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ضمن شتاب  يعلم يها كردن حركت نهيبا به كوشند يعلم م انيمتول ،يعلم و فناور يبر رو يگذار استيامروزه با س چكيده:

است  يعلم و فناور يگذار استيمهم در س ياز ابزارها يكي ،يدارند. نگاشت علم و فناوررا بر ها آنبه آن، موانع بر سر راه  دنيبخش

شده است كه در اكثر  و شناخته يعلم يروش، روش ني. ادهد يرا ارائه م ها آنو تحوالت  نشمختلف دا يها از حوزه قيدق يريكه تصو

هاي چشمگيري  عمل به موفقيت ي هاي اخير در عرصه دهههاي اطالعاتي كه در  ي سيستم حوزه شده است. تجربه ايدن يكشورها

نگاشت انتشارات ترسيم هاي علمي مختلف قرار گرفته است. بنابراين،  رسيده، در قلمروي پژوهش نيز مورد توجه پژوهشگران حوزه

و ارتباطات  كري،هاي ف هاي پژوهشي، مباني و جريان پژوهشگران كمك كند تا شناخت جامعي از حوزه تواند به اين حوزه مي

 يها ستميدر حوزه س  پژوهش يريگ شكل يروند موضوع ليتحل به بر اين اساس، پژوهش حاضر اي آن به دست آورند. رشته بين

  .پرداخته است اي آن رشته و شناسايي ارتباطات بين ياطالعات

استفاده گرديد و با استخراج  WOSپايگاه از  يتاطالعا يها ستميمقاله پر استناد حوزه س 5000 ،پژوهش دستيابي به اهداف يادر راست

اي  رشته تحليل روند موضوعي و ارتباطات بين ترتيب به بهها  وقوعي مقوله و نگاشت هم بر زمان يمبتن ينگاشت استناد هاي روش از

، Bibexcl يافزارها از نرم ها هاي فوق و استخراج نگاشت سازي روش براي پياده اطالعاتي پرداخته شد.هاي  ي سيستم در حوزه

Pajek ،VOSviewer  وCitNetExplorer .استفاده شده است  

ها به  اند كه هر كدام از اين خوشه ي موضوعي انجام يافته در چهار خوشه ياطالعات يها ستميحوزه س يها نشان داد كه پژوهش جينتا

اي  رشته تحليل روابط بين نيهمچن اند. بوده) 1991لثاو ()، و كو1983)، سالتون (1965)، زاده (1949شانون ( آثارترتيب تحت تاثير 

هاي اطالعاتي با  علوم اطالعات و كتابداري، علوم  علوم كامپيوتر و سيستم به ارتباط يا رشته نيب ارتباطات نيشتريب آشكار ساخت كه

  پيدا كرده است.اختصاص  دور اطالعات وكتابداري با مديريت، و مهندسي برق و الكترونيك با ارتباطات راه

  
    يعلم و فناور يگذار استيس ،يكاو متن ،ينگاشت علم و فناور ،ياطالعات يها ستميسهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه

ي علمي ضمن شتاب بخشيدن بـه  ها حركتكوشند با بهينه كردن  يمگذاري بر روي علم و فناوري، متوليان علم  ياستس باامروزه 

هـا  ها، خاسـتگاه ها؛ مشخص نمودن مؤثرترين ايده ترين كار بدين منظور يكي از اساسي .بردارندرا  ها آنآن، موانع موجود بر سر راه 

ي يـك علـم خـاص    هايي كـه در توسـعه  ها و جريانهاي نظري در يك حوزه علمي، طي يك سير زماني است، تا پارادايمو بنيان

پـيش  آينـده آن را   از عميق دركي ي يك علم وا ديدي روشن از گذشتهگيرند تشده و مورد تحليل قرار  اند، مشخصبوده تأثيرگذار

  هـاي علـم و فنـاوري    افق و تحليل ترسيم در را ما بتوانند كه داريم هايي نياز ابزارها و روش براي انجام اين مهم، به رو قرار دهند.

هـا   ايـن ابزارهـا و روش  . دي وجود داشـته باشـد  زيا تأثيرگذار پارامترهاي تعداد حوزه علمي يك در بخصوص زماني كه كنند، ياري

 موضـوع  انـدركاران  دست ي همه براي كنند، ارائه شماتيك محصولي و كرده شناسايي را مسائل در درگير عوامل تمامي بتوانند بايد

علـم و   نگاشـت ارها، ترين اين ابز يكي از اصلي. نمايند منعكس را ها آن بين دروني روابط و عمده عوامل ي همه و باشند، فهم قابل

، و ديگـران  2كوبـو .جـي .ام(دهـد  مـي را ارائه  ها آنهاي مختلف دانش و تحوالت  از حوزه و كالن كه تصويري دقيق است 1فناوري

2011(.  

