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چکيده
مقدمه :علم باز یکی از مفاهیم کلیدی جامعه علمی است و هر نوع تغییر در ارتباط با آینده دانش علمی و انتشار آن را شامل
میشود .بهمنظور ارائه نقـشه جامع علمی حوزه موضوعی علم باز در دنیا ،پژوهش حاضر درصدد است روند تکامل موضوعی و
تاریخی این حوزه علمی ،شبکه همتألیفی و همرخدادی واژگانی آنرا بررسی نماید.
روششناسي :پژوهش از نوع کاربردی علمسنجی است که با رویکردی کمّی ،با روش کتابخانهای و بهرهگیری از شاخصهای
علمسنجی ،به بررسی وضعیت تولیدات علمی علم باز از ابتدا تا پایان سال  2019پرداخته است .برای مصورسازی از نرمافزار
وی.او .اس.ویور و گفی استفاده شده است.
یافتهها :تنوع حوزههای موضوعی در علم باز بسیار بود و اغلب مدارک علمی علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی
نمایه شدهاند .بررسی تاریخی موضوعی علم بازنشان داد دسترسی باز و دادههای باز که جزء سه موضوع مورد توجه پژوهشگران
این حوزه تا سال  2019است ،بر اساس شبکه همواژگانی علم باز دارای رخدادهای باالتری نسبت به سایر مفاهیم بودند .آمریکا
و انگلستان تأثیرگذارترین کشورها در حوزه علم باز بودند ،در حالی که هیچ مدرکی از کشور ایران در اسکوپوس در حوزه علم
باز نمایه نشده است .بهعالوه ،تحلیل شبکه همنویسندگی پژوهشگران نشان داد نویسندگانی که دارای شبکه همنویسندگی قوی-
تری هستند ب ر اساس تحلیل پایگاه اسکوپوس جزء نویسندگان پر تولید حوزه هم بودند.
نتيجه :این حوزه میانرشتهای و تولیدات آن در طول سالهای مورد بررسی روندی صعودی داشته است.
کليدواژهها :علم همگانی ،علم آزاد ،دسترسی آزاد ،دسترسی باز ،تولیدات علمی ،مصورسازی ،علمسنجی

 .1استادیار  ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( ،نویسنده مسئول)moradi@nrisp.ac.ir ،
 .2دکترای علم اطالعات و دانششناسی ،پژوهشگر حوزه علمسنجی در زمینه آلتمتریکسfdokhani@yahoo.com ،
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مقدمه و طرح مسأله
در سیاست های کلی نظام و اسناد باالدستی بر علم و ارتقاء کمیت و کیفیت علم و افزایش عملکرد
پژوهشی تأکید فراوان شده است و به موضوع «بهینهسازی ساختار آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقاء
بهرهوری»

(مجمعتشخیصمصلحتنظام،

1383

الف)

و

«ارتقاء

کیفیت

در

تولید»

(مجمعتشخیصمصلحتنظام1383 ،ب) اشاره شده است .همچنین در سیاستها و اولویتهای پژوهش و
فناوری کشور در بازه زمانی  1396تا  1400خصوصاً در علوم انسانی ،بر تقویت و ارتقای پژوهش بههمراه
گسترش زیرساختهای ارتباطات علمی تأکید شده است (دبیرخانهشورایعالیعتف .)1386 ،از سوی دیگر،
علم برای همه است و تالش بر این است تا دستاوردهای علمی بسیار ،عملکرد علمی مثبت ،و نتایج علم برای
تمامی افراد جامعه باشد .تداوم و توسعه این امر نیازمند لوازم و مقدماتی در حوزههای مختلف است .این
مفهوم ،در علوم اقتصاد ،جامعهشناسی و سیاست در قالب مفاهیمی چون بازار باز ،علم باز و سیاست باز
کاربرد پیدا کرده است؛ بهطوریکه مفهوم باز بودن امروزه در قالب اصطالحاتی چون دسترسی باز ،منبع
باز ،نرمافزار باز ،جامعه باز ،آرشیوهای باز ،آدرسهای اینترنتی باز ،یادگیری باز ،آموزش باز خودنمایی
میکند (زرهساز .)1390 ،بهعبارتی ،میتوان گفت علم باز اصطالحی است که شامل بسیاری از مفروضات
در مورد خلق و انتشار دانش آتی میباشد ()Fecher & Friesike, 2014؛ و میتواند در کل فرایند حل
مسئله (که ایدهها را نیز در برمیگیرد) مورد استفاده قرار گیرد؛ بهطوریکه «شتابدهنده پژوهش» لقب گرفته
است (.)Woelfle, Olliaro & Todd, 2011

علم باز
برخی علم باز را کامالً مترادف با دسترسی باز (دسترسی آزاد) یا ترویج علم میگیرند ،لیکن این
مفهومی گستردهتر از ترویج علم است و مؤلفههای مختلفی نظیر داده پژوهشی باز ،ارتباطات علمی باز و
دسترسی باز را در برمیگیرد .بهطوریکه ،بر اساس نمودار  1روندهای نوظهور در علم باز شامل دسترسی
آزاد ،دادههای همگانی ،نوتبوکهای همگانی ،پروتکلهای آزمایشگاهی همگانی ،وبالگهای علمی،
همکاریهای کتابشناختی ،علوم شهروندی ،کد همگانی ،دادههای حجیم ،سیستم اعتبار جایگزین و داوری
همگانی میشود (.)Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes, 2018
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نمودار  .1تعریف علم باز ()Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes, 2018

