
 
 

Clustering the Concepts and Emerging Events of 

 Knowledge Organization 

 

 

Farshid Danesh  

*Corresponding author, Assistant Professor, Information Management Research Department, 

Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Shiraz, Iran. E-mail: 

farshiddanesh@ricest.ac.ir 
 

Zahra Neamatollahi  

Ph.D. Student in knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, 

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. E-mail: zahra.neamatollahi@yahoo.com 

 

Abstract 

Objective: Knowledge organization is one of the key pillars of Library and Information 

Science (LIS) studies and is one of the important steps and approaches in the process of 

knowledge intellectual structure of the knowledge organization in the Web of Science 

(WoS) from 1975 to 2018 and to cluster emerging concepts and events of this subject 

area. 

Methodology: In this paper, researchers applied scientometrics methods. We used a  

co-occurrence analysis method with an analytical approach. In order to do the research, 

we utilized hierarchical clustering and multidimensional scaling. The research 

population consists of all keywords (27124 keywords) of articles in the field of 

knowledge organization retrieved from the Web of Science (WOS) citation database 

between 1975 and 2018. SPSS, UCINET, VOS Viewer and   NetDraw utilized for 

preparing and analyzing data and also for visualizing maps. 

Findings: We selected the most frequent keywords to provide a complete overview of 

current studies. The data analysis showed that between 1975 and 1999 the keywords 

“information technology”, “information system” and “internet” and between 2000-2018 

the keywords “information literacy”, “information retrieval” and “information” were 

most frequent. Findings also showed that the keywords “geographic information 

system- geographic information system” and “information literacy- academic library” 

have the most co-word occurrence. In the first period (1975-1999), 10 clusters including 

information retrieval, multimedia, Automatic cataloging and indexing, library and 
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education, knowledge management, information system research, strategic planning, 

information retrieval system, user training, information resource management, and the 

second period (2000-2018), 17 clusters formed including user training, information 

literacy training, librarianship, and information research, uncertainly in Health 

Information Behavior, information behavior, Measurement studies, electronic 

government, social network, knowledge sharing, knowledge organization, knowledge 

management, digital divide, information retrieval, classification, and indexing, 

Computer Cataloging, data mining, and Social Cataloging  

Conclusion: The results showed that despite the relative overlap between clusters of the 

two periods, the topics in the second period (2000-2018) because of the increasing 

number and scope of the keywords were of a higher number. Six clusters are similar in 

content and keywords in the two periods studied. An overview of the results of cluster 

analysis between 1975 and 2018 showed that the clusters were similar and overlapped. 

Although the number of clusters in the second period (2000-2018) were more 

associated. Six clusters were similar in terms of content and the number of keywords in 

the two periods. This represents about 60% similarities for the 1975–1999 time period 

and 35% for the time period 2000–2018. 

 

Keywords: Knowledge organization, Co-occurrence, Scientometric, Cluster analysis, 

Multidimensional scale. 
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 چکیده
و  8102-0011دانش در وبگاه علم در بازه زمانی  دهی سازمانهدف از انجام این پژوهش، بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه  :هدف

 .است این قلمرو موضوعی دینوپد یدادهایرو و میمفاه یبند خوشه

منظور انجام تحلیل   . بهاست شده انجام یلیتحل کردیرو با یانواژگ هم روش به ی است وکاربرد نوع از حاضر پژوهش :یشناس روش

 (کلیدواژه 82082) یها دواژهیکل یتمام پژوهش نیا جامعهشده است. مراتبی و مقیاس چندبُعدی استفاده  بندی سلسلهواژگانی، از خوشه هم

 یها داده لیتحل منظور به. است شده استخراج 8102-0021 یزمان بازه در علم وبگاه از که است دانش دهی سازمان یموضوع قلمرو مقاالت

 .است شده استفاده NetDraw و SPSS،UCINET، VOS Viewer یافزارها نرم از شده یگردآور

 کتابخانه» و «جغرافیایی اطالعات سیستم -جغرافیایی اطالعات سیستم» یواژگان هم های زوج که است آن از حاکی ها داده تحلیل :ها یافته

 تحلیل روش به دانش دهی سازمان موضوعات بندی خوشه. اند داده اختصاص خود به را رخدادی هم بیشترین «یاطالعات سواد -یهدانشگا

 و 0000-0021 زمانی بازه به مربوط خوشه 01 که دارد وجود خوشه 82 مجموع در بررسی مورد زمانی بازه در که است آن از حاکی ای خوشه

 . دارد اختصاص 8102-8111 زمانی بازه به خوشه 02

و  شش خوشه ،گرید انیبه ب .اند مشابه یادیتا حد ز یموضوع یها از نظر همپوشان خوشه ی،زمان یها نشان داد که در دوره جینتا :گیری نتیجه

 هستند.تر  گستردهعت تعداد و وس لیها به دل  دوم، خوشه یوجود در بازه زمان نیبا ا .از لحاظ محتوا شباهت دارند ها دواژهیاز کل یتعداد

 

 .ای، مقیاس چندبعدی خوشه تحلیل سنجی، علم واژگان، رخدادی هم دانش، دهی سازمان :ها کلیدواژه
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 مقدمه

مطرح بوده  شناسی دانشدانش همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی مطالعات علم اطالعات و  دهی سازمان

. در آید به شمار میدانش  یپذیر یند مدیریت و دسترسآیکی از مراحل و رویکردهای مهم در فراست و 

مرتبط  تخصصیافزوده شده بلکه در محافل دانشگاهی و  رو موضوعیقلمهای اخیر نه تنها بر اهمیت این  سال

(. این قلمرو موضوعی بر اساس نظرات توماس کوهن، بر 1931)فتاحی،  با آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است

، افزارها نرمگیرد، دچار دگرگونی شده و قواعد،  های زمانی گوناگون شکل می هایی که در دوره حسب پارادایم

و نیز بسترهای ارائه و بازنمون دانش نیز با  دهی سازمانهای اطالعاتی، ایجاد دانش  ع نگرش به منابع و بخشنو

دانش را  دهی سازمانتردید، گذر زمان پیشرفت قلمرو موضوعی  تغییر همراه بوده و با آن منطبق شده است. بی

 بیش از پیش نشان خواهد داد.

دانش موجب خواهد شد تمامی عناصر و  دهی سازمانرو موضوعی شناخت درست و علمی از ساختار قلم

عوامل سیستمی و انسانی با سهولت و اثربخشی بیشتری به مبادله دانش پرداخته و ساختار مدیریت دانش را 

سازی  دانش به منظور هماهنگ دهی سازمانبنابراین تبیین و تحلیل ساختار علمی قلمرو موضوعی  ؛رشد دهند

 ن قلمرو موضوعی ضروری است.با تحوالت ای

ها و  های ارزیابی و پایش فعالیت ترین روش سنجی به عنوان یک قلمرو علمی، دارای متداول امروزه علم

یند پژوهش است )عصاره، حیدری، زارع فراشبندی و اهای علمی پژوهشگران و مدیریت فر داد برون

ها و فنون مختلفی ساختار دانش را در  از روش(. متخصصان مطالعات سنجش علم 1911العابدینی،  زین حاجی

های به کار رفته اطالعات جدید و  یک از تکنیک کنند که هر قلمروهای موضوعی گوناگون مطالعه و پایش می

؛ کیو، دانگ و یو، 5112آورد )چانگ، هوانگ و لین،  متفاوتی درباره قلمروهای موضوعی مورد بررسی فراهم می

5112.) 

