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مطالعه تعامالت ميان رشته ای حوزه سيبرنتيك 
الهه حسيني | رؤیا برادر

چڪیده

هدف: بررسی تعامالت میان رشته ای حوزه سیربنتیک در پایگاه وب علوم در سال های 1986-

2015 و ترسیم و تحلیل نقشه علمی آن.

روش شناسی: با استفاده از فنون علم سنجی کلیدواژه سیربنتیک در دو فیلد عنوان یا موضوع 

در وب علوم جستجو شد. شناسایی حوزه های موضوعی دخیل در تولیدات علمی سیربنتیک 

با ترسیم نقشه علمی به شیوه "نگاشت الیه ای علم" با نرم افزار پاژک و بررسی شبکه های 

استنادی حوزه های موضوعی استنادکننده با ترسیم شبکه هم رخدادی واژگان با استفاده از 

نرم افزار وی.او.اس.ویوئر انجام شد.

یافته ها: حوزه سیربنتیک از سه خوشه اصلی شامل هشت حوزه علوم رایانه، مدیریت، 

مهندسی، مهندسی برق، علوم عصبی، علوم اجتامعی، فیزیک، فناوری زیستی تشکیل شده 

است. علوم رایانه با 7 گروه نقش مرکزی دارد و دارای قوی ترین و بیشرتین تأثیر در میان 

حوزه هاست. سه حوزه مدیریت، علوم رایانه و هوش مصنوعی،  مهندسی برق و الکرتونیک 

بیشرتین حوزه های موضوعی استنادکننده هستند. دو واژه "سیستم" و "رویکرد" از پر 

کاربردترین واژگان این حوزه به شامر می روند. 

نتیجه گیری: ساختار فکری حوزه سیربنتیک با 8 حوزه اصلی و 49 گره وابسته حاکی از 

در  نکته  این  است.  آن  میان رشته ای  روابط  گسرتدگی  و  اطالعاتی  شبکه  بودن  غنی 

سیاست گذاری های علمی و شناسایی روندهای جدید پژوهشی مفید خواهد بود.

ڪلیدواژه ها 

سیربنتیک، نگاشت الیه ای علم، شبکه هم رخدادی، تعامالت میان رشته ای، نقشه علمی. 
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مطالعه تعامالت ميان رشته ای حوزه سيبرنتيك 

