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Article Type:

Background and aim: Citation analysis and drawing citation maps is one of the widely used techniques in the
Research Paper
analysis of scientific documents. Therefore, the aim of the current study was to learn as much as possible about
the field of Iranian nuclear sciences by creating a citation map based on scientific metrics.
Materials and methods: This applied descriptive study was conducted using the citation method. In this study,
all scientific productions of Iranian nuclear sciences (6155 documents) in the period of 1990-2021 and on May
26, 2021 in Web of Science (WoS) were studied. VOSviewer and Excel were used to analyze and draw the
citation map.
Findings: The results showed that Annals of Nuclear Energy was the best journal with the publication of 187
documents; Qavami's article (2014) was the best article with 530 citations, and Seyyed Mohammad Nabavi was
considered the best author in the field of nuclear sciences with 23 documents and 993 citations. Among the
universities in the country, Islamic Azad University took the first place with 868 documents and 6577 citations.
The most cited documents in Iranian nuclear sciences were placed in 12 subject clusters, making the first cluster
with the subjects of Medical Physics and Nuclear Medicine formed the largest cluster with 21 documents. The
most frequently cited authors in this subject area also had 21 subject clusters, making the first cluster the largest
with 103 authors and the subjects of medical physics and radiology. Moreover, the most frequently cited
organizations in this subject area had 19 subject clusters, with the first cluster being the largest with 70
organizations.
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 .1گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .3دانشکده مهندسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

چکیده
نوع مقاله:

سابقه و هدف :تحلیل استنادی و ترسیم نقشههای استنادی یکی از فنون پرکاربرد در تحلیل مدارک علمی است .لذا هدف از انجام پژوهش حاضر

مقاله پژوهشی

شناخت هرچه بیشتر حوزه علوم هستهای ایران با نگاشت نقشه استنادی بر اساس شاخصهای علمسنجی است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ نوع ،توصیفی بوده و با استفاده از روش استنادی انجام گردید .در این پژوهش کلیه
تولیدات علمی قلمرو علوم هستهای ایران ( 5166مدرک) در بازه زمانی  1992-2221میالدی و در تاریخ  6خرداد  1022در پایگاه Web of Science

مورد مطالعه قرارگرفت .جهت تحلیل و ترسیم نقشه استنادی از نرمافزار  VOSviewerو اکسل استفاده گردید.
مقاله برتر و سید محمد نبوی با داشتن  23مدرک و دریافت  993استناد ،نویسنده برتر در حوزه علوم هستهای محسوب میشود .در بین دانشگاههای
کشور ،رتبه نخست را دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن  858مدرک و دریافت  5611استناد کسب نمود .مدارک پراستناد حوزه علوم هستهای ایران در 12
خوشه موضوعی قرارگرفتند که خوشه اول با موضوع فیزیک پزشکی و پزشکی هستهای با داشتن  21مدرک ،بزرگترین خوشه را تشکیل داد .نویسندگان
دریافت:

پراستناد این حوزه دارای  21خوشه موضوعی بودند که خوشه اول با داشتن  123نویسنده و موضوع فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی ،بزرگترین خوشه را

1011/3/11

تشکیل داد .همچنین سازمانهای پراستناد این حوزه ،دارای  19خوشه موضوعی بوده و خوشه اول با داشتن  12سازمان ،بزرگترین خوشه را تشکیل داد.

ویرایش:

نتیجهگیری :روند رشد تولید مدارک حوزه علوم هستهای در ایران هرچند با فراز و نشیبهایی همراه بوده ،اما در کل این روند ،افزایشی بوده است.

1011/6/12

نتایج حاصل از تحلیل استنادی این حوزه ،می تواند گامی موثر جهت شناسایی هرچه بیشتر تولیدات علمی و ردیابی انتشارات و اندیشههای این حوزه

پذیرش:

