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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل معنایی ،محتوایی و آماری ،وضعیت مقاالت مجله مطالعات برنامه
ریزی سکونتگاههای انسانی است .برای رسیدن به این هدف از تکنیک های علم سنجی بهره گرفته شد .جهت
جمع آوری داده ها و تحلیل های اولیه ،نرم افزاری طراحی شد .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقاالت این
مجله شامل  328مقاله است که از سال  1385تا  13۹5منتشر شده است .تحلیل ها شامل؛ خوشه بندی
ارتباطی کلیدواژهها ،ترسیم شبکه اجتماعی هم تألیفی ،تشخیص پژوهشگران برتر با توجه به شاخص های
ترکیبی و شاخص های مربوط به انواع مرکزیت ،شناسایی پراستنادترین مقاالت ،برترین پژوهشگران از نظر
تعداد مقاله و ارجاع و دانشگاههای برتر از نظر تعداد مقاالت چاپ شده می باشد .نتایج بررسیها نشان داد که
کلیدواژههای مجله در  5خوشه موضوعی قرار می گیرند و توسعه روستایی و گردشگری از پرتکرارترین کلیدواژه
ها به حساب میآیند .عناوین مجله در  8خوشه موضوعی قرار گرفتند که خوشه های اثرات طرح هادی و برنامه
ریزی عوامل اجتماعی و مطالعه توریسم در نواحی روستایی ،مهمترین موضوع در خوشههای ایجاد شده می
باشد .پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی رشت با مشارکت در  ۹3مقاله و اختصاص  30درصد ،از نظر وابستگی
سازمانی دارای بیشترین مقاله می باشند و با در نظرگرفتن شبکه اجتماعی هم تألیفی  ،شاخص اچ و
پراستنادترین پژوهشگران می توان چنین اظهار داشت که تیمور آمار تأثیرگذارترین پژوهشگر مجله مطالعات
برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی به شمار می رود.
واژهگان کلیدی :متن کاوی ،علمسنجی ،مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،تحلیل استنادی
نحوه استناد به مقاله:
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مقدمه
امروزه پژوهش به عنوان یکی از اساسیترین زیر ساختهای توسعه و پیشرفت کشورها محسوب میشود .پژوهشهای
هدفمند عالوه بر پاسخگویی به نیازهای جامعه از انجام پژوهشهای تکراری و اتالف وقت منابع و انرژی جلوگیری
میکنند و اگر به تولید اطالعات علمی منجر شود میتواند به عنوان یکی از شاخصهای رشد و توسعه یافتگی جوامع
تلقی شود ( .)Bazrafshan & Mostafavi, 2011: 7مقالههای منتشرشده در مجلهها بنا به دالیلی همچون :تازگی
 ،کوتاهی مطالب ،سرعت انتقال ،ارزان بودن ،دسترسی آسان ،معرفی آخرین پژوهشها ،انتقادها ،بررسی اهل فن ،تنوع
مطالب و شکل ارایه و گاه زبان و بیان آسان ،به طور معمول برای پژوهشگران ،جذابیت داشته و از نظر پژوهش نیز
نسبت به کتابهای علمی کاربرد بیشتری دارند ( .)Ahmadi et al, 2015:150دراین میان مجالت علمی تخصصی
نقش مهمی در پیشرفت و گسترش یک رشته ایفا میکنند و میزان تولید و کیفیت این مجالت از شاخصهای رشد علمی
یک جامعه به حساب میآید .داده های این مجالت روز به روز درحال افزایش است و یافتن رابطهای معنادار بین تولیدات
علمی و تجزیه و تحلیل آنها میتواند دید جامعی نسبت به موضوع مربوطه ایجاد کرده و سمت و سوی تحقیقات آینده
را برای پژوهشگران مشخص کند .همچنین مجالت برای ارزیابی عملکرد خود نیاز به تحلیل محتوای مقالههای خود
دارند (.)Buboltz et al, 2010: 368; Fico et al, 2008: 115
علم سنجی* یک حوزه مهم تحقیق در علم اطالعات و کتابداری میباشد .کلمه علم سنجی از دو واژه یونانی مشتق
شده است "Biblio" .به معنی کتاب و " "metricsبه معنی اندازه گیری که اشاره به کاربرد ریاضیات در مطالعات علم
شناسی† میباشد ) .(Shafiullah et al, 2015: 226در سال های اخیر مطالعات علم سنجی توجه زیادی را به خود
منعطف کرده و به دفعات برای توصیف رشد علمی ،روابط علمی ،ساختار علمی و تولیدات علمی مورد استفاده قرار گرفته
است ) .(Khasseh et al, 2011: 54درپژوهشهای علم سنجی شاخصهای مختلفی مانند وابستگی سازمانی
نویسندگان ،شمار نویسندگان ،سهم گرایشها و زیرشاخههای هر علم در نشر دانش ،میزان استناد و در شاخصهای فنی
تر تحلیل محتوای مقالهها و رابطه هم کاری بین نویسندگان مورد توجه قرار میگیرد .نتایج حاصل از مطالعات علم
سنجی مهمترین معیار پایگاههای اطالع رسانی جهان برای محاسبه ضریب تاثیر† نشریات علمی و رتبهبندی آنها به
شمار میآید (.)Gholifamian, 2014: 104
متن کاوی† بعنوان روشی درکشف دانش** از پایگاه داده متنی است که تالش در جهت یافتن الگوهای معنادار از داده
ها میکند ) .(Tan, 1999: 65; Thilagavathi & Shanmuga Priya, 2014: 41متن کاوی از تکنیکهای
بازیابی اطالعات ،داده کاوی ،یادگیری ماشین و روشهای آماری در جهت کشف دانش از متون استفاده میکند (Vasfi
) .et al, 2014 :124داده های موجود در جهان روز به روز در حال افزایش است و با پیشرفت متن کاوی و روی
کارآمدن نرم افزارهای تخصصی علم سنجی و متن کاوی (Van Eck & Waltman, 2017: 1053;Van Eck
) ،& Waltman, 2011: 50امکان تجزیه و تحلیل دادهها به ویژه دادههای موجود در مجالت علمی تخصصی و
یافتن رابطه معناداری بین دادههای موجود در مقالهها بیشتر فراهم است.
هدف از این پژوهش تحلیل علم سنجی مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی با بهره گیری از نرمافزارهای
متن کاوی و آماری میباشد .جهت دست یافتن به هدف پژوهش ،سوالهای تحقیق حاضر عبارتند از:
 تحلیل کلید واژههای مندرج در مقالهها چاپ شده در مجله مطالعات برنامهریزی مبین چه نکاتی میباشد؟1. Bibliometrics
†. Bibliography
‡. Impact factor
§. Text mining
**. knowledge
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 وضعیت همکاری بین پژوهشگران در تالیف مقالهها چگونه بوده است؟ خوشه بندی عنوان مقالهها چاپ شده به چه صورتی میباشد؟ میانگین تعداد منابع استفاده شده مقاالت چاپ شده چقدر است؟ پراستنادترین مقالههای چاپ شده بر اساس اطالعات پایگاه استنادی جهان اسالم ( )iscکدامند و به چه موضوعاتیپرداخته اند؟
 تعداد نویسندگان مقالهها چگونه است و برترین پژوهشگران این مجله از نظر تعداد مقاله و تعداد استناد کدامند؟ کدام دانشگاهها در تألیف مقالهها نقش بیشتری ایفا کردهاند؟در سالیان اخیر ،پژوهشهای قابل توجهی در ایران و سایر کشورهای جهان با استفاده از روشهای علمسنجی انجام
شده است .یک از دالیل این امر را میتواند تاثیرگذاری این پژوهشها بر سیاستگذاری علم و فناوری در نظر گرفت
) .(Vasfi et al, 2014 :125البته در زمینه علم سنجی مجالت علمی تخصصی فارسی با توجه به اینکه پایگاههای
اطالعاتی جامع در ایران همانند پایگاههای جهانی  ISIو  ،Scopusخروجی اطالعات مربوط به مقالهها را به خوبی در
اختیار پژوهشگران قرار نمیدهند ،زمان زیادی از پژوهشگران در جهت جمعآوری دادههای مقالهها گرفته میشود.
همچنین برخی از نرمافزارهای علم سنجی و متن کاوی با یونیکد* فارسی قابل استفاده نیستند .بدین ترتیب بیشتر
مقاالتی که در حوزه علم سنجی مجالت علمی و تخصصی داخلی انجام گرفتهاند به مباحث آماری علم سنجی پرداخته و
مباحث متن کاوی و خوشه بندی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
نوعی ( )1390در پژوهشی به بررسی  110مقاله مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی بین سالهای  85تا
 89که در آن زمان با عنوان مجله چشمانداز جغرافیایی فعالیت میکرد پرداخته است .نتایج نشان داد پرویز رضایی با
مشارکت در تالیف  8/18درصد مقالهها در بین نویسندگان و دانشگاه آزاد اسالمی رشت با  46مقاله ( 41/82درصد) در
بین سازمانها ،دارای بیشترین تعداد مقاله بودند 60 .درصد مقالهها به صورت گروهی نوشته شد و در بین تعداد منابع
استناد شده برای هر مقاله ،باالترین میانگین مربوط به بهار  1385با  22منبع استناد شده به ازای هر مقاله بوده است.
گراوند و کاظمنژاد ( )1395درپژوهش خود به بررسی  11۷مقاله مجله طب انتظامی با رویکرد تحلیل محتوایی و همکاری
گروهی مقالهها منتشر شده بین سالهای  91تا  94پرداختهاند .البته این تحلیل محتوایی به موضوع دسته بندی مقالهها
منتشره مرتبط بوده است و از فنون متن کاوی و خوشه بندی استفاده نشده است .نتایج نشان داد موضوع روان شناسی
انتظامی و اجتماعی دارای بیشترین مقالهها ( 22/22درصد) بوده است .علینژاد و میرحقجو ( )1394در ارزیابی و سنجش
 201مقاله مجله جغرافیا و برنامهریزی بین سالهای  1389تا  1393نشان دادند که دانشگاه تبریز با  9۷مقاله حدود 50
درصد مقالههای مجله را به خود اختصاص داده و میانگین درجه همکاری نویسندگان  0/8۷و میانگین شاخص همکاری
 2/53میباشد .فتحآبادی و همکاران ( )1394در پژوهشی به شناخت روند و محتوای  352مقاله منتشر شده در مجله
روان شناسی بین سالهای  13۷6تا  1390پرداختهاند .نتایج نشان داد که موضوعات روانشناسی سالمت و اثربخشی
رویکردهای درمانی و آموزشی بیشترین موضوعات مورد استفاده در مقالهها بودهاند.