مقدمه
سیبرنتیک3ازجملهعلومیاستکهدرقرنبیستمپدیدآمدوبارشدسریعخودتوانستبه
علومدیگرراهیابد.موضوعاصلیسایبرنتیکبررسیماهیتکنترلدرانسان،حیوانوماشین
است)جمالیمهموییواسدی،1384(.هدفاصلیآنیافتنسریعترین،مناسبترین
ومؤثرترینشیوههایکنترلوتنظیمدرسازمانهایپیچیدهاست)هاشمبیک،سیادت،
وهویدا،1391(.سیبرنتیکبهعلموهنرهدایتونظارتسازمانهایپیچیدهاطالق
میشودکهباتکیهبرحلقههایبازخوردیمناسبوپیوندهایسستوسخت،زمینهتوسعه
ارتباطاتوتعامالتبامحیطوواحدهایدرونسازمانیرابهمنظورخودتنظیمیآنهافراهم
میسازد)بذرافشانوهمکاران،1386(.درعلمسیبرنتیکاعتقادبرایناستکههرپدیده
درمحیطودرونخودارتباطیذاتییاقراردادیداردوشدتوضعفاینروابط،نقش،
شکلودرجةپیچیدگیآنرامشخصمینماید)غالمزاده،1377(.سیبرنتیکدانشیاست
کهازفعالیتهایعلمیونظریمشترکرشتههایجامعهشناسی،زیستشناسی،پزشکی،
نظریههای و مهندسی ریاضیات، منطق، روانشناسی، زبانشناسی، اقتصاد، فیزیولوژی،
اطالعاتوکنترلوماشینهایاتوماتبهوجودآمدهاست)سارنوسکی2006،4(.سیبرنتیک
بهعنوانیکعلممستقلومیانرشتهای،برحوزههایمختلفیازعلمتأثیرگذاربودهاستکه
نظریهبازیها،نظریهسیستمها،جامعهشناسی،روانشناسی،فلسفه،ومعماریازنمونههای
قابلذکرهستند.همینامرسببگردیدهاستکهحوزههایمختلفعلمی،برایتبیین
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ساختارسیستمهایفیزیکیواجتماعیخودازعلمسیبرنتیکبهرهگیرند)ابراهیمیو
فرجپهلو،1389(.بنیانگذاران،آنرابهعنوانیکفرارشته،نهتنهاباهدفپرورشمشارکت
میانرشتهای،بلکهباهدفاشتراکدانشمیانرشتهایمعرفیکردهاند)اسکات2001،1(.
استداللسیبرنتیکایناستکهمیتواندبرایدرک،مدلسازی،وطراحینظامهاییازهمه
انواعفیزیکی،فناوری،زیستشناختی،زیستمحیطی،روانی،اجتماعیویاهرترکیبیاز
آنهابهکاررود)هیلیقنوجازلین2001،2(.ریشههایسیبرنتیکازآنجانشئتگرفتکه
آندرماریآمپر3درسال1843ایدهگسترشیکعلمتحتعنوانcybernétiqueراارائه
کردکهبهدانشکلیدربارهادارهفضایسیاسیاشارهداشت.سپسجیمزکلکمکثول4
درسال1868سنگبناینظریهکنترلرابنانهاد.مفهومسیبرنتیکامروزیرارزنبولوثو
همکارانش5درسال1943مطرحکردند؛آنهامفهومبازخوردرادرمقالهایباعنوان"رفتار،
هدفوعللغائی"6بیانکردند)اشوانینر2015،7(.ازاینرو،سیبرنتیکمفهومیوسیعو
درحالتوسعهبابسیاریازحوزههاورشتههاستکهدرآنمفاهیمیمانندبازخوردو
ادراک،چشماندازیمولدرابرایارزیابیهایتقابلهایدوگانهایجادمیکند)سلن2015،8(.
بنابراین،سیبرنتیکبهعنوانیکحوزهمیانرشتهایازدیربازمطرحبودهاست.بهدلیلافزایش
قابلتوجهدرتولیدآثاریکهادعامیکنندمیانرشتهایهستند)براونوشوبرت2003،9(و
تغییربهسمتالگوهایاستنادیمیانرشتهایبیشتر)پورترورافولز2009،10(،بررسیماهیت
میانرشتهایحوزههایمختلفضرورتدارد.ازاینرو،نیازمشخصیبهآشکارسازی
ساختارفکری11ومیانرشتهایحوزهسیبرنتیکازطریقکشفارتباطاتاینحوزهباسایر
حوزههایعلمیحسمیشود.زیرابهموجبیکاصلبنیادیسیبرنتیکی،اجزاییکهاز
لحاظاطالعاتغنیترندبراجزاییکهانرژیآنهابیشتراستنظارتوکنترلاعمالمیکنند

)خانیکی،1381(.
هلستنولیدسدورف12)2015(،نشریه"تغییرآبوهوا"13رابهعنواننشریهای
میانرشتهای،براساسدانشبنیان14بودنوتمرکزبرنامهای15آنبررسیونقشهعلمیآنرا
ترسیمکردند.نتایجپژوهشآنهابرگسترشپایهدانش-ازارجاعبهنشریاتمیانرشتهای
مانندنیچر16وساینس17بهنشریاتاستنادکنندهازحوزههایتخصصیمختلف-داللت
میکرد.کارلزواسپچت18)2014(بااستفادهازنگاشتهایالیهایعلم19وشاخصتنوع
رائواسترلینگ20،حوزهیادگیریمبتنیبرفناوریپیشرفتهراباتحلیلعلمسنجیواکاوی
کردندونشاندادنددردهسالگذشته،اینحوزهدرسطحنسبتاًباالییازمیانرشتهایبودن
درمقایسهبا6زمینهدیگرعملکردهاست.لیدسدورفوگلدستون21)2014(بامطالعهمیزان
میانرشتهایبودن،سطحتخصص،وپایههایدرحالتغییردانشدرنشریه"میانرشتهای

