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Status of Scientific Productions in the Field of 

Information Retrieval in the Science Web Citation 

Database 
 

 
Abstract 

The purpose of the study is to evaluate the growth or decrease of scientific 

output in the field of information retrieval in the Web of Science Citation 

Database from 2010 to 2017. The research is applied and uses scientific 

indices to evaluate the scientific outputs of the field of information retrieval 

and the statistical population includes all records of the Web of Science 

Citation Database. The findings showed that molar, H. was the top author in 

this field with 36 records, and the United States was the top country with 1984 

records. The NATIONAL DELA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS 

Institute was recognized by producing 235 records best Institute and 

LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE with 915 records best 

Journal. Computer science was introduced as the top subject area with 8241 

records. An article entitled Graph Regularized Nonnegative Matrix 

Factorization for Data Representation received the highest citation (including 

585 citations) as the top information retrieval article. The results showed that 

the growth of scientific productions in the field of information retrieval did 

not follow a steady trend and declined during 2011-2012 as well as in 2017 

and during the period of 2013 to 2016 with a growing trend in this field. 

Keywords: Evaluation; Scientometric; Scientific Products; Information 

Retrieval; Web of Science Citation Database . 
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وضعیت تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطالعات در پایگاه استنادی 

 وب علوم

 

 

 چکیده

تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطالعات در پایگاه حاضر ارزیابی میزان رشد، کاهش یا ثبات    هدف پژوهش

با استفاده از    حاضر  پژوهش  .بود  2017تا    2010استنادی وب علوم در بازۀ زمانی   از نوع کاربردی بوده و 

  شامل   آماری  جامعۀ  .پرداخته است  تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطالعات  ارزیابی های علم سنجی به  شاخص

رکورد    36با    .نشان داد که مولر اچ  ی پژوهشها یافته  . بود  علوم  وب   استنادی  ایگاهرکوردهای مربوط به پ  کلیه

نویسندۀ حوزۀ با    و بازیابی اطالعات   برترین  کشور برتر شناخته شد.   رکورد،  1984ایاالت متحدۀ آمریکا 

دال  موسسۀ   علمی  تحقیقات  تولید  1ملی  و    235با  موسسه  برترین  یادداشتنشریرکورد  علوم  ۀ  در  برداری 

رکورد، برترین زمینه    8241شناخته شدند. علوم کامپیوتر با  این حوزه  رکورد برترین نشریۀ    915با  2کامپیوتر  

با 3  هامودار فاکتورسازی ماتریس غیرمنفی منظم برای نمایش دادهنای با عنوان  موضوعی معرفی گردید. مقاله

نتایج   استناد( به عنوان برترین مقالۀ حوزۀ بازیابی اطالعات شناخته شد.  585دریافت بیشترین استناد)شامل  

های  ند و در طی سالکسیر ثابتی را طی نمی در حوزه بازیابی اطالعات    نشان داد که رشد تولیدات علمی

 .همراه است این حوزهبا رشد در  2016تا   2013های با کاهش و در طی سال 2017و سال  2012 -2011

 ارزیابی، بازیابی اطالعات، پایگاه استنادی وب علوم، تولیدات علمی، علم سنجی.   ها:کلیدواژه
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 مقدمه  
اند. درگذشته اطالعات در  های موضوعی مختلف در حال گسترش انتشارات علمی در حوزه 

و جزوه  قالب با  هایی همچون کتاب  بود،  آسان  و  بسیار سهل  آن  به  و دسترسی  بود  نهفته 

های جدیدی برای  گذشت زمان و افزایش بیش از حد اطالعات و پیشرفت فناوری، قالب

به اطالعات موردنظر به به وجود آمد. از طرفی، دسترسی  سادگی گذشته  ذخیرۀ اطالعات 

یافته امکان امروزه  نبود.  بررسی پذیر  از  متفاوتی  مقاالت،  های  های  قالب  در  پژوهشگران 

رسانهکتاب  سایر  و  میها  منتشر  به  ها  انسان  نیاز  و  اطالعات  گستردۀ  حجم  درنتیجه  شود، 

ای از حوزۀ علم اطالعات  فراگیری آن و همچنین پیشرفت فناوری، منجر به ظهور زیرشاخه 

تباط است.  های موضوعی مختلفی از جمله علوم رایانه در ارشناسی شد که با حوزه و دانش 

است، ذخیره و بازیابی مؤثر اطالعات  از آنجایی که عصر حاضر، عصر اطالعات عنوان گرفته  

 رسد. بسیار ضروری و بااهمیت به نظر می

موارس  توسط  بار  اولین  برای  اطالعات  بازیابی  سال    1عبارت  شد  1951در   مطرح 

ای از  شود که در آن مجموعه(. بازیابی اطالعات، به فرایندی اطالق می 1395فر،  )احسانی

اطالعات با هدف پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربر پردازش، ذخیره، بازیابی و اشاعه  

میمی اطالعات  بازیابی  اگرچه  مثال گردد.  برای  و  غیرالکترونیک  و  دستی  فرایندی  تواند 

ح معموالً هنگامی  استفاده از نمایه برای بازیابی اطالعات از یک کتاب باشد؛ اما این اصطال 

باشد و فرایند  ای از اطالعات به شکل الکترونیک ذخیره شده  شود که مجموعه می  استفاده

 . (1389)شریف مقدم و علیجانی،  شودهمخوانی، پرسش و جستجو توسط رایانه انجام 

مقوله  از  یکی  عنوان  به  علمی  برونتولیدات  شامل  علمی  اجتماعات  و های  دادها 

ای است که  ن اجتماعات و یکی از شاخصه های اصلی توسعه علمی هر جامعهمحصوالت ای

دستیابی به آن و نیز افزایش سطح کمی و کیفی آن، اهداف اصلی جوامع علمی را تشکیل  

دهد. کشورهایی که در فرایند تولیدات علمی و فناوری جهان نقشی بر عهده نداشته باشند می