این روندها هر کدام بر بُعد خاصی از این مفهوم اذعان دارند که به درک مشترک و روشنی نسبت
به علم باز میان جامعه علمی ،دنیای تجارت ،سیاستگزاران و عموم میانجامد .این دیدگاه در جامعه علمی،
منجر به توسعه چهارچوبهای نظری علم باز از چهار دیدگاه دانش شفاف ،دانش در دسترس ،دانش
مشترک ،و دانش مشارکتیـتوسعهیافته میشود .از سوی دیگر ،از نگاه سیاستگزاران به طراحی و توسعه
کارآمد ،قابل اعتماد ،و مفید توصیههای سیاستی در ارتباط با بودجه یا مواردی که باعث تسریع در استقرار
دانش باز و تقویت سیستمهای پژوهش و نوآوری میشوند منجر میشود .علم باز از دیدگاه تجارت و
شهروندی فرصتها و چالشهای بسیاری را در مدیریت پژوهش و نوآوری شامل حق چاپ ،سازوکارهای
ترفیع و ارتقاء ،مدلهای تجاری ،مکانیسمهای انتقال دانش ،مشارکت شهروندان ،زیرساختهای دیجیتال،
تضمین کیفیت ،به اشتراکگذاری عادالنه دادهها ،مدلهای انتشار ،بودجه پژوهش و نوآوری یا ارزیابی
نتایج پژوهش بههمراه دارد .این نگاه میتواند محرکی برای پژوهشها و نوآوریهای مسئوالنه ،پایدار و
انسانگرایانه باشد .بنابراین ،علم باز تمامی عناصر در چرخه پژوهش را بههمراه شفافیت ،دسترسی به نتایج،
محتوا و فرایند پژوهش در برمیگیرد (.)Cook, Lloyd, Mellor, Nosek, & Therrien, 2018
علم باز راهی برای کمک به اصالح بیاعتمادی در تحقیقات علمی فراهم میکند و تسریع
پیشرفتهای علمی ،اکتشافات و تبدیل آنها به نفع عموم جامعه در سایه آن حاصل میشود ( & Masuzzo

 .)Martens, 2017اگر انتشارات ،دادهها و مطالب ،آزادانه در دسترس همگی باشد ،منابع مالی و انسانی
کمتری برای اجرای پژوهش نیاز است که باعث فراگیری روشها و چهبسا تسریع فرایند پژوهش شود ،و نیز
تولیدات پژوهشی بیشتری در دسترس افراد قرار گیرد (.)Smith & Makel, 2019
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بر اساس پیشبینی کمیسیون اروپا )2016( 1علم باز در سال  2030به یک واقعیت بدل میشود که
طیف وسیعی از فرصتهای نوین پژوهشی و اکتشافات را در سراسر جهان ارائه میدهد .در این وضعیت
دانشمندان ،شهروندان ،ناشران ،مؤسسات تحقیقاتی ،سرمایهگذاران پژوهشی ،دولتی و خصوصی ،دانشجویان
و متخصصان آموزش و همچنین شرکتهایی از سراسر جهان در حال به اشتراکگذاری منابع خود در یک
فضای مجازی و همگانی به نام آزمایشگاه 2خواهند بود .پیشبینی شده است در سال  2030بسیاری از
کشورهای آفریقایی ،آسیایی و آمریکای التین بسیاری از قوانین جدید در این مبحث را اتخاذ و بستر
مشترکی را برای تبادل دانش در مقیاس جهانی فراهم کنند.
به نظر میرسد اولین منابع مرتبط با تمرکز بر علم باز به دهه  70میالدی برمیگردد که آنرا بهمثابه
پلی بین علم و جامعه دانستند ( .)Chedd, 1973پس از آن ،مطالعات متعددی توسط پژوهشگران با محوریتِ
علم باز و شاخصها مرتبط با آن نظیر منابع باز ،دسترسی آزاد ،همترازخوانی باز و غیره انجام شده است که
در ادامه به اهمِ آنها بهصورت مختصر اشاره میشود .برخی پژوهشها به چگونگی استفاده از شیوههای علم
همگانی ،ارزشهای آن ،فواید و اهداف مطلوب در اجرای علم باز در آموزشوپرورش پرداختهاند ،و برخی
دیگر از آن بهعنوان بستری برای همکاریهای علمی آنالین و مشارکت دادههای علم باز یاد کردهاند
( .)Karmanovskiy, Mouromtsev, Navrotskiy, Pavlov, & Radchenko, 2016از سوی دیگر ،گروهی
از پژوهشها ( ) Kraker, Leony, Reinhardt, & Beham, 2011به نقش پررنگ ابزارهای علم همگانی،
همچون کتابخانهها ( ، )Chigwada, 2020و یا اینترنت و وب ،در آموزش الکترونیکی اشاره داشتند و تأثیر
آنرا در انتقال بهتر ،بازتولید یافتهها و روشهای پژوهش پررنگ دیدند .در این راستا ،به اهمیت وب  2و
نوآوری آزاد 3در ایجاد ایده های تازه اشاره نیز پرداخته شده است ،و کاربستِ چنین رویکردی در علم را
متضمن پیشرفت آموزش و پژوهش و ارتقاءِ فهم جامعه از مقاالت و سمینارهای علمی دانستهاند ( Tacke,
 .)2010همچنین ،در برخی مطالعات ( Nosek, Alter, Banks, Borsboom, Bowman, Breckler, Buck,

 )Chambers, Chin, & Christensen , 2015با تأکید بر اینکه دلیل عمده عدمحمایت از علم همگانی،
کماهمیتی جامعه علمی بر جنبه روایی دستاوردهای علمی است ،به عدم دسترسی عموم به تمام دادههای
پژوهش اشاره ،و هشت استاندارد برای عمومیشدن فرایند تولید علم تعیین شده است.
مطالعات برانگیزههای باز شدن علم از مباحث دیگری است که بر آن تأکید شده است و دلیل عدم
)1. The European Commission (EC
2. The Lab
3. Open Innovation
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تشویق جامعه علمی به باز کردن علم را فقدان آگاهی از مزایا و تأثیرات آن دانستهاند ( McKiernan, Bourne,