 هـا كار تر دقيق و تر آسان تر، سريع دادن ها با انجام ها و افراد دارند. اين سيستم مزاياي بسياري براي سازمان 3هاي اطالعاتي سيستم

به مـديران در بررسـي شـرايط و انتخـاب      ،اطالعاتبا ارائه  هاي مذكور كنند. همچنين سيستم وري مي كمك شاياني به بهبود بهره

 و وري بهـره  كـه  هايي بخشند. با توجه به آنچه گفته شد، سازمان ميو از اين طريق اثربخشي را بهبود  كردههاي بهتر كمك  گزينه

 را سـازماني  رقابت روش بتوانند كه دهند، از اين پتانسيل برخوردارند مي اطالعاتي بهبود هاي سيستم از هاستفاد با را خود اثربخشي

  .)100-95، 1384رضائيان، ( دهند تغيير

و حجـم عظيمـي از     هاي مختلف علمي به اين حوزه روي آورده پژوهشگران حوزه هاي اطالعاتي دارند، نظر به اهميتي كه سيستم

گيري ادبيات علمي ايـن رشـته    هاي علمي متفاوتي در شكل ها و حوزه اند. بنابراين، افراد، رشته اين حوزه توليد كرده متون علمي در

گيـري و توسـعه    هـا در شـكل   هـا و حـوزه   از افراد، رشته يك كداممشخص نشده است كه  تاكنوناند. ليكن  به ايفاي نقش پرداخته

هـاي   سيسـتم  گيـري ادبيـات   شـكل اي كـه در   رشته بيناند. همچنين ارتباطات  داشته ريت پررنگتر و  ادبيات اين حوزه نقش عمده

هـاي سـهيم در    تواند تنوع رشته ، ميها آنمورد شناسايي قرار نگرفته است. مسائلي كه روشن شدن پاسخ  اند، سهيم بوده اطالعاتي

هاي اطالعـاتي تشـكيل    ي سيستم ا كه مباني فكري حوزهراي  رشته بين ارتباطاتعاتي را آشكار ساخته، و هاي اطال ادبيات سيستم

نگاشـت   و بـر زمـان  از همين روي در اين نوشته سعي شده است بـا اسـتفاده از نگاشـت اسـتنادي مبتنـي       اند، مشخص كند. داده

فكـري و   هاي اطالعاتي، به شناسايي مباني يستمسدر حوزه   پژوهشيري گ شكلها، ضمن تحليل روند موضوعي  وقوعي مقوله هم

  هاي اطالعاتي پرداخته شود. هاي فكري سهيم در ادبيات حوزه سيستم ارتباطات موجود بين بنيان

  زير پاسخ داده شود. سؤاالتبراي رسيدن به اين اهداف سعي شده است به 

 هاي اطالعاتي به چه صورت بوده است؟ ي سيستم روند توليدات علمي حوزه .1

  ده است؟هاي چگونه بو پژوهش گيري شكلروند  .2

 اند؟ ها نقش داشته هاي اطالعاتي، كدام حوزه ي سيستم گيري ادبيات حوزه در شكل .3

  هاي اطالعاتي به چه صورت است؟ ي سيستم ي ادبيات حوزه دهنده روابط بين مباني فكري تشكيل .4

                                                
1 Mapping Science and Technology 
2
 M.J. Cobo 

3
 Information Systems 
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  پيشينة پژوهش

  پيشينة نظري

ي زمـاني مشـخص    ها در طول بـازه  در حالت ايستا، شبكه توان به دو صورت ايستا و پويا ترسيم نمود. نگاشت علم و فناوري را مي

با استفاده از قدرت درك بصـري  او تا خود  شود ميهاي شبكه براي كاربر بازنمايي  و پيوندهاي بين گره گيرند ميمورد تحليل قرار 

كه بـه درك كـار    شود ميبررسي  هاي شبكه در طول زمان بپردازد. در حالت پويا، روند تغييرات پيوندهاي ميان گره ها آنبه تحليل 

  .كند ميتر كاربر كمك  راحت گيري نتيجهو 

نويسـندگان   سازماني (وابستگي مجالت، اسناد، استنادها، نويسندگاناز:  اند عبارت علمنگاشت در  استفاده قابلهاي مؤلفهترين رايج

از عنوان، چكيـده، مـتن اسـناد يـا برخـي       توان گان را ميواژ و اصطالحات توصيفي يا واژگان.  گيرد)قرار  مورداستفادهتوان مينيز 

هـاي كتابشـناختي    كه توسط پايگـاه  يهاي اصلي اسناد يا نمايه هاي كليدواژهتوان  مي  ،. عالوه بر اينكردانتخاب  ها آنها از  تركيب

  .كرد انتخاب ،است شده ارائه

ها براي برقـراري ارتبـاط بـين    مؤلفه 1وقوعي هماز  معموالً اماشود. تواند ايجاد مي گفته پيشهاي مؤلفهمتعددي در ميان  اتارتباط

 تعـداد  بـا  هاي مـورد تحليـل معمـوالً   مؤلفهشباهت بين  و ها است كه نوعي ارتباط غيرمستقيم بين مؤلفه شودمي استفادهها مؤلفه

 هـا  بين مؤلفـه  ارتباط مستقيم توان از ه بر اين ميشود. عالو گيري مي اندازه ،اند شده نمايان اسناد در ديگر باهم واحد دو كه دفعاتي

  ).112-110، 1393 ان،ي(نگهبان و محمد ها)(مانند: استناد ميان موجوديت دكر استفاده ها آن ميان ارتباط آوردن دست به براي

كنار هـم بـه يـك    شناسي است به معناي وقوع تصادفي يا احتمالي مكرر دو اصطالح از يك متن در  وقوعي يك اصطالح زبان هم

وقوعي دو اصطالح در يك متن نشان از همبستگي بـين   وقوعي بر اين انديشه استوار است كه هم شناسي هم در زبانمنظور خاص. 

