
 
  روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

 

 8931زمستان  65 شماره چهاردهم سال

Web of Science 
 

1

*

 شناسي و آموزش کودکان استثنايي گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريزدانشيار روان -1
 شناسي دانشگاه تبريز استاديار گروه علم اطالعات و دانش -2

 11/31/1031  تاريخ پذيرش: 11/30/1031  تاريخ وصول:

 

اند. تا  پرداخته ييکودکان استثنا يفرع يها از حوزه يکيمند  عموماً به مرور نظام يقبل يهاپژوهش
پرداخته  ييکودکان استثنا هکل حوز يعلم هم نقشيو ترس يسنج ل علميکه به تحل يکنون پژوهش

 کودکان هحوز هشد هيمقاالت نما ين پژوهش به مرور بصريا ن اساس،يباشد، صورت نگرفته است. بر ا
 ين پژوهش براياپردازد.  يم 2311 يال 2333 يزمان هدر بازWeb of Science گاه يدر پا يياستثنا

کند که  ياستفاده م ياجتماع يها ل شبکهياز روش تحل ييگودکان استثنا همقاالت حوز يمصورساز
 Web ofگاه يدر پا مذکور هحوز هشد هيمقاالت نما ياست. تمام يسنج مرسوم در مطالعات علم يروش

Science ن يانجام ا هواسطدهند. به يل ميپژوهش را تشک هجامع2311 يال 2333 يزمان هدر باز
، روند ييکودکان استثنا هپرکار در حوز يسندگان، موسسات، مجالت، و کشورهايپژوهش نو

گذار  هيسندگان پايمهم حوزه، و نو يو اجتماعات پژوهش يپژوهش هحوزه، موضوعات عمد يانتشارات
 يال 2333 يها سال هج نشان داد در فاصليشوند. نتا يم ييشناسا ييکودکان استثنا هحوز يفکر

 هطرين حوزه تحت سين حوزه وجود دارد. مقاالت ايوسته در تعداد مقاالت ايش پيک افزاي 2311
 ک و عصبيانگلستان، و کانادا بوده است. حضور علم ژنتاالت متحده، يا ياز کشورها يسندگانينو

  ن پژوهش است.يج جالب ايگر نتاي، از دييکودکان استثنا يموضوع يهادر اغلب حوزه يشناخت

کودکان  ؛يسنج علم ؛مند مرور نظام ؛ياجتماع يها ل شبکهيتحل؛ يمصورساز
 سياسپ تيافزار سا نرم ؛يياستثنا
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دهند که به يل ميتشک  ييدرصد از افراد هر جامعه را کودکان استثنا 11تا  1/12حدود در 
(. رشته 2331، 1نزريهستند )و ياژهيت ويز اهميحا يدارا يو توانبخش يلحاظ آموزش

غالب کشورها تحت عنوان  يآموزش يهاران که در دپارتمانيدر ا 2ييکودکان استثنا
خود را مرهون  يعلم ين کارهايآغاز يهاهيشوند، پايـم يمعرف 0ژهيو يآموزش يازهاين

(. 2311، 1اکور و باکني، ابيآورند )روتاتوريحساب مبه 4تارديگاسپارد ا-مارک-ژان يهاتيفعال
ن يژه ايو يازهايز نيو ن يو تجرب يمختلف نظر يهادگاهيبا توجه د يمختلف يهاپژوهش

برخوردار است )کافمن،  ياژهيت ويآنها از اهم يگروه از افراد انجام گرفته است که واکاو
 .(2311، 6نيهاالهان و پول

 يلدهايـه فـنسبت ب يکل يدـيدست آوردن د به ي، پژوهشگران برايطور سنتبه
کنند.  يات اکتفاء ميمند منتشرشده در ادب نظام يخود و مرورها يها شان، به خوانده يپژوهش

 يت پژوهشسؤاالموضوع،  هنيشينسبت به پ يکل يديمند خوب، عموماً د ک مرور نظامي
کنند.  يرو فراهم م شيپ يها ها و فنون جاافتاده، و چالش ، روش1ساز عمده، مطالعات تحول
ن يست. به اين يا انجام آن عمليط پاسخگو نبوده و يشرا همند در هم به هر حال، مرور نظام

 يخود را از دست بدهد، برا يع تازگيسر يليمند خ ل که ممکن است مرور نظاميدل
خاص نوشته شود  يعالقمند يها ا در حوزهيد موجود نباشد، و يموضوعات نوظهور و جد

که  يار تخصصيبس يپژوهش يها عمدتاً در حوزه ين مطالعات مروريچن(. هم2316، 1)چن
 تر که يکل يپژوهش يها رند و در حوزهيگ يداشته باشند، صورت م يتعداد انتشارات محدود

ک ي يمثال، اجرا يستند. برايهستند قابل کاربرد ن يتم انتشاراتيها و صدها آده يحاو
 يکه انتشارات محدود يتحول-يذهن يينارسا يآزار کودکان دارا هدر حوز يمرور همطالع
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حجم  ي، که داراييکودکان استثنا يکل هدر حوز يمرور همطالع ياست، اما اجرا يدارد عمل
 ين، برايار دشوار و زمانبر است. بنابرايبودن بس ياز انتشارات هستند، در صورت عمل ياديز

ات يها و نشر افراد، دانشگاه ييها، ظهور و افول موضوعات، شناسا از روند پژوهش يآگاه
م يترس يها ن است. روشيگزيک روش جاياز به ين يکل يپژوهش يها در حوزه يمحور

 يپژوهش يش روندهاينما يتواند برا ياست، م يسنج علم يها رحوزهيکه از ز يعلم هنقش
 رد.يمورد استفاده قرار گ يکل يپژوهش يها در حوزه

ا يها، و اسناد  لدها، تخصصيها، ف ارتباط رشته ياز چگونگ ييفضا ي، بازنمونيعلم هنقش
 يريگ شکل يف چگونگيتوص يعلم هم نقشيگر است. هدف ترسيکديسندگان با ينو

