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ساختار فکری علم اطالعات و دانش شناسی
از نظر "دیداری سازی حوزه دانش"

غالمرضا حیدری | رسول زوارقی 
رضا مختارپور | علی اکبر خاصه

هدف: شناسایی الگوها و روندهای موضوعی مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی 

ایران و سیر تغییرات انجام شده در ساختار نظری این حوزه.

روش شناسی: با استفاده از هم رخدادی کلیدواژه و با رویکرد مبتنی بر دیداری سازی 

حوزه دانش براساس کلیدواژه ها، ساختار فکری علم اطالعات و دانش شناسی مطالعه 

شده است. جامعه  پژوهش متامی مقاالت پژوهشی و مجموعه مقاالت هامیش هاست 

و  اطالعات  علم  مجالت  در  ایران  پژوهشگران  از   2016 تا   1970 سال های  در  که 

دانش شناسی منترش و در وب گاه علوم منایه شده است. برای تحلیل و دیداری سازی 

شبکه هم واژگانی مطالعات ایران نیز از نرم افزار سایت اسپیس استفاده شد.

یافته ها: تحلیل خوشه ای به شناسایی 10 خوشه انجامید و درمجموع، مشخص شد 

کانون های اصلی پژوهش ذیل دو عنوان کلی "مطالعات سنجش علم" و "مطالعات 

اطالعات" قرار گرفته اند که سهم هریک از این دو کانون پژوهش از کل خوشه های 

شناسایی شده به ترتیب، 4 و 5 خوشه است. بزرگ ترین خوشه برحسب تعداد گره ها، 

"مطالعات کاربران و نظام ها" و قدیمی ترین خوشه براساس میانگین سال تشکیل، 

نتایج تحلیل شاخص شکوفایی رخداد کلیدواژه ها نشان داد  بود.  "همکاری علمی" 

کلیدواژه های "اینرتنت"، "وب جهان گسرت"، "مطالعات کاربران"، و "موتورهای جستجو" 

به ترتیب، بیشرتین توجه پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی را به خود جلب 

کرده اند و در زمره مباحث داغ رشته در بازه زمانی بررسی شده هستند.

دانش شناسی  و  اطالعات  علم  مدارک  کلیدواژه های  هم رخدادی  شبکه  نتیجه گیری: 

ایران شبکه ای نوپاست؛ به طوری که از مجموع 257 گره حارض در فرایند تحلیل، 71 

گره در سال های 2000 تا 2009 واقع شده اند. ازجمله نکات درخور تأمل در تحلیل 

گره های محوری شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها، ثبت نکردن هرگونه منره مرکزیت برای 

واژه "کتابخانه" است که نشان می دهد این واژه، باوجود برخورداری از فراوانی رخداد، 

نقش محوری خود را در مدارک علم اطالعات و دانش شناسی ایران در این بازه زمانی 

از دست داده است.

روندهای موضوعی، دیداری سازی حوزه دانش، تحلیل هم واژگانی، علم اطالعات و 
دانش شناسی، سایت اسپیس
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مقدمه 
داده های  نظر  از  مطالعاتی  حوزه های  موضوعی  روندهای  تحلیل  و  شناسایی  لزوم 
از  بعد،  به   1970 دهه  از  تا  داشت  آن  بر  را  علم سنجی  متخصصان  کتاب شناختی، 
قابلیت تحلیل های هم رخدادی برای ترسیم و تحلیل الگوهای مبتنی بر ساختار فکری 
ذیل  که  علم  مطالعات  نوبنیاد  زمینه های  از  یکی  میان،  این  در  کنند.  استفاده  دانش 
حوزه علم سنجی قرار می گیرد و نگاه بسیاری از فعاالن مطالعات علم را در سالیان 
اخیر به خود جلب کرده است "دیداری سازی حوزه دانش"5 است که قصد دارد با 
تلفیق رویکردهای کّمی و کتاب شناختی برخاسته از پژوهش های علم سنجی با آرای 
فیلسوفان و جامعه شناسان علم، به اهداف مطالعه کنندگان علم در راستای شناسایی 
الگوهای نهفته در پس داده های کتاب شناختی عمل کند. خاستگاه فکری این حوزه 
دیدگاه  از  علم  ساختار  ترسیم  و  تحلیل  پژوهش های  سلسله  در  باید  را  نوظهور 
مطالعات هم آیندی جستجو کرد که نخستین بار در سال های آغازین دهه 70 میالدی 
و با محوریت آرای هنری اسمال6 آغاز شد. مطالعات افرادی همچون اسمال )1973(؛ 
و  ترنر،  کورتیال،  کالون،  )1981(؛  گریفیث8  و  وایت  )1974(؛  گریفیث7  و  اسمال 
و  )1998(؛  و مک کین11  وایت  )1984؛ 1986؛ 1990(؛  )1983(؛ مک کین10  بوئین9 
درنهایت چن12 )2004؛ 2006( هریک به سهم خود نقش بسزایی در پیشبرد اهداف 
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ترسیم و تحلیل ساختار فکری از نظر داده های کتاب شناختی تا به امروز داشته اند. 
این حوزه نوظهور که کاربرد عمده اي در سیاست گذاري علم و فناوري دارد درصدد 
است جامعه شناختي ساختار علم و روند ظهور، رشد، و افول علم را در رشته ها و 
حوزه هاي موضوعي و تخصص هاي مختلف بررسی کند )زوارقی، فدایی، و فهیم نیا، 
1390(. این حوزه را یکی از مهم ترین پیشرفت های حوزه علم سنجی در سالیان اخیر 
می دانند )نوروزی چاکلی، 1392(. در این بین، پژوهش  های متعددی نیز با محوریت 
انجام شده است که  دانش  شناسی  اطالعات و  مطالعات علم  تحلیل ساختار فکری 
دومور2  و  گلزنل،  لتا،  جانسنز،  )2002(؛  آستروم1  پژوهش  به  می توان  جمله  آن  از 
)2006(؛ جانسنز، گلزنل، و دومور3 )2008(؛ تونتا و دوزیول4 )2010(؛ ساگیموتو، 
چائوکن، راسل، و بیچوسکی5 )2011(؛ میلوژویچ، ساگیموتو، یان، و دینگ6 )2011(؛ 

خاصه )1394(؛ و مصطفوی، عصاره، و توکلی  زاده راوری )1396( اشاره کرد.
ازآنجاکه در ترسیم ساختار فکری و روند تکامل حوزه های موضوعی از روش های 
مختلف هم آیندی بهره گرفته می شود )چانگ، هوانگ، و لین7، 2015(، نگاه پژوهش 
حاضر به ترسیم ساختار فکری مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی از نظر تحلیل 
شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مدارک ذکرشده معطوف شده و درصدد پاسخ گویی 

