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بررسي قانون لوتكا در بين محققان علـم اطالعـات و   
 1392تـا   1381هـاي   شناسي ايـران بـين سـال    دانش

  براساس مجالت تخصصي حوزه
                            

  چكيده
          

شناسي  دانش و اطالعات علم رشتة نويسندگان مشاركت توزيع بررسي پژوهش اينهدف  :هدف
  .است كالوت قانونبراساس  ايران

    
 از اسـتفاده  بـا  و تحليلـي  روش بـا  كه است توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش :شناسي روش
 مجلـة  پـنج  از 1392 تـا  1381 هـاي  سـال  بـين  ها داده. است شده انجام سنجي علم هاي شاخص

 اسـتفاده  با و مرتب اكسل در نتايج سپس. شدآوري  جمعشناسي  دانش و اطالعات تخصصي علم
 كـه  نويسـنده  3562 توسط مقاله 1994ها  يافتهبراساس . گرفت قرار بررسي مورد تكالو فرمول از

  .است شده دادند، نوشته مي تشكيل فرد به منحصر نويسندگان را آنان نفر 1470
    

درصد از نويسـندگان فقـط يـك اثـر       26/63ها نشان داد كه براساس قانون لوتكا  يافته :هايافته
   .باشد درصد مي 12/2شده براي نويسندگان نيز  محاسبه Nن اند و همچنين ميزا داشته

   
 علـم  ةحـوز  نويسـندگان  علمـي  توليـدات  درمـورد  لوتكـا  نتايج نشان داد كه قانون :گيري نتيجه

  .نگرفت قرار تأييد موردشناسي  دانش و اطالعات
    

  .پديدآور ريبارو سنجي، قانون علم شناسي، دانش و اطالعات لوتكا، علم قانون :واژگان كليدي
    

  1*راضيه محمدزاده

  2نيا فاطمه فهيم

  3زاده محمد حسن
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  26/8/1393: دريافت
 4/3/1394: پذيرش
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  لهمسئو بيان  مقدمه
كتابخانه، كتاب، علم و اطالعات به  هاي با واژهسنجي،  و اطالع سنجي  علمسنجي،  كتابسنجي،   كتابخانه

 علميها، مؤسسات  كشورها، دانشگاه مقايسةو  علمي ارزيابي براي كمي هاي وجود آمدند و ازجمله روش
 هـاي  داده تحليـل و  تجزيـه و  ارزيـابي  بـراي پژوهش  كميروش  سنجي، يك علم. باشند مي نويسندگانو 

  .)1391حيدري، عصاره و منصوري و (است  علميانتشارات 
و كلمـات در   نويسـندگان  و مـدارك  ميـان روابط  ةو مطالع بررسيبه  سنجي علمسنجي و  قواعد كتاب

 ةكسـب و اشـاع  توليـد،   هـاي  فعاليتدهند كه روند  قواعد نشان مي اين. پردازند شده مي منتشر علميمتون 
 و 4تـروزول  ة، قاعـد 3زيف ة، قاعد2بردفورد ة، قاعد1لوتكا ةقاعد. كند مي پيروي خاصيالعات از قواعد اط

  ). 3: 1389حيدري، ( آيند حساب مي به سنجي علمسنجي و  كتاب پايةاز قواعد  پرايس ةقاعد
 بيـان بـا   لوتكـا . باشـد  ميافراد قانون لوتكا  علمي وضعيتبيني  و پيش تبيينو  توصيف قوانيناز  يكي

 ،آورند وجود مي ها را به كه نوشته كسانيها و تعداد  تعداد نوشته ميانقانون خود قصد داشت نشان دهد كه 
كنند و تعـداد   مي توليدنوشته  اندكياز افراد، تعداد  زياديكه تعداد  طوري  به اي معكوس وجود دارد؛ رابطه
  ). 196: 1390چاكلي،  وزينور(كنند  نوشته خلق مي زيادياز افراد تعداد  اندكي

را  علمـي  وري ، مبحـث بهـره  6كردن قانون مربـع معكـوس    ، با مطرح1926در سال  5لوتكا جيمزآلفرد 
اشـاره  » 7علمـي  وري بهـره  فراوانـي  توزيـع «به  مستقيم،طور  مطالعات لوتكا به نتيجةدرواقع،  متحول كرد؛

