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Abstract
Background and Objectives: Topic evolutions of scientific and academic disciplines can be
clarified by drawing scientific maps and identifies emerging or developed topics of scientific
disciplines, sub-topics and the relationship between different topics of a discipline. The
purpose of this study is to draw a strategic diagram to analyze the developments of the last
twenty years of library and information science field.
Material and Methods: This was a Scientometrics study with co-occurrence analysis of words
that was conducted on ten journals with the highest impact factor in the field of library and
information science. Twenty years (1998-2017) publications were extracted from LISTA
database and imported into SciMAT software. After preparing the data, all publications were
divided into four time periods, strategic diagrams of each period were drawn and topic clusters
were analyzed
Results: The largest clusters of the first two periods were “Information Retrieval” and
“Bibliometrics”, which in the next period “Citation-Analysis” appeared instead of “Information
Retrieval” cluster, but nevertheless the largest node of this cluster was “Information Retrieval”.
These clusters were the most developed topics in the field of library and information science
Conclusion: Information retrieval and bibliometrics are at the forefront of library and
information science. Sentiment analysis and information literacy with a cognitive approach are
emerging topics in the field. Also, studies related to information production and related
indicators have led to qualitative research.
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چكیده

زمینه و اهداف :تحوالت موضوعی رشتههای علمی و دانشگاهی را میتوان با ترسیم نقشههای علمی آن روشن کرد و به شناسایی
موضوعات نوظهور یا توسعه یافته رشتههای علمی ،زیرموضوعها و میزان ارتباط موضوعات مختلف یک رشته پرداخت .هدف از این
پژوهش ترسیم نمودار استراتژیک ،به منظور تحلیل تحوالت بیست سال گذشته رشتهی کتابداری و اطالعرسانی بود.
مواد و روشها :این یک مطالعه علمسنجی با تحلیل همرخدادی واژگان بود که بر روی ده ژورنال با باالترین ضریب تأثیر در حوزه
کتابداری و اطالعرسانی انجام شد .مقاالت بیست سال ( )2017-1998از بانک اطالعاتی لیستا ( )LISTAاستخراج و در نرمافزار
سایمت ( )SciMATوارد شد .بعد از آماده سازی دادهها ،مقاالت به چهار دوره زمانی تقسیم ،نمودار استراتژیک هر دوره ترسیم و
خوشههای موضوعی آن تحلیل شد.
یافتهها :بزرگترین خوشههای دو دوره اول ،بازیابی اطالعات و بیبلیومتریکس ( )Bibliometrics ،Information Retrievalبودند که در
دوره بعد تحلیل استنادی ( )Citation-Analysisبجای خوشه بازیابی اطالعات ( )Information Retrievalظاهر شده بود ولی با این حال
بزرگترین گره این خوشه بازیابی اطالعات ( )Information Retrievalبود .این خوشهها بعنوان توسعه یافتهترین موضوعات حوزه
کتابداری و اطالعرسانی بودند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد بازیابی اطالعات و کتابسنجی در صدر موضوعات علوم کتابداری و اطالعرسانی قرار
گرفتهاند .تحلیل نظرات در شبکههای اجتماعی و سواد اطالعاتی با رویکرد شناختی از موضوعات نوظهور رشته به شمار میآیند.
همچنین مطالعات مربوط به تولیدات علمی و شاخصهای وابسته به آن به سمت پژوهشهای کیفی سوق پیدا کرده است
کلیدواژهها :علوم کتابداری و اطالع رسانی ،تحوالت موضوعی ،نمودار استراتژیک ،تحلیل هم رخدادی واژگان
نحوه استناد به اين مقاله :حبیبی ش ،عبدالهزاده پ ،عبدخدا مح ،آقایاری ح .تحوالت موضوعی در پژوهشهای بیست سالهی علوم کتابداری و اطالعرسانی :یک مطالعهی همرخدادی
واژگان .تصویر سالمت1400 .؛ .68-55 :)1(12

 .1گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی .دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران)(Email: parvin.ab1387@gmail.com
 .2گروه فناوری اطالعات سالمت .دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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حبیبی و همكاران

مقدمه

با تحوالت و تغییرات سریع علوم مختلف ،پژوهشگگران و
دانشگاهیان تالش میکنند با جستجو در بانکهگای اطالعگاتی
کتگگگابشگگگناختی ( )Bibliographic Databasesو شناسگگگایی
موضوعات نوظهور و اصلی رشتهی خود را در عرصه نوآوری
و تولید اطالعات فعال و پویا نگه دارند؛ بنگابراین بگا شگناخت
تحوالت علمی رشته ،پژوهشگران میتوانند با هدفمنگد کگردن
فعالیتهای علمی و پژوهشی ،برنامگهریگزی صگحیو و تعیگین
اولویت های تحقیقاتی ،در نظامی هماهنگ در جهت توسگعه و
پیشرفت حرکت کنند .تحول منابع اطالعگاتی ،تغییگر نیازهگای
جامعه و دگرگونی های محیطی بر خروجی پژوهشگران تمامی
رشته های علمی از جمله علوم کتابداری و اطالعرسگانی تگأثیر
گذاشته است ( .)1در عصر حاضر داشتن درک و نمای کلی از
ساختار رشتههای علمی با ترسگیم نقشگههگای علگوم مختلگف
تحقق پذیرفته است .نقشههای علمگی الگوهگا و گگرایشهگای
موضوعی پژوهشگران را شناسایی می نماید؛ تصویری کلگی از
وضعیت فعلی رشته و تغییرات موضوعی آن به دست میدهگد
و به سیاسگتگگذاران درک عمیگق تگری از ارتباطگات درونگی
رشته های علمی ارائگه مگیدهگد .ایگن مهگم در پگژوهشهگای
علگگمسگگنجی بگگا ترسگگیم نقشگگهی موضگگوعی بگگرای شناسگگایی
موضگگوعات پرتکگگرار و رابطگگهی بگگین آنهگگا بگگرای کمگگک بگگه
متخصصین در آگاهی از وضعیت توسعهی موضوعات تحقگق
یافته است.
در سالهای اخیر ساختار موضگوعی رشگتهی کتابگداری و
اطالع رسانی ( )LISبا استفاده از پایگاههای اطالعاتی متفگاوت
و با روشهای گوناگون ترسیم شده اسگت ( .)4-1اسگتفاده از
روش تحلیل هگمواژگگانی ( )Co-Word Analysisعگالوه بگر
کمک به شناسایی موضوعات اصلی یک رشگته ،ارتبگاط بگین
موضوعات پژوهش شده را نیز مشخص میکند ( .)7-5نتایج
این پژوهش ها به شناسایی کلیدواژها ی پرتکرار و روابط بین
کلیگگدواژها ،خوشگگه بنگگدی کلیگگدواژها بگگر حسگگب میگگزان
هم رخدادی بین آن ها پرداخته است .چانگ ( )Changعگالوه
بر توجه به کلیدواژههگای پرتکگرار ()Highest Frequencies
بگگگه مطالعگگگهی تحگگگوالت موضگگگوعی علگگگوم کتابگگگداری و
اطالع رسانی در  4دورهی زمانی نیگز پرداختگه اسگت .نتگایج
مطالعه نشان داد که در  2دورهی اول ( )2004-1995بازیابی
بگگگرخط اطالعگگگات ( )Online Information Retrievalدر
رتبههای باال از نظر تکرار قرار داشت که در دورههای بعگد در
رتبههای پایینتر قرار گرفته اسگت ( .)8ایگن مطالعگه فقگط بگه
تغییرات در  15کلیدواژه با تکرار باال تمرکز داشت و تحوالت
در کلیگگدواژههگگای کگگم تکگگرار کگگه معمگگوالا بگگرای شناسگگایی
موضوعات نوظهور یا موضوعات رو به زوال و به طگور کلگی
موضوعاتی که تعداد مطالعات کمتری را بگه خگود اختصگا
میدهند ،در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته بگود .زونگگ

