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پژوهش حاضر تحلیل الگوهای هم نويسندگی روندهای پژوهش و ترسیم نقشه دانش آثار جهان و از  هدف  
و از نظر  . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود اطالعات و دانش در وبگاه علم   سازماندهی ايران در حوزه  

واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی که در آن از فنون تحلیل هم   بود سنجی  شناسی توصیفی با رويکرد علم روش 
اطالعات و دانش در وبگاه علم   سازماندهی نويسندگان استفاده شده است. جامعه پژوهش تولیدات علمی حوزه  

ها  ويور جهت ترسیم نقشه ها و ووس و جهت تحلیل داده   اکسل يوسینت و بیب ،  سايت هیست   افزارهای نرم .  بود 
کشور جهان در وبگاه علم نمايه   110نويسنده از    15139اثر توسط    8688استفاده شده است. در دو دهه اخیر  

. بیشترين تولیدات جهان و ايران در آمريکا بیشترين تولیدات را داشت   . بود   24اثر دارای رتبه    79اند. ايران با  شده 
ب بیشترين . در جهان يورلند و لیدزدروف و در ايران علیپورحافظی و کوشا به ترتی بود   2018و    2017های  سال 

اختصاص   خود  به  را  استنادات  و  بیشتري دادند.  تولیدات  رايانه  علم  داشت حوزه  آثار  تولید  در  را  سهم  . ن 
فراداده و ، بندی رده ، . واژگان بازيابی اطالعات داشتند های ايلینويز و آزاد اسالمی بیشترين مشارکت را دانشگاه 
های موضوعی اين حوزه زمینه   ترين مهم نتايج پژوهش نشان داد    های ديجیتال بیشترين فراوانی را داشتند. کتابخانه 

آر.  ،  گذاری کاربران برچسب ،  ها های اجتماعی و کالن داده علمی در جهان شامل استخراج اطالعات از شبکه 
حوزه های موضوعی اين شناسی و زمینه های ديجیتال و آرايه کتابخانه ، اف. آر. بی. آر. ، آر. دی. اف. ، دی. ای. 

شناسی و فضای ابری هستی ،  بازيابی اطالعات فازی ،  های ديجیتال کتابخانه ،  علمی در ايران شامل اف. آر. بی. آر. 
گذاری علمی کشور عامل  . توجه بیشتر به آثار علمی غنی جهانی در ابعاد علمی و فنی در عرصه سیاست است 

 . کند می شناسايی روندهای جديد پژوهشی اين حوزه در کشور را فراهم  

، نویسندگی هم ،  واژگانی هم ،  ی سنج علم ، دانش   سازماندهی ،  اطالعات   سازماندهی  : ی کلیدی ها واژه 
نقشه دانش
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 مقدمه

قالب در  اطالعات  فزاينده  رشد  با  اطالعات  حاکمیت  عصر  در  گوناگونامروزه  ،  های 

از    سازماندهی دانش  و  نظامفعالیت  ترينمهماطالعات  و  های  ذخیره  شمار  های  به  بازيابی 

، 1)تیلور   استبازيابی مؤثر اطالعات  ،  اطالعات  سازماندهیرود. واضح است که هدف از  می

ای باشد که کاربران به سهولت در کمترين زمان از  گونهبايد به  سازماندهی( و نظام  1381

قلب و مرکز ثقل  ،  اطالعات  سازماندهیبنابراين  ؛  کننداطالعات موجود حداکثر استفاده را  

حوزه  ،  سازماندهی(.  1385،  های ذخیره و بازيابی اطالعات است )مزينانیکارکردهای نظام

در  گسترده را  فعالیت  گیردبرمیای  مجموعه  شامل  انجام  هاو  با  که  است  منابع    ها آنيی 

شوند. اين کار با استفاده از استانداردها  بندی و قابل بازيابی میرده،  وتحلیلتجزيه، اطالعاتی

سازی و  بندی و نمايهرده، نويسیفهرستالمللی به کمک فرايندهايی نظیر و رهنمودهای بین 

شک هدف از انجام  (. بی1386،  فتاحی پذير خواهد بود )مندی از ابزارهای متناسب امکانبهره

حوزه  پژوهش  و  ،  تولید  طورکلیبه،  سازماندهیهای  و    روزرسانیبهارزيابی  استانداردها 

و  ،  هافراداده فرايندها  ذخیره  غیرهبهبود  تسهیل  راستای  انواع ،  در  به  دسترسی  و  بازيابی 

 افزايش رضايت کاربران بوده است.  تاًي نهااطالعات و دانش و 

  ترينمهميکی از    عنوانبههای علمی و همکاری  مطالعه نقشه،  در طی چند دهه گذشته 

 ارائةهای مختلف کسب کرده است.  اهمیت بسیاری در حوزه، وجوه مطالعات سنجشی علم

 مختلف هایحوزه ارتباط چگونگی و گرفته صورت هایپژوهش   وضعیت از کالن تصوير

 علمی هاینقشه اهداف از،  زمان طی ها درحوزه اين  توسعة و رشد  چگونگی از آگاهی و

نقشه  شوند کهمی ترسیم مختلفی هایروش ها وتکنیک از استفاده  با علمی هایاست. 

،  عنوان در مدارك کلیدی واژگان از روش اين  . درهاستآن  يکی از،  واژگان رخدادیهم

  ديگربیانبهشود.  می حوزه استفاده يک مفهومیر  ساختا مطالعة برای مقاالت متن  يا  چکیده

 دهدمی  نشان را مدارك مجموعه   يک میان شناختی ارتباط ها میزانکلیدواژه رخدادیهم

گیرد تا ارتباط میان  می  رخدادی در يک مجموعه از متون بهرهاز الگوهای هم  که نحویبه

ها برای فراوانی ا شناسايی کند. در اين تحلیل از شاخصها در حوزه موضوعات متون رانديشه

 
1. Taylor 
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گیری میزان ارتباط  مانند شاخص نزديکی و شباهت که برای اندازه  –رخدادی دو مورد  هم

بندی  هايی خوشهمفاهیم در گروه،  هااين شاخص  بر اساسشود.  می  استفاده  – بین موردهاست  

برجسته کردن موضوعات اصلی موجود در يک  شوند که برای شبکه ترسیم می صورت بهو 

 1395،  روند )ذوالفقاری و همکارانمی  حوزه و يافتن ارتباطات پنهان در آن حوزه به کار

 موضوعات توانیواژگان م یرخدادهم وتحلیلتجزيه روش بر اساس(.  1999،  1هی   نقل از 

 هاینقشه مقايسه با  محتوا از  مستقیم صورتبه را هاآن  میان ارتباط و استخراج را علمی

از سوی ديگر اهمیت  (.  1991،  و همکاران  2کالون   نقل از  1393،  )صديقی  کرد کشف حاصل

پژوهشگرانشبکه برخی  که  است  حدی  در  همکاری  شبکه،  های  نیز  اين  را    نوعی بهها 

اين امر بهساختار دانش می  دهندهنشان بین دانند.  با علم  ای که حاصل  شتهرويژه در ارتباط 

؛ 1392،  کند )سهیلی و عصارهپیوند چندين حوزه علمی مختلف هستند تبلور خاصی پیدا می

  سو کيبنابراين با توجه به رشد تصاعدی تولید اطالعات و دانش از  ؛  (2014،  همکاران  و  3هان 

افزايش دسترسی و بهبود بازيابی و همچنین    منظوربهاطالعات و دانش    سازماندهیو ضرورت  

بررسی و تحلیل روند ،  در اين حوزه گسترده از سوی ديگر  شده انجامهای  اهمیت پژوهش 

تواند  در ايران می  دشدهی تولپژوهش و نقشه دانش آثار اين حوزه در جهان و مقايسه آن با آثار  

نقشه راهی برای   منزلهبهک کرده و  ها و گفتمان غالب در اين حوزه کمبه درك بهتر پارادايم

در اين راستا هدف پژوهش حاضر شناسايی و   .آموزش و پژوهش اين حوزه در کشور باشد

اطالعات و دانش و همچنین بررسی همکاری   سازماندهی تحلیل ساختار واژگان آثار حوزه 

،  عدرواقهای مرکزيت در وبگاه علم است.  شاخص  بر اساسعلمی پژوهشگران اين حوزه  

نمايه شده در   مفاهیم و واژگان مدارك علمی  مقايسه ساختار  تحلیل و  به  پژوهش حاضر 

اطالعات و    سازماندهیپايگاه اطالعاتی وبگاه علم و همکاری علمی پژوهشگران در حوزه  

 دانش در جهان و ايران پرداخته است.