بـدون   نيـز لوتكـا   .مطرح نشده بـود  سنجي علم ةشد، هنوز واژ مي معرفيكه قانون لوتكا  زمانيدر . داشت
قـانون  ايـن،   قانون خود را ارائه داده بود؛ بـاوجود سنجي،  كتاب رويكردعلم و با  سياستتوجه به اهداف 

كـه   وي. قرار گرفـت  سنجي علم ةدر حوز علمي وري بهره زمينةگسترده در  مطالعاتي أها سرمنش لوتكا بعد
 نمايـة مقاله منـدرج در   6891تعداد افراد و آثارشان انجام داده بود، تعداد شمارش  مبنايمطالعه را بر  اين
 1900منتشرشـده تـا سـال     ةمقال 1325تعداد  همچنينو » 8شيمي ةنام چكيده« 1916 تا 1907 ةسال ده ةدور
چـاكلي،   نـوروزي (مـالك قـرار داد    ،ثبت شـده بـود   9آوئرباخ فيزيك شناسي كتابرا كه در  فيزيك ةحوز

1390 :193.(  
 نويسـندگان  شده، درصـد ياد اطالعاتي، با استفاده از منابع »قانون مربع معكوس«به  دستيابي برايلوتكا 
او . ها نشـان داد  آن لگاريتم متغير مقاديراثر را در مقابل تعداد آثار آنان، همراه با  n دو، سه ويك، صاحب 

 تقريبـي طـور   به شيب اينكه  دريافت و دهمحاسبه كر ،ها وجود داشت نمودار داده رويرا كه  خطي شيب
  .است 2برابر با 

                                                                                                                                                     
1. Lotka 
2. Bradford 
3. Zipf 
4. Trueswell  
5. Alfred J. Lotka 
6. Inverse square law 
7. Frequency distribution of scientific productivity 
8. Chemical Abstract 
9. Auerbach , s Geschichtstafeln der Physik 
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مقالـه   x دارايكـه  ) y( نويسـندگاني  فراوانـي  ميانارتباط را  عموميها فرمول  داده تنظيملوتكا پس از 
  :كرد تعريف چنينهستند، 

Xn yx = c 
  :كه در آن

x  = تعداد مقاله؛ y = صاحب  نويسندگانتعدادx  مقاله؛n  = ؛ 2= عدد ثابتc  =   2/6 =مقـدار ثابـت 
  ) 194: 1390چاكلي،  نوروزي( .است
در  ،مقاله داشـتند  nكه  نويسندگانيتعداد «داد كه  توضيحصورت   قانون لوتكا را به اين نارينواقع،  در

مقالـه   يـك كـه فقـط    نويسـندگاني سهم تمام  اند و مقاله داشته يكاست كه فقط  نويسندگاني 2n/1حدود 
خـود، تعـداد    علمـي  وري لوتكا در قانون مربع معكوس بهـره ديگر،  بيانيبه » .است 60%اند، حدود  تهداش

هـر   علمـي  وري اسـاس، بهـره   اينبرابر دانسته است؛ بر  2n/1با  ،اند كرده توليدتعداد مقاله  nرا كه  افرادي
 25 يـا  22/100برابر بـا   ،اند هكرد توليدمقاله  يكفقط  يكهرمعين،  زماني ةاي كه در دور نويسندهصد نفر 

 نـوروزي ( اسـت و ماننـد آن   11 يا 23/100 ،اند كرده توليدمقاله  3كه  نويسندگاني علمي وري است و بهره
  ).195: 1390چاكلي، 

 بيشـتر هرچـه بهتـر و    بـاروري جهـت  علمـي،   هـاي  زمينـه و اثرگذار، در  پرتوليد نويسندگان شناسايي
قـانون لوتكـا و قـانون برادفـورد و      اهميـت بـه    توجـه  بـا . كنـد  مي كمك پژوهشيو  فناوري ساختارهاي

 از. شـود  تر مي پررنگ قوانين اينصحت  بررسي رساني، اهميت  و اطالع كتابداريدر  قوانين اينگذاري  اثر
 بايـد كار برده شـوند،    به علمي هاي گذاري سياستجهت  علميعنوان اسناد  توانند به مي قوانين اينكه  آنجا
  ).1391حيدري، عصاره و منصوري، (شود  بررسيها  و صحت آن درستيا ابتد

