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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
هدف :هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه سازماندهی دانش در وبگاه علم در بازه زمانی  8102-0011و
خوشهبندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید این قلمرو موضوعی است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش همواژگانی با رویکرد تحلیلی انجام شده است .به منظور انجام تحلیل
همواژگانی ،از خوشهبندی سلسلهمراتبی و مقیاس چندبُعدی استفاده شده است .جامعه این پژوهش تمامی کلیدواژههای ( 82082کلیدواژه)
مقاالت قلمرو موضوعی سازماندهی دانش است که از وبگاه علم در بازه زمانی  8102-0021استخراج شده است .به منظور تحلیل دادههای
گردآوری شده از نرمافزارهای  VOS Viewer ،UCINET،SPSSو  NetDrawاستفاده شده است.
یافتهها :تحلیل دادهها حاکی از آن است که زوجهای همواژگانی «سیستم اطالعات جغرافیایی -سیستم اطالعات جغرافیایی» و «کتابخانه
دانشگاهی -سواد اطالعاتی» بیشترین همرخدادی را به خود اختصاص دادهاند .خوشهبندی موضوعات سازماندهی دانش به روش تحلیل
خوشهای حاکی از آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع  82خوشه وجود دارد که  01خوشه مربوط به بازه زمانی  0000-0021و
 02خوشه به بازه زمانی  8102-8111اختصاص دارد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که در دورههای زمانی ،خوشهها از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی مشابهاند .به بیان دیگر ،شش خوشه و
تعدادی از کلیدواژهها از لحاظ محتوا شباهت دارند .با این وجود در بازه زمانی دوم ،خوشهها به دلیل تعداد و وسعت گستردهتر هستند.
کلیدواژهها :سازماندهی دانش ،همرخدادی واژگان ،علمسنجی ،تحلیل خوشهای ،مقیاس چندبعدی.
---------------------کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،0900 ،دوره  ،89شماره  ،8شماره پیاپی  ،01صص.21-19 .
تاریخ ارسال - 02/01/0 :تاریخ پذیرش02/08/89 :
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مقدمه

سازماندهی دانش همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی مطالعات علم اطالعات و دانششناسی مطرح بوده
است و یکی از مراحل و رویکردهای مهم در فرآیند مدیریت و دسترسپذیری دانش به شمار میآید .در
سالهای اخیر نه تنها بر اهمیت این قلمرو موضوعی افزوده شده بلکه در محافل دانشگاهی و تخصصی مرتبط
با آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است (فتاحی .)1931 ،این قلمرو موضوعی بر اساس نظرات توماس کوهن ،بر
حسب پارادایمهایی که در دورههای زمانی گوناگون شکل میگیرد ،دچار دگرگونی شده و قواعد ،نرمافزارها،
نوع نگرش به منابع و بخشهای اطالعاتی ،ایجاد دانش سازماندهی و نیز بسترهای ارائه و بازنمون دانش نیز با
تغییر همراه بوده و با آن منطبق شده است .بیتردید ،گذر زمان پیشرفت قلمرو موضوعی سازماندهی دانش را
بیش از پیش نشان خواهد داد.
شناخت درست و علمی از ساختار قلمرو موضوعی سازماندهی دانش موجب خواهد شد تمامی عناصر و
عوامل سیستمی و انسانی با سهولت و اثربخشی بیشتری به مبادله دانش پرداخته و ساختار مدیریت دانش را
رشد دهند؛ بنابراین تبیین و تحلیل ساختار علمی قلمرو موضوعی سازماندهی دانش به منظور هماهنگسازی
با تحوالت این قلمرو موضوعی ضروری است.
امروزه علمسنجی به عنوان یک قلمرو علمی ،دارای متداولترین روشهای ارزیابی و پایش فعالیتها و
بروندادهای علمی پژوهشگران و مدیریت فرایند پژوهش است (عصاره ،حیدری ،زارع فراشبندی و
حاجیزینالعابدینی .)1911 ،متخصصان مطالعات سنجش علم از روشها و فنون مختلفی ساختار دانش را در
قلمروهای موضوعی گوناگون مطالعه و پایش میکنند که هر یک از تکنیکهای به کار رفته اطالعات جدید و
متفاوتی درباره قلمروهای موضوعی مورد بررسی فراهم میآورد (چانگ ،هوانگ و لین5112 ،؛ کیو ،دانگ و یو،
.)5112
یکی از روشهای ی که جهت تحلیل ساختار قلمروهای موضوعی گوناگون به کار میرود روش تحلیل
خوشهای و مقیاس چندبعدی است .شباهتهای بین مدارک (واحدها) معموالً با روشهای مختلفی محاسبه
میشوند و روشهای دستهبندی متنوعی با توجه به کاربرد هر یک در ترسیم نقشهها وجود دارند که مهمترین
آنها تجزیه بردار ویژه ،1تحلیل عاملی ،5مقیاسبندی چندبعدی ،9تحلیل معنایی نهفته ،2تحلیل خوشهای 2و

