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 خالصه

رونق  شیافزا و به تبع آن یمقدمه توسعه فناور یتوسعه هر کشور است و توسعه علم تیعلم اولو دیامروزه تول 

پژوهش  تیریو مد یعلم یها تیفعال یابیارز یروش ها نیاز متداول تر یکی یاست . علم سنج یو رفاه اجتماع یاقتصاد

 اسیصورت گرفته در مق قاتیعلم صورت گرفته است ، اما تحق شرفتیپ یابیجهت ارز یادیاست .تا کنون مطالعات ز
داده ها مشهود است .هدف از  لیتحل نینو یحوزه با استفاده از ابزارها نیر ابه پژوهش د ازیاندک بوده و ن اریکشورها بس

 یجهان براساس شاخص ها یکشورها یعلم شرفتیروند پ لیو تحل یجهت بخش بند نینو یا وهیپژوهش ارائه ش نیا

 یها تمیده از الگورتالش شده است تا با استفا قیتحق نیباشد.در ا یم 2یداده کاو یها کیتکن یریو با بکارگ یسنجعلم 
مورد استفاده در  یکشورها پرداخته شود . داده ها 3یعلم سنج یموجود در شاخص ها یبه کشف الگو یشنهادیجامع پ

 یاطالعات گاهیپا نیاستخراج شده است . اسکوپوس بزرگتر 5112تا  1991 یو در بازه زمان 4اسکوپوس گاهیپژوهش از پا نیا

از  5یافراز روش هایاز  از،یمورد ن اتیداده ها و عمل یژگی،  با توجه به و قیتحق نیدر اجهان است .  یو استناد دهیچک

و  7یتکامل یها تمیو از دسته الگور Linkage تمیاز الگور 6یسلسله مراتب روش های، از  Means-K تمیالگور
 11ی، تکامل تفاضل 10ازدحام ذرات یازس نهی، به 9کیژنت تمیهوشمند شامل الگور یساز نهیبه تمیاز پنج الگور 8یفراابتکار

 تمیالگور ییاستفاده شده است .کارا 14یحل مساله خوشه بند یبرا 13یهارمون یو جستجو 12یمصنوع یزنبورها ی، کلون

 قیبه اهداف تحق دنیها جهت رس تمیالگور نیو بهتر یابیارز یاعتبار سنج یها صبه کمک شاخ یمختلف خوشه بند یها
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خوشه ها در  راتییشده و تغ میبه دست آمده ، کشورها در هر سال به هفت خوشه تقس جیجه به نتاانتخاب شده است.با تو

شدند .  ییشناسا تندخوشه ها داش ریینقش را در تغ نیشتریکه ب یعلم سنج یرهایو متغ یمختلف بررس یسال ها
گام به  نیپژوهش اول نیوزه هستند. اح نیدر ا یزیو برنامه ر یابیجامع جهت ارز یچارچوب ازمندین یگذاران علم استیس

 است. یچارچوب نیچن جادیسمت ا
 

 تحلیل روند پیشرفت علمی ، خوشه بندی ، داده کاوی ،کلمات کلیدی: 
 
 
 مقدمه  1

  

داده  یدانش و حجم باال دیبه سمت تول یاست. حرکت شتابان جهان کنون دیانسان هزاره جد یکارآمد برا یعلم ابزار

 مربوطه به وجود آورده است.  عیوقا لیحوزه جهت تحل نیگذاران ا استیس یرا برا یادیز یها یرمربوطه ، دشوا یها

جهت اندازه  یو مهندس یعلم یاز رشته ها یادیدر تعداد ز یعلم سنج ی( روش ها5112بر طبق گفته ون ران )
ران جهت کسب اطالعات گذا استیبه دانشمندان و س یعلم سنج یاستفاده شده است.شاخص ها یعلم شرفتیپ یریگ

