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Abstract 
Nowadays, bibliometrics has been an interdisciplinary field with all 

scientific fields as its scope. The present study is related to the scientometric 

study of articles in information retrieval produced in Iran from the beginning 

of the topic in Persian papers to 2019. This research was an applied research 

which has been done using scientometric techniques such as citation analysis 

and co-word analysis. The data required for this research have been 

extracted from the "Islamic World Science Citation" database. The statistical 

population was 395 articles in the field of information retrieval, which was 

analyzed using "BibExcel," "VOSviewer," and " Excel" software packages. 

Some inconsistencies in author names and keywords have been tried to be 

unified. There was an increasing trend in published papers and received 

citations. Highly-cited and most influential authors in the field are well-

known in the field. "Rahmatullah Fattahi" is in the first place with 11 articles 

and 16 citations. 77.72% of the articles have been authored in groups (two or 

more authors) and the two-authored approach with 154 articles has the most 

co-authorship approach. Six hundred twenty-six authors participated in 

writing the articles, which were repeated 923 times in various articles. The 

largest co-authorship network consists of 27 nodes (authors). "Najla Hariry," 

"Farideh Osareh," and "Saeed Rezaei Sharifabadi" have the highest score in 
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terms of the centrality of rank, intermediate, and closeness among other 

researchers, respectively. The keywords "information retrieval," "search 

engines" and "internet" were the most frequently used keywords in the field 

of information retrieval. The word pairs of "recall - retrieval accuracy" and 

"Internet - search engines" were the first and second most frequent pairs of 

co-occurring-word pairs, respectively. Thematic clustering of articles in this 

field indicates the existence of eight subject clusters: "search, processing and 

evaluation information," "Storage and retrieval in information systems," 

"information behavior," "indexing," "information management and 

Scientometrics," "search engines," "precision and recall" and "information 

literacy." Co-authorship network showed that authors in the field tended to 

author with collaborating each other. Considerable items on information 

retrival have been published in Persian The acceptance of the co-authorship 

approach in the production of scientific works in information retrieval 

indicates the willingness of authors to write co-authored research. However, 

considering that 54.9% of the authors of this study did not receive the H 

index, the authors should make more efforts to produce quality articles. The 

largest cluster of this research is the "search, processing and evaluation 

information" cluster, which indicates the importance of this issue in 

information retrieval, and the smallest cluster is the "information literacy" 

cluster, which needs further research in this research field. The study helps 

authors identify hot topics and highly-considered subjects in information 

retrieval and provide a pattern for conducting scientometric analyses in 

similar fields. 

Keywords: Scientometrics, Information Retrieval, Islamic Science Citation 

Center, Iran. 
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 یسنجعلم لی: تحلرانیاطلاعات در ا یابیپژوهش در باز

 یعلم یو مصورساز

  

 تهران، ایران، نور امیدانشگاه پ ،یشناسگروه علم اطلاعات و دانش ار،یدانش خاصه  اکبریعل
 

 ، تهران، ایراننور امیدانشگاه پ ،یشناسگروه علم اطلاعات و دانش ار،یدانش   یمختار دریح
 

 ، تهران، ایراننور امیدانشگاه پ ،یشناسکارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش   معافیماهره عاشق
 

  چکیده
علوم  یاستناد گاهیشده در پا هینما ران،یاطلاعات ا یابیمقالات حوزه باز یسنجعلم یپژوهش حاضر به بررس

این پژوهش ازلحاظ  پرداخته است. 8931تا سال  یطرح موضوع در مقالات فارس یجهان اسلام از ابتدا

ی رخدادهمی، ازجمله تحلیل استنادی و تحلیل سنجعلمهدف، کاربردی است که با استفاده از فنون 

« نمایه استنادی علوم جهان اسلام»ی موردنیاز از پایگاه اطلاعاتی هادادهگرفته است. واژگان انجام

 بازیابی اطلاعات است که ادی علوم در حوزهمقاله پایگاه استن 933تعداد آماری  جامعهاند. شدهاستخراج

 اللهرحمت» استفاده شد.« اکسل»و « ووس ویور»، «بیب اکسل»ی افزارهانرماز  هادادهوتحلیل برای تجزیه

صورت درصد مقالات به 27/22استناد بیشترین تعداد مقاله و استناد را داشت.  81مقاله و  88با « فتاحی

ی بوده است. در تألیف مقالات سندگینوهممقاله بیشترین رویکرد  831دگی با مشارکتی و رویکرد دونویسن

شبکه  نیتربزرگی مختلف تکرار شدند. هامقالهبار در  379نویسنده مشارکت داشتند که  171

به « یآبادفیشرسعید رضایی »و « فریده عصاره»، «نجلا حریری»است.  نویسنده 72ی شامل سندگینوهم

، «بازیابی اطلاعات»ی هادواژهیکلترتیب بالاترین امتیاز را ازنظر مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی داشتند. 

دقت -جامعیت» هم واژگانیی هازوجبودند.  هادواژهیکلپرتکرارترین « اینترنت»و « موتورهای جستجو»

 قرار داشتند. هم واژگانیی هازوجارترین در رده اول و دوم پرتکر« موتورهای جستجو-اینترنت»، «بازیابی

جستجو، پردازش و »حاکی از وجود هشت خوشه موضوعی،  موضوعی مقالات این حوزه یبندخوشه
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مدیریت »، «یسازهینما»، «رفتار اطلاعاتی»، «ی اطلاعاتهانظامذخیره و بازیابی در »، «ارزیابی اطلاعات

استقبال از  بود.« سواد اطلاعاتی»و « جامعیت و مانعیت»، «موتورهای جستجو» ،«یسنجعلماطلاعات و 

تمایل نویسندگان به تألیف  دهندهنشانی در تولید آثار علمی حوزه بازیابی اطلاعات سندگینوهمرویکرد 

و نویسندگان این حوزه باید تلاش بیشتری برای تولید مقالات باکیفیت داشته  ی مشترک استهاپژوهش

جستجو، پردازش »خوشه این حوزه،  نیتربزرگبیشتر شود.  هاآنذاری و استنادپذیری باشند تا میزان اثرگ

اهمیت این موضوع در حوزه بازیابی اطلاعات است و  دهندهنشاناست که « و ارزیابی اطلاعات

این  ی بیشتری در این زمینه انجام شود.هاپژوهشاست که لازم است « سواد اطلاعاتی»خوشه،  نیترکوچک

ی بازیابی اطلاعات در ایران، الگویی برای ترسیم ساختار هاپژوهشعه ضمن دادن تصویری کلان از مطال

گذاران پژوهش در این حوزه در اتخاذ تصمیم برای و به سیاست کندیمی مشابه فراهم هاحوزهعلمی 

  .کندیمکمک  در این حوزه مدیریت تحقیق

  .رانیعلوم جهان اسلام، ا یاستناد گاهیاطلاعات، پا یابیباز ،یسنجعلم :هاواژهکلید
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 مقدمه 

بازیابی اطلاعات فرآیند کمک به دانش و کمک به درک از جهان به کمک اطلاعات 

. رشد روزافزون باشندیم کنندگاناستفادهواسط میان منابع اطلاعاتی و  هانظاماست. این 

ی جدید کامپیوتری هایفناوری ریکارگبهی اطلاعاتی و هایفناوراطلاعات و نیز پیشرفت 

ی نسبت به رساناطلاعمنجر به بارزترشدن نقش بازیابی اطلاعات و افزایش درک متخصصان 

از منابع مختلفی به دست  هادادهجهان کنونی،  (. در8911)معتمدی  اهمیت آن شده است

و دیگران،  8)بالمونتی زیادی شده است هادادهو پیشرفت فناوری منتج به تولید  دیآیم

ی و مدیریت دانش به موضوع ریگبانیپشتنقش بازیابی اطلاعات در (. به همین دلیل، 7171

(. ضمناً، حجم زیاد اطلاعات اینترنت، 7178و دیگران،  7شده است )دمیرتوجه تبدیلقابل

بازیابی اطلاعات برای استخراج اطلاعات موردنیاز کاربران است )جوبی و  ستمیسنیازمند 

ی پژوهشی و هاعرصهترین علاوه، موضوع بازیابی اطلاعات یکی از مهمبه (.7171، 9هید

 (.8933دهی دانش است )دانش، های موضوعی در سازمانگرایش

برونداد  ارزیابی و بررسی یهااز راه با افزایش تولید اطلاعات و انتشار مقالات، یکی

و تحلیل محتوای موضوعی مقالات و شناخت نوع مطالب  یسنجعلم اتمطالععلمی انجام 

ی، تحلیل و تفسیر آورجمعاین نوع ارزیابی سازوکار ساختارمند  هاست.منتشرشده در آن

ی علمی است و امکان نوینی در اختیار پژوهشگران برای هاحوزهی مربوط به هاداده

بنابراین، ؛ (7171 1)مختاری، دهدیماری، تولید علمی و اثرگذاری پژوهشی قرار همک

 نهی، زممعاصر در دوره زمانی بازیابی اطلاعات شناسایی مسائل حوزهی برای سنجعلمتحلیل 

 کندیفراهم ماین حوزه را پژوهشی  یهاتیعلمی و تعیین اولو یهاهدفمند کردن حرکت

. با توجه شودیمنجر م این حوزه تولید اطلاعات علمی در ها و کمبودهاو به شناسایی ضعف

شده ی در حوزه بازیابی اطلاعات به زبان فارسی این پژوهش انجامسنجعلمبه نبود تحقیق 
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 است.