نتواننـد موانـع    ،قـرار دارنـد   سنجشـي كه در خط مقدم انجام مطالعـات    نانارس كتابداران و اطالع شايد
گذشته و حال را  علمي وضعيتتوانند  مياما روشن است كه  ؛بردارندرا كشور  يك پيشرفت برايموجود 

عنـوان   دسته از مطالعات نشان دهند و آن را بـه  اينتوانند نقاط قوت و ضعف را با انجام  و مي نشان دهند
 :1387كرمـي،  و  عليجـاني (مسئوالن قرار دهند  اختيارحال روشن در  و درعين علمي و پژوهشي راهنماي

13.(  
و  كتابـداري  ةرشـت  نويسـندگان مشـاركت   توزيع آيااست كه مشخص سازد  اينهدف پژوهش حاضر 

  .نه يادارد  خواني هملوتكا  ةبا قاعد انيرس اطالع

  پيشينه پژوهش
شناسي در  مورد محققان علم اطالعات و دانش لوتكا در آوري پديدشده، قانون  براساس مطالعات انجام

ـ ) 1378( كاتوزيـان هرچنـد كـه    ؛دهد اصالت پژوهش را نشان مي اين،انجام نشده است كه  ايران  ةدر مقال
 تـا  1357 هـاي  سال ةدر فاصل ايران فارسيمجالت  رساني و اطالع كتابداريمقاالت  بررسيخود با عنوان 

 قـديمي  خيلـي  تـاريخي داشته است كه هم از لحاظ  كتابداري ةبه قانون لوتكا در حوز نيزاي  ، اشاره1372
ي مقاالت آور به جمع ايشاندر حوزه وجود نداشته و  تخصصيمجالت  در آن زمان اكثراً اينكهباشد و  مي
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 تـأليف درصـد از سـهم    48نويسـندگان،  درصـد از   24اند كـه   دريافتهاند و  از مجالت مختلف اقدام كرده
 94عنـوان مقالـه، تنهـا     يـك بـا   يـك هر نويسندگان، درصد از  76اند و  مقاالت را به خود اختصاص داده

  .اند مقاالت را بر عهده داشته تأليفدرصد از 
ـ    يئـت بررسي توليـدات علمـي اعضـاي ه   «به ) 1388(و عصاره  سهيلي  ةعلمـي دانشـگاه رازي در نماي

باشد كـه   عدد مي 995 شده هاي بازيابي تعداد پيشينه. پرداختند »2008 تا 1992هاي  استنادي علوم طي سال
  . زماني مورد مطالعه تأييد شد ةو باز 1 مورد توليدات علمي دانشگاه رازي در وبگاه علوم لوتكا در ةقاعد

نويسندگي پژوهشگران ايـران   هم« بررسيخود به  ةدر مقال )1389( كشوريو  چاكلي نوروزيه، عصار
 هـاي  در سـال  سـاينس اجتماعي، هنر و علوم انسـاني در پايگـاه وب آو    هاي استنادي علوم، علوم نمايه در

 25320مـوع  اسـتخراج و درمج  سـاينس وب آو  پايگـاه ها بـا اسـتفاده از    داده. اند پرداخته »2006 تا 2000
نشان داده است كه قانون لوتكا فقـط در   نتايج .دهد مي تشكيلپژوهش را  اينمورد مطالعه  ةمدرك، جامع

 .هاي استنادي علوم اجتماعي و هنر و علوم انساني رد شد استنادي علوم تأييد و در نمايه ةنماي

دات علمي محققان دانشگاه قانون باروري پديدآور درمورد تولي« بررسيبه ) 1390(و همكاران  سهيلي
ـ   802 پـژوهش  ةجامعـ . پرداختنـد  »سـاينس پزشكي اصفهان براساس پايگاه وب آو  علوم توليدشـده   ةمقال

كـه توزيـع    دادنشـان   نتايج. بود 2008 تا 1992 هاي پزشكي اصفهان بين سال توسط محققان دانشگاه علوم
يعني تعـداد   ؛كند از قانون لوتكا تبعيت مي پزشكي اصفهان مقاالت توليدشده توسط محققان دانشگاه علوم