ن حوزه ياست. ا يعلم يها ها و حوزه ، رشتهيپژوهش يلدهايف ي، و اجتماعي، فکريمفهوم
وجود دارد،  يدانش علم يايکه در درون نظام پو يکند به بازنمون روابط فکر يتالش م

 يها ، قصد دارد جنبهيعلم هم نقشيگر، ترسي(. به عبارت د2311، 1بپردازد )کوبو و هررا
 ش دهد. يرا نما يپژوهش علم يايو پو يساختار

ار يبس يهااز وجود پژوهش ي، حاکييکودکان استثنا هدر حوز يالمللنيب يمطالعات مرور
ن، ي)کافمن، هاالهان و پول هتوان به دستنامينمونه م ين حوزه بوده، و برايمحدود در ا

 يو پژوهش يآموزش يهابر موضوعات و چالش يشتر مبتنين دستنامه بي( اشاره کرد. ا2311
 هحوز يعلم هم نقشيبه ترس ياچ مطالعهيا کنون هجامع.  هاست نه به صورت طرح و نقش

ان پژوهشگران و ي، و روابط مياصل يموضوع يهاخوشه يي، شناساييکودکان استثنا
 يموضوع هن حوزيا ير تکامليو س ييايکه فهم پو يموسسات آن حوزه نپرداخته است، امر

 هم نقشياست که ترس ين در حاليسازد. ا يمندان حوزه دشوار م پژوهشگران و حرفه يرا برا
آن حوزه ارائه کرده، و به کشف روندها و  يات علميانه از ادبيگرا کل يديک حوزه، دي يعلم

حاضر  هن اساس، مقاليکند. بر ا يکمک م يمورد بررس هحوز يات کتابشناختيادب يالگوها
نس، به يگاه وب آو سايدر پا ييکودکان استثنا هحوز هشد هيت نماقصد دارد بر اساس مقاال

ن يشتر در ايمطالعات ب يارزشمند و مهم برا ين حوزه بپردازد تا منبعيا يعلم هم نقشيترس
ن پژوهش، ي، آن است که در ايقبل ين پژوهش با مرورهايز ايحوزه فراهم شود. وجه تما
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 يموضوع يها شامل خوشه يمهم يها و عامل ل شده،ياز مقاالت حوزه تحل ياديتعداد ز
 ييمقاالت حوزه شناسا همنتشرکنند يديسندگان، مجالت، کشورها و موسسات کلي، نوياصل

 خواهند شد. 

 

کودکان  هسندگان، موسسات، مجالت، و کشورها در انتشار مقاالت حوزين نويپرکارتر .1
 کدامند؟ 2333-2311 هدر باز يياستثنا

بر اساس مقاالت  2311-2333 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا هانتشار مقاالت حوزروند  .2
 به چه صورت است؟ Web of Scienceگاه يدر پا هشد هينما

 کدامند؟ 2333-2311 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا هعمده در حوز يموضوعات پژوهش .0

 کدامند؟ ييکودکان استثنا هحوز يپژوهش يها ن جبههيترمهم 2333-2311 يزمان هدر باز .4

-2311 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا هحوز يفکر يها هيل پايکه در تشک يسندگانينو .1
 اند، کدامند؟ نقش داشته 2333

در شده  هينما ييکودکان استثنا هحوز هشد هيمقاالت نما يل کمّين پژوهش، ابتدا به تحليا
پرداخته، و سپس با استفاده از  2311 يال 2333 يزمان هدر باز Web of Scienceگاه يپا

پردازد تا ين حوزه ميا يهاپژوهش يعلم هم نقشي، به ترسياجتماع يهال شبکهيفنون تحل
 يهاق ساختار و حوزهي، شناخت عمين روند انتشاراتييف شده شامل تعيتعرشياهداف از پ

 مندان حوزه محقق شود. ان و حرفهيدانشگاه ين حوزه برايدر ا يپژوهش

گاه وب آو يدر پا ييکودکان استثنا هآثار مربوط به حوز يپژوهش با گردآور يند اجرايفرا
مانند  يمشهور يها گاهيپاآغاز شد.  کز است،يتيت آناليويمتعلق به شرکت کالر، که 1نسيسا
نگر وجود دارند يس، و اسپريلور و فرانسي، پروکوئست، ابسکو، تيليرکت، امرالد، واينس دايسا

 Web of Scienceگاه ين حال، پايدهند. با ا يرا پوشش م ييکودکان استثنا هکه مقاالت حوز

محسوب  يانتشارات دانشگاه هدهند پوشش يها گاهين پايتراز جامع يکيل آن که يدلبه
                                                           

 شود. شناخته مي ISI( بود و از اين رو در کشور ما با نام ISIاين پايگاه قبال تحت تملک موسسه اطالعات علمي ) ـ1
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 يگردآور يرد، برايگ يگفته را در برم شيپ يها گاهيشده، و مجالت مشهور و بانفوذ پا
ک ي يبا اجرا 23/11/1031خ يدر تار يد. گردآوريپژوهش حاضر انتخاب گرد يها داده

 هي، و نمايعلوم اجتماع ياستناد هيعلوم، نما ياستناد هيگاه نمايجامع در سه پا يجستجو
هستند، انجام  Web of Science ههست همجموع يها گاهيو هنر، که از پا يعلوم انسان

مجالت  هشد که تنها مقاالت منتشرشد يبند فرمول يا هگرفت. عبارت جستجو به گون
ها شوند، چرا که مقاالت مجالت  داده هکريوارد پ 2311 يال 2333 يزمان هدر باز يسيانگل

گز يرودر-)راموس شوند ين منابع محسوب مياز معتبرتر يکيرا گذرانده و  يند داوريک فراي
 13در  ييکودکان استثنا هاز مقاالت حوز يتوجه ن، حجم قابلي(. همچن2334ناوارو، -زيو روئ