رود روش تحلیل  ی که جهت تحلیل ساختار قلمروهای موضوعی گوناگون به کار میهای یکی از روش

های مختلفی محاسبه  معموالً با روش)واحدها(  های بین مدارک شباهتای و مقیاس چندبعدی است.  خوشه

ین ها وجود دارند که مهمتر بندی متنوعی با توجه به کاربرد هر یک در ترسیم نقشه های دسته روش وشوند  می

و  2ای ، تحلیل خوشه2، تحلیل معنایی نهفته9بندی چندبعدی ، مقیاس5، تحلیل عاملی1ها تجزیه بردار ویژه آن

 
1. Eigen value/Eigenvector Decomposition 

2  . Factor Analysis 

3  . Multidimensional Scaling 

4. Latent Semantic Analysis 

5. Cluster Analysis 
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سنجی انجام  سنجی و علم مختلف کتاب های تکنیکدر ترسیم نقشه علم که با کمک . هستند 1بندی مثلث

تحلیل  و  وابط پنهانی مورد تجزیههدف کشف ر از علم از زوایای متفاوت و با قلمروپذیرد، انتشارات یک  می

بعدی در قالب  صورت چند  تحلیل، به و  گیرد و سپس برای درک بهتر، نتایج حاصل از تجزیه قرار می

های علمی مبنایی برای شناسایی  در واقع نقشه (.1939شوند )دانیالی و نقشینه،  های علمی ترسیم می نقشه

های نیل به این  ، حوزه موضوعی یا رشته است. یکی از روشتغییرات رخ داده در ساختار علمی یک تخصص

هدف، نشان دادن روند توسعه و اندازه عناصر تشکیل دهنده یک نقشه یا میزان استحکام روابط بین عناصر با 

(. با ترسیم ساختار یک قلمرو 52 .، ص1931ها و جداول متنوع است )زوارقی، استفاده از نمودارها، شکل

توان مسیر  های فعال در سیر زمانی خاص کمک کرد و می ن به پژوهشگران در یافتن موضوعتوا موضوعی می

 های آینده مشخص نمود. تغییرات و تحوالتی که در آن قلمرو موضوعی رخ داده را برای پژوهش

های معتبر  های زیادی در مجله دانش قدمتی بیش از یک قرن دارد و مقاله دهی سازمان هپژوهش در زمین

 توجهی بیاند. در این میان، آنچه که تا حدودی مورد  دانش پرداخته دهی سازمانمطرح در  مباحث متنوع به

 دادهرا نشان  راهبردی در علمقلمرو  این بتواند ساختار فکری حاکم بر است تاواقع شده انجام پژوهشی علمی 

و  میمفاه یبند خوشه مقالهاصلی این  ئلهمس رو،  ماید. از اینمستند شناسایی ن روشیهای آن را به  و زیرشاخه

 است.ای  خوشهتحلیل روش دانش با استفاده از  دهی سازمان دینوپد یدادهایرو

کاربرد این روش در  گذاشتن ، عالوه بر به نمایشای تحلیل خوشهبا استفاده از روش  مقاله حاضر بنابراین

دانش نیز پرداخته و  دهی سازمان وهای فرعیقلمردانش به اکتشاف  دهی سازماننقشه علمی جهانی ترسیم 

در  نتایج حاصل از این پژوهش نقش مهمی. دهد میرا با یکدیگر نشان  قلمروهای فرعیارتباط این 

شود پژوهشگران آگاهی و درک  موجب می ودانش ایفاء کرده  دهی سازمانقلمرو های آینده  سیاستگذاری

سازی روند پژوهش از انجام  دست آورده و با دیداری هدانش ب دهی سازمانعمیقی از شبکه پژوهشی 

همین امر ضرورت اجرای این پژوهش را بیش از پیش آشکار  کهنماید  های تکراری جلوگیری می پژوهش

 شود.  های پژوهش تبیین می کند. در ادامه، هدف اصلی و پرسش می

و  5111-1322در بازه زمانی دانش در وبگاه علم  دهی سازمانهدف اصلی این پژوهش ترسیم ساختار 

ای جهت شناسایی و  خوشه دانش بر اساس تحلیل دهی سازمان نوپدید رویدادهای و مفاهیم بندی خوشه

های موجود در این حوزه موضوعی است. به منظور دستیابی  مشخص ساختن مفاهیم مهم و شناسایی گرایش

 رسد.  میهای زیر ضروری به نظر  به هدف اصلی پژوهش، پاسخ به پرسش

 
1. Triangulation 
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رخدادی واژگان چگونه  میزان همبا استفاده از دانش  دهی سازمان قلمروهای  توزیع فراوانی کلیدواژه .1

 است؟

 دانش در جهان چگونه است؟ دهی سازمان قلمروبندی موضوعات  خوشه ،ای بر اساس تحلیل خوشه .5

 دار است؟مقایسه چشمی چه مق با روش دانش دهی سازمانهای موضوعی  میزان شباهت خوشه .9

 دانش چگونه است؟ دهی سازمان قلمروبعدی در  کارگیری روش مقیاس چند  نقشه حاصل از به .2

 نیا انیپا در و مرور یانتقاد یلیتحل کردیرو با یخارج و یداخل مرتبط یها نهیشیپ مقاله نیا ادامه در

 .است شده ارائه ها نهیشیپ مرور از یمنطق و یعلم استنتاج بخش،

 

 های پژوهش مرور پیشینه

های داخلی و سپس خارجی مرتبط با مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی  در این بخش از مقاله مهمترین پیشینه

آیندی واژگان به  های بسیاری به ترسیم نقشه علم با استفاده از روش تحلیل هم پژوهششود.  انتقادی مرور می

اند. از جمله ترسیم نقشه علم  وضوعی پرداختههای تحلیل محتوا در قلمروهای متفاوت م عنوان یکی از روش

(، ترسیم نقشه علم حوزه کشاورزی 1935مرقی، نظری و مینایی،  زاده ماساژدرمانی در پایگاه اسکوپوس )مهدی

ها و  نامه (، ترسیم نقشه علم پایان1932زاده،  کرمان در نمایه استنادی علوم ایران )زرندی، نگهبان، مکی

های  (، نقشه علم حوزه کتابخانه1932زه علوم انسانی )راچمنی، نوکاریزی و شریف، های اسالمی حو رساله

های حکمت )نوروزیان امیری، خلخالی و  ( تدوین نقشه دانش برای پژوهش1932عمومی )کشوری و همتی، 

ها، حیدری و مصطفوی،  )خزانه« های علم اطالعات نظریه»( و تحلیل ساختار مطالعات 1931شکیبایی، 

1931.) 

ای توسط تریون در سال  اصطالح تحلیل خوشههای مرور شده حاکی از آن است که نخستین بار  پیشینه

بندی موردهای مشابه  هایی برای گروه ها و روش در بردارنده الگوریتمای  تحلیل خوشه .استفاده شد 1393

 قلمروهایروش،  نیا یه از کاربردهابا استفاداست که )شامل افراد، اشیاء، رویدادها و ...( درون طبقات مختلف 

 .شده است لیمطالعه و تحل یمتعدد یعلم

مطالعاتی که با استفاده از روش باال قلمروهای موضوعی متفاوت مهم و پربسامد را  مهمترینبرخی از 

مصطفوی، عصاره و ) شناسی قلمروهای موضوعی علم اطالعات و دانش عبارتند از: اند بندی کرده کشف و خوشه

عباداله ) تفسیر(، 1931 ،)عصاره، احمدی، حیدری و حسینی بهشتی سنجی علم، (1931 ،زاده راوری وکلیت

سواد (، 1932، زاده، سهیلی و خاصه قاضی) علوم قرآن و حدیث(، 1932 ،عموقین، شریف مقدم و ضیایی

رفتار (، 1931قی، )امیری، خاصه و صاد پرستاری(، 1932)باجی، آزاده، پارسایی محمدی و پرماه،  سالمت
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)امامی، ریاحی نیا و سهیلی،  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی( 1932 خاصه، و یشعبان ،یلیسه) اطالعاتی

حسن زاده، زندیان و ) شناسی علم اطالعات و دانش(، 1931)رستمی، سهیلی و خاصه،  کشف دانش(، 1932

 (. 1932، احمدی مینق

سنجی و در قلمروهای  ی علمافزارها نرمم با استفاده از پژوهشگران بسیاری نیز به ترسیم نقشه عل

 مدیریت دانش و مدیریت اطالعات(، 1939)صدیقی،  سنجی اطالع :موضوعی متفاوت پرداختند از جمله

زاده و  )رییس ترومای نظامی( و 1932)خادمی و حیدری،  مدیریت اطالعات(، 1932)احمدی و کوکبی، 

 (.1932کرمعلی، 

                  ( ساختار فکری حوزه موضوعی ترمودینامیک را1939های باال، زوارقی و فدایی ) افزون بر پژوهش

بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجالت نمایه شده در وبگاه علوم موسسه تامسون رویتز بررسی و 

اسدی، جوالیی، ثقفی و های فکری این حوزه را ترسیم و تحلیل کرد. نتایج پژوهش  تصویر کالنی از شالوده

