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Abstract: The formation of intellectual currents, methods of analysis
in science and methodology are the most interesting topics of science
and philosophy of science. Theories of science are made up of facts
that have been gathered together, arranged and discussed. This study
aims to analyze the articles regarding information theories based on the
concepts of co-occurrence network analysis and centrality indicators
published in Web of Science during 1983-2017. This is a descriptive
study, using scientometric techniques. Its statistical population contains
all clinical trials related to information theories in Web of Science during
1983-2017. The scientific research on theories of information existed
from 2009 to 2014. Based on the scientific map of countries, theories of
information have been active in some countries including USA, Germany,
United Kingdom, Spain and Canada and Brazil and China have also been
active in research on this filed in these years. The top authors in theories
of information field in Web of Science during 1989-2017 are Kimball,
Bruner, Hersink, Lochs, and Nendersen. The mentioned authors are
considered the most scientific co-authorship. Likewise, Hjørland, Hartle,
White, Bushman, and Bruner have the most abundant published articles.
Also, the co-authorship ratio of these authors is 0.3, which indicates a
relatively high level of corporate. The analysis of information theories
also showed that based on co-word analysis there are 9 clusters. Among
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them cluster 1 is the largest and is related to algorithms and models in theories. Other clusters
are information theories-related entropy theory and its application, information theorems
derived from other sciences, thermodynamics theory and physics in information science, the
theory of communication and communication models, the use of interdisciplinary information
theories, the effectiveness of theories, the evaluation of theories, the role of information and
the role of host and importer of theories in information science and science.
Keywords: Scientometrics Method, Theory of Information, Visualizing the Structure of
Information Theories, Theory of Information Co-word Analysis, Theory of Information
Co-authors Analysis
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مقاله برای اصالح به مدت پنج ماه و چهار روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :چگونگــی شــکلگیری جریانهــای فکــری ،روشهــای تحلیــل در
علــوم و روششناســیها از جالبتریــن مباحــث علــم و فلســفة علــم هســتند.
نظریههــای علمــی از واقعیاتــی تشــکیل میشــوند کــه در ارتبــاط بــا هــم
گــردآوری شــده و انتظــام یافتــه و مــورد تأمــل قــرار گرفتهانــد .هــدف از پژوهــش
حاضــر تحلیــل ســاختار مطالعــات حــوزة موضوعــی «نظریههــای علــم اطالعــات»
از طریــق بررســی متــون علمــی ایــن حــوزه در پایــگاه «وبآوســاینس» بــر اســاس
شــاخصهای تحلیــل همواژگانــی مفاهیــم و همنویســندگی متخصصــان و
نظریهپــردازان ایــن حــوزه از علــم اطالعــات و دانششناســی بــر اســاس ســنجههای
مرکزیــت شــبکة اجتماعــی در مقــاالت اســت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از
رویکــرد ک ّمــی و شــاخصهای علمســنجی انجــامشــده اســت .بروندادهــای
علمــی نظریههــای علــم اطالعــات در پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» (-1983
 )2017بــا اســتفاده از روشهــای آمــار توصیفــی و تحلیلــی در نرمافزارهــای
 Premap ،VOSviewer ،Ucinetو  Excellبررســی شــدهاند .یافتههــای حاصــل از
تحلیلهــای همرخــدادی واژگان و نویســندگان حاکــی از آن اســت کــه از ســال
 2009تــا  2014بیشــترین مطالعــات نظریههــای علــم اطالعــات در کشــورهای
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آمریــکا ،آلمــان ،انگلســتان ،اســپانیا و کانــادا بــوده اســت .همچنیــن ،در ســالهای اخیــر کشــورهایی
ماننــد برزیــل و چیــن پژوهشهایــی را در ایــن حــوزه انجــام دادهانــد .نویســندگانی همچــون «یورلنــد»،
«هارتــل»« ،وایــت»« ،بوشــمن» و «برنــر» بیشــترین مقــاالت و «کیمبــل»« ،برنــر»« ،هرســینک»« ،لوچــس»
و «ندرســن» دارای بیشــترین همــکاری علمــی را در ایــن دوره داشــتهاند .ضریــب همــکاری گروهــی
نویســندگان  0/3اســت کــه حاکــی از همــکاری گروهــی بــاالی نویســندگان اســت .مطالعــات انجامشــده
در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات بــه  9خوشــه تقســیم میشــوند .حوزههــای موضوعــی نظریههــای
علــم اطالعــات شــامل اســتفاده از الگوریتمهــا و مدلهــا در نظریههــا ،نظریــة آنتروپــی و کاربــرد آن،
نظریههــای علــم اطالعــات برگرفتــه از علــوم دیگــر ،نظریــة ترمودینامیــک و فیزیــک در علــم اطالعــات،
نظریــة ارتباطــات و مدلهــای ارتباطــی ،اســتفاده از نظریههــای اطالعــات بینرشــتهای ،کارایــی
نظریههــا ،ارزیابــی نظریههــا ،نقــش اطالعــات و نقــش میزبــان و واردکننــدة نظریههــا در علــم اطالعــات
و دانششناســی اســت.
كليدواژهها :نظریههای علم اطالعات ،علمسنجی ،تحلیل همواژگانی ،تحلیل همنویسندگی
 .1مقدمه

چگونگــی شــکلگیری جریانهــای فکــری ،و روشهــای تحلیــل در علــوم و روششناسـیها

از جالبتریــن مباحــث علــم و فلســفة علــم هســتند .بررســی اجمالــی خیــزش جریانهــای فکــری
در علــم بیانگــر نحــوة تأثیــر دانشهــای گوناگــون بــر همدیگــر و زایــش شــیوههای نویــن تفکــر

در آنهاســت .تفکــر نظامــدار ،بــر خــاف برخــی از جنبشهــای فکــری کــه در یــک رشــتة
علمــی و در محــدودة معینــی نمــو یافتــه اســت ،در خــارج از محــدودة یــک علــم معیــن متولــد

شــده و در محیطــی میانرشــتهای رشــد میکنــد .از آنجــا کــه ایــن شــیوة تفکــر بهطــور کلــی،
بــا مجموعههایــی متشــکل از اجــزا و نــه بــا خــود اجــزا ،ســروکار دارد ،لزوم ـاً از مرزهــای ســنتی

علــوم خالــص فراتــر رفتــه و عمومیــت مییابــد .بنــا بــه گفتــة «گودهــارت» نظریههــای علمــی از

واقعیاتــی تشــکیل میشــوند کــه در ارتبــاط بــا هــم گردآوریشــده و انتظــام یافتــه و مــورد تأمــل

قــرار گرفتهانــد ( .)Goodhart 1989نظریــه نــه بــر اســاس تعمــق و تأمــل پژوهشــگر ،بلکــه بــر مبنــای
واقعیــات اســتوار اســت و تبیینکننــدة رابطــة منطقــی بیــن واقعیتهاســت .ولــی ِصــرف گــردآوری
دادههــای تجربــی واقعیــات نظریهســاز نیســت و دادههــا و واقعیــات بایــد در چارچــوب اصولــی کلی

نظامبنــدی شــوند تــا بتواننــد تفســیری از پدیدههــای خــاص ارائــه کننــد (.)Kumar and Jan. 2013
تعاریــف مختلفــی از نظریــه ارائــه شــده اســت :مجموعـهای از قوانیــن یــا چنــد اصــل متعــارف کــه بر

مبنــای قواعــد منطــق بــا یکدیگــر در ارتبــاط بــوده و قــادر بــه تبییــن ،تشــریح یــا پیشبینــی تمــام یــا
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قســمتی از واقعیــت باشــد .همچنیــن ،نظریــه مجموعـهای از گفتارهایــی اســت کــه بــر مبنــای قواعــد
منطــق بــا یکدیگــر در ارتبــاط بــوده و مبیــن بخشــی از واقعیــت باشــدو همچنیــن ،بــه مجموعـهای از

مفاهیــم نظامیافتــه کــه واقعیتــی را بیــان میکننــد ،نظریــه گفتــه میشــود (رفیعپــور .)۱۳۶۱،ایــن

واقعیــت نتیجــة تــاش عملــی در گــردآوری شــواهد واقعــی و برقــراری ارتبــاط بیــن یافتههاســت.
در واقــع ،نظریــه امــکان توصیــف واقعیــات و پیشبینــی وضعیــت آینــده را فراهــم میکنــد و بــه

پرســشهای چــرا ،چگونــه ،و چــه چیــز پاســخ میدهــد (داناییفــرد .)1388

بهطــور کلــی ،بــا نظریهپــردازی میتــوان بــه اهــداف ارتقــای ســطح شــناخت و تبییــن

نظــری و عملــی در ارتبــاط بــا مفاهیــم ،پدیدههــا و رخدادهــا؛ ایجــاد نظــم و انســجام مفهومــی در

اندیشــههای معتبــر؛ کمــک بــه درک خاســتگاه مهمتریــن و معتبرتریــن اندیشــهها؛ و کمــک بــه
ارتقــای فلســفة علــم دســت یافــت کــه ناظــر بــر اهمیــت نظریــه و نظریهپــردازی در علــم هســتند.

«نظریــه» در علــم اطالعــات و دانششناســی عبــارت اســت از تبییــن نظــری کارآمــدی

نظامهــای اطالعاتــی از جملــه کارآمــدی کتابخانههــا ،تبییــن رفتــار کاربــران ،تبییــن کارکــرد
عناصــر مختلــف پژوهشــی ماننــد توصیفگرهــا ،اســتنادها ،عنوانهــا و نظایــر آن .در علــم اطالعــات

و دانششناســی ،مفهــوم «نظریــه» در دو ســطح عمــل میکنــد :در ســطح اول ،دانشــمندان علــم

اطالعــات تولیدکننــدگان اطالعــات ،واســطهها و کاربرانــی را کــه از اطالعــات اســتفاده میکننــد،
مــورد مطالعــه قــرار میدهنــد .ایــن افــراد بــر اســاس فرضیههــا و دیدگاههایشــان ،یعنــی نظریههــا،

عمــل میکننــد .بنابرایــن ،شــناخت آنهــا از طریــق تجزیــه و تحلیــل اطالعــات حاصــل نگرشهــا
و عملکــرد افــراد اســت .در ســطح دیگــر ،دیــدگاه یــا موقعیتــی خــاص را بهعنــوان «فرانظریــه»،

«پارادایــم» و یــا «ســنت» مینامنــد .در هــر نظــام دانشــی حداقــل بــه یــک نظریــه و یــا ایدئولــوژی

نیــاز اســت ( .)Hjørland 2015در معنــای وســیعتر« ،نظریــه» متــرادف بــا «اعتقــاد» و یــا توضیــح
دادن برخــی از جنبههــای نگرشــی انســان تعریــف میشــود« .پوپــر» معتقــد اســت کــه یــک نظریــه

چیــزی اســت کــه هنــوز اثبــات نشــده اســت و بــه تأمــل و نگــرش بیشــتری نیــاز دارد (Popper

 .)1982وجــود نظریــه در هــر حــوزة علمــی ،ســبب اســتواری پژوهشهــا و دانــش تولیــد شــده و در
نهایــت ،ســبب رشــد و بالندگــی آن حــوزه میگــردد (شــومیکر ،تنــکارد و الســورا .)1950

در علــم اطالعــات نظریههــای صریــح بســیاری نداریــم .ایــن واقعیــت آشــکار اســت کــه

ایــن علــم فاقــد نظریههــای خــوب اســت ( .)Hjørland 2015علیرغــم نیــاز بــه اســتفادة بیشــتر از

نظریــه بهعنــوان یــک پایــة مفهومــی در پژوهشهــای حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی کــه
بارهــا در متــون ابــراز شــده ( ،)Boyce and Kraft 1985بهطــور کلــی ،مفهــوم نظریــه در رشــتة علــم
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اطالعــات و دانششناســی هماننــد بســیاری از رشــتههای دیگــر مــورد غفلــت واق ـ ع شــده اســت.

