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 سنجی در ایرانعلمهای سیر تحول پژوهش

 2هفریده عصار،  1حمید احمدی

 شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازی علم اطالعات و دانشادانشجوی دکتر .1

  اهوازشناسی و مدیر قطب علمی مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران . استاد گروه علم اطالعات و دانش2

 

 چکیده

 ،روش پژوهش سنجی در ایران است.ها و مفاهیم علمی حوزه علمهدف پژوهش حاضر شناخت سیر تحول پژوهش

سنجی است. جامعه این علمهای و یکی از روش شودمحسوب می در تحلیل محتوا یک فنواژگانی است که تحلیل هم

های تحصیلی نامهها، پایانها، مقالهایران در قالب کتابپژوهشگران توسط شده دادهای تولیدبرون پژوهش شامل همه

 به زبان فارسی و زبان از ایران، اعم از چاپی و الکترونیکی سنجی در درون و بیرونپژوهشی حوزه علمهای و طرح

، ژوهش شامل روند رشد تولیدات علمیپهای . یافتهاست 4939تا  4904این حوزه در سال  انگلیسی از بدو پیدایش

ای این حوزه است. نتایج پژوهش رشتهرد، سیر تحول مفهوم و روابط میانها، مفاهیم پرکاربسطح و رویکرد پژوهش

و نرخ رشد متوسط  ی داشتهپژوهشی این حوزه در ایران جهش چشمگیرهای فعالیت 4991از سال که دهد نشان می

این حوزه مطرح شده است. های هوم در پژوهشمف 4966تعداد ها این سال. همچنین در استبوده درصد  92آن 

ا رویکرد ترتیب ببه« ، تولید علم و تحلیل استنادیارزیابی تولیدات علمی»که مفاهیم اند هدیگر نشان دادهای بررسی

سنجی در طول زمان، ند. همچنین ساختار مفهومی حوزه علمهست کمی، از جمله مفاهیم غالب این حوزه در کشور

. نتایج دیگر است که مفاهیمی در طول زمان محو و مفاهیم دیگری ظهور کردهایگونهای شده، بهت عمدهدچار تغییرا

با  را ای دارد و بیشترین ارتباط مفهومیرشته، روابط میانرشته علمی 22که این حوزه با حدود  هپژوهش نشان داد

جهش علمی این رشته  . نتایج کلی پژوهش حاکی ازت داردهمچون فناوری اطالعات، علوم اجتماعی و مدیریهایی رشته

 است. کیفیدر ایران در طیف کمی و تا حدودی 

واژگانی، ترسیم سنجی، تحلیل همکتابهای سنجی، پژوهشعلمهای سنجی ایران، پژوهشحوزه علم واژگان کلیدی:

 . سنجیساختار علم
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  :نویسنده مسئول مکاتباتhamid_ahmadi@razi.ac.ir 
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  لهمقدمه و بیان مسئ -1

ون و مدارک علمی افزایش قرن گذشته، مت در نیم

هم  ،که دستیابی و مدیریت اطالعاتایگونهیافته، به

گذاران عرصه علم و دانش سیاست برای کاربران و هم

با مشکل همراه بوده است. دانشمندان معتقدند که 

گذاران در ای سیاستبر علم درک روابط پیچیده

پژوهشی مؤثر است. های هحوزهای دستیابی به برنامه

علمی های در حوزه ی رارشد و پیشرفت علم، تغییرات

روز در و ابعاد این تغییر و تحول روزبه وردهوجود آبه

حال گسترش است. این تغییر در دنیای امروز باعث 

علمی قدیمی رواج خود را از دست های واقعیت ه تاشد

علم و که کوهن این تغییر و تحول در  تا جایی ادهد

و باعث  [44]کند دانش را به انقالب علمی تعبیر می

های تبع آن حوزهعلمی و بههای گیری حوزهشکل

ای شده است. چون سرعت تحوالت علمی در رشتهبین

علمی یکسان نیست، ممکن است این های حوزه

ای زودتر از حوزه دیگر رخ دهد. تغییرات در حوزه

گیری علمی، شکلبنابراین این تغییر و تحوالت 

وجود آمدن دنبال دارد و باعث بهمفهومی را بههای نظام

ای رشتهمیانهای حوزهدنبال آن حوزهای علمی و به 

اخیر های که در دهههایی حوزه. یکی از شده است

تغییر و تحوالت علمی شکل گرفته، حوزه مبنای بر

عنوان یک حوزه، سنجی بهعلمسنجی است. امروزه علم

علمی های ارزیابی فعالیتهای ترین روشای متداولدار

 [. 42و مدیریت پژوهش است ]

جهان و ایران  درهایی موقعیتدر این حوزه چه اگر

های اما موانع و دشواریآمده است، دست به

برانگیزی نیز فراروی پژوهشگران آن قرار دارد. چالش

سنجی با رویکردهای روی حوزه علمپیشهای چالش

قابل بررسی رویکرد تحلیل حوزه مختلفی از جمله 

که الزمه این گفته وطالب پیشبا توجه به ماست. 

