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Abstract
Background and Objectives: Nowadays, due to the increasing publication of articles in various
scientific fields, analysis of the topics published in specialized journals is interesting for
researchers and practioners. For this purpose, this study has identified and analyzed the issues
published in the Iranian library and medical librarianship articles.
Material and Method: This study uses an exploratory and descriptive approach to analyze the
library and information articles published in specialized journals in this field in Iran from 1997 to
2017 using text mining techniques. For this purpose, 982 articles on the library and medical
librarianship have been selected from 16 journals. The TF-IDF weighting algorithm was used to
identify the most important terms used in the articles and the LDA thematic modeling algorithm
was used to determine the published topics. Python programming language has also been used to
run text mining algorithms.
Results: Results showed that the words of library (12.67), journal (12.47), information (12.23),
hospital (9.90) and scientific (9.74) are the most important words based on their TF-IDF
weight. The results of thematic modeling of these articles were based on the highest
publication rates of scientometrics, information literacy, health information, knowledge
management, webometrics, and the quality of the website and hospital information systems,
respectively.
Conclusion: The results of this study showed that the topics of scientometrics, information
literacy and health information have had the highest publication in the last 5 years. Also, the
publication of knowledge management, webometrics and quality of the website and hospital
information system has been less published in the last 5 years than in the past.
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تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی در ایران...

مقاله پژوهشی

تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی در ایران
با استفاده از فنون متنکاوی
میثم داستانی
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چکیده

زمینه و اهداف :امروزه با توجه به افزایش انتشار مقالات در حوزههای مختلف علمی ،تجزیه و تحلیل موضوعات منتشرشدهی این مقالات در مجلات
تخصصی برای محققین و صاحبان حرفه ها حائز اهمیت است .به همین منظور این پژوهش به شناسایی و تجزیه و تحلیل موضوعات منتشرشده در مقالات
کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی ایران پرداخته است.
مواد و روشها :این مطالعه با استفاده از رویکرد اکتشافی و توصیفی به تجزیه و تحلیل مقالات کتابداری و اطلاعرسانی منتشرشده در مجلات تخصصی این
حوزه در ایران از سال  6731تا  6731با استفاده از فنون متنکاوی پرداخته است .بدین منظور تعداد  319مقالهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی از  61مجله
انتخاب گردیده است .جهت شناسایی مهمترین واژگان به کار رفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی  TF-IDFو جهت تعیین موضوعات منتشرشده از الگوریتم
مدلسازی موضوعی  LDAاستفاده شده است .از زبان برنامهنویسی پایتون نیز جهت اجرای الگوریتمهای متنکاوی استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای این پژوهش نشان داد که واژگان کتابخانه ( ،)69/13مجله ( ،)69/43اطلاعات ( ،)69/97بیمارستان ( )3/39و علمی ( )3/34مهمترین واژگان
بر اساس وزن  TF-IDFآنها هستند .نتایج مدل سازی موضوعی این مقالات نیز بر اساس بیشترین میزان انتشار به ترتیب موضوعات علمسنجی ،سواد اطلاعاتی،
اطلاعات سلامت ،مدیریت دانش ،وبسنجی و کیفیت وبسایت و سیستمهای اطلاعات بیمارستانی بودند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که موضوعات علمسنجی ،سواد اطلاعاتی و اطلاعات سلامت دارای بیشترین انتشار در  5سال اخیر بوده است.
همچنین انتشار موضوعات مدیریت دانش ،وبسنجی و کیفیت وبسایت و سیستم اطلاعات بیمارستانی نیز در  5سال اخیر میزان انتشار کمتری نسبت به گذشته
داشته است.
کلیدواژهها :علم کتابداری  ،متنکاوی ،ایران
نحوه استناد به اين مقاله :داستانی م ،موسوی چلک ا ،ضیائی ث ،دلقندی ف .تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی در ایران استفاده از
فنون متنکاوی .تصویر سلامت 6733؛ .713-755 :)4(66

 .1علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات) ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران )(Email: mousaviaf@gmail.com
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سلامت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