نتایج پژوهش  تألیفی در دانشگاه صنعتی شریف است.( نشان از افزایش تولیدات هم1931بذرافشان )

رخدادی  با استفاده از تحلیل هم در زمینه درمان افسردگی( 1932نسب و سهیلی ) زاده، حاضری، حسینی مکی

ها در این قلمرو هستند.  شناسی پرکاربردترین موضوع نشان داد، دارو درمانی و روانواژگان و فن تحلیل شبکه 

ها مانند  بندی سلسله مراتبی در برخی دیگر از پژوهش بندی با اجرای الگوریتم خوشه های خوشه انواع روش

( مورد بررسی قرار گرفت. 1913نقشه علم مدیریت شهری توسط ایوبی اردکانی، عابدی جعفری و آقازاده )

ان یردر انش سیاستگذاری داکمک به ف با هد دیگر هشیوپژ( در 1931راد )فاتحو  نطباطباییاه، جزیصرنا

نشان داد که این تحقیق نتایج  ؛برآمدندعلمی های  سیاستیت اهدد و نش موجوداضعیت و  فهمد صددر

سازی فناوری و سیاستگذاری علم و  تحقیق و توسعه، نوآوری، مدیریت دانش، سیاستگذاری صنعتی، تجاری»

 سهیلی، شعبانی و خاصه پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری در ایران هستند.« ریفناو

نتایج نشان کردند، رخدادی واژگان مطالعه  رفتار اطالعاتی را با استفاده از روش تحلیل هم قلمرو( نیز 1932)

 یازدهنتایج این پژوهش تعیین مهمترین موضوع در این پژوهش است. از دیگر  «بازیابی اطالعات»داد کلیدواژه 

ساختار محتوایی مطالعات علم های پیشین  در ادامه پژوهش قلمرو موضوعی رفتار اطالعاتی است.   خوشه

محورهای مطالعه در این  مهمترینبررسی و سیزده خوشه موضوعی کشف گردید. شناسی  اطالعات و دانش

و  «مجالت»، «کتابخانه»، «دانش»، «لیل استنادیتح»، «پژوهش»، «وب»، «اطالعات» های پژوهش کلیدواژه

ای دیگری در قلمرو موضوعی علم  (. مطالعه1931است )مصطفوی، عصاره و توکلی زاده راوری،  «فناوری»

 که داد نشان های پایگاه استنادی علوم جهان اسالم انجام شد. نتایج شناسی با استفاده از داده اطالعات و دانش

ررسی شده هفت و سیزده خوشه موضوعی تشکیل شده است که در هر دو دوره زمانی دو بازه زمانی ب در
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در سال جاری نیز در دو پژوهش  .(1932، سهیلی، خاصه و کرانیانسنجی مهمترین خوشه است ) خوشه علم

( انجام 1931)دانش و قویدل،  HPVبیماری بندی سلسله مراتبی قلمروهای موضوعی پرستاری و دیگر خوشه

از مرکزیت و تراکم « تحقیق در حرفه پرستاری»دست آمد و خوشه ه شد. در موضوع پرستاری هفت خوشه ب

نیز نتایج  HPVبیماری (. در خصوص 1931همکاران،  باالیی برخوردار بوده و نقش محوری دارد )امیری و

دارای باالترین تراکم و خوشه  «و الکل اتیمصرف دخان»خوشه وجود دارد که خوشه  12نشان داد که 

 .(1931 دل،ی)دانش و قودارای بیشترین مرکزیت است  «HPV یها اختهیو  ها پینگام ژنوته  به صیتشخ»

های  های داخلی، در ادامه این مقاله برخی از پیشینه ز مرور تحلیلی برخی از مهمترین پیشینهپس ا

واژگانی در دو قلمرو پزشکی و  های انجام شده با استفاده از روش تحلیل هم شود. بررسی المللی مرور می بین

 ؛      اند از جمله لم پرداختهغیرپزشکی نشان داد مقاالت بسیاری با استفاده از این روش به ترسیم ساختار ع

( در حوزه پزشکی و 5113، 1)کیلیور، ملسر، گلیسیک مراقبت سالمتی( و 5113زاده،  )مکی نانو پزشکی

)سان کیوم، وان جانگ، تاو سول، هاین  شناسی دانشدر مجالت علم اطالعات و  های با دسترسی باز داده

 ( در حوزه غیرپزشکی.5113 )ناجیرا سانچز، بانکداری پایدار( و 5113، 5جین

 (5111) 2لیو، هو و وانگ، (5111) 9و دینگ ساگیموتو، راسل، فینالی(، 5111گالنزل و مور ) یانسنز، لتا، 

از جمله ( 5112) 2کومار، آگراهاری و سینگ یراو ،(5119) 1، دینگ و لیوهوهو، ، (5112) 2بلسینگرو فریزر

ای به منظور  شناسی از روش تحلیل خوشه م اطالعات و دانشپژوهشگرانی هستند که در قلمرو موضوعی عل

. هایی با این روش انجام شده است ها نیز پژوهش اند و در سایر رشته بندی سلسله مراتبی استفاده کرده خوشه

( فضانوردی 5111) 11لی، لی، لی و چانگ ؛3ای غیرسرمایه ( مدیریت دارایی5111) 1جی و یی به عنوان مثال:

 (5113ران )دیگو  19گان ؛های بنیادی عصبی انسان ( سلول5113) 15وی، شی، گوان، ما، وانگ و لیو ؛11انسانی
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، مراوالنتین، سانچز ناجیراو  ؛مدیریت ایمنی در پرستاری (5111) 1گ، هو، ژانگ و سانگدن ؛ژنتیک صرع

 .مدیریت محیط زیست (5113) 5مرادیز و ارتیزداوربینا کریادو

ویکردهای متفاوت و در قلمروهای موضوعی مختلف انواع اطالعات را به پژوهشگران بسیاری با ر

های مورد استفاده برای مصورسازی موضوعات، استفاده از  اند. از جمله روش های نوین به تصویر کشیده روش

       سهیلی، ( و خاصه، 5111) 2( ونگ، دنگ و سو5112) 9، لی و لییانتحلیل مقیاس چند بعدی است. 

های خود با استفاده از این  از جمله پژوهشگرانی هستند که در پژوهش (5112قدم و موسوی چلک )م شریف

 روش به ترسیم نقشه علم پرداختند. 

شناسی علم با استفاده از  جامعه قلمروهای موضوعی( در یکی از 5112) 2راد، ویالرویا و باریوس  دهداری

های  های انجام شده پیرامون تفاوت ، ساختار و تکامل پژوهشمراتبی و نمودار راهبردی بندی سلسله فن خوشه

های جنسیتی  تفاوت  ها در حوزه که تعداد خوشهنشان داد نتایج بررسی نمودند. جنسیتی در آموزش عالی را 

( با استخراج 5112) 1وانگ، لیو و شنگدر پژوهشی دیگر،  در گذر زمان افزایش چشمگیری داشته است.

موضوع  1ای با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه «کشف دانش» قلمرو موضوعیکرار های پرت کلیدواژه

قلمرو ( ساختار فکری 5112) 2، لی و لییان شناسایی کردند. «کشف دانش» یموضوعدر قلمرو  را پژوهشی

در  گردید. اصلی هخوش 2منجر به شناسایی  جینتا بررسی کردند. را «1اینترنت اشیاء»نوینی به نام  موضوعی

قلمرو ( 5112) 3گارشیا -آلساید، باریوس و آباد -تروئل، گونزالس -گونزالسهای پیشین  راستای پژوهش

گیری هفت خوشه  بندی سلسله مراتبی منجر به شکل . نتایج خوشهموضوعی رفتار اطالعاتی را مطالعه کردند

بندی نموده و  رسانی در چین را طبقه ع( ساختار دانش علم کتابداری و اطال5111) 11گردید. ونگ، دنگ و سو

ای دیگر  در دو سطح خرد و کالن روابط معنایی قلمرو موضوعی را تحلیل کردند. در کشور چین در مقاله

ای و تحلیل شبکه اجتماعی  با روش تحلیل خوشه علم مدیریت، مهندسی و علوم طبیعیقلمروهای موضوعی 

موضوعات داغ بوده و  «کاوی داده»و  «مدیریت زنجیره تأمین»، «ازینظریه ب»نتایج نشان داد  مطالعه گردید.

