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مطالعه تعامالت میانرشتهای حوزه سیبرنتیک
الهه حسيني | رؤيا برادر

چڪیده
هدف :بررسی تعامالت میانرشتهای حوزه سیربنتیک در پایگاه وب علوم در سالهای -1986
 2015و ترسیم و تحلیل نقشه علمی آن.
ششناسی :با استفاده از فنون علمسنجی کلیدواژه سیربنتیک در دو فیلد عنوان یا موضوع
رو 
در وب علوم جستجو شد .شناسایی حوزههای موضوعی دخیل در تولیدات علمی سیربنتیک
با ترسیم نقشه علمی بهشیوه "نگاشت الیهای علم" با نرمافزار پاژک و بررسی شبکههای
استنادی حوزههای موضوعی استنادکننده با ترسیم شبکه همرخدادی واژگان با استفاده از
نرمافزار وی.او.اس.ویوئر انجام شد.
یافت هها :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  7گروه نقش مرکزی دارد و دارای قویترین و بیشرتین تأثیر در میان
حوزههاست .سه حوزه مدیریت ،علوم رایانه و هوش مصنوعی ،مهندسی برق و الکرتونیک
بیشرتین حوزههای موضوعی استنادکننده هستند .دو واژه "سیستم" و "رویکرد" از پر
کاربردترین واژگان این حوزه بهشامر میروند.

ڪلیدواژهها
سیربنتیک ،نگاشت الیهای علم ،شبکه همرخدادی ،تعامالت میانرشتهای ،نقشه علمی.