 يعلم هم نقشيو ترس يف روند انتشاراتياند، و توص منتشر شده يسير و به زبان انگليسال اخ
باشد. عبارت جستجو که  ييکودکان استثنا هحوز يها از پژوهش يتواند بازنمون خوب يآنها، م

 :1ر بوديبه صورت ز شد، واردWeb of Science گاه يپا هشرفتيپ يدر بخش جستجو

TS=("children") AND TS=("mental retardation" OR "developmental 

disabilit*" OR "intellectual disabilit*" OR "ADHD" OR "Adaptive-

Cognitive Disabilit*" OR "cognitive delay*" OR "autism" OR "learning 

disabilit*" OR "attention deficit" OR "Hyperactive disorder*" OR 

"emotional disorder*" OR "behavior disorder*" OR "communication 

disorder*" OR "speech disorder*" OR "language disorder*") 

 يهر مقاله، اطالعات يمقاله منجر شد که برا 01114 يابيفوق به باز يجستجو هجينت
 ييپاسخگو ي، برايبعد هکند. در مرحل يجاعات ارائه مده، و اريسندگان، چکيمانند عنوان، نو

 Web of گاه يپا Analyze Resultsبه سواالت اول و دوم پژوهش، با استفاده از بخش 

Science به سواالت سوم تا پنجم  ييپاسخگو يشود. برا يها پرداخته م داده يل کمّيبه تحل
ل يسوم( تحل سؤالاستفاده است:  ياجتماع يها ل شبکهيپژوهش، از فنون مختلف تحل

شتر با يکه ب يحوزه: مقاالت هعمد يموضوعات پژوهش ييشناسا يمقاالت برا 2ياستناد هم
                                                           

به کارگيري عالمت ستاره در انتهاي برخي از کلمات موجود در فرمول جستجو، به اين دليل است که پايگاه داده بتواند اشکال  ـ1
 جمع آنها را نيز بازيابي کند.

گيرند، آن دو آيتم يک اثر سوم به طور همزمان مورد استناد قرار مياگر دو آيتم براي مثال مقاالت، نويسندگان، يا مجالت در  ـ2
شود که در اين  استنادي مقاله، نويسنده و مجله تقسيم مي استنادي به سه نوع هم (. بر اين اساس، همSmall 1973استنادند ) هم

 استنادي نويسنده مد نظر است.  استنادي مقاله و هم پژوهش هم
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شوند. موضوع هر خوشه  يمنجر م ييها خوشه يريگ شوند به شکل ياستناد واقع م گر هميکدي
چهارم(  سؤالحوزه قلمداد کرد،  هعمد ياز موضوعات پژوهش يکيعنوان توان به يرا م
 يها دواژهيحوزه: هر چقدر کل يپژوهش يها جبهه ييشناسا يواژگان برا يرخداد ل هميتحل

دهند که هر کدام از  يل ميرا تشک ييها گر واقع شوند خوشهيکديشتر در کنار يب يموضوع
 ييها دواژهيکل ييل، شناساين تحليج اياز نتا يکيشود.  يدر نظر گرفته م يآنها ساختار شناخت
 يها که در سال ييها دواژهياند. کل داشته يشتريمختلف رواج ب يزمان يها است که در دوره

 سؤالشوند،  يحوزه قلمداد م يپژوهش يها اند، به عنوان جبهه داشته يشترير رواج بياخ
حوزه:  يگذار فکر هيسندگان پاينو ييشناسا يسندگان براينو ياستناد ل هميتحل ششم(

منجر  ييها خوشه يريگ شوند به شکل ياستناد واقع م گر هميکدير با شتيکه ب يسندگانينو
سندگان حاضر در يک تخصص در نظر گرفته شده، و نويها  ن خوشهيک از ايشوند. هر  يم

 شوند.  يمحسوب م يآن تخصص موضوع يگذاران فکر هيهر خوشه، پا

س که توسط ياسپتيبه نام سا يافزارنرم هک بستيگفته با استفاده از شيپ يهاليتحل
افزار ن نرميا 5.3R4.8.31.2018ش يرايافته است، انجام شد. وي( توسعه2334چن ) يچائوم

 يبرا يمختلف يافزارها است فنون و نرم يگفتن .کره استفاده شديل مقاالت پيتحل يبرا
افزار  مختلف نرم يها تياند، لذا با توجه به قابل به وجود آمده يعلم يها م نقشهيترس
انواع  ي، امکان اجرايا شبکه  شي، نمايريگ پردازش، نمونه شيس مانند پياسپ تيسا

، يتشابه متنوع، امکانات واژگان يها ، سنجهيسندگينو و هم ياستناد هم يها ليتحل
 افزار مذکور به عنوان ابزار (، نرم2311،  1)کوبو و هررا يياي، و جغرافيل زمانيتحل يها تيقابل
 يها در حوزه يعلم يها م نقشهيترس يافزار برا ن نرمين پژوهش انتخاب شد. ايا ياصل

 يتوان به مصورساز يگوناگون مورد استفاده قرار گرفته است، از آن جمله م يموضوع
(، 1030، يک )زوارقينامي(، ترمود1031زاده و خدادوست،  )حسن ينانوفناور يها پژوهش
(، 1036، مختارپور، و خاصه، ي، زوارقيدريعلم اطالعات )ح (،1036، ي)زوارق ياهيعلوم گ
تال )ژو، يجي(، شکاف د1031، يشعاع خي، آزاده، و شيآقبالغ ي)قاسم ياديبن يها سلول
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 ي(، پزشک2311، 0ي)مدان يکاو ي(، فناور2311، 2ي(، ضد سرطان )ز2311، 1انگ، و فانگي
، و يازي)فاروک، خان، ن ينيبال يريگ ميبان تصميپشت يها ستمي(، س2311تال )فانگ، يجيد