یکــی از مســائل مهــم مطــرح ،بحــث اهمیــت ارتبــاط نظریههــای علــم اطالعــات بــا ســایر

رشــتههای علمــی موجــود اســت؛ یعنــی پرداختــن بــه ایــن مســئله کــه میــزان ارتبــاط نظریههــای

ایــن حــوزة مطالعاتــی بــا نظریههــای ســایر رشــتههای علمــی فعــال در گســترة علــوم بــه چــه میــزان
اســت .مســئلة دیگــر ذکــر ایــن نکتــه اســت کــه نظریههــای خــاص در علــم اطالعــات تــا چــه حــد

دارای ارتبــاط منطقــی بــا کارکردهــای حرفـهای علــم اطالعــات و دانششناســی و ارتبــاط درونــی با

همدیگــر هســتند؟ بــرای نمونــه نظریههــای رفتــار اطالعاتــی بــا نظریههــای ســازماندهی و بازیابــی

اطالعــات تــا چــه حــد پیونــد یافتهانــد .مســئلة دیگــر اینکــه بــا اســتفاده از ایــن بررســی میتــوان
بــه مجموعــة کاملــی از کلینگریهــا و اصــول توســعهیافتة علــم اطالعــات آگاهــی پیــدا کــرده و

ی خــاص از
بهعبارتــی بــه نظامــی از فرضیههــا ،اصــول و روابطــی کــه بهمنظــور تبییــن مجموع ـها 

پدیدههــا علــم اطالعــات مــورد نیــاز اســت ،دســت یافــت .بــا ایــن کار میتــوان بــه بافــت ،جوهــره
و معنــای اصلــی نظریــه پیرامــون تبییــن برخــی پدیدههــا دســت یافــت.
ِ
بحــث پرداختــن بــه نظریــه در رشــتههای مختلــف متفــاوت اســت .از رشــتههایی کــه بــه

مقــدار کــم یــا ناکافــی بــه مفهــوم نظریــه پرداختهانــد ،میتــوان بــه علــم اطالعــات و دانششناســی

اشــاره نمــود« .شــومیکر ،تنــکارد و الســورا» معتقدنــد کــه اگــر قــرار اســت یــک رشــتة علمــی بــه
پیــش بــرود ،وجــود تحقیقــات مبتنــی بــر نظریــه در آن ضــروری اســت ( .)1950در اینجــا لــزوم

پرداختــن هرچــه بیشــتر بــه نظریههــای علمــی عالــی در برخــی از رشــتههای علمــی بهخصــوص در

حــوزة علــوم انســانی و اجتماعــی آشــکار میگــردد.

«اینگورسن» بیـــان مـیکنـــد کـــه ظهـور و اســـتفاده از نظریـات و یافتـههـــای علـوم و رویکرد

شــناختی در علــم اطالعــات از ســال  1997آغــاز شـــد« .نظریــه» اصطــاح بســیار مــورد اســتفاده

در علــم ،فلســفه و زبــان زندگــی روزمــره اســت ( .)Ingwersen 1996ب ـه همیــن دلیــل اســت کــه
نظریههــا در علــم اطالعــات و دانششناســی بهدلیــل رویکــرد بینرشــتهای نســبتاً کــم مــورد

بررســی قــرار میگیرنــد (.)Hjørland 2015

در مــورد ضــرورت اســتفاده از نظریــه در علــم اطالعــات میتــوان بــه یافتــن بهتریــن

روشهــای بهکارگیــری نظامهــای ارتباطــی ،بهتریــن روش جداســازی اطالعــات مطلــوب از
اطالعــات نامطلــوب و ارتقــای مجراهــای ارتباطــی بــرای برقــراری بهینــة ارتبــاط اشــاره کــرد (آزاد

و حس ـنزاده  .)1382بــه نظــر میرســد توجــه متخصصــان و پژوهشــگران ایــن رشــته بــه ضــرورت

تدویــن مبانــی نظــری و اســتفاده از نظریههــا و تــاش بــرای نــوآوری و ایجــاد نظریههــای جدیدتــر
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کــه فلســفة رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی را گویاتــر تبییــن کنــد ،نســبت بــه اواخــر قــرن 20

میــادی افزایــش یافتــه اســت (دهقانــی دیســفانی ،کیانــی ،و اکبــری بورنــگ  .)1396بــا وجــود ایــن

میتــوان گفــت کــه ایــن رشــته از ضعــف نظریــه و نظریهپــردازی رنــج میبــرد.

اندیشــمندان در مقایســة اعتبــار علــوم یــا رشــتهها بــر ایــن باورنــد کــه فقیربــودن یــا غنیبــودن

هــر رشــتة علمــی بــه میــزان و ســطح فعالیتهــای آن در زمینــة نظریهپــردازی مربــوط اســت .بــه
بیــان دیگــر ،زنــده بــودن و پویایــی دانشهــا و علــوم ،وابســته بــه نظریهســازی اســت .بــه ایــن

منظــور ،یافتههــای علمــی بایــد در قالــب نظریــه ارائــه شــود تــا نهتنهــا قابلیــت فهــم بیشــتر و ژرفتــر

یابــد ،بلکــه از مانــدگاری نیــز برخــوردار شــود (حــری  .)1385انجــام پژوهــش حاضــر بــه مــا ایــن
امــکان را میدهــد کــه بــا بررســی قابلیــت طــرح نظریــه در علــم اطالعــات و دانششناســی بــه

نقــاط ضعــف و قــوت زمینههــای طــرح نظریــه در علــم اطالعــات و همچنیــن ارتبــاط میانرشــتهای

در بهکارگیــری نظریههــای علمــیِ واردشــده بــه ایــن حــوزه از ســایر رشــتههای علمــی را مــورد

بررســی قــرار دهیــم .از ایــن طریــق میتــوان بســترهای ایجــاد و ارائــة نظریــات متنــوع علمــی در
ایــن حــوزه را شناســایی و در صــورت امــکان ،تمرکــز مطالعــات نظــری در ایــن بســترها را ایجــاد

کــرد.

مبانــی فکــری و فلســفی اســاس و پایــة تفکــر نظریهپــردازان را تشــکیل میدهــد .بنابرایــن،

بــرای درک عمیــق و شــناخت و نقــد نظریههــا در رشــتة علــم اطالعــات و دانششناســی الزم

اســت عــاوه بــر مطالعــة نظریههــای دانشــمندان آن رشــته ،منشــأ و سرچشــمة زایــش و پیدایــش
فکــری آنهــا را نیــز مــورد مطالعــه قــرار دهیــم .از آنجــا کــه بســیاری از آنچــه مــا فرایندهــای کاری

مرتبــط بــا علــم اطالعــات مینامیــم میتوانــد در چارچــوب نظــری مــورد تحلیــل و تبییــن قــرار

گیــرد تــا بــه شــناخت ژرفتــر مــا ،درک خاســتگاه اندیش ـههای مرتبــط ،تبییــن عالمانــة رخدادهــا

و ایجــاد انســجام مفهومــی در اندیش ـههای مــدون رشــتة مــا کمــک کنــد .بــرای ایــن کار بایــد در

ایــن زمینــه نظریهپــردازی کــرد .نظریهپــردازی دربــارة مفاهیــم و مــوارد یادشــده نیازمنــد واکاوی

نظریههــای فعــال در متــون علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .لــذا ،در اینجــا ضــرورت
انجــام مطالع ـهای در ایــن ســطح ایجــاب مینمایــد کــه طــی پژوهشــی بــه متــون علمــی منتشرشــده

در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات پرداخــت.

طــی ســالهای اخیــر حــوزة علمســنجی بــرای بهتــر نشــان دادن حوزههــای علمــی از نگاشــت

اســتفاده میکنــد .از نگاشــت میتــوان بــرای نشــان دادن ســاختار فکــری حوزههــای مختلــف بــا

شــیوههایی چــون روابــط اســتنادی ،همــکاری علمــی ،تحلیــل هماســتنادی و  ...ســود جســت .بــا
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اســتفاده از روش هماســتنادی نویســنده ،میتــوان بــه رویکردهــای بســیار زیــادی اعــم از بررســی

ســاختار فکــری حوزههــا ،شناســایی افــراد تأثیرگــذار حوزههــا ،ارتباطــات پژوهشــگران بــا
یکدیگــر ،پارادایمهــای اتفاقافتــاده در حوزههــا ،رونــد ظهــور ،رشــد و افــول حوزههــا ،شناســایی
تخصصهــای اصلــی یــک حــوزه و  ...پرداخــت .بـه همیــن دلیــل ،انجــام چنیــن پژوهشــی بـه شــیوة
همواژگانــی ،نهتنهــا هــدف اصلــی یعنــی بررســی وضعیــت و چگونگــی ســاختار فکــری حــوزة

نظریــة علــم اطالعــات مشــخص میگــردد ،بلکــه بهواســطة تعــدد بروندادهــای حاصــل از ایــن
دســت از مطالعــات ،نتایــج بهدســتآمده را میتــوان در زمینههــای مختلــف مرتبــط بــا نظریــة
علــم اطالعــات در ایــن رشــته و در ســایر رشــتهها مــورد اســتفاده قــرار داد.

