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علوم مواد،  ،یشناس نیو زم ایجغراف ،یشناس و بوم ستیز طیمح ،یهندسم انه،یرا ،یمیش ،یشناس ستیز ،یعلوم کشاورز یموضوع

علوم  ،یو جانور یاهیعلوم گ ک،یزیف ،یداروشناس ،یشناس و عصب یعلوم رفتار ،یشناس ستیوراثت و ز ،یپزشک ،یاضیر
علوم  ،یو روانشناس یروانپزشک ،یشناس کروبیم ،یشناس یمنیاقتصاد و تجارت، ا یمقوله موضوع 5. دیرس دییبه تأ یاجتماع

 .نامشهود بود یا چندرشته یدر مقوله موضوع یرفتار یبرخوردار نبودند. خوداستناد یدر خوداستناد یاز ثبات رفتار ییفضا
درصد استنادها را  80شد که  ییشناسا یپس از خوداستناد گرید یمقوله موضوع 5 ای 4 ،یهر مقوله موضوع یاستناد یفضا در

 ایمسلط  یموضوع یها عنوان مقوله استنادکننده، به یمقوله موضوع یبرا یموضوع یها مقوله نی. اداد یبه خود اختصاص م
که  یموضوع یها ها مقوله نقشه نینقشه رسم شد. ا 110 ،یوعمقوله موض 22 یاشد. بر یو معرف ییاثرگذار شناسا های اندک

  ها استخراج و ارائه شد. را داشتند بازنمون کرد. اطالعات بازنمون شده از نقشه هیدوسو یتعامالت استناد نیشتریب

 یو بارور. رشد دیرس دییپنج سال به تأ یط یموضوع یرفتار ثابت خوداستناد یمقوله موضوع 16در : بحث و نتیجه گیری

 نیاست. همچن جویی یقابل پ یهمان مقوله موضوع یاول برا تیدر اولو میمستق یگذار هیسرما قیگروه از طر نیدر ا یعلم
 تاولوی در اند درصد استنادها را به خود اختصاص داده 80عدد،  5 ای 4مسلط که با تعداد اندک  یموضوع های به مقوله یستیبا

  مقوله 16مرتبط با  یتخصص های از رشته کیمتخصص در هر  کی یانیتوسعه علم توجه کرد. به ب های گذاری هیدوم سرما
 فیتألبه پژوهش و  گرید یحوزه موضوع 5 ای 4همان موضوع و  یبه منابع علم یبا دسترس تواند یشده، م یمعرف موضوعی

   .بپردازد

 یمنتشر شده، تعداد اعضا یموجود از تعداد منابع اطالعات علم یها براساس داده شتریتوسعه علم که ب یها یگذار استیس در
علم همچون  کرهیپ یرفتار یها صهیالزم است خص رفت،یپذ یو... انجام م یها و مؤسسات آموزش تعداد دانشگاه ،یعلم أتیه

مسلط و مجاور  یموضوع یها مقوله ییها ییافزا هم دیمولفه جد نی. اردیقرار گ همورد توج زین یگراستنادیو د یخوداستناد
خواهد  شافزای را مند هدف های یگذار هیسرما یخواهد کرد و اثربخش یبانیمتن پشت یمقوله موضوع یمربوط به استنادها را برا

 داد.

 .قاعده پارتو ران،ینقشه علم، ا ،یبند رتبه ،یاستناد لیتحل ،یموضوع یگراستنادید ،یموضوع یخوداستنادها: کلیدواژه

 

 نقشه علم و کارکرد آنمقدمه: 
ها، فنون و رویکردهایی را  کارگیری روش رشد روزافزون انتشارات علمی در چند قرن اخیر، به

شناسی پوزیتیویسم،  ناپذیر ساخته است. با رواج روش برای بررسی روند رشد و توسعه علمی اجتناب

اگون علم مطرح شد و مباحثی های گون رویکرد کمی برای سنجیدن میزان تولید اطالعات علمی در حیطه

 (.Ranganathan, 1974مورد توجه قرار گرفت )« سنجی اطالع»و « سنجی علم»، «سنجی کتاب»چون 

های  سنجی است با استخراج اطالعات از پایگاه های جدیدتر علم نقشه علم که از جمله روش

بازنمون چند بعدی از چگونگی کند. یک نقشه علمی  استنادی، بازنمون بصری از تولیدات علمی ارائه می

های فردی یا جمعی نویسندگان با یکدیگر است که از طریق  ها و مقاله ها، تخصص ها، حوزه ارتباط رشته

دهنده روابط  های جغرافیایی که نشان شود، همانند نقشه های نسبی نشان داده می نزدیکی فیزیکی، با اندازه
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ها به ما کمک  (. در دنیای واقعی نقشهSmall, 1999, 801های فیزیکی زمین است ) سیاسی یا ویژگی

کند تا موقعیت خود را در محیط اطرافمان شناسایی کنیم. به همین ترتیب نقشه علم در درک و دریافت  می

رو، نقشه علم عبارت  کند. از این های پژوهشی مختلف و پژوهشگران، به ما کمک می ارتباط بین حوزه

منظور ترسیم و ارائه یک نگرش  تشارات یک حوزه علمی از زوایای مختلف بهوتحلیل ان است از تجزیه

های علمی با بیشترین و  کلی از آن حوزه که بر پایه این نقشه و ترسیم، شناخت تغییر و تحوالت حوزه

هاست  طور که قرن (. همانNoyons & Van Raan, 1999پذیر باشد ) کمترین نزدیکی از یکدیگر امکان

های علمی نیز به همین شیوه  به ما کمک کرده است، نقشه 1جغرافیایی در اکتشاف و مسیریابیهای  نقشه

سازد  پذیر می کند و مصورسازی نتایج علمی را امکان وجوی دانش را پشتیبانی می راهنمایی جست

(Borner, 2010در واقع این نقشه .) م و های مختلف علو های گرافیکی با تفکیک حوزه ها در قالب شکل

ها به  (. این نقشهNoyons, 1999کند ) های بین آنها به درک ساختار علوم کمک می نمایش ارتباط

( این واحدهای طبیعی 2دهنده علوم چگونه است،  ( ساختار طبیعی واحدهای تشکیل1هایی نظیر:  پرسش

تباط بین آنها را دهنده علم و ار ( چه نیروهایی ساختار واحدهای تشکیل3شود،  چگونه به هم مرتبط می

کند، پاسخ  ( ساختارهای علم چگونه در طول زمان در مقیاس خرد و کالن تغییر می4کند و  تعیین می

 .(Noyons, 1999, 143دهد ) می

های تحلیل استنادی است. تالش این  یافته از پژوهش های توسعه های رسم نقشه، خروجی برنامه

(. زیرا اطالعات Leydesdorff, 1987, 296کره علم تمرکز دارد )ها همواره بر بازنمون مدلی از پی برنامه

نظر بیاید که  های موضوعی توزیع شده است که ممکن است در مشاهده بیرونی به علمی در بین مقوله

های سنتی برای مطالعه وابستگی یک مقوله موضوعی  که روش اشتراک کمی دارد. بر این اساس، هنگامی

عنوان یک کل  رود، برخی اوقات فراچنگ آوردن یک حوزه به کار میهنش بخصوص داهبه یک رشته ب

هایی ساده تا در احاطه فکر انسان باشد، چیز جدیدی  شود. بازنمون اطالعات علمی به روش فراموش می

نیست. اما پدیدار ساختن چیزی برای ذهن که با چشم قابل مشاهده نیست، یا خلق یک تصویر ذهنی از 

تالش برای . وظیفه نقشه علم است (Moya-Anegon and et all, 2004) که آشکار نیستبعضی چیزها 

