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Abstract 

Introduction: Knowledge organization is one of the old and basic topics of knowledge and 

information science. The aim of this study is to conduct a scientific mapping of 

knowledge organization based on author co-citation analysis. 
Methodology: The type of research was applied by the citation analysis method. The research 

records are compiled based on all articles in the two journals of Knowledge 

Organization and Cataloging and Classification Quarterly and keywords related to the 

field of knowledge organization indexed in Web of Science database from 1900 to 2019. 

Finally, 17,950 records were analyzed in full with plain text format. The total number 

of citations was 360143. In this study, cuts were made for authors who received 130 

citations and more, numbering 178; therefore, a 178 by 178 matrix was used to draw the 

co-citation network and the authors’ co-citation network was drawn. Then  the created 

symmetric matrix was transformed into a correlation matrix. To draw a matrix BibExcel 

software, to analyze co-citation networks UCINET software, to draw co-citation grid 

VOSviewer software, to draw a dendrogram diagram SPSS software and to draw a 

strategic chart Excel software were used. 

Findings: The findings show that Horland was highly productive and Salton has highly cited 

articles in the field of knowledge organization. Robertson and Salton also have the 

most co-citations in this area. The intellectual structure of the field of knowledge 

organization consists of 11 main clusters. The largest cluster (cluster 4) consists of 36 

researchers dedicated to information retrieval. After that, cluster 1 with 35 authors, 

which is in the subject of seeking behavior-information retrieval. Categories 10 and 

11 also have 18 researchers each, covering topics such as cataloging and classification, 

and knowledge organization. Cluster 9, with seven authors is the smallest cluster that 

deals with the subject of scientometrics. Combined clusters, scientometrics, ontology, 

and cataloging  and classification have the highest density. Information retrieval and 

knowledge organization clusters also have the highest centrality. 

Conclusion: The creation of a co-citation  network among the authors of the knowledge 
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organization shows the intellectual connection between the authors. Not all prolific 

writers in this field are necessarily well-known authors. Issues of information 

retrieval, information behavior, and knowledge organization play an important role in 

knowledge organization research. Highly productive and high cited authors also cite 

a more effective presence on the scientific map. The co-citation analysis of the authors 

can show the most influential authors and the relationships between them. These 

analyzes can be used in macro-policies and policy-making. 

Keywords: Scientometrics, Knowledge Structure, Citation Analysis, Co-citation Analysis, 

knowledge Organization 
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 ی استناد هم   ل ی دانش در جهان: تحل   ی سازمانده   ی ها و پنهان پژوهش   دا ی روابط پ 

 

 4اکبر خاصهلی ، ع3، ثریا ضیایی 2، فرامرز سهیلی 1پور امید علی 

 9/12/99: رشیپذ خیتار             29/4/99: افتیدر خیتار

 

 چکیده 
 آشکارسازی رود. هدف پژوهش حاضرشمار میرسانی بهسازماندهی دانش از مباحث قدیمی و اساسی کتابداری و اطالع  مقدمه:
 است.  دانش در جهان یدهو پنهان پژوهشگران سازمان  دایروابط پ

 یرکوردها شده است.  انجام  استنادی سنجی و با روش تحلیل همکاربردی است که با رویکرد علمع پژوهش  و نشناسی:  روش

 قلمرومرتبط با    یها دواژه یو کل   بندینویسی و رده فصلنامه فهرستو    سازماندهی دانشهای دو مجله  مقاله  هی کل  یپژوهش بر مبنا

 صورتبهرکورد    17950  در نهایت  است.  شده یگردآور  2019تا    1900  یاهعلم در سال   بگاه شده در و  هیدانش نما  یسازمانده

در این پژوهش، نویسندگانی   بود.   360143تعداد کل استنادها    قرار گرفت.   موردبررسی    plain textبا فرمت    مأخذکامل همراه با  

ا  130که   این  تعداد  که  قرار گرفتند  مطالعه  مورد  بودند،  دریافت کرده  بیشتر  و  به  178اد  فراستناد  بود.  ترسیم شبکه  نفر  منظور 

ماتریس  هم از  نویسندگانهمو شبکه  استفاده    178در    178استنادی  به  شد  م یترس  استنادی  ایجادشده  متقارن  ماتریس  ادامه  . در 

نرم از  ماتریس  ترسیم  برای  شد.  تبدیل  همبستگی  شبکهماتریس  تحلیل  برای  اکسل،  بیب  همافزار  نرمهای  از  ار فزا استنادی 

افزار اس.پی.اس.اس و از نرم  دندروگرامافزار ووز ویور، برای ترسیم نمودار  استنادی از نرم، برای ترسیم شبکه همنتیآیسو ی

 افزار اکسل استفاده گردید. برای ترسیم نمودار راهبردی نیز از نرم

  و  روبرتسون   چنین زوجان هستند. همدانش در جهسازماندهی  پراستنادترین پژوهشگر    و سالتون  ترینپرتألیف  یورلند  ها:یافته 

بیشترین  سالتون یازده خوشه اصلی تشکیل  یساختار فکراست.    استنادیهم  دارای  از  ترین شده است. بزرگسازماندهی دانش 

ه نخست با  ازآن، خوش است که به موضوع بازیابی اطالعات پرداخته است. پسوشش پژوهشگر خوشه )خوشه چهارم( شامل سی

ـ یسنده است که با موضوع رفتار اطالعوپنج نو سی یازده نیز هرکدام دارای بازیابی اطالعات آمده است. خوشه  یابی  های ده و 
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اند. خوشه نه با هفت نویسنده  و سازماندهی دانش پرداخته  بندینویسی و رده های فهرستهجده پژوهشگر است که به موضوع

نویسی و فهرست شناسی سنجی، هستیهای ترکیبی، علمخوشهاخته است. سنجی پردمه موضوع علترین خوشه است که بکوچک

 و سازماندهی دانش دارای باالترین مرکزیت هستند.  های بازیابی اطالعات بندی دارای باالترین تراکم و خوشهو رده 

 است. قلمرو این نویسندگان فکری میان ارتباط دهندهنشان سازماندهی دانش، نویسندگان میان هم استنادی  پیوند ایجاد:  نتیجه 

های بازیابی اطالعات، شوند. موضوعنمی محسوب نویسندگان پراستناد جزء لزوماً سازماندهی دانش، پرانتشار نویسندگان همه

اطالع پژوهشرفتار  در  پررنگی  نقش  دانش  سازماندهی  و  دارند.  یابی  دانش  سازماندهی  پهای   د،پراستنا و رانتشارنویسندگان 

ترین نویسندگان و روابط بین تواند مهمتحلیل هم استنادی نویسندگان، می  .دارند استنادی هم علمی نقشه در مؤثرتری حضور