دوره بیست و هشتم ،شامره سوم ،پائیز 1396

نتیجهگیری :ساختار فکری حوزه سیربنتیک با  8حوزه اصلی و  49گره وابسته حاکی از
غنی بودن شبکه اطالعاتی و گسرتدگی روابط میانرشتهای آن است .این نکته در
سیاستگذاریهای علمی و شناسایی روندهای جدید پژوهشی مفید خواهد بود.
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سیبرنتیك ازجمله علومی است كه در قرن بیستم پدید آمد و با رشد سریع خود توانست به
علوم دیگر راه یابد .موضوع اصلی سایبرنتیك بررسی ماهیت كنترل در انسان ،حیوان و ماشین
است (جمالی مهمویی و اسدی .)1384 ،هدف اصلی آن یافتن سریعترین ،مناسبترین
و مؤثرترین شیوههای کنترل و تنظیم در سازمانهای پیچیده است (هاشم بیک ،سیادت،
و هویدا .)1391 ،سیبرنتیک به علم و هنر هدایت و نظارت سازمانهای پیچیده اطالق
میشود که با تکیه بر حلقههای بازخوردی مناسب و پیوندهای سست و سخت ،زمینه توسعه
ارتباطات و تعامالت با محیط و واحدهای درونسازمانی را بهمنظور خودتنظیمی آنها فراهم
میسازد (بذرافشان و همکاران .)1386 ،در علم سیبرنتیک اعتقاد براین است که هر پدیده
در محیط و درون خود ارتباطی ذاتی یا قراردادی دارد و شدت و ضعف این روابط ،نقش،
شکل و درجة پیچیدگی آن را مشخص مینماید (غالمزاده .)1377 ،سیبرنتیک دانشی است
که از فعالیتهای علمی و نظری مشترک رشتههای جامعهشناسی ،زیستشناسی ،پزشکی،
فیزیولوژی ،اقتصاد ،زبانشناسی ،روانشناسی ،منطق ،ریاضیات ،مهندسی و نظریههای
اطالعات و کنترل و ماشینهای اتومات بهوجود آمده است (سارنوسکی .)2006 ،4سیبرنتیک
بهعنوان یک علم مستقل و میانرشتهای ،برحوزههای مختلفی از علم تأثیرگذار بوده است که
نظریه بازیها ،نظریه سیستمها ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،فلسفه ،و معماری از نمونههای
قابل ذکر هستند .همین امر سبب گردیده است که حوزههای مختلف علمی ،برای تبیین
3
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ساختار سیستمهای فیزیکی و اجتماعی خود از علم سیبرنتیک بهره گیرند (ابراهیمی و
فرجپهلو .)1389 ،بنیانگذاران ،آن را بهعنوان یک فرارشته ،نه تنها با هدف پرورش مشارکت
میانرشتهای ،بلکه با هدف اشتراک دانش میانرشتهای معرفی کردهاند (اسکات.)2001 ،1
استدالل سیبرنتیک این است که میتواند برای درک ،مدلسازی ،و طراحی نظامهایی از همه
انواع فیزیکی ،فناوری ،زیستشناختی ،زیستمحیطی ،روانی ،اجتماعی و یا هر ترکیبی از
آنها بهکار رود (هیلیقن و جازلین .)2001 ،2ریشههای سیبرنتیک از آنجا نشئت گرفت که
آندر ماری آمپر 3در سال 1843ایده گسترش یک علم تحت عنوان   cybernétiqueرا ارائه
4
کرد که به دانش کلی درباره اداره فضای سیاسی اشاره داشت .سپس جیمز کلک مکث ول
در سال  1868سنگ بنای نظریه کنترل را بنا نهاد .مفهوم سیبرنتیک امروزی را رزنبولوث و
همکارانش 5در سال  1943مطرح کردند؛ آنها مفهوم بازخورد را در مقالهای با عنوان "رفتار،
هدف و علل غائی" 6بیان کردند (اشوانینر .)2015 ،7از این رو ،سیبرنتیک مفهومی وسیع و
در حال توسعه با بسیاری از حوزهها و رشتههاست که در آن مفاهیمی مانند بازخورد و
ادراک ،چشماندازی مولد را برای ارزیابیهای تقابلهای دوگانه ایجاد میکند (سلن.)2015 ،8
بنابراین ،سیبرنتیک بهعنوان یک حوزه میانرشتهای از دیرباز مطرح بوده است .بهدلیل افزایش
قابل توجه در تولید آثاری که ادعا میکنند میانرشتهای هستند (براون و شوبرت )2003 ،9و
تغییر به سمت الگوهای استنادی میانرشتهای بیشتر (پورتر و رافولز ،)2009 ،10بررسی ماهیت
میانرشتهای حوزههای مختلف ضرورت دارد .از این رو ،نیاز مشخصی به آشکارسازی
ساختار فکری 11و میانرشتهای حوزه سیبرنتیک از طریق کشف ارتباطات این حوزه با سایر
حوزههای علمی حس میشود .زیرا به موجب یک اصل بنیادی سیبرنتیکی ،اجزایی که از
لحاظ اطالعات غنیترند بر اجزایی که انرژی آنها بیشتر است نظارت و کنترل اعمال میکنند
(خانیکی.)1381 ،
13
12
هلستن و لیدسدورف ( ، )2015نشریه "تغییر آب و هوا" را بهعنوان نشریهای
میانرشتهای ،براساس دانشبنیان 14بودن و تمرکز برنامهای 15آن بررسی و نقشه علمی آن را
ترسیم کردند .نتایج پژوهش آنها بر گسترش پایه دانش -از ارجاع به نشریات میانرشتهای
مانند نیچر 16و ساینس 17به نشریات استنادکننده از حوزههای تخصصی مختلف -داللت
میکرد .کارلز و اسپچت )2014( 18با استفاده از نگاشتهای الیهای علم 19و شاخص تنوع
رائو استرلینگ ،20حوزه یادگیری مبتنی بر فناوری پیشرفته را با تحلیل علمسنجی واکاوی
کردند و نشاندادند در ده سال گذشته ،این حوزه در سطح نسبت ًا باالیی از میانرشتهای بودن
در مقایسه با  6زمینه دیگر عمل کرده است .لیدسدورف و گلدستون )2014( 21با مطالعه میزان
میانرشتهای بودن ،سطح تخصص ،و پایههای در حال تغییر دانش در نشریه "میانرشتهای

