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  سنجي  علمنامه پژوهش

  )5پياپي  (1396 تابستان و بهار/ 1شماره / 3دوره /  دانشگاه شاهد علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه
                

بازيـابي  «مطالعة وضعيت توليدات علمي در حوزة       
  در پايگاه اسكوپوس» اطالعات موسيقي

                
    چكيده

          
هاي علمـي حـوزة بازيـابي         صوير جامعي از وضعيت فعاليت    هدف از انجام اين پژوهش، ارائة ت       :هدف

  .اطالعات موسيقي است
سنجي است كـه بـر اسـاس رويكـرد كمـي و بـا                 پژوهش حاضر از نوع كاربردي علم      :شناسي  روش

هاي آمـار   سنجي انجام شده است و با استفاده از روش هاي علم اي و شاخص استفاده از روش كتابخانه  
 توليدات علمي حوزة بازيابي اطالعات موسيقي از ابتدا تا پايـان            SPSSافزار    نرمتوصيفي و تحليلي در     

    .اند، بررسي كرده است  را كه در پايگاه اسكوپوس نمايه شده2014سال 
 مـدرك در پايگـاه    1822، تعـداد    2014تا پايـان سـال      ) 1995(ها نشان داد كه از ابتدا         يافته :ها  يافته

بعـد، توليـدات       بـه  2004طالعات موسيقي نمايه شده است؛ امـا از سـال           اسكوپوس در حوزة بازيابي ا    
همچنـين  .  به دوران بالنـدگي رسـيده اسـت        2011علمي اين حوزه دوران رشد خود را آغاز و در سال            

تـرين فـرد،    ، پرسابقه)Ichiro Fujinaga ( ايچيرو فوجيناگا ترين نويسنده، ها نشان داد كه پركار يافته
 Johannes Kepler (، آمريكـا و دانـشگاه جوهـانس كپلـر    )Mark B. Sandler(مـارك سـندلر  

University( بر اين، بيش از    عالوه. اند  ترين كشور و مؤسسة پژوهشي اين حوزه بوده         ترتيب فعال   ، به 
هاي   ترتيب مربوط به رشته     درصد توليدات علمي به زبان انگليسي بوده و بيشترين آثار اين حوزه به            99

  .علوم انساني و مهندسي استكامپيوتر، 
نتايج نـشان داد كـه بـين تعـداد نويـسندگان همكـار و شـاخص هِـرش نويـسندگان،                      :گيري  نتيجه

بررسي و تحليل محتواي آثار توليدشـده در حـوزة   . صدم مثبت و معنادار است   همبستگي در سطح يك   
ن غالـب در ايـن حـوزه        هاي فكـري و گفتمـا       تواند به درك بهتر جريان      بازيابي اطالعات موسيقي مي   

  .كمك كند
 .سنجي، پايگاه اطالعاتي اسكوپوس بازيابي اطالعات موسيقي، توليدات علمي، علم :واژگان كليدي
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   و بيان مسئلهمقدمه
وجو و مرور آثار موسيقي بر اسـاس          ع افراد از دنياي مجازي بيشتر شده و انتظار دارند با جست           امروزه انتظار و توق   

صورت آنالين، به اثر موردنظر دسترسي يافته و نياز اطالعاتي موسيقايي خـود را برطـرف                  محتواي اطالعاتي، بتوانند به   
شـمار    هاي حوزة بازيابي اطالعات بـه       ز زيرشاخه  ا 2حوزة بازيابي اطالعات موسيقي   . )2008 1آكوتورر و پامپالك،  (كنند  
 و حتي توليد موسيقي را بر عهده داشته و همواره تـالش             3هاي موسيقايي   دهي، تعيين روابط بين داده      رود كه سازمان    مي
هـاي موسـيقايي      انـواع داده  . اي موسـيقي را مرتفـع سـازد         اي و غيرحرفـه     كند تا نيازهاي واقعي چنين كاربران حرفه        مي
هـاي موجـود در    مانند داده(، متني )مانند نام هنرمند، ژانر و نوع موسيقي يا سال        (شناختي    هاي كتاب   تواند شامل داده    مي
كننـد و يـا    آهنگي را خريداري مي افرادي كه آلبوم يا تك(، اجتماعي )ها يا مقاالت خبري    هاي رسمي، وبالگ    سايت  وب

هـاي   شـده از سـيگنال   هـاي اسـتخراج   مانند داده (4شناختي تي يا موسيقيو يا اطالعات صو) گذارند آن را به اشتراك مي   
هـاي گونـاگون در سـطح     اي متـشكل از پژوهـشگران حـوزه         جامعـه ). 2007 6بلو،(باشد  ) 5هاي ميدي   يا فايل /صوتي و 

تابـداري،  هايي مانند علـوم ك  اين متخصصان از حوزه . المللي در حال توسعة حوزة بازيابي اطالعات موسيقي هستند          بين
شناسـي، تعامـل انـسان و         هاي موسيقي، مهندسـي صـدا، علـوم كـامپيوتر، روان            شناسي، نظريه   علوم اطالعات، موسيقي  

اي خاص،    با يكديگر در حال تبادل نظر بوده و هريك از زاويه          ) 296، ص   2003 7دوني،(اطالعات، حقوق و بازرگاني     
اي داشته و    رشته  رو، اين حوزه ماهيتي ميان      ازاين. دهند  رسي قرار مي  حوزة بازيابي اطالعات موسيقي را موردمطالعه و بر       

  .شود گرفته در آن نيز به يك يا چند رشتة خاص محدود نمي ها و توليدات علمي صورت پژوهش
تـرين    هاي رايـج در حـوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي و يكـي از مهـم                   بندي ژانر موسيقايي يكي از پژوهش       طبقه

بنـدي انـواع موسـيقي،     بودن ماهيـت رده  رغم ذهني  علي9.رود شمار مي  به   8ر نشست ساالنة ميركس   موضوعات مطرح د  
. كمـك ايـن حـوزه بـشتابند          در صددند تا در اين زمينه به       11هاي برداري پشتيبان،     مانند ماشين  10فنون يادگيري ماشيني،  

ــه  ــواع طبق ــدي برخــي از ان ــالقوة صــورت  بن ــاي موضــوعي ب ــاي  ه ــه و كاركرده ــيقي  گرفت ــات موس ــابي اطالع   بازي
ــارت ــد از عب ــا حــال   : ان ــتگاه موســيقي ي ــشخيص خاس ــده، ت ــا خوانن ــده ي ــم از نوازن ــد اع ــوايي شناســايي هنرمن   وه

  / 15راگ/ 14مقـام / 13مـد / 12كاررفتـه و شناسـايي خودكـار گـام       هـاي بـه     كنـد، بازشناسـي نـت        كه موسـيقي ايجـاد مـي      
  

                                                 
1 . Aucouturier & Pampalk 
2 . MIR: Music Information Retrieval 
3 . musical data 
4 . acoustic or musicological information 
5 . MIDI 
6 . Bello 
7 . Downie 
8 . Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX) 

هـاي بازيـابي اطالعـات     زيابي نظامميركس چارچوبي است براي ارزيابي رسمي مبتني بر تأييد جامعة علمي كه توسط آزمايشگاه ار             .  9
  .شود رساني دانشگاه ايلينويز هدايت و مديريت مي ، در دانشكدة علوم كتابداري و اطالع)IMIRSEL(موسيقي 

