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Abstract: The main object of this research is analyzing the architectural 
dimensions and framework of the emerging citation databases in 
terms of research analyzing, processing, and information management 
through studying the SciVal and using literature reviewing, observing, 
and system analyzing. Initially, the components of research information 
analysis were extracted based on a literature review. The framework 
of research information analysis is included in the main components 
such as description, classification, analysis, evaluation, information 
exploration, information management, and interaction that each 
includes sub-components too. A checklist was designed based on data 
obtained from the information analysis framework to study the SciVal 
and the kind of analysis in SciVal was studied based on the checklist. 
The results showed that SciVal utilizes four different sections, including 
overviews, benchmarks, collaborations, and trends to information 
analysis. According to the defined entities in SciVal, the analyzable 
entities in a software system to analyze and evaluate the research 
information are: institutes, countries, authors, research groups and 
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departments, publications, subject fields, Scopus sources, and research competency. 
According to the relations of the defined fields in SciVal records, the main analyzable fields 
are sources categories, subjects, authors, places, citations, collaborations, and outputs. As 
a result, the presented framework in this research can be used as a tool and criterion in 
designing research information analysis and management systems.

Keywords: Information Analysis, Data Analysis, SciVal, Citation Databases, Research 
Sources, Information Management
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چكيــده: هــدف از ایــن پژوهــش تحلیــل ابعــاد و چارچــوب  معمــاری پایگاه هــای 
اســتنادی نســل جدیــد از منظــر تحلیــل، پــردازش و مدیریــت اطالعــات پژوهش هــا 
بــا بررســی ابــزار تحلیلــی »ســایول« اســت. روش پژوهــش مــرور متــون، مشــاهده، و 
ارزیابــی سیســتم اســت. بــا مــرور متــون، مؤلفه هــای تحلیــل اطالعــات پژوهش هــا 
اســتخراج شــد. بــر ایــن اســاس چارچــوب تحلیــل اطالعــات پژوهش هــا از جملــه 
مؤلفه هــای اصلــی شــامل توصیــف، طبقه بنــدی، تجزیــه و تحلیــل، ارزیابــی، 
اکتشــاف اطالعــات، مدیریــت اطالعــات و تعامــل اســت کــه هــر کــدام مؤلفه هــای 
ــر  ــاخته ب ــت محقق س ــایول« چک لیس ــزار »س ــی اب ــرای بررس ــز دارد. ب ــی نی فرع
ــد.  ــی ش ــات طراح ــل اطالع ــوب تحلی ــت آمده از چارچ ــای به دس ــای داده  ه مبن
ســپس، نــوع تحلیــل در ابــزار »ســایول« بــر اســاس آن بررســی گردیــد. »ســایول« 
ــا  ــکاری و رونده ــی، هم ــی، محک زن ــای کل ــامل نم ــف ش ــش مختل ــار بخ چه
ــای  ــه موجودیت ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــه  اس ــه  کار گرفت ــات ب ــل اطالع ــت تحلی را جه
یــک  در  تحلیــل  قابــل  موجودیت هــای  »ســایول«،  پایــگاه  در  تعریف شــده 
ــد از:  ــی عبارت ان ــات پژوهش ــی اطالع ــل و ارزیاب ــرای تحلی ــزاری ب ــامانۀ نرم اف س
ــارات،  ــۀ انتش ــی، مجموع ــای پژوهش ــندگان، گروه ه ــورها، نویس ــات، کش مؤسس
ــه  ــا توجــه ب ــع »اســکوپوس« و شایســتگی پژوهشــی. ب  حوزه هــای موضوعــی، مناب
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قابــل تحلیــل  فیلدهــای اصلــی  پایــگاه »ســایول«،  فیلدهــای تعریف شــده در رکوردهــای  روابــط 
ــی.  ــکاری و خروج ــتنادات، هم ــکان، اس ــندگان، م ــات، نویس ــع، موضوع ــته های مناب ــد از: دس عبارت ان
ــاری در  ــوان معی ــد به عن ــن پژوهــش می توان ــای ارائه شــده در ای ــات پژوهش ه ــل اطالع چارچــوب تحلی

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــات پژوهش ــل اطالع ــت و تحلی ــتم های مدیری ــی سیس طراح

كليدواژه ها: تحلیل اطالعات، سایول، پایگاه های استنادی، مدیریت اطالعات منابع پژوهشی

1. مقدمه و بيان مسئله

اطالعــات در تمــام جوانــب زندگــی بشــر حضــور دارد و زندگــی بشــر خواســته یــا ناخواســته 
ــاری و  ــای ج ــات در برنامه ریزی ه ــن اطالع ــت ای ــت و کیفی ــت. صح ــات اس ــر اطالع ــت تأثی تح
ــن  ــت. در ای ــده اس ــیار تعیین کنن ــوآوری بس ــاوری و ن ــم، فن ــت گذاری های عل ــن در سیاس همچنی
میــان، پژوهــش به عنــوان راه حلــی بــرای تولیــد، مدیریــت،  ســنجش،  اعتباردهــی، و کاربردپذیــری 
ــی از  ــوان یک ــود به عن ــی، خ ــع پژوهش ــالوه مناب ــد. به ع ــل می کن ــت عم ــات باکیفی ــش و اطالع دان
ــاً  ــز تقریب ــه، اطالعــات پژوهشــی نی ــد. البت ــژه ای دارن ــگاه وی ــدۀ اطالعــات جای بســترهای تحلیل کنن
ــل  ــی غیرقاب ــه صورت ــات ب ــش اطالع ــت. افزای ــش اس ــال افزای ــرل در ح ــل کنت ــی غیرقاب به صورت
کنتــرل در همــۀ حوزه هــای پژوهشــی نیازهــای بســیار از جملــه مــوارد زیــر را مطــرح کــرده اســت: 
ــی  ــت؛ ارزیاب ــات باکیفی ــی اطالع ــایی و بازیاب ــور شناس ــا به منظ ــان پژوهش ه ــکاش در می ــزوم کن ل
کیفیــت پژوهش هــا؛ اســتفادۀ مناســب از آن هــا بــرای انجــام پژوهش هــای دیگــر؛ امــکان مشــاهدۀ 
ــا؛  ــِش روی پژوهش ه ــد پی ــج و رون ــل نتای ــت1؛ تحلی ــک موجودی ــه ی ــوط ب ــای مرب کل پژوهش ه
ایجــاد  ارتبــاط بیــن منابــع پژوهشــی،  پژوهشــگران،  موضوعــات و ماننــد آن؛ مشــاهدۀ رونــد 
ــا  ــل پژوهش ه ــوان تحلی ــن پتانســیل های همــکاری؛ و فراهم ســازی ت همکاری هــای پژوهشــی؛ یافت

ــنجی. ــان علم س ــات و متخصص ــران اطالع ــرای تحلیلگ ب
ایــران نیــز هماننــد ســایر نقــاط دنیــا بــا مســئلۀ افزایــش اطالعــات پژوهشــی روبه روســت کــه 
همــواره مهــار و مدیریــت منابــع پژوهشــی را اجتناب ناپذیــر کــرده اســت. بــرای مثــال، آمــار منابــع 
اطالعاتــی ثبت شــده در »پایــگاه اطالعــات علمــی  ایــران )گنــج(« در »پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
ــداد 529210  ــرار اســت2: تع ــان زمســتان ســال 1397 بدین ق ــا پای ــداک(«،  ت ــران )ایران اطالعــات ای

ــی  ــورد یــک رکــورد اطالعات ــی اطالعــات در م ــی اســت کــه در یــک نظــام بازیاب ــت،  فیلدهای 1. منظــور از موجودی
ــد نویســنده،  مؤسســه و موضــوع. موجــود اســت؛ مانن

2. آمار روزآمد این موارد در صفحه https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts قابل مشاهده است.

https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts
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ــگان  ــالۀ دانش آموخت ــه  و رس ــور، 15632 پایان نام ــگان درون کش ــالۀ دانش آموخت ــه و رس پایان نام
ــۀ  نشــریه ها و  ــرون از کشــور، 128686 پیشــنهاده، 82074 طــرح  پژوهشــی، 294148 مقال ــی بی ایران
همایش هــا و 25375 گــزارش  دولتــی )پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران )ایرانــداک(. 
آمــار(. البتــه، ایــن تنهــا بخشــی از پژوهش هــا در ســطح کشــور اســت و هنــوز بســیاری از 
ــگاه  ــن پای ــود را در ای ــای خ ــا و پژوهش ه ــزام، پایان نامه ه ــود ال ــا وج ــگاه ها ب ــازمان ها و دانش س
ــرای دســتیابی  ــا ب ــد بســیار ســودمند باشــد. ام ــاالی پژوهــش می توان ــد. ایــن حجــم ب ثبــت نکرده ان
ــن  ــا از ای ــا و ارزیابی ه ــوان بیشــترین تحلیل ه ــاز اســت کــه بت ــی نی ــه ابزارهای ــن ســودمندی ب ــه ای ب
پژوهش هــا را ارائــه داد، وگرنــه نمی تــوان درک عمیــق و همه جانبــه ای از ایــن پژوهش هــا داشــت 
و اســتفادۀ شــایانی از آن هــا بــرد؛ چــرا کــه بــرای یافتــن اطالعــات از میــان آن هــا بایــد وقــت و هزینــۀ 

بســیاری صــرف نمــود.
بنــا بــر همیــن ضرورت هــا، انتظــار مــی رود روز بــه روز بــر قابلیت هــای ســامانه های نرم افــزاری 
ــزار  ــک اب ــوی ی ــامانه ها را به س ــن س ــده وای ــزوده ش ــش اف ــی پژوه ــت و ارزیاب ــا مدیری ــط ب مرتب
ــای  ــی از پایگاه ه ــوان یک ــایول«1 به عن ــان، »س ــن می ــد. در ای ــوق ده ــودمند س ــش س ــل پژوه تحلی
اســتنادی »الزویــر«، بــا همیــن رویکــرد در ســال 2009 پــا بــه عرصــۀ وجــود گذاشــت. ایــن پایــگاه 
ــر مبنــای  ــه و تحلیل هــای اســتنادی و غیراســتنادی پیشــرفته و عمیــق را ب از آن زمــان، امــکان تجزی
داده هــای پایــگاه »اســکوپوس« فراهــم کــرده اســت )نــوروزی چاکلــی 1390(. همچنیــن، روز بــه روز 
ــی  ــکان دسترس ــون ام ــه هم اکن ــوری ک ــود؛ به ط ــزوده می ش ــه اف ــن زمین ــای آن در ای ــر قابلیت ه ب
ســاده و ســریع بــه عملکــرد پژوهشــی بیــش از ده هــزار مؤسســۀ پژوهشــی و 230 کشــور و منطقــه را 
ــۀ  ــای ارزیابان ــی تحلیل ه ــۀ گزارش ده ــاز در زمین ــورد نی ــای م ــه قابلیت ه ــی آورد.  از جمل ــم م فراه
پژوهــش کــه پایــگاه »ســایول« مدعــی ارائــۀ آن اســت، عبارت انــد از:  مصورســازی عملکــرد 
بــا مؤسســات هم راســتا، توســعۀ همکاری هــای اســتراتژیک،  پژوهشــی، محک زنــی مرتبــط 
 SciVal(  شناســایی و تحلیــل روندهــای پژوهشــی ظهوریافتــه و جدیــد، و تهیــۀ گزارشــات مناســب
2019(. روزآمدســازی و تغییــر و توســعۀ مــداوم از قابلیت هــای دیگــری اســت کــه نشــان از مطالعــۀ 

ــزاری  ــامانۀ نرم اف ــن س ــل ای ــعه و تکام ــت، توس ــود و در نهای ــای موج ــا و واقعیت ه ــتمر نیازه مس
دارد. مجمــوع ایــن قابلیت هــا باعــث شــده تــا »ســایول« در زمانــی انــدک بتوانــد بــرای تحلیلگــراِن 
پژوهــش به عنــوان یــک بــازوی مؤثــر در زمینــۀ تحلیــل پژوهــش در ســطح بین المللــی عمــل کنــد. 