مطالعه تعامالت میان رشته ای
 حوزه سیربنتیک
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علومشناختی"1اذعانداشتندکهمفهوممیانرشتهایازدهه1980ایجادشدهوتوسعه
جهتگیریهایمیانرشتهایدردهه1990طیشدهاست.صدیقی)1393(همرخدادی
واژگانحوزهاطالعسنجیرابررسیکرد.نتایجبراینداللتداشتکهمفاهیمیمانند
علماطالعات،کتابخانه،تحلیلکتابسنجی،نوآوری،ومتنکاویازجملهپرکاربردترین
موضوعاتاینحوزهدرسطحبینالمللبودندومفاهیمجدیددرتعاملباتحوالتو
فناوریهایجدیدپدیدمیآیند.درپژوهشیمشابه،الهیوهمکاران)1391(حوزهتوسعه
نوآوریرابااستفادهازروشتحلیلهمرخدادیواژگانباروشمتنکاویوترسیمنقشه
مفهومیدانشدرپایگاههایاسکوپوسوسیجمطالعهکردندودرنهایتسهجریاناصلی
رابهعنوانجریانهایغالباینحوزهمعرفیکردند.پورترورافولز2)2009(،تغییردرجه
میانرشتهایرادربینسالهای1975-2005درششحوزهموضوعیبااستفادهازشاخص
تنوعرائواسترلینگبررسیونقشهعلمآنرامصورسازیکردند.یافتههایپژوهشآنها
نشاندادکهعلمدرواقعروبهمیانرشتهایشدنبیشترامادرگامهاییکوچکاست.در
پژوهشدیگری،لیوووانگ3)2005(،65نشریهمیانرشتهایحوزهجمعیتشناسیرابا
استفادهازتحلیلشبکهاجتماعیمصورسازیکردند.یافتههایآناننشاندادکهارتباطهای

بینماتریسهایاستناد،برالگوهایاستنادیثابتجمعیتیدرطولزمانداللتمیکند.
پیشینههایفوقنشانمیدهدکهتاکنونپژوهشیدربارهتعامالتمیانرشتهایحوزه
سیبرنتیکازطریقنگاشتالیهایعلمونیزترسیمشبکههمرخدادیاینحوزهانجامنشده
است.همانگونهکهپیشتراشارهشد،سیبرنتیکعلمیمیانرشتهایاستوبهعنوانیکعلم
ماهیتمستقلیندارد؛بلکهیکچهارراهبزرگعلمیاستکهمتخصصانعلومگوناگون
ازآناستفادهمیکنند)معتمدنژاد،1386(.ازاینرو،ترسیمنقشهعلمیوشناساییترکیب
حوزهایآن،شناساییحوزههایپرکاربردوتأثیرگذار،بررسیتعامالتاینحوزهباسایر
حوزهها،وتعیینساختارفکریوتعامالتاستنادیآنبهمنظورآگاهیازوضعیتکنونی
وپیشبینیوضعآتیاینحوزهضرورتدارد.ازاینرو،پژوهشحاضردرصددپاسخبه
اینمسئلهبرآمدکهحوزهسیبرنتیکازچهزیرحوزههایموضوعیتشکیلشدهوارتباطات
وتعامالتمیانرشتهایآنباسایرحوزههاچگونهاستومهمترینحوزههایپژوهشی
استنادکنندهبهسیبرنتیککدامند؟بههمیندلیل،بررسیماهیتمیانرشتهایحوزهسیبرنتیک
ازطریقمقاالتنمایهشدهدرپایگاهوبعلوم4دربینسالهای1986-2015ونگاشت
الیهایعلمیآنوترسیمشبکههایموضوعیبرتراستنادکنندهحوزهسیبرنتیکبراساس

رخدادواژگانیوترسیمنقشهچگالیآنهامبنایکارقرارگرفت.

1. Cognitive Science
2. Porter & Rafols
3. Liu & Wang
4.Web of Science (WOS)

الهه حسينـی
رؤيا بـرادر
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روش شناسی
اینپژوهشازفنونعلمسنجیمانندمصورسازیوتحلیلشبکههمرخدادیواژگانبهره
بردهاست.ترسیمارتباطاتمیانحوزههادرقالبنقشههایعلمیوفنونمصورسازییکی
ازمهمترینوجوهمطالعاتعلمسنجیدرچنددههاخیراست،ازسویی،نقشههایعلمی
بااستفادهازروشهایمختلفیترسیممیشوندکههمرخدادیواژگانومصورسازیاز
آنجملهاند)صدیقی،1393(.مقاالتنمایهشدهحوزهسیبرنتیکدرپایگاهوبعلومدر
بینسالهای1986-2015موردبررسیقرارگرفتند.برایجستجویاطالعاتدرپایگاه
وبعلومازشکلخالصهشدهکلیدواژهسیبرنتیکدردوفیلدعنوانیاموضوعاستفادهشد.
ماهیتمیانرشتهایحوزهسیبرنتیکازدورویکردموردبررسیقرارگرفت:1(حوزههای
موضوعیدخیلدرتولیداتعلمیسیبرنتیک،کههرچهحوزههایموضوعیبیشتریدر
تولیداتعلمییکموضوعسهمداشتهباشندنشاندهندهماهیتمیانرشتهایبیشترآن
است؛و2(حوزههایموضوعیاستنادکنندهبهتولیداتعلمیسیبرنتیک.بهاینمعنیکه
هرچهحوزههایموضوعیبیشتریبهتولیداتعلمییکموضوعاستنادکنندنشانمیدهد
کهمقاالتآنموضوعهمچنینماهیتمیانرشتهایبیشتریدارند.برایترسیمشبکههای
موضوعیبرتراستنادکنندهبراساسرخدادواژگان،شبکههمرخدایواژگاناینحوزهبا
نرمافزاروی.او.اس.ویوئر1ترسیمشد.درشبکههمرخدادیواژگانازکلماتکلیدیمدارک
برایمطالعهساختارمفهومییکحوزهپژوهشیاستفادهمیشود.همرخدادیکلیدواژهها
میزانارتباطشناختیمیانیکمجموعهمدارکرانشانمیدهد)صدیقی،1393(.برای
مصورسازیتعامالتبینرشتهایوترسیمنگاشتعلمیاینحوزهازنرمافزارترسیمشبکه
اجتماعیپاژک2بهشیوهرویکردنگاشتالیهایعلمباواحدتحلیلدادهتولیداتعلمی
استفادهشد.دراینروش،حوزهها)خوشهها(یموضوعیاصلیوفعالشناساییوروابط
میانآنهانشاندادهمیشودکهمزایایقابلتوجهیرادرخواناییوبافتمندیدادههای

