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پایگاه وب آو ساینس در  دراعتیاد  یحوزه تولیدات علمی نگاشت

 3112-3102های سال

 1نفیسه سبزواری
 2علی جاللی دیزجی

 3یمؤمنعصمت 
 شناسیمطالعات دانش

 94 سال اول، شماره دو، بهار

 99/90/99تاريخ دريافت: 

 99/11/99تاريخ پذيرش: 

 چکیده
های علمی های مختلف علمی موجب پیدايش رشتهضوعی رشتهتحلیل استنادی با ترسیم ساختار مو :هدف

توضیح دهد و به تاريخ علم  روشنیبههای مختلف علم را روابط داخلی بین قسمت تواندنو شده و می

های آوساينس در سالی اعتیاد در پايگاه وبی تولیدات علمی حوزهبپردازد. هدف اين مقاله ترسیم نقشه

مقاله  429تحلیل استنادی انجام شد. جامعه آماری شامل  اين پژوهش با روش :شروبود.  8919تا  8992

ی علمی اين حوزه، بر مبنای شاخص امتیاز استناد آوساينس بود. نقشهی اعتیاد موجود در پايگاه وبحوزه

های موضوعی در گرايش :هایافته .سی اس( ترسیم شد آلجهانی )جی سی اس( و امتیاز استناد محلی )

ی انتشارات طی ی موضوعی بود. متوسط نرخ رشد ساالنهی اعتیاد شامل پنج خوشهی علمی حوزهنقشه

قالب انتشاراتی و  19نويسنده تألیف شده بود که در  1958. مدارک توسط بود 859/9 موردبررسیهای سال

 اعتیاد یحوزه علمی اتتولید رشد نرخ میانگین طورکلی: بهگیرینتیجه بودند.منتشرشدهزبان دنیا  9به 

 .داشت قرار مطلوبی سطح در اين حوزه در گروهی همکاری میزان اما نبود بخشرضايت

 آوساینس، تولیدات علمی، نگاشت علمیاعتیاد، پایگاه وب :کلیدیگان ژوا

                                                 
 ،ی )نویسنده مسئول(دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائ. کارشناس ارشد علم اطالعات و 1

Nafisesabzevari_2000@yahoo.com 

 dizaji@yahoo.com ،یئطباطبادانش شناسی دانشگاه عالمه  گروه علم اطالعات و استادیار. 2

 Momeni.esmat@yahoo.com ،یدانشگاه عالمه طباطبائگروه علم اطالعات و دانش شناسی  استاديار. 9
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 مقدمه

موضاو    هاا، آن تغییارات  آخارين  پیگیاری  و مختلاف  هاای رشته برای ساختار علم ترسیم

علمای،   متاون  و اسات  ناشاران  و ماردان دولت ،فیلسوفان کتابداران، مندان،دانش موردتوجه

 ،عناصار  :نقاش دارناد   علام  سااختار  ترسایم  در جزء . سههستند ترسیم اين اصلی هایماده

 و چان عناصر ) بین روابط تفسیر و دهندروابط میان اين عناصر که يک شبکه را تشکیل می

ساانجی )علماای(، نمااايی اساات از ی کتااابنقشااه( 1999) 8نويااونز بااه گفتااه (.8991، 1پااول

شاود. عناصار   شاناختی تهیاه مای   کتااب کمّی اطالعات  وتحلیلتجزيهه با های علمی کحوزه

باا   یهاا هاا حاوزه  در اين نقشاه های پژوهشی هستند؛ های علمی، حوزهنقشه یدهندهتشکیل

قارار   ی دورتار ر فاصلهتر دهای با ارتباط ضعیفتر در کنار هم و حوزهتباط مفهومی قویار

 (.1921گیرند )محمدی، می

. کناد های اجتمااعی را تهدياد مای   گروه یتمام کشور، درمواد مخ سوءمصرفو  اعتیاد

تحلیال و ترسایم   در مديريت اعتیااد دارد.   ایکنندهتعیین، نقش های کاربردیانجام پژوهش

ات مارتبط، يکای   العهای مهم تحت پوشش موضو  اعتیاد و نیز شکاف موجود در مطحوزه

اين معضل اجتمااعی اسات. در    حلدر  تصمیم گیرانو  گذارانسیاستهای کمک به از راه

های مربوط باه  ی اعتیاد، تعیین فراوانی پژوهشگیری تولیدات علمی حوزهاين راستا، اندازه

تواند ی اعتیاد میی ساختار علمی حوزهترسیم نقشه درنهايتو  ها و افرادکشورها و سازمان

ی دارد به تحلیل استنادی انتشارات بازياابی شاده در حاوزه   تالش پژوهش  ينا رهگشا باشد.

