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ڪليدواژهها
روندهای موضوعی ،دیداریسازی حوزه دانش ،تحلیل همواژگانی ،علم اطالعات و
دانششناسی ،سایتاسپیس

دوره بيست و نهم ،شامره سوم ،پاییز 1397

هدف :شناسایی الگوها و روندهای موضوعی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی
ایران و سیر تغییرات انجامشده در ساختار نظری این حوزه.
ششناسی :با استفاده از همرخدادی کلیدواژه و با رویکرد مبتنیبر دیداریسازی
رو 
حوزه دانش براساس کلیدواژهها ،ساختار فکری علم اطالعات و دانششناسی مطالعه
شده است .جامعه پژوهش متامی مقاالت پژوهشی و مجموعه مقاالت هامیشهاست
که در سالهای  1970تا  2016از پژوهشگران ایران در مجالت علم اطالعات و
دانششناسی منترش و در وبگاه علوم منایه شده است .برای تحلیل و دیداریسازی
شبکه همواژگانی مطالعات ایران نیز از نرمافزار سایتاسپیس استفاده شد.
یافت هها :تحلیل خوشهای به شناسایی  10خوشه انجامید و درمجموع ،مشخص شد
کانونهای اصلی پژوهش ذیل دو عنوان کلی "مطالعات سنجش علم" و "مطالعات
اطالعات" قرار گرفتهاند که سهم هریک از این دو کانون پژوهش از کل خوشههای
شناساییشده بهترتیب 4 ،و  5خوشه است .بزرگترین خوشه برحسب تعداد گرهها،
"مطالعات کاربران و نظامها" و قدیمیترین خوشه براساس میانگین سال تشکیل،
"همکاری علمی" بود .نتایج تحلیل شاخص شکوفایی رخداد کلیدواژهها نشان داد
کلیدواژههای "اینرتنت"" ،وب جهانگسرت"" ،مطالعات کاربران" ،و "موتورهای جستجو"
بهترتیب ،بیشرتین توجه پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی را بهخود جلب
کردهاند و در زمره مباحث داغ رشته در بازه زمانی بررسیشده هستند.
نتیجهگیری :شبکه همرخدادی کلیدواژههای مدارک علم اطالعات و دانششناسی
ایران شبکهای نوپاست؛ بهطوریکه از مجموع  257گره حارض در فرایند تحلیل71 ،
گره در سالهای  2000تا  2009واقع شدهاند .ازجمله نکات درخور تأمل در تحلیل
گرههای محوری شبکه همرخدادی کلیدواژهها ،ثبتنکردن هرگونه منره مرکزیت برای
واژه "کتابخانه" است که نشان میدهد این واژه ،باوجود برخورداری از فراوانی رخداد،
نقش محوری خود را در مدارک علم اطالعات و دانششناسی ایران در این بازه زمانی
از دست داده است.
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مقدمه
لزوم شناسایی و تحلیل روندهای موضوعی حوزههای مطالعاتی از نظر دادههای
کتابشناختی ،متخصصان علمسنجی را بر آن داشت تا از دهه  1970به بعد ،از
قابلیت تحلیلهای همرخدادی برای ترسیم و تحلیل الگوهای مبتنیبر ساختار فکری
دانش استفاده کنند .در این میان ،یکی از زمینههای نوبنیاد مطالعات علم که ذیل
حوزه علمسنجی قرار میگیرد و نگاه بسیاری از فعاالن مطالعات علم را در سالیان
اخیر بهخود جلب کرده است "دیداریسازی حوزه دانش" 5است که قصد دارد با
تلفیق رویکردهای ک ّمی و کتابشناختی برخاسته از پژوهشهای علمسنجی با آرای
فیلسوفان و جامعهشناسان علم ،به اهداف مطالعهکنندگان علم در راستای شناسایی
الگوهای نهفته در پسدادههای کتابشناختی عمل کند .خاستگاه فکری این حوزه
نوظهور را باید در سلسله پژوهشهای تحلیل و ترسیم ساختار علم از دیدگاه
مطالعات همآیندی جستجو کرد که نخستین بار در سالهای آغازین دهه  70میالدی
و با محوریت آرای هنری اسمال 6آغاز شد .مطالعات افرادی همچون اسمال ()1973؛
اسمال و گریفیث)1974( 7؛ وایت و گریفیث)1981( 8؛ کالون ،کورتیال ،ترنر ،و
بوئین)1983( 9؛ مککین1984( 10؛ 1986؛ )1990؛ وایت و مککین)1998( 11؛ و
درنهایت چن2004( 12؛  )2006هریک به سهم خود نقش بسزایی در پیشبرد اهداف
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ترسیم و تحلیل ساختار فکری از نظر دادههای کتابشناختی تا به امروز داشتهاند.
اين حوزه نوظهور که كاربرد عمدهاي در سياستگذاري علم و فناوري دارد درصدد
است جامعهشناختي ساختار علم و روند ظهور ،رشد ،و افول علم را در رشتهها و
حوزههاي موضوعي و تخصصهاي مختلف بررسی کند (زوارقی ،فدایی ،و فهیمنیا،
 .)1390این حوزه را یکی از مهمترین پیشرفتهای حوزه علمسنجی در سالیان اخیر
میدانند (نوروزی چاکلی .)1392 ،در این بین ،پژوهش های متعددی نیز با محوریت
تحلیل ساختار فکری مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی انجام شده است که
2
از آن جمله میتوان به پژوهش آستروم)2002( 1؛ جانسنز ،لتا ،گلزنل ،و دومور
()2006؛ جانسنز ،گلزنل ،و دومور)2008( 3؛ تونتا و دوزیول)2010( 4؛ ساگیموتو،
چائوکن ،راسل ،و بیچوسکی)2011( 5؛ میلوژویچ ،ساگیموتو ،یان ،و دینگ)2011( 6؛
خاصه ()1394؛ و مصطفوی ،عصاره ،و توکلی زاده راوری ( )1396اشاره کرد.
ازآنجاکه در ترسیم ساختار فکری و روند تکامل حوزههای موضوعی از روشهای
مختلف همآیندی بهره گرفته میشود (چانگ ،هوانگ ،و لین ،)2015 ،7نگاه پژوهش
حاضر به ترسیم ساختار فکری مطالعات علم اطالعات و دانششناسی از نظر تحلیل
شبکه همرخدادی کلیدواژههای مدارک ذکرشده معطوف شده و درصدد پاسخگویی
به این پرسشهاست:
−شاخصترین و محوریترین مفاهیم مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران
براساس دو شاخص فراوانی رخداد و مرکزیت در بازه زمانی  1970تا 2016
کداماند؟
−مهمترین حوزههای پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی ایران از نظر تحلیل
خوشهای شبکه همرخدادی کلیدواژهها در بازه زمانی  1970تا  2016کداماند؟
−فعالترین حوزههای پژوهشی یا مباحث داغ علم اطالعات و دانششناسی ایران
از نظر تحلیل خوشهای شبکه همرخدادی کلیدواژهها در بازه زمانی  1970تا
 2016کداماند؟
روششناسی
در پژوهش حاضر ،بهروش همرخدادی کلیدواژه و با رویکرد دیداریسازی حوزه
دانش ،ساختار موضوعی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران در وبگاه
علوم تحلیل شده است .در تحلیل همواژگانی فرض بر این است که پربسامدترین
واژهها در مقایسه با واژههای کمبسامد ،تأثیر بیشتری بر یک حوزه داشتهاند .همچنین،