1. Eigen value/Eigenvector Decomposition
2. Factor Analysis
3. Multidimensional Scaling
4. Latent Semantic Analysis
5. Cluster Analysis
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مثلثبندی 1هستند .در ترسیم نقشه علم که با کمک تکنیکهای مختلف کتابسنجی و علمسنجی انجام
میپذیرد ،انتشارات یک قلمرو از علم از زوایای متفاوت و با هدف کشف روابط پنهانی مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد و سپس برای درک بهتر ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ،به صورت چند بعدی در قالب
نقشههای علمی ترسیم میشوند (دانیالی و نقشینه .)1939 ،در واقع نقشههای علمی مبنایی برای شناسایی
تغییرات رخ داده در ساختار علمی یک تخصص ،حوزه موضوعی یا رشته است .یکی از روشهای نیل به این
هدف ،نشان دادن روند توسعه و اندازه عناصر تشکیل دهنده یک نقشه یا میزان استحکام روابط بین عناصر با
استفاده از نمودارها ،شکلها و جداول متنوع است (زوارقی ،1931،ص .)52 .با ترسیم ساختار یک قلمرو
موضوعی میتوان به پژوهشگران در یافتن موضوعهای فعال در سیر زمانی خاص کمک کرد و میتوان مسیر
تغییرات و تحوالتی که در آن قلمرو موضوعی رخ داده را برای پژوهشهای آینده مشخص نمود.
پژوهش در زمینه سازماندهی دانش قدمتی بیش از یک قرن دارد و مقالههای زیادی در مجلههای معتبر
به مباحث متنوع مطرح در سازماندهی دانش پرداختهاند .در این میان ،آنچه که تا حدودی مورد بیتوجهی
واقع شده انجام پژوهشی علمی است تا بتواند ساختار فکری حاکم بر این قلمرو راهبردی در علم را نشان داده
و زیرشاخههای آن را به روشی مستند شناسایی نماید .از این رو ،مسئله اصلی این مقاله خوشهبندی مفاهیم و
رویدادهای نوپدید سازماندهی دانش با استفاده از روش تحلیل خوشهای است.
بنابراین مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل خوشهای ،عالوه بر به نمایش گذاشتن کاربرد این روش در
ترسیم نقشه علمی جهانی سازماندهی دانش به اکتشاف قلمروهای فرعی سازماندهی دانش نیز پرداخته و
ارتباط این قلمروهای فرعی را با یکدیگر نشان میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش نقش مهمی در
سیاستگذاریهای آینده قلمرو سازماندهی دانش ایفاء کرده و موجب میشود پژوهشگران آگاهی و درک
عمیقی از شبکه پژوهشی سازماندهی دانش به دست آورده و با دیداریسازی روند پژوهش از انجام
پژوهشهای تکراری جلوگیری مینماید که همین امر ضرورت اجرای این پژوهش را بیش از پیش آشکار
میکند .در ادامه ،هدف اصلی و پرسشهای پژوهش تبیین میشود.
هدف اصلی این پژوهش ترسیم ساختار سازماندهی دانش در وبگاه علم در بازه زمانی  5111-1322و
خوشهبندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازماندهی دانش بر اساس تحلیل خوشهای جهت شناسایی و
مشخص ساختن مفاهیم مهم و شناسایی گرایشهای موجود در این حوزه موضوعی است .به منظور دستیابی
به هدف اصلی پژوهش ،پاسخ به پرسشهای زیر ضروری به نظر میرسد.

1. Triangulation
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 .1توزیع فراوانی کلیدواژههای قلمرو سازماندهی دانش با استفاده از میزان همرخدادی واژگان چگونه
است؟
 .5بر اساس تحلیل خوشهای ،خوشهبندی موضوعات قلمرو سازماندهی دانش در جهان چگونه است؟
 .9میزان شباهت خوشههای موضوعی سازماندهی دانش با روش مقایسه چشمی چه مقدار است؟
 .2نقشه حاصل از به کارگیری روش مقیاس چند بعدی در قلمرو سازماندهی دانش چگونه است؟
در ادامه این مقاله پیشینههای مرتبط داخلی و خارجی با رویکرد تحلیلی انتقادی مرور و در پایان این
بخش ،استنتاج علمی و منطقی از مرور پیشینهها ارائه شده است.

مرور پیشینههای پژوهش

در این بخش از مقاله مهمترین پیشینه های داخلی و سپس خارجی مرتبط با مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی
انتقادی مرور میشود .پژوهشهای بسیاری به ترسیم نقشه علم با استفاده از روش تحلیل همآیندی واژگان به
عنوان یکی از روشهای تحلیل محتوا در قلمروهای متفاوت موضوعی پرداختهاند .از جمله ترسیم نقشه علم
ماساژدرمانی در پایگاه اسکوپوس (مهدیزادهمرقی ،نظری و مینایی ،)1935 ،ترسیم نقشه علم حوزه کشاورزی
کرمان در نمایه استنادی علوم ایران (زرندی ،نگهبان ،مکیزاده ،)1932 ،ترسیم نقشه علم پایاننامهها و
رسالههای اسالمی حوزه علوم انسانی (راچمنی ،نوکاریزی و شریف ،)1932 ،نقشه علم حوزه کتابخانههای
عمومی (کشوری و همتی )1932 ،تدوین نقشه دانش برای پژوهشهای حکمت (نوروزیان امیری ،خلخالی و
شکیبایی )1931 ،و تحلیل ساختار مطالعات «نظریههای علم اطالعات» (خزانهها ،حیدری و مصطفوی،
.)1931
پیشینههای مرور شده حاکی از آن است که نخستین بار اصطالح تحلیل خوشهای توسط تریون در سال
 1393استفاده شد .تحلیل خوشهای در بردارنده الگوریتمها و روشهایی برای گروهبندی موردهای مشابه
(شامل افراد ،اشیاء ،رویدادها و  )...درون طبقات مختلف است که با استفاده از کاربردهای این روش ،قلمروهای
علمی متعددی مطالعه و تحلیل شده است.
برخی از مهمترین مطالعاتی که با استفاده از روش باال قلمروهای موضوعی متفاوت مهم و پربسامد را
کشف و خوشهبندی کردهاند عبارتند از :قلمروهای موضوعی علم اطالعات و دانششناسی (مصطفوی ،عصاره و
توکلیزاده راوری ،)1931 ،علمسنجی (عصاره ،احمدی ،حیدری و حسینی بهشتی ،)1931 ،تفسیر (عباداله

عموقین ،شریف مقدم و ضیایی ،)1932 ،علوم قرآن و حدیث (قاضیزاده ،سهیلی و خاصه ،)1932 ،سواد
سالمت (باجی ،آزاده ،پارسایی محمدی و پرماه ،)1932 ،پرستاری (امیری ،خاصه و صادقی ،)1931 ،رفتار
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اطالعاتی (سهیلی ،شعبانی و خاصه )1932 ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی (امامی ،ریاحی نیا و سهیلی،
 ،)1932کشف دانش (رستمی ،سهیلی و خاصه ،)1931 ،علم اطالعات و دانششناسی (حسن زاده ،زندیان و
احمدی مینق.)1932 ،
پژوهشگران بسیاری نیز به ترسیم نقشه علم با استفاده از نرمافزارهای علمسنجی و در قلمروهای