10 . machine learning techniques 
11 . Support vector machine (SVM) 
12 . Scale Identification 
13 . Mode Recognition 
14 . Makam/ Maqam 
15 . Raag 
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 و 3شده در اجراهـاي چنـدنفره        تشخيص خودكار سازهاي استفاده     و همچنين، تفكيك و    2 در يك اثر موسيقايي    1دستگاه
  .گروهي

صورت خودكار، از ديگر كاربردهاي اصـلي حـوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي اسـت كـه                     توليد اثر موسيقيايي به   
هـايي در ايـن خـصوص انجـام شـده، ولـي نتـايج چنـين                   اگرچـه تـالش   . انـد   دنبال آن   پژوهشگران از سراسر جهان به    

 4بازيـابي اطالعـات موسـيقي،     (ها واقع نشده است       دان  لحاظ درك انساني، چندان موردپذيرش موسيقي       هايي به   پژوهش
اي گـوش     وهوايي كه دارد، ممكن است تمايل داشته باشد به موسـيقي            كاربر و شنوندة موسيقي، بر اساس حال      ). 2015

گردد كه براي بافتي خاص،       دنبال اثري مي    ج باشد، يا به   انگيز، حماسي، عاشقانه يا مهي      بخش، شاد، خاطره    فرادهد كه آرام  
فردي ديگر فـيلم يـا اثـري تبليغـاتي را سـاخته             . مانند مسافرت، تنهايي، مراسم عروسي يا پيش از خواب مناسب باشد          

تفـاق  براي هريك از مـا بـسيار ا  . گردد دنبال موسيقي مناسبي مي منظور تحت تأثير قراردادن مخاطبان خود، به       است و به  
يك از توليدكنندگان آن اثر شامل خواننده، آهنگساز، نوازنـدگان      گرديم، اما هيچ    دنبال اثر موسيقي خاصي مي      افتاده كه به  

تـوانيم آن را زمزمـه يـا          آوريم و تنها در پس ذهنمان بخشي از ملودي آن را بـه يـاد داريـم و مـي                     و غيره را به ياد نمي     
 همـة ايـن مـوارد       5.عنوان ورودي نظام بازيابي اطالعات موسيقي تلقي شود           تواند به  اي مي   چنين زمزمه . خواني كنيم   لب

  . هايي در اين خصوص انجام شده است جزو موضوعات حوزة بازيابي اطالعات مطرح شده و پژوهش
ز المللـي، بخـشي ا   هاي معتبر بين شدة پژوهشگران و كشورها در نمايه   از سوي ديگر، وضعيت توليدات علمي نمايه      

شـود    هـا محـسوب مـي       دادي علـم و فنـاوري آن        هـاي بـرون     هاي توسـعة علمـي و جـزو شـاخص           ترين شاخص   مهم
گيري فعاليت علمي در حوزة خاص،        هاي اندازه   بنابراين، يكي از راه   ). 1387زاده و نورمحمدي،      چاكلي، حسن   نوروزي(

تر، بررسي توليـدات علمـي        طور خاص   ها و به  ها، مراكز و كشور     علمي دانشگاه   بررسي ميزان توليد علمي اعضاي هيئت     
هاي علمي و پژوهـشي زيربنـاي توسـعة فراگيـر اسـت، امـروزه ميـزان         از آنجا كه فعاليت . پژوهشگران آن حوزه است   

هـاي    ها در نشرياتي كه توسـط پايگـاه         فعاليت علمي كشورها، مؤسسات و افراد بر اساس توليدات علمي منتشرشدة آن           
شـده از مجـالت علمـي در          ترين شاخص توليد علم، تعداد مدارك نمايه        شود و مهم    اند، سنجيده مي   استنادي نمايه شده  

بـر همـين اسـاس، در برخـي از كـشورها يكـي از               ). 1389عبدخدا، قاضـي ميرسـعيد و نـوروزي،         (هاست    اين پايگاه 
هـاي اطالعـاتي معتبـر        يگاهها و مؤسسات، ميزان انتشار توليدات علمي در پا          هاي اختصاص بودجه به دانشگاه      شاخص

  ).1391يوسفي و همكاران، (المللي است  بين

                                                 
ـقام «در موسـيقي كالسـيك غربـي،    » گـام «توان با واژة   در موسيقي ايراني را مي    » دستگاه«اصطالح  .  1 ـقام / مـ در موسـيقي عربـي و   » مـ

در تعريف موسـيقي غربـي، تـوالي هـشت نُـت پيـاپي را كـه داراي                  . در موسيقي هندي مترادف دانست    » راگ«تركي و همچنين با واژة      
ماهور، شور،  ( اصلي موسيقي ايراني      توان براي هفت دستگاه     همين تعريف را مي   . گويند  از يكديگر هستند، گام مي    نسبت فواصل معيني    

هـاي رديـف      به كار برد، با اين تفاوت كه در موسـيقي سـنتي ايرانـي، در اغلـب گوشـه                  ) پنجگاه  گاه، چهارگاه، همايون، نوا و راست       سه
  .شود  نُت در نظر گرفته مي5 يا 4الي جاي هشت نُت، تو به) هاي كوتاه ملودي(

نامـة دانـشجويي در حـوزة      اثـر در قالـب مقالـه علمـي و پايـان      10بعـد، بـيش از         بـه  1390 پژوهش و از سال      2، حدود   1380در دهة   .  2
تــِز دكتـري    در همين راستا، موضـوع      . انجام شده است  ) طور مجزا   اغلب به (هاي موسيقي ايراني      بندي و تشخيص خودكار دستگاه      دسته

  .هاي مدال و اصليِ دستگاه شور در دست انجام است پژوهشگر در زمينة شناسايي گوشه
3 . ensemble 
4 . music information retrieval 
5 . QBH: Query By Humming 



 
 

در پايگاه اسكوپوس » وسيقيبازيابي اطالعات م« مطالعة وضعيت توليدات علمي در حوزة   

  
  
36

دوفصلنامه علمي
-

 پژوهشي دانشگاه شاهد
 /

دوره 
3 /

شماره 
1 /

بهار و تابستان
 

1396
) 

پياپي 
5(

ش
  پژوه

 
نامه علم
 

سنجي
 

تـوان بـه سـه        كنند، مي    معتبر كه توليدات علمي پژوهشگران را نمايه مي        1المللي  هاي استنادي بين    ترين پايگاه   از مهم 
) يا وب آو سـاينس (م ها، پايگاه وب علو ترين آن كه قديمي  اشاره كرد4 و اسكوپوس3، گوگل اسكالر2پايگاه وب علوم

 آغاز كرده و در حال حاضر، شركت تامـسون          6، فعاليت خود را توسط مؤسسة اطالعات علمي       1955 كه از سال     5است
شد، تا اينكه در ايـن        نامه تنها پايگاه استنادي محسوب مي        اين نمايه  2004تا سال   .  مديريت آن را بر عهده دارد      7رويترز

عنوان يكي از      اسكوپوس به   در اين ميان، پايگاه   . اسكوپوس پا به عرصة رقابت گذاشتند     سال، دو پايگاه گوگل اسكالر و       
شود و بـا توجـه بـه           تهيه و منتشر مي    8شود كه توسط مؤسسة هلندي الزوير       هاي استنادي محسوب مي     معتبرترين نمايه 

