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Abstract 

Aim: This research attempts to reveal the intellectual structure of “Relevance” articles in 
order to identify the top authors, countries and topical clusters, via co-word, co-author, and 

science visualization tools. 

Methodology: This is application research which is conducted by scientometric methodology. 
Population comprises 2530 records in the field of Relevance during 2009-2018, which had been 

retrieved from Web of Science. PreMap software is used for homogenization of words, and 

VOSviewer, and Bibexcel are used for science visualization. 
Finding: Findings indicate that the most articles were published in 2015 with 293 titles. 

The scientific map of co-authorship led to creation of 6 clusters. The top authors in scientific  
co-authorship were Huang, Jose, De rijke, Zuccon, Song, and Scholer. The top countries in 

scientific co-authorship were USA, China, England, Canada, India, and France. Use of co-word 

analysis led to the creation of 6 topical clusters in the field of Relevance, including among 
others: Information retrieval, Search engines, and Relevance feedback.  

Conclusion: The upward trend of scientific outputs in the field of Relevance during recent 

years indicates the increasing importance of this field in Library and Information Science. The 
results indicate that the researchers as well as studying the general and traditional principles of 

Relevance field have not been unaware of new developments in this field and studied both of 

them at the same time. 
 

Keywords: Information retrieval, Relevance, Scientometrics, Co-word analysis, Co-author 

analysis, science visualization. 
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 چکیده

ترین نویسندگان،  پژوهش حاضر جهت بررسی تولیدات علمی حوزه ربط در بازیابی اطالعات به شناسایی مهم هدف:
واژگانی به منظور ترسیم نقشه  نویسندگی و هماین حوزه پرداخته و از فنون تحلیل هم های موضوعی  کشورها و خوشه

 سازی علم استفاده نموده است.  افزارهای دیداری  گیری از نرم  علمی با بهره

 سنجی و با فن تحلیل  های علم  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش شناسی:  روش
مقاله نمایه شده در وبگاه علوم در حوزه ربط در  0095واژگانی انجام شده است. جامعه آماری شامل   و هم نویسندگی  هم

افزارهای   های آمار توصیفی در نرم  باشد که با استفاده از روش می 0597تا  0551بازیابی اطالعات در بازه زمانی 
VOSviewer ،Premap  وBibexcel اند.   بررسی شده 

 0590عنوان مربوط به سال  019های پژوهش نشان داد که بیشترین سهم مقاالت تولیده شده با   یافته ها:  یافته
، 0«زاکون»، 0«دی ریک»، 9«خوزه»، 0«هوآنگ»خوشه است که  6باشد. نقشه همکاری نویسندگان نمایانگر   می

کت را در شبکه علمی همکاری نویسندگان ها قرار دارند و بیشترین مشار  در مرکزیت این خوشه 8«شولر»، و 6«سانگ»
 اند.   داشته

همچنین مشخص شد کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، کانادا، هندوستان و فرانسه از بیشترین مشارکت در شبکه 
گیری شش  واژگانی نیز منجر به شکل های مربوط به تحلیل هم اند. یافته  علمی همکاری بین کشورها برخوردار بوده

                                                           
 61/66/6811 پذیرش:تاریخ ؛    11/11/6811 تاریخ دریافت:. 1

2. Huang 
3. Jose 
4. De Rijke 
5. Zuccon 

6. Song 

7. Scholer 
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توان به بازیابی اطالعات، موتورهای جستجو و بازخورد ربط اشاره  ها می ترین خوشه ر این حوزه شد که از مهمخوشه د
 کرد. 

افزایش تولیدات علمی در حوزه ربط در بازیابی اطالعات بیانگر اهمیت روزافزون این حوزه در علم  گیری:  نتیجه
های موضوعی به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که  باشد. نتایج تحلیل خوشه  شناسی می اطالعات و دانش

دهند، از تحوالت جدید در این حوزه  محققان این حوزه همچنان که اصول کلی و سنّتی این حوزه را مورد بررسی قرار می
 دهند.  طور همزمان همه موارد را مورد مطالعه قرار می  اند و به نیز غافل نبوده

 

 نویسندگی. واژگانی، تحلیل هم سنجی، تحلیل هم بی اطالعات، ربط، نقشه علمی، علمبازیا ها: کلیدواژه
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  . مقدمه1

از  یکیمطرح شد،  یالدیم 6116در سال  1ن موئرزین بار توسط کالویاطالعات که اول یابیباز
 ییها  تیشود و شامل فعال یمحسوب م یشناس مهم در علم اطالعات و دانش یپژوهش یها نهیزم

ان انبوه منابع یا چند منبع از میك یبه  ی، جستجو، بازنمون و دسترسیساز رهیاست که به منظور ذخ
(. 662، ص2162، 2وآنیسا و یشود )رور  یانجام م یاطالعات یها  ق نظامیموجود از طر یاطالعات

، فرایند قابل دسترس و گوناگون یبا افزایش روزافزون حجم اطالعات ذخیره شده در منابع اطالعات
ن یارائه همه منابع مرتبط در ع یابیباز یها است. هدف نظام ای یافته   بازیابی اطالعات اهمیت ویژه

 یها  نظام یطراح ین، مفهوم ربط، هسته اصلیمدارك نامرتبط است. بنابرا یابیممانعت از باز
 یطور کل  ( به221، ص2161) 3ورلندیده ید. به عقیآ  یشمار م آنها به یابیاطالعات و ارز یابیباز

د بر یتأک ینیا کاربرمدار. در ربط عی یمدار، و ربط ذهن ا نظامی ینیدو نوع ربط وجود دارد: ربط ع
ن مدارك یین، هدف از ربط، تعیشده و پرسش مطرح شده است. بنابرا یابین مدرك بازیرابطه ب

باشد و   یموضوع مدرك با موضوع درخواست کاربر م یبراساس همخوان یابیمرتبط توسط نظام باز
ا کاربرمدار ی یاست که ربط ذهن ین در حالیاطالعات است. ا یابیباز یها  تمرکز عمده آن بر نظام

ن ربط، قضاوت ید دارد. در ایتأک یابیطور عمده بر کاربر نظام باز بوده و به یا و ذهنیربط پو ینوع
ن منابع ییدر تع یکه عامل مهم ین، عالوه بر ربط موضوعیرارد. بنابیگ یتوسط کاربر صورت م
ت منبع، اعتبار مؤلف و ناشر و... یفی، کیریپذ ، دسترسیمثل روزآمد یگریمرتبط است، عوامل د

در ر بگذارند. یشده، تأث یابیتوانند در برداشت کاربر از ربط مدارك باز یشود که م یدر نظر گرفته م
ن عوامل صورت گرفته است که از آن جمله یا ییشناسا یبرا یمتعدد یها ر پژوهشیاخ یها سال

 6تی(، وا2163) 5و کاپرا ی(، آرگوئلو، چو2121و همکاران ) 4ژانگ یها توان به پژوهش یم
( اشاره کرد که این امر بیانگر اهمیت این عوامل در بررسی میزان ربط در 2161) 7(، و مون216۲)