 .(Jin & Rousseau, 2004کند ) یکمک م یارزشمند علم

، بخش  یقاتی( ، متوسط )مراکز تحق یعلم ی)کشورها ، رشته ها عیوجود دارد : وس یسه سطح مطالعات کتاب سنج
 (Vinkler, 1988)( یبه صورت انفراد نی، محقق یانفراد ی( و کوچک )مقاله هایعلم یها ررشتهی، ز یدانشگاه یها

(Glänzel & Moed, 2002) (Fiala, 2014) عیوس ی( شاخص ها5112و اشموچ ) لمود ، گالنز دهیبه عق  ،

از  شیرا در ب یقاتی) مجموعه داده که شامل آمار مقاالت و استناد ها بوده و عملکرد تحق یمل یعلم یبخصوص شاخص ها

را  یمل یقاتیتحق یاز دستاوردها یجامع ریهستند و تصو یسنجدر علم  یاستاندارد یدهد( ابزارها یکشور نشان م 181
 دهند. یارائه م

 لیاستفاده شده است . جهت تحل قیبه اهداف تحق یابیجهت دست یعلم سنج عیوس یپژوهش از شاخص ها نیدر ا

داده  یها کی.تکناستفاده شده است ازیمورد ن اتیداده ها و عمل یژگیمتناسب با و یداده کاو یها تمیداده ها از الگور
مختلف ،  یها با استفاده از روش ها کیتکن نیباشند . ا یداده ها م لیو تحل هیتجز یبرا یشناخته شده ا یابزارها یکاو

که  یبلکه زمان ستین دیمف ییبه تنها یکنند ، داده کاو یبزرگ را استخراج م اریبس یموجود در مجموعه داده ها یالگوها

 ;Han, Kamber, & Pei, 2011کند. ) یم دایشود معنا پ یمورد خاص استفاده م کیدر  یبه صورت کاربرد
Glänzel & Moed, 2002) 

 گردد : یحوزه ارائه م نیصورت گرفته در ا یاز پژوهش ها ی، تعداد قیتحق اتیادب یبا بررس
 یدر بازه زمان رانیا یدانشگاه ها یانتشارات علم تیوضع یبررس» با عنوان ی( در مقاله ا1881) یو مقصود نشیب -

 هینما یبر اساس تعداد انتشارات علم رانیا یدانشگاه ها یبه بررس Web of Science گاهیبا استفاده از پا« 5115-5111
 استفاده کردند. یاستناد لیو تحل هیروش تجز ازمقاله  نیدر ا شانیپرداختند .ا گاهیپا نیشده در ا

 یسلسله مراتب یو خوشه بند یبا استفاده از داده کاو وتریعلوم کامپ تشرفیروند پ ی( به بررس1888) انیزمان -

 SVM تمیو الگور یپژوهش از متن کاو نی( پرداخت و در ارانیا وتریده ساله انجمن کامپ ی: کنفرانس ها ی)مورد کاو
 استفاده کرد.

علم حوزه علم اطالعات و  دیتولقرن  میجهان در ن ینقش کشورها ی( به بررس1895) یو اصناف زهیعرفان منش ، ابر -

 در پژوهش خود استفاده کردند. یاجتماع یشبکه ها لیو تحل یپرداختند و از علم سنج یدانش شناس
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 دیدر تول رانیا یالملل نیب شرفتیپ یکل ینما می( در پژوهش خود به ترس1892) ی، عرفان منش و اصناف یاعراب -

و نرم افزار  یاجتماع یشبکه ها لیکالن تحل یاز شاخص ها قیتحق نیاپرداختند و در  5118-1911 یسال ها یعلم ط
 .نت استفاده کردند. ی.آی.سوی

انجام  یعلم سنج یشاخص ها ریمقاد ینیب شیدر پ ونیدر حوزه کاربرد رگرس یقی( تحق1892) ینیو مع ینخع -

 استفاده کردند. ونیبه طور عمده از رگرس قیتحق نیداده و در ا
دانشگاه علوم  یعلم یخروج یابیارز» با عنوان  ی( در مقاله ا5111) یدگلیب یو صباح یراوند ی، ناد یبتول -