آموزه کسب  و  آموزش  در جهت  از  های  و  بود  خواهند  قادر  کمتر  ننمایند،  تالش  علمی 
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های دیگران استفاده کنند و مجالی برای حضور پایدار در صحنه بین المللی، توسعه و  یافته

 کشورها و پژوهشگران شده نمایه علمی تولیدات وضعیت(. 1380)طایفی،  مدیریت بیابند

مهم بخشی  المللی، بین  معتبر هاینمایه در  جزء  و علمی توسعه هایشاخص  ترین از 

 زادهحسن  نوروزی چاکلی، ) شودمی محسوب آنها فناوری و علم بروندادی هایصشاخ 

خاص،    حوزه  در علمی فعالیت گیریاندازه هایراه از یکی لذا (؛1387 نورمحمدی، و

پژوهشگران تولیدات بررسی که   است. حوزه آن علمی  آنجا   و علمی هایفعالیت از 

 و مؤسسات کشورها، فعالیت علمی میزان امروزه است، فراگیر  توسعه نایزیرب پژوهشی

استنادی   هایپایگاه  توسط که نشریاتی در هاآن شده منتشر علمی تولیدات اساس بر افراد

 از شده نمایه مدارك تعداد علم، تولید شاخص ترین مهم و  شودمی سنجیده اند،شده نمایه

 برهمین  (؛1389 نوروزی، و  میرسعید قاضی عبدخدا،)  است هاپایگاه  این  در علمی مجالت

 در علمی تولیدات انتشار میزان  به کشورها، بودجه های اختصاصشاخص از یکی  اساس،

المللی  های استنادی بین ترین پایگاهیکی از مهم  است. المللیبین  معتبر اطالعاتی هایپایگاه

نمایه کردن   با  است  سال  علمی حوزه که چندین  تولیدات  ارزیابی  به  علمی  های  تولیدات 

فعالیت    1995است که از سال    1است، پایگاه استنادی وب علوم مختلف کمک بسیاری کرده  

این نمایه نامه تنها    2004است و تا سال    خود را توسط مؤسسه اطالعات علمی آغاز کرده

 شد.پایگاه استنادی محسوب می 

های انجام شده توسط پژوهشگران حوزه بازیابی  پژوهش  تعیین وضعیت از سوی دیگر  

تواند  دهد، مینشان میاطالعات عالوه بر این که سطح توانمندی علمی و میزان تأثیر آنان را  

م شناسایی  تؤزمینه  پژوهشگران  پژوهشی،  با أسسات  را  هسته  مجالت  و  مقاالت  ثیرگذار، 

رش این  در  علمی  تولیدات  کیفی  و  افزایش کمی  دیگر،  هدف  مهم  مسئلۀ  سازد.  فراهم  ته 

توان  های موضوعی یک رشته، می رسد با شناسایی حوزهنوآوری در پژوهش است. به نظر می

المللی شناسایی کرد. نکتۀ  مورد نیاز را برای پژوهش در سطح بین  های غفلت شده وموضوع

که حوزه بازیابی  المللی است. با توجه به این  ها در سطح بین مهم بعدی، افزایش همکاری 

 

1. Web of  Science 
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های  ارتباط بیشتر پژوهشگران حوزه   ،شودای محسوب میاطالعات، از موضوعات بین رشته

تواند در پذیرش مقاالت و  مختلف این رشته مانند علوم رایانه و علوم مرتبط با اطالعات می 

باشد تأثیرگذار  استناد  افزایش  علمی  نیز  تولیدات  وضعیت  از  آگاهی  با  اساس،  این  بر  و  . 

حوزپیشرفت می  ۀهای  اطالعات،  علمی  بازیابی  تولیدات  وضعیت  از  کلی  تصویری  توان 

را شناسایی کرد.   این حوزه  در  علمی  پپژوهشگران  تولیدات  است  ژوهش حاضر درصدد 

سنجی  حوزه بازیابی اطالعات را که در نمایه استنادی علوم، نمایه شده است را  با روش علم

ترین پژوهشگران  معرفی فعال  سنجی مورد بررسی قرار دهد و بهمو با کمک نرم افزارهای عل

ثیرگذار، شناسایی مقاالت و مجالت هسته در این حوزه را طی  أسسات، کشورهای تؤو م

پژوهشی    2010-2017های  سال تاکنون  اینکه  به  توجه  با  لذا  دهد؛  قرار  ارزیابی  مورد 

پایگاه استنادی وب علوم  درخصوص وضعیت تولیدات علمی حوزۀ  بازیابی   اطالعات در 

 شود.  صورت نگرفته است، ضرورت انجام چنین پژوهشی احساس می 

 ها پیشینه
در شش دهه اخیر، موضوع بازیابی اطالعات میان پژوهشگران بسیار مورد توجه قرار گرفته  

و خارج    هایی در داخلاست و ادبیاتی غنی در این زمینه وجود دارد. در همین راستا، پژوهش 

کشور در زمینه بازیابی اطالعات صورت گرفته است؛ اما در داخل و خارج ایران پژوهشی  

 .که ارتباطی مستقیم با مسئله پژوهش داشته باشد، یافت نشد

حوزۀ   های علمی( پژوهشی با هدف ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعالیت 1396وفائیان )

انجام رساند. به  از سال  یافته  بازیابی اطالعات موسیقی  نشان داد که  پژوهش  تا   1995های 

سال   اطالعات    1822تعداد    2014پایان  بازیابی  حوزۀ  در  اسکوپوس  پایگاه  در  مدرك 

به بعد مدارك علمی این حوزه دوران رشد خود   2004نمایه شده است؛ اما از سال  موسیقی

نشان داد که پرکارترین  ها  به بالندگی رسیده است. همچنین یافته   2011را آغاز و در سال  

ترین فرد مارك سندرلر، آمریکا و دانشگاه جوهانس کپلر  نویسنده ایچیرو فوجیناگا، پرسابقه

اند. عالوه بر این بیشترین آثار این حوزه  سسه پژوهشی بودهؤترین کشور و مبه ترتیب فعال

 های کامپیوتر، علوم انسانی و مهندسی است. مربوط به رشته 



 1400تابستان  | 27شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |114

 

 

( پژوهشی با  عنوان ترسیم نقشه علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1396)  انیروزبهعطایی

( به انجام  WOS) بر اساس تولیدات اعضای هیئت علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علمی

رساند. نتایج پژوهش نشان داد مجالت با موضوع پلیمر، ریاضی، مکانیک و نساجی در صدر  

 قرار دارند.