 های کالن بهره برد. گذاریتوان در سیاستها میها را نمایش دهد. از این تحلیلآن

 سازماندهی دانش نادی، استهم تحلیل، استنادیسنجی، ساختار دانش، تحلیل علمها: کلیدواژه 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله 

سازماندهی دانش در دنیای امروز اهمیت، تنوع و گسترش بیشتری یافته است و مطالعه در خصوص  

 در شود.  شناسی محسوب میهای مهم در علم اطالعات و دانش های مختلف آن همواره یکی از زمینه جنبه 

  ی برا   در واقعدهد.  ی دانش را نشان م  یسازمانده  اندازچشماز    ئیجز  یریمنتشرشده تنها تصو  یهاپژوهش 

مقاله   پژوهشگران مرور  با  که  است  شخصدشوار  دیهای  بتوانند  ا  یکل  ید ی ،  کنند.   نه یزم  ن یاز  کسب    را 

استنادی است که بر ها تحلیل هم یکی از این روش  کمک کنند.  ازین  نی ا  هب توانند  میسنجی  علم  یهاروش

. 3استنادی نویسندگان و تحلیل هم   2استنادی مدارک، تحلیل هم1تاستنادی مجالحلیل هم باشد: تچند نوع می

آید که در فهرست  دست میاز طریق شمارش فراوانی آثاری از نویسندگان به   استنادی نویسندگانتحلیل هم 

اثر مورد استناد قرار گرفته    نویسندگان به ین  اند. شمارش استنادها اغلب برای تعیین تأثیرگذارترمنابع یک 

می تحلیل.  رودکار  روش  این  از  تجزیه یکی  که  هم وتحلیل  های  است  می استنادی  نظر  برای  رسد  به 

به  ایرانی  تحلیل  پژوهشگران  این  نیست.  شده  شناخته  کامل  خوبطور  تصو  یعملکرد  به    دن ی کش  ر یدر 

 ;White & Griffith, 1981  McCain, 1990دارد )های دانش  قلمرو   ترسیم نقشهو  ی  علم  یفکر  یساختارها

2018; Hou, Yang, & Chen, Bu, Wang, Huang, Che, & Huang, Jeong, Song, & Ding, 2014; 

 ,White)  پرداخته استناد شده    سندگان ی جفت نو  ن یب  یو اجتماع  یشناخت  یها به مطالعه قرابت و    (2018 ;2018

.  ( Borner, Chen, & Boyack, 2003)   رودیمبه کار    نهیزم  کی  یدرک ساختار فکر  یمعموالً برا  و  (2003
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 شناســایی  را  موضوع خــاص  یــک  اصلــی  هایخوشه   و  مفاهیــم  تــا  کنــدمی  کمــک  مــا  بــه  روش  ایــن

  خاصه )  نماییم  کسب   مناســبی   بینــش  و   داده   قــرار  مورد بررسی  را   زمــان  طــول   در   هاآن   تغییــر  و  کــرده 

بهتر ساختارهای  این تحلیل شبکه اجتماعی و دیداری ه بر  عالو  (.1397  سهیلی،   و به درک  نیز  سازی علم 

تواند ساختار تأثیرگذاری در استنادی در مقایسه با تحلیل استنادی مینماید. تحلیل هماستنادی کمک میهم

 وند. چنینی آشکار شاین  ها و مواردیک حوزه خاص را شناسایی نموده و روابط بین نویسندگان، مجله 

 میو ترسی  فکر  نهیزم  ،ساختاربا توجه به اهمیت، ماهیت و وسعت قلمرو سازماندهی دانش، بررسی  

علمی دیداری   .است  ی ضرور  آن   نقشه  و  اجتماعی  شبکه  بهتر ساختارهای  تحلیل  به درک  نیز  علم  سازی 

به  نماید.  کمک می  استنادیهم دارد  پژوهش حاضر قصد  هم بنابراین  پژوهش استنادبررسی روابط  های  ی 

های آینده این عرصه  گذاریدانش بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نقش مهمی در سیاست  سازماندهی

شود پژوهشگران بینش بهتری نسبت به این موضوع داشته باشند. با توجه به آنچه بیان شد،  داشته و موجب می

 اند از: های پژوهش عبارتپرسش

نویسندگان مقاتوزیع   -1 برفراوانی  استنادهای دریافتی  اساس تعداد مقاله   الت سازماندهی دانش  ها و 

 چگونه است؟ 

 استنادی نویسندگان مقاالت سازماندهی دانش چگونه است؟ شبکه هم  -2

ها و نویسندگان تأثیرگذار  استنادی نویسندگان مقاالت سازماندهی دانش و موضوعهای همخوشه  -3

 هر خوشه چگونه است؟ 

را -4 نمودار  به  توجه  بلوغ خوشه   هبردی،با  مقاالت سازماندهی  های هم وضعیت  نویسندگان  استنادی 

 دانش چگونه است؟ 

 مرور پیشینه پژوهش 

ها و موضوعات مختلفی به کار رفته است. این روش نخستین بار  استنادی در رشته روش تحلیل هم

ومی این روش ی مفهمبان  2، اسمال و گریفیت 1974. در سال  شد  یمعرف   1توسط هنری اسمال   1973در سال  

عنوان  را به ، تحلیل هم استنادی نویسندگان  1981و بلور گریفیت در سال    3ت یهاوارد وارا تحکیم بخشیدند و  

تدریج ، به این شیوه با معرفی  .  کردند  یمختلف معرف  یهاحاکم بر رشته   ینگاشت ساختار فکر  ی برا  یروش

ت. در اینجا به چند  رای انجام آن معرفی گشتلفی بهای مخرواج بیشتری یافت و روش میزان استفاده از آن  
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 پردازیم: های انجام شده مینمونه از پژوهش 

( نقشینه  به ترسیم1393دانیالی و    بازیابی     برجسته  نویسندگان  استنادیهم   نقشه  ( در پژوهش خود 

م واژگانی را  ساختار فکری رفتار اطالعاتی بر اساس ه(  1394)  پرداختند. سهیلی، شعبانی و خاصه  تصویر

سهی و  خاصه  کردند.  هم 1397)  لیبررسی  تحلیل  از  استفاده  با  به  (  در چشم   میترساستنادی  پژوهش  انداز 

و    یساختار فکر(  1398)  مختارپور، حیدری و زوارقی.  پرداختند  وابسته   ی سنجش  هایموضوع و    یسنجعلم

به    (1399)  اللهی دادند. دانش و نعمت را مورد بررسی قرار    رانیشناسی ادانش روند تکامل علم اطالعات و  