موضوعی متفاوت پرداختند از جمله :اطالعسنجی (صدیقی ،)1939 ،مدیریت دانش و مدیریت اطالعات
(احمدی و کوکبی ،)1932 ،مدیریت اطالعات (خادمی و حیدری )1932 ،و ترومای نظامی (رییسزاده و
کرمعلی.)1932 ،
افزون بر پژوهشهای باال ،زوارقی و فدایی ( )1939ساختار فکری حوزه موضوعی ترمودینامیک را
بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجالت نمایه شده در وبگاه علوم موسسه تامسون رویتز بررسی و
تصویر کالنی از شالوده های فکری این حوزه را ترسیم و تحلیل کرد .نتایج پژوهش اسدی ،جوالیی ،ثقفی و
بذرافشان ( )1931نشان از افزایش تولیدات همتألیفی در دانشگاه صنعتی شریف است .نتایج پژوهش
مکیزاده ،حاضری ،حسینینسب و سهیلی ( )1932در زمینه درمان افسردگی با استفاده از تحلیل همرخدادی
واژگان و فن تحلیل شبکه نشان داد ،دارو درمانی و روانشناسی پرکاربردترین موضوعها در این قلمرو هستند.
انواع روشهای خوشهبندی با اجرای الگوریتم خوشهبندی سلسله مراتبی در برخی دیگر از پژوهشها مانند
نقشه علم مدیریت شهری توسط ایوبی اردکانی ،عابدی جعفری و آقازاده ( )1913مورد بررسی قرار گرفت.
ناصریجزه ،طباطباییان و فاتﺢراد ( )1931در پژوهشی دیگر با هدف کمک به سیاستگذاری دانش در ایران
درصدد فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاستهای علمی برآمدند؛ نتایج این تحقیق نشان داد که
«تحقیق و توسعه ،نوآوری ،مدیریت دانش ،سیاستگذاری صنعتی ،تجاریسازی فناوری و سیاستگذاری علم و
فناوری» پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری در ایران هستند .سهیلی ،شعبانی و خاصه
( )1932نیز قلمرو رفتار اطالعاتی را با استفاده از روش تحلیل همرخدادی واژگان مطالعه کردند ،نتایج نشان
داد کلیدواژه «بازیابی اطالعات» مهمترین موضوع در این پژوهش است .از دیگر نتایج این پژوهش تعیین یازده
خوشه قلمرو موضوعی رفتار اطالعاتی است .در ادامه پژوهشهای پیشین ساختار محتوایی مطالعات علم
اطالعات و دانششناسی بررسی و سیزده خوشه موضوعی کشف گردید .مهمترین محورهای مطالعه در این
پژوهش کلیدواژههای «اطالعات»« ،وب»« ،پژوهش»« ،تحلیل استنادی»« ،دانش»« ،کتابخانه»« ،مجالت» و
«فناوری» است (مصطفوی ،عصاره و توکلی زاده راوری .)1931 ،مطالعهای دیگری در قلمرو موضوعی علم
اطالعات و دانششناسی با استفاده از دادههای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم انجام شد .نتایج نشان داد که
در دو بازه زمانی ب ررسی شده هفت و سیزده خوشه موضوعی تشکیل شده است که در هر دو دوره زمانی
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خوشه علمسنجی مهمترین خوشه است (سهیلی ،خاصه و کرانیان .)1932 ،در سال جاری نیز در دو پژوهش
دیگر خوشهبندی سلسله مراتبی قلمروهای موضوعی پرستاری و بیماری( HPVدانش و قویدل )1931 ،انجام
شد .در موضوع پرستاری هفت خوشه به دست آمد و خوشه «تحقیق در حرفه پرستاری» از مرکزیت و تراکم
باالیی برخوردار بوده و نقش محوری دارد (امیری و همکاران .)1931 ،در خصوص بیماری HPVنیز نتایج
نشان داد که  12خوشه وجود دارد که خوشه «مصرف دخانیات و الکل» دارای باالترین تراکم و خوشه
«تشخیص به هنگام ژنوتیپها و یاختههای  »HPVدارای بیشترین مرکزیت است (دانش و قویدل.)1931 ،
پس از مرور تحلیلی برخی از مهمترین پیشینههای داخلی ،در ادامه این مقاله برخی از پیشینههای
بینالمللی مرور میشود .بررسیهای انجام شده با استفاده از روش تحلیل همواژگانی در دو قلمرو پزشکی و
غیرپزشکی نشان داد مقاالت بسیاری با استفاده از این روش به ترسیم ساختار علم پرداختهاند از جمله؛
نانو پزشکی (مکیزاده )5113 ،و مراقبت سالمتی (کیلیور ،ملسر ،گلیسیک )5113 ،1در حوزه پزشکی و
دادههای با دسترسی باز در مجالت علم اطالعات و دانششناسی (سان کیوم ،وان جانگ ،تاو سول ،هاین
جین )5113 ،5و بانکداری پایدار (ناجیرا سانچز )5113 ،در حوزه غیرپزشکی.
یانسنز ،لتا ،گالنزل و مور ( ،)5111ساگیموتو ،راسل ،فینالی و دینگ ،)5111( 9لیو ،هو و وانگ)5111( 2
بلسینگرو فریزر ،)5112( 2هو ،هو ،دینگ و لیو ،)5119( 1راویکومار ،آگراهاری و سینگ )5112( 2از جمله
پژوهشگرانی هستند که در قلمرو موضوعی علم اطالعات و دانششناسی از روش تحلیل خوشهای به منظور
خوشهبندی سلسله مراتبی استفاده کردهاند و در سایر رشتهها نیز پژوهشهایی با این روش انجام شده است.
به عنوان مثال :جی و یی )5111( 1مدیریت دارایی غیرسرمایهای3؛ لی ،لی ،لی و چانگ )5111( 11فضانوردی