از « Research Gateو  Mendeleyاسکوپوس ،  یعلم سنج یارهایاسکوپوس بر اساس مع سیتابیکاشان در د یپزشک

 استفاده کردند. رمنیاسپ یو همبستگ یفیآمار توص یروش ها
و  کیآمار کالس یروش ها قیاز طر شتریب یعلم یها شرفتیپ یابیاست که ارز نیانگرایب قیتحق نهیشیمطالعه پ

 کشور ، دانشگاه و ... بوده است . کیصورت گرفته و محدود به  یاستناد لیو تحل هیتجز
استفاده از  یجهان است . چگونگ یکشورها یعلم شرفتیروند پ لیو تحل یپژوهش ، بخش بند نیا یهدف کل

به اهداف پژوهش  دنیمناسب جهت رس یها تمیالگور ییو شناسا جینتا ریجهت تفس ی، ارائه روش یداده کاو یها کیتکن

 باشد. یم قیاهداف تحق گریاز د
 
 
 یروش شناس 2
 

خاص  نهیزم کیدر  یبا هدف توسعه دانش کاربرد رایشود ز یمحسوب م یکاربرد قاتی، از نوع تحق قیتحق نیا

 اریبس یاز روش ها یکیوجود دارد .  یداده کاو یپروژه ها یو اجرا یساز ادهیپ یبرا یتلفمخ یگردد . روش ها یانجام م

 باشد: یفاز م 1است که شامل  CRISP-DM ی، متدولوژ یقو
 

 ستمیاول : شناخت س فاز 2-1

 یابر یعلم سنج یشاخص ها ییاسناد موجود به شناسا یو بررس ی، ابتدا با مطالعات جامع کتابخانه ا قیتحق نیدر ا

 شود . یجهان پرداخته م یکشورها یعلم داتیتول یابیارز
 

 فاز دوم : شناخت داده 2-2

(  http://www.scimagojr.com تیاسکوپوس)سا یاستناد گاهیپژوهش ازپا نیمورد استفاده در ا یداده ها

امل تعداد مقاالت ، بکار گرفته شده ش یلدهایباشد. ف یم 5112تا  1991داده ها از سال  یاستخراج شده است.بازه زمان

 باشد . یم  H index، متوسط استنادها به ازاء هر مقاله و  یمقاالت قابل استناد ، تعداد استنادها ، خود استناد
 

 داده یفاز سوم : آماده ساز 2-3

به دست آمده به  یشود. داده ها یرا شامل م هیخام اول یاز داده ها یینها تاستید کیساخت  یها برا تیفعال یتمام

 (Harper & Pickett, 2006شوند ) یداده م یمدل ساز یبزارهاا
آن  یحاو یو رکورد ها یی( نقاط خارج از محدوده شناسا μ±3δ)   1، ابتدا با استفاده از فرمول شوارتز قیتحق نیدر ا

داده  تیرباشند که با اکث یمعمول داده م ریغ ری. نقاط خارج از محدوده معموال مقاد دیاز مجموعه داده حذف گرد

                                                 
1 Schwartz  
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 لیتبد یبرا نهیشیب _نهیاز روش کم ینرمال ساز یمطالعه برا نیشدند.در ا یندارند.سپس داده ها نرمال ساز یهمبستگ

 استفاده شد: ریاست با رابطه ز کیصفر و  نیب ریکه در آن همه مقاد یدیداده ها به مجموعه جد
 

(1) 

 

 یفاز چهارم: مدل ساز 2-4

 
باشد.جهت ساخت مدل از دسته  یفاز م نیکار در ا نیمناسب مهمتر یداده کاو کیتکن یریانتخاب و به کار گ

و از  Linkageاز  یسلسله مراتب یها تمی، از دسته الگور K-Means  یخوشه بند یها تمیالگور یافراز یها تمیالگور