1. https://www.scival.com/
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ــور  ــه به ط ــران ک ــی ای ــات پژوهش ــاالی اطالع ــم ب ــود حج ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــره می شــود،  ــاوری اطالعــات« ذخی ــوم و فن ــر »پژوهشــگاه عل ــال ســاالنه فقــط در ســازمانی نظی مث
تاکنــون هیــچ ســامانۀ نرم افــزاری، کــه بــا توجــه بــه نیازهــای موجــود عمــل کنــد و امــکان تحلیــل 
ــر »ســایول«  ــزاری نظی ــک ســامانۀ نرم اف ــه نشــده اســت. وجــود ی ــم ســازد، ارائ ــا را فراه پژوهش ه
ــازی  ــگام و مصورس ــه اِی به هن ــای مقایس ــت گزارش ه ــکان دریاف ــد ام ــت بتوان ــۀ نخس ــه در وهل ک
ــر از ایــن حجــم  ــرای اســتفادۀ مؤث ــد زمینه هــای الزم ب داده هــای پژوهشــی را فراهــم آورد، می توان
از داده هــای پژوهشــی موجــود را ایجــاد کنــد. بــا وجــود ایــن، نخســتین گام بــرای طراحــی و توســعۀ 
ــاختار،  ــناخت س ــران«، ش ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــگاه عل ــزاری در »پژوهش ــامانۀ نرم اف ــن س چنی
ــی از  ــا و تحلیل ــۀ نم ــزاری »ســایول« و ارائ ــا در ســامانۀ نرم اف ــل پژوهش ه ــای تحلی ــاد، و مؤلفه ه ابع
ایــن ابــزار و ســاختار اســت کــه البتــه در اینجــا می توانــد به نوعــی به عنــوان یــک الگــو عمــل کنــد. 
بــر ایــن اســاس، مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگی هــای پایــگاه »ســایول«، ایــن 
ســامانۀ نرم افــزاری از چــه مؤلفه هایــی بــرای تحلیــل اطالعــات پژوهــش برخــوردار اســت و چگونــه 
ــوم و  ــگاه  عل ــان در »پژوهش ــزاری همس ــام نرم اف ــک نظ ــعۀ ی ــن و توس ــرای تدوی ــوان از آن ب می ت
ــزاری از چــه  ــن نرم اف ــران« الهــام گرفــت. به طــور روشــن تر، در ســاختار چنی ــاوری اطالعــات ای فن
ــا،  ــوع موجودیت ه ــه ن ــده، و چ ــتفاده ش ــات اس ــازی اطالع ــل و مصورس ــرای تحلی ــی ب مؤلفه های
ــن  ــده، ای ــائل یادش ــه مس ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــی ش ــاختار آن پیش بین ــی در س ــا و روابط فیلده

ــت: ــر اس ــش های زی ــه پرس ــخ گویی ب ــی پاس ــش در پ پژوه
ابزار »سایول« از نظر قابلیت تحلیل اطالعات پژوهش ها چگونه است؟	�
ــی 	� ــات پژوهش ــل اطالع ــای تحلی ــن مؤلفه ه ــایول«، مهم تری ــگاه »س ــاختار پای ــه س ــه ب ــا توج ب

ــت؟ ــدام اس ــی ک ــات پژوهش ــی اطالع ــل و ارزیاب ــزاری تحلی ــامانه های نرم اف ــی س ــرای  طراح ب
بــا توجــه بــه موجودیت هــای تعریف شــده در پایــگاه »ســایول«، موجودیت هــای قابــل تحلیــل 	�

در یــک ســامانۀ نرم افــزاری بــرای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام اســت؟
ــا توجــه بــه روابــط فیلدهــای تعریف شــده در رکوردهــای پایــگاه »ســایول«، فیلدهــای قابــل 	� ب

تحلیــل، ســاختار، و روابــط ایــن فیلدهــا بــا یکدیگــر در یــک ســامانۀ اطالعاتــی بــرای تحلیــل 
و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی چگونــه بایــد باشــد؟

2. پيشينه

ــایول«  ــین »س ــخه های پیش ــف نس ــای مختل ــی بخش ه ــی و ارزیاب ــۀ بررس ــی در زمین تحقیقات
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 Vardell, Feddern-Bekcan and Moore 2011ــد از: )؛ ــه عبارت ان ــه اســت. از آن جمل صــورت گرفت
 Xia, Cao and Qi و Surwase et al. 2011؛ Zhiwei 2012؛ Sajjad et al. 2013؛ Jiajia & Wei 2014

ــه  ــزاری ک ــد؛ اب ــپرت«1 پرداخته ان ــایول اکس ــی »س ــه بررس ــور«، ب ــن و م 2014(. »واردل، فدرن-بک

ــا امــکان به روزرســانی خــودکار انتشــارات و اطالعــات دیگــر پژوهشــگر  پروفایــل پژوهشــگر را ب
ایجــاد می نمــود -Bekcan and Moore 2011( Vardell, Feddern(. »ســورویز« و همــکاران بــه بررســی 
تحلیــل هم اســتنادی و کاربــرد آن در ردیابــی پیونــد میــان آثــار فکــری و ترســیم ســاختار تکاملــی 
ــی  ــت و منف ــکات مثب ــا و ن ــی ویژگی ه ــط بررس ــر را توس ــن ام ــد و ای ــی پرداخته ان ــته های علم رش
»ســایول اســپوتالیت«2 انجــام داده انــد )Surwase et al. 2011(. »ســجاد« و همــکاران معیارهــای 
ارزیابــی ســرویس های اطالعاتــی پژوهــش علمــی را تعییــن نمودنــد. ایــن معیارهــا، کــه از 
ــرل  ــازگاری، کنت ــد از: س ــد، عبارت ان ــت آمده ان ــی به دس ــرویس های اطالعات ــش س ــق پیمای طری
دسترســی، سفارشی ســازی، بهــره وری، انعطاف پذیــری، و قابلیــت یادگیــری، نمایــش رابــط کاربــر. 
ــدی«3، »اُووم«4 و  ــی »تامپســون رســرچر آی ــی روی ابزارهــای »ســایول«، یعن ــا ارزیاب ــن معیارهــا ب ای
ــت مناســبی  ــورد بررســی وضعی ــای م ــد شــدند. »ســایول« از نظــر معیاره ــد فیوچــر«5 تأیی »رکوردی
داشــت )Sajjad et al. 2013(. »جیاجیــا و وی«  بــه مطالعــۀ تطبیقــی دو ابــزار ارزیابــی پژوهــش علمــی  
ــرد،  ــی، عملک ــای موضوع ــا، حوزه ه ــع داده ه ــر مناب ــپوتالیت« از منظ ــایول اس ــایتز«6 و »س »این س
ــای »این ســایتز«  ــر اســاس پژوهــش آن هــا مزای ــد. ب ــه پرداخته ان ــی نمای روش هــای محاســبه و ارزیاب
ــاال، نظــام طبقه بنــدی چندرشــته ای، چنــد شــاخصۀ ارزیابــی  ــا کیفیــت ب ــع داده ب ــد از: مناب عبارت ان
 .)Jiajia & Wei 2014( ــودار ــرۀ نم ــاد و ذخی ــی، و ایج ــوع جهان ــای موض ــاس معیاره ــر اس ــبی ب نس
ایــن نظــام روی ارزیابــی مؤسســات، نتایــج تحقیقــات تک رشــته ای و تحلیــل تطبیقــی بــا همســانان 
ــی  ــع اطالعات ــد از: منب ــپوتالیت« عبارت ان ــایول اس ــزار »س ــای اب ــن، مزای ــت. همچنی ــز اس متمرک
جامع تــر، جزئیــات بیشــتر اســتانداردهای طبقه بنــدی علمــی، تکنیک هــای تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
ــوژی  ــی کشــف میان رشــته ای، تکنول ــای همــکاری خوشــه ای و مقایســه ای، توانای ــر اســاس مزای ب
ــتیبانی  ــته ها و پش ــدۀ رش ــد آین ــی رون ــزار روی پیش بین ــن اب ــتر. ای ــداری بیش ــل دی ــه و تحلی تجزی
ــن،  ــم دانشــگاه ها متمرکــز شــده اســت. همچنی ــزی اســتراتژیک توســعۀ عل ــرای برنامه ری ــم ب تصمی
»یوهــوآ، نانلینــگ و جینگتائــو« بــه تحلیــل توزیــع و نتایج روابط میان رشــته ای دانشــگاه »شــاندونگ« 

1. SciVal experts  2. SciVal Spotlight™ 3. Thompson Researcher-ID

4. Ovum 5. Recorded Future 6. InCites
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توســط »ســایول« پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه »ســایول« یــک نظــام نمایه ســازی ارزیابــی 
ــد  ــام ده ــته ای انج ــای میان رش ــم را در رقابت ه ــی عل ــد ارزیاب ــا دارد و می توان ــته ای یکت ــن  رش بی

 .)Yuhua, Nanling and Jingtao 2014(
قابــل مشــاهده اســت کــه پژوهش هــای صورت گرفتــه روی ابــزار »ســایول« تاکنــون تنهــا بــه 
ــد و نســخۀ کنونــی »ســایول« کــه به طــور یکپارچــه  ــزار پرداخته ان ارزیابــی نســخه های قبلــی ایــن اب
ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــش ق ــی و پژوه ــورد بررس ــردازد، م ــا می  پ ــت پژوهش ه ــل و مدیری ــه تحلی ب
ــات  ــت اطالع ــردازش، و مدیری ــل، پ ــای تحلی ــه معیاره ــه ب ــای صورت گرفت ــن، ارزیابی ه همچنی
ــی  ــی از معرف ــده حالت ــای انجام ش ــتر پژوهش ه ــن، در بیش ــر ای ــزون ب ــد. اف ــا نپرداخته ان پژوهش ه
ــق پیمایــش نظام هــای مشــابه  ــن معیارهــای کاربرپســندی از طری ــزار مشــاهده می شــود. تعیی ــن اب ای
و مطالعــۀ تطبیقــی ابزارهــای مشــابه بــا »ســایول« از دیگــر مــوارد مشاهده شــده بــود. بــر ایــن اســاس، 
مطالعــۀ »ســایول« به صــورت عمیــق و مطالعــۀ مــوردی از طریــق مشــاهده و تحلیــل نظــام »ســایول« 

از نظــر تحلیــل و مدیریــت اطالعــات تاکنــون انجــام نشــده اســت.

3. روش پژوهش

»ســایول« از طریــق مــرور متــون بــرای تعییــن مؤلفه هــای تحلیــل »ســایول«، مشــاهدۀ مســتقیم 
بخش هــای مختلــف آن، مشــاهدۀ فیلــم معرفــی »ســایول« کــه در »ایرانــداک« برگــزار شــده بــود، و 
مطالعــۀ مســتندات مربــوط بــه »ســایول« و تحلیــل و ارزیابــی ایــن ابــزار مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــدی دیگــر از طریــق مطالعــۀ اکتشــافی انجــام خواهــد شــد. مطالعــۀ  همچنیــن، ایــن پژوهــش از بُع
ــام  ــم انج ــدن مفاهی ــفاف تر ش ــه و ش ــورد مطالع ــدۀ م ــر پدی ــناخت و درک بهت ــافی به منظورش اکتش
می گیــرد )Powell 1991(. همچنیــن، در پژوهــش اکتشــافی، پژوهشــگر بایــد آمادگــی تغییــر جهــت 
 Saunders, Lewis and Thornhill( خــود در نتیجــۀ کشــف داده هــا و بینش هــای جدیــد داشــته باشــد
2007(. بنابرایــن، در مســیر انجــام مطالعــۀ اکتشــافی ممکــن اســت انجــام مراحــل بعــدی پژوهــش بــا 

تغییراتــی همــراه باشــد.
دسترســی بــه ایــن ابــزار در اردیبهشــت 1396 انجــام شــد. چهــار بخــش مختلــف آن )نمــای 
ــل اطالعــات و به طــور خــاص  ــا( از  نظــر چگونگــی تحلی ــی، همــکاری، و رونده ــی، محک زن کل
ــدا، از  ــدند. ابت ــه ش ــل مطالع ــورد تحلی ــای م ــت تحلیل شــده و فیلده ــل، موجودی ــوع تحلی از نظــر ن
طریــق مــرور متــون حــوزۀ تحلیــل اطالعــات، مؤلفه هــای تحلیــل اطالعــات پژوهش هــا اســتخراج 
شــد و ســپس، نــوع تحلیــل در ابــزار »ســایول« بــر اســاس آن بررســی گردیــد. ســپس، ایــن ابــزار از 
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نظــر موجودیــت تحلیــل شــده و فیلدهــای مــورد تحلیــل نیــز بررســی گردیــد. 
جهــت یافتــن معیــاری بــرای تحلیــل ابــزار »ســایول« بــه بررســی متــون مرتبــط پرداختــه شــد 
ــات  ــل اطالع ــای تحلی ــا، مؤلفه ه ــات پژوهش ه ــل اطالع ــوزۀ تحلی ــون ح ــد از درون مت ــعی ش و س
ــایول«،  ــت »س ــنجش کیفی ــزار س ــاس، اب ــن اس ــر ای ــردد. ب ــته بندی گ ــتخراج و دس ــا اس پژوهش ه
چک لیســت محقــق  ســاخته اســت کــه از مطالعــات ارائه شــده در جــدول 1، به دســت آمــده اســت. 
ایــن ابــزار، توســط پنــج نفــر از افــراد صاحب نظــر حــوزۀ علــم اطالعــات مــورد نظرســنجی و تأییــد 

قــرار گرفتــه اســت.

