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 چکيده
را شامل آن    انتشار  و  علمی   دانش  آینده   با  ارتباط  در  تغییر  نوع  هر  است و   علمی  جامعه  کلیدی  مفاهیم   از  علم باز یکی  :مقدمه 

ی و  روند تکامل موضوع حوزه موضوعی علم باز در دنیا، پژوهش حاضر درصدد است    نقـشه جامع علمیمنظور ارائه  بهشود.  می

 را بررسی نماید. واژگانی آنرخدادی همتألیفی و هم  این حوزه علمی، شبکه تاریخی

های شاخصگیری از  بهره ای و نهبا روش کتابخاکمّی،    ی رویکرد  اسنجی است که باز نوع کاربردی علم  پژوهش  : شناسيروش

به بررسی وضعیت تولیدات علمی  علم باز  سنجی،  پایان سال  علم  تا  ابتدا  برای مصورسازیپرداخته    2019از  نرم است.  افزار از 

 اس.ویور و گفی استفاده شده است. وی.او.

علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی های موضوعی در علم باز بسیار بود و اغلب مدارک علمی  : تنوع حوزههایافته  

که جزء سه موضوع مورد توجه پژوهشگران   های بازاند. بررسی تاریخی موضوعی علم بازنشان داد دسترسی باز و داده ه نمایه شد 

آمریکا    اهیم بودند.های باالتری نسبت به سایر مفواژگانی علم باز دارای رخداداست، بر اساس شبکه هم  2019این حوزه تا سال  

و انگلستان تأثیرگذارترین کشورها در حوزه علم باز بودند، در حالی که هیچ مدرکی از کشور ایران در اسکوپوس در حوزه علم 

-نویسندگی قوی نویسندگی پژوهشگران نشان داد نویسندگانی که دارای شبکه همعالوه، تحلیل شبکه همباز نمایه نشده است. به

 ر اساس تحلیل پایگاه اسکوپوس جزء نویسندگان پر تولید حوزه هم بودند. تری هستند ب

 های مورد بررسی روندی صعودی داشته است. و تولیدات آن در طول سال   ایرشته: این حوزه میاننتيجه 

 سنجی : علم همگانی، علم آزاد، دسترسی آزاد، دسترسی باز، تولیدات علمی، مصورسازی، علمهاکليدواژه 

 

 

  

 

 moradi@nrisp.ac.ir، (نویسنده مسئول ، )، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوراستادیار . 1

 fdokhani@yahoo.com سنجی در زمینه آلتمتریکس،پژوهشگر حوزه علم ،شناسیدکترای علم اطالعات و دانش .2

 .»علم باز« یمطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوع(. 1399) روزهیف ،یدوخان ما؛یش ،یمراد
  DOI: 10.22067/infosci.2021.23982.0                   .161-183، (2) 10،  یرسانواطالع ینامه کتابدارپژوهش

mailto:moradi@nrisp.ac.ir


 1399و زمستان  زیی، پا2، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    162

 

 مسأله  طرحمقدمه و 

های کلی نظام و اسناد باالدستی بر علم و ارتقاء کمیت و کیفیت علم و افزایش عملکرد  در سیاست

سازی ساختار آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقاء  پژوهشی تأکید فراوان شده است و به موضوع »بهینه

تولید«    الف(   1383  ،نظاممصلحتصیتشخمجمع) وری«  بهره  در  کیفیت  »ارتقاء  و 

های پژوهش و  ها و اولویت اشاره شده است. همچنین در سیاست  ب(1383  ،نظاممصلحتص یتشخ)مجمع

همراه خصوصاً در علوم انسانی، بر تقویت و ارتقای پژوهش به   1400تا    1396فناوری کشور در بازه زمانی  

از سوی دیگر،   .(1386  ،عتفیعالیشورارخانه ی)دبهای ارتباطات علمی تأکید شده است  گسترش زیرساخت

  علم برای همه است و تالش بر این است تا دستاوردهای علمی بسیار، عملکرد علمی مثبت، و نتایج علم برای 

. این  های مختلف استتمامی افراد جامعه باشد. تداوم و توسعه این امر نیازمند لوازم و مقدماتی در حوزه 

 باز سیاست علم باز و  باز، بازار چون مفاهیمی قالب در سیاست و شناسیجامعه اقتصاد، علوم  درمفهوم،  

 منبع باز، دسترسی چون اصطالحاتی قالب در امروزه  بودن  باز که مفهومطوریاست؛ به  کرده  پیدا کاربرد

 خودنمایی باز آموزش باز، یادگیری باز، اینترنتی  هایآدرس  باز،  آرشیوهای باز، باز، جامعه افزارباز، نرم

 مفروضات   از  بسیاری  شامل  که  است  توان گفت علم باز اصطالحیعبارتی، می. به (1390  ،ساز)زره کند  می

 حل   فرایند   در کل  تواندمی   ؛ و (Fecher & Friesike, 2014)باشد  میدانش آتی    انتشار   خلق و   مورد  در

دهنده پژوهش« لقب گرفته  که »شتابطوریگیرد؛ به   قرار  استفاده   مورد  گیرد(برمی  نیز در  را   هاایده   مسئله )که 

 . (Woelfle, Olliaro & Todd, 2011) است

 

 علم باز

گیرند، لیکن این  برخی علم باز را کامالً مترادف با دسترسی باز )دسترسی آزاد( یا ترویج علم می

باز و  تر از ترویج علم است و مؤلفهگسترده مفهومی   های مختلفی نظیر داده پژوهشی باز، ارتباطات علمی 

ظهور در علم باز شامل دسترسی روندهای نو   1نمودار    که، بر اساسطوریگیرد. بهدسترسی باز را در برمی

نوت آزاد، داده  علمی،   هایوبالگ   همگانی،  آزمایشگاهی  هایهمگانی، پروتکل  هایبوکهای همگانی، 

  های حجیم، سیستم اعتبار جایگزین و داوریهمگانی، داده   شهروندی، کد  کتابشناختی، علوم هایهمکاری

 . (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes, 2018)شود همگانی می
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 ( Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes, 2018علم باز )  تعریف. 1 نمودار

و روشنی نسبت    مشترک  این روندها هر کدام بر بُعد خاصی از این مفهوم اذعان دارند که به درک

این دیدگاه در جامعه علمی،   انجامد.تجارت، سیاستگزاران و عموم می  دنیای  به علم باز میان جامعه علمی،

چهارچوب توسعه  به  نظری  منجر  دانشهای  دیدگاه  چهار  از  باز    دانش   دسترس،  در   دانش  شفاف،   علم 

به طراحییافته میتوسعه ـمشارکتی  دانش  و   مشترک، نگاه سیاستگزاران  از  از سوی دیگر،    توسعه  و   شود. 