روش پژوهش
این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل مقالههای مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی با رویکرد علم سنجی
و انجام شده است .جامعه پژوهش را مقالههای منتشرشده مجله در بازه زمانی  1385تا  1395تشکیل میدهد .تمامی
مقالههای این مجله از لحاظ روند مشارکت گروهی نویسندگان ،پرکارترین نویسنده ،پرتولیدترین مؤسسه ،بیشترین
استنادها و توصیف خوشهای کلمات کلیدواژها مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،ابتدا کلیهی مقاالت چاپ شده در
1. Unicode
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مجله با توجه به نبود نرمافزاری در زمینه جمعآوری دادههای مقالههای فارسی و عدم ارائه دادهها توسط پایگاههای
استنادی فارسی ،مطالعه و بررسی مجالت کشورمان اغلب کاری زمانبر است .جهت تسریع در بازیابی دادهها و تجزیه و
تحلیلهای اولیه ،نرمافزاری به زبان برنامهنویسی پی.اچ.پی*طراحی شد و اطالعات کتاب شناختی مقالهها از قبیل :عنوان
مقالهها ،نویسندگان ،وابستگی سازمانی نویسندگان ،متن چکیدهها ،کلیدواژهها ،تعداد مآخذ و تعداد استنادات مربوط به
همۀ رکوردها در قالب یک فایل تکست† استخراج گردید .سپس توسط نرم افزار طراحی شده توسط زبان برنامه نویسی
سیشارپ† اطالعات اولیه هم چون تعداد منابع استفاده شده ،تعداد پژوهشگران و برترین پژوهشگران از فایل تکست
استخراج گردید .تعداد استنادات مربوط به مقالههای از پایگاه استنادی جهان اسالم جمعآوری شد .در مرحله بعد بر اساس
پرسشهای پژوهش ،از نرم افزارهای متن کاوی و علم سنجی جهت تحلیل دادهها و مصورسازی علم استفاده گردید.
مقالههای مورد مطالعه شامل تمام مقالههای مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،از ابتدا (سال  )85تا پایان
سال  95میباشد که شامل  11دوره 3۷ ،شماره و  328مقاله میباشد .مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
فصلنامهای است از سال  1385با هدف انتشار نتایج پژوهشهای علمی در زمینه مطالعات و برنامهریزی سکونتگاههای
انسانی و کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین م حققین جغرافیا در قلمرو سکونتگاههای انسانی ،شروع به کار کرد
) .(jshsp, 2017: 9,4این مجله از بهار  95دارای درجه علمی پژوهشی میباشد و بر اساس اطالعات موجود در
سامانه ارزیابی نشریات علمیِ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ) ،(msrt, 2017: 4,9وضعیت انتشار آن منظم و بدون
تأخیر میباشد .همچنین از نقاط قوت دیگر آن می توان به نمایه شدن مجله در پایگاه استنادی جهان اسالم (،)ISC
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDو مگ ایران ( )magiranاشاره کرد .با گذشت بالغ بر یازده سال از انتشار
مجلهی مطالعات برنامهریزی به نظر میرسد اکنون زمان مناسبی برای انجام مطالعهی علم سنجی بر روی مقالههایی
باشد که تاکنون در این مجله منتشر شدهاند.