به این پرسش هاست:
− شاخص ترین و محوری ترین مفاهیم مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی ایران 	

تا 2016  بازه زمانی 1970  فراوانی رخداد و مرکزیت در  براساس دو شاخص 
کدام اند؟

− مهم ترین حوزه های پژوهشی علم اطالعات و دانش شناسی ایران از نظر تحلیل 	
خوشه ای شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها در بازه زمانی 1970 تا 2016 کدام اند؟

− فعال ترین حوزه های پژوهشی یا مباحث داغ علم اطالعات و دانش شناسی ایران 	
تا   1970 زمانی  بازه  در  کلیدواژه ها  هم رخدادی  شبکه  تحلیل خوشه ای  نظر  از 

2016 کدام اند؟

روش شناسی
در پژوهش حاضر، به روش هم رخدادی کلیدواژه و با رویکرد دیداری سازی حوزه 
ایران در وب گاه  دانش شناسی  اطالعات و  دانش، ساختار موضوعی مطالعات علم 
علوم تحلیل شده است. در تحلیل هم واژگانی فرض بر این است که پربسامدترین 
واژه ها در مقایسه با واژه های کم بسامد، تأثیر بیشتری بر یک حوزه داشته اند. همچنین، 
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تحلیل هم واژگانی این امکان را پیش  روی ما قرار می دهد تا خوشه های موضوعی 
در حال ظهور و خوشه های توسعه یافته را در راستای پیش بینی مسیر پژوهش های 
و  پژوهشی  مقاالت  تمام  پژوهش  جامعه   .)2010 سو1،  و  )لی  کنیم  مشخص  آتی 
پژوهشگران  از   2016 تا   1970 سال های  در  که  همایش هاست  مقاالت  مجموعه 
نمایه  علوم  وب گاه  در  و  منتشر  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  مجالت  در  ایران 
شده اند. معیار انتخاب سال شروع تحلیل، انتشار نخستین مقاله در مجموعه داده ها 
بوده است. با توجه به اینکه در مطالعات علم سنجی، نحوه انتخاب جامعه پژوهش 
و دالیل توجیهی آن نقش بسزایی در درستی و نادرستی نتایج نهایی فرایند تحلیل 
مجالت  نخست،  کرد:  انتخاب  هسته  مجالت  برای  را  معیار  دو  پژوهشگر  دارد، 
مدنظر بی گمان در دسته بندی موضوعی گزارش استنادی مجالت پایگاه جی سی آر2 
اینکه  دوم  معیار  و  باشند  شده  فهرست  کتابداری"3  و  اطالعات  "علم  عنوان  ذیل 
به طور هم زمان، در سه نمایه نامه تخصصی لیزا4، لیزتا5، و للیز6 نمایه شده باشند. این 
شاخص به این دلیل انتخاب شد که با توجه به احتمال قرارگرفتن هم زمان برخی 
مجالتی  فقط  مجالت،  استنادی  گزارش  موضوعی  دسته بندی  چندین  در  مجالت 
مالک عمل پژوهشگر قرار گیرند که با محوریت حوزه علم اطالعات و دانش شناسی 
 42 پایگاه جی سی آر،  در  موجود  مجموع مجالت  از  درنهایت،  باشند.  منتشر شده 
نام  تغییر  مجالت  نام  یک دست سازی  از  پس  که  بودند  شرایط  حائز  مجله  عنوان 
داده های  گردآوری  شدند.  گنجانده  تحلیل  فرایند  در  آنها  از  عنوان   35 داده شده، 
پژوهش از وب گاه علوم در 27 سپتامبر 2017 درنهایت، 300 رکورد را شناسایی و 
اطالعات و  مطالعات علم  دیداری سازی  به  مربوط  تحلیل های  تمامی  بازیابی کرد. 
انجام شده است که چن )2013،  نرم افزار سایت اسپیس7  به کمک  نیز  دانش شناسی 
روشی  فراهم کردن   -1 است:  کرده  طراحی  عمده  هدف  دو  با  را  آن   )321 ص 
متون  ساختار  پیمایش  و  مرور  مبتنی بر  سنتی  پژوهش های  تکمیل  برای  محاسباتی 
علمی و 2- آمادگی الزم برای شناسایی پارادایم های علمی با الهام از مدل پیشرفت 
علمی توماس کوهن از نظر رویکردهای علم سنجی. فرایند عمومی تحلیل در این 
نرم افزار در شش مرحله انجام می شود: 1( تعیین حوزه دانش، 2( گردآوری داده ها، 
3( تعیین "بُرش های زمانی"8، 4( تعیین حد آستانه، 5( هرس و ادغام9، و 6( ترسیم 

نقشه10 )چن، 2004؛ 2006(.
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یافته ها
− شاخص ترین و محوری ترین مفاهیم مطالعات ایران 	

بازیابی رکوردهای ایران در وب گاه علوم براساس محدودسازی دامنه کشورها به 
ایران حاکی از آن بود که در 35 عنوان مجله علم اطالعات و دانش شناسی در بازه 
تحلیلی پژوهش حاضر درمجموع، 300 مقاله منتشر شده که نقطه شروع این روند 
نیز 1970 بوده است. به بیانی دیگر، همان گونه که نمودار 1 نشان می دهد تا پیش از 
1970 عماًل هیچ گونه حضوری برای پژوهشگران ایران در وب گاه علوم ثبت نشده 
که این موضوع یکی از محدودیت های پژوهش حاضر است. سیر انتشار مقاله های 
متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی ایران، باوجود کم رنگی، روندی مستمر و 
روبه رشد را به ویژه از 2002 پشت سر گذاشته است. باالترین فراوانی مقاله ها در بازه 

زمانی بررسی شده نیز در 2010 با 39 عنوان مقاله بوده است.

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

خوشه ای  تحلیل  قابلیت  طریق  از  پژوهش،  پرسش های  به  پاسخ گویی  برای 
تحلیل  براساس  ایران  مطالعات  هم واژگانی  خوشه های  مهم ترین  سایت اسپیس، 
هم رخدادی کلیدواژه ها شامل "کلیدواژه های نویسندگان و پالس"1، شناسایی و عناصر 
پژوهش  هم رخدادی  تحلیل های  تمامی  در  شد.  مشخص  آنها  زمانی  و  ساختاری 
حاضر، از سنجه مرکزیت بینابینی به عنوان ابزاری برای شناسایی "نقاط عطف"2 فکری 
ایفا  هم رخدادی  شبکه  در  محوری  نقش  که  است  شده  استفاده  واسط  گره های  و 
ِگِرهی خاص  برای  باال  مرکزیت  نمره  دانش،  دیداری سازی حوزه  نظر  از  می کنند. 