  استقرار   در  تسریع   باعث   که  مواردی   یا  سیاستی در ارتباط با بودجه   های مفید توصیه  و   اعتماد،   قابل  کارآمد،

میمی  نوآوری   و   پژوهش  های سیستم  تقویت   و باز    دانش منجر  از   شود.شوند  باز    و   تجارت   دیدگاه   علم 

  سازوکارهای  چاپ، حق نوآوری شامل  و پژوهش مدیریت بسیاری را در  هایها و چالشفرصت  شهروندی

  دیجیتال،   هایزیرساخت  شهروندان،  مشارکت  دانش،  انتقال  هایتجاری، مکانیسم  هایمدل   ترفیع و ارتقاء،

 ارزیابی  یا  نوآوری  و  پژوهش  بودجه  انتشار،  هایمدل   ها،داده   عادالنه  گذاری اشتراک  به  کیفیت،  تضمین

  و   پایدار  مسئوالنه،  هاینوآوری   و  هاپژوهش  برای  محرکی  تواندمی  نگاه   این.  همراه داردپژوهش به   نتایج

 نتایج،  به  دسترسی  همراه شفافیت،پژوهش را به  چرخه  باشد. بنابراین، علم باز تمامی عناصر در  گرایانهانسان 

 . (Cook, Lloyd, Mellor, Nosek, & Therrien, 2018) گیردپژوهش در برمی فرایند و  محتوا

راهی  باز  تسریع می  فراهم  علمی  تحقیقات  در   اعتمادیبی  اصالح  به   کمک  برای   علم  و    کند 

 & Masuzzo)  شوددر سایه آن حاصل می  جامعهنفع عموم    به  آنها  تبدیل  و  اکتشافات  های علمی،پیشرفت

Martens, 2017).   انسانی   منابع  باشد،  دسترس همگی  در  آزادانه   مطالب،   و   هاداده   انتشارات،  اگر مالی و 

 بسا تسریع فرایند پژوهش شود، و نیزها و چهروش  فراگیری  باعث   کمتری برای اجرای پژوهش نیاز است که 

 . (Smith & Makel, 2019)گیرد  قرار افراد دسترس در  تولیدات پژوهشی بیشتری
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شود که  به یک واقعیت بدل می  2030( علم باز در سال  2016)  1بینی کمیسیون اروپا بر اساس پیش 

دهد. در این وضعیت  های نوین پژوهشی و اکتشافات را در سراسر جهان ارائه میطیف وسیعی از فرصت 

  دانشجویان   خصوصی،  و  پژوهشی، دولتی  گذارانسرمایه  تحقیقاتی،  مؤسسات  ناشران،  شهروندان،  دانشمندان،

 یک  گذاری منابع خود دراشتراک  به حال  در  جهان  سراسر  از  هاییشرکت  مچنینه  و  آموزش  متخصصان  و

به   و  مجازی  فضای بود  2آزمایشگاه  نام   همگانی  سال  پیش   .خواهند  در  است  شده  از   2030بینی  بسیاری 

بستر و  اتخاذ  را  مبحث  این  در  جدید  قوانین  از  بسیاری  التین  آمریکای  و  آسیایی  آفریقایی،   کشورهای 

 را برای تبادل دانش در مقیاس جهانی فراهم کنند.  مشترکی

مثابه  را به گردد که آن میالدی برمی  70بر علم باز به دهه    تمرکزرسد اولین منابع مرتبط با  به نظر می

با محوریتِ  طالعات متعددی توسط پژوهشگران  م  پس از آن،  .(Chedd, 1973)پلی بین علم و جامعه دانستند  

ت که ترازخوانی باز و غیره انجام شده اسها مرتبط با آن نظیر منابع باز، دسترسی آزاد، هم علم باز و شاخص

 علم  هایشیوه  از  استفاده  چگونگی به ها شود. برخی پژوهش ر اشاره میصورت مختصدر ادامه به اهمِ آنها به 

اند، و برخی پرداخته  وپرورشآموزش  علم باز در  مطلوب در اجرای   اهداف   و   فواید   آن،   های ارزش  همگانی،

به آن  از  همکاریدیگر  برای  بستری  داده عنوان  مشارکت  و  آنالین  علمی  کرده های  یاد  باز  علم  اند  های 

(Karmanovskiy, Mouromtsev, Navrotskiy, Pavlov, & Radchenko, 2016).  از سوی دیگر، گروهی

به نقش پررنگ ابزارهای علم همگانی،   (Kraker, Leony, Reinhardt, & Beham, 2011 )ها  از پژوهش

، و یا اینترنت و وب، در آموزش الکترونیکی اشاره داشتند و تأثیر (Chigwada, 2020)ها  همچون کتابخانه 

و    2در این راستا، به اهمیت وب    های پژوهش پررنگ دیدند.ها و روشافته را در انتقال بهتر، بازتولید یآن

های تازه اشاره نیز پرداخته شده است، و کاربستِ چنین رویکردی در علم را  ایجاد ایده   در  3نوآوری آزاد 

 ,Tacke)  انددانسته سمینارهای علمی    متضمن پیشرفت آموزش و پژوهش و ارتقاءِ فهم جامعه از مقاالت و

 ,Nosek, Alter, Banks, Borsboom, Bowman, Breckler, Buck ) مطالعات  . همچنین، در برخی  (2010

Chambers, Chin, & Christensen , 2015 )   تأکید اینکه   با  از علم همگانی، دلیل عمده عدم   بر  حمایت 

به    جامعه علمی بر جنبه روایی دستاوردهای علمی است،  یاهمیتکم های  تمام داده به عدم دسترسی عموم 

 .شده استتعیین  د تولید علم شدن فراینبرای عمومی استاندارد هشت   اشاره، وپژوهش 

دلیل عدم    علم از مباحث دیگری است که بر آن تأکید شده است و   شدن های باز  مطالعات برانگیزه 

 
1. The European Commission (EC) 

2. The Lab 
3. Open Innovation 
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 ,McKiernan, Bourne )   اند دانسته مزایا و تأثیرات آن    را فقدان آگاهی از علم  باز کردن  جامعه علمی به    تشویق 

Brown, Buck, Kenall, Lin, McDougall, Nosek, Ram, & Soderberg, 2016 ) .    در این محور، در مطالعه

متمرکز و  علم باز    در مورد سنجش سیاستگذاری دولت    بر  ( 2016)   1ِلوین، لئونلی، وکوسکا، کاِسل، و دوپری 

  ، های علمی، ماهیت دیجیتالی پژوهش پذیری رشته رقابت   دهنده علم باز پایگاه اطالعاتی مناسب، فاکتور شکل   9

ها و راهنماها  مدل   ، همکاری با صنعت و تبلیغات   ، ای در پژوهش ساختار حرفه ،  نظام اعتبارگذاری بر پژوهش 

های دولت بر علم گذاری وجود سیاست   و ،  دیدگاه دولتی بر وضعیت و نقش دانشگاه   ، نوی برای مالکیت مع 

 . ( Levin, Leonelli, Weckowska, Castle, & Dupré, 2016 ) تعیین شده است    همگانی 

در مطالعاتی چون دن مفاهیم علمی، محور دیگری  موضوع »آموزش علم باز« و تشویق به همگانی کر