1. Scott
2. Heylighen & Joslyn
3. André-Marie Ampère
4. James Clerk Maxwell
5. Rosenblueth et al.
6. Behavior, Purpose and
Teleology
7. Schwaninger
8. Selen
9. Braun & Schubert
10. Porter & Rafols
11. lntellectual structure
12. Hellsten& Leydesdorff
13. Climatic Change
14. Knowledge Base
15. Programmatic Focus
16. Nature
17. Science
18. Kalz & Specht
19. Ovelay Science Mapping
20. Rao-Stirling-Diversity
21. Goldstone
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علوم شناختی" 1اذعان داشتند که مفهوم میانرشتهای از دهه  1980ایجاد شده و توسعه
جهتگیریهای میانرشتهای در دهه  1990طی شده است .صدیقی ( )1393همرخدادی
واژگان حوزه اطالعسنجی را بررسی کرد .نتایج بر این داللت داشت که مفاهیمی مانند
علم اطالعات ،کتابخانه ،تحلیل کتابسنجی ،نوآوری ،و متنکاوی از جمله پرکاربردترین
موضوعات این حوزه در سطح بینالملل بودند و مفاهیم جدید در تعامل با تحوالت و
فناوریهای جدید پدید میآیند .در پژوهشی مشابه ،الهی و همکاران ( )1391حوزه توسعه
نوآوری را با استفاده از روش تحلیل همرخدادی واژگان با روش متنکاوی و ترسیم نقشه
مفهومی دانش در پایگاههای اسکوپوس و سیج مطالعه کردند و در نهایت سه جریان اصلی
را بهعنوان جریانهای غالب این حوزه معرفی کردند .پورتر و رافولز ،)2009( 2تغییر درجه
میانرشتهای را در بین سالهای  2005-1975در شش حوزه موضوعی با استفاده از شاخص
تنوع رائو استرلینگ بررسی و نقشه علم آن را مصورسازی کردند .یافتههای پژوهش آنها
نشانداد که علم درواقع روبه میانرشتهای شدن بیشتر اما در گامهایی کوچک است .در
پژوهش دیگری ،لیو و وانگ 65 ،)2005( 3نشریه میانرشتهای حوزه جمعیتشناسی را با
استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی مصورسازی کردند .یافتههای آنان نشان داد که ارتباطهای
بین ماتریسهای استناد ،بر الگوهای استنادی ثابت جمعیتی در طول زمان داللت میکند.
پیشینههای فوق نشان میدهد که تاکنون پژوهشی درباره تعامالت میانرشتهای حوزه
سیبرنتیک از طریق نگاشت الیهای علم و نیز ترسیم شبکه همرخدادی این حوزه انجام نشده
است .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،سیبرنتیک علمی میانرشتهای است و بهعنوان یک علم
ماهیت مستقلی ندارد؛ بلکه یک چهارراه بزرگ علمی است که متخصصان علوم گوناگون
از آن استفاده میکنند (معتمدنژاد .)1386 ،از این رو ،ترسیم نقشه علمی و شناسایی ترکیب
حوزهای آن ،شناسایی حوزههای پرکاربرد و تأثیرگذار ،بررسی تعامالت این حوزه با سایر
حوزهها ،و تعیین ساختار فکری و تعامالت استنادی آن بهمنظور آگاهی از وضعیت کنونی
و پیشبینی وضع آتی این حوزه ضرورت دارد .از اینرو ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به
این مسئله برآمد که حوزه سیبرنتیک از چه زیرحوزههای موضوعی تشکیل شده و ارتباطات
و تعامالت میانرشتهای آن با سایر حوزهها چگونه است و مهمترین حوزههای پژوهشی
استنادکننده به سیبرنتیک کدامند؟ بههمین دلیل ،بررسی ماهیت میانرشتهای حوزه سیبرنتیک
از طریق مقاالت نمایهشده در پایگاه وب علوم 4در بین سالهای  2015-1986و نگاشت
الیهای علمی آن و ترسیم شبکههای موضوعی برتر استنادکننده حوزه سیبرنتیک براساس
رخداد واژگانی و ترسیم نقشه چگالی آنها مبنای کار قرار گرفت.
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روششناسی

