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Abstract: This study aimed to identify and analyze the structure of
“Knowledge and Information Science (KIS)” scientific articles using coword analysis in the “Web of Science (WoS)” database. Methodology of
this study was content analysis of articles. By co-word analysis of the
articles, subjects and concepts of KIS were identified, using BetweenGroups Linkage algorithm in clustering techniques. The study population
was selected using the census sampling of 16475 journals’ articles in WoS
database (2009-2013). Also, statistical analysis regression correlation
was used. RaverPremap software, SPSS, and Excel were also used.
Findings showed that the words “information”, “web”, “research”, “citation
analysis”, “knowledge”, “library”, “journals”, and “technology” have high
impact in studies. Analysis of clusters showed that articles words are
divided into 13 clusters. The main subjects of clusters include “teaching
and learning of KIS; information literacy”, “knowledge & information
organization”, “Web resources and social networks”, “professional
ethics in information science”, “informatics, communication and health
information services”, “information management; information systems;
knowledge management and innovation”, “indicators of informetrics
and scintometrics”. Analyzing clusters’ concepts indicated emerging
some other fields of science studies in KIS as a phenomenon. Given
the diversity and increases of scientific capital of other disciplines in KIS
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scientific outputs, interdisciplinarity of KIS knowledge was increased as well. Awareness of the
interdisciplinary relation of KIS with other fields enabled experts to strengthen the cooperation
with their researchers.
Keywords: Content Analysis, Knowledge and Information Science, Co-word Analysis,
Clustering of Concepts
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مقاله برای اصالح به مدت  30روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی و تحلیــل ســاختار واژگان و مفاهیــم
مقــاالت «علــم اطالعــات و دانششناســی» بــا اســتفاده از نگاشــتهای علمــی
همواژگانــی در پایــگاه «وبآوســاینس» اســت .روش بهکاررفتــه در پژوهــش
حاضــر تحلیــل محتــوای واژگان و مفاهیــم متــون اســت .در پژوهــش حاضــر
از فنــون رایــج در علمســنجی شــامل توزیــع فراوانــی قانــون «برادفــورد» و
خوشــهبندی سلســلهمراتبی بــا رویکــرد  ،Between-Groups Linkageو همچنیــن،
از تحلیلهــای آمــاری شــامل فراوانــی ،درصــد ،و رگرســیون در نرمافزارهــای
 SPSSو  Excelبهــره گرفتــه شــده اســت .جامعــة پژوهــش شــامل کلیــة مقــاالت
( 16475مقالــه) منتشرشــده در پایــگاه «وبآوســاینس» طــی ســالهای -2009
 2013اســت .در فراینــد انجــام پژوهــش جهــت یکدستســازی واژگان و مفاهیــم
عناویــن مقــاالت از نرمافــزار علمســنجی  Ravar Premapاســتفاده شــده اســت.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه واژگان «اطالعــات»« ،وب»« ،پژوهــش»« ،تحلیــل
اســتنادی»« ،دانــش»« ،کتابخانــه»« ،مجــات» ،و «فنــاوری» محــور اصلــی مفاهیــم
مــورد مطالعــه در ایــن رشــته را تشــکیل دادهانــد .همچنیــن ،مفاهیــم مــورد
مطالعــه در  13خوشــه قــرار گرفتهانــد کــه محورهــای اصلــی مطالعــات شــامل
«آمــوزش و یادگیــری ،ســواد اطالعاتــی»« ،ســازماندهی اطالعــات و دانــش»،
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«منابــع اطالعاتــی تحــت وب و شــبکههای اجتماعــی»« ،اخــاق حرفــهای در علــم اطالعــات»،
«انفورماتیــک ،ارتباطــات و خدمــات اطالعــات ســامت»« ،مدیریــت اطالعــات ،نظامهــای اطالعاتــی،
مدیریــت دانــش و نــوآوری» ،و «مطالعــات و شــاخصهای علمســنجی و اطالعســنجی» اســت .بررســی
همواژگانــی مفاهیــم علــم اطالعــات و دانششناســی بیانگــر پدیــداری حوزههــای مطالعاتــی نوظهــور
در مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .همچنیــن ،شــاهد حضــور مطالعــات میانرشــتهای در
بطــن بروندادهــای علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی هســتیم.
كليدواژههــا :تحلیــل محتــوا ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،تحلیــل همواژگانــی ،خوشــهبندی
مفاهیــم
 .1مقدمه و بیان مسئله

تحلیــل محتــوا بــا اســتفاده از رویکــرد مطالعــة همواژگانــی متــون ،اولیــن بــار در دهــة 1980

در فرانســه در «مرکــز جامعهشناســی ایکــول» 1بهعنــوان جایگزینــی بــرای رویکردهــای اســتنادی

جهــت ترســیم نقشــة علــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت« .کالــون ،کورتیــال و ترنــر» 2بــا انتشــار

کتــاب «ترســیم پویایــی علــم و تکنولــوژی» پیشــگامان تحلیــل همواژگانــی بــه شــمار میرونــد.

در حالــی کــه نقشــههای هماســتنادی نمایانگــر درک و آگاهــی اســتنادکنندگان بــود ،تحلیــل
همواژگانــی بــرای آشکارســازی شــبکههای معنایــی میــان اســتنادکنندگان کاربــرد داشــت.

محققــان حــوزة علمســنجی دریافتهانــد کــه واژگان متــون موجودیتهــای ویــژهای هســتند کــه
بــا شــاخصهای اســتنادی نیــز اشــتراکاتی دارنــد؛ بهطــوری کــه هــر حــوزة علمــی بــا مجموع ـهای

از کلیدواژههــای مهــم یــا ترکیــب آنهــا قابــل شناســایی اســت و مفاهیــم یــک حــوزه را میتــوان

در قالــب چنــد کلیــدواژه فهرســت کــرد .بــرای مثــال ،واژههــای نیــاز اطالعاتــی ،کاربــر ،ذخیــره و

بازیابــی اطالعــات ،فهرستنویســی و ردهبنــدی و غیــره میتواننــد فهرســتی از واژگان حــوزة علــم
اطالعــات و دانششناســی باشــند.

در ایــن راســتا ،مطالعاتــی بــا هــدف توصیــف علــم اطالعــات و دانششناســی و شناســایی

حوزههــای موضوعــی پژوهشــی آن انجــام شــده اســت .ایــن مطالعــات بــا رویکردهــای متنوعــی

همچــون تحلیــل محتــوا ( ،)Jarvelin & Vakkari 1990تحلیــل کتابســنجی مجــات و مقــاالت
( ،)Moya-Anego´n 2004تحلیــل کتابســنجی نویســندگان ،تحلیــل همواژگانــی اصطالحــات

نمایــهای و اصطالحــات استخراجشــده از عناویــن ،چکیدههــا ،و متــن مقــاالت ( Astrom 2007و
2. Callon, Courtial, and Turner
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 ،)Janssens 2006تحلیــل ســه هماینــدی 1اصطالحــات نمایـهای ،و نیــز تحلیــل ترکیبــی واژگانــی-

اســتنادی ( )Van den Besselaar & Heimeriks 2006انجــام شــده اســت .بررســی نشــان میدهــد کــه

بســیاری از ایــن مطالعــات بــر جوانــب اجتماعــی ایــن حــوزة علمــی و نــه جوانــب شــناختی( 2واژگان

و مفاهیــم) آن تمرکــز داشــتهاند و غالــب مطالعاتــی کــه ابعــاد شــناختی آن را مــورد توجــه قــرار

دادهانــد بــر روی حوزههــای فرعــی آن از قبیــل مقــاالت یــک مجلــة خــاص ( Liu et al. 2005و
 )Park 2010یــا مقــاالت کنفرانــس ( )Smeaton et al. 2003تمرکــز داشــتهاند.

یافتههــای پژوهشهــای پیشــین نشــان میدهــد کــه علــم اطالعــات و دانششناســی بیشــترین

پیونــد را بــا رشــتههای ارتباطــات ،مدیریــت ،علــوم رایانــه ،هــوش مصنوعــی ،خدمــات بهداشــت

ســامت ،روانشناســی ،آمــوزش و پــرورش ،جامعهشناســی ،تاریــخ ،زبانشناســی ،معمــاری و

پزشــکی دارد (جمالــی مهموئــی 1379؛ Tang 2004؛ پرتــو و گلتاجــی 1390؛ Chang & Huang

2011؛ Hessey & Willett 2012؛ عصــاره و مصطفــوی  .)1394همچنیــن ،ویژگــی میانرشــتهای علــم

اطالعــات و دانششناســی ابعــاد تاریخــی نیــز دارد« .حــری» معتقــد اســت اســتفاده از رویکردهــای

اســتعاری همــراه بــا ایجــاد مفاهیــم زمینــهای نویــن موجــب رشــد مطالعــات میانرشــتهای علــم

اطالعــات و دانششناســی شــده اســت .بــرای نمونــه« ،اصطالحنامههــا» 3بنیانــی «زبانشــناختی»

دارنــد ،ولــی اســتفاده از آنهــا در علــم اطالعــات و دانششناســی ،آنهــا را تبدیــل بــه عنصــری
تعیینکننــده در ایــن رشــته کــرده و تــا بــه امــروز رشــد و تحــول آنهــا نیــز مرهــون رشــد و

تحــول رشــتة وامگیرنــده اســت و روابطــی را مینمایانــد کــه خــود مبنــای پدیدآمــدن عنصــر

جدیــد دیگــری بــه نــام «هستینگاشــت» 4در عرصــهای نویــن شــدهاند ( .)1389امــروزه دیگــر
کســی اصطالحنامههــا را پدیــدهای عاریتــی نمیدانــد ،بلکــه آنهــا بخشــی از علــم اطالعــات و

دانششناســی هســتند .ایــن گفتــه در رابطــه بــا نظامهــای ردهبنــدی (بــا ریشــة فلســفی) ،وب معنایــی

(بــا ریشــة فناورانــه) ،لیبکــوال( 5بــا ریشــة پیش ـهورانه) ،اکولــوژی اطالعــات (بــا ریشــة زیســتی)،

نظریــة کوانتومــی اطالعــات (بــا ریشــة فیزیــک) ،کتابدرمانــی (بــا ریشــة پزشــکی) ،و مــوارد دیگــر
صــادق اســت.