 .كنند اندكي از نويسندگان، بخش اعظمي از توليدات علمي را منتشر مي

دانشـگاه   علمـي  توليـدات  جهاني وضعيت بررسي«با عنوان  پژوهشي)  1390( سهيليدانش و فتاحي، 
انجـام   »دانشـگاه  اينعلم  ةنقش ترسيمدر وبگاه علوم با هدف  2010 تا 1990هاي  مشهد در سال فردوسي

شـده در وبگـاه علـوم     نمايـه مدرك  2318 دانشگاه موفق به انتشار اينكه پژوهشگران و نشان دادند دادند 
  .كند مي پيرويلوتكا  ةدانشگاه از قاعد اين نويسندگانمشاركت  فراواني توزيع ، همچنيناند گرديده

 پايگـاه شناسـي در   زمـين پژوهشـگران   علمي توليدات« بررسيبه ) 1391( حيدريعصاره و منصوري، 
 نويسـندگان  علمـي  توليـدات كه  ندنشان داد پرداختند و »لوتكا و برادفورد قوانينبراساس  آو ساينسوب 
  .ندارد خواني همبا قانون لوتكا  2010 تا 1990 هاي سال ةشناسي در فاصل زمين

هـا   آن .كردنـد  بررسي رساني و اطالع كتابداري ةقانون لوتكا را در رشت) 1996( 4و حسن 3طايب، 2سن
 هـاي  در سـال  5)ليـزا (شناسـي   هاي علم اطالعات و دانش چكيده ةساالن نمايةخود را از دو  هاي ها داده آن

ـ  نويسـنده  8284مـدرك توسـط    7101اول  ةكردند كه در نمون آوري جمع 1993و  1992 دوم  ةو در نمون
علـوم   ةكه قانون لوتكا در رشت رسيدند نتيجه اينبه نوشته شده بودند و  نويسنده 7664مقاله توسط  7591

همـراه   بـاالتري  خيلـي  مقاديربا  شيميو  فيزيكچون  كاملي هاي به رشته   نسبت رساني و اطالع كتابداري

                                                                                                                                                     
1. Web of Science 
2. B. K. Sen  
3. Che Azlan bin Taib  
4. Mohd Faris bin Hassan 
5. LISA: Library and Information Science Abstracts 
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 .است

و  كتابـداري مطالعـات   ةقـانون لوتكـا در رشـت    بررسـي «خـود بـا عنـوان     ةنام در پايان) 2008( 1آسكو
مجلـه كـه شـامل     25مـدارك از   ايـن  .كرد آوري جمع 2آي.اس.يپايگاه آرا از مدرك  7070 »رساني اطالع

شـدند،   آوري جمـع  2006 تـا  1998 هـاي  سـال  بينهستند،  آمريكا آكادميك هاي دربارة كتابخانه مطالعاتي
 شامل ترتيب كه به اند حفظ شده ،شود شروع مي Bو  Aها با حرف  آن خانوادگيكه نام  نويسندگانيسپس 

اسـت كـه    رسـيده  نتيجـه  ايـن اول حفـظ شـده و بـه     نويسـندة باشـند و فقـط    مي نويسنده 1246و  610
بـا قـانون    اطمينـاني   قابـل  نتايجبا  ،شناسي وجود دارد كه در مطالعات علم اطالعات و دانش هايي پژوهش

  .اند مقاله منتشر كرده يكفقط  نويسندگاندرصد  64 يعني اينكه :كند لوتكا مطابقت مي
علـم   ةبرتـر رشـت   ةمجل بيسترا براساس  اقيانوسيهو  آسيا ةمنطق نويسندگان وري بهره) 2008( 3پارك

شـمارش  . كـرد  بررسـي  2005 تـا  1967 هـاي  سال بين ساينسوب آو  پايگاهشناسي در  اطالعات و دانش
د و خود انجام نـدا  هاي داده روي آماريگونه آزمون  هيچاما  ؛صورت كامل انجام گرفت  هم به نويسندگان

  .ها با قانون لوتكا مطابقت ندارند كه داده رسيد نتيجه اينبه 
كـاربرد قـانون   «خود با عنـوان   ةدر مقال) 2008( 6گئوررو پولگارينو  5، پستانا كالدس4سابرينو مارتين
علـم   هاي چكيدهداده،  پايگاهآوري اطالعات از  به جمع »رساني علوم اطالع ةحوز علمي توليداتلوتكا در 