های علم و فناوری،  و خروجی ها انیها، جر ها، همبستگی از تمایل به شناخت ورودی برداری علم نقشه

گذاری مفیدتر کمک خواهد کرد، نشأت  همچنان که پیش از این اشاره شد، که ما را در هدایت سرمایه

که کجا هستیم، چه چیزی پیرامون ماست، و  –ها در جهان کنونی به درک ما از محیطمان  گیرد. نقشه می

                                                 
1. Navigate 
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بینی  ، اطالعات بیشتری برای پیشرامونمانیاره پکند. با شناخت درب کمک می روابط میان اشیاء مجاور

ها در  آید. عالوه بر این، نقشه دست می دهد، به که در مجاورت بالفصلمان، رخ می آنهاییویژه  تغییرات، به

. (Boyack, Klavans, Borner, 2005) کند انداز آینده علم به ما کمک می یابی صحیح برای چشم موقعیت

نگر را از دورنمای علم امروز  های کارتوگرافی از دنیای ما، دید همه جانبه و کل نقشه علم همانند نقشه

های درونی آنها  ها، و ارتباط های کالن علم، اندازه، مجاورت آورد که برای شناسایی حوزه فراهم می

برای شناخت و برداری است، کامالً به تالش ما  تواند مورد استفاده قرار گیرد. استداللی که پشتوانه نقشه می

های علمی معاصر،  های شاخه وابسته است. تدوین یک نقشه از خویشاوندی 1تسهیل فرایندهای کشف

های جدید بین این نواحی را به ما نشان دهد. در  تواند نواحی نزدیک به یکدیگر و امکان برقراری اتصال می

ها به شکل کشفیات  ونه این خویشاوندیتواند در پیگیری اینکه چگ هایی می چنین نقشه کمترین میزان، این

یابد، به ما کمک کند و شاید ما را به مدیریت آگاهانه علم و اطالعات هدایت نماید  جدید تغییر می

(Small, 1997, 257اگر قائل به .) ای برای علم در کشور باشیم که بخشی از آن از طریق  وجود پیکره

، شناخت این بخش از پیکره علم، و تعامالت میان شود میها بازنمون  ویژه مقاله انتشارات علمی به

ای است که کمتر به آن پرداخته  ها و مدیریت آگاهانه علم مسأله گذاری های آن برای سیاست واره اندام

ها و میزان  های پیشین شناخت پیکره علم کشور، بیشتر براساس تعداد انتشار مقاله شده است. در پژوهش

ها میان  ها و واکنش ایم که کنش گیری شده است و کمتر شاهد آن بوده اندازه رشد آنها در هر سال

ها و  های موضوعی مختلف مورد سنجش قرار بگیرد. بر این اساس، مسأله اصلی یافتن تأثیرگذاری حوزه

 SCI-Eپایگاه ای در  مقالهدر آن مقوله موضوعی های موضوعی است که  های هر یک از مقوله تأثیرپذیری

 .باشدشر شده منت

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ریزی مربوط به توسعه علم در  گذاری و برنامه های اخیر، برای ساماندهی وضعیت سیاست در سال

  ها نیز تا مراحلی اجرا شده ها و اسناد باالدستی متعددی تدوین و برخی از این برنامه کشور، مصوبات، برنامه

وتحلیل وضعیت  ( تجزیه1وص شامل چهار بخش اساسی، شامل: ریزی در این خص است، هر سند و برنامه

های عملیاتی است. در صورت بروز هرگونه  ( تعریف برنامه4( تعیین راهبرد، 3( تعیین اهداف، 2موجود، 

اختالل در تحقق هدف، بایستی این مراحل به لحاظ صحت و درستی مورد بازنگری قرار گیرد. قسمت 

وتحلیل وضعیت موجود است  رنامه بلندمدت، بخش اول یعنی بررسی، تجزیهاساسی در تدوین هر سند و ب

                                                 
1. Discovery Process 
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هایی است که  گیرد. سه بخش دیگر موجود در سند، گام که در حوزه مطالعاتی آن سند و برنامه قرار می

توان مدعی شد که سه بخش  نوعی می شود و به می  وتحلیل وضعیت موجود برداشته پس از بررسی و تجزیه

خش اول اتکا دارد و این بخش اول است که زیرساختارهای الزم برای تدوین صحیح سه بخش بعدی به ب

های عمرانی قرار  های این بخش به دلیل اهمیت آن، در سری بودجه آورد. حتی هزینه بعد را فراهم می

تایج نهایی توان بروز ضعف در ن ای، می گیرد. با توجه به زیربنایی بودن این بخش در هر سند و برنامه می

گذاری در  ها را با سهم بیشتری ناشی از نقص در بخش اول دانست. تاکنون سیاست گذاری و برنامه سیاست

آموختگان،  ویژه تعداد انتشارات علمی، تعداد دانش توسعه علم در کشور براساس بروندادهای علمی، به

ره انجام شده است. این اطالعات، های علم و فناوری و غی ها و مؤسسات پژوهشی، پارک تعداد دانشگاه

های موضوعی و تأثیرگذاری هر حوزه علمی بر حوزه دیگر را بازنمون  تصویری از تعامالت میان مقوله

های موضوعی نسبت به  مقوله تعامالتاطالعاتی جامع از  اتکا بهبا های راهبردی ریزی کند. برنامه نمی

های  روی حوزهاثربخش گذاری  سرمایهها، امکان ناشی از این تعامل افزایی های هم ظرفیت و یکدیگر

 مقدور خواهد کرد.   های موضوعیرا بنا به اثرگذاری هر حوزه موضوعی روی دیگر حوزه موضوعی

های علم برای هر کاربری با هر زمینه تخصصی، یک بازنمون تصویری ساده و قابل درک  نقشه

بینی آینده،  سازی وضعیت موجود و همچنین پیش یار برای بهینه ارهای تصمیمعنوان ابز دهد که به ارائه می

ها برای توسعه علم در کشور و  دهی تصمیم ها به لحاظ جهت این نقشهتواند مورد استفاده قرار گیرد.  می

تأثیر آنها بر مدیریت آگاهانه علم و اختصاص بهینه بودجه، از سطح اهمیت بسیار باالیی در 

 های علم برخوردار است. اریگذ سیاست

 

 پیشینه پژوهش
، روی یک نوار آزمایشی که 2و همکارانش در مؤسسه افق رایانه 1نارین 1970در ابتدای دهه 

شناخته شده است کار کردند. این  3های استنادی عنوان نشریه گزارش برای توسعه آنچه که به ISIتوسط 

گرفت. نتایج این تحلیل  ها را در برمی ها به نشریه هایی از استنادهای تجمعی از نشریه نوار آزمایشی فهرستی

های علمی مختلف  های استفاده شده از نشریات در حوزه نشان داد: میزان زیادی سازگاری میان مشخصه

)مانند علم و  4ای ها و تعداد کمی نشریات مشهور میان رشته زههمراه با تمایز کامل مرزهای میان حو

                                                 
1. Narin 

2. Computer Horizon Inc 
3. Journal of Citation Report 

4. Cross Disciplinary Journals 
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ها روابط سلسله  ها، نشریه ای وجود دارد. داخل رشته های اطالعات میان حوزه عنوان اتصال طبیعت( به

های اتصال را ایجاد کرد. عالوه بر این، در این پژوهش  مراتبی کامالً مجازی همراه با تعداد بسیار کمی قله

کار گرفته شد  ها به بندی نشریه ای، برای خوشه ها، به کمک برنامه رایانه های نویسنده ن مقالهعناوی

(Leydesdorff, 1987, 299.) 