 .)Brown, Buck, Kenall, Lin, McDougall, Nosek, Ram, & Soderberg, 2016در این محور ،در مطالعه
لِوین ،لئونلی ،وکوسکا ،کاسِل ،و دوپری )2016( 1بر سنجش سیاستگذاری دولت در مورد علم باز متمرکز و
 9فاکتور شکلدهنده علم باز پایگاه اطالعاتی مناسب ،رقابتپذیری رشتههای علمی ،ماهیت دیجیتالی پژوهش،
نظام اعتبارگذاری بر پژوهش ،ساختار حرفهای در پژوهش ،همکاری با صنعت و تبلیغات ،مدلها و راهنماها
برای مالکیت معنوی ،دیدگاه دولتی بر وضعیت و نقش دانشگاه ،و وجود سیاستگذاریهای دولت بر علم
همگانی تعیین شده است (.) Levin, Leonelli, Weckowska, Castle, & Dupré, 2016
موضوع «آموزش علم باز» و تشویق به همگانی کردن مفاهیم علمی ،محور دیگری در مطالعاتی چون
پری )2018( 2بوده است که نیازمند توجه پژوهشگران در تمامی مقاطع علمی ،رشتهها ،و محیط دانشگاهی
و غیردانشگاهی است ،تغییرات عمیق در فرهنگ و دیدگاه پژوهشگران ،و سرمایهگذاران علمی را میطلبد،
و از همین جهات ضرورت بهکارگیری سیاستها و روشهای جدید در تغییر نگرش پژوهشگران احساس
میشود ( .)Perry, 2018در این راستا ،آلپرین ،موراسل ،و مککیرنان )2019( 3پژوهشی را با هدف بررسی
اسناد و فرایند ارتقاء و جذب هیئتعلمی با تکیه بر حمایت از دسترسی باز توسط ایشان ،در دانشگاههای
ایاالتمتحده و کانادا انجام دادند و یافتهها حاکی از حمایت اعضای هیئتعلمی از این رویکرد بودند ،در
حالیکه ،تنها  5درصد از دانشگاهها در سیاستهای خود به دسترسی باز اشاره کرده بودند .لذا ،دانشگاههایی
که میخواهند رسالت عمومی خود را در همگانی کردن علم تحقق بخشند باید در جهت تغییر نحوه ارزیابی
و ایجاد انگیزه اعضای هیئتعلمی خود تالش کنند (.)Alperin, Morales, & McKiernan, 2019
رصد پیشینهها در بانکهای اطالعاتی ایران تاکنون پژوهشی که بهصورت جامع و با در نظرگرفتن
تمامی شاخصهای علم باز به این موضوع پرداخته باشد ،صورت نگرفته است و در ایران ،علم باز بهصورت
تک شاخصی و با تکیه بر موضوعاتی چون دسترسی باز یا دگرسنجی بررسی شده است .از سویی ،مطالعه
پیشینهها نشان میدهد مطالعات در زمینه علم باز از یکسو به بسترها ،مفاهیم ،فواید و اهداف علم باز و
شیوههای استفاده از آن در جوامع علمی مختلف ،سیاستهای انتشار باز و تأثیر آن بر رویکرد سنتی اشاره
دارند و از سوی دیگر نقش دولتها و رویکرد جامعه علمی نسبت به این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر ،بهنظر میرسد در این موضوع بیشتر مبحث دسترسی باز مورد توجه قرار گرفته است و به
1. Levin, Leonelli, Weckowska, Castle, & Dupré,
2. Perry
3. Alperin, Morales, & McKiernan
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موضوع علم باز به صورت مفهومی جامع که بر مباحث متعدد (از تولید داده ،تا انتشار و ذخیره یافتههای
پژوهش) داللت دارد ،توجه زیادی نشده است .همچنین ،ادبیات پژوهش نشان میدهد بررسی این حوزه
علمی با رویکرد علمسنجی مغفول مانده است و تاکنون مطالعهای بهمنظور بررسی ساختار دانشی و اجتماعی
این حوزه موضوعی انجام نشده است.
با بررسی آمار و دادههای گذشتهنگر مـیتـوان فعالیـتهـای آتـی را پـیشبینـی کـرد ،بر این اساس
با آگاهی از وضعیت مطالعاتِ علمی و پیشرفتهای صورتگرفتـه در موضوع علم باز میتوان تصویر جامعی
از وضعیت رشد علم ،فناوری و نوآوری را در این حـوزه نمایش داد و از آنجا که تا بهحال در این موضوع
پژوهشی انجام نشده است ضرورت انجـام آن احساس میشد .پژوهشگران در این موضوع ،بدون داشتن
شناخت کـافی از نقـشه جامع علمی این حوزه و در نتیجه ،عدم شناسایی بازیگران آن ،ممکن است از مسیر
اصلی پژوهش خود ،منحرف یا در این راه دچار دوبارهکاری شوند .لذا ،آشنایی و آگاهی کافی از وضعیت
موضوع ،نشریات معتبر و مرتبط ،متخصصان و سازمانهای برجسته و پیشرو ،برای عالقهمندان و پژوهشگران
این حوزه ضروری است .پژوهش حاضر بر آن است تا روند تکامل موضوعی و تاریخی این حوزه علمی،
تحلیل شبکه همواژگانی ،و نیز هم نویسندگی علم باز را بررسی نماید .با توجه به اهمیت علم باز در دنیای
کنونی ،مسأله این پژوهش آن است تا تصویری جامع از وضعیت تولیدات علمی حوزه پژوهشی علم باز ارائه
دهد .بر این اساس ،سه پرسش پژوهش شامل روند تاریخی موضوعی علم باز از ابتدا تاکنون چگونه بوده
است؟ تحلیل شبکه هم تألیفی مؤلفان حوزه علم باز چگونه است؟ تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان حوزه
علم باز چگونه است؟ طراحی شدند.
روش شناسي
این پژوهش از نوع کاربردی علمسنجی است که با رویکردی کمی ،با روش کتابخانهای و بهره-
گیری از شاخصهای علمسنجی ،به بررسی وضعیت تولیدات علمی علم باز از ابتدا تا پایان سال 2019
پرداخته است .برای گردآوری دادهها ،از استراتژی جستجوی )" TITLE-ABS-KEY ("open scienceدر
پایگاه استنادی اسکوپوس استفاده شد .در پژوهشهای کتابسنجی گزینش دادههای اولیۀ پژوهش از اهمیت
واالیی برخوردار بوده و این دادهها تأثیر مستقیم بر یافتهها و نتایج میگذارند به همین دلیل بهتر است
رکوردهای اولیه از جامعیت مناسبی برخوردار باشند (حسنزاده،اسفندیاریمقدم ،سهیلی ،و موسویچلک،
 .)1396از سوی دیگر ،به جهت پوشش وسیعتر پایگاه استنادی اسکوپوس نسبت به پایگاه کالریویت
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آنالتکیس ،جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی بروندادهای علمی در موضوع علم باز است که در
اسکوپوس نمایه شدهاند .از آنجائی که نخستین مدارک حوزه موضوعی علم باز در سال  1979در پایگاه
استنادی اسکوپوس نمایه شده است ،مدارک از سال  1979تا زمان انجام پژوهش ،ماه ژوئن  2019در نظر
گرفته شد .تعداد مقالههای بهدست آمده پس از پاکسازی داده 1878 1مقاله بود .با استفاده از نرمافزارهای
وی.او .اس.ویور و گفی 2مصورسازی شامل ترسیم نمای نقشه موضوعی حوزه علم باز ،تحلیل شبکه هم-
واژگانی و هم نویسندگی انجام شد.
یافتهها
پرسش اول .روند تاریخي موضوعي علم باز از ابتدا تاکنون چگونه بوده است؟