                                                           

1. Calvin  

2. Rorissa & Yuan 

3. Hjorland 
4. Zhang 

5. Arguello, Choi & Capra 
6. White 

7. Moon 
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 فرایند بازیابی اطالعات است.

 ان مسألهی. ب2

توان به کمك آن تولید،  یاست که م ییها از حوزه یکی یسنج و علم یسنج مطالعات کتاب
کرد. با استفاده از  یگر را بررسید یعلم یها توزیع و استفاده از منابع و متون منتشر شده حوزه

ترین محاسبات تا  های آماری شامل ساده از تجزیه و تحلیل یریگ و بهره یسنج های علم روش
های  ها و مقیاس بندی، تحلیل عامل های خوشه  های پیچیده آمار پیشرفته همانند روش کاربرد روش

گیری تأثیر  بندی انتشارات براساس اهمیت آنها، معرفی متون هسته، اندازه توان به رتبه چند بعدی می
پرداخت.  یم نقشه علمیعلم و ترسای موضوعات، جستجوی ساختار  رشته انتشارات، مطالعه بین

از جمله انواع  یها و فنون مختلف به کمك روش یسنج ان، متخصصان و پژوهشگران علمین میدر ا
م یساختار دانش و ترس یبه مطالعه و بررس 3یسندگینو  و هم 2یواژگان  ، هم1یاستناد  هم یها لیتحل

جاد درك و یم ساختار دانش و ایپردازند. ترس یم یمختلف علم یها در حوزه یمفهوم یها نقشه
محققان و پژوهشگران آن حوزه  یتواند برا یم یك حوزه مطالعاتی یاز چارچوب علم یکل یینما

از  ییفضا یبازنمون یقت، نقشه علمیخود سودمند باشد. در حق یدن به اهداف پژوهشیجهت رس
، درك ییش فضایآورد. نما یآنها به وجود مها، پژوهشگران و آثار   ها، حوزه  وند رشتهیپ یچگونگ

، نقل 6111، 4د )اسمالینما یشرفته آسان میو پ یمفهوم یها پژوهشگران و متخصصان را از رابطه
 (. 6۲1، ص6811و همکاران،  یشده در: فتاح

ن یمطرح شد، بر ا 5توسط کالون موئرز 6138که در سال  یواژگان ل همین، تحلیعالوه بر ا
آن مدرك است.  یانگر محتوایها در کنار هم، نما دواژهیا کلیم یاست که حضور مفاهفرض استوار 

ك حوزه یم یم شبکه مفاهیتواند منجر به ترس یم یرخداد ن همیزان این اساس، سنجش میبر ا
آن با  ینینش  دواژه و همیتعداد دفعات حضور هر کل یریگ با اندازه ین شبکه مفهومیگردد. ا یعلم

ن اساس ی(. بر ا681، ص6811و عصاره،  یشود )احمد  یم میگر ترسید یها  دواژهیم و کلیمفاه

                                                           

1. Co-Citation 

2. Co-Word 

3. Co-Authorship 

4. Small 

5. Callon Mooers 
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 م در مدارک است که منجر به یشبکه مفهومی، همان روابط مفهومی میان موضوعات و مفاه
تواند در ترسیم و حرکت پویایی علمی،   شود. ایجاد شبکه مفهومی می  یروابط معنایی م یریگ  شکل

 یسازی شبکه علم  بندی مفاهیم، درک روابط پنهان و دیداری مدارك علمی، خوشهساختار آثار و 
 (.2-8، ص6811سودمند باشد )عصاره و همکاران، 

ن یل افزایش روزافزون حجم اطالعات و همچنیبا توجه به اهمیت بازیابی اطالعات به دل
 یدات علمیاطالعات، تول یابیباز یها  نظام یطراح یمفهوم ربط به عنوان هسته اصل ژهیت ویاهم

 برخوردارند.  ییاز ارزش باال ین حوزه علمیمنتشر شده در ا
ن است که با بررسی تولیدات علمی حوزه ربط در یپژوهش حاضر ا ین، مسأله اصلیبنابرا

سندگان، ین نویتر مهم ییتوان به شناسا  یآن م یساختار علم یساز یداریبازیابی اطالعات و د
موجب  ییها  ن پژوهشیج چنین حوزه پرداخت. نتایا یموضوع یها  خوشهموسسات، کشورها و 

قات و یاز تحق یریگ  بهره ین حوزه در راستایت هدفمند متخصصان و پژوهشگران عالقمند به ایهدا
ن حوزه یشگامان ایبا پ یعلم یها  یارتباطات و همکار ین برقراریرو و همچن شیمطالعات پ

گاه  یخواهد شد و پژوهشگران م ن یدر ا یشتر و کسب دانش روز و مباحث جاریب یتوانند با آ
ند. از یت نمایاطالعات کارآمدتر فعال یابیباز یها  نظام یساز نهیو به یحوزه، در جهت طراح

روند  یواژگان و هم یسندگینو  ل همیشود با استفاده از فن تحل  یم یرو، در پژوهش حاضر سع نیا
اطالعات با استفاده از  یابیپژوهشگران در حوزه ربط در باز یو ساختار فکر یدات علمیتول
 م گردد. یعلم ترس یساز  یدارید یکردهایرو

حوزه ربط  یم نقشه علمیدر مورد ترس یا  نکه تاکنون مطالعهین پژوهش و ایت ایبا توجه به اهم
 ش احساسیش از پین پژوهش بیاطالعات مشاهده نشده است، ضرورت انجام ا یابیدر باز

 د.یگرد
 یاطالعات ط یابیحوزه ربط در باز یدات علمیتول ین پژوهش بررسیا یلذا، هدف اصل

ن یتر مهم ییو شناسا یم نقشه علمیدر وبگاه علوم به منظور ترس 2163 -2111 یها  سال
ن هدف، یبه ا یابیدست یباشد. در راستا  ین حوزه میا یموضوع یها  سندگان، کشورها و خوشهینو

 ر پاسخ دهد:یتالش کرده است به سواالت ز پژوهش حاضر
 2163-2111 یها  سال یاطالعات، ط یابیدر حوزه ربط در باز یدات علمیتول یع فراوانی( توز6

 در وبگاه علوم چگونه است؟
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اطالعات از نظر مشارکت  یابیحوزه ربط در باز یدات علمیسندگان در تولین نوی( برتر2
 هستند؟ یچه کسان یعلم

در  ییها  چه خوشه یریگ  منجر به شکل یسندگینو  هم یا  ل خوشهیمربوط به تحلج ی( نتا8
 اطالعات شده است؟ یابیحوزه ربط در باز یدات علمیهمکار در تول یکشورها

و با چه  ییها  چه خوشه یریگ  منجر به شکل یواژگان  هم یا  ل خوشهیج مربوط به تحلی( نتا1
 اطالعات شده است؟ یابیحوزه ربط در باز یدات علمیدر تول یموضوعات