 

 
1. Hee 
2. Callon 
3. Hun 
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ی زيادی  ها پژوهش ی  سنج علم ی  ها ل ی وتحل ه ي تجز زمینه ترسیم نقشه و    پژوهش در های  پیشینه 

ی  سازمانده مستقیم در حوزه    طور به   ها پژوهش ی مختلف انجام شده است؛ هرچند اين  ها حوزه در  

ی با رويکرد هم واژگانی  سنج علم ی  ها پژوهش برخی    مرور به . در ادامه  اند نبوده اطالعات و دانش  

 شده است. ی اخیر پرداخته  ها سال يا همکاری علمی در داخل و خارج کشور در  

)،  رمضانی مؤمنی  و  هم1397علیپورحافظی  شبکه  تحلیل  و  مصورسازی  به  تالیفی  ( 

ها حاکی از رشد  اند. يافتههای ديجیتالی در ايران پرداختهنهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه

علمی تولیدات  همکاری،  صعودی  میزان  بودن  سهم    سازمانیدرونهای  باال  بودن  پايین  و 

المللی است. نهادهای پژوهشی استان تهران بیشترين سهم از تولیدات علمی  های بین مشارکت

اند. همچنین از موانع توسعه علمی يادگیری بیشتر و نوآوری در حوزه  را داشته  هایفی تأل و هم  

(  1397ها است. دانیالی و نقشینه )ارتباطات ضعیف میان گروه،  های ديجیتالی ايرانکتابخانه

وهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازيابی تصوير  به مطالعه روند پژ

يافته پرداختند؛  علم  وبگاه  روابط  در  دارای  تصوير  بازيابی  حوزه  که  بود  آن  از  حاکی  ها 

است  گسترده  نسبتاًای  رشتهمیان اين    68  کهطوریبهای  مقاالت  نوشتن  در  پژوهشی  قلمرو 

داشته نقش  را کسب  حوزه  و کتابداری جايگاه ششم  پیشگام  رايانه حوزه  علوم  ه  کرداند؛ 

باالترين شکوفايی  ،  ازدورسنجش در رشته    2004در سال    08/0است. باالترين مرکزيت عدد  

سال    38/15عدد   عدد    2002در  سیگما  باالترين  سال    26/1و  علوم   در  2001در  رشته 

 .استتصويربرداری و تکنولوژی عکس 

( همکاران  و  پژوهشی1396علیپورحافظی  در  حوزه  ،  (  در  تولیدی  آثار  دانش  نقشه 

های موضوعی  ند. گروه کردرخدادی واژگان ترسیم  کتابخانه ديجیتال را در ايران به روش هم

ابزارها و  ،  هاسیستم،  ماریمع ،  های ديجیتالمحتوا و مجموعه،  های ديجیتالیارزيابی کتابخانه

حوزهفناوری زيرحوزهها  و  پربسامد  کتابخانههای  ارزيابی  موضوعی  ديجیتالیهای  ،  های 

را شکل  ،  فراداده هسته در شبکه موضوعی  و  مرکزی  محتوا موضوعات  امنیت  و  حفاظت 

زيرحوزه و  الکترونیکیدادند  نشر  استانداردهای  موضوعی  تاکسونومی،  های  از    ها استفاده 

،  های حفاظت ديجیتالیسیستم،  يافته به مخازن ديجیتالی متنوعبرای ايجاد دسترسی سازمان

های ديجیتالی در ايران هستند. نتايج  پژوهشی مطالعات کتابخانه  یخألهااشتراك دانش جزو  
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( عربی  تحلیل  1394پژوهش  روش  با  ديجیتالی  کتابخانه  مطالعات  دانش  نقشه  ترسیم  در   )

حوزه  نشان ،  رخدادیهم که  موضوعی  داد  اطالعات،  اطالعات   سازماندهی های  ،  بازيابی 

های مرکزيت های ديجیتالی باالترين رتبه را با توجه به شاخصمعماری زيرساخت و مجموعه

اند و حوزه علم رايانه آثار بیشتری را در اين حوزه منتشر کرده است. صديقی به دست آورده

تحلیل هم1393) از  استفاده  با  اطالع(  مشخص کرد که ساختار  ،  سنجیواژگانی در حوزه 

پويا تغییر يافته است؛ همچنین پیکره متون اين    ایگونهبههای موضوعی در گذر زمان  حوزه

رشته منابع  از  استفاده  نظر  از  روابط  حوزه  دارای  عبارتی  به  و  است  غنی  مختلف  های 

( در پژوهشی ديگر در  1392نی )علیپورحافظی و مؤم،  گسترده است. رمضانی  ای رشتهمیان

اين حوزه را به خود    یفی تألنشان داد که يعقوب نوروزی بیشترين مقاالت    1382-91های  سال

 . استاختصاص داده و دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه پیشتاز اين حوزه 

( طی پژوهشی به بررسی ساختار فکری حوزه موضوعی اف. آر. بی. 2013)  1اسمیراگلیا 

 با (2011)  2سو  و واژگانی پرداخت. لیآر. با استفاده از روش تحلیل هم استنادی تحلیل هم

تحلیل  ،  علمی تحقیقات  از  کمی  های نقشه ارائة  هدف حوزه    223به  در  استناد  پر  مقاله 

 و کلمات رخدادیپرداختند و با ترکیب دو روش هم  های هادی الکتريسیتهنانوکامپوزيت

 هایزيرحوزه اند وهکردترسیم   یبعدسهو    یدوبعد های دانشنقشه،  اجتماعی شبکه تحلیل 

 3هیمريکس و بسالر پژوهش  اند. درکرده ظهور در اين زمینه را مشخص حال در و مهم

 متون عناوين  های کلیدواژه استخراجيعنی  ،  های پژوهشیحوزه  کنندهن ییتع عامل ( دو2006)

است.  ،  استنادات مبنای بر مقاالت رتبة و پژوهش خود يک روش    ها آنمعرفی شده  در 

استفاده شامل  که  را  شده مراجع و عنوان یها دواژهی کل از ترکیبی   حوزة در استناد 

 اين  متون بیشتر پوشش  نظیر ترکیبی روش اين  مزايای و کار گرفته  به،  است رسانیاطالع

 اند.قرار داده موردبحث را حوزه

 
1. Smiraglia 
2. Lee & su Smiraglia 
3. Besslaar & Heimeriks 
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واژگانی برای بررسی تغییرات ساختاری در  ( از روش هم2001)  1چادوری و فو ،  دينگ

اند که اين روش رويکرد  و نتیجه گرفته  روابط موضوعی حوزه بازيابی اطالعات بهره گرفته

 های زمانی مختلف است. بازهمناسبی برای شناسايی الگوها و روندها در يک حوزه علمی در  

 خصوص مقايسه و در مستقلی  پژوهش  تاکنون ايران دهد در می ها نشانپیشینه مرور

است. در اين   نشده اطالعات و دانش انجام  سازماندهی تحلیل ساختار و واژگان آثار حوزة

  اطالعات  سازماندهی های موضوعی حوزة  راستا اين پژوهش با هدف نگاهی تحلیلی به خوشه

نويسندگی سعی در شناسايی ساختار موضوعی  واژگانی و همو دانش با استفاده از فنون هم

های پژوهشی اين حوزه دارد.  و ترسیم میزان کارايی اين روش در شناسايی و تعیین اولويت

 های زير پرداخته است: به پرسش بر اين اساس پژوهش حاضر 

،  های مختلفی مانند قالب اثرنش از جنبهاطالعات و دا  سازماندهیساختار تولیدات حوزه   -

،  های موضوعی پژوهش حوزه،  مؤسسات و پژوهشگران پرتولید و پراستناد،  کشورها،  زبان

 نشريات و نشريات استنادکننده چگونه است؟ 

اطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاه   سازماندهی ترسیم نقشه علمی حوزه موضوعی   -

 رخدادی مفاهیم و واژگان در جهان و ايران در وبگاه علم چگونه است؟ هم  بر اساس علم  

موضوعی  شبکه - حوزه  در  ايران  و  جهان  پژوهشگران  علمی  همکاری    سازماندهی های 

شبکه اجتماعی  های مرکزيت  اطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاه علم بر اساس سنجه

 چگونه است؟ 

 روش 

سنجی  شناسی توصیفی با رويکرد علمو از نظر روش  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی

واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی نويسندگان استفاده شده تحلیل همکه در آن از فنون  است

طالعات  ا  سازماندهیاست. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام آثار علمی مرتبط در حوزه  

شناسايی    منظوربهدهند.  میالدی تشکیل می  2020تا    2001های  در وبگاه علم در محدوده سال

با   مرتبط  موضوعات  و  سرعنوان  information organizationاصطالحات  های  از 

 
1. Ding, Chowdhury & Foo 
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کنگره  کتابخانه  شد  1موضوعی  سرعنوان،  استفاده  اين   Informationاصطالحات  ،  در 

storage and retrieval  وOrganization of information ترکیبات متفاوت   عنوانبه

 fillingو    abstracting  ،indexing  ،cataloging  ،classification  ،metadataو  

systems  و    عنوانبه و   منزلهبه  information scienceاصطالحات اخص  اعم  اصطالح 

نزديک و مترادف در نظر گرفته  اصطالح    منزلهبه  knowledge organizationاصطالح  

اند. به دلیل گستره حوزه موضوعی اين پژوهش و همچنین شناسايی دقیق روند پژوهشی  شده

آن دانش  نقشه  تحلیل  و  حوزه  راهبرد  ،  اين  يک  از  مرتبط  آثار  شناسايی  و  جستجو  برای 