  2و کتوبین  1توسط استتودر 1980استنادی در سال  های هم های جدی در مطالعه نقشه یکی از تالش

استتنادی کته یتک  مستمری از متاتریس همهای عاملی  در بررسی مطالعات سرطان تحقق یافت. آنها تحلیل

ها نشتان داد  گیری ستازد، ارائته دادنتد. نتیجته را پدیدار می 4و همچنین یک ساختار شناختی 3ساختار نهادی

ها( اتصتال یافتته  های قابل تشخیص )آزمایشتگاه های نامرئی بلکه به مؤسسه های نهادی نه به دانشکده مؤلفه

مثابه  تواند به استنادی بنا به ارزش ظاهری نمی هم»ن فرضیه را تدوین کردند که: عالوه، بر این مبنا ای است. به

استتنادی ممکتن  های هم داللتی بر وضعیت فکری یک حوزه، تخصص یا دامنه مسأله، پنداشته شود. خوشه

 5های منستجم های علمی را تفکیک کند که بیشترین گروه های نهادی اولیه از توسعه است به سهولت زمینه

 (.Leydesdorff, 1987, 304« )های نامرئی را دارد و سپس بیشترین پدیداری دانشکده

کشور عضو سازمان توسعه و  17های ملی در زمینه علوم اجتماعی برای  رخ پژوهش رسم نیم

توسط اینگورسن، الرسن و  1998-1994و  1993-1987در دو دوره زمانی های اقتصادی،  همکاری

حوزه علوم  9رفت. هر نیمرخ با یک بردار از تعداد انتشارات، یا تعداد استنادها در نویونز، انجام پذی

خوبی در  های برجسته استناد که به اجتماعی بازنمون شد. همراه با تعیین رشد تعداد انتشارات و محدوده

طول  های گرافیکی، در های ملی از طریق نقشه های نیمرخ ها و شباهت شود، خوشه مشخص می 6الگوها

آمریکن همچون -ها نشان داد خوشه مرکزی مسلط، کشورهای بزرگ انگلو زمان نشان داده شد. یافته

تر اروپای شمالی، با زبان  گرفت. کشورهای کوچک متحده آمریکا، کانادا و انگلستان را در برمی ایاالت

گرفتند. این فرضیه که نزدیک به یکدیگر، در کنار خوشه مرکزی نقشه انتشارات قرار ، دوم انگلیسی

های استناد ممکن است ضرایب تأثیر ملی  کشورهای قرار گرفته در نزدیک خوشه مرکزی روی نقشه

 (.Ingwersen, Larsen, Noyons, 2001دار شد ) باالتری داشته باشند، خدشه

                                                 
1. Studer 
2 . Chubin 

3. Institutional Structure 

4. Cognitive Structure 
5. Coherent Groups 

6. Pattern 
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وسط ت استنادی همهای علمی بزرگ براساس  ها برای ترسیم نقشه حوزه ها و مقوله استفاده از رده

 26062انجام گرفت. در این پژوهش پیشینه مربوط به  (2004) همراه با دیگر همکارانش 1مویا آنیگون

های نمایه استنادی علوم و  از پایگاه 2000نشریه مختلف، مربوط به کشور اسپانیا در سال  3838مدرک از 

مقوله  222ها  بندی پیشینه ولهعلوم اجتماعی، و نمایه استنادی علوم انسانی و هنر استخراج شد. برای مق

بندی شد. در  کلی گروه رده 25در  ANEPبندی  استخراج و براساس رده 2000در سال  JCRموضوعی از 

های مختلف علوم طبیعی، علوم اجتماعی، هنر و فرهنگ  این پژوهش تالش شد خویشاوندی بین رشته

های  . ترسیم نقشه رده1ر از سه مرحله شامل: به تصویر کشیده شود. این پژوهش با عبو استنادی همبراساس 

های موضوعی، نقشه علم در  . نقشه مجاورت3های مشترک در متن،  . ترسیم نقشه مقوله2مشترک در متن، 

  .را به تصویر کشید 2000کشور اسپانیا در سال 

ساختار تمام برداری بدنه اصلی علم، بازنمونی جدید از  در نقشه (2005) 4و بونر 3، کالوانز2بویاک

 058/1علم، براساس نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی ارائه کردند. در این پژوهش، 

و درون  استنادی هم هایاستخراج شد. در این پژوهش نقشه 2000نشریه در سال  7121میلیون مقاله از 

که  استنادی  فراوانی درون جدولرفت. مورد تحلیل قرار گ تهیه شد و براساس واحد تحلیل نشریه 5استنادی

درصد  6/98پیگیری استنادها در  جهیشدت پراکنده بود )نت به دادرا نشان می نشریه –نشریه تعداد استنادهای

استنادی موجود بود، ماتریس فراوانی  میزان زیادی اطالعات فراوانی هم که یصفر بود(. در حالموارد 

در نتیجه نهایی پژوهش، ماتریس صفر بود(. درصد  6/93نشریه نیز پراکنده بود )–استنادی نشریه هم

 (.367ترین حوزه در علم ظاهر شد )همان،  ای رشته بیوشیمی بین

اطالعات  WOSو  SJRبندی موضوعی در  ( با هدف مقایسه رده2014و همکارانش ) 6نونز -گومز

های  را گردآوری کردند. سنجش آنها با روش 2010تا  2009های  رکورد نشریه مربوط به سال 18891

های کتابشناختی انجام گرفت. آنها در مقایسه  استنادی و زوج استنادمبنا و بنا به استنادهای مستقیم، هم

رده اول موضوعی در هر  20ها در دو پایگاه یادشده به این نتیجه رسیدند که در  بندی موضوعی نشریه دسته

رده موضوعی اول در هر دو پایگاه  7ای که  گونه شود. به نی بسیاری مشاهده میدو پایگاه تجانس و همگ

رده به رده موضوعی  7بنا به پژوهش انجام شده با همگنی بسیاری همراه است. اختالف در این 

                                                 
1. Moya-Anegon 
2. Boyack  
3. Klavans   
4. Borner 
5. Inter-Citation 

6. Gomes-Nunez 
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Mathematics گردد که در برمیJSR  رده موضوعی Mathematics Miscellaneous   و درWOS رده  با

 . است Mathematics General موضوعی

در  Scopus( با هدف تحلیل انتشارات 2014) 3آنیگون-و مویا 2بوته -، گاررو1مونترو -حسن

های کتابشناختی  استنادی و زوج های استناد، هم رسم نقشه با ردگیری شاخص های علمی مختلف، به حوزه

های این پژوهش  یافته. پرداختند Scopusهای نمایه شده در  رکورد از نشریات و همایش 20000نزدیک به 

 . خوشه موضوعی از انتشارات علمی را روی نقشه نمایان ساخت 9

ای را  پژوهشی در زمینه نقشه علم صورت نپذیرفته بود. مقاله 1385در داخل کشور تا پیش از سال 

ار در سال های فکری آن برای اولین ب که اینک در دست مطالعه دارید مستخرج از پژوهشی است که پایه

عموماً متکی بر بازنمون  که بنیان نهاده شد؛ ولی به دالیلی انجام آن به درازا کشید. ترسیم نقشه علم 1385

 . در این پژوهش پیگیری شده است هاست ها و سایر مؤلفه روابط میان رشته

لیل استنادی ای در علوم انسانی را با استفاده از تح ( روابط میان رشته1383داورپناه )در پژوهشی 

های تألیفی حوزه علوم انسانی منتشر شده در فاصله  بررسی کرد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مقاله

ها نشان داد رابطه برخی  های معتبر علمی پژوهشی داخل کشور است. یافته در مجله 1380تا  1376های  سال

ای ضعیف و شکننده با یکدیگر دارند.  هها با یکدیگر بسیار قوی و مستحکم است و برخی دیگر رابط رشته

های  ای متفاوت متکی بر یکدیگر و یا سایر رشته های علوم انسانی برای رشد و باروری علمی به اندازه رشته

 خارج از حوزه علوم انسانی هستند.