 نه پژوهشیشی. پ3

م ساختار یو ترس ینه بررسیدر زم یالملل  نیو ب یدر سطح مل یاریبس یها  تاکنون پژوهش
نکه یان، با توجه به این میانجام شده است. در ا یمختلف علم یها  دانش در حوزه یو مفهوم یفکر

و  یسندگینو  ل همیاطالعات با استفاده از تحل یابیربط در بازنه حوزه یدر زم یا  تاکنون مطالعه
 با فنون  یشتریکه ارتباط ب یقاتیانجام نشده است، در ادامه به چند مورد از تحق یواژگان هم

 گردد.   یدارند، اشاره م یواژگان  ل همیاز جمله تحل یسنج  علم

ساختار  ی، با هدف بررسیا ( در مطالعه6811) یمیو ابراه یزاده راور  ی، توکلیحاضر
ل یمدارك موجود در وبگاه علوم به روش تحل یها دواژهیل کلیت دانش با تحلیریحوزه مد یموضوع

 یهاسامانه -وتریعلوم کامپ»، «تیریمد» یها  افتند که حوزهیجه دست ین نتیبه ا یواژگان  هم
ن حوزه را یتعداد مدارك مربوط به ان یشتریب بی، به ترت«یعلم اطالعات/ کتابدار»، و «یاطالعات

 11۲1سندگان، از مجموع ینو یها  دواژهیمربوط به کل یم نمودار توانین با ترسیداشتند. همچن
 شدند.  ییمورد به عنوان موضوعات پرکاربرد شناسا 11دواژه، تعداد یکل

 رفتار یها  دانش در پژوهش ی( ساختار فکر6811و خاصه ) ی، شعبانیلیق سهیدر تحق
 ل یبا استفاده از فن تحل 2161تا  2111 یه شده در وبگاه علوم در بازه زمانینما یاطالعات

قرار گرفت.  یعلم مورد بررس یساز  یداریل شبکه و دیتحل یکردهایاز رو یریگ  و بهره یواژگان  هم
 و از« اطالعات یابیباز»دواژه ی، کلیاز آن است که از نظر فراوان ین پژوهش حاکیا یها  افتهی

را در  ین فراوانیشتری، ب«یرفتار اطالعات-یاطالعات یازهاین»دواژه ی، دو کلیرخداد  نظر هم
شد  یین حوزه شناسایدر ا یازده خوشه موضوعین یاند. همچن  داشته یرفتار اطالعات یها  پژوهش
رفتار »، «یبو یجستجو»، «مطالعات کاربران»، «اطالعات یابیربط و باز»ن آنها یتر که مهم

 بودند. « یاجتماع یها  شبکه»و « اطالعات سالمت
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 8۲6روند  ی( در رابطه با بررس6811) یو باب الحوائج یریزنگنه، حر یاریج پژوهش ینتا
م نقشه یاطالعات در وب و ترس یابیدر رفتار جستجو و باز یعاطف یها  مقاله مرتبط با موضوع جنبه

از آن است  ی. نت حاکی. آیو. سیافزار   مقاالت با استفاده از نرمن یا یموضوع یها  خوشه یعلم
نوع مطالعات انجام شده در  یدرصد( است. بررس ۲/11دات در قالب مقاله )ین تولیشتریکه ب

بر  یه اهداف مطالعه در دو گروه مطالعات مبتنیاطالعات بر پا یابیو باز یعاطف یها  حوزه جنبه
ان یرا در م ین فراوانیشتریبر کاربر ب یمحتوا نشان داد که مطالعات مبتنبر  یکاربر و مطالعات مبتن

 یها  بر محتوا نشان داد که نظام یمبتن یها  ج در پژوهشین نتایاند. همچن  ها داشته  پژوهش
ن یدر ا یحوزه موضوع 11ها هستند.   ن پژوهشیل در ایمورد تحل ین محتوایشتریب یاطالعات

 یها  انه، نظامین مقاالت در حوزه علوم رایشتریانتشارات در وبگاه علوم بوده و ب یارتباط دارا
 صورت گرفته است. ی، و هوش مصنوعی، علم اطالعات و کتابداریاطالعات
م نقشه دانش در مقاالت ی( در پژوهشی به مطالعه روند پژوهش و ترس681۲نه )یو نقش یالیدان

ن یج ایپرداختند. نتا 2162تا  2116 یها  سال یر، طیتصو یابیازه شده در وبگاه علوم در حوزه بینما
را به خود  22مقاله رتبه  21د یران با تولیمقاله رتبه نخست و ا 131د یکا با تولیق نشان داد که آمریتحق

ن حوزه یدر نگارش مقاالت ا یحوزه پژوهش 13ن مشخص شد که یاختصاص داده است. همچن
 گاه ششم را داشته است. یجا یشگام و کتابداریوتر، حوزه پیکه علوم کامپ یطور  اند، به  نقش داشته

ل ساختار مطالعات ی( در رابطه با تحل6813) یو مصطفو یدریها، ح  پژوهش خزانه یها  افتهی
ه شده در وبگاه یمقاله نما 6113در  یواژگان  همل شبکه یعلم اطالعات براساس تحل یها  هینظر

علم  یها  هین مطالعات نظریشتریاز آن است که ب یحاک 216۲تا  6138 یها  سال یعلوم ط
همچون  یسندگانیا و کانادا بوده است. نویکا، آلمان، انگلستان، اسپانیآمر یاطالعات در کشورها

اند.   ن دوره داشتهیرا در ا یعلم ین همکاریشترینك، لوچس، و ندرسن بیمبل، برنر، هرسیک
 م شدند.یخوشه تقس 1به  اطالعاتعلم  یها  هیدر حوزه نظرن مطالعات انجام شده یهمچن
 2162اطالعات را براساس  یابیبازساختار علم حوزه  یقی( در تحق2116و همکاران ) 1نگید

 یه استنادیعلوم و نما یه استنادیدر نما 611۲تا  613۲ یها  منتشر شده در سال یمقاله پژوهش
علوم  یه استنادیموجود در نما یها  دواژهیهش عالوه بر کلن پژویم نمودند. در ایترس یعلوم اجتماع

ده مقاالت به صورت یز از عنوان و چکیمهم ن یها دواژهیر کلی، سایعلوم اجتماع یه استنادیو نما
                                                           

1. Ding 
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دواژه به عنوان یکل 211دواژه موجود در مدارك، تعداد یکل 822۲د. از کل یاستخراج گرد یدست
اطالعات  یابیدر حوزه باز یخوشه موضوع 1ن یگردید و همچن ییموضوعات پرکاربرد شناسا

ها،   داده یساز  رهی، ذخیاطالعات یها اطالعات، شبکه یابیره و بازیکشف شد که عبارتند از: ذخ
 .یا  ر و مواد و منابع کتابخانهیتصاو یابیره و بازیذخ