در طول سالهای  1979تا  2019تعداد  1878مقاله در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است .بیشترین
تعداد مقاالت تولید شده مربوط به سال  2019با  108مقاله و کمترین تعداد مقاالت مربوط به سال ،1979
 1997،1998 ،1985و  2003با یک مقاله بود .به این ترتیب روند پژوهش و رشد تولیدات علمی در حوزه
علم باز دارای سیر صعودی چشمگیری است.
برای تحلیل روند تاریخی موضوعات اصلی حوزه علم باز از نرمافزار گِفی استفاده شده است .در
جدول زیر تنها به سه موضوعی که در هر سال بیشتر در مقالهها مطرح شدهاند اشاره شده است .دادههای
جدول  1نشان میدهند از سال  2004بیشتر به موضوعات اصلی علم باز پرداخته شده است .اولین موضوع
بیشتر مقاالت از سال  2006تاکنون  Open Scienceاست.
موضوع  Open Accessبه عنوان یکی از مؤلفه های اصلی علم باز ،دومین موضوع پربسامد در این
سال ها است .از سال  2016تاکنون موضوع  Open Dataکه یکی دیگر از مؤلفه های اصلی علم باز است،
جزء سه موضوع مورد توجه پژوهش های این حوزه است Scholarly Communication .تنها در سال
 2011جزء سه موضوع مورد توجه بوده است .این در حالی است که این موضوع یکی از مؤلفههای اصلی
علم باز است.

1. Data cleaning
2. VOS Vaiewer and Gephi

1399  پاییز و زمستان،2  شماره،10 سال
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 روند موضوعي پژوهشهای علم همگاني.1 جدول
موضوع

سال

open science, data sharing, open
access
open science, cloud computing,
reproducible research
open science, collaboration,
methodology
open science, open access, data
sharing

2012

open science, open access, open data

2016

open science, open data, open access

2017

open science, open access,
reproducibility
open science, open data,
reproducibility

2018

2013
2014
2015

2019

موضوع
Patents, open science, social
networks
Authorization, account
management, attitudes
open science, grid computing,
science policy
open science, open source, grid
computing
open science, data sharing,
bioinformatics
open science, open access, open
science grid
open science, semantic web,
web2
open science, grid computing,
scholarly communication

سال
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

 ميزان توليد علم باز بر اساس کشورها.2 نمودار

 را تولید کردهاند1  کشورهایی که بیشترین حوزههای موضوعی اشاره شده در جدول2 بر اساس نمودار
) نشان از میان رشتهایی بودن این حوزه مطالعاتی دارد که3  تحلیل موضوعی (نمودار.آمریکا و انگلستان هستند
 در نقشه چگالی کشورهای فعال در.بیشترین تولیدات علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی است
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این حوزه موضوعی نیز آمریکا و انگلستان در مرکز نقشه با طیف رنگ قرمز مورد توجه هستند (شکل .)1

شکل  .1نقشه چگالي کشورهای توليدکننده منابع علم باز

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

هم تألیفی از ملموسترین و مستندترین شکلهای همکاری علمی است و رسمیترین جلوه همکاری
فکری میان نویسندگان در تولید پژوهشهای علمی است که بر مشارکت دو یا چند نویسنده در تولید یک
اثر که منجر به تولید بروندادی علمی با کمیت و کیفیت باالتری در مقایسه با زمانی که یک فرد بهتنهایی
اثری را تولید و منتشر نماید ،داللت دارد (عصاره و بابائی .)1393 ،ازآنجاکه ،الزمه هرگونه تولید علم،
برقراری نوعی پیوند فکری و اجتماعی میان افراد است ،میتوان از این روش برای بررسی ارتباطات علمی
میان پژوهشگران نیز بهره گرفت .شکل  2شبکه هم نویسندگی پژوهشگران علم باز را بر اساس نویسندگان
مشارکتکننده نشان میدهد .در این شبکه هر گره نشاندهنده یک نویسنده و پیوندهای موجود میان دو گره
نشاندهنده هم تألیفی آن دو نویسنده با یکدیگر است .همچنین سایز گرهها نشاندهنده تعداد مقاالتی که هر
نویسنده با سایر نویسندگان هم تألیفی دارد میباشد .شبکه هم تألیفی پژوهشگران مورد نظر از  1000نویسنده
(گره) و  19352هم تألیفی (پیوند) تشکیل شده است .اندازه هرگره نشاندهنده درجه مرکزیت یا تعداد هم

تألیفی آن گره است (شکل .)2

شکل  .2نقشه برچسب دار شبکه هم نویسندگي علم باز

نقشه چگالی شبکه هم تألیفی نویسندگان با استفاده از نرمافزار وی او اس ویور نشان میدهد
نویسندگانی که با هم ارتباط علمی بیشتری دارند در فاصله نزدیکتر و آنهایی که ارتباط علمی کمتری
دارند در فاصله دورتری قرار دارند .در این نقشه چگالی هر نویسنده بر اساس تعداد مقاالت وی ،تعداد
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نویسندگان مجاور و اهمیت آنها مشخص میگردد .همچنین قرار گرفتن یک نویسنده در مرکز نقشه چگالی
نشاندهنده اهمیت آن نویسنده در شبکه هم نویسندگی است .به این ترتیب

Gunn W., Lewis C.