بــا توجــه بــه ایــن پیشفــرض کــه متــون علمــی هــر حــوزه بازتــاب محتــوای آن حــوزه

اســت و اینکــه الگوهــای محتــوای بهکاررفتــه در متــون یــک حــوزه میتوانــد منبعــی بــرای
3. thesaurus

2. cognitive aspects

1. tri-occurrence analysis

5. LibQual

4. onthography
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تحلیــل ســاختار روابــط آن بــا ســایر حوزههــا باشــد ،پژوهــش حاضــر در نظــر دارد بــه شناســایی
ماهیــت اصلــی پژوهشهــای علــم اطالعــات و دانششناســی ،کــه در متــون ایــن رشــته بــه اهمیــت

زیــاد آنهــا تأکیــد شــده اســت ،بپــردازد تــا از طریــق شناســایی شــباهتها و تفاوتهــای آن بــا

ســایر رشــتهها و میانرشــتهها ،مرزهــای دانشــی آن را آشــکار ســازد .ضــرورت انجــام پژوهــش،

شناســایی و تقویــت دامنــة همکاریهــای میانرشــتهای بــا پژوهشــگران ســایر رشــتههای علــوم

اســت .بــا آگاهــی از ماهیــت و ابعــاد مطالعــات میانرشــتهای علــم اطالعــات و دانششناســی،

امــکان تقویــت همــکاری میانرشــتهای بــا پژوهشــگران ســایر رشــتههای علمــی فراهــم میگــردد.

همچنیــن ،بــا شناســایی موضوعــات جدیــد مطالعــات ایــن رشــته ،سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان

دانشــگاهی بــا اطــاع از زمینههــای پژوهشــی آن میتواننــد بــه گســترش و تحــول آموزشهــای
مــورد نیــاز در ســرفصلهای آموزشــی و ایجــاد گرایشهــای جدیــد در آن اقــدام نماینــد.

بــرای ایــن منظــور در درجــة اول بایــد بــه مطالعــة ســاختار مفاهیــم و واژگان رشــته پرداخــت

تــا بتــوان دربــارة حــدود و ثغــور موضوعــات مــورد مطالعــه در ایــن رشــته قضــاوت نمــود .آنچــه

کــه در مطالعــة ســاختار بروندادهــای علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی اهمیــت مییابــد
لــزوم توجــه بــه جوانــب شــناختی آن اســت ( .)Sugimoto & McCain 2010از ایــنرو ،طــی ایــن

پژوهــش ســعی شــده ،ســاختار مطالعــات علــم اطالعــات از طریــق بررســی محتــوای مفاهیــم و

واژگان مقــاالت (ساختارشــناختی) آن در پایــگاه «وبآوســاینس» 1مــورد بررســی قــرار گیــرد.
از ایــن رو ،هــدف پژوهــش حاضــر شناســایی ســاختار مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی

بــر اســاس شــاخصهای خوشــهبندی واژگان و مفاهیــم مقــاالت آن در «وبآوســاینس» طــی
ســالهای  2013-2009اســت.

 .2سؤاالت پژوهش

1 .1واژگانــی کــه در بروندادهــای علــم اطالعــات و دانششناســی در پایــگاه «وبآوســاینس»
طــی ســالهای  2013-2009بیشــترین فراوانــی را دارنــد ،کدامانــد؟

2 .2فراوانــی مجــات ،مقــاالت و واژگان بروندادهــای علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی
در پایــگاه «وبآوســاینس» طــی ســالهای  2013-2009کــدام هســتند؟

3 .3بــر اســاس خوشــهبندی سلســلهمراتبی واژگان و مفاهیــم علــم اطالعــات و دانششناســی،
1. Web of Science
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چــه خوش ـههای موضوعــی در مطالعــات ایــن رشــته در دورة  2013-2009قابــل شناســایی
هســتند؟

 .3پیشینة پژوهش

در مســیر مطالعــات ،تحلیــل محتــوای بروندادهــای علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی

نســبت بــه تحلیــل اســتنادی مقــاالت کمتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بهعنــوان مثــال،

مطالعــة همواژگانــی «دینــگ ،چاودهــاری و فــو» از ســاختار فکــری حــوزة بازیابــی اطالعــات،

معــرف شــاخههای موضوعــی ذخیــره و بازیابــی اطالعــات رایانــهای ،جســتوجو ،بازیابــی

اطالعــات پیوســته ،و تحلیــل نظامهــا (خوشــة اول) ،کتابخانــه ،بازیابــی اطالعــات پیوســته،

رفتــار اطالعیابــی (خوشــة دوم) ،شــبکههای عصبــی ،ذخیــره و بازیابــی تصاویــر ،الگوریتمهــا،
شــیوههای یادگیــری (خوشــة ســوم) ،چندرســانهای ،شــبکة گســتردة وب ،اینترنــت ،تحلیــل متــن،

کاربریهــای رایانـهای (خوشــة چهــارم) ،مخــزن دادههــا ،نظامهــای مخــزن دادههــای مغناطیســی و

نــوری ،حافظــه ،و ذخیــره (خوشــة پنجــم) اســت ( .)Ding, Chowdhury & Foo 2001نتایــج پژوهــش

آنــان حاکــی از ســرعت زیــاد تغییــر در حوزههــای موضوعــی مطالعــات ایــن حــوزه اســت.
«میلوژویــچ» و همــکاران بــا اســتفاده از تحلیــل واژگان بــه بررســی عناویــن  10344مقالــة حــوزة

علــم اطالعــات ( )2007-1998در تعییــن رونــد اســتفاده از واژگان پرداختنــد .پژوهــش آنــان نشــان

داد کــه علــم اطالعــات و دانششناســی شــامل ســه خوشــة اصلــی کتابخانــه و حوزههــای مرتبــط

بــا اطالعــات ،کتابســنجی /علمســنجی ،و کتابخانــه ،اطالعرســانی و علــم بــود .آنهــا همچنیــن
بهطــور آزمایشــی رفتــار اطالعیابــی را بهعنــوان شــاخهای کــه خــود متشــکل از ســه شــاخة اصلــی

مجزاســت ،شناســایی کردنــد .یافتههــا نشــان میدهــد کــه ســاختار شــناختی علــم اطالعــات بهطــور
مــداوم از  1998در حــال تغییــر و تکامــل بــوده و ســریعترین تغییــر ســاختار بیــن ســالهای 1998
و  2001رخ داده اســت کــه متأثــر از تمرکــز بــر روی اینترنــت اســت ( .)Milojevic et al. 2011تغییــر

در چش ـمانداز شــناختی از طریــق ظهــور فناوریهــای جدیــد اطالعاتــی و ارتباطــی قابــل ردیابــی
اســت« .زونــگ» و همــکاران طــی پژوهشــی بــا اســتفاده از همواژگانــی از طریــق الگوریتمهــای
خوشــهبندی بــه تحلیــل محتــوای پایاننامههــای مقطــع دکتــری ســالهای  1994الــی  2011علــم

اطالعــات و دانششناســی در «چیــن» پرداختنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه حوزههــای مطالعاتــی

منابــع اطالعاتــی ،آنتولــوژی ،جســتوجو در وب معنایــی ،دولــت الکترونیــک ،مدیریــت منابــع
اطالعاتــی ،مدیریــت دانــش ،نــوآوری دانــش ،اشــتراک دانــش ،ســازمان دانــش ،شــبکه ،خدمــات
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اطالعاتــی ،نیــاز اطالعاتــی و کتابخانــة دیجیتالــی از موضوعــات مــورد عالقــة پژوهشــگران بــوده
اســت .نتایــج نشــان داد کــه مطالعــات از تمرکــز زیــادی برخــوردار نبــوده و عمدت ـاً نابالــغ اســت.
هســتة توســعهیافتة مطالعــات بســیار کــم دامنــه گــزارش شــد (.)Zong et al. 2013

«هــو» و همــکاران طــی پژوهشــی بــه بررســی ســاختار فکــری علــم اطالعــات و دانششناســی

در «چیــن» طــی ســالهای  2012 – 2008پرداختنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه علیرغــم توســعة

برخــی حوزههــای پژوهشــی ایــن رشــته ،ســایر حوزههــای پژوهشــی بهطــور کل از ه ـم گســیخته
بــوده و تــا حــد زیــادی نابالــغ هســتند .حوزههــای پژوهشــی خدمــات اطالعاتــی ،مدیریــت دانــش و

اشــتراک دانــش ،دولــت الکترونیــک ،و اکولــوژی اطالعــات پتانســیل بســیار زیــادی برای گســترش
دارنــد .همچنیــن ،موضوعــات پرتکــرار شــامل منابــع اطالعــات و دانــش ،کتابخانــه و خدمــات مرجع

دیجیتالــی ،مدیریــت کتابخانــه ،شــبکة اجتماعــی ،ســواد اطالعاتــی و مالکیــت فکــری اســت (Hu

« .)et al. 2013اولیویــرا» بــه ترســیم ســاختار فکــری علــم اطالعــات و دانششناســی در «اســپانیا»

پرداخــت .نتایــج نشــان داد کــه خوشــههای اصلــی مطالعــات شــامل وب و کتابخانــة دیجیتالــی؛

نظامهــای اطالعاتــی ،رفتــار اطالعاتــی و مدیریــت رکوردهــا؛ ارزیابــی شــاخصهای عملکــرد
پژوهشــی؛ متخصصــان اطالعــات ،علــم اطالعــات و دســترسپذیری؛ و در نهایــت ،ســواد اطالعاتــی

شــهروندان و کتابخانههاســت (« .)Oliveira 2015هســو ،لیــن و فــان» طــی پژوهشــی بــه شناســایی

نقشــة دانــش مطالعــات «آرشــیو دیجیتالــی» پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان میدهــد کــه

هفــت خوشــة موضوعــی عمــدة ایــن مطالعــات شــامل اطالعــات و دادههــا ،مخــزن و انبــار دادههــا،

فنــاوری اطالعــات ،تبــادل اطالعــات ،علــوم آرشــیوی ،پروژههــای آرشــیوی دیجیتــال ،مدیریــت
مــدارک الکترونیکــی ،و دولــت الکترونیــک اســت (« .)Hsu, Lin, and Fun 2015ژو» و همــکاران

طــی پژوهشــی بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای واژگان و بهکارگیــری شــاخصهای جدیــد
تحلیــل شــبکة اجتماعــی بــه شناســایی ســاختار مطالعــات علــم اطالعــات پرداختنــد .نتایــج پژوهــش

آنــان نشــان داد کــه رشــتههای مطالعاتــی علــوم رایانــه ،تجــارت ،و اطالعــات ســامت دارای