داستانی و همکاران

مقدمه

تغییرات سریع و پیشرفت در فننآوری دیجیتنال و ظهنور
اینترنت با سرعتبالا ،منجر به تولید و رشد چشمگیر اطلاعات
در قالب مخازن و پایگاه دادههنا و چندرسنانهای تحنت وب،
بننهویژه دادههننای متننی در انننواع مختلننف شننده اسننت (،)6
همچنین سنالانه در سرتاسنر جهنان مسنتندات علمنی زینادی
توسط پژوهشگران ،استادان و دانشجویان دانشگاههای مختلف
تولید میشوند که اغلب دربرگیرندهی مطالب مهم و مفید بوده
و در قالبهای متنی منتشنر میشنوند .بنا توجنه بنه افنزایش
روزافزون مقالات علمی و با توجنه بنه حجنم عظنیم مقالنات
منتشرشنده ،ارزینابی و بررسنی تکتنک مقالننات و اسننتخرا
دستی اطلاعات و دانش از اینن حجنم عظنیم از متنون کناری
غیرممکن یا بسیار سخت است .با اینوجود شناسنایی الگوهنا
و استخرا دانش بالقوه در حجم زیاد دادههای متنی ،یک امنر
مهم در زمینههای علمی مختلف محسوب میشود ( .)9از این
رو ارائهی ابزارها و فنونی که با بررسی خودکار متنون بتواننند
تحلیلی روی آنها انجام دهند ،منجر بنه شنکلگیری حنوزهی
متنکاوی شده است .این حوزه تمام فعالیتهایی که به ننوعی
به دنبال استخرا دانش از متن هستند را شامل میشود (.)9
متنکاوی به تحلیل هوشمند متن ،دادهکاوی متنی یا کشف
دانش از متن نینز مشنهور اسنت و بنه طنور کلنی بنه فراینند
استخرا دانش و اطلاعات مورد علاقه و مهم از مجموعه متنی
غیرساختیافته اشاره دارد ( .)5-7همچنین شناسایی الگوهنا و
استخرا دانش بالقوه در حجم زیاد دادههنای منتن ،ینک امنر
مهم در زمینههای علمی مختلنف محسنوب میشنود ( .)1بنه
عنوان یک جنبنه از رونند تحقیقنات متنکناوی ،میتنوان بنه
زمینننههای مختلف نی از جملننه مقال نات دانشننگاهی و مقال نات
خبری ،پژوهشهایی با استفاده از فنون استخرا منتن کنه بنه
طور فعال انجام میشود و استخرا اطلاعات ضمنی از حجنم
زیادی از دادهها اشاره نمنود ( .)1،3سنالوم اهنداف تحقیقنات
متنکاوی را به این شنر بینان منیکنند .6 :اسنتفاده از فننون
متنکنناوی بننرای شناسننایی موضننوعات متنون علم نی و سننیر
تکاملی این موضوعات  .9اسنتفاده از ابزارهنای تجسنم بنرای
ارائهی هر موضوع و ارتباط میان آنها به عنوان روشی مناسب
جهت کمک به کاربران برای تعیین موضوعات مربوطه (.)3
پژوهشهای مختلفی با استفاده از فنون متنکاوی به تجزیه
و تحلیل پژوهشها و مقالنات علمنی منتشرشنده در مجلنات
علمننی و پایگاههننای اطلاعنناتی پرداختهاننند کننه از آن جملننه
میتوان به روند انتشار مقالات در مجلنات علمنی و همچننین
موضنوعات مننرتبط بنا بنیخنوابی و اختلالننات خننواب (،)69
شناسایی مهمترین گیاه دارویی هند برای درمان دیابنت (،)66
شناسایی چشمانداز جامع در مورد تکامنل و توسنعهی علنوم
اطلاعات ( ،)69تجزیه و تحلیل تکامل تحقیقات سلامت همراه
( ،)67( )Mobile Healthارزیابی خلاصه مقالات ارائهشنده در

اجلاسهای بینالمللنی ایندز در بنیش از  95سنال بنه منظنور
شناسایی روند اصنطلاحات اچ ای وی ( ،)64شناسنایی رونند
پژوهشهننای حننوزهی انفورماتیننک پزشننکی بننه منظننور در
موقعیت فعلی ،مسیر پیشرو و شناسایی محدودیتهای حناکم
بر اینن حنوزهی علمنی ( ،)65شناسنایی رونند پژوهشهنای
منتشرشدهی حوزهی بیهوشی در خلاصه مقالنات ارائهشنده در
نشسننتهای معتبننر ( ،)61تجزیننه و تحلیننل مقالننات حننوزهی
اطلاعات سلامت ( ،)63خوشهبندی مقالات پایگناه پژوهشنگاه
علوم و فناوری اطلاعات ( )61و مدلسازی موضوعی ( Topic
 )Modelingمقالات حوزهی کتابداری و اطلاعرسانی ()99،63
اشاره نمود.
با توجه به موارد مطر شده بررسی متون علمی منتشرشده
از اهمیت زیادی برای سازمانها ،پژوهشگران و سیاسنتگذاران
علمی برخوردار است و با توجه به روند رشند سنریع علنم و
مقالات چاپشدهی علمی ،شاهد حجم عظیمی از این دادههنا
هسننتیم؛ بنننابراین راهحننل بررسنی سننریع اینن متننون علمنی،
مدلسازی موضوعی و تحلیل کلمات کلیدی مقالات بنه رو
متنکاوی خودکار اسنت .مدلسنازی موضنوعی و متنکناوی
رو آماری است که انتشارات و مندار را بنرای شناسنایی
مضامین یا موضوعات آنهنا بررسنی میکنند ( ،)96همچننین
چگونگی تکامل موضوعات با گذشت زمان را تحلیل مینماید
(.)97،99
پس از آن که در ابتدا برخی از محققنان بینان نمودنند کنه
مدلسازی موضوعی میتواند یک ابزار سودمند برای استخرا
اطلاعات از دادههای متنی باشد ( ،)94برخی دیگنر بنر مبننای
نتایج بهدستآمده در مطالعات خود نشان دادند که مدلسنازی
موضوعی نه تنها سنودمند بنوده؛ بلکنه نسنبت بنه بسنیاری از
رویکردهای سنتی و رو های مبتنی بر خوشنه نینز عملکنرد
بهتننری در امننر بازیننابی اطلاعننات دارننند ( .)95مدلسننازی
موضوعی ینک ابنزار قابنل اتکنا و کناربردی بنرای مطالعنات
علمسنجی نیز محسنوب میگنردد ( )91و در پاسن بنه نیناز
پژوهشگران برای کاو و جستجو در میان مجموعهی عظنیم
متون علمی و همچنین معرفی روشی سناختیافته و خودکنار
جهت شناسایی موضوعات موجنود در محتنوی متنون مطنر
گردیده است؛ کاری که رو های سنتی و دسنتی از عهنده آن
برنمیآیند ،اما مدلسازی موضوعی توانمندی انجنام آن را بنه
خوبی دارد ( .)93با توجه به کاربرد مدلسنازی موضنوعی در
در ساختار موضنوعی ،ارتباطنات بنین اسنناد ،گرایشهنای
پژوهشی ،دارای پتانسیل بالایی در تولیند ایندههای پژوهشنی،
تشویق به همکاری پژوهشگران و بنه طنور کلنی در حنوزهی
سیاستگذاری علمی و پژوهشی دارد (.)94،63
بر همین اساس پژوهش حاضر در پاس به این سناال کنه
مقالات حوزهی کتابداری و اطلاعرسنانی پزشنکی در مجلنات
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داخل ایران در چنه موضنوعاتی منتشنر منیشنوند و باهندف
شناسایی موضوعات مقالات منتشرشدهی حوزهی کتابنداری و
اطلاعرسانی پزشکی و شناسایی تکامل موضوعی اینن مقالنات
براساس روند انتشار موضنوعات بنا گذشنت زمنان ،پرداختنه
است.