( )Zongبگگا اسگگتفاده از تحلیگگل شگگبکهی اجتمگگاعی و تحلیگگل
هگگمواژگگگانی ( )Co-Word Analysisبگگه مطالعگگهی موضگگوعات
پایاننامههای علوم کتابداری و اطالعرسانی در چگین پرداختگه
است .او عالوه بر استخراج کلیدواژههای پرتکگرار بگه ترسگیم
نقشهی موضوعی و خوشهبندی کلیدواژههگا همگت گماشگت.
نتایج این مطالعه تمرکز پژوهشها را بیشتر بر موضوعات منبگع
اطالعگگگگات ( ،)Information Resourceهسگگگگتیشناسگگگگی
( )Ontologyو وب معنایی ( )Semantic Webنمایان سگاخت.
همچنین در این مطالعه با اسگتفاده از خوشگهبنگدی و دیگاگرام
استراتژیک ،وضعیت توسعهی خوشه های موضوعی نشان داده
شد که موضوع بازیابی اطالعات ( )Information Retrievalاز
موضوعات مجزا در پژوهشهای پایاننامگههگا بگود ( .)7ایگن
مطالعگگه بگگا اینکگگه بگگه ترسگگیم سگگاختار فکگگری ( Intellectual
 )Structureعلگگوم کتابگگداری و اطگگالعرسگگانی بگگا اسگگتفاده از
خوشهبندی و دیگاگرام اسگتراتژیک پرداختگه اسگت ،تحگوالت
موضگگوعی کگگه منجگگر بگگه مجگگزا شگگدن بازیگگابی اطالعگگات
( )Information Retrievalبه عنوان یکی از موضوعات اصگلی
رشته شده است را مشخص نمیکند.
دیاگرام استراتژیک ،موضوعات یک حگوزهی علمگی را در
یک نمگودار بگه تصگویر مگیکشگد .در ایگن نمگودار شگاخص
مرکزیت روی محور  xو شاخص تگراکم روی محگور  yقگرار
میگیرد ( .)9با قرار گرفتن هر خوشه از کلیدواژههگا براسگا
مقدار مرکزیت و تراکم آن در یکی از نواحی دیاگرام وضعیت
توسعهی آن موضوعات مشخص خواهد شد ()10؛ بنابراین بگا
خوشهبندی کلیدواژهها و تقسیم آنها بگه چنگد دورهی زمگانی
می توان بگه تحلیگل تحگوالت موضگوعات علگوم کتابگداری و
اطالعرسانی پرداخت.
هدف از این مطالعه شناسگایی تحگوالت موضگوعی علگوم
کتابداری و اطالعرسانی با استفاده از خوشهبندی کلیدواژهها و
ترسیم دیاگرام استراتژیک در بیست سال گذشته اسگت تگا بگه
عنوان ابزاری برای برنامه ریزی جهگت همگگامی بگا تحگوالت
صورت گرفته در اختیار پژوهشگران و آموزشگران این رشگته
قرار گیرد .اسگتفاده از دیگاگرام اسگتراتژیک در ایگن مطالعگهی
هم رخدادی واژگان به خوبی مگی توانگد بگه تحلیگل تحگوالت
موضوعی صورت گرفته در طی چند دورهی زمانی کمک کند.
خوشه های موضوعی براسا میزان مرکزیت و تراکم آنها در
یکی از نواحی دیاگرام قرار میگیرند که هر کدام میزان توسعه
و ارتباط در داخل خوشه یا ارتباط با خوشههگا و موضگوعات
دیگر را نشان میدهند .نتایج ایگن پگژوهش چشگمانگداز کلگی
ساختار دانش علوم کتابگداری و اطگالع رسگانی را بگه تصگویر
میکشد و میتواند ابزاری برای تصمیمگیگری و برنامگهریگزی
بلندمدت برای دپارتمانهای کتابداری و اطالعرسانی به دست
دهد.
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اولین گام برای ترسگیم نقشگههگای علمگی توسگط اسگمال
( )Smallبا پیگیری هماستنادی مدارک برداشته شگد ( .)11بگه
دنبال آن نقشهی مؤلفان ،مجگالت و واژگگان نیگز بگه حگوزهی
مطالعات علمسنجی پیوستند .با ترسیم نقشگه ،سگاختار فکگری
یک حوزهی علمی نمایش داده میشود ( .)6یکی از ابزارهگای
ترسیم نقشهی مفهومی ،تحلیل هم رخدادی واژگان است که با
شمارش و تحلیل رخداد هگمزمگان واژگگان در یگک حیطگهی
موضوعی انجام میشود ( .)5این روش اولین بار توسط پیتر و
وارن ( )Peters & van Raanدر سال  1993استفاده شگد ()12
و ارتباط بین مفاهیم ،اندیشهها و مسائل علمی مهندسی شیمی
را تعیین کرد ( .)13این تحلیل بر این اصل اسگتوار اسگت کگه
کلیدواژه های یک مدرک ،توصیفی نسبی از محتوای آن مدرک
را به دست میدهد .ظهور همزمان دو کلیدواژه در یگک مقالگه
نمایانگر ارتباط موضوعاتی است که این دو به آن اشاره دارنگد
و حضور یک کلیدواژه در دو مقاله به معنی ارتباط موضگوعی
آن مقاالت است ( .)14دسترسی به تعداد زیگادی از واژههگای
هم رخداد ما را به نقاط مرکزی که ارتباطات بیشتری بگا سگایر
واژهها دارند ،هدایت میکند (.)15
کالون ( )Callonتحلیل هم رخدادی واژگگان را بگه عنگوان
روشی برای تحلیل وضعیت توسگعهی موضگوعی و توصگیف
چرخهی زندگی یک حوزهی موضوعی بگه کگار گرفگت (.)13
تحلیل هم رخدادی واژگان ،بررسی واژگگان بگه کگار رفتگه در
قسگگمتهگگای مختلگگف مگگدارک از جملگگه عنگگوان ،چکیگگده،