 آمده است. 1استفاده شده که در پیوست  ی اچندمرحلهجستجوی  

های  بر اساس اهداف و پرسش ،  هاسازی دادهدهای مرتبط و يکپارچهپس از بازيابی رکور

اکسل و  بايب،  سايتهیست  افزارهاینرمها با استفاده از  داده  وتحلیل تجزيهپژوهش اقدام به  

 ويور استفاده شده است. ووس افزارنرمهای دانش از نت شد. برای ترسیم نقشهيوسی

پژوهشگران ايران و جهان در شبکه اجتماع علمی پژوهشگران  در ادامه برای تعیین جايگاه  

  ازجمله   2های مرکزيت های سنجه اين حوزه از تحلیل شبکه اجتماعی علمی بر اساس شاخص 

،  تر درك راحت   منظور به که    استفاده شد   5و مرکزيت بینابینی   4مرکزيت نزديکی ،  3مرکزيت رتبه 

 شود. پرداخته می   هرکدام د که در ادامه به تعريف  گرد ارائه می   ها آن هايی مرتبط با  تعريف 

رتبه   مرکزيت  )رتبه(:  درجه  و    عنوانبهمرکزيت  میزان خروجی  بررسی  به  سنجه  يک 

از طريق يک گره می يا اطالعات  بیشترين  پردازد و گره ورودی دانش  هايی را که دارای 

کنند )هانمان  مرکزيت رتبه باال معرفی میهايی با  گره  عنوانبه،  ها هستندارتباط با ديگر گره 

دهد که آن فرد توانسته  ی يک فرد بیشتر باشد نشان می(. هر چه مرکزيت رتبه2005،  6و ريدل

 رگذارتری تأثبا افراد بیشتری در شبکه ارتباط برقرار کند و نسبت به ساير افراد قدرتمندتر و  

 
1. LC subject headings 
2. centrality indicators 
3. degree centrality 
4. closeness centrality 
5. betweenness centrality 
6. Hanneman, & Riddle 
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های موجود در شبکه  آن با ساير گره  گره نشانگر تعداد پیوندهای   کيدرجهاست. مرکزيت  

 (1394، منش و ارشدیعرفان؛ 2016، و همکاران 1کیوالر است )

هر چه يک  ،  سنجدمرکزيت نزديکی: فاصله يک فرد با کلیه افراد ديگر در شبکه را می

تر است. افرادی با نمرات نزديکی  تر و مشهورآن فرد برگزيده ،  باشد  ترنزديک فرد به ديگران  

سريع  احتماالً،  باال خیلی  را  میاطالعات  دريافت  ديگران  از  اينکه  ،  کنندتر  خاطر  به 

بین  میانجی کمتری  عصاره  هاآنهای  و  )سهیلی  دارد  مرکزيت    برحسب(.  1392،  وجود 

نويسنده  نزديکی می که يک  فاصله  طوربهتوان مشخص کرد  از همهامتوسط در چه  ی  ی 

نزديک است. مرکزيت نزديکی فاصله    هاآننويسندگان حاضر در شبکه قرار دارد و چقدر به  

مسیر میان    ن ي ترکوتاههای ديگر موجود در شبکه را سنجیده و میانگین طول  يک گره با گره

نشان میآن گره و ساير گره به  های موجود در شبکه را  بینابینی يک گره  دهد. مرکزيت 

ها قرار  ترين مسیرهای بین جفت گرهشود که آن گره در بین کوتاهطالق میتعداد دفعاتی ا

 (. 2012، حسین و لیدسدورف،  گیرد )عباسیمی

گره شناسايی  به  سنجه  اين  بینابینی:  میمرکزيت  کوتاههايی  در  که  فاصله  پردازد  ترين 

می  بررسی  به  عبارتی  به  بینابینی  سنجه  دارند.  قرار  ديگر  گره  دو  میان  و ممکن  قدرت  زان 

بر اساس شاخص  1393،  پردازد )سهیلی و منصوریيک گره در شبکه می  تأثیرگذاری   .)

مالك    درواقعگیرد.  قرار می  موردبررسی موقعیت نويسندگان درون شبکه  ،  مرکزيت بینابینی 

برتری و قدرتمند بودن هر نويسنده میزان ارتباطاتی است که با ساير افراد برقرار کرده است 

نويسندگان عمل کند.  عنوانبهته  و توانس میان ساير  پیوند  برقراری  ارتباطی در   يک واسط 

بان را  های با مرکزيت بینابینی باال در يک موقعیت ممتاز نقش يک کارگزار يا دروازهگره

گره اتصال  گروه برای  و  میها  بازی  و  ها  قدرت    عنوانبهکنند  شاخص    کنندهکنترليک 

می شمرده  شبکه  در  اطالعات  جريان  غیرمستقیم  و  بینابینی  مستقیم  مرکزيت  مقدار  شوند. 

همواره عددی بین صفر و يک است؛ در حالت صفر با حذف گره هیچ اتفاق خاصی در  

از   انشانی م مانند و حتی فواصل کوتاه ها به هم متصل باقی میآيد و همه گرهشبکه پیش نمی

 
1. Cuellar 
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گره در موقعیت استراتژيکی قرار دارد که در اين صورت  ،  لت يکاما در حا،  رودبین نمی

برخوردار    یفردمنحصربهتواند کانديدای نقطه عطف بوده و از موقعیت  اين گره خود می

 (. 2012، حسین و لیدسدورف،  ؛ عباسی2010، 1اشنايدرمن و اسمیت،  باشد )هانسن 

 اهیافته

از جنبه  سازماندهی: ساختار تولیدات حوزه  1پرسش   مانند  اطالعات و دانش  های مختلفی 

های موضوعی  حوزه،  مؤسسات و پژوهشگران پرتولید و پراستناد،  کشورها،  زبان،  قالب اثر

 های موضوعی استنادکننده چگونه است؟نشريات و حوزه، پژوهش 

دهه   دو  در  شد  مشخص  علم  وبگاه  در  جستجو  )با    8688تعداد  ،  (2001-2020اخیر 

نويسنده   15139نشريه توسط    643اطالعات و دانش در    سازماندهیمدرك مرتبط با حوزه  

های پنج رتبه  اند که اطالعات مربوط به ويژگیکشور جهان در اين پايگاه نمايه شده 110از 

استناد دريافت    56/7،  طور متوسط هر اثر مرتبطبرتر آثار اين حوزه در ادامه آمده است. به

روند  ،  1. جدول  است  85آثار اين حوزه در وبگاه علم    2کرده است. همچنین شاخص اچ

،  کشورها،  قالب و زبان آثار تولیدی،  اطالعات  سازماندهیانتشارات تولیدات علمی حوزه  

های  های پژوهشی تولیدکننده و همچنین حوزهحوزه،  و نشريات برتر  مؤسسات،  نويسندگان

المللی را  هه اخیر در سطح بین د   دو  دراستنادکننده به آثار اين حوزه در وبگاه علم  پژوهشی  

 د.دهنشان می

 

 

 

 

 

 
1. Betweeness, Shneiderman & Smith 
2. H index 
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 های مختلف اطالعات در جهان از نظر ویژگی   سازماندهی رتبه برتر آثار علمی حوزه    5. تحلیل  1جدول  

ويژگی آثار  

 علمی 

رتبه اول )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

،  رکورد رتبه دوم )تعداد  

 درصد( 

رتبه سوم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

رتبه چهارم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

رتبه پنجم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

سال روند  

 انتشار 

2018   (10  ،

7 /12 ) 

2012  ،2016  ،2019  

 (8  ،1 /10 ) 

  2017و    2015

 (7  ،9 /8 ) 

و    2013،  2011،  2010

2014   (5  ،3 /6 ) 

،  3)   2009و    2008

8 /3 ) 

 قالب )نوع( 
،  61مقاله ) 

2 /77 ) 

،  8مقاله کنفرانس ) 

1 /10 ) 
 ( 1/ 3،  1اصالحیه )  ( 3/ 8،  3نقد کتاب )  ( 7/ 6،  6نقد ) 

کشورهای  

 همکاری 

،  6انگلیس ) 

6 /7 ) 
 ( 5/ 1،  4مالزی ) 

متحده  اياالت 

 (3  ،8 /3 ) 

،  2هلند ) ،  فرانسه ،  کانادا 

5 /2 ) 

،  عراق ،  آلمان 

،  ايتالیا ،  ايرلند 

،  عربستان ،  مکزيک 

 ( 1/ 3،  1اسلواکی ) 

نويسنده  

 )میزان تولید( 

علیپورحافظی  

،  6)مهدی( ) 

6 /7 ) 

،  حريری ،  فتاحی 

نوروزی )علیرضا( و  

 ( 5،  4رسولی ) 