دانش پرداختند.  دانش  سازماندهی  فکری  ساختار  مصورسازی  و  به  1399)  بررسی  خود  پژوهش  در  نیز   )

بو، وانگ، . در پژوهشپرداخت  سازماندهی دانش در جهانهای موضوعی  گرایش از کشور:  های خارج 

و چه  فراداده 2017)  1هوانگ  مقاالت  استنادی  هم  روابط  دادند.  2(  قرار  بررسی  مورد  و   را  دوویدی  شیه، 

به  2018)  4هو، یانگ و چن   های اجتماعی پرداختند.استنادی مقاالت شبکه به تحلیل هم   (2017)  3یانگ  )

 5استنادی پرداختند. خاصه، سهیلی و چلک شناسی با روش هم بررسی روندهای نوظهور علم اطالعات و دانش 

استنادی ( به تحلیل 2018)  6ورما  ردند.گان قلمرو آی متریکس را بررسی ک استنادی نویسند( شبکه هم 2018)

هم  داده و  مقاالت  حجیماستنادی  سا پرداخت.  7های  آرنسیبیا گونزالس،  و  شبکه  2019)  8نتوز  بررسی  به   )

( نیز 2019)  9. یقطین، ستوده، میرزابیگی، فخارمند و محمدی پرداختنداستنادی نویسندگان مدیریت دانش  هم

ی نویسندگان و تأثیر آن در اثربخشی بازیابی اطالعات را بررسی کردند. تسای، تسنگ و  استنادکه هم شب

 11یابی پرداختند. ژائو و استروتمن استنادی مقاالت رفتار اطالعتحلیل هم  ( در پژوهش خود به2019)  10لی

ها نشان  مرور پیشینه   .اختنداستنادی نویسندگان علوم اطالعات پرد( نیز در پژوهش خود به تحلیل هم 2020)

استنادی نویسندگان  هم سنجی به ارزیابی شبکه  های گوناگون علم ها با روش دهد که هر یک از پژوهش می

دانش  و  اطالعات  علم  موضوعی  قلمروهای  پرداختهدر  پژوهش هم اند.  شناسی  بیشتر  در  پیشین، چنین  های 

رسد  که به نظر مییده شده است. حال آن شناسی ددانش   علم اطالعات و   عنوان بخشی ازسازماندهی دانش به 
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بی و  ملی  سطح  در  موضوع  این  اهمیت  و  قدمت  به  توجه  مقوله  ن با  به  که  پژوهشی  چنین  انجام  المللی، 

های مرور شده از نکته دیگر اینکه پیشینه صورت هویتی مستقل بنگرد، ضروری است.  سازماندهی دانش به 

یا جغرا بوده نظر موضوعی، زمانی  دارد. فیایی محدود  نوآوری  ابزار  و  نظر موضوع  از  پژوهش حاضر  اند. 

به   که  پژوهشی  ههمچنین  شبکه  دانشم بررسی  سازماندهی  نویسندگان  مشاهده   استنادی  باشد،  پرداخته 

های گسترده، متنوع و مرتبط آن با نظر متخصصین این عرصه انتخاب گردیده نگردید. عالوه بر این، کلیدواژه 

 سازد. نمایان می این پژوهش را  شیازپش یب. تمامی این عوامل لزوم انجام  است

 

 شناسی پژوهشروش

سنجی و با روش تحلیل  های علمنوع کاربردی است که با رویکرد کمّی و شاخصپژوهش حاضر از  

در   کلیدواژه منتخب سازماندهی دانش   100های پژوهش را  داده هم استنادی نویسندگان انجام شده است.  

انتخاب گردید؛  فیلد عنوان های  مقاله همراه کلیه  به  که پس از مشورت با متخصصین موضوعی این قلمرو 

  وب   پایگاه   در   شده   نمایه  2بندی نویسی و رده فصلنامه فهرست   و  1سازماندهی دانش   های منتشرشده در مجله 

اصلی سازماندهی اطالعات و    حالهای قدیمی و در عینها جزو مجله این مجله  .دهندمی  تشکیل  ساینس  آو

( نیز که به  1399)  اند. در پژوهش دانش رداخته طور مستقیم به این مقوله پها به های آن ه دانش هستند و مقال

عنوان بخشی از راهبرد جستجو  دانش پرداخته است؛ این دو مجله به   بررسی هم واژگانی قلمرو سازماندهی

نیز رکوردهای اند.انتخاب شده  به  در نهایت  و    هاهای همایشها، مجموعه مقاله مقاله  بازیابی شده منحصر 

 گردید. جستجو در  رسانی محدود و از نظر موضوعی نیز به موضوع کتابداری و اطالع  3های مروری مقاله 

دست آید، بازه زمانی های منتشرشده به که تصویر کاملی از پژوهش چنین برای آن وبگاه علم انجام شد. هم

مل همراه صورت کابه   رکورد  17950میالدی( در نظر گرفته شد. در نهایت    2019تا پایان    1900)ساله   120

با فرمت   بررسی قرار گرفت.  plain textبا مأخذ  انجام تحلیل هم به   مورد  استنادهای  منظور  استنادی، کلیه 

موارد نامرتبط حذف  ها بررسی شد. موارد مترادف ادغام و  مدارک تحت مطالعه استخراج شدند. کلیدواژه 

شده بود تبدیل ی که به چند طریق نوشته ها نیز یکدست شد و اسامگردید. اسامی نویسندگان و امالی کلمه

نام و یا ناقص    360143تعداد کل استنادها  .  به استناد ارجح گردیدند ، 11500بود. تعداد استنادهای بدون 

 
1. Knowledge Organization (KO), ISSN 0943-7444, Publisher: International Society for Knowledge Organization 
4.  Cataloging Classification Quarterly, Print ISSN: 0163-9374 Online ISSN: 1544-4554, Publisher: Taylor and 

Francis (United States) 

3. Article, Proceedings Paper, Review 
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و میانگین    96799اند  فرادی که استناد دریافت کرده ، تعداد کل ا348643شده  تعداد کل استنادهای اصالح 

استناد و    130. در این پژوهش، برش برای افرادی که  06/20برابر است با  استناد دریافتی برای هر مدرک  

استنادی  بنابراین برای ترسیم شبکه هم  نفر بود؛  178بیشتر دریافت کرده بودند لحاظ شد که تعداد این افراد  

ترسیم ماتریس  . برای  شد  میترس  استنادی نویسندگانهم و در نهایت شبکه  استفاده    178*178از یک ماتریس  

، برای ترسیم شبکه  2نت   ی آ  یس  وافزار ی استنادی از نرم های هم ، برای تحلیل شبکه 1افزار بیب اکسل از نرم 