میانرشتهایوتفسیرتنوعشناختیفراهممینماید.

یافته ها
ویژگی های توليدات علمی حوزه سيبرنتيك

جدول1،روندانتشارتولیداتعلمیحوزهسیبرنتیک،کشورهایبرتر،نوعمدارکتولیدات
علمی،زبانتولیداتعلمی،مؤسسههایبرتردرتولیداتعلمیوحوزههایموضوعی
دخیلدرتألیفمقاالتسیبرنتیکدرپایگاهوبعلومدرطولسالهای1986-2015را

نشانمیدهد.
1. VosViewer
2. Pajak

مطالعه تعامالت میان رشته ای
 حوزه سیربنتیک
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جدول 1.بررسیویژگیهایپنجرتبهاولتولیداتعلمیحوزهسیبرنتیک

مطابقجدول1،سال2009پرتولیدترینسالبودهاستوکشورهایامریکا،چین،و
انگلیسازنظربروندادوتولیدعلمبهترعملکردهاند.همچنینحوزه"مدیریت"بیشترین
حوزهاستنادکنندهبودهاست.همانطورکهمشاهدهمیشوددانشگاهپیرماریکوریپاریس

مؤسسهبرتردرتولیداتعلمیحوزهسیبرنتیکطیسالهای1986تا2015بودهاست.

نقشه حوزه سيبرنتيك براساس رویكرد نگاشت الیه ای 
دررشتههایمختلفعلمیسهیمدرحوزهسیبرنتیک علم نگاشتالیهای شکل1،
)ترکیبحوزهایسیبرنتیک(رانشانمیدهد.هردایرهنشاندهندهیکحوزهموضوعی
)خوشه(است،وخطوطبیندایرههاحاکیازپیوندمیاناینحوزههادرتألیفمقاالت،و
همکاریهایعلمیمیانرشتهایومیزانروابطاینحوزههاست.ضخامتخطوطبرپیوند