کلیدواژههگا و ماننگد آن اسگت .تحلیگل هگمرخگدادی واژگگان
موضوعات اصلی حوزهی علمی موردنظر ،سگاختار معنگایی و
تکامل تحقیقات آن را در گذر زمان نمایان مگیسگازد .در ایگن
روش فرض بر این است که پربسامدترین واژهها در مقایسه با
واژه های کگم بسگامدتر تگأثیر بیشگتری بگر آن حگوزهی علمگی
داشتهاند.
در ایران مطالعات علم سنجی با تمرکز بر ترسگیم شگبکهی
همتألیفی و همواژگانی علوم کتابداری و اطگالعرسگانی انجگام
شده است .شرفی و نورمحمدی پایان نامه های علوم کتابگداری
و اطالع رسانی را در پایگاه پروکوئیست بررسی کردند و نشان
دادند که کتابداری و بازیابی اطالعات باالترین پژوهشها را به
خود اختصا دادهاند .همچنین نتایج این پگژوهش نشگان داد
پژوهشگران این حوزه بیشتر بر روی موضوعات قدیمی تأکید
داشته اند ( .)16باب الحوائجی و دیگگران در پژوهشگی کیفگی،
نقشهی دانش علم اطالعات را بر اسا مقولهبندی موضگوعی
اصلی و فرعی ترسیم کردند .آنان در این پژوهش  14مقولگهی
موضگگوعی را اسگگتخراج کردنگگد ( .)17احمگگدی و دیگگگران بگگه
ترسگگیم نقشگگهی مفهگگومی و هسگگتیشناسگگی سگگاختار دانگگش
علم سگنجی ایگران بگا رویکگرد تحلیگل حگوزه پرداختنگد .ایگن
پژوهشگران  18خوشه و  13الگوی مفهومی جدیگد اسگتخراج
کردند ( .)18در پژوهش کرانیان ،سهیلی و خاصه هم سگاختار
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فکری علم اطالعات ایران با تحلیل همرخدادی واژگان ترسیم
شد .آنان مجالت فارسی نمایه استنادی جهان اسالم را مبنگای
پژوهش خود قرار دادند و نشان دادند که علمسنجی بگاالترین
جایگاه را در بین موضوعات علوم کتابداری و اطالعرسانی بگه
خود اختصا داده است ( .)19از آنجا کگه مجگالت علمگی-
پژوهشی محملی برای انتشار آخرین یافتههای پژوهشگران بگه
حساب مگیآیگد؛ پگژوهشهگای دیگگری بگه بررسگی سگاختار
مجالت علوم کتابداری و اطالعرسانی بگا ترسگیم شگبکههگای
همتألیفی و همواژگانی انجام شد .در مطالعگهای کگه خاصگه و
دیگگگران بگگا محوریگگت فصگگلنامهی تحقیقگگات اطگگالعرسگگانی و
کتابخانههای عمومی انجام دادند 6 ،خوشه موضوعی خگدمات
اطالعرسانی ،علم اطالعات و دانششناسگی ،مگدیریت دانگش،
پایگاه های اطالعاتی ،مدیریت کتابخانه و سواد اطالعاتی را در
مقاالت منتشر شدهی این فصلنامه شناسایی کردند (.)20
از مطالعات علوم کتابداری و اطالعرسانی که در خگارج از
ایران با روش تحلیل همواژگانی انجگام گرفگت ،مگیتگوان بگه
پژوهش چودهری و فگو ( )Chowdhury & Fooدر مطالعگهی
ساختار حوزهی بازیابی اطالعگات در وبگگاه علگوم ( Web of
 )Scienceبین سالهای  1997-1987اشاره کرد کگه نشگان داد
گرایش علوم کتابداری و اطالعرسانی بگه سگوی تکنیگکهگای
ذخیرهسازی ،نیاز کاربران ،شبکه و کتابخانهی دیجیتگال سگوق
پیدا کرده است ( .)1استروم ( )Astromنیز در دو پژوهشی که
در سال  2002و  2007منتشر کرد ،با به کارگیری تحلیگل هگم
اسگگتنادی و هگگمرخگگدادی واژگگگان تمرکگگز علگگوم کتابگگداری و
اطالعرسانی را بر موضگوعات بازیگابی اطالعگات و مطالعگات
علمسنجی دانست ( .)22 ،21پژوهش های دیگری که نزدیگک
به این زمان انجام شده اسگت نیگز در زمینگهی موضگوعات بگا
میزان تکرار باال ،نتایج مشابه با استروم ( )Astromداشگتند (،4
.)24 ،23
مطالعات و پژوهش های مختلف دیگری نیز در این زمینگه
توسط پژوهشگران مختلف انجام شده است کگه مگیتگوان بگه
پگژوهشهگای بسگلیر و هیمیگرک ()Besselaar & Heimeriks
( ،)23جانسن ( )Janssensو همکاران ( ،)4بلیسینگر و فراسیر
( ،)25( )Blessinger & Frasierچگگوآ و یانگگگ ( & Chua
 ،)26( )Yangما ( )Maو همکاران ( ،)27بلیسگنگر و هریکگاج
( ،)28( )Blessinger & Hrycajسگگوجیموتو و مگگک کگگین
( ،)29( )Sugimoto & Mccainجگولین ( )Julienو همکگاران
( ،)30سگگوجیموتو ( )Sugimotoو همکگگاران ( ،)24میلویگگوی
( )Milojevićو همکگگاران ( ،)2لیگگو ( )Liuو همکگگاران (،)31
چانگ و هوانگ ( ،)32( )Huang & Changزونگگ ( )Zongو
همکاران ( ،)7هو ( )Huو همکگاران ( ،)3چانگگ ( )Changو
همکاران ( )8و ماتی و هگاتوا ( )33( )Maity & Hatuaاشگاره
کرد .قابل ذکر است که هر دسته از این پژوهشها با استفاده از
تحلیل همرخدادی واژگگان در مجگالت مختلگف کتابگداری و