جدول 1. مؤلفه های بررسی ابزارهای تحليل اطالعات پژوهش ها 

مؤلفه های فرعیمؤلفه اصلی

درک محتوای کلی مجموعه )Shrikumar 2013; Toussaint, and Capponi 1997(توصیف

)Shrikumar 2013( دورنما از ابرداده

)Kando 1999( مرور متون بازیابی شده

)Kando 1999( خالصه متون

)Kando 1999( نمایش هر واحد متن

نمایش توزیع داده ها به صورت جدول و نمودار )گنجی 1382(

بیان اهداف نمایش )گنجی 1382(

بیان خصوصیات توزیع )گنجی 1382(

)Wilhelmy and Brown 1968( چکیدۀ گزارش آخرین پیشرفت ها

ساختار سطوح متن هر منبع )Kando 1999(طبقه بندی

گروه بندی اطالعات و داده ها در مقوله های فرعی )گنجی 1382(

بیان مقوله ها با متغیرهای مناسب تازه )گنجی 1382(

)Shrikumar 2013( مجموعه سازی عبارات، جمالت و مدارک در گروه های سفارشی برای تحلیل

تجزیه و 
تحلیل

)Sugimoto, Hori and Ohsuga 1996( نمایش ارتباط معنایی دیدگاه های مقاالت

استقالل، همبستگی یا بستگی منطقی میان متغیرها یا ترکیبی از آن ها )گنجی 1382(

)Toussaint and Capponi 1997(تحلیل زبان شناختی

)Toussaint and Capponi 1997( تحلیل هم رخدادی
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مؤلفه های فرعیمؤلفه اصلی

جداسازی و مقایسۀ زیرمجموعه های داده ها مطابق با ترکیب جست وجوها و فیلترهای ابرداده ارزیابی
)Shrikumar 2013(

مقایسۀ قطعه های مرتبط در منابع بازیابی شده در میان متون چندگانه جهت کمک به کاربر در بررسی، 
)Kando 1999( تحلیل، مقایسه و یکپارچه سازی متون

مقایسۀ نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار و اعالم نتایج معتبر و نامعتبر و ارزیابی روش ها )گنجی 
)1382

اکتشاف 
اطالعات و 

ترکیب

)Wilhelmy and Brown 1968( شناخت شکاف ها در دانش موجود

تولید اطالعات جدید از اطالعات موجود )تحلیل محتوا/ فراتحلیل/ کتابسنجی( )علیدوستی و 
)Wilhelmy and Brown 1968; 1386 ،1388 همکاران

تدوین فرضیه های جدید )گنجی 1382(

تحلیل تازۀ داده های موجود )گنجی 1382(

ارائۀ شرایط تأیید فرضیه های تازه )گنجی 1382(

)Wilhelmy and Brown 1968( کمک به تصمیم گیری

)Wilhelmy and Brown 1968( توصیه هایی برای برنامه های پژوهشی

)Wilhelmy and Brown 1968( توصیه هایی برای فرمول بندی سیاست ها

)Hsiao 2010; Zhu and Chen 2007( اکتشاف اطالعات

مدیریت 
اطالعات و 

تعامل

)Kando 1999( جستجوی هر واحد متن

)Kolman 2014( شخصی سازی پرس وجوها

)Kolman 2014( ناوبری به کمک حافظه

)Sugimoto, Hori and Ohsuga 1996( مصورسازی

بــر ایــن اســاس تحلیــل اطالعــات پژوهشــی شــامل مؤلفه هــای توصیــف، طبقه بنــدی، 
ــات  ــت اطالع ــب و مدیری ــات و ترکی ــاف اطالع ــی، اکتش ــل، ارزیاب ــه و تحلی ــازی، تجزی ذخیره س

ــت.  ــل اس و تعام

4. معماری »سایول«

»ســایول« دارای چهــار بخــش اصلــِی نمــای کلــی، محک زنــی، همــکاری، و روندهاســت. هــر 
کــدام از ایــن بخش هــا در ادامــه، از طریــق مشــاهدۀ ابــزار »ســایول« معرفــی می گــردد.
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4-1. نمای كلی

ــر و  ــورد نظ ــۀ م ــی در مؤسس ــرد پژوهش ــاال از عملک ــطح ب ــی س ــای کل ــک نم ــش ی ــن بخ ای
دیگــر مؤسســات، کشــورها و گــروه پژوهشــگران ارائــه می دهــد کــه در آن خروجی هــای علمــی 
ــدی  ــۀ دی ــش ارائ ــن بخ ــدف ای ــن، ه ــود. بنابرای ــل می ش ــکوپوس« تحلی ــای »اس ــاس داده ه ــر اس  ب
ــل  ــۀ شــاخص های عملکــرد، تحلی ــی پژوهــش، ارائ ــل عملکــرد کل ــی از پژوهــش اســت. تحلی کل
مؤسســات همکاری کننــدۀ برتــر، تحلیــل نویســندگان، تحلیــل منابــع »اســکوپوس« و تحلیــل 

ــود. ــام می ش ــش انج ــن بخ ــه در ای ــت ک ــی اس ــی1 تحلیل های ــتگی پژوهش شایس

4-2. محک زنی

مقایســه و ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی مؤسســۀ مــورد نظــر بــا دیگــر مؤسســات، پژوهشــگران 
ــک  ــی از ســنجه ها در ی ــترۀ گوناگون ــتفاده از گس ــا اس ــگران، کشــورها و ... ب ــای پژوهش و گروه ه

ــی انجــام می شــود. ــی توســط بخــش محک زن محــدودۀ زمان

4-3. همكاری

ایــن بخــش بــه کشــف شــبکه های همــکاری بیــن مؤسســات، پژوهشــگران و کشــورها 
شناســایی  همــکاری،  میــزان  و  و کشــورهای همکاری کننــده  مؤسســات  تحلیــل  می پــردازد. 
بالقــوۀ3  همکاری هــای  و  جــاری2  همکاری هــای  شناســایی  همــکاری،  مناســب  ســازمان های 
ــا در  مؤسســه یــا کشــوری خــاص قابــل مشــاهده اســت. همکاری هایــی کــه اکنــون انجــام شــده ی
ــا مؤسســه  ــوز ب ــل ســازمان هایی کــه هن حــال انجــام اســت، همکاری هــای جــاری هســتند. در مقاب

ــتند. ــوه هس ــکار بالق ــتند، هم ــر هس ــد نظ ــه م ــوزۀ کاری مؤسس ــی در ح ــرده ول ــکاری نک هم

4-4. روندها

در ایــن بخــش روندهــای علمــی حــال حاضــر در یــک یــا چنــد حــوزۀ موضوعــی یــا مجموعــۀ 
ــای  ــکاری و حوزه ه ــای هم ــن فرصت ه ــد، یافت ــی جدی ــای پژوهش ــایی راهبرده ــرای شناس داده ب
ــه  ــر را ارائ ــا انتخــاب یــک موضــوع خــاص تحلیل هــای زی ــه می شــود و ب موضوعــی نوظهــور ارائ
ــدی  ــارات کلی ــل عب ــارات، تحلی ــت انتش ــش لیس ــی، نمای ــی کل ــرد پژوهش ــۀ عملک ــد: ارائ می ده

1. competency (research strengths)

2. current collaboration

3. potential collaboration
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حــوزۀ موضوعــی به صــورت ابــری، و تحلیــل موضوعــی مؤسســات. ایــن بخــش می توانــد جهــت 
انتخــاب موضــوع پژوهــش، مشــاهدۀ رونــد حرکــت قطب هــای علمــی، بررســی حــوزۀ موضوعــی 
از نظــر مشــارکت کنندگان1 مثــل مؤسســات، کشــورها، نویســندگان کــه می توانــد بــرای پژوهــش و 
جــذب اســتاد، همــکاری علمــی، مشــورت، مطالعــه و نظایــر آن کاربــرد داشــته باشــد، مفیــد باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب ارائه شــده توســط »ســایول« و بــا مشــاهدۀ مســتقیم و تحلیــل بخش هــای 
ــف آن روی  ــای مختل ــل بخش ه ــوع تحلی ــی ن ــای کل ــک نم ــد در ی ــعی ش ــایول« س ــف »س مختل

نمــوداری نمایــش داده شــود )شــکل 1(.

    X     xx 13 |      دورةxx   |     شمارةx 
 

   
  »سايول«هاي مختلف  نماي كلي نوع تحليل در بخش .1شكل 

  هاي پژوهش يافته .5
  چگونه است؟ ها اطالعات پژوهش لياز نظر تحل »سايول«ابزار سؤال اول: 

اطالعـات   ليـ تحلزنـي، همكـاري و رونـدها از نظـر      چهار بخـش شـامل نمـاي كلـي، محـك     
  .مورد بررسي قرار گرفت ها پژوهش

ها در  دهند. هر كدام از اين بخش هاي متفاوتي ارائه مي تحليل »سايول«هاي  هر كدام از بخش
در آن ارائـه   »سـايول «تحليل شده است و مصداقي از تحليل مورد نظـر در مـورد    6تا  2هاي  جدول

هـاي جديـد نيـز     برخي مؤلفه ،كه پژوهش حاضر از نوع اكتشافي است گرديده است. با توجه به اين
هـا   هاي بعدي در مورد آن در طول بررسي شناسايي شد كه در جداول افزوده شده است و در بخش

گـاهي بـا توجـه بـه      ي فرعي ممكن اسـت ها مؤلفهدر مورد  صحبت خواهد شد. قابل ذكر است كه
ارائـه شـود كـه در     متفـاوتي  طور بهبرخي موارد در هر بخش  ،»سايول«هاي موجود در ابزار  مصداق
  داده شود.  ها مؤلفهبندي و چارچوب بهتري به  شود اين موارد يكدست شده و دسته يسعي م ،نهايت
  هاي بخش نماي كلي تحليل -
 ليـ تحلهاي بخش نماي كلي نمايش داده شده اسـت. ايـن بخـش شـامل      تحليل ،2در جدول  

شكل 1. نمای كلی نوع تحليل در بخش های مختلف »سایول«

5. یافته های پژوهش

سؤال اول: ابزار »سایول« از نظر تحلیل اطالعات پژوهش ها چگونه است؟
چهــار بخــش شــامل نمــای کلــی، محک زنــی، همــکاری و روندهــا از نظــر تحلیــل اطالعــات 

پژوهش هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.