 2009تا  2000های  نگاشتی علم کشاورزی طی سال بررسی تحلیلی انتشارات و رسم نقشه تاریخ

رکورد از وبگاه علوم  22617( انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 1388زاده و عصاره ) تنیتوسط پشو

استفاده شد. در این پژوهش  4سایتافزار هیست استخراج شد. در این پژوهش از فن تحلیل استنادی و نرم

لم کشاورزی درصد جامعه آماری( بر مبنای شاخص امتیاز استناد محلی در ترسیم نقشه ع 6/0مدرک ) 150

حوزه موضوعی تشکیل  5های این پژوهش نشان داد علم کشاورزی از  از جامعه آماری استخراج شد. یافته

 یافته است.

سهرابی، عصاره و مولوی  پور، چشمه های مهندسی ایران دهقان رسم نقشه علم نگاشتی پژوهش

را از پایگاه اطالعاتی  2008تا  1990های  های سال رکورد مربوط به داده 8396( را بر آن داشت که 1389)

                                                 
1. Hasan-Montero 

2. Guerrero-Bote  
3. Moya-Anegon 

4. Histcite  
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نفر از پراستنادترین و پرپیوندترین  100استخراج کنند. از میان این رکوردها،  1389در سال  1دیالوگ

استنادی نویسندگان، ماتریس متقارنی از این  نویسندگان در این مدارک انتخاب و با استفاده از فن هم

دست  ها استفاده شد. نتایج به برای تهیه ماتریس و رسم خوشه 2ایندرف افزار پت نویسندگان تهیه شد. از نرم

خوشه اصلی  5آمده در این پژوهش نشان داد مدارک منتشر شده از سوی ایران در علم مهندسی شامل 

 است.

منجر به انجام پژوهشی در این  2008تا  1999های  طی سال MSمصورسازی ساختار علم بیماری 

مقاله از وبگاه  17737( شد. آنها برای این منظور به گردآوری 1390پور و عصاره ) زمینه توسط حمدی

، نویسندگان ISIافزار تحلیل  سایت و نرم افزار اکسل، هیست علوم پرداختند. در این پژوهش با استفاده از نرم

عنوان معیاری برای تعیین تعداد  به 100. تعداد استنادهای جهانی حداقل ندتأثیرگذار معرفی شدهای  و مقاله

خوشه اصلی در حوزه  5درصد جامعه آماری( انتخاب شد. نتایج پژوهش،  6/0رکورد ) 100نمونه به اندازه 

 را شناسایی و معرفی کرد. MSموضوعی بیماری 

( با هدف رسم نقشه علم اداره امور 1390راغب )عابدی جعفری، پورعزت، امیری و دلبری 

 2000های  طی سال ISI که توسط های نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی عمومی )مدیریت دولتی(، داده

های این پژوهشگران نشان داد، در قلمرو اداره امور  تولید شده بود را گردآوری کردند. یافته 2010تا 

بنا به نتایج یافت. حوزه تقلیل  46کارگیری قاعده پارتو به  دارد که با بهحوزه موضوعی وجود  223عمومی 

 های موضوعی به اداره امور عمومی شناسایی شد. ترین و دورترین حوزه پژوهش، نزدیک

( 1390)، فتاح دهده در همکاری پژوهشی دیگری میان عابدی جعفری، ابویی اردکان و آقازاده

جویی  ها با یکدیگر پی انش مدیریت شهری و تعیین ارتباط این زیر حوزههای موضوعی د تعیین زیر حوزه

، مربوط به ISIهای نمایه شده در وبگاه اطالعات علمی تولید شده توسط مؤسسه  شد. به این منظور مقاله

شد. در این  مقاله را شامل می 38291گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش  2008تا  2000های  سال

 3افزار پاژک ها و از نرم برای تحلیل داده SPSSافزار آماری  و نرم ISIگر وبگاه افزار تحلیل نرم پژوهش از

بندی سلسله مراتبی تجمعی  برای رسم نقشه استفاده شد. در این پژوهش از فنون ساختن ماتریس و خوشه

زیر  36ناحیه عام و  18 حوزه کالن، 7های این پژوهش نشان داد علم مدیریت شهری از  استفاده شد. یافته

 حوزه موضوعی خاص تشکیل شده است.

                                                 
1. DIALOG 
2. Pathfinder  
3. Pajek 
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( با هدف بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی 1390فتاحی، دانش و سهیلی )

از وبگاه علوم پرداختند. جامعه  هااین دانشگاه، به گردآوری داده 2010تا  1990های  مشهد در طی سال

استنادی  ه شده در این وبگاه بود. در این پژوهش از فن تحلیل هممدرک نمای 2317آماری این پژوهش 

سایت برای رسم ساختار علمی دانشگاه فردوسی بر پایه میزان  افزار هیست های مورد بررسی و از نرم مدرک

های  استنادهای جهانی استفاده شد. نتیجه نهایی این پژوهش نشان داد نقشه علم این دانشگاه از خوشه

فیزیک، شیمی آلی، صنایع غذایی، آمار تشکیل شده  -اضی، شیمی، فیزیک کوانتومی، شیمیموضوعی ری

 است.

نگاری در حوزه موضوعی ژنتیک، توسط میرجلیلی و  سنجی و ترسیم نقشه تاریخ مطالعه علم

عنوان نشریه برتر این حوزه که در  20های  رکورد مربوط به مقاله 28813( انجام شد. آنها 1391عصاره )

افزار  در وبگاه علوم نمایه شده بود را استخراج کردند. فن تحلیل استنادی و نرم 2008تا  2000های  سال

درصد از  5/0مقاله )معادل  144ها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.  سایت برای تحلیل داده هیست

افزار  وان نمونه انتخاب و در نرمعن ها، از جامعه آماری به جامعه آماری( با معیار پراستنادترین مقاله

نگاری علم  حوزه اصلی در نقشه تاریخ 4منظور تهیه خروجی نقشه مورد تحلیل قرار گرفت.  سایت به هیست

 ژنتیک در این پژوهش شناسایی و معرفی شد.

( ساختار علم در حوزه علوم پزشکی ایران را بررسی کردند. 1392شکفته و حریری )در پژوهشی 

در این زمینه موضوعی از پایگاه نمایه استنادی علوم  2007مدرک مربوط به سال  3967در این پژوهش 

استنادی، برای رسم نقشه علم در موضوع  تحلیل همروش گیری از  استخراج شد. از این مدارک با بهره

درصد کل تولیدات علمی ایران در سال  37های این پژوهش نشان داد، بیش از  کی استفاده شد. یافتهپزش

های پزشکی و بیشترین تولیدات علمی ایران به پزشکی عمومی و داخلی اختصاص دارد.  به مقوله 2007

ا بیشترین رتبه بنا به های موضوعی ب های موضوعی با بیشترین تعداد استنادهای دریافتی، مقوله همچنین مقوله

استنادی در حوزه  ترین رابطه هم های موضوعی دارای قوی ، مقوله2تیو مرکزیت بین 1مرکزیت درجه

 پزشکی شناسایی شد.