روابــط میانرشــتهای بــا علــم اطالعــات و دانششناســی در حوزههــای مطالعاتــی از قبیــل شــبکة
اجتماعــی ،رفتــار اطالعیابــی ،اینترنــت و وب ،دادهکاوی ،کتابخانههــای دیجیتــال ،شــاخصهای

علمســنجی و تولیــد علــم ،جســتوجو و خدمــات پیوســته و غیــره هســتند (.)Xu et al. 2016

در ایــران نیــز در ســالهای اخیــر ،رویکــرد اســتفاده از تحلیــل محتــوای واژگان مــورد توجــه

پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت« .ثابتپــور» و همــکاران طــی پژوهشــی بــه ترســیم مطالعــات

علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــران از طریــق گــردآوری پیشــینهنامة علمــی -اجرایــی هــر
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یــک از اعضــاء هیئــت علمــی ب ـه روش سرشــماری و ســپس ،تحلیــل محتــوای آنهــا پرداختنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تراکــم گرایشهــا بهترتیــب ،بــه حوزههــای علمســنجی،

روش تحقیــق ،ســازماندهی اطالعــات ،منابــع اطالعاتــی ،روانشناســی در علــم اطالعــات ،آمــوزش
علــم اطالعــات ،مدیریــت ،علــم اطالعــات در وب ،مدیریــت دانــش ،کتابخانههــای دانشــگاهی،

خدمــات اطالعاتــی ،مبانــی نظــری و فلســفی علــم اطالعــات ،و مدیریــت مجموعــه معطــوف اســت

(« .)1393صدیقــی» بــه تجزیــه و تحلیــل حوزههــای موضوعــی فرعــی علمســنجی پرداخــت.
جامعــة مــورد مطالعــه  7375مقالــة پایــگاه «وبآوســاینس» در ســالهای  1991تــا  2012بــود.

یافتههــای پژوهــش وی نشــان میدهــد کــه مفاهیمــی از قبیــل علــم اطالعــات ،کتابخانــه ،تحلیــل

کتابســنجی ،نــوآوری و متــنکاوی از جملــه پرکاربردتریــن موضوعــات در حــوزة علمســنجی
در ســطح بینالمللــی اســت (« .)1393احمــدی و کوکبــی» طــی پژوهشــی بــه شــناخت پیونــد و

مــرز میــان حــوزة مدیریــت اطالعــات و مدیریــت دانــش پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان

داد کــه مــرز واژگانــی آنهــا  80/52درصــد اســت و بهطــور خــاص بــه مفهــوم دانــش مضبــوط

میپــردازد .نتایــج نشــان میدهــد کــه مدیریــت دانــش حــوزهای اســت کــه تــا حــدودی زمینــة

فعالیــت رشــتة مدیریــت بــا تمــام گرایشهــای آن اســت و مدیریــت اطالعــات نیــز زمینــة مطالعاتــی

رشــتههایی همچــون مــدارک پزشــکی و علــم اطالعــات و دانششناســی اســت و علــم اطالعــات و

دانششناســی مــرز مشــترک دو حــوزة دیگــر محســوب میشــود (« .)1393حاضــری ،توکل ـیزاده

و ابراهیمــی» بــه بررســی ســاختار موضوعــی حــوزة مدیریــت دانــش پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش
آنهــا نشــان میدهــد کــه حوزههــای مدیریــت ،علــوم رایانــه ،نظامهــای اطالعاتــی و علــم
اطالعــات و دانششناســی بهترتیــب ،بیشــترین تعــداد مــدارک مربــوط بــه ایــن حــوزه را دارنــد.

محاســبة عملکــرد رشــتهها نشــان میدهــد کــه علــم اطالعــات و دانششناســی دارای بیشــترین

کلیــدواژه بــا دو حــوزة دیگــر اســت (.)1394

بهطــور کلــی ،بررســی پیشــینهها بیانگــر ایــن اســت کــه توجــه بــه ویژگــی تحلیــل محتــوای

متــون از طریــق رویکــرد همواژگانــی در حــال گســترش اســت .ایــن رویکــرد در علــم اطالعــات
و دانششناســی نیــز قابــل مشــاهده بــوده و در بســیاری از مطالعــات بروندادهــای ایــن رشــته در

محــدودة یــک کشــور ،یــک مجلــه ،یــک حــوزة موضوعــی خــاص ،و یــک قالــب و محــدودة

زمانــی محــدود انجــام گرفتــه اســت .امــا ،طبــق بررســی مطالعــات ،علــم اطالعــات و دانششناســی
یــک حــوزة میانرشــتهای بــا ویژگیهــای پویــا در دامنــة علــوم بــوده و همچنــان در حــال طــی
مراحــل تکامــل ســاختاری خــود اســت (عصــاره و همــکاران  .)1395از ســوی دیگــر ،تاکنــون
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پژوهشــی کــه بهطــور جامــع کل متــون ایــن رشــته را در یــک پایــگاه اطالعاتــی جامــع در ســطح

جهانــی مــورد مطالعــه قــرار داده باشــد ،بــه چشــم نمیخــورد .از ایــن رو ،نیــاز بــه انجــام پژوهشــی
وســیع در ایــن زمینــه وجــود داشــت کــه موجــب انجــام مطالعــة حاضــر شــد.
 .4روش پژوهش

روش بهکاررفتــه در پژوهــش حاضــر تحلیــل محتــوای واژگان و مفاهیــم متــون اســت کــه از

روشهــای نویــن تحلیــل در علمســنجی محســوب میشــود .از ایــن رو ،بــا اســتفاده از الگوریتمهــای

خوش ـهبندی بــه تحلیــل هماینــدی واژگان متــون علمــی علــم اطالعــات و دانششناســی پرداختــه

شــد .ایــن روش بــر ایــن پایــه کــه واژگان و مفاهیــم یــک مجموعــه از مــدارک نشــاندهندة محتوای

آنهاســت ،اســتوار اســت .لــذا ،بــا محاســبة میــزان هماینــدی مفاهیــم میتــوان ســاختار موضوعــی

حوزههــای علــوم را ترســیم کــرد .جامعــة پژوهــش بهصــورت سرشــماری شــامل  16475مقالــة
نمایهشــده در پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» ســالهای  2009الــی  2013بــود.

بهطــور کلــی ،میتــوان انجــام جســتوجو ،بازیابــی ،ذخیــره و پــردازش واژگان مــورد

مطالعــه را در  6مرحلــه خالصــه کــرد:

1 .1کلیــة مقــاالت  83عنــوان مجلــه در ســالهای  2009الــی  2013علــم اطالعــات و

دانششناســی در «وبآوســاینس» مــورد جســتوجو قــرار گرفــت .بهمنظــور بازیابــی

کلیــة مقــاالت از شــمارة اســتاندارد بینالمللــی مجــات در بخــش جس ـتوجوی پیشــرفتة

پایــگاه اســتفاده شــد .پــس از انجــام جس ـتوجو و ذخیــرة مقــاالت بازیابیشــدة مجــات،

بهصــورت  500تایــی در قالــب  Tab delimited-UTF8اســتخراج ،و بــه صفحــة گســتردة
«اکســل» انتقــال یافــت.

2 .2عناویــن مقــاالت اســتخراج و بــرای تحلیــل وارد فایــل جداگانــه شــدند .در ادامــه ،عناویــن
مقــاالت بــا اســتفاده از روش شــکاف-گلچین 1و بــا اســتفاده از نرمافــزار نمایهســازی «راور

پریمــپ» ،2پــس از حــذف حــروف اضافــه و واژگان زایــد ،بــه واژگان و عبارتهــا و
اصطالحــات خــاص تبدیــل شــدند .روش شــکاف-گلچین شــامل دو مرحلــه اســت :الــف)

تشــخیص و اســتخراج واژههــا یــا عباراتــی کــه بــه احتمــال زیــاد خــود حــاوی مفهــوم نیســتند
و در نتیجــه ،تعییــن واژههــا و عباراتــی کــه احتمــاالً حــاوی مفهــوم هســتند (مرحلــة شــکاف)
2. Ravar PreMap
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و ب) تشــخیص و تعییــن واژههــا یــا عباراتــی کــه بــه احتمــال زیــاد اصطالحــات جامــع

و دقیــق هســتند (مرحلــة گلچینکــردن مرتبطتریــن اصطالحــات) (توکلــیزاده راوری
.)1394

3 .3بــر ایــن اســاس ،تعــداد واژگان بهدسـتآمده در ایــن دوره برابــر بــا  32190واژه بــود .پــس
از مرتبســازی واژههــا بــر اســاس فراوانــی آنهــا ،واژگان ،عبارتهــا و اصطالحــات بــا

فراوانــی بــاال شناســایی شــدند.

4 .4یکدستســازی واژگان در نرمافــزار «راور پریمــپ» .پــس از نمایهســازی واژگان ،بــا

توجــه بــه حجــم زیــاد واژگان و مشــکالت زبــان کنترلنشــده الزم بــود نوعــی کنتــرل و

یکدستســازی واژگان صــورت گیــرد .از ایــنرو ،نیــاز بــه رونــدی احســاس شــد کــه
بتــوان مشــکل عــدم یکدســتی را حــل نمــود و ایــن گســتردگی را کاهــش داد .بــرای

یکدستســازی ،از نظــر متخصصــان ایــن رشــته و در برخــی از مــوارد بهمنظــور شناســایی

برخــی از مفاهیــم و شــکل کامــل اختصــارات ،از موتــور جس ـتوجوی «گــوگل» اســتفاده

شــد .در مرحلــة یکدستســازی دادههــا تغییــرات زیــر بــر روی واژگان اعمــال شــد:

جمــع و مفــرد واژگان یکدســت شــدند .واژگانــی کــه قابــل شــمارش بودنــد ،بــهشــکل
جمــع ،و واژگانــی کــه شــکل مفــرد آنهــا ارجحیــت داشــت ،ب ـه شــکل مفــرد آورده

شــدند .بهعنــوان مثــال ،در یکدستســازی libraries ،بــه حالــت مفــرد تبدیــل شــد؛

عالیــم اختصــاری بــهشــکل کامــل نوشــته شــدند .البتــه ،در برخــی مــوارد ،شناســایی

فــرم کامــل بــه ســادگی امکانپذیــر نبــود و بــه جس ـتوجو در زمینــة تخصصــی واژه

نیــاز داشــت .بــرای نمونــه IT ،عالمــت اختصــاری  information technologyاســت؛

واژگان فاقــد معنــا و نامفهــوم از دایــرة واژگان حــذف شــدند ،بهعنــوان مثــال،majic ،
.rang

واژگان مترادف همچون  E-libraryو  Electronic libraryیکی شدند؛

صفتها ،قیدها و واژگانی که مفهومی بسیار عام داشتند ،حذف شدند؛

اصطالحــات طوالنــی بــه چنــد واژه یــا اصطــاح کوتاهتــر تفکیــک شــدند .ماننــد

 knowledge management approachبــه اصطــاح management knowledgeتبدیــل

شــد.

