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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوهای هم نويسندگی روندهای پژوهش و ترسیم نقشه دانش آثار جهان و
ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در وبگاه علم بود .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر
روششناسی توصیفی با رويکرد علمسنجی بود که در آن از فنون تحلیل همواژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی
نويسندگان استفاده شده است .جامعه پژوهش تولیدات علمی حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در وبگاه علم
بود .نرمافزارهای هیستسايت ،يوسینت و بیباکسل و جهت تحلیل دادهها و ووسويور جهت ترسیم نقشهها
استفاده شده است .در دو دهه اخیر  9199اثر توسط  11109نويسنده از  116کشور جهان در وبگاه علم نمايه
شدهاند .ايران با  59اثر دارای رتبه  22بود .آمريکا بیشترين تولیدات را داشت .بیشترين تولیدات جهان و ايران در
سالهای  2615و  2619بود .در جهان يورلند و لیدزدروف و در ايران علیپورحافظی و کوشا به ترتیب بیشترين
تولیدات و استنادات را به خود اختصاص دادند .حوزه علم رايانه بیشترين سهم را در تولید آثار داشت.
دانشگاههای ايلینويز و آزاد اسالمی بیشترين مشارکت را داشتند .واژگان بازيابی اطالعات ،ردهبندی ،فراداده و
کتابخانههای ديجیتال بیشترين فراوانی را داشتند .نتايج پژوهش نشان داد مهمترين زمینههای موضوعی اين حوزه
علمی در جهان شامل استخراج اطالعات از شبکههای اجتماعی و کالن دادهها ،برچسبگذاری کاربران ،آر.
دی .ای ،.آر .دی .اف ،.اف .آر .بی .آر ،.کتابخانههای ديجیتال و آرايهشناسی و زمینههای موضوعی اين حوزه
علمی در ايران شامل اف .آر .بی .آر ،.کتابخانههای ديجیتال ،بازيابی اطالعات فازی ،هستیشناسی و فضای ابری
است .توجه بیشتر به آثار علمی غنی جهانی در ابعاد علمی و فنی در عرصه سیاستگذاری علمی کشور عامل
شناسايی روندهای جديد پژوهشی اين حوزه در کشور را فراهم میکند.

واژههای کلیدی :سازماندهی اطالعات ،سازماندهی دانش ،علمسنجی ،همواژگانی ،همنویسندگی،
نقشه دانش

 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 *.0استادیار ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایرانmostafavi@yazd.ac.ir .
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مقدمه

امروزه در عصر حاکمیت اطالعات با رشد فزاينده اطالعات در قالبهای گوناگون،
سازماندهی اطالعات و دانش از مهمترين فعالیتهای نظامهای ذخیره و بازيابی به شمار
میرود .واضح است که هدف از سازماندهی اطالعات ،بازيابی مؤثر اطالعات است (تیلور،1
 )1091و نظام سازماندهی بايد بهگونهای باشد که کاربران به سهولت در کمترين زمان از
اطالعات موجود حداکثر استفاده را کنند؛ بنابراين سازماندهی اطالعات ،قلب و مرکز ثقل
کارکردهای نظامهای ذخیره و بازيابی اطالعات است (مزينانی .)1091 ،سازماندهی ،حوزه
گستردهای را در برمیگیرد و شامل مجموعه فعالیتهايی است که با انجام آنها منابع
اطالعاتی ،تجزيهوتحلیل ،ردهبندی و قابل بازيابی میشوند .اين کار با استفاده از استانداردها
و رهنمودهای بینالمللی به کمک فرايندهايی نظیر فهرستنويسی ،ردهبندی و نمايهسازی و
بهرهمندی از ابزارهای متناسب امکانپذير خواهد بود (فتاحی .)1091 ،بیشک هدف از انجام
پژوهشهای حوزه سازماندهی ،بهطورکلی تولید ،ارزيابی و بهروزرسانی استانداردها و
فرادادهها ،بهبود فرايندها و غیره در راستای تسهیل ذخیره ،بازيابی و دسترسی به انواع
اطالعات و دانش و نهايتاً افزايش رضايت کاربران بوده است.
در طی چند دهه گذشته ،مطالعه نقشههای علمی و همکاری بهعنوان يکی از مهمترين
وجوه مطالعات سنجشی علم ،اهمیت بسیاری در حوزههای مختلف کسب کرده است .ارائة
تصوير کالن از وضعیت پژوهشهای صورت گرفته و چگونگی ارتباط حوزههای مختلف
و آگاهی از چگونگی رشد و توسعة اين حوزهها در طی زمان ،از اهداف نقشههای علمی
است .نقشههای علمی با استفاده از تکنیکها و روشهای مختلفی ترسیم میشوند که
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همرخدادی واژگان ،يکی از آنهاست .در اين روش از واژگان کلیدی مدارک در عنوان،
چکیده يا متن مقاالت برای مطالعة ساختار مفهومی يک حوزه استفاده میشود .بهبیانديگر
همرخدادی کلیدواژهها میزان ارتباط شناختی میان يک مجموعه مدارک را نشان میدهد
بهنحویکه از الگوهای همرخدادی در يک مجموعه از متون بهره میگیرد تا ارتباط میان
انديشهها در حوزه موضوعات متون را شناسايی کند .در اين تحلیل از شاخصها برای فراوانی
1. Taylor
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همرخدادی دو مورد – مانند شاخص نزديکی و شباهت که برای اندازهگیری میزان ارتباط
بین موردهاست – استفاده میشود .بر اساس اين شاخصها ،مفاهیم در گروههايی خوشهبندی
و بهصورت شبکه ترسیم میشوند که برای برجسته کردن موضوعات اصلی موجود در يک
حوزه و يافتن ارتباطات پنهان در آن حوزه به کار میروند (ذوالفقاری و همکاران1091 ،
نقل از هی .)1999 ،1بر اساس روش تجزيهوتحلیل همرخدادی واژگان میتوان موضوعات
علمی را استخراج و ارتباط میان آنها را بهصورت مستقیم از محتوا با مقايسه نقشههای
حاصل کشف کرد (صديقی 1090 ،نقل از کالون 2و همکاران .)1991 ،از سوی ديگر اهمیت
شبکههای همکاری در حدی است که برخی پژوهشگران ،اين شبکهها را نیز بهنوعی
نشاندهنده ساختار دانش میدانند .اين امر بهويژه در ارتباط با علم بینرشتهای که حاصل
پیوند چندين حوزه علمی مختلف هستند تبلور خاصی پیدا میکند (سهیلی و عصاره1092 ،؛
هان 0و همکاران)2612 ،؛ بنابراين با توجه به رشد تصاعدی تولید اطالعات و دانش از يکسو
و ضرورت سازماندهی اطالعات و دانش بهمنظور افزايش دسترسی و بهبود بازيابی و
همچنین اهمیت پژوهشهای انجامشده در اين حوزه گسترده از سوی ديگر ،بررسی و تحلیل
روند پژوهش و نقشه دانش آثار اين حوزه در جهان و مقايسه آن با آثار تولیدشده در ايران
میتواند به درک بهتر پارادايمها و گفتمان غالب در اين حوزه کمک کرده و بهمنزله نقشه
راهی برای آموزش و پژوهش اين حوزه در کشور باشد .در اين راستا هدف پژوهش حاضر
شناسايی و تحلیل ساختار واژگان آثار حوزه سازماندهی اطالعات و دانش و همچنین بررسی
همکاری علمی پژوهشگران اين حوزه بر اساس شاخصهای مرکزيت در وبگاه علم است.
درواقع ،پژوهش حاضر به تحلیل و مقايسه ساختار مفاهیم و واژگان مدارک علمی نمايه شده
و دانش در جهان و ايران پرداخته است.