انسانی11؛ وی ،شی ،گوان ،ما ،وانگ و لیو )5113( 15سلولهای بنیادی عصبی انسان؛ گان 19و دیگران ()5113
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ژنتیک صرع؛ دنگ ،هو ،ژانگ و سانگ )5111( 1مدیریت ایمنی در پرستاری؛ و ناجیرا سانچز ،مراوالنتین،
ارتیزداوربینا کریادو و مرادیز )5113( 5مدیریت محیط زیست.
پژوهشگران بسیاری با ر ویکردهای متفاوت و در قلمروهای موضوعی مختلف انواع اطالعات را به
روشهای نوین به تصویر کشیدهاند .از جمله روشهای مورد استفاده برای مصورسازی موضوعات ،استفاده از
تحلیل مقیاس چند بعدی است .یان ،لی و لی )5112( 9ونگ ،دنگ و سو )5111( 2و خاصه ،سهیلی،
شریف مقدم و موسوی چلک ( )5112از جمله پژوهشگرانی هستند که در پژوهشهای خود با استفاده از این
روش به ترسیم نقشه علم پرداختند.
دهداریراد ،ویالرویا و باریوس )5112( 2در یکی از قلمروهای موضوعی جامعهشناسی علم با استفاده از
فن خوشهبندی سلسلهمراتبی و نمودار راهبردی ،ساختار و تکامل پژوهشهای انجام شده پیرامون تفاوتهای
جنسیتی در آموزش عالی را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که تعداد خوشهها در حوزه تفاوتهای جنسیتی
در گذر زمان افزایش چشمگیری داشته است .در پژوهشی دیگر ،وانگ ،لیو و شنگ )5112( 1با استخراج
کلیدواژههای پرتکرار قلمرو موضوعی «کشف دانش» با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای  1موضوع
پژوهشی را در قلمرو موضوعی «کشف دانش» شناسایی کردند .یان ،لی و لی )5112( 2ساختار فکری قلمرو
موضوعی نوینی به نام «اینترنت اشیاء »1را بررسی کردند .نتایج منجر به شناسایی  2خوشه اصلی گردید .در
راستای پژوهشهای پیشین گونزالس -تروئل ،گونزالس -آلساید ،باریوس و آباد -گارشیا )5112( 3قلمرو
موضوعی رفتار اطالعاتی را مطالعه کردند .نتایج خوشهبندی سلسله مراتبی منجر به شکلگیری هفت خوشه
گردید .ونگ ،دنگ و سو )5111( 11ساختار دانش علم کتابداری و اطالعرسانی در چین را طبقهبندی نموده و
در دو سطﺢ خرد و کالن روابط معنایی قلمرو موضوعی را تحلیل کردند .در کشور چین در مقالهای دیگر
قلمروهای موضوعی علم مدیریت ،مهندسی و علوم طبیعی با روش تحلیل خوشهای و تحلیل شبکه اجتماعی
مطالعه گردید .نتایج نشان داد «نظریه بازی»« ،مدیریت زنجیره تأمین» و «دادهکاوی» موضوعات داغ بوده و
بیشترین ارتباط را با سایر موضوعها دارند (چن ،چن ،وو ،شی و لی .)5111 ،11در ادامه پژوهشهای پیشین
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ساختار دانش در قلمرو موضوعی «سنجههای اطالعاتی »1مطالعه شد  .نتایج پژوهش نشان داد مهمترین و
تأثیرگذارترین خوشهها در حوزه سنجههای اطالعاتی ،خوشههای «تحلیل استنادی و پایه نظری» و
«همکاریهای علمی در دانشگاهها» هستند (خاصه ،سهیلی ،شریف مقدم و موسوی چلک.)5112 ،
دو مطالعه مهم نیز در قلمرو کتابداری و اطالعرسانی با روش تحلیل خوشهای در سالهای  5111و
 5111اجرا گردید .در پژوهش نخست برخی از مقاالت مجالت کتابداری تحلیل گردید .کتابسنجی ،بازیابی
اطالعات ،وبسنجی ،تحلیل پروانههای ثبت اختراع و کلیات کتابداری برخی از مهمترین خوشهها است
(یانسنز ،لتا ،گالنزل و مور .)5111 ،5در مطالعه دوم که در منطقه آمریکای شمالی اجرا گردید .تاریخ
کتابداری ،تحلیل استنادی و رفتار اطالعیابی به عنوان خوشههای مهم این مقاله معرفی شدند (ساگیموتو،
راسل ،فینالی 9و دینگ.)5111 ،
تحلیل پیشینههای مرور شده نشان داد هر یک از پژوهشها به ارزیابی یکی از موارد ترسیم نقشه علمی،
تعیین خوشههای موضوعی مهم ،تعیین زمینههای موضوعی نوپدید (برجسته) و توزیع فراوانی کلیدواژههای
قلمروهای موضوعی پرداختهاند .بررسی پیشینهها همچنین حاکی از آن است که پیشینههای مرور شده از نظر
زمانی یا جغرافیایی محدود بوده اند .به بیان دیگر ،برای اجرای پژوهش بازه زمانی بسیار کوتاه مثالً  2سال یا
 11ساله انتخاب شده است .همچنین نگاهی به مطالعات نشان میدهد بسیاری از پژوهشگران منطقه محدود
جغرافیایی را برگزیدهاند .با وجود پیشینههای مرور شده در مقاله حاضر محدودیتهای زمانی و جغرافیایی
دیده نمیشود .افزون بر این ،بررسی پیشینهها حاکی از آن است که در قلمرو موضوعی سازماندهی دانش
پژوهشی که با این وسعت انجام شده باشد ،مشاهده نگردید .با توجه به پیشینههای مرور شده و استداللهای
مطرح شده ،ضرورت اجرای این پژوهش بیش از پیش احساس میشود.

