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جهانی علمی  تولیدات  روند  مطالعه 
داده کاوی و  دانش  مدیریت  حوزه های 

اسکوپوس استنادی  نمایه  در 
الهه امتی1

الهام امتی2

چکیده 
برنامه ریزی  به منظور  داده    کاوی  و  دانش  مدیریت  علمی جهانی حوزه های  تولیدات  روند  مطالعه 
مطالعه  این  از  هدف  هستند.  اهمیت  حائز  کشور،  پژوهشی  اولویت های  و  جایگاه  ارتقای  جهت 
تعیین روند تولیدات علمی جهانی در حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی 
اسکوپوس است. مطالعه حاضر، از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش علم سنجی انجام شده 
است. جامعه  مورد مطالعه را کلیه  تولیدات علمی نمایه شده با موضوع مدیریت دانش و داده کاوی 
ابزار گردآوری  تا 2014 تشکیل داده است.  اسکوپوس طی سال های 1846  استنادی  نمایه  در 
آماری  نرم افزار  به  ورود  از  بعد  آمده  به دست  داده های  بود.  اسکوپوس  استنادی  نمایه  داده ها، 
در  جهان  علمی  تولیدات  روند  داد،  نشان  یافته ها  گرفته اند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   Excel
سال های اخیر در هر دو حوزه به صورت نزولی بود. تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش بیشتر 
از داده کاوی بود. قالب تولیدات علمی حوزه مدیریت دانش، مقاله و حوزه داده کاوی، مقاله همایش 
بود. دانشگاه های برتر تولید کننده در هر دو حوزه به ترتیب دانشگاه های آزاد اسالمی و دانشگاه 
تهران بودند. از میان 160 کشور تولیدکننده در هر دو حوزه، کشور ایران در جایگاه 31  حوزه 
مدیریت دانش و در جایگاه 19 حوزه داده کاوی قرار داشت، کشور ایالت متحده در هر دو حوزه 
در ردیف کشور برتر تولید کننده بود. اختالف تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی 
 ایران و کشورهای برتر تولید کننده، با برنامه ریزی و سیاست گذاری آتی دانشگاه ها و مراکز مختلف 

و تعیین الویت های پژوهشی  تا حدودی  قابل  حل خواهد بود. 
واژگان کلیدی: نمایه  استنادی اسکوپوس، داده کاوی، تولیدات علمی، علم سنجی، مدیریت دانش.
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مقدمه 
انکار است و هر چه  و پژوهش در جهت پیشرفت یک کشور غیر قابل  به تحقیق  توجه  اهمیت 
کیفیت و کمیت تولیدات علمی محققان یک  کشور بیشتر باشد، احتمال بهبود تولیدات علمی 
آن کشور بیشتر خواهد شد. محققان انتشار رسمی نتایج تحقیقات خود را از طریق راه های معتبر 
و خاصه3،  )میرجود  قرار می دهند  اختیار خوانندگان  در  از طریق مجالت تخصصی  و همچنین 

2012(.   یکی از راه های مقایسه  تولیدات علمی کشورهای مختلف، روش علم سنجی است.
مطالعات علم سنجی که در عرصه بین الملل انجام می شوند، به دو دسته عمده تقسیم می شوند؛ 
دسته اول مطالعاتی هستند که در حوزه وسیع انجام می شوند و می توان آنها را مطالعات وسیع 
بین الملل  نامید و شامل گروه کثیری از کشورها در قاره های مختلف می شوند؛ در این دسته از 
مطالعات معموالَ کشورهای زیادی که در قاره های مختلف پراکنده هستند از دیدگاه علم سنجی 
مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند، دسته ای دیگر از مطالعات علم سنجی بین المللی در حوزه 
محدودتر انجام می شوند و معموالَ کشورهای کمتر را در بر می گیرند که در یک حوزه جغرافیایی 
قرار دارند، البته این دسته از مطالعات علم سنجی معموالَ محدود به یک قاره هم ممکن است، 
نشوند، بلکه از قاره های مختلف هم باشند، اما در مقایسه با دسته اول معموالَ جامعه آماری آن 
کوچکتر است و کشورهای زیادی را شامل نمی شوند، به این ترتیب مطالعات علم سنجی دسته 
دوم می تواند منطقه ای، قاره ای، چند قاره ای باشد، ولی باید به قید محدود بودن آن توجه کرد 
)علیجانی، 1389(. تاکنون تولیدات علمی  حوزه های مختلف در دسته بندی های اشاره شده فوق 
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند، ولی هیچ مطالعه ای تولیدات علمی جهانی دو حوزه مدیریت 
دانش و داده کاوی را که از حوزه های مهم و مرتبط با هم هستند را در نمایه استنادی اسکوپوس 
با تاکید بر تولیدات علمی کشور ایران مورد ارزیابی قرار نداده است و همچنین با اذعان به اینکه 
مطالعه ای در خارج از کشور این دو حوزه را در نمایه آی اس ای مورد بررسی قرار داد، مطالعه 
حاضر بر آن است تا به بررسی تولیدات علمی جهانی دو حوزه مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه 
استنادی اسکوپوس بپردازد و سرانجام مقایسه ای با مطالعات قبلی یعنی مقایسه تولیدات علمی 