مدیریت هدفمند علم و دانش، حصول شناخت و ارزیابی 

 در علمی است، مستدلی از وضعیت کنونی یک حوزه

جی در نسحوزه علمهای پژوهش حاضر، روند پژوهش

اخت سیر تحول علمی این حوزه از دف شنایران با ه

ین این ا. بنابرکنون مورد ارزیابی قرار گرفته استابتدا تا

 زیر است:های مقاله در پی پاسخ به پرسش

 سنجی در ایرانروند رشد تولیدات علمی حوزه علم( 4

 چگونه است؟

 در سنجیعلم حوزههای پژوهش رویکرد و سطح( 2

 و کدامند؟ است چگونه ایران

 ایران در سنجیعلم مفاهیم حوزه تحول سیر( 9

 چیست؟

 ایران کدامند؟در  سنجیعلممفاهیم پرکاربرد حوزه  (1

 برمبنای سنجیعلم حوزه ایرشتهمیان روابط( 4

 چگونه است؟ ایران داخلی دادهایبرون

 پژوهش پیشینه -2

طور مستقیم در ایران، تا کنون چهار پژوهش به

سنجی ایران را مورد علم دادهای پژوهشی حوزهبرون

صورت فراوانی بههای و در پژوهش مطالعه قرار داده

ا مسائل مرتبط ب مستقیم به طرحپراکنده، کلی و غیر

ده ش المللی پرداختهو در سطح بین سنجی در درونعلم

 . است

از مشهودتر دو پژوهش  ،در میان آثار خارجی

در میان د و نرسنظر میبه ی دیگرهاپژوهش

جمالی و همکاران در های داخلی، پژوهشهای پژوهش

در پژوهش خود آنان  تر است.برجسته 4936 سال

سنجی در ایران، های علممنظور تعیین روند پژوهشبه

به  سنجیسنجی و کتابعلمهای با استفاده از روش

سنجی که توسط بررسی متون مرتبط با حوزه علم

 ،گلیسی تولید شدهفارسی و انهای ایرانیان به زبان

اند. نتایج این پژوهش از یک سو کمیت قابل پرداخته

و از سوی دیگر، عدم تنوع در استفاده از  توجه این آثار

بودن و کیفیت نمحور لهئو موضوعات و مسها روش

های در مقایسه با پژوهشها تر این پژوهشنازل

ها، و موضوع بیشتر پژوهش دهدالمللی را نشان میبین
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دادهای علمی و بررسی وضعیت تحلیل سنجش برون

 [.1علمی بوده است ]های و زمینهها استنادی حوزه

صورت مروری، در پژوهشی دیگر، علیان و یاری به

این  نتایج .اندکردهبررسی  دادهای این حوزه رابرون

توجه بسیاری به این در ایران  که هپژوهش نشان داد

حول محور سنجش ها حوزه شده و بیشتر پژوهش

سنجی و ترسیم علمهای کمی، همکاری علمی، شاخص

[. پژوهش شایان مجد نیز از 41علم بوده است ] نقشه

دادهای است که ضمن بررسی برونهایی جمله پژوهش

 ،4932تا  4999های تولید شده این حوزه در سال

 [. 3] استنادی این حوزه را مطالعه کرده استوضعیت 

سنجی مجله علمهای پژوهش ،یز صدیقیدر ایران ن

 وهشاین پژ نتایج کرده والمللی مطالعه را در سطح بین

 اطالعات، علم همچون مفاهیمی که است آن از حاکی

 از کاویمتن نوآوری و سنجی،کتاب تحلیل کتابخانه،

 تشکیل را حوزه این موضوعات پرکاربردترین جمله

 که آن است بیانگرترسیمی های نقشه تحلیل. دهندمی

 و تغییرات بررسی، مورد مختلفِهای زمان در

 این حوزه با مرتبطهای واژه و مفاهیم درهایی پایداری

 همچنان هاسال طول درها واژه از برخی .رخ داده است

 دانشده ناپدید برخی که حالی در دارند، مستمر حضور

 دموجو هایواژه از بازترکیبی عنوانبه جدیدی مفاهیم و

 آمده پدید جدیدهای فناوری و تحوالت با تعامل در

[. همچنین سایر پژوهشگران همچون 46] است

، نوروزی چاکلی، خسروجردی و بیات ، حیدریداورپناه

 اندسنجی انجام دادهدر نقد و بررسی علمهایی پژوهش

[4 ،0 ،0 ،44.] 

 رد برجسته اثر سه به توانمی خارجی آثار میان در

 به مشخصاً که کرد اشاره 2641و  2664 هایسال

 4نزلگال و شاپلین. اندسنجی پرداختهعلم متون بررسی

 زا استفاده با را سنجیعلم و سنجیکتابهای پژوهش

 که داده نشانها کردند. یافته بررسی کمی روش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Schoepflin & Glänzel 

2. Hood& Wilson 

 نرسیده وحدت به هنوز هویتی، نظر از سنجیکتاب

 را خود مختصات فرعیهای حوزه از یک هر واست 

 مقاالت تعداد که هشد مشخص همچنین،. دارند

 هماهنگی از 4396دهه  تا مجله این فرعی درهای حوزه

 مطالعات به گرایش 4336 دهه در اما ،بوده برخوردار

 در 2ویلسون و هود .[26] است یافته افزایش موردی

 حوزه در شده منتشر متون ارزشمند، ایمقاله

 ابها آن. بررسی کردند نقادانه صورتبه را سنجیعلم

 ساختار، رشد، بررسی که تعریف این دادن قرار مبنا

 سنجیعلم توانمی را علم وریبهره و میانی روابط

 یکم جریان که کردند شناسایی را هاییپژوهش نامید،

 اریج روابط به توجه با را علمی تولیدات رشد کیفی و

 پی ارجاعات و طریق استنادات از و متون میان

 نزدیک پژوهشیهای حوزه ،منظور این برای. گرفتندمی

 مورد کاوش نیز سنجیکتاب و سنجیاطالع همچون

 این هب تاریخی نگاهی ابتدا متون، مرور این. گرفتند قرار

 مستقل مقوله سه در سپس و دارد تحقیقاتاز  دست

 ار سنجیعلم و سنجیکتاب سنجی،اطالعهای پژوهش

 ندکبیان می را یک هر ضعف و قوت نقاط و معرفی

[40].  

در پژوهشی، ترسیم ساختار  9راوی کومار و همکاران

تا  2664های را طی سال سنجیفکری مجله علم

، ند. نتایج پژوهش آنان نشان دادکردبررسی  2646

استنادی، همهای تحلیل استنادی، خوشه مفاهیم

ی، تحلیل گنویسندتحلیل شبکه، تحلیل پیوند وبی، هم

ای و همکاری واژگانی، تحلیل خوشهمتنی، تحلیل هم

در مجله ها علمی، پرکاربردترین مفاهیم این دوره

مذکور بوده است. همچنین نتایج بیانگر تغییر و تحول 

طوری که در دوره ه است، بهمفهومی در این دو دور

ای، خوداستنادی، ، مفاهیم تحلیل خوشهنخست

استنادی بندی همی و خوشهسنجکتابهای تحلیل

در دوره دوم،  تیب دارای بیشترین بسامد بوده وتربه

3. Ravikumar, Agrahari & Singh 
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، سنجیعلمهای مفاهیمی مانند شاخص اچ، تحلیل