ازدحام  یساز نهی، به کیژنت متیهوشمند شامل الگور ینه سازیبه تمیاز پنج الگور یو فراابتکار یتکامل یها تمیدسته الگور
هر سال  یبرا یجهت حل مساله خوشه بند یهارمون یو جستجو یمصنوع یزنبورها ی، کلون یذرات ، تکامل تفاضل

 کدامهر  یآمار لیو تحل هیاستفاده شد. تجز Matlabاز نرم افزار  یخوشه بند یها تمیالگور یساز ادهیپ یاستفاده شد.برا

 انجام شد. spssر از خوشه ها با نرم افزا
 

 یخوشه بند یها تمیالگور 2-4-1
 مدل به کار رفت : جادیجهت ا یخوشه بند تمیالگور نیچند

  K-means تمیالگور 2-4-1-1

داده  شیموجود در آن نما یداده ها ریمقاد نیانگیاست که هر خوشه توسط م یافراز ای یبند میتقس یجزء روش ها

 (.Han, Kamber, & Pei, 2011شود ) یم

  Linkage تمیالگور 2-4-1-2

. ردیگ یجداگانه قرار م یابتدا هر داده در خوشه ا تمیالگور نیاست .در ا یسلسله مراتب  یخوشه بند یجزء روش ها 

تمام داده ها  ایکه  ابدی یادامه م یکار تا زمان نیشود. ا یم جادیا یبزرگتر یسپس خوشه ها با هم ادغام شده و خوشه ها

 (Han, Kamber, & Pei, 2011برقرار شود. ) ینیط معشر ای رندیخوشه واحد قرار گ کیدر 

 یو فراابتکار یتکامل یها تمیبا استفاده از الگور یخوشه بند 2-4-1-3

 نهیمساله به کیبه  یهوشمند و تکامل یساز نهیبه یها تمیبا استفاده ازالگور یروش ، مساله خوشه بند نیدر ا
 تمی، از پنج الگور قیتحق نیشوند.در ا یم یعملکرد خوشه بند باعث بهبود یفراابتکار یها تمیشود.الگور یم لیتبد یساز

،  یازدحام ذرات ، تکامل تفاضل یساز نهی، به کیژنت تمیهوشمند استفاده شده است که عبارتند از : الگور یساز نهیبه

 .یهارمون یو جستجو یمصنوع یزنبورها یکلون
 

 یفاز پنجم : اعتبار سنج 2-5
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قرار  ینیساخت آن مورد بازب یگردد و گام ها یابیمدل ارز دیمدل ساخته شده ، با ییهافاز ، قبل از توسعه ن نیدر ا

کننده اهداف کسب و کار هستند  نیکه مدل ساخته شده تام میحاصل کرده و بدان نانیتا از درست بودن آن اطم ردیگ
(Harper & Pickett, 2006برا )استفاده شد. 1لوئتیس یمدل به دست آمده از شاخص اعتبار سنج یابیارز ی 

ارائه  1981در سال  ویاست که توسط روس یخوشه بند یابیارز یاز روش ها یکی لوئتیس یروش اعتبار سنج

که هم  لیدل نیشود .به ا یمحسوب م یخوشه بند یابیمعتبر در ارز یاز روش ها یکیروش  نی( . ا1981،  وی.)روسدیگرد

و هم در  یخوشه بند یابیروش هم در ارز نی. از اردیگ یرا در نظر م یخوشه ا نیب کیو هم تفک یتراکم درون خوشه ا
 توان استفاده کرد. یتعداد خوشه ها م نیانتخاب بهتر

 لوئتیس یکل نیانگیهر خوشه و م یبرا لوئتیمقدار س نیانگیداده ، م یهر ش یبرا لوئتی، مقدار س کیتکن نیدر ا

 یمحاسبه م ریداده به صورت فرمول ز ایاز اش کیهر  یبرا لوئتیس شود.مقدار یمجموعه داده محاسبه م کیکل  یبرا
 شود:
(2) S (i)           -1 ≤ S(i) ≤ 1 

a (i) نیفواصل ب نیانگی: م i که به آن تعلق دارد ینقاط در خوشه ا هیو کل. 
b (i) یفواصل ش نیانگیم ممینی: م i گرید یمشاهدات در خوشه ها هیبا کل 