در مجلات داخلی در  شدهچاپی مقالات سنجعلمپژوهش حاضر تحلیل  هدف اصلی

 حوزه بازیابی اطلاعات است. اهداف ویژه پژوهش عبارتند از:

 تعیین نویسندگان برتر ازنظر تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ؛ .8

 ؛مقالات نیتر/پرمنبعمعرفی پر استنادترین .7

 مقالات؛شناسایی الگوهای تألیف  .9

 ؛کلیدی نویسندگانی و تعیین جایگاه مرکزی و سندگینوهمشبکه ترسیم  .1

 ؛هادواژهیکلمعرفی پرتکرارترین  .3

 .هادواژهیکلی رخدادهمی موضوعی با تحلیل هاخوشهترسیم  .1

 ی پژوهشهانهیشیپمبانی نظری و 

یی بوده است که سازوکارهاو  هانظامدهی و بازیابی اطلاعات همواره به دنبال ایجاد سازمان

اطلاعات را با دقت و سهولت بیشتری در اختیار کاربران قرار دهد و نیازهای آنان را 

مقایسه با عصر (. عصر جدید قابل8931برطرف نماید )مرادی، غائبی و کربلایی آقاکامران، 

ی ریپذدسترسمسائل عصر جدید  ترینمهمقدیم به لحاظ تولید داده و اطلاعات نیست. از 

بنابراین، ؛ (8931گزینشی اطلاعات است )سادات فخر،  اشاعهلاعات، بازیابی فوری و اط

دسترسی به اطلاعات موردنظر از میان انبوه اطلاعات نیاز به مدیریت اطلاعات و استفاده از 

ی مناسب بازیابی اطلاعات دارد تا اطلاعات مناسب در اختیار کاربران جریان هاوهیش

علاوه، در عصر کنونی، عدم توازن توزیع اطلاعات، زمان محدودی بهاطلاعات قرار گیرد. 

که بشر برای دسترسی به اطلاعات در اختیار دارد و جریان نامحدود اطلاعات سبب شده 

به همین  (.7181، 8)شان دهی و بازیابی اطلاعات اهمیتی دوچندان پیدا کنداست که سازمان

علوم  ةحوزی پیش روی پژوهشگران هاچالشدلیل، دسترسی به اطلاعات مناسب از 

برای مهار حجم گسترده این اطلاعات به ی حلراهاست تا ی مرتبط هاحوزهاطلاعات و 
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عنوان محلی برای ارائه اطلاعات، ایجاد ی بازیابی اطلاعات بههانظامدست آورند. هدف 

بنابراین، ؛ است زمان ممکن بوده نیترکمامکان دسترسی کاربران به اطلاعات مناسب در 

باید چنان مدیریت شوند که بتوانند اطلاعات را به شکل مناسبی به مخاطب  هانظاماین 

ی اخیر توسعه اینترنت و ظهور هاسالدر  (.8933و دیگران،  زادهیموسوبرسانند )

ی جدید اطلاعاتی، دسترسی و استفاده انبوه اطلاعات را تسهیل کرده است. این هاسیسرو

امر، احتمال برخورد تصادفی با اطلاعات را افزایش داده است و این برخوردهای غیرمترقبه 

 (.7182، 8بگذارد )بجورنبورن ریتأثبر مسیر شغلی و نیز حوادث روزمره زندگی  تواندیم

ارد نیاز اطلاعاتی خود را از طریق جستجو و بازیابی امروزه افراد در اغلب مو

ی بازیابی هانظامبنابراین، ؛ کنندیمی اطلاعاتی رفع هامحملو  هاگاهیپاویژه از اطلاعات، به

بافت اطلاعاتی، هدف بنیادی  عنوانبهاطلاعات از هر نوع و در هر سطح از پیچیدگی 

ا اطلاعات مرتبط با درخواست یا نیاز و آن عرضه مدارک ی کنندیممشترکی را دنبال 

ی بازیابی اطلاعات هانظامبر همین اساس، هدف  آن نظام است. کنندهاستفادهاطلاعاتی 

 با پرهیز از بازیابی اطلاعات غیر مرتبط است. زمانهمبازیابی همه اطلاعات مرتبط، 

های جستجو وسیله ابزارهای جستجو )موتوربازیابی اطلاعات در شبکه جهانی وب، به

با نمایه کردن صفحات وب،  وجوجست. ابزارهای ردیگیمو راهنمای موضوعی( انجام 

بازیابی اطلاعات، فرایند . کندیمی مختلف آگاه هامکانپژوهشگر را از وجود اطلاعات در 

ی از مدارک در ادستهی از مدارک است که هدف آن، تعیین امجموعهجستجو در میان 

 توانندیمی بازیابی اطلاعات در صورتی هانظام پسموضوعی درخواست شده است.  ةطیح

بهترین کارکرد را داشته باشند که تعاملات کاربر و نظام را مدیریت کنند و سبب تأثیرات 

ها ازجمله همه این (.8933متقابل مثبت شوند )بهزادی، صنعت جو، فتاحی و فدردی، 

 یابی اطلاعات است.ی بازهاپژوهشمطرح در  مسائل

ی داخلی و خارجی بسیاری سنجعلمی موضوعی مختلف مطالعات هاحوزهدر 

 .شودیمها اشاره آن نیترمرتبطشده است که به برخی از جدیدترین و انجام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bjorneborn 



 1041زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یهادانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 8

بازیابی  حوزهتحلیل محتوای دو دهه پژوهش در »( با 8939خاصه و سلامی )

ی هاسالآمده بود و بین « بازیابی اطلاعات»ها ، کلیه مقالاتی را که در عنوان آن«اطلاعات

ی، ذیل موضوع علوم کتابداری و آاسیآی استنادی هانامههینمادر  7187تا  8339

بازیابی »، «بازیابی تعاملی اطلاعات»ی هارشاخهیزبررسی کردند.  اندشدهی نمایه رساناطلاع

بازیابی اطلاعات  حوزهی هاپژوهشکه بیشترین  اندبودهمباحثی « ربط»و  «یزباننیبطلاعات ا

ی رساناطلاعاین مطالعه بیشتر به مبحث بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری ئ  .را داشتند

 پرداخته است.

ی اشبکهو تحلیل تحلیل هم واژگانی  ( به8933ی )زیخورمکیبو  زادهیمکحاضری، 

پرداختند. شناسی های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانشنامهمقالات مستخرج از پایان

ایران »نامه با استفاده از دو فهرست الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی پایان 8792اطلاعات 

« مگ ایران»های ها از پایگاهنامهمقاله مستخرج از این پایان 311آوری و تعداد جمع« داک

 871سازی، تعداد مقالات، پس از یکدست ةدواژیکل 8171بازیابی شد. از کل « گزنورم»و 

های مرکزیت رتبه و توجه به شاخصبا منظور تحلیل هم واژگانی به دست آمد. کلیدواژه به

ذخیره و بازیابی »و « سنجیوب»، «اینترنت»مرکزیت بینابینی، بیشترین ارزش به موضوعاتِ 

 .شتاختصاص دا« اطلاعات

 تا 8911 زمانی بازه در کلیدواژه 7197 به بررسی( 8932) کرانیان و خاصه سهیلی،

 ایران پرداختند. مباحث یشناسدانش و اطلاعات علم حوزه فارسی مجلات از 8931

معماری  کاربر، رابط نظیر مباحثی و بود داده اختصاص خود به را جایگاه بهترین یسنجعلم

 حفاظت اطلاعات، جستجوی ابرداده، دیجیتالی، کتابخانه جستجو، موتورهای اطلاعات،

 جزو اجتماعی یهاشبکه و مصورسازی ی،شناسیهست دانش، مدیریت اطلاعات،

بازیابی اطلاعات هم در این مطالعه جزو مباحث موردتوجه بوده  .بودند نوظهور موضوعات

 است.

 علم مطالعات محتوایی ساختار( 8932) یراورزادهیتوکل و عصاره مصطفوی،

 شناسایی ساینس آو وب پایگاه در را واژگان یرخدادهم اساس بر یشناسدانش و اطلاعات
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 سواد یادگیری، و آموزش» شامل اصلی محورهای با خوشه 89 در کردند. این مفاهیم

 یهاشبکه و وب تحت اطلاعاتی منابع» ،«دانش و اطلاعات دهیسازمان» ،«اطلاعاتی

 اطلاعات خدمات و ارتباطات انفورماتیک،» ،«اطلاعات علم در یاحرفه اخلاق» ،«اجتماعی

و  مطالعات» و «نوآوری و دانش مدیریت اطلاعاتی، یهانظام اطلاعات، مدیریت» ،«سلامت

دهی اطلاعات و دانش در حکم یکی از سازمان .بود «یسنجاطلاع و یسنجعلم یهاشاخص

 مباحث بازیابی اطلاعات از ساختارهای محتوایی موردتوجه پژوهشگران بوده است.

 مقالات مجموعه و پژوهشی به بررسی مقالات( 1893) دیگران و مختارپور

. پرداختند 7181 تا 8321 از علوم وبگاه در یشناسدانش و اطلاعات علم رشته یهاشیهما

شناسایی  «اطلاعات مطالعات» و «علم سنجش مطالعات» عنوان دو ذیل موضوعی خوشه ده

، «گستروب جهان» ،«ینترنتا. »بود «هانظام و کاربران مطالعات» خوشه نیتربزرگشد. 