1. Author keywords & 
keywords plus

2. Turning points



44
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397( 

غالمرضا حیدری، رسول زوارقی، 
رضا مختارپور، و علی اکرب خاصه

در شبکه هم رخدادی، ناظر به "قابلیت پوشش مرزی"1 آن گره در ظهور "ابداعات 
تغییرپذیر"2 است )چن و همکاران، 2009(. از سوی دیگر، نمره شکوفایی3 رخداد باال 
برای هر واژه، به منزله حوزه های پژوهشی فعال تعبیر می شود. جدول 1 مشخصات 
ساختاری شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها و جدول 2 آمار پربسامدترین واژگان علم 

اطالعات و دانش شناسی ایران را در بازه زمانی بررسی شده نشان می دهد. 

جدول 1. مختصات ساختاری شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مقاله ها 
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مطابق جدول 1، میانگین نمره مربوط به درجه همگنی عناصر شبکه هم رخدادی 
کلیدواژه ها )سیلهوئت(4 عدد 0/729 را نشان می دهد و با توجه به اینکه عددی رو 
به باال و نزدیک به یک است این مفهوم را تداعی می کند که می توان با حد مقبولی 
خوشه های  از  هریک  در  موجود  عناصر  همگنی  و  تشابه  میزان  درباره  قطعیت  از 
هم رخدادی کلیدواژه های ایران اظهارنظر کرد. نمره ماجوالریتی5 شبکه نیز با توجه به 
نزدیک بودن آن به عدد 1 نمره پذیرفتنی به لحاظ پویایی شناسی شبکه هم واژگانی و 
قابلیت تقسیم پذیری گره های شبکه به گروه های مختلف محسوب می شود. شبکه ای 
را که ماجوالریتی مقبولی دارد می توان به خوشه هایی با مرزهای مشخص تقسیم کرد 

و شبکه هم رخدادی کلیدواژه های پژوهش حاضر، چنین قابلیتی را دارد.
تصویر 1 ناظر به شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها در مطالعات ایران است که در 
8 بازه زمانی شش ساله و بر مبنای انتخاب 50 گره برتر به ازای هر بازه زمانی ترسیم 

شده است.  1. Boundary spanning 
potentials

2. Transformative 
discoveries

3. Burstness
4. Silhouette
5. Modularity
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تصویر 1. شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مقاله ها در نمای گره های شاخص )2016-1970(

شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها در تصویر 1 مبتنی بر فراوانی رخداد کلیدواژه هاست 
و ابعاد هر گره به منزله میزان فراوانی آن گره در شبکه هم رخدادی است. منظور از 
"گره های شاخص"1 گره هایی است که بیشترین میزان فراوانی هم رخدادی را دارند. 
بیشترین   "Iran" واژه  می دهد  نشان  تصویر  که  همان گونه  رخداد،  فراوانی  به لحاظ 
رخداد را میان مقاله های علم اطالعات و دانش شناسی ایران در بازه زمانی بررسی شده 
دارد و بعد از آن، واژگان "Science" و "Impact" در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 
بررسی  ها نشان داد از مجموع 257 گره حاضر در فرایند تحلیل، 71 گره در سال های 
2000 تا 2009 قرار دارند که این موضوع، نوپابودن ساختار فکری منتج از تحلیل 
زمانی  بازه  در  را  دانش  شناسی  و  اطالعات  علم  کلیدواژه  های  هم  رخدادی  الگوی 

بررسی شده نشان می دهد.
 

1. Landmark nodes
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جدول 2. فراوانی رخداد و نمره مرکزیت کلیدواژه های باالتر از 10 رخداد

ازجمله نکات تأمل برانگیز این است که از مجموع 10 کلیدواژه پربسامد نخست 
که اسامی آنها در جدول 2 آمده، فقط یکی از آنها نمره باال در زمینه مرکزیت بینابینی 
شبکه  در  واژه  هر  رخداد  یا  فراوانی  افزایش  که  معناست  بدان  این  و  است  داشته 
تبدیل شدن  به  لزومًا  ایران  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  کلیدواژه های  هم رخدادی 
آن واژه به عنصری محوری و واسط در شبکه هم رخدادی واژگان منجر نشده است.
ایران  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  مطالعات  محوری"1  "نقاط   ،2 تصویر  در 
گره ها  فونت  اندازه  می شود.  داده  نشان  کلیدواژه ها  هم رخدادی  تحلیل  نظر  از 
واژه های  نظر،  این  از  که  است  گره  هر  بینابینی  مرکزیت  نمره  به  ناظر  تصویر  در 
و  ،"Information retrieval"  ،"Citation analysis"  ،"Behavior"  ،"Pattern" 

خوشه

#
فراوانیکلیدواژه

مرکزیت 

بینابینی

سال 

رخداد

خوشه

#
فراوانیکلیدواژه

مرکزیت 

بینابینی

سال 

رخداد

3Iran660/0720041Article140/072007

1Science330/0820024Publication130/0132005

7Internet280/0720031Performance130/072008

1Impact250/0720020User60/032006

0"Information 
retrieval"260/1320048Student120/042007

5Search engine200/1320037Journal120/102005

1Information200/0320079Digital library120/012006

8Library190/0020071communication120/022007

1Citation170/0320070"Pattern"110/262007

3
 Academic

library
160/0020104University100/062003

1Model150/0320071System100/032007

0
 World Wide

Web
140/02200410Scientometrics100/042010

7
"Citation 

analysis"
140/1520054Librarian100/002008

1. Pivotal nodes
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این  زمانی،  به لحاظ  دارند.  قرار  پنجم  تا  اول  جایگاه  در  به ترتیب،   "Search engine"
نقاط محوری در بازه زمانی پنج ساله، یعنی سال های 2003 تا 2007 به وقوع پیوسته اند. 
ازجمله نکات درخور توجه در تحلیل گره های محوری شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها، 
ثبت نکردن هرگونه نمره مرکزیت برای واژه "کتابخانه" است و این موضوع می تواند 
بیانگر آن باشد که این واژه، باوجود داشتن فراوانی رخداد، نقش محوری خود را در 
مدارک علم اطالعات و دانش شناسی ایران در بازه زمانی بررسی شده از دست داده است.