تولیدات علمی
رتبه اول

)تعداد رکورد- 
درصد(

رتبه دوم
)تعداد رکورد- 

درصد(

رتبه سوم
)تعداد رکورد- 

درصد(

رتبه چهارم
)تعداد رکورد- 

درصد(

رتبه پنجم
)تعداد رکورد- درصد(

سال روند انتشار
2009

)7% - 349(
2008

)6% - 283(
2011

)6% - 273(
2010

)5%  - 249(
2007

)5%-248(

کشورهای برتر
آمریکا )1032-

)21%
چین

)11% -532(
انگلستان )498- 

)10%
فرانسه )219- 

)5%
آملان

)5% -217(

انواع مدارک
مقاالت1 منترششده 

در مجالت
)63/5% -3284(

مقاالت منترششده 
درمجموعه مقاالت 

کنفرانس ها 2
)26/5% -1369(

یادداشت های 
رسدبیر3

)4/6% -236(

نقد کتاب 4
)2/9% -152(

نقد و بررسی 5
)2/5% -129(

زبان
انگلیسی

)94/7% -4600(
فرانسه

)1/5 % -75(
آملانی

)1/4% -70(
روسی

)0/7% -36(
اسپانیایی

)0/3% -19(

مؤسسات برتر
دانشگاه پیر ماری 

کوری پاریس
)22% -75(

دانشگاه کاردیف 6
)20% -68(

دانشگاه اسلیپری 
راک پنسیلوانیا 7 

)19/7% -67(

نظام آموزش 
عالی پاشه ایالت 

پنسیلوانیا 8
)19/7% -67(

دانشگاه ریدینگ 9
)18/6% -63(

حوزه های 
موضوعی دخیل

علوم کامپیوتر، 
سیربنتیک01

)44/22% -2137(

علوم کامپیوتر، 
هوش مصنوعی11
)7/33% -356(

مهندسی، برق و 
الکرتونیک12

)5/76% -279(

مدیریت13
)4/49% -217(

علوم کامپیوتر، 
سیستم های اطالعاتی14

)4/26% -206(

حوزه های 
موضوعی 

استنادکننده15

مدیریت
)8/22%(

علوم کامپیوتر، 
هوش مصنوعی

)7/79%(

مهندسی برق و 
الکرتونیک
)5/99%(

علوم کامپیوتر، 
سیربنتیک
)5/70%(

علوم اعصاب16)5/26%(

1. Article
2. Proceedings Paper
3. Editorial Material
4. Book Review
5.  Review
6. Cardiff University
7. Slippery Rock University 

Pennsylvania
8. Pennsylvania State System 

of Higher Education 
PASSHE

9. University of Reading
10. Computer Science, 

Cybernetics
11. Computer Science, Artifi-

cial Intelligence
12. Engineering, Electrical 

and Electronics
13. Management
14. Computer Science, Infor-

mation Systems
15. Citing Articles
16. Neurosciences

الهه حسينـی
رؤيا بـرادر
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محکمتر،تعاملبیشتر،وضریبارزشیبیشترداللتدارد.دایرههایبزرگترنشاندهنده
تولیداتعلمیبیشترآنحوزهاست.نقشهارائهشدهمبتنیبررویکردنگاشتالیهایعلم
)رافولز،پورتر،ولیدسدورف،2010(4تایی)4الیهای(،6تایی)6الیهای(و19تایی)19
الیهای(است.بدینمعناکههرالیهبریکحوزهموضوعیداللتمیکندتاارتباطحوزهها
بایکدیگر)ترکیبحوزهای(نشاندادهشوند.شکل1،براساسعامل6الیهایدرنرمافزار

پاژکترسیمشدهاست.

شكل 1.ترکیبحوزهای)نقشهعلمی(سیبرنتیکبراساسرویکردنگاشتالیهایدرطولسالهای
1986-2015درپایگاهوبعلوم

بزرگترینخوشه)خوشهاول(درحوزههایعلومرایانه1استوخوشههایدومرا
حوزههایمدیریت2،مهندسی3،مهندسیبرق4،علومعصبی5،علوماجتماعی6وخوشه
سوم)سهمکمتر(راحوزههایفیزیک7وفناوریزیستی8تشکیلمیدهند.درتفسیر
شکل1میتوانبهگرههایبرجستهبراساسنقشهالیهایدستهبندیموضوعیپاژکو
نیزدستهبندیموضوعیپایگاهوبعلوماشارهکرد.بنابراین،گرههایحوزه"علومرایانه"
راسیبرنتیک9،هوشمصنوعی10،نرمافزارهایمیانرشتهای11،سیستمهایاطالعاتی12،
رویکردهاینظریعلومرایانه13،مهندسینرمافزار14،معماریسختافزار15وگرههایمهم
وتأثیرگذارحوزه"فناوریزیستی"رازیستشناسیتکاملی16،زیستشناسیسلولی17،
زیستشناسیتکوینی18،تومورشناسی19،ژنتیکووراثت20وآزمایشتحقیقاتپزشکی21
تشکیلمیدهد.گرههایمهموتأثیرگذارحوزه"مهندسیبرق"،فناوریعلمغذا22،منابع

1.  Computer science
2. Management
3. Engineering
4. Electrical engineering
5. NeuroScience
6. Social Science
7. Physics
8. Biolotechnology
9. Computer science cyber-

netics
10. Computer science artificial 

intelligence
11. Computer science interdis-

ciplinary applications
12. Computer science informa-

tion systems
13. Computer science  theory 

methods
14. Computer science  software 

engineering
15. Computer science hardware 

engineering 
16. Evolutionary biology
17. Cell biology
18. Developmental biology
19. Oncology
20. Genetic & heredity
21. Medicine Research exper-