های پیشین  در ادامه پژوهش .(5111، 11چن، چن، وو، شی و لی) دارند ها موضوعسایر بیشترین ارتباط را با 
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. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین و مطالعه شد «1های اطالعاتی سنجه»موضوعی  قلمروساختار دانش در 

و  «تحلیل استنادی و پایه نظری» یها های اطالعاتی، خوشه ها در حوزه سنجه رترین خوشهتأثیرگذا

 . (5112، خاصه، سهیلی، شریف مقدم و موسوی چلک) هستند «ها دانشگاه های علمی در همکاری»

و  5111های  ای در سال رسانی با روش تحلیل خوشه دو مطالعه مهم نیز در قلمرو کتابداری و اطالع

سنجی، بازیابی  کتاباجرا گردید. در پژوهش نخست برخی از مقاالت مجالت کتابداری تحلیل گردید.  5111

ها است  کتابداری برخی از مهمترین خوشه های ثبت اختراع و کلیات سنجی، تحلیل پروانه اطالعات، وب

تاریخ اجرا گردید. (. در مطالعه دوم که در منطقه آمریکای شمالی 5111، 5، لتا، گالنزل و مور)یانسنز

ساگیموتو، این مقاله معرفی شدند ) ی مهمها خوشهی به عنوان یاب کتابداری، تحلیل استنادی و رفتار اطالع

 .(5111، و دینگ 9راسل، فینالی

ها به ارزیابی یکی از موارد ترسیم نقشه علمی،  های مرور شده نشان داد هر یک از پژوهش تحلیل پیشینه

 های توزیع فراوانی کلیدواژهو  )برجسته( پدیدهای موضوعی نو زمینهتعیین وعی مهم، های موض تعیین خوشه

های مرور شده از نظر  ها همچنین حاکی از آن است که پیشینه اند. بررسی پیشینهقلمروهای موضوعی پرداخته

سال یا  2کوتاه مثالً  اند. به بیان دیگر، برای اجرای پژوهش بازه زمانی بسیار زمانی یا جغرافیایی محدود بوده

دهد بسیاری از پژوهشگران منطقه محدود  ساله انتخاب شده است. همچنین نگاهی به مطالعات نشان می 11

های زمانی و جغرافیایی  های مرور شده در مقاله حاضر محدودیت پیشینه با وجوداند.  جغرافیایی را برگزیده

دانش  دهی سازمانحاکی از آن است که در قلمرو موضوعی ها  شود. افزون بر این، بررسی پیشینه دیده نمی

های   های مرور شده و استدالل پژوهشی که با این وسعت انجام شده باشد، مشاهده نگردید. با توجه به پیشینه

 شود. مطرح شده، ضرورت اجرای این پژوهش بیش از پیش احساس می

 

  پژوهش شناسی روش

در سال بار برای نخستین که سنجی است  ی مهم و پر استفاده کتابها رخدادی واژگان از روش تحلیل هم

( و در 1319، 2توسط کالون و همکارانش در فرانسه گسترش پیدا کرد )کالون، کورتیال، ترنر و بایویین 1319

رخدادی واژگان به عنوان  این مقاله هم از روش مذکور با رویکرد تحلیلی استفاده شده است. روش تحلیل هم

 دانش است. هدف اصلی این دهی سازمانهای تحلیل محتوا، جهت ترسیم ساختار فکری قلمرو  از روشیکی 
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روش شناسایی اصطالحاتی است که نقشه علم و موضوع های اصلی قلمروهای گوناگون دانش را نمایش دهد و 

تند. در این های یک مدرک توصیف کاملی از محتوای آن مدرک هس بر این فرض استوار است که کلیدواژه

 .شوند سنجیده میرخدادی  ها بر اساس فراوانی هم  شاخص روش

دانش و دریافت نظرات آنان در خصوص  دهی سازماندر گام نخست پس از مشورت با متخصصان موضوعی 

پوشانی، راهبرد جستجو طراحی شد.  های دارای هم های مهم این قلمرو موضوعی و حذف کلیدواژه کلیدواژه

در راهبرد جستجو به کار رفت. همچنین از نظر نوع مدرک نتایج  "OR"تگ عنوان و عملگر  بدین منظور

راهبرد طراحی و در وبگاه علم جستجو  ،جستجو به مقاله، مقاله کنفرانس و مرور محدود گردید. در نهایت

 (.5انجام شد )پیوست شماره 

، به عنوان یک نمایه استنادی 1علمگاه دانش در وب دهی سازمانبا موضوع  تمقاال های تمامی کلیدواژه

علت انتخاب سال . هستند مقاله حاضر جامعه پژوهش 5111-1311 یزمان هدر باز ای، جامع و چند رشته

ها این است که پژوهشگران در نظر داشتند قلمرو موضوعی  میالدی برای آغاز بازه زمانی گردآوری داده 1311

 5111میالدی مورد پایش قرار دهند. همچنین علت انتخاب سال  51دانش را از ابتدای قرن  دهی سازمان

 طور  به 5113 سال به مربوط های در زمان جستجو داده که است این ها داده گردآوری میالدی برای پایان

به نظر  همچنین. در زمان جستجو کامل نبود وبگاه علم در 5113 سال اطالعات و نشده سازی نمایه کامل

  را نشان دهد. موضوع پژوهش ساختار فکری دانش خوبی  بهبتواند  زمانی ه از این بازهرسد استفاد می

 5111تا  1311های  از وبگاه علم بین سال «دانش دهی سازمان»مقاله در قلمرو موضوعی  91332

الت مقا 1322-1311بازیابی شد. در گام دوم، بررسی دقیق مقاالت بازیابی شده نشان داد که در بازه زمانی 

بازیابی شده فاقد کلیدواژه هستند. از این رو، در بازه زمانی مذکور مدارک بازیابی شده به دلیل فقدان کلیدواژه 

از جامعه پژوهش کنار گذاشته شد. با توجه به این چالش و حذف تعداد قابل توجهی از مدارک، تعداد 

 59225 و 1333-1322ژه در بازه زمانی کلیدوا 9125مورد است. تعداد  52152های قابل بررسی  کلیدواژه

متشابه،  کسان،یمشابه،  های و واژه شد یساز کدستو ی استخراج 5111-5111های  کلیدواژه بین سال

 .دیادغام گرد( 1931 ،)احمدی و عصارهجمع و مفرد  های حالت

بُعدی  س چندمراتبی و مقیا بندی سلسلهواژگانی، از خوشه منظور انجام تحلیل هم  بهدر گام سوم، 

شده در  های یکدست داده (.1932زاده راوری و میرزایی،  )ذوالفقاری، سهیلی، توکلی شود استفاده می

سازی  ها انجام شد. در این مقاله ابتدا برای یکدست ی مختلف وارد گردید و تجزیه و تحلیل دادهافزارها نرم

های  به منظور تجزیه و تحلیل دادههمچنین  ؛ ده گردیدافزار اکسل استفا ها از نرم پوشانی ها و حذف هم کلیدواژه
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استفاده گردید. برای ترسیم  UCINET رنرم افزا های مرکزیت از محاسبه شاخص و های اجتماعی شبکه

سازی  افزار دیداری به کار رفت، کارکرد اصلی این نرم Net Drawافزار  های مورد نیاز نیز نرم ها و گراف نقشه

مکمل هم هستند. همچنین طراحی و ترسیم  Net Drawو  UCINETی افزارها نرمر است. به بیان دیگ

 SPSSافزار  با استفاده از نرمانجام گرفت.  Vos viewerافزار  توسط نرمواژگانی  های هم ها و نقشه شبکه

 هدرج توانند بر اساس بُعدی می مقیاس چند ترسیم شده توسط های نقشهشد.  مراتبی انجام بندی سلسله خوشه

در (. 5119ها را آشکار سازند )هو و دیگران، ها در بین سایر خوشههای مهم و جایگاه آن همبستگی، خوشه

پس از تبیین بخش  بُعدی تهیه گردید. مربوط به مقیاس چند هنقش UCINETافزار  نرمبا استفاده از  این مقاله

 گردد. های استخراج شده گزارش می ه و دادهدهای پژوهش پاسخ داده ش شناسی در ادامه پرسش روش

 

 های پژوهش یافته

شود و  می داده پاسخ ها پرسش و هدف بخش در طرح ترتیب به پژوهش های پرسش مقاله، از بخش این در

