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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 پایگاههــای
اســتنادی نســل جدیــد از منظــر تحلیــل ،پــردازش و مدیریــت اطالعــات پژوهشهــا
بــا بررســی ابــزار تحلیلــی «ســایول» اســت .روش پژوهــش مــرور متــون ،مشــاهده ،و
ارزیابــی سیســتم اســت .بــا مــرور متــون ،مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا
اســتخراج شــد .بــر ایــن اســاس چارچــوب تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا از جملــه
مؤلفههــای اصلــی شــامل توصیــف ،طبقهبنــدی ،تجزیــه و تحلیــل ،ارزیابــی،
اکتشــاف اطالعــات ،مدیریــت اطالعــات و تعامــل اســت کــه هــر کــدام مؤلفههــای
فرعــی نیــز دارد .بــرای بررســی ابــزار «ســایول» چکلیســت محققســاخته بــر
مبنــای دادههــای بهدســتآمده از چارچــوب تحلیــل اطالعــات طراحــی شــد.
ســپس ،نــوع تحلیــل در ابــزار «ســایول» بــر اســاس آن بررســی گردیــد« .ســایول»
چهــار بخــش مختلــف شــامل نمــای کلــی ،محکزنــی ،همــکاری و روندهــا
را جهــت تحلیــل اطالعــات بــهکار گرفتــهاســت .بــا توجــه بــه موجودیتهــای
تعریفشــده در پایــگاه «ســایول» ،موجودیتهــای قابــل تحلیــل در یــک
ســامانۀ نرمافــزاری بــرای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی عبارتانــد از:
مؤسســات ،کشــورها ،نویســندگان ،گروههــای پژوهشــی ،مجموعــة انتشــارات،
حوزههــای موضوعــی ،منابــع «اســکوپوس» و شایســتگی پژوهشــی .بــا توجــه بــه
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روابــط فیلدهــای تعریفشــده در رکوردهــای پایــگاه «ســایول» ،فیلدهــای اصلــی قابــل تحلیــل
عبارتانــد از :دســتههای منابــع ،موضوعــات ،نویســندگان ،مــکان ،اســتنادات ،همــکاری و خروجــی.
چارچــوب تحلیــل اطالعــات پژوهشهــای ارائهشــده در ایــن پژوهــش میتوانــد بهعنــوان معیــاری در
طراحــی سیســتمهای مدیریــت و تحلیــل اطالعــات پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
كليدواژهها :تحلیل اطالعات ،سایول ،پایگاههای استنادی ،مدیریت اطالعات منابع پژوهشی
 .1مقدمه و بیان مسئله

اطالعــات در تمــام جوانــب زندگــی بشــر حضــور دارد و زندگــی بشــر خواســته یــا ناخواســته

تحــت تأثیــر اطالعــات اســت .صحــت و کیفیــت ایــن اطالعــات در برنامهریزیهــای جــاری و
همچنیــن در سیاســتگذاریهای علــم ،فنــاوری و نــوآوری بســیار تعیینکننــده اســت .در ایــن
میــان ،پژوهــش بهعنــوان راهحلــی بــرای تولیــد ،مدیریــت  ،ســنجش،اعتباردهــی ،و کاربردپذیــری

دانــش و اطالعــات باکیفیــت عمــل میکنــد .بهعــاوه منابــع پژوهشــی ،خــود بهعنــوان یکــی از

بســترهای تحلیلکننــدة اطالعــات جایــگاه ویــژهای دارنــد .البتــه ،اطالعــات پژوهشــی نیــز تقریب ـاً
بهصورتــی غیرقابــل کنتــرل در حــال افزایــش اســت .افزایــش اطالعــات بــه صورتــی غیرقابــل

کنتــرل در همــة حوزههــای پژوهشــی نیازهــای بســیار از جملــه مــوارد زیــر را مطــرح کــرده اســت:

لــزوم کنــکاش در میــان پژوهشهــا بهمنظــور شناســایی و بازیابــی اطالعــات باکیفیــت؛ ارزیابــی

کیفیــت پژوهشهــا؛ اســتفادة مناســب از آنهــا بــرای انجــام پژوهشهــای دیگــر؛ امــکان مشــاهدة
ِ
پیــش روی پژوهشهــا؛
کل پژوهشهــای مربــوط بــه یــک موجودیــت1؛ تحلیــل نتایــج و رونــد

ایجــادارتبــاط بیــن منابــع پژوهشــی،پژوهشــگران ،موضوعــات و ماننــد آن؛ مشــاهدة رونــد

همکاریهــای پژوهشــی؛ یافتــن پتانســیلهای همــکاری؛ و فراهمســازی تــوان تحلیــل پژوهشهــا
بــرای تحلیلگــران اطالعــات و متخصصــان علمســنجی.

ایــران نیــز هماننــد ســایر نقــاط دنیــا بــا مســئلة افزایــش اطالعــات پژوهشــی روبهروســت کــه

همــواره مهــار و مدیریــت منابــع پژوهشــی را اجتنابناپذیــر کــرده اســت .بــرای مثــال ،آمــار منابــع

اطالعاتــی ثبتشــده در «پایــگاه اطالعــات علمــیایــران (گنــج)» در «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری

اطالعــات ایــران (ایرانــداک)» ،تــا پایــان زمســتان ســال  1397بدینقــرار اســت :2تعــداد 529210
 .1منظــور از موجودیــت  ،فیلدهایــی اســت کــه در یــک نظــام بازیابــی اطالعــات در مــورد یــک رکــورد اطالعاتــی
موجــود اســت؛ ماننــد نویســنده ،مؤسســه و موضــوع.
 .2آمار روزآمد این موارد در صفحه  https://irandoc.ac.ir/about/fast-factsقابل مشاهده است.
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پایاننامــه و رســالة دانشآموختــگان درون کشــور 15632 ،پایاننامــ ه و رســالة دانشآموختــگان

ایرانــی بیــرون از کشــور 128686 ،پیشــنهاده 82074 ،طــرح پژوهشــی 294148 ،مقالــة نشــریهها و

ش دولتــی (پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک).
همایشهــا و  25375گــزار 

آمــار) .البتــه ،ایــن تنهــا بخشــی از پژوهشهــا در ســطح کشــور اســت و هنــوز بســیاری از
ســازمانها و دانشــگاهها بــا وجــود الــزام ،پایاننامههــا و پژوهشهــای خــود را در ایــن پایــگاه

ثبــت نکردهانــد .ایــن حجــم بــاالی پژوهــش میتوانــد بســیار ســودمند باشــد .امــا بــرای دســتیابی

بــه ایــن ســودمندی بــه ابزارهایــی نیــاز اســت کــه بتــوان بیشــترین تحلیلهــا و ارزیابیهــا از ایــن
پژوهشهــا را ارائــه داد ،وگرنــه نمیتــوان درک عمیــق و همهجانب ـهای از ایــن پژوهشهــا داشــت

و اســتفادة شــایانی از آنهــا بــرد؛ چــرا کــه بــرای یافتــن اطالعــات از میــان آنهــا بایــد وقــت و هزینــة
بســیاری صــرف نمــود.

بنــا بــر همیــن ضرورتهــا ،انتظــار مـیرود روزبـهروز بــر قابلیتهــای ســامانههای نرمافــزاری

مرتبــط بــا مدیریــت و ارزیابــی پژوهــش افــزوده شــده وایــن ســامانهها را بهســوی یــک ابــزار

تحلیــل پژوهــش ســودمند ســوق دهــد .در ایــن میــان« ،ســایول» 1بهعنــوان یکــی از پایگاههــای
اســتنادی «الزویــر» ،بــا همیــن رویکــرد در ســال  2009پــا بــه عرصــۀ وجــود گذاشــت .ایــن پایــگاه
از آن زمــان ،امــکان تجزیــه و تحلیلهــای اســتنادی و غیراســتنادی پیشــرفته و عمیــق را بــر مبنــای

دادههــای پایــگاه «اســکوپوس» فراهــم کــرده اســت (نــوروزی چاکلــی  .)1390همچنیــن ،روزبـهروز

بــر قابلیتهــای آن در ایــن زمینــه افــزوده میشــود؛ بهطــوری کــه هماکنــون امــکان دسترســی
ســاده و ســریع بــه عملکــرد پژوهشــی بیــش از ده هــزار مؤسســة پژوهشــی و  230کشــور و منطقــه را

فراهــم مــیآورد .از جملــه قابلیتهــای مــورد نیــاز در زمینــۀ گزارشدهــی تحلیلهــای ارزیابانــۀ

پژوهــش کــه پایــگاه «ســایول» مدعــی ارائــة آن اســت ،عبارتانــد از :مصورســازی عملکــرد
پژوهشــی ،محکزنــی مرتبــط بــا مؤسســات همراســتا ،توســعة همکاریهــای اســتراتژیک،
شناســایی و تحلیــل روندهــای پژوهشــی ظهوریافتــه و جدیــد ،و تهیــة گزارشــات مناس ـب (SciVal

 .)2019روزآمدســازی و تغییــر و توســعۀ مــداوم از قابلیتهــای دیگــری اســت کــه نشــان از مطالعــۀ

مســتمر نیازهــا و واقعیتهــای موجــود و در نهایــت ،توســعه و تکامــل ایــن ســامانۀ نرمافــزاری
دارد .مجمــوع ایــن قابلیتهــا باعــث شــده تــا «ســایول» در زمانــی انــدک بتوانــد بــرای تحلیلگــرا ِن
پژوهــش بهعنــوان یــک بــازوی مؤثــر در زمینــة تحلیــل پژوهــش در ســطح بینالمللــی عمــل کنــد.
1. https://www.scival.com/
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ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود حجــم بــاالی اطالعــات پژوهشــی ایــران کــه بهطــور

مثــال ســاالنه فقــط در ســازمانی نظیــر «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات» ذخیــره میشــود،

تاکنــون هیــچ ســامانۀ نرمافــزاری ،کــه بــا توجــه بــه نیازهــای موجــود عمــل کنــد و امــکان تحلیــل
پژوهشهــا را فراهــم ســازد ،ارائــه نشــده اســت .وجــود یــک ســامانۀ نرمافــزاری نظیــر «ســایول»
کــه در وهلــۀ نخســت بتوانــد امــکان دریافــت گزارشهــای مقایســه ِ
ای بههنــگام و مصورســازی

دادههــای پژوهشــی را فراهــم آورد ،میتوانــد زمینههــای الزم بــرای اســتفادۀ مؤثــر از ایــن حجــم
از دادههــای پژوهشــی موجــود را ایجــاد کنــد .بــا وجــود ایــن ،نخســتین گام بــرای طراحــی و توســعۀ