imental
22. Food science technology

مطالعه تعامالت میان رشته ای
 حوزه سیربنتیک
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آبی1،بلورشناسی2،مهندسیعمران3،علوممحیطی4وسوختهایانرژی5هستند.
فیزیکچندرشتهای6،بیوفیزیک7،فیزیکریاضی8وترمودینامیک،گرههایبرجسته
ریاضی مهندسیصنعتی10، عملیات9، در تحقیق و مدیریت علم و  فیزیک« « حوزه
کاربردی11،ریاضیات12ومهندسیبرقوالکترونیک13گرههایمؤثردرحوزهموضوعی
»مهندسی«محسوبمیشوند.علوماعصاب14،رادیولوژیپزشکیهستهایوتصویربرداری
روانشناسی و اولیه18 بهداشتی مراقبتهای پزشکی17، روانپزشکی16،چشم پزشکی15،
زیستی19گرههایمهمحوزه»علوماعصاب«ومهماننوازی20،اوقاتفراغت21،ورزش22
وگردشگری23،مدیریتعمومی24،مدیریت25،تجارت26،اخالق27،وروانشناسیکاربردی
گرههایمؤثرحوزه»مدیریت«راتشکیلمیدهند.درحوزه»علوماجتماعی«،دستهبندی
تربیت29،روانشناسی تعلیمو آموزشی پژوهش موضوعیروانشناسیچندرشتهای28،
اجتماعی30،روانشناسیبالینی31،وروانشناسیتجربی32جزءگرههایمهمدرحوزهبافتی
سیبرنتیکبهحسابمیآیند.بنابراین،حوزههایمذکوربهعنوانحوزههایپژوهشیفعالو
محدودههایموضوعیاصلیدرحوزهسیبرنتیکوترسیمارتباطاتآنهادرقالبیکنقشه

مفهومیشناساییشدند.

شبكه هم رخدادی واژگان و نقشه چگالی مهم ترین حوزه های موضوعی استنادكننده
برایآگاهیازمهمترینموضوعاتسهحوزهاصلیاستنادکننده)جدول1(بهمقاالت
سیبرنتیک،نگاشتهمرخدادیواژگاناینحوزههابااستفادهازنرمافزاروی.او.اسویوئر
ترسیمشدهاست.بنابراین،واژگاناستخراجشدهازعنوانوچکیدهمقاالتسهحوزهاصلی
استنادکنندهبهمقاالتسیبرنتیکیعنیمدیریت،هوشمصنوعیومهندسیالکترونیکاز
پایگاهوبعلومباپسوند"CSV."دانلودوبهطورجداگانهبهنرمافزارواردشدند.آستانه
همرخدادیبرایواژگان،20باردرنظرگرفتهشد،وبراساسرخدادواژگان33مرتبشده
وشبکههمرخدادیواژگانونیزنقشهچگالی34کلیدواژههایاینحوزهها،شکلهای2تا7
ترسیمشدند.درایناشکال،بزرگیوکوچکیدایرههابردانشموجوددرهرمفهومداللت
میکنند.ازاینرو،دایرههایکوچکنشاندهندهفقراطالعاتیآنهاست.پراکندگیمفاهیمبر
وسعتمطالعاتازدیدگاههایمتفاوتوبافتمیانرشتهایتأکیددارد.خطوط،نشاندهنده
میزانروابطمفاهیمبایکدیگراست.دوریونزدیکینسبیمفاهیمنشاندهندهتأثیرپذیری
آنهاازیکدیگراست.استفادهازشبکههایمذکورمیتواندشباهتهایاحتمالیحوزههای

استنادکنندهباحوزهسیبرنتیکراروشنترنماید.
شکل2و3نشانمیدهدکهمقاالتحوزهسیبرنتیکازسوی1585مقالهحوزه

1. Water resources
2.Crystallography
3. Civil engineering
4. Environmental sciences
5. Energy fuels
6.  Physic multidisciplinary
7. biophysics
8. Physics mathematical
9. Operation research & 

management science
10. Engineering industrial
11. Mathematical applied
12. Mathematics
13. Engineering electrical 

electronic
14. Neuroscience
15. Radiology nuclear medi-

cine & medical imaging
16. Psychiatry
17. Ophthalmology
18. Primary health care
19. Psychology biological
20. Hospitability
21. Leisure
22. Sport
23. Tourism
24. Public administration
25. Management
26. Business
27. Ethics
28. Psychology multidisci-

plinary
29. Education educational 

research
30. Psychology social
31. Psychology clinical
32. Psychology experimental
33. Occurrence
34. Density

الهه حسينـی
رؤيا بـرادر
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مدیریتمورداستنادقرارگرفتهاند.تعداد23543کلیدواژهدرعنوانوچکیدهمقاالت
استنادکنندهیافتشدکهبادرنظرگرفتنحداقل20تکرار،تنها438کلیدواژهبرایترسیم

نگاشتموردبررسیقرارگرفت.