نویسندگی پر رخدادی واژگان و تحلیل همتحلیل هم

اند. در مجموع، نتایج پژوهش آنان حاکی از بسامد بوده

ر سیر تغییرات عمده در مفاهیم این دو دوره است و د

 [.24اند ]زمانی، مفاهیم ناپدید شدند و ظهور کرده

دیگری همچون پژوهش لیدسدورف، های پژوهش

المللی در نقد و در سطح بیننیز جانسون و موغلی 

 [.26، 49، 43] ته استسنجی صورت گرفبررسی علم

داخلی تاکنون حوزه های در بررسی پژوهش

پرکاربرد و سیر تحول سنجی ایران از لحاظ مفاهیم علم

مفهومی آن، مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش 

صورت به سنجیعلمهای ضمن بررسی روند پژوهش

ساله، تغییرات و تحوالت  99جامع در یک دوره 

مورد بررسی قرار داده ها مفهومی آن را طی این سال

 است.

 شناسی پژوهشروش -5

اژگانی استفاده وپژوهش از روش تحلیل هم در این

 اواژگانی، فنی در تحلیل محتوشده است. تحلیل هم

شود. محسوب می سنجیعلمهای است و یکی از روش

 شدهدادهای تولیدشامل کلیه برون جامعه این پژوهش

ها، ها، مقالهپژوهشگران ایران در قالب کتاب

پژوهشی حوزه های های تحصیلی و طرحنامهپایان

از ایران، اعم از چاپی و  در درون و بیرون سنجیعلم

 شانگلیسی از بدو پیدای به زبان فارسی و الکترونیکی

. برای گردآوری است 4939تا  4904این حوزه در سال 

شناسی داخلی و خارجی و کتابهای ها، از پایگاهداده

[. همچنین 9] ه استاستفاده شد سنجیآنالین علم

، عالوه بر برای دسترسی جامع به مدارک

علم اطالعات و  وجوهای تخصصی، مجالتجست

 هافهرست آن و مرتبط مجالت سایر و شناسیدانش

 2494شدند. در نهایت، تعداد  مرور کامل صورتبه

. پس از گردآوری، چکیده شدمدرک شناسایی و انتخاب 

مالک کار این پژوهش قرار  مدارک تمامی آن ،و عنوان

افزار مخصوص از طریق نرمکاوی گرفت و به روش متن

موضوعی های نمایه سازی شد وکلیه مدارک نمایه

مالک ارزیابی این پژوهش قرار گرفت. برای ترسیم 

 یس متقارن ایجاد شد و سپس بانقشه ابتدا ماتر

 ،سنجی نقشه ساختار مفهومی حوزهافزارهای علمنرم

  ترسیم و مالک تحلیل قرار گرفت.

 هایافته -9

 هده اوایل ، ازدهدپژوهش حاضر نشان میهای یافته

مدرک در حوزه  2494حدود  در تاکنون 4904

سنجی توسط پژوهشگران ایرانی به زبان فارسی و علم

المللی تألیف و ترجمه انگلیسی در سطح ملی و بین

 400مدرک در قالب مقاله،  4909از این تعداد،  شده که

کتاب بوده است.  444پژوهشی و  نامه و طرحپایان

 24از تولیدات در قالب مقاله،  درصد 02، عبارتیبه

های دانشگاهی و طرحهای نامهدر قالب پایان درصد

در قالب کتاب، تألیف و ترجمه شده  درصد 0پژوهشی و 

است. افزایش و گسترش تولیدات علمیِ حوزه 

سنجی ایران سبب شده این حوزه رتبه نخست را علم

شناسی در ایران کسب اطالعات و دانش در رشته علم

 ،پور و همکارانگرفته توسط ثابتکند. پژوهش صورت

پژوهش آنان های [. یافته2کند ]این ادعا را ثابت می

در میان پانزده گرایش رشته علم  دهدنشان می

شناسی ایران، بیشترین گرایش به اطالعات و دانش

ین موضوع با توجه به سنجی تعلق دارد. احوزه علم

واند تمی سنجی سابقه چندان طوالنی ندارد،اینکه علم

 قابل تأمل باشد.

های زمینهمدارک تولیدشده در این حوزه در تمامی 

، سنجیسنجی، اطالع، کتابسنجیمرتبط با علم

ی و و موضوعات مشابه دیگر با فرمت چاپ سنجیوب

اند. دهشر شالمللی منتالکترونیکی در سطح ملی و بین

سال  برمبنایآمار مدارک این حوزه  (4)در جدول 

 انتشار آن به تفکیک نمایش داده شده است.
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 سنجی ایران به تفکیک سال انتشارشده در حوزه علمتعداد مدارک منتشر -1جدول 

 تعداد مدرک سال نشر تعداد مدرک سال نشر تعداد مدرک سال نشر تعداد مدرک سال نشر تعداد مدرک سال نشر

4904 4 4903 9 4900 92 4994 96 4939 243 

 249 نامشخص 441 4990 92 4909 1 4906 1 4902

4909 4 4904 3 4903 14 4990 404 
مجموع مدارک منتشر شده 

مورد بررسی های در کل سال

 سال(: 99)

 

 مدرک 2494

4901 1 4902 42 4996 46 4999 224 

4904 2 4909 44 4994 10 4993 240 

4900 44 4901 9 4992 00 4936 206 

4900 9 4904 40 4999 09 4934 434 

4909 4 4900 96 4991 02 4932 299 

 

جهش تولیدات  ،شودمی گونه که مشاهدههمان

تقریباً از دهه هشتاد  ،ایران سنجیعلمی در حوزه علم

آمار تولیدات نسبت به  4991و در سال  هشروع شد

و تا امروز این جهش ادامه  هقبل دو برابر گشتهای سال

داشته است. نرخ متوسط رشد تولیدات این حوزه معادل 

. برای شودمی تلقیمناسبی  که رشد است 04/92

شتر، اطالعات این جدول در قالب نمودار عینیت بی

است. میزان رشد انتشارات با  شدهارائه  (4)خطی 

که ایگونه، بهنوساناتی در این نمودار قابل مشاهده است

آمار مدارک این حوزه در  4904تا  4904های در سال

کم  نیز تولیدات همچنان 4994سال  ایران اندک و تا

طور ناگهانی اوج گرفته ، اما پس از این سال بهاست

واجه رشد تولیدات با کمی افت م 4934است. در سال 

روند  ،رشد تولیدات 4932سال  اما در شده است،

 دهد.صعودی را نشان می

 