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

شکل  .3نقشه چگالي شبکه هم تأليفي نویسندگان علم باز

شبکه هم تألیفی نویسندگان از  19خوشه تشکیل شده که شامل  13خوشه بزرگ و  6خوشه
کوچکتر بود .بزرگترین خوشه این شبکه  30نویسنده داشت که بیشترین تعداد مقاالت هم تألیفی را
داشتهاند و با سایر نویسندگان مشارکت علمی داشتند .طیف رنگهای قرمز تا آبی نشاندهنده وزن چگالی
بیشتر تا کمتر نویسندگان تشکیلدهنده شبکه است .در بخشهایی از نقشه که افراد قدرتمند و مرکزیتر
حضور دارند ،چگالی آن قسمت نیز بیشتر است .بر این اساس  Gunn W., Bockelmzan B., Lewis C.و
 Sharma N.بیشترین میزان چگالی را در شبکه هم تألیفی داشتند.
بهمنظور بررسی ساختار شبکه هم نویسندگی دانشگاهها و مؤسسات ،نقشه چگالی شبکه ترسیم شده
است (شکل  .)4همانگونه که در شکل  4مشخص است مؤسساتی که با هم ارتباط علمی بیشتری دارند در
فاصله نزدیکتر و آنهایی که ارتباط علمی کمتری دارند در فاصله دورتری نمایش داده شدهاند .در این نقشه
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شبکه هم تألیفی مؤسسات همکار با پژوهشگران علم باز دارای  25مقاله نشان داده شده است .بر این اساس
از  4669سازمان  3188مرکز قابلیت همکاری داشتند که از این تعداد  1000مرکز دارای روابط بیشتری نسبت
به سایرین بودند Mendeley, London, United Kingdom .در انگلستان و  University of Wisconsinدر
آمریکا در مرکز نقشه قرار گرفته است که نشاندهنده اهمیت این سازمانها در شبکه هم تألیفی مؤسسات
است .همچنین طیف رنگهای قرمز تا آبی نمایانگر وزن چگالی بیشتر تا وزن چگالی کمتر مؤسسات
تشکیلدهنده شبکه است.

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

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

از مطالعات همرخدادی کلیدواژهها برای مطالعۀ ســـاختار مفهومی یک حوزه تحقیقاتی اســـتفاده
میشود .هدف اصلی این تکنیک نشان دادن روند توسعۀ زمینههای علمی ،توسط نمایش بصری هم رخدادیِ
کلمات در مجموعه اسـت (حاضری ،مکیزاده ،و بیکخورمیزی .)1395 ،شکل  5نقشه همواژگانی حوزه
علم باز را نشان میدهد.
نرم افزار وی او اس .ویور مجهز به امکان تحلیل هم رخدادی واژگانی است .در این نرمافزار امکان
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ترسیم نقشه هم رخدادی واژگانی بر مبنـای کلیدواژههای عنـوان و چکیـده متـون وجـود دارد .در تحلیـل
هم واژگانی آستانه هم رخدادی برای کلیدواژهها تعیـین میشود .در ایـن تحقیـق حـداقل هم رخدادی برای
هر واژه  1در نظر گرفته شده است (به جهت کاهش نادیده گرفتن برخی کلیدواژهها) .با در نظرگرفتن آستانه
هـم رخـدادی فـوق بـرای واژههای مـورد بررسـی ،نرمافزار تعـداد  4445واژه را در عنـاوین مـدارک مـورد
مطالعـه ،شناسایی نمود .پس از نرمالسازی واژهها و حذف واژههای نامرتب نقشه هم واژگانی  969واژه به
کمک نرمافزار وی او اس ویور ترسیم شد (شکل  )5شایان ذکر است که در نقشههای بر اساس فاصله،
برخالف نقشههای بر اساس گراف ـکه در آنها فاصله بین مفاهیم ،اطالعاتی بهدست نمیدهد و ضـخامت
خطـوط اسـت کـه میزان روابط بین مفاهیم را نشان میدهدـ خطـی رسـم نمیشود و فاصـله بـین مفـاهیم در
سطح نقشه است که نشاندهنده ارتبـاط بـین مفـاهیم اسـت .همچنـین ،بزرگـی و کـوچکی دایرهها،
نشاندهنده میزان دانش موجود در مورد هر مفهوم است .همانگونه که در شکل  5مالحظه میشود ،بیشترین
تمرکز متونِ مورد مطالعه به ترتیـب بر روی موضـوعات  big data ،data sharing ،open accessو
 reproducibilityمیباشد .ایـن بـدان جهت است که آنها دارای دایره بزرگتری نسبت به بقیه مفاهیم هستند.

همچنین کوچکی دایرههای مفاهیمی همچـون  open scholarly journal ،open source softwareو

open

 processesنشان از فقر مقاالت علمی در این حوزهها دارد .مفاهیم در سطح نقشه از پراکندگی نسبتاً خوبی
برخوردارند .این مسئله بیانگر آن است که مؤلفان حوزه علم باز در تألیف مقاالت این حوزه به موضوعات
متنوع و مختلفی پرداختهاند.
بر اساس شکل  ،5مؤلفههای اصلی علم باز که  scholarly communication ،open accessو open

 dataهستند ( )EuropeanCommission, 2016به ترتیب با  30 ،107و  86رخداد همواژگانی ،در نقشه
حضور دارند .گفتنی است ،در تحلیل این نقشهها فاصله نسبی هر مفهوم تا سایر مفاهیم ،رابطـه بین مفاهیم را
نمایان میکند ،همچنین نزدیکی و دوری مفاهیم نشانگر تأثیر و میزان ارتباط بین دو مفهوم است .در نقشه
نمای برچسب دار همواژگانی مؤلفان علم باز اگر مفهوم  Open Accessنزدیک به مفهوم Reproducibility
است ،بـه این معنا است که در متون موجود ،به اثرات آنها بر یکدیگر توجه شده است اما بین Open Access

با  Collaborationفاصله بیشتری است که نشان میدهد در ادبیات موجود به اثرات این مفاهیم بر یکـدیگر
کمتـر توجه شده است.
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شکل  .5نقشه همواژگاني مؤلفان علم باز بر اساس نمای برچسب دار

در این نقشه هر یک از رنگهای به کار رفته معرف یک خوشه میباشد .نقشه هم رخدادی واژگان
در حوزه علم باز  62خوشه را مشخص مینماید .بزرگترین خوشه شامل  31واژه است .در این خوشه
کلیدواژهایی که دارای بیشترین تکرار بود  open accessاست .در ایـن خوشـه مفـاهیمی همچـون

open

 open dataset ،open governance ،open education ،access networkو open knowledgeارتباط
نزدیکتری با هم دارند و ایـن نشاندهنده نزدیکی مباحث آنها به یکدیگراست.