و برای ترسیم   5س.پی.اس.اس افزار ااز نرم   4دندروگرام ، برای ترسیم نمودار  3افزار ووز ویوراستنادی از نرم هم

نرم  از  راهبردی  استفنمودار  اکسل  داده افزار  پایایی  و  روایی  در خصوص  شد.  برای  اده  که  گفت  باید  ها 

شروع از سال  )  انتخاب این وبگاه به دلیل اعتبار، قدمتگاه علم استفاده شده است.  ها از وب استخراج داده 

چنین پژوهش حاضر به دلیل هم است. کورد( آنمیلیون ر 59 دارای بیش از) ( و حجم منابع اطالعاتی1898

( روشی است که در تعیین و تحلیل 1)شکل    6نمودار راهبردی   ایستا از پایایی خوبی برخوردار است.های  داده 

کند. در ها، مفاهیم موضوعی زیرمجموعه هر رشته موضوعی به پژوهشگران کمک شایانی میجایگاه خوشه 

ها( و از محور عمودی برای  میزان همبستگی خوشه )  مرکزیت  از محور افقی برای ارائه   این نمودار، اغلب

 ,Ke, Yunjiang, Xiao & Weichan)   شود ارتباط درونی هر خوشه( استفاده میمیزان توان  )  ارائه تراکم

 یک  هر  تعامل  قدرت  و  بوده   مرکزیت  دهندۀ نشان   راهبردی   نمودار   در  افقی  محور   دانیم، می  (. چنانکه 2013

  خوشه   آن   باشد،   بیشتر  خوشه   یک  مرکزیت  چه  هر.  سازدمی   مشخص  را  مطالعه  تحت   حوزۀ   در  هاخوشه   از

  را  درونی  رابطۀ   و   بوده   تراکم  مبیّن   عمودی  محور  دیگر،  طرف   از. است  برخوردار  مرکزی  و   مهم  جایگاه   از

  بیشتری  قابلیت  خوشه آن  باشد،  باالتر خوشه  یک تراکم چه  هر . دهدمی نشان  خاص  پژوهشی حوزۀ  یک در

 ( ,Wang, 2012 & Liu, Huداشت ) خواهد خود  توسعۀ  و حفظ  برای

 

 
1. Bib excel 

2. UCINET 

3. Vosviewer 
4. Dendrogram 

5. SPSS 

6. Strategic diagram 
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در سهیلی، شعبانی و خاصه،   نقل ،1ملسر، ناگوین، چن، کانوسا، نصر و ایبیستر) های نمودار راهبردی بخش. 1 شکل 

1394.) 

 

 های پژوهشیافته
 دریافتی  استنادهای  و هامقاله  تعداد اساس بر دانش سازماندهی نویسندگان فراوانی توزیع

 نویسندگان پرانتشار مقاالت سازماندهی دانش  .1جدول 

 مقاله تعداد نویسنده نام رتبه مقاله تعداد نویسنده نام رتبه

1 Hjorland, B 43 6 Saracevic, T 26 

2 Stock, WG 36 6 Zhang, J 26 

3 Borgman, CL 31 6 Chen, HC 26 

4 Fox, EA 28 7 Goncalves, MA 25 

4 Willett, P 28 7 Craven, TC 25 

5 Stock, M 27 7 Spink, A 25 

( با    3از دانشگاه کپنهاگ  2بیرگر یورلند شود،  ( مشاهده می 1چنانکه در جدول  مقاله    43دانمارک 

به فعال دانش  سازماندهی  پژوهشگر  میترین  ایشان    .رودشمار  مقاالت   سازماندهی  موضوع  حولبیشتر 

 
1. Melcer, Nguyen, Chen, Canossa, El-Nasr, & Isbister 

2. Birger Hjorland 

3. University of Copenhagen 
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مقاله    36آلمان با    2از دانشگاه دوسلدورف  1کااست  یولفانگ ج  ،ایشانپس از    باشد.می   دانش  و  العاتطا

 ی اجتماع  یهاو رسانه   اطالعات،اطالعات، علوم    یابیباز  یحول محورها  شتریب او  در رتبه دوم قرار دارند. آثار  

 د. دار  مقاله در رتبه سوم قرار  31با    کایآمر  4ی.ال.ای.سویاز دانشگاه    3بورگمنکریسیتین ال  شده است.  نوشته 

 و اطالعات است.  انهیرا ،یتال ی جید یهاکتابخانه  ،یعلم یهاداده  هایدر زمینه  زین نامبرده مطالعات 
 

 نویسندگان پراستناد مقاالت سازماندهی دانش  .2 جدول

 تعداد مقاله تعداد استناد  نام نویسنده رتبه

1 Salton, G 2172 19 

2 Hjorland, B 1264 43 

3 Saracevic, T 971 26 

4 Belkin, N 817 3 

5 Lancaster, F 730 17 

6 Bates, M 712 10 

7 Robertson, S 697 2 

8 Ranganathan, S 626 3 

9 Borgman, C 625 31 

10 Markey, K 491 15 

)فیتوص   یهاداده وتحلیل  تجزیه جدول  تعداد  رب  ( 2ی  می  اساس  نشان  جاستناد  سالتون دهد    5رارد 

در   او های  مقاله   شتریباستناد در رتبه نخست قرار دارد.    2172با    6( از دانشگاه کورنل آمریکا 1927-1995)

از دانشگاه   7استناد در رتبه دوم و تفکو ساراسویک  1264بازیابی اطالعات است. بیرگر یورلند با    موضوع

های سارسویک نویسندگان قرار دارند. بیشتر مقاله   ادترینپراستن  ناد نیز در رده سوماست  971آمریکا با    8راتگرز

موضوع  اطالع در  علوم  کتابخانه های  نوشته رسانی،  اطالعات  بازیابی  و  دیجیتالی  بررسی های  است.  شده 

  دانش   سازماندهی  یهاپژوهش   ( همچنین نشان داد که نویسندگان یادشده سهم زیادی در2های جدول )داده 

 
1. Wolfgang G. Stock 

2. University Düsseldorf 
3. Christine L Borgman 

4. UCLA 
5. Gerard Salton 
6. Cornell University 

7. Tefko Saracevic 

8. Rutgers University 
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  1روند. نکته شایان توجه اینکه نویسندگانی مانند نیکوالس بکلین یان این عرصه بشمار ماند و از بزرگداشته 

استناد دریافت کرده و در رتبه چهارم نویسندگان پراستناد جای گرفته است. این   817مقاله،  3فقط با داشتن 

یابیم ( درمی2ول )چنین با نگاهی به جد هم  .استچند پژوهش  یا    دریک  زیاد او  از تأثیرگذاری   یحاک امر  