یافتهها و بحث
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که از سال  1385تا  1395تعداد  328مقاله از مجله منتشر شده است که از این
میان تا تاریخ  20فروردین  96تعداد  300مقاله در پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCنمایه شده است .شکل ( )1تعداد
مقالهها و تعداد شمارههای منتشر شدهی ساالنه مجله را نمایش میدهد .همان طور که مشخص است از سال  ،89به
طور منظم  4شماره در سال چاپ شده و میانگین مقالههای منتشر شده در هر سال  36مقاله بوده است.

*. PHP
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شکل  .1تعداد مقالهها و تعداد شمارههای منتشر شدهی ساالنه مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

 تحلیل محتوای مقالهها بر اساس کلیدواژههای مورد استفادهنتایج نشان داد که در 328مقاله چاپ شده در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی 1053 ،کلیدواژه منحصر
بفرد استفاده شده که این کلیدواژهها مجموعاً  1485بار تکرار شدهاند و هر مقاله به طور متوسط حاوی  4/53کلیدواژه
بوده است .پر تکرارترین کلیدواژههای مجله در جدول ( )1نمایش داده شده است.
جدول  .1پرتکرارترین کلیدواژهها در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
ردیف

عنوان کلید واژه

فراوانی

1
2
3

توسعه روستایی
گیالن
گردشگری

23
22
16

4

روستا

15

5

swot

14

6

GIS

12

۷

اکوتوریسم

11

8

گردشگری روستایی

11

9

توسعه پایدار

11

10
11

رشت
توسعه یافتگی

9
9

12

سکونتگاههای روستایی

8

13

بندر انزلی

8

14
15

شهر
توسعه گردشگری

8
8
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 خوشه بندی محتوایی مقالهها بر اساس هم رخدادی کلیدواژههادر این قسمت از پژوهش با استفاده از هم رخدادی کلیدواژهها اقدام به خوشهبندی موضوعی مقالهها گردید .بدین منظور
ابتدا کلیۀ کلیدواژههای مورد مطالعه تحت یکدست سازی قرار گرفت .به بیان دقیقتر ،در این قسمت برخی کلیدواژهها
که حاوی مفاهیم یکسانی بوده اما توسط نویسندگان مقاله به اشکال متفاوتی نوشته شده بودند بررسی و اصالح گردیدند.
مثالً ،در چند مقاله از کلیدواژه "استان گیالن" استفاده شده بود و در چند مقاله نیز از کلیدواژه "گیالن" که با توجه به
یکسان بودن مفهوم ،یکی از این دو نوع انتخاب گردید .شکل ( )2که بر اساس هم رخدادی کلیدواژهها ایجاد شده است
نشان میدهد که مقالههای چاپ شده در مجلۀ مطالعات برنامهریزی را می توان در پنج خوشۀ موضوعی قرار داد .خوشه
میانی با محوریت تحلیل  SWOTبه توسعه یافتگی و توسعه گردشگری اشاره کرده است .خوشه دوم به موضوعات
توسعه پایدار و گردشگری روستایی پرداخته و امکانسنجی و مدل سازی آنها مدنظر قرار گرفته است .خوشه سوم به
توسعه روستایی پرداخته و طرح هادی به منزله سند توسعه روستایی در نظرگرفته میشود .توسعه و ارزیابی اکوتوریسم با
سیستم و سامانه اطالعات جغرافیایی و مکانیابی از موضوعات خوشه چهارم می باشد .خوشه پنجم توسعه را در ارتباط با
مشارکت مردمی ،توانمندسازی و مدیریت شهری در نظرگرفته است.

شکل  .2خوشه بندی محتوایی براساس هم رخدادی کلیدواژههای مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

 شبکۀ اجتماعی هم تألیفیپژوهشهای نوین به شدت پیچیدهاند و دامنه مهارتهای وسیعی را میطلبند .واضح است افراد به تنهایی بر تمام
دانش ،مهارتها و فنون مورد نیازشان جهت پژوهش تسلط ندارند و انجام پژوهشها و حل مسائل توسط یک فرد با
مهارتهای محدود بسیار وقتگیر است .بنابراین همفکری و همکاری دو یا چند پژوهشگر ،مجموعهای ارزشمند از
مهارتها و روشهای پژوهش را در کنار هم جمع میآورد و راه را برای حل مسائل هموار میسازد .از فواید عمده
مشارکت در امر پژوهش ،ایجاد شبکه ای از روابط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران است .بدین ترتیب به واسطه
مشارکت با دیگر افراد در سازمانها یا ملل دیگر ،افراد می توانند این شبکه علمی را گسترش داده و به مبادله و انتقال
دانش و اطالعات در حداقل زمان یاری رسانند .شکل ( )3شبکه هم تألیفی در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای
انسانی را نشان میدهد.
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شکل  .3شبکه هم تألیفی مقالههای مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