 ( اشاره کرد. 2311، 1و چان يدار )اوالووميپا ه(، و توسع2311، 4يلِسل

ره يساده ذخ يدر فرمت متن ييتا133 يهاشده به صورت بسته يابيباز همقال 01114
 هک بازيکه  ييشدند. از آنجا يافزار بارگذارکجا در نرميآنها به طور  هده و سپس هميگرد
استفاده  يزمان يبندشود، از قاچين پژوهش مطالعه ميساله( در ا 13) ينسبتاً طوالن يزمان

 ميترس يها کار گرفته شد. البته نقشهها بهليتحل ههم يدو ساله برا يزمان يهاشد و بازه
شده  ادغام هصورت شبکک قاب و بهيساله را در  13 ههستند که کل دور يا شده به گونه 

ن يچنشود. هم يمشخص م يهر دوره با رنگ خاص يوندهايکه پ يطوردهند، به يش مينما
مورد  يها و مصورساز ليتحل يبرا يزمان هبرتر هر دور همقال 13ها،  ا بودن نقشهيگو يبرا

 يها ل شبکهيس بر تحلياسپ تيافزار سا در نرم ياستفاده قرار گرفت. اساس مصورساز
ها، و  سندگان، مقاالت، مجالت، موسسات و دانشگاهيون ياجتماع يها شامل شبکه ياجتماع

ن يبا استفاده از ا يل شبکه و مصورسازين در هر نوع تحليکشورها استوار است، بنابرا
آن محاسبه خواهند شد که  يبرا يا ، و شبکهي، زمانيمختلف ساختار يها افزار، سنجه نرم

و  6شبکه يريپذ کيتفک يها ن قسمت به شاخصير شبکه سودمند هستند. در ايدر تفس
ن پژوهش ي( که در ايا )شبکه 3ينينابيت بيو مرکز 1يي(، شکوفاي)ساختار 1لهوئتيس هسنج

 شود: يکوتاه م يا رند، اشارهيگ ياستفاده قرار م

مجزا را نشان  يها ک شبکه به خوشهيت تفکيکه قابل ياسيشبکه: مق يريپذ کيتفک
اس ين مقين ايير است. مقدار پايک متغين صفر و يآن ب ه(. انداز2336، 13ومنيدهد )ن يم

                                                           
1- Zhu, Yang, & Feng  
2- Xie 

3- Madani 

4- Farooq, Khan, Niazi, Leslie, & Hussain 
5- Olawumi & Chan 

6- modulitary 

7- silhouette 
8- Burstness 

9- Betweenness centrality 

10- Newman 
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که ارزش باال  يست، در حاليها چندان مشخص ن ن خوشهيآن است که مرز ب هدهند نشان
، 1جوان سن-بکوهيمجزا است )چن و ا يها افته و متشکل از خوشهيساختار يا نشانگر شبکه

2313.) 

ن عدم يتخم ي( مطرح شده، برا1311) 2ن سنجه که توسط روسويلهوئت: ايس هسنج
 1ن يلهوئت بيس هباشد. مقدار سنج يد ميت خوشه مربوط است، مفين ماهييکه به تع يتيقطع

ها کامالً  ر خوشهيک است، از سايلهوئت آن برابر با يس هکه سنج يا ر است. خوشهيمتغ -1و 
 يشتريهوئت بليکه شاخص س ييها (. خوشه2313جوان،  سن -بکوهيمجزا است )چن و ا

 يها شباهت کمتر ر خوشهيآن با سا يبرخوردار بوده، و اعضا يتر همگن يدارند، از اعضا
در مورد مجزا  يت کمتريباشد، با قطع 6/3کمتر از  يا لهوئت خوشهيدارند. اگر شاخص س

 (. 1031، يبودن آن خوشه اظهار نظر کرد )زوارق

 0نبرگيتم کليالگور يکند و بر مبنا يم يريگ ر را اندازهيين شاخص نرخ تغي: اييشکوفا
دهد که  يرا نشان م يا ، دورهيزمان هک بازيت در يک موجودي يي( است. شکوفا2332)

س ياسپ تيافزار سا رد. نرميگ يت صورت ميرخداد آن موجود يدر فراوان يناگهان يرييتغ
 يها(. گره2316کند )چن،  يم يبانيپشت يرخداد ييو شکوفا ياستناد ييهمزمان از شکوفا

 شوند.يقرمز رنگ در دور گره مشخص م ياشکوفا با حلقه

اشاره  يا( است و به درجه1311) 4منياثر فر ين شاخص بر مبناي: اينينابيت بيمرکز
ل يجه از پتانسيها قرار گرفته، و در نتر گرهين ساير بين مسيترک گره در کوتاهيدارد که 

ک ين صفر و يس بياسپتيت در سايمرکز يازهايامتنترل ارتباطات برخوردار است. ـک
 ي(، گره1/3شتر از يباال )معموالً ب ينينابيت بياز مرکزيک گره با امتيشوند و يم يسازنرمال

 ييها ن گرهيکند، چنيها را در شبکه به هم متصل ما چند گروه بزرگ از گرهياست که دو 
باال،  ينينابيت بيبا مرکز يها (. گره2314)چن، شود يدر شبکه نشان داده م يبا رنگ ارغوان

و برجسته در  يسندگان محوريا نويآثار  ييجدا از هم، و به شناسا يهاخوشه يريگ به شکل

                                                           
1- Chen & Ibekwe-sanjuan 
2- Rousseeuw 

3- Kleinberg 

4- Freeman 
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 کند.يطول زمان کمک م

 هسندگان، موسسات، مجالت، و کشورها در امر انتشار مقاالت حوزين نويپرکارتر (1)جدول 
دهد. اعداد داخل پرانتز  ينشان م 2311 يال 2333 يها سال يرا در ط ييکودکان استثنا

ال  يدهد ج يجدول نشان م يها دهد. همان طور که داده يتم را نشان ميهر آ يفراوان
مقاله  113، و 130، 214ب با انتشار يبه ترت 0الريب يک ي، و ج2فارون ي، اس و1ماتسون
ن مجموعه يچنروند. هم يبه شمار م ييکودکان استثنا هسندگان در حوزين نويپرکارتر
 13 يزمان هدر باز 1041، و 1664، 2103ب با يا، لندن، و هاروارد به ترتيفرنيکال يها دانشگاه