1. contributors
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ــن  ــر کــدام از ای ــد. ه ــه می دهن ــی ارائ ــای متفاوت ــای »ســایول« تحلیل ه ــر کــدام از بخش ه ه
ــورد  ــر در م ــورد نظ ــل م ــی از تحلی ــت و مصداق ــده اس ــل ش ــا 6 تحلی ــای 2 ت ــا در جدول ه بخش ه
ــافی  ــوع اکتش ــر از ن ــش حاض ــه پژوه ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه گردی ــایول« در آن ارائ »س
ــزوده  ــداول اف ــه در ج ــد ک ــایی ش ــی شناس ــول بررس ــز در ط ــد نی ــای جدی ــی مؤلفه ه ــت، برخ اس
شــده اســت و در بخش هــای بعــدی در مــورد آن هــا صحبــت خواهــد شــد. قابــل ذکــر اســت کــه 
ــزار  ــود در اب ــای موج ــه مصداق ه ــه ب ــا توج ــی ب ــت گاه ــن اس ــی ممک ــای فرع ــورد مؤلفه ه در م
»ســایول«، برخــی مــوارد در هــر بخــش به طــور متفاوتــی ارائــه شــود کــه در نهایــت، ســعی می شــود 

ــود.  ــا داده ش ــه مؤلفه ه ــری ب ــوب بهت ــته بندی و چارچ ــده و دس ــت ش ــوارد یکدس ــن م ای

تحليل های بخش نمای كلی	�

در جــدول 2، تحلیل هــای بخــش نمــای کلــی نمایــش داده شــده اســت. ایــن بخــش شــامل 
ــع  ــل مناب ــده، نویســندگان، تحلی ــل مؤسســات همکاری کنن ــی پژوهــش، تحلی ــل عملکــرد کل تحلی

»اســکوپوس« و تحلیــل شایســتگی پژوهشــی اســت.

جدول 2. نوع تحليل بخش نمای كلی در »سایول«

مصداق در سایولمؤلفة فرعیمؤلفة اصلی

درک محتوای كلی توصیف
مجموعه

دورنمای کلی از موضوعات؛ ارائۀ درصد رشد؛ تحلیل خروجی های 
علمی دانشگاه ها؛ تعیین مزیت نسبی دانشگاه در پژوهش

ارائۀ لیست انتشارات با امکان فیلت؛ ارائۀ فهرست شایستگی های پژوهشیارائة فهرست ابرداده ها
ارائة اطالعات جزئی 

موجودیت
ارائۀ تعداد انتشارات، استنادات، نویسندگان، تأثیر استناد وزن داده شده حوزه1 

و استنادات متوسط به هر انتشار و درصد آن نسبت به دوره های گذشت؛ 
اطالعات هر نویسنده شامل استنادات، تعداد انتشارات، اچ-ایندکس2 و 

استنادات هر انتشار؛ ارائۀ اطالعات جامع از جزئیات هر شایستگی پژوهشی3
بیان فیلدهای تحلیل شده در نمودارهای ارائه شدهبيان خصوصيات توزیع

field weighted citation impact .1 )متوســط ایــن مقــدار یــک اســت. بــرای مثــال، وقتــی ایــن مقــدار برابــر بــا 7/5 باشــد، 
یعنــی 7/5 برابــر معمــول اســتنادات ایــن حــوزه اســتناد می گیــرد.(

2. H. Index 

3. در جدول 3 به آنها پرداخته شده است.
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تجزیه و 
تحليل

انتشارات دارای استنادات بیشتر؛ انتشارات در مجالت معتبر بر اساس تحليل های علم سنجی
»اس جی آر«،  »آی پی پی« و »اسنیپ«1؛ انتشارات هم نویسنده با مؤسسات 

دیگر کشورها؛ درصد خروجی همکاری علم و صنعت؛ تعداد انتشارات با 
نویسندگان همکار؛ استنادات، تعداد انتشارات و اچ-ایندکس

نمای شایستگی های پژوهشی، هر شایستگی پژوهشی را نسبت به حوزۀ نمایش ارتباط معنایی
علمی مرتبط با آن نمایش می دهد  ميزان همبستگی متغيرها

تحليل استنادی

خوشه بندی

شناخت شكاف ها در اكتشاف
دانش موجود

مشاهدۀ موضوعاتی که روی آن ها کمتر کار شده؛ مشاهده های خأل های 
موجود با کمک اطالعات شایستگی پژوهشی

کمک کننده در انتخاب موضوع برای پژوهش؛ کمک کننده در انتخاب كمک به تصميم گيری
مؤسسه و افراد مناسب برای همکاری؛ با ارائۀ شایستگی پژوهشی در 

تصمیم گیری کاربر دخیل می شود؛ کمک کننده در انتخاب مؤسسه و نویسندۀ 
مناسب برای همکاری

تحليل تازۀ داده های 
موجود

امکان تحلیل های تازه با اطالعات شایستگی های پژوهشی 

ارائۀ شایستگی های پژوهشیتوليد اطالعات جدید
توصية برنامه های 

پژوهشی
ارائۀ شایستگی های پژوهشی که امکان برنامه ریزی پژوهشی را ممکن می سازد

با ارائۀ شایستگی های پژوهشی امکان سیاست گذاری پژوهشی فراهم می شودفرمول بندی سياست ها
جداسازی و مقایسة ارزیابی

زیرمجموعه ها
مقایسۀ موضوعات در سال های مختلف؛ مقایسۀ شاخص ها در سال های 

مختلف؛ مقایسۀ مؤسسات، حوزه های موضوعی و منابع »اسکوپوس« هر 
نویسنده؛ مقایسۀ بخش بندی های منابع »اسکوپوس«؛ مقایسۀ شایستگی های 

پژوهشی یک موجودیت 
مدیریت 

اطالعات و 
تعامل

با نویسنده و مؤسسات و کشور ها، منابع »اسکوپوس«، حوزه های موضوعی، فيلترسازی
سال انتشار، انواع انتشار؛ فیلترسازی شایستگی های پژوهشی

با فرمت »سی اس وی«، »اکسل« و »پی دی اف«ذخيره سازی
جست وجوی هر واحد 

متن
امکان جست وجو در میان شایستگی های پژوهشی

مصورسازی با نمودار 
دایره ای

نمایش موضوعات و درصد آن ها؛ تعداد انتشارات و درصد از کل؛ انتشارات 
دارای استنادات بیشتر2؛ انتشارات در مجالت معتبر3؛ همکاری های بین المللی؛ 

همکاری علم با صنعت؛ مقایسۀ مؤسسات، حوزه های موضوعی و منابع 
»اسکوپوس« برای هر نویسنده؛ نمایش رابطۀ شایستگی های پژوهشی با 

یکدیگر و نسبت به حوزۀ علمی مرتبط با آن

1. snip، ipp، sjr 2. outputs in top percentiles 3. publications in top journal percentiles
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مدیریت 
اطالعات و 

تعامل

مصورسازی با نمودار 
ميله ای

خروجی علمی در حوزه های مختلف: در هر حوزه در نمودار در سال های 
مختلف چقدر مقاله وجود داشته؛ موضوعات مختلف که با انتخاب هر میله 

)موضوع( می توان تعداد انتشارات و ضریب تأثیر آن را مشاهده کرد؛ نمایش 
مؤسسات همکار برتر بر اساس تعداد انتشارات با نویسندگان همکار؛ مقایسۀ 

بخش بندی های منابع« اسکوپوس«
نمایش رابطۀ شایستگی های پژوهشی با یکدیگر و نسبت به حوزۀ علمی مرتبط مصورسازی با ماتریس

با آن
لیست انتشارات؛ لیست شایستگی های پژوهشی؛ بررسی مؤسسۀ مورد نظر برای مصورسازی با جدول

همکاری؛ بررسی مؤسسات یک کشور برای همکاری؛ مشاهده نویسندگان 
برتر بر اساس تعداد انتشارات با امکان دسته بندی کردن بر اساس سال، 

استنادات، تعداد انتشارات و اچ-ایندکس در یک دورۀ زمانی دانشمندان یک 
درصد بودن )صد نویسندۀ برتر(

بخــش نمــای کلــی در »ســایول«، خــود دارای بخش هــای تحلیــل عملکــرد کلــی پژوهــش، 
ــع »اســکوپوس« و تحلیــل شایســتگی  ــده، نویســندگان، تحلیــل مناب تحلیــل مؤسســات همکاری کنن
پژوهشــی اســت. بخــش نمــای کلــی بــه بررســی کلــی یــک موجودیــت می پــردازد و نمــای کلــی 
از آن را به دســت می دهــد. بــر همیــن اســاس، تحلیــل از نــوع توصیــف در آن نقــش مهمــی دارد و 
ــوع تحلیــل در ســطح وســیعی در بخــش نمــای کلــی پایــگاه وجــود دارد. همچنیــن به طــور  ایــن ن
کلــی، مؤلفــۀ مصورســازی در کل فضــای »ســایول« وجــود دارد کــه در جــداول نیــز قابــل مشــاهده 
ــل  ــبی دارد. به دلی ــرد مناس ــاف عملک ــۀ اکتش ــی در مؤلف ــتگی پژوهش ــل شایس ــش تحلی ــت. بخ اس
ــته  ــی  هس ــای علم ــد، حوزه ه ــه می ده ــود ارائ ــای موج ــدی روی داده ه ــای جدی ــه تحلیل ه این ک
ــه  ــوارد ب ــن م ــد، و ای ــان می ده ــاص را نش ــوزه ای خ ــی در ح ــکاف علم ــد، و ش ــف می کن را کش

ــد. ــش می انجام ــف پژوه ــت گذاری و تعری ــوع، سیاس ــاب موض ــرای انتخ ــری ب تصمیم گی
شایســتگی پژوهشــی یکــی از تحلیل هــای جالــب توجــه در »ســایول« و در بخــش نمــای کلــی 
ــی الزم  ــت1 علم ــش اصال ــدی از پژوه ــه درص ــه چ ــل این ک ــه تحلی ــی ب ــتگی پژوهش ــت. شایس اس
ــتنادی،  ــل هم اس ــگاه ها، تحلی ــی  دانش ــای علم ــل خروجی ه ــردازد. تحلی ــتند، می پ ــوردار هس برخ
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــن بخ ــری در ای ــدۀ دیگ ــای پیچی ــه بندی و تحلیل ه خوش
خروجی هــای علمــی خوشــه بندی می شــود و مزیت هــای نســبی دانشــگاه در پژوهش هــا بــر 

اســاس خوشــه ها به دســت می آیــد. 

1. originality
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شایســتگی پژوهشــی، در قالب هــای جــدول، نقشــه، یــا ماتریــس بــرای یــک کشــور یا مؤسســه 
ارائــه می شــود. شــکل 2، نمایــش دایــره ای شایســتگی های پژوهشــی ایــران را نشــان می دهــد.