،  غائبی 

اسفندياری  

کوشا و  ،  مقدم 

 ( 3/ 8،  3طاهری ) 

،  دادخواه ،  محمدی ی عل 

،  ممتازی ،  جمالی ،  قانع 

،  پازوکی ،  نیالشی ،  نبوی 

،  سلیمانی ،  صديقی 

يارمحمديان و  

 ( 2/ 5،  2العابدينی ) ين ز 

ساير نويسندگان  

)که هرکدام در  

تولید يک اثر علمی  

مرتبط نقش  

 ( 1/ 3،  1( ) اند داشته 

نويسنده  

 )میزان استناد( 
 ( 3/ 8،  3کوشا ) 

،  4نوروزی )علیرضا( ) 

1 /5 ) 
 ( 2/ 5،  2نیالشی ) 

،  1مرادی ) احمدی و شاه 

3 /1 ) 
 ( 2/ 5،  2جمالی ) 

مؤسسه  

 )میزان تولید( 

آزاد  دانشگاه  

،  18اسالمی ) 

8 /22 ) 

،  17دانشگاه تهران ) 

5 /21 ) 

،  12ايرانداك ) 

3 /15 ) 
 ( 10/ 1،  8دانشگاه الزهراء ) 

دانشگاه فردوسی  

 (7  ،9 /8 ) 

مؤسسه  

 )میزان استناد( 

دانشگاه تهران  

 (17  ،5 /21 ) 

،  18دانشگاه آزاد ) 

8 /22 ) 

دانشگاه علم  

پزشکی تهران  

 (4  ،1 /5 ) 

 ( 5/ 3،  12ايرانداك ) 
شهید  دانشگاه  

 ( 6/ 3،  5بهشتی ) 
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بیشترين تولیدات علمی اين حوزه مربوط به سال    المللیبین در سطح  ،  1بر اساس جدول  

بیشترين مشارکت را در تولید آثار علمی اين حوزه    متحدهاياالتبوده است و کشور    2017

شود يورلند و لیدزدروف به ترتیب بیشترين تولیدات  که مشاهده می  طورهمانداشته است.  

های ايلینويز و آمستردام به  اند. همچنین دانشگاهو بیشترين استنادها را به خود اختصاص داده

 
1. electronic library 
2. journal of information science 
3. library hi tech 
4. international journal of information management 
5. knowledge organization 
6. malaysian journal of library & information science 
7. online information review 
8. aslib proceedings 
9. information research-an international electronic journal 
10. journal of information & knowledge management 
11. learned publishing 
12. publishing research quarterly 
13. telematics and informatics 

ويژگی آثار  

 علمی 

رتبه اول )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

،  رکورد رتبه دوم )تعداد  

 درصد( 

رتبه سوم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

رتبه چهارم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

رتبه پنجم )تعداد  

 درصد( ،  رکورد 

 نشريه 
کتابخانه  

 1الکترونیک 

پردازش اطالعات و  

علم  ،  مديريت 

مجله جامعه  ،  2اطالعات 

آمريکايی علم و  

،  آوری اطالعات فن 

فناوری پیشرفته  

 3کتابخانه 

مديريت  

،  4اطالعات 

  سازماندهی 

نشريه  ،  5دانش 

مالزيايی علم  

اطالعات و  

،  6کتابداری 

مرور اطالعات  

 7آنالين 

،  8پراسیدينگ اسلیب 

،  9پژوهش اطالعات 

مديريت اطالعات و  

،  11نشر آموخته ،  10دانش 

،  12پژوهش نشر 

پردازش  ،  سنجی علم 

خودکار اطالعات و  

 13انفورماتیک 

ساير نشريات )که  

هرکدام يک اثر  

علمی مرتبط از  

پژوهشگران ايرانی  

 اند( منتشر کرده 

های  حوزه 

موضوعی  

 پژوهش 

،  27رايانه ) علم  

1 /34 ) 

پژوهش آموزشی  

،  2وپرورش ) آموزش 

5 /2 ) 

خدمات علم مراقبت  ،  جغرافیا ،  مهندسی ،  وکار اقتصاد کسب 

،  1جغرافیای طبیعی ) ،  انفورماتیک پزشکی ،  رياضیات ،  سالمت 

2 /1 ) 

حوزه  

پژوهشی  

 استنادکننده 

،  علم اطالعات 

علم کتابداری  

 (189  ،54 ) 

 ( 47/ 4،  166علم رايانه ) 
،  35مهندسی ) 

10 ) 

،  16وکار ) اقتصاد کسب 

5 /4 ) 

انفورماتیک  

 ( 4/ 2،  15پزشکی ) 
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ناد مطرح هستند. همچنین حوزه علم رايانه در  ترتیب از نظر میزان تولید علم و دريافت است 

بیشترين سهم را در تولید آثار اين حوزه داشته است.  ،  کنندهعلمی مشارکت  حوزه  50میان  

میان کشورهای   اين حوزه  کنندهمشارکتدر  علمی  آثار  تولید  با  ،  در  ايران  اثر    79کشور 

طور متوسط  است. به  کنندهارکتمش  کشور  110در میان    24نشريه دارای رتبه    39انگلیسی در  

استناد    9/4،  اطالعات که کشور ايران در آن مشارکت داشته است  سازماندهیهر اثر مرتبط به  

. در ادامه در جدول  است  9دريافت کرده است. همچنین شاخص اچ آثار ايران در اين حوزه  

قالب  ، ت و دانشاطالعا سازماندهیروند انتشارات تولیدات علمی کشور ايران در حوزه ، 2

های پژوهشی دخیل  حوزه،  و نشريات برتر  مؤسسات،  نويسندگان،  کشورهای همکار،  آثار

های پژوهشی مقاالت استناد کننده در وبگاه علم  در تولید آثار اين حوزه و همچنین حوزه

 هه اخیر آمده است. د دو در

های اطالعات و دانش در ایران از نظر ویژگی  سازماندهیرتبه برتر آثار علمی حوزه  5. تحلیل 2جدول  

 مختلف

 

 

آثار   يژگی,

 علمی

رتبه اول  

)تعداد 

رکورد،  

 درصد( 

رتبه دوم )تعداد  

 رکورد، درصد( 

رتبه سوم )تعداد  

 رکورد، درصد( 

رتبه چهارم )تعداد  

 رکورد، درصد( 

رتبه پنجم )تعداد  

 رکورد، درصد( 

سال روند  

 انتشار 

2018 (10  ،

7/12) 

2012 ،2016  ،

2019 (8 ،1/10 ) 

،  7) 2017و  2015

9/8) 

و   2013، 2011، 2010

2014 (5 ،3/6 ) 

  2009و  2008

(3 ،8/3) 
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 قالب )نوع(
، 61مقاله )

2/77) 

،  8مقاله کنفرانس )

1/10) 
 (8/3، 3نقد کتاب ) (6/7، 6نقد )

، 1اصالحیه )

3/1) 

کشورهای  

 همکاری

،  6انگلیس )

6/7) 
 (5/ 1، 4مالزی )

،  3اياالت متحده )

8/3) 

،  2کانادا، فرانسه، هلند )

5/2) 

آلمان، عراق،  

ايرلند، ايتالیا،  

مکزيک،  

عربستان،  

،  1اسلواکی )

3/1) 

نويسنده  

)میزان  

 تولید(

علیپور حافظی  

، 6)مهدی( )

6/7) 

فتاحی، حريری،  

نوروزی )علیرضا(  

 ( 5، 4)و رسولی 

غائبی، اسفندياری  

مقدم، کوشا و  

 ( 8/3، 3طاهری )

علیمحمدی، دادخواه،  

قانع، جمالی، ممتازی،  

نبوی، نیالشی، پازوکی،  

صديقی، سلیمانی،  

يارمحمديان و زين  

 ( 5/2، 2العابدينی )

ساير نويسندگان  

)که هر کدام در  

تولید يک اثر  

علمی مرتبط  

نقش داشته اند(  

(1 ،3/1) 

نويسنده  

زان  )می

 استناد( 

، 3کوشا )

8/3) 

نوروزی )علیرضا(  

(4 ،1/5) 
 (5/2، 2نیالشی )

،  1مرادی )احمدی و شاه

3/1) 
 (5/2، 2جمالی )

مؤسسه 

)میزان  

 تولید(

دانشگاه آزاد  

، 18اسالمی )

8/22) 

دانشگاه تهران  

(17 ،5/21) 

،  12ايرانداك )

3/15) 

،  8دانشگاه الزهراء )

1/10) 

دانشگاه فردوسی  

(7 ،9/8) 

مؤسسه 

)میزان  

 استناد( 

دانشگاه تهران  

(17 ،5/21) 

،  18دانشگاه آزاد )

8/22) 

دانشگاه علم  

،  4پزشکی تهران )

1/5) 

 ( 3/5، 12ايرانداك )
دانشگاه شهید 

 ( 3/6، 5بهشتی )