روششناسی پژوهش

تحلیل همرخدادی واژگان از روشهای مهم و پر استفاده کتابسنجی است که برای نخستین بار در سال
 1319توسط کالون و همکارانش در فرانسه گسترش پیدا کرد (کالون ،کورتیال ،ترنر و بایویین )1319 ،2و در
این مقاله هم از روش مذکور با رویکرد تحلیلی استفاده شده است .روش تحلیل همرخدادی واژگان به عنوان
یکی از روشهای تحلیل محتوا ،جهت ترسیم ساختار فکری قلمرو سازماندهی دانش است .هدف اصلی این
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روش شناسایی اصطالحاتی است که نقشه علم و موضوع های اصلی قلمروهای گوناگون دانش را نمایش دهد و
بر این فرض استوار است که کلیدواژه های یک مدرک توصیف کاملی از محتوای آن مدرک هستند .در این
روش شاخصها بر اساس فراوانی همرخدادی سنجیده میشوند.
در گام نخست پس از مشورت با متخصصان موضوعی سازماندهی دانش و دریافت نظرات آنان در خصوص
کلیدواژههای مهم این قلمرو موضوعی و حذف کلیدواژههای دارای همپوشانی ،راهبرد جستجو طراحی شد.
بدین منظور تگ عنوان و عملگر " "ORدر راهبرد جستجو به کار رفت .همچنین از نظر نوع مدرک نتایج
جستجو به مقاله ،مقاله کنفرانس و مرور محدود گردید .در نهایت ،راهبرد طراحی و در وبگاه علم جستجو
انجام شد (پیوست شماره .)5
تمامی کلیدواژههای مقاالت با موضوع سازماندهی دانش در وبگاه علم ،1به عنوان یک نمایه استنادی
جامع و چند رشتهای ،در بازه زمانی  5111-1311جامعه پژوهش مقاله حاضر هستند .علت انتخاب سال
 1311میالدی برای آغاز بازه زمانی گردآوری داده ها این است که پژوهشگران در نظر داشتند قلمرو موضوعی
سازماندهی دانش را از ابتدای قرن  51میالدی مورد پایش قرار دهند .همچنین علت انتخاب سال 5111
میالدی برای پایان گردآوری دادهها این است که در زمان جستجو دادههای مربوط به سال  5113به طور
کامل نمایهسازی نشده و اطالعات سال  5113در وبگاه علم در زمان جستجو کامل نبود .همچنین به نظر
میرسد استفاده از این بازه زمانی بتواند به خوبی ساختار فکری دانش موضوع پژوهش را نشان دهد.
 91332مقاله در قلمرو موضوعی «سازماندهی دانش» از وبگاه علم بین سالهای  1311تا 5111
بازیابی شد .در گام دوم ،بررسی دقیق مقاالت بازیابی شده نشان داد که در بازه زمانی  1322-1311مقاالت
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
کلیدواژههای قابل بررسی  52152مورد است .تعداد  9125کلیدواژه در بازه زمانی  1333-1322و 59225
کلیدواژه بین سالهای  5111-5111استخراج و یکدستسازی شد و واژههای مشابه ،یکسان ،متشابه،
حالتهای جمع و مفرد (احمدی و عصاره )1931 ،ادغام گردید.
در گام سوم ،به منظور انجام تحلیل همواژگانی ،از خوشهبندی سلسلهمراتبی و مقیاس چند بُعدی
استفاده میشود (ذوالفقاری ،سهیلی ،توکلیزاده راوری و میرزایی .)1932 ،دادههای یکدستشده در
نرمافزارهای مختلف وارد گردید و تجزیه و تحلیل دادهها انجام شد .در این مقاله ابتدا برای یکدستسازی
کلیدواژهها و حذف همپوشانیها از نرمافزار اکسل استفاده گردید؛ همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادههای
)1. Web of Science (WoS
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شبکههای اجتماعی و محاسبه شاخصهای مرکزیت از نرم افزار  UCINETاستفاده گردید .برای ترسیم
نقشهها و گرافهای مورد نیاز نیز نرمافزار  Net Drawبه کار رفت ،کارکرد اصلی این نرمافزار دیداریسازی
است .به بیان دیگر نرمافزارهای  UCINETو  Net Drawمکمل هم هستند .همچنین طراحی و ترسیم
شبکهها و نقشههای همواژگانی توسط نرمافزار  Vos viewerانجام گرفت .با استفاده از نرمافزار SPSS

خوشهبندی سلسلهمراتبی انجام شد .نقشههای ترسیم شده توسط مقیاس چند بُعدی میتوانند بر اساس درجه
همبستگی ،خوشههای مهم و جایگاه آنها در بین سایر خوشهها را آشکار سازند (هو و دیگران .)5119 ،در
این مقاله با استفاده از نرمافزار  UCINETنقشه مربوط به مقیاس چند بُعدی تهیه گردید .پس از تبیین بخش
روششناسی در ادامه پرسشهای پژوهش پاسخ داده شده و دادههای استخراج شده گزارش میگردد.

یافتههای پژوهش

در این بخش از مقاله ،پرسشهای پژوهش به ترتیب طرح در بخش هدف و پرسشها پاسخ داده میشود و
نتیجه تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده برای این مقاله در قالب جدولها ،نمودارها و نقشهها ارائه
میگردد.

توزیع فراوانی کلیدواژههای قلمرو سازماندهی دانش بر اساس میزان همرخدادی واژگان
بررسی دادههای جدول  1حاکی از آن است که کلیدواژههای «فناوری اطالعات»« ،سیستم اطالعاتی» و
«اینترنت» در بازه زمانی  1333-1322به ترتیب با فراوانی  11 ،21و  21و کلیدواژههای «سواد اطالعاتی»،
«بازیابی اطالعات» و «اطالعات» در بازه زمانی  5111-5111به ترتیب با فراوانی  212 ،293و  539به ترتیب
در رتبههای نخست تا سوم قرار دارند.

جدول .9رتبهبندی کلیدواژههای قلمرو سازماندهی دانش بر اساس فراوانی
9111-9154
رتبه
0
8
9
2
1
7
2

کلیدواژه
فناوری اطالعات
سیستم اطالعاتی
اینترنت
سیستم اطالعات جغرافیایی
بازیابی اطالعات
وب جهانگستر
سی دی رام

2695-2666
فراوانی
27
72
20
90
80
82
81

رتبه
0
8
9
2
1
7
2

کلیدواژه
سواد اطالعاتی
بازیابی اطالعات
اطالعات
علم اطالعات
مدیریت اطالعات
فناوری اطالعات
سیستم اطالعاتی

فراوانی
190
221
809
828
828
811
899
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2
0
01

پایگاه داده آنالین
سیستم اطالعات مدیریت
توسعه سیستم اطالعاتی

54

80
80
80

2
0
01

اینترنت
فراداده
کتابخانه

889
810
819

نقشههای  1و  5به ترتیب ساختار کلی شبکه کلیدواژههای پربسامد بازه زمانی  1333-1322و بازه
زمانی دوم  5111-5111را در قلمرو سازماندهی دانش نشان میدهد.