نمایه شده در دو نمایه آی اس آی و اسکوپوس داشته باشد.
دانش  مدیریت  پرداخته می شود.  داده کاوی  و  دانش  مدیریت  واژه  دو  تعریف  به  ابتدا  رو  این  از 
از اعمال مدیریت و زمینه سازی برای تبدیل دانش )نهان به عیان و بر عکس(، در  عبارت است 
داخل یک سازمان از طریق گرد آوری، به اشتراک گذاری و استفاده از  دانش به عنوان  یک سرمایه 
سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان )حسن زاده، 1386(. نام مدیریت دانش تصادفی 
باید مدیریت  معناست که »چیزی«  بدین  زیرا مدیریت در شرایط معمول  است،  نشده  انتخاب 
شود )ویگ4 و همکاران، 1997(.   از زمان ظهور بحث پوالنی )1966(5 در خصوص ایجاد تمایز 

3- Mirjoud & Khasseh
4- Wiig
5- Polanyi
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میان دانش عیان6 و دانش نهان7 پژوهشگران، مجموعه ای از تعاریف، مفاهیم، فعالیت ها، مراحل، 
چرخه ها و روندها برای مدیریت، تهیه کردند که تمام آن ها در راستای رویارویی با اشیاء و ابزارها 
به منظور توصیف چارچوب مدیریت دانش به عنوان روش شناسی8 مدیریت دانش قرار دارند )سای، 
2013( ؛ همچنین  داده کاوی همچون هر کاوش دیگر به دنبال گنجی است که از چشم نهان است. 
داده کاوی  به عنوان رویکرد کشف دانش، در دریای داده ها می کاود تا مروارید ارزشمند دانش را به 
چنگ آورد )غضنفری، علیزاده، و تیمور پور، 1387(. داده کاوی9 یک حوزه میان رشته ای است که 
هوش مصنوعی10، مدیریت پایگاه داده11، مصورسازی داده ها12، یادگیری ماشینی13، الگوریتم های 
با عنوان اکتشاف دانش در  با هم ترکیب می کند. عالوه بر آن، داده کاوی که  ریاضی و آمار 14را 
پایگاه داده15 نیز شناخته می شود )چن16 و همکاران، 1996؛  فای ید17 و همکاران، 1996 الف؛ 
ب(، یک رشته نوظهور در حال تغییر است. این فناوری روش های مختلفی برای تصمیم گیری18، 
حل مسئله19، تجزیه  و  تحلیل، برنامه ریزی، تشخیص20، شناسایی21، ادغام22، پیشگیری، یادگیری 
و ابتکار23 در اختیار قرار می دهد )سای،2013(. اصطالح داده کاوی توسط توربان24، آرونسون25، 
 لیانگ26 و شاردا 27 )2007( به این صورت تعریف شده است: فرآیندی که از فنون آماری، ریاضی، 