تصویر 2. شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مقاله ها برحسب نمره مرکزیت بینابینی )گره  های محوری(

− خوشه های هم واژگانی مطالعات ایران/ مهم ترین حوزه های پژوهشی	
برای شناسایی کانون های پژوهش علم اطالعات و دانش شناسی ایران از نظر تحلیل 
نرم افزار  در  مطالعات  این  هم واژگانی  خوشه های  کلیدواژ ها،  هم رخدادی  شبکه 
برای  در سایت اسپیس  آن 10 خوشه شناسایی شد.  به دنبال  و  تحلیل  سایت اسپیس 
از ابزارهای سه گانه  یکی  معمول، به کمک  برحسب  شناسایی ماهیت هر خوشه، 
اصطالح برای هر خوشه انتخاب می شود. نرم افزار  برچسب گذاری، مناسب ترین 
کلیدواژه ها، و  عناوین،  سایت اسپیس این قابلیت را دارد تا عبارات اسمی را از 
چکیده مقاالت استناددهنده به هر خوشه استخراج کند؛ سپس عبارات ذکرشده را 
از طریق یکی از سه الگوریتم "ال ال آر"1، "نمایه سازی معنایی پنهان"2، و "اطالعات 
متقابل"3 نمایش دهد. با این حال، با توجه به آنکه برچسب گذاری خودکار خوشه ها 
براساس هر سه نوع الگوریتم یادشده به تولید برچسب های معنادار منجر نشد، فرایند 
برچسب گذاری خوشه های هم رخدادی کلیدواژه ها به شکل دستی و براساس قضاوت 

1. Log-Likelihood Ratio 
(LLR)

2. Latent Semantic Indexing 
(LSI)

3. Mutual Information (MI)
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5 نفر از متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی ایران از محتوای هر خوشه انجام شد. 
جدول 3 به مختصات کلی خوشه های هم واژگانی یا به تعبیری، مهم ترین حوزه های 
پژوهشی مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی ایران اشاره دارد که برحسب تعداد 
کلیدواژه های موجود در هر خوشه به شکل نزولی مرتب شده اند. در برخی خوشه ها، 
عالوه بر کلیدواژه های اصلی و مهم، گاهی کلیدواژه هایی قرار گرفته بودند که به نظر 
موضوع  این  البته  ندارند.  خوشه  آن  موضوع  با  مستقیمی  معنایی  ارتباط  می رسید 
کلیدواژه های  به  پژوهشگران  زیرا  نیست؛  غریب  چندان  هم واژگانی  تحلیل های  در 
ذکرشده توجه اندکی داشته اند و کلیدواژه ها از نظر فراوانی هم واژگانی و نیز ضریب 
همبستگی در مقایسه با سایر کلیدواژه های آن خوشه در مقام تأثیرگذاری پایین تری 
قرار دارند )هیو، هیو، دنگ، و لیو1، 2013(. بنابراین، در جدول 3 فقط به مهم ترین 
کلیدواژه های هر خوشه اشاره شده است. نکته دیگر آنکه در نرم افزار سایت اسپیس، 

بزرگ ترین خوشه با عالمت 0 # از سایر خوشه ها متمایز می شود.

جدول 3. مختصات کلی خوشه های هم رخدادی کلیدواژه های مطالعات ایران

خوشه

#

اندازه 

خوشه
سیلهوئت

میانگین سال 

تشکیل
موضوع اصلی خوشه

گزیده کلیدواژهای هر 

خوشه 

0270/6572009
مطالعات کاربران و 

نظام ها

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

همکاری علمی1250/722007

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

2200/7312011
 بهره وری 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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خوشه

#

اندازه 

خوشه
سیلهوئت

میانگین سال 

تشکیل
موضوع اصلی خوشه

گزیده کلیدواژهای هر 

خوشه 

3200/8262010
 ارزیابی بروندادهای 

علمی

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

سازماندهی اطالعات4190/7582010

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

ربط 5190/8022010

Image retrieval, 
Relevance criteria, 
Users criteria, 
Judgment 

6170/9022009
اینرتنت و مطالعات 

وب

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

7150/7872010
کتابخانه و 

مجموعه گسرتی

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

8120/8932011
فناوری اطالعات و 

ارتباطات

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

#

اندازه 

خوشه
سیلهوئت

میانگین سال 

تشکیل
موضوع اصلی خوشه

گزیده کلیدواژهای هر 

خوشه 

مبانی سنجش علم9110/9292010

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

همان گونه که میانگین سال تشکیل خوشه های ده گانه شبکه هم رخدادی واژگان 
سال های  در  یادشده  خوشه های  می دهد  نشان  ایران  دانش شناسی  و  اطالعات  علم 
2007 تا 2011 تشکیل شده اند؛ به طوری که خوشه 1 با موضوع "همکاری علمی"، 
قدیمی ترین خوشه در شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مطالعات ایران است و سهم 
سال های 2009، 2010، و 2011 از خوشه های هم رخدادی، به ترتیب، دو، پنج، و دو 
خوشه است. از این رو، بیشترین خوشه های هم رخدادی کلیدواژه های مطالعات ایران 
به طور میانگین در 2010 تشکیل شده است. ذکر این مطلب الزم است که براساس 

نتایج به دست آمده، هیچ گونه خوشه ای برای 2008 ثبت نشده است. 
واژگان  هم رخدادی  خوشه های  تحلیل  نتایج  فکری  ساختار  دقیق تر  بررسی 
را  ایران  هم واژگانی  ده گانه  خوشه های  محتوای  است  آن  از  حاکی  ایران  مطالعات 
این  بر  کرد.  خالصه  کلی  خوشه  دو  قالب  در  اصالح،  و  حذف  کمی  با  می توان 
اساس، از مجموع 10 خوشه شناسایی شده، چهار خوشه )1، 2، 3، و 9( ذیل عنوان 
کلی "مطالعات سنجش علم"1، و پنج خوشه )0، 4، 5، 6، و 8( نیز که با محوریت 
بازیابی اطالعات"، "سازماندهی  موضوعاتی همچون "رفتار اطالعاتی"، "ذخیره و 
اطالعات"، و "فناوری اطالعات" شکل گرفته اند ذیل عنوان "مطالعات اطالعات"2 

قرار می گیرند. 
در  خوشه  هر  ویژگی های  به  تحلیل،  فرایند  بیشتر  هرچه  بسط  برای  ادامه،  در 
نمای خط زمان اشاره می شود. شایان ذکر است دیداری سازی های مبتنی بر خطوط 
زمانی، نقشه هایی از موجودیت های فردی ترسیم شده براساس زمان هستند که برای 
مصّورسازی تغییرات پویایی شناختی موجود در یک حوزه موضوعی به ویژه در 
دوره های زمانی که حوزه رشد سریع داشته است و به هنگام تجزیه یک تخصص به 