 
 1565تا  1591های در ایران طی سال سنجیروند رشد تولیدات علمی حوزه علم -1نمودار 

ته گرفتر از فضای شکلبرای شناخت بهتر و دقیق

سطح موضوعات و  ،در کشور سنجیدر دانش علم

پژوهش حاضر مورد سنجش رویکردهای هر مدرک در 

موارد زیر هر مدرک برمبنای  سطح موضوع ه وواقع شد

 در نظر گرفته شده است:

ن خوزستان، ای: مانند استادر سطح منطقه -

منطقه غرب کشور، منطقه خاورمیانه، 

 کشورهای اسالمی

 ترکیه : مانند ایران و در سطح ملی -

 ی: کل جهانالمللبیندر سطح  -

0
50

100
150
200
250
300

1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393
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در سطح مسائل تئوریک )فارغ از سطح تحلیل  -

 موضوع(

 شده در این حوزه از جملهرویکرد مدارک تولید

هر مدرک از لحاظ اینکه  که هبود پرسشمسائل مورد 

. رویکردهای شده است رویکردی دارد، بررسیچه 

رویکرد علمی، رویکرد ارزیابانه و »نظر شامل مورد

سنجشی، رویکرد فناورانه و رویکرد مدیریتی یا 

اگر یک مدرک به مسائل  است؛ برای مثال، «اجتماعی

تولید علم، موانع تولید علم، »کلی حوزه علم مانند 

لم، ها، سیاست عکیفیت پژوهش در دانشگاه

کرد روی پرداخته باشد، دارای« غیرهشناسی علم و آسیب

نظر به مسائل مرتبط با علمی است. اگر مدرک مورد

 ،باشد پرداخته« نگاری فناوریآینده»نند فناوری ما

( سطوح و رویکرد 2در جدول ) فناوری دارد. یرویکرد

نشان داده شده  سنجیعلمشده در حوزه مدارک تولید

 .است

 ایران به تفکیک مدارک سنجیسطوح مدارک حوزه علم -2جدول 

 سطوح مدارک فراوانی درصد رویکرد مدارک فراوانی درصد

 ای جغرافیاییدر سطح منطقه 903 03/41 رویکرد علمی 349 32/26

 در سطح ملی 936 09/91 رویکرد ارزیابانه و سنجشی 4404 63/90

 المللیدر سطح بین 930 64/94 رویکرد فناورانه 496 23/49

 مسائل تئوریک 930 14/44 رویکرد مدیریتی 169 91/3

 ------------------ ----- ------ رویکرد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 999 91/26

 

مشخص شد موضوعات ملی  این جدولبا مشاهده 

 ای و تئوریک درالمللی بیش از موضوعات منطقهو بین

سنجی ایران مطرح گردیده است. در مدارک حوزه علم

ضوعات در سطح به مو درصد از مدارک 44این میان 

 درصد 90ه است مشخص شد تئوریک پرداخته و

در این میان  ارک دارای رویکرد ارزیابانه هستند.مد

و رویکردهای اجتماعی،  درصد 26علمی با ی رویکردها

های سیاسی و اقتصادی با تقریباً همین مقدار در رتبه

 بعدی قرار دارند. 

یی یک مطالعه سیر تحول مفاهیم و حرکت پویا

زمینه موضوعی یا حوزه علمی موجب شناخت و رصد 

 پیشرفت دانش آن حوزه یا زمینه علمی چگونگی

ر مفهومی حوزه ساختا ،پژوهشاین شود. در می

 ،نتایج که هایران مورد مطالعه قرار گرفت سنجیعلم

ند، ستهاین حوزه  میو تحوالت مفهو حاکی از تغییر

 ،سال فعالیت این حوزه در ایران 99طوری که طی به

داده است. در  تغییرات در بحث مفهومی حوزه رخ

تحوالت مفهومی طی پنج دوره مشخص  (9)جدول 

 نمایش داده شده است. 

 سنجی در ایرانسیر تحول مفاهیم در حوزه علم -5جدول 

 فراوانی مفاهیم زمانیهای دوره

 4901تا  4904
ی آماری، شناسشباهت استناد، کتابفورد، ادنامه، تحلیل استنادی، قانون برپایان یسنجی، تحلیل محتواتاریخ کتاب

 رفتاری سنجیکتاب
96 

 42 تپژوهشی، تحلیل استنادی مجالهای تولید کتاب، توزیع کتاب، ارزیابی مجالت، ارزیابی نشر کتاب، ارزیابی فعالیت 4903تا  4904

 4901تا  4906
ی، سنجعلمهای نامه، شاخصاستنادی پایانرشد تولیدات علمی، تحلیل پوشانی مجالت، ارزیابی تولیدات علمی، هم

 مطالعه نظری، نیم عمر استنادی، قانون لوتکا
04 
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 فراوانی مفاهیم زمانیهای دوره

 4903تا  4904

 موضوعی تحلیل ،علمی همکاری ،فناوری و علم ، سیاستisi ،wos پایگاه ،مدارک محتوای تحلیل ،sci پایگاه

 وابطر ،علمی انتشارات توزیع ،مجالت روابط ،استنادی رفتار ،فناوری و علم توسعه ،مدارک موضوعی تحلیل ،نامهپایان

 مجالت ،علم تولید عامل ،فناوری و علمهای شاخص ،پژوهشگر زنان ،ایرشتهمیان روابط ،علمی روابط ،ایرشتهبین

 نامهپایان منابع ،استنادی تحلیل نظری مطالعه ،هسته

446 

 4991تا  4996

ی ارزیاب مجالت علمی، ،ارزیابی وب سایت همکاری علمی، نهضت تولید علم، نظام پژوهشی، سنجی،مطالعه نظری علم

ترسیم  تاریخ علم، ارزیابی کیفی تولیدات علمی، موانع تولید علم،، ضریب تأثیر نویسندگی،روابط هم علم و فناوری،