  نوروزي  | ها اطالعات پژوهش تيريپردازش و مد ل،ياز نظر تحل 1وليسا  گاهيپا يمعمار  ابعاد و چارچوب يفيك ليتحل  

  و ديگران
 

 ليـ تحل، پـژوهش  يعملكـرد كلـ   ليتحلهاي  ، خود داراي بخش»سايول«بخش نماي كلي در 
است.  شايستگي پژوهشي ليتحلو  »اسكوپوس«منابع  ليتحل سندگان،يكننده، نو يمؤسسات همكار

دهـد.   مي ازد و نماي كلي از آن را به دستپرد بخش نماي كلي به بررسي كلي يك موجوديت مي
و اين نوع تحليـل در سـطح وسـيعي     دارد نوع توصيف در آن نقش مهمي تحليل از ،بر همين اساس

مصورسـازي در كـل فضـاي     ، مؤلفـة كلـي  طـور  بههمچنين  .در بخش نماي كلي پايگاه وجود دارد
در  وجود دارد كه در جداول نيز قابـل مشـاهده اسـت. بخـش تحليـل شايسـتگي پژوهشـي        »سايول«

ارائـه   موجودهاي  هاي جديدي روي داده كه تحليل دليل اين مؤلفة اكتشاف عملكرد مناسبي دارد. به
ان اي خـاص را نشـ   ر حـوزه شـكاف علمـي د  و كنـد،   هسته را كشف مـي   هاي علمي ، حوزهدهد مي
گـذاري و تعريـف پـژوهش     گيري براي انتخـاب موضـوع، سياسـت    دهد، و اين موارد به تصميم مي
  انجامد. مي

اسـت.  نماي كلي بخش در و  »وليسا«جالب توجه در  يها لياز تحل يكي شايستگي پژوهشي
 علمي الزم برخـوردار هسـتند،   1اصالتاز پژوهش  يچه درصد كه نيا ليبه تحل شايستگي پژوهشي

 يهـا  ليـ و تحل يبنـد  خوشـه  ،ياسـتناد  هـم  ليـ ها، تحل دانشگاه  يعلم يها يخروج لي. تحلپردازد يم
 يبنـد  خوشـه  يعلمـ  يهـا  يبخش مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. خروجـ      نيدر ا يگريد ةديچيپ
    .ديآ يمبه دست ها  بر اساس خوشهها  دانشگاه در پژوهش ينسب يها تيو مز شود يم

مؤسسـه ارائـه    ايـ كشور  كي يبرا سيماتر ايجدول، نقشه،  يها در قالب ،شايستگي پژوهشي
 .دهد يرا نشان م رانيا يپژوهش هاي شايستگي يا رهيدا شينما ،2. شكل شود يم

  

 

  2015ايران در سال  يپژوهش يها شايستگي اي .  نمايش دايره2شكل 
با انتخـاب هـر شايسـتگي پژوهشـي،      يپژوهش هاي شايستگيعالوه بر ليست  »سايول«در ابزار 

                                                            
1. originality 

شكل 2. نمایش دایره ای شایستگی های پژوهشی ایران در سال 2015

ــتگی  ــر شایس ــاب ه ــا انتخ ــی ب ــتگی های پژوهش ــت شایس ــر لیس ــالوه ب ــایول« ع ــزار »س در اب
ــای  ــامل نوارابزار 1ه ــع ش ــات جام ــن جزئی ــود. ای ــه می ش ــی از آن ارائ ــات جامع ــی، اطالع پژوهش
خالصــه، روندهــا، حــوزۀ موضوعــی، کشــورها، مؤسســات، نویســندگان، مقایســه و روش شناســی 
ــتگی  ــا آن شایس ــط ب ــات مرتب ــل اطالع ــه تحلی ــل ب ــاًل مفص ــوری کام ــب به ط ــر تِ ــه ه ــت ک اس
مــورد هــر  ارائه شــده در  پژوهشــی می پــردازد. در جــدول 3، مؤلفه هــای تحلیــل اطالعــات 

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــتگی پژوهش شایس

جدول 3. مؤلفه های تحليل اطالعات ارائه شده در مورد هر شایستگی پژوهشی
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درک توصيف
محتوای كلی 

مجموعه

کلیدواژه هــای برتــر در کشــور یــا ســازمان؛ نویســنده های برتــر؛ موضوعــات برتــر؛ 
مجــالت برتــر؛ بررســی شایســتگی پژوهشــی در ســال های مختلــف بــر اســاس معیارهــای 
مختلفــی ماننــد تعــداد انتشــارات، تعــداد اســتنادات و رونــد تغییــر آن هــا؛ مشــاهده و بررســی 
موضوع هــای فرعــی آن شایســتگی پژوهشــی و موضوعــات برتــر در آن شایســتگی 
پژوهشــی؛ مشــاهده و بررســی کشــورها در آن شایســتگی پژوهشــی؛ مشــاهده و بررســی 
ــتگی  ــندگان آن شایس ــی نویس ــاهده و بررس ــی؛ مش ــتگی پژوهش ــات در آن شایس مؤسس
پژوهشــی و نویســندگان برتــر در آن شایســتگی پژوهشــی؛ تحلیــل چگونگــی رســیدن بــه 
ــادی دارد، این کــه  ــاالت زی ــداد مق ــل کــه تع ــن دلی ــه ای ــاًل ب ــن شایســتگی پژوهشــی مث ای
چــه معیارهایــی داشــته و چــه معیارهایــی را نداشــته. معیارهــای شایســتگی پژوهشــی ممتــاز: 
ــد در ایــن  ــودن در جهــان از نظــر تولی ــزرگان یــک حــوزه، پیشــرو ب دریافــت اســتناد از ب
حــوزه، پیشــرو بــودن در جهــان از نظــر اســتنادات در ایــن حــوزه، پیشــرو بــودن در جهــان 

ــوآوری در ایــن حــوزه از نظــر ن

1. tab 
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مصداق در سایولمؤلفة فرعیمؤلفة اصلی

ارائه اطالعات 
جزئی 

موجودیت

بــا انتخــاب هــر کشــور اطالعــات جزئــی هــر کشــور و دیگــر شایســتگی های پژوهشــی آن 
ــش داده می شــود؛  نمای

بــا انتخــاب هــر مؤسســه اطالعــات جزئــی هــر مؤسســه و دیگــر شایســتگی های پژوهشــی 
ــای آن نویســنده  ــر نویســنده، لیســت کلیدواژه ه ــا انتخــاب ه ــش داده می شــود؛ ب آن نمای

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــتگی پژوهش در آن شایس
ارائة فهرست 

ابرداده ها
کلیدواژه های برتر در کشور یا سازمان؛ نویسنده های برتر؛ موضوعات برتر؛ جالت برتر

بيان 
خصوصيات 

توزیع

ــاس  ــر اس ــه بندی ب ــاالت، خوش ــتخراج مق ــی: اس ــتگی پژوهش ــن شایس ــاد ای ــل ایج مراح
تحلیــل هم اســتنادی، انتخــاب خوشــه هایی کــه موجودیــت مــورد نظــر، بــرای مثــال 
کشــور ایــران، در آن حضــور قابــل مالحظــه ای داشــته، ایجــاد شایســتگی های پژوهشــی بــا 

انتخابــی؛ گروه بنــدی خوشــه های 
بيان مقوله ها طبقه بندی

با متغيرهای 
مناسب تازه

پژوهشــی  شایســتگی های  به عنــوان  پژوهشــی  شایســتگی های  از  تعــدادی  طبقه بنــدی 
ــاز ــی ممت ــتگی های پژوهش ــا شایس ــران، ی ــاًل در ای ــه، مث ظهوریافت

جداسازی ارزیابی
و مقایسة 

زیرمجموعه ها

ــه  ــی؛  مقایس ــتگی پژوهش ــالت شایس ــات و مج ــنده ها، موضوع ــا، نویس ــۀ کلیدواژه ه مقایس
مناطــق مختلــف در مــورد تعــداد انتشــارات، اســتنادات، و ...؛ تحلیــل و مقایســۀ دو مؤسســۀ 
مــورد انتخــاب در یــک شایســتگی پژوهشــی بــر اســاس کلیدواژه هــا یــا حوزه هــای 
ــد  ــتنادات، رش ــارات، اس ــداد انتش ــۀ تع ــن مقایس ــه ای و همچنی ــودار میل ــی در نم موضوع

ــن حــوزه و انتشــارات مشــترک ــۀ کل ای ســاالنه، رتب
مدیریت 

اطالعات و 
تعامل

توضیح چگونگی مطالعۀ گراف خوشه های شایستگی پژوهشی راهنما

ــورت ذخيره سازی ــندگان به ص ــات و نویس ــورها، مؤسس ــات، کش ــت موضوع ــرۀ لیس ــتخراج و ذخی اس
ــی دی اف« ــل«،  و »پ ــی اس وی«،  »اکس »س

فیلتر مکان جغرافیایی؛ فیلتر مؤسساتفيلترسازی
مدیریت 

اطالعات و 
تعامل

ــالت و نمودار ميله ای ــته مج ــی، دس ــای فرع ــنده ها، موضوع ه ــا، نویس ــورها، کلیدواژه ه ــات، کش مؤسس
مجــالت برتــر در هــر شایســتگی پژوهشــی 

بررســی تعــداد انتشــارات، تعــداد اســتنادات و ... رونــد تغییــر آنهــا در آن شایســتگی نمودار خطی
پژوهشــی در ســال های مختلــف 

ــالت و جدول ــته مج ــی، دس ــای فرع ــنده ها، موضوع ه ــا، نویس ــورها، کلیدواژه ه ــات، کش مؤسس
مجــالت برتــر در هــر شایســتگی پژوهشــی 

نمایش گراف خوشه های شایستگی پژوهشی گراف

تحليل های بخش محک زنی	�

بخــش محک زنــی بــه ارزیابــی عملکــرد و مقایســۀ عملکــرد موجودیت هــا می پــردازد. 
ــردازد. ــن بخــش می پ ــات ای ــای تحلیــل اطالع ــدول 4، بــه مؤلفه ه ج
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جدول 4. مؤلفه های تحليل اطالعات بخش محک زنی

مؤلفة 
مصداق در سایولمؤلفة فرعیاصلی

درک توصيف
محتوای كلی 

مجموعه

ارزیابــی عملکــرد مؤسســه، کشــور، پژوهشــگر، مجموعــه انتشــارات یــا حــوزه پژوهشــی 
ــا ــا گروهــی از این ه ی

بيان 
خصوصيات 

توزیع

شــامل ســه بُعــد )نمــودار x و y شــامل ســنجه های مختلــف قابــل انتخــاب. x مثــل خروجــی 
علمــی  ...، y مثــل ســال، تعــداد اســتنادات، همــکاری علمــی  و صنعــت، تأثیــر همــکاری 
علــم و صنعــت، اســتنادات هــر مقالــه، همــکاری انتشــارات مــورد اســتناد، اچ-ایندکــس، 

...، بُعــد ســوم مثــل همــکاری تعــدادی مجــالت، اچ-ایندکــس...
تجزیه و 

تحليل
ميزان 

همبستگی 
ميان متغيرها

از طریق نمایش روی نمودار خطی

تحليل تازه اكتشاف
داده های 

موجود

با مطالعۀ نمودار خطی و مقایسه ها

ارائة شرایط 
تأیيد 

فرضيه های 
تازه

با مطالعۀ نمودار خطی و مقایسه ها

شناخت 
شكاف ها

مشاهدۀ موضوعاتی که روی آن ها کمتر کار شده در هنگام مقایسه 

توليد اطالعات 
جدید

با مطالعۀ نمودار خطی و مقایسه ها

كمک به اكتشاف
تصميم گيری

با مطالعۀ نمودار خطی و مقایسه ها

فرمول بندی 
سياست ها

با مطالعۀ نمودار خطی و مقایسه ها

جداسازی و ارزیابی
مقایسه

ــا  ــارات ی ــۀ انتش ــگر، مجموع ــور، پژوهش ــه، کش ــد مؤسس ــا چن ــرد دو ی ــۀ عملک مقایس
حــوزۀ پژوهشــی یــا گروهــی از این هــا/ ارزیابــی عملکــرد مؤسســه، کشــور، پژوهشــگر، 
ــای  ــاس معیاره ــر اس ــا ب ــی از این ه ــا گروه ــی ی ــوزۀ پژوهش ــا ح ــارات ی ــه انتش مجموع

ــنجش س
مدیریت 

اطالعات و 
تعامل

ارائۀ عالئم کمکی برای نمودارهاراهنما
امکان گزارش گیری های کاملذخيره سازی

بر اساس مؤسسات، کشورها، حوزه های موضوعی، سالفيلترسازی
ارزیابــی عملکــرد مؤسســه، کشــور، پژوهشــگر، مجموعــۀ انتشــارات یــا حــوزۀ پژوهشــی نمودار خطی

ــا ــا گروهــی از این ه ی جدول

ــاف  ــه اکتش ــر ب ــه منج ــز دارد ک ــی تمرک ــی روی ارزیاب ــش محک زن ــل در بخ ــل تحلی اص
ــتند. ــگ هس ــش پررن ــن بخ ــل در ای ــۀ تحلی ــن دو مؤلف ــن، ای ــود. بنابرای می ش
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تحليل های بخش همكاری	�

بخــش همــکاری بــه تحلیــل همکاری هــای بالقــوه و جــاری مؤسســات و کشــورها می پــردازد. 
جــدول 5، مؤلفه هــای تحلیــل اطالعــات ایــن بخــش را نشــان می دهــد.