یعنی   ها و هم در تعداد استنادهای دریافتی رتبه باالیی دارند؛تا سوم هم در تعداد مقاله   یسندگان نخستکه نو

 اند. تعداد استنادها( نیز موفق بوده )  های( در کیفیتتعداد مقاله )  عالوه بر بحث کمیت 

 
 انش ستنادی نویسندگان پراستناد سازماندهی دانقشه هم .2 شکل 

شود که بر اساس  استنادی نویسندگان پراستناد سازماندهی دانش مشاهده می( نقشه هم2در شکل )

استنادی، پیوندهای زیادی را دریافت  آن نویسندگانی مانند سالتون، یورلند، ساراسویک و بلکین از نظر هم 

 ها بیش از سایرین است. اند و تراکم شبکه پیرامون آن کرده 

  و   روبرتسون  پی.  اسکات  زوج  نیز  شونده   استناد  هایزوج   نظر  از  (،3)  جدول  تعااطال  به  توجه   با

 دانشگاه  استاد   روبرتسون،.  اندداشته   دانش  سازماندهی  در  را   استنادیهم   بیشترین  مورد  1393  با  سالتون  جرارد

  موضوع   با   تسونبررو  هایمقاله   بیشتر.  بود  آمریکا  کورنل  دانشگاه   استاد  نیز  سالتون  جرارد  و   آمریکا  هاوایی

  دوم   رتبه   در  مورد   1111  با  ساراسویک  تفکو   و   بکلین   نیکوالس.  است  شده   منتشر  رایانه  و   انسان   تعامل

  و   است  یابیاطالع   رفتار  اشکاری  زمینه  و  راتگرز  دانشگاه   استاد  بکلین،.  دارند  قرار  استنادیهم   هایزوج

 
1. Nicolas belkin 
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 رسانی،اطالع   علوم   هایموضوع   در  نیز  ایشان  هایمقاله   بیشتر  و  راتگرز  دانشگاه   استاد  نیز  ساراسویک

 در  مورد  1006  با   نیز   ریجسبرگن   ون  و   سالتون .  است  شده نوشته   اطالعات  بازیابی  و  دیجیتالی  هایکتابخانه 

 دارند.  قرار نویسندگی استنادیهم  هایزوج  سوم رده 

 
 انش استنادی نویسندگان مقاالت سازماندهی دهای همفراوانی زوج. توزیع  3جدول 

 استنادیتعداد هم زوج استناد شونده رتبه

1 Scott P, Robertson Salton, G 1393 

2 Belkin, N Saracevic, T 1111 

3 Salton, G Vanrijsbergen, C 1006 

4 Bookstein, A Salton, G 961 

5 Saracevic, T Spink, A 955 

6 Belkin, N Ingwersen, P 904 

7 Croft, W Salton, G 841 

8 Belkin, N Ellis, D 769 

9 Bates, M Belkin, N 746 

10 Saracevic, T Schamber, L 727 

 

 تأثیرگذار  نویسندگان و  هاموضوع  و  دانش  مقاالت سازماندهی نویسندگان استنادیهم هایخوشه 

 خوشه  هر

هر یک از  در    ها، پژوهشگران موجوددر رابطه با خوشه   یدیدندروگرام، اطالعات مف  ی نمودارها

قسمت از پژوهش    نیمنظور، در ا  نیبه هم.  دینمایمطالعه ارائه م  های موردموضوع  یها و ساختار فکرخوشه 

اند، اقدام به  استنادی را داشته هم   نیشتریکه ب  پژوهشگری   178  شده بر اساستهیه   یمربّع  س یبا توجه به ماتر

نتایج آن    دیگرد  یمراتب  بندی سلسله انجام خوشه  )که   ۀ حوز  یساختار فکرشود.  اهده می( مش3در شکل 

تشکیل  اصلی  خوشه  یازده  از  دانش  بزرگسازماندهی  که  است  )خوشه  شده  خوشه  شامل  4ترین   )36 

 نویسنده با موضوع   35با    1ازآن، خوشه  ست. پس است که به موضوع بازیابی اطالعات پرداخته اپژوهشگر  
پژوهشگر است که به    18نیز هرکدام دارای    11و    10های  ت. خوشه یابی و بازیابی اطالعات اسرفتار اطالع 

فهرست موضوع  رده های  و  پرداخته  بندینویسی  دانش  سازماندهی  خوشه  و  نیز   7با    9اند.  نویسنده 

 سنجی پرداخته است. علم  ترین خوشه است که به موضوعکوچک
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 دی نویسندگان مقاالت سازماندهی دانشاستنا های هم بندی بندی سلسله مراتبی حاصل از خوشه . خوشه 3  شکل 

پژوهشگران موجود    یِمطالعات  یِمندعالقه   نوعیبه آثار و    به بررسینمودار دندروگرام،    ترسیمپس از  

با  ها  از خوشه   کیدر هر   و  نویسندگان آن خوشه مقایسه گردید تا درمجموع پژوهش پرداخته    های سایر 

 (. 4جدول )  شود نیی عخوشه ت هرموضوع  
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 نمودار اساس مقاالت سازماندهی دانش بر نویسندگان استنادیهم  هایخوشه  . اطالعات مربوط به 4جدول 

 دندروگرام 

شماره  

 خوشه

تعداد  

 پژوهشگران 

موضوع اصلی  

 خوشه
 هاخوشه پژوهشگران حاضر در 

1 35 
 یابی و رفتار اطالع

 بازیابی اطالعات 

Belkin N, Saracevic T, Spink A, Ingwersen P, Ellis D, 

Bates M, Schamber L, Fidel R, Barry C, Kuhlthau C, 

Lancaster F, Harter S, Dervin B, Borgman C, 

Swanson D, Vakkari P, Marchionini G, Eisenberg M, 

Borlund P, Blair D, Wilson T, Wang P, Rees A, 

Cuadra C, Taylor R, Brookes B, Jansen B, Meadow 

C, Marcus R 

White R, Simon H, Shneiderman B, Tenopir C, 

Nielsen J, Zhang Y 

 Markey K, Hildreth C, Cochrane P, Larson R, Chan ترکیبی  8 2

L, Taylor A, Lynch C, Greenberg J 

3 11 
 بازیابی اطالعات و 

 تعامل انسان و رایانه 

Wilson P, Soergel D, White H, Buckland M, 

Wittgenstein L, Anderson J, Fugmann R, Pejtersen A, 

Aitchison J, Cronin B, Hartley J 

 بازیابی اطالعات  36 4

Robertson S, Salton G, Vanrijsbergen C, Bookstein 

A, Croft W, Cooper W, Jones K, Yu C, Harman D, 

Cleverdon C, Fox E, Maron M, Sparckjones K, Hersh 
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صفحه به  محدودیت  بزرگعلت  مشخصات  بیان  به  تنها  بخش  این  در  مقاله،  خوشه  های  ترین 