چنیــن ســامانۀ نرمافــزاری در «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» ،شــناخت ســاختار،
ابعــاد ،و مؤلفههــای تحلیــل پژوهشهــا در ســامانۀ نرمافــزاری «ســایول» و ارائــۀ نمــا و تحلیلــی از

ایــن ابــزار و ســاختار اســت کــه البتــه در اینجــا میتوانــد بهنوعــی بهعنــوان یــک الگــو عمــل کنــد.
بــر ایــن اســاس ،مســئلة اصلــی ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای پایــگاه «ســایول» ،ایــن

ســامانة نرمافــزاری از چــه مؤلفههایــی بــرای تحلیــل اطالعــات پژوهــش برخــوردار اســت و چگونــه
میتــوان از آن بــرای تدویــن و توســعۀ یــک نظــام نرمافــزاری همســان در «پژوهشــگا ه علــوم و

فنــاوری اطالعــات ایــران» الهــام گرفــت .بهطــور روش ـنتر ،در ســاختار چنیــن نرمافــزاری از چــه

مؤلفههایــی بــرای تحلیــل و مصورســازی اطالعــات اســتفاده شــده ،و چــه نــوع موجودیتهــا،

فیلدهــا و روابطــی در ســاختار آن پیشبینــی شــده اســت .بــا توجــه بــه مســائل یادشــده ،ایــن
پژوهــش در پــی پاســخگویی بــه پرســشهای زیــر اســت:

ابزار «سایول» از نظر قابلیت تحلیل اطالعات پژوهشها چگونه است؟

بــا توجــه بــه ســاختار پایــگاه «ســایول» ،مهمتریــن مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات پژوهشــی
بــرایطراحــی ســامانههای نرمافــزاری تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام اســت؟

بــا توجــه بــه موجودیتهــای تعریفشــده در پایــگاه «ســایول» ،موجودیتهــای قابــل تحلیــل
در یــک ســامانۀ نرمافــزاری بــرای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام اســت؟

بــا توجــه بــه روابــط فیلدهــای تعریفشــده در رکوردهــای پایــگاه «ســایول» ،فیلدهــای قابــل
تحلیــل ،ســاختار ،و روابــط ایــن فیلدهــا بــا یکدیگــر در یــک ســامانة اطالعاتــی بــرای تحلیــل
و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی چگونــه بایــد باشــد؟

 .2پیشینه

تحقیقاتــی در زمینــة بررســی و ارزیابــی بخشهــای مختلــف نســخههای پیشــین «ســایول»
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صــورت گرفتــه اســت .از آن جملــه عبارتانــد از( :؛Vardell, Feddern-Bekcan and Moore 2011

 Jiajia & Wei 2014؛ Sajjad et al. 2013؛ Zhiwei 2012؛ Surwase et al. 2011و

Xia, Cao and Qi

« .)2014واردل ،فدرن-بکــن و مــور» ،بــه بررســی «ســایول اکســپرت» 1پرداختهانــد؛ ابــزاری کــه

پروفایــل پژوهشــگر را بــا امــکان بهروزرســانی خــودکار انتشــارات و اطالعــات دیگــر پژوهشــگر
ایجــاد مینمــود « .)Bekcan and Moore 2011( Vardell, Feddern-ســورویز» و همــکاران بــه بررســی

تحلیــل هماســتنادی و کاربــرد آن در ردیابــی پیونــد میــان آثــار فکــری و ترســیم ســاختار تکاملــی
رشــتههای علمــی پرداختهانــد و ایــن امــر را توســط بررســی ویژگیهــا و نــکات مثبــت و منفــی

«ســایول اســپوتالیت» 2انجــام دادهانــد (« .)Surwase et al. 2011ســجاد» و همــکاران معیارهــای
ارزیابــی ســرویسهای اطالعاتــی پژوهــش علمــی را تعییــن نمودنــد .ایــن معیارهــا ،کــه از

طریــق پیمایــش ســرویسهای اطالعاتــی بهدســت آمدهانــد ،عبارتانــد از :ســازگاری ،کنتــرل

دسترســی ،سفارشیســازی ،بهــرهوری ،انعطافپذیــری ،و قابلیــت یادگیــری ،نمایــش رابــط کاربــر.
ایــن معیارهــا بــا ارزیابــی روی ابزارهــای «ســایول» ،یعنــی «تامپســون رســرچر آیــدی»« ،3اُووم» 4و

«رکوردیــد فیوچــر» 5تأییــد شــدند« .ســایول» از نظــر معیارهــای مــورد بررســی وضعیــت مناســبی

داشــت (« .)Sajjad et al. 2013جیاجیــا و وی » بــه مطالعــة تطبیقــی دو ابــزار ارزیابــی پژوهــش علمـی
«اینســایتز» 6و «ســایول اســپوتالیت» از منظــر منابــع دادههــا ،حوزههــای موضوعــی ،عملکــرد،

روشهــای محاســبه و ارزیابــی نمایــه پرداختهانــد .بــر اســاس پژوهــش آنهــا مزایــای «اینســایتز»
عبارتانــد از :منابــع داده بــا کیفیــت بــاال ،نظــام طبقهبنــدی چندرشــتهای ،چنــد شــاخصة ارزیابــی

نســبی بــر اســاس معیارهــای موضــوع جهانــی ،و ایجــاد و ذخیــرة نمــودار (.)Jiajia & Wei 2014
ایــن نظــام روی ارزیابــی مؤسســات ،نتایــج تحقیقــات تکرشــتهای و تحلیــل تطبیقــی بــا همســانان
متمرکــز اســت .همچنیــن ،مزایــای ابــزار «ســایول اســپوتالیت» عبارتانــد از :منبــع اطالعاتــی

جامعتــر ،جزئیــات بیشــتر اســتانداردهای طبقهبنــدی علمــی ،تکنیکهــای تجزیــه و تحلیــل دادههــا
بــر اســاس مزایــای همــکاری خوش ـهای و مقایس ـهای ،توانایــی کشــف میانرشــتهای ،تکنولــوژی
تجزیــه و تحلیــل دیــداری بیشــتر .ایــن ابــزار روی پیشبینــی رونــد آینــدة رشــتهها و پشــتیبانی

تصمیــم بــرای برنامهریــزی اســتراتژیک توســعة علــم دانشــگاهها متمرکــز شــده اســت .همچنیــن،

«یوهــوآ ،نانلینــگ و جینگتائــو» بــه تحلیــل توزیــع و نتایج روابط میانرشــتهای دانشــگاه «شــاندونگ»
3. Thompson Researcher-ID

™2. SciVal Spotlight

1. SciVal experts

6. InCites

5. Recorded Future

4. Ovum
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توســط «ســایول» پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه «ســایول» یــک نظــام نمایهســازی ارزیابــی
ن رشــتهای یکتــا دارد و میتوانــد ارزیابــی علــم را در رقابتهــای میانرشــتهای انجــام دهــد
بیــ 

(.)Yuhua, Nanling and Jingtao 2014

قابــل مشــاهده اســت کــه پژوهشهــای صورتگرفتــه روی ابــزار «ســایول» تاکنــون تنهــا بــه

ارزیابــی نســخههای قبلــی ایــن ابــزار پرداختهانــد و نســخة کنونــی «ســایول» کــه بهطــور یکپارچــه

بــه تحلیــل و مدیریــت پژوهشهــا میپــردازد ،مــورد بررســی و پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت.

همچنیــن ،ارزیابیهــای صورتگرفتــه بــه معیارهــای تحلیــل ،پــردازش ،و مدیریــت اطالعــات
پژوهشهــا نپرداختهانــد .افــزون بــر ایــن ،در بیشــتر پژوهشهــای انجامشــده حالتــی از معرفــی

ایــن ابــزار مشــاهده میشــود .تعییــن معیارهــای کاربرپســندی از طریــق پیمایــش نظامهــای مشــابه

و مطالعــة تطبیقــی ابزارهــای مشــابه بــا «ســایول» از دیگــر مــوارد مشاهدهشــده بــود .بــر ایــن اســاس،

مطالعــة «ســایول» بهصــورت عمیــق و مطالعــة مــوردی از طریــق مشــاهده و تحلیــل نظــام «ســایول»
از نظــر تحلیــل و مدیریــت اطالعــات تاکنــون انجــام نشــده اســت.

 .3روش پژوهش

«ســایول» از طریــق مــرور متــون بــرای تعییــن مؤلفههــای تحلیــل «ســایول» ،مشــاهدة مســتقیم

بخشهــای مختلــف آن ،مشــاهدة فیلــم معرفــی «ســایول» کــه در «ایرانــداک» برگــزار شــده بــود ،و
مطالعــة مســتندات مربــوط بــه «ســایول» و تحلیــل و ارزیابــی ایــن ابــزار مــورد بررســی قــرار گرفــت.

همچنیــن ،ایــن پژوهــش از بُعــدی دیگــر از طریــق مطالعــة اکتشــافی انجــام خواهــد شــد .مطالعــة
اکتشــافی بهمنظورشــناخت و درک بهتــر پدیــدة مــورد مطالعــه و شــفافتر شــدن مفاهیــم انجــام

میگیــرد ( .)Powell 1991همچنیــن ،در پژوهــش اکتشــافی ،پژوهشــگر بایــد آمادگــی تغییــر جهــت
خــود در نتیجــة کشــف دادههــا و بینشهــای جدیــد داشــته باشــد (Saunders, Lewis and Thornhill

 .)2007بنابرایــن ،در مســیر انجــام مطالعــة اکتشــافی ممکــن اســت انجــام مراحــل بعــدی پژوهــش بــا

تغییراتــی همــراه باشــد.

دسترســی بــه ایــن ابــزار در اردیبهشــت  1396انجــام شــد .چهــار بخــش مختلــف آن (نمــای

کلــی ،محکزنــی ،همــکاری ،و روندهــا) ازنظــر چگونگــی تحلیــل اطالعــات و بهطــور خــاص

از نظــر نــوع تحلیــل ،موجودیــت تحلیلشــده و فیلدهــای مــورد تحلیــل مطالعــه شــدند .ابتــدا ،از

طریــق مــرور متــون حــوزة تحلیــل اطالعــات ،مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا 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

و ســعی شــد از درون متــون حــوزة تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا ،مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات
پژوهشهــا اســتخراج و دســتهبندی گــردد .بــر ایــن اســاس ،ابــزار ســنجش کیفیــت «ســایول»،

چکلیســت محقــقســاخته اســت کــه از مطالعــات ارائهشــده در جــدول  ،1بهدســت آمــده اســت.
ایــن ابــزار ،توســط پنــج نفــر از افــراد صاحبنظــر حــوزة علــم اطالعــات مــورد نظرســنجی و تأییــد

قــرار گرفتــه اســت.