ایران در  (  1395)  رباطیکرمی پزشکی  تولیدات علمی چشم  بررسی  با عنوان  پژوهشی 

رکورد    1558پایگاه استنادی علوم به انجام رساند. نتایج پژوهش نشان داد که در کل تعداد  

در پایگاه استنادی علوم نمایه    2016در حوزۀ چشم پزشکی توسط پژوهشگران ایرانی تا سال  

این میان، پژوهشگران دانش با  گاهشده بودند. در  درصد و   13/43های علوم پزشکی تهران 

درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تولیدات علمی چشم پزشکی    48/38شهید بهشتی با  

بین  بیشترین مشارکت  با پژوهشگران  ایران داشتند.  ایرانی در این حوزه  المللی پژوهشگران 

ایرا پزشکی  چشم  حوزۀ  مقاالت  بیشترین  بود.  متحده  ایاالت  مجله کشور  در   Iranianن 

Journal of Ophthalmology      به حوزه  این  علمی  تولیدات  بیشترین  بودند.  شده  منتشر 

ترتیب مربوط به موضوع جراحی، روانشناسی و کودکان بودند. بیشترین تولیدات علمی چشم  

پزشکی ایران در قالب مقاله و به زبان انگلیسی منتشر شده بودند. حجم تولیدات علمی در  

یافته و همچنان در    2012تا    2011گیری از سال  این حوزه پس از روند صعودی کاهش چشم

 های اخیر، این روند نزولی ادامه دارد. سال

( پژوهشی تحت عنوان بررسی تولیدات علمی در زمینه  1395) و امیری  پادمهر، علیجانی

های  بین سال  ISI-Web of Scienceالمللی نمایه شده در پایگاه  حقوق بیماران در عرصه بین

مدرك بازیابی شده،    347ها نشان داد که به انجام رساندند. نتایج پژوهش آن  2014تا    2000

مدرك   73مدرك در قالب مقاله پژوهشی و  246اند که در این میان قالب منتشر شده  6در 

االت متحده،  اند. کشورهای ایها به چاپ رسیدهدر قالب مقاله مروری و بقیه در سایر قالب

انگلستان و آلمان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم تولید در این موضوع قرار دارند. همچنین  

مجله   مجالت،  میان  میان    American  Journal of Comparative LAWدر  در  و 

بیشترین تعداد مقاله را در این زمینه به خود اختصاص داده بودند. از   Jansen, Nپژوهشگران  

 تولیدات علمی در این زمینه سیر صعودی داشته است. 2008سال 



 115 |   سیددخت و امامی رودی 

 

 

ایرانی در حوزۀ  1395)  اصنافی و امتی  تولیدات علمی پژوهشگران  با عنوان  ( پژوهشی 

آن پژوهش  نتایج  رساندند.  انجام  به  درمانی  وابستگی  خانواده  با  پژوهشگران  داد  نشان  ها 

اند.  لیدات علمی را در این زمینه داشتههای آزاد اسالمی، بیشترین میزان توسازمانی دانشگاه

هیچ نوع مدرکی از سوی پژوهشگران ایرانی در    1999تا    1975های  همچنین در فاصله سال

حوزۀ خانواده درمانی در پایگاه اسکوپوس ثبت نشده است و روند تولیدات علمی در حوزۀ  

 رو به تنزل داشته است.   2015خانواده درمانی در سال 

و سالم در حوزۀ  1393)  یخاصه  پژوهش  دهه  دو  محتوای  تحلیل  عنوان  با  پژوهشی   )

بازیابی اطالعات با روش تحلیل محتوا به انجام رساندند. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه  

 -1993های  ها عبارت »بازیابی اطالعات« آمده است و بین سالمقاالتی بود که در عنوان آن

استنادی    2012 نمایه  موض  ISIدر  اطالعتحت  و  کتابداری  علوم  شدهوع  نمایه  اند. رسانی 

مقاله تحت عنوان بازیابی اطالعات مربوط    389های مورد بررسی  ها نشان داد در طی سالیافته

رسانی در پایگاه استنادی علوم نمایه شده است که با تجزیه و تحلیل  به کتابداری و اطالع

عاملی اطالعات«، »بازیابی اطالعات زبانی« و  های »بازیابی تها مشخص شد که زیر شاخه داده

منعطف   خود  به  را  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  تحقیقات  بیشترین  که  بودند  مباحثی  »ربط« 

 اند. نموده

چاند و  با  2007)1پاترا  ایدز  حوزۀ  در  را  هندی  محققان  علمی  تولیدات  پژوهشی  در   )

پایگاه نتایج پژ   wosاستفاده از  بیشترین  وهش آنمورد بررسی قرار دادند.  ها نشان داد که 

 تولیدات حوزۀ ایدز متعلق به شهر دهلی است.  