1. Aström
2. Janssens, Leta, Glänzel,
& De Moor
& 3. Janssens, Glänzel,
De Moor
4. Tonta & Düzyol
5. Sugimoto, Chaoqun,
Russell, & Bychowski
6. Milojevic, Sugimoto,
Yan, & Ding
7. Chang, Huang, & Lin

41

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 3پاییز)1397

غالمرضا حیدری ،رسول زوارقی،
رضا مختارپور ،و علیاکرب خاصه

1. Lee & Su
2. Journal Citation Report
)(JCR
3. Information science and
library science
4. Library and Information
)Science Abstracts (LISA
5. Library, Information
Science and Technology
)Abstract (LISTA
6. Library Literature and
Information
Science
)(LLIS
7. Citespace
8. Time slicing
9. Pruning and merging
10. Mapping

42

تحلیل همواژگانی این امکان را پیش روی ما قرار میدهد تا خوشههای موضوعی
در حال ظهور و خوشههای توسعهیافته را در راستای پیشبینی مسیر پژوهشهای
آتی مشخص کنیم (لی و سو .)2010 ،1جامعه پژوهش تمام مقاالت پژوهشی و
مجموعه مقاالت همایشهاست که در سالهای  1970تا  2016از پژوهشگران
ایران در مجالت علم اطالعات و دانششناسی منتشر و در وبگاه علوم نمایه
شدهاند .معیار انتخاب سال شروع تحلیل ،انتشار نخستین مقاله در مجموعه دادهها
بوده است .با توجه به اینکه در مطالعات علمسنجی ،نحوه انتخاب جامعه پژوهش
و دالیل توجیهی آن نقش بسزایی در درستی و نادرستی نتایج نهایی فرایند تحلیل
دارد ،پژوهشگر دو معیار را برای مجالت هسته انتخاب کرد :نخست ،مجالت
2
مدنظر بیگمان در دستهبندی موضوعی گزارش استنادی مجالت پایگاه جیسیآر
ذیل عنوان "علم اطالعات و کتابداری" 3فهرست شده باشند و معیار دوم اینکه
بهطور همزمان ،در سه نمایهنامه تخصصی لیزا ،4لیزتا ،5و للیز 6نمایه شده باشند .این
شاخص به این دلیل انتخاب شد که با توجه به احتمال قرارگرفتن همزمان برخی
مجالت در چندین دستهبندی موضوعی گزارش استنادی مجالت ،فقط مجالتی
مالک عمل پژوهشگر قرار گیرند که با محوریت حوزه علم اطالعات و دانششناسی
منتشر شده باشند .درنهایت ،از مجموع مجالت موجود در پایگاه جیسیآر42 ،
عنوان مجله حائز شرایط بودند که پس از یکدستسازی نام مجالت تغییر نام
دادهشده 35 ،عنوان از آنها در فرایند تحلیل گنجانده شدند .گردآوری دادههای
پژوهش از وبگاه علوم در  27سپتامبر  2017درنهایت 300 ،رکورد را شناسایی و
بازیابی کرد .تمامی تحلیلهای مربوط به دیداریسازی مطالعات علم اطالعات و
دانششناسی نیز بهکمک نرمافزار سایتاسپیس 7انجام شده است که چن (،2013
ص  )321آن را با دو هدف عمده طراحی کرده است -1 :فراهمکردن روشی
محاسباتی برای تکمیل پژوهشهای سنتی مبتنیبر مرور و پیمایش ساختار متون
علمی و  -2آمادگی الزم برای شناسایی پارادایمهای علمی با الهام از مدل پیشرفت
علمی توماس کوهن از نظر رویکردهای علمسنجی .فرایند عمومی تحلیل در این
نرمافزار در شش مرحله انجام میشود )1 :تعیین حوزه دانش )2 ،گردآوری دادهها،
 )3تعیین "بُرشهای زمانی" )4 ،8تعیین حد آستانه )5 ،هرس و ادغام ،9و  )6ترسیم
نقشه( 10چن2004 ،؛ .)2006
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یافتهها

•شاخصترین و محوریترین مفاهیم مطالعات ایران

بازیابی رکوردهای ایران در وبگاه علوم براساس محدودسازی دامنه کشورها به
ایران حاکی از آن بود که در  35عنوان مجله علم اطالعات و دانششناسی در بازه
تحلیلی پژوهش حاضر درمجموع 300 ،مقاله منتشر شده که نقطه شروع این روند
نیز  1970بوده است .بهبیانی دیگر ،همانگونه که نمودار  1نشان میدهد تا پیش از
 1970عم ً
ال هیچگونه حضوری برای پژوهشگران ایران در وبگاه علوم ثبت نشده
که این موضوع یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است .سیر انتشار مقالههای
متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ایران ،باوجود کمرنگی ،روندی مستمر و
روبهرشد را بهویژه از  2002پشتسر گذاشته است .باالترین فراوانی مقالهها در بازه
زمانی بررسیشده نیز در  2010با  39عنوان مقاله بوده است.

نمودار  .1توزیع فراوانی مقالههای منتشرشده در بازه زمانی 2016-1970

برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،از طریق قابلیت تحلیل خوشهای
سایتاسپیس ،مهمترین خوشههای همواژگانی مطالعات ایران براساس تحلیل
همرخدادی کلیدواژهها شامل "کلیدواژههای نویسندگان و پالس" ،1شناسایی و عناصر
ساختاری و زمانی آنها مشخص شد .در تمامی تحلیلهای همرخدادی پژوهش
حاضر ،از سنجه مرکزیت بینابینی بهعنوان ابزاری برای شناسایی "نقاط عطف" 2فکری
و گرههای واسط استفاده شده است که نقش محوری در شبکه همرخدادی ایفا
میکنند .از نظر دیداریسازی حوزه دانش ،نمره مرکزیت باال برای ِگرِهی خاص

& 1. Author keywords
keywords plus
2. Turning points
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در شبکه همرخدادی ،ناظر به "قابلیت پوشش مرزی" 1آن گره در ظهور "ابداعات
تغییرپذیر" 2است (چن و همکاران .)2009 ،از سوی دیگر ،نمره شکوفایی 3رخداد باال
برای هر واژه ،بهمنزله حوزههای پژوهشی فعال تعبیر میشود .جدول  1مشخصات
ساختاری شبکه همرخدادی کلیدواژهها و جدول  2آمار پربسامدترین واژگان علم
اطالعات و دانششناسی ایران را در بازه زمانی بررسیشده نشان میدهد.
جدول  .1مختصات ساختاری شبکه همرخدادی کلیدواژههای مقالهها
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مطابق جدول  ،1میانگین نمره مربوط به درجه همگنی عناصر شبکه همرخدادی
کلیدواژهها (سیلهوئت) 4عدد  0/729را نشان میدهد و با توجه به اینکه عددی رو
به باال و نزدیک به یک است این مفهوم را تداعی میکند که میتوان با حد مقبولی
از قطعیت درباره میزان تشابه و همگنی عناصر موجود در هریک از خوشههای
همرخدادی کلیدواژههای ایران اظهارنظر کرد .نمره ماجوالریتی 5شبکه نیز با توجه به
نزدیکبودن آن به عدد  1نمره پذیرفتنی بهلحاظ پویاییشناسی شبکه همواژگانی و
قابلیت تقسیمپذیری گرههای شبکه به گروههای مختلف محسوب میشود .شبکهای
را که ماجوالریتی مقبولی دارد میتوان به خوشههایی با مرزهای مشخص تقسیم کرد
و شبکه همرخدادی کلیدواژههای پژوهش حاضر ،چنین قابلیتی را دارد.
تصویر  1ناظر به شبکه همرخدادی کلیدواژهها در مطالعات ایران است که در
 8بازه زمانی ششساله و برمبنای انتخاب  50گره برتر بهازای هر بازه زمانی ترسیم
شده است.
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تصویر  .1شبکه همرخدادی کلیدواژههای مقالهها در نمای گرههای شاخص ()2016-1970