6- Explicit
7- Tacit
8- Methodology
9- Data Mining
10- Artificial Intelligence
11- Database Management
12- Data Visualization
13- Machine Learning
14- Mathematic Algorithms. and Statistics
15- Knowledge Discovery In Databases )KDD(
16- Chen
17- Fayyad
18- Decision-Making
19- Problem Solving
20- Diagnosis
21- Detection
22- Integration
23- Innovation
24- Turban
25- Aronson
26- Liang
27- Sharda
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هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می کند تا اطالعات سودمند را استخراج و شناسایی 
کند و نتایجی از پایگاه های داده بزرگ اطالعاتی به دست آورد. در تالش برای توسعه بینش های 
توسعه ای،  برنامه های  بررسی  به منظور  داده کاوی  تمرین-عملکرد28،  روابط  خصوص  در  جدید 
ویژگی های استراتژیک، عامل های محیطی، ابعاد عملکرد تولیدی و تعامالت این موارد با یکدیگر 

مورد استفاده قرار گرفت )حاجی رضایی29 و همکاران، 2010(. 
از آنجا که در مطالعات مختلف، تولیدات علمی حوزه های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته اند، در 
این مطالعه تولیدات علمی دو حوزه مدیریت دانش و داده کاوی مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین 
پژوهش هایی که مشابهت بیشتری با مطالعه حاضر داشته باشند، انتخاب گردید. از این رو تنها 
پژوهش هایی که به مطالعه تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی و حوزه نزدیک 

دیگر آنها یعنی مدیریت اطالعات پرداخته اند، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند.
انتشاراتی  بروندادهای  کتابشناختی  »مقایسه  عنوان  با  مطالعه ای   )1393( همکاران  و  کوکبی 
حوزه های مدیریت اطالعات و مدیریت دانش؛ با تأکید بر سهم علم اطالعات و دانش شناسی در 
هر یک از این حوزها« با استفاده از روش علم سنجی انجام دادند، جامعه پژوهش در برگیرنده 
1457 مدرک حوزه مدیریت اطالعات، 5993 مدرک حوزه مدیریت دانش و 183 مدرک بود که 
در هر دو حوزه مدیریت اطالعات و دانش در پایگاه وب آو ساینس ثبت شده اند. تحلیل داده ها 
نشان داد، با اینکه از لحاظ تاریخی مدیریت دانش از مدیریت اطالعات پیشینه کوتاه تری داشت، 
تعداد تولیدات علمی آن بیش از مدیریت اطالعات بود. کشورهای آمریکا و انگلستان در هر دو 
انگلستان،  متحده،  ایالت  کشورهای  دادند،  اختصاص  خود  به  را  علمی  تولیدات  بیشترین  حوزه 
 تایوان، کانادا، چین بیشترین تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش را داشتند. ایران در مدیریت 

اطالعات رتبه 55، در مدیریت دانش رتبه 28 و در مدیریت اطالعات و دانش رتبه 51 را در بین 
کشورهای جهان کسب کرد. رشد انتشارات حوزه های مدیریت اطالعات و مدیریت دانش نشان 
بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  اطالعات  مدیریت  از  بیش  دانش  مدیریت  اخیر  سال های  در  داد، 
است و علی رغم دشواری تعریف این اصطالح و درک کم از این مفهوم، مدیریت دانش به صورت 

فزاینده ای در جهان رواج یافته است.
صدیقی و جاللی منش )1391( مطالعه ای با عنوان» روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه 
زمانی 2001- 2010 و ترسیم ساختاری آن« با استفاده از روش های علم سنجی و کتاب سنجی  
نشان داد، در میان  یافته های پژوهش  انجام دادند.  آو ساینس  پایگاه وب  از  استخراج داده ها  و 
بودن رتبه  با دارا  ایرانی،  تولیدات علمی دانشمندان  این حوزه،  تولیدکننده مدارک  164 کشور 
35 و تعداد 221 مدرک، 0/4 درصد کل تولیدات علمی این دانشمندان را تشکیل داد. به  لحاظ 
نیز  و  داده کاوي  به  ویژه  پشتیبان،  اطالعاتی  فّناوری های  برخی  به  گرایش  بیشترین  موضوعی، 