5 .5شناســایی واژگان و مفاهیــم پرکاربــرد .در ایــن مرحلــه بــا تعییــن فراوانــی واژگان ،نمــودار
توانــی مفاهیــم ترســیم شــد .از نمــودار توانــی بــرای تعییــن دســتههای اصلــی بــر اســاس
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قانــون «برادفــورد» اســتفاده شــد« .توکل ـیزاده راوری و ســهیلی» معتقدنــد کــه بــر اســاس

نتایــج حاصــل از دســتهبندی موجودیتهــا در علمســنجی و تعییــن تعــداد موجودیتهــای
درون هــر دســته ،تفــاوت بیــن فراوانــی آنهــا تابــع یــک توزیــع مشــخص اســت و قوانیــن

چهارگانــه را میتــوان بــرای دســتهبندی موجودیتهــای مختلــف بــر اســاس ویژگیهــای
متعــدد تعمیــم داد (.)1395

6 .6ترســیم خوشــهبندی واژگان و مفاهیــم .بــا شناســایی واژگان پرکاربــرد در مرحلــة قبــل

توســط نرمافــزار «راور پریمــپ» ،خوشــهبندیهای واژگان و مفاهیــم بــا اســتفاده
از ماتریسهــا از طریــق نرمافــزار  SPSS 20ترســیم شــد .رویکــرد بهکاررفتــه بــرای

خوشــهبندی «پیونــد بینگروهــی» 1و روش تعییــن فاصلــه بیــن حوزههــا مجــذور فاصلــة

اقلیدســی بــود .اعــداد حاصــل از نتیجــة محاســبة هماینــدی در ماتریــس از طریــق تبدیــل

بــه صفــر و یــک اســتاندارد و نرمــال شــدند .خوشــهبندی یــک فعالیــت توصیفــی اســت

کــه شناســایی گروهبنــدی طبیعــی دادههــا را مــورد کاوش قــرار میدهــد

(Kowalski

 .)2011, 189بــرای خوشــهبندی ســاختار حوزههــای علمــی فنــون مختلفــی وجــود دارد

کــه از آن جملــه میتــوان بــه الگوریتمهــای سلســلهمراتبی ،2الگوریتمهــای افــرازی،3
و الگوریتمهــای فــازی 4اشــاره کــرد .الگوریتمهــای خوشــهبندی سلســلهمراتبی مســتلزم

یــک فراینــد ســاختاری شــبیه خوشـههای یــک درخــت هســتند .تفــاوت بیــن الگوریتمهــای

مختلــف بــرای خوش ـهبندی موجودیتهــا ،در نحــوة ســنجش فاصلــه بیــن دو خوشــه اســت

کــه ایــن مســئله در نهایــت ،بــر ســاختار خوشـهبندی و قــرار گرفتــن موجودیتهــا در یــک

خوشــه تأثیــر میگــذارد .در پژوهــش حاضــر ،پــس از اعمــال الگوریتمهــای مختلــف روی

موضوعــات کلیــدی حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه
از نظــر مفهومــی مناســبترین و معنادارتریــن خوشــهها بــا اســتفاده از الگوریتــم «پیونــد

بینگروهــی» در خوشــهبندی واژگان و اصطالحــات انجــام میگیــرد .الگوریتــم پیونــد

بیــن گروهــی در هــر مرحلــه بــرای تعییــن فاصلــة هــر خوشــه از خوشــة دیگــر و ترکیــب

شــبیهترین خوشــهها ،میانگیــن فاصلــة هــر یــک از اعضــای (موجودیتهــای) خوشــة
مــورد نظــر را بــا اعضــای ســایر خوش ـهها محاســبه میکنــد .مث ـ ً
ا اگــر خوشــة الــف دارای
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اعضــای  1و  2باشــد و همچنیــن خوشــة ب دارای اعضــای  6 ،5و  7باشــد ،بــرای محاســبة

فاصلــة خوشــة الــف و ب ،میانگیــن فاصلههــای موجودیتهــای ( )6 ،1( ،)5 ،1و (،)7 ،1
( )6 ،2( ،)5 ،2و ( )7 ،2محاســبه میشــود .از ایــن رو ،بــرای خوشــهبندی مقولههــای
جزئیتــر هماننــد واژگان و اصطالحــات مناســبتر اســت.

 .5یافتههای پژوهش
1 .1ســؤال  :1واژگانــی کــه در بروندادهــای علــم اطالعــات و دانششناســی در پایــگاه
«وبآوســاینس» طــی ســالهای  2013-2009بیشــترین فراوانــی را دارنــد ،کدامانــد؟

همانگونــه کــه در جــدول  1نشــان داده شــده ،یافتههــا نشــان میدهــد کــه واژگان

«اطالعــات»« ،وب»« ،پژوهــش»« ،تحلیــل اســتنادی»« ،کتابخانــه»« ،دانــش»« ،مجــات» و «فنــاوری»
دارای فراوانــی باالیــی در دامنــة واژگان ایــن دوره هســتند .نکتــة قابــل تأمــل ،قــرار گرفتــن واژگانــی

نظیــر «وب»« ،پژوهــش»« ،تحلیــل اســتنادی» ،باالتــر از واژة «کتابخانــه» اســت .همچنیــن ،وجــود
واژگانــی نظیــر «دانــش»« ،مجلــه» و «فنــاوری» در دایــرة واژگان ایــن دوره بیانگــر اهمیــت و لــزوم

توجــه بــه ایــن مفاهیــم در مقــاالت علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــن دوره اســت.
جدول  .1واژگان علم اطالعات و دانششناسی با حداقل فراوانی  100در «وبآوساینس»
طی سالهای 2013-2009
فراوانی واژگان

ردیف فراوانی واژگان

ردیف

فراوانی واژگان

ردیف

131

LITERATURE

53

220

FIELD

27

545

INFORMATION

1

131

PATENT

54

220

PUBLISHERS

28

538

WEB

2

129

ARCHIVE

55

218

KNOWLEDGE

29

465

RESEARCH

3

129

SCIENTIFIC

56

215

30

452

125

57 KNOWLEDGE SHARING

203

INFORMATION

31

452

PUBLICATIONS

MANAGEMENT
INFORMATION
TECHNOLOGY

CITATION
ANALYSIS

4

LIBRARIES

5

123

DOCUMENT

58

194

SEARCH

32

450

KNOWLEDGE

6

122

CONTEXT

59

191

COMMUNICATION

33

448

JOURNALS

7

121

RESEARCHER

60

181

34 SOCIAL NETWORK

412

TECHNOLOGY

8

119

TEXT

61

179

35

350

ONLINE

9

LITERACY

COLLABORATION

1281

3  | شمارة33  | دورة1397 بهار

ردیف

فراوانی واژگان

ردیف

ردیف فراوانی واژگان

فراوانی واژگان

10 DEVELOPMENT

321

36

AUTHORS

174

62

OPEN ACCESS

118

11

USERS

318

37

WEBSITES

174

63

POLICY

116

12

DATA

316

38

PUBLIC LIBRARY

172

64

VIRTUAL

116

13

SCIENCE

304

39

THEORY

167

65

NETWORK ANALYSIS

111

14

UNIVERSITY

299

40

CULTURE

164

66INFORMATION SCIENCE

109

15

NETWORK

263

41

E-GOVERNMENT

155

67

HEALTH INFORMATION

106

16

INTERNET

257

42

COMPUTER

154

68

BUILDING

105

17

LEARNING

254

43

SOCIAL MEDIA

153

69

INDICATORS

105

18

SOCIAL

248

44

CLASSIFICATION

150

70

RESOURCE

105

19

BIBLIOMETRIC

247

45

MAPPING

147

71

ARTICLES

102

20

INFORMATION

247

46

MOBILE

148

72

INTERDISCIPLINARITY

102

21

LIBRARIANS

245

47

REFERENCE

147

73

RANKING

102

22

ACADEMIC

236

48

PAPER

146

74

TEACHING

102

23

INFORMATION

231

49

INNOVATION

141

75

DIGITAL LIBRARY

101

ANALYSIS

SYSTEMS

LIBRARY

SEEKING

SCIENCE

BEHAVIOUR

24

H-INDEX

230

50

INSTITUTIONS

141

76

ELECTRONIC

101

25

BUSINESS

227

51

ORGANIZATION

140

77

INFORMATION

101

26

STUDENTS

222

52

VISUALIZATION

136

78

SOFTWARE

RETRIEVAL

101

 مقــاالت و واژگان بروندادهــای علمــی علــم اطالعــات و، فراوانــی مجــات:2 ســؤال2 .2
 کــدام هســتند؟2013-2009 دانششناســی در پایــگاه «وبآوســاینس» طــی ســالهای

 قاعــدة.بــرای دســتهبندی واژگان و مفاهیــم مقــاالت از قاعــدة «برادفــورد» اســتفاد شــد

«برادفــورد» یکــی از قواعــد ســنتی علمســنجی اســت کــه بــرای دســتهبندی مجــات هســته و

 نــوآوری پژوهــش حاضــر اســتفاده از ایــن قاعــده در دســتهبندی.غیرهســته بـهکار گرفتــه میشــود
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شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی بر اساس واژگان و مفاهیم  | ...مصطفوی و دیگران

واژگان بهدســتآمده از تحلیــل مقــاالت علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .همانگونــه کــه

در نمــودار  1نشــان داده شــده ،تعــداد واژگان دســتههای اول و دوم (هســته و مــاورای هســته) بــر

اســاس قاعــدة «برادفــورد» ،بهعنــوان دســتههای اصلــی انتخــاب و دســتة ســوم کــه رخــداد کمــی

اعضــای هــر یــک از دســتهها بهصــورت برچســب
داشــتند ،از مطالعــه حــذف شــدند .تعــداد
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

مربــوط بــه نقطــة تمــاس «شــمارة دســته» و «تعــداد اعضــاء هــر دســته (فراوانــی واژگان)» نشــان
ﻫﻢ
ـهﻫﺎهـرا
آن
روي
ﻛﻪـ از
ﻣﻨﺤﻨﻲازﺷﻜﻞ
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0
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ﻧﻤﻮدار  .1ﻣﻨﺤﻨﻲ و ﺗﺎﺑﻊ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮاواﻧﻲ واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ
نمودار  .1منحنی و تابع رگرسیونی دستهبندی فراوانی واژگان علم اطالعات و دانششناسی
»ﺑﺮادﻓﻮرد«
بر اساس توزیع «برادفورد»

ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ »ﺑﺮادﻓﻮرد« را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻓﺮﻣﻮل

ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺷﻤﺎرةرا دﺳﺘﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﺮادﻓﻮرد«،
آمده ﻛﻪ
ﻣﻲدﻫﺪ
ﻧﺸﺎن
اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دهــد.
نشــانومی
«برادفــورد»
ثابــت
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪتوزیــع،
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توابــع به
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1
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دﺳﺘﻪﻫﺎ
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ـوط بـازـه ایـ
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ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ
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ﻋﺪد e
ﺑﺮادﻓﻮرد
ﻛﻤﻲـا
ﺗﻮاناز آنجـ
اﻳﻦـت.
ﻣﻘﺪاراسـ
دادهو شــده
ﻧﻤﻮدارنشـ1ـان
رگرســیون
ـیبﺑﻪخــط
«برادفــورد» ش
اﺳﺖ قاعـ
ﻻزمهــا بــا
ـاق«داده
»از انطبـ

ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺘﻪ
ـورد»ﺑﺮاي
ﺑﺮادﻓﻮرد«
ﺛﺎﺑﺖ
ﺿﺮﻳﺐ
اﺳﺖ
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«برادفــورد» ﻗﺎﻧﻮن
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ
ضریــباز ﺑﻪ
اســت،ﺣﺎﺻﻞ
دﺳﺘﻪﻫﺎي
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مقــدار eایــن
نمــودار 1
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اداﻣﺔـمﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ـن،
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ـدار عـ
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ﻗﺮارــی
اﺳﺘﻔﺎدهشناس
ﻣﻮردو دانش
اطالعــات
واژگان علـ
ﻋﻠﻢـته
دسـ

ﺑﺮادﻓﻮرد«
ﻗﺎﻧﻮن »
اﺳﺎس
اﺳﺖ.بـﺑﺮ
32190
ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد
 16475و
هایﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻻت
ـورد
مطالعــه مـ
ادامــة
ـرای
ـنجی را
ـونﺑﺎعلمسـ
واژﮔﺎنقانـ
ـری ایــن
کارگیـ
حاصﺑﺎــل از به
ﻛﻞدســته
ﺗﻌﺪادـوان
میتـ
ﻣﺠﻤﻮع واژﮔﺎن دﺳﺘﺔ ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﺎوراء ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  122واژه اﺳﺖ.

1. Exponential Trendline

ﺟﺪول  .2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻼت ،ﻣﻘﺎﻻت و واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در »وبآوﺳﺎﻳﻨﺲ« ﻃﻲ
ﺳﺎلﻫﺎي 2013-2009

ﻓﺮاواﻧﻲ

ﻓﺮاواﻧﻲ

ﺷﻤﺎر

ﻣﺠﻼت

ﻣﻘﺎﻻت

واژﮔﺎن

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي واژﮔﺎن ﻧﻤﺎ ﻳ ﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮادﻓﻮرد
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اســتفاده قــرار داد .همانگونــه کــه در جــدول  ،2نشــان داده شــده ،تعــداد کل مقــاالت برابــر بــا

 16475و تعــداد واژگان برابــر بــا  32190اســت .بــر اســاس قانــون «برادفــورد» مجمــوع واژگان دســتة
هســته و مــاوراء هســته برابــر  122واژه اســت.

جدول  .2فراوانی مجالت ،مقاالت و واژگان علم اطالعات و دانششناسی در «وبآوساینس»
طی سالهای 2013-2009
دستهبندی واژگان نمایهای بر اساس توزیع برادفورد
شمار
واژگان
نمایهای

فراوانی
مجالت

فراوانی
مقاالت

83

520 16475

دستة اول
تعداد
واژگان

26

دستة دوم
فراوانی
واژگان

10767

تعداد
واژگان

96

فراوانی
واژگان

10686

دستة سوم
تعداد مجموع
واژگان دستة
تعداد
فراوانی  1و 2
واژگان
واژگان

395

122 10737

3 .3ســؤال  :3بــر اســاس خوشــهبندی سلســلهمراتبی واژگان و مفاهیــم علــم اطالعــات و
دانششناســی ،چــه خوشــههای موضوعــی قابــل شناســایی هســتند؟

بهمنظــور ترســیم ســاختار میانرشــتهای و نحــوة کارکــرد تعاملــی علــم اطالعــات و

دانششناســی بــا رشــتههای دیگــر ،بــه ترســیم «خوشــهبندی سلســلهمراتبی» هماینــدی واژگان
مقــاالت ایــن رشــته در دوره  2013-2009پرداختــه شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه واژگان و

مفاهیــم مقــاالت علــم اطالعــات و دانششناســی در ایــن دوره بــه  13خوشــة متفــاوت تقســیم

شــدهاند .در ادامــه ،هــر یــک از خوشــهها بــهتفکیــک معرفــی شــده اســت.

شــکل  ،1خوشــههای شــمارة  1تــا  3خوشــهبندی سلســلهمراتبی کلیدواژههــای مقــاالت

علــم اطالعــات و دانششناســی در دورة دوم را نشــان میدهــد.
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ﺷﻜﻞ  .1ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ  4ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در دورة 2013-2009
شکل  .1خوشههای  1تا  4خوشهبندی سلسلهمراتبی واژگان علم اطالعات و دانششناسی در دورة 2013-2009

ﺧﻮﺷﺔ ﺷﻤﺎره  ،1ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ« ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎزده ﻛﻠﻴﺪواژه اﺳﺖ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ـدواژه
ـازده کلیـ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ یـ
اطالعاتـوـی» شــامل
ﻛﺘﺎﺑﺪاران،ـواد
یادگیــری ،سـ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي«آمــوزش و
آﻣﻮزش ،1بوــا عنــوان
آنــةﺑﻪشــماره
ﻛﻪ درخوش
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺳﻮاد
کتابــداران ،،ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،وو در ﻧﻬﺎﻳﺖ
یادگیــریﺑﺤﺚ
آمــوزش وداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
هــای
مجموعه
ســاختمان
دانشــجویان
آن بــه
اســت کــه در

ﻫﺸﺖ
در ﺷﺎﻣﻞ
اﻃﻼﻋﺎت«
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ذﺧﻴﺮه و
هــای ﻋﻨﻮان »
ﺷﻤﺎره  2ﺑﺎ
منابــعﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
بــه
نهایــت،
مطالعــه ،و
بحــث
دانشــگاهی،
ﺧﻮﺷﺔکتابخانه
الکترونیکــی
ﻛﺎرﺑﺮانهــا،
کتابخانه
عنــواندر
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲبــاو رﺑﻂ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﺎرﺑﺮان،
ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اطالعاتــیآن ﺑﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲو
«ذخیــره
شــماره 2
خوشــة
شــدهياســت.
پرداختــه
کاربــران
ﻛﻠﻴﺪواژهســواد
مباحــث

ﺧﻮﺷﺔ
اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪتﺷﺪه
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
وﺟﻮـي
ﺟﺴﺖ
اﻃﻼﻋﺎت،
ـران،
کاربـ
وجوی
ﻳﺴﻲــم جسـ
ﻓﻬﺮﺳﺖـهﻧﻮمفاهی
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲــهودر آن بـ
ـدواژه اســت ک
ﻓﺮاﻣﺘﻦـتدرکلیـ
ـامل هشـ
ـات» ش
اطالعـ
بازیابــی
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وﺑﮕﺎه ﻋﻠﻢ ) | (2013-2009ﻣﺼﻄﻔﻮي و دﻳﮕﺮان

تحلیــل معنایــی و ربــط در بازیابــی اطالعــات ،جســتوجوی فرامتــن در کتابخانــة دیجیتالــی و
داﻧﺶ،
ﺪﻫﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻛﻪـ در آن
ﻛﻠﻴﺪواژهعنـاﺳﺖ
داﻧﺶ
ﻋﻨﻮان »
ﺷﻤﺎرهت 3ﺑﺎ
ـج
ـامل پنـ
ـش» شـ
ـازماندهیﺑﻪ دانـ
ـوان «س
ﭘﻨﺞـماره  3بــا
ﺷﺎﻣﻞـة شـ
ـت «.خوشـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اسـ
پرداختــه شــده
نویســی
فهرس

ﺷﺪه
زﺑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﺘﻮن
ﻣﺪارك و
اﺳﺖ.ـدارک و متــون الکترونیکــی و زبــان پرداختــه
ـش ،مـ
ـازماندهی دانـ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ بـوـه سـ
ـت کــه در آن
ـدواژه اسـ
کلیـ

شــده اســت.
ﺷﻜﻞ  ،2ﺧﻮﺷﺔ ﺷﻤﺎره  4و  5ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و
شــکل  ،2خوشــة شــماره  4و  5خوشــهبندی سلســلهمراتبی کلیدواژههــای مقــاالت علــم
ﻧﺸﺎن
دورة دوم
ﺷﻨﺎﺳﻲو در
داﻧﺶ
دﻫﺪ.را نشــان میدهــد.
ﻣﻲ دوم
دورة
شناســیرا در
دانش
اطالعــات

ﺷﻜﻞ  .2ﺧﻮﺷﺔ  5ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در دورة 2013-2009
شکل  .2خوشة  5خوشهبندی سلسلهمراتبی واژگان علم اطالعات و دانششناسی در دورة 2013-2009

ﺧﻮﺷﺔ ﺷﻤﺎره  4ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻴﺪواژه اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺔ  5ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وب و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
 1286اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮزده ﻛﻠﻴﺪواژه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﻜﻪ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
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خوشــة شــماره  4بــا عنــوان «نرمافزارهــا و منابــع اطالعاتــی و فرهنگــی» شــامل چهــار کلیــدواژه

اســت کــه در آن بــه نرمافزارهــای منابــع اطالعاتــی پرداختــه شــده اســت .خوشــة  5بــا عنــوان «وب

و شــبکههای اجتماعــی» شــامل نــوزده کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه اینترنــت ،شــبکه ،شــبکههای

اجتماعــی ،فیسبــوک ،رضایــت و امنیــت شــبکه ،ســرمایة اجتماعــی ،کتابخانههــای عمومــی،
انگیــزة اشــتراک دانــش ،سیاســت و جوامــع مجــازی ،وبســایتها ،وبالگهــا ،رســانههای

اجتماعــی پیوســته پرداختــه شــده اســت.