1. Hee
2. Callon
3. Hun
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پیشینههای پژوهش در زمینه ترسیم نقشه و تجزيهوتحلیلهای علمسنجی پژوهشهای زيادی
در حوزههای مختلف انجام شده است؛ هرچند اين پژوهشها بهطور مستقیم در حوزه
سازماندهی اطالعات و دانش نبودهاند .در ادامه بهمرور برخی پژوهشهای علمسنجی با رويکرد
هم واژگانی يا همکاری علمی در داخل و خارج کشور در سالهای اخیر پرداخته شده است.
رمضانی ،علیپورحافظی و مؤمنی ( )1095به مصورسازی و تحلیل شبکه همتالیفی
نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانههای ديجیتالی در ايران پرداختهاند .يافتهها حاکی از رشد
صعودی تولیدات علمی ،باال بودن میزان همکاریهای درونسازمانی و پايین بودن سهم
مشارکتهای بینالمللی است .نهادهای پژوهشی استان تهران بیشترين سهم از تولیدات علمی
و هم تألیفیها را داشتهاند .همچنین از موانع توسعه علمی يادگیری بیشتر و نوآوری در حوزه
کتابخانههای ديجیتالی ايران ،ارتباطات ضعیف میان گروهها است .دانیالی و نقشینه ()1095
به مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازيابی تصوير
در وبگاه علم پرداختند؛ يافتهها حاکی از آن بود که حوزه بازيابی تصوير دارای روابط
میانرشتهای نسبتاً گستردهای است بهطوریکه  19قلمرو پژوهشی در نوشتن مقاالت اين
حوزه نقش داشتهاند؛ علوم رايانه حوزه پیشگام و کتابداری جايگاه ششم را کسب کرده
است .باالترين مرکزيت عدد  6/69در سال  2662در رشته سنجشازدور ،باالترين شکوفايی
عدد  11/09در سال  2662و باالترين سیگما عدد  1/21در سال  2661در رشته علوم
تصويربرداری و تکنولوژی عکس است.
علیپورحافظی و همکاران ( )1091در پژوهشی ،نقشه دانش آثار تولیدی در حوزه
کتابخانه ديجیتال را در ايران به روش همرخدادی واژگان ترسیم کردند .گروههای موضوعی
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ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی ،محتوا و مجموعههای ديجیتال ،معماری ،سیستمها ،ابزارها و
فناوریها حوزههای پربسامد و زيرحوزههای موضوعی ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی،
فراداده ،حفاظت و امنیت محتوا موضوعات مرکزی و هسته در شبکه موضوعی را شکل
دادند و زيرحوزههای موضوعی استانداردهای نشر الکترونیکی ،استفاده از تاکسونومیها
برای ايجاد دسترسی سازمانيافته به مخازن ديجیتالی متنوع ،سیستمهای حفاظت ديجیتالی،
اشتراک دانش جزو خألهای پژوهشی مطالعات کتابخانههای ديجیتالی در ايران هستند .نتايج

۲۸
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پژوهش عربی ( ) 1092در ترسیم نقشه دانش مطالعات کتابخانه ديجیتالی با روش تحلیل
همرخدادی ،نشان داد که حوزههای موضوعی سازماندهی اطالعات ،بازيابی اطالعات،
معماری زيرساخت و مجموعههای ديجیتالی باالترين رتبه را با توجه به شاخصهای مرکزيت
به دست آوردهاند و حوزه علم رايانه آثار بیشتری را در اين حوزه منتشر کرده است .صديقی
( )1090با استفاده از تحلیل همواژگانی در حوزه اطالعسنجی ،مشخص کرد که ساختار
حوزههای موضوعی در گذر زمان بهگونهای پويا تغییر يافته است؛ همچنین پیکره متون اين
حوزه از نظر استفاده از منابع رشتههای مختلف غنی است و به عبارتی دارای روابط
میانرشتهای گسترده است .رمضانی ،علیپورحافظی و مؤمنی ( )1092در پژوهشی ديگر در
سالهای  1092-91نشان داد که يعقوب نوروزی بیشترين مقاالت تألیفی اين حوزه را به خود
اختصاص داده و دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه پیشتاز اين حوزه است.
اسمیراگلیا )2610( 1طی پژوهشی به بررسی ساختار فکری حوزه موضوعی اف .آر .بی.
آر .با استفاده از روش تحلیل هم استنادی تحلیل همواژگانی پرداخت .لی و سو )2611( 2با
هدف ارائة نقشههای کمی از تحقیقات علمی ،به تحلیل  220مقاله پر استناد در حوزه
نانوکامپوزيتهای هادی الکتريسیته پرداختند و با ترکیب دو روش همرخدادی کلمات و
تحلیل شبکه اجتماعی ،نقشههای دانش دوبعدی و سهبعدی ترسیم کردهاند و زيرحوزههای
مهم و در حال ظهور در اين زمینه را مشخص کردهاند .در پژوهش بسالر و هیمريکس

0

( )2661دو عامل تعیینکننده حوزههای پژوهشی ،يعنی استخراج کلیدواژههای عناوين متون
و رتبة مقاالت بر مبنای استنادات ،معرفی شده است .آنها در پژوهش خود يک روش
ترکیبی را که شامل استفاده از کلیدواژههای عنوان و مراجع استناد شده در حوزة
حوزه را موردبحث قرار دادهاند.

1. Smiraglia
2. Lee & su Smiraglia
3. Besslaar & Heimeriks
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دينگ ،چادوری و فو )2661( 1از روش همواژگانی برای بررسی تغییرات ساختاری در
روابط موضوعی حوزه بازيابی اطالعات بهره گرفته و نتیجه گرفتهاند که اين روش رويکرد
مناسبی برای شناسايی الگوها و روندها در يک حوزه علمی در بازههای زمانی مختلف است.
مرور پیشینهها نشان میدهد در ايران تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص مقايسه و
تحلیل ساختار و واژگان آثار حوزة سازماندهی اطالعات و دانش انجام نشده است .در اين
راستا اين پژوهش با هدف نگاهی تحلیلی به خوشههای موضوعی حوزة سازماندهی
اطالعات و دانش با استفاده از فنون همواژگانی و همنويسندگی سعی در شناسايی ساختار
موضوعی و ترسیم میزان کارايی اين روش در شناسايی و تعیین اولويتهای پژوهشی اين
حوزه دارد .بر اين اساس پژوهش حاضر به پرسشهای زير پرداخته است:
 ساختار تولیدات حوزه سازماندهی اطالعات و دانش از جنبههای مختلفی مانند قالب اثر،زبان ،کشورها ،مؤسسات و پژوهشگران پرتولید و پراستناد ،حوزههای موضوعی پژوهش،
نشريات و نشريات استنادکننده چگونه است؟
 ترسیم نقشه علمی حوزه موضوعی سازماندهی اطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاهعلم بر اساس همرخدادی مفاهیم و واژگان در جهان و ايران در وبگاه علم چگونه است؟
 شبکههای همکاری علمی پژوهشگران جهان و ايران در حوزه موضوعی سازماندهیاطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاه علم بر اساس سنجههای مرکزيت شبکه اجتماعی
چگونه است؟