 چالش تولید علم.. ساختار علم،

206 

 4993تا  4994

 ب،پذیری ویتور ،سنجیمطالعه نظری وب علمی، نقشه شاخص هرش، خوداستنادی، ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی،

الت مج سایت،بندی وبرتبه پروانه ثبت اختراع، وری علمی،بهره نرخ استناد، ارتباط علمی پژوهشی، پیوندی وب،هم

اخص ش تأثیر استناد، استنادی،نقشه هم دهی،میزان استناد مدیریت علم و فناوری، مدارک پر استناد، الکترونیکی،

 تحلیل استنادی،تحلیل هم تحلیل شبکه اجتماعی، پارک علم و فناوری، آموزش عالی، ارزیابی دانشگاه، فوریت،

 چالش علم نویسندگی،هم

421 

 4939تا  4936

شاخص  ،یسنجوب واژگانی،تحلیل هم رفتار استنادی، ،هتحلیل محتوای مجل نگاری علم،تاریخ شبکه اجتماعی،

 گان،ضریب همکاری نویسند چالش پژوهش، رخدادی واژگان،هم قانون لوتکا، رتبه تولید علم، مرکزیت بینابینی شبکه،

ضریب همکاری  سایت،طراحی وب علم و اسالم، تحلیل شبکه،، تولیدات علمی زنان ثروت علمی، استنادی،روابط هم

ارزیابی  ،بازنمون دانش ،jcrپایگاه  تأثیر خوداستنادی، شبکه،چگالی  شبکه علمی، شبکه همکاری علمی، گروهی،

 ریهمکا ، الگوینقشه روابط علمی شناسی حوزه علمی،هستی شناسی علم،هستی وب معنایی، سایت،تطبیقی وب

 همکاریهای مفهومی، شاخص اطالعات، شبکه بندیخوشه علمی، ضریب همکاری پژوهشی، ضریب علمی، کارکرد

 تحلیلهای علمی، شاخص

042 

 

 04)(، 01تا  04) های، در دوره(9)با مشاهده جدول 

تا  94) ،(91تا  96) ،(03تا  04) ،(01تا  06) ،(03تا 

، 446، 04، 42، 96 تعدادترتیب به( 39تا  36) و( 93

 یافتمفهوم در مدارک این حوزه  042 و 421، 206

جدول این تعدادی از مفاهیم هر دوره در  شدند که

و  4906های نشان داده شده است. در کل در دهه

مفهوم مطرح و در سیزده سال بعد،  266حدود  ،4906

فزوده سنجی ایران امفهوم به حوزه علم 4066حدود 

ابر بر محاسبه شده رشد مفاهیممتوسط نرخ  شده است.

 .است ردارمناسبی برخو رشداز است که  درصد 40/92

ز ا پیش هبا روند افزایش مفاهیم هر دوره نسبت به دور

بعدی های د که در دورهفاهیمی هم وجود دارخود، م

، تا جایی که در دو دهه است کار نرفتهبهمحو شده یا 

مفهوم  296 در حدود، 4906و  4906؛ یعنی دهه اول

استفاده بعدی در مدارک این حوزه در ایران های در دهه

 است. نشده

حدود که در دهد می پژوهش نشان این هاییافته

از  حوزه مطرح شده کههای مفهوم در پژوهش 4966

این حوزه به مفهوم در مدارک پژوهشی  240این تعداد 

ان تومی کرات مورد توجه قرار گرفته است. در این میان

 «ارزیابی تولیدات علمی» هیم پرکاربردی همچونبه مفا

تحلیل »و  رخداد 296با « تولید علم» ،رخداد 233با 

ترتیب اشاره کرد که بهرخداد  244با « استنادی

مفاهیم پربسامد این حوزه هستند.  9تا  4های رتبه

در  یم پرکابرد این حوزهبرای عینیت بیشتر، نقشه مفاه

بزرگی  نمایش داده شده است. در این نقشه، (2) شکل

داد رخپرکاربرد و کممفاهیم  نمایانگرها و کوچکی دایره

این های . یافتهدر مدارک پژوهشی این حوزه هستند

پژوهشی حوزه های فعالیتکه  دهدپژوهش نشان می

 بندیخوشه موضوعی دسته 49در ایران در  سنجیعلم

 علم، اخالق عبارتند از: ارزیابی هااین خوشه شود کهمی

، سنجیوب علم، مطالعات گذاریعلمی، سیاست

علمی،  سنجی، توسعهعلم دانش، قوانین مهندسی
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اطالعات،  سازیعلم، دیداری بندیعلمی، رتبه همکاری

اطالعات،  مجالت، جریان استنادی، ارزیابیهای پایگاه

 علم، تحلیل زنان، تولید استنادی، پژوهش تحلیل

 نظری.  مطالعه نامه وپایان موضوعی

 یک خوشه نمایانگردر نقشه ترسیم شده هر رنگ 

 نآموضوعی است. بنابراین استنباط این نقشه حاکی از 

محور  49پژوهشی این حوزه در های است که فعالیت

 موضوعی رقم خورده است.

 سنجیعلمهای و روشها کاربردها، قواعد، شاخص

دهد این علم یک می نشان ،در مطالعات علم و دانش

شه در ای است که ریرشتهای یا چندرشتهحوزه میان

علوم طبیعی، اجتماعی و رفتاری دارد. های حوزه

عنوان به 4330سال همچنین مطالعات ون ران در 

و دیگر  یآمارهای برخی از روش دهد،می نمونه نشان

ریاضی، الگوهای اجتماعی، مطالعات های روش

. ندهستمرتبط  سنجیبا علمشناختی، علوم رایانه روان

شناسی علم و زبانبا فلسفه  سنجیهمچنین علم

دارد و ابعاد مهمی از آن با علم اطالعات و هایی پیوند

کلی  طورسنجی بهعلم [.29]شناسی ارتباط دارد دانش

 دادهای علم و فناوری را ارزیابی کمی و کیفیبرون

های کند و از آنجا که علم و فناوری با تمام حوزهمی

همین قاعده رسد می د، به نظردانش بشر سر و کار دار

عنوان یک رشته علمی یا حوزه به سنجیبرای علم

 ای حاکم باشد.رشتهمیان

از  ی دیگرهاحوزه ، رابطه این حوزه بااین جستاردر 

دست هنتایج ب شده کهبررسی دیدگاه مفاهیم کلیدی 

یا  حوزه 22با  سنجیاست که علم آن آمده حاکی از

ش برمبنای این سنج .رشته علمی روابط مفهومی دارد

شده ارزیابی شده است. در ریشه لغوی مفاهیم استخراج

 عنوانبه ای این حوزهرشتهروابط میاننقشه  (،4)شکل 

 شناسییک زمینه فرعی در رشته علم اطالعات و دانش

 در ایران نمایش داده شده است.
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 مدارک داخلی مبنای بر ی دیگرهابا حوزه سنجیعلمای رشتهنقشه روابط میان -1شکل 