سایر زیرتخصص ها، سودمند هستند. 
خوشه صفر: این خوشه، بزرگ ترین خوشه یا کانون پژوهش در شبکه هم رخدادی 

1. Metric studies
2. Information studies
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نشان  کلیدواژه ها  بررسی  دارد.  کلیدواژه   27 و  است  ایران  مطالعات  کلیدواژه های 
نظام های  و  کاربران  مطالعات  با  مرتبط  با محوریت موضوعات  این خوشه  می دهد 
اطالعاتی شکل  گرفته است و نخستین رخداد کلیدواژه در آن )World Wide Web( به 
2004 و جدیدترین رخداد )Search process( به 2014 برمی گردد. این خوشه حاوی 
 ،"Information search" ،"Information literacy" ،"Pattern" چهار گره محوری با نام های
و "Information seeking" است که باالترین نمرات مرکزیت بینابینی را در این خوشه 
 "Information  دارند. عنوان تنها گره شاخص در این خوشه نیز با 26 بار رخداد به

"retrieval تعلق گرفته است )تصویر 3(.

تصویر 3. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه صفر در نمای خط زمان

همکاری های  محوریت  با  موضوعاتی  کلیدواژه،   25 با  خوشه  این   :1 خوشه 
علمی دارد و زمان رخداد اولین واژه در آن به 2002 و آخرین رخداد نیز به 2013 
برمی گردد. باالترین فراوانی رخداد در این خوشه به واژه "Science" و باالترین نمره 

مرکزیت بینابینی نیز به واژه "Author" تعلق گرفته است )تصویر 4(.

تصویر 4. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 1 در نمای خط زمان

خوشه 2: همان گونه که از تصویر 5 برمی آید موضوعات و کلیدواژه های موجود 
شکل گیری  و  رشد  آغازین  مراحل  و  است  نیافته  تکامل  چندان  خوشه،  این  در 
اولین  می کند.  طی  ایران  مطالعات  کلیدواژه های  هم رخدادی  شبکه  در  را  خود 
 ،"Output" واژه  چهار  که  برمی گردد   2010 به  خوشه  این  در  کلیدواژه ها   رخداد 
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11 
 

  در نماي خط زمان صفري خوشه هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٣ تصوير
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غالمرضا حیدری، رسول زوارقی، 
رضا مختارپور، و علی اکرب خاصه

تصویر 5. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 2 در نمای خط زمان

خوشه 3: این خوشه، پربسامدترین واژه در شبکه هم رخدادی مطالعات ایران، 
یعنی واژه "Iran" را در خود جای داده است و به لحاظ فراوانی کلیدواژه ها در جایگاه 
چهارم قرار دارد. شبکه هم رخدادی در این خوشه که با محوریت تولید و انتشار آثار 
علمی شکل گرفته است از 2004 با رخداد واژه "Iran" آغاز و در 2015 به عبارت 
"Article processing charge" ختم شده است. منظور از این عبارت، وجهی است که 
ناشران "مجالت دسترسی آزاد"1 برای انتشار رایگان مقاله های علمی از نویسندگان 
نمره  باالترین  کنند.  تأمین  را  هزینه های خود  از  بخشی  تا  می گیرند  پژوهشگران  و 
مرکزیت بینابینی در این خوشه به واژه "Bibliometrics" تعلق گرفته است )تصویر 6(.

تصویر 6. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 3 در نمای خط زمان

خوشه 4: این خوشه متشکل از 19 کلیدواژه است که باالترین آمار رخداد و نمره 
مرکزیت بینابینی در آن به واژه "Search engine" تعلق گرفته است. مطابق تصویر 7، 
خوشه ذکرشده باوجود اینکه تاریخ اولین رخداد کلیدواژه در آن به 2003 برمی گردد 

چندان قوام یافته نیست.

1. Open access journals

 

12 
 

  در نماي خط زمان ٢ي خوشه هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٥ر تصوي

  

را در خود جاي  "Iran"ادي مطالعات ايران، يعني واژه رخدهم شبكهاين خوشه، پربسامدترين واژه در  :٣ خوشه

ادي در اين خوشه كه با رخدهم كهشبدر جايگاه چهارم قرار دارد.  هاكليدواژهفراواني  لحاظبهو است داده 

عبارت به ٢٠١٥آغاز و در  "Iran" واژهبا رخداد  ٢٠٠٤محوريت توليد و انتشار آثار علمي شكل گرفته است از 

"Article processing charge"  مجالت "ختم شده است. منظور از اين عبارت، وجهي است كه ناشران

تا بخشي از  گيرندميي علمي از نويسندگان و پژوهشگران هالهمقا انتشار رايگان براي ١"دسترسي آزاد

تعلق  "Bibliometrics"مركزيت بينابيني در اين خوشه به واژه  نمره هاي خود را تأمين كنند. باالترينهزينه

  .)٦(تصوير  گرفته است

  

 
  در نماي خط زمان ٣ ي خوشههاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٦ر تصوي

  

 واژه يني در آن بهمركزيت بيناب نمره كليدواژه است كه باالترين آمار رخداد و ١٩ن خوشه متشكل از اي :٤ خوشه

"Search engine"  .خداد راينكه تاريخ اولين  باوجود ذكرشده خوشه، ٧ تصوير مطابقتعلق گرفته است

  يافته نيست.چندان قوام گرددميبر ٢٠٠٣ كليدواژه در آن به

  

                                                           
١ Open access journals 
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  .)٦(تصوير  گرفته است

  

 
  در نماي خط زمان ٣ ي خوشههاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٦ر تصوي

  

 واژه يني در آن بهمركزيت بيناب نمره كليدواژه است كه باالترين آمار رخداد و ١٩ن خوشه متشكل از اي :٤ خوشه

"Search engine"  .خداد راينكه تاريخ اولين  باوجود ذكرشده خوشه، ٧ تصوير مطابقتعلق گرفته است
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١ Open access journals 
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ساختار فکری علم اطالعات 
و دانش شناسی از نظر 

"دیداری سازی حوزه دانش"

تصویر 7. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 4 در نمای خط زمان

کلیدواژه های  برای  نزدیک ترین موضوع  انجام شده،  بررسی های  5: طبق  خوشه 
موجود در خوشه 5 "ربط" )با 19 فراوانی( است. همان گونه که در تصویر 8 نمایش 
داده شده است خط زمانی تکامل این خوشه، پس از طی یک دوره زمانی هفت ساله 

در 2012 متوقف شده است.

