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Abstract 

Introduction: Today’s digital library field is diversified, developed, and interdisciplinary. 

So that the study in its various aspects is always evaluated as one of the essential topics in 

scientific fields and can be the origin of significant research, the purpose of this study was to 

investigate and plot the intellectual structure of knowledge in the field of digital library in the 

world using co-word analysis. 

Methodology: This research was a type of applied scientometric study using co-word and 

network analysis. The statistical population was all publications in the digital library field in 

the Web of Science Core Collection (WOSCC), equal to 5655 records. Vosviewer, Netdraw, 

SPSS and Bibexecl software were also used to analyze and plot the network . 

Findings: The results showed that the keywords “digital library,” “information retrieval,” 

and “library” were the most frequent words, and the most pairs of words were “digital library 

and information retrieval.” The co-word network includes six clusters called “knowledge 

management and digital library,” “storage and retrieval of digital resources,” “the interaction 

between digital and non-digital environments,” “e-learning, electronic resources and media,” 

and “virtual screening and medical data analysis.” The network density is .24, and the average 

centrality index is .663. The co-word network of the digital library field showed that the 

keyword “digital library” was the most central term and played the leading role in this 

network. The network’s density was 1290, which was not favorable. This case showed that 

the sub-domains within the clusters and inter-cluster connections, or the lack of research 

orientation to the technical issues of content, software and services as the three main elements 

of digital libraries and single domains. There was a lack of balance between theoretical and 

applied interdisciplinary research in this field. Of course, the low density of the network also 

indicated that the subjects of the library field had been researched more in a specialized way, 

and less communication has been established between these fields, which is one of the 

weaknesses of this field. According to the strategic diagram, knowledge management clusters 

and digital libraries and digital screening are developed clusters and play a pivotal role. 
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Although pivotal, the electronic resources and media cluster was underdeveloped and 

immature. Other subject clusters were marginal and emerging topics that were not 

sufficiently researched. 

Conclusion: In general, this research showed that most of the publications in the field of 

digital libraries of the world had been done on the subjects of information retrieval, university 

libraries, user studies, the internet and copyright. Considering that the network density of the 

digital library field is low, it is clear that researchers have neglected its interdisciplinary fields 

and the subjects of this field have little connection with each other. By reviewing the clusters 

obtained, it is concluded that the clusters of knowledge management, digital library and 

virtual screening have the central role of research, and most of the publications were carried 

out in this field the other hand, even though the clusters of storing and retrieving digital 

resources, human and environment interaction. Digital and electronic learning were the 

primary and important topics in the digital library field. They were emerging, marginal and 

underdeveloped topics and researchers should direct most of their research in this direction 

so that these fields also reach a favorable state. In general, the structure of the intellectual 

network of the digital library field was fragmented, and to create a link between the structure 

of this network, research should be removed from being single-domain and theoretical and 

applied interdisciplinary research should be conducted. 

Keywords: Digital library, Scientometric, Co-word analysis, Strategic diagram, Web of 

Science Core Collection (WOSCC)  
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 چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و ترسیم ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال جهان با استفاده از    هدف:

 واژگانی است. تحلیل هم

واژگانی و تحلیل شبکه رهیافتی استفاده شده سنجی است که از تحلیل هماین پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم  روش:

رکورد بود.   5655آوساینس است که در مجموع برابر  است. جامعه آماری تولیدات علمی حوزه کتابخانه دیجیتال در پایگاه وب

 استفاده شد. bibexeclو  vosviewer  ،netdrow ،spssی هاافزارنرمهمچنین برای تحلیل و ترسیم شبکه از 
  نی شتریو ب ها  پربسامدترین واژه  libraryو    Digital library  ،information retrievalهای  ها نشان داد که کلیدواژهیافته  ها:یافته 

نامهستند. شبکه هم  Information retrievalو    Digital library  های واژگانزوج با  های مدیریت  واژگانی شامل شش خوشه 

دانش و کتابخانه دیجیتال، ذخیره و بازیابی منابع دیجیتال، تعامل انسان و محیط دیجیتال و یادگیری الکترونیک، منابع و 

انگین شاخص مرکزیت  و می  24/0های پزشکی است. چگالی شبکه برابر  های الکترونیک، غربالگری مجازی و تحلیل دادهرسانه

های های مدیریت دانش و کتابخانه دیجیتال و غربالگری دیجیتال خوشه/ است. مطابق نمودار راهبردی خوشه6630برابر  

و    افته ین توسعههای الکترونیک اگرچه نقش محوری دارد ولی  یافته هستند و نقش محوری دارند. خوشه منابع و رسانهتوسعه

قدر کافی درباره آنها پژوهش  ای بوده و موضوعات نوظهور هستند و بههای حاشیههای موضوعی خوشهنابالغ است. سایر خوشه

 نشده است.

 واژگانی، نمودار راهبردیواژگانی، شبکه همکتابخانه دیجیتال، هم های کلیدی:واژه

  

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 مقدمه 

  همین  است.  زیاد   بسیار  خاص  یا موضوع پژوهشی  رشته  در  موجود  هایمقاله  تعداد  معمول  طوربه

 vanشوند )  مواجه  هاییچالش  با  مربوطه  اطالعات  از  کلی  مرور  در  پژوهشگران  تا  شودیمباعث    امر  این

Nunen, Li, Reniers & Ponnet, 2018شناسی نیز از این امر مستثنی نیست. در (. علم اطالعات و دانش 

 ظهور  دائما    جدیدی  موضوعات  و  روندها   یافته و   افزایشسرعت  به  های این حوزهپژوهش  اخیر  هایسال

 ساختار   کشف  آن  اصلی  هدف  که  بوده  شماریبی  مطالعات  موضوع  گذشته  رشته علوم اطالعات در  .یابدمی

با گذشت   تالیجیکتابخانه د  یدامنه اصل  کهیدرحال(.  Hou, Yang & Chen, 2018است )  آن  پویایی  و

غ  مح  رییتغ  رقابلیزمان  عوض،  در  فعال  تالی جید  کتابخانهکه    یطیاست؛  آن  بهیم  تیدر  طرز کند 

  یک یزیف  یهاکتابخانه  یایاز دن  که  یطور ادامه خواهد داد به  رییکرده، و همچنان به تغ  رییتغ  یر یچشمگ

 دیجیتال کتابخانه   (.Mazzocchi, 2018)  است  شده   لیتبد  نترنتیا  طیو مح  تال یجید  یهاداده  گاهیبه پا 

 حوزه   نیا  راتیی، تغنیباشد؛ بنابرا  یدانش بشر  شرفتیکننده پ روز شود تا منعکسطور مرتب به به  دیبا

تنوع   ت،یامروز اهم  یایدر دن  تالیجی حوزه کتابخانه د  یراست(. به Zou & Park, 2018است )  ریناپذاجتناب 

ا  افتهی  یشتریو گسترش ب مطالعه در خصوص   که  یطور؛ بهدارد  یارشته انیم  یتیحوزه ماه  نی است. 