جدول  .1مؤلفههای بررسی ابزارهای تحلیل اطالعات پژوهشها
مؤلفه اصلی

مؤلفههای فرعی

توصیف

درک محتوای کلی مجموعه ()Shrikumar 2013; Toussaint, and Capponi 1997
دورنما از ابرداده ()Shrikumar 2013
مرور متون بازیابیشده ()Kando 1999
خالصه متون ()Kando 1999
نمایش هر واحد متن ()Kando 1999
نمایش توزیع دادهها بهصورت جدول و نمودار (گنجی )1382
بیان اهداف نمایش (گنجی )1382
بیان خصوصیات توزیع (گنجی )1382
چکیدة گزارش آخرین پیشرفتها ()Wilhelmy and Brown 1968

طبقهبندی

ساختار سطوح متن هر منبع ()Kando 1999
گروهبندی اطالعات و دادهها در مقولههای فرعی (گنجی )1382
بیان مقولهها با متغیرهای مناسب تازه (گنجی )1382
مجموعهسازی عبارات ،جمالت و مدارک در گروههای سفارشی برای تحلیل ()Shrikumar 2013

تجزیه و
تحلیل

نمایش ارتباط معنایی دیدگاههای مقاالت ()Sugimoto, Hori and Ohsuga 1996
استقالل ،همبستگی یا بستگی منطقی میان متغیرها یا ترکیبی از آنها (گنجی )1382
تحلیل زبانشناختی()Toussaint and Capponi 1997
تحلیل همرخدادی ()Toussaint and Capponi 1997

761

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

مؤلفه اصلی

مؤلفههای فرعی

ارزیابی

جداسازی و مقایسة زیرمجموعههای دادهها مطابق با ترکیب جستوجوها و فیلترهای ابرداده
()Shrikumar 2013
مقایسة قطعههای مرتبط در منابع بازیابیشده در میان متون چندگانه جهت کمک به کاربر در بررسی،
تحلیل ،مقایسه و یکپارچهسازی متون ()Kando 1999
مقایسة نتایج مشاهدهشده با نتایج مورد انتظار و اعالم نتایج معتبر و نامعتبر و ارزیابی روشها (گنجی
)1382

اکتشاف
اطالعات و
ترکیب

شناخت شکافها در دانش موجود ()Wilhelmy and Brown 1968
تولید اطالعات جدید از اطالعات موجود (تحلیل محتوا /فراتحلیل /کتابسنجی) (علیدوستی و
همکاران )Wilhelmy and Brown 1968; 1386 ،1388
تدوین فرضیههای جدید (گنجی )1382
تحلیل تازة دادههای موجود (گنجی )1382
ارائة شرایط تأیید فرضیههای تازه (گنجی )1382
کمک به تصمیمگیری ()Wilhelmy and Brown 1968
توصیههایی برای برنامههای پژوهشی ()Wilhelmy and Brown 1968
توصیههایی برای فرمولبندی سیاستها ()Wilhelmy and Brown 1968
اکتشاف اطالعات ()Hsiao 2010; Zhu and Chen 2007

مدیریت
اطالعات و
تعامل

جستجوی هر واحد متن ()Kando 1999
شخصیسازی پرسوجوها ()Kolman 2014
ناوبری به کمک حافظه ()Kolman 2014
مصورسازی ()Sugimoto, Hori and Ohsuga 1996

بــر ایــن اســاس تحلیــل اطالعــات پژوهشــی شــامل مؤلفههــای توصیــف ،طبقهبنــدی،

ذخیرهســازی ،تجزیــه و تحلیــل ،ارزیابــی ،اکتشــاف اطالعــات و ترکیــب و مدیریــت اطالعــات
و تعامــل اســت.

 .4معماری «سایول»

«ســایول» دارای چهــار بخــش اصلــیِ نمــای کلــی ،محکزنــی ،همــکاری ،و روندهاســت .هــر

کــدام از ایــن بخشهــا در ادامــه ،از طریــق مشــاهدة ابــزار «ســایول» معرفــی میگــردد.
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 .1-4نمای کلی

ایــن بخــش یــک نمــای کلــی ســطح بــاال از عملکــرد پژوهشــی در مؤسســة مــورد نظــر و

دیگــر مؤسســات ،کشــورها و گــروه پژوهشــگران ارائــه میدهــد کــه در آن خروجیهــای علمــی

بــر اســاس دادههــای «اســکوپوس» تحلیــل میشــود .بنابرایــن ،هــدف ایــن بخــش ارائــة دیــدی
کلــی از پژوهــش اســت .تحلیــل عملکــرد کلــی پژوهــش ،ارائــة شــاخصهای عملکــرد ،تحلیــل
مؤسســات همکاریکننــدة برتــر ،تحلیــل نویســندگان ،تحلیــل منابــع «اســکوپوس» و تحلیــل

شایســتگی پژوهشــی 1تحلیلهایــی اســت کــه در ایــن بخــش انجــام میشــود.
 .2-4محکزنی

مقایســه و ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی مؤسســة مــورد نظــر بــا دیگــر مؤسســات ،پژوهشــگران

و گروههــای پژوهشــگران ،کشــورها و  ...بــا اســتفاده از گســترة گوناگونــی از ســنجهها در یــک

محــدودة زمانــی توســط بخــش محکزنــی انجــام میشــود.
 .3-4همکاری

ایــن بخــش بــه کشــف شــبکههای همــکاری بیــن مؤسســات ،پژوهشــگران و کشــورها

میپــردازد .تحلیــل مؤسســات و کشــورهای همکاریکننــده و میــزان همــکاری ،شناســایی
ســازمانهای مناســب همــکاری ،شناســایی همکاریهــای جــاری 2و همکاریهــای بالقــوة

3

مؤسســه یــا کشــوری خــاص قابــل مشــاهده اســت .همکاریهایــی کــه اکنــون انجــام شــده یــا در

حــال انجــام اســت ،همکاریهــای جــاری هســتند .در مقابــل ســازمانهایی کــه هنــوز بــا مؤسســه
همــکاری نکــرده ولــی در حــوزة کاری مؤسســه مــد نظــر هســتند ،همــکار بالقــوه هســتند.
 .4-4روندها

در ایــن بخــش روندهــای علمــی حــال حاضــر در یــک یــا چنــد حــوزة موضوعــی یــا مجموعــة

داده بــرای شناســایی راهبردهــای پژوهشــی جدیــد ،یافتــن فرصتهــای همــکاری و حوزههــای
موضوعــی نوظهــور ارائــه میشــود و بــا انتخــاب یــک موضــوع خــاص تحلیلهــای زیــر را ارائــه

میدهــد :ارائــة عملکــرد پژوهشــی کلــی ،نمایــش لیســت انتشــارات ،تحلیــل عبــارات کلیــدی
)1. competency (research strengths
2. current collaboration
3. potential collaboration
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حــوزة موضوعــی بهصــورت ابــری ،و تحلیــل موضوعــی مؤسســات .ایــن بخــش میتوانــد جهــت

انتخــاب موضــوع پژوهــش ،مشــاهدة رونــد حرکــت قطبهــای علمــی ،بررســی حــوزة موضوعــی
از نظــر مشــارکتکنندگان 1مثــل مؤسســات ،کشــورها ،نویســندگان کــه میتوانــد بــرای پژوهــش و

جــذب اســتاد ،همــکاری علمــی ،مشــورت ،مطالعــه و نظایــر آن کاربــرد داشــته باشــد ،مفیــد باشــد.
ـایول» و بــا مشــاهدة مســتقیم و تحلیــل بخشهــای
توسـ |ـط «سـ
شــده
ارائه
ﺷﻤﺎرة x
دورة xx
| 13
ـب xx
بــا توجــه بــه مطالـ X

مختلــف «ســایول» ســعی شــد در یــک نمــای کلــی نــوع تحلیــل بخشهــای مختلــف آن روی
نمــوداری نمایــش داده شــود (شــکل .)1

شکل  .1نمای کلی نوع تحلیل در بخشهای مختلف «سایول»
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﺳﺎﻳﻮل«

ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
.5
ﻫﺎيپژوهش
های
 .5یافته

ﺳﺆال اول :اﺑﺰار »ﺳﺎﻳﻮل« از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
سؤال اول :ابزار «سایول» از نظر تحلیل اطالعات پژوهشها چگونه است؟

ﭼﻬﺎر ﺑﺨـﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤـﺎي ﻛﻠـﻲ ،ﻣﺤـﻚزﻧـﻲ ،ﻫﻤﻜـﺎري و روﻧـﺪﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت
چهــار بخــش شــامل نمــای کلــی ،محکزنــی ،همــکاری و روندهــا از نظــر تحلیــل اطالعــات
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
گرف«ــت.
ﻫﺎيـ»ـرار
ﺑﺨﺶــی ق
ـورد بررس
ﻫﺮهــا مـ
پژوهش
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در
ﺳﺎﻳﻮل
ﻛﺪام از
ﺟﺪولﻫﺎي  2ﺗﺎ  6ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻣـﻮرد »ﺳـﺎﻳﻮل« در آن اراﺋـﻪ
1. contributors
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ
در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪاول اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﻣﻮرد آنﻫـﺎ
 764ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺪاقﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺰار »ﺳﺎﻳﻮل« ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در
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هــر کــدام از بخشهــای «ســایول» تحلیلهــای متفاوتــی ارائــه میدهنــد .هــر کــدام از ایــن

بخشهــا در جدولهــای  2تــا  6تحلیــل شــده اســت و مصداقــی از تحلیــل مــورد نظــر در مــورد

«ســایول» در آن ارائــه گردیــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر از نــوع اکتشــافی
اســت ،برخــی مؤلفههــای جدیــد نیــز در طــول بررســی شناســایی شــد کــه در جــداول افــزوده

شــده اســت و در بخشهــای بعــدی در مــورد آنهــا صحبــت خواهــد شــد .قابــل ذکــر اســت کــه
در مــورد مؤلفههــای فرعــی ممکــن اســت گاهــی بــا توجــه بــه مصداقهــای موجــود در ابــزار

«ســایول» ،برخــی مــوارد در هــر بخــش بهطــور متفاوتــی ارائــه شــود کــه در نهایــت ،ســعی میشــود

ایــن مــوارد یکدســت شــده و دســتهبندی و چارچــوب بهتــری بــه مؤلفههــا داده شــود.
¡تحلیلهای بخش نمای کلی

در جــدول  ،2تحلیلهــای بخــش نمــای کلــی نمایــش داده شــده اســت .ایــن بخــش شــامل

تحلیــل عملکــرد کلــی پژوهــش ،تحلیــل مؤسســات همکاریکننــده ،نویســندگان ،تحلیــل منابــع
«اســکوپوس» و تحلیــل شایســتگی پژوهشــی اســت.