بپردازد و با ترسیم ساختار  9آوساينسدر پايگاه وب 8919تا  8992های اعتیاد، در طول سال

برخای از   و هاا تاريخی آنگان مهم و اثرگذار در اين رشته، روند مقاالت و نويسندعلم اين 

 .اسايی کندرا شندر اين حوزه  شدهیلتشکهای علمی خوشه

 شود:اهداف به سؤاالت زير پاسخ داده میاين به با توجه 

اس تحلیال  ی اعتیااد بار اسا   های موضوعی مهم در ترسیم علام نگاشاتی حاوزه   . خوشه1

 ؟اندکدم منتشرشدهاستنادی آثار 

                                                 
1. Chen, Paul 

2.Noyons 

3. Web of science 
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 ی اعتیاد چگونه است؟. روند رشد تولیدات علمی حوزه8

 ؟اندکدمی اعتیاد ( حوزهیدپر تولفعال ) نويسندگان. 9

 ؟اندشدهارائه هايیقالب ی اعتیاد در چه. آثار علمی حوزه4

 ؟اندکدمی اعتیاد در حوزه یدشدهتولهای غالب متون علمی زبان. 5

های علمای  از حوزه دريکیهای مرتبط که به ترسیم ساختار علم در ادامه، به برخی پژوهش

 :شوداند اشاره میهپرداخت

مقالاه در   88011تعاداد  نگااری  ی تااريخ ترسیم نقشاه  ا( ب1922پشوتنی زاده و عصاره ) 

و با استفاده  8992تا  8999های ی کشاورزی، موجود در نمايه استنادی علوم طی سالحوزه

مصاطفوی و عصااره   ی اصلی را تشخیص دادند. پنج خوشهاز روش تحلیل استنادی، وجود 

علمی نويسندگان ايران در حوزه علوم و فنااوری   بروندادهای( در پژوهشی با عنوان 1929)

 اناد. نگااری ايان حاوزه پرداختاه    ی تااريخ به ترسایم نقشاه   8999تا  1995های نانو، طی سال

اين حاوزه بار اسااس میازان اساتنادات جهاانی        نگاریتاريخدر نقشه  گرفتهشکلهای خوشه

 بود.ی موضوعی شامل پنج خوشه

نگااری، سااختار انتشاارات    سانجی و تااريخ  های علام ( با استفاده از روش1999سهیلی )

طاای « ينسساااوب آو »اعضااای هیااأت علماای دانشااگاه علااوم پزشااکی تهااران را در پايگاااه 

ی علمی را در ايان انتشاارات شناساايی    ترسیم و تعداد هفت خوشه 8992تا  1929های سال

سانجی،  ( که با روش علم1991) اشرفی ريزی، زاهدی و نژاد یهدکرده است. در پژوهش 

 ی طاب سانتی پايگااه وب   ی پژوهشگران ايرانی در حوزهمدرک نمايه شده 822به بررسی 

مدرک برتر شاکل   59ای از اند، هیچ خوشهپرداخته 8911تا  1999های آوساينس طی سال

یدات علمای ايرانیاان در ايان    نگرفت. اين امر نشانگر عدم دريافت استناد جهانی و بومی تول

 بر تولیدات مرتبط است. هاآنحوزه و نیز عدم تأثیرگذاری 

ی ( پژوهشی با عنوان بررسی تولیدات علمی دانشمندان برزيلی در حوزه8990) 1نیترينی

نورولوژيست  895انجام داد. در اين پژوهش آثار  8994 -1995های علوم اعصاب طی سال

                                                 
1.Nitrini 
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درصد  9/8قرار گرفت. اين پژوهش نشان داد که  موردبررسی 1مدبپااين حوزه در پايگاه 

کنناد، متعلاب باه    ی اعصااب مقالاه منتشار مای    مانمم در حاوزه   طاور بهنشريه که  89مقاالت 

هاای  محققان برزيلی بوده است. در اين مطالعه مشاخص شاد، موضاوعات صار  و بیمااری     

اعصااب را باه خاود اختصاا      ی علاوم  عفونی بااالترين میازان تولیادات علمای در حاوزه     

 اند.داده

ی علمای ناانو نشاان داد    در ترسیم حوزه( 8991) 8و زيت ، للوباسکوالردنتايج پژوهش 

 است. ، فیزيک و شیمی بودهرهای کالن علم نانو بیشتموضو 

سااختار تحقیقاات شایمی اياران در     "( در پژوهشی با عنوان 8992) 9عصاره و مک کین

ی ضامن شناساايی هفات خوشاه     ،"حلیل هم اساتنادی نويساندگان  ت :8990-1999های سال

 بوده است. "شیمی آلی"موضوعی نشان دادند گرايش نويسندگان ايران، بیشتر، 

روند پژوهش در مديريت دانش، "( در پژوهشی تحت عنوان 8911)4 يودی و ديگراناد

مقالاه ماديريت    1949با تحلیل استنادی و بررسی تاريخی  "آينده بینیپیشتحلیل گذشته و 

باه ايان نتیجاه رسایدند کاه       8992-1914هاای  در مجالت علمی باین ساال   منتشرشدهدانش 

غالاب در   صاورت بهترکیبی از رويکردهای مثبت، تجربی، مفهومی/ توصیفی و چند روشی 

هاای ساازمانی و   قرار گرفته اسات. بار مبناای ايان تحقیاب، پاژوهش       مورداستفادهاين حوزه 

تارين موضاوعات منتشاره در حاوزه     فاراوان  ازجملهی بر مديريت دانش، مبتن محیطیزيست