المللـي در   ف را در سـطح بـين    هاي موضوعي مختل    هاي خود، تحليل استنادي توليدات علمي حوزه        نوع و دامنة فعاليت   
عنوان مرجعي براي ارزيـابي و سـنجش اعتبـار توليـدات علمـي پژوهـشگران،                   به همين دليل به    9.دستور كار خود دارد   

هـا موردتوجـه قـرار        هاي گوناگون و ارتباط بين اين حوزه        هاي علمي و پژوهشي و بررسي روند تكاملي حوزه          سازمان
نامـة    هاي مراكـز پژوهـشي، نظيـر آيـين          نامه  ش از يك دهه است كه در بسياري از آيين         بي). 1389وفائيان،  (گرفته است   

عنوان ابزاري براي ارزيابي توليدات علمي اعـضاي محتـرم            انتخاب پژوهشگر برتر سال، از نماية استنادي اسكوپوس به        
موزش عالي و پژوهشي علـوم      ها و مؤسسات آ     علمي دانشگاه   نامة ارتقاي اعضاي هيئت     آيين(علمي ياد شده است       هيئت

  ). 1387پزشكي، مرداد 
بينـي كـرد    هـاي آتـي را پـيش    تـوان فعاليـت   هاي كمـي، مـي    نگر و با توجه به آمار و داده    هاي گذشته   با مطالعة داده  

گرفتـه در حـوزة    هاي صورت  بر اين اساس، با آگاهي از وضعيت توليدات علمي و پيشرفت          ). 59، ص   1384داورپناه،  (
ها و توليدات علمي پژوهشگران در اين حـوزه را            توان تصوير جامعي از وضعيت فعاليت        اطالعات موسيقي، مي   بازيابي

اين پژوهش بر آن است تا به بررسي سير روند تكامل حوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي، تعـداد مقـاالت و                 . نشان داد 
          ركارترين پژوهشگران اين حوزه، تعيين نشريات هـسته  تعداد استنادها به اين مقاالت، كشورهاي پيشرو در اين حوزه، پ

هاي مستخرج از پايگاه استنادي اسكوپوس بپردازد و با توجه بـه اينكـه تـاكنون پژوهـشي در خـصوص                بر اساس داده  
مطالعة وضعيت توليدات علمي و اثرگذاري حوزة بازيابي اطالعات موسيقي انجام نشده است، ضرورت انجـام چنـين                  

پژوهشگران حوزة بازيابي اطالعات موسيقي، بدون داشتن آگاهي و شناخت كـافي از نقـشة               . شد   مي پژوهشي احساس 
جامع علمي اين حوزه و در نتيجه، شناسايي نكردن صحيح و كارآمد همكـاران تأثيرگـذار حـوزه و آثـار علمـي آنـان،            

رو، پيگيـري مـستمر و        ازايـن . وندكاري ش   ممكن است از مسير اصلي پژوهش خود، منحرف يا در اين راه دچار دوباره             
هاي برجسته و پيشرو حـوزة بازيـابي اطالعـات            داشتن شناخت كافي از نشريات معتبر و مرتبط، متخصصان و سازمان          

بنابراين، پژوهش حاضر در صـدد پاسـخ بـه          . مندان و پژوهشگران اين حوزه امري ضروري است         موسيقي، براي عالقه  

                                                 
1 . global citation databases 
2 . WoS = Web of Science 
3 . Google Scholar 
4 . Scopus 

  . نشريه را نمايه كرده است13200، حدود 2015اه، تا سال اين پايگ.  5
6 . ISI = Institute for Scientific Information 
7 . Thomson Reuters 
8 . Elsevier 

 5/6،  ) كتـاب ادواري   420و  ( هـزار كتـاب      50 هـزار نـشرية علمـي،        21حدود  ) 2015ابتداي سال   (پايگاه اسكوپوس در حال حاضر      .  9
 سازمان ثبت اختـراع را نمايـه        5 ميليون پروانة ثبت اختراع از       24 ميليون كنفرانس و رخداد علمي و        17ة كنفرانس از بيش از      ميليون مقال 

  ).Scopus: Content overview, 2015 (كند مي
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  :هاي زير است پرسش

  وهشهاي پژ پرسش
  وضعيت منابع علمي توليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي چگونه است؟ .  1
ها از نظر تعداد توليدات علمي، درصد مـشاركت،            در اين حوزه چه كساني هستند و موقعيت آن         1نويسندگان پركار .  2

 حوزه چگونه است؟ها در  تعداد نويسندة همكار و رابطة آن با شاخص هرش و مدت زمان فعاليت علمي آن

 چه نوع مدارك علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي در پايگاه اسكوپوس توليد شده است؟.  3

 اند؟ هاي فعال و تأثيرگذار در اين حوزه كدام كشورها، مؤسسات پژوهشي و دانشگاه.  4

  است؟هايي منتشر شده مدارك توليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي به چه زبان.  5

 اند؟ هاي علمي پژوهشگران حوزة بازيابي اطالعات موسيقي كدام  در نشر يافته2منابع اطالعاتي و مجالت هسته.  6

 هاي موضوعي پركار در توليدات علمي پژوهشگران بازيابي اطالعات موسيقي كدام است؟  حوزه.  7

 پيشينة پژوهش

ايگاه و وضعيت حوزة بازيابي اطالعات موسـيقي، سـير و           پيشينة اين پژوهش، شامل آثاري هستند كه به بررسي ج         
كـه بـا اسـتفاده از       ) 1395(پژوهش صمدي   . اند  روند رشد يا افول آن و نيز وضعيت توليدات علمي اين حوزه پرداخته            

هاي ذخيره و بازيـابي اطالعـات موسـيقايي،           اي انجام شده است، پس از معرفي نظام         روش مرور متون و منابع كتابخانه     
وجوي   بندي منابع موسيقايي، آوانويسي موسيقي، تشخيص ريتم و گام، و امكان جست             اركردهايي چون شباهت، طبقه   ك

هـاي پـيش روي    هـا و همچنـين مـشكالت و چـالش     كنـد و بـه ضـرورت        هايي ذكـر مـي      اي را براي چنين نظام      زمزمه
بـر ايـن،    عـالوه  . باشـد  ر حوزة موسيقي مـي شده در ايران د پژوهشگران اين حوزه پرداخته است كه تنها پژوهش انجام   

اند،  هاي اين حوزه پرداخته ها و چالش شده در خارج از كشور، كه به بررسي و مطالعة پيشرفت     هاي انجام   تعداد پژوهش 
هاي موسيقي و حوزة بازيابي اطالعات        در پژوهشي مشكالت عمده بر سر راه سيگنال       ) 2004 (3كستِك. نيز اندك است  

 و 4در شناسايي خودكار و ويرايش الگوهاي اصوات موسيقي، بازيابي منابع شنيداري، شناسايي حالت گـذرا موسيقي را  
داند كـه بتوانـد       ترين مسئلة اين حوزه را ساخت مرورگرهايي عمومي مي           دانسته و اصلي   5هاي بياني اصوات    نيز ويژگي 

 . صورت آنالين بازيابي كند منابع شنيداري را به

هاي بازيابي اطالعات موسـيقي و رونـد تكـاملي            شناسي پژوهش   اي، به هستي    در مقاله ) 2008(پالك  آكوتورر و پام  
در ايـن پـژوهش، تاريخچـة    . انـد  زني پرداختـه  هاي برچسب هاي اين حوزه، از تشخيص ژانر موسيقي تا روش      پژوهش