جدول  .2نوع تحلیل بخش نمای کلی در «سایول»
مؤلفة اصلی مؤلفة فرعی

توصیف

درک محتوای کلی
مجموعه
ارائة فهرست ابردادهها

مصداق در سایول

دورنمای کلی از موضوعات؛ ارائة درصد رشد؛ تحلیل خروجیهای
علمیدانشگاهها؛ تعیین مزیت نسبی دانشگاه در پژوهش
ارائة لیست انتشارات با امکان فیلت؛ ارائة فهرست شایستگیهای پژوهشی

ارائة اطالعات جزئی
موجودیت

ارائة تعداد انتشارات ،استنادات ،نویسندگان ،تأثیر استناد وزن دادهشده حوزه
و استنادات متوسط به هر انتشار و درصد آن نسبت به دورههای گذشت؛
اطالعات هر نویسنده شامل استنادات ،تعداد انتشارات ،اچ-ایندکس 2و
3
استنادات هر انتشار؛ ارائة اطالعات جامع از جزئیات هر شایستگی پژوهشی

بیان خصوصیات توزیع

بیان فیلدهای تحلیلشده در نمودارهای ارائهشده

1

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

 .3در جدول  3به آنها پرداخته شده است.
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تجزیه و
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نمایش ارتباط معنایی
میزان همبستگی متغیرها
تحلیل استنادی

مصداق در سایول

انتشارات دارای استنادات بیشتر؛ انتشارات در مجالت معتبر بر اساس
«اسجیآر»« ،آیپیپی» و «اسنیپ»1؛ انتشارات همنویسنده با مؤسسات
دیگر کشورها؛ درصد خروجی همکاری علم و صنعت؛ تعداد انتشارات با
نویسندگان همکار؛ استنادات ،تعداد انتشارات و اچ-ایندکس
نمای شایستگیهای پژوهشی ،هر شایستگی پژوهشی را نسبت به حوزة
علمیمرتبط با آن نمایش میدهد

خوشهبندی
شناخت شکافها در
دانش موجود

اکتشاف

کمک به تصمیمگیری

مشاهدة موضوعاتی که روی آنها کمتر کار شده؛ مشاهدههای خألهای
موجود با کمک اطالعات شایستگی پژوهشی
کمککننده در انتخاب موضوع برای پژوهش؛ کمککننده در انتخاب
مؤسسه و افراد مناسب برای همکاری؛ با ارائة شایستگی پژوهشی در
تصمیمگیری کاربر دخیل میشود؛ کمککننده در انتخاب مؤسسه و نویسندة
مناسب برای همکاری

تحلیل تازة دادههای
موجود

امکان تحلیلهای تازه با اطالعات شایستگیهای پژوهشی

تولید اطالعات جدید

ارائة شایستگیهای پژوهشی

توصیة برنامههای
پژوهشی

ارائة شایستگیهای پژوهشی که امکان برنامهریزی پژوهشی را ممکن میسازد

فرمولبندی سیاستها

با ارائة شایستگیهای پژوهشی امکان سیاستگذاری پژوهشی فراهم میشود

ارزیابی

جداسازی و مقایسة
زیرمجموعهها

مدیریت
اطالعات و
تعامل

فیلترسازی

مقایسة موضوعات در سالهای مختلف؛ مقایسة شاخصها در سالهای
مختلف؛ مقایسة مؤسسات ،حوزههای موضوعی و منابع «اسکوپوس» هر
نویسنده؛ مقایسة بخشبندیهای منابع «اسکوپوس»؛ مقایسة شایستگیهای
پژوهشی یک موجودیت
با نویسنده و مؤسسات و کشورها ،منابع «اسکوپوس» ،حوزههای موضوعی،
سال انتشار ،انواع انتشار؛ فیلترسازی شایستگیهای پژوهشی

ذخیرهسازی

با فرمت «سیاسوی»« ،اکسل» و «پیدیاف»

جستوجوی هر واحد
متن

امکان جستوجو در میان شایستگیهای پژوهشی

مصورسازی با نمودار
دایرهای

نمایش موضوعات و درصد آنها؛ تعداد انتشارات و درصد از کل؛ انتشارات
دارای استنادات بیشتر2؛ انتشارات در مجالت معتبر3؛ همکاریهای بینالمللی؛
همکاری علم با صنعت؛ مقایسة مؤسسات ،حوزههای موضوعی و منابع
«اسکوپوس» برای هر نویسنده؛ نمایش رابطة شایستگیهای پژوهشی با
یکدیگر و نسبت به حوزة علمی مرتبط با آن

3. publications in top journal percentiles
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مصورسازی با نمودار
میلهای

خروجی علمی در حوزههای مختلف :در هر حوزه در نمودار در سالهای
مختلف چقدر مقاله وجود داشته؛ موضوعات مختلف که با انتخاب هر میله
(موضوع) میتوان تعداد انتشارات و ضریب تأثیر آن را مشاهده کرد؛ نمایش
مؤسسات همکار برتر بر اساس تعداد انتشارات با نویسندگان همکار؛ مقایسة
بخشبندیهای منابع» اسکوپوس»

مصورسازی با ماتریس

نمایش رابطة شایستگیهای پژوهشی با یکدیگر و نسبت به حوزة علمی مرتبط
با آن

مصورسازی با جدول

لیست انتشارات؛ لیست شایستگیهای پژوهشی؛ بررسی مؤسسة مورد نظر برای
همکاری؛ بررسی مؤسسات یک کشور برای همکاری؛ مشاهده نویسندگان
برتر بر اساس تعداد انتشارات با امکان دستهبندی کردن بر اساس سال،
استنادات ،تعداد انتشارات و اچ-ایندکس در یک دورة زمانی دانشمندان یک
درصد بودن (صد نویسندة برتر)

بخــش نمــای کلــی در «ســایول» ،خــود دارای بخشهــای تحلیــل عملکــرد کلــی پژوهــش،

تحلیــل مؤسســات همکاریکننــده ،نویســندگان ،تحلیــل منابــع «اســکوپوس» و تحلیــل شایســتگی

پژوهشــی اســت .بخــش نمــای کلــی بــه بررســی کلــی یــک موجودیــت میپــردازد و نمــای کلــی
از آن را بهدســت میدهــد .بــر همیــن اســاس ،تحلیــل از نــوع توصیــف در آن نقــش مهم ـیدارد و

ایــن نــوع تحلیــل در ســطح وســیعی در بخــش نمــای کلــی پایــگاه وجــود دارد .همچنیــن بهطــور

کلــی ،مؤلفــة مصورســازی در کل فضــای «ســایول» وجــود دارد کــه در جــداول نیــز قابــل مشــاهده
اســت .بخــش تحلیــل شایســتگی پژوهشــی در مؤلفــة اکتشــاف عملکــرد مناســبی دارد .بهدلیــل
اینکــه تحلیلهــای جدیــدی روی دادههــای موجــود ارائــه میدهــد ،حوزههــای علمــیهســته

را کشــف میکنــد ،و شــکاف علمــی در حــوزهای خــاص را نشــان میدهــد ،و ایــن مــوارد بــه

تصمیمگیــری بــرای انتخــاب موضــوع ،سیاســتگذاری و تعریــف پژوهــش میانجامــد.

شایســتگی پژوهشــی یکــی از تحلیلهــای جالــب توجــه در «ســایول» و در بخــش نمــای کلــی

اســت .شایســتگی پژوهشــی بــه تحلیــل اینکــه چــه درصــدی از پژوهــش اصالــت 1علمــی الزم

برخــوردار هســتند ،میپــردازد .تحلیــل خروجیهــای علمــیدانشــگاهها ،تحلیــل هماســتنادی،

خوشــهبندی و تحلیلهــای پیچیــدة دیگــری در ایــن بخــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

خروجیهــای علمــی خوشــهبندی میشــود و مزیتهــای نســبی دانشــگاه در پژوهشهــا بــر
اســاس خوشــهها بهدســت میآیــد.

1. originality
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ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻪ درﺻﺪي از ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﺎﻟﺖ 1ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ،

ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﻢاﺳـﺘﻨﺎدي ،ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨـﺪي و ﺗﺤﻠﻴـﻞﻫـﺎي
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺧﺮوﺟـﻲﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺧﻮﺷـﻪﺑﻨـﺪي
ﭘﻴﭽﻴﺪة دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد
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ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﺟﺪول ،ﻧﻘﺸﻪ ،ﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﻪ اراﺋـﻪ
شایســتگی پژوهشــی ،در قالبهــای جــدول ،نقشــه ،یــا ماتریــس بــرای یــک کشــور یا مؤسســه
ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  ،2ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهاي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ارائــه میشــود .شــکل  ،2نمایــش دایــرهای شایســتگیهای پژوهشــی ایــران را نشــان میدهــد.

شکل  .2نمایش دایرهای شایستگیهای پژوهشی ایران در سال 2015
ﺷﻜﻞ  .2ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهاي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 2015

در اﺑﺰار »ﺳﺎﻳﻮل« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫـﺮ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ،
در ابــزار «ســایول» عــاوه بــر لیســت شایســتگیهای پژوهشــی بــا انتخــاب هــر شایســتگی

پژوهشــی ،اطالعــات جامعــی از آن ارائــه میشــود .ایــن جزئیــات جامــع شــامل نوارابزار1هــای

1

. originality
ـی
خالصــه ،روندهــا ،حــوزة موضوعــی ،کشــورها ،مؤسســات ،نویســندگان ،مقایســه و روششناسـ
اســت کــه هــر تِــب بهطــوری کامــ ً
ا مفصــل بــه تحلیــل اطالعــات مرتبــط بــا آن شایســتگی

پژوهشــی میپــردازد .در جــدول  ،3مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات ارائهشــده در مــورد هــر

شایســتگی پژوهشــی قابــل مشــاهده اســت.