استنادی نویسندگان موجود در هم( شبکه  4در شکل )شود.  پرداخته می(  4خوشه  )  استنادی نویسندگانهم

با  مشاهده می  4خوشه   این خوشه  بزرگترین خوشه است که زیر   36شود. چنانکه مشخص است  نویسنده 

  استنادی هم   1393  با   سالتونـروبرتسون   استنادیهم   زوج   خوشه،  این  موضوع بازیابی اطالعات حضور دارد. در

  سالتون ـ بوکاستاین با   زوج  و  دوم  رتبه  در  استنادیهم  1006  سبرگن باوان رای  سالتون ـ  زوج  ست،نخ  رتبه  در

آمریکا است. زمینه   2استاد دانشگاه هاوایی   1اسکات پائول روبرتسون   .دارند  قرار  سوم  رتبه  در  استنادیهم  961

برنامه  رایانه،  و  انسان  تعامل  ایشان  پژوهش  و  الکترونیتدریس  دولت  داده،  و  نویسی، ساختار  اینترنت  ک، 

آمریکا بود. او    3( استاد علوم رایانه دانشگاه کورنل1995-1927)  های اجتماعی است. جرارلد سالتونرسانه

بازیابی اطالعات می    دریافت  علوم اطالعات   آمریکایی  انجمن  از  را  شایستگی  ه جایز  سالتون  .نامندرا پدر 

انگلستان از دیگر نویسندگان این خوشه است.    4وپروفسور علوم رایانه دانشگاه گالسک  سبرگنیوان راکرد.  

 یاطالعات و کتاب درس   یابیباز  یاصل  یمونوگراف  سنده یاطالعات مدرن و نو  یابیباز  گذاران بنیان از    یکیاو  

شده است. آبراهام  های ایشان با موضوع بازیابی اطالعات انجام بیشتر پژوهش   اطالعات است. یابیهندسه باز

های بازیابی های مدل موضوع   های ایشان درآمریکاست. بیشترین مقاله   5انشگاه شیکاگو بوکاستاین، استاد د

المللی است. پروفسور ویلیام کرافت، استاد زبانشناسی بین   هایو همکاری  هااطالعات، متراکم سازی داده 

، یشناخت  ی، زبانشناسیشناس  ی، معانینوع شناسآمریکاست. عالیق پژوهشی ایشان    6دانشگاه نیو مکزیکوی 

ساختار زبان  استراتسبورگاست.    زبان  ر ییتغ  و   یدستور  دانشگاه  استاد  هریس  دابلیو  بیشتر است.    7کوپر 

  ماشین است. پروفسور کلوین جونز، استاد   و فراگیری  معکوس  های: مشکالتدر موضوع   های ایشانمقاله 

 سالمت، طراحی   ی: جغرافیایهاتخصص وی در زمینه .  است  8بریستول   دانشگاه   در   انسانی  کمی  جغرافیای

آمریکاست. بیشتر   9پروفسور کلمنت یو، استاد علوم رایانه دانشگاه ایلینوی   سازی پیچیده است.و مدل   پژوهش

 های اطالعاتی است.های بازیابی اطالعات و پایگاه آثار ایشان نیز در موضوع 
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 4استنادی نویسندگان موجود در خوشه . ساختار شبکه هم4شکل 

 نمودار راهبردی( ) بلوغ نظر از دانش  مقاالت سازماندهی نویسندگان استنادیهم هایه خوش 

.  دیگرد  ینمودار راهبرد  یو تراکم شبکه اقدام به طراح   تیمرکز  میبا استفاده از مفاه  ،بخش  نیدر ا

  سی ماتر  و سپس  یفراوان  سیجداگانه ماتر  طوربه   گانهیازده   یهااز خوشه   کیهر   یکه ابتدا برا  ق یطر  نیبد

هر    تی شد. سپس مرکز  جادیا  یهمبستگ تراکم  و  م  هاوشهاز خ  کیرتبه  هر خوشه    نی انگیمحاسبه شد و 

  گانه ازده ی  یهااز خوشه   کیو تراکم هر    تیمرکز  مربوط به   یهابعد، بر اساس داده  ۀدست آمد. در مرحلبه 

 کل  تراکمها مشخص گردد.  وع از موض  کیتا بلوغ و انسجام هر    دیگرد ینمودار راهبرد  یاقدام به طراح

  مساوی   که  است  تراکم  y  محور  ما  مبدأ  . پس5672/111  با  است  برابر  کل  ، مرکزیت7323/0  با  است  برابر

 .است 5672/111 مساوی که  است مرکزیت x و محور 0/ 7323
 استنادی های حاصل از تحلیل هم. تراکم و مرکزیت خوشه 5جدول 

 مرکزیت  ( تراکم )چگالی  نام خوشه شماره خوشه

 39/236 0/ 986 اطالعات  یاببازی ـ  یابیرفتار اطالع 1

 19/153 1 ی بیترک 2

 48/23 0/ 854 بازیابی اطالعات ـ تعامل انسان و رایانه  3

 47/325 0/ 979 اطالعات  یابیباز 4

 73/30 0/ 967 نیماش یریادگی 5

 69/81 1 سنجی علم 6

 19/24 4619/0 اطالعات  یابیباز 7
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 216/ 648 9/0 بندی ویسی و رده ن فهرست 8

 86/52 1 شناسی هستی 9

 156/ 095 1 بندی نویسی و رده فهرست 10

 283/ 522 9926/0 دانش  یسازمانده 11

شود. چنانکه  استنادی مشاهده میهای حاصل از تحلیل هم تراکم و مرکزیت خوشه (  5در جدول )

است خوشه  ف  شناسی،سنجی، هستیهای ترکیبی، علممشخص  و رده هرستو  باالترین  نویسی  دارای  بندی 

 باشند. های بازیابی اطالعات، و سازماندهی دانش دارای باالترین مرکزیت میتراکم و خوشه 

 
 های حاصل از تحلیل هم استنادی نویسندگان . نمودار راهبردی خوشه 5شکل 

رفتار  )1های  گفت خوشه توان  استنادی میهای حاصل از تحلیل هم با توجه به نمودار راهبردی خوشه 

رده )فهرست10(،  اطالعات  یابیباز)4ی(،  بیترک )2(،  اطالعات  یابیباز  ـیابیاطالع  و  و  نویسی  بندی( 