رسانی، اخوتی، صادقی،  در تالش برای تحلیل و ترسیم ساختار علمی مطالعات کتابداری و اطالع

وب »در پایگاه  2011تا  1993های  طی سال را نمایه شدههای  رکورد مقاله 5097( 1392طالبیان و بانشی )

                                                 
1. Degree Centrality 

2. Betweenness Centrality 
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سایت و اکسل استفاده کردند.  افزار هیست در زمینه یادشده گردآوری کردند. آنها از نرم« 1آو ساینس

ترین  رسانی، مهم سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، متوسط رشد تولیدات علمی کتابداری و اطالع

بیشترین تولیدات در آن منتشر شده است، ضریب همکاری نویسندگان، همچنین نشریه در این زمینه که 

شناسایی و معرفی شد. در نهایت  ،رسانی و اطالع یبیشترین سهم در تولید مقاله در حوزه کتابدار باسازمانی 

 خوشه مهم در این حوزه موضوعی تشخیص داده شد. 3

های خارج از کشور، در ایران رسم نقشه  توان نتیجه گرفت، برخالف پژوهش ها می از مرور پیشینه

صورت مجزا و برای هر حوزه موضوعی جداگانه مورد توجه بوده است. در این  های مختلف به علمی رشته

همکاری  رفتارها نتایج ارزشمندی از الگوی رفتار علمی پژوهشگران، موضوع، مجالت هسته،  پژوهش

های مورد  عالوه، ساختار برخی از حوزه دست آمده است. به گروهی و نویسندگان مؤثر یا هم استناد به

 های موضوعی تحت پوشش هر یک شناسایی و معرفی شده است. بررسی ترسیم و حوزه

 

 طرح پژوهش

 ست:های زیر انجام گرفته ا این پژوهش، با روش تحلیل استنادی برای پاسخگویی به پرسش

های موضوعی مختلف علم، در خوداستنادی و دیگراستنادی موضوعی به چه میزان به یکدیگر  ( مقوله1

 ؟وابسته هستند

 ؟های مختلف موضوعی علم در ایران، در یک دوره زمانی چگونه است ( ساختارهای تسلط در مقوله2

 ؟ک دوره زمانی چگونه استهای مختلف موضوعی علم در ایران، در ی ( ساختارهای مجاورت در مقوله3

ترین شیوه برای سنجش  ، رایج2توسط گارفیلد و پرایس 1960سنجی در دهه  از آغاز مطالعات علم

ها، علیرغم  المللی بوده است. زیرا این پایگاه های بین نامه ها و چکیده نامه میزان تولیدات علمی، بررسی نمایه

های  نامه د. یکی از نمایهنده می سراسر جهان را پوشش میای از اطالعات عل انتقادهای موجود، بخش عمده

 3های استنادی تولید شده توسط مؤسسه اطالعات علمی ، نمایهیالملل نیسنجش تولیدات علمی در سطح ب

کارگیری استانداردهای باال در  است. سابقه طوالنی این مؤسسه، تنوع و کیفیت باالی برونداد آن، به

بندی  وضوعی و پوشش جغرافیایی، ارزیابی مرتب نشریات نمایه شده و رتبهگزینش مجالت، جامعیت م

های استنادی مبنای سنجش  ها باعث شده است که نمایه آنها در موضوعات مختلف همراه با دیگر ویژگی

                                                 
1. Web of Science  
2 . Do Solla Price 

3. Institute for Scientific Information (ISI) 
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اخوتی، صادقی، به نقل از  Sabore, 2000) فرایند تولید و استفاده از علم در بسیاری از کشورها قرار گیرد

های استنادی این مؤسسه بیش از پنج دهه  . برونداد حاصل از جستجو در پایگاه(1392 ،بانشی و لبیانطا

 شود. های علم استفاده می سنجی و رسم نقشه است که در مطالعات علم

های رسم نقشه، این پایگاه مبنایی برای انجام پژوهش  در انجام پژوهش SCI-Eبا توجه به اعتبار 

 2005تا  2001سال یعنی  5های موضوعی طی  های نمایه شده از ایران تحت همه مقوله قرار گرفت و مقاله

، نوع مدرک 2005تا  2001رکورد کتابشناختی با اعمال محدودیت زمانی  11733از آن گردآوری شد. 

Articleان انگلیسی و برچسب نشانی، زب Iran  ازSCI-E ها  استخراج شد. همه داده 1به حالت متن ساده

افزار اکسل وارد شد. رکودهای کتابشناختی استخراج شده برای هر مقاله،  تجمیع و برای ساماندهی به نرم

د. از جامعه بندی ش حاوی فیلد مقوله موضوعی بود. این رکوردها بنا به مقوله موضوعی هر رکورد دسته

گیری شد. به  نمونه 3مندنظامو داخل هر طبقه به روش تصادفی منظم یا  2ای صورت طبقه آماری موجود به

ها با  که الزم بود پیوند میان رکورد مقالهرکورد استخراج شد. از آنجایی 2826این ترتیب، تعداد نمونه 

تک  افزار اکسس وارد شد. تک به نرم فهرست مآخذ هر یک از آنها حفظ شود، کلیه رکوردهای نمونه

جستجو شد. از این تعداد  SCI-Eرکورد، برای یافتن مقوله موضوعی در  59424ها به تعداد  مآخذ نمونه

رکورد، مقوله موضوعی یافت و به پایگاه اکسس در رکورد مختص به خود منتقل شد. از این  46197برای 

های  ها بنا به مقوله تص به خودش و فهرست مآخذ این مقالهپس هر مقاله مربوط به نمونه تحت موضوع مخ

های موضوعی  تایی از مقوله215تایی در 215ها در ماتریس  موضوعی بازیابی شده شمارش و داده

های موضوعی عام موجود  یافته براساس فهرست مقوله های موضوعی گسترش یافته وارد شد. مقوله گسترش

های  ها مقوله تایی تجمیع شد. اولین ردیف در این ماتریس22ر تایی د22تحت ماتریس  SCI-Eدر 

های موضوعی فهرست مآخذ آنها یا همان  های استنادکننده و اولین ستون را مقوله موضوعی مقاله

 نداد و متن ماتریس بنا به شمارش استنادها تکمیل شد. برای پاسخ داد رکوردهای استناد شونده تشکیل می

 –کای ) خی دو های همبستگی دست آمده در این بخش از آزمون های به دادهها براساس  به پرسش

 استفاده شد. Cross Tabبندی و فرایند آماری  همراه با قاعده پارتو، رتبه 5و پیرستون (4اسکور

                                                 
1. Plain Text 
2. Stratified Sampling 

3. Systematic Sampling 
4. Chi-Squared Test 
5.Pearson Correlation  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pearson_product-moment_correlation_coefficient&oldid=595201415
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pearson_product-moment_correlation_coefficient&oldid=595201415
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 های پژوهش یافته

های موضوعی مختلف علم، در خوداستنادی و  مقوله»پرسش اول پژوهش مبنی بر اینکه 

اسکور با بررسی  -از طریق آزمون کای « ؟موضوعی به چه میزان به یکدیگر وابسته هستنددیگراستنادی 

�0:P1=P2=…=P5  گانه مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این سنجش 22های موضوعی  ای هر یک از مقولهبر

 –دست آمده از خروجی آزمون کای  های موضوعی استنادکننده بنا به ضریب همبستگی به نشان داد، مقوله

 شود. اسکور، به سه گروه متفاوت تقسیم می

اسکور،  –ت آمده از آزمون کای دس بنا به ضریب همبستگی به درصد 95گروه اول با اطمینان 

های  ی در این مقولهیداری در میزان خوداتکا توان رد کرد، تفاوت معنی فرض صفر آماری را برای آنها نمی

ی برای یمشاهده نشد. به بیان دیگر وجود رفتار ثابت در خوداتکا 2005تا  2001های  موضوعی عام در سال

های موضوعی دارای رفتار ثابت در خوداستنادی  د و این مقولههای موضوعی عام به تأیید رسی این مقوله