این پژوهش از فنون علمسنجی مانند مصورسازی و تحلیل شبکه همرخدادی واژگان بهره
برده است .ترسیم ارتباطات میان حوزهها در قالب نقشههای علمی و فنون مصورسازی یکی
از مهمترین وجوه مطالعات علمسنجی در چند دهه اخیر است ،از سویی ،نقشههای علمی
با استفاده از روشهای مختلفی ترسیم میشوند که همرخدادی واژگان و مصورسازی از
آن جملهاند (صدیقی .)1393،مقاالت نمایهشده حوزه سیبرنتیک در پایگاه وب علوم در
بین سالهای  2015-1986مورد بررسی قرار گرفتند .برای جستجوی اطالعات در پایگاه
وب علوم از شکل خالصهشده کلیدواژه سیبرنتیک در دو فیلد عنوان یا موضوع استفاده شد.
ماهیت میانرشتهای حوزه سیبرنتیک از دو رویکرد مورد بررسی قرارگرفت )1 :حوزههای
موضوعی دخیل در تولیدات علمی سیبرنتیک ،که هرچه حوزههای موضوعی بیشتری در
تولیدات علمی یک موضوع سهم داشته باشند نشاندهنده ماهیت میانرشتهای بیشتر آن
است؛ و  )2حوزههای موضوعی استنادکننده به تولیدات علمی سیبرنتیک .به این معنی که
هرچه حوزههای موضوعی بیشتری به تولیدات علمی یک موضوع استناد کنند نشان میدهد
که مقاالت آن موضوع همچنین ماهیت میانرشتهای بیشتری دارند .برای ترسیم شبکههای
موضوعی برتر استنادکننده براساس رخداد واژگان ،شبکه همرخدای واژگان این حوزه با
نرمافزار وی.او.اس.ویوئر 1ترسیم شد .در شبکه همرخدادی واژگان از کلمات کلیدی مدارک
برای مطالعه ساختار مفهومی یک حوزه پژوهشی استفاده میشود .همرخدادی کلیدواژهها
میزان ارتباط شناختی میان یک مجموعه مدارک را نشان میدهد (صدیقی .)1393 ،برای
مصورسازی تعامالت بینرشتهای و ترسیم نگاشت علمی این حوزه از نرمافزار ترسیم شبکه
اجتماعی پاژک 2به شیوه رویکرد نگاشت الیهای علم با واحد تحلیل داده تولیدات علمی
استفاده شد .در این روش ،حوزهها (خوشهها)ی موضوعی اصلی و فعال شناسایی و روابط
میان آنها نشان داده میشود که مزایای قابل توجهی را در خوانایی و بافتمندی دادههای
میانرشتهای و تفسیر تنوع شناختی فراهم مینماید.

یافتهها

ویژگیهایتولیداتعلمیحوزهسیبرنتیک
جدول  ،1روند انتشار تولیدات علمی حوزه سیبرنتیک ،کشورهای برتر ،نوع مدارک تولیدات
علمی ،زبان تولیدات علمی ،مؤسسههای برتر در تولیدات علمی و حوزه های موضوعی
دخیل در تألیف مقاالت سیبرنتیک در پایگاه وب علوم در طول سال های  2015-1986را
نشان میدهد.

1. VosViewer
2. Pajak
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جدول  .1بررسی ویژگیهای پنج رتبه اول تولیدات علمی حوزه سیبرنتیک
تولیدات علمی
سال روند انتشار
کشورهای برتر

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, Artificial Intelligence
12. Engineering, Electrical
and Electronics
13. Management
14. Computer Science, Information Systems
15. Citing Articles
16. Neurosciences
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رتبه اول
(تعداد رکورد-
درصد)
2009
()7% - 349
آمریکا (-1032
)21%

رتبه دوم
(تعداد رکورد-
درصد)
2008
()6% - 283
چین
()11% -532
مقاالت منترششده
درمجموعه مقاالت
2
کنفرانس ها
()26/5% -1369