جدول 5. مؤلفه های تحليل اطالعات بخش همكاری

مصداق در سایولمؤلفة فرعیمؤلفة اصلی

درک توصيف
محتوای كلی 

مجموعه

نمایش تعداد مؤسسات و کشورهای همکار در هر منطقه

ارائة اطالعات 
جزئی 

موجودیت

نمایــش جزئیــات هــر مؤسســۀ همــکار جــاری و بالقــوه )تعــداد همــکاران، تعــداد 
اســتنادات، هم نویســندگی جــاری و هم نویســندگی بالقــوه از هــر مؤسســه )لیســتی 
ــارات و  ــخصات و انتش ــا مش ــده، ب ــکاری نش ــا هم ــا آن ه ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــراد ک از اف
ــا  ــوان ب ــی کــه می ت ــوع همکاری های ــا و ن ــا آنه ــرای همــکاری ب ــای ایشــان ب همکاری ه
ــات هــر پژوهشــگر )انتشــارات، مجــالت، اچ-ایندکــس،  آن هــا داشــت(؛ نمایــش جزئی

ــالت( ــته مج ــدام دس ــتنادات، در ک ــداد اس تع
تجزیه و 

تحليل
ميزان همبستگی 

ميان متغيرها
تحلیل همکاری بین مؤسسات، پژوهشگران و کشورها

تحليل 
هم رخدادی

تحلیل هم نویسندگی ها

تحليل تازۀ اكتشاف
داده های 

موجود

شناسایی همکاری های جاری و بالقوه در موضوعی خاص

ارائه شرایط 
تأیيد 

فرضيه های 
تازه

شناسایی همکاری های جاری و بالقوه در موضوعی خاص

شناخت 
شكاف ها در 

دانش موجود

شناسایی همکاری های بالقوه در موضوعی خاص

توليد 
اطالعات 

جدید

شناسایی همکاری ها

كمک به 
تصميم گيری

بــرای  بالقــوه  یــا  جــاری  همکاری کننــدۀ  کشــورهای  یــا  مؤسســات  شناســایی 
آینــده همکاری هــای  خصــوص  در  تصمیم گیــری 

توصية 
برنامه های 

پژوهشی

ــرای شناســایی  ــک کشــور ب ــه ی ــک مؤسســه ب ــر از ی ــک نف ــرای ســفر ی ــال، ب ــرای مث ب
ســازمان های مناســب مذاکــره در آن کشــور و این کــه به طــور کلــی، در کجاهــای دنیــا 

ــت. ــوه داش ــکاری بالق ــوان هم می ت
فرمول بندی 

سياست ها
شناسـایی مؤسسـات یـا کشـورهای همکاری کننـدۀ جـاری یـا بالقـوه بـرای تصمیم گیری 

در خصـوص همکاری هـای آینـده
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مصداق در سایولمؤلفة فرعیمؤلفة اصلی

جداسازی ارزیابی
و مقایسة 

زیرمجموعه ها

امــکان مقایســۀ وضعیــت دو مؤسســه بــرای همکاری هــا و نمایــش جزئیــات هــر مؤسســۀ 
همــکار جــاری و بالقــوه 

مدیریت 
اطالعات و 

تعامل

امکان استخراج اطالعاتذخيره سازی
همکاری ها در مکان های مختلف دنیانقشه

مقایسۀ مؤسسات همکار بالقوه و جاری / هم نویسنده های جاری و بالقوهجدول
نمودار 

دایره ای
میزان هم نویسندگی بر اساس تفکیک موضوع

میزان هم نویسندگی بر اساس تفکیک موضوعنمودار ميله ای

ــه  ــل توج ــد قاب ــام می ده ــه انج ــی ک ــه و تحلیل های ــا تجزی ــش ب ــن بخ ــاف در ای ــۀ اکتش مؤلف
اســت و بــا شناســایی همکاری هــای جــاری و بالقــوه در موضوعــی خــاص بــه تصمیم گیــری بــرای 

ــد. ــده کمــک می کن همــکاری آین

تحليل های بخش روندها	�

جدول 6، مؤلفه های تحلیل بخش روندها را از ابزار »سایول« نشان می دهد.

جدول 6. مؤلفه های تحليل بخش روندها

مؤلفه 
مصداق در سایولمؤلفه فرعیاصلی

درک توصيف
محتوای 

كلی 
مجموعه

ارائـۀ عملکـرد کلی پژوهشـی: تعـداد خروجـی علمی، تعـداد مشـاهدات، تعداد اسـتنادات، 
همکاری هـای بین المللـی بـا یـک نمـای کلـی در یـک بـازۀ زمانی

ارائه 
اطالعات 

جزئی 
موجودیت

انتخـاب هـر عبـارت و مشـاهدۀ جزئیـات )میـزان ربـط، میزان رشـد و نـزول(؛ جزئیـات فرد: 
انتشـارات، تعـداد اسـتنادات، تعـداد دانلودهـا، حوزه هـای کارکـرده و میـزان آن،  تعـداد 
بیشـترین حوزه هـای مـورد فعالیت، درصـد همـکاری بین المللی، درصد همـکاری با صنعت

بيان 
خصوصيات 

توزیع

ارائۀ عالئم کمکی برای نمودارها

تجزیه و 
تحليل

ميزان 
همبستگی 

ميان متغير ها

تحلیـل عبـارات کلیـدی به صـورت ابـری؛ تحلیـل هـر عبـارت کلیـدی روی نمـودار خطی؛ 
مقایسـۀ عبـارات کلیـدی بـا یکدیگـر روی نمـودار از نظـر تعـداد مقـاالت آن کلیـدواژه و 

تعـداد تکـرار عبارات
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مؤلفه 
مصداق در سایولمؤلفه فرعیاصلی

تحليل تازه اكتشاف
داده های 

موجود

نمـودار پیشـرفت علمـی در بـازۀ زمانی؛ بررسـی حوزه از نظـر مشـارکت کنندگان و باالترین 
کشـورها، باالترین نویسـنده ها

شناخت 
شكاف ها

شناخت شکاف ها در بازه های زمانی مختلف

توليد 
اطالعات 

جدید

قطب های علمی به کدام سمت می روند؛ یافتن فرصت های همکاری و ستاره های نوظهور

كمک به 
تصميم گيری

مفید برای انتخاب موضوع پژوهش

توصية 
برنامه های 

پژوهشی

مفید برای انتخاب موضوع پژوهش؛ ارائۀ روندهای علمی حال حاضر برای تعیین یک 
استراتژی پژوهشی جدید

فرمول بندی 
سياست ها

تعییـن بهتریـن دانشـمندان، بهترین کشـورها، بهترین مؤسسـات، ... در یک حوزۀ مشـخص، 
بـرای جـذب افـراد، گرفتن اسـتاد، همکاری، مشـورت و مطالعه

جداسازی و ارزیابی
مقایسه

مقایسـۀ عبـارات بـا همدیگـر بـر روی نمـودار از نظـر تعـداد مقـاالت آن عبـارت و تعـداد 
تکـرار عبـارات؛ مقایسـۀ موجودیت هـای مختلـف یـک حـوزۀ موضوعـی از نظـر خروجـی 

علمـی در سـال های مختلـف
مدیریت 
اطالعات 

و تعامل

امکان استخراج اطالعاتذخيره سازی
نمـودار فيلترسازی بـرای  یـا زمـان خـاص، مشـخص کـردن سـنجه های مختلـف  بـه مـکان  محـدود 

زمـان در  علمـی  پیشـرفت 
نمایـش لیسـت انتشـارات؛ مقایسـۀ موجودیت هـای مختلـف یـک حـوزۀ موضوعـی از نظـر جدول

خروجـی علمـی در سـال های مختلـف
مدیریت 
اطالعات 

و تعامل

نمودار 
خطی

ارائـۀ عملکـرد پژوهشـی کلـی؛ نمایـش خروجـی علمـی عبـارات کلیـدی انتخاب شـده بـر 
اسـاس سـال؛ مقایسـۀ موجودیت هـا از نظـر خروجـی علمـی در سـال های مختلـف

تحلیل عبارات کلیدی به صورت ابرینمایش ابری
مقایسـۀ مؤسسـات و کشـورهای برتـر حـوزۀ موضوعـی از نظـر خروجی علمی در سـال های نقشه

مختلف

اکتشــاف  مؤلفــۀ  جهــت  در  خــود  مصورســازی های  بــا  به خصــوص  نیــز  بخــش  ایــن 
به خوبــی عمــل کــرده اســت و بــا ارائــۀ پیشــرفت های علمــی، شــکاف ها، قطب هــای علمــی، 
ــر آن  ــد و نظای ــی جدی ــتراتژی های پژوهش ــن اس ــکاری، تعیی ــای هم ــارکت کنندگان، فرصت ه مش

بــه تحلیل هــای اکتشــافی کمــک می کنــد.

سایر بخش های »سایول«	�

عــالوه بــر مــوارد تحلیلــی ذکرشــده در بخش هــای »ســایول«، مــوارد دیگــری نیــز هســتند کــه 
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ــد: ــر می کن ــا را کامل ت ــن تحلیل ه ای
گزارش گیری های مختلف از بخش های مختلف »سایول«	�
»مــای  ســایول«1 )بخــش شخصی ســازی در »ســایول« کــه امــکان انجــام برخــی پیکربندی هــا و 	�

تنظیمــات مشــخص، تغییــرات، گروه بنــدی، مشــخص کردن کشــور اصلــی و مؤسســۀ اصلــی، 
ــد.( ــا را می ده ــاد گروه ه ــی و ایج ــوزۀ موضوع ــخص کردن ح مش

ــف 	� ــر اســاس فیلد هــای مختل ــف ب ــکان ردیــف کــردن فهرســت های مختل مرتب ســازی ها )ام
ــداول( ــده در ج ارائه ش

ســؤال دوم: بــا توجــه بــه ســاختار پایــگاه »ســایول«، مهم تریــن مؤلفه هــای تحلیــل اطالعــات 
ــدام  ــی ک ــات پژوهش ــی اطالع ــل و ارزیاب ــزاری تحلی ــامانه های نرم اف ــی س ــرای  طراح ــی ب پژوهش

ــت؟ اس
بــا بررســی های انجام شــده، برخــی مؤلفه هــا کــه شــامل مؤلفه هــای بررســی ابزارهــای 
ــد از:  ــا عبارت ان ــن مؤلفه ه ــود. ای ــزوده می ش ــدول 1، اف ــه ج ــود، ب ــا ب ــات پژوهش ه ــل اطالع تحلی
ــنجی  ــاخص های علم س ــی ش ــرداده، بررس ــت اب ــۀ فهرس ــازی، ارائ ــازی، فیلترس ــا، ذخیره س راهنماه
ــام  ــرات انج ــی تغیی ــا برخ ــدی مؤلفه ه ــن، در طبقه بن ــت. همچنی ــی موجودی ــات جزئ ــۀ اطالع و ارائ
می شــود. جــدول 7، بیانگــر مؤلفه هــای اصلــی و فرعــی نهایــی بررســی ابزارهــای تحلیــل اطالعــات 

پژوهش هاســت.