روش
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روششناسی توصیفی با رويکرد علمسنجی
است که در آن از فنون تحلیل همواژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی نويسندگان استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام آثار علمی مرتبط در حوزه سازماندهی اطالعات
در وبگاه علم در محدوده سالهای  2661تا  2626میالدی تشکیل میدهند .بهمنظور شناسايی
اصطالحات و موضوعات مرتبط با  information organizationاز سرعنوانهای
1. Ding, Chowdhury & Foo
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موضوعی کتابخانه کنگره 1استفاده شد ،در اين سرعنوان ،اصطالحات Information

 storage and retrievalو  Organization of informationبهعنوان ترکیبات متفاوت
و  metadata ،classification ،cataloging ،indexing ،abstractingو filling

 systemsبهعنوان اصطالحات اخص و  information scienceبهمنزله اصطالح اعم و
اصطالح  knowledge organizationبهمنزله اصطالح نزديک و مترادف در نظر گرفته
شدهاند .به دلیل گستره حوزه موضوعی اين پژوهش و همچنین شناسايی دقیق روند پژوهشی
اين حوزه و تحلیل نقشه دانش آن ،برای جستجو و شناسايی آثار مرتبط از يک راهبرد
جستجوی چندمرحلهای استفاده شده که در پیوست  1آمده است.
پس از بازيابی رکوردهای مرتبط و يکپارچهسازی دادهها ،بر اساس اهداف و پرسشهای
پژوهش اقدام به تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای هیستسايت ،بايباکسل و
يوسینت شد .برای ترسیم نقشههای دانش از نرمافزار ووسويور استفاده شده است.
در ادامه برای تعیین جايگاه پژوهشگران ايران و جهان در شبکه اجتماع علمی پژوهشگران
اين حوزه از تحلیل شبکه اجتماعی علمی بر اساس شاخصهای سنجههای مرکزيت 2ازجمله
مرکزيت رتبه ،0مرکزيت نزديکی 2و مرکزيت بینابینی 1استفاده شد که بهمنظور درک راحتتر،
تعريفهايی مرتبط با آنها ارائه میگردد که در ادامه به تعريف هرکدام پرداخته میشود.
مرکزيت درجه (رتبه) :مرکزيت رتبه بهعنوان يک سنجه به بررسی میزان خروجی و
ورودی دانش يا اطالعات از طريق يک گره میپردازد و گرههايی را که دارای بیشترين
ارتباط با ديگر گرهها هستند ،بهعنوان گرههايی با مرکزيت رتبه باال معرفی میکنند (هانمان
و ريدل .)2661 ،1هر چه مرکزيت رتبهی يک فرد بیشتر باشد نشان میدهد که آن فرد توانسته

1. LC subject headings
2. centrality indicators
3. degree centrality
4. closeness centrality
5. betweenness centrality
6. Hanneman, & Riddle
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است .مرکزيت درجهيک گره نشانگر تعداد پیوندهای آن با ساير گرههای موجود در شبکه
است (کیوالر 1و همکاران2611 ،؛ عرفانمنش و ارشدی)1092 ،
مرکزيت نزديکی :فاصله يک فرد با کلیه افراد ديگر در شبکه را میسنجد ،هر چه يک
فرد به ديگران نزديکتر باشد ،آن فرد برگزيدهتر و مشهورتر است .افرادی با نمرات نزديکی
باال ،احتماالً اطالعات را خیلی سريعتر از ديگران دريافت میکنند ،به خاطر اينکه
میانجیهای کمتری بین آنها وجود دارد (سهیلی و عصاره .)1092 ،برحسب مرکزيت
نزديکی میتوان مشخص کرد که يک نويسنده بهطور متوسط در چه فاصلهای از همهی
نويسندگان حاضر در شبکه قرار دارد و چقدر به آنها نزديک است .مرکزيت نزديکی فاصله
يک گره با گرههای ديگر موجود در شبکه را سنجیده و میانگین طول کوتاهترين مسیر میان
آن گره و ساير گرههای موجود در شبکه را نشان میدهد .مرکزيت بینابینی يک گره به
تعداد دفعاتی اطالق میشود که آن گره در بین کوتاهترين مسیرهای بین جفت گرهها قرار
میگیرد (عباسی ،حسین و لیدسدورف.)2612 ،
مرکزيت بینابینی :اين سنجه به شناسايی گرههايی میپردازد که در کوتاهترين فاصله
ممکن میان دو گره ديگر قرار دارند .سنجه بینابینی به عبارتی به بررسی میزان قدرت و
تأثیرگذاری يک گره در شبکه میپردازد (سهیلی و منصوری .)1090 ،بر اساس شاخص
مرکزيت بینابینی ،موقعیت نويسندگان درون شبکه موردبررسی قرار میگیرد .درواقع مالک
برتری و قدرتمند بودن هر نويسنده میزان ارتباطاتی است که با ساير افراد برقرار کرده است
و توانسته بهعنوان يک واسط ارتباطی در برقراری پیوند میان ساير نويسندگان عمل کند.
گرههای با مرکزيت بینابینی باال در يک موقعیت ممتاز نقش يک کارگزار يا دروازهبان را
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برای اتصال گرهها و گروهها بازی میکنند و بهعنوان يک شاخص قدرت کنترلکننده
مستقیم و غیرمستقیم جريان اطالعات در شبکه شمرده میشوند .مقدار مرکزيت بینابینی
همواره عددی بین صفر و يک است؛ در حالت صفر با حذف گره هیچ اتفاق خاصی در
شبکه پیش نمیآيد و همه گرهها به هم متصل باقی میمانند و حتی فواصل کوتاه میانشان از
1. Cuellar
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بین نمیرود ،اما در حالت يک ،گره در موقعیت استراتژيکی قرار دارد که در اين صورت
اين گره خود میتواند کانديدای نقطه عطف بوده و از موقعیت منحصربهفردی برخوردار
باشد (هانسن ،اشنايدرمن و اسمیت2616 ،1؛ عباسی ،حسین و لیدسدورف.)2612 ،

یافتهها
پرسش  :1ساختار تولیدات حوزه سازماندهی اطالعات و دانش از جنبههای مختلفی مانند
قالب اثر ،زبان ،کشورها ،مؤسسات و پژوهشگران پرتولید و پراستناد ،حوزههای موضوعی
پژوهش ،نشريات و حوزههای موضوعی استنادکننده چگونه است؟
با جستجو در وبگاه علم مشخص شد در دو دهه اخیر ( ،)2661-2626تعداد 9199
مدرک مرتبط با حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در  120نشريه توسط  11109نويسنده
از  116کشور جهان در اين پايگاه نمايه شدهاند که اطالعات مربوط به ويژگیهای پنج رتبه
برتر آثار اين حوزه در ادامه آمده است .بهطور متوسط هر اثر مرتبط 5/11 ،استناد دريافت
کرده است .همچنین شاخص اچ 2آثار اين حوزه در وبگاه علم  91است .جدول  ،1روند
انتشارات تولیدات علمی حوزه سازماندهی اطالعات ،قالب و زبان آثار تولیدی ،کشورها،
نويسندگان ،مؤسسات و نشريات برتر ،حوزههای پژوهشی تولیدکننده و همچنین حوزههای
پژوهشی استنادکننده به آثار اين حوزه در وبگاه علم در دو دهه اخیر در سطح بینالمللی را
نشان میدهد.
جدول  .1تحلیل  5رتبه برتر آثار علمی حوزه سازماندهی اطالعات در جهان از نظر ویژگیهای مختلف
علمی

