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  چکیده 

گذاري،  داشتن چارچوبی براي سیاست .ي علم و فناوري است گذاران حوزه گذاري یکی از وظایف اصلی سیاست اولویت

تواند  گذاري می یک چارچوب مناسب براي سیاست. دهد دست می ها به ها و برنامه اي براي هدایت سیاست منطق و فلسفه

. ها با هم، مفید واقع شود ها و سازگاري فعالیت دهی به فعالیت ي سیاست جهت براي ایجاد و انتقال درك مشترك درباره

ها اجتناب  و داشتن فهرستی از اولویت  انداز گسترده از آینده گذاري، داشتن یک چشم چوب منسجم سیاستدر این چار

تواند معیارهایی  آفرینی و خلق ثروت آن حوزه می ي دانشی به همراه میزان پتانسیل ارزش مرزشکنی حوزه. ناپذیر است

گذاري مورد استفاده قرار  عنوان شاخصی براي اولویت هاي پیشروي جهانی به شناسایی حوزه. براي تعیین اولویت باشد

  انجام شده است ها  بندي آن ها و رتبه در این نوشتار شناسایی این حوزه. گیرد

  

   هاي پیشرو، نقشه جامع علمی کشور  گذاري، مرزشکنی، پژوهش اولویت: هاي کلیدي واژه

  

  ه مقدم - 1

ها نیاز دارند  آن. دارندنیاز هاي خاصی  تقویت قابلیت حال توسعه به وژي مناسب، کشورهاي دربراي اجراي سیاست تکنول 

ها اتخاذ  هاي مناسبی براي تدوین و علمی کردن سیاست هاي خود را تقویت کنند، مکانیزم هاي تشخیص اولویت که قابلیت

هرچند مقاصد و اهداف . دهندها، اصالحات الزم را انجام  گذاري و اجراي سیاست کنند و با ازریابی عملکرد خود در سیاست

شوري به کشور دیگر تفاوت هاي تدوین سیاست تکنولوژي از ک اصلی سیاست تکنولوژي کم و بیش یکی هستند، اما مکانیزم

و ملی آن کشور  هاي بومی گذاري نیز متناسب با ویژگی گیري در فرآیند سیاست اي تصمیمهها و معیار و شاخص کنند می

کشور  ي هاي علمی و فناورانه گذاري سیاست به عنوان سند باالدستی در» و فناوري کشور جامع علمي  نقشه«. متفاوت است

هاي  شاخص.  هاي علمی و فناورانه بود ها به منظور شناسایی اولویت اي از معیارها و شاخص گیري از مجموعه نیازمند بهره

                                                          

  نگار پژوهشگر شرکت اندیشگاه آتی: نویسنده مسئول-*و  1

  نگار پژوهشگر شرکت اندیشگاه آتی-2

  نگار پژوهشگر شرکت اندیشگاه آتی-3

!!
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» و فناوري تطرح تحول راهبردي آموزش، تحقیقا«ناورانه در هاي علمی و فهاي شناسایی اولویت گانۀ زیر به عنوان شاخص سه

  :مورد استفاده قرار گرفت) »نقشۀ جامع علمی کشور«به عنوان یکی از اسناد پشتیبان (

»1»شاخص مرزشکنی   

»و » گیري کشورها جهت«یا » شاخص خلق ثروت  

»شاخص نیازهاي ملی «  

  

  گذاري علمی کشور هاي اولویت شاخص 1شکل 

  

مرزشکنی تشریح    شاخص ي ي محاسبه اخص مرزشکنی معرفی و سپس نحوهدر این نوشتار تالش شده است تا ابتدا ش

  .ه شوندئشود و نتایج به دست آمده از مطالعات ارا

  

  

  شاخص مرزشکنی -2

اي پیشروي ه و حوزه مربوطه قرار دارند رشته علمی  ي هایی که در لبه هاي تحقیقاتی در علم، به خصوص آن حوزه ارسال

عاملی پویایی علم خود . بندي نمود بندي ثابت، جامع و کامل تقسیم توان در قالب یک دسته را نمی دهند علمی را تشکیل می

با رت مستمر به صوهاي علم و فناوري  هاي حوزه بندي هاي علمی جدیدي ظهور یابند و تقسیم حوزه است براي اینکه هر روز

هاي دانشی  که پیشروترین زیرحوزهاهمیت فراوانی دارد هایی  شناسایی آن دسته از زیرحوزه به همین دلیل. شوندتغییر مواجه 

هاي دانشی  حوزهبه توانند  و می دهند شان مین را علم و فناوري ي هاي آینده گیري جهتهاي پیشرو  زیرحوزه .روند بشمار می

هاي علمی و پژوهشی  هاي پیشرو از این ویژگی نیز برخوردارند که بیشترین میزان از فعالیت زیرحوزههمچنین  .دهند  جهت

هاي علمی و فناوري پیشرو اغلب از  شناسایی حوزه براي. دهند ي علمی را به خود اختصاص  پژوهشگران و خبرگان هر حوزه

گذاري علم و فناوري آن دسته از تولیدات علمی  ادبیات سیاست رو در ایناز. شود میاستفاده  ]2[ها  و پتنت ]1[ مقاالت علمی