توجه پژوهشگران را جلب  یشترینب یببه ترت ،«جستجو یموتورها»و « مطالعات کاربران»

قرار  هانظامدر این مطالعه، بازیابی اطلاعات ذیل خوشه مطالعات کاربران و  .بود کرده

 داشت.

ی سندگینوهمساختار نویسندگی و »( در بررسی 8933حیدری، زوارقی و مختارپور )

 93به بررسی مقالات پژوهشگران ایران در « ی ایرانشناسدانشمطالعات علم اطلاعات و 

در وبگاه علوم پرداختند. الگوی نویسندگی غالب  نمایه شدهی شناسدانشمجله اطلاعات و 

درصد( باهمکاری  9/11ی بخش ایران )هامقالهدونویسندگی بود و نزدیک به نیمی از 

 بود.شده نویسندگانی از سایر کشورها تهیه

الگوهای برجسته و روابط پنهان و  یسازیداریکشف و د ( برای8933دانش )

رخدادی واژگان انجام تحلیل همیک دهی دانش در جهان انهای موضوعی سازمگرایش

با موضوع  7181-8323مقالات بازه زمانی  یهادواژهی. جامعه این پژوهش کلادد

 8333-8323در بازه زمانی که نشان داد  ها. یافتهبوددهی دانش در وبگاه علم سازمان

بیشترین سواد اطلاعاتی  واژهکلید 7181-7111و در بازه زمانی  فناوری اطلاعات کلیدواژه

بازیابی اطلاعات، نظام خبره بازیابی  یهاخوشهدر دوره اول،  اند.فراوانی را کسب کرده
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ند و بودهای اطلاعاتی موضوعات اصلی اطلاعات، آموزش کاربران و مدیریت سیستم

آموزش کاربران، عدم قطعیت در رفتار اطلاعات سلامت، رفتار اطلاعاتی،  یهاخوشه

هم  یکاوای و دادهنویسی رایانهسازی، فهرستبندی و نمایه، ردهعلم مطالعات سنجشی

بازیابی اطلاعات در هر دو دوره کماکان با فرازوفرودی  ند.بودهای اصلی دوره دوم خوشه

 اندک موردنظر محققان بوده است.

دهی مصورسازی ساختار فکری حوزه سازمان ( باهدف8933ی )اللهنعمتدانش و 

هم تحلیل  از مفاهیم و رویدادهای نوپدید این قلمرو موضوعی یبندخوشهبرای دانش و 

. جامعه کردندمراتبی و مقیاس چندبُعدی استفاده بندی سلسلهخوشهبه روش  واژگانی

دهی دواژه( مقالات قلمرو موضوعی سازمانکلی 72871) یهادواژهیپژوهش تمامی کل

سیستم »های هم واژگانی زوجبود.  7181-8323 وبگاه علم در بازه زمانیدر دانش 

« سواد اطلاعاتی -کتابخانه دانشگاهی»و « سیستم اطلاعات جغرافیایی -اطلاعات جغرافیایی

ده خوشه خوشه به دست آمد که  72 رخدادی را به خود اختصاص دادند.بیشترین هم

بود. باوجود  7181-7111و بقیه مربوط به بازه زمانی  8333-8323مربوط به بازه زمانی 

ی بازه زمانی اخیر تعدد موضوعی هاخوشهشباهت شش خوشه در این دو بازه زمانی، 

دهی دانش و توزیع موضوعی بیشتری داشتند. این مطالعه ازنظر بررسی روند تحول سازمان

 فید است.بازیابی اطلاعات م

 یهاخوشه ،هم واژگانی تحلیل روش از استفاده با( 1002) 8و فو یچاودهار دینگ،

 و پیوسته اطلاعات بازیابی و جستجو کردند: شناسایی را اطلاعات بازیابی یهاپژوهش مهم

)خوشه  یابیاطلاع رفتار پیوسته و اطلاعات بازیابی کتابخانه،(، اولها )خوشه نظام تحلیل

)خوشه  یادگیری یهاوهیش و هاتمیالگور تصاویر، بازیابی و ذخیره عصبی، یهاشبکه(، دوم

)خوشه  یاانهیرا یهایکاربر متن و تحلیل اینترنت، وب، شبکه ی،ا(، چندرسانهسوم

 ذخیره و حافظه نوری، و مغناطیسی یهاداده مخزن یهانظامو ها داده مخزن و (چهارم

موضوعی مهم بازیابی اطلاعات را  هایزیر حوزهاین مطالعه  (.پنجم)خوشه اطلاعات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ding, Chowdhury & Foo 
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 شناسایی کرده است.

 یکردبا رو یرساناطلاع و کتابداری رشته پژوهشی تمایلات کشف به (7188) 8میتال

 خدمات کتابداری، عملی مباحث برها تمرکز پژوهش هم واژگانی پرداخت. یلتحل

 عمومی، یهاکتابخانه دانشگاهی، یهاکتابخانه کاربران، مطالعات ی،سینوفهرست کاربری،

بر این اساس،  .بود سنجیکتاب استنادی و تحلیل کتابداری، آموزش اطلاعات، بازیابی

 بازیابی اطلاعات ازجمله تمایلات پژوهش این رشته بوده است.

 دریافت، اسپانیا یشناسدانش و اطلاعات علم فکری ساختار یمترس اب( 7183) 7اولیویرا

 اطلاعاتی، رفتار یهانظام دیجیتالی، کتابخانه و وب شامل مطالعات اصلی یهاخوشه

 اطلاعات، متخصصان پژوهشی، عملکرد یهاشاخص ارزیابی مدارک، مدیریت و اطلاعاتی

در این مطالعه، بازیابی اطلاعات ذیل  .است اطلاعاتی سواد و یریپذدسترس و اطلاعات علم

 قرارگرفته بود.ی اطلاعاتی هانظام

 طی اسپانیا در اطلاعات علمهم واژگانی  یلبه تحل (7182و دیگران ) 9گومز-اولمدا

 ،«استنادی تحلیل» چون پرداختند. موضوعاتی ساینس آو وب پایگاه در 7181 تا 8313

 ،«الکترونیک یهاکتاب» ،«یفیتألهم» ،«سنجیکتاب تحلیل» ،«ترجمه خدمات»

 تمایلات بیشترین. به دست آمد «گسترجهان وب» و «اطلاعاتی یهانظام» ،«یسنجوب»

 .آن بود هایزیر حوزهو  یسنجعلم معطوف به موضوعی

دارای کلیدواژه را در  مقاله 98398مقاله از  81171( تعداد 7171) 1مختارپور و خاصه

، «کتابخانه»، «علم»ی هادواژهیکلسال بررسی کردند.  71ی طی رساناطلاععلوم کتابداری و 

بود و بیشتر  هادواژهیکلپرتکرارترین « مدل»و « اینترنت»، «بازیابی اطلاعات»، «اطلاعات»

جستجو و بازیابی »ی موضوعی هاخوشهبود. « جستجو و بازیابی اطلاعات» دربارهتحقیقات 

سواد »، «مطالعات وب و اینترنت»، «نوآوری و تکنولوژی»، «یسنجعلممطالعات »، «اطلاعات

ی پرتکرار بود که هادواژهیکلبازیابی اطلاعات ازجمله  بود.« یسازمجموعه»و « اطلاعاتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mittal 

2. Olivera 

3. Olmeda-Gomez, Ovalle-Perandones and Perianes-Rodriguez 

4. Mokhtarpour and Khasseh 
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 .دهدیمی نشان رساناطلاعاهمیت مطالعه این حوزه را در علوم کتابداری و 

ی و زیرشاخه بازیابی اطلاعات در رساناطلاعدرمجموع، هرچند در حوزه کتابداری و 

شده است، ولی تحلیل و ی انجامسنجعلمی هاشاخصخارج کشور اندک مطالعاتی با 

ی فارسی از هادادهمصورسازی علمی این حوزه علمی مهم در داخل کشور و با استخراج 

 ی داخلی همچنان مغفول مانده است.سازهینمای هاگاهیپا

 روش

ی انجام شد. با مراجعه به پایگاه استنادی علوم جهان سنجعلمفنون این پژوهش کاربردی با 

ی، ازجمله نمایه استنادی علوم، سنجعلمی هادادهاسلام، در حکم یک پایگاه استخراج 

آمده بود، انتخاب و با « بازیابی اطلاعات»ها عبارت ایران مقالاتی که در عنوان آن

(، تعداد مقالات موضوع مربوط تعیین 8931سال  ی موردنظر )از ابتدا تاهاسالفیلترکردن 

در خصوص راهبرد جستجو باید اشاره کرد که در این پژوهش سعی شد راهبردی  شد.