 Journal of هاند. سه مجل ن حوزه منتشر کردهين مقاالت را در ايشتريسال گذشته، ب

Autism And Developmental Disorders ،Research In Developmental 

Disabilities  ،و Research In Autism Spectrum Disorders 2211ب با يبه ترت ،
سال گذشته  13در  ييکودکان استثنا هن تعداد مقاالت را در حوزيتشريمقاله، ب 312، و 1312

 ،11141ب با انتشار يترتاالت متحده، انگلستان، و کانادا بهيا ياند. کشورها منشتر کرده
سال گذشته  13مذکور در  هن کشورها از نظر انتشار مقاالت حوزيپرکارتر 2613، و 0304

ام را 21 ه، رتبييکودکان استثنا همقاله در حوز 011ران با انتشار ياست کشور ا يهستند. گفتن
 ر کشورها به خود اختصاص داده است. ين سايدر ب

 

                                                           
1- Jl Matson  

2- Sv Faraone  
3- Buitelaar Jk 
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االت متحده يا
 (11141کا )يآمر

ا يفرنيکال يها مجموعه دانشگاه
(2103) 

 ال ماتسون يج
 (214) 

Journal Of Autism And 

Developmental Disorders 
(2216) 

 انگلستان
 (0304) 

 دانشگاه لندن
 (1664) 

 فارون ياس و
 (130) 

Research In Developmental 

Disabilities 
(1312) 

 کانادا
 (2613) 

 تالريب يک يج (1041دانشگاه هاروارد )
 (113) 

Research In Autism Spectrum 

Disorders 

(312) 

 ا ياسترال
(2131) 

 يمجموعه آموزش عال
 ايلوانيپنسالمنافع  مشترک

 (364) 

  1لبرگيگ يس
(160) 

Plos One 

(612) 

 هلند 
(2343) 

مجموعه بهداشت و درمان 
 (323)   بوستون

  2لو آرنولد
(102) 

Journal Of Attention Disorders 

(602) 

 ايتاليا
 (1104) 

 يالتيا يها مجموعه دانشگاه
 (311) د يفلور

  0چتمن يت
(102) 

Autism 

(110) 

 آلمان
 (1463) 

 نگز کالج لندن يک
(161) 

 يج  4درمنيب
 (123) 

Autism Research 

(103) 

 ن يچ
(1220) 

  يشمال ينايدانشگاه کارول
(163) 

 1بام گنيال زا
 (110) 

Journal Of Intellectual Disability 

Research 

(421) 

 سوئد
 (1111) 

 دانشگاه تورنتو 
(116) 

 6يباناشوسک يت
 (131) 

Journal Of Child Psychology And 

Psychiatry 
(426) 

 ژاپن
 (312) 

 دانشگاه کالج لندن
 (110) 

 ن ياشتا ختنيل يپ
(130) 

Journal of Child And Adolescent 

Psychopharmacology 

(030) 

*

                                                           
1- C Gillberg  

2- Le Arnold 

3- T Chatman 
4- J Biederman  

5- L Zwaigenbaum 

6- T Banaschewski 



 
  

 
 

 

 
 
 

030

را  2311 يال 2333 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا هروند انتشار مقاالت حوز (1)نمودار 
 هلـن در فاصيده است تعداد مقاالت اـطور که از نمودار قابل مشاهدهد. همان ينشان م

زان ين ميشتريکه ب يطوردا کرده است، بهيش پيوسته افزايطور پمورد مطالعه به  يهاسال
 مقاله است.   4131 يبا فراوان 2311مقاالت مربوط به سال 

 

مقاالت  ياستناد از هم ييکودکان استثنا هعمده در حوز يموضوعات پژوهش ييشناسا يبرا
دو ساله  يزمان هدور 1( به 2333-2311ساله ) 13 يزمان هب که بازين ترتياستفاده شد. بد

ان آنها محاسبه يم ياستناد اثر پراستناد هر دوره انتخاب و هم 13م شده، سپس يتقس
که  يافزار است به طور ساله توسط نرم هدور 1 يها حاصل ادغام شبکه يينها هشود. نقش يم

 ياستنادهم هشدادغام هشبک (2)شود. شکل  يک رنگ خاص مشخص ميهر دوره با 
دهد که متشکل يرا نشان م 2311 يال 2333 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا همقاالت حوز

مرکز  هم يها صورت حلقهک اثر است و بهيوند است. هر گره معرّف يپ 433گره و  146از 
که  يورطدهند، به ياثر را نشان م يخ استناديمرکز تارهم يهاشود. حلقه يش داده مينما

، و ضخامت هر رنگ تعداد استنادها در يزمان هک بازيدر  يافتيدر يرنگ هر حلقه استنادها
ها بوده و از ن گرهيبرجسته، پراستنادتر يهاکنند. گرهيخاص را ارائه م يزمان هک دور بازي

برخوردار  ياستناد يين شکوفايشتريقرمز رنگ، از ب يها برخوردارند. گره يشتريقطر ب
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از  يا در بازه ياستناد را تجربه کرده و به عبارت يدر فراوان يناگهان يريين آثار تغيهستند. ا
 يارغوان يها تاً، گرهيافت کرده است. نهايدر يپژوهش هجامع ين توجه را از سويشتريزمان، ب

 ن آثار دريبرخوردار هستند. ا ينينابيت بين مرکزيشتريدهد که از ب يرا نشان م يرنگ، آثار
 کنند. يفاء ميا يمحور يمختلف نقش يموضوع يها ن آثار حوزهيارتباط ب يبرقرار

 هقابل مشاهده است مقال 2طور که در شکل گفته و همان شيحات پيبا توجه به توض
( 2331) 2لکات و همکارانيو هن اثر، مقالي( پراستنادتر2331) 1ک و همکارانيپوالنژ

 ياستناد هم هن اثر در شبکيتر ي( مرکز2311) 0ک و همکارانيوالر هن اثر، و مقاليشکوفاتر
 هپنج مقال (2)هستند. جدول  2311 يال 2333 يزمان هدر باز ييکودکان استثنا همقاالت حوز

ت ي، و مرکزيياستناد، شکوفا يها زه را از نظر شاخصن حويمقاالت ا ياستناد هم هبرتر شبک
ها به درک  شاخص هو انداز ياطالعات کامل کتابشناخت هدهد که با ارائ ينشان م ينينابيب

 کند. يبهتر شکل کمک م

                                                           
1- Polanzcyk et al. 