مواد و روشها

این مطالعه با استفاده از رویکنرد اکتشنافی و توصنیفی بنه
تجزیه و تحلیل پژوهشهای منتشرشده در مجلات کتابداری و
اطلاعرسانی ایران پرداخته است .این مطالعه به دلیل استفاده از
فنون متنکاوی یک مطالعهی اکتشافی هسنت .متنکناوی ینک
رو اکتشافی داده محور اسنت کنه جهنت ینافتن الگوهنا و
روندها در مجموعههای دادههای بزرگ استفاده میشود (.)91

رو متنکنناوی بننه کننار رفتننه در ای نن پننژوهش برگرفتننه از
چنارچوب طراحنیشنده توسنط ژانن و چنن( & Zhang
 )93( )Chenو توسننعهیافت نه توسننط سننالوم ( )Salloumو
همکاران (( )3شکل  )6است کنه شنامل پیشپنرداز منتن،
عملیات متنکناوی و پسناپرداز اسنت .پیشپنرداز منتن
شامل عملیات زیر است :انتخاب دادهها ،دستهبندی ،اسنتخرا
ویژگی ،نرمالسنازی و حنذف کلمنات زائند (.)Stop Words
دومین مرحله با فنون مختلف متنکاوی مانند خوشنه سنازی،
بصننریسننازی و تکننرار واژگننان سننر و کننار دارد .در خلننال
مرحلننهی سننوم ،تغیی نر و تبنندیلهایی روی دادههننا (مقالننات
پژوهشی) از طریق توابع متنکناوی ماننند ارزینابی و انتخناب
دانش ،تجزیه و تحلیل و بصریسازی دانش صورت میگینرد.

شکل  .6چارچوب متنکاوی به کار گرفته شده در این پژوهش

در پژوهش حاضر نیز از مراحل چنارچوب بالنا بنه شنر
زیر تبعیت شده است:
در ابتدا لیست مجلات تخصصی کتابنداری و اطلاعرسنانی
پزشکی (مجلاتی که مقالات حوزهی کتابداری و اطلناعرسنانی
پزشننکی را بننه عنننوان یکننی از محورهننای اصننلی انتشننار
میپذیرفتند) و همچنین کتابداری و اطلاعرسانی داخل کشنور
شناسایی گردیدهاند (جدول شنماره  .)6سنسس بنا مشناهدهی