ی رابط کاربری نمایه استنادی علوم آی هاتیمحدودتدوین شود که با توجه به امکانات و 

در قسمت اس سی، هم تا حدودی جامعیت و هم مانعیت رعایت شود؛ بدین طریق که 

(، با کلمات بازیابی 31زمانی تحت مطالعه )تا سال  ةبازجستجوی پیشرفته، با توجه به 

جستجو انجام شد.  8933آذر  81اطلاعات )بدون استفاده از کوتیشن( در فیلد تمام اقلام در 

مطالعه مشخصات کل مقالات،  از مقاله شد. پس 391راهبرد مذکور منجر به بازیابی 

 موردپژوهش موضوع با ارتباط عدم دلیل به مقاله 818 تعداد ها،آن ةدیچکو  ازجمله عنوان

 .است قرارگرفته موردبررسی پژوهش این در مقاله 933 تعداد بنابراین؛ شد حذف

ی برای سنجعلمی افزارهانرمی دیگر هالیفا، «8اکسلبیب» افزارنرمبا استفاده از 

ی هاشاخصی، تعداد استنادها و شاخص اچ و سندگینوهمی هاشبکهترسیم الگوی 

« 7نت دراو» افزارنرمی از سندگینوهممرکزیت آماده شد. برای شناسایی و ترسیم الگوهای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bibexce 

2. Netdraw 
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. ی مرکزیت نویسندگان تعیین شدهاشاخص، «8نتیوسی» افزارنرماستفاده شد. با استفاده از 

استفاده شد. این « 7یورووس و» افزارنرمی کلیدواژگان از رخدادهمبرای تحلیل 

 کلیدواژگان از بخش کلیدواژگان ذیل چکیده مقالات استخراج شد.

ی، ابتدا اسامی از پایگاه استخراج و با استفاده از سندگینوهمشبکه کامل  هیتهبرای 

اکسل مرتب شد و  افزارنرمی خام با استفاده از هادادهی مرتبط، سنجعلمی افزارهانرم

نویسنده که بیشترین مقالات را  11ی شد. نام سازکدستدقت بازبینی و یی خام بههاداده

ی ایجاد و فایل مربوط سندگینوهمو ماتریس مربعی شبکه داشتند، وارد ماتریس مربعی شد 

ی مرکزیت و جایگاه پژوهشگران در هاشاخصداده شد و « یو.سی.آی.نت» افزارنرمبه 

 تولید مقالات محاسبه گردید.

ی خام هاداده، ابتدا هادواژهیکلمقالات با استفاده از  هم واژگانیدر تحلیل 

مقاله  11اکسل مرتب شد. تعداد  افزارنرمی تخصیصی نویسنده در مقاله( با هادواژهیکل)

ها به ی آنهادواژهیکلکلیدواژه نداشتند که در بعضی موارد پس از مراجعه به اصل مقاله، 

ی سازکدست. پس از یبازبینی و اصلاح شد هادواژهیکلفایل داده اضافه شد. سپس 

ی پُرتکرار با تعیین حد آستانه مشخصی انتخاب شدند. کلیدواژه هادواژهیکل، هادواژهیکل

خارج شد. سپس با استفاده  کلید واژها مجموعهچون ناظر بر عام بود، از « بازیابی اطلاعات»

 نقشه، «ووس ویوور» افزارنرمو با استفاده از  ی تهیهرخدادهم، فایل «بیب اکسل» افزارنرماز 

 ی موضوعی انجام شد.بندخوشهی واژگان تهیه و رخدادهم

 هاافتهی

 الف. نویسندگان برتر ازنظر تعداد مقاله

ی هامقالهبار در  379مقاله مشارکت داشتند که نامشان  933نویسنده در تدوین  171تعداد 

 سندهینو 81نفر بود. اسامی  99/7نویسنده در هر مقاله  مختلف تکرار شدند. میانگین تعداد

 .آمده است 8مقاله در جدول  1برتر دارای بیشترین تألیف در این حوزه، با حداقل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ucinet 

2. VOSviewer 
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 . برترین نویسندگان ازنظر تعداد مقاله در حوزه بازیابی اطلاعات1جدول 

 درصد مشارکت تعداد مقاله نام نویسندگان ردیف

 21/7 88 فتاحی اللهرحمت 8

 21/7 88 نجلا حریری 7

 17/7 1 یعقوب نوروزی 9

 17/7 1 یالحوائجبابفهیمه  1

 21/8 2 مریم اخوتی 3

 21/8 2 فریبرز درودی 1

 21/8 2 یزیریاشرفحسن  2

 38/8 1 عبدالرسول جوکار 1

 38/8 1 مهدی علیپورحافظی 3

 38/8 1 مرتضی کوکبی 81

( هامقالهدرصد کُل  21/7مقاله ) 88هرکدام با تألیف « نجلا حریری»و « فتاحی اللهرحمت»

فهیمه »و « یعقوب نوروزی»و  شوندیمبرترین نویسندگان ازنظر تعداد مقاله محسوب 

فریبرز »، «مریم اخوتی»درصد( در رتبه دوم و  17/7مقاله ) 1، هرکدام با «یالحوائجباب

سوم قرار دارند.  رتبهدرصد( در  21/8مقاله ) 2هرکدام با ، «یزیریاشرفحسن »و « درودی

 درصد مقالات مشارکت داشتند. 99/99نویسنده در نگارش  78این 

 ب. نویسندگان برتر ازنظر تعداد استناد

و میانگین استناد به ازای هر  اندکردهاستناد دریافت  178مقاله حوزه بازیابی اطلاعات  933

تعداد ده نویسنده برتر ازلحاظ تعداد استناد دریافتی به  7است. در جدول  12/7مقاله 

 مقالاتشان آمده است.

 بازیابی اطلاعات حوزهازنظر تعداد استناد در  . برترین نویسندگان2جدول 

 تعداد استناد تعداد مقاله سندگانینونام  ردیف

 81 88 فتاحی اللهرحمت 8

 81 3 محمدرضا داورپناه 7

 81 3 فدایی رضاغلام 9



 15 |و همکاران  خاصه 

 تعداد استناد تعداد مقاله سندگانینونام  ردیف

 89 8 لیلا مرتضایی 1

 87 88 نجلا حریری 3

 87 1 رقیه قضاوی 1

 87 8 ژاله عبدی 2

 87 8 سیامک شرفی 1

 87 8 یاسر مقامی 3

 87 8 ی ولیعلعباس 81

« فدایی رضاغلام»و « محمدرضا داورپناه»استناد،  81مقاله، دارای  88با « فتاحی اللهرحمت»

استناد به ترتیب بیشترین  89مقاله و  8با « لیلا مرتضایی»استناد و  81مقاله، دارای  3با 

ژاله »استناد و  89مقاله و  8با « لیلا مرتضایی». آثار نویسندگانی مانند دارنداستنادات را 

استناد  87با یک مقاله و « عباسعلی ولی»و « یاسر مقامی»، «سیامک شرفی»، «عبدی

 مقالات هستند. نیتریکاربرد

 پ. نویسندگان برتر ازنظر شاخص اچ

برترین نویسندگان ازنظر شاخص اچ آمده است. لازم به ذکر است که شاخص  9در جدول 

شده محدود به مقالاتی است که پژوهشگران در مقالات بازیابی اطلاعات خود اچ اعلام

 .اندداشته

 بازیابی اطلاعات حوزه. برترین نویسندگان ازنظر شاخص اچ در 3جدول 

 شاخص اچ تعداد استنادات تعداد مقالات نام نویسنده ردیف

 9 81 88 فتاحی اللهرحمت 2

 9 81 3 محمدرضا داورپناه 1

 7 87 88 نجلا حریری 3

 7 3 1 یعقوب نوروزی 4

 7 2 1 یالحوائجبابفهیمه  5

 7 1 2 مریم اخوتی 6

 7 81 3 فدایی رضاغلام 7
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 شاخص اچ تعداد استنادات تعداد مقالات نام نویسنده ردیف

 7 88 3 حسینی الساداتملوک 8

 7 3 3 علی گزنی 9

 7 1 1 شهبازیشهرام  20

 81و  9دارای شاخص اچ «( محمدرضا داورپناه»و « فتاحی اللهرحمت)»نویسنده  7تنها 

یک بودند. « شاخص اچ»نفر دارای  717هستند. تعداد  7نویسنده دارای شاخص اچ 

درصد نویسندگان استناد نشده  3/31نفر شاخص اچ نداشتند و به مقالات  911همچنین 

 است.

 استنادترین مقالاتت. پر 

، تعداد نُه 1استناد برای هر مقاله( شده است. در جدول  8مقاله ) 933بار استناد به  931تعداد 

درصد از کُل  87/87استناد ) 931استناد از  11آمده است که دارای  پُراستنادمقاله 

 .اندبودهاستنادات( 

 . پر استنادترین مقالات در حوزه بازیابی اطلاعات0جدول 

 تعداد استناد سال انتشار نویسندگان عنوان ردیف

8 
سازی و مسائل زبان و خط فارسی در ذخیره

 بازیابی اطلاعات
 89 8911 لیلا مرتضایی

7 

و  EPM ،MPSIAC یهامقایسه مدل

PSIAC  در برآورد فرسایش و رسوب با

 )سیستم اطلاعات جغرافیایی( GISاستفاده از 

ی ولی علعباسرقیه قضاوی، 

یاسر مقامی، ژاله عبدی، 

 سیامک شرفی

8938 87 

9 
های موضوعی نشریات بررسی گرایش

 یرسانکتابداری و اطلاع
 3 8911 سیمین نیازی

1 
در  ینیگزو واژه یشناسکاربرد اصطلاح

 ماشینی و بازیابی اطلاعات یسازهینما

حسینی  الساداتملوک

 بهشتی
8917 2 

3 
نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی  یهاضرورت

 اطلاعات
 2 8911 محمدرضا داورپناه

 89با « لیلا مرتضایی»، اثر «و بازیابی اطلاعات یسازرهیمسائل زبان و خط فارسی در ذخ»
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در  PSIACو  EPM ،MPSIAC یهامدل ةسیمقا» مقالهاستناد، پر استنادترین منبع و 

رقیه »، اثر «)سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از

دوم و  رتبهاستناد در  87با « ی یاسر مقامی، ژاله عبدی و سیامک شرفیولقضاوی، عباسعلی 