انواع مدارک

مقاالت 1منترششده
در مجالت
()63/5% -3284

زبان

انگلیسی
()94/7% -4600

فرانسه
()1/5 % -75

مؤسسات برتر

دانشگاه پیر ماری
کوری پاریس
()22% -75

دانشگاه کاردیف
()20% -68

حوزههای
موضوعی دخیل

علومکامپیوتر،
01
سیربنتیک
()44/22% -2137

علومکامپیوتر،
هوش مصنوعی
()7/33% -356

حوزههای
موضوعی
15
استنادکننده

مدیریت
()8/22%

علومکامپیوتر،
هوش مصنوعی
()7/79%

6

11

رتبه سوم
(تعداد رکورد-
درصد)
2011
()6% - 273
انگلستان (-498
)10%

رتبه چهارم
(تعداد رکورد-
درصد)
2010
()5% - 249
فرانسه (-219
)5%

2007
()5%-248
آملان
()5% -217

تهای
یادداش 
3
رسدبیر
()4/6% -236

نقد کتاب
()2/9% -152

نقد و بررسی
()2/5% -129

آملانی
()1/4% -70

روسی
()0/7% -36

اسپانیایی
()0/3% -19

دانشگاهاسلیپری
7
راک پنسیلوانیا
()19/7% -67

نظام آموزش
عالی پاشه ایالت
8
پنسیلوانیا
()19/7% -67

دانشگاه ریدینگ
()18/6% -63

مهندسی ،برق و
12
الکرتونیک
()5/76% -279

مدیریت
()4/49% -217

14

علومکامپیوتر،
سیستمهایاطالعاتی
()4/26% -206

مهندسی برق و
الکرتونیک
()5/99%

علومکامپیوتر،
سیربنتیک
()5/70%

علوم اعصاب)5/26%(16

4

13

رتبه پنجم
(تعداد رکورد -درصد)

5

مطابق جدول  ،1سال  2009پرتولیدترین سال بوده است و کشورهای امریکا ،چین ،و
انگلیس از نظر برونداد و تولید علم بهتر عمل کردهاند .همچنین حوزه "مدیریت" بیشترین
حوزه استنادکننده بوده است .همانطور که مشاهده میشود دانشگاه پیر ماری کوری پاریس
مؤسسه برتر در تولیدات علمی حوزه سیبرنتیک طی سالهای  1986تا  2015بوده است.
نقشه حوزه سیبرنتیک براساس رویکرد نگاشت الیهای
شکل  ،1نگاشت الیهای علم در رشتههای مختلف علمی سهیم در حوزه سیبرنتیک
(ترکیب حوزهای سیبرنتیک) را نشان میدهد .هر دایره نشاندهنده یک حوزه موضوعی
(خوشه) است ،و خطوط بین دایرهها حاکی از پیوند میان این حوزهها در تألیف مقاالت ،و
همکاریهای علمی میانرشتهای و میزان روابط این حوزههاست .ضخامت خطوط بر پیوند
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مطالعه تعامالت میانرشتهای
حوزه سیربنتیک

محکمتر ،تعامل بیشتر ،و ضریب ارزشی بیشتر داللت دارد .دایرههای بزرگتر نشاندهنده
تولیدات علمی بیشتر آن حوزه است .نقشه ارائهشده مبتنی بر رویکرد نگاشت الیهای علم
(رافولز ،پورتر ،و لیدسدورف 4 )2010،تایی ( 4الیهای) 6 ،تایی ( 6الیهای) و 19تایی (19
الیهای) است .بدین معنا که هرالیه بر یک حوزه موضوعی داللت میکند تا ارتباط حوزهها
با یکدیگر (ترکیب حوزهای) نشان داده شوند .شکل  ،1براساس عامل  6الیهای در نرمافزار
پاژک ترسیم شده است.

شکل  .1ترکیب حوزهای (نقشه علمی) سیبرنتیک براساس رویکرد نگاشت الیهای در طول سالهای
 2015-1986در پایگاه وب علوم

بزرگترین خوشه (خوشه اول) در حوزههای علوم رایانه 1است و خوشههای دوم را
حوزههای  مدیریت ،2مهندسی ،3مهندسی برق ،4علوم عصبی ،5علوم اجتماعی  6و خوشه
سوم (سهم کمتر) را حوزههای فیزیک 7و فناوری زیستی  8تشکیل میدهند .در تفسیر
شکل  1میتوان به گرههای برجسته براساس نقشه الیهای دستهبندی موضوعی پاژک و
نیز دستهبندی موضوعی پایگاه وب علوم اشاره کرد .بنابراین ،گرههای حوزه "علوم رایانه"
را سیبرنتیک ،9هوش مصنوعی ،10نرمافزارهای میانرشتهای ،11سیستمهای اطالعاتی،12
رویکردهای نظری علوم رایانه ،13مهندسی نرمافزار ،14معماری سختافزار 15و گرههای مهم
و تأثیرگذار حوزه "فناوری زیستی" را زیستشناسی تکاملی ،16زیستشناسی سلولی،17
21
زیستشناسی تکوینی ،18تومورشناسی ،19ژنتیک و وراثت 20و آزمایش تحقیقات پزشکی
تشکیل میدهد .گرههای مهم و تأثیرگذار حوزه "مهندسی برق" ،فناوری علم غذا ،22منابع