جهت سیاستگذاری در کوتاهترین زمان ممکن باشد.
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در سالهای اخیر ،عالقه وافری به ترسیم ساختار قلمروهای دانش ایجاد شده است و یکی از مهمترین روشهای ترسیم حوزههای دانش ،ترسیم نقشههای
علم است .نقشه علم ،بازنمایی تصویری روابط بین قلمروهای مختلف دانش است .نقشههای دقیق علم ،به درک نحوه ساختاریابی و تکوین قلمروهای دانش
کمک میکنند ( .)1نگاشت قلمروهای دانش ،حوزه نسبتا جدیدی از علم است که هدفش به تصویر کشیدن ،کاوش ،تحلیل ،طبقهبندی و نمایش دانش است
( .)2یکی از روشهای بررسی کمّی و تاحدی کیفی تولیدات علمی ،مطالعات علمسنجی است .عصاره و همکاران علمسنجی را «تجزیه و تحلیل کمّی و تا حد
امکان کیفی فرآیند تولید ،توزیع و استفاده از اطالعات علمی و عوامل مؤثر بر آن و توصیف ،تبیین و پیشبینی این فرآیند بهمنظور برنامهریزی ،سیاستگذاری،
اعتال و آگاهی و آیندهنگری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی ،گروهی ،سازمانی ،ملی و بینالمللی»تعریف میکنند (.)3
از جمله روشهای کمّی معتبری که در ارزیابی علمی و مقایسه کشورها ،دانشگاهها ،مؤسسات علمی و حتی دانشمندان به طور انفرادی و بر اساس انتشارات
علمی آنان ،کاربرد دارد کتابسنجی ،علمسنجی و اطالعسنجی است .تحلیل استنادی یکی از روشهای معتبر در این سه حوزه است که با شمارش مدارک تولید
شده ،و تعداد استنادهای تعلق گرفته به آنها و اطالعات کتابشناختی آنها در تعیین نویسندگان کلیدی و مجالت هسته ،مطالعه تاریخ علم ،شناسایی رشتههای
نوظهور احتمالی ،و سیاستگذاریهای علمی کمک میکند ( .)0از تحلیل استنادی میتوان برای سنجش میزان اثرگذاری فعالیت علمی مؤسسات ،دانشگاهها و
یا کشورهای مختلف استفاده کرد (.)6
امروزه از شاخص استناد به عنوان معیار مهم در سنجش و ارزیابی تولیدات علمی استفاده میشود و اعتبار یک مقاله علمی بر اساس تأثیری که بر نوشتههای
بعدی میگذارد تعیین میگردد .بنابراین ،هر مقاله علمی به عنوان حلقهای از یک زنجیره ،با مقاالت قبل و بعد از خود مقایسه و سنجیده میشود .با این فرض
که مقاالتی که در حوزه خود مؤثرتر بودهاند بیشتر توسط پژوهشگران مورد استناد قرار گرفتهاند ( .)5دانش و تولید آن در هر کشور نشانه توانمندی آن کشور در
خصوص درنوردیدن مرزهای علمی نوین است .کسب و تولید دانش هستهای نیز به عنوان فناوری پیشرفته و برتر در عصر کنونی ،تاثیر قابل مالحظهای در
گسترش دانش بشری ایفا میکند .برنامه هستهای ایران در سالهای اخیر ،یکی از موضوعات مهم و بحثانگیز در داخل و خارج کشور بوده است .با توجه به
اهمیت موضوع هستهای در جهان و گسترش حجم انتشارات در این زمینه ،پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی آثار منتشر شده در این حوزه علمی بپردازد.
بنابراین یکی از روشهای مؤثر در سازماندهی این حجم عظیم اطالعات ،ترسیم ساختار علمی آنها است .با ترسیم ساختار علمی میتوان به مشخص کردن
چهارچوب این رشته پرداخت و ساختار رشد و توسعه آن را ترسیم کرد .در ادامه به بررسی مقاالتی خواهیم پرداخت ،که با روش علمسنجی ،حوزههای مختلف
علوم را بررسی نمودهاند.
 Bidو  )2222( Mandalپژوهشی با عنوان «علمسنجی مطالعات علوم و تکنولوژی هستهای در هند و چین ( »)2222-2219انجام دادند .در این پژوهش
بروندادهای پژوهشی هند و چین با روش تحلیل همتالیفی در حوزه علوم و فناوری هستهای طی سالهای  2222تا  2219در پایگاه وبآوساینس مورد بررسی
قرار گرفتهاست .نتایج این مطالعه نشان میدهد که هند  8531مقاله تحقیقاتی منتشر کرده است؛ درحالیکه چین  15819مقاله منتشر نموده که تقریبا دو برابر
انتشارات هند است .میزان استناد در هر مقاله در کشور چین بعد از سال  2212رشد فوقالعادهای را نشان میدهد .از نظر همکاری علمی ،آلمان با هند در صدر
و آمریکا با چین در صدر است .محققان تمایل دارند مقاالت خود را به صورت گروهی و نه فردی منتشر کنند ( )2222( Ishwar .)1به تجزیه و تحلیل
کتابسنجی تولیدات علمی فیزیک هستهای در دورهی زمانی  1995-2219با استفاده از پایگاه داده  SCImagoپرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ،در مجموع