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

سال روند

،511( 2615

انتشار

)9/5

)5/5 ،119(2611

)5/1 ،119(2619

)1/0 ،120( 2610 )5/0 ،106( 2611

1. Betweeness, Shneiderman & Smith
2. H index
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ويژگی آثار

رتبه اول (تعداد

رتبه دوم (تعداد

رتبه سوم (تعداد

رتبه چهارم (تعداد رتبه پنجم (تعداد
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ويژگی آثار

رتبه اول (تعداد

رتبه دوم (تعداد

رتبه سوم (تعداد

رتبه چهارم (تعداد رتبه پنجم (تعداد

علمی

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

مقاله (،1269

مقاله کنفرانس

)19/9

()21/1 ،1952

انگلیسی (،9605

پرتغالی (،210

)92/1

)2/9

اياالتمتحده

ناشناخته (،922

()06/1 ،2116

)9/1

نويسنده (میزان

يورلند،21( 1

اسمیراگلیا،05( 2

تولید)

)6/1

)6/2

قالب (نوع)

زبان
کشور

نويسنده (میزان لیدزدروف (،22
استناد)

)6/0

مؤسسه (میزان ناشناخته،002( 1
تولید)

موسسه (میزان
استناد)
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)0/9
دانشگاه
آمستردام،22( 11
)6/1

يورلند ()6/1 ،21
دانشگاه ايلینويز

1

()1/1 ،101

رکورد ،درصد)

نقد کتاب ()1/2 ،216

مقاله؛ فصل کتاب
()2/1 ،019

انفورماتیک
رويال)6/1 ،22( 12

کنفرانس (،252
)0/1

اسپانیايی ()2/0 ،262

آلمانی ( )6/1 ،12روسی ()6/1 ،25

انگلیس ()5 ،169

چین ( )1/9 ،166اسپانیا ()1/0 ،212
مارتینز اويال و

ثلوال)6/0 ،29( 0

2

زنگ ()6/0 ،20
سوکولوا ()6 ،1

الپالم ()6 ،2
دانشگاه ويسکانسین
()1/1 ،91

5

دانشگاه اينديانا
()6/9 ،96

دانشگاه مونترال

10

دانشگاه پن
استیت

12

فوکس ()6/0 ،22
گلنزل ()6/2 ،21

9

دانشگاه واشنگتن

کالج علم
کتابداری و

مقاله؛ مقاله

دانشگاهان
9

16

کارولینا (،51
)6/9
بیمارستان
کودکان ،انتاريوی
شرقی

11

1. Hjorland B
2. Smiraglia
3. Thelwall
4. Zhang
5. unknown
6. Univ Illinois
7. Univ Wisconsin
8. Indiana Univ
9. Univ Washington
10.Univ N Carolina
11. Univ Amsterdam
12. Royal Sch Lib & Informat Sci
13. Univ Montreal
14. Penn State Univ
15. Childrens Hosp Eastern Ontario
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ويژگی آثار

رتبه اول (تعداد

رتبه دوم (تعداد

رتبه سوم (تعداد

رتبه چهارم (تعداد رتبه پنجم (تعداد

علمی

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

نشريه

مجله انجمن

سازماندهی
دانش

اطالعات پزشکی

1

آمريکا
1

حوزههای

علم کامپیوتر

پژوهشی

()29/1 ،2022

حوزه پژوهشی
استنادکننده

علم اطالعات
علم کتابداری
()29/2 ،10121

2

مجله جامعه
پردازش اطالعات و
مديريت

0

آمريکايی علم و
فنآوری
اطالعات

اقتصاد
کسبوکار

رکورد ،درصد)

5

()1/1 ،290
علم رايانه
(سیستمهای
اطالعاتی)
()21/1 ،11226

خدمات علم مراقبت
9

علمسنجی

1

2

انفورماتیک
9

جغرافیا،221( 16

سالمت ()2/1 ،016

پزشکی ()2 ،012

)2/1

علم رايانه (کاربردهای

علم رايانه (هوش

علم رايانه

بینرشتهای) (،1552
)12/9

مصنوعی) (( ،1169روشهای نظری)
)11/2

()16/1 ،2519

بر اساس جدول  ،1در سطح بینالمللی بیشترين تولیدات علمی اين حوزه مربوط به سال
 2615بوده است و کشور اياالتمتحده بیشترين مشارکت را در تولید آثار علمی اين حوزه
داشته است .همانطور که مشاهده میشود يورلند و لیدزدروف به ترتیب بیشترين تولیدات
و بیشترين استنادها را به خود اختصاص دادهاند .همچنین دانشگاههای ايلینويز و آمستردام به
ترتیب از نظر میزان تولید علم و دريافت استناد مطرح هستند .همچنین حوزه علم رايانه در
میان  16حوزه علمی مشارکتکننده ،بیشترين سهم را در تولید آثار اين حوزه داشته است.
در میان کشورهای مشارکتکننده در تولید آثار علمی اين حوزه ،کشور ايران با  59اثر
انگلیسی در  09نشريه دارای رتبه  22در میان  116کشور مشارکتکننده است .بهطور متوسط
1. knowledge organization
2. journal of the american medical informatics association
3. information processing & management
4. journal of the american society for information science and technology
5. scientometrics
6. computer science
7. business economics
8. health care sciences services
9. medical informatics
10. geography
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استناد دريافت کرده است .همچنین شاخص اچ آثار ايران در اين حوزه  9است .در ادامه در
جدول  ،2روند انتشارات تولیدات علمی کشور ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و
دانش ،قالب آثار ،کشورهای همکار ،نويسندگان ،مؤسسات و نشريات برتر ،حوزههای
پژوهشی دخیل در تولید آثار اين حوزه و همچنین حوزههای پژوهشی مقاالت استناد کننده
در وبگاه علم در دو دهه اخیر آمده است.
جدول  .2تحلیل  5رتبه برتر آثار علمی حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در ایران از نظر
ویژگیهای مختلف
ويژگی آثار رتبه اول (تعداد رتبه دوم (تعداد رکورد ،رتبه سوم (تعداد

رتبه چهارم (تعداد

رتبه پنجم (تعداد

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

 2610 ،2611 ،2616و

 2669و ،0( 2669

()9/9 ،5

)1/0 ،1( 2612

)0/9

نقد ()5/1 ،1

نقد کتاب ()0/9 ،0

اصالحیه ()1/0 ،1

اياالتمتحده

کانادا ،فرانسه ،هلند (،2

ايرلند ،ايتالیا،

()0/9 ،0

)2/1

مکزيک ،عربستان،

علمی

رکورد ،درصد)

سال روند

،16( 2619

انتشار

)12/5

)16/1

مقاله (،11

مقاله کنفرانس (،9

)55/2

)16/1

قالب (نوع)

درصد)

 2611 ،9( 2619 ،2611 ،2612و 2615

آلمان ،عراق،
کشورهای

انگلیس (،1

همکاری

)5/1

مالزی ()1/1 ،2

اسلواکی ()1/0 ،1
علیمحمدی ،دادخواه،
نويسنده
(میزان تولید)
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علیپورحافظی

فتاحی ،حريری،

(مهدی) (،1

نوروزی (علیرضا) و

)5/1

رسولی ()1 ،2

غائبی،

قانع ،جمالی ،ممتازی،

اسفندياری

نبوی ،نیالشی ،پازوکی،

مقدم ،کوشا و

صديقی ،سلیمانی،

طاهری ()0/9 ،0

يارمحمديان و
زينالعابدينی ()2/1 ،2

نويسنده
(میزان استناد)
مؤسسه
(میزان تولید)