ها، و محیط دانشگاهی بوده است که نیازمند توجه پژوهشگران در تمامی مقاطع علمی، رشته  (2018)  2پری

طلبد،  گذاران علمی را میو غیردانشگاهی است، تغییرات عمیق در فرهنگ و دیدگاه پژوهشگران، و سرمایه

های جدید در تغییر نگرش پژوهشگران احساس ها و روش کارگیری سیاستو از همین جهات ضرورت به

 بررسی  هدف  با ی را( پژوهش2019)  3کیرنان، موراسل، و مکنیآلپر  . در این راستا،(Perry, 2018)شود  می

  های علمی با تکیه بر حمایت از دسترسی باز توسط ایشان، در دانشگاه جذب هیئت  و   ارتقاء   فرایند   اسناد و 

علمی از این رویکرد بودند، در حاکی از حمایت اعضای هیئت ها  انجام دادند و یافته  کانادا  و  متحده ایاالت

 هاییدانشگاه   بودند. لذا،  کرده   های خود به دسترسی باز اشاره در سیاست  ها دانشگاه   از  درصد  5  که، تنهاحالی

 ارزیابی  نحوه   تغییر  جهت  در  باید  بخشند  در همگانی کردن علم تحقق  را  خود   عمومی  رسالت  خواهندمی  که

 .(Alperin, Morales, & McKiernan, 2019)کنند  تالش علمی خودد انگیزه اعضای هیئت و ایجا

صورت جامع و با در نظرگرفتن های اطالعاتی ایران تاکنون پژوهشی که بهها در بانکرصد پیشینه

صورت پرداخته باشد، صورت نگرفته است و در ایران، علم باز به موضوع های علم باز به این تمامی شاخص

شده است. از سویی، مطالعه    تک شاخصی و با تکیه بر موضوعاتی چون دسترسی باز یا دگرسنجی بررسی

نشان میپیشینه  از یکها  باز  به  دهد مطالعات در زمینه علم  باز و  اه   و  بسترها، مفاهیم، فوایدسو  داف علم 

اشاره   و تأثیر آن بر رویکرد سنتیباز    های انتشارسیاستآن در جوامع علمی مختلف،    از  استفاده   هایشیوه 

نسبت به این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.    جامعه علمیرویکرد    ها ودارند و از سوی دیگر نقش دولت

بیشتر مبح نظر میاز سوی دیگر، به  باز مورد توجه قرار گرفته است و به  رسد در این موضوع  ث دسترسی 

 
1. Levin, Leonelli, Weckowska, Castle, & Dupré, 

2. Perry 

3. Alperin, Morales, & McKiernan 
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باز به یافتهموضوع علم  انتشار و ذخیره  تا  تولید داده،  )از  بر مباحث متعدد  های  صورت مفهومی جامع که 

دهد بررسی این حوزه همچنین، ادبیات پژوهش نشان می  پژوهش( داللت دارد، توجه زیادی نشده است. 

دانشی و اجتماعی  ساختار  منظور بررسیای به است و تاکنون مطالعه  مغفول مانده سنجی  علمی با رویکرد علم

 انجام نشده است.حوزه موضوعی  این

بر این اساس   ،بینـی کـردهـای آتـی را پـیشتـوان فعالیـتنگر مـیهای گذشته داده با بررسی آمار و   

توان تصویر جامعی ـه در موضوع علم باز میگرفتهای صورتعلمی و پیشرفت   مطالعاتِبا آگاهی از وضعیت  

حال در این موضوع  و از آنجا که تا به  داد   نمایش در این حـوزه    رشد علم، فناوری و نوآوری را از وضعیت  

انجام نشده است   انجـام  پژوهشی  بدون داشتن  این    در  شد. پژوهشگراناحساس می  آن ضرورت  موضوع، 

، ممکن است از مسیر بازیگران آنشناسایی  عدم حوزه و در نتیجه،    شناخت کـافی از نقـشه جامع علمی این 

وضعیت  کافی از    آشنایی و آگاهی،  لذاکاری شوند.  اصلی پژوهش خود، منحرف یا در این راه دچار دوباره 

مندان و پژوهشگران  های برجسته و پیشرو، برای عالقهنشریات معتبر و مرتبط، متخصصان و سازمانموضوع،  

 این حوزه علمی،  ی و تاریخیبر آن است تا روند تکامل موضوع  حاضر  پژوهش ت.  ضروری اس  این حوزه 

نویسندگی علم باز را بررسی نماید. با توجه به اهمیت علم باز در دنیای  واژگانی، و نیز همتحلیل شبکه هم

علم باز ارائه  تولیدات علمی حوزه پژوهشی  جامع از وضعیت    ی تصویر  کنونی، مسأله این پژوهش آن است تا

علم باز از ابتدا تاکنون چگونه بوده   موضوعیپژوهش شامل روند تاریخی    بر این اساس، سه پرسش  دهد.

علم باز چگونه است؟ تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان حوزه   تحلیل شبکه هم تألیفی مؤلفان حوزه  است؟

 .  طراحی شدندعلم باز چگونه است؟  

 

 روش شناسي
-بهره ای و  با روش کتابخانهی،  کم  ی رویکرد  اسنجی است که باز نوع کاربردی علم  این پژوهش

از   علمشاخصگیری  علمی  های  تولیدات  وضعیت  بررسی  به  باز  سنجی،  پایعلم  تا  ابتدا  سال  از   2019ان 

در   TITLE-ABS-KEY ("open science")استراتژی جستجویا، از  هداده   گردآوری برای  است. پرداخته  

  اهمیت از پژوهش اولیۀ  هایداده  گزینش سنجیبکتا هایپژوهش  استفاده شد. در  پایگاه استنادی اسکوپوس

  است بهتر دلیل همین به گذارندمی نتایج  و هایافته بر مستقیم تأثیر هاداده  این و بوده  برخوردار واالیی

 چلک، ی موسو  و  ،یلیسه  مقدم،یاریاسفندزاده،حسن )  باشند  برخوردار مناسبی جامعیت از اولیه رکوردهای

وسیع  .(1396 پوشش  جهت  به  دیگر،  سوی  استنادی  تر  از  کالریویت  پایگاه  پایگاه  به  نسبت  اسکوپوس 
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پژوهش آماری  جامعۀ  آنالتکیس،  تمامی   این  در   علمی  بروندادهای شامل  که  است  باز  علم  موضوع  در 

ه در پایگا  1979اند. از آنجائی که نخستین مدارک حوزه موضوعی علم باز در سال  اسکوپوس نمایه شده 

در نظر   2019، ماه ژوئن  تا زمان انجام پژوهش  1979استنادی اسکوپوس نمایه شده است، مدارک از سال  

افزارهای  نرم از استفاده  مقاله بود. با  1878  1دست آمده پس از پاکسازی داده های به گرفته شد. تعداد مقاله 

-شبکه هم  علم باز، تحلیل حوزه  موضوعی نقشه نمای ترسیم شامل مصورسازی 2ویور و گفی اس.  وی.او. 