ایــن مطالعــه بــه بررســی فراینــد انتشــار دانــش در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات بیــن

حوزههــای مختلــف رشــتههای علمــی از طریــق تجزیــهو تحلیــل مطالعــات در طــول زمــان

میپــردازد .بررســی فراینــد انتشــار دانــش از طریــق شــبکة همرخــدادی واژگان و همرخــدادی

نویســندگان شــیوهای مؤثــر در دیداریســازی ســاختار علــم اســت کــه بــرای ارائــة تصویــری از

چارچــوب فکــری یــک حــوزة تحقیقاتــی کــه بــا تولیــد فزاینــدة علــم همــراه اســت بـهکار مـیرود.
در ایــن مطالعــه حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات از بیــن حوزههــای بینرشــتهای در نظــر گرفتــه

شــده ،بهعنــوان یــک موجودیــت ذهنــی (فکــری) بینرشــتهای پُلــی بــرای مناطــق گســترده از
حوزههــای مختلــف فراهــم م ـیآورد .ایــن حــوزه مقــاالت و پژوهشهــای بســیاری در رشــتههایی

نظیــر علــوم کامپیوتــر ،جامعهشناســی و روانشناســی و  ...را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 .2هدف پژوهش

هــدف پژوهــش حاضــر تحلیــل ســاختار مطالعــات حــوزة موضوعــی نظریههای علــم اطالعات

از طریــق بررســی متــون علمــی ایــن حــوزه در پایــگاه «وبآوســاینس» بــر اســاس شــاخصهای

تحلیــل همواژگانــی مفاهیــم و موضوعــات و همنویســندگی متخصصــان و نظریهپــردازان ایــن
حــوزه از علــم اطالعــات و دانششناســی بــر اســاس ســنجههای مرکزیــت شــبکة اجتماعــی در
مقــاالت اســت.

 .3پرسشهای پژوهش

1 .1نقشـة علمـی کشـورهای همکار در حـوزة نظریههـای علم اطالعـات در پایگاه «وبآوسـاینس»
از سـال  1983تـا  2017چگونه اسـت؟
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2 .2برتریــن نویســندگان در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات در پایــگاه «وبآوســاینس» از ســال
 1983تــا  2017چــه کســانی هســتند؟

3 .3نقشــة پراســتنادترین نویســندگان در حــوزة نظریههــای اطالعــات در پایــگاه «وبآوســاینس» از
ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

4 .4میــزان ضریــب همــکاری گروهــی نظریهپــردازان ایــن حــوزة علمــی در پایــگاه «وبآوســاینس»
از ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

5 .5ترســیم نقشــة علمــی مفاهیــم بهکاررفتــه در مقــاالت حــوزة نظریههــای اطالعــات بــر اســاس
شــاخص حوزههــای موضوعــی ( )SCاز ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

6 .6ترســیم نقشــة علمــی مفاهیــم بهکاررفتــه در مقــاالت حــوزة نظریههــای اطالعــات بــر اســاس
همرخــدادی مفاهیــم و واژگان ( )IDاز ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

7 .7شــبکههای همــکاری علمــی نویســندگان بــر اســاس ســنجههای مرکزیــت شــبکة اجتماعــی
علمــی آنــان در مقــاالت نظریههــای علــم اطالعــات از ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

 .4پیشینة پژوهش

در نظریههــای اطالعــات رویکردهــای گوناگونــی وجــود دارد کــه بــه تبییــن برخــی از

نظریههــا در علــم اطالعــات و دانششناســی میپــردازد؛ ولــی رویکــردی واحــد کــه بــه تمامــی

نظریههــای مــورد اســتفاده در ایــن حــوزه پرداختــه باشــد ،وجــود نــدارد .در اینجــا بــه برخــی از
آنهــا میپردازیــم.

«دهقانــی دیســفانی ،کیانــی و اکبــری بورنــگ  »1396در پژوهشــی بــا عنــوان «اســتفاده از نظریه

در فصلنامــة کتابــداری و اطالعرســانی ،طــی ســالهای  »93-89دریافتنــد کــه طــی ســالهای

مــورد بررســی میــزان اســتفاده از نظریــه در «فصلنامــة کتابــداری و اطالعرســانی» در مجمــوع رونــد
صعــودی داشــته اســت.

«سیدحســینی ،شــعبانی و عاصفــی» در مطالعــة خــود نتیجهگیــری کردنــد کــه بهمنظــور

نظریهپــردازی مبتنــی بــر نظریــة زمینــهای در حیطــة علــم اطالعــات و دانششناســی بایســتی

رویکردهــای «درجــة مفهومســازی» و «دامنــة نظریــه» را بــهشــکل جــدی مــد نظــر قــرار داد .بــر ایــن
اســاس در حیطــة «درجــة مفهومســازی» بایــد از توصیــف محــض موضوعــات مــورد مطالعــه در علــم

اطالعــات و دانششناســی بــه ســمت تفســیر و بازتعریــف مســائل پژوهشــی مطــرح در ایــن حیطــه

گام برداشــت و در نهایــت ،بــه نظریههــای ســاختارمند و مبتنــی بــر شــواهد دســت یافــت .همچنیــن،
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در حیطــة «دامنــة نظریــه» بایــد فقــر نظــری موجــود در مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی

را بهگونــهای مــورد توجــه قــرار داد کــه بتــوان از «مفاهیــم اصلــی» مطــرح در ایــن حــوزه بــه
«نظریههــای اساســی» و در نهایــت ،بــه «نظریههــای رســمی» ،یعنــی باالتریــن ســطح نظریهپــردازی
در یــک رشــتة علمــی نائــل شــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه نظریة زمینـهای روش پژوهشــی

اســتقرایی و اکتشــافی اســت کــه امــکان نظریهپــردازی را بــرای پژوهشــگران حوزههــای موضوعــی

مختلــف فراهــم میکنــد .پژوهشــگران ب ـه جــای اتّــکا بــر نظریههــای پیشــین ،بــهشــکل نظاممنــد
و بــر اســاس دادههــای واقعــی اقــدام بــه تدویــن نظریــه میکننــد (.)1396

«داورپنــاه و ریســمانباف» طــی پژوهشــی بــه چیســتی مؤلفههــای مفهومــی رویکــرد سیســتمی،

زمینــة نظــری و چارچــوب فلســفی-تاریخی الزم بــرای فهــم بهتــر نظریــة عمومــی ســامانهها

پرداختهانــد .بــه ســبب پیونــد محکــم میــان ایــن نظریــه و حــوزة ســیبرنتیک ،تفســیر و برداشــتی
ســیبرنتیکی از ایــن نظریــه ارائــه شــده اســت .یافتههــا نشــان داد کــه سرشــاخههای ایــن دو حــوزه

در بســیاری از رشــتهها از جملــه علــم اطالعــات بــه هــم رســیده اســت .نظریــة عمومــی ســامانهها

و نیــز نظریــة ســیبرنتیک ،هــر دو از مؤلفههــای مهــم در توســعة نظریــة علــم اطالعــات بودهانــد.

طبــق ایــن دو نظریــه ،ســامانههای ســیبرنتیکی مبتنــی بــر اطالعــات نهفتــه در کنشهــای کنتــرل
عمــل میکننــد .لــذا ،از آنجــا کــه تمامــی کنشهــای کنتــرل در ســامانههای ســیبرنتیکی ریشــة
اطالعاتــی دارنــد ،میتــوان گفــت کــه عنصــر اطالعــات بهعنــوان یــک مؤلفــة مهــم و اساســی در

ایــن ســنخ ســامانهها بهحســاب میآیــد ( .)1396ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه یکــی دانســتن

دو حــوزة علــم ســامانهها و ســیبرنتیک نوعــی بیمباالتــی نظــری اســت؛ ولــی در عیــن حــال ،میــان

ایــن دو ،اندیش ـهها و مقاصــد مشــترک فراوانــی وجــود دارد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده
اســت .ایــن همراســتایی میــان دو حــوزة علــم ســامانهها و ســیبرنتیک ناشــی از آن اســت کــه ایــن

دو ،محصــول یــک نگــرش و رویکــرد مشــترک یعنــی نگــرش سیســتمی هســتند .در هــر دو ،مفهــوم

ســامانه یــک مفهــوم کلیــدی و بنیادیــن اســت و دســتیابی بــه قوانیــن و اصــول مشــابهتآفرین و

قابــل تعمیــم یــک ارزش اصیــل بهحســاب میآیــد.

«محمــدی اســتانی و شــعبانی» ( )1396طــی پژوهشــی نتیجهگیــری میکننــد کــه «لینهــام»

در روششناســی خــود ،دو جنبــة دانــش و تجربــه در حــوزة تخصصــی را بســیار مهــم و کانــون

مرکــزی نظریــه میدانــد .بهزعــم «لینهــام» ،نظریهپــردازی یــک نظــام چرخــهای و پویاســت
کــه در پنــج مرحلــه شــکلدهی مفهومــی ،عملیاتیکــردن ،تأییــد یــا رد ،کاربــرد ،و پاالیــش و

توســعة مــداوم قابــل صورتبنــدی اســت ( .)Lynham 2000رشــتههای کاربــردی همچــون علــم
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اطالعــات و دانششناســی کــه بیشــتر پژوهشهــای آنهــا از نــوع کاربــردی اســت ،فاقــد نظریــه و

نظریهپــردازی اســت .ابتــکار روششناســی «لینهــام» در پیونــد ابعــاد عملــی و نظــری در ایــن حــوزة
علمــی اســت .بــا ایــن روششناســی بســیاری از الگوهــای طرحشــده در ایــن حــوزه قابلیــت تبدیــل
شــدن بــه نظریــه را داشــته و بــا اســتفاده از ایــن روششناســی و مراحــل پنجگانــة آن میتــوان در

جهــت تقویــت نظریهپــردازی در ایــن حــوزه بهــره گرفــت.

«لــوزی» طــی پژوهشــی بــه مــرور تاریخــی نظریههــای پیشــین کــه بــه نظریههــای اطالعــات
منجــر میشــود ،پرداخــت .مطالعــة وی اختصاصــاً مفاهیــم مفیــد بــرای درک و آمــوزش علــم
اطالعــات و نظامهــای اطالعاتــی را فراهــم ســاخت .مفهــوم اطالعــات میتوانــد موضــوع بحــث

فلســفی بــوده و از طــرف دیگــر ،ایدههــای مربــوط بــه اطالعــات بــهشــدت در طیــف وســیعی از
کاربردهــای عملــی آن در فراینــد بـهکار گرفتــه شــود .احتمــاالً برنامههــای نظــری و کاربــردی علــم
اطالعــات ابــزاری بــرای پاســخ بــه ســؤاالتی ماننــد «چــه اطالعاتــی و در چــه زمانــی میتوانــد تولیــد

شــود؟» و نیــز چگونگــی پیادهســازی یــک نظــام بــرای ارائــة خدمــت بــه یــک کار تجــاری خــاص
را ارائــه میدهنــد .ایــن موضوعــات و ادبیــات فلســفی نظریــه احتمــاالً بهعنــوان یــک پیشنیــاز
بــرای یادگیــری علــم اطالعــات الزم اســت (.)Losee 2017
 .5روش پژوهش

روش بهکاررفتــه در پژوهــش حاضــر تحلیــل محتــوای واژگان و مفاهیــم متــون اســت کــه از

روشهــای نویــن تحلیــل در علمســنجی محســوب میشــود .ایــن روش بــر پایــة اینکــه واژگان

و مفاهیــم یــک مجموعــه از مــدارک نشــاندهندة محتــوای آنهاســت ،اســتوار اســت .بنابرایــن،

بــا محاســبة میــزان همآینــدی مفاهیــم میتــوان ســاختار موضوعــی حوزههــای علــوم را ترســیم

کــرد .جامعــة پژوهــش بهصــورت سرشــماری شــامل  1608مقالــة نمایهشــده در پایــگاه اطالعاتــی
«وبآوســاینس» ( )2017-1983بــود.