شده  محسوب   شناسیدانشمهم در حوزه علم اطالعات و   یهانه یاز زم یکیمختلف آن همواره  یهاجنبه 

  یخاص   یهاجنبه  اغلبمنتشرشده    ی هاپژوهش  درباشد.    ی مهم  یهاخاستگاه انجام پژوهش  تواند یو م 

تنها تصوگرفته  قرار  یبررس  مورد را نشان   تالیجیکتابخانه د  یهاپژوهشانداز  از چشم   یجزئ  یری، که 

 نه یزم  نیاز ا  یکل  یدی، بتوانند دیدشوار است که با مرور مقاالت شخص  پژوهشگران  یدهد. درواقع برایم

شناخت   نیو همچن  تالیجیحوزه کتابخانه د  یعلم  یشناخت حدومرزها  گرید  عبارتبه  ؛را کسب کنند

پژوهشگران باشد.    گری اری  تواند میموردعالقه    یپژوهش  نهمیز  انتخاب  و حوزه    نیا  ی از ساختار علم  ی کل

م انتظار  روش یدرمجموع  هم  میترس  رینظ  یسنجعلم  یها رود  ترس  یرخدادنقشه  و  نمودار    میواژگان 

 کلمات تنها  نه   یو نمودار راهبرد  یواژگان هم  لیوتحلهیپژوهشگران کمک کنند. تجز  ازین  نیا  هب  یراهبرد

 کلمات   نیب  ارتباط  بلکه  کند؛ یم  مشخص  کلمات  تکرار  تعداد   منظر  از  موضوع  کی  یبرا  را  ی اصل  یدیکل

 نقاط  کشف  یبرا  را  یاخوشه   لیتحل  و   ی اجتماع   ی هاشبکه  لیتحل  یها روش  از  ی بیترک  سپس   و   دایپ   را

 (. Zhu & Zhang, 2020د )کنیارائه م موضوع تکامل روند  و ها پژوهش مهم

  یرخدادروش هم  نیو همچن  تالیجید  های کتابخانه  تیدر مورد اهم  شده انیتوجه به مطالب ب  با

  واژگانی، هم  روش  از  استفاده   با  تالیجی د  کتابخانه  حوزهدر    مقاالت  یعلم  هنقش  م یگفت ترس  توانمیواژگان  

 به   را  گریکدی  با   موضوعات  ارتباط  شود؛یم   حوزه  نیا  در  منتشرشده  هایپژوهش تیوضع  از  یآگاه  باعث 

پژوهش    نیحاصل از ا  جینتا.  دهدیم  نشان  را  یحوزه مورد بررس  موضوعات  نیرگذارتریتأث  و   کشدیم  ریتصو

د   ندهیآ  یها یگذاراستیدر س  ینقش مهم کتابخانه  م  دارد  تالیجیقلمرو  پژوهشگران   شودیو موجب 

با نمودار    نیهمچنعرصه داشته باشند.    نیا  ی واژگانمهم و شبکه هم  یها نسبت به واژگان  یبهتر  نشیب
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بالغ،    توانمی  یراهبرد و    افته،یتوسعهموضوعات  شناسا  نیافتهتوسعهنوظهور  و    ییرا  و    ها سیاستکرد 

نقشه علم و نمودار   لیو تحل  میترس  یکل  طوربهرا انجام داد.    هاحوزه   نی الزم جهت پژوهش در ا  هایبرنامه

 ق یپژوهش و تطب  هایاولویت  ییبه پژوهشگران در شناسا  راهنمانقشه    عنوانبه  دتوانمیآن حوزه    یبردراه

ن با  ا  یاریکشور    ی بوم  ی ازهایآن  به  با توجه  فکر  یپژوهش  تاکنون  نکهیرساند.   ی ها پژوهش  یساختار 

بررس   تالیجیدصورت گرفته در حوزه کتابخانه   را مورد  نداده است  یدر جهان  پژوهش    رونیا  از  ،قرار 

  یعلم  داتیدر کل تول  تالیجیدحوزه کتابخانه    یفکرمسئله است که ساختار    نیپاسخ به ا  ی حاضر در پ

 چگونه است؟ نسیآوساوب گاه ی جهان در پا

 های پژوهش پرسش

 : باشند های پژوهش زیر میپژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش های نگارنده

 1900  ی در بازه زمان   تالیجی مقاالت حوزه کتابخانه د  یهادواژهی( کلنیپرتکرارتر)  یفراوان  عیتوز .1

 است؟ چگونه 2019تا 

 است؟  چگونه 2019تا  1900 ی در بازه زمان تالیجیحوزه کتابخانه د  ی واژگانشبکه هم .2

تا    1900  ی هر خوشه در بازه زمان  یهاو موضوع  تال یجیحوزه کتابخانه د  ی واژگان هم  یهاخوشه  .3

 است؟  چگونه 2019

 ؟ است نظر بلوغ چگونه    از   2019تا    1900  ی در بازه زمان   تال ی ج ی د   کتابخانه   حوزه   ی واژگان هم   ی ها خوشه  .4

 

 پژوهش   نهیشیپ

  استفاده گوناگون  موضوعات  یفکر  ساختار  یبررس  یبرا  واژگانیهم  روش  از  پژوهشگران  تازگیبه

 کتابخانه منتشرشده در حوزه  های  دلیل جلوگیری از پرگویی مطلب، تنها به بیان پژوهشبهاند که  کرده

 : میپردازیمدیجیتال 

که    انجام شده است  رانیدر ا  تال یجید  کتابخانهدر حوزه    یعلم  داتیتولدر رابطه با    یی هاپژوهش

کتابخانه   یبررس»(  1397)  یمقدم و جعفرینیگل ،یطاهر.  شودها اشاره میبرخی از آن  عنوانبهدر ادامه  

های علمی جهان با تأکید بر جایگاه ایران«؛ غفاری، غالمحسینی  مقاله  لیآوساینس با تحلدر وب  تالیجید

اه اطالعاتی  ( »بررسی تحلیلی برونداد علمی جهان در حوزه کتابخانه دیجیتالی در پایگ1396فر )و جعفری 

( »جستاری بر دو  1397حافظی و مؤمنی )«؛ رمضانی، علیپور 2015-1992های  آوساینس طی سالوب

 های دیجیتالی در ایران: پدیده جهان کوچک« پرداختند.دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه

تفصیل به  بهانجام شده است که    تالیجیواژگانی کتابخانه دهم  لی در رابطه با تحل  زین  یی هاپژوهش

 طور مثال: شود. بهها اشاره میآن 

)و    ی رمضان   ،یحافظپوریعل حوزه 1396مؤمنی  دانش  نقشه  »ترسیم  عنوان  با  پژوهشی  در   )

تحلیل همکتابخانه ایران:  با رویکرد علمهای دیجیتالی در  پژوهش    سنجی« که رخدادی واژگان  جامعه 
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نامه کارشناسی  های داخلی و خارجی و پایانایشهای( هم شامل کتاب، مقاله)  یمدرک علم  554تعداد  

در حوزه کتابخانه دیجیتال   1392های علمی تا پایان سال  ارشد و دکتری داخل ایران در تمامی رشته

های دیجیتالی، محتوا و  های موضوعی ارزیابی کتابخانهبود، پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد، گروه

های موضوعی  حوزهریز  و  بسمادهای پرها حوزه، ابزارها و فناوریها نظامی،  های دیجیتال، معمارمجموعه 

های دیجیتالی، فراداده، حفاظت و امنیت محتوا موضوعات مرکزی و هسته در شبکه موضوعی  کتابخانه

پژوهش که  داد  نشان  همچنین  نتایج  فن  یاندک  هایهستند.  منظر  کاربرد  یاز  ا  یو  موضوع   نیبه 

مطالعات این حوزه در ایران نسبت   ازها طی حدود دو دهه  حوزه رخدادی  ساختار هم  ناند. همچنیپرداخته 

خوشه بین  ی هاپژوهشبه   درون  مفاهیم  همبستگی  و  نبوده  برخوردار  کافی  بلوغ  از  و  المللی  اندک  ها 

 نامتوازن است. 