فناوری های شود رشتهمی مشاهدهکه گونه همان

ترتیب م اجتماعی، مدیریت و اقتصاد بهاطالعات، علو

 جیسنای با حوزه علمرشتهدارای بیشترین روابط میان

ایران هستند. برمبنای مدارک منتشرشده این حوزه در 

حوزه مفاهیم از  پنجاه درصدبیش از  ،عبارتیبه

ماعی و ریشه در فناوری اطالعات، علوم اجت سنجیعلم

 104ای این حوزه در رشتهمدیریت دارد. مفاهیم میان

که بیشترین مدارک شامل سه  همدرک شناسایی شد

 حوزه اول تا سوم این نقشه هستند.
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 سنجی ایرانمفاهیم پرکاربرد در حوزه علمنقشه  -2شکل 

 گیریو نتیجه بندیجمع -3

 با اابتد آمریکا و اروپا مانند نیز ایران در سنجیعلم

 به خاص طوربه که شد آغاز هایینوشته وها پژوهش

 علمی اثر نخستین شاید. داشت تعلق سنجیکتاب حوزه

 مقاله بتوان را ایران در سنجیعلم حوزه با مرتبط

 شرن» مجله در «یسنجکتاب» نام با دیانی محمدحسین

اد دیگری همچون افر ،پساز آن  [.9] دانست «دانش

مقاالتی در این زمینه  ،دیگر پژوهشگران حری، عصاره و

 قالب در سنجیکتابهای پژوهش تدریجهو ب نوشتند



 69، زمستان 96شماره  هیافتر

 

79 

 لتحلی به که هاییپژوهش ویژهبه ،ارائه شد نامهپایان

 قوانین کاربرد یا [4] هاشمیبنی مانند استنادی

علم اطالعات و  در برادفورد قانون مثل سنجیکتاب

 طی [.44] پرداختند میرشمسی مانند شناسیدانش

 و تحقیقات علوم، وزارتهای سیاست ،هفتاد دهه

 آماوزش و درمان بهداشت، وزارت همچنین و فناوری

 میعل تهیأ اعضای ارزیابی چگونگی زمینه در پزشکی

 توجه پژوهش، موجب زمینه در تشویقیهای سیاست و

 .شد کشور در آن کاربردهای و سنجیبه علم بیشتر

 4904 دهه اوایل از پژوهش حاضر نشان دادهای یافته

سنجی علممدرک در حوزه  2494حدود  در تاکنون

توسط پژوهشگران ایرانی به زبان فارسی و انگلیسی در 

المللی تألیف و ترجمه شده است. از سطح ملی و بین

نامه پایان 400مدرک در قالب مقاله،  4909این تعداد، 

، کتاب بوده است. به عبارتی 444و طرح پژوهشی و 

در قالب  درصد 24از تولیدات در قالب مقاله،  درصد 02

پژوهشی و شش های دانشگاهی و طرحهای نامهپایان

افزایش و گسترش در قالب کتاب بوده است.  درصد

سبب شده این حوزه رتبه نخست را در  تولیدات علمی،

شناسی در ایران کسب کند. اطالعات و دانش رشته علم

مورد تبیین  پور و همکاراناین ادعا در پژوهش ثابت

  [.2] قرار گرفته است

سال  99دهد طی مدت می پژوهش نشان نای نتایج

در ایران،  سنجی( از ظهور و حضور علم4939تا  4904)

کار گرفته شده مطرح و به ،مفهوم در متون 4966حدود 

سنجی سابقه این موضوع با توجه به اینکه علم .است

 اینو  تواند قابل تأمل باشدمی چندان طوالنی ندارد،

امه نسنجی در اصطالحز اهمیت است که علممسئله حای

عنوان موضوع مرتبط با عنوان اخص، بلکه بهنه به ،4لیزا

رشته علم اطالعات آمده است. اینکه چه عاملی سبب 

ه فزونی باشد، قابل تأمل گردیده چنین مطالعاتی رو ب

رک در حوزه رسد افزایش این تعداد مدمی نظراست. به

 توان ناشی از وقایع و اتفاقات زیر در ایران دانست: می را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. LISA's thesaurus 