با « سیمین نیازی»، از «یرسانهای موضوعی نشریات کتابداری و اطلاعبررسی گرایش» مقاله

 سوم قرار دارند. رتبهاستناد در  3

 ث. الگوهای تألیف

درصد(  27/22مقاله ) 912و  سندهیتک نوصورت درصد( به 72/77مقاله ) 11تعداد 

میزان مشارکت  8شکل . اندشدهصورت همکاری علمی میان دو یا چند پژوهشگر تألیف به

 .دهدیمنویسندگان را نشان 

 
 بازیابی اطلاعات حوزهی مقالات سندگینوهم. توزیع فراوانی و درصد 1شکل 

مقاله با  831، تک نویسندگیمقاله با الگوی  11مقاله با رویکرد دونویسندگی،  831تعداد 

مقاله با الگوی چهارنویسندگی،  19ی، سندگینوسهمقاله با الگوی  31الگوی دونویسندگی، 

11

831

31

19

81
7

77.9

93.1
71.1

81.3
7.3 1.3

1

71

11

11

11

811

871

811

811

811

یک نویسنده دو نویسنده سه نویسنده چهار نویسنده پنج نویسنده شش نویسنده

تعداد مقاله درصد مشارکت
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 اند.شدهنوشته ایشش نویسندهمقاله با الگوی  7ی و سندگیپنج نومقاله با الگوی  81

 یسندگینوهمج. شبکه 

ی همکاری دو یا چند نویسنده در تولید یک اثر است که منجر به تولید سندگینوهم

 شودیمی علمی با کمیت و کیفیت بالاتری نسبت به تولید و انتشار فردی اثر دادبرون

 2ی با سندگینوهمنقشه کامل  دهندهنشان 7شکل (. 8939)عصاره، سهیلی و منصوری، 

 گره )نویسنده( است. مؤلفه دوم 72)رنگ سرخابی( دارای  مؤلفه نیتربزرگمؤلفه است. 

، پنجم و ششم هرکدام از دو ی چهارمهامؤلفهو نویسنده  1سوم از  نویسنده، مؤلفه 81از 

گره )نویسنده( است.  72ی با سندگینوهمشبکه  مؤلفه نیتربزرگ اند.شدهنویسنده تشکیل

، بیشتر از «فریده عصاره»و « مهدی علیپور حافظی»، «یالحوائجبابفهیمه »، «نجلا حریری»

. بیشترین همکاری اندکردهدیگر پژوهشگران فعال بوده و ارتباط بیشتری با دیگران ایجاد 

 بوده است.« یالحوائجبابفهیمه »نیز با « نجلا حریری»

 
 ی بازیابی اطلاعاتسندگینوهم. شبکه 2شکل 

 

احمديان ل

اخوتي م

اسدي س

اسدي م

اسفندياري مقدم ع

اشرفي ريزي ح

آزادي احمدآبادي ق

باب الحوائجي ف

بهزادي ح

بيگدلي ز

پروين ح

جمالي مهموئي ح

جوكار ع

چشمه سهرابي م

حاجي زين العابديني م

حريري ن

حسن زاده م

حسيني بهشتي السادات م

خواجوئي ر

داورپناه م

درودي ف

دستغيب م دهقاني ل

رداد ا

رضايي آبادي ش

زارعي ع

زينالي تازه کندي م

سليماني نژاد ع

شرفي ع

شريف ع

شريف مقدم ه

شعباني ا

شهبازي ش

شهبازي م

صنعت جو ا

عباس پور ج

عصاره ف

عطاپور ه

عليپور حافظي م

عليمحمدي د

فتاحي ر

فدايي غ
فرج پهلو ع

فهيم نيا ف

قاضي ميرسعيد ج

قضاوي ر

كوكبي م

كياني م

گزني ع

گل تاجي م

محمد ا

محمدعليپور ن

مرادي مقدم ح

مقدسي ح

ملك م

منصوريان ي

موسوي ميانگاه ط

مهديان م

ميرحسيني ز

ميرزابيگي م نقشينه ن

نورمحمدي ح

نوروزي ي

نوكاريزي م
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 نزدیکیی رتبه، بینابینی و هاتیمرکزچ. 

شاخص مرکزیت رتبه )درجه( به میزان پیوندها و اتصالاتی نویسندگان داخل یک شبکه با 

با دیگر  ی که بیشترین پیوندها رااسندهینودیگر هر عبارتدیگر نویسندگان توجه دارد؛ به

نویسندگان داشته باشد، شاخص مرکزیت رتبه بیشتری کسب خواهد کرد )عصاره، سهیلی 

 .دهدیمرا نشان « مرکزیت رتبه» نمرهده پژوهشگر با بالاترین  3جدول (. 8939و منصوری، 

 . پژوهشگران برتر ازنظر مرکزیت رتبه در حوزه بازیابی اطلاعات5جدول 

 مرکزیت رتبه نام پژوهشگر ردیف

 3 نجلا حریری 8

 3 فریده عصاره 7

 2 یالحوائجبابفهیمه  9

 2 فتاحی اللهرحمت 1

 2 نادر نقشینه 3

 1 حسن بهزادی 1

 1 فریبرز درودی 2

 1 عاطفه زارعی 1

 1 مهدی علیپور حافظی 3

 3 فرج پهلو نیعبدالحس 81

دارند و ازنظر تعداد ، بالاترین رتبه را 3 رتبهبا مرکزیت « فریده عصاره»و « نجلا حریری»

فهیمه »دیگر،  سندهینوو سه  اندگرفتهی جای سندگینوهمهمکاری در صدر شبکه 

در جایگاه دوم قرار  2 رتبهبا مرکزیت « نادر نقشینه»و « فتاحی اللهرحمت»، «یالحوائجباب

با « مهدی علیپور حافظی»و « عاطفه زارعی»، «فریبرز درودی»، «حسن بهزادی»گرفتند و 

 ی سوم وهاگاهیجابه ترتیب  3 رتبهبا مرکزیت « عبدالحسین فرج پهلو»و  1مرکزیت رتبه 

 چهارم را دارند.

شاخص مرکزیت بینابینی به این امر توجه دارد که تا چه حد یک نویسنده مابین دیگر 

ی ارتباطی و جریان اطلاعات یک هاراهی قرارگرفته است. سندگینوهمنویسندگان شبکه 
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حوزه علمی بیشتر از میان نویسندگان برتر شاخص مرکزیت بینابینی عبور کرده است 

پژوهشگر با بالاترین نمره  81نتایج مربوط به  1جدول (. 8939ی و منصوری، )عصاره، سهیل

 .دهدیمرا نشان « مرکزیت بینابینی»

 بازیابی اطلاعات حوزه. پژوهشگران برتر ازنظر مرکزیت بینابینی در 3جدول 

 131/1 عاطفه زارعی 7

 139/1 یآبادفیشررضایی  سعید 9

 117/1 زادهحسنمحمد  1

 217/1 نقشینهنادر  3

 291/9 مهدی علیپور حافظی 1

 118/9 نجلا حریری 2

 322/7 یعقوب نوروزی 1

 71/8 جواد عباس پور 3

 71/8 پهلوفرجعبدالحسین  81

و  131/1با  «عاطفه زارعی»را دارد و « مرکزیت بینابینی»، بیشترین 122/3با « فریده عصاره»

ی دوم، هارتبهحائز  117/1با  زادهحسنو محمد  139/1با « یآبادفیشررضایی  دیسع»

 .اندشدهسوم و چهارم 

ی موجود میان نویسندگان یک شبکه هافاصله نیترکوتاهشاخص مرکزیت نزدیکی، 

ی دیگر شبکه هاسندهینویک نویسنده با  فاصله. این شاخص به بررسی سازدیمرا مشخص 

، 2در جدول نان را برای دیگر نویسندگان تعیین کند. ی آریپذدسترستا میزان  پردازدیم

 پژوهشگر ازنظر مرکزیت نزدیکی آمده است. 81اسامی 

 بازیابی اطلاعات حوزه. پژوهشگران برتر ازنظر مرکزیت نزدیکی در 7جدول 

 مرکزیت نزدیکی نام پژوهشگر ردیف

 322/7 یآبادفیشرسعید رضایی  2

 321/7 زادهحسنمحمد  1

 323/7 عصاره فریده 3

 327/7 عاطفه زارعی 4
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 مرکزیت نزدیکی نام پژوهشگر ردیف

 319/7 مرتضی کوکبی 5

 31/7 نجلا حریری 6

 31/7 نادر نقشینه 7

 331/7 یالحوائجبابفهیمه  8

 331/7 یعقوب نوروزی 9

 322/7 پورعباسجواد  20

محمد »را دارد و « مرکزیت نزدیکی»بالاترین نمره  322/7با « یآبادفیشررضایی  دیسع»

 سوم هستند. رتبهدر  323/7با « فریده عصاره»در رتبه دوم و  321/7با « زادهحسن

 ی موضوعیهاخوشهو  هادواژهیکلی رخدادهمح. 