 نشريه 
کتابخانه  

 1الکترونیک 

پردازش اطالعات  

و مديريت، علم  

، مجله  2اطالعات 

جامعه آمريکايی 

آوری  علم و فن  

مديريت 

، 4اطالعات 

سازماندهی  

، نشريه  5دانش

مالزيايی علم  

،  8پراسیدينگ اسلیب

، 9پژوهش اطالعات 

مديريت اطالعات و  

، 11، نشر آموخته10دانش

ساير نشريات  

)که هر کدام  

يک اثر علمی  

مرتبط از  

پژوهشگران  

 

1. ELECTRONIC LIBRARY 

2. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 

4. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT 

5. KNOWLEDGE ORGANIZATION 

8. ASLIB PROCEEDINGS 

9. INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC 

JOURNAL 

10. JOURNAL OF INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT 

11. LEARNED PUBLISHING 
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اطالعات، فناوری  

 1پیشرفته کتابخانه 

اطالعات و  

، مرور  4کتابداری 

 5اطالعات آنالين 

، علم  10پژوهش نشر 

سنجی، پردازش  

ات و  خودکار اطالع

 11انفورماتیک 

ايرانی منتشر  

 اند(کرده

های حوزه

موضوعی 

 پژوهش

علم رايانه  

(27 ،1/34) 

پژوهش آموزشی 

آموزش و پرورش  

(2 ،5/2) 

اقتصاد کسب و کار، مهندسی، جغرافیا، خدمات علم مراقبت 

 ( 2/1، 1انفورماتیک پزشکی، جغرافیای طبیعی )سالمت، رياضیات، 

حوزه 

پژوهشی  

 استنادکننده 

علم  

اطالعات،  

علم کتابداری  

(189 ،54) 

،  166علم رايانه )

4/47) 
 (10، 35مهندسی )

اقتصاد کسب و کار  

(16 ،5/4) 

انفورماتیک  

،  15پزشکی )

2/4) 

 

جدول   اساس  سال  ،  2بر  به  مربوط  تولیدات  بیشترين  ايران  و   2018در  است  بوده 

های آزاد اسالمی و تهران به ترتیب از نظر تولید علم و دريافت استناد بهترين عملکرد  دانشگاه

شود علیپورحافظی و کوشا به ترتیب بیشترين تولیدات  که مشاهده می طورهماناند. را داشته

همچنین حوزه علم  اند. اين حوزه و بیشترين استنادها را در وبگاه علم به خود اختصاص داده

بیشترين مشارکت را در تولید آثار اين حوزه  ، کنندهمشارکت حوزه علمی 10رايانه در میان 

 در کشور داشته است. 

پايگاه    سازماندهی : ترسیم نقشه علمی حوزه موضوعی  2پرسش   اطالعات و دانش در 

ان در وبگاه علم رخدادی مفاهیم و واژگان در جهان و ايرهم  بر اساساطالعاتی وبگاه علم  

 چگونه است؟ 

و    اطالعات سازماندهی رخدادی واژگان آثار حوزههم منظور شناسايی و تحلیل شبکهبه

شد.    12او اس ويور   وی  افزارنرموبگاه علم وارد   از شدهاستخراج رکوردهای تمامی،  دانش 

حوزه به اين  تولیدات  واژگان  تحلیل  مفاهیم  خوشه 7،  دنبال  و  واژگان  . شد شناسايی از 

 

1. LIBRARY HI TECH 

4. MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 

5. ONLINE INFORMATION REVIEW 

10. PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY 

11. TELEMATICS AND INFORMATICS 

 
12. VOSViewer 
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در جدول  خوشه شده،  3ها  تصوير  گزارش  آثار حوزه    1اند.  مفاهیم  نقشه    سازماندهی نیز 

دهنده کاربرد  های نقشه علمی نشاندهد. بزرگی گرهاطالعات و دانش را در جهان نشان می

دهنده خوشه مفاهیم است. ضمن اينکه  نشان  هاآن بیشتر آن مفاهیم در توصیف آثار و رنگ  

کلیدواژه نزديکی  و  نقشه دوری  اين  نشان میدر  به همديگر  ها  مقدار  مفاهیم چه  دهد که 

 مرتبط هستند. 

 
 دانش اطالعات و  سازماندهیرخدادی واژگان آثار جهان در حوزه . نقشه هم 1تصویر 

به تصوير   متنوعی در حوزه    1با توجه  اطالعات و دانش در جهان    سازماندهیمفاهیم 

خوشه موضوعی است؛ در ادامه واژگان و مفاهیم    7شود که محصول آن تشکیل  مشاهده می

 (.3اند )جدول هر خوشه ذکر شده

 اطالعات و دانش  سازماندهیواژگانی آثار جهان حوزه بر اساس هم  شدهیل تشکهای . خوشه 3جدول  
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 مفهوم )حوزه موضوعی(  واژگان خوشه 

 1خوشه 

، بندی متن طبقه، بندی کردنطبقه، بندیرده 

استخراج  ، پردازش زبان طبیعی، يادگیری عمیق

، نظرکاوی، 1فیس بوك ،  رسانه اجتماعی، اطالعات

 های عصبی شبکه، یکاومتن، کالن داده 

و   کاوی متناستخراج اطالعات )

های اجتماعی و  ( از شبکهکاویداده 

از طريق پردازش زبان طبیعی و   کالن داده 

 عصبی  یهاشبکه

 2خوشه 

سازی نمايه، هابرچسب، نامهاصطالح، پدياويکی

،  هاکلیدواژه ، سؤال بسط ، بازخورد ربط، خودکار

 های موضوعی سرعنوان

گذاری کاربران در  بازخورد و برچسب

ها و بسط  نامهاصطالحمحیط وب در تهیه 

 ها بر اساس کلیدواژه   سؤال 

 3خوشه 

های  پايگاه ، موتورهای جستجو ، راهبردها، اينترنت

گوگل  ، نمايه، الگوها، مدل ، طراحی،  اطالعاتی

 ارزيابی پژوهشی، اسکالر

الگوها و راهبردهای طراحی و  ، مدل 

موتورهای جستجو )گوگل  ارزيابی نمايه 

 اطالعاتی  هایيگاه پا( و 2اسکالر

 4خوشه 

 نويسیفهرست، نويسیفهرست، وب معنايی

استاندارد ، مارك، موسیقی، 2وب ، توصیفی

چارچوب توصیف  ، 3توصیف و دسترسی به منابع 

های  ملزومات کارکردی برای پیشینه، 4منبع 

 5کتابشناختی 

استاندارد توصیف و  ، استفاده از مارك

چارچوب توصیف  ، دسترسی به منابع

های  ملزومات کارکردی برای پیشینه، منبع

 2وب  نويسیفهرستکتابشناختی در  

 5خوشه 

،  آرشیو ، کیفیت، استانداردها، مجموعه، فراداده 

،  یاچندرسانه، حفاظت ديجیتال ، دسترسی آزاد

 مخازن سازمانی

کاربرد فراداده و استانداردها در بهبود  

در   یاچندرسانهکیفیت مجموعه آرشیو و 

 راستای دسترسی آزاد و حفاظت ديجیتال

 6خوشه 
ذخیره  ، بازيابی اطالعات، های ديجیتال کتابخانه

 مديريت آرشیوها، خودکارسازی، ديجیتال 

خودکارسازی و ذخیره و بازيابی  

ال و  های ديجیتاطالعات در کتابخانه

 آرشیوها 

 7خوشه 
، مفاهیم، بازنمايی، شناسیآرايه، دانش سازماندهی

 واژگان

و بازنمايی دانش )مفاهیم( با   سازماندهی

 شناسی و واژگان استفاده از آرايه

 اند. در راستای تحلیلها از مفاهیم متنوعی تشکیل شدههر يک از خوشه،  3مطابق جدول  

هر خوشه از  ،  شدهلی تشکهای  خوشه در  موجود  واژگان  ها  خوشه حوزه موضوعی،  برايند 

 
1. facebook 
2. Google Scholar 
3. RDA 
4. RDF 
5. FRBR 
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اطالعات و دانش در ايران   سازماندهی مشخص شده است. در ادامه نقشه واژگان آثار حوزه  

اطالعات و دانش نیز    سازماندهیرخدادی واژگان آثار ايران در حوزه  آمده است. تحلیل هم

.  استدارای مفاهیمی    هاخوشهاز اين  هايی شده است که هر يک  گیری خوشهمنجر به شکل

  سازماندهی نقشه مفاهیم آثار ايران در حوزه    2اند. تصوير  گزارش شده،  4ها در جدول  خوشه

 دهد. اطالعات و دانش را نشان می

 
 اطالعات و دانش  سازماندهیرخدادی واژگان آثار ایران در حوزه . نقشه هم 2تصویر 

دهد؛ مفاهیم  اطالعات و دانش را نشان می  سازماندهیمفاهیم آثار ايران حوزه    2تصوير  

خوشه موضوعی داده است که در ادامه مفاهیم هر خوشه ذکر   5تشکیل  ،  اين حوزه در ايران