 .هستندمديريت دانش 

توان چنین نتیجه گرفت کاه تحقیقاات صاورت گرفتاه در داخال و      ها میاز مرور پیشینه

ی تولیادات علمای، هماه حااکی از افازايش تولیادات علمای در        خارج از کشور در حاوزه 

الگوهای رفتاار علمای پژوهشاگران،     یدرزمینه توجهیلقابهای مختلف دارد و نتايج حوزه

و نويسندگان مؤثر يا هم استناد به دست  ی همکاری گروهیموضو ، مجالت هسته، روحیه

 اند.آورده

                                                 
1.PubMed 

2.Bassecoulard, Lelu, Zitt 

3.McCain 

4.Dwivedi. Y., K., et al. 
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 پژوهش شناسیروش

مادرک بازياابی شاده از پايگااه      429، تعاداد  تحلیل استنادی است و طی آنروش پژوهش 

 8919تاا   8992هاای  در ساال  TI= (drug addiction)آوساينس با راهبرد جساتجوی  وب

 موردمطالعاه ، 18/99/1998ی اعتیاد، در تااريخ  تولیدات علمی پژوهشگران حوزه یمنزلهبه

آوسااينس  گار پايگااه وب  افازار تحلیال  های پاژوهش از نارم  . برای تحلیل دادهاندقرارگرفته

ی محاسابات آمااری و ترسایم    همچنین برای انجام برخا  ( استفاده شده است.1سايت)هیست

 و از آمار توصیفی استفاده گرديده است. کاررفتهبهافزار اکسل نمودار، نرم

 ی پژوهشهایافته

ی اعتیااد بار اسااس    های موضوعی مهام در ترسایم علام نگاشاتی حاوزه     خوشه پرسش اول:

 ؟اندکدم منتشرشدهتحلیل استنادی آثار 

مادرک بارای ترسایم     199ی اعتیااد، تعاداد   حوزهی بازيابی شده در پیشینه 429از میان 

( و شااخص امتیااز اساتناد محلای     8نقشه بر مبنای شاخص امتیاز استناد جهانی )جای سای اس  

 ارائه شدند. 8و  1های شماره در شکلها اين نقشه .( در نمر گرفته شدند9سی اس آل)

ر را بار مبناای   های اصلی ايان سااختا  اين مدارک و خوشه علم نگاشتیترسیم  ،1شکل  

 تشاخیص قابال دهد. تعداد پنج خوشاه در ايان سااختار    شاخص امتیاز استناد جهانی نشان می

 199پیوناد باین    09تعادادی مادرک اسات. در ايان نقشاه، تعاداد        شاامل  بوده و هر خوشاه 

 د.شومی ، مشاهدهمیزان استنادهای جهانی ازلحاظمدرک 

مادرک مرباوط باه     19 ار، شاامل ايان سااخت   یترين خوشاه بزرگنخست، ی در خوشه

 199)مادرک   پار اساتنادترين  ، 80 مادرک  ،4، کاالیواس و ابارين  8918تاا   8992هاای  سال

داروشناسای  ی در مجلاه  شناسای آسیبيک  عنوانبهاعتیاد به مواد مخدر  یرا دربارهاستناد( 

علاب  اساتناد( مت  12) 829ی اند. در همین خوشه مدرک شاماره منتشر کرده 5اعصاب و روان

                                                 
1. Histcite 

2. Global Citation Score (GCS) 

3. Local Citation Score (LCS) 

4. Peter W. Kalivas, Charles O’Brien 

5. Neuropsychopharmacology 
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 مخادر  پیشاگیری و درماان اعتیااد باه ماواد      باه بیاان  ، (8919)سال  1به سولیناس و همکاران

 811 ی دو و چهار ارتباط برقرار کرده اسات. مادرک  خوشه خودبینبا پیوندهای و  پرداخته

هاای  اعتیااد و نقاش مکانیسام    یدربااره ( 8919)ساال   8استناد(، متعلب به فیل و ديگاران  12)

تاوان نتیجاه گرفات    بنابراين، مای ؛ ی چهارم در ارتباط استو با خوشه ال بودهفرونتواستريات

هاااای در حاااوزه اعتیااااد و مکانیسااام شناسااایآسااایب"ايااان خوشاااه گااارايش موضاااوعی 

 است. "فرونتواسترياتال

پار  تشاکیل شاده اسات.     8918تاا   8992های مدرک مربوط به سال 18ی دوم از خوشه

( 8992)9 استناد( متعلب به اوريت و ديگاران  819) 59 مدرک اين خوشه مدرک استنادترين

گراياناه بارای    پذير برای رفتارهای جستجوآسیب ساززمینههای عصبی است که به مکانیسم

 منتشرشاده  4شاناختی تعامالت فلسفی انجمن سلطنتی علوم زيسات  یاند و در مجلهدارو پرداخته

، های حافمه مغزاعتیاد و سیستمی ربارهد (8992) 5و ديگران متعلب به رابینز 8است. مدرک 

اساتناد( متعلاب باه الیاو و      19) 419 مادرک رتباه دوم را کساب کارده اسات.     استناد  119با 