 وجـوي  جسـت هـا بـا    آن. اقـدام كردنـد   2008 تـا  1996 هـاي  سـال  طـي ، )ليزا(شناسي  ات و دانشاطالع
 نويسـندگان، كردند و با شمارش تعـداد   پيدا دسترسيمدرك  2825به حدود  رساني علم اطالع گر توصيف

ه كـ  رسـيدند  نتيجـه  ايـن دست آمـد و بـه     به نويسندگان، ةبا استفاده از شمارش كامل هم نويسنده 2695
  .اند مقاله منتشر كرده يكتنها ) درصد 29/79( نويسندگاندرصد  80 نزديك

 شناسـي  روانهـاي   پژوهش سنجي مطالعات كتاب«خود با عنوان  ةدر مقال) 2008(و همكاران  7باريوس
براسـاس   2005 تـا  1990 هـاي  سال بينرا  استنادي الگوهايلوتكا، بردفورد و پرايس، قانون  »توريسمدر 

 براياند و  نوشته شده نويسنده 854مدرك توسط  572كه  دريافتندكردند و  بررسي ساينسب آو و پايگاه
مقالـه   يـك فقـط   نويسندگاندرصد  78/83كه  دريافتنداز روش كامل استفاده كرده و  نويسندگانشمارش 

هـا بـا قـانون     نآ ةموضوع اشاره داشتند كه مطالعـ  اين  به گيري نتيجهاند و در بحث و  در رشته منتشر كرده
  .اند تعداد مقاالت را منتشر كرده بيشتريناز افراد،  كميچراكه درصد  ؛لوتكا هماهنگ است

 نويسـندگان مشـاركت   توزيعقانون لوتكا و «در پژوهش خود با عنوان ) 2009(  9و رحمان 8زابد احمد
 بـين منتشرشـده   اي ورهمقـاالت د  رويقانون لوتكـا را بـر   » در بنگالدش 10غذاييمواد  تحقيقات زمينةدر 

                                                                                                                                                     
1. Consuella A. Askew 
2. ISI Web of Knowledge 
3. Taemin Kim Park 
4. Maria Isabel Martín Sobrino 
5. Ana Isabel Pestana Caldes 
6. António Pulgarín Guerrero 
7. Maite Barrios 
8. S.M. Zabed Ahmed  
9. Anisur Md. Rahman  
10. nutrition research 
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از  حـاكي  نتـايج آن انجـام دادنـد و    رويرا  K-Sكردند و سپس آزمـون   بررسي 2006 تا 1972 هاي سال
نگـرفتن   كـه بـا درنظـر    حـالي در ؛بـود  غـذايي بـه مـواد     هاي مربـوط  نبودن قانون لوتكا در پژوهش  صادق

  .اجرا بود  قانون لوتكا قابلتوليد،  بيشترينبا  نويسندگان
 پژوهشـي هـاي   گـرايش محاسبات و  تجربي ةمطالع«خود با عنوان  ةدر مقال) 2011( 2چايو  1ايس تي

 نمايـة هـاي   بـا اسـتفاده از داده   تأمين زنجيرة مديريت ةقانون لوتكا را در حوز »3مشتريارتباط با  مديريت
قالـه كـه توسـط    م 2739آوري  بعد از جمع. آزمودند 2009 تا 1989 هاي سال بين 4اجتماعيعلوم  استنادي

 توليـد مقالـه   يكفقط  نويسندگاندرصد  81/86كه  رسيدند نتيجه اين  شده بودند، به توليد نويسنده 2267
  .اند كرده

قـانون لوتكـا در    تجربـي  بررسـي « اي بـا عنـوان   در مقالـه ) 2013( چـاكلي  نـوروزي و  تربتي سلطاني
 بـين وبگـاه علـوم    ةداد پايگاههند در  5ورميسآوري اطالعات محققان دانشگاه  به جمع »كاربردي رياضيات

آوري كردنـد و   جمـع  نويسـنده تعـداد   2718مـدرك بـا    3138حـدود  . پرداختند 2011 تا 1975 هاي سال
 .مقاله دارند يكفقط  نويسندگان) درصد 55/89(درصد  90كه حدود دريافتند