بهطــور کلــی ،میتــوان انجــام جســتوجو ،بازیابــی ،ذخیــره و پــردازش واژگان مــورد

مطالعــه را در  5مرحلــه خالصــه کــرد:

1 .1ابتــدا در پایــگاه اســتنادی «وبآوســاینس» بــه جمـعآوری مقــاالت موجــود در زمینــة نظریههای
اطالعــات بــا راهبــرد جســتوجو بهصــورت TOPIC: (“information science”) AND TOPIC:

)* (theorاز ســال  1983تــا  2017پرداختــه شــد؛

2 .2مقــاالت موجــود در پایــگاه «وبآوســاینس» بــا صــرفنظــر از ســایر قالبهــای مــدارک،
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در گــروه جامعــة آمــاری مطالعــه قــرار گرفــت .پــس از انجــام جس ـتوجو و ذخیــرة مقــاالت

بازیابیشــده مجــات بهصــورت  500تایــی در قالــب  Tab delimited-UTF8اســتخراج و بــه
صفحــة گســتردة «اکســل» انتقــال یافــت؛

3 .3یکدستســازی واژگان در نرمافــزار «راور پریمــپ» 1پــس از نمایهســازی واژگان ،بــا توجــه بــه

حجــم زیــاد واژگان و مشــکالت زبــان کنترلنشــده ،الزم بــود نوعــی کنتــرل و یکدستســازی
واژگان صــورت گیــرد .از ایــنرو ،نیــاز بــه رونــدی احســاس شــد کــه بتــوان مشــکل عــدم

یکدســتی را حــل نمــوده و ایــن گســتردگی را کاهــش داد .بــرای یکدستســازی ،از نظــر

متخصصــان ایــن رشــته و در برخــی مــوارد بهمنظــور شناســایی برخــی مفاهیــم و شــکل کامــل

اختصــارات ،از موتــور جس ـتوجوی «گــوگل» اســتفاده شــد؛

4 .4ترســیم نقشــة مفهومــی همــکاری نویســندگان ،کشــورها و حوزههــای موضوعــی مرتبــط از
طریــق شناســایی واژگان و مفاهیــم پرکاربــرد انجــام شــد .نقشــة علمــی بــر اســاس شــاخصهای

مرکزیــت حــوزة موضوعــی نظریههــای اطالعــات و توســط نرمافزارهــای ،Excel ،VOSviewer
 Netdraw ،Ucinetانجــام شــد؛

5 .5ضریــب همــکاری گروهــی نویســندگان در ایــن مقــاالت مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقاالت
بــر اســاس تعــداد نویســندگان آنهــا رتبهبنــدی شــدند.

 .7یافتهها

پــس از بازیابــی تعــداد  1608رکــورد مرتبــط بــا پژوهشهــای علمســنجی و یکدســت

نمــودن دادههــا ،بــا اســتفاده از تحلیلهــای همنویســندگی و همواژگانــی ســاختار دانــش مربــوط
بــه نظریههــا بــر اســاس اهــداف پژوهــش مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

1 .1نقشـة علمـی کشـورهای همکار در حـوزة نظریههـای علم اطالعـات در پایگاه «وبآوسـاینس»
از سـال  1983تـا  2017چگونه اسـت؟

در مطالعــات چاپشــده در حــوزة نظریههــای اطالعــات ،کشــورهای آمریــکا ،آلمــان،

انگلســتان ،اســپانیا و کانــادا بیشــترین مقــاالت را دارا بودنــد .اوج چــاپ ایــن مقــاالت ســالهای

 2009تــا  2014بــود .آمریــکا در مرکزیــت خوشــههای کشــورها بیشــترین تعــداد مقــاالت

را داشــت .در ســال  2009کشــورهای آمریــکا ،برزیــل ،دانمــارک ،کانــادا و اســترالیا در چــاپ
1. Ravar PreMap
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مقــاالت ایــن حــوزه فعالیــت داشــتند و همچنیــن ،کشــور چیــن در ســال  2012و کشــور برزیــل

آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮزﻳﻞ ،داﻧﻤﺎرك ،ﻛﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،

در  2014بیشــترین مقــاالت را چــاپ کردنــد .نقشــة هماســتنادی نمایانگــر  42کشــور در  9خوشــه

ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  2012و ﻛﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ در  2014ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﭼﺎپ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻘﺸﺔ

دســتهبندی شــد (شــکل .)1

ﻫﻢاﺳﺘﻨﺎدي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ  42ﻛﺸﻮر در  9ﺧﻮﺷﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(1

ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻘﺸﺔ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت

شکل  .1نقشة همکاری کشورها در حوزة نظریههای اطالعات

 .2ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در

2 .2برتریــن نویســندگان بــر اســاس فراوانــی شــاخصهای مرکزیــت شــبکة اجتماعــی پژوهشــگران

ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﻳﮕﺎه »وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« از ﺳﺎل  1983ﺗﺎ  2017ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

در حــوزة نظریههــای اطالعــات در پایــگاه «وبآوســاینس» از ســال  1983تــا  2017چــه

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎيهسـ
کســانی
ـتند؟ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط و اﺷﺘﺮاك ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ آن دو
ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻴﻦـآنﻫﺎ
ـایﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺖـ و
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ا
ـن آن
ﺑﻴﺸﺘﺮـی بیـ
موضوعـ
ارﺗﺒﺎﻃﺎتـتراک
اﺷﺘﺮاﻛﺎتارتبوــاط و اشـ
ﺑﺎﺷﺪ،ـر داشــتن
دلیــل بـ
ـندگان،
ارﺗﺒﺎﻃﺎتنویس
موجــود بیــن
پیونده
ـاتﺗﺮﺳﻴﻤﻲ
ﺷﺒﻜﺔ
ﭼﻪـ ﮔﺮه د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﻧﺰدﻳﻚـﺗﺮ
هرچــهﺑﻪ ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
نویسـﻫﺎي
ودورﻧﮓ
موضوعــی
ـتراکاتر وآنارتباطـ
ﻫﺮ اش
باشــد،
اﺳﺖ.ـا بیشــتر
ـن آنهـ
ـت و
ـنده اسـ
ارتباطــات بی

ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در آن ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در آن
بیشــتر اســت و رنگهــای مــورد اســتفاده بــه هــم نزدیکتــر اســت .همچنیــن ،هرچــه گــره
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺷﻜﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎري ،اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در

شــبکة ترســیمی بزرگتــر باشــد ،دلیــل بــر آن اســت کــه آن نویســنده در آن موضــوع از اهمیــت

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ» ،ﻟﻲ«» ،وﻧﮓ« ،و

بیشــتری برخــوردار اســت .خوشــههای شــکلگرفته بــر اســاس تحلیــل همــکاری ،اصلیتریــن

»ﻳﺎﻧﮓ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و رایجتریــن نویســندگانی را کــه در نظریههــای اطالعــات نقــش داشــتهاند ،نشــان میدهــد.

همانگونــه کــه مشــخص اســت« ،لــی»« ،ونــگ» ،و «یانــگ» بهعنــوان مرکزیــت ایــن خوشــهها
هســتند.
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اطالعات
ﻫﺎيهای
ﻧﻈﺮﻳﻪنظریه
واژگان در
رخدادی
ﻫﻢ هم
شبکة
اساس
نویسندگان بر
شکل.2 .
اﻃﻼﻋﺎت
واژﮔﺎن در
رﺧﺪادي
ﺷﺒﻜﺔ
اﺳﺎس
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﺷﻜﻞ 2

«یورلند»،
ـاالت »مربـ
ﻣﻘﺎﻻتـی مقـ
ـترین فراوانـ
ـاالت ،بیشـ
ﺗﻌﺪادـی تعــداد
ﻓﺮاواﻧﻲفراوانـ
اﺳﺎس اســاس
همچنیﺑﺮــن ،بــر
ـوط«ب،ــه»ﻫﺎرﺗﻞ،
ﻳﻮرﻟﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﻘﺎﻻت،مقـﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،

های
تحلیــل
اســاس
همچنیــن،
اســت.
«برنــر»
«بوشــمن»
شــبکهﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
بــرﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ
بــوده ،ﺑﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻮده واﺳﺖ.
«وایــت»،و »ﺑﺮﻧﺮ«
«هارتــل»،ﺑﻮﺷﻤﻦ«
»واﻳﺖ«،
ـد«،کـوـه» به
)ﺟﺪول 1را(.در ایــن
مشــارکت
ﺷﺒﻜﻪبیشﻫﺎــترین
اﻳﻦـگ»
ـگ»،را ودر«یانـ
ـی»« ،ونـ
ترتی«ــب «لـ
ـخص شـ
اجتماعــی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻳﺎﻧﮓ
وﻧﮓ
ﺗﺮﺗﻴﺐمش»ـﻟﻲ«» ،
ﻛﻪ ﺑﻪ

 .1.)1ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت
ﺟﺪول
شــبکهها داشــتهاند (جــدول
ردﻳﻒ
1
2

ردیف

نام نویسندگان

1

4Hjorland B.

3

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

درﺟﻪ

Hartel J.

13

10

9

11
129

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

ردﻳﻒ

مقاالت
نویسندگان بر9اساس
.1Hjorland
 B.جدول
فراوانی Brier
S.
39
درجه

White H.D.

39
Bbuschman
J.
Brunner
N.
13

2

5 Hartel J.

3

6White H.D.

9

4

Bbuschman J.

8

5

Brunner N.

7

Budd J.M.

8
7

10
13

نام نویسندگان

Choo C.W.

Brier S.
Lima Gabd

Martinez-avila
D.
Bufrem L.S.
Aharony
N.
Choo C.W.

6
6
6

درجه

6 6

6 6

14
11
15
12

Lima Gabd

13

Martinez-avila D.

6

6

Budd J.M.

7

14

Aharony N.

5

7

Guimaraes Jac

7

15

Aniello P.