( در پژوهشییی تحقیقات انجام گرفته در زمینه پسییماندهای جامد را  2010)2فو و دیگران

ها نشیان داد که روند مورد بررسیی قرار دادند. نتایج پژوهش آن  2008تا    1993های  طی سیال

گیری افزایش  های مورد بررسیی به صیورت چشیمحوزه طی سیالرشید تولیدات علمی این  

ترین نشیریه این حوزه که بیشیترین مقاالت به وسییله آن منتشیر شیده، پیدا کرده اسیت. مهم

های مورد مطالعه، آمریکا دارای بیشیترین تولیدات علمی مدیریت پسیماند اسیت. در طی سیال

 

1. Patra & Chand 

2. Fu & et el  
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ای رو به رشید  ن نیز به صیورت فزایندهدر این حوزه اسیت و روند رشید تولیدات علمی در چی 

 است.

( با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی تولیدات  2011) 1لوسیون و مارکوسوا 

های  علمی روسیه در پایگاه آی. اس. آی و میزان استناد به آن بر اساس جنسیت طی سال

هایی  زنان در تولید علم حوزهکننده آن است که ها بیانپرداختند. یافته   2005و 1995، 1985

پزشکی از بیشترین و در زمین و فضا،  شناسی و پژوهش زیست  نظیر پزشکی بالینی، زیست

مهندسی و فناوری، ریاضیات و فیزیک کمترین مشارکت را داشتند و نیز سیر رشد آثار آنان  

 ها به استثنای فیزیک روندی صعودی داشته است.  در کلیه حوزه 

ها و اشکال متنوع تولیدات علمی  ای با توجه به ویژگی( در مطالعه2015) 2چن و همکاران 

ها  های موجود برای ارزیابی تولیدات علمی این حوزهحوزه علوم انسانی و اجتماعی، شاخص 

پایگاه براساس  از  را  استفاده  و  دانسته  ناکافی  اسکوپوس  و  ساینس  آو  وب  استنادی  های 

 تر تولیدات علمی ضروری دانستند.  دقیقها را برای ارزیابی دگرسنجه

سنجی به بررسی کمی و کیفی یک  ( نیز در یک مطالعه علم 2017) 3چاهان و ماهاجان 

شناسی  دهه تولیدات علمی محققان و دانشجویان کشور هند در حوزه علم اطالعات و دانش 

داده از  وببرگرفته  پایگاه  یافته   ساینس آوهای  پژوهپرداختند.  این  که  های  داد  نشان  ش 

رغم افزایش ثبت نام دانشجویان دکترا و شاغل در این مقطع، تعداد تولیدات علمی کشور  علی

 هند در این حوزه افزایش معناداری نیافته است.  

 آمریکا متحده کشور ایاالت شده، انجام  کشور  در تاکنون که  سنجیعلم اکثر مطالعات 

علمی   اصلی همکار عنوان به تولیدات  میزان  است؛   شده معرفی المللیبین سطح در در 

این پژوهش نیز    توان به این نتیجه رسید که دردر استنتاج از مرور پیشینۀ پژوهش می بنابراین 

بیشترین تولیدات علمی در حوزه بازیابی اطالعات ازکشور ایاالت متحده آمریکا گزارش  

از معرفی بازیابی اطالعات تنها به بررسی بخشی    ها، پس بررسی سایر پژوهش  در  شده است.

 

1. Lewison,  G.  &  Markusova,V.   
2. Chen et al. 

3. Chauhan,  S.  K &  Mahajan,  P. 
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از یک حوزه موضوعی، کشورهای تأثیرگذار، شناسایی پژوهشگران با وابستگی سازمانی و  

جانبه و کاملی از موضوع  اند؛ لذا پژوهشی که تصویر همهمقاالت یا نشریات هسته پرداخته 

 مرحله تا رسدمی نظر به  یافت نشد.  در این حوزه از کفایت الزم برخوردار باشد،ارائه دهد و  

پیش  درازی راه  هنوز حوزه  این  رشد و بالندگی اهمیت    است.  در  به  توجه  با  بنابراین 

های علمی در بازیابی اطالعات، ارزیابی  ای و گسترش نیاز به روش های میان رشتهپژوهش 

یابی اطالعات  تولیدات علمی مؤسسات، کشورها، مقاالت و نشریات تأثیرگذار در حوزۀ باز

 انجام رو این  ازتواند موجب افزایش کمی، کیفی و اثرگذاری مقاالت این حوزه شود؛ می

 و اعتال  تواند موجبمی مدت دراز در هاآن نتایج  از گیریبهره و ها این ارزیابی مستمر

و   ریزیبرنامه در  تواندمی  سنجیعلم مطالعات از حاصل که نتایج آنجا  از. شود توسعه علم

 گوناگون ابعاد  به توجه قرارگیرد، مورد استفاده  علمی مجامع و کشور  کالن گذاری سیاست

بنابراین پژوهش حاضر درصدد قرارگیرد پژوهشگران در دستورکار باید علمی تولیدات   .

پایگاه   در  را  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  علمی  تولیدات  ثبات  یا  کاهش  رشد،  میزان  تا  است 

سنجی مورد بررسی قرار دهد. با طی یک دوره هشت ساله با روش علم   استنادی وب علوم

 های بیشتر در این زمینه ضرورت دارد. این وجود انجام پژوهش 

 هاپرسش 

 چگونه است؟   2017 -2010روند رشد حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  -1

چه    2017 -2010ثیرگذار در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  أنویسندگان ت -2

 کسانی هستند؟ 

چه   2017 -2010ثیرگذار در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  أکشورهای ت -3

 کشورهایی هستند؟

چه    2017 -210ثیرگذار در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  أ های تسازمان -4

 هایی هستند؟   سازمان

چه    2017 -2010زمانی  مجالت هسته و پرتولید حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ   -5

 مجالتی هستند؟



 1400تابستان  | 27شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |118

 

 

زمانی  گرایش  -6 بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  با  ارتباط  در  برتر  موضوعی  های 