نقشه .9ساختار شبکه کلیدواژههای پربسامد سازماندهی دانش ()9111-9154
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نقشه  .2ساختار شبکه کلیدواژههای پربسامد سازماندهی دانش ()2695-2666

نگاهی به نقشههای  1و  5حاکی از آن است که گرههای بزرگتر در شبکهها از اهمیت و نفوذ بیشتری
برخوردارند .بررسی دادهها حاکی از آن است که در بازه زمانی نخست 111 ،گره پربسامد و در سالهای
 5111-5111تعداد  122کلیدواژه (گره) دارای بسامد باال در قلمرو موضوعی سازماندهی دانش حضور دارند.
در ادامه ،جدول  5زوجهای همواژگانی پرتکرار در بازههای زمانی مورد بررسی در پژوهش حاضر را نشان
میدهد.
جدول  .2زوجهای همواژگانی پرتکرار سازماندهی دانش بر اساس میزان همرخدادی واژگان
9111-9154
رتبه
0
8
9
2
1
7
2
2
0

همرخدادی کلیدواژهها
سیستم اطالعات جغرافیایی -سیستم اطالعات
جغرافیایی
اینترنت -وب جهانگستر
سیستم اطالعات جغرافیایی -بازاریابی
سیستم اطالعات جغرافیایی-وب جهانگستر
سیستم اطالعاتی -فناوری اطالعات
مدیریت آموزشی-فناوری اطالعات
مدیریت سیستم اطالعاتی-مسئله کلیدی
ارزیابی -سیستم اطالعات مدیریت
سیستم اطالعات اجرایی -سیستم حمایت اجرایی

2695-2666
فراوانی

رتبه

همرخدادی کلیدواژهها

فراوانی

2

0

کتابخانه دانشگاه -سواد اطالعاتی

20

2
2
7
7
1
1
2
2

8
9
2
1
7
2
2
0

سواد اطالعاتی -آموزش کتابخانهای
مدیریت اطالعات-مدیریت دانش
آموزش عالی -سواد اطالعاتی
تحلیل استنادی -کتابسنجی
نیاز اطالعاتی -رفتار اطالع جویی
ارزیابی -سواد اطالعاتی
دانش -اطالعات
رفتار اطالعاتی -نیاز اطالعاتی

28
21
92
92
90
80
82
87
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سیستم حمایت ازتصمیمگیری-سیستم اطالعات
مدیریت

55

2

01

87

رفتار اطالعاتی -اطالعجویی

بررسی دادههای مندرج در جدول  ،5نشان داد که زوجهای همواژگانی «سیستم اطالعات جغرافیایی-
سیستم اطالعات جغرافیایی»« ،اینترنت -وب جهانگستر» و «سیستم اطالعات جغرافیایی -بازاریابی» دارای
بیشترین همرخدادی در بازه زمانی  1333-1322است .به طور کلی ،میتوان گفت کلیدواژههایی نظیر
«اینترنت» و «فناوری اطالعات» به صورت تکی و حتی ترکیبی در بازه زمانی مذکور مورد توجه واقع شدهاند.
کلیدواژه «سیستم اطالعاتی» نیز به صورت ترکیبی با کلیدواژه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .اعداد
و ارقام مندرج در جدول  5حاکی از آن است که زوجهای همواژگانی «کتابخانه دانشگاهی -سواد اطالعاتی»،
«سواد اطالعاتی -آموزش کتابخانهای» و «مدیریت اطالعات -مدیریت دانش» ،پرتکرارترین همرخدادی در بازه
زمانی  5111-5111است که نشان از اهمیت فراوان پژوهشگران به موضوع «سواد اطالعاتی» و «نقش
کتابخانههای دانشگاهی» در این امر است .کلیدواژه «سواد اطالعاتی» در ترکیب با سایر کلیدواژهها بسیار
پرتکرار ظاهر شده است.
خوشهبندی موضوعات حوزه سازماندهی دانش در جهان بر اساس تحلیل خوشهای
با استفاده از نرمافزار اسپیاساس و فراخوانی ماتریسهای همرخدادی در این نرمافزار ،به روش وارد 1اقدام به
خوشهبندی سلسله مراتبی گردید و نمودار دندروگرام موضوعات ترسیم شد .خوشهبندی سلسله مراتبی دو
دوره زمانی مورد پژوهش قلمرو سازماندهی دانش در نمودارهای 1و  5که در پیوست 1آمده نمایش داده شده
است .به منظور وضوح بیشتر تصاویر خوشهها به چند بخش تقسیم شدهاند.
در نمودار سلسلهمراتبی ،نخست هر موضوع به عنوان یک شاخه در نظر گرفته میشود .آنگاه عناصری که
بیشترین شباهت را دارند ،دستهبندی شده و این دستههای اولیه خوشههای کوچک را تشکیل میدهند .در
نهایت وقتی شباهتها کاهش مییابد ،خوشههای کوچکتر ترکیبشده و خوشه بزرگتری را تشکیل
میدهند .البته در بعضی از خوشهها کلیدواژههایی قرار دارند که از لحاظ معنایی ارتباط زیادی با محتوای
خوشه ندارند .احتمال وقوع این موضوع در تحلیلهای همواژگانی معموالً وجود دارد زیرا این کلیدواژههای
نامرتبط کلیدواژههایی هستند که دارای فراوانی پایینی بوده و نسبت به کلیدواژههای اصلی خوشه ،چندان
تأثیری در نتیجه پژوهش ندارند .در این نمودار ارتفاع هر یک از خوشهها بیانگر آن است که دو خوشه
مورد نظر در چه نقطههایی با یکدیگر ترکیب شدهاند و همچنین خطوط عمودی قرمز رنگ خط شاخص
تفسیر است که با نظر متخصصان و خبرگان موضوعی ترسیم میگردد (سهیلی ،شعبانی و خاصه.)1932 ،
1. Ward
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همانطور که در نمودار ( 1پیوست  )1مشاهده میشود کلیدواژههای مقاالت مورد بررسی در بازه زمانی
 ،1333-1322ده خوشه تشکیل دادهاند که عبارتند از :خوشه نخست :بازیابی اطالعات؛ خوشه دوم :چند
رسانهایها؛ خوشه سوم :فهرستنویسی و نمایهسازی خودکار؛ خوشه چهارم :کتابخانه و آموزش؛ خوشه پنجم:
مدیریت دانش؛ خوشه ششم :پژوهش در سیستمهای اطالعاتی؛ خوشه هفتم :برنامهریزی استراتژیک؛ خوشه
هشتم :نظام خبره بازیابی اطالعات؛ خوشه نهم :آموزش کاربران و خوشه دهم :مدیریت سیستمهای اطالعاتی.
نگاهی به دادههای مندرج در نمودار ( 5پیوست  )1که مربوط به بازه زمانی  5111-5111هست .نشان
میدهد که کلیدواژههای موجود در این نمودار به  12خوشه تقسیم شده است که در ادامه این خوشهها
معرفی میگردد .خوشه نخست :آموزش کاربران؛ خوشه دوم :آموزش سواد اطالعاتی؛ خوشه سوم :پژوهشهای
کتابداری و اطالعرسانی؛ خوشه چهارم :عدم قطعیت در رفتار اطالعات سالمت؛ خوشه پنجم :رفتار اطالعاتی؛
خوشه ششم :مطالعات سنجشی؛ خوشه هفتم :دولت الکترونیک؛ خوشه هشتم :شبکههای اجتماعی؛ خوشه
نهم :اشتراک دانش؛ خوشه دهم :سازماندهی دانش؛ خوشه یازدهم :مدیریت دانش؛ خوشه دوازدهم :شکاف
دیجیتالی؛ خوشه سیزدهم :بازیابی اطالعات؛ خوشه چهاردهم :ردهبندی و نمایهسازی؛ خوشه پانزدهم:
فهرستنویسی رایانهای؛ خوشه شانزدهم :دادهکاوی و خوشه هفدهم :فهرستنویسی اجتماعی
 تعیین میزان شباهت خوشههای موضوعی بر اساس مقایسه چشمی
با نگاهی کلی به نمودارهای  1و ( 5پیوست  )1و تحلیل خوشهای دو دوره مورد بررسی(دورههای زمانی
 1333-1322و  ،)5111-5111میتوان گفت خوشههای دو دوره از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی
مشابهاند ،هر چند از نظر تعداد خوشهها ،در دوره دوم تجمع بیشتری به چشم میخورد اما این مسئله به علت
وجود کلیدواژههای بیشتر در این دوره است .از بین خوشههای موجود 1 ،خوشه از لحاظ محتوا و تعدادی از
کلیدواژهها در دو دوره شباهت دارند .این موضوع در مورد دوره زمانی  ،1333-1322حدود  11درصد
همپوشانی و در مورد دوره زمانی  5111-5111حدود  92درصد همپوشانی را نشان میدهد .خوشههای
مشابه عبارت اند از :آموزش کاربران ،مدیریت دانش و بازیابی اطالعات .این شباهت بدین معناست که
موضوعات مشابه در بازه زمانی  ،1333-1322کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و کمرنگ شدهاند .لکن
موضوعات و خوشههای جدیدی در دوره زمانی  5111-5111به وجود آمدهاند که با فضای اطالعاتی در
سالهای اخیر نیز همخوانی دارد؛ ازجمله دادهکاوی ،فهرست نویسی اجتماعی و دولت الکترونیک .از لحاظ
وسعت هر یک از خوشهها نیز در دو دوره زمانی یکسانی دیده نمیشود .بدین معنی که در تعداد کلیدواژههای
درون هر خوشه در دو دوره زمانی مورد بررسی تفاوت وجود دارد.
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 ترسیم نقشه چند بعدی حوزه سازماندهی دانش در جهان با استفاده از روش تحلیل
همرخدادی واژگان
به منظور ترسیم نقشه چند بعدی ،از کلیه کلیدواژههایی که در ماتریس دندروگرام وجود داشت استفاده شد.
با استفاده از نرمافزار یو سی آی نت ،فایل ماتریس مورد نظر فراخوانی و نقشه دو بعدی از موضوعهای
سازماندهی دانش ترسیم گشت .این نقشه برای هر دوره زمانی به طور جداگانه رسم شد و نتیجه آن در
نقشههای  9و  2دیده میشود.