شبکه همرخدادی کلیدواژهها در تصویر  1مبتنیبر فراوانی رخداد کلیدواژههاست
و ابعاد هر گره بهمنزله میزان فراوانی آن گره در شبکه همرخدادی است .منظور از
"گرههای شاخص" 1گرههایی است که بیشترین میزان فراوانی همرخدادی را دارند.
بهلحاظ فراوانی رخداد ،همانگونه که تصویر نشان میدهد واژه " "Iranبیشترین
رخداد را میان مقالههای علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی بررسیشده
دارد و بعد از آن ،واژگان " "Scienceو " "Impactدر جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
بررسی ها نشان داد از مجموع  257گره حاضر در فرایند تحلیل 71 ،گره در سالهای
 2000تا  2009قرار دارند که این موضوع ،نوپابودن ساختار فکری منتج از تحلیل
الگوی هم رخدادی کلیدواژه های علم اطالعات و دانش شناسی را در بازه زمانی
بررسیشده نشان میدهد.

1. Landmark nodes
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جدول  .2فراوانی رخداد و نمره مرکزیت کلیدواژههای باالتر از  10رخداد
خوشه
#

کلیدواژه

فراوانی

مرکزیت
بینابینی

سال
رخداد

خوشه
#

کلیدواژه

فراوانی

مرکزیت
بینابینی

سال
رخداد

3

Iran

66

0/07

2004

1

Article

14

0/07

2007

1

Science

33

0/08

2002

4

Publication

13

0/013

2005

7

Internet

28

0/07

2003

1

Performance

13

0/07

2008

1

Impact

25

0/07

2002

0

User

6

0/03

2006

0

"Information
"retrieval

26

0/13

2004

8

Student

12

0/04

2007

5

Search engine

20

0/13

2003

7

Journal

12

0/10

2005

1

Information

20

0/03

2007

9

Digital library

12

0/01

2006

8

Library

19

0/00

2007

1

communication

12

0/02

2007

1

Citation

17

0/03

2007

0

""Pattern

11

0/26

2007

3

Academic
library

16

0/00

2010

4

University

10

0/06

2003

1

Model

15

0/03

2007

1

System

10

0/03

2007

14

0/02

2004

10

Scientometrics

10

0/04

2010

14

0/15

2005

4

Librarian

10

0/00

2008

0
7

1. Pivotal nodes
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World Wide
Web
"Citation
"analysis

ازجمله نکات تأملبرانگیز این است که از مجموع  10کلیدواژه پربسامد نخست
که اسامی آنها در جدول  2آمده ،فقط یکی از آنها نمره باال در زمینه مرکزیت بینابینی
داشته است و این بدان معناست که افزایش فراوانی یا رخداد هر واژه در شبکه
همرخدادی کلیدواژههای علم اطالعات و دانششناسی ایران لزوم ًا به تبدیلشدن
آن واژه به عنصری محوری و واسط در شبکه همرخدادی واژگان منجر نشده است.
در تصویر " ،2نقاط محوری" 1مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران
از نظر تحلیل همرخدادی کلیدواژهها نشان داده میشود .اندازه فونت گرهها
در تصویر ناظر به نمره مرکزیت بینابینی هر گره است که از این نظر ،واژههای
" ،"Information retrieval" ،"Citation analysis" ،"Behavior" ،"Patternو
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" "Search engineبهترتیب ،در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند .بهلحاظ زمانی ،این
نقاط محوری در بازه زمانی پنجساله ،یعنی سالهای  2003تا  2007بهوقوع پیوستهاند.
ازجمله نکات درخور توجه در تحلیل گرههای محوری شبکه همرخدادی کلیدواژهها،
ثبتنکردن هرگونه نمره مرکزیت برای واژه "کتابخانه" است و این موضوع میتواند
بیانگر آن باشد که این واژه ،باوجود داشتن فراوانی رخداد ،نقش محوری خود را در
مدارک علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی بررسیشده از دست داده است.

تصویر  .2شبکه همرخدادی کلیدواژههای مقالهها برحسب نمره مرکزیت بینابینی (گره های محوری)
•خوشههای همواژگانی مطالعات ایران /مهمترین حوزههای پژوهشی

برای شناسایی کانونهای پژوهش علم اطالعات و دانششناسی ایران از نظر تحلیل
شبکه همرخدادی کلیدواژها ،خوشههای همواژگانی این مطالعات در نرمافزار
سایتاسپیس تحلیل و بهدنبال آن  10خوشه شناسایی شد .در سایتاسپیس برای
شناسایی ماهیت هر خوشه ،برحسب معمول ،بهکمک یکی از ابزارهای سهگانه
برچسبگذاری ،مناسبترین اصطالح برای هر خوشه انتخاب میشود .نرمافزار
سایتاسپیس این قابلیت را دارد تا عبارات اسمی را از عناوین ،کلیدواژهها ،و
چکیده مقاالت استناددهنده به هر خوشه استخراج کند؛ سپس عبارات ذکرشده را
از طریق یکی از سه الگوریتم "الالآر"" ،1نمایهسازی معنایی پنهان" ،2و "اطالعات
متقابل" 3نمایش دهد .با این حال ،با توجه به آنکه برچسبگذاری خودکار خوشهها
براساس هر سه نوع الگوریتم یادشده به تولید برچسبهای معنادار منجر نشد ،فرایند
برچسبگذاری خوشههای همرخدادی کلیدواژهها بهشکل دستی و براساس قضاوت

1. Log-Likelihood Ratio
)(LLR
2. Latent Semantic Indexing
)(LSI
)3. Mutual Information (MI
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 5نفر از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ایران از محتوای هر خوشه انجام شد.
جدول  3به مختصات کلی خوشههای همواژگانی یا بهتعبیری ،مهمترین حوزههای
پژوهشی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ایران اشاره دارد که برحسب تعداد
کلیدواژههای موجود در هر خوشه بهشکل نزولی مرتب شدهاند .در برخی خوشهها،
عالوه بر کلیدواژههای اصلی و مهم ،گاهی کلیدواژههایی قرار گرفته بودند که بهنظر
میرسید ارتباط معنایی مستقیمی با موضوع آن خوشه ندارند .البته این موضوع
در تحلیلهای همواژگانی چندان غریب نیست؛ زیرا پژوهشگران به کلیدواژههای
ذکرشده توجه اندکی داشتهاند و کلیدواژهها از نظر فراوانی همواژگانی و نیز ضریب
همبستگی در مقایسه با سایر کلیدواژههای آن خوشه در مقام تأثیرگذاری پایینتری
قرار دارند (هیو ،هیو ،دنگ ،و لیو .)2013 ،1بنابراین ،در جدول  3فقط به مهمترین
کلیدواژههای هر خوشه اشاره شده است .نکته دیگر آنکه در نرمافزار سایتاسپیس،
بزرگترین خوشه با عالمت  # 0از سایر خوشهها متمایز میشود.
جدول  .3مختصات کلی خوشههای همرخدادی کلیدواژههای مطالعات ایران
خوشه
#

اندازه
خوشه

سیلهوئت

میانگین سال
تشکیل

موضوع اصلی خوشه

گزیده کلیدواژهای هر
خوشه

0

27

0/657

2009

مطالعات کاربران و
نظامها

Information retrieval,
Information search,
Information literacy,
User interface, World
Wide Web, Deep log
analysis, Strategy,
Information seeking
behavior