 هایی است؟مربوط به چه حوزه 2017 -2010

زمانی   -7 بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  آثار حوزۀ  پراستنادترین  عنوان  به  مقاالت  کدام 

 شناخته شدند؟ 2017 -2010

 روش پژوهش 
ه به هدف و جامعۀ پژوهش )کلیه رکوردهای نمایه شده در پایگاه استنادی وب علوم(،  با توج

سنجی  های علمترین روش انجام این پژوهش، کاربردی بوده و با استفاده از شاخص مناسب

زمانی   بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  علمی  تولیدات  وضعیت  بررسی   2017  -2010به 

وهش شامل کلیه رکوردهای نمایه شده در پایگاه استنادی  پرداخته است. جامعۀ آماری پژ

داده بازیابی  برای  است.  علوم  عبارت  وب  از  شده   "Information Retrieval"ها  استفاده 

است؛ بنابراین برای انجام پژوهش تنها اطالعات مقاالتی که با موضوع بازیابی اطالعات در  

اند بازیابی و ذخیره گردید؛ سپس به  در پایگاه مذکور نمایه شده  2017  -2010بازۀ زمانی  

فی  و جداول مورد نیاز ترسیم گردید و از آمار توصی  وسیلۀ نرم افزارهای اکسل، نمودارها

 ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده 

 ها  یافته
 چگونه است؟  2017-2010روند رشد حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  -1

 -2010نمودار زیر روند رشد تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطالعات را در بازۀ زمانی  

حوزه از سیر ثابتی برخوردار  های نمودار، روند رشد در این  دهد. طبق داده نشان می  2017

ها به صورت صعودی و در برخی به صورت نزولی در جریان است.  نیست و در بعضی سال

  1441برابر با    2010تولیدات علمی حوزۀ مذکور در سال اول مورد بررسی، یعنی در سال  

های  دهد و در سالنمودار سیر نزولی را نشان می  2012و    2011های  که در سال   استرکورد  

تعداد تولیدات افزایش یافته و نمودار سیر صعودی را    2016تا    2013های  بعد یعنی طی سال
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با کاهش تعداد تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطالعات، نمودار    2017دهد و در سال  نشان می

 نیز به سمت پایین در جریان است.

 

   2010-2017روند رشد حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی   .1 نمودار

 

چه کسانی    2017-2010در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  ثیرگذار  أتنویسندگان   -2

  هستند؟

  2017  -2010جدول زیر شامل ده نویسندۀ برتر حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  

های مولر. اچ و ژانگ. وای انی، نویسندگانی با نام های جدول در این دورۀ زماست. طبق داده 

های  اول و دوم تولید علم جهانی حوزۀ مورد بررسی  رکورد در رتبه   33،  36به ترتیب با تولید  

های جونز. جیف، وانگ. جی و همچنین ژانگ.  اند و همچنین نویسندگان با نامقرار گرفته 

 اند.قرار گرفتهرکورد در رتبۀ دوم   29جی هر کدام با تولید 

2017- 2010در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی   تأثیرگذارنویسندگان . 1جدول   
 درصد  تعداد رکوردها  نام نویسندگان  ردیف

1 MULLER H 34 298 /0  
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2 ZHANG Y 33 289 /0  

3 JONES GJF 29 254 /0  

4 WANG J 29 254 /0  

5 ZHANG J 29 254 /0  

6 SONG DW 28 246 /0  

7 YANG YH 27 237 /0  

8 LIU Y 26 228 /0  

9 POSHYVANYK D 26 228 /0  

10 LI H 25 219 /0  

زمانی  ثیرگذار  أت کشورهای   -3 بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  چه   2017-2010در 

  کشورهایی هستند؟

 -2010های در جدول زیر فهرستی از ده کشور برتر در حوزۀ بازیابی اطالعات طی سال

رکورد توسط ایاالت متحدۀ آمریکا    1984کنید. طبق داده های جدول،  مالحظه می را    2017

منتشر شده و از این رو این کشور با بیشترین تولید در رتبۀ اول قرار گرفته است. رتبۀ دوم  

رکورد    1032رکورد است. کشور هند نیز با    1784تولید علم در این حوزه نیز متعلق به چین با  

 نموده است.   رتبۀ سوم را کسب

2010- 2017یرگذار در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  أث. کشورهای ت2جدول   
 درصد  تعداد رکوردها  نام کشورها  ردیف

17/ 437 1984 ایاالت متحده ی آمریکا 1  

15/ 697 1786 چین 2  

07/9 1032 هند  3  

5/ 713 650 انگلیس  4  

5/ 317 605 اسپانیا  5  

5/ 282 601 فرانسه  6  

4/ 764 542 آلمان 7  

3/ 762 428 کانادا 8  

3/ 735 425 ایتالیا 9  

3/ 155 359 ژاپن 10  
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زمانی  ثیرگذار  أ تهای  سازمان -4 بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  چه    2017-2010در 

  هایی هستند؟سازمان

 2017  -2010زمانی  جدول زیر فهرست ده سازمان برتر حوزۀ بازیابی اطالعات را در بازۀ  

به  نشان می متعلق  اول  رتبۀ   CENTRE NATIONAL  DE LA RESEARCHEدهد. 