با بررسی شبکه هم تألیفی میتوان ساختار اجتماعی دانش در یک حوزه خاص را ترسیم نمود .شبکه هم نویسندگی،
شبکهای اجتماعی است که شامل مجموعهای از پژوهشگران میباشد که هر کدام از آنها با یک یا چند پژوهشگر دیگر
در ارتباطاند ،مشروط بر اینکه در یک یا چند مقاله با هم ،هم نویسنده باشند .به عبارت دیگر ،تحلیل هم نویسندگی بر
این اصل استوار است که وقتی دو یا چند پژوهشگر به صورت مشترک مقالهای مینویسند ،میتوان فرض کرد که
پیوندهایی از نوع فکری و اجتماعی بین آنها وجود دارد .در تحلیل شبکههای هم نویسندگی به تعامالت که بین عاملها
رخ میدهد ،پرداخته میشود .برای به دست آوردن و ارزیابی روابط هم تألیفی اغلب از تحلیل شبکه اجتماعی استفاده
میشود و یکی از نتایج این روش تحلیل مرکزیت میباشد که از جمله شاخصهای مهم در تحلیل شبکه به شمار میرود.
مرکزیت انواع و تعداد روابطی که عضوی از شبکه با سایر اعضای آن شبکه برقرار کرده است را نشان میدهد .مرکزیت
دارای مفهوم گستردهای است که برای شناسایی و تعیین مهمترین و تأثیرگذارترین افراد در یک شبکه مورد استفاده
قرارمیگیرد .مهمترین و کاربردیترین انواع مرکزیتها عبارتند از مرکزیت درجه ،نزدیکی و بینابینی ( Soheli et al,
 .)2015:25در ادامه این سه نوع مرکزیت تعریف شدهاند:
الف) مرکزیت درجه سادهترین نوع مرکزیت است که ارزش هر گره با شمارش تعداد همسایگانش به دست میآید .تعداد
همسایگان بر اساس رابطهایی که به آن گره متصل هستند بدست میآید .هرچه مرکزیت درجه یک فرد بیشتر باشد،
ارتباطات و شبکه بیشتر در اختیار داشته و تأثیرگذارتر است .به عبارت دیگر ،در یک شبکه هم تألیفی ،مرکزیت درجه هر
فرد نشاندهنده تعداد هم تألیفی وی با سایر افراد حاضر در شبکه است (.)Soheli et al, 2015: 25
ب) مرکزیت بینابینی نیز نشاندهنده اهمیت گره از نظر موقعیت آن در نقشه و از نظر انتقال اطالعات در شبکه است .این
شاخص بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاهترین مسیر میان دو گره دیگر در شبکه قرار میگیرد .کسی دارای
بیشترین مرکزیت بینابینی است که بینابین تعداد زیادی از گرههای دیگر قرار بگیرد و راههای ارتباطی گرههای دیگر از
آن بگذرد (.)Soheli et al, 2015: 25
ج) مرکزیت نزدیکی :این شاخص ،فاصله یک فرد با کلیه افراد دیگر در شبکه را میسنجد ،هرچه یک فرد به دیگران
نزدیکتر باشد ،آن فرد برگزیدهتر و مشهورتر است .شاخص نزدیکی یک گره بیانگر میانگین طول کوتاهترین مسیرهای
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موجود میان آن گره و سایر گرههای موجود در شبکه است .گرههای دارای شاخص نزدیکی باال ،از قدرت تأثیرگذاری
بیشتری درشبکه برخوردارند و نقش مرکزیتری در شبکه ایفا کرده و قابلیت دسترس پذیری بیشتری برای سایر گرهها
دارند (.)Soheli et al, 2015: 25
دادههای مربوط به پژوهشگران برتر مجله مطالعات برنامهریزی بر اساس انواع مرکزیت در جدول ( )۷ارائه شده است.
نصراله موالیی هشجین باالترین امتیاز را در مرکزیت درجه با  10امتیاز در اختیار دارد که نشان از تأثیرگذاری این
پژوهشگر در شبکه هم تألیفی دارد .همان طور که مالحظه میشود ،تیمور آمار در مرکزیتهای بینابینی و مرکزیت رتبه
نخست و در مرکزیت درجه رتبه دوم را از آن خود کرده است که از یافتههای جالب این مقاله به شمار میرود .این بدان
معناست که وی بیشترین هم تألیفی و ارتباط را با سایر پژوهشگران این حوزه داشته است و فعالترین عضو شبکه هم
تألیفی پژوهشگران مجله مطالعات برنامهریزی به شمار میرود .همچنین از نظر مرکزیت بینابینی نیز اختالف زیادی
نسبت به نفر دوم دارد و به همین دلیل ارزشمندترین گره در شبکه هم تألیفی این حوزه به شمار میرود ،به طوری که
راههای ارتباطی بسیاری از گرههای دیگر از این گره میگذرد .از نظر مرکزیت نزدیکی نیز ،تیمور آمار با توجه به مقدار
موجود در جدول ( )2برگزیدهترین فردی است که بیشترین نزدیکی را به سایر پژوهشگران مجله را داراست و به همین
دلیل بیشترین قدرت تأثیرگذاری را در شبکه از آن خود کرده است.
جدول  .2رتبه بندی پژوهشگران بر اساس مرکزیتهای درجه ،بینابینی ،و نزدیکی
رتبه بندی بر اساس مرکزیت درجه
مرکزیت

رتبه بندی براساس مرکزیت بینابینی

رتبه

نام پژوهشگر

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1۷
18

موالیی ن
آمار ت
قدیری معصوم م
پوراحمد ا
عظیمی ن
بندانی م
روشنی م
پوررمضان ع
ریاحی و
شمس م
ویسی ر
حسینی ع
سرور ر
شکور ع
رضایی م
موسیپور میاندهیپ
قاسمی ع
اسالمی ع

درجه
10
9
۷
۷
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1۷
18

19

مرادی م
نورحسینینیاکی ع

4
3

19
20

20

مرکزیت

رتبه بندی بر اساس مرکزیت نزدیکی

رتبه

نام پژوهشگر
آمار ت
کاویانی س
عنابستانی علی ا
پوررمضان ع
محمدی ع
موالیی ن
پوراحمد ا
ویسی ر
حسن پور ر
صفاری راد ع
عظیمی ن
موسیپورمیاندهیپ
شمس م
حسینی ع
بابائی اقدام ف
پورموسوی م
کشوردوست ع
روشنی م

بینابینی
933
544
539
529
481
4۷3
462
2۷5
269
225
189
189
144
9۷
49
49
49
2۷

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1۷
18

قدیری معصوم م
اسالمی ع

23
21

19
20

مرکزیت

رتبه

نام پژوهشگر
آمار ت
کاویانی س
پوررمضان ع
حسنی ث
عنابستانی علی ا
حسن پور ر
صفاری راد ع
موالیی ن
باقری کودکانی ص
خداداد م
برنجکار ا
قرشی مینآباد محمد ب
محمدی ع
مهدوی ر
قاسمی وسمه جانی ا
موسیپورمیاندهی پ
شمس م
قاسمی ا

0/2056۷19
0/2056585
0/2056561
0/2056451
0/2056435
0/205642۷
0/2056411
0/2056348
0/2056332
0/2056332
0/2056332
0/2056332
0/2056253
0/20561۷4
0/20561۷4
0/2056103
0/20560۷9
0/2056055