ها ارائه  ها، نمودارها و نقشه های گردآوری شده برای این مقاله در قالب جدول نتیجه تجزیه و تحلیل داده

 گردد. می

 

 واژگان رخدادی هم میزان اساس بر دانش دهی سازمان قلمرو های کلیدواژه نیفراوا توزیع 

 و «اطالعاتی سیستم»، «اطالعات یفناور»های  از آن است که کلیدواژه یحاک 1های جدول  بررسی داده

 ،«اطالعاتی سواد»های  کلیدواژه و 21و  11، 21به ترتیب با فراوانی  1333-1322در بازه زمانی  «اینترنت»

به ترتیب  539و  212، 293به ترتیب با فراوانی  5111-5111در بازه زمانی  «اطالعات» و «اطالعات بازیابی»

 تا سوم قرار دارند. نخست های در رتبه

 

 دانش بر اساس فراوانی دهی سازمان قلمروهای  بندی کلیدواژه رتبه .9جدول

9154-9111 2666-2695 

 فراوانی واژهکلید رتبه فراوانی کلیدواژه رتبه
 190 یاطالعات سواد 0 27 اطالعات یفناور 0

 221 اطالعات یابیباز 8 72 یاطالعات ستمیس 8

 809 اطالعات 9 20 نترنتیا 9

 828 اطالعات علم 2 90 ییایجغراف اطالعات ستمیس 2

 828 اطالعات تیریمد 1 80 اطالعات یابیباز 1

 811 اطالعات یفناور 7 82 گستر جهان وب 7

 899 یاطالعات ستمیس 2 81 رام ید یس 2
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 889 نترنتیا 2 80 نیآنال داده گاهیپا 2

 810 فراداده 0 80 تیریمد اطالعات ستمیس 0

 819 کتابخانه 01 80 یاطالعات ستمیس توسعه 01

 

و بازه  1333-1322 های پربسامد بازه زمانی به ترتیب ساختار کلی شبکه کلیدواژه 5و  1های  نقشه

 دهد. دانش نشان می دهی سازمان قلمرورا در  5111-5111ی دوم زمان

 

 
 (9111-9154)دانش  دهی سازمانپربسامد  های . ساختار شبکه کلیدواژه9نقشه
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 (2695-2666)دانش  دهی سازمانپربسامد  های کلیدواژه . ساختار شبکه2نقشه 

 یشتریب نفوذ و تیاهم از ها شبکه در بزرگتر یها گره که است آن از یحاک 5 و 1 یها نقشه به ینگاه

 یها سال در و پربسامد گره 111 ،نخست یزمان بازه در که است آن از یحاک ها داده یبررس. برخوردارند

 .دارند حضور دانش دهی سازمان یموضوع قلمرو در باال بسامد یدارا( گره) دواژهیکل 122 تعداد 5111-5111

مورد بررسی در پژوهش حاضر را نشان  های زمانی در بازهژگانی پرتکرار وا هم های  زوج 5  جدول ادامه، در

 دهد. می

 

 رخدادی واژگان  دانش بر اساس میزان هم دهی سازمان واژگانی پرتکرار های هم . زوج2جدول 
9154-9111 2666-2695 

 فراوانی ها کلیدواژه رخدادی هم رتبه فراوانی ها کلیدواژهرخدادی  هم رتبه

0 
سیستم اطالعات  -اطالعات جغرافیایی سیستم

 جغرافیایی
 20 سواد اطالعاتی -کتابخانه دانشگاه 0 2

 28 ای آموزش کتابخانه -سواد اطالعاتی 8 2 گستر وب جهان -اینترنت 8

 21 مدیریت دانش-مدیریت اطالعات 9 2 بازاریابی -سیستم اطالعات جغرافیایی 9

 92 سواد اطالعاتی -آموزش عالی 2 7 سترگ وب جهان-سیستم اطالعات جغرافیایی 2

 92 کتابسنجی -تحلیل استنادی 1 7 فناوری اطالعات -سیستم اطالعاتی 1

 90 رفتار اطالع جویی -نیاز اطالعاتی 7 1 فناوری اطالعات-مدیریت آموزشی 7

 80 سواد اطالعاتی -ارزیابی 2 1 کلیدی مسئله-مدیریت سیستم اطالعاتی 2

 82 اطالعات -دانش 2 2 م اطالعات مدیریتسیست -ارزیابی 2

 87 نیاز اطالعاتی -رفتار اطالعاتی 0 2 سیستم حمایت اجرایی -سیستم اطالعات اجرایی 0
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01 
سیستم اطالعات -گیری سیستم حمایت ازتصمیم

 مدیریت
 87 جویی اطالع -رفتار اطالعاتی 01 2

 

 -ییایجغراف اطالعات ستمیس» واژگانی ی همها ، نشان داد که زوج5های مندرج در جدول  بررسی داده

دارای  «یابیبازار -ییایجغراف اطالعات ستمیس»و  «گستر جهان وب -نترنتیا»، «ییایجغراف اطالعات ستمیس

یی نظیر ها  توان گفت کلیدواژه کلی، می طور  است. به 1333-1322رخدادی در بازه زمانی  بیشترین هم

اند.  صورت تکی و حتی ترکیبی در بازه زمانی مذکور مورد توجه واقع شده هب «فناوری اطالعات»و  «اینترنت»

اعداد  های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. صورت ترکیبی با کلیدواژه  نیز به «یاطالعات ستمیس»کلیدواژه 

، «اطالعاتیسواد  -کتابخانه دانشگاهی»واژگانی  های هم حاکی از آن است که زوج 5و ارقام مندرج در جدول 

در بازه  رخدادی ، پرتکرارترین هم«مدیریت دانش -مدیریت اطالعات»و  «ای آموزش کتابخانه -سواد اطالعاتی»

نقش »و  «سواد اطالعاتی»است که نشان از اهمیت فراوان پژوهشگران به موضوع  5111-5111 زمانی

ها بسیار  در ترکیب با سایر کلیدواژه «یاطالعات سواد»در این امر است. کلیدواژه  «های دانشگاهی کتابخانه

 است.   پرتکرار ظاهر شده

 ای خوشه تحلیل اساس بر جهان در دانش دهی سازمان حوزه موضوعات بندی خوشه 

اقدام به  1وارد  افزار، به روش رخدادی در این نرم های هم و فراخوانی ماتریس اس اس پی اسافزار  با استفاده از نرم

بندی سلسله مراتبی دو  موضوعات ترسیم شد. خوشه مراتبی گردید و نمودار دندروگرامبندی سلسله  خوشه

نمایش داده شده آمده  1 که در پیوست 5و 1 هایدانش در نمودار دهی سازمانقلمرو پژوهش  مورد زمانی دوره

 اند. ها به چند بخش تقسیم شدهمنظور وضوح بیشتر تصاویر خوشه  است. به

شود. آنگاه عناصری که  عنوان یک شاخه در نظر گرفته می  نخست هر موضوع به ،راتبیم در نمودار سلسله

دهند. در  های کوچک را تشکیل می های اولیه خوشه شده و این دسته  بندی بیشترین شباهت را دارند، دسته

 تری را تشکیل شده و خوشه بزرگ تر ترکیب های کوچک یابد، خوشه ها کاهش می نهایت وقتی شباهت

لحاظ معنایی ارتباط زیادی با محتوای  هایی قرار دارند که از ها کلیدواژه دهند. البته در بعضی از خوشه می

های  واژگانی معموالً وجود دارد زیرا این کلیدواژه های هم خوشه ندارند. احتمال وقوع این موضوع در تحلیل

های اصلی خوشه، چندان  و نسبت به کلیدواژه هایی هستند که دارای فراوانی پایینی بوده نامرتبط کلیدواژه

                 ها بیانگر آن است که دو خوشه ندارند. در این نمودار ارتفاع هر یک از خوشه پژوهشتأثیری در نتیجه 

اند و همچنین خطوط عمودی قرمز رنگ خط شاخص  هایی با یکدیگر ترکیب شده نظر در چه نقطه مورد

 (.1932گردد )سهیلی، شعبانی و خاصه،  موضوعی ترسیم می ان و خبرگانمتخصصتفسیر است که با نظر 

 
1. Ward 
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بررسی در بازه زمانی  های مقاالت مورد شود کلیدواژه مشاهده می( 1)پیوست  1طور که در نمودار  همان