جديـد ايـن تكنيـك در     نسـبتاً زبان گردد. كـاربرد   تواند به كشفيات در ساختار و توسعه يكوتحليل آن مي آن دو واژه دارد و تجزيه

ـ در كنار تكن كيتكن نياستفاده از ا انهيرا يشناس زبان ي در رشتههاست. شناسيبراي تدوين هستي آنتفاده از اس ،شناسي زبان -كي

  .شوديم هايشناسيهست جاديالگو، منجر به ا ليو تحل بنديهمچون خوشه هايي

يطي ايـن تكنيـك بـراي كشـف     مح هاي ديگر پژوهشي شد، براي مثال در علوم زيستبعدها وارد حوزه وقوعي بررسي هم تكنيك

سـنجي نيـز ابتـدا از ايـن تكنيـك در       شـود. در حـوزه اطـالع    هاي گياهي و جانوري هم نوع استفاده ميهاي غذايي و گونهزنجيره

سنجي براي كشف همكـاري   هاي علمي استفاده شد و بعدها در حوزه وب پوشاني موضوعي و همكاريسنجي براي تعيين هم كتاب

تـوان بـه    حوزه اطالعات مي وقوعي در كاربردهاي ديگر تكنيك همها به كار رفت. از سايت يط وب و شباهت وبها در مح سازمان

 ي وبي اشـاره كـرد  سازي اطالعات و هم بازديدي دو صفحه ها در جستجو، كشف شباهت بين اسناد براي شخصيوقوعي گويههم

  .)2010، 3و يو 2واگان(

هـاي مـورد نظـر اسـتفاده شـده       آنها براي نگاشت  ها و هم ارتباط غير مستقيم بين بين مؤلفه در پژوهش حاضر هم ارتباط مستقيم

ي  هـاي فكـري و تحليـل رونـد موضـوعي حـوزه       نگاشت استنادي مبتني بر زمان كـه بـراي شناسـايي جريـان    در يك سو، است. 

وقـوعي   در سـويي ديگـر، نگاشـت هـم    هاسـت.   فهي ارتباط مستقيم بين مؤل هاي اطالعاتي به كار گرفته شده است، بر پايه سيستم

كـه نـوعي    هاي اطالعاتي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   ي سيستم اي در مقاالت حوزه رشته ها براي شناسايي ارتباطات بين مقوله

  .هاست غيرمستقيم بين مؤلفه

                                                
1 Co-occurrence 
2
 vaughan 

3
 You 
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  پيشينة تجربي

 تقسـيم  گـروه  چهـار  به را ها آن توان شده است كه مي نجامهاي فراواني ا در زمينه انجام پژوهش در توليدات علمي تاكنون پژوهش

 يـك  علمـي  توليـدات . 3، دانشـگاه  يـك  علمـي  هيئت  اعضاي علمي توليدات. 2، خاص موضوعي حوزه در  علمي توليدات. 1 :كرد

گيـرد. بـه    ها قـرار مـي   پژوهش حاضر در گروه نخست اين پژوهش .خاص حوزه يك در دانشگاه يا كشور علمي توليدات. 4 كشور،

  شود. ادامه به چند پژوهش مرتبط با اين گروه اشاره مي همين علت در

 در كشـاورزي   علمي توليدات نگاشتي  تاريخ  ي نقشه ترسيم و استنادي تحليل « عنوان با پژوهشي در )1388( عصاره و زاده پشوتني

 و بررسـي  2008 تـا  2000 هـاي  سـال  طـي  در را يكشـاورز  علمي توليدات ،»2008 تا 2000 هاي سال در علوم استنادي ي نمايه

WOS پايگـاه  از ركـورد  22617 به مربوط هاي داده استخراج با پژوهش اين در. اند كرده ترسيم را آن نگاشتي تاريخ ي نقشه
 بـا  و ١

 انتشـارات  بـان ز و قالـب  علمي، توليدات رشد نرخ ،هسته مجالت كليدي، مؤسسات و نويسندگان استنادي، تحليل فنون از  استفاده

 در شـده  بازيـابي  مـدارك . اسـت   بوده درصد 7 زماني  ي بازه اين در انتشارات ي ساالنه رشد نرخ متوسط مقدار. است  شده مشخص

 پشـتيباني  بـا  و مجلـه  3256 در توليـدات  ايـن . اند منتشرشده كشور 173 همكاري با و دنيا ي زنده زبان 25 به و مختلف قالب 15

  .اند رسيده پچا به مؤسسه 14852

 دندانپزشـكي  علمـي  توليـدات  بررسـي  بـه  WOS پايگاه هاي از داده استفاده  با پژوهشي در )1390( گل تاجي و صراطي شيرازي

علمـي   توليـدات  رشـد  متوسـط  كه داد نشان ها يافته. پرداختند 2009 تا 2000 هاي بين سال كشورها در ديگر و ايراني متخصصان