5

8

Andersen J.

6

7
8

Guimaraes Jac
Andersen J.

7

ردیف

Bufrem L.S.

درﺟﻪ

7
6

Aniello P.

6 5

5

6

 .3ﻧﻘﺸﺔ ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﻳﮕﺎه
»وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« از ﺳﺎل  1983ﺗﺎ  2017ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﺳﺘﻨﺎدي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺒﻜﺔ
ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻨﺎدي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﺔ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ
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ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻨﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزة

تحلیل ساختار مطالعات «نظریههای علم اطالعات» بر اساس تحلیل شبکة همواژگانی مقاالت در  | ...خزانهها و دیگران

3 .3نقشــة پراســتنادترین نویســندگان در حــوزة نظریههــای اطالعــات در پایــگاه «وبآوســاینس» از
ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

بهمنظــور مطالعــة تأثیرگــذاری اســتنادی نویســندگان در حــوزة نظریههــای اطالعــات از ترســیم

شــبکة علمــی اســتنادی نویســندگان ایــن حــوزة علمــی اســتفاده شــد .بررســی نقشــة شــاخصهای

مرکزیــت نویســندگان نشــان میدهــد کــه صاحبنظرانــی همچــون «یورلنــد»« ،البرچســتن»،
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

«لــی» و «هارتــل» تأثیرگــذاری زیــادی نســبت بــه ســایر نویســندگان در شــبکة اجتماعــی اســتنادی

همان
طــوری
اند؛ به
حــوزة نظری
دادهکــه
گونــه
پژوهشــگران
شــکلاﻧﺪ
ﺷﺪه،درﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺸﺎن
کــهزﻳﺮ
ﺷﻜﻞ
ﻛﻪ در
داشــتﮔهﻮﻧﻪ
اطالعــات ﻫﻤﺎن
هــایﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ
داﺷﺘﻪهاﻧﺪ؛
اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي
ـده،
دﻫﻨﺪ.اســتنادات را بــه خــود اختصــاص دهنــد.
اﺧﺘﺼﺎصتعــداد
ﺧﻮد بیشــترین
توانسـﺑﻪـتهاند
ـ
ش
داده
ـان
زیــر نشـ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدات را

شکل  .3شبکة اجتماعی هماستنادی نویسندگان حوزة نظریههای اطالعات در پایگاه اطالعاتی «وبآوساینس»
ﺷﻜﻞ  .3ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢاﺳﺘﻨﺎدي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

»وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ«

4 .4میــزان ضریــب همــکاری گروهــی نویســندگان نظریههــای اطالعــات در تولیــد مــدارک در
 .4ســا
چگونــه اســت؟
 1983تــا
ﻣﻴﺰانلهای
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪارك در
2017ﮔﺮوﻫﻲ
ﻫﻤﻜﺎري
ﺿﺮﻳﺐ
نویسـندگان در ایـن مقـاالت مورد بررسـی قرار گرفـت و مقاالت
همـکاری
ضریـب
گروهـیاﺳﺖ؟
 2017ﭼﮕﻮﻧﻪ
 1983ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎي

بـر اسـاس تعـداد نویسـندگان رتبهبنـدی شـد .مقـاالت ابتـدا بر اسـاس مشـارکت تعـداد نویسـندگان

ﺑﺮهای،
نویسـند
مقالـةو سه
دونویسـنده
 424مقالـة
ﮔﺮوﻫﻲکنویسـنده
ﻫﻤﻜﺎريمقالـة ت
صـورت 748
اﺳﺎس
ﻣﻘﺎﻻت
190ﮔﺮﻓﺖ
ای،ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد
ای،در اﻳﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
بهﺿﺮﻳﺐ
مقالـة
ای،ﺑﻪ 37
ﻌﺪادشنویسـنده
مقالـة ش
ای26 ،
نویسـنده
ﻣﻘﺎﻻت پنج
 55مقالـة
چهارنویسـنده
ﻌﺪادمقالـة
ﺗ107
748
ﺻﻮرت
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗ
اﺳﺎس
اﺑﺘﺪا ﺑﺮ
ای،ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪي
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ
نویسـنده
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهده
ﺳﻪ مقالـة
نویسـنده
مقالـة نه
نویسـند
424هشت
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه10اي،مقالـة
هف
107ای و
ﻣﻘﺎﻟﺔای1 ،
دوهای4 ،
نویسـندهای،
ﻣﻘﺎﻟﺔ
اي،
190
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي،
ﻣﻘﺎﻟﺔ
ت ﺗﻚ
ﻣﻘﺎﻟﺔ

شـدند
تفکیـک
نویسـنده
پانزده
ﺷﺶمقالـة
ایﺔو 1
مقالـة
 4مقالـة یازده
اي ،و10
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ایﻫﻔﺖ
ﻣﻘﺎﻟﺔ
اي37،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
نویسـندهﻣﻘﺎﻟ
سیزدهاي26 ،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ای،ﺔ1ﭘﻨﺞ
نویسـندهﻣﻘﺎﻟ
ﭼﻬﺎرﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي55 ،

ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﺸﺖﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 4 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﻪﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 1 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ دهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي و  4ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻳﺎزدهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي1 ،
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ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻴﺰدهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي و  1ﻣﻘﺎﻟﺔ ﭘﺎﻧﺰدهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ:

ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت 748
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﻚﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 424 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ دوﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 190 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻪﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 107 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 26 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﺶﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 37،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻔﺖﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي10 ،
ﭼﻬﺎرﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 55 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﭘﻨﺞ
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ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﺸﺖﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 4 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﻪﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي 1 ،ﻣﻘﺎﻟﺔ دهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي و  4ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻳﺎزدهﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي1 ،
ﺷﺪﻧﺪ و
زیرﺑﻨﺪي
فرمـولرﺗﺒﻪ
مطابـقﺑﻪبـاﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﺪﻧﺪ و
اي ﺗﻔﻜﻴﻚ
همـکاریﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﭘﺎﻧﺰده
ايو و 1
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﺳﻴﺰده
به ﻣﻘﺎﻟ
محاسـبه
نویسـندگان
گروهـی
ضریـب
شـدند
بنـدی
ترتیـبﺔرتبه
شد  :ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ:




Fj

N


* 


 1

 j

k



j  1





 1 

CC

 =jتعداد پژوهشگران مشارکتکننده در تولید یک مقاله
ﺗﻌﺪادمقاالت
فراوانی
پدیدآورﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ
دارای jﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
=j =Fj
تولیدشده  jﭘﺪﻳﺪآور
ﻣﻘﺎﻻت داراي
ﻓﺮاواﻧﻲ
=Fj =N
مقاالت
تعداد کل

 =Nﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه
 =Kباالترین تعداد پدیدآورندگان مشارکتکننده در تولید مقاله.
ضریــب همــکاری گروهــیِ نویســندگان بــر اســاس همکاریهــا  0/3از طریــق فرمــول

محاســبه گردیــد.

5 .5ترســیم نقشــة علمــی مفاهیــم بهکاررفتــه بــر اســاس مفاهیــم واژگان نویســندگان در حــوزة
نظریههــای اطالعــات از ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

بهمنظــور بررســی مفاهیــم واژگان بهکاررفتــه در حــوزة اطالعــات 1608 ،مقالــه مــورد بررســی

قــرار گرفــت .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه بیشــترین مفاهیــم واژگان بــا توجــه بــه مرکزیتهــای

موجــود در خوشــههای بهکاررفتــه مربــوط بــه علــوم کامپیوتــر و سیســتمهای اطالعرســانی،

کتابــداری و علــم اطالعــات ،علــوم کامپیوتــر و نظریههــا ،اصــول بهکارگیــری علــوم کامپیوتــر و
هــوش مصنوعــی اســت و ایــن بیانگــر اهمیــت و لــزوم ایــن مفاهیــم در نظریههــای اطالعــات بــوده

و نشــاندهندة اســتفاده از نظریههــای اطالعــات از مفاهیــم واژگان دیگــر در ایــن رشــته اســت

(شــکل .)4
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ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺪاري و ﻋﻠﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ،اﺻﻮل ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ و
دیگران
ت | ...
مقاالت در
تحلیل شبکة
اطالعات» بر
«نظریههای
ساختار مطالعات
تحلیل
دﻫﻨﺪة اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻮدهخزانوهها وﻧﺸﺎن
واژگانیاﻃﻼﻋﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪهمﻫﺎي
اساسدر
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻟﺰومعلم اﻳﻦ
اﻫﻤﻴﺖ و
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
اﻳﻦ

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واژﮔﺎن دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(4

شکل  .4نقشة مفاهیم واژگان نویسندگان در نظریههای اطالعات
ﺷﻜﻞ  .4ﻧﻘﺸﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واژﮔﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت

ﺟﺪول  .2ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واژﮔﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮوندادﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه »وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« از ﺳﺎل
جدول  .2مفاهیم واژگان نویسندگان بر اساس بروندادهای علمی در پایگاه «وبآوساینس»
 1983ﺗﺎ 2017
از سال  1983تا 2017
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واژﮔﺎن
ردﻳﻒ
ﺑﻴﻨﻴﺖ
درﺟﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ردیف
1

1
2
3

2
3

4 4

computer science, information systems
مفاهیم واژگان

computer science, information systems

information science & library science

information science & library science

computer science, theory & methods

۴۵٢جریان
درجه۵٨٠نزدیکی

580

452

0

498

493

0

۴٩٨

۴٩٣

٠بینیت٨٧١٫١۴١
871.141

٢٣٠٫۴١٨ ٠
230.418

۴٧۴
0
474١٢۶ 126

۵١٣٫٩٠۶
٠
513.906

interdisciplinary
applications
0
454١٢۵ 125computercomputer
science,science,
interdisciplinary
applications
۴۵۴

968.345
٩۶٨٫٣۴۵
٠

computer science, theory & methods

5

computer science, artificial intelligence

104

475

0

264.45

6

engineering, electrical & electronic

88

486

0

526.467

7

geography, physical

78

508

0

68.878

8

Optics

70

512

0

134.768

9

Geography

65

527

0

106.314

10

education & educational research

56

489

0

275.276

11

Management

50

475

0

359.923

12

education, scientific disciplines

46

494

0

144.124

13

physics, applied

42

531

0

76.937
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ردیف

مفاهیم واژگان

درجه

نزدیکی

جریان

بینیت

14

computer science, software engineering

40

500

0

77.919

15

operations research & management science

39

497

0

25.795

16

Economics

36

500

0

268.99

17

Business

35

489

0

94.775

18

physics, atomic, molecular & chemical

35

577

0

10.533

19

engineering, industrial

34

478

0

748.07

20

materials science, multidisciplinary

34

496

0

302.471

مفاهیــم مربــوط بــه واژگان نویســندگان شــامل علــوم کامپیوتــر و سیســتمهای اطالعرســانی،