 چند: دوم اطالعات؛ خوشه بازیابی: نخست عبارتند از: خوشهاند که  ، ده خوشه تشکیل داده1322-1333

: پنجم آموزش؛ خوشه و کتابخانه: چهارم خودکار؛ خوشه سازی نمایه و نویسی فهرست: سوم ها؛ خوشه ای هرسان

 خوشه استراتژیک؛ ریزی برنامه: هفتم خوشه اطالعاتی؛ های سیستم در پژوهش: ششم خوشه دانش؛ مدیریت

 .اطالعاتی های سیستم ریتمدی: دهم خوشه کاربران و آموزش: نهم خوشه ؛اطالعات یابیباز خبره نظام: هشتم

هست. نشان  5111-5111 زمانی بازه( که مربوط به 1)پیوست  5های مندرج در نمودار  نگاهی به داده

ها  ه است که در ادامه این خوشهخوشه تقسیم شد 12به های موجود در این نمودار  دهد که کلیدواژه می

 های پژوهش: سوم خوشه اطالعاتی؛ سواد آموزش: دوم کاربران؛ خوشه آموزش: نخست گردد. خوشه معرفی می

اطالعاتی؛  رفتار: پنجم سالمت؛ خوشه اطالعات رفتار در قطعیت عدم: چهارم خوشه رسانی؛ اطالع و کتابداری

 خوشه اجتماعی؛ های شبکه: هشتم الکترونیک؛ خوشه دولت: هفتم خوشه سنجشی؛ مطالعات: ششم خوشه

 شکاف: دوازدهم دانش؛ خوشه مدیریت: یازدهم دانش؛ خوشه دهی انسازم: دهم خوشه دانش؛ اشتراک: نهم

: پانزدهم سازی؛ خوشه نمایه و بندی رده: چهاردهم اطالعات؛ خوشه بازیابی: سیزدهم دیجیتالی؛ خوشه

 اجتماعی نویسی فهرست: هفدهم خوشه کاوی و داده: شانزدهم ای؛ خوشه رایانه نویسی فهرست

 

 چشمی مقایسه اساس بر موضوعی یها خوشه شباهت میزان تعیین  

زمانی های  ای دو دوره مورد بررسی)دوره و تحلیل خوشه( 1)پیوست  5و  1 با نگاهی کلی به نمودارهای

های دو دوره از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی  توان گفت خوشه (، می5111-5111و  1322-1333

خورد اما این مسئله به علت  ه دوم تجمع بیشتری به چشم میها، در دور اند، هر چند از نظر تعداد خوشه مشابه

خوشه از لحاظ محتوا و تعدادی از  1های موجود،  های بیشتر در این دوره است. از بین خوشه وجود کلیدواژه

درصد  11، حدود 1333-1322ها در دو دوره شباهت دارند. این موضوع در مورد دوره زمانی  کلیدواژه

های  دهد. خوشه درصد همپوشانی را نشان می 92حدود  5111-5111رد دوره زمانی همپوشانی و در مو

این شباهت بدین معناست که  اند از: آموزش کاربران، مدیریت دانش و بازیابی اطالعات. مشابه عبارت

اند. لکن  ، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و کمرنگ شده1333-1322موضوعات مشابه در بازه زمانی 

اند که با فضای اطالعاتی در  به وجود آمده 5111-5111 زمانی های جدیدی در دوره عات و خوشهموضو

لحاظ  نویسی اجتماعی و دولت الکترونیک. از کاوی، فهرست ازجمله داده ؛های اخیر نیز همخوانی دارد سال

های  در تعداد کلیدواژهشود. بدین معنی که  یکسانی دیده نمیزمانی در دو دوره  ها نیز وسعت هر یک از خوشه

 درون هر خوشه در دو دوره زمانی مورد بررسی تفاوت وجود دارد.
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 تحلیل روش از استفاده با جهان در دانش دهی سازمان حوزه بعدی چند نقشه ترسیم 

 واژگان رخدادی هم

استفاده شد.  هایی که در ماتریس دندروگرام وجود داشت بعدی، از کلیه کلیدواژه منظور ترسیم نقشه چند  به

 های نت، فایل ماتریس مورد نظر فراخوانی و نقشه دو بعدی از موضوع آی سی یوافزار  با استفاده از نرم

شد و نتیجه آن در  رسمطور جداگانه   برای هر دوره زمانی به نقشهدانش ترسیم گشت. این  دهی سازمان

 شود. دیده می 2و  9های   نقشه

 
 9111-9154دانش در بازه زمانی  دهی سازمان قلمرو های عبعدی موضو نقشه دو. 9نقشه 

 

ها بیشتر به چشم  بعدی، تراکم موضوع های نقشه دو بعضی از قسمت شود در طور که مالحظه می همان

همان موضوعات پرتکرار دوره زمانی مورد بررسی هستند. در نقشه دو بعدی  خورد؛ این موضوعات، اغلب می

 2و  9های  تراکم در پایین محور افقی و همچنین ناحیه دوم نمودار در خوشه، 1333-1322دوره زمانی 

ها دارای بیشترین موضوعات  شود، این قسمت سازی خودکار و مدیریت دانش( دیده می نویسی و نمایه )فهرست

خوبی گویای این واقعیت است.   ، به1333-1322پرتکرار این دوره زمانی هستند و نقشه دو بعدی دوره زمانی 

 گذارد. مورد بررسی را به نمایش می 5111-5111بعدی بازه  ، نقشه دو2نقشه 
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 2695-2666دانش در بازه زمانی  دهی سازمان قلمرو های بعدی موضوع نقشه دو. 5نقشه

 

ر خوشه ، تراکم موضوعات در باال و سمت چپ محور افقی د5111-5111بعدی دوره زمانی  در نقشه دو

های پرتکرار این بازه است که دقیقاً حاوی  شود؛ این قسمت، محل تجمع موضوع )آموزش کاربران( دیده می 1

ها  بعدی ابزار مناسبی به منظور دیدن میزان نزدیکی خوشه دو  پرتکرارترین موضوعات این دوره هستند. نقشه

 است. 

 

 گیری  بحث و نتیجه

رخدادی واژگان  دانش با استفاده از تحلیل هم دهی سازمان قلمروفکری  پژوهش حاضر با هدف ترسیم ساختار

مقاله مربوط به حوزه مذکور جهت تحلیل  91332انجام شد. در همین راستا  5111-1311های  بین سال

 1333-1322مقاله(،  9215) 1322-1321،مقاله( 259) 1323-1311ی واژگانی در چهار بازه زمان هم

با این  از پایگاه وبگاه علم دانلود و مورد بررسی قرار گرفت. مقاله(  11525) 5111-5111مقاله( و  11212)

به  1322تا  1311های زمانی  زمانی اخیر دارای کلیدواژه بودند از این رو، مقاالت بازه  وجود، مقاالت دو دوره

 دلیل عدم وجود کلیدواژه از جامعه پژوهش حذف شدند.

                  های با فراوانی باال حاکی از آن است که در بازه زمانی ط به کلیدواژههای مربو نگاهی به یافته

                  زمانی بازه درو  ؛«اینترنت» و «اطالعاتی سیستم» ،«اطالعات یفناور»های  کلیدواژه 1322-1333

سوم را  تا نخست های رتبه «اطالعات» و «اطالعات بازیابی» ،«اطالعاتی سواد» های کلیدواژه 5111-5111

( در یک راستا است، 1932این بخش از پژوهش با نتایج مقاله سهیلی، شعبانی و خاصه ) اند. نتایج کسب کرده

 دارای بیشترین فراوانی است. افزون بر این، «بازیابی اطالعات»ها نیز در پژوهش خود دریافتند که کلیدواژه  آن
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دریافتند کلیدواژه  همسو است که( 1932کرانیان )سهیلی، خاصه و  پژوهشنتایج این بخش از مقاله حاضر با 

  است.های پرتکرار  یکی از کلیدواژه «فناوری اطالعات»

دانش، نتایج حاکی از آن  دهی سازمان قلمرو موضوعیرخدادی واژگان با فراوانی باال در  در خصوص هم

 -گستر جهان وب» ،«ییایجغراف اطالعات ستمیس -ییایجغراف اطالعات ستمیس»ی واژگان هم های زوجاست که 