وانگ و  هو  پژوهش 2012)  1لیو،  تحل  ی(  عنوان  کهم  لیبا  دواژگانی  چ  تالیجیتابخانه   یط  نیدر 

گیری قدرت ارتباط کلمات کلیدی در مجالت ها از طریق اندازهانجام دادند. داده  2011تا    2002های  سال

پژوهش   نیبود. در ا وشهدر این پژوهش هفت خ آمدهدستبه هایمورد تحلیل قرار گرفتند. تعداد خوشه 

ای ارتباطی نیز نشان داده شد. نتایج و شبکه   راهبردیی  ها، نموداری، تراکم و مرکز خوشه دوبعد  اینقشه 

و   تحقیقاتی  داغ  موضوعات  از  برخی  داد،  نشان  آنان   کتابخانه  حوزهدر    یاهیحاش  موضوعاتپژوهش 

با    سهیدر مقا  یقاتیتحق  مباحث  که  داد  نشان  پژوهش   نیا  جینتا  نیهمچن.  دارد  وجود  نیچ  در  تالیجید

 نسبتا  غیرمتمرکز است.المللی بینمطالعات  

نقشه   میاز موارد ترس  یکی  یابیها به ارزاز پژوهش  کیشده نشان داد هر  مرور  یهانه یشیپ   لیتحل

  یفراوان  عی( و توزبرجسته)  د ینوپد  یموضوع   یهانهیزم  نییمهم، تع  یموضوع   ی هاخوشه   نییتع  ، یعلم

 تالیجیکتابخانه د   ن،یشیپ   یهاپژوهش  شتریدر ب  همچنیناند.  پرداخته   یموضوع   ی قلمروها یهادواژهیکل

 توجه   با   رسد یمبه نظر    آنکهاست. حال    شده  دهید  ی شناسداخل علم اطالعات و دانش  یادر قالب مقوله

  و کل کی صورتبه  تالیجید کتابخانه مقوله به  که یپژوهش نیچن انجام موضوع، نیا تیاهم و قدمت  به

حوزه مجموعه ریز  ارتباط  زانیم   و   نقش  یبررس  نیبنابرا.  است  یضرور  بنگرد،  مستقل  یتیهو های 

رساند. نکته دیگر ریزی برای آینده این حوزه یاری میهای دیجیتال با یکدیگر ما را در برنامهکتابخانه

نظر   . پژوهش حاضر ازاندمحدود بوده  یی ایجغراف  ا ی  ی زمان  ،ینظر موضوع   مرور شده از  یهانه یشیپ   اینکه

 دارد. ینوآور  گرفتههای صورت ، تحلیلابزار، نحوه جستجوی مدارک، موضوع

 

 پژوهش  ینظر   یمبان

  لیمختلف تبد   یهاپژوهشگران رشته   یمهم برا  یگوناگون به امر  موضوعات  یفکر  ساختار  یبررس

 
1. Liu, Hu, & Wang 
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  رندیگی فرام  را  آن  بر  حاکم  مباحث  و  یفعل  تیوضع  یپژوهش  موضوع  کی   یفکر  ساختاراز    آناناست.    شده

 ,Hoz-Correa, Muñoz-Leiva & Bakucz) د کننیم کشف زین را یپژوهشندهیآ خطوط ن،یا بر عالوه و

 ر ی سا  و   استنادها  ها،دواژهیکل  ده،یچک  عنوان،  درشده  ارائه   اطالعات  نیب  رابطه منظور  نیبد  (.2018

  یبررس جیرا یهاروش  از. (Fujita, Kajikawa, Mori & Sakata, 2014)  شودیم یبررس مقاله یهابخش

 ,Chen, Wang, Li & Guo)  است  واژگان   یرخدادهم  و  یاستنادهم  گوناگون  موضوعات  یفکر  ساختار

از روش هم  با  دانش  ساختار  یبررس(.  2019 طور به  یعلم  مقاالت  مجموعه  در  واژگان  یرخداداستفاده 

 & Katsura)  شودیم  استفاده  دلخواه  یپژوهش  نهیزم  در  موضوع  تکامل  در  نشیب  ارائه  یبرا  یاگسترده

Ono, 2019.)  یفکر   یساختارها  میترس  در  مؤثر  و  شدهتیتثب  یکردیرو  یواژگانهم  ای   واژگان  رخدادیهم 

کلمات   نیرابطه ب  ،یواژگان هم  (.Khasseh, Soheili, Moghaddam & Chelak, 2014)  است  کرده  اثبات  را

آنها    نیب  نیارتباط مضام  نیها با هم مب. تعداد دفعات تکرار واژگان دی نمایم  یموجود در متون را بررس

  جیتدرو به  دیگرد  ارائه  1983در سال    1کالون   توسط  بار  نی نخست  روش  نیا(.  Chen & et al., 2019)  است

 موضوعات  یروندها  و  الگوها  ساختن  آشکار  تیقابل  ،ی واژگانهم  لیاست. تحل  دهیو به بلوغ رس  افتیتوسعه  

 (. Ding, Chowdhury & Foo, 2001; Hu, Hu, Deng, & Liu, 2013) دارد را گوناگون

است.    2ی راهبرد  نمودار  د، ینمایرخدادی کمک م هم  یهالیتحل  بازنمود  به  که  ی علم  یهاروش  از

هر رشته   ل یذ  ی موضوع   می مفاه  و  ها خوشه  گاهیجا  لیو تحل  نییاست که در تع  یروش  ینمودار راهبرد

افق  نی. در اکندیم  یان یبه پژوهشگران کمک شا  یموضوع  از محور   تیارائه مرکز  یبرا  ینمودار، اغلب 

هر خوشه(   ی توان ارتباط درون  زانیم ارائه تراکم )   یبرا  یها( و از محور عمودخوشه   یهمبستگ  زانیم)

 (. 1)شکل  (1394و خاصه،  یشعبان  ،یلینقل در سه Melcer & et al., 2015شود )یاستفاده م

 

 
1. Kalon 
2. strategic diagram 
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 ی راهبرد   نمودار  یها. بخش 1شکل  

 

  حال   در  افته، یتوسعه  ،یمرکز  و  بالغ  قسمت  چهار  به  بیترتبه  یراهبرد   نمودار،  ( 1)  شکل  مطابق

 . شودیم میتقس افتهینتوسعه اما یمرکز و زوال، ای ظهور

شبکه به تعداد   کیموجود در    ی اطالعات  یهانسبت گره   عنوانبه  ،ی در شبکه اطالعات  یچگال   ای  تراکم

 تی نوع مرکز  نیتررتبه، ساده  تیشاخص مرکز  3  نی. همچنشودیم  فیممکن تعر  یهاگره  یهاممیماکز

  یی هابر اساس رابط  گانی . تعداد همسادیآیبه دست م   گانش ی است که ارزش هر گره با شمارش تعداد همسا