کتابــداری و علــم اطالعــات ،علــوم کامپیوتــر و نظریههــا ،اصــول بهکارگیــری علــوم کامپیوتــر و
هــوش مصنوعــی بــا فراوانــی بــاال از شــاخصهای مرکزیــت باالتــری برخوردارنــد .در شــاخص

نزدیکــی فیزیــک ،فیزیــک کاربــردی ،جغرافیــا ،علــوم بصــری و فیزیــک دارای بیشــترین شــاخص

نزدیکــی را در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات دارنــد کــه نمایانگــر نزدیــک بــودن مفاهیــم ایــن
واژگان بــه نظریههــای اطالعــات اســت .در مطالعــات نظریههــای علــم اطالعــات مفاهیــم علــوم
کامپیوتــر ،مهندســی بــرق ،و علــوم کامپیوتــر و نظریههــا دارای بیشــترین مقــدار در شــاخص بینیــت

هســتند (جــدول .)3

6 .6ترســیم نقشــة علمــی مفاهیــم بهکاررفتــه بــر اســاس حوزههــای موضوعــی ( )SCدر نظریههــای
اطالعــات از ســال  1983تــا  2017چگونــه اســت؟

بررســی موضوعــی در واژگان نشــان میدهــد کــه واژگان در حوزههــای موضوعــی علــوم

کامپیوتــر ،کتابــداری و علــم اطالعــات ،مهندســی ،فیزیــک و جغرافیــای فیزیکــی بــا بیشــترین
شــاخص درجــه ،مرکــز مطالعــات در حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات بــوده و نمایانگــر آن اســت

کــه نظریــة اطالعــات بیشــترین نظریههــای خــود را ،بــا توجــه بــه شــاخص درجــه ،از حوزههــای
موضوعــی علــوم کامپیوتــر ،کتابــداری و علــم اطالعــات ،مهندســی ،و فیزیــک گرفتــه اســت

(جــدول .)3
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جدول  .3حوزههای موضوعی واژگان نویسندگان بر اساس بروندادهای علمی در پایگاه «وبآوساینس»
از سال  1983تا 2017
ردیف

مفاهیم موضوعی

درجه

نزدیکی

جریان

بینیت

1

computer science

601

207

0.648

599.52

2

information science & library science

487

236

1

67.385

3

Engineering

110

215

0.023

460.62

4

Physics

94

236

0.007

151.709

5

physical geography

76

248

0.028

11.688

6

Optics

68

239

0.002

23.863

7

Geography

65

249

0.029

23.233

8

business & economics

53

229

0.014

258.629

9

education & educational research

53

236

0.027

158.319

10

Mathematics

32

238

0.004

77.36

11

materials science

30

245

0.001

4.104

12

operations research & management science

28

246

0.007

2.354

13

social sciences - other topics

28

238

0.007

145.452

14

remote sensing

27

244

0.002

7.969

15

science & technology - other topics

27

241

0.001

154.955

16

Geology

23

248

0.003

79.928

17

medical informatics

20

252

0.006

2.611

18

Chemistry

18

254

0.001

4.141

19

health care sciences & services

18

256

0.004

17.267

20

imaging science & photographic technology

17

248

0.001

3.544

شــاخصهای مرکزیــت در حوزههــای موضوعــی نشــان داد کــه علــوم کامپیوتــر ،کتابــداری

و علــم اطالعــات ،مهندســی ،فیزیــک و جغرافیــای فیزیکــی را توجــه بــه فراوانــی واژگان دارای

رتبــه باالتــری هســتند و در شــاخص نزدیکــی حــوزة خدمــات ســامت و مراقبــت ،شــیمی،
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﺪاري و ﻋﻠﻢ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ واژﮔﺎن داراي رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﻓﻴﺰﻳﻚ |و شمارة 3
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ | ،دورة 34
اﻃﻼﻋﺎت ،بهار 1398
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺣﻮزة ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺷﻴﻤﻲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و

رﻳﺎﺿﻴﺎت،بینیــت
در شــاخص
ﻋﻠﻮمرا دارنــد.
ﺑﻴﻨﻴﺖرتبــه
باالتریــن
فیزیکــی
جغرافیــا و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ،
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
ﺷﺎﺧﺺ
جغرافیــایﻧﺪ .در
رﺗﺒﻪ را دار
پزشــکی،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
اطالعــات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي

ﻨﺪ.ــوزة
در ح
بینیــت بیشـ
ﺣﻮزةزیســتی
ـک ودرعلــوم
ـی ،فیزیـ
مهندسـ
زﻳﺴﺘﻲـات،
ـر ،ریاضیـ
کامپیوتـ
علــوم
ﺷﺎﺧﺺ
ـتریﻫﺴﺘ
اﻃﻼﻋﺎت
دارایﻋﻠﻢ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺑﻴﻨﻴﺖ
داراي
ﻋﻠﻮم
ﻓﻴﺰﻳﻚ و
کتابــداری
کامپیوتــر ،علــوم
هــم در علــوم
شــاخص
هســتند.
اطالعــات
هــای
نظریه
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،
جریــان ﻋﻠﻢ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
ﻋﻠﻮم
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،
علــمﻋﻠﻮم
ﻫﻢ در
ﺟﺮﻳﺎن
هــایدرباالیــی
دارای رتبه
پژوهــش
آمــوزش و
فیزیکــی
جغرافیــای
اطالعــات،
و علــم
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪوو اﻳﻦ
ﺑﺎﻻﻳﻲ
جغرافیــا،رﺗﺒﻪﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ داراي
آﻣﻮزش و
نمایانگــر
ایــن
هســتند و
ارتبــاط بیشــتر نظریههــا در نظریههــای اطالعــات بــا ایــن حوزههاســت.
ﻫﺎﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﻮزه
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ

شکل  .5نقشة موضوعی نویسندگان در حوزة نظریههای اطالعات در پایگاه «وبآوساینس»
ﺷﻜﻞ  .5ﻧﻘﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﻳﮕﺎه »وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« از ﺳﺎل 1983
از سال  1983تا 2017
ﺗﺎ 2017

7 .7شــبکههای همــکاری علمــی نویســندگان بــر اســاس ســنجههای مرکزیــت شــبکة اجتماعــی
 .7ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ
علمــی آنــان در مطالعــات نظریههــای اطالعــات از ســال  1987تــا  2017چگونــه اســت؟
آﻧﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎل  1987ﺗﺎ  2017ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
بهمنظــور مطالعــة خصوصیــات و عملکــرد هــر یک از نویســندگان موجــود در شــبکة اجتماعی

درجــه،
مرکزیــت
اطالعــات از
نظریﺔههــای
نزدیکــی و
جریــانﺣﻮزة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
بینیــت،ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻮﺟﻮد در
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
های از
صﻳﻚ
شــاخﻫﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و
حــوزةﻣﻄﺎﻟﻌ
درﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
دهــد
اﺳﺘﻔﺎدهمی
واژگان نشــان
ﻴﺖ،همرخـ
درﺟﻪ،اسـﺑﻴﻨـاس
رتبــه بــر
مرکزیــت
اﻃﻼﻋﺎتـیازســنجه
ﺎيــد .بررسـ
ـتفاده ش
اسـ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺪ.
ـدادی ﺟﺮﻳﺎن
ﻧﺰدﻳﻜﻲ و
ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ
هایﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫ
کــه علــوم کامپیوتــر ،کتابــداری و علــم اطالعــات ،مهندســی ،فیزیــک و جغرافیــای فیزیکــی از
موقعیــت بهتــری در شــبکة واژگان برخوردارنــد و دارای درجــة مرکزیــت باالتــری هســتند .در

بررســی شــاخصهای مرکزیــت دربــارة نویســندگان« ،کیمبــل»« ،برونــر»« ،هرســینک»« ،لوچــس»
و «ندرســن» دارای درجــة شــاخص باالیــی هســتند و ایــن نمایانگــر آن اســت کــه ایــن نویســندگان
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بیشــترین همتألیفــی را دارنــد« .کیمبــل»« ،برنــر»« ،جیانــگ»« ،وبــر» و «هرســینک» دارای شــاخص

بینابینــی باالیــی اســت.

جدول  .3شاخص مرکزیت شبکههای اجتماعی نویسندگان بر اساس بروندادهای علمی در پایگاه
«وبآوساینس» در سال  1983تا 2017
ردیف نویسندگان

درجه نزدیکی جریان بینیت

ردیف نویسندگان

درجه نزدیکی جریان بینیت

1

Kimble, H. J.

18

0 7498

107

11

Einat, E.

10

0 7527

0

2

Brunner, N.

15

0 7508

70.5

12

Gisin, n.

10

0 7515

7.5

3

Heersink, J.

14

0 7522

8

13

Heistracher, T

10

0 7527

0

4

Leuchs, G.

14

0 7522

8

14

Koch, A.

10

0 7527

0

5

Ndersen, U. L.

14

0 7522

8

15

Leitner, M.

10

0 7527

0

6

Donert, K.

12

0 7526

4.5

16

Madden, A.

10

0 7535

1.667

7

Strobl, J.

12

0 7526

4.5

17

Marschallinger, R.

10

0 7527

0

8

Jiang, Y.

11

0 7520

42

18

Neubauer, F.

10

0 7527

0

9

Webber, S

11

0 7534

19 9.667

Ord, N.

10

0 7535

1.667

10

Blaschke, T.

10

0 7527

20

Reich, S.

10

0 7527

0

0

بحث و نتیجهگیری

یافتههــای پژوهــش از  1608مــدرک علمــی در پایــگاه اســتنادی «وبآوســاینس» بــا اســتفاده

از تحلیلهــای همرخــدادی واژگان و همــکاری نویســندگان حاکــی از آن اســت کــه پرکارتریــن
کشــور بــر اســاس بروندادهــای علمــی پژوهشــگران در ایــن پایــگاه از ســال  1983تــا  2017کشــور

آمریــکا بــا  412مقالــه بــوده اســت .همچنیــن ،در ســالهای  2009تــا  2014بیشــترین مطالعــات در

حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات در کشــورهای آمریــکا ،آلمــان ،انگلســتان ،اســپانیا و کانــادا

بــوده اســت .در ســالهای اخیــر کشــورهایی ماننــد برزیــل و چیــن در حــوزة نظریههــای علــم
اطالعــات پژوهشهایــی داشــتهاند .یافتههــا نشــان میدهــد کــه نویســندگانی همچــون «یورلنــد»،
«هارتــل»« ،وایــت»« ،بوشــمن» ،و «برنــر» بیشــترین مقــاالت را داشــتهاند .همچنیــن« ،کیمبــل»« ،برنــر»،
«هرســینک»« ،لوچــس» و« ندرســن» بیشــترین همــکاری علمــی را در زمینــة نظریههــای اطالعــات

داشــتهاند .همچنیــن ،ضریــب همــکاری گروهــی نویســندگان  0/3اســت کــه از همــکاری باالیــی

حکایــت میکنــد.
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در ایــن زمینــه ،حوزههــای موضوعــی علــوم کامپیوتــر ،کتابــداری و علــم اطالعــات،

مهندســی ،فیزیــک و جغرافیــای فیزیکــی دارای بیشــترین مــدارک منتشرشــده هســتند .همچنیــن،

بیشــترین واژگان بهکاررفتــه در حــوزة نظریههــای اطالعــات شــامل علــوم کامپیوتــر و سیســتمهای

اطالعرســانی ،کتابــداری و علــم اطالعــات ،علــوم کامپیوتــر و نظریههــا ،اصــول بهکارگیــری

علــوم کامپیوتــر و هــوش مصنوعــی اســت.