نتيجه
بررسی حوزههای موضوعی و آگاهی از چگونگی انتشار مدارک علمی در زمینه موضوعی علم باز
نشان داد اکثر حوزه های موضوعی پایگاه اسکوپوس ،علم باز را در خود جای داده است زیرا آن حوزهای
میانرشته ای است .از سویی ،اغلب مدارک علمی علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی نمایه
شده است که بخشی از آنها همانند پژوهشهای دیگر ( Kraker et al., 2011; Levin et al., 2016; Tacke,
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 )2010به دسترسپذیری اطالعات علمی در وب و شبکههای اینترنتی مربوط میشود .از سوی دیگر مدارک
علمی بسیاری هم به اهمیت علم باز در توسعه و بهبود سیاستگذاریهای علمی ،و روند اقتصادی اشاره
کردند ،و نیز بخش گستردهای از فعالیتهای پژوهشگران در این حیطه مربوط به آموزش آزاد و دسترس-
پذیری متون آموزشی میشود (.)Perry, 2018
بررسی جزئیات روند موضوعی نشان داد از مجموع  27حوزه موضوعی و بیش از  300زیر حوزه
موضوعی که اسکوپوس برای تقسیمبندی مدارک در نظر گرفته است ،این موضوع در حوزههای علمی متفاوتی
مطرح شده است ،لیکن زیرحوزه موضوعی علوم کامپیوتر ( 18درصد) علوم اجتماعی ( 14درصد) بیشترین درصد
مدارک علمی این حوزه را در خود جای داده است .حوزههای علمی دیگر همچون بیوشیمی ( 8درصد) و علوم
اعصاب ( 6درصد) در رتبههای بعدی قرار گرفتند .همچنان که پیشتر اشاره شد ،علم باز سه مؤلفه دسترسی باز به
انتشارات ،ارتباطات علمی باز و دادههای باز را در برمیگیرد .بررسی تاریخی موضوعی علم باز نشان داد دسترسی
باز و دادههای باز جزء سه موضوع مورد توجه پژوهشگران این حوزه تا سال  2019است .دسترسی باز بر اساس
شبکه همواژگانی علم باز دارای رخدادهای باالتری نسبت به سایر مفاهیم بود .دسترسی باز به انتشارات شامل شش
مؤلفه انتشارات با دسترسی آزاد ،پیش انتشارها ،بسترهای انتشار جایگزین ،سیاستهای حامیان پژوهشی برای
دسترسی آزاد ،سیاستهای نشریات برای دسترسی باز و رویکرد پژوهشگران در قبال دسترسی باز است .بر اساس
نقشه هم رخدادی واژگان این مفهوم (دسترسی آزاد) بیش از سایر مؤلفهها مورد توجه قرار گرفته است .داده باز
در خوشه دسترسی باز ارتباط نزدیکی با این مفهوم داشت .دادههای با ،دادههایی هستند که بهصورت آنالین ،بدون
هزینه ،در دسترس هستند و چنانچه منبع داده ذکر و به اشتراک گذاشته شده باشد میتوانند مورد استفاده ،استفاده
مجدد و توزیع مجدد قرار گیرند .برخی از این دادهها مربوط به دولتها 1هستند ،که طبق شرایطی بدون هزینه در
اختیار قرار میگیرند .در این میان کالن دادههای همگانی 2مجموعهای از دادههای عظیم هستند که پردازش آنها
بسیار دشوار است ( .)Galaxy, 2018موضوع دادههای باز که بر اساس تحلیل دادههای این پژوهش جزء سه
موضوع مورد توجه پژوهشهای علم باز تاکنون بوده است دارای سه مؤلفه واسپارگاههای دادههای پژوهشی،
سیاستهای حامیان پژوهشی برای اشتراک داده و رویکرد پژوهشگران در قبال اشتراک داده است .اگر دادههای
خام در دسترس قرار گیرند ،دیگران این فرصت را دارند که یافتههای قبلی را تکثیر یا تصحیح کنند و بر سرعت
و کارایی اقدامات تحقیقاتی آینده تأثیر بگذارند .با وجودی که به اشتراکگذاری دادههای پژوهش برای اطمینان

1. Open Government Data
2. Open Big Data
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از شفافیت و تکرارپذیری علم ضروری است و ناشران میتوانند نقش مهمی در تسهیل و اجرای اشتراک اطالعات
داشته باشند .با این حال ،بسیاری از نشریات هنوز سیاستهای اشتراک دادهها را اجرا نکردهاند و رویکردهای
متفاوتی در نشریات وجود دارد .همچنین بیشتر خطمشیهای اشتراک دادهها راهنمای خاصی در مورد روشهایی
که اطمینان حاصل شود حداکثر داده در دسترس و قابل استفاده مجدد است ،ارائه نمیدهند .در حال حاضر،
نشریات شیوه فعلی و اصلی اشتراک پژوهشهای علمی هستند ،که نقشی کلیدی در فرایند پژوهش و ارتباط
پژوهشگران را ایفا میکنند .بسیاری از نشریات و ناشران بزرگ و تأثیرگذار الزامات به اشتراکگذاری دادهها را
دارند و از آن جمله ساینس ،1نیچر ،2کتابخانه ملی علوم 3و انجمن سلطنتیVasilevsky, Minnier, Haendel, ( 4

 )& Champieux, 2017هستند .مزایایی که در باال گفته شد به بسیاری از حامیان پژوهش انگیزه داده است که
دادهها را در دسترس عموم قرار دهند .از سال  ،2011بنیاد ملی علوم )2016( 5موظف شده است برنامه مدیریت
دادهای را طراحی و ارائه دهد و چگونگی به اشتراکگذاری دادههای اصلی و منابع پژوهش با سایر پژوهشگران
را مستند سازد ( .)NSF, 2016در سال  2013دفتر علوم و فناوری کاخ سفید تفاهمنامهای را صادر کرد که انجمن-
های مربوطه را در تهیه برنامههایی برای اطمینان از دسترسی باز به نتایج پژوهشها با بودجه فدرال یاری رساند
( .)House, 2013عالوه بر این ،دستورالعملهای دسترسی باز شورای تحقیقات اروپا دسترسی عمومی به دادههای
پژوهش را پشتیبانی میکند ،و پیشفرض برنامه هوریزون 2020 6این است که کلیه دادههای تولید شده باز باشند
(.)EuropeanCommission, 2016