، هاواژهی واژگان فنی است که با استفاده از بسامد وقوع رخدادهمیا  هم واژگانی

عنوان شاخصی از اهمیت، توجه، یا تأکید بر آن واژه ی شده و فراوانی هر واژه بهریگاندازه

ی هادواژهیکلتعداد (. 8933)سهیلی، شعبانی و خاصه،  شودیمیا اندیشه در نظر گرفته 

 37/1طور متوسط دارای بار تکرار شده بودند. هر مقاله به 8213بود که  8197مقالات، 

 ده در از بیشتر فراوانی با کلیدواژه 81 ،پُراستفاده کلیدواژه 8197 میان کلیدواژه بود. از

 .است آمده 1 جدول

 بازیابی اطلاعات حوزهمقالات ی هادواژهیکلپرتکرارترین . 8جدول 

 73 موتورهای جستجو 1

 79 اینترنت 3

 83 یشناسدانشعلم اطلاعات و  4

 81 یابیاطلاعرفتار  5

 82 پایگاه اطلاعات 6

 82 ذخیره و بازیابی اطلاعات 7

 83 دقت بازیابی 8

 89 نظام بازیابی اطلاعات 9
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موتورهای . »باشدیمفراوانی پُرتکرارترین کلیدواژه  881با « بازیابی اطلاعات» دواژهیکل

در رده سوم قرار داشتند.  79با فراوانی « اینترنت»دوم و  ردهدر  73با فراوانی « جستجو

رفتار » دواژهیکلچهارم و  ردهدر  83با فراوانی « یشناسدانشعلم اطلاعات و »کلیدواژه 

 در رده پنجم بودند. 81با فراوانی « یابیاطلاع

آمده  3با بیشتر از سه بار همایندی در جدول  هم واژگانیزوج  81نتایج مربوط به 

 است.

 بازیابی اطلاعات با حداقل سه بار همایندی ةحوزدر  هم واژگانیی هازوج. توزیع فراوانی 9جدول 

 فراوانی هم واژگانیزوج  ردیف

 2 دقت بازیابی-جامعیت 8

 1 موتورهای جستجو-اینترنت 7

 1 یشناسدانشاطلاعات و  علم-هانامهانیپا 9

 1 ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی-اینترنت 1

 1 ی جستجوموتورها-یبندرتبه 3

 1 موتورهای جستجو-دقت بازیابی 1

با هفت بار تکرار « دقت بازیابی-جامعیت» هم واژگانیی هازوجبیشترین فراوانی تکرار 

ی هازوجدوم و  ردهبار تکرار در  1با « موتورهای جستجو-اینترنت» هم واژگانیبود. زوج 

ذخیره و بازیابی اطلاعات -اینترنت»، «یشناسدانشاطلاعات و  علم-هانامهانیپا» هم واژگانی

بار  1با « موتورهای جستجو-دقت بازیابی»و « ی جستجوموتورها-یبندرتبه»، «پزشکی

 بودند. سوم ردهتکرار در 

یی است که اجزای آن به هم شبیه هاگروهبه  دهی عناصری فرآیند سازمانبندخوشه

 دیگر اجزای با و دارند مشابهت باهم که هستند. یک خوشه، مجموعه عناصری است

 11با  هادواژهیکل یرخدادهم جینتا .(8913)علیپور و درودی،  باشندیم ناهمگونها خوشه

 یموضوع خوشه هشت وجود از یحاککلیدواژه برتر این حوزه با حداقل چهار بار تکرار، 

 (.9 شکل) بودزیر 
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 بازیابی اطلاعات حوزهی پرتکرار مقالات هادواژهیکلی رخدادهم شبکه. 3شکل 

کلیدواژه دارد: ارزیابی،  83این خوشه «: جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات»یک.  خوشه

ی، رابط کاربر، زبان فارسی، قضاوت ربط، کتابخانه بندخوشهجستجوی اطلاعات، 

ی افزارهانرمدانشگاهی، کتابخانه دیجیتالی، مصورسازی اطلاعات، معیار ارزیابی، 

 ، پردازش زبان طبیعی، علوم و فناوری اطلاعات ایران.مدپاپی، نیاز اطلاعاتی، اکتابخانه

ی خوشه دوم هادواژهیکلازده دو«: ی اطلاعاتهانظامذخیره و بازیابی در »خوشه دو. 

ی، سامانه ابیاطلاع، ذخیره و بازیابی اطلاعات، ربط، رفتار هامارستانیبعبارتند از: اطلاعات، 

 ، پایگاه اطلاعات و پایگاه داده.افزارنرم، مدیریت دانش، هاکتابخانهاطلاعات، کاربر، 

ت: اعضای هیأت کلیدواژه اس 88این خوشه دارای «: رفتار اطلاعاتی»خوشه سه. 

ی، شناسدانش، رفتار اطلاعاتی، علم اطلاعات و هادانشگاهعلمی، ایران، دانشجویان، 

 .هانامهانیپاو  نسیسا آوی، نمایه، وب، وب سنجعلم

کلیدواژه دارد: استخراج عبارات کلیدی،  1 خوشهاین «: یسازهینما» خوشه چهار.

ی سازهینماکاوی، نظام بازیابی اطلاعات، دهی اطلاعات، متنبازخورد، سازمان نامهاصطلاح

 ی.شناسیهستخودکار، 



 1041زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یهادانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 20

کلیدواژه است: بازیابی تصویر،  2این خوشه شامل «: موتورهای جستجو» خوشه پنج.

 و گوگل. یسازهینمای، فوکسونوکی، مقالات، موتورهای جستجو، بندرتبه

این خوشه دارای پنج کلیدواژه است: «: یسنجعلممدیریت اطلاعات و » خوشه شش.

 رخدادی واژگان. همو  ی، مدیریت اطلاعات، نقشه علمیبندطبقه، وجوجست

پنج کلیدواژه این خوشه عبارتند از: اینترنت، «: جامعیت و مانعیت»خوشه هفت. 

 پوشانی.و هم جامعیت، دقت بازیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی

کلیدواژه است: دانشجویان  3این خوشه شامل «: سواد اطلاعاتی»خوشه هشت. 

و منابع اطلاعاتی  ی اطلاعات، منابع اطلاعاتآورفنتحصیلات تکمیلی، سواد اطلاعاتی، 

 الکترونیکی.

 یریگجهینتبحث و 

بازیابی اطلاعات ازنظر تولید مقاله نشان داد این  حوزهنتایج مربوط به نویسندگان برتر 

نویسندگان به موضوعات متنوع حوزه بازیابی اطلاعات توجه و بر موضوع تسلط دارند و 

همکاری بین  شوندیمبیشتر است. این عوامل باعث  شانتجربهو  روزبهدانش آنان 

 از موضوعات بررسی شود.ی جدیدی هاجنبهنویسندگان با نویسندگان برتر افزایش یابد و 

هم نویسندگان این مقالات در باب نتایج مربوط به نویسندگان برتر ازنظر تعداد استناد  

علاوه بر تأثیر خوداستنادی اثرگذاری بیشتری دارند و آثارشان کیفیت علمی بیشتری دارد. 

با نویسندگان پرکار هم باعث افزایش  پُراستناداحتمالی و زمان انتشار، همکاری نویسندگان 

ی علمی مختلف و درنتیجه، هاگاهیپا. نمایه شدن آثار در شودیمتعداد استناد به آنان 

ها هم دخیل است. نتایج مربوط به نویسندگان برتر ازنظر شاخص اچ ی بیشتر آنریپذتیرؤ

ی و آبادفیشر، رضایی زادهمیابراههم نشان داد این نویسندگان اثرگذاری بیشتری دارند )

طور متوسط یک (. البته به هر مقاله حوزه بازیابی اطلاعات به8931کربلایی آقاکامران 

 است.استناد شده است که میزان پایینی 

ی ذخیره و هانظام)با موضوعات خط و زبان فارسی و  هامقاله پر استنادتریندر باب 

ی مستقیم و ارابطهپیش دریافتند  هامدتگفت کتابداران از  توانیمبازیابی اطلاعات( 
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ی رساناطلاعی وجود دارد. این رابطه با پیدایش علم شناسزبانالزامی بین تحلیل موضوعی و 

بنابراین، مقالات مرتبط به زبان و ؛ (8911و کاربرد رایانه شتاب بیشتری یافت )مرتضائی 

شده است. ری بررسیی و بازیابی توسط پژوهشگران بسیاسازرهیذخخط فارسی در 

ی مختلف هامدلدقیق و ابزار و  سامانهی از ریگبهرهی اطلاعات جغرافیایی هم با هاستمیس

کنند  روزبهپایه را ذخیره، بازیابی و تا بتوانند اطلاعات دهندیماین توانایی را به پژوهشگران 

موضوعی پژوهشگران و انتخاب  هایگرایش(. درمجموع، توجه به 8933)رسولی و اسدی 

 مقالات در این موضوعات استناد بیشتری دریافت کند. شودیمموضوعات مناسب باعث 

دلایل مختلفی همچون گستردگی و چهارچوب این حوزه،  ر منبعپُدر باب مقالات 

نظری موضوع موردپژوهش، مروری بودن مقالات، کیفیت بالای مقاله، دسترسی بهتر و 

 مقدمیدیشهندگان به منابع علمی، تسلط به ترجمه منابع و ... مطرح است )زیادتر نویس

8931.) 