28- Practice-Performance
29- Hajirezaie
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مفاهیم و جنبه های سازمانی و اجتماعی حوزه مدیریت دانش بوده است. روند رشد تولیدات علمی 
حوزه مدیریت دانش، به صورت نسبی بوده است و افت و خیزهایی داشت. آمریکا، انگلیس، آلمان، 
قالب  بودند.  تولید علمی حوزه مدیریت دانش  برتر مشارکت کننده در  پنج کشور  کانادا، چین 
رکوردهای بازیابی شده در ده سال اخیر به شکل مقاله، مقاله سمینار، نقد و بررسی، نامشخص و 

سر مقاله بودند.
حمدی پور و کوکبی )1391( مطالعه ای با عنوان »بررسی کّمی و مصورسازی ساختار انتشارات 
با   »2009 تا   1988 سال های  در  ساینس  آو  وب  پایگاه  در  اطالعات  مدیریت  حوزه  در  علمی 
به مدیریت اطالعات طی  فراوانی رشد مدارک مربوط  انجام دادند.  از روش علم سنجی  استفاده 
سال های مورد بررسی به صورت تقریبی از روند صعودی برخوردار بود. با وجود مشارکت 63 کشور 
در تولید مدرک، بیش از 28/9 درصد آنها در ایاالت متحده تولید شد. کشورهای ایالت متحده، 
بودند.  تولید کننده در حوزه مدیریت اطالعات  برتر  رتبه های  اسکاتلند،  انگلستان،آلمان، کانادا، 
قالب های برتر مدارک تولید شده مقاله، مقاله صورت جلسات، بررسی کتاب، سر مقاله و نقد بودند.

سای30 )2013( مطالعه ای با عنوان »مدیریت دانش در مقابل داده کاوی: روند پژوهش، پیش بینی 
اجتماعی  علوم  استنادی  نمایه  پایگاه  در  کتاب سنجی  روش  از  استفاده  با  استنادی«  رویکرد  و 
موسسه اطالعات علمی31 در فاصله سال های 1989 تا 2009 انجام داد. در مطالعه خود اشاره کرد 
که امروه دو حوزه مدیریت دانش و داده کاوی بسیار حائز اهمیت هستند. در حوزه مدیریت دانش 
کشورهای ایالت متحده، انگلستان، کانادا، تایوان، استرالیا و در حوزه داده کاوی کشورهای ایالت 
متحده، انگلستان، تایوان، کانادا، جمهوری خلق چین32 کشورهای برتر تولید کننده بودند. قالب 
تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش به شکل مقاله، نقد کتاب، مقاله کنفرانس33، سرمقاله34 ، 
جلسات  چکیده  نقد،  کتاب،   نقد  کنفرانس،  مقاله  مقاله،  شکل  به  داده کاوی  حوزه  در  و  نقد 
بودند. 1193 رکورد در حوزه مدیریت دانش  و 1181 رکورد در حوزه داده کاوی مشاهده شد. 
همچنین سای )2012( مطالعه ای دیگر با عنوان »داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی، 
پیش بینی آینده و انتشار فناوری« با استفاده از روش کتاب سنجی در پایگاه نمایه استنادی علوم 
که  یافته ها  داد.  انجام  تا 2009  فاصله سال های 1989  در  علمی35  اطالعات  موسسه  اجتماعی 
مشابه یافته های مطالعه قبل بود، نشان داد در حوزه داده کاوی کشورهای ایالت متحده، انگلستان، 
 تایوان، کانادا، جمهوری خلق چین36 کشورهای برتر تولید کننده بودند. قالب تولیدات علمی در 

30- Tsai
31- Social Science Citation Index )SSCI(
32- People›s Republic of China
33- Proceedings paper
34- Editorial material
35- Social Science Citation Index )SSCI(
36- People›s Republic of China
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حوزه داده کاوی  به شکل مقاله، مقاله کنفرانس، نقد کتاب،  نقد، چکیده جلسات بودند. 1181 
رکورد در حوزه داده کاوی مشاهده شد. 