در بررســی مطالعــات حــوزة نظریههــای علــم اطالعــات مفاهیــم و موضوعــات مقــاالت

شــامل الگوریتمهــا و مدلهــا در نظریههــا ،نظریــة اطالعــات و سیســتمها ،نظریههــای اطالعــات

برگرفتــه از علــوم دیگــر ،نظریههــای ترمودینامیــک و فیزیــک در علــم اطالعــات ،نظریــة ارتباطــات

و مدلهــای ارتباطــی ،اســتفاده از نظریههــای اطالعــات بینرشــتهای ،کارایــی نظریههــا،
ارزیابــی نظریههــا ،نقــش اطالعــات و نقــش میزبــان و واردکننــدة نظریههــا در علــم اطالعــات
و دانششناســی بــود .در ادامــه ،هــر یــک از خوشــهبندیهای بهدســتآمده از مطالعــات مــورد

بررســی قــرار گرفت ـه اســت.

خوشــة  ،1نشــانگر اســتفادة مدلهــا و الگوریتمهــا در نظریــة اطالعــات اســت کــه پلهایــی

را بیــن مفاهیــم نظــری سیســتمهای دینامیکــی غیرخطــی و حــل مســئله در آمــوزش علمــی ایجــاد

میکنــد .مفاهیــم نظــری بهصــورت عملــی و مــدل مــورد بحــث قــرار میگیرنــد .بهینهســازی
سیســتمها ،علــوم تجربــی ،دینامیــک ،آمــار ،شــکلگیری شــبکههای اجتماعــی مبتنــی بــر

نظریههایــی اســت کــه پــس از تأییــد و اســتفاده از مباحــث ریاضیــات و آمــار منجــر بــه ســاخت
مدلهــای آنهــا شــده اســت .پژوهــش «مصطفــوی ،عصــاره ،و تــوکلزاده راوی» ( )1396در

شناســایی ســاختار واژگان و مفاهیــم مقــاالت علــم اطالعــات همســو بــا پژوهــش حاضــر بوده اســت.
خوشــة  ،2نشــانگر نظریــة اطالعــات و سیستمهاســت .در ایــن خوشــه نظریــة آنتروپــی دیــده

ـری» در نظریههــا مطــرح شــده اســت :الــف .هرچــه
میشــود .اســتفاده از آنتروپــی از دیــدگاه «حـ ّ

آنتروپــی بیشــتر باشــد ،بــرای رفــع آن نیــاز بــه اطالعــات بیشــتری اســت؛ ب .هرچــه آنتروپــی بیشــتر

باشــد حضــور اطالعــات در سیســتم کمتــر اســت ( .)1385ایــن روابــط در نظریــه همــواره قابــل
محاســبه و اندازهگیــری اســت .همچنیــن در ایــن خوشــه بــه نظریــة کوانتومــی اطالعــات پرداختــه
شــده اســت .نظریــة کوانتــوم اطالعــات بهعنــوان پدیــدهای واحــد دارای دو حالــت بالقــوه (موجــی)

و بالفعــل یــا فعــال (ذرهای) اســت کــه در حالــت بالقــوه بازنمــون کل واقعیــت و در حالــت فعــال

متأثــر از مواجهــة مــا بــا واقعیــت اســت .در ایــن نظریــه ،اطالعــات هماننــد پدیدههــای کوانتومــی از
مشــخصههایی چــون دوحالتــی بــودن ،عــدم قطعیــت ،درهمپیچیدگــی ،کلّیــت و المکانــی پیــروی
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میکنــد .همچنیــن ،دســتاوردهای کاربــردی علــم اطالعــات و علــوم کامپیوتــر بعــد از تأییــد

نظریههــا بــه ایجــاد نظــم منطقــی و قانونــی بیــن تولیــدات آنهــا منجــر میشــود ( .)Zunde 1984در
ایــن خوشــه مفهــوم ســواد اطالعاتــی بــا ســاختار متفــاوت و بــا توجــه بــه تغییــرات محیــط اطالعاتــی

جدیــد و نظامهــای آموزشــی مبتنــی بــر فضــای اطالعاتــی و ارتباطــی نویــن میتوانــد بهعنــوان

چارچوبــی مناســب در آمــوزش ســواد اطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .مبنــای نظــری ســواد

اطالعاتــی در متــن چارچــوب ســواد اطالعاتــی تجلــی یافتــه اســت.

خوشــة  ،3نشــانگر ورود نظریههــای حوزههــای علمــی همچــون مدیریــت ،ارتباطــات،

تاریــخ ،روانشناســی ،ســایبرنتیک ،مدیریــت ،فلســفه ،ســازماندهی ،اکولــوژی ،زیستشناســی بــه
حــوزة مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش & Butler

) Christopher (2003aو «عصــاره و مصطفــوی» ( )1394در ورود نظریههــای ســایر رشــتهها بــه حوزة

علــم اطالعــات همسوســت .همچنیــن ،ایــن خوشــه بــه نظریههــای اطالعــات ،آنتروپــی ،اطالعــات،
نظریــه کوانتومــی اطالعــات ،آنتروپــی «شــانون» و نظریــة اطالعــات «فیشــر» اشــاره دارد .در ایــن
خوشــه مفهــوم زبــان ب ـ ه چشــم میخــورد کــه مربــوط بــه مفاهیــم و درک پارادایمهــای مرتبــط

و دامنــة نظریههاســت ( .)Warner 2007ایــن یافتــه بــا یافتههــای «سیدحســینی ،شــعبان و عاصفــی»
( )1396همسوســت .در ایــن خوشــه وجــود مفهــوم نظریــة زمینـهای حاکــی از پرکاربردتریــن نظریــه

در نظریههاســت .ماهیــت نظریــة زمین ـهای ایــن اســت کــه از تحلیــل پدیدههــای خــاص اجتماعــی،

نظری ـهای جامــع و عمومــی ارائــه گــردد .ایــن روش میتوانــد تغییــرات فرایندهــای اجتماعــی در
علــم اطالعــات را در طــول زمــان بررســی نمایــد.

خوشــة  ،4نشــانگر اســتفاده از نظریههــای ترمودینامیــک و فیزیــک و نظریــة معناشــناختی

در علــم اطالعــات اســت .نظریــة معناشــناختی اطالعــات بــا رشــد ســریع و انفجارگونــة اطالعــات
در قــرن بیســتم در طــول جنــگ جهانــی دوم پدیــد آمــد؛ نظری ـهای کــه برخــاف نظریــة ریاضــیِ

اطالعــات کــه برگرفتــه از دیــدگاه «شــانون» بــه اطالعــات بــود ،بــه محتــوای پیــام در یــک پدیــده

تأکیــد دارد (منصــوری  .)1389از نظــر بســیاری از نظریهپــردازان ،حــوزة علــم اطالعــات و

دانششناســی مرتبــط بــا علــم ارتباطــات (انتقــال و دریافــت پیــام) تلقــی شــده اســت.

خوشــة  ،5نشــانگر نقــش مدلهــای ارتباطــی ،نظریههــای مرتبــط بــا ارتباطــات و نظریــة

ریاضــی اطالعــات اســت .علــم ارتباطــات یکــی از حوزههایــی اســت کــه در ایــن حــوزه حائــز

اهمیــت اســت .ارتباطــات و علــم اطالعــات و دانششناســی دارای موضــوع مــورد بررســی مشــترکی
بــه نــام پیــام (اطــاع) هســتند .اطــاع بهعنــوان شــیء در علــم اطالعــات و دانششناســی موضــوع
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تحقیــق و کاربــرد اســت؛ امــا ایــن شــیء کــه هــم محتــوا ،هــم قالــب و هــم کلیّــت آن میتوانــد

بــه مثابــة پیــام باشــد ،نمیتوانــد دور از نقــش ارتباطــی ،اقناعــی ،مخاطبشناســانه و فــارغ از زمینــة

اجتماعــی پیــام نگریســته شــود و از طریــق ارتباطــات قابــل انتقــال اســت (شــقاقی  .)1392اطالعــات

در اصــل ،نظریـهای دربــارة انتقــال عالمــت اســت .ایــن نظریــه مثــال روشــنی از مکتــب فراینــد اســت
ـری .)1385
کــه ارتباطــات را ،انتقــال پیامهــا میدانــد؛ نــه مبادلــة معنــا (حـ ّ

خوشــة  ،6نشــانگر میزبانــی علــم اطالعــات از نظریههــای علمــی حوزههایــی همچــون

شــبکههای اجتماعــی ،هستیشناســیها ،رفتارهــای اطالعاتــی ،نمایهســازی و تأکیــد بــر

بینرشــتهای بــودن نظریههــا و کاربــرد آنهــا در ایــن حــوزه اســت .بهطــور کلــی ،ایــن خوشــه
داللــت بــر میزبانــی حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی از نظریههــای ســایر رشــتهها دارد.

هنگامــی کــه اطالعــات ارزش حیاتــی پیــدا میکنــد ،متخصصــان در ایــن فکــر بودنــد کــه چگونــه
اطالعــات موجــود در یــک عبــارت یــا پدیــده را مــورد ســنجش قــرار دهنــد .دســتاورد احســاس

نیــاز بــه ســنجش میــزان اطالعــات ،تولــد نظریههایــی بــود کــه ســرآغاز آنهــا نظریــة ریاضــی

ـری .)1381
ارتباطــات «شــانون» در ســال  1948و در ادامــة نظریــة معناشــناختی اطالعــات بــود (حـ ّ

یافتههــای ایــن بخــش بــا نتایــج مطالعــه ) Losee (2017در مــرور فلســفی نظریههــای علــم اطالعــات
همسوســت.