جدول 7. مؤلفه های اصلی و فرعی نهایی بررسی ابزارهای تحليل اطالعات پژوهش ها

مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

درک محتــوای کلــی مجموعــه؛ ارائــۀ اطالعــات جزئــی موجودیــت؛ ارائــۀ فهرســت ابرداده هــا؛ دورنمــا توصيف
از ابــرداده؛ خالصــۀ متــون؛ نمایــش هــر واحــد متــن؛ بیــان اهــداف نمایــش؛ بیــان خصوصیــات توزیــع؛ 

ــن پیشــرفت ها ــدۀ گــزارش آخری چکی
ــان گروه هــا طبقه بندی ســاختار ســطوح متــن هــر منبــع؛ گروه بنــدی اطالعــات و داده هــا در مقوله هــای فرعــی؛ بی

ــی  ــای سفارش ــدارک در گروه ه ــالت و م ــارات، جم ــازی عب ــازه؛ مجموعه س ــب ت ــای مناس ــا متغیره ب
بــرای تحلیــل

تجزیه و 
تحليل

نمایـش ارتبـاط معنایـی؛ همبسـتگی یـا بسـتگی میان متغیرهـا؛ تحلیـل زبان شـناختی؛ تحلیـل هم رخدادی؛ 
تحلیل هـای علم سـنجی

1. My Scival
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مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

ــرداده؛ ارزیابی ــا ترکیــب جســت وجوها و فیلترهــای اب ــق ب جداســازی و مقایســۀ زیرمجموعه هــای داده هــا مطاب
مقایســۀ نتایــج مشاهده شــده بــا نتایــج مــورد انتظــار و اعــالم نتایــج معتبــر و نامعتبــر و ارزیابــی روش هــا

اكتشاف 
اطالعات

شــناخت شــکاف ها در دانــش موجــود؛ تولیــد اطالعــات جدیــد از اطالعــات موجــود )تحلیــل محتــوا؛ 
ــرایط  ــۀ ش ــود؛ ارائ ــای موج ــازۀ داده ه ــل ت ــد؛ تحلی ــای جدی ــن فرضیه ه ــنجی(؛ تدوی ــل؛ کتابس فراتحلی
پژوهشــی؛  برنامه هــای  بــرای  توصیه هایــی  تصمیم گیــری؛  بــه  کمــک  تــازه؛  فرضیه هــای  تأییــد 

سیاســت ها فرمول بنــدی  بــرای  توصیه هایــی 
مدیریت 

اطالعات و 
تعامل

ــرور متــون بازیابی شــده؛  ــت وجو؛ م ــه؛ جس ــک حافظ ــه  کم ــری ب ــا؛ ناوب ــازی پرس وجوه شخصی س
ــازی ــازی؛ مصورس ــازی/ فیلترس ــا؛ ذخیره س راهنماه

ســؤال ســوم: بــا توجــه بــه موجودیت هــای تعریف شــده در پایــگاه »ســایول«، موجودیت هــای قابــل 
تحلیــل در یــک ســامانۀ نرم افــزاری بــرای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام اســت؟

»ســایول« در بخش هــای مختلــف خــود موجودیت هــای مختلفــی را مــورد تحلیــل قــرار 
می گیــرد.  قــرار  گوناگــون  تحلیل هــای  مرکــز  موجودیــت  ایــن  کــه  بدین معنــا  می دهــد. 
ابــزار تحلیــل می شــوند، عبارت انــد از: مؤسســات، کشــورها،  موجودیت هایــی کــه در ایــن 
نویســندگان، گروه هــای پژوهشــی، مجموعــه انتشــارات، حوزه هــای موضوعــی، منابــع »اســکوپوس« 
ــای  ــک از بخش ه ــر ی ــل در ه ــورد تحلی ــای م ــدول 8، موجودیت ه ــی. در ج ــتگی پژوهش و شایس

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــایول« قاب »س

جدول 8. موجودیت های مورد تحليل در هر یک از بخش های »سایول«

موجودیت ها

گروه های نویسندگانكشورهامؤسساتنام بخش
پژوهشی

مجموعه 
انتشارات

حوزه های 
موضوعی

منابع 
اسكوپوس

شایستگی 
پژوهشی 

PPPPPPPPنمای كلی

PPPPPمحک زنی

PPهمكاری

P روندها

ــل  ــده را تحلی ــای یافت ش ــام موجودیت ه ــی تم ــای کل ــش نم ــدول، بخ ــن ج ــاس ای ــر اس ب
ــی از پژوهش هاســت، این کــه تمــام  ــۀ دیــدی کل ــن بخــش ارائ ــل این کــه هــدف ای ــد. به دلی می کن
موجودیت هــا را در پوشــش خــود داشــته باشــد منطقــی بــه نظــر می آیــد. بخــش محک زنــی، کــه 
ــه مقایســه و ارزیابــی می پــردازد، موجودیت هــای مؤسســات، کشــورها، نویســندگان، گروه هــای  ب
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ــا  ــکاری بن ــش هم ــد، بخ ــی می کن ــا ارزیاب ــه ی ــل و مقایس ــارات را تحلی ــۀ انتش ــی و مجموع پژوهش
ــا  ــش رونده ــد و بخ ــل می کن ــورها را تحلی ــات و کش ــای مؤسس ــود موجودیت ه ــت خ ــر ماهی ب
ــد. موجودیــت  ــل می نمای ــر اســاس ماهیتــش تنهــا موجودیــت حوزه هــای موضوعــی را تحلی ــز ب نی
ــز  ــزی تمرک ــه چی ــر روی چ ــه ب ــن را  ک ــا و ای ــدام از بخش ه ــر ک ــت ه ــی ماهی ــده به نوع تحلیل ش
دارنــد، نشــان می دهــد. این هــا موجودیت هــای اصلــی هســتند کــه در طراحــی ســامانه های تحلیــل 

اطالعــات پژوهشــی بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد.

ــایول«،  ــگاه »س ــای پای ــده در رکورده ــای تعریف ش ــط فیلده ــه رواب ــه ب ــا توج ــارم: ب ــؤال چه س
فیلدهــای قابــل تحلیــل، ســاختار و روابــط ایــن فیلدهــا بــا یکدیگــر در یــک ســامانۀ اطالعاتــی بــرای 

ــود؟ ــه خواهــد ب ــی اطالعــات پژوهشــی چگون تحلیــل و ارزیاب
ــل  ــورد تحلی ــا م ــی فیلده ــف برخ ــای مختل ــرای موجودیت ه ــایول« و ب ــش از »س ــر بخ در ه
قــرار گرفته انــد. در جــدول شــماره 9، فیلدهــای مــورد تحلیــل در هــر بخــش نمایــش داده شــده اند. 
ــایول« را درک  ــوان رویکــرد »س ــر بت ــا بهت ــته بندی شــود ت ــل دس ــورد تحلی ــای م ســعی شــد فیلده
نمــود. دســته های منابــع، موضوعــات، نویســندگان، مــکان، اســتنادات، همــکاری و خروجــی تعییــن 

شــدند.

جدول 9. فيلدهای مورد تحليل در هر یک از بخش های »سایول«

 روندهاهمكاریمحک زنینمای كلیفيلدهادسته بندی فيلدها

Pانتشارات در مجالت معتبرمنابع

PPPسال انتشار

PPPPتعداد انتشارات

Pتعداد انتشارات به تفکیک1

Pانتشارات در درصد باالی مجالت

PPمجالت

Pدسته مجله
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 روندهاهمكاریمحک زنینمای كلیفيلدهادسته بندی فيلدها

PPموضوعاتموضوعات

Pکلیدواژه ها

Pتعداد حوزه های موضوعی

Pعبارات کلیدی

PPPنویسندگاننویسندگان

Pتعداد نویسندگان مشترک

Pنویسندگان برتر

نویسندگان همکار
PPPکشورهامكان

PPPمؤسسات

Pنوع مؤسسه

Pتعداد مؤسسات

PPPتأثیر استناد وزن داده شده حوزهاستنادات

PPPPتعداد استنادات

PPPضریب تأثیر

Pانتشارات دارای استنادات بیشتر

Pهمکاری های بین المللیهمكاری

Pهمکاری با صنعت

Pهمکاری علم و صنعت

Pتأثیر همکاری علم و صنعت

Pهمکاری انتشارات مورد استناد

Pهمکاری تعدادی مجالت

Pتعداد افراد همکار از هر مؤسسه

Pهم نویسندگی جاری

Pهم نویسندگی بالقوه

1. fractionalized publication count
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 روندهاهمكاریمحک زنینمای كلیفيلدهادسته بندی فيلدها

Pگرنت های برنده شدهخروجی

PPتعداد بازدیدها

Pتأثیر اقتصادی

Pتأثیر اجتماعی

Pرشد ساالنه

Pرتبۀ عمومی در این حوزه

Pرتبه در این حوزه در کشور مبدأ

PPخروجی علمی

Pخروجی ها در درصد باالی استناد

ــای  ــر فیلده ــی اکث ــای کل ــش نم ــه بخ ــود ک ــاهده نم ــوان مش ــدول 9، می ت ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل  ــا در دو دســتۀ همــکاری و خروجــی فیلدهــای کمــی را تحلی ــد و تنه ــل می کن دســته ها را تحلی
ــا  ــز دارد ت ــا تمرک ــود پژوهش ه ــه خ ــتر ب ــش بیش ــن بخ ــه ای ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــد. ای می کن
ــع،  ــته های مناب ــادی از دس ــای زی ــی فیلده ــش محک زن ــا. بخ ــی آن ه ــرات بیرون ــا و تأثی همکاری ه
ــل  ــات را تحلی ــد از موضوع ــک فیل ــا ی ــد و تنه ــل می کن ــتنادات، همــکاری و خروجــی را تحلی اس
می کنــد و هیچ کــدام از فیلدهــای دســته های نویســندگان و مــکان را تحلیــل نمی کنــد. بــر خــالف 
ــش  ــت. بخ ــه اس ــا پرداخت ــرات پژوهش ه ــا و تأثی ــه همکاری ه ــش ب ــن بخ ــی، ای ــای کل ــش نم بخ
ــی  از  ــای کم ــرده، فیلده ــل ک ــتنادات را تحلی ــکان و اس ــته های م ــای دس ــتر فیلده ــکاری بیش هم
دســته های منابــع، نویســندگان، موضوعــات و همــکاری را تحلیــل کــرده و هیچ کــدام از فیلدهــای 
ــه مبحــث تأثیــرات و خروجی هــای پژوهش هــا  ــد. ایــن بخــش ب دســته خروجــی را تحلیــل نمی کن
توجهــی نــدارد و تمرکــز آن بــر همــکاری اســت. بخــش روندهــا یــک یــا دو فیلــد از هــر دســته را 
تحلیــل نمــوده و هیچ کــدام از فیلدهــای دســتۀ همــکاری را تحلیــل نمی کنــد. فیلدهــای موجــود در 
ــد نظــر  ــا م ــات پژوهش ه ــی اطالع ــل و ارزیاب ــرای طراحــی ســامانه های تحلی ــد ب »ســایول« می توان

قــرار گیــرد.
ــل  ــرای تحلی ــایول« ب ــرد »س ــوان رویک ــش می ت ــر بخ ــرای ه ــده ب ــوارد ذکرش ــاس م ــر اس ب
ــی  ــای تحلیل ــی ابزاره ــرای طراح ــد ب ــوارد می توان ــن م ــی ای ــود. بررس ــاهده نم ــا را مش پژوهش ه

ــد. ــب باش مناس
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6. نتيجه گيری

در ایــن پژوهــش »ســایول« به عنــوان ابــزار تحلیــل پژوهــش مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. ابتــدا، 
ــزار پرداختــه شــد و از طریــق شــکل  ــزار »ســایول« از طریــق مشــاهدۀ مســتقیم ایــن اب ــه معرفــی اب ب
ــه شــد. »ســایول« دارای  ــه و ارائ ــوع تحلیــل در بخش هــای مختلــف »ســایول« تهی 1، نمــای کلــی ن
چهــار بخــش نمــای کلــی، محک زنــی، همــکاری، و روندهاســت. هــدف بخــش نمــای کلــی ارائــۀ 
ــۀ شــاخص های عملکــرد،  ــی پژوهــش، ارائ ــل عملکــرد کل ــی از پژوهــش اســت. تحلی ــدی کل دی
تحلیــل مؤسســات همکاری کننــدۀ برتــر، تحلیــل نویســندگان، تحلیــل منابــع »اســکوپوس« و تحلیــل 
شایســتگی پژوهشــی تحلیل هایــی اســت کــه در ایــن بخــش انجــام می شــود. در بخــش محک زنــی 
مقایســه و ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی مؤسســات، پژوهشــگران، کشــورها و ... بــا اســتفاده از گســترۀ 
گوناگونــی از ســنجه ها انجــام می شــود. بخــش همــکاری بــه کشــف شــبکه های همــکاری جــاری 
ــای  ــا، رونده ــش رونده ــردازد. در بخ ــورها می پ ــگران، و کش ــات، پژوهش ــن مؤسس ــوه بی و بالق

علمــی  حــال حاضــر در یــک یــا چنــد حــوزۀ موضوعــی یــا مجموعــۀ داده ارائــه می شــود. 
بخش هــای مختلــف »ســایول« از نظــر نــوع تحلیــل، موجودیــت تحلیل شــده و فیلدهــای مــورد 
ــای  ــی ابزاره ــرای طراح ــد ب ــی ها می توان ــن بررس ــج ای ــد. نتای ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــل م تحلی