امريكا در ميان ديگر كشـورهاي جهـان پيشـتاز بـوده و در       متحده اياالت درصد است كه  68/5، ساله ده ي دوره اين در دندانپزشكي  

تهـران و شـيراز    هاي  نشان داد كه دانشگاه آمده دست بههاي  داده چنين همدر صدر قرار داشت.  سائوپائولو، دانشگاه  مؤسساتميان 

درصـد از توليـدات    63/0ايـران    اني پيشتاز بودند. در كل، نتـايج نشـان داد كـه   اير مؤسساتدر ميان   هريك با شش مقاله توليدي

 .اهميت رشته بسيار كم است اين ميزان نسبت به  را دارا  بوده كه  WOSدر پايگاه   دندانپزشكي  علمي

اطالعـات در   تيريمـد  ي حـوزه  يسـاختار انتشـارات علمـ    يو مصورساز يكم يرس به بر ي) در پژوهش1391( يو كوكب پور يحمد

انـد. يكـي از    هـاي زيـادي را در پـژوهش خـود گـزارش كـرده       آنها يافتهپرداختند.  2009تا  1998هاي  سال بين در WOSپايگاه 

باشـد. آنهـا چهـار     ي مديريت اطالعـات مـي   هاي علمي در حوزه هاي آنها كه مرتبط با پژوهش حاضر است، شناسايي جريان يافته

هـا عبارتنـد از: مـديريت اطالعـات شخصـي،       دند كه هر كدام به موضوعي خاص داللت دارد. اين حوزهجريان علمي را معرفي كر

هـا و   بار اطالعاتي، و شباهت نظام يكپارچه مديريت اطالعات دانشگاهي، طراحي چارچوبي براي مديريت اطالعات و مسائل اضافه

ه، اطالعات، دانش و خرد. همچنين پژوهش آنها نشـان داد كـه   هاي مديريت اطالعات با مديريت دانش و سلسله مراتب داد تفاوت

اي  رشـته  رساني، علوم كامپيوتر، مديريت و كاربردهاي بـين  هاي كتابداري و اطالع مديريت اطالعات بيش از همه به ترتيب با رشته

  علوم كامپيوتر مرتبط است.

 WOSشـني در پايگـاه    گران ايرانـي در حـوزه ايمنـي   ) در پژوهشي به بررسي توليدات علمـي پژوهشـ  1391يوسفي و همكاران (

، در سـاليان  ISI اطالعاتي شناسي در پايگاه ي ايمني ايران در حوزه ي پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه مقاالت نمايه شده

، ي عمـل پيونـد   هـا  با حـوزه  يشترين تعامل و ارتباط را به ترتيبشناسي ب مقاالت ايمني و ،اخير رشد قابل توجهي را به دست آورده

                                                
1
 Web of Science 
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هـاي پركـار ايرانـي در     از ديگر نتايج پژوهش آنهـا، شناسـايي نويسـندگان و دانشـگاه    داشته است.  شناسي جراحي و آلرژي زيست

  باشد.   شناسي مي ي ايمني نگارش مقاالت حوزه

هـاي   هاي عفوني در بـين سـال   بيماريي  ي علمي در زمينه سنجي و ترسيم نقشه ) به تحليل علم2007( 1كاسادو و همكاران-سانز

هـاي عفـوني از    ي بيماري در حوزه WOSنمايه شده در  پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه انتشارات علمي 2003و  1973

روي داده اسـت. همچنـين    2001و  1996هـاي   رشد معناداري را داشته است. اين رشـد بـه خصـوص در بـين سـال      1991سال 

  اند. ت متحده آمريكا، انگلستان، ژاپن، فرانسه و آلمان بيشترين توليدات را در اين حوزه داشتهكشورهاي اياال

ي شـيمي ايـران    به ترسيم ساختار فكري پـژوهش در حـوزه   WOSهاي  ) در پژوهشي با استفاده از داده2008كين ( عصاره و مك

 26بـا نـرخ رشـد     1990نادي علوم، پژوهش شيمي ايران از سـال  ي است پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه بر مبناي آمار نمايه

فيزيـك آلـي، يونسـفر، شـيمي تجزيـه، سـنتز آزاد،        ي اكسيداسـيوم تركيبهـاي آلـي، شـيمي     درصد رشـد كـرده، و هشـت خوشـه    

  اند.   هاي اصلي رشته شناسايي شده پدرسن و اتر تاجي به عنوان خوشه جي سي

و اظهـار كـرد    شان دادي نانو را ن اي حوزه رشته مجله علم و فناوري نانو، ماهيت بين 12شي ) پس از بازنمون دان2008ليدسدورف (

  ي ظهور نشريات جديد در حال افزايش است. كه تعامل ميان فيزيك كاربردي، شيمي، و علوم زيستي به واسطه

ـ   WOSهـاي پايگـاه    ) در پژوهشي كـه بـر مبنـاي داده   2009و همكاران ( 2ماكريس د بـه تبيـين افـزايش مشـاركت     انجـام دادن

مقـاالت   بـه بعـد،   2000از سال  پزشكي نوين پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه هاي زيست پژوهشگران چيني در پژوهش