 159182مدرک در سراسر جهان منتشر شده است .بیشترین میزان تولید مدارک علمی حوزه فیزیک هستهای مربوط به ایاالت متحده ( ،)%15/01آلمان
( ،)%8/50ژاپن ( ،)%5/56چین ( )%5/01و روسیه ( )%6/89است .نتایج تحقیق بهصورت کلی نشان داد ،رشد تولیدات علمی در حوزه فیزیک هستهای در سطح
جهانی به جز کشور چین به سمت کوچک شدن است ( .)8دالوند و آگاه ( )2218پژوهشی با عنوان «تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه علمی -پژوهشی
اقیانوسشناسی» انجام دادند .در این پژوهش با روش تحلیل استنادی ،وضعیت استنادی  292عنوان مقاله فصلنامه اقیانوسشناسی طی سالهای 1389-1396
مورد بررسی قرار گرفت .این نشریه از الگوی مطلوبی در خصوص مشارکت بین نویسندگان و بهرهمندی از منابع التین برخوردار است ولی باال بودن نیمعمر
منابع مورد استناد بهخصوص نشریات التین ،حاکی از آن است که نشریه باید در خصوص استفاده از منابع روزآمد توسط نویسندگان مقاالت ،تدابیر مناسبی را
اتخاذ نماید ( Ozcınar .)9و  )2215( Ozturkبه بررسی ساختار فکری حوزه سواد رسانهای پرداختند و با استفاده از روش علمسنجی و بهویژه شاخص «استناد»
نشان دادند عالوه بر مقوالت و رویکردهای ادبی عناوین و موضوعات بیشتری از جمله حوزههای روانشناسی اجتماعی و حوزههای بهداشتی به عنوان زمینههای
سواد رسانهای مشخص شدهاند .همچنین از آنجا که سواد رسانهای به برنامههای ملی و بینالمللی مربوط میشود ،در بررسی دقیق مشارکتهای متقابل ،مطالعات
سواد رسانهای بیشتر در ایاالت متحده ،انگلستان و اسپانیا انجام میشود .همکاری بین اروپا و ایاالت متحده بسیار زیاد و بین آسیا و سایر نقاط جهان بسیارکم
است ( Mardani .)12و  )2210( Abdiazarهدف از انجام پژوهش خود را تحلیل کتابسنجی وضعیت جهانی انتشارات علم و فناوری هستهای در طول
سالهای  2221-2212در پایگاه وبآوساینس بیان کردهاند .در مجموع 86198 ،مقاله توسط  36مجله درحوزه علوم و فناوری هستهای منتشر شده است .در
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این پژوهش تحلیل شبکههای همکاری با استفاده از نرمافزار  NetDrawانجام گرفتهاست .یافتههای پژوهش نشان داد ،باالترین تاثیر علمی و بهرهوری در
میان انتشارات متعلق به مجله  International Journal of Radiation Biologyاست .همچنین ایاالت متحده آمریکا در مرکز شبکه همکاریهای
بینالمللی قرار دارد ( .)11عصاره و خادمی ( )2212مقالهای در زمینه ساختار فیزیک ایران در سالهای  1992-2229منتشر کردند .یافتههای این پژوهش نشان
از آن دارد که  5292مدرک توسط دانشمندان ایرانی در بازه زمانی مورد نظر منتشر گردیده است .همچنین ،نرخ رشد این قلمرو برابر با  25/15درصد بوده است
( .)12داورپناه ( )2212در مقاله خود به تجزیه و تحلیل و سنجش تحقیقات علوم و فناوری هستهای در ایران پرداخت .دادههای این پژوهش در بازه زمانی
 1992-2212از پایگاه وبآوساینس جمعآوری شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ادبیات ایران در مورد علوم و فنون هستهای در طول دوره مطالعه رشد
نمایی داشتهاست .تعداد متوسط استنادها در هر مقاله  6/50است .موسسات دانشگاهی منبع اصلی تولید مدارک این حوزه محسوب میشوند .حدود  93درصد از
مقالهها بهصورت مشترک تألیف شدهاند .مقاالت مشترک بینالمللی در مقایسه با مقاالت داخلی از نرخ استناد بیشتری برخوردار هستند (.)13
از بررسی پیشینهها میتوان به این جمعبندی رسید که ترسیم نقشه علمی رشتههای مختلف بهصورت مجزا و برای حوزههای علمی مختلفی انجام گرفته
است؛ اما پژوهشی به شکل علمسنجی و یا کتابسنجی در زمینه بررسی حوزه علوم هستهای در ایران انجام نشده است .همچنین با توجه به اهمیت حوزه علوم
هسته ای و توجه پژوهشگران به این حوزه موضوعی تا به حال نقشه استنادی این حوزه ترسیم نشده است .با ترسیم ساختار علمی میتوان به مشخص کردن
چهارچوب این رشته پرداخت و ساختار رشد و توسعه آن را ترسیم کرد .به همین دلیل جهت شناسایی هرچه بیشتر این حوزه ترسیم نقشه استنادی ضروری است.
بنابراین با توجه به مباحث فوق هدف از انجام این پژوهش ،ترسیم شبکههای استنادی حوزه علوم هستهای ایران براساس مقاالت نمایه شده در وبگاه علوم با
روش تحلیل استنادی است.