بااا موضااو  درمااان گلوتاماترژيااک باارای درمااان اعتیاااد و رفتارهااای      (8918) 0ديگااران

مادرک   ی يک و سه در ارتبااط اسات.  پرداخته است و با خوشه مصرف مواد یدهندهنشان

با موضو  داروهای جديد برای اعتیااد   (8911) 1استناد( متعلب به کالیواس و ولکو 19) 909

ساوم در ارتبااط اسات.    ی باا خوشاه   نوروپالستیسایتی گلوتاماترژياک،   درپنهان به مواد مخ

هاای  اجباری و اختالالت کنتارل تکاناه و ويژگای   -اختالل وسواسی، 822 همچنین، مدرک

هاای  گیرناده ، 809 و مادرک استناد  19با ( 8911) 2لب به فونتنله و ديگرانمتع درمان بالقوه،

، متعلااب بااه موسااوی و متابوتروپیاک گلوتامااات گااروه دو در زمیناه اعتیاااد بااه مااواد مخادر   

تاوان گفات،   بناابراين مای  ؛ ی اول در ارتبااط اسات  استناد باا خوشاه   12 با (8919کالیواس )

                                                 
1. M. Solinas, et al. 

2. J. Feil, et al. 

3. BJ. Everitt, et al. 

4. Philosophical transactions of the royal society B-biological sciences 

5. Robbins 

6. MF. Olive, et al. 

7. ND. Volkow 

8. LF. Fontenelle, et al. 
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است. همچناین   "پزشکیروانتامات و اختالالت های گلوگیرنده"موضو  کلی اين خوشه 

 باا موضاو    ی ارتبااط آن دهناده انبررسی مشخصات مادارک موجاود در ايان خوشاه نشا     

 است. "مان اعتیاددرزيستی -شناسی عصبیآسیب"

پار  تشاکیل شاده اسات.     8918تاا   8992های مدرک مربوط به سال 19ی سوم از خوشه

در ( 8992) 1استناد( متعلاب باه گااس و الیاو     185) 91 مدرک اين خوشه مدرک استنادترين

اعتیااد باه ماواد    و نقش آن در  بسترهای گلوتاماترژيککه به  است 8داروشناسی زيستی مجله

بساترهای درماان اعتیااد باه لحااظ      "اند. موضاو  اصالی ايان خوشاه     و الکل پرداخته مخدر

 .است "و شخصیت شیمیزيست

پار  تشکیل شده اسات.   8911تا  8992های سالمدرک مربوط به  19ی چهارم از خوشه

 (8992) 9استناد( متعلاب باه رنتهاال و نساتلر     191) 21 مدرک اين خوشه مدرک استنادترين

 و در مجلاه  اسات  پرداختاه  اپی ژنتیک در اعتیااد باه ماواد مخادر     هاییسممکاناست که به 

 22) 90ناد( و اسات  99) 82اسات. مادارک شاماره     منتشرشاده  4روندها در پزشاکی مولکاولی  

وزه موضاوعی  در رتبه دوم و سوم خوشاه قارار دارناد. حا     21استناد( پس از مدرک شماره 

 است. "های ژنتیکی در اعتیادمکانیسم"اصلی اين خوشه 

مادرک تشاکیل شاده     1از  گرفتاه شاکل  8918تا  8992های ی پنجم که در سالخوشه 

  یشاترين اساتناد را باه خاود اختصاا     استناد( را که ب 149) 9 ( مدرک8992) 5هاینساست. 

 0اعتیااد بررسای   در مجلهپذيری به اعتیاد نوشته است و آسیب استرس مزمن و یدربارهداده 

رتباه دوم را دارد و   هاینساستناد( متعلب به  59) 144است. در اين خوشه مدرک  منتشرشده

نسابت باه    پذيریآسیباسترس و "پردازد. به موضو  استرس و ولع مصرف مواد مخدر می

 موضو  اصلی اين خوشه است. "اعتیاد

 

                                                 
1. JT. Gass, MF. Olive 

2. Biochemical pharmacology 

3. W. Renthal, EJ. Nestler 

4. Trends in molecular medicine 

5. R. Sinha 

6. Addiction reviews 
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 ی اعتیاد بر اساس شاخص جی سی اسمدرک برتر در حوزه 111ی علمی . ترسیم نقشه1شکل 

هاای اصالی   استنادهای محلی و خوشه ازلحاظاين مدارک  علم نگاشتیترسیم  ،8شکل 

هار خوشاه    است. تشخیصقابل ه در اين ساختاردهد. تعداد پنج خوشاين ساختار را نشان می

. در اناد شاده  گذاریشمارهو اهمیت خوشه  اندازهبهتعدادی مدرک است که با توجه  شامل

قابال مشااهده   میزان اساتنادهای محلای    ازلحاظمدرک  199 میانپیوند  48اين نقشه، تعداد 

 .است

 رکتشکیل شده است. ماد  8911تا  8992های مدرک مربوط به سال 9ی اول از خوشه

اسات  مادرک ايان خوشاه     پر استنادترين (8992)استناد( متعلب به کالیواس و ابرين  10) 80