حبیبی و همكاران

اطگگالعرسگگانی کگگه در سگگالهگگای مختلگگف منتشگگر شگگدهانگگد و
موضوعات با تکرار باال در علوم کتابگداری و اطگالعرسگانی و
ارتباط آنهگا بگا سگایر موضگوعات را نشگان دادنگد .از جملگه
موضوعات اصلی در رشتهی کتابداری و اطالع رسگانی کگه در
نتایج پژوهش های این پژوهشگران ذکر شده است ،میتوان به
بازیابی اطالعات و کتاب سنجی ،ثبت اختراعات ،وبسنجی و
جنبههای اجتماعی علوم کتابگداری و اطگالعرسگانی ،عملیگات
کتابخانگگهای ،حرفگگهی علگگم اطالعگگات و کتابگگداری ،انتشگگارات،
کتابگگداری ،مطالعگگات کگگاربران و تکنولگگوژی ،رایانگگهای شگگدن
( ،)Computingعلوم رفتگاری اجتمگاعی ( Socio-Behavioral
 ،)Scienceجنبگههگای مگدیریتی اطالعگات ( Administrative
 )Aspect of Informationو آمگگگگگار و ارتباطگگگگگات
( Communication and Statisticsاشار کرد.
در سگگال  2016در ایگگن زمینگگه پژوهشگگی توسگگط بگگوئیر و
همکاران ( )Bauerانجام شد .آنها  305مقالهی پراستناد وبگاه
علوم بین سالهای  2012-2002را مورد بررسی قرار دادنگد و
نتایج نشان داد که سه موضوع اطالعات سالمت ،علمسنجی و
اینترنت جزء موضوعات پایهی علوم کتابداری و اطالعرسگانی
میباشند ( .)34سانگ و همکارانش ( )Songنیز کلیهی مقاالت
علوم کتابداری و اطالعرسگانی را کگه در فاصگلهی سگالهگای
 2000تا  2019در  18مجله منتشر شده بود ،مورد بررسی قرار
دادند .آنان در این مطالعه سه رویکرد تغییر از کتابخانهی سنتی
به کتابخانهی دیجیتال ،از خدمات کتابخانهای به رفتار کگاربران
و نیز تحوالت مربوط به استفاده از پایگگاه داده در کتابخانگه را
شناسایی کردند .مطالعهی آنان نشان داد تمرکگز پگژوهشهگای

این رشته در آینده بر رسانهها و پایگاه داده خواهد بگود ،ضگمن
اینکه علوم کتابداری به سمت نیازهای کاربران و علم اطالعگات
بر مطالعهی اطالعات و ارزش وجودی آن به عنوان دو شاخهی
مهم این رشته توسعه و گسترش خواهند داشت (.)35

مواد و روشها

این پژوهش از نوع توصیفی بود که با استفاده از ابزارهگای
علگگمسگگنجی و تحلیگگل شگگبکه اجتمگگاعی بگگا روش تحلیگگل
همواژگانی انجام شده است .برای انجگام تحلیگل ده ژورنگال کگه
باالترین شاخص تأثیر ( )Impact Factorرا در وبگگاه علگوم و در
رشتهی علوم کتابداری و اطالع رسانی به خود اختصگا داده
بودند و در مطالعه چانگ ( )Changنیز از آن استفاده شده بود،
برای مطالعه انتخاب شدند (( )8جدول  .)1ژورنگالهگایی کگه
تغییر نام داده بودند ،با اسامی قبلی نیز جستجو شدند .از آنجگا
که بخش کلیدواژهی مؤلفان وبگاه علوم نگاقص بگود ،چنگدین
پایگاه اطالعاتی دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت بگا
توجه بگه جامعیگت بگاالتر پایگگاه اطالعگاتی لیسگتا ()LISTA
استخراج کلیدواژههای مقاالت از این پایگگاه اطالعگاتی انجگام
گرفگگت .مقگگاالت ایگگن ژورنگگالهگگا در بانگگک اطالعگگاتی لیسگگتا
( )LISTAدر بگگازهی زمگگانی  2017-1998جسگگتجو و تعگگداد
 15001نتیجه از نوع مقاالت اوریجینال و کنفگرانس (مقگاالت
مروری از نتایج خارج شدند) ،به شگکل فایگل خروجگی RIS
دریافت و به نرمافزار  SciMAT 1.1.04وارد شد.

جدول  .1ژورنالهای منتخب و تعداد مقاالت بازیابی شده آن

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مجموع

عنوان ژورنال

Scientometrics

Journal of the Association for Information Science and Technology (Previous
title: Journal of the American Society for Information Science; Journal of the
)American Society for Information Science and Technology
Information Processing & Management
College & Research Libraries
Government Information Quarterly
Journal of Documentation
Library & Information Science Research
Information Technology & Libraries
Journal of the Medical Library Association (Previous title: Bulletin of the
)Medical Library Association
Journal of Information Science

تعداد مقاالت
3313
3817
1532
1522
1238
961
792
590
746
490
15001
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آمادهسازی داده
در اولین اقدام مقاالتی که دارای فقط یک کلیدواژه بودند،
از نمونگگهی مگگورد مطالعگگه حگگذف شگگدند کگگه تعگگداد مقگگاالت
باقیمانده به  12420کاهش یافت .سپس برای پاکسازی داده،
کلیدواژه های عگام ماننگد ”،“Research” ،“Data” ،“Analysis
” “White people” ،“Black” ،“Libraryو ماننگگد ایگگنهگگا از
لیست کلیدواژه ها حذف گردید .در ادامهی پاکسگازی داده از
امکانات نرمافزار  SciMATمانند «پیگدا کگردن کلیگدواژههگای
مشابه با فاصلهی مشخص» استفاده و کلیدواژه هگای بگا معنگی

یکسگگگگان ماننگگگگد ”،“Information Seeking Behaviour
”“Information Seeking ،“Information Seeking Behavior
” “Information Seeking Behaviours” ،Behaviorsیگگگا
کلیدواژههای ” “Web” ،“WWWو ” “World Wide Webدر
یک گروه به عنوان یک کلیدواژه درآمدند .بعد از پگاکسگازی
داده مقاالت بیسگت سگال بگه چهگار دورهی زمگانی تقسگیم و
دادههای برای تحلیل و ترسیم دیاگرام اسگتراتژیک آمگاده شگد
(جدول .)2

جدول .2تعداد مقاالت در هر بازهی زمانی
دوره
2005-1998
2010-2006
2014-2011
2017-2015

ترسیم دیاگرام استراتژیک و تحلیل داده
از دیگگگاگرام اسگگگتراتژیک ( )Strategic Diagramبگگگرای
شناسایی توسعه و تغییرات موضوعی استفاده شد .این نمودار
به صورت محور مختصات کگه محگور  xهگا مقگدار مرکزیگت
( )Centralityیگگا میگگزان ارتبگگاط یگگک خوشگگه ( )Clusterبگگا
خوشههای دیگر را نشان میدهد .شاخص مرکزیت از یک سو
میزان قدرت اتصال یک خوشهی موضوعی با بقیه خوشههگای
موضوعی رشته را نشان میدهد و از دیگر سو نشانگر اهمیگت
یک خوشهی موضوعی در توسعهی کگل رشگته اسگت .محگور
yها هم مقادیر تراکم ( )Densityرا نمایان میسگازد .شگاخص
تراکم میزان ارتباط بین گره های داخگل یگک خوشگه و میگزان
توسعهی آن خوشه را نشگان مگیدهگد ( .)10براسگا اینکگه
خوشهها در کدام ناحیه یا ربع دیاگرام استراتژیک واقع شگوند،
به صورت زیر تفسیر میشود (:)5
 .1ناحیهی اول خوشگههگایی را در برمگیگیگرد کگه دارای
مرکزیت و تراکم باالتر از میانگین هسگتند؛ یعنگی هگم ارتبگاط
آن ها با خوشه های دیگر باالست و هم بگین گگرههگای داخگل
خوشه ارتباط زیادی وجود دارد؛ به عبارت دیگر این موضگوعات،
موضوعات اصلی و توسعهیافته در پژوهشها هستند.