 ه شدهیش نمایاو هم ی، مروریمقاله پژوهش 13811 ی( در پژوهش2162) 1وآنیسا و یرور
 جاد شبکهیرا جهت ا 2111تا  2111 یها سال یاطالعات ط یابیدر وبگاه علوم در حوزه باز

قرار  یمورد بررس 2سیت اسپیبا استفاده از نرم افزار سا یموضوع یها  ل خوشهیو تحل یاستناد  هم
ب عبارت بودند از: یمقاالت به ترت یها  دواژهین کلیتر ن پژوهش نشان داد که مهمیج ایدادند. نتا

خوشه  1ن یو مطالعات کاربران. همچن یاطالعات یها ، نظامیابی اطالعات، رفتار اطالع یابیباز
، و یسنج علم /یل استنادی، تحلیاطالعات وب یابین مطالعات کاربران، بازیبا عناو یموضوع

 شد. یین حوزه شناسایاطالعات در ا یابیباز یها نظام یابیارز
علم  یها  ( در رابطه با ساختار دانش در پژوهش2168و همکاران ) 3پژوهش هوج ینتا

 لین براساس تحلیدر چ یواژگان  ل همیبه روش تحل 2162تا  2113 یاطالعات در بازه زمان
 . اس. اس. ویاس. پ یافزارها  با استفاده از نرم یاجتماع یها  ل شبکهیره و تحلیچند متغ یآمار

علم اطالعات وجود  یها  در پژوهش یخوشه موضوع 68از آن است که  ی. نت حاکی. آیو. سی
ن از تمرکز یعلم اطالعات در چ یدند که موضوعات پژوهشیجه رسین نتیت به ایداشت. آنها در نها

 ستند.یبرخوردار ن یمناسب
ش یو هما ی، مروریمقاله پژوهش 2831 یقی( در تحق2161و همکاران ) 4تروئل -گونزالس

ل یو تحل یاستناد جاد شبکه همی، جهت ایدر وبگاه علوم را در حوزه رفتار اطالعات ه شدهینما
 دهنده وجود هفت  ن پژوهش نشانیج ایقرار دادند. نتا یمورد بررس یموضوع یها  خوشه

اطالعات،  یابیباز یها  و هسته، تعامل کاربران با نظام ینظر ین مبانیبا عناو یخوشه موضوع
توسط  یرش فناوریسالمت و پذ ی، رفتار اطالعاتیفیک یها  ربط، روش، مفهوم یوب یجستجو

                                                           

1. Rorissa & Yuan 

2. CiteSpace 

3. Hu 

4. González-Teruel 
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 ن حوزه بود.یکنندگان در ا  استفاده
علم  یدات علمیتول یم نقشه علمی( به مطالعه و ترس216۲و همکاران ) 1گومز -اولمدا

مقاله که با  2211ن منظور یا پرداختند. بدیدر اسپان 2161تا  6131 یها  سال یاطالعات ط
ه شده است، با استفاده از فنون یگاه علوم نماینوشته شده و در پا ییایسندگان اسپانیمشارکت نو

 1ن پژوهش یج ایقرار گرفت. براساس نتا یمورد بررس یاستناد ل همیو تحل یواژگان  ل همیتحل
اطالعات،  ین آنها فناوریتر شد که مهم ییعلم اطالعات شناسا یها  در پژوهش یخوشه موضوع

 بودند. یسنج و کتاب یسنج  ت دانش، وبیریمد
 یدات علمیدرباره تول یرسد که مطالعه جامع و مستقل  یپژوهش به نظر م یها  نهیشیپ یبا بررس

 یها  آن صورت نگرفته است و جنبه یم نقشه علمین ترسیاطالعات و همچن یابیحوزه ربط در باز
در  یعاطف یها  ا جنبهیر و یتصو یابیباز یم نقشه علمیاطالعات همچون ترس یابیاز باز یگرید

م آن، یفارغ از روش ترس ین پژوهشین، لزوم انجام چنیاطالعات انجام شده است. بنابرا یابیباز
ن حوزه یم ساختار دانش، اغلب پژوهشگران اینه ترسین در زمیشود. همچن ینو محسوب م یامر
ن یا یل اعتبار جهانیتواند به دل  ین امر میند که اکن  یها از وبگاه علوم استفاده م  داده یگردآور یبرا
 یافزارها  ها، نرم ن پژوهشیمورد استفاده در اکثر ا یافزارها ن نرمیباشد. همچن یگاه استنادیپا
ز از وبگاه یاست. در پژوهش حاضر ن 4. نتی. آیو. سی، و 3تیست سای، ه2وئری. او. اس. ویو

م ساختار علم یوئر به منظور ترسی. او. اس. ویافزار و نرمها و از   داده یعلوم جهت گردآور
 آنها استفاده شده است. یبردن به ساختار فکر یاطالعات و پ یابیپژوهشگران در حوزه ربط در باز

 پژوهش یشناس  . روش0

 لیو با فن تحل یسنج  علم یها بوده و با استفاده از روش یپژوهش حاضر از نوع کاربرد
 2181شامل  یانجام شده است. جامعه پژوهش به صورت سرشمار یواژگان همو  یسندگینو  هم

با موضوع ربط  2163تا  2111ده ساله  یاست که در بازه زمان یشیو هما ی، مروریمقاله پژوهش
ل انتخاب دوره ده یاند. دل  ه شدهیوبگاه علوم نما یاصل یه استنادیاطالعات در سه نما یابیدر باز

                                                           

1. Olmeda-Gomez 

2. VOSviewer 

3. Hist Cite 

4. UCI net 
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دانش در  یساختار فکر یبتواند به خوب ین بازه زمانیرسد استفاده از ا  یبه نظر من است که یساله ا
ه یه مقاالت نماین راستا ابتدا در وبگاه علوم کلیك دهه آشکار سازد. در همین حوزه را در طول یا

که  TOPICلد یر در فیز یاطالعات با استفاده از راهبرد جستجو یابیشده در حوزه ربط در باز
 شد: یباشد، گردآور  یها م  دواژهیده و کلیستجو در عنوان، چکشامل ج

 )"Information retrieval"AND TOPIC: ( )"relevanc*"TOPIC: ( 
 به فرمت ییتا 111 یها  شده به صورت دسته یابیه مقاالت بازیپس از انجام جستجو، کل

افزار   استخراج و به نرم (Notepad) یل متنی( در قالب فاTab delimited-UTF8تد )یمیلید -تب
وجود داشتند که از  ییها  افزار، واژه  ن نرمیوارد شده به ا یها ن واژهیاکسل منتقل شد. از آنجا که در ب

ره ین دست، از دایاز ا یو موارد ییایکشورها، مناطق جغراف یم نبودند، از جمله اسامیجنس مفاه
مپ یافزار راور پر  ها، از نرم  دواژهیش کلیو پاال یساز  دست كیها حذف شدند. جهت   دواژهیکل