SCIENTIFIQUE CNRS    به    235با نیز  دوم  رتبۀ  است.   CHINESEرکورد 

ACADEMY OF SCIENCES    دارد.    145با اختصاص  با    MICROSOFTرکورد  نیز 

 رکورد در رتبۀ سوم قرار گرفته است.  134تولید 

 2010-2017ثیرگذار در حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی أهای تسازمان .3جدول 
 درصد  تعداد رکوردها  هاسازمان ردیف

1 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS 

235 065 /2 

2 CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 145 274 /1 

3 MICROSOFT 134 178 /1 

4 UNIVERSITY OF LONDON 127 116 /1 

5 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 116 02/1 

6 UNIVERSITE PARIS SACLAY COMUE 107 94/0 

7 UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM 79 694 /0 

8 TSINGHUA UNIVERSITY 78 686 /0 

9 UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 74 65/0 

10 PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF 
HIGHER EDUCATION PCSHE 

71 624 /0 

چه مجالتی    2017-2010مجالت هسته و پرتولید حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی   -5

 هستند؟

بازۀ زمانی   بازیابی اطالعات را در   - 2010جدول زیر فهرستی از ده مجلۀ هستۀ حوزۀ 

شود پژوهشگران حوزۀ مذکور  طور که در این جدول مشاهده میدهد. هماننشان می 2017

به    LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCEرکورد را از طریق نشریۀ    915
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رسانده آن  چاپ  از  پس  دارد،  قرار  اول  رتبۀ  در  رکورد  تعداد  بیشترین  با  نشریه  این  اند، 

و    LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCEهای  نشریه

LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    به ترتیب با چاپ و انتشار

 اند.های دوم و سوم حوزۀ مذکور قرار گرفتهرکورد در رتبه  161و  217

2010  -2017مجالت هسته و پرتولید حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی   .4جدول   

 درصد  تعداد رکوردها  نشریات ردیف

1 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 915 042 /8 

2 LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 217 907 /1 

3 COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND 

INFORMATION SCIENCE 
161 415 /1 

4 INFORMATION PROCESSING MANAGEMENT 159 397 /1 

5 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 125 099 /1 

6 ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND 

COMPUTING 
121 063 /1 

7 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 

INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
109 958 /0 

8 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS 

SPEECH AND SIGNAL PROCESSING ICASSP 
106 932 /0 

9 JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR 

INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
105 923 /0 

10 PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 86 756 /0 

  2017 -2010های موضوعی برتر در ارتباط با حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی گرایش  -6

 هایی است؟مربوط به چه حوزه

بازیابی اطالعات  جدول زیر شامل ده زیر حوزۀ موضوعی است که پژوهشگران حوزۀ  

برای   اند.ها منعکس نمودهبر روی آن   2017  -2010بیشترین تولیدات خود را در بازۀ زمانی  

گرایش  دستهتعیین  از  اطالعات،  بازیابی  حوزۀ  موضوعی  علوم  های  اطالعاتی  پایگاه  بندی 

داده  طبق  شد.  بازیابی  استفاده  حوزۀ  پژوهشگران  علمی  تولیدات  بیشترین  جدول،  های 

رکورد اختصاص یافته و این حوزه در رتبۀ اول تولید    8241عات، به علوم کامپیوتر با  اطال 

رکورد اختصاص دارد. پس از آن،    3074است. رتبۀ دوم نیز به مهندسی با  علم قرار گرفته  

 رکورد در رتبۀ سوم قرار دارد. 1407علم اطالعات با تولید 
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- 2017با حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  های موضوعی برتر در ارتباطگرایش. 5جدول   

2010 

عنوان   -7 به  مقاالت  زمانی  کدام  بازۀ  در  اطالعات  بازیابی  آثار حوزۀ    -2010پراستنادترین 

 شناخته شدند؟ 2017

سال طی  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  علمی  تولیدات  بررسی  مقالۀ 2017  -2010های  با  ده   ،

ای با  های جدول، مقالهپراستناد که در جدول زیر آورده شده، استخراج گردید. طبق داده

 Graph Regularized Nonnegative Matrix Factorization for Dataنام  

Representation    استناد)شامل بیشترین  دریافت  مقالۀ    585با  برترین  عنوان  به  استناد( 

 Context-Aware Recommenderۀ  حوزۀ بازیابی اطالعات شناخته شده است. مقال

Systems    با مقال  360نیز  همچنین  و  رتبۀ دوم  در   Enabling Personalizedۀاستناد 

Search over Encrypted Outsourced Data with Efficiency Improvement 
 است.  استناد در رتبۀ سوم قرار گرفته   325با دریافت 

 

 درصد  تعداد رکوردها  های موضوعی گرایش ردیف

1 COMPUTER SCIENCE 8241 429 /72 

2 ENGINEERING 3074 017 /27 

3 INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE 1407 366 /12 

4 TELECOMMUNICATIONS 593 212 /5 

5 MEDICAL INFORMATICS 330 9/2 

6 AUTOMATION CONTROL SYSTEMS 247 171 /2 

7 ACOUSTICS 228 004 /2 

8 OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT 

SCIENCE 
218 916 /1 

9 MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY 202 775 /1 

10 MATHEMATICS 197 731 /1 
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 2010- 2017مقاالت پراستناد آثار حوزۀ بازیابی اطالعات در بازۀ زمانی  .6 جدول

                                                                            

 گیری  بحث و نتیجه
رشته  تمامی  در  اطالعات  اهمیت  حوزه امروزه  و  با  ها  است،  آشکار  همگان  بر  علمی  های 

توان به مسئله اهمیت تولید علم پی  تولیدات علمی می کنندۀنمایههای  جستجویی در پایگاه 

پایگاه   در  اطالعات  بازیابی  حوزۀ  علمی  تولیدات  وضعیت  مطالعه  به  حاضر  پژوهش  برد. 

 میالدی پرداخته است.  2017تا  2010های  استنادی وب علوم طی سال

بازیابی اطالعات سیر ثابتی  نتایج پژوهش نشان داد که روند رشد تولیدات علمی حوزۀ  

نمی  و طی سال را طی  و طی    2017و همچنین در سال    2012 -2011های  کند  با کاهش 

های  در سال با روندی رو به رشد همراه است؛  این در حالی است که    2016تا    2013های  سال

به تولید علم  اخیر، نیاز به دریافت اطالعات از شبکه جهانی اینترنت گسترش یافته است و نیاز  

افزایش کمی تولیدات علمی زمانی با ارزش است که همراه  در این حوزه بیشتر شده است.  