پوراحمد ا
وطن پرست م

0/205604۷
0/205604۷

نزدیکی
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 خوشه بندی عناوین مقالههای مجلهتجزیه و تحلیل پژوهشها بر اساس فراوانی واژههای به کار رفته در عنوان مقالهها این قابلیت را دارد که عالقه و تأکید
پژوهشگران بر استفاده از واژهها و موضوعات خاص را تاحدود زیادی آشکار نماید .بدین طریق میتوان تصویری مفهومی
و کلی از محتوای این پژوهشها به دست آورد .یافتههای این قسمت از پژوهش در شکل ( )4ارائه شده است .به عبارت
دقیقتر ،در شکل ( ،)4نمای تراکم خوشهای بر اساس پرتکرارترین اصطالحات به کار رفته در عنوان مقالهها چاپ شده
ارائه شده است که بر اساس آن میتواند چنین اظهار داشت که مقالهها مجله به لحاظ تحلیل محتوای عنوان و واژگانی
که حداقل  4بار در عنوان مقالهها استفاده شدهاند در هشت خوشۀ متفاوت قرار میگیرند که بخشهای قرمزرنگِ موجود
در تصویر حاکی از آن است که مباحث و موضوعات مطرح در آن در مقالهها مجله بسیار مطرح شدهاند و از تراکم باالیی
برخوردار میباشند .کلمات تاثیرگذارتر چهار خوشه مهمتر عبارتند از :خوشه اول حاوی عبارات "بخش ،بندر ،برنامهریزی،
بررسی عوامل موثر ،عوامل اجتماعی ،نواحی" میباشد .عبارات مهم خوشه دوم ،سوم و چهارم عبارتند از "اثرات ،گیالن،
طرح هادی ،جایگاه"" ،ارزیابی ،مدل ،حوزه ،شهر کرمانشاه" و "مناطق روستایی ،مطالعه ،نمونه ،توریسم ".

شکل  .4نمای تراکم خوشهای بر اساس پرتکرارترین اصطالحات به کار رفته
در عنوان مقاالت مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

 ارزیابی فهرست مآخذ مقالههای مجلهدر این بخش از پژوهش ،فهرست تعداد منابع موجود در انتهای مقالههای مورد بررسی قرار گرفت .یکی از مواردی که
معموالً سردبیران و داوران مجالت بدان توجه می کنند بررسی فهرست منابع موجود در انتهای مقاله است؛ زیرا استفاده
کافی و مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهش حاکی از تسلط پژوهشگر بر پیشینههای انجام شده در آن حوزه
میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که در تألیف تعداد  328مقالۀ چاپ شده در مجله مطالعات برنامه ریزی مجموعاً
از  ۷650منبع استفاده شده است که به طور میانگین در هر مقاله به  23/32منبع ارجاع داده شده است .در جدول (،)3
مقاالت با بیشترین تعداد منبع استفاده شده نشان داده شده است.
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جدول  .3پرمنبع ترین مقالهها در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
ردیف

عنوان مقاله

1

تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در
مناطق روستایی

2
3

تاثیر سبک معماری خانههای دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاههای
روستایی
تحلیل توانها و محدودیتهای محیطی با تحلیلی بر لرزه خیزی و نحوه
استقرار مراکز جمعیتی استان زنجان

9

1395

55

سیدرضا آزاده ،ملیحه زارع

1395

51

1394

50

1393

48

1395

46

1395

46
46
46

1395

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاههای
روستایی (مطالعه موردی :دهستان میانکوه شرقی)

مهرشاد طوالبی نژاد ،علی
اکبر عنابستانی ،لیال سلگی

1395

5

تعیین سلسه مراتب و پدیده نخست شهری در استان خوزستان

8

حمداهلل سجاسی قیداری،
عبدالرضا رکن الدین
افتخاری ،مهدی پورطاهری
علی اکبر عنابستانی ،تیمور
آمار ،سمیرا کاویانی

1393

5۷

نویسنده/نویسندگان

واکاوی الگوهای دمایی در ارتباط با کاربریهای شهری با بکارگیری
دادههای سنجش از دور (مطالعه موردی :شهر کرمانشاه)
بررسی نقش ظرفیت سازی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی (زلزله)
در مناطق روستایی (مطالعهموردی :دهستان انجیرآب ،شهرستان گرگان)
واکاوی نقش عوامل مکانی -فضایی در مهاجرت فصلی نیروی کار
روستایی به شهر (مطالعه موردی :شهرستان سروآباد)

4

۷

انتشار

منابع

علی اکبر عنابستانی ،احمد
رومیانی
مسعود صفایی پور ،نادیا
داری پور ،زهرا سیاحی
مهدی نارنگی فرد ،احمد
مزیدی ،اسماعیل عبدلی
حسین موسیزاده ،تیمور آمار،
مهدی خداداد
فرزاد ویسی ،محمد سلمانی،
محمدرضا رضوانی

بررسی اثرات گردشگری خانههای دوم در توسعه جوامع محلی روستایی
(مطالعه موردی :روستاهای کامشگان و چنگوره شهرستان اوج)

6

سال

تعداد

 پراستنادترین مقاالتهمان طور که میدانیم یک از مواردی که از آن به عنوان کیفیت یک اثر پژوهشی یاد میشود همانا تعداد استناداتی
است که آن اثر در گذر زمان دریافت می دارد ،و این مورد تأثیر مستقیم بر ضریب تأثیر (ایمپکت فاکتور) مجله دارد .بر
اساس بررسی یافتهها در پایگاه استنادی جهان اسالم ،یافتهها حاکی از آن است که مقالۀ " تحلیلی بر درجه توسعه
یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان غربی" که در سال  1390در مجله چاپ شده است ،پراستنادترین مقاله در بین
کلیه پژوهشهای چاپ شده در مجله به شمار میرود .مشخصات کامل  5مقالهای که رتبه پراستنادترین مقالهها در مجله
را حائز شدهاند در جدول ( )4ارائه شده است .پراستنادترین مقاله این نشریه  6استناد دریافت کرده است و به موضوع
تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستانهای آذربایجان غربی پرداخته است.

 برترین پژوهشگران از نظر تعداد مقاله و تعداد استنادتجزیه و تحلیل اولیه دادهها حاکی از آن است که مجموعاً  53۷پژوهشگر درشکل گیری  328مقاله ایفای نقش کردهاند
که  ۷۷8بار این نویسندگان در مقالههای مختلف تکرار شدهاند ،بنابراین به طور میانگین  2/3۷نفر در نوشتن هر مقاله
نقش داشتهاند که در میان این تعداد ،نصراله موالیی هشجین با تألیف و مشارکت در  20مقاله ( 6/10درصد کل مقالهها)
فعالترین پژوهشگر در مجله از نظر تعداد مقاله به شمار میرود و تیمور آمار با  12مقاله ( 3/66درصد کل مقالهها) در
رتبۀ دوم قرار دارد 15 .پژوهشگر از فعالترین پژوهشگران مجله مطالعات برنامهریزی در بازۀ یازده سالۀ  1385-1395در
جدول ( )5ارایه شده است .این  15پژوهشگر جمعاً در نوشتن  23/11درصد مقالههای این نشریه مشارکت داشتهاند.
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جدول  .4پراستنادترین مقالههای در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
سال