در این میان نتایج نشان داد موضوع ارتباطات علمی باز بهعنوان یکی دیگر از مؤلفههای اصلی علم
باز تنها در سال  2011جزء سه موضوع اول بوده است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در شبکه هم
واژگانی نیز رخداد کمتری را نسبت به دسترسی باز و دادههای باز دارا است و مؤلفههای آن شامل هم-
ترازخوانی ،سیاستهای نشریات برای همترازخوانی آزاد ،استفاده از بستر دگرسنجی ،اصالحات و سلب
اعتبار مقاالت نیز فاصله بیشتری با این دو واژه دارد .لذا با توجه به نقشه همواژگانی نیز نتایج دور از انتظار
نیست .ارتباطات علمی را میتوان «انتقال اطالعات و نتایج فعالیتهای علمی از طریق شبکه متخصصان و از
سوی دیگر ،نظام بازبینی و ارزیابی این یافتهها و فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران از سوی همکاران علمی

1. Science
2. Nature
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4. The Royal Society
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6. Horizon
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دانست» (ابراهیمی .)1372 ،آگاهی از عملکرد دانشمندان ،نحوه تعامل با همتایان خود و عموم مردم ،نهتنها
برای مردمشناسان ،جامعهشناسان و سایر افراد جالب توجه است ،بلکه در توسعه منابع اطالعاتی علمی و
سیستمهای پشتیبانی اطالعات نیز تأثیرگذار است ( .)Cronin, 2003دسترسی باز به اطالعات در وب نتایج
مهمی را برای ارتباطات علمی در برداشته است :حذف موانع فیزیکی ،مکانی و زمانی از سر راه ارتباطات علمی،
تسهیل برقراری ارتباط علمی برای پژوهشگران و پژوهشگران با استفاده از شبکه اینترنت و با استفاده از منابع
دسترسی آزاد ،افزایش گستره آگاهی پژوهشگران از سایر پژوهشها و آثار مشابه ،افزایش سرعت ارتباطات
علمی با توجه به توضیحات پیشین ،و حرکت بهسمت و سوی تحقق خرد جمعی با ایجاد ارتباطات پایدار و
مستحکم میان دانشمندان ،پژوهشگران ،و شناسایی افراد متخصص در هر حوزه تخصصی (زرهساز.)1390 ،
ابداع روشهای جدید انتشار منابع علمی ایجاد ارتباطات رسمی و غیررسمی میان دانشمندان را بیشتر
کرد .در همین راستا الگوهای جدید نشر الکترونیکی نیز که بر پایه خود آرشیوی اطالعات هستند ،قابلیت
تحول در ارتباطات علمی را پدید آوردهاند .بر این اساس گستره ارتباطات علمی وسیعتر از پیش گردیده
است .با این وجود در عرصه پژوهش علم باز جامعه مورد بررسی غیر از سال  2011در سالهای  2016و
 2018بسیار محدود به این مهم پرداختهاند .فراندسن )2009( 1ضمن بررسی منابع موجود در حوزه دسترسی
باز و ارتباط علمی به این نتیجه رسید که با وجود تمام مزیتها به نظر نمیرسد جنبش دسترسی باز سبب
تغییر در کارکرد ارتباط علمی شده است ،بلکه فرایند مختلف آنرا آشکارتر میکند .با این حال ،بهزعم وی
دسترسی باز بهعنوان ابزاری برای برقراری ارتباط ،در برخی رشتهها ،تخصصها ،و پژوهشها بیشتر مورد
عالقه است .همچنین مطالعات نشان میدهد نفوذ نشریات دسترسی باز در سیستم ارتباط علمی در حال رشد
است .هر چند این رشد در همه رشتهها یکسان نیست و مقدار و عمق آن در حوزههای مختلف علمی و
پژوهشی متفاوت است .در حوزههایی همچون زیست پزشکی ،ژنشناسی ،علوم رایانه و فیزیک کاربردی
فرآیند پردازش ،ذخیرهسازی و انتشار دادهها اهمیت یافته است .برخی از حوزههای موضوعی بر همان نظام
سنتی نشر خود از جمله نظام انتشارات داوری شده بیش از سایر نظامها اعتماد دارند که این امر به عواملی
همچون ماهیت تصدیق جامعه علمی ،کثرتگرایی محتوایی و میزان قطعیت و شفافیت در روشها و
بروندادها بستگی دارد .برخی از حوزهها مانند فیزیک کاربردی ،بیشتر به فناوری رایانهای اعتماد کرده و به
انتشار دادههای پژوهشی خود با استفاده از قالبهای جدید فناورانه اقدام کردهاند .تعداد کمّی از حوزههای
موضوعی بهویژه در علوم زیست پزشکی ،جنبش دسترسی باز را تبلیغ کرده و در این راستا ،طرحهای مختلفی
1. Frandsen
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همچون آرشیوها و نشریات دسترسی باز را راهاندازی کردهاند (زرهساز .)1390 ،نهایت اینکه دسترسی باز
فرصتهای جدیدی را برای مطالعات علمی فراهم میکند و امکان تحلیل مراحل مختلف عملکرد
پژوهشگران را میسر میسازد ،بنابراین توجه به این مهم در ارتباطات علمی الزامی است.
بررسی روند تاریخی علم باز نشان داد تولید منابع علم باز همواره روند صعودی داشته و با رشد همراه
بوده است ،البته در سال  2013تعداد مقاالت با افتی ناگهانی مواجه شد ،ولی بعد از آن روند صعودی خود را از
سرگرفت ،تا سال  2019که با بیش از  400مدرک به اوج خود رسید .انتظار میرود در پایان این سال روند صعودی
مقاالت در این حوزه همچنان ادامه یابد (نمودار  .)4آمریکا با  800مدرک 40 ،درصد از منابع را تهیه کرده است.
بعد از این کشور ،انگلستان ( 301مدرک) و آلمان ( 202مدرک) در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .کانادا و ایتالیا
به ترتیب  7و  6درصد در تولید منابع نقش داشتهاند 5 .کشور مذکور در مجموع بیش از نیمی از مدارک در حوزه
علم باز را تهیه کردهاند و باقی کشورها نقش به مراتب کمتری داشتند .الزم به ذکر است که ده کشور اول پرکار
در حوزه علم باز غیر از استرالیا با  93مدرک و ژاپن با  80مدرک همگی از قاره امریکا و اروپا بودند و بهطور کلی
کشورهای این دو قاره در این موضوع پرکارتر بودند .از ایران هیچ مدرکی در پایگاه اسکوپوس در این موضوع
به ثبت نرسیده است .پیشرفتها نشان میدهد علم باز در سطح پویایی باالیی قرار دارد .به نظر میرسد زیستبوم
جدیدی در حال ظهور است که به شدت تحت تأثیر رویکردهای مشارکتی یا اقتصاد مشترک است که درگیر
ارتباطات علمی هستند ،مفهوم دسترسی باز در نشریات میتواند زمینهساز پیوند مطالب منتشر شده از طریق روش-
ال جدید باشد (.)Kunst & Degkwitz, 2019
های کام ً