جدول  .3مؤلفههای تحلیل اطالعات ارائهشده در مورد هر شایستگی پژوهشی
مؤلفة اصلی مؤلفة فرعی
توصیف

مصداق در سایول

درک
کلیدواژههــای برتــر در کشــور یــا ســازمان؛ نویســندههای برتــر؛ موضوعــات برتــر؛
محتوای کلی
مجــات برتــر؛ بررســی شایســتگی پژوهشــی در ســالهای مختلــف بــر اســاس معیارهــای
مجموعه
مختلفــی ماننــد تعــداد انتشــارات ،تعــداد اســتنادات و رونــد تغییــر آنهــا؛ مشــاهده و بررســی
موضوعهــای فرعــی آن شایســتگی پژوهشــی و موضوعــات برتــر در آن شایســتگی
پژوهشــی؛ مشــاهده و بررســی کشــورها در آن شایســتگی پژوهشــی؛ مشــاهده و بررســی
مؤسســات در آن شایســتگی پژوهشــی؛ مشــاهده و بررســی نویســندگان آن شایســتگی
پژوهشــی و نویســندگان برتــر در آن شایســتگی پژوهشــی؛ تحلیــل چگونگــی رســیدن بــه
ایــن شایســتگی پژوهشــی مث ـ ً
ا بــه ایــن دلیــل کــه تعــداد مقــاالت زیــادی دارد ،اینکــه
چــه معیارهایــی داشــته و چــه معیارهایــی را نداشــته .معیارهــای شایســتگی پژوهشــی ممتــاز:
دریافــت اســتناد از بــزرگان یــک حــوزه ،پیشــرو بــودن در جهــان از نظــر تولیــد در ایــن
حــوزه ،پیشــرو بــودن در جهــان از نظــر اســتنادات در ایــن حــوزه ،پیشــرو بــودن در جهــان
از نظــر نــوآوری در ایــن حــوزه
1. tab
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ارائه اطالعات بــا انتخــاب هــر کشــور اطالعــات جزئــی هــر کشــور و دیگــر شایســتگیهای پژوهشــی آن
جزئی
موجودیت نمایــش داده میشــود؛
بــا انتخــاب هــر مؤسســه اطالعــات جزئــی هــر مؤسســه و دیگــر شایســتگیهای پژوهشــی
آن نمایــش داده میشــود؛ بــا انتخــاب هــر نویســنده ،لیســت کلیدواژههــای آن نویســنده
در آن شایســتگی پژوهشــی ارائــه میشــود.
ارائة فهرست
ابردادهها

کلیدواژههای برتر در کشور یا سازمان؛ نویسندههای برتر؛ موضوعات برتر؛ جالت برتر

بیان
خصوصیات
توزیع

مراحــل ایجــاد ایــن شایســتگی پژوهشــی :اســتخراج مقــاالت ،خوشــهبندی بــر اســاس
تحلیــل هماســتنادی ،انتخــاب خوشــههایی کــه موجودیــت مــورد نظــر ،بــرای مثــال
کشــور ایــران ،در آن حضــور قابــل مالحظـهای داشــته ،ایجــاد شایســتگیهای پژوهشــی بــا
گروهبنــدی خوشــههای انتخابــی؛

طبقهبندی

بیان مقولهها
با متغیرهای
مناسب تازه

ارزیابی

جداسازی مقایســة کلیدواژههــا ،نویســندهها ،موضوعــات و مجــات شایســتگی پژوهشــی؛مقایســه
و مقایسة
زیرمجموعهها مناطــق مختلــف در مــورد تعــداد انتشــارات ،اســتنادات ،و ...؛ تحلیــل و مقایســة دو مؤسســة
مــورد انتخــاب در یــک شایســتگی پژوهشــی بــر اســاس کلیدواژههــا یــا حوزههــای
موضوعــی در نمــودار میلــهای و همچنیــن مقایســة تعــداد انتشــارات ،اســتنادات ،رشــد
ســاالنه ،رتبــة کل ایــن حــوزه و انتشــارات مشــترک

مدیریت
اطالعات و
تعامل

مدیریت
اطالعات و
تعامل

طبقهبنــدی تعــدادی از شایســتگیهای پژوهشــی بهعنــوان شایســتگیهای پژوهشــی
ظهوریافتــه ،مثــ ً
ا در ایــران ،یــا شایســتگیهای پژوهشــی ممتــاز

راهنما

توضیح چگونگی مطالعة گراف خوشههای شایستگی پژوهشی

ذخیرهسازی

اســتخراج و ذخیــرة لیســت موضوعــات ،کشــورها ،مؤسســات و نویســندگان بهصــورت
«ســیاسوی»« ،اکســل»  ،و «پــیدیاف»

فیلترسازی

فیلتر مکان جغرافیایی؛ فیلتر مؤسسات

نمودار خطی

بررســی تعــداد انتشــارات ،تعــداد اســتنادات و  ...رونــد تغییــر آنهــا در آن شایســتگی
پژوهشــی در ســالهای مختلــف

نمودار میلهایمؤسســات ،کشــورها ،کلیدواژههــا ،نویســندهها ،موضوعهــای فرعــی ،دســته مجــات و
مجــات برتــر در هــر شایســتگی پژوهشــی

جدول

مؤسســات ،کشــورها ،کلیدواژههــا ،نویســندهها ،موضوعهــای فرعــی ،دســته مجــات و
مجــات برتــر در هــر شایســتگی پژوهشــی

گراف

نمایش گراف خوشههای شایستگی پژوهشی

¡تحلیلهای بخش محکزنی

بخــش محکزنــی بــه ارزیابــی عملکــرد و مقایســة عملکــرد موجودیتهــا میپــردازد.

جــدول  ،4بــه مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات ایــن بخــش میپــردازد.
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جدول  .4مؤلفههای تحلیل اطالعات بخش محکزنی
مؤلفة
اصلی
توصیف

مؤلفة فرعی

مصداق در سایول

درک
محتوای کلی
مجموعه

ارزیابــی عملکــرد مؤسســه ،کشــور ،پژوهشــگر ،مجموعــه انتشــارات یــا حــوزه پژوهشــی
یــا گروهــی از اینهــا

بیان
خصوصیات
توزیع

شــامل ســه بُعــد (نمــودار  xو  yشــامل ســنجههای مختلــف قابــل انتخــاب x .مثــل خروجــی
علمــی y ،...مثــل ســال ،تعــداد اســتنادات ،همــکاری علمــیو صنعــت ،تأثیــر همــکاری
علــم و صنعــت ،اســتنادات هــر مقالــه ،همــکاری انتشــارات مــورد اســتناد ،اچ-ایندکــس،
 ،...بُعــد ســوم مثــل همــکاری تعــدادی مجــات ،اچ-ایندکــس...

تجزیه و
تحلیل

میزان
همبستگی
میان متغیرها

از طریق نمایش روی نمودار خطی

اکتشاف

تحلیل تازه
دادههای
موجود

با مطالعة نمودار خطی و مقایسهها

ارائة شرایط
تأیید
فرضیههای
تازه

با مطالعة نمودار خطی و مقایسهها

شناخت
شکافها

مشاهدة موضوعاتی که روی آنها کمتر کار شده در هنگام مقایسه

تولید اطالعات
جدید

با مطالعة نمودار خطی و مقایسهها

کمک به
تصمیمگیری

با مطالعة نمودار خطی و مقایسهها

فرمولبندی
سیاستها

با مطالعة نمودار خطی و مقایسهها

ارزیابی

جداسازی و
مقایسه

مدیریت
اطالعات و
تعامل

راهنما

مقایســة عملکــرد دو یــا چنــد مؤسســه ،کشــور ،پژوهشــگر ،مجموعــة انتشــارات یــا
حــوزة پژوهشــی یــا گروهــی از اینهــا /ارزیابــی عملکــرد مؤسســه ،کشــور ،پژوهشــگر،
مجموعــه انتشــارات یــا حــوزة پژوهشــی یــا گروهــی از اینهــا بــر اســاس معیارهــای
ســنجش

اکتشاف

ذخیرهسازی
فیلترسازی
نمودار خطی
جدول

ارائة عالئم کمکی برای نمودارها
امکان گزارشگیریهای کامل
بر اساس مؤسسات ،کشورها ،حوزههای موضوعی ،سال
ارزیابــی عملکــرد مؤسســه ،کشــور ،پژوهشــگر ،مجموعــة انتشــارات یــا حــوزة پژوهشــی
یــا گروهــی از اینهــا

اصــل تحلیــل در بخــش محکزنــی روی ارزیابــی تمرکــز دارد کــه منجــر بــه اکتشــاف

میشــود .بنابرایــن ،ایــن دو مؤلفــة تحلیــل در ایــن بخــش پررنــگ هســتند.
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¡تحلیلهای بخش همکاری

بخــش همــکاری بــه تحلیــل همکاریهــای بالقــوه و جــاری مؤسســات و کشــورها میپــردازد.

جــدول  ،5مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات ایــن بخــش را نشــان میدهــد.

جدول  .5مؤلفههای تحلیل اطالعات بخش همکاری
مؤلفة اصلی مؤلفة فرعی
توصیف

تجزیه و
تحلیل

اکتشاف

مصداق در سایول

درک
محتوای کلی
مجموعه

نمایش تعداد مؤسسات و کشورهای همکار در هر منطقه

ارائة اطالعات
جزئی
موجودیت

نمایــش جزئیــات هــر مؤسســة همــکار جــاری و بالقــوه (تعــداد همــکاران ،تعــداد
اســتنادات ،همنویســندگی جــاری و همنویســندگی بالقــوه از هــر مؤسســه (لیســتی
از افــراد کــه تــا بــه حــال بــا آنهــا همــکاری نشــده ،بــا مشــخصات و انتشــارات و
همکاریهــای ایشــان بــرای همــکاری بــا آنهــا و نــوع همکاریهایــی کــه میتــوان بــا
آنهــا داشــت)؛ نمایــش جزئیــات هــر پژوهشــگر (انتشــارات ،مجــات ،اچ-ایندکــس،
تعــداد اســتنادات ،در کــدام دســته مجــات)

میزان همبستگی تحلیل همکاری بین مؤسسات ،پژوهشگران و کشورها

میان متغیرها
تحلیل
همرخدادی

تحلیل همنویسندگیها

تحلیل تازة
دادههای
موجود

شناسایی همکاریهای جاری و بالقوه در موضوعی خاص

ارائه شرایط
تأیید
فرضیههای
تازه

شناسایی همکاریهای جاری و بالقوه در موضوعی خاص

شناخت
شکافها در
دانش موجود

شناسایی همکاریهای بالقوه در موضوعی خاص

تولید
اطالعات
جدید

شناسایی همکاری ها

کمک به
تصمیمگیری

شناســایی مؤسســات یــا کشــورهای همکاریکننــدة جــاری یــا بالقــوه بــرای
تصمیمگیــری در خصــوص همکاریهــای آینــده

توصیة
برنامههای
پژوهشی

بــرای مثــال ،بــرای ســفر یــک نفــر از یــک مؤسســه بــه یــک کشــور بــرای شناســایی
ســازمانهای مناســب مذاکــره در آن کشــور و اینکــه بهطــور کلــی ،در کجاهــای دنیــا
میتــوان همــکاری بالقــوه داشــت.