 انجام شد.هم نویسندگی  اژگانی و و

 

 ها یافته

 روند تاریخي موضوعي علم باز از ابتدا تاکنون چگونه بوده است؟پرسش اول. 

مقاله در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. بیشترین    1878تعداد    2019تا    1979های  در طول سال 

، 1979مقاله و کمترین تعداد مقاالت مربوط به سال    108با    2019تعداد مقاالت تولید شده مربوط به سال  

حوزه  در علمی تولیدات رشد و پژوهش روندبا یک مقاله بود. به این ترتیب    2003و    1997،1998،  1985

 ای سیر صعودی چشمگیری است.علم باز دار

افزار گِفی استفاده شده است. در  برای تحلیل روند تاریخی موضوعات اصلی حوزه علم باز از نرم 

های  داده اند اشاره شده است.  ها مطرح شده جدول زیر تنها به سه موضوعی که در هر سال بیشتر در مقاله 

اصلی علم باز پرداخته شده است. اولین موضوع    موضوعات  بهبیشتر    2004دهند از سال  نشان می  1جدول  

 است.  Open Scienceتاکنون   2006بیشتر مقاالت از سال 

دومین موضوع پربسامد در این   های اصلی علم باز،عنوان یکی از مؤلفه به  Open Access موضوع 

های اصلی علم باز است، که یکی دیگر از مؤلفه   Open Dataتاکنون موضوع    2016ها است. از سال  سال 

پژوهش  توجه  مورد  موضوع  است.  جزء سه  این حوزه  در سال   Scholarly Communicationهای  تنها 

های اصلی  جزء سه موضوع مورد توجه بوده است. این در حالی است که این موضوع یکی از مؤلفه   2011

 علم باز است.

 
 

 

 
1. Data cleaning 

2. VOS Vaiewer and Gephi 
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 های علم همگانيش. روند موضوعي پژوه1جدول 

 موضوع سال موضوع سال

2004 Patents, open science, social 

networks 
2012 open science, data sharing, open 

access 

2005 Authorization, account 

management, attitudes 
2013 open science, cloud computing, 

reproducible research 
2006 open science, grid computing, 

science policy 
2014 open science, collaboration, 

methodology 
2007 open science, open source, grid 

computing 
2015 open science, open access, data 

sharing 
2008 open science, data sharing, 

bioinformatics 
2016 open science, open access, open data 

2009 open science, open access, open 

science grid 
2017 open science, open data, open access 

2010 open science, semantic web, 

web2 
2018 open science, open access, 

reproducibility 
2011 open science, grid computing, 

scholarly communication 
2019 open science, open data, 

reproducibility 
 

 . ميزان توليد علم باز بر اساس کشورها 2نمودار 

 

اند  را تولید کرده   1های موضوعی اشاره شده در جدول  کشورهایی که بیشترین حوزه   2بر اساس نمودار  

ایی بودن این حوزه مطالعاتی دارد که  ( نشان از میان رشته 3  نمودار )   موضوعی آمریکا و انگلستان هستند. تحلیل  

ت. در نقشه چگالی کشورهای فعال در  بیشترین تولیدات علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی اس
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 (. 1  شکل )   طیف رنگ قرمز مورد توجه هستند   این حوزه موضوعی نیز آمریکا و انگلستان در مرکز نقشه با 

 
 . نقشه چگالي کشورهای توليدکننده منابع علم باز 1شکل 

 

 
 . تحليل موضوعي علم باز 3نمودار 
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 علم باز چگونه است؟ مؤلفان حوزهتحليل شبکه هم تأليفي پرسش دوم.  

همکاری    ترین جلوه رسمی  و  های همکاری علمی استترین و مستندترین شکلاز ملموس  تألیفی  هم

مشارکت دو یا چند نویسنده در تولید یک   برهای علمی است که  تولید پژوهش  فکری میان نویسندگان در

تنهایی که یک فرد به   زمانی  تری در مقایسه با ال کمیت و کیفیت با  اثر که منجر به تولید بروندادی علمی با 

نماید،   منتشر  و  تولید  را  دارد  اثری  ب  عصاره )داللت  تولید علم، الزآنجاکه،  ا.  (1393ی،  ابائو  زمه هرگونه 

اطات علمی بتوان از این روش برای بررسی ارتان افراد است، می یاجتماعی مبرقراری نوعی پیوند فکری و  

شبکه هم نویسندگی پژوهشگران علم باز را بر اساس نویسندگان    2شکل    .یز بهره گرفتنمیان پژوهشگران  

دهنده یک نویسنده و پیوندهای موجود میان دو گره دهد. در این شبکه هر گره نشانکننده نشان میمشارکت

دهنده تعداد مقاالتی که هر ها نشان دهنده هم تألیفی آن دو نویسنده با یکدیگر است. همچنین سایز گره نشان 

نویسنده   1000  باشد. شبکه هم تألیفی پژوهشگران مورد نظر از نویسنده با سایر نویسندگان هم تألیفی دارد می 

دهنده درجه مرکزیت یا تعداد هم گره نشانپیوند( تشکیل شده است. اندازه هر) هم تألیفی  19352)گره( و  

 . (2 شکل)  تألیفی آن گره است

 
 . نقشه برچسب دار شبکه هم نویسندگي علم باز 2 شکل 

 
نرم  از  استفاده  با  نویسندگان  تألیفی  هم  شبکه  چگالی  مینقشه  نشان  ویور  اس  او  وی  دهد  افزار 

نزدیک  بیشتری دارند در فاصله  با هم ارتباط علمی  تر و آنهایی که ارتباط علمی کمتری نویسندگانی که 

قرار   فاصله دورتری  تعداد  دارنددارند در  اساس  بر  نویسنده  هر  نقشه چگالی  این  تعداد  . در  مقاالت وی، 



 171 ... مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه                                                         1399 زمستانپاییز و ، 2، شماره  10سال 

 

گردد. همچنین قرار گرفتن یک نویسنده در مرکز نقشه چگالی نویسندگان مجاور و اهمیت آنها مشخص می

ترتیبنشان  این  به  است.  نویسندگی  هم  شبکه  در  نویسنده  آن  اهمیت    ,.Lewis C.    Gunn W  دهنده 

Bockelmzan B., (.3 از بیشترین اهمیت در نقشه چگالی برخوردارند )شکل 

   
 . نقشه چگالي شبکه هم تأليفي نویسندگان علم باز 3 شکل 

 

نویسندگان  تألیفی  هم  شامل    19از    شبکه  که  شده  تشکیل  و    13خوشه  بزرگ  خوشه    6خوشه 

شبکه  کوچک این  خوشه  بزرگترین  بود.  را    30تر  تألیفی  هم  مقاالت  تعداد  بیشترین  که  داشت  نویسنده 