هـاي ايـن      پـژوهش ) 1990دهـة   (در دورة اول    . بازيابي اطالعات موسيقي به سه دورة مهم و حياتي تقسيم شده اسـت            
هـايي كـه محتـواي شـنيداري را        هاي اطالعاتي موسيقي، بر اساس الگـوريتم        حوزه بيشتر بر دسترسي به محتواي پايگاه      

 6المللي كنفرانس بازيابي اطالعات موسـيقي  انجمن بينهاي  دورة دوم با شروع كنفرانس    . كردند، تأكيد داشتند    تحليل مي 

                                                 
1 . prolific authors 

شـود كـه داراي نقـش        منـابعي اطـالق مـي     طور اخص در يك حوزة علمي، بـه           طور اعم و مجالت هسته، به       منابع اطالعاتي هسته، به   .  2
  ).نويسنده(اند  عمده و تأثيرگذراي زيادي نسبت به ديگر منابع و مجالت همان حوزه بوده و يا به دفعات بيشتري مورداستناد قرار گرفته

3 . Kostek 
4 . transient state 
5 . articulation features in sounds 
6 . ISMIR 
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 1صورت خودكـار    بندي ژانر موسيقي به     هاي اين حوزه را وارد مرحلة جديدي كرد و رده           وهش بود كه پژ   2000از سال   
بعد آغاز شده است و به نظـر    به2008 دورة تاريخي سوم از سال  آكوتورر و پامپالك،  به اعتقاد   . در اين دوره مطرح شد    

 .تري به خود گرفته است ي جنبة واقعيهاي حوزة بازيابي اطالعات موسيق بعد است كه پژوهش رسد از اين دوره به مي

در پژوهش خود، پس از معرفي مفهـوم جديـد بازيـابي اطالعـات موسـيقي بـافتي،        )2012 (2كامينسكار و ريچي
ايـن اثـر پـس از معرفـي         . اند  هاي مطرح در اين حوزه را بررسي كرده         ها و تحوالت و همچنين چالش       آخرين پيشرفت 

هاي پيـشنهادي و ابزارهـاي         موسيقي، به مفهوم بافت در موسيقي، از طريق فنون نظام          مفاهيم رايج در بازيابي اطالعات    
ايدة اصلي بازيابي اطالعات موسيقي بافتي، پيشنهاد و بازيابي قطعات موسيقي بر اسـاس           . كند  اي مي   مختلف توجه ويژه  

ممكن است بـر ادراك كـاربر       موقعيت واقعي كاربر است؛ براي مثال، وضعيت احساسي وي و شرايط بافتي ديگري كه               
شده بـراي تحقـق ايـن امـر در            افزارهاي طراحي   اند كه نرم    حال، نويسندگان عنوان كرده     با اين   . از موسيقي تأثير بگذارد   

  . مراحل اولية خود قرار دارند
عـات  هاي اخير حوزة بازيـابي اطال       در مقالة مروري خود، مسائل مطرح و پيشرفت       ) 2014 (3شدل، گومز و اوربانو   
اند   و رويكردهاي پيشنهاد كاربران را بررسي كرده5 بازيابي كاربرمحور4زني خودكار معنايي، موسيقي، از جمله برچسب

ها توافق جمعي بـين متخصـصان حـوزة بازيـابي اطالعـات               هايي كه بر سر آن      و ابتدا توضيحاتي را در خصوص روش      
هاي صوتي و منابع دادة بـافتي موسـيقي،     هر دو زمينة سيگنال   سازي موسيقي در    ها و نمايه    موسيقي در استخراج ويژگي   

هـا در     اي از فعاليـت     نوبة خود، طيف گـسترده      زني مشترك ارائه كردند كه اين مباحث به         مانند صفحات وب يا برچسب    
را موجـب شـده     ) 6وجو بر اساس مـورد      پرس(وجوي موسيقي معنايي يا شناسايي موسيقي         اين حوزه، از جمله جست    

هاي مهمِ چگونگي ارزيابي و مقايسة رويكردهاي مختلف حوزة بازيابي اطالعات             همچنين در اين پژوهش، جنبه    . است
  .نشده در اين حوزه بيان شده است هاي عمدة حل موسيقي به مسائل گوناگون پرداخته شده و در نهايت، چالش

روري جامع بر مفهـوم بازيـابي اطالعـات         ها پس از معرفي و م        اين نوع پژوهش   شود، در   همان طور كه مالحظه مي    
ها و مـشكالت   ها و تحوالت عمدة اين حوزه اشاره شده است و در نهايت، چالش       موسيقي، از نظر تاريخي به پيشرفت     

رسد تا مرحله بالندگي و رشد اين حوزه، هنـوز راه درازي در   به نظر مي. اند نشده در اين حوزه مطرح شده   عمده و حل  
هـاي مـرتبط    تر بين پژوهـشگران حـوزه   ها، نيازمند همكاري بيشتر و نزديك گونه مسائل و چالش  ينپيش است و حل ا    

 آثـار و منـابع علمـي         ايـن حـوزه، از منظـر       اثرگـذاري ها به سير تكاملي و        يك از اين پژوهش     ، هيچ  حال  در عين . باشد
ه و مراكز تأثيرگذار و مهم در ايـن حـوزه را            توليدشده، تعداد استنادها، پركارترين پژوهشگران حوزه، منابع علمي هست        

هاي مرتبط از لحـاظ تحليـل محتـوايي، ايـن حـوزه را بررسـي كـرده و بـه                       پژوهشعبارت ديگر،     به. اند  بررسي نكرده 
رو، خالء انجام چنين پژوهشي احساس  ازاين. اند هاي كمي اين حوزه و وضعيت علمي آن از ديدگاه كلي نپرداخته    جنبه
 توجه به اينكه تاكنون پژوهشي در خصوص مطالعة وضعيت توليـدات علمـي و اثرگـذاري حـوزة بازيـابي      باشد و     مي

  . رسد اطالعات موسيقي انجام نشده است، انجام چنين پژوهشي ضروري به نظر مي

  
                                                 
1 . automatic genre classification 
2. Kaminskas & Ricci 
3. Schedl, Gómez & Urbano 
4. semantic auto-tagging 
5. user-centric retrieval 
6. query by example 
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  شناسي پژوهش روش
ي و بـا اسـتفاده از       ا  سنجي است كه بر اساس رويكرد كمي و با روش كتابخانه            پژوهش حاضر از نوع كاربردي علم     

 2014سنجي، به بررسي وضعيت توليدات علمي حوزة بازيابي اطالعات موسيقي از ابتدا تا پايان سال                  هاي علم     شاخص
 1822تعـداد  (شدة حوزة بازيابي اطالعـات موسـيقي     جامعة پژوهش شامل كلية منابع و آثار علمي نمايه        . پرداخته است 

هـا، از فرمـول       آوري داده   براي جمع . باشد   مي 1 از ابتدا تا زمان انجام اين پژوهش       در پايگاه استنادي اسكوپوس،   ) مدرك
 در داخل عالمت    2)به زبان انگليسي  (» بازيابي اطالعات موسيقي  «عبارت  . وجو در اين پايگاه استفاده شد       تركيبي جست 

 و دقيقاً عين عبـارت فـوق بازيـابي    عنوان يك عبارت در نظام در نظر گرفته شده    قول قرار گرفت تا اين سه واژه به         نقل
) OR(همين عبارت تكرار و با عملگر يا        » عنوان منبع «و  » ها  كليدواژه«،  »عنوان مقاله «سپس، در سه فيلد جداگانه      . شود