های اصلی سازماندهی )سازماندهی دانش( در قسمت نخست نمودار راهبردی قرارگرفته و جزو موضوع 11

نمودار راهبردی    2شناسی( در قسمت  هستی)9سنجی(، و  )علم 6(،  نیماش  یریادگ)ی5های  دانش هستند. خوشه 

نمودار    1های قرارگرفته در قسمت  تری نسبت به خوشه جای دارند و ازلحاظ اهمیت و تأثیر، در مرتبه پایین

نمودار   3)بازیابی اطالعات( در قسمت  7تعامل انسان و رایانه( و  ـ)بازیابی اطالعات3  هایقرار دارند. خوشه 

( نیز  بندی نویسی و رده فهرست )8های است. خوشه  موضوع پذیری این  هوری یا زوالقرار دارد که مبین نوظ

 نمودار راهبردی است که مبین نابالغی این موضوع است.  4در قسمت 
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 نتیجه

در بخش پرانتشارترین نویسندگان قلمرو سازماندهی دانش، پروفسور یورند در رتبه اول، پروفسور  

  موردتوجه   معیارهای   از  که   نیز  استنادها  دارند. تعداد   بورگمن در رتبه سوم قراراستاک در رتبه دوم و پروفسور  

تولیدات  در تأثیرگذاراست  علمی  هاینقشه   در  است،  علمی  ارزیابی   یک  استنادهای   تعداد   اگر  چون.  نیز 

در  . شد خواهد  حذف   پژوهش   جامعه  از   آن مدرک   باشد،   نقشه   در   شده تعیین  آستانه   میزان  از   مدرک، کمتر

بخش نویسندگان پراستناد نیز جرالد سالتون رتبه اول را کسب نمود. بیرگر یورلند حائز رتبه دوم و تفکو  

  این   وجود فردی مانند یورلند در   های سوم و چهارم قرار گرفتند.ساراسویک و نیکوالس بلکین نیز در رده 

به نظر .  مقاله(  43)  رتبه اول قرار دارد   ه در ایشان از نظر تعداد مقال   زیرا  نیست،   انتظار  دور از   چندان  جایگاه 

رسد از دالیل پرانتشار بودن و پراستناد بودن یورلند، طیف نسبتاً وسیع آثار منتشرشده ایشان، نمره باالی  می

دانش  و  اطالعات  علم  عرصه  در  ایشان  تأثیرگذاری  و  نقش  جایگاه،  و  اچ  است.شاخص   در   شناسی 

  تعداد   بیشترین  دارای   یورلند   (،2018)   1و کاستانا و ولفارم (  1398)  یصطفوم  و   حیدری   ها، خزانه   هایپژوهش 

مقاله در رتبه هشتم پرانتشارترین    26ساراسویک نیز با داشتن    . همسوست  حاضر  پژوهش   نتایج  با   که   است   مقاله 

ندارند.   وضعیتی  چنین  پراستناد  برتر  نویسندگان  بقیه  ولی  است  دانش  سازماندهی  تعداد نویسندگان    مثالً 

مقاله بتواند    3ای با داشتن  مقاله است. اینکه نویسنده   3های بلکین فقط  مقاله و تعداد مقاله   19های سالتون  مقاله 

  که   دارند   وجود   نیز  دیگری   پژوهشگران  نظیر است. نظیر، کماستناد بگیرد، در نوع خود اگر نگوییم بی  817

  پژوهش دانیالی و نقشینه   دریافت کنند. نتایج این بخش با   از  را   زیادی  استنادهای  اندتوانسته   اندک   هایمقاله   با

تأثیرگذار   نویسندگان   جزء  لزوماً  تصویر،  بازیابی  پرانتشار  نویسندگان   ( منطبق است. بدین معنی که همه1393)

 حاکی  سازماندهی دانش  حوزۀ  نویسندگان استنادی هم  تحلیل  به  مربوط  نتایج . شوندنمی  محسوب  پراستناد  و

  دانش   سازماندهی  در  را  استنادیهم  بیشترین  سالتون  جرارد  و   روبرتسون  پی.  ت که زوج اسکاتاس  آن  از

  بکلین   باشند. نیکوالس می  سازماندهی دانش  های پژوهش  در  هاآن  زیاد  دهندۀ تأثیرگذارینشان  اند که داشته 

  سوم   رده   نیز در  برگنریجس  ون   و  سالتون.  دارند  قرار  استنادیهم هایزوج  دوم  رتبه  در  ساراسویک  تفکو  و

پیوندهای .  باشندنویسندگی می  استنادیهم  هایزوج نویسندگان  اند،  کرده   خود   آن  از  را  توجهیقابل  این 

 دورۀ خود  در  پژوهشگران  این  از  یک  هر  .است  دیگران  از  بیش  هاآن  پیرامون  شبکۀ  تراکم  کهطوریبه 

  رشد   به اندتوانسته   خود  نوبۀبه  و  بوده   برخوردار  انیشای اهمیت  از  که  اندداده   انجام  ثیرگذاریتأ  هایپژوهش 

 . نمایند کمک های سازماندهی دانشپژوهش  توسعۀ  و

 
1. Castanha & Wolfram 
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  سازماندهی دانش منجر  حوزۀ   نویسندگان استنادیهم  تحلیل در مراتبیسلسله  بندیخوشه  از استفاده 

 اطالعات،   ترکیبی؛ بازیابی  اطالعات؛  یابی، بازیابیهای: اطالع موضوع   با  موضوعی  یازده خوشۀ  شناسایی  به

بازیابی  و  انسان  تعامل یادگیری  رایانه؛  علم  اطالعات؛  بازیابیماشین؛  فهرست  سنجی؛    و   نویسی اطالعات؛ 

  چهار میان، موضوعدانش گردید. در این  بندی؛ و سازماندهیرده  و نویسیشناسی؛ فهرستبندی؛ هستیرده 

  در پژوهش دانش   است.  پرداخته   بدان  مرتبط   مباحث  و  طالعاتا  بازیابی  به   نویسنده   96با    7  و   1،3،4  خوشه

های  موضوع   رسدمی  نظر  به   ( نیز بازیابی اطالعات یکی از واژگان پرتکرار در سازماندهی دانش است.1399)

انسان و  رفتار اطالع  تعامل  بازیابی اطالعات،  نقش نویسی و رده چنین فهرستو هم  رایانه یابی،   بسیار  بندی 

چانگ،   .کنندمی  ایفا   دانش   سازماندهی  عرصه   هایپژوهش   رد  پررنگی پژوهش  نتایج  این خصوص،   در 

های مختلف دوره   در  اطالعات   بازیابی  و   اطالعات   جستجوی:  هایموضوع   داد   نشان (  2015)  لین   و   هوانگ 