دواژه موجود در مقاالت، یکل 1888واژگان از  یساز دست كیاستفاده شد. در مرحله بعد، پس از 
و انتخاب  ییه شناسایبار تکرار شده بودند، به عنوان واژگان پا 1دواژه که حداقل یکل 611تعداد 

 یموضوع یها  سندگان، کشورها و خوشهیکت نومشار یم نقشه علمین اساس، ترسیشدند. بر ا
 یواژگان  و هم یسندگینو  هم یها لیه انجام شد و به منظور انجام تحلیمرتبط با استفاده از واژگان پا

 2وئری. او. اس. ویو و 1افزارهای بایب اکسل  اطالعات از نرم یابیربط در باز یحوزه موضوع
 افزار اکسل مورد استفاده قرار گرفت.  ز نرمیها ن  ل دادهیه و تحلیتجز یاستفاده شد و برا

 ها  افتهی. 5

های اساسی پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل هر   این بخش با هدف پاسخگویی به پرسش
پردازد. همچنین به منظور وضوح بیشتر نتایج، تجزیه و تحلیل   طور جداگانه می  یک از سؤاالت به

 شوند.   اشکال و نمودار ارائه میها در قالب جداول،   یافته

 یدات علمیتول یع فراوانیپژوهش جهت پاسخ به سوال اول پژوهش در رابطه با توز یها  افتهی
نشان داده  6در نمودار  2163-2111 یها  سال یاطالعات در وبگاه علوم ط یابیحوزه ربط در باز

 شده است.
                                                           

1. Bibexcel 

2. VOS viewer 
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 اطالعات یابیباز حوزه ربط در یعلمدات یو روند رشد تول یع فراوانیتوز -1نمودار 

 2012-2002 یها  سال یط

و با  یاطالعات در طول دوره مورد بررس یابیبه مجموعه مقاالت حوزه ربط در باز یکل ینگاه
د یمقاله تول 2181، در مجموع 2163تا سال  2111دهد که از سال   ینشان م 6توجه به نمودار 

و در مرحله بعد  2161عنوان، مربوط به سال  218شده با  دهین سهم مقاالت تولیشتریشده است. ب
 باشد.   یعنوان م 238با  2161مربوط به سال 

باشد، اما طی  نوسان می یدارا ید مقاالت در طول دوره مورد بررسین روند رشد تولیهمچن
 بًا صعودی برخوردار بوده است.یتقر یریاز س 2161تا  2166های   سال

حوزه ربط  یدات علمیسندگان در تولین نویپاسخ به پرسش دوم پژوهش در رابطه با برتر یبرا
 قرار گرفت.  یسندگان مورد بررسیاطالعات، تعداد مقاالت و مشارکت نو یابیدر باز

ل یاست. به دل یتعداد مقاالت چاپ یسنده برتر، براساس فراوانینو 28دهنده   نشان 6جدول 
است که در طول  یسندگانین جدول شامل نویاند، ا  مقاله داشته 61تر از که کم یسندگانیتعدد نو

 اند.  مقاله داشته 61ش از یب یدوره مورد بررس
 اطالعات یابیحوزه ربط در باز یسندگان براساس تعداد مقاالت علمین نویبرتر -1جدول 

 تعداد استنادها تعداد مقاالت سندهینام نو فیرد

9 Zuccon, guido 97 907 

0 Huang, jimmy xiangji 98 70 

9 De Rijke, maarten 96 900 

0 Song, dawei 90 10 
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 تعداد استنادها تعداد مقاالت سندهینام نو فیرد

0 Scholer, falk 90 80 

6 Jose, joemon m. 90 18 

8 Chen, berlin 90 81 

7 Croft, w. bruce 99 89 

1 Lin, hongfei 99 00 

95 Wang, jun 90 981 

99 Azzopardi, leif 90 86 

90 Chen, kuan-yu 90 01 

99 Tamine, lynda 90 90 

90 Wang, meng 99 868 

90 Jones, gareth j. f. 99 996 

96 Zhang, peng 99 70 

98 Zhai, chengxiang 95 901 

97 Boughanem, mohand 95 991 

91 Kamps, jaap 95 01 

05 Wang, hsin-min 95 07 

09 Carterette, ben 95 06 

00 Kurland, oren 95 07 

09 Ravana, sri devi 95 09 

 6۲با « هوآنگ»مقاله،  63با « زاکون»مقاالت مربوط به  ین فراوانیشتری، ب6با توجه به جدول 
 مقاله بوده است. 61با « كیر ید»مقاله، و 

اطالعات از  یابیسندگان در حوزه ربط در بازیمشارکت نو یگر، به منظور بررسید یاز سو
 استفاده شد.  یسندگینو ل همیسندگان براساس تحلینو یعلمم شبکه یترس

ن آنها یب یدهنده ارتباط موضوع  سندگان نشانین نویموجود ب یوندهایالزم به ذکر است که پ
استفاده  یها  شتر است و رنگیب یشتر باشد، اشتراکات موضوعین آنها بیبوده و هرچه ارتباطات ب

دهد   یتر باشد، نشان م  بزرگ یمیهرچه گره در آن شبکه ترس نیتر هستند. همچن  كیشده به هم نزد
ل یشکل گرفته براساس تحل یها  دارد. خوشه یشتریت بیسنده در آن موضوع اهمیکه آن نو

 یابیاست که در حوزه ربط در باز یسندگانین نویتر  یدهنده اصل  قت نشانی، در حقیهمکار
با قرار دادن آستانه  یسندگینو ل همیظور انجام تحلن اساس، به منیاند. بر ا اطالعات نقش داشته
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سنده در مقاالت ینو 126۲اند، از مجموع   مقاله داشته 1که حداقل  یسندگانینو یشمول بر رو
 ییل نهایقرار گرفت که در تحل ییمقاله مورد شناسا 1حداقل  یسنده داراینو 66۲د شده، تعداد یتول
 یابیسندگان در حوزه ربط در بازینو ینقشه همکار 6قرار گرفتند. شکل  یمورد بررس یسندگینو  هم

 دهد.  یاطالعات را نشان م

 
 اطالعات یابیسندگان در حوزه ربط در بازینو ینقشه همکار -1شکل 

خوشه بوده که  1انگر یسندگان نماینو یمشخص است، نقشه همکار 6همان طور که در شکل 
ها قرار   ن خوشهیت ایدر مرکز« شولر»، و «سانگ»، «زاکون»، «كیر ید»، «خوزه»، «هوآنگ»

 اند.  داشته ین شبکه علمین مشارکت را در ایشتریدارند و ب
 یابیکشورها در حوزه ربط در باز یدر پاسخ به پرسش سوم پژوهش، در رابطه با نقشه همکار

 21دهنده   نشان 2اطالعات، تعداد مقاالت و مشارکت کشورها مورد مطالعه قرار گرفت. جدول 
 تعداد مقاالت است.  یکشور نخست براساس فراوان