2-Willcutt et al.  
3- Wolraich et al. 
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ADOS scores for a 

measure of severity in 

autism spectrum 

disorders. Journal of 

autism and 

developmental 

disorders. 

Attention-deficit 

hyperactivity disorder. 

Lancet. 

ADOS scores for a 

measure of severity in 

autism spectrum 

disorders. Journal of 

autism and 

developmental 

disorders. 

 هشبک ي، بر روييکودکان استثنا هدر حوز يپژوهش هموضوعات عمد ييشناسا يبرا
ک يک تکنـي يال خوشهيصورت گرفت. تحل يا ل خوشهيحلـک تيمقاالت  ياستناد هم
ها استفاده حوزه يل بافتار برجسته و روابط درونيو تحل ييشناسا ياست که برا يکاوداده

 يگذارو نام يبندخوشه يبرا 1پنهان ييمعنا يسازهيتم نماين پژوهش از الگوريشود. در ايم
 يگرفته بر روصورت يال خوشهيد. تحليس استفاده گردياسپتيافزار سامبستر نرها در خوشه

تر از تا از آنها، بزرگ 6مجزا منجر شد که  هخوش 22 ييمقاالت به شناسا ياستنادهم هشبک
توان آنها را به عنوان موضوعات ين ميبرخوردارند، بنابرا يشتريب يه بوده و از اعضايبق
 هبکـش ياهـخوش ينما (0)قلمداد کرد. شکل  ييدکان استثناـوک هحوز يپژوهش همدـع

دهد. ينشان م 2311 يال 2333 يزمان هرا در باز ييکودکان استثنا همقاالت حوز ياستنادهم
که  ياخوشه هده و هر گره با شماريز گرديک رنگ خاص متماين شکل، هر خوشه با يدر ا

شود که اتفاقاً يـها از صفر شروع مخوشهشود. برچسب يـعلق دارد مشخص مـبدان ت
 آخر. يک است و اليشماره  هبزرگ دوم، خوش هز است. خوشين خوشه نيتربزرگ

                                                           
1- Latent Semantic Indexing 
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است.  2333ن خوشه يگره )مقاله( است. متوسط سال انتشار آثار ا 00صفر، شامل  هخوش
مقاالت  ينسبتاً باال ياز همگن ياست که حاک 111/3لهوئت خوشه برابر با ين سيانگيم

و  بِرد هاست. مقال Autism Spectrum Disorderن خوشه يا يخوشه است. برچسب عموم
خوشه، و  هن مقاليشکوفاتر 10/46 يياستناد و شاخص شکوفا 211( با 2336) 1همکاران

خوشه  هن مقاليتري، مرکز12/3ت ي( با شاخص مرکز2331) 2نديآبراهامز و گشو همقال
 شوند. يمحسوب م

است.  2333ن خوشه يگره )مقاله( است. متوسط سال انتشار آثار ا 26ک، شامل ي هخوش
مقاالت خوشه  يباال ياز همگن ياست که حاک 136/3برابر با لهوئت خوشه ين سيانگيم

 Challenging Behavior & Psycho-neuroFactors ن خوشهيا ياست. برچسب عموم
 60/66 يياستناد و شاخص شکوفا 102( با 2331ک و همکاران )يپوالنژ هاست. مقال

 00/3ت يمرکز ( با شاخص2311چ و همکاران )يوالر هخوشه، و مقال هن مقاليشکوفاتر

                                                           
1- Baird et al.  

2- Abrahams & Geschwind 
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 شوند. يخوشه محسوب م هن مقاليتر يمرکز

است.  2331ن خوشه يگره )مقاله( است. متوسط سال انتشار آثار ا 21دو، شامل  هخوش
خوشه است. برچسب  ياز باال ياست که حاک 121/3لهوئت خوشه برابر با ين سيانگيم

داوسون  هاست. مقال Psycho Speech & Language Interventionsن خوشه يا يعموم
خوشه، و  هن مقاليتر يمرکز 20/3ت ياستناد و شاخص مرکز 011( با 2313) 1و همکاران

خوشه  هن مقاليشکوفاتر 61/63 يي( با شاخص شکوفا2331) 2اسپارو و همکاران همقال
 شوند. يمحسوب م

ست. ا 2311ن خوشه يگره )مقاله( است. متوسط سال انتشار آثار ا 20سه، شامل  هخوش
خوشه است.  ينسبتاً باال ياز همگن ياست که حاک 111/3لهوئت شبکه برابر با ين سيانگيم

 هاست. مقال Psycho Neurodevelopmental Functionsن خوشه يا يبرچسب عموم
خوشه،  هن مقاليشکوفاتر 61/11 يياستناد و شاخص شکوفا 041( با 2312) 0لُرد و همکاران

خوشه  هن مقاليتري، مرکز33/3ت ي( با شاخص مرکز2331) 4همکاراننوف و ياسم هو مقال
 شوند. يمحسوب م

است.  2334ن خوشه يگره )مقاله( است. متوسط سال انتشار آثار ا 11چهار، شامل  هخوش
خوشه است.  ينسبتاً باال ياز همگن ياست که حاک 110/3لهوئت شبکه برابر با ين سيانگيم

 هاست. مقال AD/HD & Bio-Neurological Problemsن خوشه يا يبرچسب عموم
 هن مقاليشکوفاتر 11/14 يياستناد و شاخص شکوفا 210( با 2331لکات و همکاران )يو

ن اثر خوشه يتريمرکز 33/3ت ي( با شاخص مرکز2336) 1يو مورف يخوشه، و اثر بارکل
 شوند. يمحسوب م

است.  2336ن خوشه يانتشار آثار اگره )مقاله( است. متوسط سال  10پنج، شامل  هخوش
خوشه است.  ينسبتاً باال ياز همگن ياست که حاک 332/3لهوئت شبکه برابر با ين سيانگيم

                                                           
1- Dawson et al.   
2- Sparrow et al. 
3- Lord et al. 