هـاي   ي مذكور هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت رشد چشمگيري داشته است. شناسـايي دانشـگاه   پژوهشگران چيني در حوزه

 ين استناد به ازاي هر مقاله از ديگر نتايج اين پژوهش بوده است.پركار و ميانگ

ي علـوم و   اي پژوهشـي ايرانيـان را در حـوزه    رشـته  كاوي، الگوهـاي ميـان   ي متن ) در پژوهشي با استفاده از شيوه2012محمدي (

در پايگـاه   2007تـا   1974كـه از سـال   را مورد تحليل قـرار داد    مقاله 1129فناوري نانو مورد بررسي قرار داد. وي براي اين كار 

WOS فيزيـك محـض،   هايي  اي برخوردار است و حوزه نمايه شده بود. نتايج پژوهش نشان داد كه اين حوزه از ساختاري چندرشته

هايي هستند كـه نقشـي    هاي نوظهور جديد از جمله رشته شيمي تجزيه، فيزيك، علوم مهندسي مواد، علوم پليمر، بيوشيمي و حوزه

  مده در علوم و فناوري نانوي ايران دارند.  ع

هـاي   ترسيم نقشه توليدات علمي نفـت در نمايـه اسـتنادي علـوم طـي سـال      ") در پژوهش خود با عنوان 2013( عصاره و خادمي

با استفاده از روش تحليل استنادي به بررسي توليدات علمـي حـوزه نفـت نمايـه شـده در نمايـه اسـتنادي علـوم          "2011 -1990

كل توليدات اين حوزه و همچنين جايگاه ايران را در بين ساير كشورهاي جهان مشخص كردنـد. نتـايج نشـان داد     ها آناختند. پرد

مـدرك نمايـه شـده     327ايران با  كشور هسترتبه اول را دارا  7237ركورد در اين حوزه نمايه شده است كه آمريكا با  26859كه 

  .باشد در اين حوزه ميترين نويسنده ايراني  مدرك نمايه شده فعال 8خراط با همچنين، جهان قرار دارد.  21در رتبه 

اي حـوزه   رشـته  دهد كه تا كنون پژوهشي كه به تحليل روند موضوعي و ارتباطات بـين  هاي داخلي و خارجي نشان مي مرور پيشينه

سـازد، اسـتفاده از روش    هاي ديگر متمايز مي پژوهش ي ديگري كه پژوهش حاضر را از هاي اطالعاتي نپرداخته است. نكته سيستم

وقـوعي   هـاي فكـري؛ و اسـتفاده از روش بررسـي هـم      استنادي مبتني بر زمان براي تحليل روند موضوعي و نشـان دادن جريـان  

  اي است.   رشته ها براي بررسي ارتباطات بين مقوله

                                                
1
 Sanz-Casado 

2
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    پژوهش يشناس روش

هـاي   علمي نمايه شده در پايگـاه  مدارك ازي پژوهش عبارت  بردي است. جامعهمقطعي و از نوع كار-روش اين پژوهش، توصيفي

بـود كـه در ابتـدا از صـفحه      صورت بدينها  . گردآوري دادهاند شده چاپاطالعاتي  هاي سيستماست كه با موضوع  WOSاستنادي 

در كادر جسـتجوي پيشـرفته، بـا     هاي استنادي انتخاب شد. سپس و جستجوي پيشرفته اين پايگاه، تمامي نمايه WOSجستجوي 

هـاي پايگـاه    صـورت گرفـت. بـراي تحليـل داده     TS=(information systems) ، جستجوي موضـوعي TSاستفاده از برچسب 

WOS  افزار اكسل اسـتفاده و   ، از نرماطالعاتآماري  وتحليل تجزيهاز بخش تحليل نتايج  اين پايگاه استفاده گرديد. در انتها براي

 اسـتناد  پـر  مقالـه  5000 اطالعات پژوهش اين انجام راستاي نرخ رشد ساليانه محاسبه شد. در 1از تابع ميانگين هندسي با استفاده

  استخراج شد. wosاز پايگاه اطالعاتي  هاي سيستم حوزه

ـ   عمـل پـيش   bibexcelافـزار   هاي اين پژوهش ابتدا با استفاده از نرم براي محاسبه و ترسيم نگاشت داده  هـا  داده روير پـردازش ب

هـا انجـام    عمليـات ترسـيم نقشـه    CitNetExplorerو  Pajek   ،VOSviewerافزارهاي صورت گرفت و سپس با استفاده از نرم

  است.   شده دادهنشان  1پذيرفت. مراحل پژوهش، فرايند و خروجي هر مرحله در جدول 

 مرحله هر يخروج و نديفرا و پژوهش مراحل. 1جدول 

  خروجي مرحله  روش تحليل  منبع  مراحل پژوهش

   مباني نظري و پيشينه  اسنادي بررسي و اي كتابخانه مطالعات  هاي اطالعات علمي منابع و پايگاه  تدوين مباني نظري

  2با فرمت متن ساده هاي فايل  -   وبگاه علوم  هاي پژوهش گردآوري داده

  3نت هاي فايل    Bibexcel ها در  داده پردازش پيشاستخراج و   دهمتن سا هاي فايل  و استخراج  پردازش پيش 