دهنده وزن چگالی نشان  آبی  قرمز تا  های نویسندگان مشارکت علمی داشتند. طیف رنگاند و با سایر  داشته 

تر هایی از نقشه که افراد قدرتمند و مرکزیدهنده شبکه است. در بخش بیشتر تا کمتر نویسندگان تشکیل 

  و   ,.Lewis C.  Gunn W., Bockelmzan B  حضور دارند، چگالی آن قسمت نیز بیشتر است. بر این اساس

Sharma N.  .بیشترین میزان چگالی را در شبکه هم تألیفی داشتند 

ها و مؤسسات، نقشه چگالی شبکه ترسیم شده  دانشگاه  منظور بررسی ساختار شبکه هم نویسندگیبه 

مشخص است مؤسساتی که با هم ارتباط علمی بیشتری دارند در   4گونه که در شکل  (. همان4شکل  ) است

اند. در این نقشه  یی که ارتباط علمی کمتری دارند در فاصله دورتری نمایش داده شده تر و آنهافاصله نزدیک
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مقاله نشان داده شده است. بر این اساس   25شبکه هم تألیفی مؤسسات همکار با پژوهشگران علم باز دارای  

بیشتری نسبت    مرکز دارای روابط  1000مرکز قابلیت همکاری داشتند که از این تعداد    3188سازمان    4669از  

در  University of Wisconsinدر انگلستان و  Mendeley, London, United Kingdomبه سایرین بودند. 

ها در شبکه هم تألیفی مؤسسات دهنده اهمیت این سازمانآمریکا در مرکز نقشه قرار گرفته است که نشان 

رنگ  طیف  همچنین  آبی  قرمز  هایاست.  بیش  تا  چگالی  وزن  مؤسسات نمایانگر  کمتر  چگالی  وزن  تا  تر 

 دهنده شبکه است. تشکیل

 

 
 ها و مؤسسات همکار در حوزه علم باز دانشگاه  نقشه چگالي شبکه هم تأليفي .4 شکل 

 
 تحليل شبکه هم رخدادی واژگان حوزه علم باز چگونه است؟ پرسش سوم.  

مفهومی یک حوزه تحقیقاتی اســـتفاده  ها برای مطالعۀ ســـاختار  رخدادی کلیدواژه مطالعات هماز  

 رخدادیِ  های علمی، توسط نمایش بصری همشود. هدف اصلی این تکنیک نشان دادن روند توسعۀ زمینهمی

حوزه واژگانی  نقشه هم  5شکل    . (1395ی،  زیخورمک یب  و،  زاده یمک  ی،حاضر)  کلمات در مجموعه اسـت 

 دهد. علم باز را نشان می

افزار امکان در این نرم افزار وی او اس. ویور مجهز به امکان تحلیل هم رخدادی واژگانی است.  نرم
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های عنـوان و چکیـده متـون وجـود دارد. در تحلیـل واژگانی بر مبنـای کلیدواژه رخدادی    ترسیم نقشه هم

رخدادی برای    شود. در ایـن تحقیـق حـداقل همها تعیـین میه رخدادی برای کلیدواژ  واژگانی آستانه هم  هم

  آستانه با در نظرگرفتن    .ها(به جهت کاهش نادیده گرفتن برخی کلیدواژه )  است در نظر گرفته شده    1هر واژه  

مـورد   واژه را در عنـاوین مـدارک  4445افزار تعـداد  های مـورد بررسـی، نرم رخـدادی فـوق بـرای واژه   هـم

  به  واژه   969  واژگانی  نقشه همهای نامرتب  ها و حذف واژه سازی واژه . پس از نرمالمطالعـه، شناسایی نمود

نرم او اس ویورافزار  کمک  )   وی  نقشه است که    شایان ذکر(  5  شکلترسیم شد  های بر اساس فاصله،  در 

دهد و ضـخامت  دست نمیکه در آنها فاصله بین مفاهیم، اطالعاتی به ـ  های بر اساس گرافبرخالف نقشه 

شود و فاصـله بـین مفـاهیم در خطـی رسـم نمی  ـ دهدخطـوط اسـت کـه میزان روابط بین مفاهیم را نشان می

نشان  که  است  نقشه  بـی سطح  ارتبـاط  دایره دهنده  کـوچکی  و  بزرگـی  همچنـین،  اسـت.  مفـاهیم  ها، ن 

شود، بیشترین  الحظه میم 5شکل دهنده میزان دانش موجود در مورد هر مفهوم است. همانگونه که در نشان 

موضـوعات    تمرکز روی  بر  ترتیـب  به  مطالعه  مورد   و   open access  ،data sharing  ،big dataمتونِ 

reproducibility  ایـن بـدان جهت است که آنها دارای دایره بزرگتری نسبت به بقیه مفاهیم هستند  . باشدمی.  

 open  و  open source software  ،open scholarly journal  های مفاهیمی همچـونهمچنین کوچکی دایره 

processes خوبی نسبتاً پراکندگی از نقشه سطح در مفاهیم .ها دارداین حوزه   نشان از فقر مقاالت علمی در 

 موضوعات به  حوزه  این  مقاالت تألیف حوزه علم باز در مؤلفان  که است آن بیانگر مسئله  این  برخوردارند.

 .اند پرداخته  مختلفی و متنوع

 open  و  open access  ،scholarly communication  های اصلی علم باز که ، مؤلفه5  شکلبر اساس   

data    هستند (EuropeanCommission, 2016 )    با ترتیب  هم   86و    30  ،107به  نقشه  رخداد  در  واژگانی، 

رابطـه بین مفاهیم را    ،سایر مفاهیمفاصله نسبی هر مفهوم تا  ها  در تحلیل این نقشه   گفتنی است،حضور دارند.  

در نقشه    .است  دو مفهوم  بینمیزان ارتباط    تأثیر و  نشانگرنزدیکی و دوری مفاهیم  کند، همچنین  نمایان می

  Reproducibilityنزدیک به مفهوم    Open Accessواژگانی مؤلفان علم باز اگر مفهوم  نمای برچسب دار هم

 Open Accessاما بین    توجه شده است   یکدیگر   ن موجود، به اثرات آنها برست که در متوا  بـه این معنا است،  

در ادبیات موجود به اثرات این مفاهیم بر یکـدیگر   دهدفاصله بیشتری است که نشان می  Collaborationبا  

 .کمتـر توجه شده است
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 واژگاني مؤلفان علم باز بر اساس نمای برچسب دار . نقشه هم5شکل 

 

 واژگان رخدادی  هم باشد. نقشهمی خوشه  یک معرف رفته کار به  هایرنگ  از  یک هر نقشه  این در

باز  حوز در علم  شامل    .نمایدمشخص می را خوشه 62ه  خوشه  خوشه    واژه   31بزرگترین  این  در  است. 

 openدر ایـن خوشـه مفـاهیمی همچـون  است.    open access  ایی که دارای بیشترین تکرار بودکلیدواژه 

access network  ،open education  ،open governance  ،open dataset   و open knowledge    ارتباط