برابر با صفر باشد که  بایتقر a(i)بزرگتر باشد ( و  a(i)از b(i) مثبت)   لوئتیاست که مقدار س یمطلوب زمانحالت 

 (Tan, Steinbach, & Kumar, 2005شود. ) یم کیبرابر با  S (i)صورت مقدار  نیدر ا
 

 فاز ششم : توسعه 2-6

 دیبا یدانش باشد ، دانش در جهت شیزااف یاگر هدف داده کاو یباشد حت ینم یفاز داده کاو نیساخت مدل آخر

ارائه  یشده و به صورت یسازمانده یستیاستفاده شود که مصرف کننده بتواند از آن استفاده کند.دانش به دست آمده با

بدست آمده  یها لیتحل جهیمرحله ، نت نی(. در اHarper & Pickett, 2006باشد ) دیمصرف کننده مف یگردد که برا

موجود  یشده و بانک داده ها فیتعر یرهایبا توجه به متغ شود. یم یگزارش جمع بند کیدر قالب  یبنداز مرحله خوشه 
 است: شده یطراح 1-5به صورت نمودار  قیتحق ی، مدل مفهوم
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 مدل مفهومی تحقیق:  1-2نمودار
 

 داده ها لیو تحل هیتجز 3
 

داده ها با توجه به فرمول شوارتز ، دو دسته از کشورها در هر سال در گروه پرت قرار گرفتند  یاده سازدر مرحله آم

 که عبارت بودند از :
 UHSD)( 1یتوسعه علم نیبا باالتر یکشورها -
   (SSD) 2راکد یبا توسعه علم یکشورها -

شامل محدوده هر کدام  جیقرار گرفت . نتا لیو تحل هیمورد تجز SPSSدو گروه به طور جداگانه توسط  نیا یداده ها

،  جینتا نیباشد.به طور خالصه از ب یم اریو انحراف مع نیانگی، م لدیعدد در هر ف نیو بزرگتر نی، کوچکتر لدهایاز ف
 شاخص ارائه شده است. نیبه عنوان مهمتر نیانگیم

 در مختلف یقرار گرفته اند در سالها شرفتهیپاریبس یکه در گروه توسعه علم ییکشورها یآمار لیو تحل هیتجز جینتا

 : ارائه شده است1-8نمودار 
 
 

                                                 
1  Ultra-high scientific development 
2  Stagnant scientific development 
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 مختلف به شرح  یراکد قرار گرفته اند در سالها یکه در گروه توسعه علم ییکشورها یآمار لیو تحل هیتجز جینتا

 نموداردرمختلف  یقرار گرفته اند در سالها راکد یکه در گروه توسعه علم ییکشورها یآمار لیو تحل هیتجز جینتا

 :نمایش داده می شود8-5

 

 (UHSDعلمی )تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با باالترین توسعه : 1-3نمودار 
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 نیبهتر افتنی یو برا میکن یشه افراز مخو 11تا  2، داده ها را در  یخوشه بند یها تمیدر الگور در مرحله بعد و

 . میکن یاستفاده م لوئتیس یاز شاخص اعتبار سنج تمیتعداد خوشه بر اساس آن الگور
 K-means یخوشه بند تمیالگور

 :میکن یخوشه ها را محاسبه م ی، اعتبار سنج 11تا  2تعداد خوشه  یبرا لوئتیبه کمک شاخص س
e=evalclusters(x,'kmeans','silhouette','klist', (5:10)); 

 
 نشان داده شده است.1-8جدول در  یشاخص اعتبار سنج یبدست آمده برا جینتا

 