4- Simonoff et al. 

5- Barkley & Murphy 
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 Autism Spectrum Disorder & Psycho-assistiveن خوشه يا يبرچسب عموم

Technology Interventions  استناد  113( با 2336) 1ثيهاپ و فر هاست. مقال
 20/06 يي( با شاخص شکوفا2331) 2دالتون و همکاران هخوشه، و مقال هن مقاليپراستنادتر

  شوند.يخوشه محسوب م هن مقاليتريمرکز 31/3ت يخوشه، و شاخص مرکز هن مقاليشکوفاتر

شود که ياستفاده م ييهادواژهيکل يرخدادل همياز تحل يپژوهش يهاجبهه ييشناسا يبرا
ا توسط يمقاالت به کار  گرفته شده، و  يف محتوايتوص يسندگان مقاالت برايا توسط نوي
ن يس اياسپتيافزار ساافته است. نرميص يبه مقاالت تخص Web of Scienceگاه يپا

پرتکرار، شکوفا،  هدواژي، پنج کل0مشابه را ادغام کند. جدول  يهادواژهيت را دارد که کليقابل
 2333 يزمان هدر باز ييمقاالت کودکان استثنا يهادواژهيکل يرخدادهم هدر شبک يو مرکز

 دهد. يرا نشان م 2311 يال

Children 11131 Methylphenidate 41/121 Children 31/3 

Autism 1620 Anxiety 31/111 Intellectual 

Disability 
22/3 

Autism Spectrum 

Disorder 
4623 Down Syndrome 36/134 Adolescent 11/3 

ADHD 4064 Deficit 01/130 Autism 16/3 

Adolescent 0114 Health 11/130 Prevalence 10/3 

کاربرد  يبا فراوان Children هدواژيداست، کليپ (0)جدول  يهاطور که از دادههمان
کودکان  هحوز يهادواژهين کليترين و مرکزيپرتکرارتر 31/3ت يو با شاخص مرکز 11131

 ييت بااليمرکز يکه دارا ييهادواژهيبوده است. کل 2311 يال 2333 يزمان هدر باز يياستثنا
                                                           
1- Happe & Frith 

2- Dalton et al. 
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وند ير قرار داده و به پيرا تحت تأث ييکودکان استثنا هگسترش حوز يريطور چشمگهستند، به
شاخص با  Methylphenidate هدواژين، کليچناند. همکمک کرده ين موضوع پژوهشيچند

طالعه به شمار ـمورد م يزمان هن حوزه در بازيا هدواژين کليکوفاترـش 41/121 ييکوفاـش
در  Methylphenidate هدواژياز زمان استفاده از کل يگر، در مقطعيد يرود، به عبارتيم

 افته است.يش يافزا يريبه طور چشمگ ييمقاالت کودکان استثنا

 يهاداده ي، بر رويپژوهش يهابه جبهه تر نسبتقيعم يديدست آوردن دبه يبرا
 يزمان هشکوفا و باز يهادواژهيکل 1صورت گرفت. شکل  يشتريل بيتحل ييشکوفا شاخص
 دهد. يآنها را نشان م ييشکوفا
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، Methylphenidate يهادواژهيشود، کليهمان طور که از شکل فوق مشاهده م 

Down Syndrome و ،Anxiety ها واژه دير کليان سايدر م ييزان شکوفاين ميشترياز ب
 يهادواژهيدهد که کلينشان م ييطول زمان شکوفا يبرخوردارند. اما بررس

Methylphenidate  وDown Syndrome وع داشتند. يش 2312 يال 2333 يزمان هدر باز
 يهاعنوان نشانگر جبههتوان بهيرا م ر رواج داشتهيان اخيسال يکه در ط ييهادواژهيکل

، Anxiety يهاواژه ديتوان به کليقلمداد کرد. از آن جمله م ييکودکان استثنا يپژوهش
Quality of Life ،Student ،Risk و ،Mental health يهاسال ياشاره کرد که در ط 
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 اند.داشته يشتريرواج ب 2311 يال 2311

ل ياز روش تحل ييکودکان استثنا هحوز يفکر يگذار هيسندگان پاينو ييشناسا يبرا
ک يسنده به طور همزمان در فهرست منابع يدو نو يسندگان استفاده شد. وقتينو ياستناد هم

 ياستناد هم ه، شبک(6)استناد هستند. شکل  سنده هميرند، آن دو نويگ ياثر مورد استناد قرار م
نشان  2311 يال 2333 يـزمان هرا در باز ييودکان استثناـک هندگان حوزـسيشده نوادغام

وند است. با توجه به شکل و يپ 233سنده( و يگره )نو 13ن شبکه شامل يدهد. ايم
لُرد  يشود س يمشاهده مها ارائه شده،  ن شبکهير ايتر راجع به تفس شيکه پ يحاتيتوض

 يسندگانيان نويسنده در مين نويشکوفاتر 1ام سوانسون ين، و جيتر ين و مرکزيپراستنادتر
 اند.  را شکل داده ييکودکان استثنا هحوز يفکر يها هيهستند که پا

 