 و vosviewerو  Pajekافزار ترسيم نگاشت  با نرم  نت هاي فايل  ترسيم نگاشت
CitNetExplorer  

 ها نگاشت

  

  پژوهش هاي يافته

 روند توليدات علمي 

در ايـن پايگـاه نمايـه شـده اسـت. در ايـن       اطالعـاتي   هـاي  سيسـتم مدرك با موضوع  524135نشان داد كه  WOSجستجو در 

شـود در  بيني ميدرصد است كه پيش 7/11اند. نرخ رشد مدارك توليدشده ها بودهسال توليدترين پر 2013و  2008 هاي سال ميان

 يهـا  سيستمروند توليدات علمي با موضوع  1مدرك در سال خواهد شد. شكل  45000تعداد مدارك توليدشده بيش از  2017سال 

 2003و  1996، 1990 هـاي  سالتعداد توليدات علمي اين حوزه در  دهد ميكه نمودار نشان  طور هماندهد. اطالعاتي را نشان مي

  رشد منفي داشته است. 2010و  1999 ها سالداشته و در  گيري چشمجهش 
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 ي مختلفهاي زمان هاي اطالعاتي در بازه . نرخ رشد ساليانه توليدات حوزه سيستم2جدول 

 بازه زماني نرخ رشد ساليانه

 1974- 1965 درصد 01/10

 1984- 1975 درصد 83/2

 1994- 1985 درصد 6/34

 2004- 1995 درصد 9/11

 20014- 2005 درصد 7/1

  )2014-1965مجموع( درصد 7/11

  

 
  2014 و 1965 يها سال نيماب ياطالعات يها ستميس حوزه در يعلم داتيتول روند. 1شكل 

  هاي اطالعاتي هاي سيستم استناد مبتني بر زمان در پژوهش

جريـان فكـري    4 طـوركلي  بـه هاي اطالعاتي  در مدارك حوزه سيستم دهد ميكه نگاشت استنادي مبتني بر زمان نشان  طور همان

انـد.   هاي فكـري بـوده   اين جريان ي كننده شروع) 1991)، و كولثاو (1983)، سالتون (1965)، زاده (1949حاكم بوده است. شانون (

شكل گرفته است كه با بررسـي عنـوان و    1949آبي مشخص شده است، بر مبناي اثر شانون در سال  بارنگخوشه كه  ترين بزرگ

هاي ارتباطات و اطالعات شانون به وجود آمده و در طول زمـان   محتواي اثر مذكور، مشخص شد كه اين خوشه حول محور نظريه

در سـال   1اي است كه با رنگ سبز مشخص شده است، بر مبناي اثر زاده ي بزرگ، خوشه رش خوبي يافته است. دومين خوشهگست

ايجاد شده است. بررسي عنوان و محتواي اين اثر نيز آشكار كرد كه اين خوشه حول نظريـه فـازي زاده بـه وجـود آمـده، و       1965

ها داشته است. سومين خوشـه كـه بـا     داشته، اما وضعيت بهتري از ساير خوشه در مقايسه با خوشه شانون گسترش كمتري هرچند

رنگ بنفش مشخص شده است، بر مبناي اثر كولثاو به وجود آمده است. بررسي محتواي اين اثر نشان داد كه مباحث اصـلي ايـن   

 تأكيـد هـاي اطالعـاتي    اطالعات و سيستم هاي شناختي و انساني بر جنبه نوعي بهخوشه در حوزه انفورماتيك اجتماعي قرار دارد و 

باشد، مؤيد اين مطلب است. چهارمين خوشه كه بـا رنـگ نـارنجي     دارد. بررسي اثر ديگر اين خوشه نيز كه متعلق به اينگورسن مي

هـاي اطالعـاتي نداشـته اسـت.      مشخص شده است، بر مبناي اثر سالتون شكل گرفته است كه توسعه چنداني در ادبيـات سيسـتم  

                                                
1
 Zadeh 
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ي بازيـابي اطالعـات پرداختـه اسـت، بنـابراين عـدم گسـترش آن در         رسي محتواي اثر وي نشان داد كه آن اثر به مبحث حوزهبر

  رسد. هاي اطالعاتي چندان دور از انتظار به نظر نمي ادبيات سيستم

  

 
  ياطالعات يها ستميس يها حوزه مدارك انيم در زمان بر يمبتن ياستناد نگاشت. 2شكل 

  

  اي رشته شناسايي و تحليل ارتباطات بين

اسـتفاده شـد    1اي  هاي مقولـه  هاي اطالعاتي از برچسب ي سيستم اي در ميان مدارك حوزه رشته براي شناسايي و تحليل ارتباط بين

اتوماتيـك   صورت بهها بر اساس ارجاعات صورت گرفته توسط مدرك،  دهد. اين برچسب به مدارك اختصاص مي WOSكه پايگاه 

دهد. بدين ترتيب ممكن اسـت بـا توجـه بـه تنـوع ارجاعـات        اي با همان نام قرار مي و آن را در مقوله يافته اختصاصبه آن مدرك 

اي  رشـته  صورت گرفته در مدرك، مدركي در بيش از يك مقوله جاي گيرد. در اين قسمت پژوهش، براي شناسايي ارتباطات ميـان 

افـزار پـاژك    ها محاسبه گرديد و سـپس بـا اسـتفاده از نـرم     وقوعي مقوله وقوعي، هم اكسل و تكنيك هم افزار بيب با استفاده از نرم

 شـده  ارائـه  2، و نگاشت ترسيم شـده در شـكل   4و  3اي ترسيم شد. نتايج محاسبه در جداول  رشته ها و ارتباطات بين نگاشت مقوله

  است.