مواد و روشها

)TS=(Nuclear AND CU=Iran

این جستجو تمام رکوردهایی را که به هر زبان یا هر شکل سند در فاصله سالهای  1992تا 2221میالدی منتشر شدهاند ،تا تاریخ  6خرداد  1022بازیابی
کرد .در نتیجهی این جستجو 5166 ،رکورد بازیابی شد .در ادامه تمام رکوردهای بازیابی شده در قالب بستههای  622رکوردی بهصورت Full Record and
 Cited Referencesبا فرمت برچسبدار به شکل فایلهای متنی ساده ( )Plain Textفراگذاری شدند و پس از ترکیب با یکدیگر و ایجاد فایل یکپارچه به
رایانه شخصی منتقل گردید .در نهایت برای انجام تحلیلهای علمسنجی از نرمافزار ( VOSviewerنسخه  )165611از بخش  Citationجهت ترسیم نقشهها،
همچنین از  Excelاستفاده شدهاست .نرمافزار  VOSviewerابزاری قدرتمند و مفید برای ساخت و تحلیل انواع شبکههای علمی میباشد ( .)16هر مفهوم در
نقشه به شکل یک دایره نشان داده شده است و دارای یک برچسب است .بزرگـی و کـوچکی دایرهها ،نشاندهندهی میزان دانش موجود در هر مفهوم است
هرچه اندازه یک دایره بزرگتر باشد برچسب آن هم بزرگتر و پررنگتر خواهد بود .دایرههایی که با یک رنگ نشان داده شدهاند در یک خوشه قرار میگیرند .در
این نقشه فاصـلهی بـین مفـاهیم در سطح نقشه نشان دهندهی ارتبـاط بـین مفـاهیم اسـت (.)10

بر اساس نمودار  ،1روند انتشار مقاله در وبگاه علم در حوزه علوم هستهای ایران بهصورت کلی به جز سالهای  2210و  2211صعودی است ،بیشترین
میزان تولید مدرک مربوط به سال  2222با تولید  252مدرک و کمترین میزان مربوط به سال 1998و  1999با تولید  12مدرک است.
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یافتهها
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پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی بوده و با استفاده از روش استنادی انجام شده است .جامعه آماری آن ،کلیه مقاالت حوزه علوم هستهای ایران
است که در بازه زمانی  1992تا  25ماه می  2221در پایگاه  Web of Scienceنمایه شده است .دلیل انتخاب این بازه زمانی  31ساله بدین علّت است که به
نظر میرسد استفاده از این بازه زمانی بتواند به خوبی ساختار فکری دانش در حوزه علوم هستهای را در طول سه دهه اخیر نشان دهد .همچنین از آنجایی که
در برخی از کشورها میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاههای اطالعاتی معتبری نظیر پایگاه اطالعاتی وبآوساینس که زیر نظر  Thomson Reutersو
اخیرا زیر نظر  Clarivate Analyticsاست ،یکی از شاخصهای اختصاص بودجه به دانشگاهها و مؤسسات و از معیارهای مهم ارزیابی و رتبهبندی علمی
کشورها ،پژوهشگران ،مؤسسات و دانشگاهها در سطح جهان است ،از اینرو پایگاه اطالعاتی وبآوساینس جهت بررسی انتخاب شد (.)10
کلیدواژههای جستجو شده در فیلد جستجوی پیشرفته پایگاه اطالعاتی وبآوساینس بدین شرح میباشد:
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822
122
522
622
022
تعداد مدارک