 موضوعی هستند.
 های موضوعی با رفتار ثابت در خوداستنادی موضوعی مقوله .۱جدول 

 ضریب همبستگی مقوله موضوعی ضریب همبستگی مقوله موضوعی

 101/0 علوم ریاضی 771/0 علوم کشاورزی

 801/0 علوم پزشکی 779/0 شناسی علوم زیست

 069/0 شناسی علوم وراثت و زیست 846/0 علوم شیمی

 326/0 شناسی علوم رفتاری و عصب 334/0 علوم رایانه

 837/0 علوم داروشناسی 565/0 علوم مهندسی

 802/0 علوم فیزیک 680/0 شناسی زیست و بوم علوم محیط

 361/0 علوم گیاهی و جانوری 736/0 شناسی علوم جغرافیا و زمین

 250/0 علوم اجتماعی 436/0 علوم مواد

اسکور،  –دست آمده از آزمون کای  درصد بنا به ضریب همبستگی به 95گروه دوم با اطمینان 

های  داری در میزان خوداتکایی در این مقوله توان رد کرد، تفاوت معنی فرض صفر آماری را برای آنها می

شد. به بیان دیگر وجود رفتار ثابت در خوداتکایی برای  مشاهده  2005تا  2001های  موضوعی عام در سال

وعی دارای ثبات رفتاری در خوداستنادی های موض های موضوعی عام به تأیید نرسید و این مقوله این مقوله

 موضوعی شناسایی نشدند.
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 های موضوعی با عدم ثبات رفتاری در خوداستنادی موضوعی مقوله .۲جدول 

 ضریب همبستگی مقوله موضوعی ضریب همبستگی مقوله موضوعی

 004/0 علوم روانپزشکی و روانشناسی ،0001/0 علوم اقتصاد و تجارت

 001/0 علوم فضایی 001/0 شناسی ایمنیعلوم 

  ،0001/0 شناسی علوم میکروب

گرفت، برای این سنجش نامشهود  را دربر می 1ای گروه سوم که فقط مقوله موضوعی چند زمینه

�0:P1=P2=…=P5 (. 3های قابل انتظار، قابل اجرا نبود )جدول  های موجود و داده با توجه به داده

برابر صفر بود. در این آزمون  2005و  2004، 2003، 2001های  خوداستنادی این مقوله موضوعی در سال

سال متوالی برای بررسی وجود یک رفتار ثابت در سنجش  5میزان خوداستنادی هر مقوله موضوعی در طی 

قدار مسال مورد بررسی از   5سال از  4خوداتکایی، مورد آزمون قرار گرفت. این مقوله موضوعی در 

 خوداستنادی برابر صفر برخوردار بود. 
 ای با رفتار غیرمشهود در خوداستنادی موضوعی مقوله موضوعی علوم چند زمینه .۳جدول 

NPAR TESTS - CHI-SQUARE TEST 

FREQUENCIES 

Year 

 Observed N Expected N Residual 

2002 3 3.0 .0 

Total 3a   

a. This variable is constant. Chi-Square Test 
cannot be performed. 

 

>WARNING # 3211 

>ON AT LEAST ONE CASE, THE VALUE OF THE WEIGHT 
VARIABLE WAS ZERO, NEGATIVE, OR 

>MISSING.  SUCH CASES ARE INVISIBLE TO STATISTICA

L PROCEDURES AND GRAPHS WHICH 
>NEED POSITIVELY WEIGHTED CASES, BUT REMAIN O

N THE FILE AND ARE PROCESSED BY 

>NON-
STATISTICAL FACILITIES SUCH AS LIST AND SAVE. 

های موضوعی مختلف در یک دوره  هساختار تسلط در مقول»پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

جویی شد که آیا  گیری از اصل پارتو پی از طریق آزمون پارتو سنجش شد. با بهره« ؟زمانی چگونه است

چنین است در هر  فرما هست یا خیر؛ و اگر این در فضای استنادی هر مقوله موضوعی حکم 20 به 80 قاعده

شود.  گانه اشغال می22های موضوعی  امیک از مقولهدرصد فضای استنادی توسط کد 80مقوله موضوعی، 

های موضوعی استنادکننده را به خود  درصد فضای استنادی مقوله 80های موضوعی که  به بیان دیگر مقوله

 شوند. های موضوعی مسلط برای آن موضوع شناخته می اند، مقوله اختصاص داده

موضوع( که برای هر یک از  5یا  4وضوعی )مقوله م 22درصد از  20نتایج حاصل از قاعده پارتو، 

دادند، شناسایی و معرفی کرد. در این  درصد فضای استنادی را به خود اختصاص می 80های موضوعی،  مقوله

 4سال در جدول  5بخش برای هر مقوله موضوعی در هر سال خروجی مجزا تهیه شد که تجمیع آنها برای 

                                                 
1. Multidisciplinaty Sciences 
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 بازنمون شده است.
 های موضوعی استنادکننده های موضوعی مسلط در فضای استنادی هر یک از مقوله مقوله .۴جدول 

های  های یک تا پنج در فضای استنادی هر یک از مقوله استنادها را از رتبه درصد 80مقوله موضوعی که  5یا  4
 های موضوعی مقوله موضوعی، به خود اختصاص داده است

 ییخوداتکا ییدیگر اتکا

زیست و محیط
 شناسی بوم

 کشاورزی اول گیاهی و جانوری شناسی زیست شیمی

علوم رفتار و 
 شناسی عصب

 شیمی پزشکی
شناسی  وراثت و زیست
 مولکولی

 شناسی زیست اول

 شیمی اول فیزیک - - -

 رایانه دوم مهندسی - - -

 اقتصاد و تجارت اول و دوم مهندسی - - -

 مهندسی اول فیزیک رایانه - -

 اول پزشکی کشاورزی شناسی میکروب شناسی جغرافیا و زمین
زیست و  محیط
 شناسی بوم

 شناسی جغرافیا و زمین اول - - - -

 شناسی ایمنی اول و دوم پزشکی شناسی میکروب - -

 علم مواد اول فیزیک شیمی - -
 ریاضی اول مهندسی - - -

- 
علوم رفتار و 

 شناسی عصب
 پزشکی اول شناسی ایمنی شناسی زیست

 شناسی ایمنی -
وراثت و 

شناسی  زیست
 مولکولی

 شناسی میکروب اول گیاهی و جانوری

علوم گیاهی و 
 جانوری

 اول شناسی زیست شیمی پزشکی
شناسی  وراثت و زیست
 مولکولی

 ای علوم چند زمینه - مهندسی - - -
 شناسی رفتار و عصب اول شناسی زیست داروشناسی علوم اجتماعی پزشکی

 داروشناسی اول پزشکی شناسی رفتار و عصب - -
 فیزیک اول مهندسی - - -

 شناسی زیست داروشناسی پزشکی
شناسی  وراثت و زیست
 مولکولی

 گیاهی و جانوری اول

 روانپزشکی و روانشناسی اول و دوم شناسی رفتار و عصب داروشناسی - -
 علوم اجتماعی سوم و چهارم شناسی رفتار و عصب داروشناسی پزشکی -
 علوم فضایی اول فیزیک - - -
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های مختلف موضوعی  ساختارهای مجاورت در مقوله»برای پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه 

های موضوعی مورد  ، تعامالت دوسویه میان مقوله«؟علم در ایران، در یک دوره زمانی چگونه است

ها، از طریق فرایند  ها و استنادشونده ستنادکنندهگیری ارتباط دوسویه میان ا اندازهسنجش قرار گرفت. 