 1333-1322 زمانی بازه در رخدادی هم بیشترین دارای «ییایجغراف اطالعات ستمیس -یابیبازار» و «نترنتیا

 تیریمد -دانش تیریمد»و  «یا کتابخانه آموزش -یاطالعات سواد»، «یدانشگاه کتابخانه -یاطالعات سواد» و

 نتایج با پژوهش از بخش این نتایج. است 5111-5111 زمانی بازه در رخدادی هم ینپرتکرارتر ،«یاطالعات

 است.  راستا هم( 1939) آقاکامران کربالیی و باقری زاده، موسوی پژوهش

بندی شدند. نتایج حاکی  دانش خوشه دهی سازمان قلمرو موضوعیهای  در بخش بعدی پژوهش کلیدواژه

ها،  ای بازیابی اطالعات، چند رسانهخوشه  دهدر  1333-1322ه زمانی های دور از آن است که کلیدواژه

های اطالعاتی،  سازی خودکار، کتابخانه و آموزش، مدیریت دانش، پژوهش در سیستم نویسی و نمایه فهرست

های اطالعاتی قرار  آموزش کاربران و مدیریت سیستمبازیابی اطالعات،  خبره نظامریزی استراتژیک،  برنامه

اند که عبارتند از: آموزش کاربران،  خوشه تقسیم شده هفدهبه  5111-5111های دوره زمانی  ند و کلیدواژهدار

رسانی، عدم قطعیت در رفتار اطالعات سالمت، رفتار  های کتابداری و اطالع آموزش سواد اطالعاتی، پژوهش

دانش،  دهی سازماندانش،  های اجتماعی، اشتراک اطالعاتی، مطالعات سنجشی، دولت الکترونیک، شبکه

 کاوی ای، داده نویسی رایانه سازی، فهرست بندی و نمایه مدیریت دانش، شکاف دیجیتالی، بازیابی اطالعات، رده

ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از این بخش از پژوهش با  نویسی اجتماعی. مرور پیشینه فهرست و

( در یک راستا 5119) دیگرانو  9( و زونگ5119) دیگرانو  5(، هو5112) 1های وانگ، لیو و شنگ پژوهش

 است. 

های  توان گفت خوشه زمانی مورد بررسی می های بازهای  از تحلیل خوشه لبا نگاهی کلی به نتایج حاص

های آموزش کاربران، مدیریت دانش و بازیابی  از نظر همپوشانی موضوعی )خوشه های زمانی مورد بررسی بازه

خوشه( تجمع بیشتری  هفده) 5111-5111در بازه زمانی ها،  اند، هر چند از نظر تعداد خوشه هاطالعات( مشاب

ها در دو دوره شباهت  خوشه از لحاظ محتوا و تعدادی از کلیدواژه ششهای موجود،  وجود دارد. از بین خوشه

 5111-5111 مانیدرصد و در مورد دوره ز 11، حدود 1333-1322دارند این موضوع در مورد دوره زمانی 

کاوی،  های جدیدی )داده قدیمی، خوشه های دهد. افزون بر موضوع درصد همپوشانی را نشان می 92حدود 

 
1. Wang, Liu & Sheng 

2. Hu 

3. Zong 
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ایجاد شده است. از لحاظ وسعت  5111-5111 بازه زمانینویسی اجتماعی و دولت الکترونیک( نیز در  فهرست

شود. نتیجه پژوهش  های یکسانی دیده نمی خوشه های زمانی مورد بررسی ها نیز در دوره کلیدواژه کمیتو 

 این بخش از پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج ( با 1931عصاره و همکاران )

 قلمرو موضوعیبعدی  دست آمده از بخش دیگری از پژوهش در خصوص ترسیم نقشه دوه بررسی نتایج ب

یین محور افقی و همچنین ناحیه نشان داد که تراکم در پا 1333-1322دانش در دوره زمانی  دهی سازمان

سازی خودکار و مدیریت دانش( وجود دارد، این  نویسی و نمایه )فهرست پنجمو  سومهای  دوم نمودار در خوشه

بعدی بازه  را دارا است. در خصوص نقشه دو 1333-1322پرتکرار دوره زمانی  های ها بیشترین موضوع قسمت

. آموزش کاربران( دیده نخستاال و سمت چپ محور افقی )خوشه در ب ها ، تراکم موضوع5111-5111ی زمان

دو بعدی ابزار مناسبی   هستند. نقشه 5111-5111 دورههای  شود؛ این قسمت، حاوی پرتکرارترین موضوع می

ها است. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش سهیلی، خاصه و  به منظور دیدن میزان نزدیکی خوشه

 راستا است. هم( 1931کرانیان )

 

 پیشنهادها

شود در پژوهشی مستقل  دست آمده در این مقاله پیشنهاد میه های موضوعی ب با توجه به خوشه

نویسی، ربط،  سازی و چکیده ها مانند نمایه های موجود در خوشه های موضوعی مهم و کلیدواژه خوشه

ژگان مورد مطالعه قرار گیرد همچنین پیشنهاد رخدادی وا استفاده از روش هما آر.دی.ای، نمایه استنادی و ...ب

دانش در  دهی سازمانمقاله حاضر توسط صاحبنظران و سیاستگذاران کالن قلمرو ها و نتایج  شود یافته می

مطالعه  رسانی دانش از منظر کتابداری و اطالع دهی سازمانکشور بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این مقاله 

شود در  رسانی محدود گردید. پیشنهاد می شده به حوزه موضوعی کتابداری و اطالعگردید و مدارک بازیابی 

تألیفی و  استنادی، هم های هم دانش در موضوعات دیگر با روش دهی سازمانای مستقل انتشارات  مطالعه

 واژگانی بررسی شود. هم

 

 منابع

 ههای علم: موردکاوی نقش بندی در ترسیم نقشه های خوشه وش(. کاربرد ر0920فتاح ) ،آقازاده ؛اردکان، محمد؛ عابدی، حسن ابویی

 . 920-922(، 9)81، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانعلم مدیریت شهری. 

 ،اطالعات دهی سازمانمطالعات ملی کتابداری و واژگانی.  (. مروری بر کارکردهای تحلیل هم0907فریده )احمدی، حمید؛ عصاره، 

82(0)، 081-021. 
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ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطالعات و مدیریت دانش  ندی واژگان: مطالعهای(. هم0902مرتضی )احمدی، حمید؛ کوکبی، 

 .727-722(، 9)91، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتبر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی. 

تألیفی در تولیدات علمی  های هم های علمی و شبکه (. همکاری0908عظم )اسدی، مریم؛ جوالیی، سمیه؛ ثقفی، سامان؛ بذرافشان، ا

(، 0)82،اطالعات دهی سازمانفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و . 8101-8111های  دانشگاه صنعتی شریف در طول سال

077-027. 

ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و  های (. ترسیم ساختار علمی پروانه0902امامی، مریم؛ ریاحی نیا، نصرت؛ سهیلی، فرامرز )

 .298-200، (7)08، پیاورد سالمت .USPTOمیالدی از سامانه  8102تا  0022های  آزمایشگاهی طی سال

های پرستاری با استفاده از تحلیل  تشریح ساختار دانش در پژوهش(. 0902)؛ خاصه، علی اکبر؛ صادقی، امیر امیری، محمدرضا

 تی[. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان.]طرح تحقیقا واژگانی. هم

(. ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سالمت بر اساس 0902شوکت ) ،فریدون؛ پارسایی محمدی، پرستو؛ پرماه ،فاطمه؛ آزاده، باجی

 .021-090 ،(9)01 ،مدیریت اطالعات سالمت. 8102تا  0009های  واژگانی در وبگاه علم طی سال تحلیل هم

(. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطالعات و 0902سیده سمیه ) ،احمدی مینق ؛فاطمه ،زندیان ؛دمحم ،حسن زاده

 .028-089 ،(2)2 ،سنجی پژوهش نامه علم .(8109-8112کاوی ) شناسی: با رویکرد متن    دانش

ا استفاده از روش همایندی واژگان طی (. ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطالعات ب0901غالمرضا )خادمی، روح اله؛ حیدری، 

 .09 – 10 ،(9، )علوم و فنون مدیریت اطالعات .8108تا  0027های  سال

 لیعلم اطالعات بر اساس تحل یها هیساختار مطالعات نظر لیتحل (.0902) لیاسماع ی،مصطفو ؛غالمرضا ی،دریح ؛هیمهد ،ها زانهخ

                 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات(. 8102 –0029) نسیآوسا بو یاطالعات گاهیمقاالت در پا یواژگان شبکه هم

92(9)،0110-0127. 