هاي مرزشکن  با نام مقاالت مرزشکن یا پتنت هستند  هاي مرزشکن علوم و فناوريگذار  که پایه) ها پتنت(و فناوري ) مقاالت(

گذار  شوند، اما پایه هاي مرزشکن اغلب تعداد کمی از کل تولیدات علمی را شامل می مقاالت یا پتنت. شوند شناخته می

  ]3[.هاي رادیکال هستند نوآوري

اند که به ترتیب پیچیدگی  هاي مرزشکن بر اساس معیارهاي مختلفی شناسایی شده در مطالعات گوناگون، حوزه

  :اند هاي مورد استفاده در ادامه ذکر شده شاخص

                                                          
1!Breakthrough

اولویت هاي  

علمی کشور

شاخص «

» مرزشکنی

شاخص «

»خلق ثروت

شاخص «

نیازهاي  

» ملی
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تکنولوژي ایران

به متوسط تولیدات علم و فناوري در آن حوزه که به صورت کلی در غالب رابطه زیر 

  

مستندي مرزشکن است در این وضعیت 

و فناوري  هاي مختلف علمی توسط مستندهاي متنوع در حوزه

هاي مختلف  در حوزه باال تنها زمانی مرزشکن است که

.خاص نباشد

در ، ]6[بستگی استناد با سایر مستندات

 شبلکه تال ،شودو فناوري توجه نمیهاي علم

دانشی را شکل داده  ي ، یک حوزهه آن مستند توانسته باشد

در خصوص » جامع علمی کشور ينقشه«

ها را ندارد، هر  تر است و مشکالت موجود در سایر شاخص

  .فرآیند مطالعه در تصویر ذیل آورده شده است

1 Research Fronts

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

٣

]4[بر حسب تعداد استنادها به یک تولید علمی 

به متوسط تولیدات علم و فناوري در آن حوزه که به صورت کلی در غالب رابطه زیر  بر حسب تعداد استنادها

]5[!:قابل محاسبه است

در این وضعیت ؛ هاي دیگر استناد باال و تنوع در استناد از حوزه ،بر حسب دو ویژگی

توسط مستندهاي متنوع در حوزه  تناد باالیی برخوردار باشد و همکه هم از اس

باال تنها زمانی مرزشکن است کهاستناد  با اي به عنوان نمونه مقاله. مورد استناد قرار گیرد

خاص نباشدعلمی  ي و تاثیرش محدود به یک حوزه باشد گذار علمی تاثیر

هاي پیشرو
1

  

بستگی استناد با سایر مستندات همدو ویژگی استنادهاي باال نسبت به استناد متوسط در آن حوزه و 

هاي علم رگذاري یک مستند در حوزهتاثی هاي فوق تنها به

ه آن مستند توانسته باشدک ه یک مستند صفت مرزشکن اطالق شود

  . علمی باشد ي گذاران یک حوزهز پایهبه عبارت دیگر آن مستند یکی ا

«اصلی تعیین شاخص مرزشکنی در  ي به عنوان پایه» هاي پیشرو

تر است و مشکالت موجود در سایر شاخص ایر معیارهاي دیگر پیجیدهاین معیار از س

  .چند انتقاداتی نیز بر آن وارد است

  هاي مرزشکن روش شناسایی حوزه

فرآیند مطالعه در تصویر ذیل آورده شده است. هاي پیشرو به عنوان ورودي استفاده شد در این مطالعه از زیرحوزه

  فرآیند مطالعه 2شکل 

  :گام عمده انجام شد سهدر درحالت کلی این مطالعه 

                                        

 بر حسب تعداد استنادها به یک تولید علمی

بر حسب تعداد استنادها

قابل محاسبه است

  

بر حسب دو ویژگی

که هم از اس

مورد استناد قرار گیرد

علمی تاثیر

  

هاي پیشروروش پژوهش - 2-1

  

دو ویژگی استنادهاي باال نسبت به استناد متوسط در آن حوزه و  حسببر 

هاي فوق تنها به الف روشاین روش بر خ

ه یک مستند صفت مرزشکن اطالق شودشود در صورتی ب می

به عبارت دیگر آن مستند یکی ا. باشد

هاي پیشرو پژوهش« روش

این معیار از س. علوم تجربی انتخاب شد

چند انتقاداتی نیز بر آن وارد است

  

روش شناسایی حوزه - 3

  

در این مطالعه از زیرحوزه

  

  

درحالت کلی این مطالعه 

                                                          

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

٤

ت اسـتاندارد جهـانی آن   به دست آمد و از اطالعا» هاي پیشرو پژوهش«رو که بر اساس روش  هاي پیش شناسایی زیرحوزه.1

استفاده شد؛

داشتند؛گانی که بیشترین تکرار را شناسایی واژگان و دسته واژ.2

.رو ها بر اساس میزان تحقیقات پیش بندي حوزه تر و رتبه هاي عمومی قالب حوزهبندي مجدد واژگان پر بسامد در  دسته.3

  .ها خواهیم داشت مروري کوتاه بر هر یک از گام ادامهدر 

  هاي پیشرو شناسایی پژوهش: 1گام - 1- 3

از این رو دستیابی به نگاهی . کند بندي علم را هر روز دستخوش تغییر می بندي و دسته صورت ،سیر تحوالت باالي تولید علم در جهان