1

25

0/72

2007

همکاری علمی

Science, Impact,
Information, Scholarly
communication, Link,
Citation, Performance,
System, Participation,
Scientific discipline

2

20

0/731

2011

بهرهوری و اثربخشی
علمی

Matthew effect,
Index, Google
Scholar, International
collaboration,
Scientific production,
Indicator, Output,
Knowledge sharing,
Science Citation Index

1. Hu, Hu, Deng, & Liu
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گزیده کلیدواژهای هر
خوشه

موضوع اصلی خوشه

میانگین سال
تشکیل

سیلهوئت

اندازه
خوشه

خوشه
#

Scientific productivity,
Research work,
Article processing
charge, Scopus,
Bibliometrics, Iran
universities

ارزیابی بروندادهای
علمی

2010

0/826

20

3

Search engine,
Page ranking,
Classification,
Metadata, Query
expansion,
Cyberspace,
Opinion mining,
Indexing knowledge
management

سازماندهی اطالعات

2010

0/758

19

4

ربط

2010

0/802

19

5

Internet, Uniform
resource locator,
Accessibility,
Persistence,
Permanence,
Download, Publisher,
Cost, Serial, User
interface, Electronic
mail, Webometrics

اینرتنت و مطالعات
وب

2009

0/902

17

6

Library, Acquisition,
Environment,
Electronic book,
Electronic publishing,
Radio Frequency
Identification (RFID),
Modeling, Attitude.

کتابخانه و
مجموعهگسرتی

2010

0/787

15

7

Digital library,
Communication
technology, Semantic
web, Semantic
relatedness,
Recommender
system, Information
system, Generation,
Similarity

فناوری اطالعات و
ارتباطات

2011

0/893

12

8

Image retrieval,
Relevance criteria,
Users criteria,
Judgment
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1. Metric studies
2. Information studies

50

خوشه
#

اندازه
خوشه

سیلهوئت

میانگین سال
تشکیل

موضوع اصلی خوشه

گزیده کلیدواژهای هر
خوشه

9

11

0/929

2010

مبانی سنجش علم

Scientometrics,
Impact factor, h
Index, Bradford
Law, Bibliometrics
indicator, Information
scattering , Web of
Science

همانگونه که میانگین سال تشکیل خوشههای دهگانه شبکه همرخدادی واژگان
علم اطالعات و دانششناسی ایران نشان میدهد خوشههای یادشده در سالهای
 2007تا  2011تشکیل شدهاند؛ بهطوریکه خوشه  1با موضوع "همکاری علمی"،
قدیمیترین خوشه در شبکه همرخدادی کلیدواژههای مطالعات ایران است و سهم
سالهای  ،2010 ،2009و  2011از خوشههای همرخدادی ،بهترتیب ،دو ،پنج ،و دو
خوشه است .از اینرو ،بیشترین خوشههای همرخدادی کلیدواژههای مطالعات ایران
بهطور میانگین در  2010تشکیل شده است .ذکر این مطلب الزم است که براساس
نتایج بهدستآمده ،هیچگونه خوشهای برای  2008ثبت نشده است.
بررسی دقیقتر ساختار فکری نتایج تحلیل خوشههای همرخدادی واژگان
مطالعات ایران حاکی از آن است محتوای خوشههای دهگانه همواژگانی ایران را
میتوان با کمی حذف و اصالح ،در قالب دو خوشه کلی خالصه کرد .بر این
اساس ،از مجموع  10خوشه شناساییشده ،چهار خوشه ( ،3 ،2 ،1و  )9ذیل عنوان
کلی "مطالعات سنجش علم" ،1و پنج خوشه ( ،6 ،5 ،4 ،0و  )8نیز که با محوریت
موضوعاتی همچون "رفتار اطالعاتی"" ،ذخیره و بازیابی اطالعات"" ،سازماندهی
2
اطالعات" ،و "فناوری اطالعات" شکل گرفتهاند ذیل عنوان "مطالعات اطالعات"
قرار میگیرند.
در ادامه ،برای بسط هرچه بیشتر فرایند تحلیل ،به ویژگیهای هر خوشه در
نمای خط زمان اشاره میشود .شایان ذکر است دیداریسازیهای مبتنیبر خطوط
زمانی ،نقشههایی از موجودیتهای فردی ترسیمشده براساس زمان هستند که برای
مص ّورسازی تغییرات پویاییشناختی موجود در یک حوزه موضوعی بهویژه در
دورههای زمانی که حوزه رشد سریع داشته است و به هنگام تجزیه یک تخصص به
سایر زیرتخصصها ،سودمند هستند.
خوشه صفر :این خوشه ،بزرگترین خوشه یا کانون پژوهش در شبکه همرخدادی
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کلیدواژههای مطالعات ایران است و  27کلیدواژه دارد .بررسی کلیدواژهها نشان
میدهد این خوشه با محوریت موضوعات مرتبط با مطالعات کاربران و نظامهای
اطالعاتی شکل گرفته است و نخستین رخداد کلیدواژه در آن ( )World Wide Webبه
 2004و جدیدترین رخداد ( )Search processبه  2014برمیگردد .این خوشه حاوی
چهار گره محوری با نامهای "،"Information search" ،"Information literacy" ،"Pattern
و " "Information seekingاست که باالترین نمرات مرکزیت بینابینی را در این خوشه
دارند .عنوان تنها گره شاخص در این خوشه نیز با  26بار رخداد به "Information
" retrievalتعلق گرفته است (تصویر .)3

نمای خط زمان
نماي در
خوشهدرصفر
های
کلیدواژه
ساختارهم
ساختار .٣شبکه
خﻂ زمان
خوشه صفر
هاي
رخدادیادي كليدواژه
شبكه همرخد
تصویر  .3تصوير
تصوير  .٣ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه صفر در نماي خﻂ زمان

خوﺷه  :١اين خوشه با  ٢٥كليدواژه ،موضوعاتي با محوريت همكاريهاي علمي دارد و زمان رخداد اولين واژه
های
خوشه  :1این خوشه با  25کلیدواژه ،موضوعاتی با محوریت همکاری
در آن به  ٢٠٠٢و آخرين رخداد نيز به  ٢٠١٣برميگردد .باﻻترين فراواني رخداد در اين خوشه به واژه
رخدادنیزاولينبهواژه2013
رخداد
محوريتبه
واژهبادر آن
رخدادواژه،اولین
علمی
آخرینو زمان
2002ي وعلمي دارد
همكاريها
موضوعاتي
زمانبا  ٢٥كليد
دارداينو خوشه
خوﺷه :١
" "Scienceو باﻻترين نمره مركزيت بينابيني نيز به واژه " "Authorتعلق گرفته است )تصوير .(٤
اينوخوشه به
فراواني "رخداد در
باﻻترين
اینگردد.
در برمي
رخداد٢٠١٣
رخداد نيز به
باالترینآخرين
به  ٢٠٠٢و
برمیدر آن
واژهنمره
باالترین
"Science
به واژه
خوشه
فراوانی
گردد.
" "Scienceو باﻻترين نمره مركزيت بينابيني نيز به واژه " "Authorتعلق گرفته است )تصوير .(٤
مرکزیت بینابینی نیز به واژه " "Authorتعلق گرفته است (تصویر .)4

تصوير  .٤ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ١در نماي خﻂ زمان
درزمان
نماي1خﻂ
خوشه  ١در
رخدادي كليدواژه
شبكه هم
نمای خط زمان
خوشه
هايهای
کلیدواژه
رخدادی
ساختارهم
تصوير .٤شبکه
تصویر  .4ساختار