کوشا ()0/9 ،0
دانشگاه آزاد
اسالمی (،19
)22/9

نوروزی (علیرضا) (،2
)1/1

نیالشی ()2/1 ،2

دانشگاه تهران (،15

ايرانداک (،12

)21/1

)11/0

احمدی و شاهمرادی (،1
)1/0
دانشگاه الزهراء ()16/1 ،9

ساير نويسندگان
(که هرکدام در
تولید يک اثر علمی
مرتبط نقش
داشتهاند) ()1/0 ،1
جمالی ()2/1 ،2
دانشگاه فردوسی
()9/9 ،5
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ويژگی آثار رتبه اول (تعداد رتبه دوم (تعداد رکورد ،رتبه سوم (تعداد

رتبه چهارم (تعداد

رتبه پنجم (تعداد

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

رکورد ،درصد)

علمی

رکورد ،درصد)

درصد)

مؤسسه

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد (،19

(میزان استناد)

()21/1 ،15

)22/9

دانشگاه علم
پزشکی تهران
()1/1 ،2
مديريت

نشريه

کتابخانه
الکترونیک

1

2

پردازش اطالعات و

اطالعات ،

مديريت ،علم

سازماندهی

اطالعات ،2مجله جامعه

1

دانش  ،نشريه

آمريکايی علم و

مالزيايی علم

فنآوری اطالعات،

اطالعات و

فناوری پیشرفته
کتابخانه

0

1

کتابداری ،
مرور اطالعات
آنالين

حوزههای
موضوعی
پژوهش
حوزه
پژوهشی
استنادکننده

علم رايانه (،25
)02/1

5

بهشتی ()1/0 ،1

پراسیدينگ اسلیب،9
پژوهش اطالعات،9
مديريت اطالعات و
دانش ،16نشر آموخته،11
پژوهش نشر،12
علمسنجی ،پردازش
خودکار اطالعات و
انفورماتیک

ساير نشريات (که
هرکدام يک اثر
علمی مرتبط از
پژوهشگران ايرانی
منتشر کردهاند)

10

پژوهش آموزشی

اقتصاد کسبوکار ،مهندسی ،جغرافیا ،خدمات علم مراقبت

آموزشوپرورش (،2

سالمت ،رياضیات ،انفورماتیک پزشکی ،جغرافیای طبیعی (،1

)2/1

)1/2

علم اطالعات،
علم کتابداری علم رايانه ()25/2 ،111
()12 ،199

ايرانداک ()1/0 ،12

دانشگاه شهید

مهندسی (،01

اقتصاد کسبوکار (،11

انفورماتیک

)16

)2/1

پزشکی ()2/2 ،11

بر اساس جدول  ،2در ايران بیشترين تولیدات مربوط به سال  2619بوده است و
دانشگاههای آزاد اسالمی و تهران به ترتیب از نظر تولید علم و دريافت استناد بهترين عملکرد
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

1. electronic library
2. journal of information science
3. library hi tech
4. international journal of information management
5. knowledge organization
6. malaysian journal of library & information science
7. online information review
8. aslib proceedings
9. information research-an international electronic journal
10. journal of information & knowledge management
11. learned publishing
12. publishing research quarterly
13. telematics and informatics

۳۷
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را داشتهاند .همانطور که مشاهده میشود علیپورحافظی و کوشا به ترتیب بیشترين تولیدات
اين حوزه و بیشترين استنادها را در وبگاه علم به خود اختصاص دادهاند .همچنین حوزه علم
رايانه در میان  16حوزه علمی مشارکتکننده ،بیشترين مشارکت را در تولید آثار اين حوزه
در کشور داشته است.
پرسش  :2ترسیم نقشه علمی حوزه موضوعی سازماندهی اطالعات و دانش در پايگاه
اطالعاتی وبگاه علم بر اساس همرخدادی مفاهیم و واژگان در جهان و ايران در وبگاه علم
چگونه است؟
بهمنظور شناسايی و تحلیل شبکه همرخدادی واژگان آثار حوزه سازماندهی اطالعات
و دانش ،تمامی رکوردهای استخراجشده از وبگاه علم وارد نرمافزار وی او اس ويور 1شد.
به دنبال تحلیل واژگان تولیدات اين حوزه 5 ،خوشه از واژگان و مفاهیم شناسايی شد.
خوشهها در جدول  ،0گزارش شدهاند .تصوير  1نیز نقشه مفاهیم آثار حوزه سازماندهی
اطالعات و دانش را در جهان نشان میدهد .بزرگی گرههای نقشه علمی نشاندهنده کاربرد
بیشتر آن مفاهیم در توصیف آثار و رنگ آنها نشاندهنده خوشه مفاهیم است .ضمن اينکه
در اين نقشه دوری و نزديکی کلیدواژهها نشان میدهد که مفاهیم چه مقدار به همديگر
مرتبط هستند.
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۳۸

1. VOSViewer
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تصویر  .1نقشه همرخدادی واژگان آثار جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

با توجه به تصوير  1مفاهیم متنوعی در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در جهان
مشاهده میشود که محصول آن تشکیل  5خوشه موضوعی است؛ در ادامه واژگان و مفاهیم
هر خوشه ذکر شدهاند (جدول .)0
جدول  .3خوشههای تشکیلشده بر اساس همواژگانی آثار جهان حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
خوشه

ردهبندی ،طبقهبندی کردن ،طبقهبندی متن،

استخراج اطالعات (متنکاوی و

يادگیری عمیق ،پردازش زبان طبیعی ،استخراج

دادهکاوی) از شبکههای اجتماعی و

اطالعات ،رسانه اجتماعی ،فیس بوک ،1نظرکاوی،

کالن داده از طريق پردازش زبان طبیعی و

کالن داده ،متنکاوی ،شبکههای عصبی

شبکههای عصبی

1. facebook
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خوشه 1

واژگان

مفهوم (حوزه موضوعی)
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خوشه
خوشه 2

خوشه 0

واژگان

مفهوم (حوزه موضوعی)

ويکیپديا ،اصطالحنامه ،برچسبها ،نمايهسازی

بازخورد و برچسبگذاری کاربران در

خودکار ،بازخورد ربط ،بسط سؤال ،کلیدواژهها،

محیط وب در تهیه اصطالحنامهها و بسط

سرعنوانهای موضوعی

سؤال بر اساس کلیدواژهها

اينترنت ،راهبردها ،موتورهای جستجو ،پايگاههای

مدل ،الگوها و راهبردهای طراحی و

اطالعاتی ،طراحی ،مدل ،الگوها ،نمايه ،گوگل

ارزيابی نمايه موتورهای جستجو (گوگل

اسکالر ،ارزيابی پژوهشی
وب معنايی ،فهرستنويسی ،فهرستنويسی
توصیفی ،وب  ،2موسیقی ،مارک ،استاندارد
خوشه 2

توصیف و دسترسی به منابع ،2چارچوب توصیف
0

منبع  ،ملزومات کارکردی برای پیشینههای
کتابشناختی
خوشه 1

خوشه 1

خوشه 5

2

1

اسکالر ) و پايگاههای اطالعاتی
استفاده از مارک ،استاندارد توصیف و
دسترسی به منابع ،چارچوب توصیف
منبع ،ملزومات کارکردی برای پیشینههای
کتابشناختی در فهرستنويسی وب 2