فرمولبندی
سیاستها

شناسـایی مؤسسـات یـا کشـورهای همکاریکننـدة جـاری یـا بالقـوه بـرای تصمیمگیری
در خصـوص همکاریهـای آینـده
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مؤلفة اصلی مؤلفة فرعی

مصداق در سایول

ارزیابی

جداسازی
و مقایسة
زیرمجموعهها

امــکان مقایســة وضعیــت دو مؤسســه بــرای همکاریهــا و نمایــش جزئیــات هــر مؤسســة
همــکار جــاری و بالقــوه

مدیریت
اطالعات و
تعامل

ذخیرهسازی

امکان استخراج اطالعات

نقشه
جدول

همکاریها در مکانهای مختلف دنیا
مقایسة مؤسسات همکار بالقوه و جاری /همنویسندههای جاری و بالقوه

نمودار
دایرهای

میزان همنویسندگی بر اساس تفکیک موضوع

نمودار میلهای

میزان همنویسندگی بر اساس تفکیک موضوع

مؤلفــة اکتشــاف در ایــن بخــش بــا تجزیــه و تحلیلهایــی کــه انجــام میدهــد قابــل توجــه

اســت و بــا شناســایی همکاریهــای جــاری و بالقــوه در موضوعــی خــاص بــه تصمیمگیــری بــرای
همــکاری آینــده کمــک میکنــد.
¡تحلیلهای بخش روندها

جدول  ،6مؤلفههای تحلیل بخش روندها را از ابزار «سایول» نشان میدهد.
جدول  .6مؤلفههای تحلیل بخش روندها
مؤلفه
اصلی
توصیف

تجزیه و
تحلیل
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مؤلفه فرعی

مصداق در سایول

درک
محتوای
کلی
مجموعه

ارائـة عملکـرد کلی پژوهشـی :تعـداد خروجـی علمی ،تعـداد مشـاهدات ،تعداد اسـتنادات،
همکاریهـای بینالمللـی بـا یـک نمـای کلـی در یـک بـازة زمانی

ارائه
اطالعات
جزئی
موجودیت

انتخـاب هـر عبـارت و مشـاهدة جزئیـات (میـزان ربـط ،میزان رشـد و نـزول)؛ جزئیـات فرد:
تعـداد انتشـارات ،تعـداد اسـتنادات ،تعـداد دانلودهـا ،حوزههـای کارکـرده و میـزان آن،
بیشـترین حوزههـای مـورد فعالیت ،درصـد همـکاری بینالمللی ،درصد همـکاری با صنعت

بیان
خصوصیات
توزیع

ارائة عالئم کمکی برای نمودارها

میزان
همبستگی
میان متغیرها

تحلیـل عبـارات کلیـدی بهصـورت ابـری؛ تحلیـل هـر عبـارت کلیـدی روی نمـودار خطی؛
مقایسـة عبـارات کلیـدی بـا یکدیگـر روی نمـودار از نظـر تعـداد مقـاالت آن کلیـدواژه و
تعـداد تکـرار عبارات
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مؤلفه
اصلی
اکتشاف

مؤلفه فرعی

مصداق در سایول

تحلیل تازه
دادههای
موجود

نمـودار پیشـرفت علمـیدر بـازة زمانی؛ بررسـی حوزه از نظـر مشـارکتکنندگان و باالترین
کشـورها ،باالترین نویسـندهها

شناخت
شکافها

شناخت شکافها در بازههای زمانی مختلف

تولید
اطالعات
جدید

قطبهای علمی به کدام سمت میروند؛ یافتن فرصتهای همکاری و ستارههای نوظهور

کمک به
تصمیمگیری

مفید برای انتخاب موضوع پژوهش

توصیة
برنامههای
پژوهشی

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

فرمولبندی
سیاستها

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

ارزیابی

جداسازی و
مقایسه

مدیریت
اطالعات
و تعامل

ذخیرهسازی

مدیریت
اطالعات
و تعامل

مقایسـة عبـارات بـا همدیگـر بـر روی نمـودار از نظـر تعـداد مقـاالت آن عبـارت و تعـداد
تکـرار عبـارات؛ مقایسـة موجودیتهـای مختلـف یـک حـوزة موضوعـی از نظـر خروجـی
علمـی در سـالهای مختلـف
امکان استخراج اطالعات

فیلترسازی

محـدود بـه مـکان یـا زمـان خـاص ،مشـخص کـردن سـنجههای مختلـف بـرای نمـودار
پیشـرفت علمـی در زمـان

جدول

نمایـش لیسـت انتشـارات؛ مقایسـة موجودیتهـای مختلـف یـک حـوزة موضوعـی از نظـر
خروجـی علمـی در سـالهای مختلـف

نمودار
خطی

ارائـة عملکـرد پژوهشـی کلـی؛ نمایـش خروجـی علمـی عبـارات کلیـدی انتخابشـده بـر
اسـاس سـال؛ مقایسـة موجودیتهـا از نظـر خروجـی علمـی در سـالهای مختلـف

نمایش ابری

تحلیل عبارات کلیدی بهصورت ابری

نقشه

مقایسـة مؤسسـات و کشـورهای برتـر حـوزة موضوعـی از نظـر خروجی علمی در سـالهای
مختلف

ایــن بخــش نیــز بهخصــوص بــا مصورســازیهای خــود در جهــت مؤلفــة اکتشــاف

بهخوبــی عمــل کــرده اســت و بــا ارائــة پیشــرفتهای علمــی ،شــکافها ،قطبهــای علمــی،

مشــارکتکنندگان ،فرصتهــای همــکاری ،تعییــن اســتراتژیهای پژوهشــی جدیــد و نظایــر آن

بــه تحلیلهــای اکتشــافی کمــک میکنــد.
¡سایر بخشهای «سایول»

عــاوه بــر مــوارد تحلیلــی ذکرشــده در بخشهــای «ســایول» ،مــوارد دیگــری نیــز هســتند کــه
773

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

ایــن تحلیلهــا را کاملتــر میکنــد:

گزارشگیریهای مختلف از بخشهای مختلف «سایول»

«مــایســایول»( 1بخــش شخصیســازی در «ســایول» کــه امــکان انجــام برخــی پیکربندیهــا و
تنظیمــات مشــخص ،تغییــرات ،گروهبنــدی ،مشــخصکردن کشــور اصلــی و مؤسســة اصلــی،

مشــخصکردن حــوزة موضوعــی و ایجــاد گروههــا را میدهــد).

مرتبســازیها (امــکان ردیــف کــردن فهرس ـتهای مختلــف بــر اســاس فیلدهــای مختلــف
ارائهشــده در جــداول)

ســؤال دوم :بــا توجــه بــه ســاختار پایــگاه «ســایول» ،مهمتریــن مؤلفههــای تحلیــل اطالعــات
پژوهشــی بــرای طراحــی ســامانههای نرمافــزاری تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام
اســت؟
بــا بررســیهای انجامشــده ،برخــی مؤلفههــا کــه شــامل مؤلفههــای بررســی ابزارهــای

تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا بــود ،بــه جــدول  ،1افــزوده میشــود .ایــن مؤلفههــا عبارتانــد از:

راهنماهــا ،ذخیرهســازی ،فیلترســازی ،ارائــة فهرســت ابــرداده ،بررســی شــاخصهای علمســنجی

و ارائــة اطالعــات جزئــی موجودیــت .همچنیــن ،در طبقهبنــدی مؤلفههــا برخــی تغییــرات انجــام

میشــود .جــدول  ،7بیانگــر مؤلفههــای اصلــی و فرعــی نهایــی بررســی ابزارهــای تحلیــل اطالعــات
پژوهشهاســت.

جدول  .7مؤلفههای اصلی و فرعی نهایی بررسی ابزارهای تحلیل اطالعات پژوهشها
مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی
توصیف

درک محتــوای کلــی مجموعــه؛ ارائــة اطالعــات جزئــی موجودیــت؛ ارائــة فهرســت ابردادههــا؛ دورنمــا
از ابــرداده؛ خالصــة متــون؛ نمایــش هــر واحــد متــن؛ بیــان اهــداف نمایــش؛ بیــان خصوصیــات توزیــع؛
چکیــدة گــزارش آخریــن پیشــرفتها

طبقهبندی

ســاختار ســطوح متــن هــر منبــع؛ گروهبنــدی اطالعــات و دادههــا در مقولههــای فرعــی؛ بیــان گروههــا
بــا متغیرهــای مناســب تــازه؛ مجموعهســازی عبــارات ،جمــات و مــدارک در گروههــای سفارشــی
بــرای تحلیــل

تجزیه و
تحلیل

نمایـش ارتبـاط معنایـی؛ همبسـتگی یـا بسـتگی میان متغیرهـا؛ تحلیـل زبانشـناختی؛ تحلیـل همرخدادی؛
تحلیلهـای علمسـنجی

1. My Scival
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مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی
ارزیابی

جداســازی و مقایســة زیرمجموعههــای دادههــا مطابــق بــا ترکیــب جس ـتوجوها و فیلترهــای ابــرداده؛
مقایســة نتایــج مشاهدهشــده بــا نتایــج مــورد انتظــار و اعــام نتایــج معتبــر و نامعتبــر و ارزیابــی روشهــا

اکتشاف
اطالعات

شــناخت شــکافها در دانــش موجــود؛ تولیــد اطالعــات جدیــد از اطالعــات موجــود (تحلیــل محتــوا؛
فراتحلیــل؛ کتابســنجی)؛ تدویــن فرضیههــای جدیــد؛ تحلیــل تــازة دادههــای موجــود؛ ارائــة شــرایط
تأییــد فرضیههــای تــازه؛ کمــک بــه تصمیمگیــری؛ توصیههایــی بــرای برنامههــای پژوهشــی؛
توصیههایــی بــرای فرمولبنــدی سیاســتها

مدیریت
اطالعات و
تعامل

شخصیســازی پرسوجوهــا؛ ناوبــری بــه کمــک حافظــه؛ جســتوجو؛ مــرور متــون بازیابیشــده؛
راهنماهــا؛ ذخیرهســازی /فیلترســازی؛ مصورســازی

ســؤال ســوم :بــا توجــه بــه موجودیتهــای تعریفشــده در پایــگاه «ســایول» ،موجودیتهــای قابــل
تحلیــل در یــک ســامانۀ نرمافــزاری بــرای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی کــدام اســت؟
«ســایول» در بخشهــای مختلــف خــود موجودیتهــای مختلفــی را مــورد تحلیــل قــرار

میدهــد .بدینمعنــا کــه ایــن موجودیــت مرکــز تحلیلهــای گوناگــون قــرار میگیــرد.

موجودیتهایــی کــه در ایــن ابــزار تحلیــل میشــوند ،عبارتانــد از :مؤسســات ،کشــورها،

نویســندگان ،گروههــای پژوهشــی ،مجموعــه انتشــارات ،حوزههــای موضوعــی ،منابــع «اســکوپوس»

و شایســتگی پژوهشــی .در جــدول  ،8موجودیتهــای مــورد تحلیــل در هــر یــک از بخشهــای
«ســایول» قابــل مشــاهده اســت.