مطالعه  به منظور  پژوهشی  تاکنون  کشور  داخل  در  که  داد  نشان  پیشینه ها  بررسی  مجموع  در 
علم سنجی در دو حوزه مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس انجام نشده است، 
انجام پژوهش در این دو حوزه ضروری به نظر رسید به گونه ای که  مطالعه روند  بنابراین لزوم 

پژوهش حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در پایگاه اسکوپوس هدف مطالعه حاضر است. 
بنابراین این مطالعه در صدد پرداختن به این مسئله است که روند تولیدات علمی حوزه مدیریت 
دانش و داده کاوی در کشورهای مختلف، مخصوصاَ کشور ایران در نمایه استنادی اسکوپوس چه 
استنادی  نمایه  در  داده کاوی  و  دانش  مدیریت  پژوهش حوزه های  روند  بررسی  دارد؟  رویکردی 
اسکوپوس به روش علم سنجی، ضمن اینکه می تواند معرف وضعیت تولیدات علمی در کشورها 
در  علم  تولید  لحاظ  از  را  کشورها  و  دانشگاه ها  پژوهشی  جایگاه  باشد،  مختلف  دانشگاه های  و 
براي  ابزار مناسبی  نهایت می تواند،  داده کاوی مشخص خواهد کرد، در  و  زمینه مدیریت دانش 

سیاست گذاري و برنامه ریزي در امر تحقیق و توسعه باشد. 
بر همین اساس سواالت ذیل در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفتند:

1- روند تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس در طی 
10 سال اخیر چگونه بود؟

2- کشورهای برتر تولید کننده آثار حوزه های علمی مدیریت دانش و  داده کاوی در نمایه استنادی 
اسکوپوس کدامند؟

3- سهم کشور ایران در هر یک از حوزه های علمی مدیریت دانش و داده کاوی چه قدر است؟
4- دانشگاه های ایرانی برتر تولید کننده آثار حوزه های علمی مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه 

استنادی اسکوپوس کدامند؟ 
استنادی  نمایه  در  داده کاوی  و  دانش  مدیریت  علمی  حوزه های  شده  تولید  مدارک  قالب   -5

اسکوپوس کدامند؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر، از نظر هداف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است. 
جامعه  مورد مطالعه را کلیه  تولیدات علمی کشورهای مختلف، نمایه شده با موضوع مدیریت دانش 
و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس طی سال های 1846 تا  2014 تشکیل داده است. ابزار 
گردآوری داده ها، نمایه استنادی اسکوپوس بود. داده های به دست آمده بعد از ورود به نرم افزار 
آماری Excel  مورد تجزیه  و  تحلیل قرار گرفته اند. کلیه داده ها در فاصله زمانی 1846 تا 2014 
در نظر گرفته شدند، اما به دلیل حجم زیاد یافته ها، تغییرات روند تولیدات علمی در طی ده سال 
اخیر در جدول اشاره شد. داده ها در تاریخ 93/8/29 جمع آوری گردید و  تعداد 195577 پیشنیه 

در حوزه  مدیریت دانش و 109971 پیشنیه در  حوزه داده کاوی مورد بررسی قرار گرفتند.
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یافته های پژوهش
روند تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس در طی 

10 سال اخیر چگونه بود؟
یافته های نمودار 1    نشان داد که روند تولیدات علمی حوزه مدیریت دانش در طی ده سال اخیر 
از سال 2005 تا 2011 روند صعودی و از سال 2011 تا 2014 روند نزولی داشت. روند تولیدات 
علمی حوزه داده کاوی در طی ده سال اخیر  از سال 2005 تا سال 2012 روند صعودی و از سال 
2012 تا 2014 روند نزولی داشت، همچنین یافته ها نشان دادکه تولیدات علمی در حوزه مدیریت 

دانش بیشتر از داده کاوی بود )نمودار 1(.