علم اطالعات،  در رشته سنجیایجاد گرایش علم

دولت مبنی بر اهمیت ارزیابی تولیدات علمی  سیاست

گذاری، تعدد مؤسسات ریزی و سیاستبرای برنامه

و ایجاد مشاغل نوظهور، ها پژوهشی، گسترش تخصص

گذاری و ستدر سیا سنجیعلمهای کاربست روش

تخصیص منابع مالی توسط دولت در حوزه پژوهش، 

قی تشویهای رقابت جهانی در عرصه تولید علم، سیاست

علمی در  ارتقایهای نامهدر زمینه پژوهش، آیین

و انگیزه برای ادامه  دکتراهای ها، گسترش دورهدانشگاه

اطالعاتی های تحصیل، دسترسی آسان به پایگاه

ها رای پردازش حجم عظیمی از دادهخارجی و داخلی ب

علمی و تخصصی در های در زمانی کوتاه، ایجاد انجمن

انه، یمرتبط سالهای همایشهای کشور، برگزاری

ا، هدر برخی دانشگاه سنجیعلمهای تشکیل کمیته

بنیان، و مراکز دانشها ها، شرکتگسترش سازمان

ید لاطالعاتی و ارتباطی نظیر توهای گسترش فناوری

افزارهای تخصصی سنجش و ارزیابی علمی، نرم

سنجی در میان دانشجویان جوان و علمهای جذابیت

 [.40، 49، 1]ای بودن آن رشتهمیان

افزایش این تعداد پژوهش، پژوهشگران  وجوداما با 

ا هما تا حدودی از پرداختن به مباحث نظری که از پایه

نتایج حاکی از اند. و ستون این حوزه است، غافل شده

از سطوح مدارک حوزه  درصد 94ه بیش از آن است ک

المللی و را مباحث غیرنظری در سطح ملی، بین

 04دهد. از سوی دیگر، بیش از می ای تشکیلمنطقه

مدارک این حوزه رویکرد ارزیابانه دارد. به  درصد

 علمی و پژوهشی در اولویتهای ارزیابی فعالیت ،عبارتی

بوده و کمتر به مطالعات علمی و نظری  پژوهشگران کار

اند. بنابراین ضعف مبانی نظری در روی آورده

مشهود است. این ضعف  سنجیحوزه علمهای پژوهش

مورد نقد  ی دیگرکشورهاچه در ایران چه و در بارها 

های توان به پژوهشمی قرار گرفته است. در این میان

موغلی و حیدری، هود، جانسون و  عصاره، داورپناه،
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این  [.26، 49، 40 ،42 ،4، 0]اشاره کرد  همکاران

مطالعات های پژوهشگران از ضعف در خالقیت و نوآوری

 اند. سنجی یاد کردهعلم

های سال گذشته، تالش 99با وجودی که در 

 کیفی در اینهای ایجاد و گسترش شاخصبرای  فراوانی

که ه ، اما نتایج پژوهش نشان دادحوزه به عمل آمده

کمی بر کیفی مشخص است و های هنوز غلبه روش

ارزیابی تولیدات علمی، تحلیل استنادی، »مفاهیم 

ه گیری از سارزیابی مجالت، ارزیابی علم و فناوری، بهره

و ضریب تأثیر  Scopus, ISI, WOS پایگاه اطالعاتی

از جمله پرکاربردترین مفاهیم « مجالت و خوداستنادی

. اما این پژوهش کشور استدر  سنجیدر حوزه علم

 رهای اخیر سه مفهوم پرکاربرد دیگنشان داد که در سال

های با روشها سایتهمکاری علمی، ارزیابی وب»شامل 

مورد توجه پژوهشگران « نویسندگیو هم سنجیوب

قرار گرفته است. این نتیجه در مقایسه با پژوهش 

جام نسنجی اروی مقاالت مجله علم تازگیبهکه  صدیقی

مفاهیم  هعمل نشان داددر گرفته، متفاوت است و 

 میان پژوهشگران ایرانی با آنچهپرکاربرد این حوزه در 

. [46] المللی اتفاق افتاده، متفاوت استدر سطح بین

دهد ساختار مفهومی حوزه می نشان هاتحلیل

 ای شده،در طول زمان، دچار تغییرات عمده سنجیعلم

فاهیم محو و ممفاهیمی سال  چنانچه در طول چندین

رسد علت تغییر و می نظره است. بهشد دیگری ایجاد

تحول در بحث مفهومی این حوزه را باید در مسائل و 

برای نمونه،  وجو کرد؛حوادث خارج از خودِ حوزه جست

مبنی بر توجه به جهش تولید  توان به سیاست دولتمی

 امر این که المللی اشاره کردعلم و رقابت در سطح بین

 سنجیعلم ه را برای پژوهشگرانانگیزاین تواند می

های جدید و خالق، فعالیت ایجاد کند که در عرصه

 هایدنبال نوآوری باشند و از انجام پژوهش کنند و به

. همچنین تغییرات مفهومی این کنندتکراری خودداری 

ط داد. این ببودن آن ر رشتهتوان به میانمی حوزه را

شده یدمفاهیم تول مبنایدر این پژوهش بر لهمسئ

مطالعات  شده و نتایج حاکی از آن است کهبررسی 

 ای به حسابرشتهسنجی از جمله مطالعات میانعلم

یعنی علم اطالعات،  از حوزه اصلی خود؛غیر آید و بهمی

فناوری اطالعات »های بیشتر در سیطره مفهومی حوزه

ریت، ریاضیات و آمار، ، مدیو ارتباطات، علوم اجتماعی

 22ا کلی بطورقرار دارد و به«  اقتصاد، فلسفه و جغرافیا

های موغلی و حوزه، رابطه مفهومی دارد. نتایج پژوهش

 و و شاپلین همکاران، خسروجردی و بیات، حیدری

، 4] کندمی نتایج این پژوهش را اثبات درستیگالنزل. 

توان می با افزایش تولیدات علمی، .[22، 26، 0

ای این حوزه رشتهبینی کرد که مفاهیم میانپیش

فزایش و تنوع مفاهیم، روابط بیشتر و با اروز روزبه

    ای آن مشهودتر خواهد شد.رشتهمیان

 از دهه سه حدود گذشت و سخن آخر، با

 ایران در حوزه این در پژوهش ،سنجیعلمهای پژوهش

 شاهد روزها این. است گذار دوره یک از عبور حال در

 به سنجیعلم با مرتبط مقاالت چشمگیری تعداد ارسال

ی المللبینو در سطح  کشور دانشگاهی و علمی مجالت

 به کمی نظر از سنجیعلم حوزه در پژوهش. هستیم

 فرا رسیده آن زمان و است شده نزدیک اشباع مرحله

 یبیشتر توجهها پژوهش ایاان عمق و کیفیت بااه که

 و ریزیبرنامه با مگر شودنمی میسر مهم این و شود

های نامهپایان که آموزشیهای گروه بیشتر هماهنگی

 هدایت را سنجیعلم مطالعات با دانشجویی مرتبط

عد در بُها کنند و همچنین تألیف و ترجمه کتابمی

 نظری این حوزه. 