 K-means اعتبار سنجی خوشه ها در الگوریتم: 1-3جدول 

 11 9 8 1 1 2 تعداد خوشه

شاخص 

 سیلوئت

121552 122251 122128 122111 122289 122815 

 (SSDراکد ) تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه علمی : 2-3نمودار 
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خوشه با  2است که داده ها در  یزمان K-means تمیحالت بر اساس الگور مناسب ترینبدست آمده ،  جیبر اساس نتا

 .رندیقرار گ121552 لوئتیس

 Linkage یخوشه بند تمیالگور
 : میکن یخوشه ها را محاسبه م ی، اعتبار سنج 11تا  2تعداد خوشه  یبرا لوئتیبه کمک شاخص س

 
e=evalclusters(x,'linkage','silhouette','klist', (5:10)); 

 
 نشان داده شده است. 5-8جدول در  یشاخص اعتبار سنج یبدست آمده برا جینتا
 
 Linkage اعتبار سنجی خوشه ها در الگوریتم : 5-8جدول 

 11 9 8 1 1 2 تعداد خوشه

شاخص 

 سیلوئت

122951 122181 122291 122918 122912 122111 

 
خوشه با  2است که داده ها در  یزمان Linkage تمیحالت بر اساس الگور مناسب ترینبدست آمده ،  جیبر اساس نتا

 .رندیقرار گ 122951 لوئتیس

 خوشه در نظر گرفته شد. 2 ، بدست آمده تعداد خوشه ها جیبا توجه به نتا
قرار داشتند ، هر سال به طور جداگانه با  5112تا  1991 یسال ها یداده ها در بازه زمان نکهیبا در نظر گرفتن ا

هر سال  یبرا تمیالگور نیو بهتر دیدگر یابیارز لوئتیشد و با توجه به شاخص س ی، خوشه بند پیشنهادی یها تمیالگور

قرار گرفت و با توجه به  یآمار لیو تحل هیمورد تجزSPSS با نرم افزار   ی هر سالخوشه ها در مرحله بعد ، انتخاب شد .

 : دیگرد ینام گذار لیذ بیبه دست آمده به ترت جینتا
 

 (MASD)1توسعه علمی بسیار پیشرفته -1خوشه 

 (ASD)2رفتهتوسعه علمی پیش -2خوشه 

 (IDSD)3توسعه علمی ارتقا یافته -2خوشه 

 (IISD)4توسعه علمی در حال ارتقا -8خوشه 

 (MSD)5توسعه علمی متوسط -5خوشه 
 گردد: یارائه م 1-8و  1-8،  2-8،  2-8،  8-8در نمودارهای  خوشه ها  یآمار لیو تحل هیتجز جینتا
 

                                                 
1 Most advanced scientific development 
2 Advanced scientific development 
3 Improved scientific development 
4 Improving scientific development 
5 Moderate scientific development 
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 (MASDبسیار پیشرفته) تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه علمی:  3-3نمودار 
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 (ASDپیشرفته) تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه علمی:  4-3نمودار 
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 (IDSD)ارتقا یافته  تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه علمی : 5-3مودار ن
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 (IISD)ارتقا  در حال تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه علمی : 6-3نمودار 
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 جینتا ریتفس 4

 

شد .  لیو تحل هیو تجز یمختلف بررس یکشورها در سال ها یخوشه ا نیاطالعات بدست آمده ، حرکت ب لیجهت تحل

کشورها  گریبا د سهیآن کشور در سال مورد نظر در مقا یعلم تیدهد که وضع یکشور در هر خوشه نشان م کیود وج
، محور عمودی نمایشگر شماره  آورده شده است از کشورها تعدادی یعلم شرفتیپ نمودارهایچگونه است . در ادامه 

 خوشه ها به صورت ذیل می باشد:

 

   (SSD)راکد  یتوسعه علم -1

 (MSD) توسعه علمی متوسط -5
 (IISD) توسعه علمی در حال ارتقا -8
 (IDSD) توسعه علمی ارتقا یافته -2