تصوير سالمت1400 ،؛ 68-55 :)1(12

تعداد سند
2705
3080
3419
3208

 .2در ناحیهی دوم خوشه هایی که دارای تگراکم بگاال ولگی
مرکزیت کمتر از میانگین هستند ،قرار گرفتهاند .این ناحیگه بگه
ناحیهی موضوعات توسعهیافته و جداشده معروف است.
 .3ناحیهی سوم را خوشههای با مرکزیگت و تگراکم پگایین
تشکیل می دهد .این ناحیه موضوعات در حال ظهور یا رو بگه
زوال را به تصویر میکشد.
 .4ناحیهی چهگارم بگر موضگوعاتی کگه بگرای رشگته مهگم
هستند ،ولی خوب توسعه نیافتهاند داللت میکند.
برای چهار دورهی زمانی ذکگر شگده دیگاگرام اسگتراتژیک
ترسیم و موضوعات نواحی چهارگانگهی دیگاگرام بگه صگورت
جداگانه تحلیل شدند.

یافتهها

نتایج حاصل از تحلیگل تعگداد مقگاالت منتشگر شگده در ده
مجلهی برتر علوم کتابداری و اطالعرسگانی نشگان داد کگه ایگن
ژورنالها در مجموع  15001مقاله در ایگن بیسگت سگال منتشگر
کردهاند که کمترین تعداد در سال  2004و بیشترین تعداد انتشار
مربوط به سگال  2017بگود .رونگد انتشگار مقگاالت رشگد 91/6
درصدی در سال  2017نسبت به سال  1998را نشان داد.

حبیبی و همكاران

شکل  .1فراوانی مقاالت در بازهی زمانی  2017-1998در مجالت منتخب به تفکیک سال

خوشگگههگگای موضگگوعی هگگر دوره بگگا اسگگتفاده از نمگگودار
استراتژیک ترسیم شد تا موضوعات توسگعهیافتگه ،حاشگیهای،
اصلی و رو به زوال هر دوره نمایان شود.

شکل  .2دیاگرام استراتژیک دورهی اول ()2005-1998

دورهی اول ( :)2005-1998همگگانطگگور کگگه از دیگگاگرام
برمی آید (تصویر  )2بزرگ ترین خوشههگای ایگن دوره شگامل
 Bibliometrics ،Information Retrievalو  Librariesمیباشگد
کگه در ناحیگگهی اول محگگور مختصگگات بگگوده؛ یعنگگی بگگاالترین
مرکزیت و تراکم را به خود اختصا دادهاند.
در ربع دوم این دوره خوشه های XML ،Bioinformatics
و  Information Literacy, College Teachersبگگه عنگگوان
موضوعاتی هستند که به صگورت مجگزا از سگایر موضگوعات
علگگوم کتابگگداری و اطگگالعرسگگانی توسگگعه یافتگگهانگگد و توجگگه
پژوهشگران را به خود جلب کرده اند .در ربع سوم خوشههای
 Mathematical Models ،Collection- Developmentو
 Scientific Literatureبه عنوان موضوعات نوظهگور یگا روبگه

زوال ( )Emerging or Declining Topicsمطرح میشگوند .در
ربع چهارم موضوعات پایهی رشته وجود دارند که میتوان بگه
خوشههگای  Information Technology ،Websitesو Databases
اشاره کرد.
بررسی خوشهها نشان میدهد که در خوشهی توسعهیافتگه
 Information Retrievalبگگزرگتگگرین گگگره بعگگد از گگگره
 Information Retrievalگگگره  Information Scienceبگگود و
بقیهی گره ها بیشتر مربوط به جستجوی پایگاههای اطالعگاتی،
اینترنت ،وب و همچنین موتورهای جستجو بودند .در خوشگه
 Bibliometricsقویترین ارتباط بگا  Citation Indexesاسگت
که دومین گره از نظر بزرگی بعد از گره  Bibliometricsبود.
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شکل  .3دیاگرام استراتژیک دورهی دوم ()2010-2006

دورهی دوم ( :)2010-2006خوشه های بزرگ بگا میگزان
مرکزیت و تراکم باال در ربع اول واقع شدهاند که خوشههگای
 Information Retrieval ,Citation-Analysisو Knowledge
 Managementبا بیشترین مقاالت ،موضوعات توسگعهیافتگه را
در کتابداری و اطالعرسانی در ایگن دوره در برمگیگیرنگد .در
خوشگگهی  Information Retrievalگگگرههگگای Information
 Information Science ،Retrievalو Information Resource
 Managementبه ترتیب بگا  555 ،795و 340مقالگه بیشگترین
پژوهشهگا را بگه خگود اختصگا داده بودنگد .در ایگن دوره
خوشهی  Citation-Analysisجگایگزین  Bibliometricsشگده
است که گره  Bibliometricsاز نظر اندازه به دومین گره ایگن
خوشه بعگد از گگره  Citation-Analysisتبگدیل شگده اسگت.
قگگویتگگرین ارتبگگاط بگگین گگگرههگگای ،Citation-Analysis

 Bibliometricsو Impact Factorبود .از دیگر خوشههای این
ناحیگگگه  Human Computer Interactionو Text Mining
بودند .ربع دوم خوشه های توسعهیافتگهی مجزاشگده را نشگان
می دهد که در آن خوشههگای ،Library-Reference-Services
 Nanoscience ، Internet in Educationو  XMLوجود دارد.
بگگزرگتگگرین خوشگگههگگای ربگگع سگگوم شگگامل Theory of
 Online Searching، Knowledgeو End User Searching
بود که در واقع موضوعات جدید ظاهر شگده را نشگان داد .در
ربگگع چهگگارم بگگزرگتگگرین خوشگگه ، Computer Networks
 Access to Information ،Algorithmsو  Databasesقگگرار
داشتند که با وجود ارتباط با خوشههگای دیگگر ،انسگجام بگین
گگره هگای ایگن خوشگه پگایین اسگت و از موضگوعات پایگهای
محسوب میشود.