 .دهنده نزدیکی مباحث آنها به یکدیگراستنزدیکتری با هم دارند و ایـن نشان 

 

 نتيجه 

موضوعی و آگاهی از چگونگی انتشار مدارک علمی در زمینه موضوعی علم باز   هایحوزه بررسی 

ای  های موضوعی پایگاه اسکوپوس، علم باز را در خود جای داده است زیرا آن حوزه داد اکثر حوزه   نشان

ای است. از سویی، اغلب مدارک علمی علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی نمایه  رشتهمیان

 ,Kraker et al., 2011; Levin et al., 2016; Tacke)های دیگر  شده است که بخشی از آنها همانند پژوهش
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شود. از سوی دیگر مدارک  های اینترنتی مربوط میی اطالعات علمی در وب و شبکه ریپذبه دسترس  (2010

باز در توس به اهمیت علم  های علمی، و روند اقتصادی اشاره گذاریعه و بهبود سیاستعلمی بسیاری هم 

-های پژوهشگران در این حیطه مربوط به آموزش آزاد و دسترسای از فعالیت کردند، و نیز بخش گسترده 

 . (Perry, 2018)شود  پذیری متون آموزشی می

از بررسی جزئیات     داد  نشان  موضوعی  از    27مجموع    روند  بیش  و  موضوعی  زیر حوزه    300حوزه 

های علمی متفاوتی  بندی مدارک در نظر گرفته است، این موضوع در حوزه موضوعی که اسکوپوس برای تقسیم 

درصد( بیشترین درصد    14درصد( علوم اجتماعی )   18مطرح شده است، لیکن زیرحوزه موضوعی علوم کامپیوتر ) 

درصد( و علوم    8های علمی دیگر همچون بیوشیمی ) مدارک علمی این حوزه را در خود جای داده است. حوزه 

دسترسی باز به    سه مؤلفه علم باز های بعدی قرار گرفتند. همچنان که پیشتر اشاره شد،  درصد( در رتبه   6)   اعصاب 

بررسی تاریخی موضوعی علم باز نشان داد دسترسی    گیرد. های باز را در برمی داده انتشارات، ارتباطات علمی باز و  

بر اساس    است. دسترسی باز   2019حوزه تا سال    های باز جزء سه موضوع مورد توجه پژوهشگران این باز و داده 

های باالتری نسبت به سایر مفاهیم بود. دسترسی باز به انتشارات شامل شش  واژگانی علم باز دارای رخداد شبکه هم 

انتشارات  پیش   دسترسی   با   مؤلفه  بسترهای   آزاد،    برای   پژوهشی   حامیان   های جایگزین، سیاست   انتشار   انتشارها، 

بر اساس    دسترسی باز است.   قبال   در   پژوهشگران   دسترسی باز و رویکرد   برای   نشریات   های سیاست   دسترسی آزاد، 

ها مورد توجه قرار گرفته است. داده باز  نقشه هم رخدادی واژگان این مفهوم )دسترسی آزاد( بیش از سایر مؤلفه 

  بدون   آنالین،   صورت هایی هستند که به داده با،    های داده در خوشه دسترسی باز ارتباط نزدیکی با این مفهوم داشت.  

  استفاده   استفاده،   مورد   توانند باشد می   شده   گذاشته   اشتراک   ذکر و به   داده   منبع  چنانچه   هستند و   دسترس   در   هزینه، 

هستند، که طبق شرایطی بدون هزینه در    1ها ها مربوط به دولت گیرند. برخی از این داده   قرار   توزیع مجدد   و   مجدد 

  پردازش آنها   که   عظیم هستند  های داده  از   ای مجموعه   2های همگانی گیرند. در این میان کالن داده قرار می اختیار 

بر اساس تحلیل داده . موضوع داده ( Galaxy, 2018) است    دشوار   بسیار  باز که  این پژوهش جزء سه  های  های 

،  های پژوهشی داده های  واسپارگاه کنون بوده است دارای سه مؤلفه  های علم باز تا موضوع مورد توجه پژوهش 

  های داده   رویکرد پژوهشگران در قبال اشتراک داده است. اگر و    های حامیان پژوهشی برای اشتراک داده سیاست 

  سرعت  بر   و   کنند  تصحیح   یا  تکثیر   را   قبلی  های یافته  که  دارند  را  فرصت  این  دیگران   گیرند،   قرار   دسترس  در  خام 

  اطمینان   برای   پژوهش   های داده   گذاری اشتراک   با وجودی که به .  ذارند بگ   تأثیر   آینده   تحقیقاتی   اقدامات   کارایی   و 

 
1. Open Government Data 
2. Open Big Data 



 1399و زمستان  زیی، پا2، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    176

 

  اطالعات   اشتراک   اجرای   و   تسهیل   در   مهمی   نقش   توانند می   ناشران   ضروری است و   علم   تکرارپذیری   و   شفافیت   از 

رویکردهای    و   اند نکرده   اجرا   را   ها داده   اشتراک   های سیاست   نشریات هنوز   از   بسیاری   حال،   این   با .  باشند   داشته 

  هایی روش   مورد   در   خاصی   راهنمای   ها داده   اشتراک   های مشی خط   متفاوتی در نشریات وجود دارد. همچنین بیشتر 

دهند. در حال حاضر،  نمی   است، ارائه   مجدد   استفاده   قابل   و   دسترس   در   حداکثر داده   حاصل شود   اطمینان   که 

هستند، که نقشی کلیدی در فرایند پژوهش و ارتباط  علمی    های پژوهش   اشتراک   اصلی   و   فعلی   نشریات شیوه 

ها را  داده   گذاری اشتراک   به   الزامات   تأثیرگذار   و   بزرگ   ناشران   نشریات و   از   کنند. بسیاری پژوهشگران را ایفا می 

 ,Vasilevsky, Minnier, Haendel)   4سلطنتی   انجمن   و   3علوم   ملی   کتابخانه   ، 2، نیچر 1ساینس   جمله   از آن   دارند و 

& Champieux, 2017 )    .که   است   داده   حامیان پژوهش انگیزه   از   بسیاری به    شد   گفته   باال   در   که   مزایایی هستند  

  مدیریت   برنامه   است   شده   موظف   ( 2016)  5علوم   ملی   بنیاد   ، 2011  سال   از   قرار دهند.   عموم   دسترس   را در   ها داده 

  پژوهشگران   سایر   پژوهش با   منابع   و   اصلی   های گذاری داده اشتراک   به   چگونگی   و   دهد   ارائه   ای را طراحی و داده 

-انجمن   که   کرد   صادر   را   ای نامه تفاهم   سفید   کاخ   فناوری   و   علوم   دفتر   2013  سال   در   . ( NSF, 2016)   سازد   را مستند 

یاری رساند    فدرال   بودجه   با   ها پژوهش   نتایج   دسترسی باز به   از   اطمینان   برای   هایی برنامه   تهیه   را در   مربوطه   ای ه 

 (House, 2013 )  . های داده   به   عمومی   دسترسی   اروپا   تحقیقات   دسترسی باز شورای   های دستورالعمل   این،   بر   عالوه  

باز باشند    شده   تولید   های داده   کلیه   این است که   2020  6فرض برنامه هوریزون و پیش   کند، می   پشتیبانی   پژوهش را 

 (EuropeanCommission, 2016 ). 