 عناوان بهاعتیاد به مواد مخدر ی علمی بر اساس جی سی اس نیز به موضو  نقشه مطابب باکه 

، حااکی از اهمیات آن باوده و    پرداخته است. حضور اين مقاله در هار دو نقشاه   يک آسیب

 ی اعتیاد است.در حوزهمیزان تأثیر آن 

پار  تشاکیل شاده اسات.     8918تاا   8992هاای  مدرک مربوط به ساال  1ی دوم از خوشه

 (8992)استناد( متعلاب باه اوريات و ديگاران      15) 95 مدرک اين خوشه مدرک استنادترين

و باه   منتشرشاده  شناختیتعامالت فلسفی انجمن سلطنتی علوم زيست یدر مجله. اين مقاله است

پذير برای رفتارهای جستجو گرايانه برای دارو آسیب ساززمینههای عصبی مکانیسمموضو  

مادرک   پار اساتنادترين  ی علمی بر اساس جی سی اس نیز پرداخته است. اين مقاله در نقشه

در ايان حاوزه اسات.     ايان مادرک   باود کاه نشاانگر اهمیات و تأثیرگاذاری     دوم  در خوشه

ی ، با خوشاه تعداد مدارک کمتر باوجود، زيستی-عصبی شناسیآسیبموضو  اين خوشه، 

 است. اس، يکسانسیبر اساس جی شدهیمترسدوم نقشه 

پار  تشاکیل شاده اسات.     8911تاا   8992هاای  مدرک مربوط به سال 0ی سوم از خوشه
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 ،نقش قشر اوربیتوفرونتال در اعتیاد به مواد مخدر، 90مدرک اين خوشه مدرک  استنادترين

 منتشرشاده  8زيساتی  پزشاکی روان یدر مجلاه  استناد اسات و  9 با 1بوم و شهاممتعلب به اسکوان

 است. "نقش ژنتیک و قشر اوربیتوفرونتال در اعتیاد"موضو  اصلی اين خوشه است. 

پار  تشاکیل شاده اسات.     8911تا  8992های مدرک مربوط به سال 0ی چهارم از خوشه

است کاه   (8992) تعلب به گاس و الیواستناد( م 5) 91 مدرک اين خوشه مدرک استنادترين

ی ساوم اسات. ايان    مادرک در خوشاه   پر استنادتريناس سیی علمی بر اساس جیدر نقشه

اصالی ايان   موضاو    اعتیاد اسات.  یدر حوزهاين مدرک  توجهقابل تأثیرنشانگر میزان ، امر

 است. "صفات شخصیتی در اعتیاد"خوشه 

مدرک اين  پر استنادترين تشکیل شده است. 8918تا  8992های ی پنجم در سالخوشه

ی علمای بار   است که در نقشه (8992) استناد( متعلب به رنتهال و نستلر 0) 21 خوشه مدرک

ی تاأثیر  دهندهنشان ی چهارم است کهمدرک در خوشه پر استنادتريناس نیز سیاساس جی

 است. "های ژنتیکی در اعتیادمکانیسم"موضو  اصلی خوشه . ی اعتیاد استآن در حوزه

 

 
 سی اس آلی اعتیاد بر اساس شاخص مدرک برتر در حوزه 111ی علمی . ترسیم نقشه2شکل 

 ی اعتیاد چگونه است؟روند رشد تولیدات علمی حوزه پرسش دوم:

هاای  طای ساال   انتشااريافته های های حاصل از بررسی تعداد پیشینهنمايش بهتر يافته منموربه

به تفکیک ساال در   ها، توزيع اين مدارکو روند طی شده در طول اين سال 8919 تا 8992

                                                 
1. G. Schoenbaum, Y Shaham 

2. Biological psychiatry 
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 .به تصوير کشیده شده است ،1نمودار 

 
 ی اعتیاد. روند رشد تولیدات علمی حوزه1نمودار 

پیشاینه از کال انتشاارات     118بیشترين میزان انتشاار باا    دهد،نشان می 1های نمودار داده

پیشاینه از کال مادارک     199با تعاداد   8911و سال  است 8992سال  متعلب به ی اعتیادحوزه

تااا حاادودی افاات انتشاااراتی   8918، 8919، 8999 ی دوم قاارار دارد. دردر رده منتشرشااده

 8919نمايان است. با توجه به اين مطلب که در ايان پاژوهش تنهاا شاش مااه نخسات ساال        

پاذير اسات. بادين    ن سال توجیاه قرار گرفته است، کاهش تولیدات علمی در اي موردبررسی

تارين  پاايین و اسات   8911و  8992 اوج نمودار يعنی اوج انتشار مربوط باه  یدونقطهترتیب 

 است. 8918متعلب به سال  8919سال  نمر ازصرفی نمودار نقطه

هاای  همچنین مقدار متوسط نارخ رشاد سااالنه تولیادات علمای پژوهشاگران طای ساال        

های زير استفاده شاده  ی نرخ رشد از فرمولاست. برای محاسبه 859/9 برابر با ،موردبررسی

 (.1922، مصری نژاددانش، سهیلی، برگرفته از است )
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رخ ، متوساط نا  Gو  هرساال نرخ رشاد طای    ،Gꞌ، هرسالبرابر تعداد مقاالت در  ty که

( بارای  9ی )( منفای باشاد، از رابطاه   8ی )حاصال از رابطاه   Gꞌهرگااه مقادار    رشد اسات. 