 و هـاي پیشـرو   این مطالعه بـا اسـتفاده از پـژوهش   . بندي علم و فناوري است هاي آن اولین گام از هر نوع اولویت بندي جامع از علوم و دسته

اسـتفاده از ایـن اطالعـات در    . بودنـد   شترین استناد را کسب نمـوده بیکه در هر حوزه انجام شد بندي یک درصد از مقاالتی  مبتنی بر خوشه

 ،به عنوان نمونه کشور ژاپـن نیـز بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات      . شود گذاري علمی و فناوري سایر کشورها نیز مشاهده می مطالعات سیاست

  .دهد را نشان میطالعه نمودار فرآیند این مشکل زیر . کند میبه صورت دوساالنه تهیه  خود را نگاشت علمی

  

  
  در متن فارسیهاي خارجی  واژه -4

  

بر اساس اند و  نمایه شده 1آي –اس  -آيکه در پایگاه تمرکز شده است م» مقاالت علمی«این مطالعه بر آن دسته از 

پس از مقاالت علمی روش کار به این صورت است که . اند مقاالت با استناد باال بوده یک درصد از اي، جزء اطالعات کتابخانه

بندي مرحله  هاي حاصل از خوشه خوشه. شوند میبندي  استناددهی در دو مرحله خوشه هاي هم آوري با استفاده از روش جمع

  .اند نامیده شده 2هاي پژوهشی مرحله دوم حوزه هاي خوشههاي پیشرو و  پژوهشاول 

  

                                                          
1 ISI
2!Research Areas

هاي پژوهش لیست مقاالت در حوزه

هاي پژوهش لیست مقاالت در حوزه هاي نگاشت حوزه

هاي پژوهشی منفرد نگاشت حوزه

هاي  حوزه محتواییتحلیل تجزیه و 

شده تعیینپژوهشی 

هاي  گیري بر سر نام حوزه تصمیم

پژوهش

هاي پژوهش اطالع از طرح کلی حوزه

موسسه ملی تجزیه و تحلیل توسط (

)گذاري دانش و فناوري ژاپن سیاست

نظر از متخصصان کسب

موسسه  هاي پیشرو پژوهشدر این مطالعه از 

  شده است استفاده) ESI(علمی تامسون 

هاي پیشرو تعیین پژوهش

انتخاب استناددهی  همبندي مقاالت  طبقه
هر شاخه و  1×شده از میان آنهایی که جزو 

اند  بودههر سال 

:هاي پیشرو پژوهش
5350 پژوهش پیشرو
هاي پیشرو  تمامی پژوهش

مقاله بسیار  20000شامل 
ارجاع شده

اولین خوشه بندي

هاي پژوهش حوزهتعیین 

هاي  هاي پیشرو در رشتهپژوهشبندي  طبقه
استناددهی علمی مختلف بر اساس هم

:هاي پژوهشی حوزه
133 حوزه پژوهش
2197هاي پژوهش شامل  هکل حوز 

پژوهش جبهه
 هاي پیشرو شامل  پژوهشکل

مقاله بسیار ارجاع شده 10000


خوشه بندي دومین

]6[هاي پژوهشی پیشرو در ژاپن  بندي حوزه فرآیند شناسایی و خوشه 3شکل 
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در  ترتیببه این  هاي پیشرو استفاده شد و ط به پژوهشنیز از اطالعات مربو» جامع علمی کشور ي نقشه«در طرح 

 1آي - اس -ايدر بخش  آي- اس -آيالزم به ذکر است که پایگاه . هاي پیشرو شناسایی شد پژوهش ،هاي مختلف علوم حوزه

همچنین این پایگاه، . آمده است ها این حوزهنام  1جدول در . دهد اصلی قرار می ي دسته22شده را در  نمایهکل نشریات علمی 

  .که اطالعات مربوط به آن در این مطالعه استفاده شد رشته یاد شده گردآوري کرده است 22هاي دانش را به تفکیک  جبهه

  

]7[رشته،  22الب قبندي نشریات آکادمیک در  طبقه 1جدول 

Clinical MedicineChemistryBiology & BiochemistryAgricultural Sciences

Environment & EcologyEngineeringEconomics & BusinessComputer Science

MathematicsMaterials ScienceImmunologyGeosciences

Neuroscience & BehaviorMultidisciplinaryMolecular biology and GeneticsMicrobiology

Psychiatry Psychology
Plant & Animal 
Science

Physics
Pharmacology & 
Toxicology

Space ScienceSocial Sciences, General

!!

اند،  در این روش الزم است تا ابتدا آن دسته از مقاالت علمی که به شدت و به میزان زیادي مورد استناد قرار گرفته

پر این رویه با شناسایی مقاالت آغاز به این ترتیب، . هاي پیشرو شناسایی شوند ها حوزه شناسایی شوند و سپس از میان آن

ال، در استناد با بامقاالت . اند ن مقاالت به صورت مشترك استناد داده شدهشود که چقدر ای سپس تعیین می استاستناد 

ي  ي واحد به هر دومقاله اند یعنی توسط یک مقاله داده شده) یا ارجاع(استناد  طورمشترك به استناد هستند که صورتی هم

این روش مبتنی بر این . اشاره شده است الذکر استناد شده است و در میان منابع مورد استفاده توسط آن مقاله به هر دو فوق