 (MSD)متوسط  علمی تجزیه و تحلیل آماری کشورهای با توسعه : 7-3نمودار 
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 (ASD) توسعه علمی پیشرفته -2
 (MASD) توسعه علمی بسیار پیشرفته-1
 (UHSD) یتوسعه علم نیبا باالتر یکشورها -1

 
 

 
 

 

 

 
 

 : مقایسه توسعه علمی کشورهای ایران ، چین و استرالیا1-4نمودار 

 امریکاو  عربستان،  ترکیهمقایسه توسعه علمی کشورهای  : 2-4نمودار 



 

 
 

www.ACONF.ir         11 

 
 
 
 

 ارائه می گردد : 1-2جدول در 5112تا  1991ایران در سال های تحلیل پیشرفت علمی 

 

 2115 تا 1996: تحلیل پیشرفت علمی ایران در سال های 1-4جدول 

 ایران

 تحلیل نام خوشه سال ردیف

1 1991 Improving S.D  11829، تعداد استنادها 851، مقاالت قابل استناد  885تعداد مقاالت ،

 .بوده است18212، متوسط استنادها به ازاء هر مقاله  8125خوداستنادی 
5 1991 Improving S.D  استنادها  581عدد ، مقاالت قابل استناد 581تعداد مقاالت،

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله  1188،خوداستنادی 5285

 کاهش داشته است. 1222به میزان 
8 1998 Moderate S.D استنادها  عدد91عدد ، مقاالت قابل استناد  115تعداد مقاالت،

 عدد و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله 1891،خوداستنادی 1121

ش داشت است.تعداد مقاالت نسبت به سال گذشته افزایش عدد افزای2219

یران در این خوشه قرار بقیه کشورها ، او در مقایسه با  کمی داشته است
 گرفته است.

2 1999 Improving S.D  و  8152، استنادها 518، مقاالت قابل استناد  581تعداد مقاالت

ک خوشه باالتر ایران به یو عدد افزایش داشته است  5515خوداستنادی 

(Improving S.D .انتقال پیدا کرده است ) 

 کره شمالیو  ایتالیا،  آلمان: مقایسه توسعه علمی کشورهای  3-4نمودار 
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2 5111 Improving S.D  استنادها  811عدد ، مقاالت قابل استناد  812تعداد مقاالت،

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله  1819،خوداستنادی 2581
 کاهش داشته است. 1291به میزان 

1 5111 Improving S.D 2221،استنادها  881عدد ، مقاالت قابل استناد  822قاالت تعداد م 

 121عدد و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله به میزان  5121،خوداستنادی 

 افزایش داشته است.
1 5115 Improving S.D  استنادها  885عدد ، مقاالت قابل استناد  892تعداد مقاالت،

سط استنادها به ازاء هر عدد افزایش و متو 2511،خوداستنادی 11558

 کاهش داشته است. 1285مقاله به میزان 
8 5118 Improving S.D  استنادها  1859عدد ، مقاالت قابل استناد  1891تعداد مقاالت،

عدد و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله به  1821،خوداستنادی 58591

 داشته است. افزایش 1215میزان 
9 5112 Improving S.D استنادها  1811عدد ، مقاالت قابل استناد  1815اد مقاالت تعد،

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر  2181،خوداستنادی 18815

 کاهش داشته است. 1259مقاله به میزان 
11 5112 Improving S.D  استنادها  5821عدد ، مقاالت قابل استناد  5288تعداد مقاالت،

دد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر ع 1218،خوداستنادی 51115

 کاهش داشته است. 1215مقاله به میزان 
11 5111 Improving S.D  استنادها  8189عدد ، مقاالت قابل استناد  8512تعداد مقاالت،

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر  15191،خوداستنادی 85218
 کاهش داشته است. 1211مقاله به میزان 

15 5111 Improving S.D  استنادها  8211عدد ، مقاالت قابل استناد  8151تعداد مقاالت،

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر  15522،خوداستنادی 81182
 کاهش داشته است. 1281مقاله به میزان 