322
222
122
2
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 روند انتشار مدارک حوزه علوم هستهای ایران.1 نمودار

مجالت منتشركننده مداراک حوزه علوم هستهای ایران
. مدرک رتبه نخست را در انتشار مدارک حوزه علوم هستهای ایران کسب نموده است181 " باAnnals of Nuclear Energy"  مجله1 بر اساس جدول
" وNuclear Engineering and Technology"  رتبه دوم و مجالت، مدرک126 " با انتشارProgress in Nuclear Energy" پس از آن مجله
. رتبه سوم را کسب نمودهاند، مدرک80 " با انتشارPhysical Review C"
 ده مجله برتر منتشركننده مدارک حوزه علوم هستهای ایران.1 جدول
تعداد استناد

تعداد مدرک

عنوان مجله

ردیف

1668

181

Annals of Nuclear Energy

1

182

126

Progress in Nuclear Energy

2

028

80

Nuclear Engineering and Technology

3

1312

80

Physical Review C

0

135

11

Nuclear Physics A

6

502

52

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

5

399

08

Applied Radiation and Isotopes

1

356

05

Journal of Molecular Structure

8

028

05

Nuclear Engineering and Design

9

323

02

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

12

 رتبه، مدرک012  رتبه دوم؛ شیمی چندرشتهای با، مدرک009  رتبه اول؛ فیزیک هستهای با، مدرک816  حوزه علوم و تکنولوژی هستهای با2 طبق جدول
.سوم را در تولید مدارک حوزه علوم هستهای ایران کسب نمودند
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جدول  .2ده قلمرو پژوهشی فعال در تولید مقاالت حوزه علوم هستهای ایران
ردیف

1
2
3
0
6
5
1
8
9
12

قلمروهای پژوهشی فعال در تولید مقاالت حوزه علوم هستهای
Nuclear Science Technology

تعداد مدرک

816
009
012
383
311
369
282
255
205
239

Physics Nuclear
Chemistry Multidisciplinary
Pharmacology Pharmacy
Biochemistry Molecular Biology
Chemistry Physical
Radiology Nuclear Medicine Medical Imaging
Physics Particles Fields
Chemistry Inorganic Nuclear
Cell Biology

نتایج حاصل از پژوهش بر اساس جدول  3نشان داد ،در تولید مدارک حوزه علوم هستهای تعداد  1528نویسنده نقش داشتهاند که از این بین سید محمد
نبوی با دریافت  993استناد و تولید  23مدرک رتبه نخست را بهدست آورد و پس از آن سید فاضل نبوی با دریافت  835استناد و تولید  16مدرک در جایگاه دوم
و محمد مدرس با دریافت  192استناد و تولید  25مدرک جایگاه سوم را بهدست آورند.
جدول  .3ده نویسنده پراستناد حوزه علوم هستهای
ردیف

Nabavi, Seyed Fazel
Modarres, M
Shamsipur, M
Ghavami, Saeid
Khodagholi, Fariba
Daglia, Maria
Hashemi, Mohammad
Abdollahi, Mohammad
Shakibaei, Mehdi

23
16
25
36
6
28
12
5
15
9

993
835
192
120
591
583
553
501
505
520

جهت ترسیم نقشه استنادی نویسندگان حوزه علوم هستهای در نرمافزار  VOSviewerنویسندگانی که حداقل  6بار مورد استناد قرار گرفتهاند ،انتخاب
گردید .به این ترتیب  011نویسنده جهت ترسیم نقشه بهکار گرفته شد .همانطور که در نقشهی  1قابل مشاهده است ،نویسندگان برتر حوزه علوم هستهای 21
خوشه موضوعی را تشکیل دادهاند .خوشه اول با داشتن  123نویسنده بزرگترین خوشه در نقشه استنادی نویسندگان حوزه علوم هستهای محسوب میشود.
موضوع این خوشه فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی است.
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1
2
3
0
6
5
1
8
9
12