شــکل  ،3خوشــههای شــماره  6تــا  9خوشــهبندی سلســلهمراتبی کلیدواژههــای مقــاالت

علــم اطالعــات و دانششناســی در دورة دوم را نشــان میدهــد .خوشــة شــماره  6بــا عنــوان «اخــاق

حرف ـهای کتابــداری» شــامل چهــار کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه اصــول اخالقــی کتابــداری و
موضــوع طبقهبنــدی ویدئــو پرداختــه شــده اســت .خوشــة شــماره  7بــا عنــوان «انفورماتیــک
و ارتباطــات ،خدمــات اطالعــات ســامت» شــامل دوازده کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه علــوم

رایانــه ،متــن و دادهکاوی و دادههــا ،تصمیمســازی ،ارتباطــات و مرجــع ،ســواد ســامت ،اطالعــات
ســامت بیمــاران و رکوردهــای الکترونیکــی ســامت پرداختــه شــده اســت .خوشــة شــماره  8بــا

عنــوان «مدیریــت اطالعــات و ارتباطــات» شــامل هفــت کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه بافــت ،هزینــه
و اســتانداردهای ارتباطــات از راه دور ،و مدیریــت منابــع اطالعاتــی پرداختــه شــده اســت .خوشــة

شــماره  9بــا عنــوان «نظریههــا و نظامهــای اطالعاتــی ،مدیریــت دانــش و نــوآوری» شــامل ســیزده

کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه نظریههــای نظامهــای اطالعاتــی و فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت
خطــر ،توســعة نرمافزارهــای متنبــاز ،مدیریــت دانــش ،مدیریــت ســازمان و نــوآوری و اشــتراک

دانــش پرداختــه شــده اســت.
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وﺑﮕﺎه ﻋﻠﻢ ) | (2013-2009ﻣﺼﻄﻔﻮي و دﻳﮕﺮان

ﺷﻜﻞ  .3ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ  9ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در دورة 2013-2009
شکل  .3خوشههای  6تا  9خوشهبندی سلسلهمراتبی واژگان علم اطالعات و دانششناسی در دورة 2013-2009

ﺷﻜﻞ  ،4ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎره  10ﺗﺎ  13ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎي ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻢ

اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در دورة دوم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺧﻮﺷﺔ ﺷﻤﺎره  10ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
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شــکل  ،4خوشــههای شــماره  10تــا  13خوشــهبندی سلســلهمراتبی کلیدواژههــای مقــاالت

علــم اطالعــات و دانششناســی در دورة دوم را نشــان میدهــد .خوشــة شــماره  10بــا عنــوان

«شــاخصهای تحلیــل علمســنجی» شــامل یــازده کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه بحــث ســنجش
بروندادهــای علمــی ،تحلیــل اســتنادی مجــات ،نویســندگان و مقــاالت ،اچ .ایندکــس ،مقــاالت
علمــی ناشــران و دسترســی آزاد بــه منابــع و اطالعــات پرداختــه شــده اســت .خوشــة شــماره 11

بــا عنــوان «رتبهبنــدی دانشــگاهها /تحلیــل کتابســنجی پژوهشهــای میانرشــتهای» شــامل
ده کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه شــاخصهای رتبهبنــدی دانشــگاهها ،تحلیــل کتابســنجی

بروندادهــای علمــی ،مطالعــة رشــتهها و میانرشــتهها و میانرشــتگی علــوم ،علــم اطالعــات،

تحلیــل کتابســنجی و عملکــرد پژوهشــی پرداختــه شــده اســت .خوشــة شــماره  12بــا عنــوان
«تحلیــل علمســنجی و اطالعســنجی /دولــت الکترونیــک» شــامل ده کلیــدواژه اســت کــه در آن
بــه ســنجش علــم و فنــاوری و پروانههــای ثبــت اختــراع ،سیاســتهای همــکاری ســازمانها و

مؤسســات دولــت الکترونیــک ،و مطالعــة رفتارهــای اطالعاتــی پژوهشــگران پرداختــه شــده اســت.

خوشــة شــماره  13بــا عنــوان «دیداریســازی علــم و تحلیــل شــبکههای همــکاری علمــی» شــامل
هفــت کلیــدواژه اســت کــه در آن بــه نقشـهنگاری و دیداریســازی علــم ،وب و آرشــیو ،و تحلیــل

شــبکههای اجتماعــی همــکاری علمــی پرداختــه شــده اســت.
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس واژﮔﺎن و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎﻻت آن در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

وﺑﮕﺎه ﻋﻠﻢ ) | (2013-2009ﻣﺼﻄﻔﻮي و دﻳﮕﺮان

ﺷﻜﻞ  .4ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ واژﮔﺎن ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در دورة 2013-2009
شکل  .4خوشهبندی سلسلهمراتبی واژگان علم اطالعات و دانششناسی در دورة 2013-2009
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 .6بحث و نتیجهگیری

در پژوهــش حاضــر ســعی شــد بــا بررســی روابــط همواژگانــی مفاهیــم حــوزة مطالعاتــی علــم

اطالعــات و دانششناســی در یــک پایــگاه اطالعاتــی جهانــی بــه بررســی محتــوای حوزههــای
مطالعاتــی آن پرداختــه ،و نتایــج یافتههــا بــا نتایــج پژوهشهــای دیگــر مــورد بحــث و مداقــه قــرار
گیــرد .در ابتــدا ،پــس از شناســایی و یکدستســازی واژگان بهدســتآمده از تحلیــل محتــوای

واژگان مقــاالت ،بــا اســتفاده از قانــون «برادفــورد» مفاهیــم محــوری مرتبــط بــا علــم اطالعــات و
دانششناســی ،از طریــق بررســی فراوانــی واژگان هســته شناســایی شــدند .بــه ایــن ترتیــب ،مفاهیــم

دســتههای اول و دوم حاصــل از قانــون «برادفــورد» انتخــاب ،و دســتة ســوم بهدلیــل اینکــه متشــکل
از واژگان متفرقــه بــود ،از مطالعــه حــذف شــد .در ادامــه ،بــا ترســیم ماتریــس هماینــدی مفاهیــم،

دامنــة مطالعــات آن بــا اســتفاده از فنــون خوش ـهبندی سلســلهمراتبی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار

گرفتنــد .در دورة مــورد بررســی  13خوشــه شناســایی شــدند .خطــوط ســرخ رنــگ عمــود بــر
نمودارهــای  1تــا  ،4خــط شــاخص تفســیر اســت .حوزههــای موضوعــی کــه در ســمت چــپ ایــن

خــط عمــود قــرار میگیرنــد ،یــک خوشــه در نظــر گرفتــه میشــود.

یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه خوشــههای حوزههــای مطالعاتــی شــامل

«آمــوزش و یادگیــری ،ســواد اطالعاتــی» (خوشــة « ،)1ذخیــره و بازیابــی اطالعــات» (خوشــة ،)2

«ســازماندهی دانــش» (خوشــة « ،)3نرمافزارهــا و منابــع اطالعاتــی و فرهنگــی» (خوشــة « ،)4وب و

شــبکههای اجتماعــی» (خوشــة « ،)5اخــاق حرفــهای در کتابــداری» (خوشــة « ،)6انفورماتیــک،

ارتباطــات؛ خدمــات اطالعــات ســامت» (خوشــة « ،)7مدیریــت اطالعــات و ارتباطــات» (خوشــة
« ،)8نظریههــا و نظامهــای اطالعاتــی ،مدیریــت دانــش و نــوآوری» (خوشــة « ،)9شــاخصهای

تحلیــل علمســنجی» (خوشــة « ،)10رتبهبنــدی دانشــگاهها /تحلیــل کتابســنجی پژوهشهــای

میانرشــتهای» (خوشــة « ،)11تحلیــل علمســنجی و اطالعســنجی ،دولــت الکترونیــک» (خوشــة

 ،)12و «دیداریســازی علــم و تحلیــل شــبکههای همــکاری علمــی» (خوشــة  )13اســت .نتایــج

خوشــهبندی واژگان و مفاهیــم علــم اطالعــات و دانششناســی حاکــی از پدیــداری حوزههــای
مطالعاتــی نوظهــور در مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی اســت کــه در ادامــه ،هــر یــک از
محورهــای اصلــی مطالعــات بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.

جهــت مطالعــة محورهــای مطالعــات ،واژگان بهدســتآمده از خوشــههای مجــاور

مفهومســازی شــدند .بررســی نتایــج خوش ـهبندی مفاهیــم نشــان میدهــد کــه محــور اول مطالعــات
ایــن رشــته شــامل آمــوزش و یادگیــری و ســواد اطالعاتــی (خوشــة  )1اســت .یکــی از ابعــاد اصلــی
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آمــوزش ،آمــوزش ســواد اطالعاتــی متخصصــان و کاربــران اســت .ســواد اطالعاتــی مجموعــه

مهارتهایــی اســت کــه فــرد را قــادر میســازد نیــاز اطالعاتــی خــود را تشــخیص دهــد ،بــا
شناســایی منابــع اطالعاتــی موجــود بــه تدویــن روش جســتوجو در ایــن منابــع بپــردازد و پــس

از انجــام جســتوجو ،اطالعــات بهدســتآمده را ارزیابــی کــرده و بهمنظــور تولیــد اطالعــات

جدیــد پیونــد الزم بیــن اطالعــات جدیــد را بــا دانــش قبلــی خــود برقــرار ســازد .یافتههــای پژوهـ ِ
ـش
) Ding, Chowdhury, & Foo (2001و «ثابتپــور» و همــکاران ( )1393مؤیــد نتایــج پژوهــش حاضــر
اســت.

محــور دوم مطالعــات ایــن رشــته شــامل ســازماندهی اطالعــات و دانــش (خوشــههای

 2و  )3اســت .ســازماندهی اطالعــات /دانــش بــه معنــای گــردآوری ،ذخیــره ،بازیابــی و اشــاعة

اطالعــات اســت .تحــوالت فنــاوری امکانــات عینــی و نیــز بالقــوهای را در راســتای ســازماندهی،

ذخیــره و بازیابــی دانــش در کتابخانههــا فراهــم ســاخته اســت ( .)Hsu, Lin, and Fun 2015در

گذشــته ،ابزارهــای ســنتی از قبیــل اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی و ردهبندیهــا بــه
مثابــة ابزارهــای ســازماندهی دانــش در مراکــز اطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .امــروزه

وب جهانگســتر ،وب معنایــی ،هستیشناســیها ،فرادادههــا ،نظامهــای ســازماندهی دانــش،
اصطالحنامــة الکترونیکــی ،پایــگاه دادة الکترونیکــی ،ابزارهــای چندرســانهای موجــب دگرگونــی

شــیوههای ســازماندهی ،ذخیــره و بازیابــی دانــش شــدهاند .بــا وجــود امکانــات بیشــماری کــه

فناوریهــای جدیــد در اختیــار دارنــد ،هنــوز فراینــد ســازماندهی ،ذخیــره و بازیابــی منابــع دانــش،
پیچیــده و مشــکل بــه نظــر میرســد.