نقشه  .9نقشه دو بعدی موضوعهای قلمرو سازماندهی دانش در بازه زمانی 9111-9154

همانطور که مالحظه میشود در بعضی از قسمتهای نقشه دو بعدی ،تراکم موضوعها بیشتر به چشم
میخورد؛ این موضوعات ،اغلب همان موضوعات پرتکرار دوره زمانی مورد بررسی هستند .در نقشه دو بعدی
دوره زمانی  ،1333-1322تراکم در پایین محور افقی و همچنین ناحیه دوم نمودار در خوشههای  9و 2
(فهرستنویسی و نمایهسازی خودکار و مدیریت دانش) دیده میشود ،این قسمتها دارای بیشترین موضوعات
پرتکرار این دوره زمانی هستند و نقشه دو بعدی دوره زمانی  ،1333-1322به خوبی گویای این واقعیت است.
نقشه  ،2نقشه دو بعدی بازه  5111-5111مورد بررسی را به نمایش میگذارد.
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نقشه .5نقشه دو بعدی موضوعهای قلمرو سازماندهی دانش در بازه زمانی 2695-2666

در نقشه دو بعدی دوره زمانی  ،5111-5111تراکم موضوعات در باال و سمت چپ محور افقی در خوشه
( 1آموزش کاربران) دیده می شود؛ این قسمت ،محل تجمع موضوعهای پرتکرار این بازه است که دقیقاً حاوی
پرتکرارترین موضوعات این دوره هستند .نقشه دو بعدی ابزار مناسبی به منظور دیدن میزان نزدیکی خوشهها
است.