خوﺷه  :٢همانگونه كه از تصوير  ٥برميآيد موضوعات و كليدواژههاي موﺟود در اين خوشه ،چندان تكامل
تكامل طي
مطالعات ايران
كليدواژههاي
رخدادي
موضوعات ودر شبكه
گيري خود را
آغازين رشد
مراحل
نيافته
خوﺷه ٢
خوشه ،چندان
موﺟود در اين
همي
كليدواژهها
شكلآيد
تصوير و ٥برمي
گونه كه از
است :وهمان

موجود
های
کلیدواژه
موضوعات و
برمدریآید
تصویر 5
گونه که از
مراحلن
 :2هما
خوشه
ايران طي
كليدواژههاي
ميادي
رخد
به شبكه
خوشهرا
گيري خود
رخداد آغازين
اولينو
نيافته است
مطالعات "
چهار واژه
گردد كه
٢٠١٠هم بر
شكلاين
رشدهاو در
كليدواژه
ميكند.
،"Output
گیری
رشدواژهو " شک
مراحل
و
است
نیافته
تکامل
چندان
خوشه،
این
آغازینچهار
گردد كه
مي
بر
٢٠١٠
به
خوشه
اين
در
ها
كليدواژه
رخداد
اولين
كند.
در" مي
ل"،
Output
 ،"Index" ،"Basic scienceو " "Scientific productionرا شامل ميشود.
هایشامل ميشود.
 "Scientificرا
production
 ،"Indexو "
در" ،"Basic
science
مطالعات ایران طی میکند .اولین
کلیدواژه
رخدادی
شبکه هم
خود" را
رخداد کلیدواژهها در این خوشه به  2010برمیگردد که چهار واژه "،"Output
" ،"Index" ،"Basic scienceو " "Scientific productionرا شامل میشود.

11

11
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زمانخط زمان
نمايدرخﻂنمای
خوشه 2
های
رخدادی
شبکه ه
خوشه  ٢در
کلیدواژهاهي
ادي كليدواژه
شبكهمهمرخد
ساختارساختار
تصویر .5تصوير .٥
ﺟاي
در خود
رخدادی" "Iranرا
ايران،ميعني واژه
مطالعات
واژه در شبكه هم
پربسامدترين
خوشه،
خوﺷه  :٣اين
ایران،
مطالعات
شبکه ه
ادي در
پربسامدترینرخدواژه
خوشه،
 :3این
خوشه
ادي در اين خوشه كه با
رخد
دارد٢ .شبدركه
در
كليدواژه
داده است و بهلحاظ
زمان
همخﻂ
نماي
قرار خوشه
كليدواژه بهاهي
جایهمرخد
ساختارهاشبكه
فراوانير ٥
تصوي
کلیدواژهها در جایگاه
فراوانی
لحاظ
چهارمو
ﺟايگاهادياست
داده
در .خود
 "Iranرا
یعنی واژه "

محوريت توليد و انتشار آثار علمي شكل گرفته است از  ٢٠٠٤با رخداد واژه " "Iranآغاز و در  ٢٠١٥بهعبارت

چهارم قرار دارد .شبکه همرخدادی در این خوشه که با محوریت تولید و انتشار آثار

خود ﺟاي
استIranكه" را در
وﺟهيواژه "
ايران ،يعني
مطالعات
است.همرخد
شدهشبكه
واژه در
 :٣ chargeاين خوشه،
" خوﺷه
مجﻼت
ناشران "
عبارت،
منظورادياز اين
پربسامدترينختم
"Article processing
عبارت
ه
ب
2015
در
و
آغاز
"
Iran
"
واژه
رخداد
با
2004
از
است
گرفته
شکل
علمی
خوشه كه
پژوهشگراناديميدر اين
شبكه همرخد
چهارم قرار
دريﺟايگاه
دسترسياست
داده
بخشيبا از
گيرند تا
دارد .و
نويسندگان
علمي از
كليدواژهمقاهالهها
فراوانيرايگان
لحاظ انتشار
آزادو"١بهبراي

است که
وجهی
عبارت،
این
منظور از
علمي" ختم
Article
"charge
رخداد واژه
است٢٠٠٤.
مركزيتاز
شدهاست
گرفته
 processingآثار
انتشار
عبارت
 ٢٠١٥به
آغاز و در
"Iran
واژه "
خوشه" به
بينابيني بادر اين
شكلنمره
كنند .باﻻترين
توليدراوتأمين
محوريتخود
هزينههاي
تعلق
"Bibliometrics
1
نویسندگان
مقالههای
رایگان
شده برای
آزاد"
"مجالت
ناشران
مجﻼت
علمیكهازناشران "
وﺟهي است
عبارت،
انتشاراز اين
است .منظور
دسترسیختم
"Article processing
charge
"
گرفته است )تصوير .(٦
١
نمرهاز
بخشي
کنند.گيرند تا
پژوهشگران مي
نويسندگان
بخشیيازعلمي
رايگان مقالهها
برايمیانتشار
دسترسي آزاد"
باالترین
خود ورا تأمین
هزینهازهای
گیرند تا
پژوهشگران
و

تعلق به واژه
اين" خوشه
مركزيت بينابيني در
این باﻻترين
در كنند.
تأمين
مرکزیتخود را
هزينههاي
تعلق
Bibliometrics
(تصویر" .)6
گرفته "است
Bibliometrics
نمرهواژه "
خوشه به
بینابینی
گرفته است )تصوير .(٦

تصوير  .٦ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٣در نماي خﻂ زمان

خوﺷه  :٤اين خوشه متشكل از  ١٩كليدواژه است كه باﻻترين آمار رخداد و نمره مركزيت بينابيني در آن به واژه
تصوير  .٦ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٣در نماي خﻂ زمان

اينكهخط
باوﺟودنمای
خوشه  3در
کلیدواژه
رخدادی
است .هم
گرفته شبکه
تعلقساختار
تصویر .6
زماناولين رخداد
تاريخ
هایذكرشده
خوشه
تصوير ،٧
مطابق
""Search engine
يافتهكهنيست.
كليدواژهقوام
 ١٩چندان
گردد
 ٢٠٠٣بر
ن به
در ايآن
باﻻترين آمار رخداد و نمره مركزيت بينابيني در آن به واژه
است
مي از
متشكل
خوشه
كليدواژه :٤
خوﺷه

اولينو رنمره
رخداد
خوشهاست که
کلیدواژه
مطابق 19
متشکل از
"Searchاینتعلقخوشه
خوشه :4
خداد
آمارتاريخ
باالتریناينكه
ذكرشده باوﺟود
تصوير ،٧
گرفته است.
"engine

 "Searchتعلق گرفته است .مطابق تصویر ،7
گردد واژه
آن به
بینابینی
مرکزیت
 engineنيست.
چندان"قواميافته
٢٠٠٣دربرمي
در آن به
كليدواژه
گردد
برمی
خوشه ذکرشده باوجود اینکه تاریخ اولین رخداد کلیدواژه در آن به 2003
Open
access
journals
چندان قوامیافته نیست.
12

١

Open access journals

١

12

1. Open access journals
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ساختار فکری علم اطالعات
و دانششناسی از نظر
"دیداریسازی حوزه دانش"

تصوير  .٧ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٤در نماي خﻂ زمان

تصویر  .7ساختار شبکه همرخدادی کلیدواژههای خوشه  4در نمای خط زمان
خوﺷه  :٥طبق بررسيهاي انجامشده ،نزديكترين موضوع براي كليدواژههاي موﺟود در خوشه " ٥ربﻂ" )با ١٩
تصوير  .٧ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٤در نماي خﻂ زمان