نمودار 1. روند تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در 
نمایه استنادی اسکوپوس در طی 10 سال اخیر

استنادی  نمایه  در  داده کاوی  و  دانش  مدیریت  علمی  حوزه های  تولید کننده   برتر  کشورهای 
اسکوپوس کدامند؟

یافته های جدول 1 نشان داد که کشورهای ایالت متحده، انگلستان، چین، آلمان، استرالیا در حوزه 
آلمان، هند در حوزه داده کاوی جز  انگلستان،  ایالت متحده، چین،  مدیریت دانش و کشورهای 

کشورهای برتر تولید کننده بودند)جدول 1(.
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جدول1. کشورهای برتر تولید کننده حوزه های علمی مدیریت دانش و
داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس

تعداد رکورد مدیریت دانش تعداد رکورد داده کاوی
49345 ایالت متحده 25209 ایالت متحده
18501 انگلستان 22609 چین

12947 چین 5282 انگلستان

10482 آلمان 4909 آلمان
9770 استرالیا 4746 هند

سهم کشور ایران در هر یک از حوزه های علمی مدیریت دانش و داده کاوی چه قدر است؟
از میان 160 کشور تولید کننده در هر دو حوزه، کشور ایران با تولید 1304 مدرک در جایگاه 31 

 حوزه مدیریت دانش  و با تولید 1116 مدرک در جایگاه 19 حوزه  داده کاوی قرار داشت.
دانشگاه های برتر ایرانی تولید کننده حوزه های علمی مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی 

اسکوپوس کدامند؟ 
یافته های جدول 2 نشان داد که دانشگاه های آزاد اسالمی و دانشگاه تهران به ترتیب در هر دو 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بودند،  تولید کننده  برتر  داده کاوی جز کشور های  و  دانش  مدیریت  حوزه 
تهران در  رتبه سوم، تربیت مدرس در رتبه چهارم و دانشگاه علم و صنعت ایران در رتبه پنجم 
تولیدات علمی حوزه مدیریت دانش قرار داشت، در حالی که دانشگاه صنعتی امیر کبیر در رتبه 
سوم تولیدات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه چهارم، دانشگاه صنعتی شریف رتبه پنجم 

حوزه داده کاوی قرار داشت)جدول2(. 
جدول2. دانشگاه های برتر ایرانی تولید کننده حوزه های علمی مدیریت دانش و 

داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس

تعداد رکورد مدیریت دانش تعداد رکورد داده کاوی
278 دانشگاه های آزاد اسالمی 248 دانشگاه های آزاد اسالمی
197 دانشگاه تهران 136 دانشگاه تهران
149 دانشگاه علوم پزشکی تهران 116 دانشگاه  صنعتی امیر کبیر
76 دانشگاه تربیت مدرس 111 دانشگاه علم و صنعت ایران
64 دانشگاه علم و صنعت ایران 98 دانشگاه صنعتی شریف
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قالب مدارک تولید شده حوزه های علمی مدیریت دانش و  داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس 
کدامند؟

یافته های جدول 3 نشان داد که قالب های مقاله، مقاله همایش، نقد و بررسی به ترتیب جز سه 
و  نقد  و  مقاله  مقاله همایش،  قالب های  اما  بود،  تولید کننده در حوزه مدیریت دانش  برتر  قالب 
بررسی به ترتیب جز سه قالب برتر در حوزه داده کاوی بودند. یافته های جدول 3 نشان داد که قالب 
پایان نامه 1 رکورد در حوزه مدیریت دانش داشت و در حوزه داده کاوی؛ قالب پایان نامه، رکوردی 

در نمایه استنادی اسکوپوس نداشت )جدول 3(.

جدول 3.  قالب مدارك تولید شده حوزه های علمی مدیریت دانش و 
داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس

تعداد رکورد مدیریت دانش تعداد رکورد داده کاوی
 101066 مقاله  55598 مقاله همایش
 59141 مقاله همایش 44018 مقاله
 22794 نقد و بررسی 2795 نقد و بررسی
 2713 فصل کتاب  2101 نقد و بررسی همایش
 1791 نقد و بررسی همایش  942 فصل کتاب

 1296 بررسی کوتاه  603 مقاله زیر چاپ

 1236 مقاله زیر  چاپ  489 سر مقاله
 1095 سر مقاله  210 کتاب
 992 کتاب  205 بررسی کوتاه
یاد داشت 814   197 یادداشت
 289 نامه 99 نامه
52 گزارش  85 گزارش
32 غلط نامه  43 غلط نامه
 20 مقاله تجاری  4 مقاله تجاری
 13 گزارش چکیده  1 گزارش چکیده
 1 پایان نامه ناشناخته 2581 
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بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر تصویر روشنی از روند تولیدات علمی دو حوزه مدیریت دانش و داده کاوی را ارائه 
داده است و یافته ها نشان داد که تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش بیشتر از داده کاوی بود.

