استفاده و بررسی

 شیوه نوع يك سنجی، کتاب که معنی بدين ،"اي کتابخانه

 هم به کمّی هاي جنبه که است گیري اندازه و سنجش

 .کند می ارزيابی را نوشتاري ارتباطاتپیوسته 

 بسیار علم يك عنوان به سنجی کتاب رشد و توسعه

 رشد علم، اين مضبوط مواد گرچه .است چشمگیر

 شده تبديل بارزي پژوهشی حوزه به اما داشته؛ يکنواختی

 .است

 استنادهاست تحلیل و جزيهت سنجی، کتاب مرجع مهمترين

 مولفان به استناد که، است شده بیان فرضیه اين پايه بر که

 . آيد حساب به بايد همیشه پیشین مقاالت

 کتاب فنون و روشها توان می ها، زمینه و ازموارد برخی در

 عبارت موارد اين کارگرفت به تري جدي طور به را سنجی

 :از اند

 تخصصی؛ ادواري نشريات جامعیت میزان تخمین (1

 مختلف؛ موضوعهاي کنندگان استفاده شناسايی (2

 در مدارك سنجش روشهاي و نويسنده تشخیص (3

 متفاوت؛ موضوعهاي

 و حال گذشته، انتشارات کاربردي روشهاي بینی پیش (4

 آينده؛



 

 

 هاي رشته در ضروري و بنیادي نشريات شناسايی( 5

 مختلف.

 بر مواد آوري فراهم جهت دقیق مشی خط يك تدوين (6

 شده؛ بینی پیش بودجه محدوده در نیازها، مبناي

 مواد؛ دقیق کردن ذخیره و پیرايش سیاست اجراي (7

 و موثر سطحی چند يی شبکه نظامهاي گذاري پايه( 8

 کارآمد؛

 علمی مطالب تفکیك و فرسوده و کهنه مواد بررسی (9

 هاي مقاله کردن شاخه شاخه و کردن دسته دسته) مفید

 ؛(غیره و علمی

 سنجی اطالع

 پرفسور توسط1979 در بار اولین "سنجی اطالع"واژه

 بیل" سنجی وعلم رسانی اطالع موسسه رئیس "اتوناکه"

 .شد برده کار به آلمان"فلد

 و سنجی اطالع رابراي اهمیت بیشترين هم"مورالس"

 سنجی اطالع داردکه عقیده وي.است قايل آن کاربردهاي

 ازعلم مهمی وقسمت است بااطالعات تنگاتنگ درارتباط

 علمی هاي جنبه تمام زيرا .دهد می تشکیل رسانی اطالع

 انعطاف وقابلیت کارآيی پیشرفت منظور به آن گیري واندازه

 عمل براي رسانی اطالع موءسسات در اطالعات وري بهره

 وطراحی بینی پیش اطالعات وانتقال ذخیره اطالعات آوري

 .است شده

 اطالعات؛ پراکندگی و کهنگی از گیري جلو (1

 براي رسانی اطالع خدمات و اطالعات بازدهی و ارايیک (2

 تولید؛ و لوژي تکنو و علوم

 کلی؛ طور به اطالعات ايجاد و رسانی اطالع نظام کارايی (3

 وسايل و منابع عنوان به مدارك مختلف انواع نقش (4

 علمی؛ ارتباطات

 اطالعات؛ تناسب و وابستگی (5

 وسیله به پیايندها و ادواري نشريات ارزشیابی (6

 متفاوت؛ پارامترهاي

 

 

 سنجی علم

 سنجی باکتاب همسان مفهومی است ممکن سنجی، علم

 براي اندازگیري و آماري ازروشهاي ،علم دراين ;باشد داشته

 آنان گسترش وسطوح علوم توسعه و رشد معیارهاي تعیین

 .شود می استفاده  بشري مختلف درجوامع آن ثرتاو ثیرتا و

 وتعیین اندازگیري سنجی، علم اصلی ازاهداف يکی

 .تاس علوم وسازمانی مديريتی مختلف هاي جنبه معیارهاي

 همیشه کمی رزشا سنجی، درعلم که داشت توجه بايستی

 بررسی موفقیت .است استوار کیفی تحلیل و تجزيه برپايه

 به علمی،کامالوابسته درمديريتهاي سنجی علم هاي

 اطالعات جمع آوري شده و شرح وتفسیرآنهاست. جامعیت