آوردن ميـانگين و      دسـت   ها و بـه     وتحليل داده   براي تجزيه .  مدرك بازيابي شد   1822 كه درمجموع، تعداد     3تركيب شدند 
  . استفاده شده استSPSSافزار   پيرسون از نرمضريب همبستگي

  هاي پژوهش يافته
بازيـابي اطالعـات    «هاي پژوهش، از جمله وضـعيت منـابع علمـي توليدشـده در حـوزة                  در اين قسمت به پرسش    

، نويسندگان پركار، انواع مدارك توليدشده، تأثيرگذارترين كـشورها و مؤسـسات، معرفـي مجـالت هـسته و                   »موسيقي
  . موضوعي پركار در توليدات پژوهشگران بازيابي اطالعات موسيقي پاسخ داده شده استهاي حوزه

  وضعيت منابع علمي توليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي چگونه است؟ : پرسش اول
 2014تعداد توليدات علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي از ابتدا تا پايان سال . 1جدول 

 تعداد توليدات علمي سال ات علميتعداد توليد سال

1995 1 2007 179 

1998 1 2008 182 

2000 4 2009 215 

2001 8 2010 216 

2002 17 2011 237 

2003 20 2012 208 

2004 28 2013 101 

2005 145 2014 105 

2006 154   

 1822 جمع كل

 
 بازيابي اطالعات از ابتداي پيدايش اين رشته تا         دهد كه توليد اطالعات علمي در حوزة         نشان مي  1هاي جدول     داده

 بـه   2011 ناگهان شدت يافته و در سـال         2005اين رشد از سال     . ، رشد نسبتاً كم و نامحسوسي داشته است       2004سال  

                                                 
  . ميالدي2015اوايل سال .  1

2 . "music information retrieval" 
3 . Article Title OR Keywords OR Source Title 
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جهش چـشمگير و    )  مدرك 237 (2011تا  )  مدرك 145 (2005هاي    بنابراين، در بين سال   . رسد  بيشترين مقدار خود مي   
تـوان نتيجـه گرفـت كـه از سـال        مـي 1هاي جدول  با مقايسة داده. شود عداد مدارك توليدشده مشاهده مي مداومي در ت  

 بـه دوران بالنـدگي      2011بعد، توليدات علمي حوزة بازيابي اطالعات، دوران رشد خـود را آغـاز و در سـال                     به 2004
توان چنين اسـتنباط      مي.  حوزه را شاهد هستيم    بعد، آغاز دوران افول در توليدات علمي اين         از اين سال به   . رسيده است 

بعد، جامعة علمي حوزة بازيابي اطالعات ترجيح داده بيش از آنكه به مباني نظري و توليد علم                    به 2011كرد كه از سال     
هاي علمي منتـشرشده در     در واقع، يافته  . توجه كند، به مباني عملي و چرخة توليد محصوالت توجه بيشتري نشان دهد            

  .بعد، وارد مرحلة اجرايي و عملي شده است  به2011بع اطالعاتي و نشريات اين حوزه، از سال منا

هـا از نظـر تعـداد         پركارترين نويسندگان در اين حوزه چه كساني هستند و موقعيـت آن           : پرسش دوم 
زمـان    توليدات علمي، درصد مشاركت، تعداد نويسندة همكار و رابطة آن با شـاخص هـرش و مـدت                 

  ها در حوزه چگونه است؟ يت علمي آنفعال
  پانزده پژوهشگر داراي بيشترين تعداد توليدات علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي. 2جدول 

به
رت

 

 نام پژوهشگر

تعداد 
منابع 
علمي 

توليدشده

تعداد 
كل 

استنادها

بيشترين 
: تعداد استناد

تعداد (سال 
استناد در آن 

 )سال

شاخص 
 هرش

تعداد 
 نويسندگان

 همكار

بازة زماني 
فعاليت 

تا (علمي 
)2014پايان 

 وابستگي سازماني

1 Fujinaga, 
Ichiro 

49 264 2010 (45) 9 88 2000 
McGill University, 
Schulich School of 
Music, Montreal, 
Canada

2 Schedl, 
Markus 

48 254 2013 (65) 8 56 2005 
Johannes Kepler 
Universitat Linz, 
Linz, Austria

3 Müller, 
Meinard 

37 416 2013 (126) 12 69 2004 
Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, 
Germany

4 Goto, Ma-
sataka 

37 341 2011 (139) 17 95 1996 

National Institute of 
Advanced Industrial 
Science and 
Technology, Tokyo, 
Japan

5 Tzanetakis, 
George 

37 1375 2010 (184) 13 150 1999 
University of 
Victoria, Department 
of Computer Science, 
Victoria, Canada

6 Widmer, 
Gerhard 

36 1416 2010 (177) 16 67 1993 

Johannes Kepler 
Universitat Linz, 
Department of 
Computational 
Perception, Linz, 
Austria             
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  پانزده پژوهشگر داراي بيشترين تعداد توليدات علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي. 2جدول ادامه 
  

به
رت

 

 نام پژوهشگر

تعداد 
منابع 
علمي 

توليدشده

تعداد 
كل 

استنادها

بيشترين 
: تعداد استناد

تعداد (سال 
استناد در آن 

 )سال

شاخص 
 هرش

تعداد 
نويسندگان 

 همكار

 بازة زماني
فعاليت 

تا (علمي 
)2014پايان 

  وابستگي سازماني

7 
Downie, 

John 
Stephen 

34 460 2012 (76) 8 40 
 ـ2000
2013 

University of Illinois 
at Urbana-
Champaign, Graduate 
School of Library 
and Information 
Science, Urbana, 
United States

8 Sandler, 
Mark B. 

27 1499 2013 (174) 20 136 1985 

Queen Mary, 
University of 
London, School of 
Electronic 
Engineering and 
Computer Science, 
London, United 
Kingdom

9 Knees, Pe-
ter 

27 191 2013 (35) 8 23 2005 

Johannes Kepler 
Universitat Linz, 
Department of 
Computational 
Perception, Linz, 
Austria

10 Richard, 
Gaël 

26 224 2013 (202) 18 111 2001 
TELECOM 
ParisTech, Paris 
Cedex 13, France

11 Dixon, 
Simon 

25 633 2011 (109) 13 60 1993 
Queen Mary, 
University of 
London, London, 
United Kingdom

12 Lanckriet, 
Gert R G 

24 991 2013 (508) 22 116 2001 

University of 
California, San 
Diego, Department of 
Electrical & 
Computer 
Engineering, San 
Diego, United States

13 Pohle, Tim 21 207 2011 (37) 8 14 
 ـ2005
2012 

Johannes Kepler 
Universitat Linz, 
Department of 
Computational 
Perception, Linz, 
Austria
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  انزده پژوهشگر داراي بيشترين تعداد توليدات علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقيپ. 2جدول ادامه 
به
رت

 

 نام پژوهشگر

تعداد 
منابع 
علمي 

توليدشده

تعداد 
كل 

استنادها

بيشترين 
: تعداد استناد

تعداد (سال 
استناد در آن 

 )سال

شاخص 
 هرش

تعداد 
نويسندگان 

 همكار

بازة زماني 
فعاليت 

تا (علمي 
)2014پايان 

 وابستگي سازماني

14 Rauber, 
Andreas 

20 109 2011 (141) 13 146 1999 
Rauber, Andreas
Technische 
Universitat Wien, 
Vienna, Austria