های اصلی علم  عنوان یکی دیگر از مؤلفهارتباطات علمی باز به   در این میان نتایج نشان داد موضوع 

جزء سه موضوع اول بوده است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در شبکه هم    2011باز تنها در سال  

نیز رخداد کمتری را نسبت   باز و داده به دسترسواژگانی  -های آن شامل همهای باز دارا است و مؤلفه ی 

سلب    و  دگرسنجی، اصالحات  بستر  از  ه آزاد، استفاد  ترازخوانیهم  برای  نشریات  هایترازخوانی، سیاست

واژگانی نیز نتایج دور از انتظار مقاالت نیز فاصله بیشتری با این دو واژه دارد. لذا با توجه به نقشه هم  اعتبار

های علمی از طریق شبکه متخصصان و از انتقال اطالعات و نتایج فعالیت » توان ارتباطات علمی را مینیست.  

های پژوهشی پژوهشگران از سوی همکاران علمی ها و فعالیت ینی و ارزیابی این یافتهنظام بازب  ،سوی دیگر

 
1. Science 
2. Nature 
3. PLOS 
4. The Royal Society 
5. The National Science Foundation (NSF) 
6. Horizon 
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  تنها نه   مردم،  و عموم   خود   همتایان  با   تعامل  نحوه   دانشمندان،   آگاهی از عملکرد  .(1372  ی، می)ابراه«  دانست

  و   علمی  اطالعاتی  منابع   توسعه  در  بلکه  است،  توجه  جالب  افراد  سایر  و   شناسانعهجام  شناسان،مردم  برای

نتایج    وب دسترسی باز به اطالعات در  .  (Cronin, 2003)تأثیرگذار است    نیز   اطالعات   پشتیبانی   هایسیستم

  ، کی، مکانی و زمانی از سر راه ارتباطات علمیحذف موانع فیزی  : است   برداشته را برای ارتباطات علمی در  ی  مهم 

برقراری ارتباط علمی برای پژوهشگران و پژوهشگران با استفاده از شبکه اینترنت و با استفاده از منابع  تسهیل  

افزایش سرعت ارتباطات  ،  و آثار مشابه ها  پژوهش افزایش گستره آگاهی پژوهشگران از سایر  ،  دسترسی آزاد 

و سوی تحقق خرد جمعی با ایجاد ارتباطات پایدار و    سمت به حرکت  و    ، وضیحات پیشین علمی با توجه به ت 

 .( 1390  ، ساز )زره   و شناسایی افراد متخصص در هر حوزه تخصصی   ، پژوهشگران   ، مستحکم میان دانشمندان 

را بیشتر  یجاد ارتباطات رسمی و غیررسمی میان دانشمندان  اهای جدید انتشار منابع علمی  ابداع روش

قابلیت    ، اطالعات هستند  آرشیوی  خودالگوهای جدید نشر الکترونیکی نیز که بر پایه    کرد. در همین راستا

یده از پیش گرد  ترارتباطات علمی وسیع  گستره   بر این اساس  .اندتحول در ارتباطات علمی را پدید آورده 

و    2016های  در سال  2011است. با این وجود در عرصه پژوهش علم باز جامعه مورد بررسی غیر از سال  

( ضمن بررسی منابع موجود در حوزه دسترسی 2009) 1اند. فراندسن بسیار محدود به این مهم پرداخته 2018

جنبش دسترسی باز سبب  رسد  ها به نظر نمیمزیتوجود تمام  باز و ارتباط علمی به این نتیجه رسید که با  

زعم وی  حال، به   این  با  کند.را آشکارتر می، بلکه فرایند مختلف آن علمی شده است  ارتباط  کارکردتغییر در  

  مورد   بیشتر  هاپژوهش   و   ها،تخصص  ها،رشته  برخی  ارتباط، در  برقراری  برای  ابزاری  عنواندسترسی باز به

  رشد  حال در  علمی ارتباط سیستم نشریات دسترسی باز در نفوذ   دهدمی نشان  همچنین مطالعات . است عالقه

این رشد در همه رشته.  است نیست و مقدارهر چند  های مختلف علمی و  در حوزه   آنو عمق    ها یکسان 

دی  شناسی، علوم رایانه و فیزیک کاربر، ژنپزشکی  زیست  همچونهایی  در حوزه .  پژوهشی متفاوت است

های موضوعی بر همان نظام  رخی از حوزه ب  .ها اهمیت یافته استسازی و انتشار داده فرآیند پردازش، ذخیره 

اعتماد دارند که این امر به عواملی   هانظام بیش از سایر    شده   داوری سنتی نشر خود از جمله نظام انتشارات  

کثرت علمی،  جامعه  تصدیق  ماهیت  میزان  همچون  و  محتوایی  روشگرایی  در  شفافیت  و  و  قطعیت  ها 

ای اعتماد کرده و به  فیزیک کاربردی، بیشتر به فناوری رایانهها مانند  برخی از حوزه   .بروندادها بستگی دارد

های  اند. تعداد کمّی از حوزه های جدید فناورانه اقدام کرده های پژوهشی خود با استفاده از قالب انتشار داده 

های مختلفی ، جنبش دسترسی باز را تبلیغ کرده و در این راستا، طرحپزشکی  یست زویژه در علوم  موضوعی به

 
1. Frandsen 
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دسترسی باز . نهایت اینکه  (1390  ،ساز)زره   انداندازی کرده همچون آرشیوها و نشریات دسترسی باز را راه 

مراحل  امکان  و   کندمی  فراهم  علمی  مطالعات  برای   را   جدیدی   های فرصت   عملکرد  مختلف  تحلیل 

 سازد، بنابراین توجه به این مهم در ارتباطات علمی الزامی است.میسر می را  پژوهشگران

با رشد همراه  بررسی روند تاریخی علم باز نشان داد تولید منابع علم باز همواره روند صعودی داشته و    

تعداد مقاالت با افتی ناگهانی مواجه شد، ولی بعد از آن روند صعودی خود را از    2013است، البته در سال    بوده 

رود در پایان این سال روند صعودی  مدرک به اوج خود رسید. انتظار می   400که با بیش از    2019سرگرفت، تا سال  

است.    درصد از منابع را تهیه کرده   40مدرک،    800. آمریکا با  ( 4ودار  مقاالت در این حوزه همچنان ادامه یابد )نم 

های دوم و سوم قرار دارند. کانادا و ایتالیا  مدرک( در رتبه   202مدرک( و آلمان )   301بعد از این کشور، انگلستان ) 