 تعداد استناد  نام مقاله  ردیف

1 Graph Regularized Nonnegative Matrix Factorization for Data 

Representation 
585 

2 Context-Aware Recommender Systems 360 

3 Enabling Personalized Search over Encrypted Outsourced 

Data with Efficiency Improvement 
325 

4 Solving the apparent diversity-accuracy dilemma of 

recommender systems 
292 

5 Better Late than Never: Information Retrieval from Black 

Holes 
249 

6 PubChem's BioAssay Database 247 

7 A Survey of Automatic Query Expansion in Information 

Retrieval 
208 

8 An overview of the PubChem BioAssay resource 166 

9 Community detection in Social Media Performance and 

application considerations 
145 

10 Constrained Nonnegative Matrix Factorization for Image 

Representation 
144 
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های معتبری چون نمایه استنادی  با رشد کیفی تولیدات علمی باشد و نمایه شدن در پایگاه

ها است؛ لذا افزایش کیفیت تولیدات علمی بر روند رشد  علوم بیانگر کیفیت علمی پژوهش 

به منظور افزایش تولیدات  خواهد بود.  ثیرگذار  أ تات علمی و درنتیجه افزایش استنادات  تولید

علمی، الزم است عوامل مؤثر بر افزایش وکاهش تولیدات علمی اعم از داخلی و خارجی  

بازدارنده را حذف و عوامل مؤثر را تقویت کرد.   بتوان عوامل  تا  قرار گیرد  بررسی  مورد 

(  2010)  فو و دیگران( و  1395)  و امیری تایج پژوهش پادمهر، علیجانینتایج این پژوهش با ن

رکورد نقش دارد.    36مولر. اچ به عنوان نویسندۀ برتر در تولید یا مشارکت در  همراستا است.  

های مختلف و نیز در  توان گفت میزان تولیدات علمی پژوهشگران در رشتهبه طورکلی می

ز میان کشورها بیشترین میزان تولیدات، مربوط به کشور  های متفاوت متغیر است. اموقعیت 

 در تاکنون که سنجیعلم اکثر مطالعات در  رکورد است.  1984ایاالت متحدۀ آمریکا با  

در میزان تولیدات   اصلی  همکار عنوان به آمریکا متحده کشور ایاالت شده،  انجام کشور

نتایج به دست آمده در این حوزه با نتایج   است؛ لذا شده معرفی المللیبین  سطح درعلمی  

وفائیان پادمهر، علیجانی1395)  رباطیرمی (، ک1396)  پژوهش  امیری (،  فو و ( و  1395)  و 

و آن2010)  دیگران دارد  مطابقت  پژوهش (  در  با ها  را  بیشترین سطح همکاری  های خود 

کرده گزارش  آمریکا  متحده  ایاالت  کشورهایاند.  کشور  آمریکا  از  هند،    پس  چین، 

لحاظ   از  این کشورها  دارندکه  قرار  ژاپن  و  ایتالیا  آلمان،کانادا،  فرانسه،  اسپانیا،   انگلستان، 

شوند و همکاری با این کشورها منجر به  سطح علمی جزء کشورهای پیشرفته محسوب می 

می  علمی  تولیدات  استناددهی  و  اثرگذاری  کیفیت،  میافزایش  نشان  نتایج  این  دهد  شود. 

حوزۀپراک در  علمی  تولیدات  جغرافیایی  مناسبی     ندگی  وضعیت  از  اطالعات  بازیابی 

شود؛ در حالی که نیاز به  ها در کشورهای پیشرفته انجام میبرخوردار نیست و بیشتر پژوهش

 که ژرفی شکاف شود؛شکاف دیجیتالی کشورهای شمال و جنوب احساس میاز بین رفتن 

 بسیار کشورهای جنوب برای و شده موجب را جنوب و شمال کشورهای فاصله امروزه

این در حالی است که کشورهای در حال توسعه نیازمند دسترسی به    است. بوده آفرین بحران

تولیدات علمی و استفاده از علم بازیابی اطالعات به عنوان دروازه ورود به تولیدات علمی  

انی در حوزه بازیابی اطالعات در  هستند. متأسفانه هیچ نوع مدرکی از سوی پژوهشگران ایر
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های  تواند نبود متخصص در این حوزه یا انتشار مقاله این پایگاه یافت نشد که علت آن می

بهتر است  المللی نیستند باشد؛ بنابراین  علمی در نشریاتی که تحت پوشش این نمایه معتبر بین 

مقاله انتشار  از  پیش  ازپژوهشگران  مختلف،  نشریات  در  خود  در    های  آنها  شدن  نمایه 

بین نامهنمایه معتبر  کنند.  های  حاصل  اطمینان  که  المللی  داد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین 

  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRSموسسۀ  

برترین مؤسسه در تولید علم  به عنوان  با تولید بیشترین رکوردها در حوزۀ بازیابی اطالعات  

اط بازیابی  طرفیحوزۀ  از  است؛  شده  شناخته  علوم    العات  زمینۀ  در  علمی  تولیدات  بیشتر 

به چاپ    LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCEکامپیوتر و از طریق نشریۀ  

ها بیشتر از سایر  رسیده است. تمایل به تولید یا مشارکت علمی در میان محققان برخی از رشته

ان و متخصصان علوم اطالعات نیز به این مقوله  رود پژوهشگرهاست؛ بنابراین انتظار میرشته

مقاله همچنین  دهند.  نشان  جدی  عنوانتوجه  با   GRAPH REGULARIZED  ای 

NONNEGATIVE MATRIX FACTORIZATION FOR DATA 

REPRESENTATION   استناد بیشترین  دریافت  برترین    585)شامل    با  عنوان  به  استناد( 