های
موضوعاينبرای
ترین
شده،شدهنزدی
های ٨انجام
بررسی
است:5.همانطبق
خوشه
يك
کلیدواژهطي
خوشه ،پﺲ از
زماني تكامل
کخﻂ
است
نمايش داده
تصوير
گونه كه در
فراواني(

شده
متوقﻒ
خوشهدر
ساله
درهفت
زماني
دوره
است .خوشه
هاي
كليدواژه
است.ادي
رخد
هم
شبكه
ساختار
تصوير .٧
نمایش
در
نمايکه
گونه
هما
فراوانی)
19
(با
هاي5
موجود
١٩
تصویر "8ربﻂ" )با
زمانخوشه ٥
خﻂ در
موﺟود
كليدواژه٤نهادري
براي
موضوع
ترين
نزديك
"ربط"،
٢٠١٢شده
انجام
بررسي
طبق
خوﺷه :٥

يك
هفازتطي
زمانیپﺲ
دورهخوشه،
تكامل اين
خوشه ،است
نمايش داده شده
تصوير ٨
خط كه در
همانگونه
ساله
زمانيیک
خﻂ طی
پس از
تکامل این
زمانی
است.است
فراواني(شده
داده
است.موضوع براي كليدواژههاي موﺟود در خوشه " ٥ربﻂ" )با ١٩
شدهترين
نزديك
،
شده
انجام
هاي
بررسي
طبق
خوﺷه :٥
دوره زماني هفتساله در  ٢٠١٢متوقﻒ

در  2012متوقف شده است.

فراواني( است .همانگونه كه در تصوير  ٨نمايش داده شده است خﻂ زماني تكامل اين خوشه ،پﺲ از طي يك
دوره زماني هفتساله در  ٢٠١٢متوقﻒ شده است.
تصوير  .٨ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٥در نماي خﻂ زمان

خوﺷه  :٦اين خوشه متشكل از  ١٧كليدواژه است .نخستين واژه " "Internetو رخداد آن به  ٢٠٠٣برميگردد كه
تصوير  .٨ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٥در نماي خﻂ زمان

هایيخوشه
کلیدواژه
ساختار شبکه هم
تصویر .8
زمان)تصوير .(٩
خطهست
نمای ٦نيز
موﺟود 5دردرخوشه
واژهها
رخدادیميان كليد
پربسامدترين واژه در
فراواني رخداد،
براساس آمار

در ونماي خﻂ
واژهي" خوشه ٥
كليدواژهها
رخدادي
كليدواژه هم
ساختار شبكه
زمانبه  ٢٠٠٣برميگردد كه
رخداد آن
"Internet
نخستين
است.
تصوير ٨از١٧ .
خوﺷه  :٦اين خوشه متشكل

"Internet
نخستین
کلیدواژههاياست.
متشکلواژهازدر17
خوشه
فراوانياین
خوشه :6
)تصوير ٩و(.
واژه ه"ست
خوشه  ٦نيز
موﺟود در
ميان كليدواژه
پربسامدترين
رخداد،
براساس آمار
گردددركه
مي
بر
٢٠٠٣
به
آن
رخداد
و
"
Internet
"
واژه
نخستين
.
است
كليدواژه
١٧
از
متشكل
خوشه
خوﺷه :٦
رخداداينآن به  2003برمیگردد که براساس آمار فراوانی رخداد ،پربسامدترین واژه

براساس آمار فراواني رخداد ،پربسامدترين واژه در ميان كليدواژههاي موﺟود در خوشه  ٦نيز هست )تصوير .(٩

میان کلیدواژههای موجود در خوشه  6نیز هست (تصویر .)9

تصوير  .٩ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٦در نماي خﻂ زمان

خوﺷه  :٧واژگان موﺟود در اين خوشه كه متشكل از  ١٥كليدواژه است عمدتاً به مبحث مجموعهگستري در
تصوير  .٩ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٦در نماي خﻂ زمان

كتابخانهها اشاره دارد كه يك بازه زماني ششساله ،يعني از  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٣را شامل ميشود .پربسامدترين واژه

در اين خوشه با  ١٩فراواني به " "Libraryتعلق گرفته است )تصوير .(١٠
مبحث مجموعهگستري در
نماياً به
استدرعمدت
ليدواژه
متشكلادياز  ١٥ك
خوشه
خوﺷه  :٧واژگان موﺟود
خﻂ زمان
خوشه ٦
كليدواژههاي
كههمرخد
شبكه
در .٩اينساختار
تصوير

تصویر  .9ساختار شبکه همرخدادی کلیدواژههای خوشه  6در نمای خط زمان

13از  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٣را شامل ميشود .پربسامدترين واژه
كتابخانهها اشاره دارد كه يك بازه زماني ششساله ،يعني

است عمدتاً به مبحث مجموعهگستري در
استكليدواژه
گرفته ١٥
متشكل از
اين" خوشه
موﺟود در
فراواني به
واژگانبا ١٩
خوﺷهاين:٧خوشه
در
)تصوير .(١٠
كه تعلق
"Library

ً

پربسامدترينا به
شود.است عمدت
کلیدواژه
متشکل از
خوشه
موجود
واژگان
خوشه
واژه
15شامل مي
 ٢٠١٣را
که ٢٠٠٧تا
يعني از
اینساله،
زمانيدرشش
يك بازه
اشاره:7دارد كه
كتابخانهها
13
یک بازه زمانی ششساله ،یعنی
استدارد
اشاره
کتابخانه
گستری"در
مبحث
مجموعهفراواني به
خوشه با ١٩
در اين
که .(١٠
)تصوير
هاگرفته
تعلق
"Library
از  2007تا  2013را شامل میشود .پربسامدترین واژه در این خوشه با  19فراوانی به
13
" "Libraryتعلق گرفته است (تصویر .)10
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تصوير  .١٠ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٧در نماي خﻂ زمان

تصویر  .10ساختار شبکه همرخدادی کلیدواژههای خوشه  7در نمای خط زمان
خﻂ وزمانالبته قوامنيافته در شبكه
نماي نوپا
درهاي
خو٧شه
خوﺷه  :٨اين خوشه با توﺟه به ميانگين سال تشكيل ) ،(٢٠١١ﺟزو
تصوير  .١٠ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه
گرفتهههای
شكلخوش
ارتباطاتجزو
(،)2011
فناوريتشکیل
محورسال
میانگین
خوشه با
خوشه :8
است.
اطﻼعات و
به حول
توجه كه
ايران است
ایني بخش
كليدواژهها
همرخدادي
رخدادیبه( ،واژه
فراواني
شبکهبا
خوشه
رخداد در
فراواني
کهو
است
البتهتعلق
"Digital
است
بخش
کلیدواژه
سال ه١٢م
نیافتهبهايندر
قوابام
باﻻترين:٨و اينالبته
نوپا
شبكه
گرفتهدر
ایراننيافته
قوام
های نوپا و
libraryي
شهها
ﺟزو "خو
٢٠١١
تشكيل )
ميانگين
توﺟه
خوشه
خوﺷه
.
(
١١
)تصوير
دارد
قرار
دوم
مرتبه
در
ي
فراوان
٧
با
"
Communication
technology
باالترینگرفته است.
ارتباطات شكل
استوكه حول
فناوریبخش ايران
كليدواژههاي
رخدادي
"هم
فراوانی
اطﻼعات واست.
فناوري گرفته
محور شکل
ارتباطات
اطالعات
محور
حول
گرفته است
"Digital
باﻻترين فراواني رخداد در اين خوشه با  ١٢فراواني به واژه "library
است وو
تعلقتعلقگرفته
"Digital
رخداد در این خوشه با  12فراوانی به واژه "library
" "Communication technologyبا  ٧فراواني در مرتبه دوم قرار دارد )تصوير .(١١
" "Communication technologyبا  7فراوانی در مرتبه دوم قرار دارد (تصویر .)11