15 Herrera, 
Perfecto 

20 114 2012 (65) 9 75 
2002 – 
2013 

Universitat Pompeu 
Fabra, Music 
Technology Group, 
Barcelona, Spain                     

 در حـوزة بازيـابي اطالعـات ايچيـرو فوجيناگـا، عـضو               تـرين نويـسنده     دهد كه فعـال      نشان مي  2هاي جدول     يافته
پس از وي ماركوس .  است9 استناد و شاخص هرش 264 اثر علمي، مجموع 49گيل كانادا، با  علمي دانشگاه مك    هيئت
وي عـضو   . ، در رتبة دوم پركـارترين نويـسندگان قـرار دارد          )اله مق 48( تنها با توليد يك مقاله كمتر از فوجيناگا          1شدل
ترين فرد در اين حوزه، آقـاي مـارك           پرسابقه. علمي گروه كامپيوتر دانشگاه جوهانس كپلر از كشور اتريش است           هيئت

 27تعـداد  ) 2014( تـاكنون  1995است كـه از سـال    2سندلر متخصص پردازش اطالعات از دانشگاه كوين ماري لندن
 . وليد علمي داشته استت

  SPSSافزار  همبستگي بين تعداد نويسندگان همكار و شاخص هرش در نرم. 3جدول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفر اول افـراد پركـار در حـوزة بازيـابي اطالعـات              15دهد كه متوسط شاخص هرش         نشان مي  3هاي جدول     يافته
 نكتـة جالـب     .اي اسـت    مالحظه   نفر است كه رقم قابل     83ها     و ميانگين تعداد نويسندگان همكار آن      13موسيقي، حدود   

و هـم بيـشترين    زة بازيـابي اطالعـات موسـيقي   ، هم بيشترين تعداد توليدات علمي در حو2011اينجاست كه در سال 
شود اين است كه آيا ميان شاخص هرش و تعـداد   سؤالي كه در اينجا مطرح مي    . استنادها در اين سال اتفاق افتاده است      

منظور پاسخ به اين سؤال، با استفاده از آزمون پيرسون، همبـستگي بـين                 معناداري وجود دارد؟ به     همكاران علمي رابطة  
ها محاسبه شد و نتايج نشان داد كه بين اين دو متغير، همبستگي در سطح              نويسندگان همكار و شاخص هرش آن      تعداد

                                                 
1. Markus Schedl 
2. Queen Mary University of London 
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بدين معنا كه هرچه تعداد همكار علمي يك نويسنده بيشتر باشد، بر اساس شاخص هـرش، آن                 . صدم معنادار است    يك
  . فرد از تأثيرگذاري علمي بيشتري نيز برخوردار است

ه نوع مدارك علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي در پايگاه اسكوپوس توليد شده              چ: پرسش سوم 
  است؟

 نوع منبع اطالعاتي توليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي. 4جدول 
 درصد تعداد مدارك نوع مدرك

 83 .7 1525    دار هاي دنباله هاي كنفرانس و كتاب مقاله

 13 .9 253 شده در مجالت هاي چاپ مقاله

 0 .8 14 نقد و بررسي

 0 .6 11 نقد و بررسي كنفرانس

 0 .5 9 هاي كتاب فصل

 0 .3 5 سرمقاله

 0 .3 5 يادداشت

 100 1822 جمع كل

  
دهد كه توليدات علمي مربوط به زمينة موضوعي حـوزة بازيـابي اطالعـات در پايگـاه                    نشان مي  4هاي جدول     يافته

 1525 بـا    2دار  هـاي دنبالـه      و كتاب  1 منتشر شده است كه از اين بين، مقاالت كنفرانس          نوع مدرك  7اسكوپوس در قالب    
 1525(از ايـن تعـداد      . دهنـد   ترين شكل توليدات علمي را تـشكيل مـي          از مجموع مدارك، عمده   )  درصد 83 .7(مدرك  
هـاي    دار يادداشت   دنبالههاي     مدرك در كتاب   95 تعداد   3 مدرك تنها در مجموعه مقاالت كنفرانس ايسمير،       916،  )مدرك

المللي آي تريپل اي، در حوزة بيان          مدرك در مجموعه مقاالت كنفرانس بين      59 و نيز تعداد     4سخنراني در علم كامپيوتر   
 مقاالت كنفرانس ايسمير، ساالنه      در مجموعه . منتشر شده است  ) 5پي.اس.اس. اِي.سي.آي(آكوستيك و پردازش سيگنال     

از اين منظر، اين سه مدرك اطالعاتي، جزو منـابع هـستة حـوزة    . قاله به چاپ رسيده است م100طور متوسط حدود   به
درصـد  0 .8ها با     درصد، نقد و بررسي   13 .9 با   6پس از آن، مقاالت نشريات    . رود  بازيابي اطالعات موسيقي به حساب مي     

درصد از كل توليدات    98درمجموع حدود   اين سه نوع منبع اطالعاتي،      . اند  هاي دوم و سوم قرار گرفته       ترتيب در رتبه    به
درصـد  2 10 و يادداشـت،   9 سـرمقاله  8، فـصل كتـاب،    7بقية انواع مدارك از قبيل نقد كنفـرانس       . دهند  علمي را تشكيل مي   

  .  اند مانده از منابع اطالعاتي را تشكيل داده باقي

  
                                                 
1 . Conference papers 
2 . book series 
3 . Proceeding of the ISMIR 
4 . Lecture Notes in Computer Science 
5 . ICASSP IEEE International Conference on  Acoustics Speech and Signal Processing Proceedings 
6 . papers 
7 . Conference Review 
8 . Book Chapter 
9 . Editorial 
10 . Note 
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 اند؟  حوزه كدامهاي فعال و تأثيرگذار در اين كشورها، مؤسسات پژوهشي و دانشگاه: پرسش چهارم

 .هاي فعال و تأثيرگذار در اين حوزه پرداخته شده است در اين بخش به مطالعة كشورها، مؤسسات پژوهشي و دانشگاه

  ترين كشورهاي جهان در توليد منابع حوزة بازيابي اطالعات موسيقي ميزان مشاركت علمي اصلي. 5جدول 
 درصد تجمعي درصد تعداد مدارك نام كشور رتبه

 23 .38 23 .38 426 آمريكا 1

 34 .30 10 .92 199 انگلستان 2

 42 .09 7 .79 142 آلمان 3

 49 .45 7 .35 134 كانادا 4

 56 .31 6 .86 125 اسپانيا 5

 63 .17 6 .86 125 ژاپن 6

 69 .81 6 .64 121 فرانسه 7

 76 .28 6 .47 118 اتريش 8

 80 .79 4 .50 82 چين 9

 83 .91 3 .12 57 هلند 10

 83 .91 83 .91 1529 جمع كل 
      

ترين كشور جهان در توليد مـدارك علمـي در حـوزة بازيـابي اطالعـات در                   كشور آمريكا فعال  : ترين كشورها   فعال
درصد از كل مدارك علمـي منتـشرشده در   23 .38( مدرك 426طوري كه بيش از  ؛ به)5جدول (پايگاه اسكوپوس است   

ترتيب بـا مـشاركت       پس از آمريكا سه كشور انگلستان، آلمان و كانادا، هركدام به          . كشور است مربوط به اين    ) اين زمينه 
بـدين  . هاي دوم، سوم و چهارم قرار دارنـد         درصد از توليدات جهاني اين زمينة موضوعي در رتبه        7 .35 و   7 .79،  10 .92