 شود.ی آن استفاده میمحاسبه

 ؟اندکدمی اعتیاد ( حوزهپر تولیدفعال ) نويسندگانپرسش سوم: 
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ی يک مدرکی وجود دارد. تعاداد  نويسنده 950، در کل 1بر اساس آمار موجود در جدول 

 81باشاد. همچناین   نفر  29 نفر است که بر اساس قانون لوتکا بايد 08کی مدر 8نويسندگان 

ی نفر نويسنده 49مدرکی در اين پژوهش بوده است که طبب قانون لوتکا، بايد  9ی نويسنده

هاای  ی دادهشود، مقايساه مشاهده می که در جدول گونههمانمدرکی وجود داشته باشد.  9

دهاد کاه در ايان    مدرکی با فرمول لوتکاا نشاان مای    n حاصل از شمارش تعداد نويسندگان

 حوزه، قانون لوتکا صادق نیست.

 ی اعتیاد با قانون لوتکای تولیدات علمی حوزه. مقایسه1جدول 

 تعداد نويسندگان بر پايه قانون لوتکا تعداد نويسندگان تعداد مقاالت نويسندگان

1 950 - 

8 08 29 

9 81 49 

4 9 88 

5 81 14 

0 19 19 

19 8 8 

ی اعتیااد را در مقطاع زماانی پاژوهش     حاوزه  برتار  ینويسنده 9 فراوانی توزيع 8جدول 

 Nidaی مؤسساه  از ND Volkowدهد،که اين جدول نشان می طورهمان. دهدمی نمايش

 .ددار قرار اول یرتبه در پژوهشی اثر 19 با

 ی اعتیادنویسندگان فعال در حوزه. 2جدول 

 تی جی سی اس سی اس آلتی  هاتعداد مقاله کشور ام دانشگاهن نويسندگان

Volkow ND National Institute 

Drug Abuse 
 944 12 19 آمريکا

Everitt BJ University 

Cambridge 
 901 81 0 انگلیس

Lu L Peking University 194 8 0 چین 
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 ؟اندشدهارائه هايیقالب ی اعتیاد در چهآثار علمی حوزه پرسش چهارم:

قالب . اندشدهارائهپیشینه در ده نو  قالب مختلف  429بررسی نو  مدارک نشان داد که 

 کساب  .درصد( به خاود اختصاا  داده اسات    0/90) یشینهپ 119ترين تعداد را با مقاله بیش

و ايان   طاورکلی باه آن در تباادل علمای    اهمیات نشان از  رتبه دوم توسط قالب نقد و بررسی

آمدن رتبه سوم برای قالاب چکیاده    به دستاخص دارد. از سوی ديگر  طوربهحوزه علمی 

ها در حیطه علمی دارد، اما رتبه هشتم بارای  و جايگاه همايش اهمیتبیان از  بااينکههمايش 

شود نشان از کم تاوجهی باه انتشاار    ها هم میقالب مجموعه مقاله که شامل مقاالت همايش

ی چهاارم  همچناین رتباه   تغییار ياباد.   بااره دراينها دارد و بهتر است نگرش مقاالت همايش

ياا پیشانهاد،    شخصی درباره يک موضاو ،  نمرنقطهه ئارا منموربهکه  سردبیر نامهبرای قالب 

چاا    باهادف یت است. گیرد حائز اهمصورت میبا سردبیر ی مطلبی جديدتر انتقاد و ارائه

 گیرد، با سردبیر صورت میدر مجلهشدن 

 های انتشاراتی تولیدات علمی. توزیع فراوانی قالب3جدول 

 «تی جی سی اس» «سی اس آلتی » هادرصد پیشینه هاتعداد پیشینه نو  مدرک

 1819 99 0/90 119 مقاله

 8401 25 51/89 115 نقد و بررسی

 958 89 84/89 99 چکیده همايش

 91 9 5/18 01 سردبیر نامه

 89 1 91/9 15 هانامه

 9 9 85/8 11 مطلب خبری

 58 9 98/1 5 مقاله در مجموعه مقاالت

 9 9 01/9 9 تصحیح کتاب

 9 9 89/9 1 زندگینامه

- 429 199 142 4894 

 ؟اندکدمی اعتیاد در حوزه یدشدهتولهای غالب متون علمی زبانپرسش پنجم: 

 9در قالاب   آوسااينس پايگااه وب ی زماانی پاژوهش در   ی اعتیاد در بازهزهمدارک حو

 459باا   باه زباان انگلیسای    گرفتاه تعلباند که میزان انتشارات و استنادات منتشرشدهزبان دنیا 

زبان  .ها در صدر قرار گرفته استدرصد( با تفاوت فاحش نسبت به بقیه زبان 0/98مدرک )
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در مرتبه دوم قرار گرفتاه   ،درصد( با تفاوتی زياد 8/8) یدشدهولتمدرک  11آلمانی با تعداد 

 است.