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف ترسیم ساختار فکری قلمرو سازماندهی دانش با استفاده از تحلیل همرخدادی واژگان
بین سالهای  5111-1311انجام شد .در همین راستا  91332مقاله مربوط به حوزه مذکور جهت تحلیل
همواژگانی در چهار بازه زمانی  259( 1323-1311مقاله) 9215( 1322-1321،مقاله)1333-1322 ،
( 11212مقاله) و  11525( 5111-5111مقاله) از پایگاه وبگاه علم دانلود و مورد بررسی قرار گرفت .با این
وجود ،مقاالت دو دوره زمانی اخیر دارای کلیدواژه بودند از این رو ،مقاالت بازههای زمانی  1311تا  1322به
دلیل عدم وجود کلیدواژه از جامعه پژوهش حذف شدند.
نگاهی به یافتههای مربوط به کلیدواژههای با فراوانی باال حاکی از آن است که در بازه زمانی
 1333-1322کلیدواژههای «فناوری اطالعات»« ،سیستم اطالعاتی» و «اینترنت»؛ و در بازه زمانی
 5111-5111کلیدواژههای «سواد اطالعاتی»« ،بازیابی اطالعات» و «اطالعات» رتبههای نخست تا سوم را
کسب کردهاند .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مقاله سهیلی ،شعبانی و خاصه ( )1932در یک راستا است،
آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که کلیدواژه «بازیابی اطالعات» دارای بیشترین فراوانی است .افزون بر این،
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نتایج این بخش از مقاله حاضر با پژوهش سهیلی ،خاصه و کرانیان ( )1932همسو است که دریافتند کلیدواژه
«فناوری اطالعات» یکی از کلیدواژههای پرتکرار است.
در خصوص همرخدادی واژگان با فراوانی باال در قلمرو موضوعی سازماندهی دانش ،نتایج حاکی از آن
است که زوجهای همواژگانی «سیستم اطالعات جغرافیایی -سیستم اطالعات جغرافیایی»« ،وبجهانگستر-
اینترنت» و «بازاریابی -سیستم اطالعات جغرافیایی» دارای بیشترین همرخدادی در بازه زمانی 1333-1322
و «سواد اطالعاتی -کتابخانه دانشگاهی»« ،سواد اطالعاتی -آموزش کتابخانهای» و «مدیریت دانش -مدیریت
اطالعاتی» ،پرتکرارترین همرخدادی در بازه زمانی  5111-5111است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج
پژوهش موسویزاده ،باقری و کربالیی آقاکامران ( )1939همراستا است.
در بخش بعدی پژوهش کلیدواژههای قلمرو موضوعی سازماندهی دانش خوشهبندی شدند .نتایج حاکی
از آن است که کلیدواژههای دوره زمانی  1333-1322در ده خوشه بازیابی اطالعات ،چند رسانهایها،
فهرستنویسی و نمایه سازی خودکار ،کتابخانه و آموزش ،مدیریت دانش ،پژوهش در سیستمهای اطالعاتی،
برنامهریزی استراتژیک ،نظام خبره بازیابی اطالعات ،آموزش کاربران و مدیریت سیستمهای اطالعاتی قرار
دارند و کلیدواژههای دوره زمانی  5111-5111به هفده خوشه تقسیم شدهاند که عبارتند از :آموزش کاربران،
آموزش سواد اطالعاتی ،پژوهشهای کتابداری و اطالعرسانی ،عدم قطعیت در رفتار اطالعات سالمت ،رفتار
اطالعاتی ،مطالعات سنجشی ،دولت الکترونیک ،شبکههای اجتماعی ،اشتراک دانش ،سازماندهی دانش،
مدیریت دانش ،شکاف دیجیتالی ،بازیابی اطالعات ،ردهبندی و نمایهسازی ،فهرستنویسی رایانهای ،دادهکاوی
و فهرستنویسی اجتماعی .مرور پیشینهها حاکی از آن است که نتایج حاصل از این بخش از پژوهش با
پژوهشهای وانگ ،لیو و شنگ ،)5112( 1هو 5و دیگران ( )5119و زونگ 9و دیگران ( )5119در یک راستا
است.
با نگاهی کلی به نتایج حاصل از تحلیل خوشهای بازههای زمانی مورد بررسی میتوان گفت خوشههای
بازههای زمانی مورد بررسی از نظر همپوشانی موضوعی (خوشههای آموزش کاربران ،مدیریت دانش و بازیابی
اطالعات) مشابهاند ،هر چند از نظر تعداد خوشهها ،در بازه زمانی ( 5111-5111هفده خوشه) تجمع بیشتری
وجود دارد .از بین خوشههای موجود ،شش خوشه از لحاظ محتوا و تعدادی از کلیدواژهها در دو دوره شباهت
دارند این موضوع در مورد دوره زمانی  ،1333-1322حدود  11درصد و در مورد دوره زمانی 5111-5111
حدود  92درصد همپوشانی را نشان میدهد .افزون بر موضوعهای قدیمی ،خوشههای جدیدی (دادهکاوی،
1. Wang, Liu & Sheng
2. Hu
3. Zong
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فهرستنویسی اجتماعی و دولت الکترونیک) نیز در بازه زمانی  5111-5111ایجاد شده است .از لحاظ وسعت
و کمیت کلیدواژهها نیز در دورههای زمانی مورد بررسی خوشههای یکسانی دیده نمیشود .نتیجه پژوهش
عصاره و همکاران ( )1931با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بررسی نتایج به دست آمده از بخش دیگری از پژوهش در خصوص ترسیم نقشه دو بعدی قلمرو موضوعی
سازماندهی دانش در دوره زمانی  1333-1322نشان داد که تراکم در پایین محور افقی و همچنین ناحیه
دوم نمودار در خوشههای سوم و پنجم (فهرستنویسی و نمایهسازی خودکار و مدیریت دانش) وجود دارد ،این
قسمتها بیشترین موضوعهای پرتکرار دوره زمانی  1333-1322را دارا است .در خصوص نقشه دو بعدی بازه
زمانی  ،5111-5111تراکم موضوعها در باال و سمت چپ محور افقی (خوشه نخست .آموزش کاربران) دیده
میشود؛ این قسمت ،حاوی پرتکرارترین موضوعهای دوره  5111-5111هستند .نقشه دو بعدی ابزار مناسبی
به منظور دیدن میزان نزدیکی خوشهها است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش سهیلی ،خاصه و
کرانیان ( )1931همراستا است.

پیشنهادها

با توجه به خوشههای موضوعی به دست آمده در این مقاله پیشنهاد میشود در پژوهشی مستقل
خوشههای موضوعی مهم و کلیدواژههای موجود در خوشهها مانند نمایهسازی و چکیدهنویسی ،ربط،
آر.دی.ای ،نمایه استنادی و ...با استفاده از روش همرخدادی واژگان مورد مطالعه قرار گیرد همچنین پیشنهاد
میشود یافتهها و نتایج مقاله حاضر توسط صاحبنظران و سیاستگذاران کالن قلمرو سازماندهی دانش در
کشور بررسی و مطالعه قرار گیرد .در این مقاله سازماندهی دانش از منظر کتابداری و اطالعرسانی مطالعه
گردید و مدارک بازیابی شده به حوزه موضوعی کتابداری و اطالعرسانی محدود گردید .پیشنهاد میشود در
مطالعهای مستقل انتشارات سازماندهی دانش در موضوعات دیگر با روشهای هماستنادی ،همتألیفی و
همواژگانی بررسی شود.
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