خوشــة  ،7نشــانگر کارایــی نظریههاســت کــه هرچــه تحقیقــات علمــی پشــتوانة نظــری

قویتــری داشــته باشــند ،کارایــی و عملکــرد آنهــا قویتــر اســت و بازخــورد بهتــری خواهــد
داشــت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه پژوهشهــای قبلــی ،حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی زمینــة

مناســبی جهــت بــروز نظریههــای جدیــد اســت .از آنجــا کــه علــوم کتابــداری و اطالعرســانی از

نظــر بســیاری از نظریهپــردازان ایــن حــوزه از علــم ارتباطــات (انتقــال و دریافــت پیــام) جداییناپذیــر
دانســته شــده و شــأن ارتباطــی بــرای ایــن دانــش قائــل شــدهاند ،لــذا علــم ارتباطــات یکــی از

حوزههایــی اســت کــه در ایــن رشــته ظهــور و بــروز داشــته و حائــز اهمیــت دانســته شــده اســت و
در هــر نظریــه آنچــه کــه قابــل انتقــال اســت ،اطــاع اســت.

خوشــة  ،8نشــانگر مفهــوم ارزیابــی و نظریههــای اطالعــات اســت .غالبــاً ،دســتیابی بــه

بازخوردهــای قــوی نیازمنــد ترکیــب نظریههــای مختلــف اســت تــا امــکان تأییــد نتایــج از جهــات

مختلــف فراهــم گــردد .همچنیــن ،در بررســی پدیدههــا بــر اســاس نظریههــای متفــاوت ،معیارهــای

ارزیابــی متفاوتــی وجــود دارد .جهــت دســتیابی بــه نتایــج متقــن بــه بررسـیهای مختلــف و متضــاد

نیــاز هســت .وجــود مفاهیمــی هماننــد ترکیــب و پیچیدگــی در ایــن خوشــه حاکــی از ترکیــب و
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پیچیدگــی نظریههاســت .در مطالعــات تجربــی اســتفادة ترکیبــی از نظریههــا و تحلیلهــا کاربــرد

پیــدا میکنــد .ایــن یافتــة پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش «محمــدی اســتانی و شــعبانی» ( )1396کــه

کانــون تمرکــز علــم را روی دانــش و آزمایــش میدانــد ،همسوســت.

خوشــة  ،9نقــش اطالعــات در نظریههــا ،راهکارهــا و تجزیــه و تحلیــل در نتایــج نظریههــا

را نشــان میدهــد .از طرفــی ،بهدلیــل وجــود اقــام مشــترک در ایــن خوشــه و ســایر خوشــهها
اشــتراکات بســیاری وجــود دارد کــه در خوش ـههای قبــل مــورد تبییــن قــرار گرفتــه اســت.

همانگونــه کــه یافتههــای پژوهــش حاضــر و مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد علــم اطالعــات

دارای ظرفیــت خوبــی بــرای نظریهپــردازی اســت« .فتاحــی» معتقــد اســت کــه ایــن حــوزة علمــی،
چــه بــهلحــاظ نظــری و چــه از بُعــد عملــی ،بــا داده ،اطالعــات ،و دانــش ســروکار دارد (.)1397
هــم محتــوا ،هــم فراینــد و هــم مخاطبــان ایــن حــوزه بهطــوری اجتنابناپذیــر در پیونــد بــا مســائل

گوناگونــی قــرار میگیرنــد .ایــن شــرایط ایــن امــکان را در اختیــار میگــذارد کــه پژوهشــگران

زمینههــا و فضــای کافــی بــرای ژرفاندیشــی در مســائل و تبییــن آنهــا از ابعــاد گوناگــون (فلســفی،

تاریخــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،فنــاوری و ماننــد آنهــا) داشــته باشــند .آشــکار اســت
کــه تعمــق دربــارة روابــط میــان مؤلفههــا و عناصــری کــه در ارتبــاط میــان «محتــوا ،فرایندهــا و

مخاطبــان» از یــک ســو و «ابعــاد نــام بردهشــده» از ســوی دیگــر اســت ،نیازمنــد واکاوی و کشــف
رابطههــای جدیــد و طــرح نظریههــای جدیــد اســت.

پژوهشــگران ایــن حــوزه معتقدنــد کــه اگــر قــرار اســت رشــتهای بــه پیــش رود ،وجــود

تحقیقــات مبتنــی بــر نظریــه در آن ضــروری اســت و نظریههــا را بــهدالیــل خالصهکــردن دانــش،

کاربــرد عملــی و هدایــت پژوهــش مفیــد میداننــد .نظریــه را میتــوان مجموعــهای کامــل از

کلینگریهــا و اصولــی دانســت کــه در یــکرشــته توســعه پیــدا کــرده و بهعبارتــی ،نظامــی از

فرضیههــا ،اصــول و روابــط اســت کــه بهمنظــور تبییــن مجموعــهای خــاص از پدیدههــا پذیرفتــه
شــده اســت .غالبــاً جوهــره و معنــای اصلــی نظریــه پیرامــون تصــوری از یــک درک بســطیافته
یــا تبییــن برخــی پدیدههاســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان انتظــار داشــت کــه در حوزههــای
میانرشــتهای همچــون علــم اطالعــات شــاهد بــروز نظریههــای میانرشــتهای باشــیم.
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ﺧﺰاﻧﻪها
ﻣﻬﺪﻳﻪ خزانه
مهدیه
 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه،1359  ﻣﺘﻮﻟﺪ:ﻫﺎ
دانشــگاه
شناســی
اطالعــات و دان
علــم
آﻣﻮزش
ﻧﻈﺮي و
شﻣﺒﺎﻧﻲ،ﺳﻨﺠﻲ
 اﻃﻼع/ﺳﻨﺠﻲ
دکتــریﻋﻠﻢ
دانشــجویﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
.اﻫﻮاز اﺳﺖ،1359
متولــدﭼﻤﺮان
ﺷﻬﻴﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاسـ
چمــران اهــواز
شـ
. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.ـت
داﻧﺶ
،ـهیداﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
، مبانــی نظــری و آمــوزش علــم اطالعــات، اطالعســنجی/مطالعــات علمســنجی

.مدیریــت دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

 داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ1352  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل:ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪري

 اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر.اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ
 ﻣﺒﺎﻧﻲ و.ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ و روشﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
 ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ وي، آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ
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.اﺳﺖ

 داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ،1362  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل:اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1359داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ /اﻃﻼعﺳﻨﺠﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و آﻣﻮزش
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﻧﺸﺠﻮيﻋﻼﻳﻖ
داﻧﺶداز ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت،
ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ.داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت و
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،1359
ﻫﺎ :ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
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ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ /اﻃﻼعﺳﻨﺠﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و آﻣﻮزش

ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ حیدری
غالمرضا
ﺣﻴﺪري :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1352داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ

اﻛﻨﻮنـات
ﻫﻢاطالعـ
اﻳﺸﺎنــم
رشــتة عل
دکتــری
تحصیلــی
دارایازمــدرک
1352
متولــد
داﻧﺸﻴﺎر
درﺖ.
اﻫﻮاز اﺳ
ﭼﻤﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ـالداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎتسـو

اکنــون
اهــواز
چمــران
ﺣﻴﺪري:از
شناســی
ایشــاندرهم
اســت.
ﮔﺮوهش
و دان
رﺷﺘﺔو
ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺖ.
اﻫﻮاز اﺳ
ﭼﻤﺮان
ﺷﻬﻴﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
دانشــگاهﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ اﻃ
ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
شــهیدداراي
1352
داﻧﺶل
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ـران اهـ
چمـ
ﺖـ.ـهید
ـگاه ش
ﻠﻢدانشـ
شناسـﻋـی
داﻧﺶعلـ
ﻫﺎيگاوــروه
ﻳﻪـیار
دانشـ
ـواز
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖش
داﻧﺸﮕﺎهدان
داﻧﺶـ،ـات و
اطالع
ﺷﻨﺎﺳﻲ
روش
ﻫﻢو
ﻋﻠﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
داﻧﺶ،
ﻃﻼﻋﺎتـمو
ﻧﻈﺮ
داﻧﺸﻴﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
ﺳﻨﺠﻲ،اﺳ
اﻫﻮاز
ﭼﻤﺮان
ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﻼﻳﻖو وي
ﭼﻤﺮانداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در
ﭘﮋوﻫﺶ
آﻣﻮزش،
ﭘﮋوﻫﺶ،
ـت.
اسـ
ﺟﻤﻠﻪﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻫﻮازازاﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
داﻧﺶوﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ اﻃ
ﮔﺮوه

دانــش ،عل
ﻫﺎي انظریه
مبانــی و
اطالعــات و
ســنجی،ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻢم و روش
مدیریــت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
دانــش،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،
هــای داﻧﺶ،
ﻃﻼﻋﺎت و
اﺳﺖ.ﻳﻪ
ﻧﻈﺮ
ش
رو
و
در
ـی
ـ
کارآفرین
و
ـش
ـ
پژوه
ـوزش،
ـ
آم
ـش،
ـ
پژوه
ـی
ـ
شناس
ـم
ـ
عل
ـات
ـ
مطالع
ﻋﻠﻢ
ﺔ
رﺷﺘ
در
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
،
1362
ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻮي:
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ وي
عالیــق
جملــه
دانــش از
اســت.اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و آﻣﻮزش
ﺷﻬﻴﺪویﭼﻤﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
اطالعــاتو وداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ و
اﻃﻼع
ﺳﻨﺠﻲ/
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻋﻠﻢ
ﻋﻠﻢ،درو رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
،1362
ﻣﺘﻮﻟﺪﻋﻠﻢﺳﺎل
ﻣﺼﻄﻔﻮي:
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ مصطفوی
اسماعیل
.
اﺳﺖ
وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
داﻧﺶ،
آﻣﻮزش
ﻧﻈﺮي و
اﺳﺖ.
ﭼﻤﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ـالداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎتـ و
اطالعــات
ﻣﺒﺎﻧﻲــم
رشــتة عل
اﻫﻮاز در
دکتــری
تحصیلــی
دارایازمــدرک
،1362
متولــد س
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻠﻢ ،و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ
اﻃﻼع
وﻋﻠﻢ
ـوازو اســت.
ـران اهـ
ﺳﻨﺠﻲ/چمـ
ﻋﻠﻢ شــهید
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتــگاه
ﻋﺎت،ـی از دانش
اﻃﻼشناسـ
دانش

اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻋﻼﻳﻖ
ـات ،مطالعــات علمســنجی /اطالعســنجی
اطالعـ
ـوزش علــم
ﺟﻤﻠﻪو آمـ
داﻧﺶ ،نظازــری
مبانــی

و سیاســتگذاری علــم ،و مدیریــت دانــش ،از جملــه عالیــق پژوهشــی وی

اســت.
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