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

همانطور که بیان شد بعد از یک فرود موقت در سال  ،2013به نظر میآید در سالهای بعد فعالیت
در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته است ،که تأسیس مؤسسات متمرکز بر علم باز چون مرکز علم

باز1

1. Center for Open Science
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در  ،2013مرکز داده باز انگلستان 1در  ،2012که اغلب در سالهای  2012و  2013فعالیت خود را آغاز
کردند ،می تواند دلیل عمدۀ رشد ناگهانی مقاالت در این سالها باشد .به نظر میآید تأسیس این مؤسسات
فعال در تشویق و هدایت نویسندگان به گام نهادن در این راه ،افزایش فعالیت پژوهشگران (،)David, 2004
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
شد که آمریکا و انگلستان تأثیرگذارترین کشورها در این حوزه علم باز بودند .اولین سازمانهایی که بهطور جدی
فعالیت در حوزه علم باز را آغاز کردند نیز از این دو کشور و افراد تأثیرگذار و پرکار در این حوزه نیز اغلب از
دانشگاههای امریکا بودند .از همین جهت حضور غالب مقاالت با زبان انگلیسی در پایگاه اسکوپوس نیز دور از
انتظار نبوده است .با توجه به اینکه هیچ مدرکی از کشور ایران در اسکوپوس در حوزه علم باز نمایه نشده است،
به نظر میآید نویسندگان ایرانی توجهی به این حوزه مهم نداشتهاند و از آنجا که تأسیس مراکز و سازمانهای
متمرکز بر فعالیتهای علم باز در کشورهایی مثل امریکا و انگلستان همگام با رشد انتشار مقاالت در این حوزه
توسط نویسندگانشان داشته است ،و اینکه تشویق و ترویج فعالیت در حیطه علم باز میتواند باعث افزایش فعالیت
و توجه پژوهشگران در این حوزه شود ( ،)McKiernan et al., 2016; Perry, 2018پیشنهاد میشود چنین مراکزی
در ایران نیز تأسیس شود و سیاستگذاریهای دولت نیز به همین سمت سوق داده ()Levin et al., 2016؛ و طی
آن به اهمیت فعالیت پژوهشگران در حوزه علم باز اشاره شود.
در همین راستا تحلیل شبکه همنویسندگی پژوهشگران نشان داد نویسندگانی که دارای شبکه هم-
نویسندگی قویتری هستند بر اساس تحلیل پایگاه اسکوپوس جزء  10نویسنده پر تولید حوزه هم بودند .در این
میان  1/12 Gunn W.درصد 1/02 Bockelman B. ،درصد و  0/19 Levshinaدرصد از منابع این حوزه را تولید
کردهاند .در همین زمینه نتیجه پژوهش کوژابکو 2نشان داد راه بردهای هم نویسندگی تأثیرات متفاوتی بر روی
بهرهوری علمی داشتهاند و پژوهشگری که بهعنوان یک واسطه میان سایر محققان عمل میکند اغلب همان محقق
پرتولید در حوزه مورد بررسی است (علینژادچمازکی و میرحقجولنگرودی)1397 ،
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود در مطالعهای مشابه ،ساختار دانش حوزه موضوعی علم باز با
فنون علمسنجی تحلیل هماستنادی مؤلفان ،هماستنادی مدارک ،تحلیل همواژگانی ،همنویسندگی ،بر اساس
مدل نفوذ علمی بررسی شود تا سیاستگذاران و مدیران علمی کشور بتوانند بر اساس نتایج آن به پژوهشگران
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پرنفوذ این حوزه توجه ویژه نمایند.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران ایرانی عالقمند به این موضوع ،آثار پژوهشگران برتر این
حوزه را رصد و مطالعه نمایند .از سوی دیگر ،نیاز است تا مباحث مربوط به علم باز در سرفصل رشتههای
علم اطالعات و دانششناسی ،و علوم کامپیوتر گنجانده شوند.
منابع
ابراهیمی ،قربانعلی ( .)1372اجتماع علمی و ساختارهای آن .رهیافت .40-30 ,)5(3 ,بازیابی شده در  23اسفند 1399
ازhttp://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13077.html :
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نامه های کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی .نشریه پژوهشنامه علمسنجی. 62-49 ,)4(2 ,
https://doi.org/10.22070/rsci.2016.492
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شورای عالی عتف .بازیابی شده در  3دی  1396از:
https://www.atf.gov.ir/Content/media/filepool3/2019/7/245.pdf?t=63698887164243
6250

زرهساز ،محمد ( .)1390ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطالعاتی :جنبش دسترسی آزاد و تغییرات پارادایمی.
شمسه :نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,)12131390(3 ,
 .17-1بازیابی شده در  23اسفند  1399از:
http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50369.html

عصاره ،فریده ،بابائی ،کبری ( .)1393شبکۀ هم نویسندگی مقاالت منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی
دانشگاه عالمه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی .فصلنامه مطالعات دانش شناسی,
 .17-1 ,)1(1بازیابی شده در  23اسفند  1399ازhttps://jks.atu.ac.ir/article_244.html :

علینژادچمازکی ،فاطمه ،میرحقجولنگرودی ،سعیده ( .)1397مصورسازی شبکه همکاری علمی پژوهشگران
فصلنامه مدیریت سالمت با رویکرد علمسنجی 1392 :تا  .1396مدیریت سالمت. 50-35 ,)74(21 ,
https://doi.org/10.29252/jha.21.74.35
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http://1404.ir/download?f=2015/05/10/0/207.pdf
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Study the Status of Scientific Products in “Open Science”
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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.
Keywords: Open Science, Scientific output, Visualization, Scientometrics
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