، زادهیقاضبا نتایج پژوهش خاصه،  راستاهمنتایج الگوهای تألیف مقالات، 

، آوربانگخاصه، (، 8933ی )نیالعابدنیز(، ملک محمدی و 8933ی و مختاری )جاناسطلخ

( بود. رویکرد 8933( و حیدری، زوارقی و مختارپور )8933و مختاری ) زادهیقاض

ی غالب دونویسندگی بوده است. استقبال پژوهشگران این حوزه از تألیف سندگینوهم

ازجمله دلایل این اقبال افزایش احتمال استنادات ی بیشتر است. سندگینوهممقالات از طریق 

به همکاری با  کارتازهات، تمایل نویسندگان بیشتر، افزایش سرعت تألیف و چاپ مقال

و تسلط نداشتن تنها یک نویسنده به  هاحوزه ریزی ارشتهانیمپژوهشگران باسابقه، ماهیت 

 (.7181، 8ی علمی و ... است )فورچوناتوهاجنبههمه 

ی حوزه بازیابی اطلاعات، پژوهشگرانی که بامطالعه مستمر سندگینوهمدر باب شبکه 

، تمایل بیشتری به همکاری دارند و به دلیل ارتباط پردازندیمبه غنای دانش تخصصی خود 

ی همکاری را فراهم کرده و به بررسی موضوعات هانهیزممناسب با سایر پژوهشگران، 

ی اطلاعات و افزایش روزافزون ابیباز حوزه. به دلیل گستردگی کنندیمجدید اقدام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fortunato 
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. بالا بودن ابدییمآن، تمایل پژوهشگران برای همکاری افزایش  روز شدنبهاطلاعات و 

نفوذ فکری و علمی، تأثیرگذاری بر دیگر  دهندهنشانشاخص مرکزیت نویسندگان 

نویسندگان، کاربردی بودن و کیفیت محتوای تولیدشده آنان است. پژوهشگرانی که در 

ی مختلف هاجنبهکه  سندینویممقالاتی  ،دهندیماب موضوعات تنوع را اساس قرار انتخ

. بر این اساس، مقالات آنان توسط نویسندگان بیشتری استفاده گیرددر برمیعلمی را 

دارند، حلقه  سندگانینوو نویسندگانی که تمایل به همکاری و تعامل با دیگر  شودیم

 در دسترسنویسندگان و مرکزیت بینابینی بیشتری دارند.  اتصال نویسندگان بیشتری هستند

مقالات گروهی، دارای تولیدات علمی و  فیتألو متمایل به ارتباط با دیگر نویسندگان و 

 (.8933و مختاری  زادهیقاض، آوربانگخاصه، مرکزیت نزدیکی بیشتری هستند )

به دلیل « بازیابی اطلاعات»نشان داد کلیدواژه  هادواژهیکلنتایج شناسایی پرتکرارترین 

(، 8933ی )اللهنعمتی پُرتکرار است. پژوهش دانش و هادواژهیکلی بودن موضوع، از اصل

و  زادهیمکحاضری، (، 8933ی و مختاری )خاناسطلخ، فلاح زادهیقاضخاصه، 

هم حاکی از پرتکرار بودن ( 8933و سهیلی، شعبانی و خاصه )( 8933ی )زیخورمکیب

پرتکرار  دواژهیکلدومین « موتورهای جستجو»است. کلیدواژه « بازیابی اطلاعات»کلیدواژه 

است که علتش اهمیت بازیابی اطلاعات به کمک موتورهای جستجوست. سومین کلیدواژه 

 است که حاکی از تأثیرگذاری اینترنت بر بازیابی اطلاعات و موضوعات« اینترنت»برتر 

ی و کربلایی آبادفیشر، رضایی زادهمیابراهوابسته است. این یافته همسو با نتایج پژوهش 

 ( است.7171و دیگران ) 8(، ژو7188(، میتال )8931آقاکامران )

است. « جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات»موضوعی این حوزه  خوشه نیتربزرگ

این خوشه حاوی موضوعات مهم است؛ چه برای بازیابی اطلاعات، ابتدا باید اطلاعات در 

(. 7171، 7ی اطلاعاتی ذخیره شود تا بتوان آن را بازیابی و ارزیابی کرد )چودهاریهاگاهیپا

ترین زیرشاخه بازیابی تعاملی اطلاعات از مهم(، 8939طبق نتایج پژوهش خاصه و سلامی )

ی هانظامذخیره و بازیابی در »موضوعات حوزه بازیابی اطلاعات بود. دومین خوشه، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Guo 

2. Chowdhary 



 27 |و همکاران  خاصه 

ی و ریپذدسترسی، سازرهیذخ؛ چر ا که یکی از اهداف تولید اطلاعات، بود« اطلاعات

جستجوی »داد که ( نشان 7171استفاده از آن در آینده است. نتایج مختارپور و خاصه )

تحقیقاتی است که در ساختار فکری متون کتابداری و  ترینمهم« اطلاعات و بازیابی

( هم دومین 8933راوری ) زادهیتوکلی موردتوجه است. مصطفوی، عصاره و رساناطلاع

رفتار »به دست آوردند. سومین خوشه « ذخیره و بازیابی اطلاعات»خوشه موضوعی را 

ی ابزارهای ریکارگبهی اطلاعاتی و ارتباط و هایفناورن با پیشرفت است. چو« اطلاعاتی

نوین جستجوی اطلاعات، نیازها و رفتار اطلاعاتی انسان تغییر کرده است، مطالعه در 

ی و شناسدانشی مهم در علم اطلاعات و هانهیزمی مختلف رفتار اطلاعاتی از هاجنبه

ی و آبادفیشر، رضایی زادهمیابراه(. 7171 8بازیابی اطلاعات است )نوون و موتولا،

پرکاربردترین واژه در تولیدات « رفتار اطلاعاتی»( نشان دادند که 8931کربلایی آقاکامران )

ی مشارکتی است. مختارپور، حیدری و زوارقی ابیاطلاععلمی پژوهشگران حوزه رفتار 

( هم نشان دادند یکی 7182( و سهیلی، شعبانی و خاصه )7183(؛ اولیویرا و دیگران )8931)

بود. چهارمین خوشه موضوعی « رفتار اطلاعاتی»ها ی اصلی در پژوهش آنهاخوشهاز 

است که در مدیریت و بازیابی اطلاعات و پردازش اسناد در دسترس نقش « یسازهینما»

 (.7171 7دارد )ساهو و کومار،

ابزار مدیریتی است. موتورهای جستجو به « موتورهای جستجو»پنجمین خوشه 

تا کاربران بتوانند حجم عظیم اطلاعات را برای دستیابی بهتر و سهولت بازیابی  اندشدهتبدیل

(. نتایج پژوهش جعفری پاورسی و دیگران 8939، آبادرکیمدهی کنند )آقایی سازمان

( مبین اهمیت عملکرد موتورهای جستجو در بازیابی 8931( و خوشیان و میرزائیان )8931)

موتورهای ( »8932طلاعات مناسب است. در پژوهش مختارپور، حیدری و زوارقی )ا

 ی اصلی بود.هاخوشه« جستجو

عنوان بود. مدیریت دانش به« یسنجعلممدیریت اطلاعات و »ششمین خوشه 

ی در حوزه بازیابی اطلاعات نشان از اهمیت این موضوع است )دمیر و ارشتهانیمموضوعی 
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خاصه، ی مدیریت و ارزیابی اطلاعات موجود است. هاراهاز  یسنجلمع(. 7171دیگران، 

« یسنجعلم»خوشه موضوعی را  نیتربزرگهم  (8933ی و مختاری )جاناسطلخ، زادهیقاض

 موضوعی تمایلات (، بیشترین7182) به دست آوردند. در پژوهش اولمدا گومز و دیگران

یکی از « مدیریت اطلاعات( »8933در پژوهش سهیلی، شعبانی و خاصه ) .بود یسنجعلم به

 ی اصلی بود.هاخوشه

بود که یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد « جامعیت و مانعیت»هفتمین خوشه 

سواد »هشتمین خوشه  (.7171 8ی بازیابی اطلاعات است )کیو، جیانگ و چن،هانظام

ی آموزشی هاوهیشاست. پیامد پیشرفت فناوری و ظهور و گسترش اینترنت، « اطلاعاتی

تغییر کرده و به سواد اطلاعاتی گرویده است که عاملی در جستجو و بازیابی کارآمد 

ی و مختاری جاناسطلخ، زادهیقاضخاصه،  پژوهشاطلاعات موردنیاز کاربران است. در 

بود. مصطفوی، « سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش»هارمین خوشه موضوعی هم چ( 8933)

(، دانش 8931(، مختارپور، حیدری و زوارقی )8933راوری ) زادهیتوکلعصاره و 

سواد »( نشان دادند 7183( و اولیویرا و دیگران )8933ی )اللهنعمت(، دانش و 8933)

 از موضوعات مهم است.« اطلاعاتی

ی بازیابی اطلاعات فارسی انجام شد و سنجعلماولین بار در حوزه این مطالعه برای 

ی و احتمال بازیابی نشدن ساسیآهایی ازنظر مشکلات کار با رابط جستجوی محدودیت

برخی موارد داشت. یکی از مواردی که ممکن است نتایج پژوهش حاضر را محدود کرده 

 با مقایسه در نمایه استنادی علوم ایراندر  یاحرفه و اصولی جستجوی رابط نبود باشد،

که با توجه به امکانات رابط کاربری نمایه طوریبه است؛ یالمللنیب استنادی یهاگاهیپا

 بدون) اطلاعات بازیابی کلمات استنادی علوم ایران و برای حفظ جامعیت و مانعیت، با

بنابراین، رکوردهای ؛ تجو شداقلام، اقدام به جس تمام فیلد در( قولعلامت نقل از استفاده