 مختلفـي هـاي   عات و رشتهها در موضو سال طيهاي پژوهش نشان داد كه قانون لوتكا در  پيشينهمرور 
هـا، از   پـژوهش  ايـن در هـر كـدام از    همچنـين  .اسـت   شـده  منتهي متناقضي نتايجامتحان شده است و به 

درمـورد قـانون لوتكـا     كمـي هاي  پژوهش نيز ايراندر . استفاده شده است نيز متفاوتيهاي شمارش  روش
در ايـن حـوزه انجـام نشـده و تنهـا       تحقيقيشناسي  دانش علم اطالعات و ةانجام گرفته است كه در حوز

 .آوري نكرده بود رشته جمع تخصصيهاي خود را از منابع  بوده است كه او هم داده) 1378( كاتوزيان

   

 پژوهش    شناسي روش

قـرار   سـنجي  علـم  تحقيقـات  حيطةدر  نيزازنظر روش . است توصيفي تحقيقاتپژوهش حاضر از نوع 
  .باشد مي كمي ماهيت دارايو  گيرد مي

 ةپـنج مجلـ   يـق شناسي هستند كـه ازطر  علم اطالعات و دانش ةرشت نويسندگانپژوهش،  آماري ةجامع
نفـر   1470كـه   نويسـنده  3562حـدود   .آوري شـدند  جمـع  1392 تـا  1381 هاي سال بينرشته  تخصصي
 .اند درآورده تحرير ةرشت  مقاله را به 1994دهند و  مي تشكيلفرد را  به منحصر

علـم اطالعـات و    ةبـه چهـار سـازمان تخصصـي در حـوز       نامبرده، چهـار مـورد مربـوط    ةمجلاز پنج 
صـورت مـنظم و در    به تقريباًهستند كه  مجالتيباشد و  حوزه مي ايندر  اصليدانشگاه  نيزشناسي و  دانش
 .اند شده منتشر شدهياد زماني ةباز

 

                                                                                                                                                     
1. Hsu-Hao Tsai  
2. Yen-Ping Chi 
3. Customer relationship management 
4. Social Science Citation Index (SSCI) 
5. Mysore 
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  شده انتخاب تخصصي مجلة پنج. 1 جدول
  رديف مجلهنام تأسيسسال ناشر/ وابسته موسسة

. ا.ج ملي كتابخانة و اسنادسازمان
 ايران

1369 
سازماندهيوكتابداريملي مطالعات

 1اطالعات
1 

 تأمين و اسناد مركزي و مركز كتابخانة
 تهران دانشگاه علميمنابع

1345 
رسانياطالعوكتابداريتحقيقات

 2دانشگاهي
2 

 3 رسانياطالعوابداريكتفصلنامة 1376 رضوي قدس آستان

 اطالعات فناوري و علوم پژوهشگاه
 ايران

 4 3اطالعات مديريت و پردازش فصلنامة 1351

 1370 كشور عموميهاي  كتابخانه نهاد
ورسانياطالعتحقيقاتفصلنامة

 4عموميهايكتابخانه
5  

  
فقـط  ( مسـتقيم شـمارش   .1: انـد از  وجود دارد كـه عبـارت   پديدآورشمارش سهم  برايسه راه  عموماً
 ةهمـ (شـمارش كامـل    .3 ؛)كسـري صـورت   بـه  نويسـنده سـهم هـر   ( تعـديلي شمارش . 2 ؛)اول نويسندة

  ).167، 62، 12: 1391خادمي، و  حيدري ةترجمديوداتو، ) (نويسندگان
 هـيچ  ،درنتيجـه  .اند شمارش نشده نيزباشد و مترجمان  روش شمارش پژوهش حاضر، از نوع كامل مي

  .شمارش ندارنددر  تأثيري
مشخص  نويسندههر  تأليفاتگستر اكسل مرتب شده و تعداد  صفحه ةشده در برنام گردآورياطالعات 

 رگرسـيون سـپس  . قانون لوتكـا محاسـبه شـد    ةو با استفاده از معادل دستيصورت  سپس اطالعات به .شد
 .ام گرفتاكسل انج ةبرنام يقها ازطر داده شيب ضريبشدن   مشخص براي فراوانينمودار 

  هاي پژوهش يافته
شناسـي بـا قـانون     علم اطالعـات و دانـش  حيطة در  ايراني نويسندگان علمي توليدات مقايسةمنظور  به

مـدرك بـا سـتون قـانون لوتكـا      ... ، و3، 2، 1با  نويسندگان، ستون تعداد 2لوتكا، الزم است كه در جدول 
  .گرفتيمكار   را به زيرل لوتكا فرمو ةستون قاعد ةمحاسب براي. داده شوند تطبيق

  :شود طبق قانون لوتكا كه براساس فرمول زير محاسبه مي
  يا 

                                                                                                                                                     
  .شد منتشر مي» ابفصلنامة كت« با نام  1390اين نشريه تا سال  1.
 .شد قبالً با نام مجلة كتابداري منتشر مي 2.