 طـور  همـان انـد.   هاي اطالعاتي در آن جاي گرفته حوزه سيستم استناد پرت كه مدارك مقوله برتري اس 10ي  دهنده نشان 3جدول 

علـوم  مهندسـي بـرق و الكترونيـك،    هـاي   هـاي اطالعـاتي در مقولـه    كه در از اين جدول پيداست، بيشترين تعداد مدارك سيستم

هـايي   نشان داده شده اسـت. مقولـه   وضوح بهز ني 3است. اين امر در شكل  قرارگرفته و مديريتهاي اطالعاتي،  كامپيوتر و سيستم

ي  حـوزه  اسـتناد  پـر هايي هستند كـه بخـش اعظمـي از مـدارك      از قطر بيشتري برخوردار است، مقوله ها آني مربوط به  كه دايره

  .اند داده جايهاي اطالعاتي را در خود  سيستم
                                                
1
 Category 
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 اند گرفته يجا آن در يالعاتاط يها ستميس حوزه استناد پر مدارك كه است يبرتر مقوله . ده3جدول 

 تعداد مقوله ها

و الكترونيك برقمهندسي   406 

هاي اطالعاتي علوم كامپيوتر، سيستم  279 

 257 مديريت

 194 علم اطالعات و كتابداري

 165 علوم كامپيوتر، هوش مصنوعي

 160 پزشكي، عمومي و داخلي

 139 علوم محيطي

اي فيزيك، چند رشته  128 

 125 اكولوژي

 115 ارتباطات راه دور

  

گيرنـد، قـرار گـرفتن مكـرر مـدارك واحـد در دو        اند در يك يا چند مقوله جاي مـي  ارجاعاتي كه داده برحسبمدارك  كه ازآنجايي

وقوعي بـاالي آن دو مقولـه در اسـتنادات مـدارك      شود كه نشان از هم ي جداگانه به پيوند قوي ميان آن دو مقوله منجر مي مقوله

دهـد در ميـان    نشـان مـي   4كـه جـدول    طـور  هماندهد.  را نشان مي ها آناي  رشته وقوعي باالي دو مقوله، ارتباطات بين . همدارد

هاي اطالعـاتي بـا  علـوم     اي بين مدارك علوم كامپيوتر و سيستم وقوعي مقوله هاي اطالعاتي باالترين هم سيستمي  مدارك حوزه

ايـن   اسـت.  داده روي كتابداري با مديريت، و مهندسي برق و الكترونيك با ارتباطات راه دور، علوم اطالعات واطالعات و كتابداري

هـاي   باشد. شكل هاي اطالعاتي مي دهي به ادبيات سيستم در شكل يادشدههاي  اي قوي حوزه رشته ي روابط بين دهنده روابط نشان

است كه دوايـر   شده دادهها يا خطوطي نشان  اي با استفاده از يال رشته نيز مؤيد اين مطلب است. در شكل مذكور، روابط بين  4و  3

  هاست.   اي آن مقوله رشته بودن روابط بين  ها نشانگر قوي هاي ميان مقوله كنند. ضخيم بودن يال ها) را به همديگر وصل مي (مقوله
  

 وقوعي پرتكرار بين مقوله ها . ده هم2جدول 

وقوعي تعداد هم عنوان مقوله عنوان مقوله  

 148 هاي اطالعاتي علوم كامپيوتر، سيستم علم اطالعات و كتابداري

 136 علم اطالعات و كتابداري مديريت

دور ارتباطات راه  103 الكترونيك برق و مهندسي 

 103 هاي اطالعاتي علوم كامپيوتر، سيستم مديريت

الكترونيك برق و مهندسي  79 وش مصنوعيعلوم كامپيوتر، ه 

شناسي سلولي زيست  67 شناسي مولكولي بيوشيمي و زيست 

 60 ها خودكارسازي و كنترل سيستم مهندسي برق و الكترونيك

 58 هاي اطالعاتي علوم كامپيوتر، سيستم مهندسي برق و الكترونيك

 50 مديريت پژوهش عملياتي و علم مديريت

 47 علوم اعصاب روانشناسي، تجربي
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   هاوقوعي بين مقوله . گراف هم3 شكل

  

 
  هايوقوعي بين مقوله هم  1. نماي چگالي4شكل 

  

                                                
١
 هاي دريافتي آنرئوسي كه تعداد يال ،در نماي چگالي .است هاي بلقوه(ممكن)هاي موجود بر تعداد يالد يالتعدانسبت چگالي شبكه برابر با با توجه به اين كه .  