 (. 4اند )جدول شده

 اطالعات و دانش   سازماندهی واژگانی آثار ایران در حوزه  بر اساس هم   شده یل تشک های  . خوشه 4جدول  
 مفهوم )حوزه موضوعی(  واژگان خوشه 

 1خوشه 
ملزومات کارکردی ، دابلین کور، ال امايکس، موتورهای جستجو 

 های کتابشناختی برای پیشینه

های  ملزومات کارکردی برای پیشینه

 کتابشناختی 

 های ديجیتالی سازی کتابخانهيکپارچه اطالعات سازی يکپارچه، های ديجیتال کتابخانه 2خوشه 

 بندی و بازيابی اطالعات فازی رده  بازيابی اطالعات فازی ، بندیرده  3خوشه 

 شناسی دانش هستی مفاهیم دانش ، آنتولوژی 4خوشه 
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 فضای ابری  فضای ابری  5خوشه 

 محتوای از جامعی نسبتاً واژگان تصويرابر   استفاده از فناوری با پژوهش حاضر در ادامه

 استخراج پس از ،  منظور آمد. بدين  دست به ايران و جهان در اطالعات   سازماندهیحوزه  

به   شدهاستخراجتهیه شد. بدين منظور واژگان  آثار اين حوزه ابر واژگان هایکلیدواژه تمام

سايت   وارد  فراوانی  شد.   www.jasondavies.comهمراه  ترسیم  واژگان  ابر  و  شده 

 . هاستآن فراوانیِ میزان بیانگر واژگان اندازه، مشخص است 3تصوير  در که طورهمان

 
 اطالعات و دانش  سازماندهی. ابر واژگان آثار جهان در حوزه 3تصویر 

اطالعات بازيابی  فوق اصطالحات  اساس تصوير  و کتابخانه،  بندیرده،  بر  های  فراداده 

اطالعات و    سازماندهیآثار جهان در حوزه   های در کلیدواژه را فراوانی ديجیتال بیشترين 

ابر واژگان  .است دانش داشته ايران در حوزه    در ادامه  اطالعات و دانش    سازماندهیآثار 

 (.4آمده است )تصوير 

http://www.jasondavies.com/
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 اطالعات و دانش  سازماندهی. ابر واژگان آثار ایران در حوزه 4تصویر 

بازيابی اطالعات  نیز اصطالحات  های  فراداده و کتابخانه،  بندیرده،  مطابق تصوير فوق 

بیشترين  ايران در حوزه   های در کلیدواژه را فراوانی ديجیتال  اطالعات و    سازماندهیآثار 

 .است دانش داشته
شبکه3پرسش   موضوعی  :  حوزه  در  ايران  و  جهان  پژوهشگران  علمی  همکاری  های 

های مرکزيت  اطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاه علم بر اساس سنجه  سازماندهی

 شبکه اجتماعی چگونه است؟

ش حاضر و همچنین ترسیم نقشه همکاری علمی بر نخست پژوه   سؤالهای  بر اساس يافته 

در   متحده اياالت ،  (5ووس ويور )تصوير    افزار نرم با کمک    کنندهمشارکت اساس کشورهای  

 ه است.کرد اطالعات و دانش در جهان مقام نخست را از آن خود    سازماندهی تولید آثار حوزه  
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 اطالعات و دانش  سازماندهی. نقشه همکاری علمی کشورها در حوزه 5تصویر 

دهد بیشترين همکاری در تولید آثار اين حوزه  که تصوير فوق نیز نشان می  گونههمان

بین کشورهای اسکاتلند و انگلیس بوده است. در ادامه نقشه همکاری علمی کشور ايران با  

 ساير کشورها آمده است.
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 اطالعات و دانش  سازماندهینقشه همکاری علمی ایران و سایر کشورها در حوزه . 6تصویر 

فوق تصوير  اساس  از  ،  بر  پژوهشگرانی  با  را  همکاری  بیشترين  ايرانی  پژوهشگران 

داشته مالزی  و  انگلیس  يافتهکشورهای  اساس  بر  همچنین  پژوهش  اند.  نخست  بخش  های 

علمی   نقشه همکاری  ، (5کننده )تصوير  های مشارکتسازمانمؤسسات و  حاضر و ترسیم 

اطالعات و دانش در جهان    سازماندهیدر تولید آثار حوزه    متحده اياالتدر    ايلینويزدانشگاه  

 ه است.کردمقام نخست را از آن خود  

 
 اطالعات و دانش در جهان  سازماندهیدر حوزه  مؤسسات. نقشه همکاری علمی  7تصویر 
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اساس تصوير   و  در  ،  7بر  ايلینويز  از  پژوهشگرانی  میان  علمی  بیشترين همکاری  جهان 

دابلین  فراداده  بر   1کور مرکز  ايرانی  پژوهشگران  علمی  نقشه همکاری  ادامه  در  است.  بوده 

 آمده است.  اساس مؤسسه

 
 اطالعات و دانش در ایران  سازماندهیدر حوزه  مؤسسات. نقشه همکاری علمی  8تصویر 

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی بیشترين مشارکت را در تولید آثار  ،  8مطابق تصوير  

اند. همچنین بیشترين همکاری علمی میان  اطالعات داشته  سازماندهیعلمی ايران در حوزه  

کاری  نقشه هم  9های آزاد اسالمی و تهران بوده است. در تصوير  پژوهشگرانی از دانشگاه

 اطالعات و دانش آمده است. سازماندهیپژوهشگران جهان در حوزه 

 
 اطالعات و دانش  سازماندهی. نقشه همکاری علمی نویسندگان جهان در حوزه 9تصویر 

 
1. Dublin core metadata initiat 
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ترين پژوهشگر اين حوزه بوده است.  يورلند فعال،  اول پژوهش   سؤالهای  بر اساس يافته

اطالعات و دانش    سازماندهیايران در حوزه  نقشه همکاری علمی پژوهشگران    10در تصوير  

 آمده است.

 
 اطالعات و دانش   سازماندهی. نقشه همکاری علمی پژوهشگران ایران در حوزه 10تصویر 

مهدی علیپورحافظی در میان پژوهشگران ايرانی بیشترين مشارکت را  ،  10مطابق تصوير  

 در آثار اين حوزه داشته است. 

های  سنجه ،  تأثیر  ارزيابی  و  نويسندگی هم  های شبکه  تحلیل  جهت های مفید  يکی از سنجه 

انواع و تعداد روابطی که  ،  نزديکی و بینابینی است. مرکزيت ،  های درجه شامل مرکزيت  مرکزيت 

دهد. در ادامه ده نويسنده  عضوی از شبکه با ساير اعضای آن شبکه برقرار کرده است را نشان می 

 آمده است.   5های مرکزيت در جدول  اساس هر يک از شاخص برتر جهان در اين حوزه بر  
 اطالعات و دانش   سازماندهی نزدیکی و بینابینی پژوهشگران جهان در حوزه  ،  های درجه . مرکزیت 5جدول  

مرکزيت  

 بینابینی 
 نويسنده

مرکزيت  

 نزديکی
 نويسنده

مرکزيت  

 درجه
 رتبه  نويسنده

20.331 Zhang J 0.814 Zhang J 3.958 Zhang J 1 

17.826 Zhang L 0.813 Zhang L 3.694 Zhang L 2 

9.337 Zeng ML 0.812 Xu H 2.902 Xu H 3 

8.848 Greenberg J 0.812 Zeng ML 2.902 Zeng ML 4 

7.759 Garoufallou E 0.811 Jiang XQ 2.902 Fox EA 5 

6.083 Wolfram D 0.811 Ohno-

Machado L 
2.639 Calado P 6 
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مرکزيت  

 بینابینی 
 نويسنده

مرکزيت  

 نزديکی
 نويسنده

مرکزيت  

 درجه
 رتبه  نويسنده

5.705 Xu H 0.811 Sun AX 2.639 Tudhope D 7 

5.527 Fox EA 0.811 Wolfram D 2.375 Martinez-

Avila D 
8 

5.319 Martinez-

Avila D 
0.811 Kim Y 2.375 Guimaraes 

JAC 
9 

5.246 Kim J 0.811 Julien CA 2.111 Liu Y 10 

نتايج   اساس  ترتیب  آمدهدستبهبر  به  جهان  برتر  نويسندگان  میان   و  Zhang J در 

Zhang L  و Xu H  باشند. از نظر مرکزيت  های برتر میاز نظر مرکزيت درجه دارای رتبه

. از نظر باشندیمها  به ترتیب دارای برترين رتبه  Xu Hو    Zhang Lو    Zhang Jنزديکی نیز  

به ترتیب در جايگاه اول تا سوم    Zeng MLو    Zhang Lو    Zhang Jمرکزيت بینابینی نیز  

های مرکزيت  اند. در ادامه ده نويسنده برتر ايرانی در اين حوزه به ترتیب شاخصقرار گرفته