تصویر 8. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 5 در نمای خط زمان

خوشه 6: این خوشه متشکل از 17 کلیدواژه است. نخستین واژه "Internet" و 
رخداد آن به 2003 برمی گردد که براساس آمار فراوانی رخداد، پربسامدترین واژه در 

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

تصویر 9. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 6 در نمای خط زمان

خوشه 7: واژگان موجود در این خوشه که متشکل از 15 کلیدواژه است عمدتًا به 
مبحث مجموعه گستری در کتابخانه ها اشاره دارد که یک بازه زمانی شش ساله، یعنی 
از 2007 تا 2013 را شامل می شود. پربسامدترین واژه در این خوشه با 19 فراوانی به 

"Library" تعلق گرفته است )تصویر 10(.

 

13 
 

  
  در نماي خط زمان ٤ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكه ساختار .٧ تصوير

  

 ١٩(با  "ربط" ٥ خوشهي موجود در هاكليدواژهترين موضوع براي ، نزديكشدهانجامهاي طبق بررسي :٥ خوشه

خط زماني تكامل اين خوشه، پس از طي يك  است نمايش داده شده ٨ گونه كه در تصويراست. همانفراواني) 

  متوقف شده است. ٢٠١٢ساله در فتهزماني  دوره

  

  
  در نماي خط زمان ٥ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٨ تصوير

  

كه  گرددميبر ٢٠٠٣آن به  رخداد و "Internet"واژه نخستين  .كليدواژه است ١٧اين خوشه متشكل از  :٦ خوشه

  .)٩(تصوير  ستهنيز  ٦ خوشهي موجود در هاواژهكليدآمار فراواني رخداد، پربسامدترين واژه در ميان  براساس

  

  
  در نماي خط زمان ٦ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .٩ر تصوي

  

گستري در است عمدتاً به مبحث مجموعهليدواژه ك ١٥واژگان موجود در اين خوشه كه متشكل از  :٧ خوشه

د. پربسامدترين واژه شوميرا شامل  ٢٠١٣تا  ٢٠٠٧ يعني ازساله، ششزماني  بازهكه يك  اشاره داردها كتابخانه

  .)١٠(تصوير  گرفته است تعلق "Library"فراواني به  ١٩در اين خوشه با 
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د. پربسامدترين واژه شوميرا شامل  ٢٠١٣تا  ٢٠٠٧ يعني ازساله، ششزماني  بازهكه يك  اشاره داردها كتابخانه
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غالمرضا حیدری، رسول زوارقی، 
رضا مختارپور، و علی اکرب خاصه

تصویر 10. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 7 در نمای خط زمان

خوشه 8: این خوشه با توجه به میانگین سال تشکیل )2011(، جزو خوشه های 
که  است  ایران  بخش  کلیدواژه های  هم رخدادی  شبکه  در  قوام نیافته  البته  و  نوپا 
فراوانی  باالترین  است.  گرفته  شکل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  محور  حول 
است و گرفته  تعلق   "Digital library" واژه  به  فراوانی   12 با  این خوشه  در   رخداد 

"Communication technology" با 7 فراوانی در مرتبه دوم قرار دارد )تصویر 11(.

تصویر 11. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 8 در نمای خط زمان

خوشه 9: این خوشه گرچه به لحاظ تعداد کلیدواژه، رتبه دهم را در میان خوشه های 
باالترین  نشان می دهد  نیز  دارد، همان گونه که جدول 3  ایران  مطالعات  هم واژگانی 
نمره سیلهوئت را در میان دیگر خوشه ها دارد به این معنا که درصد همگنی و تشابه 
واژگان موجود در خوشه مربوط به مبانی و شاخص های علم سنجی، به مراتب از سایر 
 "Impact factor" و "Scientometrics" خوشه های شناسایی شده بیشتر است. واژگان
در این خوشه به ترتیب، باالترین رخداد و باالترین نمره مرکزیت بینابینی را میان سایر 

کلیدواژه های خوشه داشته اند )تصویر 12(.

 

14 
 

  

  
  در نماي خط زمان ٧ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .١٠ تصوير

  

 شبكهنيافته در ي نوپا و البته قواماهشه)، جزو خو٢٠١١اين خوشه با توجه به ميانگين سال تشكيل ( :٨ خوشه

كه حول محور فناوري اطالعات و ارتباطات شكل گرفته است.  استي بخش ايران هاكليدواژهادي رخدهم

 واست تعلق گرفته  "Digital library"فراواني به واژه  ١٢باالترين فراواني رخداد در اين خوشه با 

"Communication technology"  ١١(تصوير  ي در مرتبه دوم قرار داردفراوان ٧با(.  

  

  
  در نماي خط زمان ٨ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .١١ تصوير

  

گاني مطالعات ايران واژهمي هاشهخو ميانتعداد كليدواژه، رتبه دهم را در  لحاظبهاين خوشه گرچه  :٩ خوشه

 معنابه اين  دارد هاشهديگر خو مياندر را سيلهوئت  نمره رينباالت دهدنيز نشان مي ٣گونه كه جدول همان ،دارد

مراتب از ساير بهجي، سنمهاي علمربوط به مباني و شاخص خوشهدرصد همگني و تشابه واژگان موجود در  كه

، ترتيببهدر اين خوشه  "Impact factor"و  "Scientometrics"است. واژگان  بيشترشده شناساييي هاشهخو

 .)١٢(تصوير  اندشتهي خوشه داهاكليدواژهساير  ميانمركزيت بينابيني را  نمره ين رخداد و باالترينباالتر
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  در نماي خط زمان ٧ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .١٠ تصوير

  

 شبكهنيافته در ي نوپا و البته قواماهشه)، جزو خو٢٠١١اين خوشه با توجه به ميانگين سال تشكيل ( :٨ خوشه

كه حول محور فناوري اطالعات و ارتباطات شكل گرفته است.  استي بخش ايران هاكليدواژهادي رخدهم

 واست تعلق گرفته  "Digital library"فراواني به واژه  ١٢باالترين فراواني رخداد در اين خوشه با 

"Communication technology"  ١١(تصوير  ي در مرتبه دوم قرار داردفراوان ٧با(.  