جدول  .8موجودیتهای مورد تحلیل در هر یک از بخشهای «سایول»
موجودیتها
مجموعه
انتشارات

حوزههای
موضوعی

منابع
اسکوپوس

شایستگی
پژوهشی

نمای کلی P

P

P

P

P

P

P

P

محکزنی P

P

P

P

P

P

P

نام بخش

همکاری
روندها

مؤسسات

کشورها

گروههای
نویسندگان
پژوهشی

P

بــر اســاس ایــن جــدول ،بخــش نمــای کلــی تمــام موجودیتهــای یافتشــده را تحلیــل

میکنــد .بهدلیــل اینکــه هــدف ایــن بخــش ارائــة دیــدی کلــی از پژوهشهاســت ،اینکــه تمــام
موجودیتهــا را در پوشــش خــود داشــته باشــد منطقــی بــه نظــر میآیــد .بخــش محکزنــی ،کــه

بــه مقایســه و ارزیابــی میپــردازد ،موجودیتهــای مؤسســات ،کشــورها ،نویســندگان ،گروههــای
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پژوهشــی و مجموعــة انتشــارات را تحلیــل و مقایســه یــا ارزیابــی میکنــد ،بخــش همــکاری بنــا
بــر ماهیــت خــود موجودیتهــای مؤسســات و کشــورها را تحلیــل میکنــد و بخــش روندهــا

نیــز بــر اســاس ماهیتــش تنهــا موجودیــت حوزههــای موضوعــی را تحلیــل مینمایــد .موجودیــت

تحلیلشــده بهنوعــی ماهیــت هــر کــدام از بخشهــا و ایــن راکــه بــر روی چــه چیــزی تمرکــز
دارنــد ،نشــان میدهــد .اینهــا موجودیتهــای اصلــی هســتند کــه در طراحــی ســامانههای تحلیــل
اطالعــات پژوهشــی بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد.

ســؤال چهــارم :بــا توجــه بــه روابــط فیلدهــای تعریفشــده در رکوردهــای پایــگاه «ســایول»،
فیلدهــای قابــل تحلیــل ،ســاختار و روابــط ایــن فیلدهــا بــا یکدیگــر در یــک ســامانة اطالعاتــی بــرای
تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشــی چگونــه خواهــد بــود؟
در هــر بخــش از «ســایول» و بــرای موجودیتهــای مختلــف برخــی فیلدهــا مــورد تحلیــل

قــرار گرفتهانــد .در جــدول شــماره  ،9فیلدهــای مــورد تحلیــل در هــر بخــش نمایــش داده شــدهاند.

ســعی شــد فیلدهــای مــورد تحلیــل دســتهبندی شــود تــا بهتــر بتــوان رویکــرد «ســایول» را درک
نمــود .دســتههای منابــع ،موضوعــات ،نویســندگان ،مــکان ،اســتنادات ،همــکاری و خروجــی تعییــن

شــدند.

جدول  .9فیلدهای مورد تحلیل در هر یک از بخشهای «سایول»
دستهبندی فیلدها

فیلدها

نمای کلی

منابع

انتشارات در مجالت معتبر

P

سال انتشار

P

P

تعداد انتشارات

P

P

تعداد انتشارات بهتفکیک

1

P
P

P

انتشارات در درصد باالی مجالت
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محکزنی

همکاری

P

مجالت

P

دسته مجله

P

روندها

P

P
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دستهبندی فیلدها

فیلدها

نمای کلی

موضوعات

موضوعات

P

کلیدواژهها

P

تعداد حوزههای موضوعی

محکزنی

همکاری

P

P

عبارات کلیدی
نویسندگان

روندها

P

نویسندگان

P

تعداد نویسندگان مشترک

P

نویسندگان برتر

P

P

P

نویسندگان همکار
مکان

استنادات

همکاری

کشورها

P

P

P

مؤسسات

P

P

P

نوع مؤسسه

P

تعداد مؤسسات

P

تأثیر استناد وزن دادهشده حوزه

P

P

P

تعداد استنادات

P

P

P

ضریب تأثیر

P

P

P

انتشارات دارای استنادات بیشتر

P

همکاریهای بینالمللی

P

همکاری با صنعت

P

همکاری علم و صنعت

P

تأثیر همکاری علم و صنعت

P

همکاری انتشارات مورد استناد

P

همکاری تعدادی مجالت

P

تعداد افراد همکار از هر مؤسسه

P

همنویسندگی جاری

P

همنویسندگی بالقوه

P

P

1. fractionalized publication count
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نمای کلی

دستهبندی فیلدها

فیلدها

خروجی

گرنتهای برندهشده

P

تعداد بازدیدها

P

تأثیر اقتصادی

P

تأثیر اجتماعی

P

رشد ساالنه

P

رتبة عمومیدر این حوزه

P

رتبه در این حوزه در کشور مبدأ

P

محکزنی

خروجی علمی

P

خروجیها در درصد باالی استناد

P

همکاری

روندها

P

P

بــا توجــه بــه جــدول  ،9میتــوان مشــاهده نمــود کــه بخــش نمــای کلــی اکثــر فیلدهــای

دســتهها را تحلیــل میکنــد و تنهــا در دو دســتة همــکاری و خروجــی فیلدهــای کمــی را تحلیــل
میکنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه ایــن بخــش بیشــتر بــه خــود پژوهشهــا تمرکــز دارد تــا

همکاریهــا و تأثیــرات بیرونــی آنهــا .بخــش محکزنــی فیلدهــای زیــادی از دســتههای منابــع،

اســتنادات ،همــکاری و خروجــی را تحلیــل میکنــد و تنهــا یــک فیلــد از موضوعــات را تحلیــل
میکنــد و هیچکــدام از فیلدهــای دســتههای نویســندگان و مــکان را تحلیــل نمیکنــد .بــر خــاف

بخــش نمــای کلــی ،ایــن بخــش بــه همکاریهــا و تأثیــرات پژوهشهــا پرداختــه اســت .بخــش

همــکاری بیشــتر فیلدهــای دســتههای مــکان و اســتنادات را تحلیــل کــرده ،فیلدهــای کمــیاز

دســتههای منابــع ،نویســندگان ،موضوعــات و همــکاری را تحلیــل کــرده و هیچکــدام از فیلدهــای

دســته خروجــی را تحلیــل نمیکنــد .ایــن بخــش بــه مبحــث تأثیــرات و خروجیهــای پژوهشهــا
توجهــی نــدارد و تمرکــز آن بــر همــکاری اســت .بخــش روندهــا یــک یــا دو فیلــد از هــر دســته را

تحلیــل نمــوده و هیچکــدام از فیلدهــای دســتة همــکاری را تحلیــل نمیکنــد .فیلدهــای موجــود در

«ســایول» میتوانــد بــرای طراحــی ســامانههای تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات پژوهشهــا مــد نظــر
قــرار گیــرد.

بــر اســاس مــوارد ذکرشــده بــرای هــر بخــش میتــوان رویکــرد «ســایول» بــرای تحلیــل

پژوهشهــا را مشــاهده نمــود .بررســی ایــن مــوارد میتوانــد بــرای طراحــی ابزارهــای تحلیلــی
مناســب باشــد.
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در ایــن پژوهــش «ســایول» بهعنــوان ابــزار تحلیــل پژوهــش مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .ابتــدا،

بــه معرفــی ابــزار «ســایول» از طریــق مشــاهدة مســتقیم ایــن ابــزار پرداختــه شــد و از طریــق شــکل
 ،1نمــای کلــی نــوع تحلیــل در بخشهــای مختلــف «ســایول» تهیــه و ارائــه شــد« .ســایول» دارای
چهــار بخــش نمــای کلــی ،محکزنــی ،همــکاری ،و روندهاســت .هــدف بخــش نمــای کلــی ارائــة
دیــدی کلــی از پژوهــش اســت .تحلیــل عملکــرد کلــی پژوهــش ،ارائــة شــاخصهای عملکــرد،

تحلیــل مؤسســات همکاریکننــدة برتــر ،تحلیــل نویســندگان ،تحلیــل منابــع «اســکوپوس» و تحلیــل
شایســتگی پژوهشــی تحلیلهایــی اســت کــه در ایــن بخــش انجــام میشــود .در بخــش محکزنــی

مقایســه و ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی مؤسســات ،پژوهشــگران ،کشــورها و  ...بــا اســتفاده از گســترة
گوناگونــی از ســنجهها انجــام میشــود .بخــش همــکاری بــه کشــف شــبکههای همــکاری جــاری

و بالقــوه بیــن مؤسســات ،پژوهشــگران ،و کشــورها میپــردازد .در بخــش روندهــا ،روندهــای

علمــیحــال حاضــر در یــک یــا چنــد حــوزة موضوعــی یــا مجموعــة داده ارائــه میشــود.

بخشهــای مختلــف «ســایول» از نظــر نــوع تحلیــل ،موجودیــت تحلیلشــده و فیلدهــای مــورد

تحلیــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .نتایــج ایــن بررســیها میتوانــد بــرای طراحــی ابزارهــای
تحلیــل اطالعــات مناســب باشــد.

بــرای بررســی «ســایول» از نظــر نــوع تحلیــل ،ابتــدا بــا مــرور متــون ،مؤلفههــای تحلیــل

اطالعــات پژوهشهــا تهیــه و دســتهبندی شــد .بــر ایــن اســاس ،تحلیــل اطالعــات پژوهشــی شــامل
مؤلفههــای کلــی توصیــف ،طبقهبنــدی ،ذخیرهســازی ،تجزیــه و تحلیــل ،ترکیــب ،ارزیابــی،

اکتشــاف اطالعــات ،مدیریــت اطالعــات و تعامــل اســت .ایــن مؤلفههــا خــود شــامل مؤلفههــای

فرعــی هســتند .بــر اســاس آن ابــزار «ســایول» از طریــق مشــاهده تحلیــل گردیــد .ســپس ،چارچــوب

تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا بــر اســاس نتایــج بررســی «ســایول» تکمیــل شــد.