 (. 6آمده است )جدول 
 اطالعات و دانش   سازماندهی ه  نزدیکی و بینابینی پژوهشگران ایران در حوز ،  های درجه . مرکزیت 6جدول  

مرکزيت  

 بینابینی 
 نويسنده 

مرکزيت  

 نزديکی 
 نويسنده 

مرکزيت  

 درجه 
 رتبه  نويسنده 

0.913 Alipour-Hafezi M 0.714 Alipour-Hafezi M 6.707 Alipour-Hafezi M 1 

0.853 Nabavi M 0.714 Zeinolabedini MH 5.488 Rasuli B 2 

0.628 Zeinolabedini MH 0.714 Nabavi M 5.488 Nabavi M 3 

0.628 Jamali HR 0.713 Solaimani S 5.488 Zeinolabedini MH 4 

0.509 Ghaebi A 0.713 Radfar H 4.268 Radfar H 5 

0.344 Pazooki F 0.713 Dehnad A 4.268 Dehnad A 6 

0.239 Rasuli B 0.713 Nemati-Anaraki L 4.268 Nemati-Anaraki L 7 

0.180 Fattahi R 0.713 Rasuli B 4.268 Mohamadzadeh S 8 

0.090 Yarmohammadian M 0.713 Mohamadzadeh S 4.268 Yarmohammadian M 9 

0.045 Dadkhah M 0.713 Jeffery K 3.659 Nilashi M 10 

رسولی و نبوی به ترتیب از نظر  ،  در میان نويسندگان ايرانی علیپورحافظی  6مطابق جدول  

درجه میرتبه،  مرکزيت  برتر  علیپورحافظیهای  نیز  نزديکی  مرکزيت  نظر  از  ،  باشند. 

باشند. در مرکزيت بینابینی نیز پس از  ها میو نبوی به ترتیب دارای برترين رتبه  ینيالعابدن يز

 اند.به ترتیب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته ین يالعابدن ي زو نبوی و  علیپورحافظی
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 گیریبحث و نتیجه 
،  رديابی مفاهیم علوم  منظور بهرخدادی واژگان روش کشف و ترسیم نقشه دانش  تحلیل هم

تحلیل  ی ها نهی زمپويايی    یسازیداريد نتايج  که  است  پژوهشگران  توسط  های  موضوعی 

گذاران علمی حائز اهمیت است. پژوهش  برای پژوهشگران و سیاست  حاصل از اين مطالعات

ايران و جهان در   با هدف تحلیل و مقايسه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش آثار  حاضر 

سنجی و بر اساس آثار نمايه  های علماطالعات و دانش با تمرکز بر شاخص  سازماندهیحوزه  

  سازماندهی . از مقايسه تعداد تولیدات حوزه  شده در وبگاه علم در دو دهه اخیر انجام شد

درصد    25المللی و ايران مشخص شد ايران جزء کشورهای  اطالعات و دانش در سطح بین 

حوزه ساير  میان  در  رايانه  علم  حوزه  داد  نشان  نتايج  است.  حوزه  علمی  اين  های 

ايران  ،  کنندهمشارکت و  جهان  در  حوزه  اين  آثار  تولید  در  را  سهم  است.  بیشترين  داشته 

،  از سوی ديگر  آمدهدستبههای  و خوشه  سوکيها از  همچنین با توجه به فراوانی کلیدواژه

پژوهش  با    سازماندهیهای حوزه  واضح است که  نزديکی  بسیار  ارتباط  اطالعات و دانش 

( در ترسیم نقشه دانش  1394های مربوط به رايانه دارد. در مطالعات عربی )های حوزهپژوهش 

و عصاره    ( در حوزه بازيابی تصوير1397دانیالی و نقشینه )،  های ديجیتالی مطالعات کتابخانه

به سهم بسزای پژوهشگران ،  شناسی( در ترسیم نقشه علم اطالعات و دانش 1395و همکاران )

و   استناد  نرخ  میان  زيادی  نسبتاً  تفاوت  ديگر  سوی  از  است.  شده  اشاره  رايانه  علم  حوزه 

تواند تفاوت  ار اين حوزه در جهان و ايران وجود دارد که يکی از داليل آن میشاخص اچ. آث

های ايران و جهان باشد. نیاز است پژوهشگران  در پژوهش   موردمطالعه های موضوعی  حوزه

عبارتی    منظوربهايرانی   به  يا  بیشتر  استناد  علمی  تأثیرگذاریدريافت  اين حوزه  در  ،  بیشتر 

های خود  اطالعات و دانش را رصد کرده و پژوهش   سازماندهیموضوعات جهانی در حوزه  

حوزه  یسو بهرا   هدايت  اين  فناوریکردها  و  علم  تولید  در  کشور  وضعیت  تا  های  ه 

مراکز اطالعات و دانش را ارتقاء دهند. از سوی ديگردر کتابخانه  مورداستفاده با  ،  های و 

شود  تولید آثار اين حوزه پیشنهاد می  توجه به مشارکت پژوهشگرانی از حوزه علم رايانه در

 های مرتبط افزايش دهند. پژوهشگران اين حوزه تعامالت خود را با پژوهشگران حوزه
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ايران و جهان  بعد ديگر پژوهش حاضر تحلیل محتوای مفاهیم و واژگان پژوهش  های 

های  جهان کلیدواژهدهد در میان تولیدات علمی اين حوزه در  های پژوهش نشان میبود. يافته

هايی نظیر  بندی بیشترين فراوانی را دارند؛ از سوی ديگر کلیدواژهبازيابی اطالعات و طبقه

بندی سهم زيادی از مباحث  کتابخانه ديجیتال و فراداده نیز پس از بازيابی اطالعات و طبقه

وهشگران اين  دهنده آن است که پژاند؛ اين نتايج نشاناين حوزه را به خود اختصاص داده

فراداده انواع  بر روی  پژوهش  با  و    سازماندهی،  حوزه در تالش هستند  آن    تبعبهاطالعات 

های ديجیتال بهبود دهند.  کتابخانه  ازجملهبازيابی اطالعات را در بسترهای اطالعاتی جديد  

خوشه حوزه  تحلیل  در  جهان  آثار  واژگان  به    سازماندهیای  منجر  که  دانش  و  اطالعات 

خوشه موضوعی با تعداد زيادی مفهوم در هر خوشه و از سوی ديگر تحلیل    7یری  گ شکل

،  خوشه موضوعی شده  5گیری  ای واژگان آثار ايران در حوزه فوق که منجر به شکلخوشه

(؛ 4و    3  جدولهای پژوهشی اين حوزه در جهان و ايران دارد )های گرايش نشان از تفاوت

آثار ايران در اين حوزه بر موضوعاتی نظیر استخراج    الف برخمثال آثار علمی جهان    طور به

نقش تاکسونومی در  ،  کاربران  یگذاربرچسبهای اجتماعی و  بندی اطالعات از شبکهو رده

و    سازماندهی )  غیرهدانش  نیز در ترسیم  1396متمرکز هستند؛ علیپورحافظی و همکاران   )

ها  از تاکسونومی  استفاده  ازجملهها  حوزه  برخی ،  نقشه دانش حوزه کتابخانه ديجیتالی در ايران

 ند.کردپژوهشی در ايران معرفی  یخألهارا 

میان   حوزه    شدهيی شناسا   خوشه   7در  در  جهان  آثار  دانش   سازماندهیدر  و  ، اطالعات 

گذاری کاربران در محیط بازخورد و برچسب » به ترتیب  ها آن که مفاهیم  6و  3، 2های خوشه 

الگوها و راهبردهای ،  مدل » ، « هابر اساس کلیدواژه  سؤال بسط   ها ونامه اصطالح وب و در تهیه 

و   اسکالر(  )گوگل  جستجو  موتورهای  نمايه  ارزيابی  و  و «  اطالعاتی  ی ها گاه ي پا طراحی 

 کهيی ازآنجا   « آرشیوهاهای ديجیتال و  خودکارسازی و ذخیره و بازيابی اطالعات در کتابخانه » 

اطالعات و دانش در اين سه   سازماندهی های  های پرتکرار و رايج در پژوهش بیشتر کلیدواژه 

هستند  از  ،  خوشه  قسمت  اين  برخوردارند.  مهمی  و  مرکزی  جايگاه  با   یها افته ي از  پژوهش 

( 1396) حیدری و حسینی بهشتی  ،  احمدی،  و عصاره   ( 1398خاصه و کرانیان ) ،  سهیلی   ی ها افته ي 

استخراج اطالعات » هايی با مفاهیم  ها يعنی خوشه است. از سوی ديگر ساير خوشه   راستاهم 
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از طريق پردازش زبان طبیعی و   های اجتماعی و کالن داده ( از شبکه کاوی داده و    کاویمتن ) 

مارك » ،  « عصبی  ی ها شبکه  از  منابع،  استفاده  به  دسترسی  و  توصیف  چارچوب ،  استاندارد 

پیشینه ،  توصیف منبع  و   2وب    نويسیفهرست های کتابشناختی در  ملزومات کارکردی برای 