تعداد

انتشار

استناد

رحمتاهلل بهرامی ،خلیل
عطار
مسلم رستمی ،جعفر
شاعلی

1390

6

1388

5

1385

5
4
4

نویسنده/نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان غربی

2

تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه

3

بررسی و تحلیل گسترش خانههای روستایی در نواحی روستایی (مطالعه
موردی :بخش خورگام شهرستان رودبار)

تیمور آمار

4

تحلیل جغرافیایی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان
بندر انزلی بعد از انقالب اسالمی

تیمور آمار ،افسانه
برنجکار

1388

5

شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک
) دهستان چوبرشفت با استفاده از شاخص بیکر و دمای موثر

عباس ناصر ثانی ،ساالر
امیدی چناری

1389

جدول  .5برترین پژوهشگران مولّد در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
ردیف

نام نویسنده

تعداد مقاله

درصد

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10
11

نصر اهلل موالیی هشجین
تیمور آمار
عیسی پوررمضان
پرویز رضایی
اکبر معتمدیمهر
مجید شمس
مجتبی قدیری معصوم
محمود روشنی
مجید یاسوری
وحید ریاحی
علیرضا کشوردوست

20
12
9
8
8
۷
۷
6
5
5
5

6/10
3/66
2/۷4
2/44
2/44
2/13
2/13
1/83
1/52
1/52
1/52

12

رحیم سرور

5

1/52

13

نورالدین عظیمی

5

1/52

درحال حاضر مهمترین شاخصهای تولید علم در جهان ،تعداد مقالههای علمی نمایه شده در بانکهای اطالعاتی معتبر
بین المللی ،و تعداد استنادهای داده شده به این مقالهها است .تعداد مقالههای نمایه شده بیانگر رشد کمی تولیدات علمی،
و میزان استنادات ،نشان دهنده تأثیر مقالههای چاپ شده و سطح کیفی آنهاست .بهرهوری پژوهشگران را میتوان بر
اساس تعداد مقالههایی که منتشر میکنند اندازه گیری کرد؛ اما آنچه که مشخص است اینکه چنین شاخصی ناقص خواهد
بود زیرا گرچه داشتن مقاله (بهره ور بودن) الزمه و پیش نیاز مورد استناد قرار گرفتن است ،اما میزان تأثیرگذاری
پژوهشگران صرفاً از انتشار پژوهشها (هر چند متعدد هم باشند) نشأت نمیگیرد بلکه ایدههای موجود در این پژوهشها
باید توسط دیگران مطالعه و در قالب استناد ظاهر شوند .چنانچه پژوهشی بسیار دقیق و با وسواس زیاد انجام شود و به
خوبی به رشتۀ تحریر درآید ،اما ناشناخته بماند به مثابه این است که هرگز انجام نشده باشد .بنابراین ،تاثیرگذاری یک
پژوهشگر تنها متأثر از تعداد آثار منتشر شده اش نمی باشد بلکه مهم تر از آن میزان استفاده و استناددهی دیگران به این
آثار است .بر این اساس ،اگر پژوهش یک پژوهشگر تأثیرگذار است الزم است در پژوهشهای دیگر مورد استفاده و استناد
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قرار گیرد و میزان استناددهی به ایدههای موجود در آثار یک پژوهشگر عاملی کلیدی در جهت گیری یک حوزه پژوهشی
به شمار میرود ( .)Rowe, 2014: 242تجزیه و تحلیل یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مقالههای این
مجله که در پایگاه استنادی جهان اسالم نمایه شده است ،روی هم رفته  195استناد دریافت کردهاند که میانگین دریافت
استناد به ازای هر مقاله  0/5۷میباشد .در بین کلیۀ نویسندگانی که در مجله مطالعات برنامهریزی دارای مقاله/مقالهها
میباشند ،تیمور آمار با دریافت  11استناد و رحمتاهلل بهرامی و خلیل عطار هر یک با دریافت  6استناد ،پراستنادترین
پژوهشگران به شمار میروند .در جدول ( )6برترین پژوه شگران از لحاظ تعداد استناد نشان داده شده است .البته باید به
این نکته اشاره کرد که تعداد استنادات در پایگاه استنادی جهان اسالم برای همه مقالهها در مقایسه با پایگاههای
آی.اس.آی ،اسکوپوس ،گوگ ل اسکالر و  ...در سطح پایینتری قرار دارد .یکی از دالیلی که ضریب تاثیر مجالت در
آی.اس.سی پایین است نیز به همین مورد باز میگردد.
جدول  .6برترین پژوهشگران از لحاظ تعداد استناد در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
ردیف

نام نویسنده

تعداد استناد دریافتی

درصد

1
2
3
4
5
6
۷
8
9

تیمور آمار
رحمت اهلل بهرامی
خلیل عطار
پرویز رضایی
مجید شمس
مسلم رستمی
ابوالفضل بهنیافر
جعفر شاعلی
علیرضا شکیبا

11
6
6
5
5
5
5
5
5

5/64
3/08
3/08
2/56
2/56
2/56
2/56
2/56
2/56

 نویسندگان برتر بر اساس شاخص اچاز رایجترین معیارهایی که برای شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار مورد استفاده قرار میگیرد شاخص اچ میباشد .این
شاخص با هدف نشان دادن تأ ثیر تجمعی برونداد پژوهشی پژوهشگران طراحی شده است و در بسیاری از رتبهبندیها
کاربرد دارد ( .)Khasseh et al, 2016: 67جهت محاسبه ای ن شاخص از نرم افزار بایب اکسل استفاده شد .جدول ()۷
پژوهشگران با باالترین شاخص اچ نشان داده شدهاند .نتایج نشان میدهد آمار بیشترین شاخص اچ را دریافت کرده
است .شاخص اچ  3بدین معناست که  3مقاله از 12مقاله وی حداقل  3استناد دریافت کردهاند .نکته جالب این جدول
مربوط به رتبه  2میباشد که که  4پژوهشگر شاخص اچ  2دریافت کردهاند .اگر چه هم تعداد مقالهها و هم استنادات
رضایی از شکیبا بیشتر است اما هردو شاخص اچ یکسانی دریافت کردهاند .این نشان میدهد میزان استنادات مقالهها
رضایی پراکندگی زیادی دارد.
جدول  .7پژوهشگران با باالترین شاخص اچ در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
تعداد مقاله