شکل  .4دیاگرام استراتژیک دورهی سوم ()2014-2011
تصوير سالمت1400 ،؛ 68-55 :)1(12

حبیبی و همكاران

دورهی سوم ( :)2014-2011در ربع اول همانطوری کگه
در شکل  4قابل مشاهده اسگت ،خوشگهی Citation-Analysis
نسبت به دوره هگای قبگل رشگد بیشگتری داشگته و تبگدیل بگه
بزرگترین و توسعهیافتهترین خوشه در این دوره شده اسگت.
خوشگههگای  Medical-Librarians ، Internetو Internet in
 Public Administrationبا درجهی مرکزیت و تراکم بگاال بگه
عنوان بزرگترین خوشههای این ربع مورد توجه پژوهشگگران
بودنگگد .در خوشگگهی  Citation-Analysisبگگزرگتگگرین گگگره
 Bibliometricsو بعگگد از آن بگگه ترتیگگب گگگرههگگای Citation-
 Scientometrics ،Analysisو  Serials Publicationبودنگگگد.
گره  Information Retrievalبزرگترین گره خوشگه Internet
با تعداد  480مدرک ) (Documentو بعد از آن گگره Internet
و گره  Information Seeking Behaviorبه ترتیگب بگا  291و

 176مگگدرک بودنگگد .بیشگگترین ارتبگگاط دو گگگره  Internetو
 Information Retrievalبا  Search Enginesبود .در خوشهی
 Internet in Public Administrationنیز بیشگترین ارتبگاط بگا
گگگگره  E-Governmentبگگگود .در ربگگگع دوم خوشگگگههگگگای
 Recommender Systems ،Authorship- Collaborationو
 Ratings and Ranking of Universities and Collegesقگرار
داشگگتند کگگه بگگه صگگورت مجگگزا توسگگعه یافتگگهانگگد .در ربگگع سگگوم
 Electronicو
Information
Resource
Searching
 Bibliographic Citationsبه عنوان خوشههای این ناحیه بودنگد و
در ربگگع چهگگارم نیگگز خوشگگههگگای  Databasesِ ،Classificationو
 Cluster Analysisبه عنوان موضگوعات پایگهی رشگته بگا تگراکم
پایین قرار داشتند.

شکل  .5نمودار استراتژیک دورهی چهارم ()2017-2015
دورهی چهگگگارم ( :)2017-2015خوشگگگههگگگای Citation-

،World Wide Web ،Analysis
 Servicesو  Internet in Public Administrationبزرگتگرین
خوشههای این دوره هستند که همگی در ناحیگهی یگک قگرار
داشتند و به عنوان توسعهیافتهترین موضوعات رشته محسگوب
م گیشگگدند .در خوشگگهی  Citation-Analysisبگگزرگتگگرین گگگره
 BIBLIOMETRICSبا  567مقاله بود و بعد از آن بگه ترتیگب
 Scientometrics ،Citation-Analysisو  Impact Factorبگگگا
 285 ،505و  141مقاله در ردههای بعدی بودند .در خوشگهی
 World wide webگرههای Social ،Information Retrieval
 World Wide Web ،Mediaو Information Seeking
Online Information

 Behaviorبگگگه ترتیگگگب بگگگا  152 ،196 ،343و  142مقالگگگه
بزرگترین گرههای خوشه بودند.
در ربع دوم نیز خوشههگای  Open Access Publishingو
 Sentiment Analysisبه عنوان خوشگههگایی کگه بگه صگورت
مجزا توسعه یافتهاند ،حضگور دارنگد .در ربگع سگوم خوشگهی
 Social Networksو در ربع چهارم این دوره نیز خوشگههگای
 Natural language processingو همچنگین  Metadataقگرار
داشتند.
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تحوالت موضوعی در پژوهشهای بیست سالهی علوم کتابداری و اطالعرسانی :یک مطالعهی همرخدادی واژگان

بحث

خوشگگهی بازیگگابی اطالعگگات ( )Information-Retrievalو
موضوعات مربگوط بگه آن در بگازهی زمگانی اول و دوم جگزء
خوشههای با مرکزیت و تراکم باالست که در بازههگای زمگانی
بعدی از تعداد مقاالت آن کاسته شده و در خوشههگای دیگگر
قرار گرفته است ،با این حال به عنوان بزرگتگرین گگره در آن
خوشهها همچنان جزء موضگوعات مگورد توجگه پژوهشگگران
بوده و مرکزیت باالی آن نشاندهندهی ارتباط این موضگوع بگا
موضوعات دیگر علوم کتابداری و اطالعرسانی اسگت ( .)5در
نتایج پژوهشگرانی که مطالعاتی در ایگن بگازهی زمگانی انجگام
دادهاند ،موضوع بازیابی اطالعات از موضوعهای مگورد توجگه
پژوهشگران بود ،ولی از بازهی آخر یعنی  2010تا  2014جزء
کلیدواژهای باالی مقاالت نبود ( .)24-21 ،8 ،4یکی از دالیل
کاهش پژوهش های بازیگابی اطالعگات در علگوم کتابگداری و
اطالع رسانی به دلیل ماهیت بین رشگتهای بگودن آن اسگت (،8
 )30که مگورد توجگه پژوهشگگران علگوم کگامپیوتر و فنگاوری
اطالعات قرار گرفته است و با دیجیتالی شدن ذخیره و بازیابی
اطالعات و استفاده از شیوههای نوین هگوش مصگنوعی ماننگد
دادهکاوی و متنکاوی در این حگوزهی موضگوعی ( ،)36سگهم
پژوهشگران علوم کتابداری و اطگالعرسگانی در ایگن موضگوع
کمتر شده است.
خوشهی کتابسنجی ( )Bibliometricsدر هر چهگار دوره
با مرکزیگت و تگراکم بگاال حضگور دارد .بگا ایگن حگال تعگداد
پژوهشهای مرتبط بگا آن در دورهی دوم کگاهش پیگدا کگرده،
ولی در دورههای سوم و چهارم تغییر چندانی نداشته است که
این نتایج با پژوهشهای قبلی مشابه بگود (.)37 ،24-21 ،8 ،4
در دورهی اول وزن بیشگگترین هگگمرخگگدادی کتگگابسگگنجی
( )Bibliometricsبا گگره  Citation indexesو Productivity-
) (Journalsبود که جهت پژوهش های ایگن دوره در موضگوع
 Bibliometricsرا مشخص میکنگد ،ولگی در دورهی دوم کگه
 Citation Analysisدر مرکگگز خوشگگه قگگرار گرفتگگه ،بیشگگترین
همرخدادی با گرههای  Citation Indexes ، Bibliometricsو
 Impact Factorبوده است که این روند در دورههای بعگد نیگز
ادامه یافته است .تغییرات هم رخدادی گره های ایگن خوشگه و
همچنین مرکز خوشه ،نشاندهندهی تغییر در رویکرد مطالعات
ارزیابی انتشارات از ارزیابی کمی به ارزیابی کیفی بود .هرچند
ایرادهای مربوط به استفاده از شاخصهای استنادی ( )38برای
ارزیابی کیفی انتشگارات بگین پژوهشگگران علگوم کتابگداری و
اطگگالعرسگگانی ادامگگه دارد .دلیگگل تغییگگر ایگگن رویکگگرد در
پژوهشهای این خوشه میتواند به ظهور دو بانگک اطالعگاتی
استنادی  Google Scholarو  Scopusدر سال  2004باشد کگه
باعث افزایش توجه پژوهش های مربوط به موضگوع Citation
و شاخص های مربوط بگه آن شگد ( .)39بگا وجگود توسگعهی
موضوعات  Bibliometricsو  ،Citation Analysisموضوعات
تصوير سالمت1400 ،؛ 68-55 :)1(12