  وند ر  کهدرحالی.  بود  کاهشی  روند   این  حالبااین (.  Chang, Huang, & Lin, 2015)  شدند  ظاهر  زمانی هر

ها  داشت که حاکی از نقش مهم این دسته از پژوهش زیادی افزایشی روند  سنجیکتاب  منتشرشده  هایمقاله 

دارد.   علمی  منتشرشده  آثار  رصد  علم در  مباحث  هستیهمچنین  و  قرار  سنجی  استناد  مورد  کمتر  شناسی 

شناسی الزم  های هستیهش سنجی و افق رو به رشد پژوهای علماند. با توجه به نقش پررنگ پژوهش رفتهگ

شود.   مبذول  بیشتری  توجه  نیز  موارد  این  به  ساراسویک،   ایشده شناخته  پژوهشگراناست  بلکین،  نظیر 

آستین، هاوکینز، ویلیامز، اسپینک، اینگورسن، ویلسون، سورگل، وایت، باکلند، روبرتسون، سالتون، بوک  

 در را  تأثیر  بیشترین  خوشه  این  رسدمی  نظر به و  ارندهای بازیابی اطالعات قرار دو یورگنسن در خوشه   انسر

های جدول تراکم و  است. با توجه به داده   داشته  سازماندهی دانش  هایپژوهش  فکری  ساختار  گیریشکل

بندی دارای باالترین تراکم، نویسی و رده سی، و فهرستشناسنجی، هستیهای ترکیبی، علمخوشه مرکزیت  

ها حداکثر پیوندهای ممکن بین نویسندگان برقرار است.  معنی است که در این خوشه هستند. این بدین    1یعنی  

باشند. بدین معنی که  های بازیابی اطالعات و سازماندهی دانش دارای باالترین مرکزیت میچنین خوشه هم

 یاببازیـ    یابیرفتار اطالع های  موضوع اند.  ها پیوندهای زیادی دریافت کرده ص این خوشه نویسندگان شاخ

نمودار    1 بخش  بندی، و سازماندهی دانش که در نویسی و رده ، ترکیبی، بازیابی اطالعات، فهرست اطالعات

قرار در .  دارند  قرار  موردمطالعه  حوزۀ   مرکز  در  و   بوده   خوبی  انسجام   دارای  طورکلیبه   دارند؛   راهبردی 

هم استنادی در مدارک علم   بیشترین  ی حائز یاب( نیز رفتار اطالع 1398)  پژوهش مختارپور، حیدری و زوارقی

  ( و سهیلی، شعبانی و خاصه 1399) اللهیهای دانش و نعمتشناسی شده است. در پژوهش اطالعات و دانش 

ب1394) دارای  اطالعات  بازیابی  کلیدواژه  نیز  به (  است.  فراوانی  ارکان  بیانیشترین  جزو  مباحث  این  دیگر 



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         ه کتابداری و اطالع رسانی،  پژوهشنام    40

 

 در   که  شناسیسنجی، و هستی، علمنی ماش  یریادگیهای  روند. موضوع اساسی سازماندهی دانش بشمار می

  اند شدن پیش رفته   ترتخصصی  سمتبه   ولی  برخوردارند،   کافی  انسجام  از  گرچه  دارند؛   نمودار جای  2  بخش

( نیز بر هویت  1397)  اند. در پژوهش خاصه و سهیلیساخته  مجزا  موردمطالعه  حوزۀ   اصلی  مباحث  از  را  خود  و

ع هم لممستقل  که  است  شده  تأکید  میسنجی  نظر  به  است.  خوشه  این  نتایج  با  موضوعراستا  های  رسد 

خوشه   در  دارند.  2قرارگرفته  روی  پیش  را  بسیاری  تکامل  و  رشد  استقالل،  مجال  باموضوع ،  زیابی های 

قسمت   در  رایانه  و  انسان  تعامل  و  زوال   3اطالعات  یا  نوظهوری  مبین  که  دارند  قرار  این  پذنمودار  یری 

  از   نمودار راهبردی است. بدین معنی که   4نیز در قسمت    بندی نویسی و رده فهرستموضوع  .  ها استموضوع 

  بهبود  را   خود   که  دارد   را  قابلیت   این  ماا  است   نرسیده   بلوغ   مرحلۀ  به  هنوز   یا   بوده   برخوردار  ایگسترده   تمرکز

  صورت که با ( است. بدین 1399)  پژوهش دانش  نتایجراستا با  شود که هم  تبدیل  اصلی  تمرکز  به  و   بخشیده 

رتبه   و  سازینمایه   و  نویسیفهرست  نظیر  هاییموضوع   شدن  رنگکم   فناوری   نظیر  هاییکلیدواژه   ارتقاء 

  دوم،   به   نخست  زمانی  دوره   از  گذار  در  گفت   توانمی   الکترونیک،  دولت   و  شناسیهستی   اطالعات،

که اکثراً فناوری محور و    جدید   هایموضوع   و   شده   رنگکم  دارند   قدیمی  های موضوع   که   هاییکلیدواژه 

 . اندشده  باشند، جایگزینوب محور می

 

 پژوهش پیشنهادهای

استنادی معموالً از طریق هم استنادی نویسندگان و هم  طور که پیش از این بیان شد، تحلیل هم  همان

ویسندگان سازماندهی دانش بررسی در پژوهش حاضر شبکه هم استنادی ن   شود. استنادی مقاالت انجام می

به  پیشنهاد میمنظور شناخت جامعگردید.  بهتر،  و درک  نیز تر  قلمرو  این  مقاالت  استنادی  شود شبکه هم 

استناد و خوشه بررسی شود. شناخت مقاال پراستناد، مقاالت هم  با  ت  استنادی مقاالت جز  بندی شبکه هم 

انجام این امر و مقایسه آن با شبکه هم استنادی نویسندگان  بررسی شبکه هم استنادی مقاالت میسر نیست.  

شود. با توجه به شیوه کمی های سازماندهی دانش میتری به پژوهش این عرصه منجر به کسب نگاه جامع

تواند مدنظر های ترکیبی و اخذ نظر خبرگان در این خصوص نیز میسنجی، انجام پژوهشهای علمپژوهش 

سنجی را از حالت  های علم منجر به شناخت زوایای ناشناخته این عرصه گردیده، پژوهش قرار گیرد. امری که  

 های خوبی به چراهای مطرح شده خواهد داد. بعدی خارج ساخته و پاسخ تک

شناسی آقای امید علی پور در دانشگاه پیام نور  له حاضر برگرفته از رساله دکتری علم اطالعات و دانش *مقا

 مرکز مشهد است. 
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