ابعاد پیشرفت کیفی این حوزه در ایران تابعی از 

در  رسد انجام پژوهشمی نظراست. به  یعوامل متعدد

، ابعاد کیفی و کمی این حوزه را بیشتر روشن بارهاین

ده ش شروعسنجی خواهد کرد. فعالیتی که در زمینه علم

با توجه به مدت کوتاه آن، سیر رو به رشدی داشته و از 

د و ، به رشبا توجه به اتفاقاتی که بیان شد 4991 سال

تا  گردیده است،منجر سنجی توجه به مطالعات علم

جایی که نرخ متوسط رشد این مطالعات، عددی معادل 
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 سنجیعلمهای دهد. پژوهشرا نشان میدرصد  04/92

در جهان نیز روند رو به رشدی داشته است. نتایج 

پژوهش صدیقی حاکی از رشد تولیدات علمی این حوزه 

دارد، به طوری که از سال  2642تا  4334های در سال

 [.46] چهار برابر گشته است ،دبه بع 2644

  منابع

تجزیه و تحلیل (. »4901. )هاشمی، میترابنی[ 4]

در برخی نشریات ادواری  استنادهای مقاالت

وم عل نامه کارشناسی ارشد. پایان«پزشکی فارسی

دانشااکده مدیریت و  ،رسااانیکتابداری و اطالع

 . پزشکی رسانیاطالع

 .رضا و نقشینه، نادرفدایی، غالم افسون؛ پور،ثابت[ 2]

 رشته در دانش تصویری بازنمون» (.4939)

 نامه پردازشپژوهش «.ایران رسانیاطالع و کتابداری
 . 094-014 (، صص9) 96 ،اطالعات مدیریت و

شناسی تابک(. »4936. )حمیدرضا ،جمالی[ 9]

  از: 4939مرداد  4بازیابی شده در . «سنجیعلم
www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/faculti

es/bibliography-v-4.do 

 و نیکزاد، مهسا مهموئی، حمیدرضا؛ جمالی[ 1]

های پژوهش روند» (.4936. )محمدی، داریوشعلی

 ،شناسیاطالع «.ایران در سنجیکتاب و سنجیعلم

 . 9-20(، صص 9) 9

 یشناختمعرفت» (.4993) .رضاغالم ،حیدری[ 4]

پایگاه استنادی علوم جهان  :شیراز «.یسنجعلم

 .اسالم

 (.4934) بیات، محمدکریم. ؛خسروجردی، محمود[ 0]

 .«سنجیعلم هایپژوهش در رشتگیمیان ترسیم»

(، 2 ) 29 ،اطالعات مدیریت و پردازش نامهپژوهش

 . 939-163 صص

های چالش(. »4990. )رضاداورپناه، محمد[ 0]

 سایر با مقایسه در: انسانی علوم در سنجیعلم

، شناسیمطالعات تربیتی و روان «.علمهای حوزه

  . 424-410 ، صص96

 نشر «.سنجیکتاب» (.4904. )محمدحسین ،دیانی [9]

  .16-10 ، صص(2) 9 ،دانش

مطالعه روند پژوهش » (.4932) .، مجیدشایان مجد[ 3]

ی در ایران و بررسی الگوی رفتار سنجعلمدر حوزه 

مجله الکترونیکی  «.علمی پژوهشگران در این حوزه
 آبان 46در  شده بازیابی، 42-4شماره  ،شمسه

 : از 4931
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&vi

ew=item&id=18257 
بررسی کاربرد روش » (.4939) .صدیقی، مهری[ 46]

های رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزههم

موضوعی علمی )مطالعه موردی: حوزه 

، مجله پردازش و مدیریت اطالعات «.(جیسناطالع

 . 909-930 صص(، 2) 96

 یریناپذسنجش» (.4992) .صمدی، هادی[ 44]

 .«گرایی علمی از دیدگاه سنکیها و واقعبندیرده

 .29-10 صص، (91) 3، حوزه و دانشگاهفصلنامه 

 ابعاد،: سنجیعلم(. »4992) .فریده عصاره،[ 42]
 مقاالت مجموعه«. آن یکاربردها وها روش

 ایران، رسانیاطالع و یکتابدار انجمن یهاشیهما

 و اسناد سازمان: تهران. 204-290صص  دوم، جلد

 . ایران اسالمی جمهوری ملیکتابخانه 

رضا؛ زارع فراشبندی، حیدری، غالم عصاره، فریده؛[ 49]

از (. »4999. )العابدینی، محسنزینفیروزه و حاجی

سنجی: تحلیلی بر مبانی، تا وب سنجیکتاب

 تهران: نشر کتابدار. «.هاها، قواعد و شاخصدیدگاه

مروری بر (. »4934) .شیوا ،یاری ومریم  علیان،[ 41]

فصلنامه کتابداری و . «در ایران سنجیعلممتون 
 .04-04، صص (4) 44 ،رسانیاطالع

 و بردفورد قانون» (.4900) شهرزاد. میرشمسی،[ 44]

 ،تابکفصلنامه  «.کتابداری تحقیقات بر آن ثیرأت
 . 236-921 ، صص2-1( 4)

http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/faculties/bibliography-v-4.do
http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/faculties/bibliography-v-4.do
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/477/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/477/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=18257
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=18257
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Abstract 

The aim of the present study is to identify the evolution of researches and scientific concepts of 

scientometrics. The method of this research is co-word analysis which is a skill in analyzing the content 

as well as a method in scientometrics. The research community includes all outputs produced by Iranian 

researchers in the format of books, articles, thesis, and research proposals done outside and inside of 

Iran, including printed or electronic ones from 1982 to 2014. The results of the research include: the 

trend of scientific outputs; the levels and research approaches, more frequently used concepts, 

evolution of the concepts and the interdisciplinary relationships in this field. The results 

indicate, the research in this field in Iran has made a significant leap and its average growth rate 

has been 32 percent since 2005. Furthermore in these years 1800 concepts have been proposed 

in this domain. Other investigations show that concepts like “evaluation of scientific outputs, 

knowledge production and citation analysis” respectively with a quantitative approach are the 

dominant concepts of this field in Iran. Also, the conceptual structure of scientometrics has 

changed over time, so that some concepts have faded and other concepts have emerged during 

this time. Other results of the study showed that this field has interdisciplinary relations with 

some 22 scientific disciplines and has the most relevant conceptual relations with the fields of 

information technology, social sciences and management.  The overall results of the research 

showed the scientific leap of this field in Iran is mostly quantitative and to some degree 

qualitative. 

Keywords: Scientometrics domain of Iran, Scientometrics studies, Biblometrics researches, Co-word 

analysis, Structure drawing scientometrics 
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