ها نشان از تر بودن برخي از مقولههاست. پررنگمقولهگر هم وقوعي بين ها بيانن نما چون يالتر نشان داده مي شوند. و در ايتر و بزرگبيشتر است به صورت پررنگ

    هاست. هم وقوعي باالي آن ها با ساير(همه) مقوله
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  گيري بحث و نتيجه

 7/11گذشـته   قـرن  نـيم هاي اطالعاتي در  ي سيستم پژوهش حاضر نشان داد كه متوسط نرخ رشد ساليانه توليدات علمي در حوزه

باشـد (و در   درصـد يـا حتـي كمتـر از آن مـي      10هاي موضوعي ديگر در حـدود   نرخ رشد ساليانه رشته ازآنجاكهده است. درصد بو

ي  تـوان گفـت كـه نـرخ رشـد سـاليانه توليـدات علمـي حـوزه          اسـت)، مـي   شده اشارهاي از آن  پيشينه تجربي تحقيق نيز به نمونه

دهندة توجه و رغبـت پژوهشـگران بـراي پـژوهش در ايـن       امري كه نشان هاي اطالعاتي از وضعيت خوبي برخوردار است. سيستم

  باشد.  حوزه مي

در  تأثيرگـذار هاي اطالعاتي و افراد  هاي موضوعي اصلي در ادبيات سيستم خوشه نداد د مبتني بر زمان كه جهت نشانتحليل استنا

ي اصلي شكل گرفته است. در اين ميـان دو   خوشه 4ل هاي اطالعاتي حو ها انجام پذيرفت، نشان داد كه ادبيات سيستم اين خوشه

تـوان   مـي  نـوعي  بـه ي ديگر از گسترش بيشتري برخوردارند و  ، نسبت به دو خوشهاند گرفته شكلاي كه با آثار شانون و زاده  خوشه

  هاي اطالعاتي نام نهاد.   توسط شانون و زاده را جريان غالب در ادبيات سيستم ايجادشدهجريان فكري 

مهندسـي بـرق و   هـاي   مقولـه هـاي   نشان داد كه حوزه ها آنهاي اطالعاتي با استفاده از ارجاعات  هاي سيستم بندي پژوهش لهمقو

هـاي   بيشـترين نقـش را در تشـكيل مبـاني نظـري آثـار سيسـتم        و مـديريت هاي اطالعاتي،  علوم كامپيوتر و سيستمالكترونيك، 

هاي مذكور داشـته   هاي اطالعاتي توجه بيشتري به آثار حوزه هاي سيستم د كه پژوهشده كنند. اين امر نشان مي اطالعاتي ايفا مي

  اند. داده ها آنها، ارجاعات بيشتري به  و در مقايسه با ساير حوزه

هـاي اطالعـاتي بـا      مدارك علـوم كـامپيوتر و سيسـتم   هاي  ها نشان داد كه بين مقوله وقوعي آثار منفرد در مقوله نهايتاً، تحليل هم

ارتباطاتي قـوي  ، علوم اطالعات وكتابداري با مديريت، و مهندسي برق و الكترونيك با ارتباطات راه دور علوم اطالعات و كتابداري

هاي نقشـي   مشترك در تشكيل مباني فكري ادبيات سيستم طور بههاي مذكور  ي آن است كه حوزه دهنده وجود دارد. اين امر نشان

ي   تـر شـدن ادبيـات حـوزه     تواند به غنـي  هاي مذكور، مي هاي بيشتر حوزه ستگذاري در جهت همكاريبنابراين سيا داشتند. اساسي

  هاي اطالعاتي بيانجامد. سيستم
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  بعامن

تحليل استنادي و ترسيم نقشة تاريخ نگاشتي توليدات علمي كشـاورزي در نمايـة اسـتنادي     ).1388( دهيعصاره، فر؛ ترايزاده، م يپشوتن

  .52-23 )،1(25 .رانياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور يپژوهش يفصلنامه علم. 2008تا  2000هاي  لوم در سالع

). بررسي كمي و مصورسازي ساختار انتشارات علمي در حوزه مديريت اطالعات در پايگـاه  1391پور، افشين؛ و كوكبي، مرتضي ( حمدي

  . 70-39): 1( 28، شريه علوم و فناوري اطالعاتن. 2009تا  1998هاي  آو ساينس در سال وب 

  . تهران، سمت.تعامل انسان و سيستم اطالعاتي (سيستم اطالعات مديريت)). 1384( علي ،رضائيان

 در web of scienceپايگـاه   از اسـتفاده  بـا  دندانپزشـكي  علمـي  توليدات بررسي). 1390( مرضيه تاجي، گل ؛منصوره شيرازي، صراطي

  .173-170،)2(12،شيراز پزشكي علوم دانشگاه  دندانپزشكي مجله. 2009 تا 2000 هاي سال

 . تهران، چاپار؛ شيراز، همارا.اي در علوم اطالعات پژوهش هاي سنجه). 1393( و محمديان، سجاد ؛نگهبان، محمدباقر

تاليفي توليدات علمي پژوهشـگران   تحليل استنادي و هم). 1391( .ي، طيبهرزاديشهمي، عباس؛ و لوريگ، مرتضي؛ همت ؛احمد ،يوسفي

  .193-188 :)3( 70 ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله .ISIايراني در حوزهايمني شناسي در پايگاه اطالعاتي 
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