مستقیم وبسایت مجلات ،مقالات مرتبط با موضوع کتابنداری
و اطلاعرسننانی پزشننکی بننا مشننورت و راهنمننایی تمننامی
نویسندگان مقالهی حاضنر ،عننوان و چکینده انگلیسنی آن از
سال  6731دی ماه  6731در قالب  Bibtexاستخرا گردیده
و بعد در نرمافزار جاب رف ( )JabRefبه قالب  CSVتبندیل
شده است .در مجلاتی هنم کنه قابلینت اسنتخرا مقالنات در
قالب  Bibtexرا نداشتند ،اطلاعات مقالات به طور مستقیم در
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فایل  CSVذخیره شده است .در پاینان تمنامی فایلهنای بنه
دست آمده از مقالات مجلات جهت انجام عملینات متنکناوی
بر روی آن ،با هم در یک فایل نهنایی در قالنب  CSVادغنام
گردیدند .این فایل ،دادههای نهایی این پژوهش با تعنداد 319
رکورد عنوان و چکیدهی لاتین مقالات منتشرشنده در مجلنات
فوق را شامل می شود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و اجرای
الگوریتمهای متنکاوی ،تصویرسازی نتایج الگوریتمهنا ماننند
ترسیم شنکل ابرواژگنان ( )Word Cloudو ترسنیم نمنودار
جدول  .6فهرست مجلات و تعداد مقالات انتخابی از هر مجله
مجله
اطلاعرسانی نوین پزشکی
پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی
پژوهشنامه پرداز و مدیریت اطلاعات
پیاورد سلامت
تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی
تحقیقات کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاهی
تصویر سلامت
دانششناسی
رهیافت
سیاست علم و فناوری
علمسنجی
علمسنجی کاسسین
علوم کتابداری و اطلاعرسانی
گنجینه اسناد
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت سلامت
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
جمع

در پژوهش حاضر مهمترین واژگان بنر اسناس وزن TF-
 IDFنیز شناسایی و گنزار شندهاند TF-IDF .ینک آمنار
عددی است که میزان اهمیت یک کلمه نسبت به یک سنند در
مجموعهای از اسناد را نشان میدهد .در واقع هدف آن ،نشنان
دادن اهمیت کلمه در متن است .مقدار  TF-IDFبنه تناسنب
تعداد تکرار کلمنه در سنند افنزایش مییابند و توسنط تعنداد
اسنادی که در مجموعه هستند و شامل کلمنه نینز منی باشنند،
متعادل میشود؛ به این معنی کنه اگنر کلمنهای در بسنیاری از
متننون ظنناهر شننود ،احتمالناک کلمننهای متننداول اسننت و ارز
چندانی در ارزیابی متن ندارد (.)76،65
جهت انجام عملیات مدلسازی موضوعی در این پژوهش
از الگوریتم مدلسنازی موضنوعی تخصنی پنهنان دیریکلنه
( LDA )Latent Dirichlet Allocationاسنتفاده شنده اسنت
چرا که در شناسایی موضوعات معنایی مرتبط در متون علمنی

روننند انتشننار موضننوعات از زبننان برنامهنویسننی پننایتون
( )Paythonو کتابخانههای متنکناوی از جملنه جعبنه ابنزار
زبان طبیعی ( )Natural Language Toolkit- NLTKو
جنس نیم ( )Gensimاسننتفاده شننده اسننت؛ زی نرا ی نک ابننزار
متنکاوی و مدلسازی موضوعی منبع بناز ()Open Source
اسننت ،همچنننین دارای نحننو ( )Syntaxسنناده ،کننم حجننم،
ماهیت چند منظوره و سنهولت توسنعه اسنت و کتابخاننههای
متنوعی را برای کار با متون در اختیار کاربر قرار میدهد (.)79
تعداد مقاله
39
99
79
33
1
71
77
79
5
1
99
39
61
9
714
661
99
93
319

بسننیار ابننربخش هسننت ( .)77 ،79یکننی از محنندودیتهای
استفاده از مدلسازی موضنوعی پیشبیننی تعنداد موضنوعات
است که در این پژوهش با استفاده از معیار لگاریتمی انسجام
 )Logarithmic UMass Coherence(UMassتعنننننداد
موضوعات به دست آمده اسنت ( .)74سنسس از معینار آرننج
( )Elbow Criterionجهت شناسایی تعداد مطلوب موضوعات
استفاده شده است که روشی برای تخمنین تعنداد موضنوعات
مطلوب هست ( .)75با استفاده از معینار لگناریتمی انسنجام
UMassو ترسیم نمودار معیار آرنج (نمودار شماره  )6بین 1
تا  71موضوع را برای دادههای پژوهش میتوان انتخاب نمود.
با انتخاب تعداد موضنوعات کنم ،مباحنس بسنیار گسنتردهای
ایجاد میشود در حالی که انتخاب تعداد بیش از حد نیز منجر
به تعداد زیادی مباحس کوچک و بسنیار مشنابه خواهند شند
( .)73،71تعداد موضوعات بالاتر همچنین باعس میشود هنیچ
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اطلاعات اضافی موضوعی به دست نیاید .به علناوه بنا وجنود
پراکندگی کلمات کلیدی بین موضنوعات ،تفسنیر موضنوعات
سنختتر منیشنود ( )71کنه بنا توجنه بنه بررسنی و تفسننیر
موضوعات با مقادیر مختلف ،تعداد  1موضنوع بنرای مقالنات
کتابننداری و اطلاعرسننانی پزشننکی مناسننب ارزیننابی شنند (در
جدول شماره  7این موضوعات ذکر شدهاند) .در پایان نیز بنر
اساس تعداد  1موضوع ،الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA
بر روی دادهها اجرا گردیده است .الگوریتم مدلسازی LDA
تعداد بهینهی موضوعات ،توزیع هر سند در این موضنوعات و

لیست واژگان مهم با هر موضنوع را مشنخ منیکنند ،ولنی
برچسب برای موضوعات ارائه نمیدهد که اینن کنار بایند بنه
صورت دستی تعریف شود ( .)96در این پژوهش نینز پنس از
بننه دسننت آمنندن دسننتههای موضننوعی ،بننا تجزیننه و تحلیننل
مهمترین واژگان و مهمترین عناوین مقالنات هنر موضنوع بنا
مشورت و راهنمایی تمامی نویسندگان مقالنهی حاضنر ،بنرای
هر موضوع برچسب مناسب انتخاب شده اسنت .در پاینان بنا
تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای الگوریتمهای
متنکاوی فوق ،به تفسیر نتایج پرداخته شده است.