تصوير  .١١ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٨در نماي خﻂ زمان

زمانواژگاني مطالعات ايران
خﻂ هم
نمايهاي
خوشه
كليدواژههاراي در
كليدواژه،اديرتبه دهم
تعداد
لحاظ
خوﺷه  :٩اين خوشه گرچه
ميان ٨در
خوشه
شبكه همرخد
ساختار
تصويربه.١١

تصویر  .11ساختار شبکه همرخدادی کلیدواژههای خوشه  8در نمای خط زمان

دارد ،همانگونه كه ﺟدول  ٣نيز نشان ميدهد باﻻترين نمره سيلهوئت را در ميان ديگر خوشهها دارد به اين معنا
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درصد
باالترین
نشاناندمی
جدولهاي 3نیز
دارد،
مطالعاتنمرهایران
هكهم
دهد .(١٢
)تصوير
خوشه داشته
کهكليدواژه
گونهساير
همارانميان
بينابيني
مركزيت
واژگانی و باﻻترين
باﻻترين رخداد
واژگان "
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تشابه
همگنی
درصد
 factorکه
Scientometricsبه" واین" معنا
خوشهها دارد
است.دیگر
بيشترمیان
شدهدر
شناسايي را
سیلهوئت
نمره
باﻻترين رخداد و باﻻترين نمره مركزيت بينابيني را ميان ساير كليدواژههاي خوشه داشتهاند )تصوير .(١٢
واژگان موجود در خوشه مربوط به مبانی و شاخصهای علمسنجی ،بهمراتب از سایر
خوشههای شناساییشده بیشتر است .واژگان " "Scientometricsو ""Impact factor
در این خوشه بهترتیب ،باالترین رخداد و باالترین نمره مرکزیت بینابینی را میان سایر
14
کلیدواژههای خوشه داشتهاند (تصویر .)12
14
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ساختار فکری علم اطالعات
و دانششناسی از نظر
"دیداریسازی حوزه دانش"

تصوير  .١٢ساختار شبكه همرخدادي كليدواژههاي خوشه  ٩در نماي خﻂ زمان

تصویر  .12ساختار شبکه همرخدادی کلیدواژههای خوشه  9در نمای خط زمان
 حوزهﻫاي پژوﻫشي فعال /مباحث داغ

پژوهشی فعال/
براي •حوزه
مباحثدرداغتحليل همرخدادي كليدواژهها ،شاخﺺ شكوفايي رخداد
پژوهشي فعال
هایحوزههاي
شناسايي

الگوريتم
برحسﺐ
ايران
شناساییهاي
كليدواژههاي مقاله
شاخصاز
شد .هدف
اسﭙيﺲ
تحلیلنرمهافزمار سايت
كلينبرگ ٢در
تحليلها،
کلیدواژه
رخدادی
فعال در
پژوهشی
های
حوزه
برای

متون
نرمدر
خاص
الگوریتمكليدواژهها
به استفاده از
ایراننويسندگان
هایتوﺟه
شانﺲ و
رخداداين مفهوم
كليدواژه در
شكوفايي
افزار
کلینبرگي 1در
برحسب
افزايشمقاله
کلیدواژ،ههای
شکوفایی

طي يك بازه زماني كوتاه است كه در اصطﻼح از آن به مباحث داغ رشته تعبير ميشود .وﺟود چنين واژگاني در

سایتاسپیس تحلیل شد .هدف از شکوفایی کلیدواژه در این مفهوم ،افزایش شانس و
توجه نویسندگان به استفاده از کلیدواژههای خاص در متون طی یک بازه زمانی کوتاه
زماني كوتاه حكايت ميكند وﺟود روندهاي موضوعي نوظهور در حوزه مطالعاتي بررسيشده را نيز نشان
است که در اصطالح از آن به مباحث داغ رشته تعبیر میشود .وجود چنین واژگانی
ميدهد.
در شبکه همرخدادی کلیدواژهها ،ضمن آنکه از وقوع "تغییرات سریع" 2در آن حوزه
روندهایها موضوعی
وجود
کند
حکایت می
کوتاه
بازهيزمانی
خاص .در
رخداد كليدواژه
شكوفايي
برحسﺐ
مطالعات ايران
پژوهشي فعال
یکحوزهها
شناسايي
مطالعاتی جدول ٤
کليدواژههﺎ
دهد .ﺷکوفﺎيﯽ
ی ٠٣
نشان م٠٤
٠٥ ٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
١٠
١١
١٢
١٣ ١٤
١٥ ١٦
حوزه مطالعاتی بررسیشده را نیز
نوظهور در
Internet
٧/٨٧

شبكه همرخدادي كليدواژهها ،ضمن آنكه از وقوع "تغييرات سريع"٣در آن حوزه مطالعاتي خاص در يك بازه

٦/٧٥
٤/٥٧
٣/٩٤

World Wide Web
User study
Search engine

جدول  .4شناسایی حوزههای پژوهشی فعال مطالعات ایران برحسب شکوفایی رخداد کلیدواژهها
16

شکوفاییشناسي ايران
اطﻼعات و دانش
دهد چهار
کلیدواژهها
علم 03
مطالعات 04
كاررفته06در 05
كليدواژه به07
08 09
نشان مي 10
گونه كه13ﺟدول11 ٤12
15همان14

مشمول قاعده شكوفايي رخداد شدهاند كه درمجموع ،بهلحاظ بازه زماني ،محدوده سالهاي7/87
 ٢٠٠٣تا  ٢٠١٤راInternet
شامل ميشوند .اين بدان معناست كه در اين بازه زماني ،كليدواژههاي يادشده در صدر موضوعات توﺟهشده

World Wide Web 6/75
پژوهشگران اين رشته قرار داشته و بهنوعي ،زمينهساز شكلگيري روندهاي نوظهور در رشته علم اطﻼعات و
4/57
User study
دانششناسي ايران بودهاند .شكوفايي رخداد كليدواژه " "User studyدر سالهاي  ٢٠١١تا  ٢٠١٤و فراواني
3/94
Search engine
كاربست اين كليدواژه در متون رشته را شايد بتوان به تغيير پارادايم از مطالعات نظاممدار به كاربرمدار طي

همانگونه که جدول  4نشان میدهد چهار کلیدواژه بهکاررفته در مطالعات علم
Abrupt changes
اطالعات و دانششناسی ایران مشمول قاعده شکوفایی رخداد شدهاند که درمجموع،
بهلحاظ بازه زمانی ،محدوده سالهای 15
 2003تا  2014را شامل میشوند .این بدان
معناست که در این بازه زمانی ،کلیدواژههای یادشده در صدر موضوعات توجهشده
پژوهشگران این رشته قرار داشته و بهنوعی ،زمینهساز شکلگیری روندهای نوظهور
در رشته علم اطالعات و دانششناسی ایران بودهاند .شکوفایی رخداد کلیدواژه
" "User studyدر سالهای  2011تا  2014و فراوانی کاربست این کلیدواژه در متون
Kleinberg

٢
٣

1. Kleinberg
2. Abrupt changes
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غالمرضا حیدری ،رسول زوارقی،
رضا مختارپور ،و علیاکرب خاصه