1. Computer science
2. Management
3. Engineering
4. Electrical engineering
5. NeuroScience
6. Social Science
7. Physics
8. Biolotechnology
9. Computer science cybernetics
10. Computer science artificial
intelligence
11. Computer science interdisciplinary applications
12. Computer science information 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 experimental
22. Food science technology
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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 medicine & 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 multidisciplinary
29. Education educational
research
30. Psychology social
31. Psychology clinical
32. Psychology experimental
33. Occurrence
34. Density
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آبی ،1بلورشناسی ،2مهندسی عمران ،3علوم محیطی 4و سوختهای انرژی 5هستند.
فیزیک چندرشتهای ،6بیوفیزیک ،7فیزیک ریاضی 8و ترمودینامیک ،گرههای برجسته
حوزه « فیزیک»  و علم مدیریت و تحقیق در عملیات ،9مهندسی صنعتی ،10ریاضی
کاربردی ،11ریاضیات 12و مهندسی برق و الکترونیک 13گرههای مؤثر در حوزه موضوعی
«مهندسی» محسوب میشوند .علوم اعصاب ،14رادیولوژی پزشکی هستهای و تصویربرداری
پزشکی ،15روانپزشکی ،16چشم پزشکی ،17مراقبتهای بهداشتی اولیه 18و روانشناسی
22
زیستی 19گرههای مهم حوزه «علوم اعصاب» و مهماننوازی ،20اوقات فراغت ،21ورزش
و گردشگری ،23مدیریت عمومی ،24مدیریت ،25تجارت ،26اخالق ،27و روانشناسی کاربردی
گرههای مؤثر حوزه «مدیریت» را تشکیل میدهند .در حوزه «علوم اجتماعی» ،دستهبندی
موضوعی روانشناسی چندرشتهای ،28پژوهش آموزشی تعلیم و تربیت ،29روانشناسی
اجتماعی ،30روانشناسی بالینی ،31و روانشناسی تجربی 32جزء گرههای مهم در حوزه بافتی
سیبرنتیک بهحساب میآیند .بنابراین ،حوزههای مذکور بهعنوان حوزههای پژوهشی فعال و
محدودههای موضوعی اصلی در حوزه سیبرنتیک و ترسیم ارتباطات آنها در قالب یک نقشه
مفهومی شناسایی شدند.
شبکه همرخدادی واژگان و نقشه چگالی مهمترین حوزههای موضوعی استنادکننده
برای آگاهی از مهمترین موضوعات سه حوزه اصلی استنادکننده (جدول  )1به مقاالت
سیبرنتیک ،نگاشت همرخدادی واژگان این حوزهها با استفاده از نرمافزار وی.او.اس ویوئر
ترسیم شده است .بنابراین ،واژگان استخراج شده از عنوان و چکیده مقاالت سه حوزه اصلی
استناد کننده به مقاالت سیبرنتیک یعنی مدیریت ،هوش مصنوعی و مهندسی الکترونیک از
پایگاه وب علوم با پسوند " ".CSVدانلود و بهطور جداگانه به نرمافزار وارد شدند .آستانه
همرخدادی برای واژگان 20 ،بار در نظر گرفته شد ،و براساس رخداد واژگان 33مرتب شده
و شبکه همرخدادی واژگان و نیز نقشه چگالی 34کلیدواژههای این حوزهها ،شکلهای  2تا 7
ترسیم شدند .در این اشکال ،بزرگی و کوچکی دایرهها بر دانش موجود در هر مفهوم داللت
میکنند .از اینرو ،دایرههای کوچک نشاندهنده فقر اطالعاتی آنهاست .پراکندگی مفاهیم بر
وسعت مطالعات از دیدگاههای متفاوت و بافت میانرشتهای تأکید دارد .خطوط ،نشاندهنده
میزان روابط مفاهیم با یکدیگر است .دوری و نزدیکی نسبی مفاهیم نشاندهنده تأثیرپذیری
آنها از یکدیگر است .استفاده از شبکههای مذکور میتواند شباهتهای احتمالی حوزههای
استنادکننده با حوزه سیبرنتیک را روشنتر نماید.
شکل  2و  3نشان میدهد که مقاالت حوزه سیبرنتیک از سوی  1585مقاله حوزه
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مدیریت مورد استناد قرار گرفتهاند .تعداد  23543کلیدواژه در عنوان و چکیده مقاالت
استنادکننده یافت شد که با در نظر گرفتن حداقل  20تکرار ،تنها  438کلیدواژه برای ترسیم
نگاشت مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  .2شبکه هم رخدادی واژگان در مقاالت استنادکننده حوزه مدیریت براساس رخداد واژگان در
مقاالت حوزه سیبرنتیک