نمودار  .6معیار آرنج حاصل از اجری الگوریتم انسجام  UMassجهت انتخاب تعداد موضوعات

یافتهها

بنابر یافته هنای اینن پنژوهش ،واژگنان دارای بیشنترین و
کمترین میزان اهمیت به کنار رفتنه در مقالنات منتشرشنده بنر
اساس وزن  TF-IDFدر جدول شماره  9نشان داده است:
جدول  .9فراوانی ده واژگان بیشترین و کمترین اهمیت در
واژگان بیشترین اهمیت بر اساس وزن TF-IDF
وزن
واژگان
69/13
کتابخانه
69/43
مجله
69/97
اطلاعات
3/39
بیمارستان
3/34
علمی
3/53
دانشگاه
3/43
استناد
3/79
سلامت
3/96
دانش
1/14
مدیریت

مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی بر اساس وزن TF-IDF
واژگان کمترین اهمیت بر اساس وزن TF-IDF
وزن
واژگان
9/965739
آزمایشگاه
9/965914
نسخه
9/965951
رضایت
9/967199
خاص
9/967536
حالت (مد)
9/969631
مسئولیتپذیر
9/969745
دستگاه
9/993365
برآورد
9/991111
هدایت
9/991495
گو

همانطور که جندول شنماره  9نشنان میدهند ،واژههنای
دارای اهمیت بیشتر ،واژگنان بنه هنم پیوسنته و دارای معننی
هستند و واژگان دارای اهمیت پایین واژگنانی هسنتند کنه بنه

طور کلی معنی خاصی را نشان نمیدهند و واژگانی هستند که
کاربرد کمتری را در مقالات حوزهی کتابنداری و اطلاعرسنانی
پزشکی منتشرشده در مجلات داخلی داشتهاند.

داستانی و همکاران

یافتههای حاصل از اجرای الگوریتم مدلسازی موضنوعی

 LDAدر جدول شماره  7نشان داده شده است.

جدول  .7موضوعات به دست آمده از اجرای الگوریتم مدلسازی موضوعی در مقالات کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی
برچسب
واژگان مهم
موضوع
موضوع 9

بیمارستان ،سیستم ،اطلاعات ،سلامت ،بیمار ،مراقبت ،فرآیند،
فناوری ،مدیریت ،مدل

سیستم اطلاعات بیمارستان

موضوع 6

کتابخانه ،اطلاعات ،کتابدار ،استفاده ،دانشجو ،پزشکی ،کاربر،
پرسشنامه ،نیاز ،سواد

سواد اطلاعاتی

موضوع 9

علمی ،مجله ،مقاله ،استناد ،فهرست ،علم ،بانک اطلاعاتی ،حوزه،
ایرانی ،محقق

علمسنجی

موضوع 7

وبسایت ،معیار ،کیفیت ،خدمات ،عامل ،آنالیز ،پایه ،بهداشت،
استفاده ،دانشگاه

وبسنجی و کیفیت وبسایت

موضوع 4

اطلاعات ،بهداشت ،استفاده ،سیستم ،محقق ،دسترسی ،کشور ،پایگاه،
وب ،زمینه

اطلاعات سلامت

موضوع 5

دانش ،مدیریت ،سازمان ،پرسشنامه ،سازمانی ،استفاده ،کتابخانه،
اطلاعات ،دانشگاه ،عامل

مدیریت دانش

جدول شماره  7موضنوعات انتشنار مقالنات کتابنداری و
اطلاعرسانی پزشکی در مجلات داخلی را به همنراه مهمتنرین
واژگان مقالات مرتبط آن و برچسنب انتخابشنده بنرای هنر
موضوع را نشان میدهد.

در شننکل شننماره  ،9ده واژگننان مهننم هرکنندام از شننش
موضوع به دست آمده ،بنر اسناس وزن آنهنا کنه بنا اجنرای
مدلسازی موضوعی به دسنت آمنده اسنت ،نشنان داده شنده
است.

Depiction of Health, 2021; 11(4): 355-367

تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی در ایران...

شکل  .9ابر واژگان لغات مهم در هرکدام از موضوعات

ابرواژگان شکل شماره  9به صورت تصویری شمای کلنی
هرکدام از موضوعات را نشان میدهد .در ابرواژگنان ،واژگنان
دارای فونت بزرگتر ،دارای اهمیت و کناربرد بیشنتری در آن
موضوع هست.
نمودار شماره  9توزیع مقالات منتشرشده در هنر کندام از
موضوعات را نشان میدهد .نمودار شماره  9نشان میدهد کنه

اکثر مقالنات در موضنوعهای علمسننجی بنا  91/16درصند و
سواد اطلاعاتی با  95/75درصد منتشر شدهاند .کمترین مقالات
هم در موضوعات وبسننجی و کیفینت وبسنایت بنا 3/33
درصد و سیستم اطلاعات بیمارستان با  1/31درصد بوده است.