نام نویسنده
Nabavi, Seyed Mohammad

تعداد مدرک

تعداد استناد
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بر اساس جدول  0در بازه زمانی  1992-2221تعداد  5166مدرک در حوزه علوم هستهای انتشار یافته است ،که از این بین ) Ghavami (2014با دریافت
 632استناد ،رتبه نخست؛ ) Rashidi (2013با دریافت  626استناد ،رتبه دوم و ) Chatrchyan (2012aبا دریافت  398استناد رتبه سوم را بهدست آوردند.
جدول  .0ده مدرک پراستناد حوزه علوم هستهای
ردیف

مشخصات مدرک

تعداد استناد

1
2
3
0
6
5
1
8
9
12

)Ghavami (2014

632
626
398
350
302
321
250
221
115
156

)Rashidi (2013
)Chatrchyan (2012a
)Agnello (2005b
)Chatrchyan (2013
)Hosseinimehr (2007
)Chatrchyan (2014a
)Chatrchyan (2012b
)Eslamparast (2014
)Ahmed (2010

جهت ترسیم نقشه استنادی مدارک حوزه علوم هستهای در نرمافزار  VOSviewerمدارکی که حداقل  6بار مورد استناد قرار گرفتهاند ،انتخاب گردید .به
این ترتیب  123مدرک جهت ترسیم نقشه بهکار گرفته شد و  12خوشه موضوعی تشکیل گردید .در شکل  2اطالعات مربوط به خوشهبندی مدارک برجسته
حوزه علوم هستهای بهصورت تفکیک شده با رنگهای مختلف آمده است .خوشه اول با رنگ قرمز و داشتن  21مدرک بزرگترین خوشه در نقشه استنادی
مدارک برتر حوزه علوم هستهای محسوب میشود .موضوع این خوشه فیزیک پزشکی ،پزشکی هستهای است.
] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-12-09

بر اساس جدول  6در بازه زمانی  1992-2221در تولید مدارک حوزه علوم هستهای ،تعداد  2015سازمان نقش داشتهاند ،که از این بین دانشگاه آزاد اسالمی
با دریافت  5611استناد و تولید  858مدرک رتبه نخست ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با دریافت  5011استناد و تولید  083مدرک رتبه دوم و دانشگاه تهران با
دریافت  5306استناد و تولید  661مدرک رتبه سوم را بهدست آوردند.
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جدول  .5ده سازمان پراستناد حوزه علوم هستهای
ردیف

1
2
3
0
6
5
1
8
9
12

نام سازمان
Islamic Azad Univ
Tehran Univ Med Sci
Tehran Univ
Tarbiat Modares Univ
Shahid Beheshti Univ Med Sci
Tabriz Univ Med Sci
Shahid Beheshti Univ
Shiraz Univ
Amirkabir Univ Technol
Shiraz Univ Med Sci

تعداد مدرک

تعداد استناد

858
083
661
321
328
221
322
292
221
151

5611
5011
5306
0602
0182
3013
3253
2090
2125
2213

جهت ترسیم نقشه استنادی سازمانهای پراستناد حوزه علوم هستهای در نرمافزار  VOSviewerمدارکی که حداقل  6بار مورد استناد قرارگرفتهاند ،انتخاب
گردید .به این ترتیب  303سازمان جهت ترسیم نقشه بهکار گرفته شد و  19خوشه موضوعی تشکیل گردید .در شکل  3اطالعات مربوط به خوشهبندی
سازمانهای برجسته حوزه علوم هستهای بهصورت تفکیک شده با رنگهای مختلف آمده است .خوشه اول با رنگ قرمز و داشتن  12سازمان بزرگترین خوشه
در نقشه استنادی سازمانهای برتر حوزه علوم هستهای محسوب میشود.