نكتـة  . عات موسيقي را بـر عهـده دارنـد        ترتيب، اين چهار كشور حدود نيمي از كل توليدات علمي حوزة بازيابي اطال            
طوري كه اين كـشور بـا         توجه، حضور كشوري آسيايي، يعني كشور تايوان، در توليدات علمي اين حوزه است؛ به               قابل

 كشور در توليدات علمي حوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي            41درمجموع،  .  مدرك در رتبة يازدهم قرار دارد      57توليد  
  . قرار دارد38 تا 33هاي   كشوري است كه بين رتبه6 مدرك جزو 3در اين ميان، كشور ايران با توليد اند كه  مشاركت داشته

  هاي پيشرو در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي مؤسسات، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه. 6جدول 
 تعداد مدرك نام شهر، كشور نام دانشگاه يا مؤسسه رتبه

1 Johannes Kepler Universitat Linz 74 شهر لينز، كشور اتريش 

2 Queen Mary, University of London 70 لندن، انگلستان 

3 Universitat Pompeu Fabra 67 بارسلونا، اسپانيا 

4 McGill University  59 مونترئال، كانادا 

5 University of Illinois at Urbana-Champaign 44 ايالت ايلينويز، امريكا 

6 Austrian Research Institute for Artificial Intelligence 43 وين، اتريش 

7 National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology 

 41 توكيو، ژاپن

8 University of Victoria 37 بريتيش كلمبيا، كاناد 

9 University of California, San Diego 35 ايالت سانديگو، امريكا 

10 Universitat Bonn 28 بن، آلمان 
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هـاي پيـشرو در        مؤسسه، مركز تحقيقاتي و دانـشگاه      150بيش از   : هاي پيشرو   مؤسسات، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه    
در اين بين، بيشترين تعداد مدارك توليدشـده در ايـن           . اند  زمينة توليدات علمي حوزة بازيابي اطالعات مشاركت داشته       

 مـدارك توليدشـده،     1822 مـدرك از كـل       74باشد كه تعـداد       ه پژوهشگران دانشگاه جوهانس كپلر مي     حوزه، مربوط ب  
 مـدرك علمـي، در   67 و 70ترتيب با توليـد    به2 و پامپئو فابرا1هاي كوين ماري دانشگاه. باشد مربوط به اين دانشگاه مي  

  ).6جدول (اند  هاي دوم و سوم قرار گرفته رتبه

هـايي منتـشر شـده        ليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي به چـه زبـان          مدارك تو : پرسش پنجم 
 است؟

دنبال بررسي اين مسئله هستيم كه مدارك توليدشده در حوزة بازيابي اطالعـات موسـيقي بـه چـه               در اين بخش، به   
ي اطالعـات   هـاي علمـي انگليـسي اسـت، حـوزة بازيـاب             از آنجا كه زبان علمي اكثر حوزه      . هايي منتشر شده است     زبان

درصد توليدات علمي منتشرشده در حوزة بازيابي اطالعـات موسـيقي           99موسيقي نيز از اين امر مستثنا نبوده و بيش از           
درصـد از   1 سهم بسيار ناچيز و كمتر از        3ها  ساير زبان )  مدرك 1808تعداد  (در پايگاه اسكوپوس به زبان انگليسي بوده        

استگاه موسيقي و مهد موسيقي كالسيك غربي را كـشور اتـريش و آلمـان كـه        چنانچه خ . اند  كل مدارك را تشكيل داده    
رسد كه هيچ مدركي به اين زبان منتشر نشده  ها آلماني است بدانيم، اين مسئله كمي غيرعادي به نظر مي          زبان رسمي آن  

هـاي    دان  ن و موسيقي  سازا  دهد كه حوزة بازيابي اطالعات موسيقي با وجود آنكه زبان آهنگ            چنين امري نشان مي   . است
دهند آثـار خـود را بـه زبـان انگليـسي              مشهور و مطرح در سطح جهاني آلماني است، اما حتي اين افراد نيز ترجيح مي              

  .منتشر كنند
هـاي علمـي پژوهـشگران حـوزة بازيـابي            در اين بخش، مجالت هسته يا مجالت داراي نقش عمده در نشر يافتـه             

  .گرفته استاطالعات موسيقي، موردبررسي قرار 

هاي علمي پژوهـشگران حـوزة        منابع اطالعاتي و مجالت داراي نقش عمده در نشر يافته         : پرسش ششم 
  اند؟ بازيابي اطالعات موسيقي كدام

 
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  چهار منبع اطالعاتي و نشرية هستة حوزة بازيابي اطالعات موسيقي، بر اساس تعداد منابع اطالعاتي . 1نمودار 

  2014هر سال از ابتدا تا انتهاي سال توليدشده در 
                                                 
1 . Queen Mary, University of London 
2 . Universitat Pompeu Fabra 

  ). مدرك1هركدام (، اسپانيايي و تركي ) مدرك2هركدام با (هاي فرانسوي و ژاپني  ، زبان) مدرك10(زبان چيني .  3
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 منبـع علمـي منتـشر    60دهد كه كلية آثار علمي حوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي در                 نشان مي  1هاي نمودار     يافته
 منبـع   4 1نمـودار   . اند   نشريه و مجموعه مقاالت كنفرانس انتشار يافته       30ها تنها در      شود؛ اين در حالي است كه اغلب آن         مي

  . دهد  را نمايش مي2014شده در هر سال را از ابتدا تا انتهاي سال  هستة اين حوزه، بر اساس تعداد مقاالت چاپاطالعاتي 

ركار در توليدات علمي پژوهـشگران بازيـابي اطالعـات موسـيقي                حوزه: پرسش هفتم  هاي موضوعي پـ
  كدام است؟

  اطالعات موسيقيهاي موضوعي توليدات علمي پژوهشگران حوزة بازيابي حوزه. 7جدول 
 درصد تعداد مقاله عنوان حوزه رديف

 88 .14 1606 علوم كامپيوتر 1

 53 .07 967 علوم انساني 2

 18 .00 328 مهندسي 3

 8 .89 162 رياضي 4

 6 .31 115 فيزيك 5

 3 .62 66 علوم اجتماعي 6
          

اي بوده و متخصصان زيادي از        رشته  اي ميان ه  همان گونه كه اشاره شد، حوزة بازيابي اطالعات موسيقي، جزو رشته          
 منبع اطالعـاتي در آن حـوزه توليـد          50شش حوزة موضوعي كه بيش از       . اند  هاي گوناگون به اين حوزه پرداخته       حوزه

شود، بيشترين مقـاالت توليدشـده در بازيـابي اطالعـات           مشاهده مي  7همان گونه كه در جدول      . شده بود، انتخاب شد   
. هاي علوم كامپيوتر، علوم انساني، مهندسي، رياضي، فيزيك و علوم اجتماعي اسـت              يب مربوط به حوزه   ترت  موسيقي، به 

 كـه از    1بندي كرده است     حوزة موضوعي تقسيم   27الزم به ذكر است كه پايگاه اسكوپوس كلية موضوعات علمي را در             
  . علوم انساني و مهندسي فعاليت داشته استاين تعداد، بازيابي اطالعات موسيقي بيشتر در سه حوزة علوم كامپيوتر، 

  گيري بحث و نتيجه
 مدرك در حـوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي           1822تاكنون، تعداد   ) 1995(نتايج اين پژوهش نشان داد كه از ابتدا         