داستانی و همکاران

نمودار  .9میزان توزیع مقالات منتشرشده در هر کدام از موضوعات

نمننودار شننماره 7روننند انتشننار مقالننات در هننر کنندام از
موضننوعات را نشننان میدهنند ،یافتننههای ایننن جنندول نشننان
میدهنند کننه رشنند انتشننار مقالننات کتابننداری و اطلاعرسننانی
پزشکی در مجلات داخلی از سال  6715به بعند بنوده اسنت،
همچنین همانطور که مشاهده میشنود ،علمسننجی بیشنترین

انتشار و رشد را در سنال  6733داشنته اسنت و شنروع رشند
انتشار در این موضوع از سال  6734به بعد بوده است .پس از
آن نیز موضنوع سنواد اطلاعناتی بیشنترین رشند را در انتشنار
مقالات در  5سال اخیر داشنته اسنت و بیشنترین رشند آن در
سال  6735بوده است.

نمودار  .7روند انتشار مقالات در هر کدام از موضوعات در طول زمان
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بحث

پننژوهش حاضننر تصننویر روشنننی از وضننعیت مقالننات
منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی از سال  6731تنا
دی ماه  6731در مجلات داخل ایران را نشان داده است .نتایج
حاصل از بررسی بیشترین اهمیت واژگنان نشنان میدهند کنه
کتابخانه ،مجله ،اطلاعات ،بیمارستان ،علمی ،دانشنگاه ،اسنتناد،
سلامت ،دانش و مدیریت ،نیز ده واژگان مهم و دارای بالاترین
وزن  TF-IDFهستند که بررسی این واژگنان نمنای کلنی از
موضوع اصنلی مقالنات منتشرشنده در مجلنات را کنه همنان
کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی هست ،نشان میدهد.
همچنین نتایج حاصل از مدلسازی موضوعی 1 ،موضنوع
سیسننتم اطلاعننات بیمارسننتان ،سننواد اطلاعنناتی ،علمسنننجی،
وبسنجی و کیفیت وبسایت ،اطلاعات سنلامت و مندیریت
دانش مقالات منتشرشده در کتابداری و اطلاعرسنانی اینران را
مشخ نموده است.
به طور کلنی در سنطج جهنانی پژوهشهنای کتابنداری و
اطلاع به  7دسنتهی کلنی علنم کتابخاننه ،بازینابی اطلاعنات و
کتابشناسیها تقسیم میشنوند ،هرچنند منورد اول در حنال
کمرن شدن هست ( )73که موضنوعات بنه دسنت آمنده در
این پژوهش همگی جزئی یا زیرمجموعهای از این پژوهشهنا
هسننتند .همننانطور کننه نتننایج نشننان داده اسننت ،موضننوع
علمسنجی در بین پژوهشگران از محبوبینت بالنایی برخنوردار
است و بیشترین میزان انتشار مقالات در این موضنوع هسنت.
این موضوع به مطالعهی کمی اطلاعنات پرداختنه اسنت و بنه
تجزیه و تحلیل مقالات ،نشریات و مجلات علمنی میپنردازد.
اکثریننت مباحننس مقالننات ایننن موضننوع را علمسنننجی و
کتابسنجی تشکیل میدهند .اینن موضنوع در دهنهی اخینر
بیشترین تعداد انتشار را داشته است ،در این راسنتا احمندی و
عصاره نیز نشان دادند کنه پژوهشهنای علمسننجی در اینران
حرکنننت رو بنننه رشننندی دارد ( .)49همچننننین فیگورولنننا
( )Figuerolaو همکاران نشنان دادهانند کنه بنین سنالهای
 9997تا  9967او انتشار مقالات بنا اینن موضنوع در پایگناه
اطلاعاتی  LISAبوده است (.)99
مقالات با موضوع سواد اطلاعناتی نینز موضنوع بااهمینت
دیگری است که در پژوهش حاضر شناسایی شده و در ردهی
بعدی قرار دارد .او انتشار مقالات این موضنوع نینز در سنال
6734بوده است .فیگورلنا ( )Figuerolaو همکناران شنروع
انتشار مقالات در این موضوع را از سال  6337و بعد از ظهنور
اینترنت گزار دادهاند و همچنین رشند آن را از سنال 9999
به بعد عنوان نمودهانند .بنه دلینل رشند بسنترهای آمنوز و
یادگیری آنلاین و فناوریهای جدید رشد بیشنتری نینز یافتنه
است .همچنین توسعهی وب ،شبکههای اجتماعی و ارتباطات
رسانهای نیز از دیگر دلایل رشد این موضوع بوده اسنت (.)46
یاری نیز در مقالهای رشد مقالات سواد اطلاعناتی در اینران را