فراداده ،مجموعه ،استانداردها ،کیفیت ،آرشیو،

کاربرد فراداده و استانداردها در بهبود

دسترسی آزاد ،حفاظت ديجیتال ،چندرسانهای،

کیفیت مجموعه آرشیو و چندرسانهای در

مخازن سازمانی

راستای دسترسی آزاد و حفاظت ديجیتال

کتابخانههای ديجیتال ،بازيابی اطالعات ،ذخیره
ديجیتال ،خودکارسازی ،مديريت آرشیوها

خودکارسازی و ذخیره و بازيابی
اطالعات در کتابخانههای ديجیتال و
آرشیوها

سازماندهی دانش ،آرايهشناسی ،بازنمايی ،مفاهیم،

سازماندهی و بازنمايی دانش (مفاهیم) با

واژگان

استفاده از آرايهشناسی و واژگان

مطابق جدول  ،0هر يک از خوشهها از مفاهیم متنوعی تشکیل شدهاند .در راستای تحلیل
خوشههای تشکیلشده ،از برايند واژگان موجود در هر خوشه ،حوزه موضوعی خوشهها
مشخص شده است .در ادامه نقشه واژگان آثار حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در ايران
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

٤۰

آمده است .تحلیل همرخدادی واژگان آثار ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
نیز منجر به شکلگیری خوشههايی شده است که هر يک از اين خوشهها دارای مفاهیمی

1. Google Scholar
2. RDA
3. RDF
4. FRBR
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است .خوشهها در جدول  ،2گزارش شدهاند .تصوير  2نقشه مفاهیم آثار ايران در حوزه
سازماندهی اطالعات و دانش را نشان میدهد.

تصویر  .2نقشه همرخدادی واژگان آثار ایران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

تصوير  2مفاهیم آثار ايران حوزه سازماندهی اطالعات و دانش را نشان میدهد؛ مفاهیم
اين حوزه در ايران ،تشکیل  1خوشه موضوعی داده است که در ادامه مفاهیم هر خوشه ذکر
شدهاند (جدول .)2
جدول  .4خوشههای تشکیلشده بر اساس همواژگانی آثار ایران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
خوشه
خوشه 1

واژگان

مفهوم (حوزه موضوعی)

موتورهای جستجو ،ايکسامال ،دابلین کور ،ملزومات کارکردی ملزومات کارکردی برای پیشینههای

خوشه 2

کتابخانههای ديجیتال ،يکپارچهسازی اطالعات

يکپارچهسازی کتابخانههای ديجیتالی

خوشه 0

ردهبندی ،بازيابی اطالعات فازی

ردهبندی و بازيابی اطالعات فازی

خوشه 2

آنتولوژی ،مفاهیم دانش

هستیشناسی دانش

خوشه 1

فضای ابری

فضای ابری

در ادامه پژوهش حاضر با استفاده از فناوری ابر واژگان تصوير نسبتاً جامعی از محتوای

سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

برای پیشینههای کتابشناختی

کتابشناختی

حوزه سازماندهی اطالعات در ايران و جهان به دست آمد .بدين منظور ،پس از استخراج
٤۱
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تمام کلیدواژههای آثار اين حوزه ابر واژگان تهیه شد .بدين منظور واژگان استخراجشده به
همراه فراوانی وارد سايت  www.jasondavies.comشده و ابر واژگان ترسیم شد.
همانطور که در تصوير  0مشخص است ،اندازه واژگان بیانگر میزان فراوانیِ آنهاست.

تصویر  .3ابر واژگان آثار جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

بر اساس تصوير فوق اصطالحات بازيابی اطالعات ،ردهبندی ،فراداده و کتابخانههای
ديجیتال بیشترين فراوانی را در کلیدواژههای آثار جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و
دانش داشته است .در ادامه ابر واژگان آثار ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
آمده است (تصوير .)2
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

٤۲
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تصویر  .4ابر واژگان آثار ایران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

مطابق تصوير فوق نیز اصطالحات بازيابی اطالعات ،ردهبندی ،فراداده و کتابخانههای
ديجیتال بیشترين فراوانی را در کلیدواژههای آثار ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و
دانش داشته است.

پرسش  :0شبکه های همکاری علمی پژوهشگران جهان و ايران در حوزه موضوعی
سازماندهی اطالعات و دانش در پايگاه اطالعاتی وبگاه علم بر اساس سنجههای مرکزيت
شبکه اجتماعی چگونه است؟
بر اساس يافتههای سؤال نخست پژوهش حاضر و همچنین ترسیم نقشه همکاری علمی بر
اساس کشورهای مشارکتکننده با کمک نرمافزار ووس ويور (تصوير  ،)1اياالتمتحده در
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

تولید آثار حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در جهان مقام نخست را از آن خود کرده است.

٤۳
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تصویر  .5نقشه همکاری علمی کشورها در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

همانگونه که تصوير فوق نیز نشان میدهد بیشترين همکاری در تولید آثار اين حوزه
بین کشورهای اسکاتلند و انگلیس بوده است .در ادامه نقشه همکاری علمی کشور ايران با
ساير کشورها آمده است.
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

٤٤

الگوهای همنویسندگی و روندهای موضوعی پژوهشهای ...

تصویر  .6نقشه همکاری علمی ایران و سایر کشورها در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

بر اساس تصوير فوق ،پژوهشگران ايرانی بیشترين همکاری را با پژوهشگرانی از
کشورهای انگلیس و مالزی داشتهاند .همچنین بر اساس يافتههای بخش نخست پژوهش
حاضر و ترسیم نقشه همکاری علمی مؤسسات و سازمانهای مشارکتکننده (تصوير ،)1
دانشگاه ايلینويز در اياالتمتحده در تولید آثار حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در جهان
مقام نخست را از آن خود کرده است.
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تصویر  .7نقشه همکاری علمی مؤسسات در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در جهان
٤٥

فصلنامه مطالعات دانششناسی

بر اساس تصوير  ،5در جهان بیشترين همکاری علمی میان پژوهشگرانی از ايلینويز و
مرکز فراداده دابلینکور 1بوده است .در ادامه نقشه همکاری علمی پژوهشگران ايرانی بر
اساس مؤسسه آمده است.

تصویر  .8نقشه همکاری علمی مؤسسات در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش در ایران

مطابق تصوير  ،9پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی بیشترين مشارکت را در تولید آثار
علمی ايران در حوزه سازماندهی اطالعات داشتهاند .همچنین بیشترين همکاری علمی میان
پژوهشگرانی از دانشگاههای آزاد اسالمی و تهران بوده است .در تصوير  9نقشه همکاری
پژوهشگران جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش آمده است.
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٤٦

تصویر  .9نقشه همکاری علمی نویسندگان جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
1. Dublin core metadata initiat
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بر اساس يافتههای سؤال اول پژوهش ،يورلند فعالترين پژوهشگر اين حوزه بوده است.
در تصوير  16نقشه همکاری علمی پژوهشگران ايران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
آمده است.