تعداد استناد

نام

شاخص اچ

12
8
۷
3
3

11
8
8
8
5

تیمور آمار
پرویز رضایی
مجید شمس
ابوالفضل بهنیافر
علیرضا شکیبا

3
2
2
2
2

475

متن کاوی و ترسیم شبکه اجتماعی  - ...برنگی

 دانشگاههای برتریکی از نتایج مهم علمسنجی شناسایی دانشگاههای پرتألیف در رشتهها و کشورهای مختلف است .دانشگاههایی که
تولیدات عملی آنها به لحاظ کم ی و کیفی بیشتر باشد ،ضمن افزایش اعتبار و شهرت علمیشان ،میتوانند دانشجویان و
اعضای هیئت علمی نخبهتری را جذب کنند .در شکل ( )4دانشگاههای برتر از نظر تعداد مقالهها چاپ شده در مجله
مطالعات برنامهریزی مشخص شدهاند .به دلیل اینکه در اکثر موارد ،یک مقاله توسط دو یا چند پژوهشگر (که ممکن است
در دانشگاههای مختلف اشتغال داشته باشند) انجام میشود ،مجموع تولیدات علمی به تفکیک دانشگاه ،همواره بیش از
تعداد کل تولیدات چاپ شده در مجله میشود .همچنین این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که به دلیل برخی
ناهماهنگیها در نحوه نوشتن نام دانشگاه به زبان انگلیسی ،گاهی ممکن است نام یک دانشگاه به چندین نحوه مختلف
توسط مولفان نوشته شده باشد .به عنوان مثال ،نام "دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران" در بعضی موارد
به صورت "دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران" یا "دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات" نوشته شده بود
که در تحلیل نهایی موارد اینچنینی اصالح گردید .در این میان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با مشارکت در تولید 9۷
مقاله ،دانشگاه تهران با مشارکت در تولید  4۷مقاله و دانشگاه پیام نور با  31مقاله ،نسبت به سایر دانشگاهها به ترتیب در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند .به عبارت دیگر ،بیشتر نویسندگانی که در مجله مطالعات برنامهریزی موفق به چاپ مقاله
شده اند در این دانشگاهها اشتغال داشتهاند.
جدول  .8برترین دانشگاهها از نظر تعداد مقاله در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
ردیف

نام دانشگاه

تعداد مقاله

درصد

1
2
3
4
5
6
۷
8
9
10

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دانشگاه تهران
دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه گیالن
دانشگاه سیستان و بلوچستان

9۷
4۷
31
29
20
19
15
13
13
12

30
14
9
9
6
6
5
4
4
4

11

دانشگاه محقق اردبیلی

10

3

12

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

10

3

13

دانشگاه گلستان

9

3

14

دانشگاه تربیت مدرس

9

3

15

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

8

2

نتیجه گیری
در سالهای اخیر ،عالقه زیادی به استفاده از اطالعات علم سنجی برای ارزیابی فعالیتهای پژوهشی به وجود آمده
است و با پیشرفت نرمافزارهای متن کاوی تحلیل محتوای مجالت و رابطه بین دادههای موجود در نشریات بیش از پیش
فراهم است .پژوهش حاضر با بهرهگیری از فنون علم سنجی و بهرهگیری از نرم افزارهای متن کاوی به تجزیه و تحلیل
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مقالههای مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی پرداخته است .در یک بازه زمانی  11ساله از سال  1385تا
 328 ،1395مقاله در مجله مطالعات برنامهریزی منتشر شده است .نوعی ( )1390به بررسی  5ساله ()1389-1385
مقالههای مجله مطالعات برنامهریزی پرداخت که تحلیلهای آماری و عددی مقالهها مدنظر قرار گرفته است.
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با مشارکت در تولید  9۷مقاله ( 30درصد مقالهها) در رتبه اول قرار دارند
که نشان از توجه پژوهشگران جغرافیای این دانشگاه در انجام پژوهش های مرتبط با مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای
انسانی میباشد .دانشگاه تهران با  4۷مقاله ( 14درصد مقالهها ) و دانشگاه پیام نور با  31مقاله ( 9درصد مقالهها) در رتبه
های دوم و سوم قرار دارند .با مقایسه میزان مقالهها منتشر شده توسط دانشگاههای مختلف در دوره  5ساله  85تا 89
( ،)noie, 2011: 164سهم دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت از  41/82درصد به  30درصد کاهش یافته و در عوض
سهم دانشگاه تهران از  ۷/2۷درصد به  14درصد و سهم دانشگاه پیام نور از  1/82درصد مقالهها به  9درصد افزایش
یافته است که حاکی از جلب نظر سایر موسسات و دانشگاهها به مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی دارد .
دانشگاه پیامنور بیشترین رشد ارسال مقاله را داشته است به طوری از رتبه 15هم دانشگاهها و سازمانها به رده سوم ارتقا
یافته است.
از جانب دیگر موالیی هشجین با تألیف و مشارکت در انتشار  20مقاله و سهم  6/1درصدی فعالترین پژوهشگر در مجله
از نظر تعداد مقاله بوده است .و رتبه دوم متعلق به آمار با  12مقاله است و پوررمضان با  9مقاله رتبه سوم را در اختیار
دارد .بر مبنای پایگاه استنادی جهان اسالم ،آمار با دریافت  11استناد در مجموع مقالهها پراستنادترین پژوهشگر از لحاظ
دریافت استناد است و همین پژوهشگر با شاخص اچ  ،3باالترین شاخص اچ بین نویسندگان مجله را اختیار دارد.
همچنین مقاله "تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان غربی" با دریافت  6استناد پراستنادترین
مقاله این مجله به حساب میآید.
در تألیف تعداد  328مقالۀ چاپ شده در مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی مجموعاً از  ۷650منبع استفاده
شده است که به طور میانگین در هر مقاله به  23/32منبع ارجاع داده شده است .در مقایسه با تعداد منابع استفاده شده،
دوره  5ساله  ،)noie, 2011: 167( 89-85در تألیف  110مقاله در مجموع  2022منبع استفاده شده بود که میانگین
 18/38منبع استفاده شده به ازای هر مقاله را نشان میداد ،بنابراین شاهد رشد استفاده از منابع در مقالهها بودهایم که
نشان از تسلط بیشتر پژوهشگران مجله به پیشینه موضوعات انجام شده دارد و مقاله "تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای
توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی" با استفاده از  5۷منبع ،پرمنبع ترین مقاله مجله به حساب می آید.
تحلیل محتوایی کلیدواژههای این مجله نشان میدهد که کلمات توسعه روستایی ،گیالن و گردشگری هرکدام با بسامد
تکرار  22 ،23و  16تکرار بیشترین تکرار را در کلمات کلیدی از بین  1053کلید واژه منحصر بفرد داشتهاند .همچنین
تحلیل خوشهای کلیدواژهها ،که ارتباط معنایی کلیدواژههای استفاده شده در متن را به نمایش میگذارد منجر به الگوی 5
خوشهای شد .با بررسی دقیقتر خوشههای حاصله میتوان تشخیص دادکه محور اصلی مقالهها مجله مطالعات برنامهریزی
سکونتگاههای انسانی ،بر توسعه گردشگری و اکوتوریسم اشاره داشته است .همچنین تحلیل عناوین مقالههای چاپ شده
در مجله ما را به  8خوشه موضوعی رساند که توجه به طرح هادی و مطالعه راهکارهای توریسم و برنامهریزی اجتماعی
مهمترین موضوع خوشههای تولید شده را در بر میگیرند.
از تحلیلهای دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شاخصهای مرکزیت هم تألیفی بود .ساختار دانش
بشری و جامعه دانشگاهی بهوسیله شبکه هم تألیفی به تصویر کشیده میشود .برای تحلیل دادههای به دست آمده جهت
تحلیل شبکههای اجتماعی از سنجههای مختلفی استفاده میشود که مهمترین آنها مرکزیت است .نتایج مرتبط با
نویسندگان برتر کل مقالهها مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی مورد بررسی بر اساس سنجه مرکزیت رتبه
نشان میدهد ،موالیی هشجین با نمره  10در رتبه اول و آمار با نمره  9و قدیری معصوم با نمره  ۷باالترین نمرات را به
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 رتبه باالی مرکزیت این نویسندگان بیانگر آن است که این افراد نفوذ و قدرت بیشتری در شبکه.خود اختصاص دادهاند
 نتایج نشان دهنده آن است که این افراد در، به عبارتی.موجود داشته و تأثیرگذاری بیشتری بر سایر گرههای شبکه دارند
 همچنین باالترین نمره در مرکزیتهای بینابینی و مرکزیت نزدیکی.جریان دانش میان اعضاء شبکه تأثیر بیشتری دارند
. بنابراین این پژوهشگر ارزشمندترین گره در شبکه هم تألیفی را دراختیار دارد.متعلق به آمار می باشد
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Extended Abstract
Introduction
Scientific journals data are increasing day by day and finding the meaningful relationship between scientific
production and their analysis would create a comprehensive overview to the relevant issue and identify the
direction of future research for researchers. Also, magazines need to analyze the content of their articles to
evaluate their performance (Buboltz et al., 2010: 368; Fico et al., 2008: 115). In recent years, scientometric
studies have attracted much attention and have been used repeatedly to describe scientific growth, scientific
relations, scientific structure and scientific production (Khasseh et al., 2011:54). The text mining, as a way of
discovering the knowledge of the database, is a text which tries to find meaningful patterns of data. (Tan,
1999:65; Thilagavathi & Shanmuga Priya, 2014:41). Text mining uses information retrieval techniques,
data analysis, machine learning and statistical methods in order to discover the knowledge from the texts
(Vasfi et al., 2014: 124). The data available in the world is increasing day by day and with the advancement
of the text mining and the advent of specialized software of scientometrics and text mining, more data
analysis, specially the data available in specialized journals and finding a meaningful relationship between
the data in the articles is more probable (Van Eck & Waltman, 2017: 1053; Van Eck & Waltman, 2011: 50).