 ارتباطات باشد، شتریواژه ب  ای فرد  کیرتبه  تی. هرچه مرکزد یآیکه به آن گره متصل هستند به دست م

 (. 1391 ،یلی)سه است رگذارتریتأث و داشته اریاخت در شتریب شبکه و

 

 روش پژوهش 

استفاده شده است.    یواژگان هم  لیاست که از تحل  یسنجعلم  یاز نوع مطالعات کاربرد  حاضر  پژوهش

 ی آمار  جامعه(.  1391  ،یلیسهاست )  یاجتماع   یمطالعه ساختار  یبرا  یافتیشبکه ره  لیتحل  نیهمچن

 5655که برابر با    است  نسیساآوبو  گاه یدر پا  تال یجیشده در حوزه کتابخانه دانجام  یهاپژوهش  تمامی 

 حوزه   رد  یعلم  داتیمرتبط به تول  نیشیپ   یهاپژوهش  یاز راهبردها  هادادهاستخراج    منظور. بهبود  رکورد

؛  1396فر،  یو جعفر  ینیغالمحس  ،ی ؛ غفار1396  ،مؤمنی   و  یرمضان  ، یپورحافظی)عل  تالیجید  کتابخانه

از نظرات   نی( و همچن1397  ،مؤمنیحافظی و  علیپور  ، ی؛ رمضان 1397  ،یمقدم و جعفرینیگل  ،یطاهر

 استفاده شد.  ریو سپس از راهبرد جستجو ز دی حوزه استفاده گرد نیمتخصصان ا
Topic=(Topic: “Digital library” OR Topic: “digital libraries” OR Topic: “digital librarian” 

OR Topic: “d-lib” OR Topic: “virtual library” OR Topic: “virtual libraries” OR Topic: 

“virtual librarian” OR Topic: “electronic library” OR Topic: “electronic libraries” OR Topic: 
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“electronic librarian” OR Topic: “E-lib” OR Topic: “digital archives” OR Topic: “electronic 

archives” OR Topic: “virtual archives”) 

Indexes=SCI-expanded, SSCI, A & HCI Timespan= 1900-2019 
با    مأخذصورت کامل همراه با  بهشد. در ادامه، رکوردها    یاب یرکورد باز  5655مرحله تعداد    نیا  در

 تایی ذخیره گردید: 500های قالبدر  plain textفرمت 
Export-other file formats-full record and cited references 

(  txt.5655-1)   لیفا   ک ی  در  همه  ت یهان در  که   شد   رهیذخ(  txt)  یبا فرمت متن  ل یفا  12مجموع    در

دانلود    ذکر  انی. شادی گرد  ادغام الت  یهادادهاست،   صورت   یالدیم  12/11/2020  خیتاردر    نیمقاالت 

بر سازی، یکپارچه از پس و استخراج تالیجید کتابخانه هرکورد مرتبط با حوز 5655. در مجموع رفتیپذ

 واژگانی مورد مطالعه قرار گرفت.هم لیتحلاساس اهداف پژوهش، ساختار دانش با استفاده از 

بندی  خوشه بندی سلسله مراتبی و نمودار راهبردی بهره گرفته شد.  خوشه واژگانی از  بخش هم  در

را مشخص   ها دواژهی و کل  سندگانینواز    کیمربوط به هر    یهارا دارد که خوشه   تیقابل  نیا  یسلسله مراتب

 کیو هر    دیگرد  یبندی سلسله مراتباقدام به خوشه   ل،یدل  نیآنها را نشان دهد. به هم  نیو روابط ب  دینما

 شدند.  یسازی دارید 1افزار ووز ویوربا نرمها از خوشه 

 
 واژگانی پژوهش هم  تحلیل  های. گام 1جدول  

ح یتوض پژوهش  ی هاگام  

1 
 مشورت و    ینیشیمرتبط پ  یهاپژوهش  یبررسپس از    تالیجی منتخب کتابخانه د   دواژه یکل  14  انتخاب

 حوزه   نی ا یموضوع نیمتخصص با

2 
چکیده مقاالت در بازه زمانی    کلیدواژه وعنوان،    لد یبا ف  ،آوساینسوب  گاه ی در پا  هادواژهی کل  یجستجو

 2019تا پایان  1900

 اکسل  ب یب  افزار نرم با  یتکرار یرکوردها حذف   و یسازکدستی 3

 اکسل  ب یب  افزار نرم با   سی ماتر ساختن  و 9 یرو بر   برش نقطه  دادن قرار 4

 بندی خوشهجهت مشخص کردن  یهمبستگ  سی ماتر به ساده   سیماتر  لیتبد 5

 نت یآیسوی  افزار نرم با   واژگانیهم یهاشبکه لیتحل 6

 ساده  س یماتر  توسط  وری و  ووز افزارنرم  با واژگانی هم شبکه میترس 7

 اکسل  افزارنرم  با یراهبرد نمودار میترس 8

 

مرتبط انتخاب شد و مورد جستجو قرار گرفت. در گام    ی هادواژهی کلپژوهش   وم اول و د  های گام  در

 نیا  یشد تا خروج  لیتحل  2اکسل بی ب  افزارنرمشده توسط  بازیابی  یهادادهسوم، چهارم و پنجم پژوهش  

  یشبکه قابل اجرا شوند. پرسش اول پژوهش توسط خروج   میو ترس  ل یتحل  افزارهاینرمتوسط    افزارنرم

 
1. Vosviwer 

2. Bibexcel 
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ششم پژوهش به   هایگاماکسل در گام چهارم پژوهش به دست آمد. پرسش دوم پژوهش توسط    بیب

چهارم پژوهش    سؤالگام هفتم پژوهش به دست آمد و در آخر    توسطدست آمد. پرسش سوم پژوهش  

 پژوهش به دست آمد.  هشتمششم و   های گامتوسط 

  تعداد   بودن  متعادل  نیچنهم  و  سوکی  از  تالیجید  کتابخانه  یاصل  میمفاه  استخراج  لزوم  به  توجه  با

  می بتوان  جستجو  ی عملگرها  از  استفاده  با   د یگرد  ی سع  گر، ید  یسو  از  جستجو  یبرا  ی انتخاب  ی هادواژهیکل

  تالیجید  کتابخانه   ی فرع   موضوعات   یتمام  استخراج  عدم   حال   نیا  با .  میی نما  برقرار  خصوص  نیا  در   ی تعادل

 . رودیم بشمار  پژوهش نیا یهاتیمحدود جزو

 

 پژوهش   یهاافتهی
تا    1900  یدر بازه زمان  تالیجیمقاالت حوزه کتابخانه د  یهادواژه ی( کل نیپرتکرارتر )  یفراوان  عی. توز1

 است؟ چگونه 2019

  (2)  در جدول  که  است  دواژهی کل  8202  تعداد  تالیجید  کتابخانه  حوزه  یعلم  داتیتول  مجموع  در

 داده شده است. نشان داتیتول یهادواژهیکل نیپرتکرارتر
 

 تال یجیدحوزه کتابخانه    یعلم  داتیتول  یهادواژه یکل  نی. پرتکرارتر2  جدول

 دواژه یکل تعداد ردیف 

1 1041 Digital library 

2 138 Information retrieval 

3 103 Library 

4 83 Internet 

5 82 Academic library 

6 74 Digital archive 

7 59 Virtual library 

8 55 Systematic review 

9 53 User studies 

10 51 Database 

 