گزار داده بود ( .)49اطلاعات سلامت موضوع دیگری است
که در اینن پنژوهش شناسنایی شنده اسنت و در ردهی سنوم
بیشننترین انتشننار مقالننات قننرار دارد .انتشننار مقالننات در ایننن
موضوع روند آرامی داشنته و او آن از سنال 6736تنا 6735
بوده است .همنانطور کنه فیگورلنا ( )Figuerolaنشنان داده
است ،شروع و رشد این حوزه نیز تحت تأبیر ظهنور اینترننت
قرار گرفته است .موضوع مدیریت دانش نیز از اهمیت ویژهای
در بین مقالات کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی برخوردار بوده
و بین سالهای  6713تنا  6734او انتشنار مقالنات در اینن
موضوع بوده است .در همین راسنتا فیگورولنا ()Figuerola
و همکاران نشان دادهاند کنه در مقالنات منتشرشنده در باننک
اطلاعاتی  ،LISAمقالات منتشرشدهی موضوع مدیریت دانش
بین سالهای  9991تا  9967رشد بیشتری داشنته اسنت و بنا
توجه به اهمیت نظری این موضوع ،روند انتشار مقالات آن در
سالهای بعد نیز ادامه داشته و به طور کلی متوقف نشده است
( .)99موضوع مطالعات وب نیز موضوع دیگری اسنت کنه در
این پژوهش شناسایی شده است .این موضنوع شنامل مقالنات
ارزیابی کیفیت وبسایت و وبسنجی است و او رشد اینن
موضوع در سال  6739به بعند نشنان داده شنده اسنت .وان د
بسنننلر و هیمنننریکس ( & van den Besselaar
 )Heimeriksدر پننژوهش خننود موضننوع مطالعننات وب را
یکی از موضوعات تحولیافته بنین سنالهای  6311تنا 9999
عنننوان نمودهاننند ( .)47لامبننا و مدهوسنندان ( & Lamba
 )Madhusudhanنیننز بننا مدلسننازی موضننوعی مجلننهی
کتابننداری و فننناوری اطلاعننات ( DESIDOC Journal of
 )Library and Information Technologyهند به این نتیجه
رسیدند که مطالعات علمسنجی ،وبسنجی ،مدیریت داننش و
سواد اطلاعاتی در دههی گذشته جزء موضوعات اصلی چناپ
مقالات در این مجله بنوده اسنت ( )63کنه اینن امنر نشنان از
اهمیت و محبوبیت این موضوعات در بنین پژوهشنگران دارد.
اولمدا گومز( )Olmeda-Gómezو همکناران در پنژوهش
خود موضوعات مورد علاقهی کتابداری و اطلاعرسانی اسنسانیا
بننین سننالهای  6314تننا  9964را موضننوعات علمسنننجی و
همکاریهننای علمننی ،رتبهبننندی دانشننگاهی و همچنننین
وبسنننجی عنننوان نمننوده اسننت ( .)44کوارتننا ( )Kurataو
همکاران نینز  79موضنوع را بنرای مقالنات منتشرشنده در 5
مجلهی برتر کتابداری و اطلاعرسانی بنین سنالهای  9999تنا
 9999و  9965تا  9963شناسایی نمودند .آنها نشان دادند که
موضنننوعات تجزینننه و تحلینننل اسنننتنادات و انتشنننارات و
انننندازهگیری انتشنننارات کنننه زیرمجموعنننهای از مطالعنننات
کتابسننننجی و علمسننننجی میباشنننند ،جنننزء موضنننوعات
منتشرشدهی مهنم در سنالهای اخینر هسنتند .بنین سنالهای
 9999تا  9999نینز بیشنترین مقالنات منتشرشنده در موضنوع
استفادهی کاربران از رایانه در فرآینند جسنتجو متمرکنز شنده

داستانی و همکاران

است ،همچنین جستجوی اطلاعات در وب ،رفتنار جسنتجو و
سننواد اطلاعنناتی ،کتابخانننهها در محننیط دیجیتننال ،تحلیننل
شننبکههای اجتمنناعی و اخبننار ،الگوریتمهننای رتبهبننندی و
اطلاعات مراقبتهای سلامت ،از جمله موضوعاتی بودنند کنه
در سالهای اخیر مورد توجه بودهاند (.)45
نتننایج پننژوهش حاضننر همچنننین مقالنناتی را در موضننوع
سیستمهای اطلاعات بیمارستانی شناسایی نموده است که اینن
امر نشان از اهمیت این موضنوعات در حنوزهی اطلاعرسنانی
پزشننکی دارد .البتننه ایننن موضننوع ،بننین رشننتهای اسننت و در
راسننتای رشننتهی فننناوری اطلاعننات سننلامت و انفورماتیننک
پزشکی است .متخصصان کتابداری و اطلاعرسانی پزشنکی در
برخی از تخص ها ،شباهت بسنیاری بنا همکناران خنود در
سایر حوزهها دارند و برخی وظایف و تخص های کتابداری
و اطلاعرسانی پزشکی ،آن را به حوزهی انفورماتینک پزشنکی
نزدیک کرده است ( .)41کیم و دلِن (  )Kim & Delenنینز
نشان دادند که موضوعهایی در رابطه با رو هنای اینترنتنی و
ارائهی دانش در درمان و تشخی بهتر بیماریها کنه اسنتفاده
از اینترنت را در دستور کار داشته باشد ،با رشد روزافزونی در
نزد محققان شاخهی انفورماتیک پزشکی روبرو گردیده اسنت
و بسیاری از مباحس حول محور این  9موضوع واقع خواهنند
شد (.)65