تصویر  .11نقشه همکاری علمی پژوهشگران ایران در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش

مطابق تصوير  ،16مهدی علیپورحافظی در میان پژوهشگران ايرانی بیشترين مشارکت را
در آثار اين حوزه داشته است.
يکی از سنجههای مفید جهت تحلیل شبکههای همنويسندگی و ارزيابی تأثیر ،سنجههای
مرکزيت شامل مرکزيتهای درجه ،نزديکی و بینابینی است .مرکزيت ،انواع و تعداد روابطی که
عضوی از شبکه با ساير اعضای آن شبکه برقرار کرده است را نشان میدهد .در ادامه ده نويسنده
برتر جهان در اين حوزه بر اساس هر يک از شاخصهای مرکزيت در جدول  1آمده است.
جدول  .5مرکزیتهای درجه ،نزدیکی و بینابینی پژوهشگران جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش
مرکزيت
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مرکزيت درجه ،رتبههای برتر میباشند .از نظر مرکزيت نزديکی نیز علیپورحافظی،
زينالعابدينی و نبوی به ترتیب دارای برترين رتبهها میباشند .در مرکزيت بینابینی نیز پس از
علیپورحافظی و نبوی و زينالعابدينی به ترتیب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند.
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل همرخدادی واژگان روش کشف و ترسیم نقشه دانش بهمنظور رديابی مفاهیم علوم،
ديداریسازی پويايی زمینههای موضوعی توسط پژوهشگران است که نتايج تحلیلهای
حاصل از اين مطالعات برای پژوهشگران و سیاستگذاران علمی حائز اهمیت است .پژوهش
حاضر با هدف تحلیل و مقايسه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش آثار ايران و جهان در
حوزه سازماندهی اطالعات و دانش با تمرکز بر شاخصهای علمسنجی و بر اساس آثار
نمايه شده در وبگاه علم در دو دهه اخیر انجام شد .از مقايسه تعداد تولیدات حوزه
سازماندهی اطالعات و دانش در سطح بینالمللی و ايران مشخص شد ايران جزء کشورهای
 21درصد اين حوزه است .نتايج نشان داد حوزه علم رايانه در میان ساير حوزههای علمی
مشارکتکننده ،بیشترين سهم را در تولید آثار اين حوزه در جهان و ايران داشته است.
همچنین با توجه به فراوانی کلیدواژهها از يکسو و خوشههای بهدستآمده از سوی ديگر،
واضح است که پژوهشهای حوزه سازماندهی اطالعات و دانش ارتباط بسیار نزديکی با
پژوهشهای حوزههای مربوط به رايانه دارد .در مطالعات عربی ( )1092در ترسیم نقشه دانش
مطالعات کتابخانههای ديجیتالی ،دانیالی و نقشینه ( )1095در حوزه بازيابی تصوير و عصاره
و همکاران ( )1091در ترسیم نقشه علم اطالعات و دانششناسی ،به سهم بسزای پژوهشگران
حوزه علم رايانه اشاره شده است .از سوی ديگر تفاوت نسبتاً زيادی میان نرخ استناد و
شاخص اچ .آثار اين حوزه در جهان و ايران وجود دارد که يکی از داليل آن میتواند تفاوت
حوزههای موضوعی موردمطالعه در پژوهشهای ايران و جهان باشد .نیاز است پژوهشگران
ايرانی بهمنظور دريافت استناد بیشتر يا به عبارتی تأثیرگذاری بیشتر در اين حوزه علمی،
خود را بهسوی اين حوزهها هدايت کرده تا وضعیت کشور در تولید علم و فناوریهای
مورداستفاده در کتابخانههای و مراکز اطالعات و دانش را ارتقاء دهند .از سوی ديگر ،با
توجه به مشارکت پژوهشگرانی از حوزه علم رايانه در تولید آثار اين حوزه پیشنهاد میشود
پژوهشگران اين حوزه تعامالت خود را با پژوهشگران حوزههای مرتبط افزايش دهند.
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بعد ديگر پژوهش حاضر تحلیل محتوای مفاهیم و واژگان پژوهشهای ايران و جهان
بود .يافتههای پژوهش نشان میدهد در میان تولیدات علمی اين حوزه در جهان کلیدواژههای
بازيابی اطالعات و طبقهبندی بیشترين فراوانی را دارند؛ از سوی ديگر کلیدواژههايی نظیر
کتابخانه ديجیتال و فراداده نیز پس از بازيابی اطالعات و طبقهبندی سهم زيادی از مباحث
اين حوزه را به خود اختصاص دادهاند؛ اين نتايج نشاندهنده آن است که پژوهشگران اين
حوزه در تالش هستند با پژوهش بر روی انواع فراداده ،سازماندهی اطالعات و بهتبع آن
بازيابی اطالعات را در بسترهای اطالعاتی جديد ازجمله کتابخانههای ديجیتال بهبود دهند.
تحلیل خوشهای واژگان آثار جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش که منجر به
شکلگیری  5خوشه موضوعی با تعداد زيادی مفهوم در هر خوشه و از سوی ديگر تحلیل
خوشهای واژگان آثار ايران در حوزه فوق که منجر به شکلگیری  1خوشه موضوعی شده،
نشان از تفاوتهای گرايشهای پژوهشی اين حوزه در جهان و ايران دارد (جدول  0و )2؛
بهطور مثال آثار علمی جهان برخالف آثار ايران در اين حوزه بر موضوعاتی نظیر استخراج
و ردهبندی اطالعات از شبکههای اجتماعی و برچسبگذاری کاربران ،نقش تاکسونومی در
سازماندهی دانش و غیره متمرکز هستند؛ علیپورحافظی و همکاران ( )1091نیز در ترسیم
نقشه دانش حوزه کتابخانه ديجیتالی در ايران ،برخی حوزهها ازجمله استفاده از تاکسونومیها
را خألهای پژوهشی در ايران معرفی کردند.
در میان  5خوشه شناسايیشده در آثار جهان در حوزه سازماندهی اطالعات و دانش،
خوشههای  0 ،2و  1که مفاهیم آنها به ترتیب «بازخورد و برچسبگذاری کاربران در محیط
وب و در تهیه اصطالحنامهها و بسط سؤال بر اساس کلیدواژهها»« ،مدل ،الگوها و راهبردهای
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