 اطالعات یابیحوزه ربط در باز یدات علمین کشورها در تولیبرتر -2جدول 

 تعداد استنادها تعداد مقاالت نام کشور فیرد

 6866 009 کایآمر 9

 0708 050 نیچ 0

 9768 986 انگلستان 9
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 تعداد استنادها تعداد مقاالت نام کشور فیرد

 006 909 هندوستان 0

 9906 990 آلمان 0

 170 907 فرانسه 6

 670 905 ایاسپان 8

 9008 991 ایاسترال 7

 9900 955 کانادا 1

 9900 16 ایتالیا 95

 9509 15 هلند 99

 056 67 وانیتا 90

 091 01 اسکاتلند 99

 097 06 لیبرز 90

 996 05 ژاپن 90

 9061 07 سنگاپور 96

 999 07 سیسوئ 98

 87 00 تونس 97

 916 09 ونانی 91

 911 00 یکره جنوب 05

مقاله و پس از آنها با اختالف  111ن با یمقاله، چ 116کا با یآمر ی، کشورها2براساس جدول 
 اطالعات یابین مقاالت چاپ شده در حوزه ربط در بازیشتریمقاله، ب 6۲1اد انگلستان با یز

 منتشر 2161تا  2162 یها  ن مقاالت در سالیشتر ای، ب2ن با توجه به شکل یاند. همچن را داشته
 اند.  شده

م یاطالعات، از ترس یابیکشورها در حوزه ربط در باز یهمکار ین، به منظور بررسیعالوه بر ا
، به منظور انجام ن اساسیاستفاده شد. بر ا یسندگینو  ل همیکشورها براساس تحل یشبکه علم

اند، از   مقاله داشته 1که حداقل  ییکشورها ی، با قرار دادن آستانه شمول بر رویسندگینو  ل همیتحل
 ییل نهایشد که در تحل ییمقاله شناسا 1حداقل  یکشور دارا 11کشور، تعداد  31مجموع 

 یابیزه ربط در بازکشورها در حو ینقشه همکار 2مورد مطالعه قرار گرفتند. شکل  یسندگینو  هم
 دهد.  یاطالعات را نشان م
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 اطالعات یابیکشورها در حوزه ربط در باز ینقشه همکار -2شکل 

 یخوشه است که در ادامه به بررس ۲انگر یکشورها نما ی، نقشه همکار2با توجه به شکل 
 م.یپرداز  یشکل گرفته م یها  خوشه

لند، یوزی، نیران، ژاپن، اردن، مالزیچك، مصر، ا یکشور جمهور 61خوشه اول متشکل از 
ن خوشه قرار دارد و یمقاله در مرکز ا 11باشد. ژاپن با   یم ینروژ، تونس و امارات متحده عرب

ن خوشه یاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهایداشته است. از د ین مشارکت را در شبکه علمیشتریب
 کرد. اشاره یتوان به نوروژ، تونس و امارات متحده عرب  یم

ه، اسکاتلند، صربستان و یونان، هلند، روسیك، انگلستان، آلمان، یکشور بلژ 1در خوشه دوم 
ن مشارکت را داشته یشتریباشد و ب  ین خوشه میت ایمقاله در مرکز 6۲1س قرار دارند. انگلستان با یسوئ

 س نام برد.یسوئ توان از آلمان، هلند و  ین خوشه میاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهایاست. از د
م اشغالگر قدس، مراکش، ی، فرانسه، رژیلیش، شین، اتریکشور آرژانت 3خوشه سوم متشکل از 

ن مشارکت را در یشترین خوشه قرار دارد و بیمقاله در مرکز ا 623باشد. فرانسه با   یه میو ترک یرومان
ه یش، ترکیتوان به اتر  یمن خوشه یاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهایداشته است. از د یشبکه علم

 اشاره کرد. یو رومان
رلند، یا یکشور دانمارك، فنالند، هندوستان، جمهور 3در خوشه چهارم همانند خوشه سوم 



 70 حتلیل ساختار فکری مطالعات ربط در بازیابی اطالعات در وبگاه علوم...

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ن خوشه یت ایمقاله در مرکز 618، سوئد، و ولز قرار دارند. هندوستان با یرلند شمالیك، ایمکز
ن خوشه یاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهاین مشارکت را داشته است. از دیشتریباشد و ب  یم
 توان از فنالند، سوئد و دانمارك نام برد.  یم

ن، قطر، سنگاپور و یا، چیتالی، ایا، اندونزیر قرار دارند: استرالیکشور ز ۲در خوشه پنجم 
ن مشارکت برخوردار یشتریمقاله در مرکز خوشه قرار دارد و از ب 111ن با ین خوشه چیوان. در ایتا
در شبکه  یشترین مشارکت بیا و سنگاپور بعد از چیتالیا، ایاسترال ین کشورهایوده است. همچنب

 اند.  داشته یعلم
و کره  یر، کانادا، پاکستان، لهستان، عربستان سعودیکشور الجزا 1خوشه ششم متشکل از 

ارکت را در شبکه ن مشیشترین خوشه قرار دارد و بیمقاله در مرکز ا 611باشد. کانادا با   یم یجنوب
، یتوان به کره جنوب  ین خوشه میاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهایداشته است. از د یعلم

 و لهستان اشاره کرد. یعربستان سعود
کا و لبنان قرار یا، پرتغال، آمریا، اسپانیل، کلمبیکشور برز 1در خوشه هفتم همانند خوشه ششم 

ن مشارکت را داشته است. از یشتریباشد و ب  ین خوشه میا تیمقاله در مرکز 116کا با یدارند. آمر
 ل و پرتغال نام برد.یا، برزیتوان از اسپان  ین خوشه میاد در ایبا مشارکت ز یگر کشورهاید

ن، انگلستان، کانادا، یکا، چیآمر ی، کشورهایاجتماع یها ل شبکهین، براساس تحلیبنابرا
 اند.  ها برخوردار بوده ن شبکهیا ن مشارکت دریشتریهندوستان و فرانسه از ب

دات یدر تول یموضوع یها  خوشه ییپاسخ به پرسش چهارم پژوهش در رابطه با شناسا یبرا
ن راستا، یقرار گرفت. در ا یها مورد بررس  دواژهیکل یاطالعات، فراوان یابیحوزه ربط در باز یعلم

بار  1که حداقل  ییها  دواژهیکل یبا قرار دادن آستانه شمول بر رو یواژگان  ل همیبه منظور انجام تحل
مورد  یهم واژگان ییل نهایشد که در تحل ییدواژه پرتکرار شناسایکل 611اند، تعداد   تکرار شده

 اند.   را داشته ین فراوانیشتریاست که ب یا  دواژهیکل 21دهنده   نشان 8قرار گرفتند. جدول  یبررس
 اطالعات یابیحوزه ربط در باز یدات علمیها در تول  دواژهین کلیرارترپرتک -3جدول 