چنانچه مستندي به دو مستند الف و ب استناد نماید، آنگاه احتماال قضاوت درستی است «فرضیه شناخته شده استوار است که 

  ]8[» .از نظر محتوایی مشابه بدانیم) که به آن استناد نشده است(تند ج اگر دو مستند الف و ب را نسبت به مس

  

                                                          
1 ESI (Essential Science Indicators)

مقاالت منفرد

موضوعات پژوهشی

یهاي پژوهش حوزه

مرحله اول

مرحله دوم

هاي پژوهشی حوزه

هاي پیشرو پژوهش

هاي موجود پایگاه  پایگاه داده

هاي دانش سایت  داده جبهه

ESI

نتیجه مطالعات محققین ژاپنی

مقاالت بسیار ارجاع شده

بنديمراحل خوشه 4شکل 
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. تبه به آنها استناد داده شده استمر 6

وزن دهی که در آن استنادات در هر مقاله بوسیله تعداد استناداتی 

، وزنی استناد باشد، هر استناد10داراي 

، آن مقاله به عنوان داشتو شرط اول را نیز 

با استناد اندك، مانند   هاي علمیرشته براي

  .نماید پزشکی، کمک می

با همدیگر استناد ) الف و ب در شکل ي و مقاله

اي بر اساس مقدار  ین منظور، آستانهه اب

 ي ستفاده از رابطهي باقیمانده، با اها سپس جفت

فراوانی * فراوانی استناد مقاله الف( رك مقاالت الف و ب تقسیم بر

  استناد مشترك نرمال شده

هاي پیشرو شامل  بر این اساس شناسایی پژوهش

شروع اي  بندي با یک جفت مقاله فرآیند خوشه

رود که با جفت مقاله آغازین، از  دنبال یافتن جفت مقاالت دیگري می

مقاالت را یابد تا اینکه هیچ جفت دیگري از

شود تا هر یک از  بندي الزم براي میان مستندات مشابه انجام می

در ادامه این دو گروه  که شوند به این ترتیب دو گروه از مستندات از هم تفکیک می

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

٦

  ياستنادهم مفهوم 5شکل 

6که حداقل شوند  انتخاب میبه این ترتیب در ابتدا، همه مقاالت مرجعی 

که در آن استنادات در هر مقاله بوسیله تعداد استناداتی شود  ارش استناد کسري استفاده می

داراي  ر یک مقاله استناد دهندهبه عنوان مثال، اگ .گیرد که کل مقاله در بر می

و شرط اول را نیز  گذشت 1هاي یک مقاله از آستانه ناگر مجموع وز 

برايهایی  مقادیر استناد کسري به حذف نابرابري. شود خاب می

پزشکی، کمک می با استناد زیاد همچون زیست هاي علمی  در مقابل رشته

و مقالهمانند د(ي با استناد باال  که یک جفت مقاله شود محاسبه می

. دهد می نشان این امر فراوانی استناد مشترك دو مقاله با استناد باال را 

سپس جفت. صحیح استناد مشترك تنظیم شده است تا مقادیر بسیار پایین حذف شوند

  :شوند پیرسونی زیر به صورت نرمال تبدیل می

رك مقاالت الف و ب تقسیم برفراوانی صحیح استناد مشت= استناد مشترك نرمال شده 

0/5     

                                                                      

        

استناد مشترك نرمال شده= 

بر این اساس شناسایی پژوهش. تعریف شده است2/0، آستانه نرمال معادل آي-اس

فرآیند خوشه. آن جفت مقاالتی است که به آنها به صورت مشترك استناد داده شده است

دنبال یافتن جفت مقاالت دیگري می ، سپس بهرا داشته باشندهاي الزم 

یابد تا اینکه هیچ جفت دیگري از بندي ادامه می آوري یا خوشه فرآیند جمع. اند استناد مقاالت مشترکی سهم برده

بندي الزم براي میان مستندات مشابه انجام می در این مرحله خوشه. نتوان به این مجموعه اضافه نمود

به این ترتیب دو گروه از مستندات از هم تفکیک می. دهند نشان ي دانش را

فراوانی صحیح ارجاع مشترك مقاالت الف و ب

)فراوانی ارجاع مقاله ب* ارجاع مقاله الف فراوانی (

  

به این ترتیب در ابتدا، همه مقاالت مرجعی 

ارش استناد کسري استفاده میسپس، از روش شم

که کل مقاله در بر میشوند  می

 .گیرد معادل یک دهم می

خاب میبا استناد باال انت اي مقاله

در مقابل رشته .ریاضیات وجود دارد

محاسبه میسپس تعداد دفعاتی 

این امر فراوانی استناد مشترك دو مقاله با استناد باال را . اند داده شده

صحیح استناد مشترك تنظیم شده است تا مقادیر بسیار پایین حذف شوند

پیرسونی زیر به صورت نرمال تبدیل می

  

استناد مشترك نرمال شده 

0/5به توان)استناد مقاله ب

  

                            

  