مربوط به وبسنجی و خوشه ” ”Webometricsکه در دورهی
زمانی دوم در ربع چهگارم و چسگبیده بگه محگور تگراکم قگرار
داشت ،از ربع چهارم به ربع سوم به عنوان موضگوعات رو بگه
زوال منتقگگل شگگده اسگگت و در مقابگگل خوشگگهی ”Sentiment-
” Analysisاز دورهی سوم در ربع دوم ظاهر شگده اسگت .بگه
نظر میرسد ظهور رسانهها و شبکههای اجتماعی که منجر بگه
اقبال عمومی به استفاده از آنها شده ( )40باعث تغییگر رونگد
پژوهش هگا از  Webometricsبگه  Sentiment-Analysisشگده
است.
در دورهی اول خوشگگهی سگگواد اطالعگگاتی (Information-
 )Literacyدر ربع دوم به عنوان موضوعاتی که به دلیل ارتباط
کم با خوشه های دیگر از موضوعات توسعهیافتگه ولگی مجگزا
بوده است .موضوعات ایگن خوشگه در دورههگای بعگد بیشگتر
مورد توجه قرار گرفته به طگوری کگه در دورهی دوم در ربگع
اول و در خوشگگهی  Knowledge Managementظگگاهر شگگده
است و باالخره در دورهی سوم و چهگارم در ربگع چهگارم بگه
عنوان موضوعات پایه-ی علوم کتابگداری و اطگالعرسگانی بگه
صورت یگک خوشگه بگا مرکزیگت  Information-Literacyدر
آمده است و تعگداد پگژوهشهگای  Information-Literacyدر
هر دوره نسبت به قبل روند افزایشی را نشان میدهد .با نگگاه
به گگره هگای خوشگه  Information-Literacyمگیتگوان رونگد
تحوالت این موضوع را از آشنایی با کتابخانه و یافتن منابع در
کتابخانه به جستجوی آنالین و آشنایی با مهارتهای جسگتجو
در بانکهای اطالعاتی رصد کرد .به نظر میرسد بگا توسگعهی
فناوری اطالعات کم شدن نقش کتابدار به عنوان واسط بگرای
جستجوی منابع اطالعاتی ،نیاز به آموزش کاربر نهگایی ( End
 )Userبگگرای دسترسگگی بگگه اطالعگگات از طریگگق سیسگگتمهگگای
اطالعاتی جدید منجر به افزایش پژوهشهای این موضگوع در
دورههای بعد شده اسگت ( )41و یافتگههگای پگژوهش سگانگ
( )Songو همکاران هم دربارهی تغییر رویکرد مطالعات علگوم
کتابداری و اطالع رسگانی ایگن مگورد را تأییگد مگیکنگد (.)35
پگگژوهشهگگایی نیگگز بگگرای تغییگگر نقگگش کتابگگداران از واسگگط
اطالعرسانی به آموزشدهندهی سواد اطالعگاتی از دورهی دوم
شگگروع شگگده اسگگت ( .)42هگگمزمگگان بگگا افگگزایش توجگگه بگگه
پژوهش های سواد اطالعاتی (از دورهی زمانی دوم) دو خوشه
 End User Searchingو  Online Searchingدر ربگگع سگگوم
دیگاگرام بگه عنگوان موضگوعات در حگال ظهگور ( Emerging
 )Topicsظاهر شدهاند و در همرخدادی با گره  Cognitiveبگه
مطالعگگهی ویژگگگیهگگای کگگاربران بگگرای تسگگهیل ارتبگگاط بگگا
سیستمهای اطالعاتی پرداختهاند.
بگگا افگگزایش دسترسگگی عمگگوم بگگه اطالعگگات از طریگگق
اینترنت و وب ،پژوهش های مربوط به دولت الکترونیگک
( )e-Governmentنیز افزایش یافته ( )43و موضوعات مربوط
در پژوهش های علوم کتابداری و اطالعرسگانی از دورهی دوم
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در خوشگهی  Internet in Public Administrationو در ربگع
اول دیگگاگرام اسگگتراتژیک ظگگاهر شگگده اسگگت .پگگژوهشهگگای
خوشگگهی  Internet in Public Administrationدر دورهی
سوم نیز در ربع دیاگرام موضگوعات توسگعه یافتگه افگزایش
داشته است  ،ولی در دورهی سوم تعداد پژوهش های ایگن
خوشگگه کمتگگر شگگده اسگگت کگگه مطالعگگه ی آلکایگگده مگگون ز
(  )Alcaide– Muñozنیگگز کگگه بگگه مطالعگگهی تحگگوالت
 e-Governmentاز سال  2000تا  2016پرداخته است ،کاهش
پژوهشها را از سال  2013تأیید میکند ( .)44به نظر میرسد
توسعه و پیشرفتهای فناوری اطالعات منجر به تسهیل دولت
الکترونیک شده و باعث کاهش مسائل مربوط به این حگوزه و
در نتیجه کاهش توجه پژوهشگران گردیده است.
موضوعات حوزهی علگوم کگامپیوتر و فنگاوری اطالعگات در
دورهی اول ماننگگگگد  Databases ،Information Technologyو
 Websitesجزء خوشههای توسعهنیافتگه در ربگع چهگارم قگرار
داشگگتند و بگگا وجگگود تگگراکم پگگایین در ایگگن ناحیگگه ،ارتبگگاط و
همرخدادی باال با دیگر خوشهها داشگتند کگه نشگانگر فراگیگر
بودن تأثیر این موضوعات بر سایر موضوعات علوم کتابگداری
و اطالعرسانی بود ( .)45در دورههای بعگدی نیگز موضگوعات
دیگر این حوزه به صورت خوشههگای جدیگد بیشگتر در ربگع
اول و چهارم ظاهر شده اند که نشگانهی ارتبگاط هگمرخگدادی
بیشتر این موضوعات با سگایر موضگوعات علگوم کتابگداری و
اطالعرسانی است .در دورهی اول گره  Internetبگزرگتگرین
گره خوشه  Websitesبود و گرههای Human ،Data Mining
 Computer Interactionو  Machine Learningاز گگگرههگگای
کوچک ایگن خوشگه در ایگن دوره بودنگد کگه در دورهی دوم
 Human Computer Interactionبه عنوان یک خوشه در ربگع
اول دیگگاگرام ظگگاهر شگگده اسگگت .بگگا توسگگعهی نگگرمافزارهگگا و
بانک های اطالعاتی مورد استفاده کاربران ،نیاز به بررسی بیشتر
تعامل کاربران با این سیستمهگا بگرای تصگحیو و بهینگهسگازی
رابطهای کاربری باعث افزایش توجه بگه ایگن پگژوهشهگا در
علوم کتابداری و اطالعرسانی شده اسگت ( .)46بگا ایگن حگال
پژوهشهای این حوزه در دورهی سوم و چهگارم کمتگر مگورد
توجه قرار گرفته است و برای دانستن دلیل این تغییگرات نیگاز
بگه مطالعگه بیشگتر علگمسگنجی حگوزهی Human Computer
 Interactionوجود دارد .از دیگر موضگوعات حگوزهی علگوم
کگگامپیوتر وفنگگاوری اطالعگگات ،پگگژوهشهگگا در موضگگوعات
 Machine Learningو  Data Miningدر دورههای بعدی نیگز
بیشتر توسعه پیدا کگرده اسگت بگه طگوری کگه در دورهی دوم
خوشگگه  Text Miningدر ربگگع اول دیگگاگرام قگگرار داشگگت و
گرههای مهم آن  Machine Learningو Sentiment Analysis
بودند .گره  Data Miningبه دلیل هگمرخگدادی بگا گگرههگای
خوشگگه ” “Information-Retrievalدر ایگگن خوشگگه و در ربگگع
اول بودند که به معنی ارتباط ایگن موضگوعات بگا موضگوعات