شناخته اطالعات  بازیابی  حوزۀ  مقالهشد.    مقالۀ   CONTEX-AWAREدومین 

RECOMMENDER SYSTEMS       اول(   استناد  360بود که تعداد )حدود نصف مقاله 

بازیابی   حوزه  پژوهشگران  که  است  آن  نشانگر  نتیجه  این  است.  رسیده  ثبت  به  آن  برای 

پذیری و در نتیجه استناد  های مناسب جهت افزایش رؤیتاطالعات نیازمند استفاده از روش

تواند در اثربخشی کیفیت مقاالت  قابل استناد بودن می الت و تولیدات علمی خود هستند.مقا

ای قابلیت استناد بیشتری داشته باشد، از نظر کیفی از  گیرد؛ لذا چنانچه مقالهمورد توجه قرار 

رؤیت و  اثربخشی  نتیجه  در  و  است  برخوردار  بیشتری  افزایش خواهد  محتوای  آن  پذیری 

برای   رؤیتیافت.  می افزایش  پیشنهاد  حوزه  این  علمی  تولیدات  استنادات  و  شود  پذیری 

المللی  های معتبر بین نامهمقاالت خود را در مجالتی به چاپ برسانند که در نمایه،  پژوهشگران

 .اندنمایه شده 1ساینس و اسکوپوسو نظیر وب آ

 

1. Scopus 
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همچون روزآمد نشدن به موقع  به دالیلی    2017از آنجا که تعداد تولیدات علمی در سال  

سایت نشریات، هنوز به صورت کامل در نمایۀ استنادی وب علوم نمایه نشده است، انتظار  

رود با گذشت زمان به تعداد تولیدات علمی این سال افزوده شود؛ اما پژوهشگران این  می

مشکالتی جستجو این حوزه  بررسی  با  و  نمایند  دو چندان  را  باید تالش خود  گران  حوزه 

پژوهشگران بایستی .  ها کمک نماینداطالعات را شناسایی نمایند و با انجام پژوهش به رفع آن

دهند؛   اهمیت  کمی  توسعه  از  بیش  علمی  تولیدات  کیفیت  افزایش  کیفی  به  افزایش  لذا 

عالقمندان به این  خواهد بود.  ثیرگذار  أت تولیدات علمی بر روند رشد کمی تولیدات علمی  

اند، به  توانند با شناسایی افراد صاحب رتبه که در این تحقیق معرفی شدهی میحوزۀ اطالعات 

های مختلف این حوزه بپردازند؛ زیرا از این طریق هم در کار خود  انجام پژوهش در زمینه

کنند و هم به تولید علم در این حوزه کمک خواهند کرد. همچنین با انجام  تر عمل میموفق

تنادات بیشتری برای تولیدات علمی خود به دست آورند؛ زیرا همیشه توانند اس این کار می

گیرد و  تولیدات علمی افراد سرشناس و صاحب رتبه بیشتر مورد توجه افراد دیگر قرار می

می سعی  خود  افراد  علمی  تولیدات  اعتبار  به  رشته،  سرشناس  افراد  آثار  به  استناد  با  کنند 

افراد در کارهای پژوهشی مشارکت و همکاری    شودبیافزایند. از این رو توصیه می این  با 

شاخص از  یکی  پراستناد  مقاالت  که  آنجایی  از  گیرد؛  رتبهصورت  در  مهم    بندی های 

توان از ایرانیان نخبه مقیم کشورهای پیشرفته بهره گرفت.  المللی هستند، در این حوزه میبین 

ه با ایران دارند، با پژوهشگران ایرانی این پژوهشگران با توجه به وابستگی و سنخیت ملیتی ک

با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی همکاری خواهند کرد. از طرفی ده نشریه در  

های علمی پژوهشگران این حوزه، بیشتر از طریق  این پژوهش معرفی شد که نتایج پژوهش

ها  یات در این حوزهدهنده این است که این نشرها در جامعه انتشار یافته است که نشانآن

بنابراین پژوهشگران به   فعالیت دارند و همچنین بیانگر کیفیت تولیدات این نشریات است. 

خود را برای پذیرش برای    ۀ توانند نشریۀ مورد نظر خود را بیابند و مقالتری میصورت راحت

 ها ارسال نمایند.  آن



 1400تابستان  | 27شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |128

 

 

می نظر  مسائل  به  بیشتر  بررسی  به  نیاز  پژوهشگران،  بازیابی  رسد  حوزه  مشکالت  و 

شود در پژوهشی  های مدون در این زمینه دارند؛ لذا پیشنهاد می اطالعات و انجام پژوهش 

به انجام پژوهشی کیفی جهت تبیین و درك چرایی تکامل و افول تولیدات علمی حوزه  

تواند از موضوعات قابل توجه در راستای تکمیل  های گذشته میبازیابی اطالعات طی سال

 نین پژوهشی باشد.  چ
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علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس تولیدات   ۀترسیم نقش(. 1396رضا. )عطایی روزبهانی، حمید
علمی) استنادی  پایگاه  در  شده  نمایه  علمی.  هیئت  کارشناسی پایان(.  WOSاعضای  نامه 

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. 

  ران در پایگاه استنادی علوم. (. بررسی تولیدات علمی چشم پزشکی ای1395کرمی رباطی، فاطمه. )
 .64-56(، 1)22، چشم پزشکی بینا

) نورمحمدی، و محمد حسن زاده، عبدالرضا؛ چاکلی، نوروزی  بر تحلیلی(.  1387حمزه علی. 

 تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (.2007 تا 1993در جهان) ایران دانش اشاعه

(. مطالعۀ وضعیت تولیدات علمی در حوزۀ بازیابی اطالعات موسیقی در پایگاه 1396وفائیان، امیر. )

 .48 -30(، 1)3، سنجیپژوهشنامه علم اسکوپوس. 
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