 یفراوان دواژهینام کل فیرد

9 Information Retrieval 099 

0 Relevance Feedback 055 

9 Query Expansion 958 

0 Relevance 75 
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 یفراوان دواژهینام کل فیرد

0 Image Retrieval 68 

6 Content-based Image Retrieval 08 

8 Ontology 09 

7 Pseudo-relevance Feedback 00 

1 Machine Learning 90 

95 Search Engine 99 

99 Web Search 99 

90 Natural Language Processing 95 

99 Indexing 06 

90 Relevance Ranking 00 

90 Vector Space Model 00 

96 Feature Selection 00 

98 Personalization 00 

97 Semantic Web 09 

91 Classification 09 

05 Text Mining 09 

 را ین فراوانیشتریتکرار، ب 188با  Information Retrievalدواژه ی، کل8براساس جدول 
و  Relevance Feedback یها دواژهیها به خود اختصاص داده است. کل  دواژهین تمام کلیب در

Query Expansion اند.  قرار گرفته یبعد یها  ب در رتبهیبه ترت 61۲و  211 یبا فراوان 
م یمفاه یرخداد  زان همی، میواژگان ل همیها در تحل دواژهیشمول کل ین آستانه براییپس از تع

دواژه یکل 611 یرخداد زان همین مرحله، میآنها به دست آمد. در ا یواژگان  ا همان همیواژگان 
زوج  21مربوط به  یع فراوانیموجود در مدارك به دست آمد که توز یها  دواژهیه کلیپرتکرار با کل

 قابل مشاهده است. 1پرتکرار در جدول  یواژگان هم
 اطالعات یابیحوزه ربط در باز یدات علمیدر تول یواژگان  هم یها  ن زوجیپرتکرارتر -4جدول 

 یفراوان یواژگان  زوج هم فیرد

9 Information Retrieval / Query Expansion 99 

0 Information Retrieval / Relevance Feedback 90 

9 Information Retrieval / Evaluation 06 

0 Content-based Image Retrieval / Relevance Feedback 97 

0 Image Retrieval / Relevance Feedback 98 
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 یفراوان یواژگان  زوج هم فیرد

6 Information Retrieval / Ontology 90 

8 Information Retrieval / Relevance 99 

7 Information Retrieval / Indexing 99 

1 Information Retrieval / Pseudo-relevance Feedback 90 

95 Information Retrieval / Machine Learning 99 

99 Query Expansion / Pseudo-relevance Feedback 99 

90 Information Retrieval / Ranking 95 

99 Information Retrieval / Vector Space Model 1 

90 Information Retrieval / Search Engine 1 

90 Natural Language Processing / Information Retrieval 7 

96 Information Retrieval / Relevance Ranking 7 

98 Information Retrieval / Language Model 7 

97 Information Retrieval / Semantic Web 8 

91 Query Expansion / Relevance Feedback 8 

05 Information Retrieval / Semantic Search 8 

 \Query Expansion Information Retrievalدواژه ین دو کلیب یرخداد  ، هم1براساس جدول 
 را به خود اختصاص داده است و دو زوج ین فراوانیشتریب
 Relevance Feedback \ Information Retrieval وEvaluation  Information Retrieval \  در

سندگان در حوزه یم واژگان نویمفاه ینقشه علم 8در ادامه، شکل  اند.  دوم و سوم قرار گرفته یها  رتبه
 دهد.   یاطالعات را نشان م یابیربط در باز

 
 اطالعات یابیسندگان در حوزه ربط در بازیم واژگان نویمفاه ینقشه علم -3شکل 
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شده  یخوشه موضوع 1 یریگ منجر به شکل یل هم واژگانیج مربوط به تحلیل نتایه و تحلیتجز
 شود:  یم یاست که در ادامه بررس
 جستجو  یخوشه اول: موتورها

ن یتر باشد. از مهم  یدواژه میکل 1۲شامل شود،   ین خوشه محسوب میتر ن خوشه که بزرگیا
 یصفحات، جستجو یبند  اطالعات، رتبه یتوان به جستجو  ین خوشه میموجود در ا یها  دواژهیکل

زان ربط اشاره یبراساس م یبند  و رتبه یشناس  ی، هستییمعنا یجستجو، جستجو یوب، موتورها
 جستجو تعلق دارد. ین خوشه به مبحث موتورهاین آن است که ایکرد که مب

 یعیخوشه دوم: پردازش زبان طب
 یریادگیر ین خوشه نظیا یها  دواژهیاند و همان طور که کل  ن خوشه قرار گرفتهیدواژه در ایکل 88

، استخراج یعیل عواطف، پردازش زبان طبیبان، تحلین بردار پشتی، ماشیبردار ین، مدل فضایماش
ن خوشه را پردازش یتوان موضوع ا  یدهد، م  ینشان م یبند  ك و خوشهیژنت یها  تمی، الگوریژگیو

 قرار داد. یعیزبان طب
 خوشه سوم: بازخورد ربط

توان آن را در حوزه بازخورد ربط قرار داد.   یل شده است و میدواژه تشکیکل 88ن خوشه از یا
 یابیو بازار ربط یپرس و جو، مع یبند  ، مدل ربط، بازخورد ربط، فرمولیا  دواژهیکل یجستجو

 شوند.  ین خوشه محسوب میموجود در ا یها دواژهین کلیتر ر از مهمیتصاو
  یاطالعات پزشک یابیخوشه چهارم: باز

ل ین خوشه از قبیا یها  دواژهیطور که کل  باشد. همان  یدواژه میکل 21ن خوشه متشکل از یا
م، یبان تصمیپشت یها ستمی، سیاطالعات یها  ستمیبر شواهد، س یمبتن یت اطالعات، پزشکیریمد
 یابین خوشه را بازیتوان موضوع ا  یدهد، م  یها نشان م  ها و تزاروس  ن، ابردادهیستم مدالیس

 قرار داد. یاطالعات پزشک
 اطالعات  یابیخوشه پنجم: باز

 یها  ستمیر سینظ ییها  دواژهیل شده است، کلیدواژه پرتکرار تشکیکل 22ن خوشه که از یدر ا
 یبند  و اصول رتبه یتعامل یابی، بازی، مدل احتماالتیبعد  مدل سه یابیاطالعات، باز یابیباز

 اطالعات دارند. یابیمی با موضوع بازیرابطه مستق یاند که همگ  قرار گرفته یاحتماالت
 خوشه ششم: قضاوت ربط

دواژه پرتکرار یکل 21با خوشه سوم دارد، متشکل از  یادیز یین خوشه که قرابت معنایا
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اطالعات،  یابیباز یابیزان ربط، ارزین مییربط، تع یابیهمچون ارز ییها دواژهیباشد. وجود کل  یم
 باشند.  یانگر موضوع قضاوت ربط میب یکاربر به خوب یت و رفتار اطالعاتیت، مانعیجامع