  1041  یبا فراوان  Digital library  تالیجید حوزه کتابخانه    یعلم  داتیدر تول  دواژهیکل  نیپربسامدتر

 ست.ا Academic libraryو  Information retrieval، library، Internet یهاواژه نیاست. پس از ا

تول   در  ( 3)  زوج وجود دارد. در جدول  4409تعداد    تالیجیحوزه کتابخانه د  یعلم  داتیمجموع 

 اند نشان داده شده است. دیجیتال داشتهبسامد در حوزه کتابخانه  نیشتریواژگان که ب یهازوج
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 تال یجیواژگان در حوزه کتابخانه د  یهازوج   نیپربسامدتر.  3  جدول

 واژگان   یهازوج  واژگان   بسامد ردیف

1 74 Digital library Information retrieval 

2 39 Digital library Academic library 

3 31 Digital library Library 

4 30 Digital library User studies 

5 28 Digital library Internet 

6 25 Digital library Copyright 

7 24 Digital library World wide web 

8 22 Digital library Collection management 

9 19 Digital library Digital storage 

 

با تعداد    Information retrievalو    Digital libraryواژگان    یهازوج  نیشتریب(  3)  جدول    مطابق

 Library،  39با تعداد    Academic libraryو    Digital libraryها بین  زوج  نیشتریب  نیاست. پس از ا  74

 بسامد است. 28با تعداد  Internetو  30با تعداد  User studies، 31با تعداد 

 است؟ چگونه 2019تا    1900 یدر بازه زمان تالیجیحوزه کتابخانه د یواژگانشبکه هم . 2

شده است. نقطه برش    لیتشک  142*142  س یاز ماتر  تالیجیواژگانی حوزه کتابخانه دهم  شبکه

اند،  شدهبار تکرار    9از    شیو ب  9که    یی ها واژهکه    یمعن  نیانتخاب شد. به ا  9عدد    سیماتر  جادیا  یبرا

 2601و  (  مؤلفهگره )  142واژگانی  مشخص شده و ماتریس مطابق آن تشکیل شده است. در شبکه هم

 است. 129/0 واژگانی برابرشبکه هم کمیال )ارتباط( وجود دارد. ترا

 
 واژگانی حوزه کتابخانه دیجیتال. شبکه هم1تصویر  
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)همان   تصویر  در  که  واژه  1طور  است،  شده  داده  نشان   )Digital library  و    نیتربزرگ گره 

واژه در این شبکه است. کلماتی که به این واژه نزدیک هستند ارتباط بیشتری با این واژه    نیتریدیکل

 . دارند قرار تالیجید کتابخانه حوزهواژگانی ی در شبکه هماژهیو دارند و در جایگاه 

تا    1900  یهر خوشه در بازه زمان  یهاو موضوع   تالیجیحوزه کتابخانه د  یواژگانهم   یهاخوشه  . 3

 است؟ چگونه 2019

هر    هایها و تعداد واژهخوشه تعداد    1اساسپیافزار اس شده توسط نرم ی انجامهالیتوجه به تحل  با

خوشه   نامحوزه است.    6ه برابر  حوز  نیا  یهاخوشهمشخص شد. تعداد   تالیجیخوشه در حوزه کتابخانه د

ها، نام خوشه، خوشهتعداد  (4)و مرتبط هر خوشه استخراج شد. در جدول   یدیکل یهاواژهبا استفاده از 

 شده در هر خوشه نشان داده شده است.تعداد کلمات و کلمات استفاده
 تال یجیدر حوزه کتابخانه د هاخوشه یهاواژه. نام خوشه، تعداد کلمات هر خوشه و 4 جدول

  خوشه  نام  کلمات  تعداد کلمات 

Academic library, archive management, Archiving, Canada, 

Cataloguing, children, China, collaboration, Collection 

management, copyright, data handling, database, Digital 

Preservation, digital storage, e-learning, Electronic books, 

electronic publishing, evaluation, higher education, history, 

information, Information literacy, Information management, 

information retrieval, Information science, Information 

services, Information systems, information technology, 

Institutional repositories, Internet, knowledge management, 

library, Library automation, Library management, library 

services, Library users, National library, Public library, 

Quality, reference services, Search engines, Technology 

acceptance model, United Kingdom, university library, User 

studies, World wide web 

 شش وچهل

  دانش ت یر یمد

  کتابخانه  و

 تال یجید

  خوشه 

1 

Access control, Africa, Archive, Classification, 

communication technologies, computer software, Content-

based image retrieval, data analysis, Data mining, design, 

Digital humanities, Digital Repositories, Image retrieval, 

indexing, Intellectual property, Iran, Knowledge sharing, 

metadata, multimedia, Ontology, Open access, Open 

systems, Personalization, Searching, Semantic Web, 

semantics, Social Media, social network analysis, 

Technology, text mining, Usability, User interfaces, web 

services 

 وسه یس

و   رهیذخ

منابع   یاب یباز 

 تال یجید

  خوشه 

2 

Artificial intelligence, big data, Citation analysis, Cloud 

computing, clustering, Collaborative filtering, 

Communication, content-based retrieval, cultural heritage, 

Digital archive, digitization, human-computer interaction, 

information visualization, interoperability, Languages, 

learning, Literature review, machine learning, natural 

 وهفت بیست

تعامل انسان و  

محیط  

و   تالیجید

ی  یادگیر

  خوشه 

3 

 
1. spss 
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language processing, online catalogues, recommender 

systems, review, security, standards, Systematic Review, 

virtual library, XML 

 الکترونیک 

Digital library, distance learning, document delivery, 

education, electronic journals, Electronic library, electronic 

media, Electronic resources, India, interleading, Librarians, 

museums, Open source software, Pakistan, research, serials, 

Students, Taiwan, User satisfaction, virtual reality, Web 2.0 

 ویک بیست

و   منابع

  یهارسانه

 ک یالکترون 

  خوشه 

4 

combinatorial chemistry, docking, Drug design, drug 

discovery, pharmacophore, QSAR, virtual screening 
 هفت 

  یغربالگر

 ی مجاز

  خوشه 

5 

Bibliometrics, Meta-Analysis, health, Nursing, Quality of 

Life, rehabilitation, systematic literature review, 

telemedicine 
 هشت

 لیتحل

  یهاداده

 یپزشک

  خوشه 

6 

 هر   شرح  ریز  در.  است  شده  استخراج  خوشه  6  تعداد  تالیجید  کتابخانه  حوزه  در  (4)  جدول  مطابق

 .است شده  داده نشان خوشه هر  واژگانیهم شبکه و خوشه

تحل  جینتا  :تالیجید  کتابخانه  و  دانش  ت یریمد  1  خوشه به  که    یواژگان هم  لیمربوط  داد    46نشان 

دانش، علم    ت یریاطالعات، مد  تیریمد   رینظ  یی ها واژهاند.  خوشه نقش داشته  ن یا  یریگدر شکل  دواژهیکل

الکترون  ،ی اطالعات، خدمات اطالعات الکترون  ک،یمنابع  الکترون  ک،یانتشار   ت ی ریکتابخانه، مد  ک،یمخزن 

 . است شده داده نشان 1 خوشه یهاواژهارتباط  (2) ریخوشه قرار دارند. در تصو نیکتابخانه در ا

 
 