شکل  .3شبکه همرخدادی واژگان در مقاالت استنادکننده حوزه مدیریت براساس چگالی آنها در
مقاالت حوزه سیبرنتیک
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شکل  2و  3بر این داللت میکند که واژههای مدل ،1نظریه ،2سیستم ،3رویکرد ،4و رابطه
از پرکاربردترین واژگان حوزه مدیریت در بافت سیبرنتیک است.
همچنین مقاالت حوزه سیبرنتیک از سوی  1503مقاله حوزه علوم کامپیوتر و هوش
مصنوعی مورد استناد قرار گرفتهاند .شکل  4و  5بر این داللت میکند که واژگان رویکرد،
سیستم ،مسئله ،6الگوریتم ،و شبیهسازی 7از جمله پرکاربردترین واژگان تخصصی حوزه
هوش مصنوعی در بافت سیبرنتیکی هستند .تعداد  26210کلیدواژه در عنوان و چکیده
این مقاالت یافت شد که با در نظر گرفتن حداقل  20تکرار ،تنها  271کلیدواژه برای ترسیم
نگاشت مورد بررسی قرار گرفت.

5

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

شکل  .4شبکه همرخدادی واژگان در مقاالت  استناد کننده حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی بر
اساس رخداد کلمات آنها در مقاالت حوزه سیبرنتیک
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شکل  .5شبکه هم رخدادی واژگان در مقاالت  استناد کننده حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی بر
اساس چگالی آنها در مقاالت حوزه سیبرنتیک
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مقاالت حوزه سیبرنتیک از سوی  1155مقاله حوزه مهندسی برق و الکترونیک مورد
استناد قرار گرفتهاند (شکل  6و  .)7تعداد  21980کلیدواژه در عنوان و چکیده این مقاالت
یافت شد که با در نظر گرفتن حداقل  20تکرار ،تنها  183کلیدواژه برای ترسیم نگاشت
مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها بر این داللت میکند که کلیدواژههایی مانند سیستم ،مدل،
الگوریتم ،رویکرد ،و کنترل از پرکاربردترین واژگان تخصصی این حوزه در بافت سیبرنتیکی
هستند.

شکل  .6شبکه هم رخدادی واژگان در مقاالت استنادکننده حوزه مهندسی برق و الکترونیک براساس
رخداد کلمات آنها در مقاالت حوزه سیبرنیتک

شکل  .7شبکه همرخدادی واژگان در مقاالت استنادکننده حوزه مهندسی برق و الکترونیک براساس
چگالی آنها در مقاالت حوزه سیبرنتیک
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جدول ،2کاربرد واژگان در نگاشت مهمترین حوزههای استنادکننده به مقاالت سیبرنتیک
را نشان میدهد .دو واژه "سیستم" و "رویکرد" در هر سه حوزه مدیریت ،هوش مصنوعی،
و مهندسی الکترونیک پرکاربردترین کلیدواژههای تخصصی هستند.
جدول  .2واژگان پرکاربرد در نگاشتهای حوزه های فعال استنادکننده به مقاالت سیبرنتیک
کلیدواژههایتخصصیپرکاربرد