در این مقاله ممکن است تمام مقالات منتشرشده در حوزه بازیابی اطلاعات را  شدهلیتحل

 شامل نشود؛ گرچه بخش زیادی از این مقالات را در بردارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Qiu, Jiang and Chen 
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ی بازیابی سنجعلم ةشده درزمینمطالعات انجام نیاولیکی از  در حکمپژوهش  نیا

ند و درک شروع کنرا پژوهش کار  آگاهیبا  دهدیمفرصت  پژوهشگرانبه  ،اطلاعات

 پژوهشاین  یهاافتهی دست آورند.به ی مقالات پژوهشی این حوزهاز محتوا ینسبتًا خوب

بازیابی اطلاعات  حوزهپژوهشگران در شناسایی خلأهای پژوهشی در به  یرسانیاریضمن 

 .گذاردیما در اختیار به زبان فارسی، شمای کلی از بازیابی اطلاعات فارسی ر

 پیشنهادها

 حوزه آتی یهایزیربرنامه در دستازاین یسنجعلم یهاپژوهش نتایج شودیم . پیشنهاد8

 و نقش و مطرح ازپیشبیش حوزه این علمی گذارانسیاست میان در اطلاعات بازیابی

 .شود بررسی جهان علمی تولیدات در حوزه این ایرانی نویسندگان علمی تولیدات جایگاه

 است؛ لازم آتی تحقیقات قالب در هم حوزه این پژوهشیهای گرایش محتوای . تحلیل7

 دوم دوره در اطلاعات بازیابی و اینترنت جستجو، موتورهای مانند موضوعاتی چون

 .خود هستند نوظهوری
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 منابع
(. ارزیابی رابط کاربر 8939، اعظم.، غائبی، امیر.، کربلایی آقاکامران، معصومه. )آبادرکیمآقایی 

فصلنامه مطالعات ملی س(. الزهرا )موتورهای جستجوی فارسی: دیدگاه دانشجویان ارشد 
 .889-818(، 1)73ساماندهی اطلاعات،  کتابداری و

(. بررسی 8931، معصومه. )امرانآقاکآبادی، سعید.، کربلایی  فیشرییرضا، صنم.، زادهمیابراه

ی مشارکتی ابیاطلاعی واژگان حوزه رفتار رخدادهموضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه 

 .717-813(، 8)3 سنجیپژوهشنامه علمبر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم. 

ی، فهیمه.، خادمی، الحوائجبابحریری، نجلا؛ علیپورحافظی، مهدی؛  ی پاورسی، حمیده؛جعفر

ی کاومتنبازیابی اطلاعات با استفاده از  حوزهی ماشینی مدارک سازهینما(. 8931مریم. )

اطلاعات ایران،  علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری فصلنامه«. رپیدماینر» افزارنرمدر 
93(7 )8931 ،913-921. 

(. تحلیل هم واژگانی مقالات 8933نه. )، فاطمه.، بیک خورمیزی، فرزازادهیمکحاضری، افسانه.، 

 نامهپژوهش .شناسیدانشی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و هانامهانیپامستخرج از 
 .17-13(، 1)7سنجی، علم

ی سندگینوهم(. ساختار نویسندگی و 8933.، مختارپور، رضا.، زوارقی، رسول. )رضاغلامحیدری، 

ی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها. شناسدانشمطالعات علم اطلاعات و 

 .31-17(. 9)79ی، رساناطلاع فصلنامه کتابداری و

(. یک دهه 8933، حمید.، مختاری، حیدر. )زادهیقاض، محبوبه.، آوربانگ.، اکبریعلخاصه، 

(: تحلیل 8912-8931ی عمومی )هاکتابخانهی و رساناطلاعتحقیقات  فصلنامهفعالیت 

 .21-39 (.8)2ی، سنجعلمپژوهشنامه ی برونداد علمی. سازیداریدو  جیسنکتاب

بازیابی  حوزه(. تحلیل محتوای دو دهه پژوهش در 8939.، سلامی، مریم. )اکبریعلخاصه، 

 .21-13(، 1)8، یشناسدانشمدیریت اطلاعات و  فصلنامهاطلاعات. 

(. تحلیل 8933خانی، بنفشه.، مختاری، حیدر. ) اسطلخفلاح، حمید.، زادهیقاض.، اکبریعلخاصه، 

دهی اطلاعات مطالعات ملی کتابداری و سازمان فصلنامهی یک دهه فعالیت سنجعلم

 .31-91(، 7)98دهی اطلاعات، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان(، 8932ـ  8911)

ی پردازش زبان طبیعی لکردهاعم نیپرکاربردتر(، 8933. )رضا دیوحخوشیان، ناهید.، میرزائیان، 
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 .838-882(، 79)1ی، شناسدانشفصلنامه مطالعات ی، رساناطلاععلم کتابداری و  حوزهدر 

 هایگرایشی الگوهای برجسته، روابط پنهان و سازیدارید(. کشف و 8933دانش، فرشید. )

 .311-113(، 7) 91مدیریت اطلاعات،  . پژوهشنامه پردازش ودهی دانشموضوعی سازمان

دهی ی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازمانبندخوشه(. 8933زهرا. ) ،یاللهنعمتدانش، فرشید.، 

 .13-39 (،7)79رسانی، کتابداری و اطلاع .دانش

(. بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری 8933رسولی، بهروز.، اسدی، سعید. )

 ،دهی اطلاعاتملی کتابداری و سازمان مطالعاتفصلنامه ها و ترسیم مدل مفهومی، برنوشته
72(1 ،)813-871. 

ی نوین اسلامی. تمدن ساز ازینشیپی سنجعلم(. مدیریت اطلاعات و 8931سادات فخر، علی. )

 .813-889(، 8)8فصلنامه مدیریت دانش اسلامی، 

هیم حوزه علم (. روند موضوعی مفا8932.، کرانیان، پریوش. )اکبریعلسهیلی، فرامرز.، خاصه، 

فصلنامه مطالعات ملی ی واژگان. رخدادهمی ایران بر اساس تحلیل شناسدانشاطلاعات و 
 .831-828(،7)73دهی اطلاعات. سازمان کتابداری و

(. ساختار فکری دانش در حوزه رفتار 8933. )اکبریعلسهیلی، فرامرز.، شعبانی، علی.، خاصه، 

 .91-78(، 1)9تعامل انسان و اطلاعات،  مجله. هم واژگانیاطلاعاتی: مطالعه 

مدیریت اطلاعات »سنجی مقالات منتشرشده در مجله (. تحلیل علم8931شهیدی مقدم، عاطفه. )

، دانشگاه پیام نور، واحد یشناسدانش نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات وپایان«. سلامت

 تنکابن.

. ی اطلاعاتسازیدارید ی وسنجعلم(. 8939) ی.علعصاره، فریده.، سهیلی، فرامرز.، منصوری، 

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.

-811(، 7)78کتاب،  صلنامهی اطلاعات. فبندخوشه(. 8913علیپور، محمد.، درودی، نرگس. )

813. 

(. وضعیت بازیابی اطلاعات در دو پایگاه نمایه 8931غائبی، امیر.، خسروی، فریبرز.، مالمیر، آزیتا. )

ی این دو پایگاه، سازهینمادر  شدهکنترلبخشی استفاده از واژگان و نما و سنجش اثر

ی(، سنجوبی و سنجعلم نامهژهیوی عمومی )هاکتابخانهی و رساناطلاعفصلنامه تحقیقات 
82(7 ،)712-717. 
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(. تحلیل ساختار فکری مدارک علم 8931.، زوارقی، رسول. )رضاغلاممختارپور، رضا.، حیدری، 

پژوهشنامه پردازش و استنادی.  مطالعه(؛ 7181-8321ی ایران )شناسدانشاطلاعات و 
 .811-799(. 8)93مدیریت اطلاعات، 

ی مطرح هادگاهید(. بررسی 8931مرادی، خدیجه.، غائبی، امیر.، کربلایی آقا کامران، معصومه. )

و اطلاعات، ی. تعامل انسان شناسنشانهدیدگاه در بازیابی اطلاعات و تبیین دیدگاه نوین: 
1(7،) 11-31. 

فصلنامه ی و بازیابی اطلاعات. سازرهیذخ(. مسائل زبان و خط فارسی در 8911مرتضایی، لیلا. )
 .2-7(، 7و  8)82 ی،رساناطلاع

(. شناسایی ساختار 8932ی، محمد. )راورزادهمصطفوی، اسماعیل.، عصاره، فریده.، توکلی 

ی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در شناسدانشمحتوایی مطالعات علم اطلاعات و 

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (. 7189-7113پایگاه اطلاعاتی وب آوساینس )
99(9 ،)8713-8981. 

 .81ـ  8(، 9)81ی، رساناطلاع علومی بازیابی اطلاعات، هانظام(، بازخورد و 8911معتمدی، فاطمه. )

(. تحلیل استنادی مقالات دو فصلنامه 8933ی، محسن. )نیالعابدنیزملک محمدی، سعید.، حاجی 

 .12-91(، 7)9ی کاسپین، سنجعلمپژوهشی مطالعات کتابداری ایران. -علمی

 هایمؤلفه(. شناسایی 8933. )ایرؤی، پور نق، مریم.،نوروزی چاکلی، عبدالرضا.، زادهیموسو

ی: سنجعلمون مصورسازی اطلاعات در ی بازیابی، بر اساس فنهانظامتحلیل اطلاعات در 

 rsci.2020.5321.1367/10.22070، ندیزود آی، سنجعلمپژوهشنامه . مندنظاممرور 
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