اس -آيدر پایگاه 

آن جفت مقاالتی است که به آنها به صورت مشترك استناد داده شده است

هاي الزم  که آستانه شود می

استناد مقاالت مشترکی سهم برده

نتوان به این مجموعه اضافه نمود

ي دانش را یک حوزه ها  خوشه

  .اند مشخص شده

  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایران

  ،به دنبال آن تعدادي دیگر از نویسندگان

هسته  مستندات ؛کنند دانشی را معرفی می

ورد استقبال سایرین ند مکن مطرح میکه 

دانشی هستند، مستندات استنادکننده  

هاي انباشتی نوآوريهستند، مستندات استنادکننده 

ن مستندات به تفاوت میا 6شکل . هاي رادیکال و انقالبی را دربر دارد

  

به دست » مقاالت هسته«هاي  هاي پیشرو بر اساس واژگان کلیدي پربسامد در میان مقاله

به این ترتیب . ترین موضوعات پژوهشی در آن حوزه را شناسایی نمود

ترین و  گاه مهم هاي پیشرو داشته باشند، آن

هاي پژوهش پیشرو واژگان پربسامد در میان حوزه

هاي مختلف تاثیرگذار  زمان در حوزه که به صورت هم

هاي  زا براي هر یک از حوزهبر اساس این ایده تالش شد تا  شمارش بسامد هم به صورت کلی و هم به صورت مج

1!Core Paper
2!Cited Paper
3!Citing Paper

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

٧

مستندات هسته
1
یا مستندات استناد شونده 

2
  

به دنبال آن تعدادي دیگر از نویسندگان. شوند مطرح میها  ابتدا توسط تعدادي از مقاالت و کتابدر 

دانشی را معرفی می ي قاالتی که ابتدا یک مفهوم یا حوزهم. دهند و توسعه می 

که  جدیديبه دلیل مفهوم این مستندات . شوند نامیده می ،یا مستندات استناد شونده

  .کنند میاستناد  به آنهامستندات زیادي 

استنادکننده
3

  

 ي حوزهي یک مفهوم یا  غازکنندهاستنادشونده که آ مستندات

هستند، مستندات استنادکننده ها مورد مطالعه  زمانی که پتنت. دهند رو بوده و مفاهیم را توسعه می

هاي رادیکال و انقالبی را دربر دارد، در حالی که مستندات هسته، نوآوري

  .صورت شماتیک آمده است

  مستندات استنادکننده و استنادشونده 6شکل 

  

  بسامد واژگان

هاي پیشرو بر اساس واژگان کلیدي پربسامد در میان مقاله جایی که نام پژوهش

ترین موضوعات پژوهشی در آن حوزه را شناسایی نمود با شناسایی واژگان هر زیرحوزه مهم

هاي پیشرو داشته باشند، آن واژگانی که بیشترین بسامد را در میان تمامی پژوهش«

واژگان پربسامد در میان حوزه ».آینده هستند هاي مرزشکن د و حوزههاي پژوهشی هستن

که به صورت هم اند، هم آناز آن رو قابل توجه است که هم از استناد باال برخوردار بوده

بر اساس این ایده تالش شد تا  شمارش بسامد هم به صورت کلی و هم به صورت مج

                                        

مستندات هسته - 1- 1- 3

  

در مفاهیم جدید 

 پرورانند میمفاهیم را این 

یا مستندات استناد شونده

مستندات زیادي گیرند و  قرار می

  

استنادکننده مستندات - 2- 1- 3

مستنداتبر خالف 

رو بوده و مفاهیم را توسعه می دنباله

، در حالی که مستندات هسته، نوآوريشود را شامل می

صورت شماتیک آمده است

  

بسامد واژگانشناسایی : 2گام - 2- 3

  

جایی که نام پژوهش از آن

با شناسایی واژگان هر زیرحوزه مهمتوان  آید، لذا می می

«این ایده طرح گردید که 

هاي پژوهشی هستن ترین حوزه عمومی

از آن رو قابل توجه است که هم از استناد باال برخوردار بوده

بر اساس این ایده تالش شد تا  شمارش بسامد هم به صورت کلی و هم به صورت مج. اندبوده
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٨

و ) تک واژه(از سویی دیگر الزم بود تا یکبار واژگان به صورت منفرد . به صورت تفکیکی محاسبه شود آي -اس - ايي  گانه23

  .محاسبه شود) چندواژه(اي از واژگان  بار دیگر به صورت مجموعه

ها، به عنوان نمونه آورده  در جداول ذیل نتایج حوزه ل به دست آمده در مطالعه به عنوان نمونهاوبه دلیل حجم باالي جد

  .شده است

شرویپ يها حوزه در واژگان تک بسامد 2جدول 

بسامدحوزه

CELL
PROTEIN
RECEPTOR
CARBON
CANCER
STEM
mass spectrometry>*
NANOTUBES
DNA
randomize control trial>
gene expression>
POLYMER
SIGNALING
MAGNETIC
FUEL
HEALTH
METAL
ARABIDOPSIS
OPTICAL
regulatory t cell>
induced-charge>
room temperature (proccess)>

  

اما این واژه با ترکیب آورده ي رتبه در جدول بسامد داشته است،  به معناي آن است که یکی از واژگان به اندازه  <عالمت 

  .بیش از نیمی از بسامدها را به خود تخصیص داده است شده

  

شرویپ يها حوزه در واژگان چند بسامد 3جدول 

بسامدمجموعه واژهشماره

cd25
regulatory t cell
tandem mass spectrometry
bipolar
t cell
randomize control trial
single-wal carbon nanotube
human embryonic stem cell
mass spectrometry
liquid chromatography
room temperature ionic liquid
acute myocardial infarction
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٩