 
 1واژگانی خوشه  . شبکه هم2تصویر  

و   library ،  Internet،  Academic library،  Information retrieval  یهاواژه  1خوشه    در

Information services در شبکه هستند. تیارتباط و مرکز نیشتریب یدارا 
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  هاییواژهکلیدواژه تشکیل شده است که    33از    خوشه   نیا  :تالی جیدمنابع    یابیو باز  رهیذخ  2  خوشه

 ر،ی تصو  یابیاشتراک دانش، باز  تال،یجیدمخازن    ،کاوی، علوم انسانی دیجیتالداده  ،یکنترل دسترس  رینظ

 ی ها واژه( ارتباط  3. در تصویر )اندآمدهی کاربری در این خوشه  هااستفاده و رابط  تیاستخراج متن، قابل

 . است شده داده نشان 2 خوشه

 

 
 2واژگانی خوشه  . شبکه هم3تصویر  

ارتباط   نیشتریب  یدارا  Data miningو    metadata ،  Archive،  Classification  یهاواژه   2خوشه    در

 در شبکه هستند.  تیو مرکز

  های؛ واژهاست  واژه   27خوشه شامل    ن یا  :کیالکترون  یریادگ یو    تالیجید  ط یتعامل انسان و مح  3  خوشه

  ، یر یادگی   نیتجسم اطالعات، ماش  وتر،یتعامل انسان و کامپ  تال،یجید  ی گان ی ارتباطات، با  ،یابر  محاسبات

 های ( ارتباط واژه4در تصویر )  گر در این خوشه هستند.های توصیه نظامو    تال، یجید، کتابخانه  استانداردها

 . است شده داده نشان 3 خوشه
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 3واژگانی خوشه  . شبکه هم4تصویر  

 

و   machine learning،  Systematic Review،  Collaborative filtering  یهاواژه   3خوشه    در

Standard واژگانی هستند.در شبکه هم تیارتباط و مرکز نیشتریب یدارا 

 ک، یواژه است شامل مجالت الکترون  21خوشه که شامل    نیا  .تال یجید  یهارسانهو    منابع  4  خوشه

 است. 2و وب  یمجاز ت یواقع ک،یمنابع الکترون ک،یالکترون ی هارسانه ک،یکتابخانه الکترون
 

 
 4واژگانی خوشه  . شبکه هم5تصویر  
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 Educationو    Digital library،  electronic journals،  document delivery  یهاواژه  4خوشه    در

 در شبکه هستند. تیرابطه و مرکز نیشتریب یدارا

  ، یاتصال، غربالگر  ، یبیترک  یمیواژگان ش  شامل شامل هفت واژه    5  خوشه   : یمجاز  درمان  5  خوشه

 5  خوشه  یهاواژهارتباط    (6)  ریکنش و ساختار است. در تصو  یکم  یوابستگ   و دارو  یکشف دارو، طراح

 . است شده داده نشان
 

 
 5واژگانی خوشه  . شبکه هم6تصویر  

 

رابطه و   نیشتریب  یدارا  QSARو    Virtual screening،  Pharmacophore،  Docking  5خوشه    در

 واژگانی است.در شبکه هم تیمرکز

  ،ی کتابشناس  رینظ  یی هادواژهیکل   و  است  واژه  8  شامل  خوشه  این  :یپزشک  یهاداده  لیتحل  6خوشه  

خوشه هستند. در   نیاز راه دور در ا  ی و پزشک  یبهداشت، پرستار  ،یتوانبخش  ،یزندگ  تیفیک  ل،یفراتحل

 .است شده  داده  نشان 6 خوشه یهاواژهارتباط  (7) ریتصو

 

 
 6واژگانی خوشه  . شبکه هم7تصویر  



 1401، سال  2، شماره 12دوره                      نامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد        پژوهش  45  

رابطه هستند و   یدارا  Telemedicineو    Meta-Analysis ،  Health،  Nursing  یهاواژه  6خوشه    در

 با یکدیگر ارتباط ندارند.  هاگره سایر

نظر بلوغ چگونه    از  2019تا    1900  یدر بازه زمان  تالیجید  کتابخانه  حوزه  یواژگانهم  یها. خوشه4

 هستند؟ 

 ها نشان داده شده است.خوشهو تراکم شبکه هر کدام از  تیشاخص مرکز( 5)جدول  در

 

 ها خوشهو تراکم شبکه    تی. شاخص مرکز5  جدول
 تراکم ت یشاخص مرکز  نام خوشه 

1 96260/0 2820/0 

2 32660/0 1160/0 

3 24460/0 1030/0 

4 18681/0 2050/0 

5 16671/0 6670/0 

6 09520/0 0710/0 

 2400/0 6630/0 کل   نیانگیم

 

دارای بیشترین شاخص مرکزیت با   4( نشان داده شده است، خوشه  5که در جدول )  گونه  همان

ی دوم و سوم قرار هارتبهدر    9620/0با    1و خوشه    161/0با شاخص مرکزیت    2است. خوشه    1861/0

دارای بیشترین   5است. همچنین خوشه    0950/0نیز دارای کمترین شاخص مرکزیت با    6دارند. خوشه  

های  در رتبه   2050/0با تراکم    4و خوشه    2820/0با تراکم شبکه    1است. خوشه    6670/0  تراکم شبکه با

است. شاخص مرکزیت  0710/0نیز دارای کمترین میزان تراکم شبکه با  6دوم و سوم قرار دارند. خوشه 

میانگین شاخص مرکزیت خوشه  از  برابر  کل که  آمد  به دست  از   6630/0ها  تراکم کل که  و شاخص 

 است. 240/0ها به دست آمد برابر ین تراکم خوشه میانگ

نشان داده شده است.    تالیجیواژگانی حوزه کتابخانه دهم  یهاخوشه   ینمودار راهبرد  (8)  ریتصو  در

ها( و قدرت تعامل هر دهنده مرکزیت رتبه )میزان همبستگی خوشه نشان  یمحور افق  یدر نمودار راهبرد

ای بیشتر باشد آن خوشه از جایگاه  ست و هرچه مرکزیت تراکم خوشهها در حوزه موردنظر ایک از خوشه 

نیز نشان این نمودار محور عمودی  برخوردار است. در  توان مهم و مرکزی  تراکم شبکه )میزان  دهنده 

 است. ارتباط درونی هر خوشه(
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 تالیجید  کتابخانه  حوزه  یراهبرد  نمودار.  8تصویر  

 

( در یمجاز  یو غربالگر  تالیجیکتابخانه د  ،دانش   تیری)مد  5و    1  یهاخوشه   (8)  ریتصو  مطابق

دارند،    ینقش محور  نکهیموضوعات عالوه بر ا  نیا  . و تراکم باال هستند  تیمرکز  یدارا  و   قرار دارند   ربع اول

 ی قرار دارد که دارا  چهاردر ربع    زی( نکیالکترون  ی هارسانه)منابع و    4هستند. خوشه    زیخوشه توسعه ن

 تی مرکز  یخوشه دارا  نیاگرچه ادهد  تر از میانگین است. این امر نشان میپایینباال و تراکم    تیمرکز

د.  ن قرار دار  یدر ربع سه نمودار راهبرد  زین 6و    3،  2  هایبالغ نیست. خوشه و    افتهینتوسعهاما    است  ییباال

را به   یبوده و توجه اندک  ایها حاشیهتند. این خوشه ها دارای شاخص مرکزیت و تراکم کم هسخوشه   نیا

آنها پژوهش انجام    درباره  ی کاف  قدربههستند و    یموضوعات نوظهور  این سه خوشه  . خود جلب کرده است

 نشده است. 