  

  
  در نماي خط زمان ٨ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .١١ تصوير

  

گاني مطالعات ايران واژهمي هاشهخو ميانتعداد كليدواژه، رتبه دهم را در  لحاظبهاين خوشه گرچه  :٩ خوشه

 معنابه اين  دارد هاشهديگر خو مياندر را سيلهوئت  نمره رينباالت دهدنيز نشان مي ٣گونه كه جدول همان ،دارد

مراتب از ساير بهجي، سنمهاي علمربوط به مباني و شاخص خوشهدرصد همگني و تشابه واژگان موجود در  كه

، ترتيببهدر اين خوشه  "Impact factor"و  "Scientometrics"است. واژگان  بيشترشده شناساييي هاشهخو

 .)١٢(تصوير  اندشتهي خوشه داهاكليدواژهساير  ميانمركزيت بينابيني را  نمره ين رخداد و باالترينباالتر
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تصویر 12. ساختار شبکه هم رخدادی کلیدواژه های خوشه 9 در نمای خط زمان

− حوزه های پژوهشی فعال/ مباحث داغ 	
برای شناسایی حوزه های پژوهشی فعال در تحلیل هم رخدادی کلیدواژه ها، شاخص 
شکوفایی رخداد کلیدواژه های مقاله های ایران برحسب الگوریتم کلینبرگ1 در نرم افزار 
سایت اسپیس تحلیل شد. هدف از شکوفایی کلیدواژه در این مفهوم، افزایش شانس و 
توجه نویسندگان به استفاده از کلیدواژه های خاص در متون طی یک بازه زمانی کوتاه  
است که در اصطالح از آن به مباحث داغ رشته تعبیر می شود. وجود چنین واژگانی 
در شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها، ضمن آنکه از وقوع "تغییرات سریع"2 در آن حوزه 
مطالعاتی خاص در یک بازه زمانی کوتاه حکایت می کند وجود روندهای موضوعی 

نوظهور در حوزه مطالعاتی بررسی شده را نیز نشان می دهد.

جدول 4. شناسایی حوزه های پژوهشی فعال مطالعات ایران برحسب شکوفایی رخداد کلیدواژه ها

همان گونه که جدول 4 نشان می دهد چهار کلیدواژه به کاررفته در مطالعات علم 
اطالعات و دانش شناسی ایران مشمول قاعده شکوفایی رخداد شده اند که درمجموع، 
این بدان  تا 2014 را شامل می شوند.  بازه زمانی، محدوده سال های 2003  به لحاظ 
معناست که در این بازه زمانی، کلیدواژه های یادشده در صدر موضوعات توجه شده 
پژوهشگران این رشته قرار داشته و به نوعی، زمینه ساز شکل گیری روندهای نوظهور 
کلیدواژه رخداد  شکوفایی  بوده اند.  ایران  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  رشته   در 
"User study" در سال های 2011 تا 2014 و فراوانی کاربست این کلیدواژه در متون 

1. Kleinberg
2. Abrupt changes
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  در نماي خط زمان ٩ خوشهي هاكليدواژهادي رخدهم شبكهساختار  .١٢ تصوير

  

 مباحث داغ /ي پژوهشي فعالهازهحو   

، شاخص شكوفايي رخداد هادواژهكليادي رخدهمي پژوهشي فعال در تحليل هازهشناسايي حو براي

از  هدف. شدتحليل  اسپيسسايتار افزنرمدر  ٢الگوريتم كلينبرگ برحسبي ايران هالهي مقاهاكليدواژه

خاص در متون  يهاواژهو توجه نويسندگان به استفاده از كليد شانس، افزايش مفهومشكوفايي كليدواژه در اين 

د. وجود چنين واژگاني در شومياصطالح از آن به مباحث داغ رشته تعبير است كه در  زماني كوتاه بازهيك  طي

 بازهمطالعاتي خاص در يك  حوزهآن  در ٣"تغييرات سريع"وقوع ، ضمن آنكه از هاكليدواژهادي رخدهم شبكه

را نيز نشان  شدهمطالعاتي بررسي حوزهوجود روندهاي موضوعي نوظهور در  كندميحكايت  كوتاهزماني 

  .دهدمي

  

  هاكليدواژهشكوفايي رخداد  برحسبي پژوهشي فعال مطالعات ايران هازهشناسايي حو .٤جدول 

  هاکليدواژه  شکوفايی  ٠٣  ٠٤  ٠٥  ٠٦  ٠٧  ٠٨  ٠٩  ١٠  ١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  ١٦
                            ٨٧/٧  Internet 
                            ٧٥/٦  World Wide Web  
                            ٥٧/٤  User study  
                            ٩٤/٣  Search engine  

  

سي ايران شناشنكاررفته در مطالعات علم اطالعات و داهب كليدواژهچهار  دهدنشان مي ٤گونه كه جدول همان

را  ٢٠١٤تا  ٢٠٠٣ي هالزماني، محدوده سا بازه لحاظبهند كه درمجموع، اشدهشكوفايي رخداد  قاعدهمشمول 

 شدهتوجهي يادشده در صدر موضوعات هاكليدواژهزماني،  بازهر اين ند. اين بدان معناست كه دشوميشامل 

گيري روندهاي نوظهور در رشته علم اطالعات و ساز شكلنوعي، زمينهبهپژوهشگران اين رشته قرار داشته و 

و فراواني  ٢٠١٤تا  ٢٠١١ي هالدر سا "User study" واژهاند. شكوفايي رخداد كليدسي ايران بودهشناشندا

مدار به كاربرمدار طي كاربست اين كليدواژه در متون رشته را شايد بتوان به تغيير پارادايم از مطالعات نظام

                                                           
٢ Kleinberg 
٣ Abrupt changes  

کلیدواژه هاشکوفایی1615141312111009080706050403

7/87Internet

6/75World Wide Web

4/57User study

3/94Search engine
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رشته را شاید بتوان به تغییر پارادایم از مطالعات نظام مدار به کاربرمدار طی سالیان 
اخیر نسبت داد. نکته دیگر آنکه هر چهار کلیدواژه ای که مشمول قاعده شکوفایی 