بسامدمجموعه واژهشماره

older patient
polymer
aml
breast cancer
single-wall carbon nanotube
transcription factor
adp-ribose
cancer prevention
organic chemistry
trifluoromethylsulfonyl

  

هاي پیشروي جهانی شناسایی  هاي علمی به صورت جداگانه نیز پژوهش هر یک از حوزه ي حاضر براي مطالعه در ادامه

معرفی هاي پیشرو در حوزه کشاورزي  پژوهش مربوط بههاي مرزشکن  ترین حوزه مهم 4به عنوان مثال در جدول . شدند

  .اند شده

ي کشاورزيشرویپ هاي پژوهش درهاي مرزشکن  نمونه حوزه 4جدول 

حوزه مرزشکن

Antioxidant  Activity

Randomize Control Trial

Mediterranean-style diet

n-3

coronary heart disease evaluation

  

هاي مرزشکن شناسایی شده واژگان عام علمی باشند، به همین دلیل ضرورت یافت  در این گام از مطالعه ممکن بود حوزه

  .گیري شود ها تصمیم بندي آن تا در گام بعدي نسبت به این مساله و دسته

  

  بندي مجدد واژگان پربسامد دسته: 3گام -3- 3

  

هاي  پذیري به صورت مشترك و توسط تیم یج شاخص رقابتاهمراه نت در گام سوم از مطالعه نتایج به دست آمده به

بندي  به منظور انجام این دسته. مرزشکن اکتفا شد ي حوزه 100بندي  طالعه تنها به دستهدر این م. بندي شدند مطالعاتی دسته

تا  شدندگانه بررسی 23هاي  ها در تمامی حوزه ها شناسایی شد سپس هر یک از کلیدواژه ترین کلیدواژه ناگزیر ابتدا مهم

در هر  DNAیا موضوع   به عنوان مثال زیرحوزه. هاي پیشروي مرتبط هستند ها داراي زیرحوزه مشخص شود که کدام حوزه

 ٢شیمی شناسی و زیستزیست ي در حوزه 1اي - ان - ديیا موضوع   زیرحوزه 5در جدول  .شدندگانه بررسی 23هاي  یک از حوزه

  .آورده شده است

  

ها در زیرحوزه اي -ان - ديي  نمونه جدول واژه 5جدول 

ي زیرحوزه شمارهواژگان کلیدي در آن زیرحوزه

*****+BIOLOGY & BIOCHEMISTRY*****

                                                          
1 DNA
2 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
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ي زیرحوزه شماره

human immunodeficiency virus type 
deaminase apobec
deaminase inhibits retrotransposition   



human telomeric g
telomerase extension in
telomere targeting agents  



dna barcoding 
dna barcodes 
;  90.55   ;  



eukaryotic translesion synthesis dna polymerases ;  ubiquitin
regulate translesion synthesis ;  human dna polymerase eta ;  multiple mechanisms control chromosome 
integrity   



protein phosphatase 
histone modification ;  defined dna double
related atpase swr



microarray quality control (maqc) project shows inter
microarray platforms ;  quantitative gene expression platforms ;  dna microarray results ;  gene 
expression measurements   



autonomous dna nanomotor powered ;  single dna molecule nanomotor ;  precisely controlled dna biped 
walking device ;  dna nanomechanical devices ;  dna duplex
2003.8  



dna double strand breaks ;  dna double
nonhomologous end



به صورت شماتیک  7شکل  .هاي مرزشکن مرتبط شناسایی شدند

هاي  دارا بودن حوزه با توجه بههاي مختلف 

هاي مرزشکن در علوم زیستی و مواد

فرآیند در قالب یک کل  8شکل . هاي مختلف آورده شده است

علوم زیستی

سلول هاي بینادي

زیست شناسی 

سلولی و 

مولکولی

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

١٠

واژگان کلیدي در آن زیرحوزه

human immunodeficiency virus type 1 vif protein ;  intracellular expression 
deaminase apobec3g ;  blocks human immunodeficiency virus type 1 replication 
deaminase inhibits retrotransposition   37   ;  4,692   ;  126.81   ;  2004.7  

human telomeric g-quadruplex structure ;  human pot1 disrupts telomeric g
telomerase extension in-vitro ;  human telomeric dna ;  c-myc g-quadruplex structure ;  g
telomere targeting agents  35   ;  2,187   ;  62.49   ;  2005.4  
dna barcoding ;  cryptic species ;  dna barcodes distinguish species ;  fungus identification using c

dna barcodes ;  dna barcoding australia's fish species ;  using mitochondrial dna barcodes   
   ;  2004.9  

eukaryotic translesion synthesis dna polymerases ;  ubiquitin-binding domains ;  y
regulate translesion synthesis ;  human dna polymerase eta ;  multiple mechanisms control chromosome 
integrity   12   ;  2,066   ;  172.17   ;  2004.6  
protein phosphatase 2a facilitates dna double-strand break repair ;  dna damage response pathway uses 

histone modification ;  defined dna double-strand break ;  dna damage repair 
related atpase swr1p deposits histone variant h2a   12   ;  1,635   ;  136.25   ;  

microarray quality control (maqc) project shows inter- ;  intraplatform reproducibility ;  commercial 
microarray platforms ;  quantitative gene expression platforms ;  dna microarray results ;  gene 
expression measurements   11   ;  1,175   ;  106.82   ; 2005.2  
autonomous dna nanomotor powered ;  single dna molecule nanomotor ;  precisely controlled dna biped 

walking device ;  dna nanomechanical devices ;  dna duplex-quadruplex exchange   

dna double strand breaks ;  dna double-strand breaks rejoining ;  dna repair factor xrcc
nonhomologous end-joining ;  novel nonhomologous end-joining factor   7   ;  