نتیجهگیری

نتننایج ایننن پننژوهش موضننوعات اصننلی انتشننار مقالننات
حوزهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشنکی در مجلنات منرتبط
ایننن حننوزه در ایننران را نشننان داده اسننت .ایننن موضننوعات
عبارتاند از :سیسنتم اطلاعنات بیمارسنتان ،سنواد اطلاعناتی،
علمسنجی ،وبسنجی و کیفیت وبسایت ،اطلاعنات سنلامت
و مدیریت دانش .همچنین نتایج این پژوهش نشان داده اسنت
که موضوعات علمسنجی و سواد اطلاعاتی و اطلاعات سلامت
بیشترین انتشار مقالات را در مجلات داخل کشور داشته است.
این موضوعات بیشترین رشد را از سال  6734بنه بعند داشنته
که اینن نشناندهندهی علاقنهی پژوهشنگران بنه انتشنار اینن
موضوعات در سالهای اخیر بوده است .همچنین موضنوعات
مندیریت داننش ،وبسننجی و کیفینت وبسنایت و سیسنتم
اطلاعات بیمارستانی ،موضوعاتی است که میزان انتشار کمتری
را داشته و در  5سال اخیر نیز رشد پایینی را نسبت به گذشنته
داشته است که این نشنان منیدهند کنه علاقنهی پژوهشنگران
نسبت به انتشار این موضوعات کمتر شده است.

پیامدهای عملی پژوهش

این پژوهش با استفاده از فنون متنکاوی و ابزار مدلسازی
موضوعی ،موضوعات انتشار مقالات کتابداری و اطلناعرسنانی
پزشکی در مجلات تخصصنی اینن حنوزه در داخنل اینران را

شناسایی و میزان انتشار مقالات در هر کدام از این موضوعات
را به دست آورده است .همچننین رونند انتشنار و رشند اینن
موضوعات را بر اساس سال مشخ نموده است که این امنر
میتواند به پژوهشگران جهت انتخاب موضوع پژوهش کمنک
کند ،همچنین به مندیران و سیاسنتگذاران مجلنات تخصصنی
حنوزهی کتابنداری و اطلاعرسنانی پزشنکی در جهنت تعیننین
اولویتهای پژوهشی یاری نماید تا به موضوعاتی که کمتر در
این مقالات به کار گرفته شنده اسنت ،توجنه بیشنتری داشنته
باشند.
پیشنهادات
با توجه به نتایج اینن پنژوهش پیشننهاد میشنود مندیران
مجلاتی که محور انتشار مقالاتشان در چند موضوع تخصصنی
هست ،مخصوصاک مجلات مصنوب وزارت بهداشنت ،از فننون
خودکار متنکاوی جهت شناسنایی موضنوعات منتشرشنده در
این مجلات استفاده کنند ،سسس بر اساس نتایج به دست آمنده
نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری انتشار مقالنات در مجلنه
اقدام نمایند.
محدودیتهای پژوهش
در این پژوهش ،مقالنات تخصصنی حنوزهی کتابنداری و
اطلاعرسانی پزشکی در مجلات مصوب وزارت بهداشنت کنه
یکننی از محورهننای اصننلی انتشننار مقالننات آن کتابننداری و
اطلاعرسانی پزشکی بوده ،به همراه مقالات تخصصی کتابداری
و اطلاعرسننانی پزشننکی منتشرشننده در مجلننات تخصصننی
کتابداری و اطلاعرسانی مصنوب وزارت علنوم انتخناب شنده
است .با توجه به اینکه ممکنن اسنت تعنداد کمنی از مقالنات
تخصصننی کتابننداری و اطلاعرسننانی پزشننکی در مجلننات
غیرمرتبط منتشر شود ،چون امکان بررسی دسنتی تمنامی اینن
مجلننات نبننوده اسننت ،ایننن مقالننات در ایننن پننژوهش لحننا
نشدهاند.

ملاحظات اخلاقی

در ایننن پننژوهش تمننامی ملاحظننات اخلنناقی توسننط
نویسندگان رعایت شده است.

تضاد منافع

بدین وسیله نویسندگان اعلام میدارند که این ابر پژوهشی
هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله ندارد.

تقدیر و تشکر

مقالهی حاضر مستخر از رساله دکتری با کند 6994936
دانشگاه پیام نور مرکز مشهد است .پژوهشگران بر خنود لنازم
میدانند از تمامی کسنانی کنه در انجنام اینن پنژوهش یناری
رساندهاند ،تشکر و قدردانی نمایند.
Depiction of Health, 2021; 11(4): 355-367

...تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشدهی کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی در ایران
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