 ی اعتیادحوزه یتولیدشدههای متون علمی . زبان4جدول 
 «تی جی سی اس» «سی اس آلتی » درصد از کل هاتعداد پیشینه زبان

 4112 141 0/98 459 انگلیسی

 9 9 8/8 11 آلمانی

 11 1 2/1 9 اسپانیايی

 8 9 4/1 1 فرانسوی

 1 9 0/9 9 روسی

 0 9 4/9 8 ايتالیايی

 1 9 4/9 8 پرتغالی

 9 9 8/9 1 لهستانی

 8 9 8/9 1 اسلوايی

 گیریحث و نتیجهب

توان چنین می طورکلیبه، علم نگاشتیهای در نقشه گرفتهشکلهای از تحلیل خوشه

مسائل مهم و ز سی اس ا آلاس و سیها به لحاظ استنادهای جیموضو برداشت کرد که 

 اس و جیسیبر اساس استنادهای ال زيرا در هر دو ساختار علمی مطرح در اين حوزه است

 ی بزرگی به اين موضو  اختصا  يافته است.اس، خوشه سی

اس شامل پنج خوشه سیبر اساس جی تاريخ نگاشتیدر نقشه  گرفتهشکلهای خوشه

، "های فرونتواسترياتالاعتیاد و مکانیسم در حوزه شناسیآسیب"ی نخست به بود که خوشه

بسترهای "ی سوم ، خوشه"پزشکیروانهای گلوتامات و اختالالت گیرنده"ی دوم خوشه

های ژنتیکی در مکانیسم"ی چهارم ، خوشه"و شخصیت شیمیزيستدرمان اعتیاد به لحاظ 

 اند.پرداخته "ادنسبت به اعتی پذيریآسیباسترس و "ی پنجم به بررسی و خوشه "اعتیاد

ی اس شامل پنج خوشاه باود کاه خوشاه    سیبر اساس ال گرفتهشکلهای همچنین خوشه

شناسای  آسایب "ی دوم ، خوشه"يک آسیب عنوانبهاعتیاد به مواد مخدر  "نخست موضو  

ی ، خوشاه "نقش ژنتیاک و قشار اوربیتوفرونتاال در اعتیااد    "ی سوم ، خوشه"زيستی-عصبی

را  "هاای ژنتیکای در اعتیااد   مکانیسم"ی پنجم و خوشه "در اعتیاد صفات شخصیتی"چهارم 
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 اند.تحت پوشش قرار داده

اسات   859/9برابار   آوساينسرخ رشد تولیدات علمی اين حوزه در پايگاه وبمیانگین ن

در  ی باه نسابت قاديمی،   متوسط نرخ رشد اين حاوزه  ،مثالطور نیست. به بخشرضايتکه 

، مطاابب باا   هاوش مصانوعی  باه نسابت جدياد    ی د انتشارات حوزهمقايسه با متوسط نرخ رش

 با توجاه باه ايان   نمايد؛ همچنین ، ناچیز میدرصد 9/4با ( 1929پژوهش طاهريان و عصاره )

در ماديريت   ایکنناده تعیاین جهانی اسات و اجارای پاژوهش نقاش      یمشکلنکته که اعتیاد 

دارد، جا دارد کاه مساالوالن    موقعبهدرست و  گیریتصمیماعتیاد در سطح جهان و کشور و 

هاای معتبار   هاا در پايگااه  تولیدات علمی و نمايه کاردن آن  یدرزمینهکشورها تالش جدی 

تواناد نقاش مهام و    مای هاا  هاای پاژوهش  يافتاه گیاری از  بهاره زيرا  آورندعملالمللی به بین

 ، پیشگیری، کنترل و درمان داشته باشد.شناسیآسیبای در سازنده

ی اعتیاد باا قاانون لوتکاا، ايان قاانون ماورد       تولیدات علمی نويسندگان حوزه در بررسی

( در 8911) 1ی پاژوهش کوکوسایال، سارنکو و تاورل    تأيید قرار نگرفت. اين نتیجه باا يافتاه  

ايان   وتکا رد شاده اسات همساو اسات.    که در آن قانون ل ی سیستم مديريت اطالعاتحوزه

ی علوم راياناه و هاوش مصانوعی و    ( در حوزه1999قانون در پژوهش عصاره و مصطفوی )

 شناسی صادق نبوده است.ی زمین( در حوزه1991پژوهش منصوری، عصاره و حیدری )

ترين تعداد را به خاود اختصاا  داده   بررسی نو  مدارک نشان داد که قالب مقاله بیش

( 1922اره )زاده و عصا ( و پشاوتنی 1929هاای طاهرياان، عصااره )   است. اين نتیجاه باا يافتاه   

باه  ترين قالب بارای انتقاال اطالعاات علمای اسات      مقاله متداول کهاينهمسو است. به دلیل 

 .ای دور از انتمار نیستآمدن چنین نتیجه دست

 پژوهش یشنهادهایپ

ی اعتیااد، در  . نتايج حاصل از اين پژوهش، نمايی کلی از وضعیت تولیدات علمای حاوزه  1

محققااان، مؤسسااات و  مورداسااتفادهتوانااد ساااخته و ماای پايگاااه وب آو ساااينس را آشااکار

گاذاری صاحیح در ايان    مند به اين حوزه قرار گیرد و موجباات سیاسات  های عالقهدانشگاه

 حوزه را فراهم آورد.