منتشر شده است و در » اطالعات يعلوم و فناور ةفصلنام«و » رساني علوم اطالع ةفصلنام« و »مركز مدارك علمي يفن ةنشري«هاي  اين نشريه با نام 3.
 .به نام فعلي تغيير يافته است 1390

 .شد منتشر مي» پيام كتابخانه ةفصلنام«نام با  1388اين نشريه تا سال  4.
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  . است 2برابر با  تقريباً n معموالً
C=  12

*930= 930 

 

 

 
  

  لوتكا قانون باشناسي  دانش و اطالعات علم حوزة علمي توليدات مقايسة. 2 جدول
 لوتكا قانون  )x(مقالهتعداد  ) y(نويسندهفراواني
- 930 1 

232 215 2 

103 100 3 

58 73 4 

37 37 5 

25 23 6 

18 17 7 

14 10 8 
11 8 9 
9 7 10 
7 6 11 
6 6 12 
5 4 13 
5 6 14 
4 3 15 
3 3 17 
3 4 18 
3 5 19 
2 1 21 
2 3 24 
1 1 26 
1 1 27 
1 1 29 

0/90  1 1 32 
./75  1 1 35 
./71  1 1 36 
./61 1 1 39 
./58  1 1 40 
./ 34  1 1 52 
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 2 نويسندگانتعداد . وجود دارد مدركي تك نويسندة 930 ،آمده است، در كل 2كه در جدول  طور همان
در  مـدركي  3 نويسـندة  100 همچنـين . نفر باشد 232 بايدن لوتكا نفر است كه براساس قانو 215 مدركي

. وجـود داشـته باشـد    مـدركي  3 نويسـندة نفـر   103 بايـد پژوهش بوده است كه طبـق قـانون لوتكـا،     اين
 n نويسـندگان هـاي حاصـل از شـمارش تعـداد      داده مقايسـة شود،  مشاهده مي 2گونه كه در جدول  همان

 ،ديگـر   سـوي  امـا از . نيسـت حوزه، قـانون لوتكـا صـادق     ايندهد كه در  با فرمول لوتكا نشان مي مدركي
 بسـيار آمـده   دسـت  چراكـه اعـداد بـه   ؛ ندارد خواني همكه با قانون لوتكا  بگوييمصورت قاطع  به توانيم نمي

بينـي لوتكـا    با تعـداد پـيش   نويسندگانمواقع تعداد  بعضيدر  حتيبيني لوتكاست و  به اعداد پيش نزديك
  .باشد هم مي عين دقيقاً

  :افزار اكسل محاسبه شد ها با استفاده از نرم داده شيب، رگرسيون ضريبشدن  مشخص براي همچنين
  
 

  
  شناسي و دانش اطالعات علم حوزة در مقاالت فراوانيبرابر  در نويسندگان درصد براي لوتكا تابع. 1 نمودار

  
 
 :آيد درمي زير صورت فرمول به ،طوركه از نمودار باال مشخص است همان

y = 1037.2x-2.127  

  .رسيم مي زيرآن به فرمول  جاگذاريبا 

  
 نيـز را  2جـدول   نتـايج واقع،  در وباشد  مي 2به  نزديك بسيارآمده است كه  12/2 در فرمول باال توان

  .تبيني آن اس پيش نتايجبه  نزديك بسيارها  اما يافته ،نشد تأييدكند كه اگرچه قانون لوتكا  مي تأييد
تعـداد  « است كه طبق قـانون لوتكـا   اين ،داشت كوتاهياشاره  نيزتوان به آن  كه مي فرعي نتايجاز  يكي