محــور ســوم مطالعــات ایــن رشــته شــامل منابــع اطالعاتــی تحــت وب و شــبکههای اجتماعــی

(خوشـههای  4و  )5اســت .اینترنــت از میلیونهــا شــبکة خصوصــی ،عمومــی ،دانشــگاهی ،تجــاری
و دولتــی در اندازههــای محلــی و جهانــی تشــکیلشــده اســت کــه بــا حجــم وســیعی از فناوریهــای

الکترونیکــی بــه هــم متصــل شــدهاند .اینترنــت دربردارنــدة منابــع اطالعاتــی و خدمــات گســتردهای

اســت کــه برجســتهترین آنهــا شــبکة وب و ایمیــل اســت .کتابخانههــا از ایــن بســتر بــرای

جســتوجو ،ذخیــره و بازیابــی اطالعــات اســتفاده میکننــد .شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی یــا
مجــازی ســرویس پیوســته یــا ســایتی هســتند کــه افــراد میتواننــد در آنهــا بــا ایجــاد محتــوا بــه
بیــان نظــرات و عقایــد خــود و اشــتراک آن بــا دوســتان و ســایرین بپردازنــد .شــبکة اجتماعــی یــک
ســاختار اجتماعــی اســت کــه از گرههایــی کــه عموم ـاً فــردی یــا ســازمانی هســتند ،تشــکیلشــده
اســت .ایــن محیــط اجتماعــی اجــازة اشــتراک عالقهمندیهــا ،افــکار ،فعالیتهــای کاربــران بــا

1292

شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی بر اساس واژگان و مفاهیم  | ...مصطفوی و دیگران

دیگــران را مهیــا میســازد .بررســی پیشــینهها ( Zong et al. 2013و  )Oliveira et al. 2015نیــز

مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتــی نیــز از اینگونــه رســانهها هماننــد

ســایتهای اینترنتــی خبرگزاریهــا ،امــکان تعامــل بــا مخاطــب و ارائــة خدمــات بــه آنــان را آغــاز

کردهانــد و ایــن امــر موجــب شناســایی هرچــه بیشــتر نیازهــای واقعــی کاربــران شــده اســت.

محــور چهــارم مطالعــات ایــن رشــته شــامل اخــاق حرف ـهای در علــم اطالعــات (خوشــة )6

اســت .اصــول اخالقــی شــامل قوانینــی اســت کــه بیانکننــدة ارزشهــا بهعنــوان راهنمــای کاری

متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .ایــن ارزشهــا شــامل لــزوم دسترســی برابــر
همــگان بــه اطالعــات ،توجــه بــه نیازهــای ویــژة کاربــران ،ناتوانــی جســمی ،جنســیت ،وابســتگی
ملــی ،وابســتگی مذهبــی ،جبههگیــری سیاســی و جایــگاه اجتماعــی و همچنیــن ،حقــوق مؤلفــان و

رعایــت مالکیــت معنــوی آنهــا مطابــق بــا قوانیــن در ارائــة خدمــات اطالعاتــی توســط متخصصــان
و حرفهمنــدان ایــن حــوزه از دانــش اســت.

محــور پنجــم مطالعــات ایــن رشــته شــامل انفورماتیــک ،ارتباطــات و خدمــات اطالعــات

ســامت (خوشــة  )7اســت .دانــش انفورماتیــک ســامت یــک حــوزة میانرشــتهای از ترکیــب علوم

نرمافــزار رایان ـهای ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،علــوم شــناختی ،مهندســی ارتباطــات انســان

و رایانــه اســت کــه هــدف اولیــة آنهــا گــردآوری ،نگهــداری ،تحلیــل ،و پــردازش اطالعــات در

حــوزة پزشــکی و ســامت اســت .علــوم رایانــه و علــم اطالعــات بهعنــوان عناصــر تشــکیلدهندة

دانــش انفورماتیــک اســت .خدمــات اطالعــات ســامت نیــز حــوزهای جدیــد محســوب میشــود
کــه بــا رشــد روزافــزون اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در نظامهــای ســامت ،نیــاز بــه مطالعــه و

پژوهــش متخصصــان در ایــن حــوزه روزبـهروز بیشــتر میشــود .همچنیــن ،مطالعــات جسـتوجوی

اطالعــات ســامت بهعنــوان یکــی از زیرشــاخههای مطالعــة رفتــار اطالعیابــی کاربــران در بُعــد
اطالعــات ســامت اســت .بــا توجــه بــه دشــواری یافتــن اطالعــات و تعییــن کیفیــت آنهــا و اعتبــار

اطالعــات جستوجوشــده ،مطالعــات بــا محوریــت اطالعــات ســامت از حوزههــای موضوعــی
نویــن و بااهمیــت علــم اطالعــات و دانششناســی شــاخة پزشــکی اســت (.)Xu et al. 2016

محــور ششــم مطالعــات ایــن رشــته شــامل مدیریــت اطالعــات ،نظامهــای اطالعاتــی ،مدیریــت

دانــش و نــوآوری (خوشــههای  8و  )9اســت .مدیریــت اطالعــات بــه جمــعآوری ،ذخیــره،

بازیابــی و اشــاعة اطالعــات درســت ،در مــکان و زمــان مناســب ،بــا کمتریــن هزینــه ،و در بهتریــن
محمــل اطالعاتــی بــرای بهکارگیــری در تصمیمگیــری تعریــف شــده اســت .همچنیــن ،مدیریــت
دانــش بــه مفهــوم امــروزی ،در حــوزة تجــارت شــکل گرفــت تــا بــه تــداوم بقــاء ســازمانها در
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بازارهــای رقابتــی کمــک کنــد .امــا بعدهــا بــهخاطــر دامنــة گســترده و ماهیــت میانرشــتهای

آن ،افــراد از حوزههــای دیگــر از جملــه علــم اطالعــات ،رایانــه ،و مدیریــت مدعــی مالکیــت

آن شــدند و بیشــک هــر گــروه در توســعة مبانــی نظــری و کاربردهــای عملــی آن ســهمی قابــل
مالحظــه داشــتند .در متــون ،عموم ـاً بــه ســهم عمــدة حــوزة رایانــه در مباحــث مربــوط بــه فنــاوری
و طراحــی و توســعة سیســتمها ،نقــش حــوزة مدیریــت در زمینــة نیــروی انســانی ،و مشــارکت

حــوزة علــم اطالعــات ( Hu et al. 2013و ثابتپــور و همــکاران  )1393در مباحــث مدیریــت
اطالعــات اشــاره شــده اســت .همچنیــن ،نتایــج پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه مدیریــت دانــش،

حــوزهای میانرشــتهای از «مدیریــت»« ،علــوم رایانــه ،نظامهــای اطالعاتــی» و «علــم اطالعــات و

دانششناســی» اســت کــه علــم اطالعــات و دانششناســی مــرز مشــترکی بــرای دو حــوزة دیگــر
محســوب میشــود (احمــدی و کوکبــی  1393و حاضــری ،توکلــیزاده و ابراهیمــی .)1394

محــور هفتــم مطالعــات ایــن رشــته شــامل شــاخصهای علمســنجی و اطالعســنجی ،و تحلیــل

شــبکههای علمــیِ میانرشــتهای (خوشــههای  )13 ،12 ،11 ،10اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان

میدهــد کــه حــوزة مطالعاتــی علمســنجی بهعنــوان یکــی از شــاخههای اصلــی علــم اطالعــات و
دانششناســی اســت کــه اساس ـاً جریــان اصلــی آن متمایــز از جریــان علــم کتابخانــه بــوده و ریشــه
در علــم اطالعــات دارد .ویژگــی اصلــی علــم اطالعــات ســروکار داشــتن بــا مــدارک و منابــع
مضبــوط (ماننــد کتــاب ،مقالــه ،پروانــة ثبــت اختــراع ،گــزارش فنــی ،منابــع صوتــی و تصویــری)

اســت .در ایــن ویژگــی ،علمســنجی نیــز از علــم اطالعــات تبعیــت میکنــد .علمســنجی از ابــزار
آمــار و ریاضــی بهمنظــور مدیریــت ،برنامهریــزی و سیاســتگذاری در حوزههــای مدیریــت

علــم و فنــاوری ،و حتــی نــوآوری در ســطح کالن (جهانــی ،منطقــهای ،ملــی و محلــی) و خــرد
(یــک یــا چنــد ســازمان و نهــاد یــا بخشــی از آنهــا) بهــره میبــرد .مطالعــات علمســنجی شــامل

شــاخصهای تحلیــل علمســنجی ،رتبهبنــدی دانشــگاهها ،تحلیــل کتابســنجی پژوهشهــای

میانرشــتهای ،دیداریســازی علــم و تحلیــل شــبکههای همــکاری علمــی اســت .ایــن نتایــج

مؤیــد پژوهشهــای )Milojevic et al. ،Astrom (2007) ،Van den Besselaar & Heimeriks (2006

)« ،(2011صدیقــی» ( )1393و «ثابتپــور» و همــکاران ( )1393اســت .برخــی از ایــن مطالعــات از
علمســنجی بهعنــوان هســتة مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی یــاد میکننــد .همچنیــن،

نتایــج مطالعــات آنــان نشــان میدهــد کــه مفاهیمــی از قبیــل علــم اطالعــات ،کتابخانــه ،تحلیــل

کتابســنجی ،نــوآوری و متــنکاوی از جملــه پرکاربردتریــن موضوعــات در حــوزة علمســنجی

اســت کــه علیرغــم بازترکیــب واژگان موجــود و بهوجــود آمــدن مفاهیــم مرتبــط بــا فنــاوری
1294

شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی بر اساس واژگان و مفاهیم  | ...مصطفوی و دیگران

اطالعــات و ارتباطــات ،واژگانــی از قبیــل تحلیــل کتابســنجی همچنــان در تمامــی ســالهای
مــورد بررســی حضــور دارد.