دیگر در پژوهشهای علوم کتابداری و اطالعرسانی میباشد و
یافتگگههگگای سگگیگونزا گگگوزمن ( )Siguenza-Guzmanدر یگگک
مقالهی مگروری ایگن توسگعه را تأییگد مگیکنگد ( .)47در دور
چهارم گرههای  Data Mining ، Machine Learningو Text
 Miningبه عنوان گرههای بگزرگ خوشگه “Natural Language
” Processingدر ربع چهارم دیاگرام درآمدهاند .به نظر میرسد
بین کاهش تعگداد پگژوهش هگای حگوزهی بازیگابی اطالعگات
( )Information-Retrievalو انتقگگال موضگگوعات Machine
 Learningبه ربع چهارم ارتباط وجود داشته باشد.
کیفیت نتایج حاصل از خوشهبنگدی و اسگتفاده از دیگاگرام
استراتژیک برای بررسی تحوالت موضگوعی یگک حگوزه ،بگه
عوامگگل متعگگددی ماننگگد نگگوع کلیگگدواژههگگای مگگورد اسگگتفاده
(کلیدواژهی نویسنده ،کلیگدواژهی براسگا تگزارو و ) ...و
نحوهی انتخاب مقاالت بستگی دارد .بر این اسا مهگمتگرین
محدودیت این پژوهش را میتوان محدود کردن مقگاالت ایگن
پژوهش به مقاالت ده عنوان از مجالت با شاخص تأثیر بگاالی
علوم کتابداری و اطالعرسانی عنوان کرد (.)49،48

نتیجهگیری
استفاده از دیاگرام استراتژیک بهتر از روشهای دیگر مانند
استخراج کلیدواژهها و شمارش تعداد آنها توانست تحگوالت
موضوعی صورت گرفته در چنگد دورهی زمگانی را شناسگایی
کنگگد .ایگگن مطالعگگه س گؤاالت جدیگگدی ماننگگد دالیگگل کگگاهش
موضوعات  Information Retrievalرا در سالهای اخیر پیش
می آورد که نیاز به پژوهش های بیشگتر مبتنگی بگر موضگوعات
خا برای پاسخ به این سؤال را میطلبد .بازیگابی اطالعگات
مهمترین دغدغهی پژوهشگران علوم کتابداری و اطالعرسگانی
است که در طول بیست سال اخیر همچنان در صگدر موضگوع
پژوهش های این رشته قرار داشته است .مطالعگات مربگوط بگه
تولیدات علمی شامل کتاب سنجی ،تحلیگل اسگتنادی ،ضگریب
تأثیر و نمایه هگای اسگتنادی همچنگان جایگگاه مسگتحکمی در
مطالعات علگوم کتابگداری و اطگالعرسگانی دارنگد و رویکگرد
پژوهشهای آن به سمت مطالعات کیفی سوق پیدا کرده است.
مگگتنکگگاوی و شگگاخص تحلیگگل احساسگگات (Sentiment-
 )Analysisدر پژوهشهای اخیر مورد توجه قرارگرفتگه اسگت
و احتماالا در آینده شاهد رشد مطالعات مربوط بگه آن باشگیم.
توجه بگه مطالعگات سگواد اطالعگاتی بگا رویکگرد شگناختی از
موضوعات در حال ظهور است .این موضوع بگه ویژگگیهگای
کگگاربران و روشهگگای تسگگهیل ارتبگگاط آنگگان بگگا سیسگگتمهگگای
اطالعاتی اشاره دارد .موضوعات مرتبط بگا دولگت الکترونیگک
در پژوهشهای علگوم کتابگداری و اطگالعرسگانی گسگترش و
توسعه یافته است.
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پایان نامه دورهی کارشناسی ارشگد کتابگداری و اطگالعرسگانی
دانشگگگاه علگگوم پزشگگکی و خگگدمات درمگگانی تبریگگز بگگا کگگد
. میباشدIR.TBZMED.REC.1395.125

تضاد منافع
.هی گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد

تقدیر و تشكر

نویسندگان مراتگب تشگکر خگود را از معاونگت پژوهشگی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز بگه خگاطر بررسگی رونگد اجگرای
.پژوهش و حمایت از اجرای درست مطالعه اعالم میدارند

پیامدهای علمی پژوهش

بیشگگترین تأکیگگد در حگگوزهی علگگم و فنگگاوری مربگگوط بگگه
کتابخانگگه و مراکگگز اطگگالعرسگگانی بگگر روی ذخیگگره و بازیگگابی
 سیاستگذاران توسگعهی کتابخانگههگا اعگم از.اطالعات است
 تحگت وب یگا فیزیکگی بایگد بگه توسگعه، عمومی،دانشگاهی
.سیستم های ذخیره و بازیابی کارآمدتر و آسانتر توجه نماینگد
در برنامههای درسی رشتهی کتابداری و اطالعرسانی پزشگکی
توجه بیشتر روی درو ذخیره و بازیگابی اطالعگات و سگواد
.اطالعاتی با رویکرد شناختی باید باشد

مالحظات اخالقی
نویسندگان به منظور رعایت اصگول اخالقگی پگژوهش بگه
 این مقاله برگرفته از.تمامی منابع مورد استفاده استناد نمودهاند
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