سهم تمـام   اند و مقاله داشته يكاست كه فقط  نويسندگاني 2n/1در حدود  ،مقاله داشتند nكه  نويسندگاني
  ».است درصد 60اند، حدود  مقاله داشته يككه فقط  نويسندگاني

 :كنيم مي بررسيبا تعداد مقاالتشان  نويسندگان راتعداد  فراوانيدرصد  ،آن يبررس براي
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  تأليف ميزان برحسبشناسي  دانش و اطالعات علم نويسندگان فراواني درصد .3 جدول

 )x(مقالهتعداد  )y(نويسندهفراواني فراواني درصد
63/26 930 1
14/62 215 2
6/80 100 3
4/96 73 4
2/51 37 5
1/56 23 6
1/15 17 7
0/68 10 8 
0/54 8 9 
0/47 7 10 
0/40 6 11 
0/40 6 12 
0/27 4 13 
0/40 6 14 
0/20 3 15 
0/20 3 17 
0/27 4 18 
0/34 5 19 
0/06 1 21 
0/20 3 24 
0/06 1 26 
0/06 1 27 
0/06 1 29 
0/06 1 32 
0/06 1 35 
0/06 1 36 
0/06 1 39 
0/06 1 40 
0/06 1 52 

100 1470  جمع
 

درصـد   26/63انـد،   مقاله منتشر كـرده  يككه فقط  مؤلفانيشود،  طوركه از جدول باال مشاهده مي همان
اسـت،   درصـد  60 ،كنند مي توليدمقاله  يككه  مؤلفانيلوتكا كه گفته است  پيشنهاديد كه به رقم نباش مي

  .كند با آن مطابقت مي تقريبيطور  باشد و به مي نزديك
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  گيري بحث و نتيجه
درنتيجـه قـانون لوتكـا صـادق      .باشـد  مـي  2آمده باالتر از  دست پژوهش نشان داد كه توان به هاي يافته

) 1388( كشـوري هاي  پژوهش نتايجبا  نتيجه اين. كند مي تأييدقانون لوتكا مربع معكوس را نيست؛ چراكه 
البتـه قـانون لوتكـا در     .دارد خـواني مهـ در داخل كشـور  ) 1391( حيدريعصاره و منصوري،  همچنينو 

و  طايـب با مطالعـات سـن،    نيزدر خارج از كشور . شده بود تأييدعلوم  نمايةدر ) 1388( كشوري ةمطالع
و حسـن   طايـب سـن،  . دارد خـواني هـم ) 2009(و زابد احمد و رحمـان  ) 2008(،  پارك )1996(حسن 

بـه    نسـبت  رسـاني  و اطـالع  كتابـداري علوم  ةدر رشت كنند كه قانون لوتكا خود اعالم مي ةدر مقال) 1996(
 واقعيـت  بـين تفـاوت  . همـراه اسـت   بـاالتري  خيلـي  مقـادير بـا   شـيمي و  فيزيـك چون  كامليهاي  رشته

شناسي با اعـداد حاصـل از    علم اطالعات و دانش ةدر حوز... ،3، 2، 1با  نويسندگانشده در تعداد  مشاهده
امـر   اينرسد علت  نظر مي به. حوزه است ايننبودن قانون لوتكا در   صادق بيانگر) 2جدول (فرمول لوتكا 

 افـزايش  نيـز  اخيـر هـاي   داشـت كـه در سـال    بيـان قـانون   ايندر  نويسندگي نگرفتن هم توان درنظر را مي
  . اول را مسئول آن پژوهش دانست نويسندة تنهايي  توان به نمي ديگرداشته است و  چشمگيري

 ،اسـت   حاصل شـده  بررسيمورد  دادهاي بروندر  نويسندگي هم يقكه ازطر يراتيتغيرسد با  مينظر   به
 درعمـومي،  اصـل   يكعنوان  است تا بتواند به بيشتري هاي بررسي نيازمندو  نيستصادق  ديگرقانون  اين
ه كـ  رسـيد  نتيجـه  اين  توان به هاي مختلف، مي پژوهش نتايجبه   توجه با. گيردحال مورد استفاده قرار  همه
 ايـن هـاي حاصـل از    يافتهو  بگيرد، نتايج دربر نيزرا  نويسندگي كه هم المللي بينروش واحد و  يك يافتن

  .سازد پذيرتر مقايسهتر و  مطالعات را مطمئن
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