 

 ی ر یگجهیو نت  بحث

حوزه کتابخانه دیجیتال طی    موضوعات پرکاربرددر رابطه با  پژوهش نشان داد که  این    ی هاافتهی

و    Digital library،  Information retrievalاز نظر فراوانی کلیدواژه، کلمات    2019تا    1900های  سال

library  محتوا و    تال،یجید  هایکتابخانه  یابیمانند ارز  یموضوع   هایاند. گروهداشته را    یفراوان  نیشتریب

ابزارها و کاربران و کاربردپذ  هانظام  ،یمعمار  ،ی تالیجید  هایمجموعه  پربسامد و    هایحوزه  جزء  یریو 

پژوهشگران    یکانون گزارش شده است   زین  نیشیپ   یهاپژوهشاست که در    تالیجید  هایکتابخانهنزد 

و همکاران)علیپور  علیپور   ی ، رمضان1396  ،حافظی  ،  1392و همکاران،    یشعاع  خی؛ ش1392  ، حافظیو 
Candela, Castelli, Pagano, Thanos. Ioannidis, Koutrika, et al., (2007); Mahesh & Mittal, 

2008; Qiu & Ma, 2010; Qiu & Wang 2010; Zhang & Lv, 2010; Liu & Zhang 2011.Wei & 

1خوشه 

2خوشه 

3خوشه 

4خوشه 

5خوشه 

6خوشه  0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

-0/2 0 0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2 1/4
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Wei 2011; Nguyen, 2013هایواژگانی نیز کلیدواژهنظر زوج هم  (. از  Digital library*Information 

retrieval،  Digital library*Academic library    وDigital library * library  رخدادی را در هم  نیشتری ب

دهنده نزدیکی زیاد این مباحث با یکدیگر است.  اند که نشانداشته  تالیجیحوزه کتابخانه د  یهاپژوهش

 است،  یشگاه دان هایکتابخانه یهاپژوهشتوجه به نسبت متوسط پژوهشگران به  دهندهنشان روابط  نیا

و توسعه   تالیجیاطالعات در کتابخانه د  یاب یحوزه درصدد رفع مشکالت باز  نیکه پژوهشگران ا  طوریبه

مح در  دانشگاه   طیآن  همچن  یکتابخانه  در    نیا  ی هاپژوهشاغلب    نیهستند.  مطالعات    موردحوزه 

انجام گرفته   تالیجیآثار موجود در کتابخانه د  مؤلفحق    نیو همچن  تالیجیکننده کتابخانه د استفاده

آن است که پژوهشگران   دهندهنشان  جینتا  نی. احکایت داردموضوعات    ن یا  ژهیو  گاهیجا  و  تیاست و از اهم

کاربران   ویژهبه)  کنندگاناستفادهجهت کمک به کاربران و    یمناسب و بهتر  هایروشدر تالش هستند تا  

داشته باشند تا بتوانند به کاربران   تالیجیداطالعات در حوزه کتابخانه   افتنی  ( دریدانشگاه   هایکتابخانه

صرفه  نما  افتنیو    یانرژ  ،وقت  ییجودر  کمک  مناسب  زمان  در  مناسب  طرف  . ندیاطالعات  در   یاز 

 ط یدر مح  یآثار و نحوه دسترس  یسازتالیجیبا توجه به د  زین  مؤلفانجام شده در مورد حق    یهاپژوهش

 هستند.  زیآثار ن سندگانی ناشران و نو یو معنو یدر صدد برآورده کردن حقوق ماد تال،یجید

 ن یتری مرکز  Digital library  دواژه ینشان داد که کل  زین  تالیجید واژگانی حوزه کتابخانه  شبکه هم

بی  که از وضعیت مطلو  است  1290/0برابر    زیشبکه را دارد. تراکم شبکه ن  ن یااصطالح است و نقش اصلی  

  ا ینبود و    ،یاخوشه   نیو ارتباطات ب  هاخوشهدرون    هایحوزهریز  دهد میمورد نشان   نیابرخوردار نیست.  

  هایکتابخانه یسه عنصر اصل عنوانبهو خدمات  افزارنرممحتوا،   ی فن مسائلبه  ها پژوهش  شیکمبود گرا

 ی ها پژوهش  نیبودن آنها و نبود تعادل ب  یاتک حوزه  و  (1396حافظی و همکاران،  )علیپور  یتالیجید

( 2020)  1ی ژو و ژانگ هاپژوهش  جی با نتا  ها افته ی  نیحوزه است. ا  نیدر ا  یدو کاربر  ینظر  یارشته انیم

( وانگ  و  هو  لیو،  دارد  (2012و  تراکم    .مطابقت  نشان  کمالبته  اشبکه  ن  نیدهنده  که هست    زیمورد 

  ها حوزه  نیا  ن یو کمتر ب  اندگرفتهمورد پژوهش قرار    یتخصص  صورتبه  شتریبحوزه کتابخانه    موضوعات

 حوزه است. نیا یهاارتباط برقرار شده است که از ضعف

خوشه  تحلیل  از  به استفاده  مراتبی  سلسله  حوزه بندی  بر  حاکم  فکری  ساختار  شناسایی  منظور 

 ت ی ریمانند »مد  یی ها خوشه خوشه موضوعی گردید که در آن    6گیری  کتابخانه دیجیتال منجر به شکل

د کتابخانه  و  باز  رهی»ذخ  تال«،یجیدانش  د  ی ابی و  و    تال«، یجیمنابع  و    تال«یجید  یهارسانه»منابع 

  رسدمیشده به نظر  لیتشک  ی هاخوشه   نیب  درخورد.  میبه چشم    گریو چند خوشه د  «یمجاز  ی»غربالگر

و    ژه یو  گاهیاز جا  تال«یجیمنابع د  یابیو باز  رهیو »ذخ  تال«یجیدانش و کتابخانه د  تیریکه خوشه »مد

 ک ی نزد  ی با معن  ییهاواژه  نیو همچن  جیپرتکرار و را  یهادواژهیکل  بیشترد؛ چراکه  نبرخوردار باش  یمهم

 
1. Zhu & Zhang  
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دانش و کتابخانه    تیری»مد  1خوشه    نیب  نیخوشه قرار دارند. در ا  نی در ا  تالیجیدر حوزه کتابخانه د

 عنوان به  «یمجاز  ی»غربالگر  5است و خوشه    کلیدواژه   46خوشه شامل    نیتربزرگ  عنوانبه  تال«یجید

بررس  دواژهیکل  7خوشه شامل    نیترکوچک  در  است که    یکل  یاست.  به  در  مشخص  مربوط  مطالعات 

 گیری جهتو در حال    اندداشته  شیگرا  ی مسائل فن  ی و تا حدود  ،یتالیجید  یبه محتوا  تالیجیکتابخانه د

ب  یهاپژوهش  سمتبه هستند.  کاربران  مطالعات  به  کتابخانه   هاپژوهش  نیا  شتریمربوط  با  رابطه  در 

  کتابخانه  و   دانش   تیری»مد  خوشه  درانجام گرفته است.   یپزشک  تالیجی انه د و کتابخ  ی دانشگاه  تالیجید