هاي مرزشکن مرتبط شناسایی شدند هشی، حوزهاي دان بر این اساس براي هر یک از حوزه

هاي مختلف  هر یک از حوزه ،در انتهاي این گام. براي چند حوزه این امر به نمایش درآمده است

.  

هاي مرزشکن در علوم زیستی و مواد حوزه: نمونه موردي 7شکل 

هاي مختلف آورده شده است بندي حوزه هاي مربوط به رتبهدر بخش نتایج خروجی

علوم زیستی

باکتري ها

ژنتیک

سلول هاي بینادي

مواد

پلیمر

نانومواد

نیمه هادي هاي 

مغناطیسی

مواد 

مغناطیسی

intracellular expression ;  human antiretroviral dna 
 replication ;  apobec3g cytidine 

 disrupts telomeric g-quadruplexes allowing 
quadruplex structure ;  g-quadruplex 

fungus identification using c01
using mitochondrial dna barcodes   31   ;  2,807   

binding domains ;  y-family polymerases 
regulate translesion synthesis ;  human dna polymerase eta ;  multiple mechanisms control chromosome 

strand break repair ;  dna damage response pathway uses 
dna damage repair ;  conserved swi2/snf2-

   ;  2004.7  

;  intraplatform reproducibility ;  commercial 
microarray platforms ;  quantitative gene expression platforms ;  dna microarray results ;  gene 

autonomous dna nanomotor powered ;  single dna molecule nanomotor ;  precisely controlled dna biped 
quadruplex exchange   7   ;  606   ;  86.57   ;  

dna repair factor xrcc4 ;  promote dna 
   ;  533   ;  76.14   ;  2006.0  

  

بر این اساس براي هر یک از حوزه

براي چند حوزه این امر به نمایش درآمده است

.بندي شدند مرزشکن، رتبه

  

در بخش نتایج خروجی

  .دهد تصویر به نشان می

!!
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  گیرينتیجه -4

هاي  عبارت دیگر حوزهبه . کنند هاي مرزشکن شناسایی شده را پشتیبانی می هاي مختلفی حوزه علوم گوناگون به نسبت

در این بخش الزم بود . اند اند و الزاما به نسبت یکسانی در میان علوم مختلف توزیع نشدهمرزشکن در تمامی علوم پراکنده نشده

بندي از دو شاخص  به منظور رتبه. بندي شوند هاي مرزشکن با علوم مختلف، علوم گوناگون رتبه تا بر اساس ارتباط میان حوزه

  :تفاده شدزیر اس

مرتبط با علوم مختلف) اول شناسایی شده ي حوزه 100در میان (هاي مرزشکن  وزهتعداد ح،

هاي مرزشکن در علوم مختلف میزان وابستگی و تکرار حوزه.  

 ي هاي مرزشکن با هر حوزه میان حوزه هاي مرزشکن مرتبط و سپس شدت وابستگی به عبارت دیگر الزم ابتدا تعداد حوزه

  .ص شودعلمی مشخ

2048

هاي  پژوهش

پیشرو

A

SINGLE-WALLED 
CARBON NANOTUBES; 

CYTOTOXICITY IN-
VITRO; USING 

FUNCTIONALIZED 
CARBON NANOTUBES; 

MULTI-WALLED CARBON 

B

CANCER CELLS USING 
MOLECULARLY 

TARGETED GOLD 
NANORODS; GOLD 

NANORODS (NRS) USING 
SEED-MEDIATED 

GROWTH METHOD; 

HIGH TEMPERATURE 
PEM FUEL CELLS; PEM 

FUEL CELL 
ELECTROCATALYST 

DURABILITY 
MEASUREMENTS; 

PROTON EXCHANGE 

C

MODEL POLYMER 
NANOCOMPOSITES ;  
NANOPARTICLE 
POLYMER COMPOSITES ;  
BLOCK COPOLYMER 
NANOCOMPOSITES ;  
THIN POLYMER FILMS ;  

D

BIODEGRADABLE 
POLY(BUTYLENE 
SUCCINATE)/LAYERED 
SILICATE 
NANOCOMPOSITES ;  
NEW 
POLYLACTIDE/LAYERED 

D

SINGLE-WALLED
CARBON NANOTUBES; 

CYTOTOXICITY IN-
VITRO; USING 

FUNCTIONALIZED 
CARBON NANOTUBES; 

MULTI-WALLED CARBON 

SINGLE-WALLED
CARBON 

NANOTUBES;HIGH 
TEMPERATURE PEM 

FUEL CELLS; PEM FUEL 
CELL 

ELECTROCATALYST 

MODEL POLYMER 
NANOCOMPOSITES ;  
NANOPARTICLE 
POLYMER COMPOSITES ;  
BLOCK COPOLYMER 
NANOCOMPOSITES ;  
THIN POLYMER FILMS ;  