Methodology
In this study, for data collection and primary analysis, a software was designed in PHP programming
language and all bibliographic information articles such as articles, writers, writers' organizational affiliation,
texts' abstracts, keywords, number of sources and the number of citations to regarding all records in in the
form of one file was extracted. To collect articles' citation, the Islamic World Science Citation Center (ISC)
was referred to. In order to analyze, the bibliometric and text mining software were used and relevant
clustering of keywords, drawing a compiled social network, clustering articles' titles, detecting top
researchers with regard to synthetic indicators and indicators related to a variety of centrality, identifying the
most cited articles, the best researchers in terms of articles count and referral and top universities in terms of
the number of articles published were identified.

Results and discussion
The population included all 328 articles which were published from 2006 to 2016 which
contained 11 volume number and 37 issue numbers. The results of keywords' analysis included
that the journals' keywords were totally repeated 1485 times and each article contains average
number of 4.53 keywords. Clustering of the journal's keywords were located in 5 thematic
clusters and the journal's titles were located in 8 thematic clusters. Writing analysis is based on
this principle that when two or more researchers jointly write an article, it can be assumed that
*
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there are some kinds of intellectual and social links between them. The centerality has broad
concept which is used to identify and determine the most important and influential people in a
network. The most important and the most practical types of these centeralities included degree
centerality, proximity and mediatory (Soheli et al. 2015: 25). The analysis of the articles'
compiled network of human settlements planning studies and researchers ranking based on
degree centeralities, proximity and mediatory showed that Molaei Hashtjin is in the highest
stage in terms of centrality with 10 points, which illustrated the impact of this researcher on
compiled network. Also, Amar has the highest rank in mediatory and proximity's centerality
with 933 and 0.2056719, respectively which indicated that he has the most compilation and
relationship with other researchers in this field and was considered as the most active member
of the researchers' compilation network of the researcher in the Journal of Human Settlements
Planning Studies. Checking the Journal reference index indicated that total number of 7650
sources were used in writing 328 articles published in the Journal of Planning Studies which on
average were referred to 23/32 resources in each article, and the article "Codifying and
Validation measuring of Ecotourism Entrepreneurship Development Indexes in Rural areas" is
considered as the most full references holder with 57 resources. In general, 537 researchers were
involved in the formation of 328 articles in which, these researchers were repeated 778 times.
So on average of 2.37 people were involved in writing any article where in Molaei Hashtjin is
cocsidered as the most active researcher in the journal in terms of the number of articles, with
writing and participation in writing 20 articles (6010% of all articles). Also, articles of this
journal which were indexed in the Islamic World Science Citation Center* received 195
citations altogether which the average of citations is 0.57 per paper. Receiving 11 citations out
of all 12 articles, statistics allocated the highest number of citations. Researchers of Islamic
Azad University of Rasht, by participation in writing 93 articles and assigning 30%, enjoy the
most of their articles, in terms of organizational affiliation.

Conclusion
The results showed that the journal's keywords were located in 5 thematic clusters and rural and
tourism development were of the most frequent keywords. The journal's titles were located in 8
thematic clusters which clusters of guide plans' effects, social factors planning and tourism
study in the rural areas were of the most important issues in the created clusters. In terms of
organizational affiliation, the researchers of Islamic Azad University of Rasht have the most
number of articles by participating in writing 93 articles and assigning 30%, and by considering
the compiled social network, H-INDEX and the most cited researchers, it can be stated that
Teimur Amar is considered as the most influential researcher in the Journal of Human
Settlements Planning Studies.
Key words: Text Mining, Scientometric, Journal of Human Settlements Planning
Studies, Citation Analysis

1. Islamic World Science Citation Center (ISC)