مطالعه کوکبی و همکاران )1393( در حوزه های مدیریت اطالعات و مدیریت دانش نشان داد، 
در سال های اخیر مدیریت دانش بیش از مدیریت اطالعات مورد توجه پژوهشگران بوده است. 
بود؛  داده کاوی  از حوزه  بیشتر  دانش  مدیریت  علمی حوزه  تولیدات  روند  نیز  مطالعه حاضر  در 
همچنین مطالعه صدیقی و جاللی منش در حوزه مدیریت دانش نشان داد که روند رشد تولیدات 
در  است.  داشته  خیزهایی  و  افت  و  است  بوده  نسبی  صورت  به  دانش،  مدیریت  حوزه  علمی 
انگلستان، چین، آلمان، استرالیا در حوزه مدیریت دانش  ایالت متحده،  مطالعه حاضرکشورهای 
انگلستان، آلمان، هند در حوزه داده کاوی جز کشورهای برتر  ایالت متحده، چین،  و کشورهای 
تولید کننده بودند. در حالی که در مطالعه کوکبی و همکاران کشورهای ایالت متحده، انگلستان، 
تایوان، کانادا، چین بیشترین تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش را در پایگاه وب آو ساینس 

داشتند )کوکبی، حیدری، و صراطی شیرازی،  1393(.
در مطالعه حاضر، تولیدات علمی حوزه مدیریت دانش کشورهای ایالت متحده و انگلستان، چین، 
آلمان، استرالیا در پایگاه اسکوپوس جز پنج کشور برتر تولید کننده قرار گرفته اند، اما در مطالعه 
آو ساینس جز  پایگاه وب  استرالیا در  و  تایوان  کانادا،  انگلستان،  ایالت متحده،  سای کشورهای 
کشورهای برتر تولید کننده بوده اند و این نشان دهنده توجه بیشتر پژوهشگران کشورهای تایوان 
پژوهشگران  حالی که  در  است.  ای  اس  ای  پایگاه  در  پژوهشی شان  آثار  نمایه شدن  به  کانادا  و 
کشورهای آلمان و چین به نمایه شدن آثار پژوهشی در پایگاه اسکوپوس توجه بیشتری داشتند؛ 
همچنین در مطالعه حاضر در حوزه داده کاوی نیز کشورهای ایالت متحده، چین،  انگلستان، آلمان، 
سای  مطالعه  در  حالی که  در  بودند،  اسکوپوس  پایگاه  در  تولید کننده  برتر  کشورهای  جز  هند، 
کشورهای ایالت متحده، انگلستان، تایوان، کانادا، جمهوری خلق چین کشورهای برتر تولید کننده 
به  بیشتری  توجه  کانادا   و  تایوان  کشورهای  پژوهشگران  بنابراین  ای  بودند.  اس  ای  پایگاه  در 
نمایه شدن آثار پژوهشی در پایگاه ای اس ای داشتند. در حالی که پژوهشگران کشورهای آلمان و 

هند به نمایه شدن آثار پژوهشی در پایگاه اسکوپوس توجه بیشتری داشتند.
مطالعه صدیقی و جاللی منش در حوزه مدیریت دانش نشان داد، آمریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، و 
چین؛ پنج کشور برتر مشارکت کننده در تولید علمی حوزه مدیریت دانش بودند )صدیقی و جاللی 
منش،1391(. در مطالعه حاضر از میان 160 کشور تولید کننده در هر دو حوزه، کشور ایران در 
جایگاه  31 حوزه مدیریت دانش و در جایگاه  19 حوزه  داده کاوی قرار داشت. مطالعه کوکبی و 
همکاران، ایران در مدیریت اطالعات رتبه 5، در مدیریت دانش رتبه 28 را کسب کرد )کوکبی، 
حیدری، و صراطی شیرازی،  1393(. مطالعه صدیقی و جاللی منش در حوزه مدیریت دانش نشان 
داد، در میان 164 کشور تولیدکننده مدارک این حوزه، تولیدات علمی دانشمندان ایرانی، رتبه 