18 5118 Improving S.D  استنادها 2822عدد ، مقاالت قابل استناد  2212تعداد مقاالت، 

عدد افزایش و متوسط استنادها به ازاء هر  1599،خوداستنادی 11292
 کاهش داشته است. 1212مقاله به میزان 

12 5119 Advanced S.D ، 2211) تعداد مقاالت  افزایش بیشتری داشته اند فیلدها در این سال  ،

و خوداستنادی  52551، تعداد استناد ها  2221تعداد مقاالت قابل استناد 

متوسط استنادها به ازاء هر مقاله به  عدد افزایش داشته است ( 11911
 کاهش داشته است. 1211میزان 

12 5111 Improving S.D  افزایش و خود استنادی به  1189در این سال تعداد استنادها به تعداد

افزایش  5119عدد افزایش داشته است که نسبت به سال  5218تعداد 
و مقاالت  2115تعداد مقاالت پیدا کرده است. خوشه تغییر کمی داشته و

متوسط استنادها به ازاء هر مقاله به میزان افزایش و  2291قابل استناد 



 

 
 

www.ACONF.ir         18 

 کاهش داشته است. 1222

11 5111 Improving S.D استنادها به  9111به تعداد  در این سال با وجود افزایش تعداد مقاالت ،
تنادها به ازاء هر مقاله نیز عدد کاهش داشته و متوسط اس 2222تعداد 

 کاهش داشته است. 1292

11 5115 Improved S.D  عددی مقاالت قابل استناد  818عددی مقاالت و 1118در این سال افزایش

عدد کاهش ، خود استنادی به  58851را داشته ایم ، استنادها به تعداد 
یز به مقدار عدد کاهش و متوسط استنادها به ازاء هر مقاله ن 18181تعداد 

 کاهش داشته است . 1282

 
18 5118 Advanced S.D  عدد  118عدد و مقاالت قابل استناد  811در این سال تعداد مقاالت

افزایش داشته است.با وجود کاهش استنادها در این سال ، ایران با توجه به 

 بقیه کشورها به خوشه باالتر ارتقا پیدا کرده است.
19 5112 Improving S.D  عدد  28111در این سال تعداد استنادها به میزان قابل توجهی و به تعداد

عدد و متوسط  51981کاهش داشته ، همچنین خوداستنادی به میزان 

 عدد کاهش داشته است. 1229استنادها به ازاء هر مقاله 

51 5112 Improving S.D  تعداد 8115در این سال تمام فیلدها کاهش داشته اند.تعداد مقاالت ،
و  52591،خود استنادی  11855، استنادها 2199مقاالت قابل استناد 

 عدد کاهش داشته است. 1281متوسط استنادها به ازاء هر مقاله 

 

 یریگ جهینت 5
 

 یکشورها نشان م یعلم شرفتیپ لیو تحل یآن را در بررس ریو تفس یخوشه بند یپژوهش ، کاربرد روش ها نیا

، سلسله  یافراز یها تمیبا استفاده از الگور 5112تا  1991 یجهان در بازه زمان یکشورها یعلم سنج یدهد. داده ها
خوشه ها  راتییشده و تغ میبه هفت خوشه تقس سال. کشورها در هر  ه استشد لیو تحل یخوشه بند یو فراابتکار یمراتب

، متوسط استنادها به ازاء هر مقاله H-index ،بدست آمده  جیقرار گرفت . با توجه به نتا یمختلف مورد بررس یدر سال ها

 تینشان دهنده موقع قیتحق یها افتهیخوشه دارند .  کیکشور در  کیرا در قرار گرفتن  ریتاث نیشتریتعداد مقاالت ب و
ها و  یگذار استیجامع جهت س یتواند به عنوان چارچوب یمختلف است و م یدر سال ها گریکدیکشورها نسبت به  یعلم

تواند از  یکشورها م یعلم شرفتیپ ینیب شیجهت پ هوشمند ستمیس کی طراحیبه کار رود .  یعلم یها یزیمه ربرنا

 باشد. ندهیآ شنهاداتیپ
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