ای کاربرد فراداده و استانداردها در بهبود کیفیت مجموعه آرشیو و چندرسانه » ،  « منابع موسیقی 

ديجیتال  حفاظت  و  آزاد  دسترسی  راستای  با   سازماندهی » و  «  در  )مفاهیم(  دانش  بازنمايی  و 

از   ی به عبارتاند و  ( قرار گرفته 1در اطراف نقشه )تصوير  ،  « شناسی و واژگانرايه استفاده از آ 

تواند به جديد بودن برخی مفاهیم و تراکم و مرکزيت کمتری برخوردارند؛ اين وضعیت می 

اشتراك   موردنظر های  شده واژگان خوشه   در اين حوزه مربوط شود که سبب   ها آن کاربرد  

ها به وجود بیايد ها با ساير واژه بوطه ارتباط کمتری بین اين واژه کمتری داشته و در شبکه مر 

 شود.می  ها آن خود سبب کاهش نمره مرکزيت و تراکم    نوبهبه که اين امر  

ساختار فکری غنی جهانی در مطالعات پژوهشگران جهان در شبکه اطالعاتی    طورکلیبه

در اين    موردمطالعهاطالعات و دانش نشان از تعدد مفاهیم و موضوعات    سازماندهی حوزه  

ن  کرداست. اين نکته ضمن روشن    المللیبین شناسی در سطح  حوزه علم اطالعات و دانش 

های کشور ايران در عرصه  گذارییشتر در سیاستلزوم توجه ب،  وضعیت دانش فعلی در جهان

علمی و فنی اين حوزه علمی و لزوم شناسايی روندهای جديد پژوهشی اين حوزه در کشور  

 .کندآشکار می ش یازپش یبرا 

های  نويسندگی نشان داد در بررسی شاخصهای هميافته،  در بعد پايانی پژوهش حاضر

از نظر هر سه سنجه مرکزيت دارای  ،  Zhang Lو    Zhang Jالمللی  مرکزيت در سطح بین 

میرتبه برتر  سنجه  های  سه  هر  نظر  از  علیپورحافظی  ايرانی  نويسندگان  مورد  در  باشند؛ 

اطالعات    سازماندهیاين افراد در حوزه    ديگربیانبهمرکزيت در جايگاه نخست قرار دارد.  

ط واسط بین پژوهشگران اين حوزه در  اند نقاآفرينی فعال داشتهعالوه بر اينکه نقش ،  و دانش 

بوده ايران  و  لذاجهان  ايشان  می،  اند؛  از  اجتماعی    عنوانبهتوان  شبکه  در  تأثیرگذار  افراد 

 پژوهشگران اين حوزه علمی نام برد. 

 شود: های آتی ارائه میبرای انجام پژوهش  هايی یشنهادپدر پايان بر اساس پژوهش حاضر 
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و   - ساختار  پايگاهتحلیل  ديگر  در  حوزه  اين  علمی  تولیدات  نظیر  مفاهیم  استنادی  های 

اين حوزه در  ارزيابی جامع  منظوربهاسکوپوس و گوگل اسکالر   پژوهش  از وضعیت  تری 

 جهان و ايران. 

اطالعات و    سازماندهیتحلیل محتوا و ساختار مفاهیم و واژگان مدارك علمی حوزه   -

در   ساختار    هایيگاهپادانش  مقايسه  و  کشور  داخل  در  فارسی  زبان  به  علمی  اطالعات 

 مطالعات داخل و خارج از کشور در اين حوزه. 

های حاصل  ها و خوشهتحلیل محتوا و ساختار مفاهیم و واژگان مدارك علمی زير حوزه -

،  های موجود در مطالعات ايران و جهانشناسايی شکاف  منظوربهمجزا    طوربهاز مطالعه حاضر  

 مراکز اطالعاتی در ايران. یازموردن های های فناوریبا هدف ترمیم کاستی

 منابع 
ترجمه محمدحسین ديانی. مشهد: کتابخانه  ،  اطالعات  سازماندهی(.  1381)  .آرلین جی،  تیلور

 ای. رايانه

(. مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای  1397)  . نادر،  نقشینه  سمیرا و ،  دانیالی

پژوهشی فعال حوزه بازيابی تصوير بر اساس مقاالت نمايه شده در وب آو ساينس از  

 . 142-119، (1) 4 ،سنجیعلم نامهپژوهش . 2012-2001سال 

،  يانسجاد  فرامرز و،  سهیلی  احمد،،  میرزايی   محمد،،  توکلی زاده راوری  ثريا،،  ذوالفقاری

( نقشه1395محمد  کاربرد  هم  آمدهدستبههای  (.  تحلیل  واژگان  از  رخدادی 

فنی.  پروانه دانش  آشکارسازی  در  اختراع  ثبت  کتابداری  های  و  ملی  مطالعات 

 . 159-147، (3) 27 ،اطالعات سازماندهی

و،  رمضانی حوزه  1392)  .مهدی،  علیپورحافظی   هادی  علمی  نقشه  ترسیم    هایکتابخانه(. 

نشريات علمی   منتشرشده در  مقاالت  اساس  بر  پژوهشی علم اطالعات و -ديجیتالی 

بین  دانش  ملی  ،  1391-1382  هایسالشناسی  کنفرانس  نخستین  مقاالت  مجموعه 
 . 36-56، پژوهشگاه علوم و فنای اطالعات ايران، تهران،  کتابخانه ديجیتالی
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(. نگاشت شبکه همکاری  1397)  .عصمت،  مؤمنی  مهدی و،  علیپورحافظی  هادی،،  رمضانی

کتابخانه حوزه  پژوهشی  نهادهای  ايران.  علمی  در  ديجیتالی  و های  کتابداری 
 . 99-55، (1) 21 ،یرسان اطالع

(. بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در  1392)  .فريده،  فرامرز و عصاره،  سهیلی

،  اطالعات. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعاتنويسندگی مجالت علم  شبکه هم

29 (2،) 351-372 . 

نويسندگی پژوهشگران شیمی ايران (. تحلیل شبکه هم 1393)   . علی ،  فرامرز و منصوری،  سهیلی

 .106- 89(،  1) 6،  عات کتابداری و علم اطالعات مطال های مرکزيت. با استفاده از سنجه 

(. ترسیم ساختار فکری حوزه  1398)  .پريوش  ،و کرانیان  اکبریعل ،  خاصه  ،فرامرز،  سهیلی

دانش  و  اطالعات  واژگانعلم  رخدادی  هم  تحلیل  اساس  بر  پژوهشنامه  ،  شناسی 

 . 1938-1905 (،4)34، پردازش و مديريت اطالعات

رخدادی واژگان در ترسیم ساختار  (. بررسی کاربرد روش تحلیل هم1393)  .مهری،  صديقی

نامه پردازش و مديريت  پژوهش   .(سنجیاطالعهای علمی )مطالعه موردی: حوزه  حوزه

 . 396-373، (2) 30، اطالعات

 اساس بر ديجیتالی کتابخانه مطالعات دانش  نقشه ترسیم  (.1394)  .سمیرا،  عربی

 و اطالعات  علم ارشد کارشناسی نامهپايان ،  2013-2000 المللی بین  هایکنفرانس 

 .قم دانشگاه، شناسیدانش 

های  در مقاله  مؤسساتنويسندگی  (. شبکه هم1394)  .هما،  ارشدی   و  ین محمدام،  منش عرفان

ايران.   ،  دانشگاهی  یرساناطالعتحقیقات کتابداری و  علم اطالعات و دانش شناسی 

49(1،) 79-99 . 

 حوزة  دانش  نقشة  (. ترسیم1396)  .عصمت،  یمؤمن  هادی و ،  رمضانی  ،مهدی،  علیپورحافظی

پردازش و    نامه پژوهش .  رخدادى واژگانهم ايران: تحلیل  در  هاى ديجیتالى کتابخانه

 . 488-453، (2) 23، مديريت اطالعات
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بهشتی،  حیدری  حمید،،  احمدی  ،فريده،  عصاره حسینی  و  السادات  ،غالمرضا    .ملوك 

فصلنامه  ايران.  سنجیعلممفهومی ساختار دانش حوزه  شبکه(. ترسیم و تحلیل 1396)
 .20-1 (،3)9، کتابداری و علم اطالعات

راوری  غالمرضا،،  حیدری  فريده،،  عصاره زاده    . اسماعیل  ،مصطفویو    محمد،  توکلی 

علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس    ایرشتهیانم(. تحلیل و مقايسه ساختار  1395)

وب.    یبندخوشه پیدايش  از  بعد  و  قبل  دوره  دو  در  آن  استنادی  و روابط  پردازش 

 . 703-675 ،(3)31، مديريت اطالعات

 . تهران: کتابدار.ها : اصول و روش ی س ي نو فهرست (.  1386)   . مهدی ،  طاهری   و   الل رحمت ،  فتاحی 

 . تهران: سمت. کتابخانه و کتابداری(. 1385) .علی، مزينانی
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