نام حوزه
مدیریت

مدل

تئوری

سیستم

رویکرد

رابطه

هوشمصنوعی

رویکرد

سیستم

مسئله

الگوریتم

شبیهسازی

مهندسیالکرتونیک

سیستم

مدل

الگوریتم

رویکرد

کنرتل

نتیجهگیری

در این پژوهش با بررسی شبکه استنادی مقاالت علمی حوزه سیبرنتیک در پایگاه وب علوم،
تعامالت میانرشتهای آن مورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به اصل سیبرنتیکی مبنی بر اینکه
حوزههای غنیتر بر اجزای دیگر نظارت میکنند میتوان گفت که سه حوزه استنادکننده
(مدیریت ،هوش مصنوعی ،و مهندسی برق) و واژگان پر کاربرد آنها از لحاظ اطالعات در
بافت سیبرنتیک غنیترند ،در نتیجه بر اجزای دیگر نظارت و کنترل اعمال میکنند و ادبیات
سیبرنتیک را معنا و هویت بخشیدهاند .از سویی ،با بررسی ساختار فکری این حوزه خوشههای
موضوعی شناسایی شدند .ترکیب حوزهای سیبرنتیک را سه خوشه اصلی شامل هشت حوزه
علوم رایانه ،مدیریت ،مهندسی ،مهندسی برق ،علوم عصبی ،علوم اجتماعی ،فیزیک و فناوری
زیستی تشکیل میدهد که علوم رایانه با  7گره  نقش مرکزی دارد و دارای قویترین و
بیشترین تأثیر در بین سایر حوزههاست .رابطه زیرموضوعات و گستردگی آنها نشان از پویایی
و گسترش ساختار حوزه سیبرنتیک در طول زمان دارد و بر تعامل بیشتر آن با سایر علوم
داللت میکند .ساختار فکری این حوزه با  8گره اصلی و  49گره وابسته نشاندهنده غنی
بودن شبکه اطالعاتی حوزه سیبرنتیک است و بر گستردگی روابط میانرشتهای آن داللت
دارد .این نکته میتواند در فهم وضعیت دانش فعلی و سیاستگذاریهای علمی این حوزه
مفید باشد و سبب شناسایی روندهای جدید پژوهشی در این حوزه دانشی شود .در این
مطالعه ،از نقشه مفهومی علمی که ساختار و توسعه حوزههای علم در یک زمینه خاص را بیان
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میکند و نیز نقشه همرخدادی واژگان که روابط بین ایدهها ،محتوا ،و توسعه تاریخی آن را
بیان میکند استفاده شد که مکمل یکدیگر هستند و با نظر سالمی و کوشا ( )1392که استفاده
همزمان از این دو روش را سبب قابل اعتمادتر شدن نتایج دانستهاند همخوانی دارد .دو واژه
"سیستم" و "رویکرد" از پرکاربردترین واژگان در این سه حوزه هستند و این بر شباهتهای
احتمالی ادبیات کاربردی این حوزهها و حوزه سیبرنتیک داللت میکند .از جمله یافتههای
جالب پژوهش حاضر این نکته است که فقط حدود  7/5درصد از استنادهای دریافتی حوزه
سیبرنتیک ،از سوی مقاالت همین حوزه بوده است .حضور حوزههایی مانند علوم اعصاب،
بومشناسی ،1بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی 2و تجارت 3در جمع مهمترین حوزههای
استنادکننده به سیبرنتیک بودهاند که حاکی از بافت میانرشتهای قوی در این حوزه است و
ثابت میکند که تالش و هدف بنیانگذاران این رشته برای پرورش مشارکت و اشتراک دانش
میانرشتهای بیبهره و بینتیجه نبوده و ادعای آنها در طول این سالها ثابت شده است .اثبات
میانرشتهای بودن این حوزه با نتیجه پژوهش پورتر و رافولز ( )2009که اذعان داشت علم در
گامهایی کوچک در حال تبدیل به میانرشتهای شدن است مطابقت دارد .وجود  4گره وابسته
به حوزه روانشناسی بر رشد بافت سایکوسیبرنتیک 4داللت میکند .گروه موضوعی علوم
کتابداری و اطالعرسانی 5با  395رکورد ( 2درصد) در رتبه  19قرار داشت؛ لذا با توجه به
مفاهیم مشترک سیبرنتیک با حوزه علم اطالعات و دانششناسی پیشنهاد میشود پژوهشگران
این حوزه فعالیتهای علمی و تخصصی بیشتری انجام دهند و تعامالت میانرشتهای با حوزه
سیبرنتیک را بیشتر کنند و با استنادهای بیشتر ،محتواهای علمی باارزشی تولید کنند تا بتوانند
با تولید محتوای بیشتر یا تشکیل انجمن تخصصی سیبرنتیک با گرایش علم اطالعات در این
حوزه رتبه و وضعیت خود را ارتقاء دهند .از سویی دیگر ،پیشنهاد میشود شبکه همرخدادی
 8حوزه اصلی شناسایی شده در مقاطع زمانی گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و
با حوزه سیبرنتیک مقایسه گردند تا پویایی علم این حوزههای تأثیرگذار رصد شوند تا بتوان
نقاط قوت و خألهای احتمالی در مسیر گسترش این حوزه را شناسایی کرد.
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