BIODEGRADABLE 
POLY(BUTYLENE 
SUCCINATE)/LAYERED 
SILICATE 
NANOCOMPOSITES ;  
NEW 
POLYLACTIDE/LAYERED 

1موضوع مرزشکن

 

Carbon
Nanotube
Gene
Cancer
Nanotubes
Dna
Polymer
Signaling
Magnetic
Fuel
Optical
Genome
Rna
Water
Plant
Drug
Nanocomposites  
Transistors
Hepatitis
Nanoparticles
Plasma
Spectroscopy
Tumor
Laser
Nuclear
Syndrome
Bone
Peptide
Imaging
Solar

ها  واژه استخراج کلید

بر حسب فراوانی در 

و  هاي پیشرو پژوهش

حذف موارد نامرتبط

حوزه دانش

1مرزشکنموضوع 

کلید واژه مورد نظر در 

پیشرو  پژوهشاین 

وجود ندارد

واژه در  جستجوي کلید

هاي پیشرو پژوهش

واژه در جستجوي کلید

هاي پیشرو پژوهش

بسیار ارجاع شده 1٪مقاالت باالي مقاالت اصلی 

رشته ب رشته الفرشته 22

125 حوزه 

مرزشکن

1

2

3

4

4

5
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هاي مختلف علمی و  هاي مرزشکن در هر یک از حوزه به این ترتیب بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص تعداد حوزه

هاي علوم تجربی را  بندي شده، تمامی حوزه هاي رتبه الزم به ذکر است که حوزه. بندي شدند هاي مختلف رتبه فناوري، حوزه

هاي دیگري استفاده شده  هاي علوم انسانی و اجتماعی، هنر و علوم دینی از روش گذاري در حوزه در فرآیند اولویت .گیرد دربرمی

ترین  هاي جهانی، فهرستی از مهم هاي کشورها و سازمان بندي ابتدا بر اساس مطالعات مربوط به اولویت پیش از رتبه. است

در جدول زیر . هاي مرزشکن به دست آمد ها، بر اساس حوزه یت هر یک از حوزهمربوط به اولو ي ها تهیه شد و سپس نمره حوزه

  :ي مرزشکن در جدول خالصه آمده استها میزان برخورداري علوم مختلف از حوزه

  

هاي مرزشکن برخورداري علوم مختلف از حوزه میزان جدول

هاي  بر حسب حوزه

مرزشکنانه

هاي  حوزهبر حسب 

)بسامد(مرزشکنانه 

هاي مرزشکنانه  بر حسب حوزه

)نرمال شده(

هاي  بر حسب بسامد حوزه

)نرمال شده(مرزشکنانه 

دریا    
انرژي    

ارتباطات و اطالعات    
علوم شناختی    
دارو و سالمت    

آب و محیط زیست    
علوم زیستی    

مواد    
نانوفناوري    
کشاورزي    
هوا و فضا    
عمران    

ساخت و تولید    
معدن    

حمل و نقل    
اپتیک و فتونیک     

  

جامع علمی کشور از سه  ي گذاري نقشه بنابراین در فرآیند اولویت گذاري نیازمند نگاهی جامع و کالن است، اولویت

در . ها تاکید نموده است هاي مورد استفاده بر یک وجه از اولویت هر یک از دسته شاخص. دسته شاخص مختلف استفاده شد

بر اساس نتایج به . گذاري توجه نشده است هاي اولویت ر تنها به شاخص مرزشکنی اشاره شده است و به سایر جنبهاین نوشتا

هاي علمی مبتنی بر شاخص مرزشکنی در جدول زیر  دست آمده از دو شاخص فوق و بر حسب جمع عددي دو شاخص، اولویت

  .آمده است

  

یمرزشکن شاخص اساس بر یعلم يها تیاولو جدول

هاي علمی مختلف حوزه رتبه بر اساس مرزشکنی

دارو و سالمت 

علوم شناختی 

علوم زیستی 

ارتباطات و اطالعات 

مواد 
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هاي علمی مختلف حوزه رتبه بر اساس مرزشکنی

انرژي 

نانوفناوري 

دریا 

اپتیک و فتونیک  

آب و محیط زیست 

  

  :به دست آمده موضوعات زیر قابل توجه هستنددر خصوص نتایج 

توان علوم زیستی را مستقل از  ها نیست و به عنوان مثال نمی هاي علمی مستقل از دیگرحوزه یک از حوزه هیج

  گیري است؛ عنوان پیشنهاد براي جهتاز این رو این ترتیب تنها به . انرژي دانست

به . و با افزایش این آستانه احتمال دارد نتایج تغییر یابد حوزة مرزشکن است 100بر اساس   فهرست مرتب شده

رفته شود، نتایج تغییر خواهد کرد؛حوزة مرزشکن در نظر گ 200عبارت دیگر در صورتی که 

هاي علوم انسانی و اجتماعی، هنر و علوم دینی را  روش مورد استفاده به دالیل مختلف قابلیت کاربرد در حوزه

  .هاي دیگري بهره گرفته شود ها از روش گذاري در آن حوزه اي اولویتندارد و الزم است بر
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