تحلیــل اطالعــات مناســب باشــد. 
ــل  ــای تحلی ــون، مؤلفه ه ــرور مت ــا م ــدا ب ــل، ابت ــوع تحلی ــر ن ــایول« از نظ ــی »س ــرای بررس ب
اطالعــات پژوهش هــا تهیــه و دســته بندی شــد. بــر ایــن اســاس، تحلیــل اطالعــات پژوهشــی شــامل 
مؤلفه هــای کلــی توصیــف، طبقه بنــدی، ذخیره ســازی، تجزیــه و تحلیــل، ترکیــب، ارزیابــی، 
ــای  ــا خــود شــامل مؤلفه ه ــن مؤلفه ه ــل اســت. ای ــت اطالعــات و تعام ــات، مدیری اکتشــاف اطالع
فرعــی هســتند. بــر اســاس آن ابــزار »ســایول« از طریــق مشــاهده تحلیــل گردیــد. ســپس، چارچــوب 

ــد. ــل ش ــایول« تکمی ــج بررســی »س ــر اســاس نتای ــا ب ــات پژوهش ه ــل اطالع تحلی
بــر اســاس نتایــج و بــا توجــه بــه این کــه بخــش نمــای کلــی بــه بررســی کلــی یــک موجودیــت 
ــوع توصیــف در آن نقــش مهمــی دارد. همچنیــن، تحلیــل شایســتگی  ــه اســت، تحلیــل از ن پرداخت
ــل  ــن، اص ــت. همچنی ــته اس ــش داش ــن بخ ــبی در ای ــرد مناس ــاف، عملک ــۀ اکتش ــی در مؤلف پژوهش
تحلیــل در بخــش محک زنــی روی ارزیابــی متمرکــز اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه اکتشــاف نیــز 
می شــود. بنابرایــن، دو مؤلفــۀ ارزیابــی و اکتشــاف در ایــن بخــش پررنــگ هســتند. »یوهــوآ، نانلینگ 
و جینگتائــو« نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه »ســایول« یــک نظــام نمایه ســازی 
ــد ارزیابــی علــم را در رقابت هــای میان رشــته ای انجــام  ــا دارد و می توان ــی بیــن رشــته ای یکت ارزیاب
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دهــد )Xia, Cao, and Qi 2014(. به عــالوه، مؤلفــۀ اکتشــاف در بخــش همــکاری بــا تجزیــه و 
تحلیل هایــی کــه انجــام می دهــد، قابــل توجــه اســت و بــا شناســایی همکاری هــای جــاری و بالقــوه 
ــا  ــش »جیاجی ــاس پژوه ــر اس ــد. ب ــک می کن ــده کم ــای آین ــرای همکاری ه ــری ب ــه تصمیم گی ب
و وی« نیــز تکنیک هــای تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــر اســاس مزایــای همــکاری خوشــه ای و 
مقایســه ای یکــی از ویژگی هــای ممتــاز »ســایول« بــوده اســت )Jiajia & Wei 2014(. ایــن بخــش نیــز 
ــا مصورســازی های خــود در جهــت مؤلفــۀ اکتشــاف به خوبــی عمــل کــرده اســت و  به خصــوص ب
ــای  ــارکت کنندگان، فرصت ه ــی، مش ــای علم ــکاف ها، قطب ه ــی، ش ــرفت های علم ــۀ پیش ــا ارائ ب
ــک  ــافی کم ــای اکتش ــه تحلیل ه ــر آن ب ــد و نظای ــی جدی ــتراتژی های پژوهش ــن اس ــکاری، تعیی هم
می کنــد. ایــن یافتــه بــا نتیجــۀ پژوهــش »جیاجیــا و وی« کــه توانایــی اکتشــاف میان رشــته ای را یکــی 
ــن  ــر ای ــا بیانگ ــش آن ه ــج پژوه ــت دارد. نتای ــد، مطابق ــوان کرده ان ــایول« عن ــای »س از توانمندی ه
ــزی  ــرای برنامه ری ــم ب ــدۀ رشــته ها و پشــتیبانی تصمی ــد آین اســت کــه »ســایول« روی پیش بینــی رون

 .)Jiajia & Wei 2014( اســتراتژیک توســعۀ علــم تمرکــز دارد
همچنیــن، نتایــج نشــان داد کــه در هــر یــک از بخش هــا و در هــر صفحــۀ »ســایول« تحلیل هــا 
ــره ای، گــراف، ماتریــس،  ــه ای، نمــودار دای ــد نمــودار میل از طریــق مصورســازی های مختلــف مانن
ــل  ــه و تحلی ــوژی تجزی ــز تکنول ــا و وی« نی ــده اند. »جیاجی ــش داده ش ــری نمای ــش اب ــدول، نمای ج
دیــداری را یکــی از ویژگی هــای برجســتۀ »ســایول« بیــان کرده انــد )Jiajia & Wei 2014(. همچنیــن، 
گزارش هــای پُرمحتــوا و متناســب بــرای حمایــت راهبردهــای پژوهــش مختــص موجودیــت مــورد 

ــه می شــود.  نظــر ارائ
ــت.  ــش اس ــت آن بخ ــان دهندۀ ماهی ــد، نش ــل می کن ــش تحلی ــر بخ ــه ه ــی ک موجودیت های
ــای  ــام موجودیت ه ــع، تم ــی از مناب ــدی کل ــۀ دی ــدف ارائ ــه ه ــه ب ــا توج ــی ب ــای کل ــش نم بخ
می پــردازد،  ارزیابــی  و  مقایســه  بــه  کــه  بخــش محک زنــی  تحلیــل می کنــد.  را  یافت شــده 
ــارات  ــۀ انتش ــی و مجموع ــای پژوهش ــندگان، گروه ه ــورها، نویس ــات، کش ــای مؤسس موجودیت ه
را تحلیــل و مقایســه یــا ارزیابــی می کنــد. بخــش همــکاری بنــا بــر ماهیــت خــود، موجودیت هــای 
مؤسســات و کشــورها را تحلیــل می کنــد تــا بتوانــد میــزان همــکاری آن هــا را بررســی کنــد. بخــش 
ــد.  ــل می نمای ــی را تحلی ــای موضوع ــت حوزه ه ــا موجودی ــش تنه ــاس ماهیت ــر اس ــز ب ــا نی رونده

ــه فیلدهــای مــورد تحلیــل در هــر کــدام از بخش هــا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه  ــا توجــه ب ب
ــی  ــرات بیرون ــا و تأثی ــا همکاری ه ــز دارد ت ــا تمرک ــود پژوهش ه ــه خ ــتر ب ــی بیش ــای کل ــش نم بخ
ــرات پژوهش هــا  ــه همکاری هــا و تأثی ــی ب ــر خــالف بخــش نمــای کل ــی ب آن هــا. بخــش محک زن
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ــدارد و  ــی ن ــا توجه ــای پژوهش ه ــرات و خروجی ه ــث تأثی ــه مبح ــکاری ب ــش هم ــردازد. بخ می پ
تمرکــز آن بــر همــکاری اســت.

7. پيشنهادهای پژوهش

ــده در  ــای ارائه ش ــات پژوهش ه ــل اطالع ــوب تحلی ــش،  چارچ ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
ــات  ــل اطالع ــت و تحلی ــتم های مدیری ــی سیس ــاری در طراح ــوان معی ــد به عن ــش می توان ــن پژوه ای
پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. البتــه، بایــد توجــه داشــت کــه هــر نظامــی بــا توجــه بــه بافــت 
ــه  ــوط ب ــنجی مرب ــای نیازس ــرد و آزمون ه ــره بگی ــوب به ــن چارچ ــد از ای ــود می توان ــای خ و نیازه
ــل اطالعــات پژوهشــی  ــن، پیشــنهاد می شــود پایگاه هــای تحلی ــت خــود را انجــام دهــد. همچنی باف
معتبــر توســط ایــن چارچــوب مــورد ارزیابــی و مقایســه قــرار گیرنــد و بــر اســاس آن هــا چارچــوب 
ــاز راهــی  ــن، چارچــوب به دســت آمده آغ ــل گــردد. همچنی پیشــنهادی ارائه شــده بررســی و تکمی
ــدی  ــدم بع ــا. ق ــات پژوهش ه ــل اطالع ــتم های تحلی ــی از سیس ــی چندوجه ــۀ مدل ــرای ارائ ــت ب اس
پژوهــش بــه ارائــۀ ایــن مــدل خواهــد پرداخــت. همچنیــن، ســعی بــر آن اســت کــه ابــزار »ســایول« 
از منظرهــای دیگــری مــورد بررســی عمیق تــر قــرار گیــرد؛ از جملــه، از منظــر مصورســازی 
ــوان روی آن  ــی دارد و می ت ــش مهم ــا نق ــات پژوهش ه ــل اطالع ــه در تحلی ــی ک ــای آت پژوهش ه

ــام داد. ــی انج ــی کیف ــی های تحلیل بررس

فهرست منابع
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_____. 1386. تحلیل اطالعات پایان نامه ها و رساله ها. فصلنامه کتاب 71: 70-49.

گنجی،  علیرضا. 1382. تحلیل اطالعات و مراکز تحلیل اطالعات. پیام کتابخانه  13 )1 و 2(: 31-17.
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  نوروزي  | ها اطالعات پژوهش تيريپردازش و مد ل،ياز نظر تحل 1وليسا  گاهيپا يمعمار  ابعاد و چارچوب يفيك ليتحل  

  و ديگران
 

  

  زاده مريم موسوي

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداك) است.  شناسي ي علم اطالعات و دانشدانشجوي دكتر
هاي بازيابي اطالعات  مصورسازي اطالعات، بازيابي اطالعات، نظام ويهاي پژوهشي مورد عالقه  زمينه

  .است هاي بازيابي اطالعات هاي ديجيتال و معناشناسي در نظام براي كودكان، كتابخانه

  
  

 چاكلي نوروزي عبدالرضا

مشهد و متخصص در  ياز دانشگاه فردوس يشناس در رشتة علم اطالعات و دانش يمدرك دكتر يدارا
مؤسس  ئتيو ه يسنج علم ةپژوهشنام ريدانشگاه شاهد، سردب ارياكنون دانش هم شاني. ااست يسنج علم ةحوز

 يها گاهيپا عات،اطال يسازمانده ،يسنج ) است. علمسيل ي(آ يرسان و اطالع يكتابدار يالملل نيانجمن ب
  است.  يو يپژوهش قياز جملة عال يو استناد يتخصص يها نامه هيو نما ياطالعات

  

   
  

مریم موسوی زاده

دانشـجوی دکتـری علـم اطالعـات و دانش شناسـی پژوهشـگاه علـوم و فناوری 
اطالعـات ایـران )ایرانداک( اسـت. 

زمینه هــای پژوهشــی مــورد عالقــه وی مصورســازی اطالعــات، بازیابــی 
بــرای کــودکان، کتابخانه هــای  بازیابــی اطالعــات  نظام هــای  اطالعــات، 

دیجیتــال و معناشناســی در نظام هــای بازیابــی اطالعــات اســت.
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عبدالرضا نوروزی چاكلی

دارای مــدرک دکتــری در رشــتۀ علــم اطالعــات و دانش شناســی از دانشــگاه 
فردوســی مشــهد و متخصــص در حــوزۀ علم ســنجی اســت. ایشــان هم اکنــون 
ــس  ــت مؤس ــنجی و هیئ ــنامۀ علم س ــردبیر پژوهش ــاهد، س ــگاه ش ــیار دانش دانش

ــت.  ــس( اس ــانی )آی لی ــداری و اطالع رس ــی کتاب ــن بین الملل انجم
ــای  ــی و نمایه نامه ه ــای اطالعات ــات، پایگاه ه ــازماندهی اطالع ــنجی، س علم س

تخصصــی و اســتنادی از جملــۀ عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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رویا پورنقی

دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشـتۀ علم اطالعات و دانش شناسـی اسـت. 
ایشـان هم اکنون اسـتادیار پژوهشـگاه علوم و فناوری اطالعات ایران اسـت. 

سیسـتم های اطالعـات مکانی، دروازه هـای اطالعاتی، علم سـنجی، حق مؤلف ، 
تجاری سـازی دانش و سـواد اطالعاتی از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.