شكل 2.شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهمدیریتبراساسرخدادواژگاندر
مقاالتحوزهسیبرنتیک

شكل 3.شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهمدیریتبراساسچگالیآنهادر
مقاالتحوزهسیبرنتیک

مطالعه تعامالت میان رشته ای
 حوزه سیربنتیک
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شکل2و3براینداللتمیکندکهواژههایمدل1،نظریه2،سیستم3،رویکرد4،ورابطه5
ازپرکاربردترینواژگانحوزهمدیریتدربافتسیبرنتیکاست.

همچنینمقاالتحوزهسیبرنتیکازسوی1503مقالهحوزهعلومکامپیوتروهوش
مصنوعیمورداستنادقرارگرفتهاند.شکل4و5براینداللتمیکندکهواژگانرویکرد،
سیستم،مسئله6،الگوریتم،وشبیهسازی7ازجملهپرکاربردترینواژگانتخصصیحوزه
هوشمصنوعیدربافتسیبرنتیکیهستند.تعداد26210کلیدواژهدرعنوانوچکیده
اینمقاالتیافتشدکهبادرنظرگرفتنحداقل20تکرار،تنها271کلیدواژهبرایترسیم

نگاشتموردبررسیقرارگرفت.

شكل 4. شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهعلومکامپیوتروهوشمصنوعیبر
اساسرخدادکلماتآنهادرمقاالتحوزهسیبرنتیک

شكل 5. شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهعلومکامپیوتروهوشمصنوعیبر
اساسچگالیآنهادرمقاالتحوزهسیبرنتیک

1. Model
2. Theory
3. System
4. Approach
5.  Relationship
6.  Problem
7. Simulation

الهه حسينـی
رؤيا بـرادر
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مقاالتحوزهسیبرنتیکازسوی1155مقالهحوزهمهندسیبرقوالکترونیکمورد
استنادقرارگرفتهاند)شکل6و7(.تعداد21980کلیدواژهدرعنوانوچکیدهاینمقاالت
یافتشدکهبادرنظرگرفتنحداقل20تکرار،تنها183کلیدواژهبرایترسیمنگاشت
موردبررسیقرارگرفت.یافتههابراینداللتمیکندکهکلیدواژههاییمانندسیستم،مدل،
الگوریتم،رویکرد،وکنترلازپرکاربردترینواژگانتخصصیاینحوزهدربافتسیبرنتیکی

هستند.

شكل 6. شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهمهندسیبرقوالکترونیکبراساس
رخدادکلماتآنهادرمقاالتحوزهسیبرنیتک

شکل7.شبکههمرخدادیواژگاندرمقاالتاستنادکنندهحوزهمهندسیبرقوالکترونیکبراساس
چگالیآنهادرمقاالتحوزهسیبرنتیک

مطالعه تعامالت میان رشته ای
 حوزه سیربنتیک
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جدول2،کاربردواژگاندرنگاشتمهمترینحوزههایاستنادکنندهبهمقاالتسیبرنتیک
رانشانمیدهد.دوواژه"سیستم"و"رویکرد"درهرسهحوزهمدیریت،هوشمصنوعی،

ومهندسیالکترونیکپرکاربردترینکلیدواژههایتخصصیهستند.