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-12-09

شکل  .3نقشه استنادی سازمانی حوزه علوم هستهای با حداقل  5استناد

نتایج حاصل از بررسی مدارک برجسته حوزه علوم هستهای نشان داد ،در بازه زمانی  1992-2221تعداد  5166مدرک در حوزه علوم هستهای با وابستگی
سازمانی ایران در وبگاه علم انتشار یافته است .حوزههای فعال در تولید مدارک علوم هستهای ،حوزه علوم و تکنولوژی هستهای با  816مدرک است .پس از آن
فیزیک هستهای با  009مدرک ،رتبه دوم و شیمی چندرشتهای با  012مدرک ،رتبه سوم را در تولید مدارک حوزه علوم هستهای ایران کسب نمودند.
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مجله " "Annals of Nuclear Energyبا  181مدرک ،رتبه نخست را در انتشار مدارک حوزه علوم هستهای ایران کسب نموده است .در این نشریه،
مقاالتی با موضوعات مختلفی از جمله «مهندسی انرژی و فناوریهای برق ،انرژی (عمومی) ،مهندسی انرژی و فناوریهای برق ،فناوری سوخت ،انرژی هستهای
و مهندسی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه پایدار و محیط زیست ،و  »...منتشر شده است .پس از آن مجله " " Progress in Nuclear Energyبا انتشار
 126مدرک ،رتبه دوم را کسب نمود .محورهای این مجله موضوعات مختلفی از جمله «مهندسی انرژی و فناوریهای برق ،انرژی عمومی ،مهندسی انرژی و
فناوریهای برق ،فناوری سوخت ،انرژی هستهای و مهندسی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه پایدار و محیط زیست ،و  »...است .سپس نشریه " Nuclear
 "Engineering And Technologyبا محورهای موضوعی «انرژی هستهای و مهندسی ،انرژی (عمومی) ،مهندسی انرژی و فناوریهای برق ،فناوری
سوخت ،انرژی هستهای و مهندسی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه پایدار و محیط زیست ،و  » ...و نشریه " "Physical Reviewنقش برجستهای در انتشار
مقاالتی با موضوع فیزیک هستهای ایفا میکند .این دو مجله با انتشار  80مدرک ،رتبه سوم را کسب نمودهاند.
جهت ترسیم نقشه استنادی سازمانهای پراستناد حوزه علوم هستهای در نرمافزار  VOSviewerمدارکی که حداقل  6بار مورد استناد قرار گرفتهاند،
انتخاب گردید .به این ترتیب  303سازمان جهت ترسیم نقشه بهکار گرفته شد و  19خوشه موضوعی تشکیل گردید .خوشه اول با رنگ قرمز و داشتن  12سازمان
بزرگترین خوشه در نقشه استنادی سازمانهای برتر حوزه علوم هستهای محسوب میشود .دانشگاه آزاد اسالمی با دریافت  5611استناد و تولید  858مدرک،
رتبه نخست؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران با دریافت  5011استناد و تولید  083مدرک ،رتبه دوم و دانشگاه تهران با دریافت  5306استناد و تولید  661مدرک،
رتبه سوم را بهدست آوردند .نتایج حاصله نشان داد در میان سازمانهای تولیدکننده مدارک حوزه علوم هستهای ،دانشگاهها بیشترین میزان تولید مدارک این
حوزه را داشتهاند .نتایج بهدست آمده از این جهت با پژوهش داورپناه همراستا است (.)13
در نقشه استنادی مدارک حوزه علوم هستهای در نرمافزار  123،VOSviewerمدارکی که حداقل  6بار مورد استناد قرار گرفتهاند ،انتخاب گردید و 12
خوشه موضوعی تشکیل شد .خوشه اول با رنگ قرمز و داشتن  21مدرک ،بزرگترین خوشه در نقشه استنادی مدارک برتر حوزه علوم هستهای محسوب میشود.
موضوع این خوشه فیزیک پزشکی و پزشکی هستهای است .مقاله قوامی که در سال  2210چاپ شده است با دریافت  632استناد ،رتبه نخست؛ مقاله رشیدی
در سال  2213با دریافت  626استناد ،رتبه دوم و مقاله چترچیان در سال  2212با دریافت  398استناد رتبه سوم را بهدست آورد.
جهت ترسیم نقشه استنادی نویسندگان حوزه علوم هستهای در نرمافزار  ،VOSviewerنویسندگانی که حداقل  6بار مورد استناد قرار گرفتهاند ،انتخاب
گردید .به این ترتیب  011نویسنده جهت ترسیم نقشه بهکار گرفته شد .نویسندگان برتر حوزه علوم هستهای 21 ،خوشه موضوعی را تشکیل دادهاند .خوشه اول