بــر اســاس نتایــج و بــا توجــه بــه اینکــه بخــش نمــای کلــی بــه بررســی کلــی یــک موجودیــت

پرداختــه اســت ،تحلیــل از نــوع توصیــف در آن نقــش مهمــی دارد .همچنیــن ،تحلیــل شایســتگی
پژوهشــی در مؤلفــة اکتشــاف ،عملکــرد مناســبی در ایــن بخــش داشــته اســت .همچنیــن ،اصــل

تحلیــل در بخــش محکزنــی روی ارزیابــی متمرکــز اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه اکتشــاف نیــز
میشــود .بنابرایــن ،دو مؤلفــة ارزیابــی و اکتشــاف در ایــن بخــش پررنــگ هســتند« .یوهــوآ ،نانلینگ

و جینگتائــو» نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه «ســایول» یــک نظــام نمایهســازی
ارزیابــی بیــن رشــتهای یکتــا دارد و میتوانــد ارزیابــی علــم را در رقابتهــای میانرشــتهای انجــام
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دهــد ( .)Xia, Cao, and Qi 2014بهعــاوه ،مؤلفــة اکتشــاف در بخــش همــکاری بــا تجزیــه و

تحلیلهایــی کــه انجــام میدهــد ،قابــل توجــه اســت و بــا شناســایی همکاریهــای جــاری و بالقــوه

بــه تصمیمگیــری بــرای همکاریهــای آینــده کمــک میکنــد .بــر اســاس پژوهــش «جیاجیــا

و وی» نیــز تکنیکهــای تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــر اســاس مزایــای همــکاری خوشــهای و
مقایسـهای یکــی از ویژگیهــای ممتــاز «ســایول» بــوده اســت ( .)Jiajia & Wei 2014ایــن بخــش نیــز

بهخصــوص بــا مصورســازیهای خــود در جهــت مؤلفــة اکتشــاف بهخوبــی عمــل کــرده اســت و

بــا ارائــة پیشــرفتهای علمــی ،شــکافها ،قطبهــای علمــی ،مشــارکتکنندگان ،فرصتهــای
همــکاری ،تعییــن اســتراتژیهای پژوهشــی جدیــد و نظایــر آن بــه تحلیلهــای اکتشــافی کمــک
میکنــد .ایــن یافتــه بــا نتیجــة پژوهــش «جیاجیــا و وی» کــه توانایــی اکتشــاف میانرشــتهای را یکــی

از توانمندیهــای «ســایول» عنــوان کردهانــد ،مطابقــت دارد .نتایــج پژوهــش آنهــا بیانگــر ایــن

اســت کــه «ســایول» روی پیشبینــی رونــد آینــدة رشــتهها و پشــتیبانی تصمیــم بــرای برنامهریــزی

اســتراتژیک توســعة علــم تمرکــز دارد (.)Jiajia & Wei 2014

همچنیــن ،نتایــج نشــان داد کــه در هــر یــک از بخشهــا و در هــر صفحــة «ســایول» تحلیلهــا

از طریــق مصورســازیهای مختلــف ماننــد نمــودار میل ـهای ،نمــودار دایــرهای ،گــراف ،ماتریــس،

جــدول ،نمایــش ابــری نمایــش داده شــدهاند« .جیاجیــا و وی» نیــز تکنولــوژی تجزیــه و تحلیــل
دیــداری را یکــی از ویژگیهــای برجســتة «ســایول» بیــان کردهانــد ( .)Jiajia & Wei 2014همچنیــن،

گزارشهــای پُرمحتــوا و متناســب بــرای حمایــت راهبردهــای پژوهــش مختــص موجودیــت مــورد

نظــر ارائــه میشــود.

موجودیتهایــی کــه هــر بخــش تحلیــل میکنــد ،نشــاندهندة ماهیــت آن بخــش اســت.

بخــش نمــای کلــی بــا توجــه بــه هــدف ارائــة دیــدی کلــی از منابــع ،تمــام موجودیتهــای
یافتشــده را تحلیــل میکنــد .بخــش محکزنــی کــه بــه مقایســه و ارزیابــی میپــردازد،

موجودیتهــای مؤسســات ،کشــورها ،نویســندگان ،گروههــای پژوهشــی و مجموعــة انتشــارات
را تحلیــل و مقایســه یــا ارزیابــی میکنــد .بخــش همــکاری بنــا بــر ماهیــت خــود ،موجودیتهــای

مؤسســات و کشــورها را تحلیــل میکنــد تــا بتوانــد میــزان همــکاری آنهــا را بررســی کنــد .بخــش
روندهــا نیــز بــر اســاس ماهیتــش تنهــا موجودیــت حوزههــای موضوعــی را تحلیــل مینمایــد.

بــا توجــه بــه فیلدهــای مــورد تحلیــل در هــر کــدام از بخشهــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

بخــش نمــای کلــی بیشــتر بــه خــود پژوهشهــا تمرکــز دارد تــا همکاریهــا و تأثیــرات بیرونــی

آنهــا .بخــش محکزنــی بــر خــاف بخــش نمــای کلــی بــه همکاریهــا و تأثیــرات پژوهشهــا
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میپــردازد .بخــش همــکاری بــه مبحــث تأثیــرات و خروجیهــای پژوهشهــا توجهــی نــدارد و

تمرکــز آن بــر همــکاری اســت.
 .7پیشنهادهای پژوهش

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش  ،چارچــوب تحلیــل اطالعــات پژوهشهــای ارائهشــده در

ایــن پژوهــش میتوانــد بهعنــوان معیــاری در طراحــی سیســتمهای مدیریــت و تحلیــل اطالعــات
پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .البتــه ،بایــد توجــه داشــت کــه هــر نظامــی بــا توجــه بــه بافــت

و نیازهــای خــود میتوانــد از ایــن چارچــوب بهــره بگیــرد و آزمونهــای نیازســنجی مربــوط بــه
بافــت خــود را انجــام دهــد .همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود پایگاههــای تحلیــل اطالعــات پژوهشــی

معتبــر توســط ایــن چارچــوب مــورد ارزیابــی و مقایســه قــرار گیرنــد و بــر اســاس آنهــا چارچــوب

پیشــنهادی ارائهشــده بررســی و تکمیــل گــردد .همچنیــن ،چارچــوب بهدس ـتآمده آغــاز راهــی
اســت بــرای ارائــة مدلــی چندوجهــی از سیســتمهای تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا .قــدم بعــدی
پژوهــش بــه ارائــة ایــن مــدل خواهــد پرداخــت .همچنیــن ،ســعی بــر آن اســت کــه ابــزار «ســایول»
از منظرهــای دیگــری مــورد بررســی عمیقتــر قــرار گیــرد؛ از جملــه ،از منظــر مصورســازی

پژوهشهــای آتــی کــه در تحلیــل اطالعــات پژوهشهــا نقــش مهمــی دارد و میتــوان روی آن

بررســیهای تحلیلــی کیفــی انجــام داد.
فهرست منابع

پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) .آمــار( .https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts .دسترســی در
.)1397/11/10

علیدوســتی ،ســیروس  ،پرویــز شــهریاری ،محمــود خســروجردی ،فرهــاد شــیرانی ،و حمیــده بیرامــی طارونــی.1388 .
الگــوی توصیــف و تحلیــل پایاننامههــا و رســالهها .علــوم و فنــاوری اطالعــات .28-5 :)4( 24

_____ .1386 .تحلیل اطالعات پایاننامهها و رسالهها .فصلنامه کتاب .70-49 :71
گنجی  ،علیرضا .1382 .تحلیل اطالعات و مراکز تحلیل اطالعات .پیام کتابخانه  1( 13و .31-17 :)2
نــوروزی چاکلــی ،عبدالرضــا .1390 .آشــنایی بــا علمســنجی (مبانــی ،مفاهیــم ،روابــط و ریش ـهها) .تهــران :ســازمان
مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهه ا (ســمت) :دانشــگاه شــاهد ،مرکــز چــاپ و انتشــارات.
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اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻨﺎﺳﻲ
دﻛﺘﺮوي ﻋﻠﻢ
ﻧﻮروزي
ﻓﻨﺎوريﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ |
و اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻮمﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهو ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﭘﺮدازش
داﻧﺶ از ﻧﻈﺮ
اﻃﻼﻋﺎتﮕﺎهو ﺳﺎﻳﻮل1
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳ
داﻧﺸﺠﻮيﻲ اﺑﻌﺎد
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔ

و دﻳﮕﺮان
ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت،
اﻃﻼﻋﺎت،
وي
دیگران
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲموسویزاده و
مدیریت | ...
ﻣﺼﻮرﺳﺎزي پردازش و
سایول از نظر تحلیل،
ﻋﻼﻗﻪپایگاه
ﻣﻮردمعماری
ﭘﮋوﻫﺸﻲچارچوب
ﻫﺎيکیفی ابعاد و
زﻣﻴﻨﻪتحلیل

ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
مریم موسویزاده

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

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮيزاده

زمینههــای پژوهشــی مــورد عالقــه وی مصورســازی اطالعــات ،بازیابــی

اطالعــات ،نظامهــای بازیابــی اطالعــات بــرای کــودکان ،کتابخانههــای

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ.

دیجیتــال و معناشناســی در نظامهــای بازیابــی اطالعــات اســت.

زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣﺼﻮرﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮيزاده

عبدالرضا نوروزی چاکلی

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ دارای مــدرک دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی از دانشــگاه

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ.
ﻲـان هم
ایشـ
داﻧﺸﮕﺎهاســت.
ﻲ علازمســنجی
ـوزة
داﻧﺶ حـ
متخصوــص در
مشــهد و
داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي درفردوس
اکنـوـونﻣﺘﺨﺼﺺ در
ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدوﺳ
ﺷﻨﺎﺳ
اﻃﻼﻋﺎت
رﺷﺘﺔــیﻋﻠﻢ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻣﺼﻮرﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت
هیئــت
پژوهشــنامةﺮعلم
ســردبیر
شــاهد،
دانشــگاه
مؤســسﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ
ﺳﻨﺠﻲ و ﻫﻴ
ســنجیﺔوﻋﻠﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣ
ﺷﺎﻫﺪ ،ﺳﺮدﺑﻴ
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﻴﺎر
دانشــیاراﻛﻨﻮن
ﺣﻮزة ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
.
اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎي
ﻧﻈﺎم
در
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ
دﻳﺠﻴﺘﺎلنوالمللــی کتابــداری و اطالعرســانی (آیلیــس) اســت.
ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎيانجمــن بی
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ )آيﻟﻴﺲ( اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي
علمســنجی ،ســازماندهی اطالعــات ،پایگاههــای اطالعاتــی و نمایهنامههــای

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
تخصصــی و اســتنادی از جملــة عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ

رویا پورنقى

داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در

داراى مدرك تحصیلى دکترى در رشـتۀ علم اطالعات و دانششناسـى اسـت.

ﺣﻮزة ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ

ایشـان هماکنون اسـتادیار پژوهشـگاه علوم و فناورى اطالعات ایران اسـت.

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ )آيﻟﻴﺲ( اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي

سیسـتمهاى اطالعـات مکانى ،دروازههـاى اطالعاتى ،علمسـنجى ،حق مؤلف،

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

تجاریسـازی دانش و سـواد اطالعاتى از جمله عالیق پژوهشـى وى اسـت.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي ﭼﺎﻛﻠﻲ

داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در
ﺣﻮزة ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ )آيﻟﻴﺲ( اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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