 یریگ  جهی. نت6

ز یسندگان، کشورها و نینو یهمکار یاز نقشه علم یمناسب یپژوهش حاضر به منظور ارائه نما
 و یسندگینو  ل همیاطالعات با استفاده از فنون تحل یابیحوزه ربط در باز یموضوع یها  خوشه

ك بازه ده ساله انجام شده است. یعلم در  یساز  یدارید یافزارها  از نرم یریگ و با بهره یواژگان  هم
ن یشتریکانادا، هندوستان و فرانسه از بن، انگلستان، یکا، چیآمر یج پژوهش، کشورهایبراساس نتا

ن پژوهش تا حدود یا یها  افتهیاند.   ن کشورها برخوردار بودهیب یهمکار یمشارکت در شبکه علم
 یطور  دارد، به ی( همخوان6813) یو مصطفو یدریها، ح  ج مربوط به پژوهش خزانهیبا نتا یادیز

ن مشارکت یشتریبودند که ب ییا از جمله کشورهاکا، انگلستان و کانادیز آمریکه در پژوهش مذکور ن
( 681۲نه )یو نقش یالین در پژوهش دانیاند. همچن ن کشورها را داشتهیب یهمکار یدر شبکه علم

 را داشته است. یمورد بررس یدات علمین مشارکت در تولیشتریکا بیز مشخص شد که آمرین
ن یشتریك، زاکون، سانگ، و شولر بیر یاز جمله هوآنگ، خوزه، د یسندگانین، نویعالوه بر ا

 یعلم یها  که در شبکه یسندگانیاند. نو  سندگان داشتهین نویب یهمکار یمشارکت را در شبکه علم
ن یدهند و بنابرا  یرا به خود اختصاص م یتر گاه مهمیدارند، جا یو محور یدینقش کل یهمکار

رگذار در یسندگان تأثیامکان با نودارند تا در صورت  یشتریل بیگر تمایمتخصصان و محققان د
 ند.ینه نمایآنها استفاده به یا از آثار علمیمشارکت کنند و  ید آثار علمیتول

را  ین فراوانیشتریاطالعات ب یابیدواژه بازین پژوهش نشانگر آن است که کلیج این نتایهمچن
 یگاه مهمیداشته و از جاه شده در وبگاه علوم یاطالعات نما یابین مقاالت حوزه ربط در بازیدر ب
، ربط 1وجو بازخورد ربط، بسط و توسعه پرس یها  دواژهین حوزه برخوردار است. پس از آن کلیدر ا

ن یم با ایدر ارتباط مستق ین حوزه برخوردارند و همگیدر مباحث ا یادیر از سهم زیتصاو یابیو باز
ن یشتریب« و بسط و توسعه پرسوجو اطالعات یابیباز» یواژگان  ن زوج همیباشند. همچن  یحوزه م

از آن است که محققان و پژوهشگران  یج حاکین نتایرا به خود اختصاص داده است. ا یفراوان
افتن اطالعات مرتبط ارائه یجهت کمك به کاربران در  یمناسب و بهتر یها  دارند تا روش یسع

                                                           

1. Query 
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 کاربران گردند.  یدر وقت و انرژ ییجو  زش کاذب، موجب صرفهیاز ر یریدهند و با جلوگ
حوزه  یدات علمیدر تول یموضوع یها خوشه ییبه منظور شناسا یواژگان  ل همیاستفاده از تحل

ل یاز قب ییها  شد که در آن خوشه یخوشه موضوع 1 یریگ  اطالعات منجر به شکل یابیربط در باز
و  یاطالعات پزشک یابی، بازاطالعات، قضاوت ربط، بازخورد ربط یابیجستجو، باز یموتورها

اطالعات، بازخورد ربط و  یابیباز یها  ن، خوشهین بیوجود دارد. در ا یعیپردازش زبان طب
ها قرار   ن خوشهیپرتکرار در ا یها  دواژهیدارند، چون اکثر کل یگاه مهمیجستجو، جا یموتورها

 اند.  گرفته
(، 2116نگ و همکاران )ید یها  به پژوهشج مربوط یبا نتا یادین بخش تا حدود زیا یها  افتهی
و خاصه  ی، شعبانیلی( و سه2161تروئل و همکاران ) -(، گونزالس2162وآن )یسا و یرور

 دارد. ی( همخوان6811)
اطالعات  یابیم ساختار علم حوزه بازی( در رابطه با ترس2116نگ و همکاران )یدر پژوهش د

ر از یتصاو یابیره و بازیو ذخ یاطالعات یها شبکهاطالعات،  یابیره و بازیز مشخص شد که ذخین
 بودند.  یمورد بررس یموضوع یها  ن خوشهیتر مهم

 یابیحوزه باز یاستناد  م شبکه همی( در رابطه با ترس2162وآن )یسا و یق روریج تحقینتا
اطالعات، مطالعات  یابیباز یها  نظام یابی، ارزیاطالعات وب یابیز نشان داد که بازیاطالعات ن

 بودند.  یمورد بررس یموضوع یها خوشه یسنج  و علم یل استنادیکاربران و تحل
افتند که یجه دست ین نتیق خود به ای( در تحق2161ن گونزالس تروئل و همکاران )یهمچن

و مفهوم ربط از  یوب یاطالعات، جستجو یابیباز یهاتعامل کاربران با نظام یموضوع یها  خوشه
 بودند.  یمورد بررس یموضوع یها  ن خوشهیتر له مهمجم

از آن  یز حاکی( ن6811و خاصه ) ی، شعبانیلی( و سه2162وآن )یسا و یپژوهش رور یها  افتهی
ج یب نتاین ترتیرا از آِن خود کرده است. بد ین فراوانیشتریاطالعات ب یابیدواژه بازیاست که کل

 باشد.  یم یهمگون یز داراین قاتین تحقیا یها  افتهیپژوهش حاضر با 
ن پژوهش نشانگر آن است که یبه دست آمده در ا یموضوع یها  ل خوشهی، تحلیطور کل  به

دهند، از   یقرار م ین حوزه را مورد بررسیا یو سّنت ین حوزه همچنان که اصول کلیمحققان ا
 یریادگیك و یژنت یها  تمی، الگوریکاو  و فنون داده یعید در حوزه زبان پردازش طبیتحوالت جد

طور همزمان همه موارد را   اند و به  ز غافل نبودهیاطالعات ن یابیباز یها  ن جهت بهبود نظامیماش
 دهند.  یمورد مطالعه قرار م
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 ندهیآ یها  پژوهش یبرا ییشنهادهای. پ7

و  یاطالعات در سطح مل یابیحوزه باز یشود، در پژوهشی مشابه، شبکه علم  ( پیشنهاد می6
 م و مورد بررسی قرار گیرد و نتایج حاصل از آن، با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.یترس یالملل نیب

گر یهای موضوعی د ها و زمینه  ن پژوهش در حوزهیهای مشابه با روش ا  ( همچنین پژوهش2
 ود.شناسی به منظور دستیابی به مفاهیم و موضوعات اساسی آنها انجام ش  علم اطالعات و دانش
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