شناسی پزشکی  مجله میکروب.  HPVها و پویایی قلمروی موضوعی سازی خوشه دیداری (.0902) سمیه ،قویدل ؛فرشید ،دانش

 .822-877،(2)09 ،ایران

، سنجی کاسپین مجله علمبازیابی تصویر.   استنادی نویسندگان برجسته حوزه ترسیم نقشه هم(. 0909نادر )نقشینه،  دانیالی، سمیرا؛

0(8)، 77-29. 

های ثبت اختراع برای  واژگانی پروانه (. تحلیل هم0902راوری، محمد؛ میرزایی، احمد )  زاده ذوالفقاری، ثریا؛ سهیلی، فرامرز؛ توکلی

 .71-10،(10، )افترهی .های موضوعی فناوری آشکارسازی زمینه

های حوزه علوم انسانی با رویکرد  ها و رساله نامه (. وضعیت کمی تولید پایان0902راچمنی، اکرم؛ نوکاریزی، محسن؛ شریف، عاطفه )

 .029-070، 2، پژوهشنامه علم سنجی. 0909-0979های  اسالمی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال

های ثبت اختراع حوزه کشف دانش:  (. ساختار دانش در پروانه0902لی اکبر )ع ،خاصه ؛فرامرز، سهیلی ؛مصطفی ،رستمی

 .)زودآیند( سنجی پژوهش نامه علم ،رخدادی واژگان مصورسازی با استفاده از تحلیل هم

ی در (. ترسیم نقشه علمی مقاالت حوزه ترومای نظامی با استفاده از تحلیل هم واژگان0902رئیس زاده، محمد؛ کرمعلی، مازیار )

 .222-227(،1)81، مجله طب نظامیمدالین. 
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های علمی: اصول، فنون و ابزارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  (. ترسیم نقشه0902زوارقی، رسول )

  .ها )سمت( دانشگاه

دادهای علمی ایرانیان در مجالت (. نگاشت ساختار فکری حوزه ترمودینامیک بر اساس برون0909زوارقی، رسول؛ فدایی، غالمرضا )

 .92-0(، 0)22، رسانی دانشگاهی فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطالعنمایه شده در وبگاه علوم موسسه تامسون رویترز. 

واژگانی مقاالت فارسی حوزه کشاورزی کرمان در  (. تحلیل هم0901سلطانی زرندی، زهره؛ نگهبان، محمدباقر؛ مکی زاده، فاطمه )

 .07-22(، 9)8، نشریه مدیریت اطالعاتاستنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی.  نمایه

شناسی ایران براساس  (. روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطالعات و دانش0902پریوش ) ،کرانیان ؛اکبر علی ،خاصه ؛فرامرز ،سهیلی

 .001-020 ،(8)80 ،اطالعات دهی مانسازفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و  ،رخدادی واژگان تحلیل هم

بر اساس ن یراا شناسی دانشحوزه علم اطالعات و  یساختار فکر یمترس (.0902یوش )پر یان،کران ؛اکبر یعل ،خاصه ؛فرامرز یلی،سه

 .0092-0011، (2)92 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتواژگان.  یرخداد هم یلتحل

فصلنامه واژگانی.  (. ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطالعاتی: مطالعه هم0902اکبر ) صه، علیسهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی؛ خا

 .97-80(، 2)8، تعامل انسان و اطالعات

های علمی )مطالعه موردی: حوزه  رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه (. بررسی کاربرد روش تحلیل هم0909صدیقی، مهری )

 .907-929(، 8)91، ه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهشنامسنجی(.  اطالع

استنادی و  سنجی )هم های مهم علم (. مروری بر شاخص0902ثریا ) ،ضیائی ؛هادی ،شریف مقدم؛ جعفر ،عباداله عموقین

 .980-802 ،(2)2 ،تفسیر تطبیقیهای  ها در تحلیل تولیدهای علمی. پژوهش واژگانی( و لزوم استفاده از این شاخص   هم

(. ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار 0907اره، فریده؛ احمدی، حمید؛ حیدری، غالمرضا؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات )عص

 .81-0(، 9)0، فصلنامه کتابداری و علم اطالعاتسنجی ایران.  دانش حوزه علم

سنجی: سنجی تا وباز کتاب(. 0922)عصاره، فریده؛ حیدری، غالمرضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ حاجی زین العابدینی، محسن 

 ها. تهران: نشر کتابدار  قواعد و شاخص ها، تحلیلی بر مبانی، دیدگاه

. قابل دسترس در اطالعات دهی سازمانهای مشترک و متفاوت با  دانش: زمینه دهی سازمانمفهوم (. 0900اهلل ) فتاحی، رحمت

http://iskoiran.org/ir/?paged=13&cat=10 (.0902مرداد  00ترسی )تاریخ دس 

های علوم قرآن و حدیث ایران با  (. ترسیم ساختار دانش در پژوهش0902علی اکبر ) ،خاصه ؛فرامرز ،سهیلی؛ حمید ،قاضی زاده

 .088-010 ،(2)2 ،سنجی پژوهش نامه علمواژگانی.  استفاده از تحلیل هم

 .واژگانی هم ههای عمومی با استفاده از تحلیل شبک خانهکتاب هعلمی حوز هترسیم نقش (.0902) زینب ،همتی ؛مریم ،کشوری

 .172-121، (2)82 ،های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع

(. شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطالعات و 0907) عصاره، فریده؛ توکلی زاده راوری، محمدمصطفوی، اسماعیل؛ 

علوم و فناوری پژوهشنامه (. 8109-8110ت آن در پایگاه اطالعاتی وبگاه علم )بر اساس واژگان و مفاهیم مقاال شناسی دانش

 .0800-0820(، 9)99، اطالعات ایران

(. تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی 0901زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ حسینی نسب، سیدحسین؛ سهیلی، فرامرز ) مکی

 .79-10 ،(71)00، نامه مدیریت سالمتفصلمقاالت مرتبط با حوزه درمان افسردگی پاب مد. 
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در  8109-8112های  (. ترسیم نقشه علم ماساژدرمانی طی سال0908مهدی زاده مرقی، رضیه؛ نظری، مریم؛ مینایی، محمدباقر )

 .929 -992(، 2)2، مجله طب سنتی اسالم و ایرانپایگاه اسکوپوس. 

(. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف 0900د، مهدی )ناصری جزه، محمود؛ طباطبائیان، سید حبیب اهلل؛ فاتح را

 .28-21 ،(0)1، سیاست علم و فناوریکمک به سیاستگذاری دانش در این حوزه. 

پژوهشنامه های حکمت.  (. تدوین نقشه دانش برای پژوهش0902نوروزیان امیری، سید محمد؛ خلخالی، علی؛ شکیبایی، زهره )

 .092-002، 0، سنجی علم
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5خوشه   

ریت دانشمدی  

 

4خوشه   

 کتابخانه و آموزش

 

3خوشه   

فهرست نویسی و نمایه  

 سازی خودکار

 

2خوشه   

ها ای چند رسانه  

 

1خوشه   

 بازیابی اطالعات
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اطالعات بازیابی خبره نظام  
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کاربران آموزش   
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 های سیستم مدیریت 

 اطالعاتی

 

  7خوشه 

استراتژیک ریزی برنامه  

 

: 6خوشه   

 های سیستم در پژوهش

 اطالعاتی
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 مطالعات سنجشی
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 رفتار اطالعاتی
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کاربران آموزش  
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 دولت الکترونیک
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شبکه های اجتماعی   
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پژوهش های کتابداری و 

 اطالع رسانی
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 آموزش سواد اطالعاتی

 

:4خوشه   

عدم قطعیت در رفتار 

متاطالعات سال  
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 بازیابی اطالعات
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 مدیریت دانش

 

:12خوشه   

ای فهرست نویسی رایانه  
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 سازماندهی دانش
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دیجیتالیشکاف   
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رده بندی و نمایه 

 سازی

 



 54                                                                                                            2شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

  دانش دهی سازمانورد استفاده برای بازیابی مدارک قلمرو موضوعی : راهبرد جستجوی پژوهش، م2پیوست 

 

 