طراحی و ارزيابی نمايه موتورهای جستجو (گوگل اسکالر) و پايگاههای اطالعاتی» و
«خودکارسازی و ذخیره و بازيابی اطالعات در کتابخانههای ديجیتال و آرشیوها» ازآنجايیکه
بیشتر کلیدواژههای پرتکرار و رايج در پژوهشهای سازماندهی اطالعات و دانش در اين سه
خوشه هستند ،از جايگاه مرکزی و مهمی برخوردارند .اين قسمت از يافتههای پژوهش با
يافتههای سهیلی ،خاصه و کرانیان ( )1099و عصاره ،احمدی ،حیدری و حسینی بهشتی ()1091
همراستا است .از سوی ديگر ساير خوشهها يعنی خوشههايی با مفاهیم «استخراج اطالعات
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(متنکاوی و دادهکاوی) از شبکههای اجتماعی و کالن داده از طريق پردازش زبان طبیعی و
شبکههای عصبی»« ،استفاده از مارک ،استاندارد توصیف و دسترسی به منابع ،چارچوب
توصیف منبع ،ملزومات کارکردی برای پیشینههای کتابشناختی در فهرستنويسی وب  2و
منابع موسیقی»« ،کاربرد فراداده و استانداردها در بهبود کیفیت مجموعه آرشیو و چندرسانهای
در راستای دسترسی آزاد و حفاظت ديجیتال» و «سازماندهی و بازنمايی دانش (مفاهیم) با
استفاده از آرايهشناسی و واژگان» ،در اطراف نقشه (تصوير  )1قرار گرفتهاند و به عبارتی از
تراکم و مرکزيت کمتری برخوردارند؛ اين وضعیت میتواند به جديد بودن برخی مفاهیم و
کاربرد آنها در اين حوزه مربوط شود که سبب شده واژگان خوشههای موردنظر اشتراک
کمتری داشته و در شبکه مربوطه ارتباط کمتری بین اين واژهها با ساير واژهها به وجود بیايد
که اين امر بهنوبه خود سبب کاهش نمره مرکزيت و تراکم آنها میشود.
بهطورکلی ساختار فکری غنی جهانی در مطالعات پژوهشگران جهان در شبکه اطالعاتی
حوزه سازماندهی اطالعات و دانش نشان از تعدد مفاهیم و موضوعات موردمطالعه در اين
حوزه علم اطالعات و دانششناسی در سطح بینالمللی است .اين نکته ضمن روشن کردن
وضعیت دانش فعلی در جهان ،لزوم توجه بیشتر در سیاستگذاریهای کشور ايران در عرصه
علمی و فنی اين حوزه علمی و لزوم شناسايی روندهای جديد پژوهشی اين حوزه در کشور
را بیشازپیش آشکار میکند.
در بعد پايانی پژوهش حاضر ،يافتههای همنويسندگی نشان داد در بررسی شاخصهای
مرکزيت در سطح بینالمللی  Zhang Jو  ،Zhang Lاز نظر هر سه سنجه مرکزيت دارای
رتبههای برتر میباشند؛ در مورد نويسندگان ايرانی علیپورحافظی از نظر هر سه سنجه
و دانش ،عالوه بر اينکه نقشآفرينی فعال داشتهاند نقاط واسط بین پژوهشگران اين حوزه در
جهان و ايران بودهاند؛ لذا ،میتوان از ايشان بهعنوان افراد تأثیرگذار در شبکه اجتماعی
پژوهشگران اين حوزه علمی نام برد.
در پايان بر اساس پژوهش حاضر پیشنهادهايی برای انجام پژوهشهای آتی ارائه میشود:
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 تحلیل ساختار و مفاهیم تولیدات علمی اين حوزه در ديگر پايگاههای استنادی نظیراسکوپوس و گوگل اسکالر بهمنظور ارزيابی جامعتری از وضعیت پژوهش اين حوزه در
جهان و ايران.
 تحلیل محتوا و ساختار مفاهیم و واژگان مدارک علمی حوزه سازماندهی اطالعات ودانش در پايگاههای اطالعات علمی به زبان فارسی در داخل کشور و مقايسه ساختار
مطالعات داخل و خارج از کشور در اين حوزه.
 تحلیل محتوا و ساختار مفاهیم و واژگان مدارک علمی زير حوزهها و خوشههای حاصلاز مطالعه حاضر بهطور مجزا بهمنظور شناسايی شکافهای موجود در مطالعات ايران و جهان،
با هدف ترمیم کاستیهای فناوریهای موردنیاز مراکز اطالعاتی در ايران.

منابع
تیلور ،آرلین جی .)1091( .سازماندهی اطالعات ،ترجمه محمدحسین ديانی .مشهد:
کتابخانه رايانهای.
دانیالی ،سمیرا و نقشینه ،نادر .)1095( .مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای
پژوهشی فعال حوزه بازيابی تصوير بر اساس مقاالت نمايه شده در وب آو ساينس از
سال  .2612-2661پژوهشنامه علمسنجی.122-119 ،)1( 2 ،
ذوالفقاری ،ثريا ،توکلی زاده راوری ،محمد ،میرزايی ،احمد ،سهیلی ،فرامرز و سجاديان،
محمد ( .)1091کاربرد نقشههای بهدستآمده از تحلیل همرخدادی واژگان

پروانههای ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی .مطالعات ملی و کتابداری
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سازماندهی اطالعات.119-125 ،)0( 25 ،
رمضانی ،هادی و علیپورحافظی ،مهدی .)1092( .ترسیم نقشه علمی حوزه کتابخانههای
ديجیتالی بر اساس مقاالت منتشرشده در نشريات علمی -پژوهشی علم اطالعات و

دانششناسی بین سالهای  ،1091-1092مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس ملی
کتابخانه ديجیتالی ،تهران ،پژوهشگاه علوم و فنای اطالعات ايران.01-11 ،
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رمضانی ،هادی ،علیپورحافظی ،مهدی و مؤمنی ،عصمت .)1095( .نگاشت شبکه همکاری

علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانههای ديجیتالی در ايران .کتابداری و
اطالعرسانی.99-11 ،)1( 21 ،
سهیلی ،فرامرز و عصاره ،فريده .)1092( .بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در
شبکه همنويسندگی مجالت علم اطالعات .پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات،
.052-011 ،)2( 29
سهیلی ،فرامرز و منصوری ،علی .)1090( .تحلیل شبکه همنويسندگی پژوهشگران شیمی ايران
با استفاده از سنجههای مرکزيت .مطالعات کتابداری و علم اطالعات.161-99 ،)1(1 ،
سهیلی ،فرامرز ،خاصه ،علیاکبر و کرانیان ،پريوش .)1099( .ترسیم ساختار فکری حوزه
علم اطالعات و دانششناسی بر اساس تحلیل هم رخدادی واژگان ،پژوهشنامه
پردازش و مديريت اطالعات.1909-1961 ،)2(02 ،
صديقی ،مهری .)1090( .بررسی کاربرد روش تحلیل همرخدادی واژگان در ترسیم ساختار

حوزههای علمی (مطالعه موردی :حوزه اطالعسنجی) .پژوهشنامه پردازش و مديريت
اطالعات.091-050 ،)2( 06 ،

عربی ،سمیرا .)1092( .ترسیم نقشه دانش مطالعات کتابخانه ديجیتالی بر اساس
کنفرانسهای بینالمللی  ،2610-2666پاياننامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و
دانششناسی ،دانشگاه قم.
عرفانمنش ،محمدامین و ارشدی ،هما .)1092( .شبکه همنويسندگی مؤسسات در مقالههای
علم اطالعات و دانش شناسی ايران .تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،
علیپورحافظی ،مهدی ،رمضانی ،هادی و مؤمنی ،عصمت .)1091( .ترسیم نقشة دانش حوزة

کتابخانههاى ديجیتالى در ايران :تحلیل همرخدادى واژگان .پژوهشنامه پردازش و
مديريت اطالعات.299-210 ،)2( 20 ،

سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

.99-59 ،)1(29

٥۳

فصلنامه مطالعات دانششناسی

. ملوک السادات، غالمرضا و حسینی بهشتی، حیدری، حمید، احمدی، فريده،عصاره

 فصلنامه. ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه علمسنجی ايران.)1091(
.26-1 ،)0(9 ،کتابداری و علم اطالعات
. اسماعیل، محمد و مصطفوی، توکلی زاده راوری، غالمرضا، حیدری، فريده،عصاره
 تحلیل و مقايسه ساختار میانرشتهای علم اطالعات و دانش شناسی بر اساس.)1091(

 پردازش و.خوشهبندی روابط استنادی آن در دو دوره قبل و بعد از پیدايش وب
.560-151 ،)0(01 ،مديريت اطالعات
. کتابدار: تهران. اصول و روشها: فهرستنويسی.)1091( . مهدی، رحمتاهلل و طاهری،فتاحی
. سمت: تهران. کتابخانه و کتابداری.)1091( . علی،مزينانی
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