35 را کسب کرد )صدیقی و جاللی منش،1391(.
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اسالمی،  آزاد  دانشگاه های  ترتیب  به  دانش  مدیریت  علمی  حوزه  تولید کننده  برتر  دانشگاه های 
دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و  دانشگاه علم و صنعت ایران حائر 
رتبه های اول تا پنجم بودند. در حوزه داده کاوی دانشگاه های آزاد اسالمی، دانشگاه تهران، دانشگاه 
صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه صنعتی شریف در رتبه اول تا رتبه پنجم 

حوزه داده کاوی قرار داشتند. 
در مطالعه حاضر قالب رکوردهای بازیابی شده در حوزه مدیریت دانش به شکل قالب مقاله، مقاله 
همایش، نقد و بررسی بود، اما قالب های رکوردهای بازیابی شده در حوزه داده کاوی به شکل مقاله 
همایش، مقاله و نقد و بررسی بودند. قالب پایان نامه حاوی 1 رکورد در حوزه مدیریت دانش  بود 

و در حوزه داده کاوی؛ قالب پایان نامه، رکوردی در پایگاه اسکوپوس نداشت.
در مطالعه صدیقی و جاللی منش در حوزه مدیریت دانش، قالب رکوردهای بازیابی شده در ده سال 
اخیر به شکل مقاله، مقاله سمینار، نقد و بررسی و غیره بودند )صدیقی و جاللی منش 1391(. 
به  اطالعات  مدیریت  در حوزه  کوکبی  و  پور  مطالعه حمدی  تولید شده  مدارک  برتر  قالب های 
صورت مقاله، مقاله صورت جلسات، بررسی کتاب و غیره بودند )حمدی پور و کوکبی، 1391(. 
در مطالعه سای قالب تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش به شکل مقاله، نقد کتاب، مقاله 
کنفرانس، سرمقاله، نقد و در حوزه داده کاوی به شکل مقاله، مقاله مذاکرات، نقد کتاب، نقد، 
چکیده جلسات بودند )سای، 2013؛ سای ،2012(. از آنجا که بیشتر از 30 قالب مدرک وجود دارد 
که مقاله، کتاب، مقاله همایش، پایان نامه و غیره تنها مواردی از آنها هستند، بنابراین پیشنهاد 
نیز  قالب ها  آن  در  و  آشنا شوند  نیز  قالب ها  با سایر  پژوهشگران حوزه های مختلف  که  می شود 

تولیدات علمی داشته باشند.
در مجموع با توجه به نتایج یافته ها می توان اذعان داشت که از میان 160 کشور تولید کننده در 
هر دو حوزه، کشور ایران در جایگاه 31 حوزه مدیریت دانش و در جایگاه 19 حوزه داده کاوی 
کرد.  رتبه کمتری کسب  دانش  مدیریت  در حوزه  بیشتر  تولیدات  تعداد  با وجود  و  داشت  قرار 
همچنین اختالف تولیدات علمی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی با کشورهای برتر تولید به 
وضوح قابل مشاهده بود، بنابراین با برنامه ریزی و سیاست گذاری آتی دانشگاه ها و مراکز مختلف 
توجه داشت  باید  اما  داد،  افزایش  را  تولیدات علمی  روند  پژوهشی می توان  الویت های  تعیین  و 
ایران  با کشور  مقایسه  در  مختلف  محققان کشورهای  تعداد  نابرابری  به خاطر  اختالف  این  که 
است. همچنین به منظور افزایش تولیدات علمی، اقداماتی چون ایجاد سامانه های تشویقی مقاالت، 
افزایش بودجه های پژوهشی جهت ارائه حق الزحمه پژوهشگران، برگزاری دوره های آموزشی شیوه 
نگارش مقاالت در قالب انواع قالب های مورد پذیرش مجالت معتبر بین المللی، آشنایی با شیوه های 

جستجو در پایگاه های اطالعاتی  پیشنهاد می شود.
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