بهتبــع افزایــش بلــوغ ،علــم اطالعــات دارای چارچــوب پژوهشــی یــا اصطالحــاً صاحــب

پارادایــم شــده اســت؛ بهطــوری کــه تولیــد علــم در آن در بســتر یــک پارادایــم و چارچــوب خاصــی

حرکــت میکنــد .پارادایمهــا الگــوی مســلط علــوم متعــارف هســتند کــه جعبــة ابــزار مــورد نیــاز
پژوهشــگران بــوده و دورنمــای آینــده را نشــان میدهنــد .همچنیــن ،وظیفــة تعریــف نظریههــا،
ارائــة روشهایــی بــرای آزمــون تجربــی آنهــا ،و نیــز چارچوبــی بــرای تجزیــه و تحلیــل رفتــار
پدیدههــای مــورد مطالعــه در اختیــار قــرار میدهنــد .بایــد توجــه داشــت کــه تغییــرات ایجادشــده
در مرزهــای ایــن رشــته میتوانــد عامــل تأثیرگــذاری در افزایــش ســرمایة علمــی آن بــوده و

موجــب تازگــی و روزآمــدی جبهههــای پژوهــش ایــن رشــته گــردد .بــا توجــه بــه تأثیــر مطالعــات
میانرشــتهای در رونــد گســترش رشــتههای علمــی و ارتبــاط بــاالی آنهــا بــا الگوهــای تولیــد

علــم و سیاسـتگذاری علمــی ،پژوهــش حاضــر گویــای افزایــش دامنــة مطالعــات علــم اطالعــات
و دانششناســی و میانرشــتگی آن اســت .ابعــاد و موضوعــات جدیــد پژوهشــی شناساییشــده

میتوانــد سیاســتگذاران و برنامهریــزان دانشــگاهی ایــن رشــته را از نیازهــای جدیــد آمــوزش
در ســرفصلهای آموزشــی موجــود و همچنیــن ،ایجــاد گرایشهــای جدیــد تحصیــات تکمیلــی
آگاه ســازد.

 .7پیشنهادهای پژوهش

جهــت کارکــرد مطلــوب کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی پیشــنهاد میگــردد کمیتــة

برنامهریــزی علــم اطالعــات و دانششناســی در جهــت گســترش فعالیتهــای آموزشــی و
پژوهشــی علــم اطالعــات و دانششناســی در حوزههــای مطالعاتــی نوظهــور و محــوری ایــن

رشــته برنامهریــزی الزم را انجــام دهــد.

پیشــنهاد میشــود مطالعــات علــم اطالعــات و دانششناســی داخــل کشــور هــمارز بــا
حوزههــای موضوعــی مطالعــات ایــن رشــته در ســطح بینالمللــی و در ابعــاد آموزشــی و

پژوهشــی توســعه یابــد .در ایــن زمینــه «کمیتــة برنامهریــزی علــم اطالعــات و دانششناســی» و

یــا «دفتــر گســترش آمــوزش عالــی» میتواننــد حوزههــای مطالعاتــی جدیــد ایــن رشــته را در

قالــب واحدهــای درســی خــاص و یــا بهصــورت تلفیــق در ســایر واحدهــای موجــود در برنامــة

آموزشــی مقاطــع مختلــف آمــوزش ایــن رشــته ارائــه نماینــد.
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پیشــنهاد میگــردد جهــت ترســیم میانرشــتگی بروندادهــای علمــی فارســی متخصصــان علــم

اطالعــات و دانششناســی ،مطالعــة حاضــر بــر روی بروندادهــای علمــی مجــات داخلــی

فارســی علــم اطالعــات و دانششناســی انجــام گرفتــه و نتایــج آن بــا نتایــج مطالعــة حاضــر

مقایســه گــردد.

پیشــنهاد میگــردد مطالع ـهای بــر اســاس دیــدگاه متخصصــان و پژوهشــگران علــم اطالعــات
و دانششناســی در رابطــه بــا دامنــة مطالعــات میانرشــتهای ایــن حــوزه و مقایســة آن بــا نتایــج

ایــن پژوهــش جهــت شناســایی هرچــه بیشــتر میانرشــتگی علــم اطالعــات و دانششناســی

انجــام گیــرد.
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پرتــو ،پردیــس و مرضیــه گلتاجــی .1390 .ماهیــت میانرشــتهای علــوم کتابــداری و اطالعرســانی .فصلنامــه مطالعــات
میانرشــتهای در علــوم انســانی .121-142 :)3-2( 3

توکل ـیزاده راوری ،محمــد .1394 .مــدل دو مرحل ـهای شــکاف-گلچین بــرای نمایهســازی خــودکار متــون فارســی.
تحقیقــات اطالعرســانی و کتابخانههــای عمومــی .40-13 :)1( 21

_____ .1395 .راور پریمپ :نرمافزار ایجاد ماتریس همایندی [نرمافزار رایانه] .یزد :دانشگاه یزد.
_____ و فرامــرز ســهیلی .1395 .ویژگیهــای مشــترک قوانیــن تجربــی معــروف در علمســنجی :نگاهــی از زاویــه

دســتهبندی دادههــا بــر اســاس توزیــع فراوانــی .مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .42-25 :)1( 27

ثابتپــور ،افســون ،غالمرضــا فدایــی ،نــادر نقشــینه ،و وفــا قبادپــور .1393 .بازنمــون تصویــری دانــش در رشــتة
کتابــداری و اطالعرســانی ایــران .پــردازش و مدیریــت اطالعــات .645-631 :)3( 30

جمالــی مهموئــی ،حمیدرضــا .1379 .روابــط درونرشــتهای و بینرشــتهای کتابــداری و اطالعرســانی :مطالعــهای
اســتنادی .فصلنامــه کتــاب .62-76 :)3( 43

حاضــری ،افســانه ،محمــد توکل ـیزاده راوری ،و وجیهــه ابراهیمــی .1394 .تعییــن طبقــات اصلــی مرتبــط بــا مدیریــت
دانــش در پایــگاه وبآوســاینس و مطالعــه همپوشــانی موضوعــی آنهــا .پــردازش و مدیریــت اطالعــات :)4( 30
.1023-997

حــری ،عبــاس .1389 .تفکــر اســتعاری و روابــط بینرشــتهای .ارائهشــده در اولیــن همایــش سراســری دانشــجویی

کتابــداری و اطالعرســانی (شــیراز 5 ،و  6خــرداد .)1389 ،مجموعهمقــاالت مطالعــات میانرشــتهای کتابــداری و
اطالعرســانی :وضعیــت موجــود ،چشــمانداز مطلــوب .تهــران :کتابــدار.
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 بررســی کاربــرد روش تحلیــل همرخــدادی واژگان در ترســیم ســاختار حوزههــای علمــی.1393 . مهــری،صدیقــی
.396-373 :)2( 30  پــردازش و مدیریــت اطالعــات.) حــوزه اطالعســنجی:(مطالعــه مــوردی

 بررســی میــزان ورود و صــدور دانــش در علــم اطالعــات و.1394 . اســماعیل، فریــده و اســماعیل مصطفــوی،عصــاره

 فصلنامــه. فرضیــة کــوه یــخ شــناور:دانششناســی از طریــق تحلیــل هماســتنادی حوزههــای موضوعــی مجــات
.22-1 :)2( 70 کتابــداری و اطالعرســانی

 تحلیــل و مقایســه.1395 . و اســماعیل مصطفــوی، غالمرضــا حیــدری، محمــد توکلــیزاده راوری، فریــده،عصــاره
ســاختار میانرشــتهای علــم اطالعــات و دانششناســی بــر اســاس خوشــهبندی روابــط اســتنادی آن در دو دوره

.703-675 ،)3( 31  پــردازش و مدیریــت اطالعــات.قبــل و بعــد از پیدایــش وب
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اسماعیل مصطفوی

متولــد ســال  1362دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــته علــم اطالعــات و
دانــش شناســی از دانشــگاه شــهید چمــران اهواز اســت.

ایشــان هــم اکنــون اســتادیار و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن
طوســی است.

مطالعـات علمسـنجی /اطالعسـنجی و سیاسـتگذاری علـم ،و مدیریـت دانش،
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻮي:

و مبانـی نظـری علـم اطالعـات و دانششناسـی از جملـه عالیـق پژوهشـی وی

ست 30.روز ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ  :15ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺑﻪ اﻣﺪت
فریده عصاره

متولــد ســال  1328دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری کتابــداری و اطــاع

رســانی بــا گرایــش علــم ســنحی و اطــاع ســنجی از دانشــگاه نیوســات ولــز
اســترالیا ســت .ایشــان هــم اکنــون اســتادتمام و مدیــر قطــب علمــی مدیریــت

دانــش عضــو گــروه علــم اطالعــات و دانــش شناســی دانشــگاه شــهید چمــران
اهوازاســت.

تحلیــل شــبکههای اجتماعــی همنویســندگی ،همواژگانــی و هــم اســتنادی،...
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دیداریســازی اطالعــات ،بازیابــی اطالعــات ،داده کاوی ،مطالعــات بیــن

از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﻮﺳﺎت وﻟﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم و ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و

ﻫﺎياز جملــه
ـی وی
عالیــق
ﺷﺒﻜﻪــی
ﺗﺤﻠﻴﻞ شناس
اﺳﺖ.هســتی
اﻫﻮازای و
ﭼﻤﺮانــته
داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ رش
ـت.اﺳﺘﻨﺎدي،...
واژﮔﺎﻧﻲاسوـ ﻫﻢ
پژوهشـﻫﻢ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ
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اﺳﺖ.
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واژﮔﺎﻧﻲ و ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎدي،...
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دﻳﺪاريﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ،داده ﻛﺎوي ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ اي و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اﺳﺖ.
محمد توکلیزاده راوری

متولـد سـال  1347دارای مـدرک تحصیلـی د کتری در رشـتة علـم اطالعات و

دانـش شناسـی از دانشـگاه هومبولـدت برلیـن (آلمـان) اسـت .ایشـان هماکنون
اسـتادیار گـروه علـم اطالعـات و دانش شناسـی دانشـگاه یزد اسـت.

علـم سـنجی ،فنـاوری سـنجی ،تحلیـل محتـوا ،نمایـه سـازی خـودکار ،برنامـه

نویسـی رایانـه در حـوزه علـم اطالعـات و دانـش شناسـی از جملـه عالیـق

داراياسـت.
پژوهشـی وی
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ د ﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ زاده راوري :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 1347
ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺪت ﺑﺮﻟﻴﻦ )آﻟﻤﺎن( اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ،
ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﺠﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ راﻳﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ"

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻮي:

1299