  یاطالعات   خدمات   و  اطالعات  ی ابیباز  ، یدانشگاه   کتابخانه   محور  حول  در  موضوعات  شتریب  تال«یجید

و   ها بندیرده  ، هادادهابر  محور  حول  موضوعات  شتریب  تال«یجید  منابع   ی ابی باز  و   رهی»ذخ  حوزه  در.  هستند

موضوعات در   شتریب  ک«یالکترون  یریادگی و    تالیجید  طیاست. در حوزه »تعامل انسان و مح  کاویداده

معنا  ،ینیماش  یریادگیحوزه   و مرور  و    یی  »منابع  خوشه  در  است.  شده  انجام    یهارسانهاستانداردها 

 خوشه و آموزش قرار دارد. در    به اسناد   ی ابیدست  ک، یموضوعات در حوزه مجالت الکترون  شتریب  تال«یجید

کنش و    یکم  یوابستگ  و یغربالگر  اتصال،   ، یبیترک  یمیشحوزه    درموضوعات    شتریب  «یمجاز  »درمان

 یسالمت، پرستار  ل،یموضوعات فراتحل  «یپزشک  یهاداده  لیو در آخر در خوشه »تحل  ؛ دارند  قرارساختار  

 موضوعات را دارند.  نیشتریاز راه دور ب یو پزشک

دانش و کتابخانه    تیری)مد  5و    1  ی هاخوشه است که در آن    نی ا  انگر یب  زین  ینمودار راهبرد  جینتا

غربالگر  تالیجید به ایمجاز  یو  توجه  با  اول هستند.  ربع  بلوغ    هاپژوهش  نیا  نکهی( در    اند، دهیرسبه 

از دل آنها    ی خاص  یخواهد بود و نوآور  یو تکرار  ستین  یمنطق یپژوهش  ی هاحوزه  نیدر ا  یگذارهیسرما

 نی ا  دی جد  ی هاپژوهشکنند تا خود را با مطالعات و    ی سع  د ینخواهد آمد و پژوهشگران فقط با   رونیب

 چهار در ربع    ز ی( نکیالکترون  یهارسانه)منابع و    4  خوشهبه روز باشند.    ی حوزه آشنا سازند و از لحاظ علم

از میانگین است و این نشان میپایینباال و تراکم    تیمرکز  یقرار دارد که دارا این   اگرچهدهد که  تر 

نابالغ است. خوشهخوشه مرکزیت باالیی دارد اما توسعه  در ربع سه نمودار   زین  5و    3،  2  هاینیافته و 

  باید  پژوهشگران  .هستند  تالیجیدکتابخانه    یهاپژوهشدر    نوظهورهای  حوزه قرار دارند که از    یراهبرد

سمت ی اجرای آن باید بهگذاراستی سی پژوهشی و  هاتیاولو  و سمت خود جلب کنند  بهرا    هاحوزه  نیا

به   توانمی  یدر ربع سوم نمودار راهبرد  هاخوشه   ن یقرار گرفتن ا  لیدال  زها سوق پیدا نماید. ااین حوزه 

  تازه  گرید . از طرفی  اشاره داشت  ها خوشه  نیا  مفهوم در   ک ی  انیب  یکاررفته برابه  ی هاواژهتنوع و تعدد  

و   ت یسبب کاهش نمره مرکز و در شبکه مربوطه هاواژه نیا نیباعث ارتباط کمتر ب زین میمفاه نیبودن ا

 ی رخداد هم ماریسدر    ها واژه  ریشده نسبت به ساگفته لیدالخوشه به   ن یا  یهاواژه. استتراکم آنها شده  

  و حوزه    نیدانش ا  یاز ساختار فکر  یی نما   تواند یم  ل یتحل  نیا  از  حاصل  ج ینتا.  اندداشته   یاشتراک کمتر

موضوعات   یی کند تا با شناسا  جاد یو موضوعات در حال رشد ا  یموضوع   یهاشکافاز    ی علم  ی دگاهید

 شود. یری جلوگ یو تکرار کاربردکم  یهاپژوهشاز   یاساس یهسته و روندها
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ب  ن یا  ج ینتا  یکل  طوربه داد  نشان  د  ی هاپژوهش  شتریپژوهش  کتابخانه  در   تال یجیحوزه  جهان 

انجام شده    مؤلفو حق    نترنتیمطالعات کاربران، ا  ، یدانشگاه  هایکتابخانهاطالعات،    یاب یموضوعات باز

مشخص است که پژوهشگران از   ،است  نییپا  تالیجیتراکم شبکه حوزه کتابخانه د  نکهیاست. با توجه به ا

دارند. با مرور بر   گری کدیبا    یحوزه ارتباط کم   ن یو موضوعات ا  اند شدهغافل    آن  ایرشته  نیب  هایحوزه 

و    تال یجیکتابخانه د  ،دانش   رتیمد  یهاخوشهکه    شودمیگرفته    جهی نت  نیآمده چندستبه  یهاخوشه 

و از   ردیگیحوزه انجام م  نیدر ا  هاپژوهش  شتریرا دارند و ب  هاپژوهش  ینقش محور  یمجاز  یغربالگر

 ی ری ادگی  و  تالیجید  طیمح  و  انسان  تعامل  ،تالیجیمنابع د  یاب یو باز  رهیذخ   یهاخوشه با وجود آنکه    یطرف

اصل  کیالکترون و    یاه یحاش  ،نوظهور  موضوعات،  هستند  تالیجیو مهم حوزه کتابخانه د  یاز موضوعات 

  هاحوزه  ن یکنند تا ا  ت یهدا  سونیخود را به ا  ی هاپژوهش  شتریب  د یو پژوهشگران با   هستند   افتهینتوسعه 

  ی گسستگ یدارا تال یجیحوزه کتابخانه د یبرسند. در مجموع ساختار شبکه فکر  یمطلوب  تیبه وضع زین

شده و  بودن خارج  یااز حالت تک حوزه دی با هاپژوهششبکه،  نیساختار ا نیب وندیپ  جادیاست و جهت ا

 انجام گردد.  یو کاربرد ینظر یارشته انی م یهاپژوهش

اینکه موضوعات   ینبنابرا  است،در حال گسترش    یجیتال نوظهور در حوزه کتابخانه د  با توجه به 

افزا  ینا  ایرشته  یانم  هایظرفیتتا    گردد می  یشنهادپ  به آن توجه شود  یافته  یشحوزه  ین . همچنو 

نتا  شودمی  پیشنهاد و    هاییافتهو    یجاز  حاضر  پ   مشابه  هایپژوهشپژوهش  و    یشبردجهت  اهداف 

  شده،حاصلبر نقاط ضعف و قوت    تأکید استفاده گردد و با    یجیتالدر حوزه کتابخانه د  گذاریسیاست

  این پیشنهاد عالوه بر    .یردو منابع صورت گ  هاپتانسیلدر رفع کمبودها و معضالت و استفاده از    یسع

پژوهش حاضر   یاز نمودار راهبرد  یجیتالپژوهشگران جهت انجام پژوهش در حوزه کتابخانه د  گرددمی

 باشند.  تعامل  در  و  پاهم  حوزه  این  متخصصان  و  پژوهشگران  با  و  دارند  نگه  روز  به  را  خودتا    نماینداستفاده  
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