ـ            بـه  2004حال، از سـال       با اين   . اند  توليدشده كه در پايگاه اسكوپوس نمايه شده       ابي بعـد، توليـدات علمـي حـوزة بازي
اگرچـه توليـدات   عبـارت ديگـر،    به.  به دوران بالندگي رسيده است2011اطالعات دوران رشد خود را آغاز و در سال        

 افزايش يافته، اما نقطة اوج بالندگي اين حوزه و رشد چشمگير مقاالت بين بازة زماني چهارسـاله،                  2005علمي از سال    
، مربـوط بـه ايـن بـازة         ) مقاله 876( نيمي از كل مقاالت توليدي       طوري كه حدود     است؛ به  2012 تا   2009يعني از سال    

به . ، تعداد توليدات علمي اين حوزه به كمتر از نصف كاهش يافته است   )2014 و   2013(طي دو سال آتي     . زماني است 
 اجرايـي  هاي علمي منتشرشده در منابع اطالعاتي و نشريات اين حوزه طي دو سال اخير، وارد مرحلة رسد يافته   نظر مي 

و عملي شده است و جامعة علمي بازيابي اطالعات موسيقي ترجيح داده است كه كمتر به مباني نظري پرداختـه و بـه                       

                                                 
  :اند از عبارت) ترتيب الفباي التين به(اسكوپوس  حوزة موضوعي در پايگاه 27تعداد .  1

Agricultural and Biological Sciences; Arts and Humanities; Biochemistry, Genetics and Molecular Biol-
ogy; Business, Management and Accounting; Chemical Engineering; Chemistry; Computer Science; De-
cision Sciences; Dentistry; Earth and Planetary Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Energy; 
Engineering; Environmental Science; Health Professions; Immunology and Microbiology; Materials Sci-
ence; Mathematics; Medicine; Multidisciplinary; Neuroscience; Nursing; Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutic; Physics and Astronomy; Psychology; Social Sciences; Veterinary. 
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بندي تاريخي در پژوهش آكوتورر و پامپالك نيز ايـن يافتـه را تأييـد                 تقسيم. داد و توليد محصول توجه نشان دهد        برون
هـاي حـوزة بازيـابي اطالعـات      ، پـژوهش )2008بعـد از سـال   (بعد  م بهدهد كه از دورة تاريخي سو كند و نشان مي    مي

  .اند تري به خود گرفته موسيقي جنبة واقعي
 سال  5در  . ، توليدات علمي در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي بسيار ناچيز است          2000 تا سال    1984هاي    بين سال 

 2004نحوي كه در انتهاي سال        به(ناخته مانده است    ويكم، حوزة بازيابي اطالعات موسيقي همچنان ناش        اول قرن بيست  
 افـزايش يافتـه و      2005طـور ناگهـاني از سـال          اما فعاليت پژوهشي بـه    ).  مدرك در اين حوزه توليد شده است       28تنها  

 ادامـه دارد و مجـدداً در   2012اين روند رشد تا انتهـاي سـال        .  مدرك رسيده است   145توليدات علمي در اين سال به       
طوري كه تعداد توليدات علمي در حـوزة بازيـابي اطالعـات موسـيقي در           يابد، به   طور ناگهاني كاهش مي      به 2013سال  
تـوان نقطـة       را مـي   2012رو، سـال      ازاين. طور ناگهاني كاهش چشمگيري يافته است       ، نسبت به سال قبل، به     2013سال  

اگرچه از سـال    . زة بازيابي اطالعات موسيقي ناميد     را دوران رشد توليدات علمي حو      2011 تا   2005افول و بازة زماني     
بعد، تعداد توليدات علمي حوزة بازيابي اطالعات موسيقي كـاهش يافتـه، امـا توليـدات فناورانـه و ابزارهـاي                        به 2012

 را نقطـة اشـباع توليـدات        2012رو، شايد سـال       ازاين. توليدشده، نشان از فعاليت عملي و آزمايشگاهي اين حوزه دارد         
 .دانست) فناوري و ابزارها(به دانش سخت ) مقاالت(مي و نقطة آغاز تبديل دانش نرم عل

عنوان شاخصي كيفي در توانمندي       از آنجا كه همبستگي معناداري بين تعداد نويسندگان همكار و شاخص هرش به            
ر پژوهشگران، در سطح    توان چنين گفت كه تعامالت و ارتباطات علمي با ديگ           و تأثيرگذاري نويسندگان يافت شد، مي     

المللي، تأثيرات زيادي در توانمندسازي و رشد پژوهشگران حوزة بازيابي اطالعـات              سازماني، ملي و خصوصاً بين      برون
وي بـر كـارآيي نظـام ارتبـاط         . خواني دارد    هم 1هاي اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش استورِر          يافته. خواهد داشت 

دهد كه اثر علمي دانـشمنداني كـه بـا همكـاران خـود ارتبـاط علمـي نزديكـي دارنـد،                       كند و نشان مي     علمي تأكيد مي  
اي خود با سازمان محـل        ها را در روابط شخصي و حرفه        ها و چالش    تر از اثر علمي افرادي است كه اين تماس          باكيفيت

  ). 16، ص1386 نقل از داورپناه،  ؛ به226، ص1973استورِر، (كار خود ندارند 
 مدرك در پايگاه اسكوپوس، جزو كشورهاي ضعيف در توليدات علمي حـوزة بازيـابي               3 با توليد تنها     كشور ايران 

رسد اين حوزه از ديد پژوهشگران ايراني پنهان مانده و يا بنا به               رو، به نظر مي     ازاين. رود  اطالعات موسيقي به شمار مي    
سبت به هنر و علم موسيقي، تمـايلي بـراي انجـام    هاي نادرست ن داليلي، از جمله نداشتن متخصص كافي و يا سياست  

منظور معرفي و شناساندن اين هنر واال       با توجه به پيشينة غني موسيقي سنتي ايراني، به        . هايي وجود ندارد    چنين پژوهش 
 ايرانـي و     پردازان موسيقي   و ابزار قدرتمند فرهنگي در داخل و خارج از كشور، ضروري است در جهت پرورش نظريه               

بدين . ريزي منسجم و هدفمند در سطح كالن انجام شود          گذاري و برنامه    صصان بازيابي اطالعات موسيقي، سياست    متخ
افزارهاي تخصـصي در ايـن        هاي بازيابي اطالعات موسيقي ايراني و تبديل نرم         توان در آينده به طراحي نظام       ترتيب، مي 

تواند   اي آثار توليدشده در حوزة بازيابي اطالعات موسيقي مي        در اين راستا، بررسي و تحليل محتو      . زمينه نيز اميد بست   
رو، انجام چنين پژوهشي بـراي كارهـاي    ازاين. هاي فكري و گفتمان غالب در اين حوزه كمك كند        به درك بهتر جريان   

وزه همچنين، انجام پژوهشي كيفي جهت تبيين و درك چرايي تكامل و افول توليدات علمي اين ح       . شود  آتي توصيه مي  
انجام پژوهشي مـشابه    . توجه، در راستاي تكميل چنين پژوهشي باشد        تواند از موضوعات قابل     هاي گذشته، مي    طي سال 
تر بازيابي اطالعات     اي و بررسي جايگاه بازيابي اطالعات موسيقي در حوزة عمومي           هاي زماني مشخص و دوره      در بازه 

  .شود نيز توصيه مي
                                                 
1 . Storer 
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