ز مدارک در حوزه  کشور مذکور در مجموع بیش از نیمی ا   5اند.  درصد در تولید منابع نقش داشته   6و    7به ترتیب  

اند و باقی کشورها نقش به مراتب کمتری داشتند. الزم به ذکر است که ده کشور اول پرکار  علم باز را تهیه کرده 

طور کلی  مدرک همگی از قاره امریکا و اروپا بودند و به   80مدرک و ژاپن با    93در حوزه علم باز غیر از استرالیا با  

ضوع پرکارتر بودند. از ایران هیچ مدرکی در پایگاه اسکوپوس در این موضوع  کشورهای این دو قاره در این مو 

  بوم زیست  رسد به نظر می .  دارد   قرار   باالیی   پویایی   سطح   دهد علم باز در نشان می   ها به ثبت نرسیده است. پیشرفت 

  درگیر   که   است   مشترک   اقتصاد   یا   مشارکتی   رویکردهای   تأثیر   تحت   شدت   به   که   است   ظهور   حال   در   جدیدی 

-روش   طریق   از   شده   منتشر   مطالب   پیوند   ساز زمینه   تواند می   نشریات   مفهوم دسترسی باز در   هستند،   علمی   ارتباطات 

 . ( Kunst & Degkwitz, 2019)   باشد   جدید   کاماًل  های 

 
 2019. روند تاریخي منابع علمي توليد شده در حوزه علم باز از ابتدا تا 4 نمودار

های بعد فعالیت  آید در سال ، به نظر می2013یک فرود موقت در سال بعد از   طور که بیان شدهمان

 1مرکز علم باز  گیری داشته است، که تأسیس مؤسسات متمرکز بر علم باز چوندر این حوزه پیشرفت چشم
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اغلب در سال 2012در    1انگلستان باز    ، مرکز داده 2013در   فعالیت خود را آغاز    2013و    2012های  ، که 

آید تأسیس این مؤسسات ها باشد. به نظر میتواند دلیل عمدۀ رشد ناگهانی مقاالت در این سالکردند، می

،  (David, 2004)فعال در تشویق و هدایت نویسندگان به گام نهادن در این راه، افزایش فعالیت پژوهشگران  

 و انتشار مقاالتشان در این حوزه نقش بسزایی داشته باشد. 

همچنین کشورهای تأثیرگذار در نگارش مدارک علمی حوزه پژوهشی علم باز نیز بررسی شد و مشخص  

طور جدی  هایی که به این حوزه علم باز بودند. اولین سازمان شد که آمریکا و انگلستان تأثیرگذارترین کشورها در  

فعالیت در حوزه علم باز را آغاز کردند نیز از این دو کشور و افراد تأثیرگذار و پرکار در این حوزه نیز اغلب از  

اسکوپوس نیز دور از  های امریکا بودند. از همین جهت حضور غالب مقاالت با زبان انگلیسی در پایگاه  دانشگاه 

انتظار نبوده است. با توجه به اینکه هیچ مدرکی از کشور ایران در اسکوپوس در حوزه علم باز نمایه نشده است،  

های  اند و از آنجا که تأسیس مراکز و سازمان آید نویسندگان ایرانی توجهی به این حوزه مهم نداشته به نظر می 

شورهایی مثل امریکا و انگلستان همگام با رشد انتشار مقاالت در این حوزه  های علم باز در ک متمرکز بر فعالیت 

تواند باعث افزایش فعالیت  توسط نویسندگانشان داشته است، و اینکه تشویق و ترویج فعالیت در حیطه علم باز می 

چنین مراکزی    شود پیشنهاد می   ، ( McKiernan et al., 2016; Perry, 2018) و توجه پژوهشگران در این حوزه شود  

طی  ؛ و  ( Levin et al., 2016) های دولت نیز به همین سمت سوق داده  گذاری در ایران نیز تأسیس شود و سیاست 

 آن به اهمیت فعالیت پژوهشگران در حوزه علم باز اشاره شود. 

تحلیل     راستا  همین  هم در  هم شبکه  شبکه  دارای  که  نویسندگانی  داد  نشان  پژوهشگران  -نویسندگی 

نویسنده پر تولید حوزه هم بودند. در این    10تری هستند بر اساس تحلیل پایگاه اسکوپوس جزء  نویسندگی قوی 

ید  درصد از منابع این حوزه را تول   Levshina19 /0   و   درصد   Bockelman B.  02 /1درصد،    Gunn W.    12 /1 میان 

  روی   بر   تأثیرات متفاوتی   هم نویسندگی   بردهای   راه   داد   نشان   2کوژابکو   در همین زمینه نتیجه پژوهش   اند. کرده 

  همان محقق   اغلب   کند می   عمل   محققان   سایر   میان   واسطه   یک   عنوان به   که   پژوهشگری   و   اند داشته   علمی   وری بهره 

 ( 1397  ی، جولنگرود رحق ی م   و   ی چمازک نژاد ی )عل   است   بررسی   مورد   حوزه   در   پرتولید 

حوزه موضوعی علم باز با   دانش ساختار مشابه، ایمطالعه در شودمی  های آتی پیشنهادبرای پژوهش

نویسندگی، بر اساس واژگانی، هم استنادی مدارک، تحلیل همهم مؤلفان، استنادی تحلیل هم سنجیفنون علم

ن به پژوهشگران  بتوانند بر اساس نتایج آ کشور علمی مدیران و گذاران شود تا سیاست بررسی مدل نفوذ علمی
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 پرنفوذ این حوزه توجه ویژه نمایند. 

پیشنهاد  این برتر پژوهشگران آثار این موضوع،  به عالقمند ایرانی پژوهشگران شودمی همچنین 

های  رشته نمایند. از سوی دیگر، نیاز است تا مباحث مربوط به علم باز در سرفصل مطالعه رصد و را حوزه 

 شناسی، و علوم کامپیوتر گنجانده شوند.علم اطالعات و دانش
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Abstract: 

Introduction: Open science is one of the principals of the scientific community which 

includes any changes to the future of knowledge and dissemination. In order to 

provide a comprehensive scientific overview of the subject area of open science in the 

world, the present study aims at mapping the process of historical and thematic trends 

of this subject, the intellectual structure derived from the analysis of co-citation, and 

co-occurrence network analyses as well as the social structure of co-authorship. 

Methodology: The research is an applied type with using scientometrics and a quantitative 

approach which had investigated the status of scientific products of open science index 

in Scopus from the beginning until the end of 2019. For visualizing data, VOSviewer 

and Gephi were used. 

Findings: The US and UK were the most influential countries amongst others, while no 

records of Iran was indexed in this subject. In addition, there was a great variety of 

subject areas in open science; while, both computer and social sciences were indexed 

the most papers with this subject. 

Conclusion: This subject was multidisciplinary and in terms of historical trends, the growth 

of research in open science has increased over the years. Co-authorship network 

demonstrated that authors with a stronger co-authorship network were among the most 

prolific authors in the field, too. 
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