جدول 2. واژگانپرکاربرددرنگاشتهایحوزههایفعالاستنادکنندهبهمقاالتسیبرنتیک

نتيجه گيری
دراینپژوهشبابررسیشبکهاستنادیمقاالتعلمیحوزهسیبرنتیکدرپایگاهوبعلوم،
تعامالتمیانرشتهایآنموردتحلیلقرارگرفت.باتوجهبهاصلسیبرنتیکیمبنیبراینکه
حوزههایغنیتربراجزایدیگرنظارتمیکنندمیتوانگفتکهسهحوزهاستنادکننده
)مدیریت،هوشمصنوعی،ومهندسیبرق(وواژگانپرکاربردآنهاازلحاظاطالعاتدر
بافتسیبرنتیکغنیترند،درنتیجهبراجزایدیگرنظارتوکنترلاعمالمیکنندوادبیات
سیبرنتیکرامعناوهویتبخشیدهاند.ازسویی،بابررسیساختارفکریاینحوزهخوشههای
موضوعیشناساییشدند.ترکیبحوزهایسیبرنتیکراسهخوشهاصلیشاملهشتحوزه
علومرایانه،مدیریت،مهندسی،مهندسیبرق،علومعصبی،علوماجتماعی،فیزیکوفناوری
زیستیتشکیلمیدهدکهعلومرایانهبا7گرهنقشمرکزیداردودارایقویترینو
بیشترینتأثیردربینسایرحوزههاست.رابطهزیرموضوعاتوگستردگیآنهانشانازپویایی
وگسترشساختارحوزهسیبرنتیکدرطولزمانداردوبرتعاملبیشترآنباسایرعلوم
داللتمیکند.ساختارفکریاینحوزهبا8گرهاصلیو49گرهوابستهنشاندهندهغنی
بودنشبکهاطالعاتیحوزهسیبرنتیکاستوبرگستردگیروابطمیانرشتهایآنداللت
دارد.ایننکتهمیتوانددرفهموضعیتدانشفعلیوسیاستگذاریهایعلمیاینحوزه
مفیدباشدوسببشناساییروندهایجدیدپژوهشیدراینحوزهدانشیشود.دراین
مطالعه،ازنقشهمفهومیعلمیکهساختاروتوسعهحوزههایعلمدریکزمینهخاصرابیان

کلیدواژه های تخصصی پرکاربردنام حوزه

رابطهرویکردسیستمتئوریمدل مدیریت

شبیه سازیالگوریتممسئلهسیستمرویکردهوش مصنوعی

کنرتلرویکردالگوریتممدلسیستممهندسی الکرتونیک

الهه حسينـی
رؤيا بـرادر
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میکندونیزنقشههمرخدادیواژگانکهروابطبینایدهها،محتوا،وتوسعهتاریخیآنرا
بیانمیکنداستفادهشدکهمکملیکدیگرهستندوبانظرسالمیوکوشا)1392(کهاستفاده
همزمانازایندوروشراسببقابلاعتمادترشدننتایجدانستهاندهمخوانیدارد.دوواژه
"سیستم"و"رویکرد"ازپرکاربردترینواژگاندراینسهحوزههستندواینبرشباهتهای
احتمالیادبیاتکاربردیاینحوزههاوحوزهسیبرنتیکداللتمیکند.ازجملهیافتههای
جالبپژوهشحاضرایننکتهاستکهفقطحدود7/5درصدازاستنادهایدریافتیحوزه
سیبرنتیک،ازسویمقاالتهمینحوزهبودهاست.حضورحوزههاییمانندعلوماعصاب،
بومشناسی1،بیوتکنولوژیومیکروبیولوژیکاربردی2وتجارت3درجمعمهمترینحوزههای
استنادکنندهبهسیبرنتیکبودهاندکهحاکیازبافتمیانرشتهایقویدراینحوزهاستو
ثابتمیکندکهتالشوهدفبنیانگذاراناینرشتهبرایپرورشمشارکتواشتراکدانش
میانرشتهایبیبهرهوبینتیجهنبودهوادعایآنهادرطولاینسالهاثابتشدهاست.اثبات
میانرشتهایبودناینحوزهبانتیجهپژوهشپورترورافولز)2009(کهاذعانداشتعلمدر
گامهاییکوچکدرحالتبدیلبهمیانرشتهایشدناستمطابقتدارد.وجود4گرهوابسته
بهحوزهروانشناسیبررشدبافتسایکوسیبرنتیک4داللتمیکند.گروهموضوعیعلوم
کتابداریواطالعرسانی5با395رکورد)2درصد(دررتبه19قرارداشت؛لذاباتوجهبه
مفاهیممشترکسیبرنتیکباحوزهعلماطالعاتودانششناسیپیشنهادمیشودپژوهشگران
اینحوزهفعالیتهایعلمیوتخصصیبیشتریانجامدهندوتعامالتمیانرشتهایباحوزه
سیبرنتیکرابیشترکنندوبااستنادهایبیشتر،محتواهایعلمیباارزشیتولیدکنندتابتوانند
باتولیدمحتوایبیشتریاتشکیلانجمنتخصصیسیبرنتیکباگرایشعلماطالعاتدراین
حوزهرتبهووضعیتخودراارتقاءدهند.ازسوییدیگر،پیشنهادمیشودشبکههمرخدادی
8حوزهاصلیشناساییشدهدرمقاطعزمانیگوناگونموردبررسیوتحلیلقرارگیردو
باحوزهسیبرنتیکمقایسهگردندتاپویاییعلماینحوزههایتأثیرگذاررصدشوندتابتوان

نقاطقوتوخألهایاحتمالیدرمسیرگسترشاینحوزهراشناساییکرد.
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