شده اند به نوعی با یکدیگر به لحاظ دامنه کاربرد قرابت دارند.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر تالش شد تا بعضی از مهم ترین تغییرات به وقوع پیوسته در ساختار 
فکری مطالعات علم اطالعات و دانش شناسی، از نظر تحلیل هم رخدادی کلیدواژه با 
رویکرد دیداری سازی حوزه دانش معرفی شوند. در مطالعات هم رخدادی فرض بر این 
است میان عناصر دانش ارتباط موضوعی و روش شناختی وجود دارد و هدف از انجام 
چنین مطالعاتی، کنکاش در ساختار درونی حوزه های موضوعی، و شناسایی الگوها 
 )1983( و همکاران  کالون  است.  کتاب شناختی  داده های  دل  از  علمی  روندهای  و 
در پاسخ به توسعه نقشه های هم استنادی اسمال در1973، موضوع توسعه نقشه های 
هم واژگانی را جایگزینی برای مطالعه روابط معنایی در متون علمی و فناوری پیشنهاد 
کردند. نتایج تحلیل وضعیت ساختاری شبکه هم رخدادی کلیدواژه های مدارک علم 
اطالعات و دانش شناسی نشان داد شبکه ذکرشده گرچه به لحاظ دو ویژگی همگنی 
از  امر  شواهد  دارند،  مقبولی  وضعیت  )ماجوالریتی(  پویایی شناسی  و  )سیلهوئت( 
نوپابودن این شبکه خبر می دهد؛ به طوری که از مجموع 257 گره حاضر در فرایند 
تحلیل، 71 گره در سال های 2000 تا 2009 قرار دارند. یافته های تحلیل خوشه ای 
شبکه هم رخدادی کلیدواژه ها در نرم افزار سایت اسپیس در بازه زمانی 1970 تا 2016، 
"ارزیابی  علمی"،  "همکاری  نظام ها"،  و  کاربران  "مطالعات  موضوع  با  خوشه   10
تولیدات علمی"، "بهره وری و اثربخشی علمی"، "سازماندهی اطالعات"، "ربط"، 
"اینترنت و مطالعات وب"، "مجموعه گستری"، "فناوری اطالعات و ارتباطات"، و 
"مبانی سنجش علم" را شناسایی کرد. نتایج تحلیل خوشه ای نشان می دهد کانون های 
اصلی پژوهش در بازه زمانی بررسی شده ذیل دو عنوان کلی "مطالعات سنجش علم" 
و "مطالعات اطالعات" قرار گرفته اند که سهم هریک از این دو کانون پژوهش از 
پژوهش های  نتایج  در  است.  5 خوشه  و   4 به ترتیب،  شناسایی شده  کل خوشه های 
تونتا   ،)2008( همکاران  و  جانسنز   ،)2006( همکاران  و  جانسنز   ،)2002( آستروم 
و دوزیول )2010(، خاصه )1394(، و مصطفوی و همکاران )1396( نیز بر اهمیت 
تخصص مطالعات سنجش علم در میان دیگر حوزه های پژوهشی تأکید شده است. 
البته بررسی ها نشان می دهد سهم مطالعات کتاب سنجی در دهه های 60، 70، و 80 
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میالدی ناچیز بوده است )مختارپور و حیدری، 1396(. از سوی دیگر، تمرکز علم 
اطالعات و دانش شناسی بر گردآوری، سازماندهی، و اشاعه اطالعات نیز در سال های 
اخیر، پژوهشگران این رشته را ناگزیر کرده است به مقوله کلیدی اطالعات توجه کنند 

)کاپورو و یورلند1، 2003(.
طبق بررسی های انجام شده از ماهیت خوشه های هم واژگانی، عنوان بزرگ ترین 
عنوان  و  نظام ها"  و  کاربران  "مطالعات  خوشه  به  گره ها،  تعداد  برحسب  خوشه 
علمی"  روابط  و  "همکاری  به  تشکیل  سال  میانگین  براساس  خوشه  قدیمی ترین 
شبکه  محوری  گره های  تحلیل  در  تأمل  درخور  نکات  ازجمله  است.  گرفته  تعلق 
هم رخدادی کلیدواژه ها، ثبت نکردن هرگونه نمره مرکزیت برای واژه "کتابخانه" است 
که نشان می دهد این واژه، باوجود برخورداری از فراوانی رخداد، نقش محوری خود 
را در مدارک علم اطالعات و دانش شناسی ایران در بازه زمانی بررسی شده از دست 
دکترای  رساله   3121 بر   )2011( همکاران  و  ساگیموتو  پژوهش  نتایج  است.  داده 
ارائه شده در سال های 1930 تا 2009 رشته علوم کتابداری و اطالع رسانی در امریکای 
شمالی، و مصطفوی و همکاران )1396( با محوریت بررسی ساختار واژگان مقاالت 
علم اطالعات و دانش شناسی در دوره قبل و بعد از پیدایش وب، بر کم رنگ شدن 

نقش مفهوم کتابخانه در پژوهش های رشته صحه می گذارد.
با  بررسی شده  شبکه  در  کلیدواژه ها  رخداد  شکوفایی  شاخص  تحلیل  نتایج 
داد  نشان  رشته  سریع  تغییرات  رصد  و  فعال  پژوهشی  حوزه های  شناسایی  هدف 
"موتورهای  و  کاربران"،  "مطالعات  جهان گستر"،  "وب  "اینترنت"،  کلیدواژه های 
را  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  پژوهشگران  توجه  بیشترین  به ترتیب،  جستجو" 
بررسی شده  زمانی  بازه  در  رشته  داغ  مباحث  زمره  در  و  داده اند  اختصاص  به خود 
به شمار می آیند. یافته های پژوهش میلوژویچ و همکاران )2011( در بحث شناسایی 
تغییرات سریع به وقوع پیوسته در ساختار علم اطالعات، گرچه به لحاظ بازه زمانی با 
پژوهش حاضر متفاوت است، از حیث شناسایی تمرکز روند تغییرات سریع مطالعات 
رشته بر مقوله اینترنت، می تواند این بخش از یافته های پژوهش حاضر را تأیید کند.

مآخذ
مطالعه هم  استنادی،  مطالعات سنجشی:  دانش در حوزه  خاصه، علی اکبر )1394(. ساختار 
هم  نویسندگی، و هم  واژگانی تولیدات علمی براساس رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری  سازی 

Capurro & Hjorland .1علم. پایان نامه دکتری، دانشگاه پیام نور، مشهد.
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تحلیل ساختار  راوری، محمد )1396(.  توکلی زاده  فریده؛ و  اسماعیل؛ عصاره،  مصطفوی، 
واژگان و مفاهیم مقاالت علم اطالعات و دانش شناسی براساس تحلیل شبکه اجتماعی در وب گاه 
علوم در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب. تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی، 23 

.264-237 ،)2(
و  اطالعات  علم  در  پژوهش  روش شناسی   .)1396( غالمرضا  حیدری،  رضا؛  مختارپور، 
 ،)2(  28 اطالعات،  سازماندهی  و  کتابداري  ملی  مطالعات  کتابشناختی.  رویکرد  دانش شناسی: 

.84-61
مبانی نظری  بر  فاطمه )1390(. چشم اندازی  فهیم نیا،  فدایی، غالمرضا؛ و  زوارقی، رسول؛ 

مصّورسازی دانش. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، 45 )57( ، 37-13. 
نوروزی چاکلی، عبدالرضا )1392(. آشنایی با علم سنجی )مفاهیم، مبانی، روابط و ریشه ها(. 
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