رشته را شاید بتوان به تغییر پارادایم از مطالعات نظاممدار به کاربرمدار طی سالیان
اخیر نسبت داد .نکته دیگر آنکه هر چهار کلیدواژهای که مشمول قاعده شکوفایی
شدهاند بهنوعی با یکدیگر بهلحاظ دامنه کاربرد قرابت دارند.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تالش شد تا بعضی از مهمترین تغییرات بهوقوعپیوسته در ساختار
فکری مطالعات علم اطالعات و دانششناسی ،از نظر تحلیل همرخدادی کلیدواژه با
رویکرد دیداریسازی حوزه دانش معرفی شوند .در مطالعات همرخدادی فرض بر این
است میان عناصر دانش ارتباط موضوعی و روششناختی وجود دارد و هدف از انجام
چنین مطالعاتی ،کنکاش در ساختار درونی حوزههای موضوعی ،و شناسایی الگوها
و روندهای علمی از دل دادههای کتابشناختی است .کالون و همکاران ()1983
در پاسخ به توسعه نقشههای هماستنادی اسمال در ،1973موضوع توسعه نقشههای
همواژگانی را جایگزینی برای مطالعه روابط معنایی در متون علمی و فناوری پیشنهاد
کردند .نتایج تحلیل وضعیت ساختاری شبکه همرخدادی کلیدواژههای مدارک علم
اطالعات و دانششناسی نشان داد شبکه ذکرشده گرچه بهلحاظ دو ویژگی همگنی
(سیلهوئت) و پویاییشناسی (ماجوالریتی) وضعیت مقبولی دارند ،شواهد امر از
نوپابودن این شبکه خبر میدهد؛ بهطوریکه از مجموع  257گره حاضر در فرایند
تحلیل 71 ،گره در سالهای  2000تا  2009قرار دارند .یافتههای تحلیل خوشهای
شبکه همرخدادی کلیدواژهها در نرمافزار سایتاسپیس در بازه زمانی  1970تا ،2016
 10خوشه با موضوع "مطالعات کاربران و نظامها"" ،همکاری علمی"" ،ارزیابی
تولیدات علمی"" ،بهرهوری و اثربخشی علمی"" ،سازماندهی اطالعات"" ،ربط"،
"اینترنت و مطالعات وب"" ،مجموعهگستری"" ،فناوری اطالعات و ارتباطات" ،و
"مبانی سنجش علم" را شناسایی کرد .نتایج تحلیل خوشهای نشان میدهد کانونهای
اصلی پژوهش در بازه زمانی بررسیشده ذیل دو عنوان کلی "مطالعات سنجش علم"
و "مطالعات اطالعات" قرار گرفتهاند که سهم هریک از این دو کانون پژوهش از
کل خوشههای شناساییشده بهترتیب 4 ،و  5خوشه است .در نتایج پژوهشهای
آستروم ( ،)2002جانسنز و همکاران ( ،)2006جانسنز و همکاران ( ،)2008تونتا
و دوزیول ( ،)2010خاصه ( ،)1394و مصطفوی و همکاران ( )1396نیز بر اهمیت
تخصص مطالعات سنجش علم در میان دیگر حوزههای پژوهشی تأکید شده است.
البته بررسیها نشان میدهد سهم مطالعات کتابسنجی در دهههای  ،70 ،60و 80
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ساختار فکری علم اطالعات
و دانششناسی از نظر
"دیداریسازی حوزه دانش"

میالدی ناچیز بوده است (مختارپور و حیدری .)1396 ،از سوی دیگر ،تمرکز علم
اطالعات و دانششناسی بر گردآوری ،سازماندهی ،و اشاعه اطالعات نیز در سالهای
اخیر ،پژوهشگران این رشته را ناگزیر کرده است به مقوله کلیدی اطالعات توجه کنند
(کاپورو و یورلند.)2003 ،1
طبق بررسیهای انجامشده از ماهیت خوشههای همواژگانی ،عنوان بزرگترین
خوشه برحسب تعداد گرهها ،به خوشه "مطالعات کاربران و نظامها" و عنوان
قدیمیترین خوشه براساس میانگین سال تشکیل به "همکاری و روابط علمی"
تعلق گرفته است .ازجمله نکات درخور تأمل در تحلیل گرههای محوری شبکه
همرخدادی کلیدواژهها ،ثبتنکردن هرگونه نمره مرکزیت برای واژه "کتابخانه" است
که نشان میدهد این واژه ،باوجود برخورداری از فراوانی رخداد ،نقش محوری خود
را در مدارک علم اطالعات و دانششناسی ایران در بازه زمانی بررسیشده از دست
داده است .نتایج پژوهش ساگیموتو و همکاران ( )2011بر  3121رساله دکترای
ارائهشده در سالهای  1930تا  2009رشته علوم کتابداری و اطالعرسانی در امریکای
شمالی ،و مصطفوی و همکاران ( )1396با محوریت بررسی ساختار واژگان مقاالت
علم اطالعات و دانششناسی در دوره قبل و بعد از پیدایش وب ،بر کمرنگشدن
نقش مفهوم کتابخانه در پژوهشهای رشته صحه میگذارد.
نتایج تحلیل شاخص شکوفایی رخداد کلیدواژهها در شبکه بررسیشده با
هدف شناسایی حوزههای پژوهشی فعال و رصد تغییرات سریع رشته نشان داد
کلیدواژههای "اینترنت"" ،وب جهانگستر"" ،مطالعات کاربران" ،و "موتورهای
جستجو" بهترتیب ،بیشترین توجه پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی را
بهخود اختصاص دادهاند و در زمره مباحث داغ رشته در بازه زمانی بررسیشده
بهشمار میآیند .یافتههای پژوهش میلوژویچ و همکاران ( )2011در بحث شناسایی
تغییرات سریع بهوقوعپیوسته در ساختار علم اطالعات ،گرچه بهلحاظ بازه زمانی با
پژوهش حاضر متفاوت است ،ازحیث شناسایی تمرکز روند تغییرات سریع مطالعات
رشته بر مقوله اینترنت ،میتواند این بخش از یافتههای پژوهش حاضر را تأیید کند.
مآخذ

خاصه ،علیاکبر ( .)1394ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشی :مطالعه هم استنادی،

هم نویسندگی ،و هم واژگانی تولیدات علمی براساس رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری سازی
علم .پایاننامه دکتری ،دانشگاه پیام نور ،مشهد.

1. Capurro & Hjorland
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، رسول زوارقی،غالمرضا حیدری
 و علیاکرب خاصه،رضا مختارپور
 تحلیل ساختار.)1396(  محمد، فریده؛ و توکلیزاده راوری، اسماعیل؛ عصاره،مصطفوی
واژگان و مفاهیم مقاالت علم اطالعات و دانششناسی براساس تحلیل شبکه اجتماعی در وبگاه

23 ، تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی.علوم در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب
.264-237 ،)2(
 روششناسى پژوهش در علم اطالعات و.)1396(  غالمرضا، رضا؛ حیدرى،مختارپور
،)2( 28 ، مطالعات ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات. رویکرد کتابشناختى:دانششناسى
.84-61
 چشماندازی بر مبانی نظری.)1390(  فاطمه، غالمرضا؛ و فهیمنیا، رسول؛ فدایی،زوارقی
.37-13 ، )57( 45 ، تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.مص ّورسازی دانش

.) روابط و ریشهها، مبانی، آشنایی با علمسنجی (مفاهیم.)1392(  عبدالرضا،نوروزی چاکلی
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