های مربوط به تعداد استناد از هر مقوله موضوعی عام به دیگر  انجام شد و داده Cross Tabآماری 

دست  ها به ها و استنادشونده ها میان استنادکننده های موضوعی عام به رتبه تبدیل شد. سپس برآیند رتبه مقوله

مورد  1افزار ویزیو دست آمده از این مرحله برای رسم نقشه با استفاده از نرم بههای  آمد. خروجی

درجه، نقشه تهیه شد  30های موضوعی روی یک ساختار با مدارهای  برداری قرار گرفت. از هر مقوله بهره

این  طور جداگانه انجام پذیرفت. (، در نتیجه رسم نقشه برای هر مقوله موضوعی در هر سال به1)تصویر 

های جغرافیایی است که اشیاء روی نقشه بنا به میزان استنادی که به یکدیگر دارند با  ها، مشابه با نقشه نقشه

ی اشیاء روی نقشه استفاده شده یشود. زیرا از فاصله برای جانما تر یا دورتر نشان داده میفاصله نزدیک

عامالت استنادی میان دو موضوع را نشان ها ضمن آنکه مبتنی بر واقعیت است و ت است. این نوع نقشه

کند. حاصل  دهد، به ارائه تصویری ساده و قابل درک برای هر بیننده حتی غیرمتخصص کمک می می

سال مورد مطالعه بود. نقشه مربوط به مقوله  5مقوله موضوعی در  22نقشه برای  110نهایی این پژوهش، 

 (.3و  2عنوان نمونه آورده شده است )تصویر  به 2002و  2001های  موضوعی کشاورزی در سال

Subject Year

0 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15 16171819 20 21 222324 25262728 29 30

 
 نقشه میترس رساختی. ز۱ ریتصو

 

                                                 
1. Microsoft Visio 
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 ۲00۱نقشه مقوله موضوعی کشاورزی در سال  .۲تصویر 

 

 
 ۲00۲نقشه مقوله موضوعی کشاورزی در سال  .۳تصویر 
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قرار  26تا  4باالتر میان مدارهای های موضوعی با تراکم  نقشه نشان داد توزیع مقوله 110بررسی 

دارد. با توجه به این توزیع و همچنین اینکه مقوله موضوعی که نقشه برای آن ترسیم شده است خودش در 

( الیه پیرامون مرکز، با تعامالت 1بندی شد. این سه الیه به ترتیب:  نقشه الیه 110قرار گرفته است،  1الیه 

های  ( الیه تقریباً پرتراکم از حضور دیگر مقوله2موضوعی مورد بررسی،  استنادی باال و مجاور به مقوله

( ناحیه کم تراکم با 3بررسی و  دموضوعی و تعامالت استنادی متوسط نسبت به مقوله موضوعی مور

تعامالت استنادی ضعیف و غیر مجاور نسبت به مقوله موضوعی مورد بررسی شناسایی شد. بر این اساس 

های موضوعی با تعامالت استنادی باال و مجاور به آن  گانه، مقوله22های موضوعی  مقولهبرای هر یک از 

 دست آمد. ها استخراج و به ترتیب مندرج زیر به از نقشه

زیست و  های موضوعی علوم گیاهی و جانوری، محیط مقوله موضوعی علوم کشاورزی: مقوله (1

 لی، شیمی.شناسی مولکو شناسی، وراثت و زیست شناسی، زیست بوم

شناسی مولکولی، پزشکی،  های موضوعی وراثت و زیست شناسی: مقوله مقوله موضوعی علوم زیست (2

 شناسی و رفتار، شیمی. داروشناسی، علوم گیاهی و جانوری، علوم کشاورزی، عصب

شناسی  های موضوعی فیزیک، علوم مواد، وراثت و زیست مقوله موضوعی علوم شیمی: مقوله (3

 شناسی، علوم کشاورزی. شناسی، داروشناسی، زیست یست و بومز مولکولی، محیط

های موضوعی ریاضی، مهندسی، اقتصاد و تجارت، فیزیک،  مقوله موضوعی علوم رایانه: مقوله (4

 شناسی. زمین

ای، علوم مهندسی، علوم  های موضوعی علوم رایانه مقوله موضوعی علوم اقتصاد و تجارت: مقوله (5

 شناسی، علوم مواد. ی، زمینیفضا ای، ریاضی، علوم چندزمینه

ای، فیزیک، علوم مواد،  های موضوعی ریاضی، علوم رایانه مقوله موضوعی علوم مهندسی: مقوله (6

 شناسی، اقتصاد و تجارت. زمین

شناسی، علوم گیاهی و  های موضوعی میکروب شناسی: مقوله زیست و بوم مقوله موضوعی علوم محیط (7

 شناسی. ایمنیشناسی، پزشکی،  جانوری، زمین

شناسی، مهندسی،  زیست و بوم های موضوع محیط شناسی: مقوله مقوله موضوعی علوم جغرافیا و زمین (8

 ی.یای، علوم فضا ای، علوم چندزمینه علوم رایانه

شناسی،  شناسی، زیست های موضوعی پزشکی، میکروب شناسی: مقوله مقوله موضوعی علوم ایمنی (9

 شناسی. زیست و بوم محیط
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 های موضوعی شیمی، فیزیک، مهندسی. موضوعی علوم مواد: مقولهمقوله  (10

 ای، فیزیک، مهندسی، اقتصاد و تجارت. های موضوعی علوم رایانه مقوله موضوعی علوم ریاضی: مقوله (11

زیست و  شناسی و رفتار، محیط شناسی، عصب های موضوعی ایمنی مقوله موضوعی علوم پزشکی: مقوله (12

 شناسی مولکولی و وراثت، داروشناسی، علوم اجتماعی. ستشناسی، زی شناسی، زیست بوم

شناسی مولکولی و وراثت،  های موضوعی زیست شناسی: مقوله مقوله موضوعی علوم میکروب (13

 شناسی. زیست و بوم شناسی، علوم گیاهی و جانوری، محیط ایمنی

سی، شنا های موضوعی زیست شناسی مولکولی و وراثت: مقوله مقوله موضوعی علوم زیست (14

 شناسی، پزشکی، شیمی، علوم گیاهی و جانوری، علوم کشاورزی. میکروب

 شناسی، علوم فضایی. های موضوعی اقتصاد و تجارت، زمین ای: مقوله مقوله موضوعی علوم چندزمینه (15

های موضوعی پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی،  شناسی و رفتار: مقوله مقوله موضوعی علوم عصب (16

 شناسی. شناسی، زیستعلوم اجتماعی، دارو

شناسی و رفتار، شیمی،  های موضوعی پزشکی، عصب مقوله موضوعی علوم داروشناسی: مقوله (17

 شناسی، روانپزشکی و روانشناسی، علوم اجتماعی. زیست

های موضوعی شیمی، مهندسی، علوم فضایی، علم مواد، ریاضی،  مقوله موضوعی علوم فیزیک: مقوله (18

 ای. مینهای، علوم چندز علوم رایانه

شناسی،  های موضوعی علوم کشاورزی، میکروب مقوله موضوعی علوم گیاهی و جانوری: مقوله (19

 شناسی، داروشناسی. زیست و بوم شناسی، محیط شناسی مولکولی و وراثت، زیست زیست

شناسی و رفتار،  های موضوعی عصب مقوله موضوعی علوم روانپزشکی و روانشناسی: مقوله (20

 جتماعی، پزشکی.داروشناسی، علوم ا

شناسی و رفتار، روانپزشکی و روانشناسی،  های موضوعی عصب مقوله موضوعی علوم اجتماعی: مقوله (21

 داروشناسی، پزشکی.