با داشتن  123نویسنده بزرگترین خوشه در نقشه استنادی نویسندگان حوزه علوم هستهای محسوب میشود .موضوع این خوشه فیزیک پزشکی و پرتوپزشکی
است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،در تولید مدارک حوزه علوم هستهای تعداد  1528نویسنده نقش داشتهاند که از این بین سید محمد نبوی با دریافت
 993استناد و تولید  23مدرک ،رتبه نخست را بهدست آورد و پس از آن سید فاضل نبوی با دریافت  835استناد و تولید  16مدرک ،در جایگاه دوم و محمد
مدرس با دریافت  192استناد و تولید 25مدرک ،جایگاه سوم را بهدست آوردند.
روند انتشار مقاله در وبگاه علم در حوزه علوم هستهای ایران بهصورت کلی ،به جز سالهای  2210و  2211صعودی است ،بیشترین میزان تولید مدرک
مربوط به سال  2222با تولید  252مدرک است .روند رشد تولید مدارک هرچند با فراز و نشیبهایی همراه بوده است ،اما در کل تولیدات علمی این حوزه افزایشی
بوده است که از این جهت با پژوهش عصاره و خادمی همخوانی دارد ( .)12این امر نشاندهنده سیر صعودی تولیدات علمی در دنیاست .کاربران و سیاستگذاران
حوزه علوم هستهای از طریق نقشه استنادی میتوانند ،دیدی جامع نسبت به مدارک برتر ،مجالت برتر ،و نویسندگان برتر این حوزهی موضوعی کسب نمایند و
اطالعات روزآمد را دریافت نمایند .نقشههای علم یک بازنمون تصویری ساده و قابل درک ارائه میدهند ،که بهعنوان ابزارهای تصمیمیار جهت شناسایی وضعیت
موجود و همچنین مشخص شدن برترینها و پرتولیدترینها میتواند به سیاستگذاری علمی پژوهشگران و دانشگاهها کمک کند .با توجه به رشد ،توسعه و
اهمیت حوزه علوم هستهای ،نقش حوزه علمسنجی جهت ارائه دید کلی از انتشارات برتر این حوزه بیش از پیش پررنگتر شده است .همانطور که قرنهاست
نقشههای جغرافیایی در اکتشاف و مسیریابی به ما کمک کرده است ،نقشههای علمی نیز به همین شیوه راهنمایی جستوجوی دانش را پشتیبانی میکند و
مصورسازی نتایج علمی را امکانپذیر میسازد ( .)15در واقع این نقشهها در قالب شکلهای گرافیکی با تفکیک حوزههای مختلف علوم و نمایش ارتباطهای
بین آنها به درک ساختار علوم کمک میکند .عالوه بر این ،اطالع از وضعیت علمی موجود در همهی حوزههای علمی مخصوصا حوزههایی که در الویت
پژوهشی قرار گرفتهاند ،جهت تسریع در فرآیند برنامهریزی و جلوگیری از دوبارهکاری برای آینده پژوهشی از اهمیت زیادی برخوردار است .این برنامهریزی بدون
داشتن درک کاملی از چهارچوب حوزه و بدون آگاهی از پژوهشهای پیشین امکانپذیر نیست .پژوهشهای سنجشی علم بهطور کلی میتوانند در این زمینه
کمککننده باشند.
با توجه به نتایج این پژوهش و مقایسه آن با پژوهشهای دیگر پیشنهاد میشود جنبههای دیگر حوزه علوم هستهای در تحقیقات بررسی شود .همچنین
پیشنهاد میگردد با دیگر فنون علمسنجی مانند همرخدادی واژگان ،تاریخنگاری ،هماستنادی ،همنویسندگی به ترسیم ابعاد و جنبههای مختلف حوزه علوم
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هستهای پرداخته شود ،تا بتوان به سیاستگذاری علمی مناسبی در این زمینه دست پیدا کرد .رصد انتشارات و شناسایی مهمترین تولیدات علمی در خصوص
مسائل مهم ،چشماندازی کلی در اختیار سیاستگذاران قرارمیدهد .بنابراین تعمق در این حوزه به منظور الگوبرداری و استفاده از آن در اثربخشی بیشتر تولیدات
علمی و توسعه دانش در این حوزه تأثیر بهسزایی دارد.
مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،مسائل اخالقی از جمله سرقت ادبی ،انتشار یا تسلیم دوگانه به طور کامل رعایت شده است.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح مینمایند هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

تقدیر و تشکر
از متخصصان موضوعی حوزه علوم هستهای که در انجام و تحلیل این پژوهش نقش داشتند تشکر مینماییم.
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