                                                 
1. Cocosila, Serenko, Turel 
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ی اعتیاااد، بااا برقااراری ارتباااط علماای بااا پژوهشااگران و  . محققااان و پژوهشااگران حااوزه8

 ديدی از اين حوزه دست يابند.توانند به ابعاد جهای برتر میدانشگاه

در ايان   آماده دسات باه ، مجاالت هساته   رباط ذیگردد که مسالولین و مراکاز  . پیشنهاد می9

 مورداساتفاده پژوهش را جهت اساتفاده بهیناه نويساندگان ايان حاوزه خرياداری نمايناد تاا         

 پژوهشگران قرار گیرد.

و  موردتوجاه ی اعتیااد  وزهشود که وضعیت مشارکت ايران در تولید متون حا . پیشنهاد می4

هاا باه زباان انگلیسای نیاز توجاه       عنايت بیشتری قرار گیرد و عالوه بر زبان فارسی، در نوشته

 المللی بارزتر گردد.علمی بین هایدرصحنهشود تا نام دانشمندان ايران 

پژوهشی درستی  -گذاری علمی، سیاستشدهیمترسبندی و نقشه علمی . بر پايه خوشه5

 حوزه اعتیاد صورت گیرد. زيرمجموعهعات مهم و کم اثر به موضو

 های آتیبرای پژوهش هایییشنهادپ

های استنادی ديگری مانناد اساکوپوس انجاام شاود و     شود پژوهشی در پايگاه. پیشنهاد می1

 نتايج آن با نتايج حاصل از اين پژوهش مقايسه شود.

يرانیاان از ابتادا تاا آخارين ساال      شاود پژوهشای در ماورد تولیادات علمای ا     . پیشنهاد مای 8

 در پايگاه وب آو ساينس انجام گیرد. واردشدهانتشارات علمی 

 منابع

 نگاریتاريخ(. تحلیل استنادی و ترسیم نقشه 1922)پشوتنی زاده، میترا؛ عصاره، فريده 

. 8992تا  8999 یهاسالتولیدات علمی کشاورزی در نمايه استنادی علوم در 

 .58-89(، 1)85 .هشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعاتفصلنامه علمی پژو

ی علمای محققاان   (. ترسایم نقشاه  1922، فاائزه ) مصری ناژاد دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ 

: ماورد پژوهای در دانشاگاه علاوم     HistCiteافازار  علوم پزشکی با اساتفاده از نارم  

 .29 -59(، 84)0 .شناسیاطال  پزشکی اصفهان.

اعضاای هیاأت علمای     یتولیدشاده ترسیم ساختار انتشارات علمای  (. 1999)سهیلی، فرامرز 

ماديريت اطالعاات   . Web of scienceدانشگاه علوم پزشاکی تهاران در پايگااه    
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 .211-201(، 0)2 .سالمت

(. بررسی تحلیلی و ترسایم نقشاه علمای حاوزه هاوش      1929طاهريان، آمنه؛ عصاره، فريده )

. مجله مطالعاات کتاباداری و   گاه علومدر وب 8992تا  1922های مصنوعی در سال
 .02 -91(، 0)9 .علم اطالعات

(. بررسی تطبیقی قواعاد لوتکاا و پاائو باا تعاداد      1999عصاره، فريده؛ مصطفوی، اسماعیل )

های علاوم راياناه و هاوش مصانوعی در پايگااه      نويسندگان و مقاالت آنان در حوزه

فصاالنامه علااوم و فناااوری . 8999 تااا 1920هااای اسااتنادی وب آو ساااينس در سااال
 .889 -891(، 4)80 .اطالعات

 .14-19(، 49)12 .رهیافتساختاری علوم.  یهانقشه(. مفهوم 1921محمدی، احسان )

(. بروندادهای علمی نويسندگان ايران در حاوزه  1929مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فريده )

 .82 -9(، 5)9 .العاتمجله مطالعات کتابداری و علم اطعلوم و فناوری نانو. 

(. تولیادات علمای پژوهشاگران    1991منصوری، فهیمه؛ عصاره، فريده؛ حیدری، غالمرضا )

فصالنامه  شناسی در پايگاه وب آو ساينس بر اسااس قاانون لوتکاا و برادفاورد.     زمین

 .09 -54(، 11)5 .رسانی و فناوری اطالعات(شناسی )علوم کتابداری و اطال دانش

(. تولیدات علمی و ترسیم 1991لوفر؛ زاهدی، راضیه؛ اشرفی ريزی، حسن )هدهدی نژاد، نی

در  8911 -1999هاای  ی طب سنتی طی سالی علمی پژوهشگران ايرانی حوزهنقشه

 .519 -584(، 4)9 .مديريت اطالعات سالمت. Web of Scienceپايگاه 
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