ای، اقتصاد و  ای، علوم چندزمینه های موضوعی فیزیک، علوم رایانه مقوله موضوعی علوم فضایی: مقوله (22

 شناسی. تجارت، زمین

 

  نتیجه

های موضوعی در  های این پژوهش نشان داد، مقوله ها در پاسخ به پرسش نتایج حاصل از یافته

های موضوعی را  توان مقوله خوداستنادی و دیگراستنادی موضوعی رفتار متفاوتی دارند و در مجموع می
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عی به مقوله موضو 16بندی کرد. رفتار ثابت خوداستنادی موضوعی در  در این بخش به سه گروه دسته

های موضوعی بیشتر  تأیید رسید. این امر نشان از آن دارد که در رشد و باروری علمی، این مقوله

های توسعه علم بایستی مورد توجه قرار گیرد. این خودوابستگی  گذاری خودوابسته هستند که در سیاست

های  ی این مقولهصورت مستمر به تأیید رسید، نشان از یک خصیصه رفتاری برا سال به 5که در طی 

مقوله موضوعی در پیکره علم ایران، نشان از ثبات در استناد به  16موضوعی است. به بیانی دیگر، رفتار این 

دست آمده در این بخش  های موضوعی با توجه به نتایج به خود دارد. رشد و باروری در این گروه از مقوله

 تواند انجام پذیرد. ی معرفی شده میمقوله موضوع 16گذاری مستقیم روی  از طریق سرمایه

درصد فضای استنادی در  80گانه که 22های موضوعی  درصد مقوله 20 –های تأثیرگذار  اندک

های  در بخش دوم مشخص شد. شناسایی مقوله -دهد  هر مقوله موضوعی را به خود اختصاص می

های پژوهش بسیار  گذاری ههای موضوعی در سرمای موضوعی مسلط در فضای استنادی هر یک از مقوله

مقوله موضوعی که  5یا  4مؤثر است. به بیانی یک متخصص موضوعی با دسترسی به منابع اطالعات علمی 

 80تواند به امر پژوهش و تألیف بپردازد.  کند می درصد فضای استنادی زمینه تخصصی وی را اشغال می 80

درصدی در انجام  20گیرد تأثیرگذاری  را دربر میمقوله  17تا  16های موضوعی که  درصد دیگر از مقوله

 20ها و شناخت  کند. توجه به این نسبت در حوزه تخصصی هر پژوهشگر ایفا می را پژوهش و تألیف

های موضوعی  درصدی در فضای استنادی هر یک از مقوله 80های تأثیرگذار که اثرگذاری  درصد مقوله

ها لحاظ گردد. نیاز است که  ری تأمین منابع همراه با حفظ نسبتگذا های سرمایه دهی دارد بایستی در جهت

های  های عملیاتی و اختصاص بودجه، به اندک گذاران علم و فناوری در کشور، برای تدوین برنامه سیاست

درصد  20گذاری هدفمند روی  سرمایه اموضوعی توجه داشته باشند. زیرا بحیاتی و تأثیرگذار در هر مقوله 

های موضوعی را نسبت  افزایی مقوله درصد هم 80وعی اثرگذار در هر مقوله موضوعی، به میزان مقوله موض

های حیاتی در هر  درصد نیازها پاسخ خواهند داد. به بیانی با معرفی اندک 80به یکدیگر تأمین کرده و به 

صد پیشرفت داشته در 80رود اهداف هر برنامه توسعه علم به میزان  (، توقع می4مقوله موضوعی )جدول 

 باشد.

های موجود از تعداد منابع  های توسعه علم در کشور بیشتر براساس داده گذاری تاکنون سیاست

ها و مؤسسات آموزشی و... انجام  علمی، تعداد دانشگاه اطالعات علمی منتشر شده، تعداد اعضای هیأت

های کمی یادشده  من توجه به دادههای رفتاری پیکره علم نیز ض پذیرفته است. مطلوب است، خصیصه می

سنجی در کشور نیاز به انجام  های علم مورد توجه قرار گیرد. حوزه علم در فوق، در تدوین سیاست
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هایی در عرصه رفتارشناسی علم دارد. این پژوهش تالش کرد به شناخت بخشی از رفتار علم در  پژوهش

های موضوعی مسلط و  هایی که مقوله افزایی از هم یابد. با رفتارشناسی از پیکره علم کشور، کشور دست 

توان بهره جست. برای یک مقوله موضوعی که  تواند داشته باشد، می مجاور برای یک مقوله موضوعی می

برنامه عملیاتی در هر سند توسعه علم برای آن تدوین شده است، با مدیریت آگاهانه منابع و اختصاص بهینه 

های موضوعی مسلط و مجاور مربوط به آن مقوله  اطالعات علمی در مقولهبودجه در پژوهش و تولید 

 توان دست یافت. موضوعی، به اهداف تعریف شده در سند با سرعت بیشتر و در زمان کمتر می

 

 کتابنامه
(. تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی 1392اخوتی، مریم، صادقی، حلیمه، طالبیان، علی، بانشی، محمدرضا )

شناسی  فصلنامه دانش. 2011تا  1993از سال « پایگاه وب او ساینس»رسانی در  مطالعات کتابداری و اطالع
 .21، شماره 6. سال رسانی و فناوری اطالعات )علوم کتابداری و اطالع

نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در  (. تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ1388زاده، میترا، عصاره، فریده ) شوتنیپ

 .52-23، ص. 1، شماره 25. دوره علوم و فناوری اطالعات. 2008تا  2000های  نمایه استنادی علوم در سال

دادهای علمی نویسندگان تأثیرگذار در حوزه  سنجی برون ( مطالعه علم1390پور، افشین، عصاره، فریده ) حمدی

. 1999-2008های  سازی ساختار علمی این حوزه در سال و دیداری Multiple Sclerosis (MS)بیماری 

 .649-661(، ص. 5) 8مدیریت اطالعات سالمت. 

، ربیتی و روانشناسیمطالعات تای در علوم انسانی: تحلیلی استنادی.  (. روابط میان رشته1383داورپناه، محمدرضا )

 .36-17دوره پنجم، شماره دوم، ص. 

نگاشتی مهندسی ایران بر  (. نقشه علم1389سهرابی، مظفر، عصاره، فریده، مولوی، حسین ) پور، نفیسه، چشمه دهقان

 .166-147، ص. 29، شماره 8. سال شناسی اطالع. 2008-1990های  مبنای نمایه استنادی علوم طی سال

استنادی  (. ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم1392حریری، نجال )شکفته، مریم، 

 .59-53، ص. 51، شماره 16. سال مدیریت سالمتموضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. 

شهری بر مبنای (. ترسیم نقشه علم مدیریت 1390، فتاح )دهده عابدی جعفری، حسن، ابویی اردکان، محمد، آقازاده

، ص. 7، شماره 3دوره  .مدیریت دولتی های موضوعی پایگاه استنادی علوم )آی. اس. آی.(. بندی طبقه

131-148. 

شناسی ترسیم  (. روش1390ده، فتاح، دلبری راغب، فاطمه ) عابدی جعفری، حسن، ابویی اردکان، محمد، آقازاده ده

، شماره 17 سال. شناسی علوم انسانی روشمدیریت دولتی. های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم  نقشه

 .69-53، ص. 66
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(. ترسیم نقشه علم اداره 1390اصغر، امیری، مجتبی، دلبری راغب، فاطمه ) ت، علیزعابدی جعفری، حسن، پورع

، ص. 6، شماره 3. دوره مدیریت دولتی. ISIامور عمومی )مدیریت دولتی( بر مبنای مقاالت موجود در 

127-148. 

(. بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی 1390اهلل، دانش، فرشید، و سهیلی، فرامرز ) فتاحی، رحمت

با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.  (Web of Science)در وبگاه علوم  1990-2010های  مشهد در سال

 .196-175، ص. 1، شماره 1دوره  ،رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالع

نشریه برتر  20نگاری مقاالت  سنجی و ترسیم نقشه تاریخ (. مطالعه علم1391میرجلیلی، سیدحسن، عصاره، فریده )
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