 هدر حوز يگذار فکر هيسندگان برتر پاياز نو يکل يريفوق تصو يمصورسازاگرچه 
که در  يسندگانيدر مورد نو يتر قياطالعات دق (4)کند، جدول  يارائه م ييکودکان استثنا

 يها نقش داشته، و از نظر شاخص ييکودکان استثنا هحوز يفکر يها هيپا يريگ شکل
                                                           
1- JM Sawnson 
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کند. اطالعات  ياند، ارائه م برتر قرار گرفته هسندينو 1ن يت در بي، و مرکزيياستناد، شکوفا
 کند. يل ميرا تکم ( 6)شده در شکل  ارائه يها ن جدول مؤلفهيا

 41/3 سي لرد 31/110 جي ام سوانسون 4044 سي لرد

1دي وکسلر
2کي گوتهم 0610 

 2/3 آر اِي بارکلي 11/143 

0پي ساتمري 2041 آر اي بارکلي
 12/3 دي وکسلر 06/33 

4دي اس مندل 2211 جي بيدرمن
 1/3 جي بيدرمن 16/11 

1تي ام آخنباخ
6اف آر ولکمار 2263 

 33/3 فاروناس وي  31/11 

گاه يدر پا ييکودکان استثنا هحوز يرکورد کتابشناخت 01114 يپژوهش حاضر، به مصورساز
Web of Science سندگان، ينو يرخداد  مقاالت، هم ياستناد ل هميبا استفاده از فنون تحل

در  ييکودکان استثنا هپردازد. حوز يسندگان مينو ياستناد ها، و هم دواژهيکل يرخداد  هم
 يها مندان و سازمان ان، حرفهيپژوهشگران، دانشگاه ياز سو يادير توجهات زياخ يها دهه

ل انتشارات يدا کرده است. تحليپ ياديخود جلب کرده، و تا به امروز تحول زبه يالملل نيب
 وسته در تعداديش پيک افزاي 2311 يال 2333 يها سال هدهد در فاصل يحوزه نشان م

 ن حوزه وجود دارد.يانتشارات ا

 هسندگان در حوزين نويتالر پرکارتريب يک يفارون، و ج يال ماتسون، اس و يج
الت يدانشگاه ا يگروه روانشناس هال ماتسون، استاد برجست يهستند. ج ييکودکان استثنا

 ياطالعات علم هبرتر موسس يهاست ذهنيدر ل 2314کا بوده، و در سال يآمر يزانويلوئ
                                                           
1- D Wechsler 

2- K Gotham 

3- P Szatmari 
4- DS Mandell 

5- TM Achenbach 

6- FR Volkmar 
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فارون،  ياس و است. يتحول يروانشناس يو يپژوهش ه( وارد شده است. حوزISIکا )يآمر
شتر يکا بوده و بيورک آمريويدر ن 1تياست آپ يسان يدانشگاه علوم پزشک هاستاد برجست

 يتالر استاد دانشگاه علوم پزشکيب يک ياست. ج ADHD هدر حوز يو يپژوهش يکارها
ن يا يو اختالالت تحول يشناس عصب يس گروه پژوهشيمخن هلند و رئيدر نا 2رادباوند

 دانشگاه است.     

 Journal Of Autism And Developmental Disorders ،Research هسه مجل

In Developmental Disabilities  و ،Research In Autism Spectrum Disorders 
اند. هر  ل گذشته منشتر کردهسا 13در  ييکودکان استثنا هن تعداد مقاالت را در حوزيتشريب

ر، و ينگر، الزويب توسط اسپريبوده، به ترت ييسه مجله از مجالت با قدمت کودکان استثنا
مجالت  يصورت گرفته توسط گزارش استناد يبند هشوند. بر طبق رتب ير منتشر ميالزو

(JCRدو مجل )ن مجالت ياول در ب هQ1 ن مجالت يسوم در ب هو مجلQ2 اند.  قرار گرفته
ن مجالت برتر حوزه ين مجالت همواره در بيدهد ا ين مجالت نشان ميا يخچه استناديتار

ن مجالت عالوه بر انتشار آثار فراوان در يدهد ا ين امر نشان ميبوده، و ا ييکودکان استثنا
 اند.    ز برخوردار بودهين يشتريب يرگذارين حوزه، از تأثيا

االت ياند. امشارکت داشته ييکودکان استثنا هنتشار آثار حوزدر ا يمختلف يکشورها
سال  13مذکور در  هن کشورها از نظر انتشار مقاالت حوزيمتحده، انگلستان، و کانادا پرکارتر

 ه، رتبييکودکان استثنا همقاله در حوز 011ران با انتشار ياست کشور ا يگذشته هستند. گفتن
منشأ آثار کودکان  يخود اختصاص داده است. تنوع کشورهار کشورها بهين سايام را در ب21

 مختلف جهان است. ين حوزه در کشورهايا يرش عمومي، نشانگر پذيياستثنا

شکل گرفته  ير حول موضوعات مختلفياخ هدر ده ييکودکان استثنا هپژوهش در حوز
 Autism Spectrum Disorder ،Challengingن موضوعات شامل ين ايتراست. مهم

Behavior & Psycho-neuro Factors ،Psycho Speech & Language 

Interventions ،Psycho Neurodevelopmental Functions ،AD/HD & Bio-

                                                           
1- suny upstate medical university 

2- Rodbound  
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Neurological Problems و ،Autism Spectrum Disorder & Psycho-assistive 

Technology Interventions  هبه حوز مربوط يهايبندل خوشهياست. مطالعه و تحل 
کودکان  هر حوزياخ هرات عمده که در دهيياز تغ يکيدهد  ينشان م ييکودکان استثنا

 يندهايکه فرا يشناختک و عصبيشرفت در علم ژنتير قرار داده، پيرا تحت تاث يياستثنا
کودکان  يموضوع هعمد يها ل کرده است و در اغلب حوزهيو مداخالت را تسه يصيتشخ

 1 – يروان يهااختالل يصيو تشخ يآمار ين، راهنمايچنهستند. همان ينما يياستثنا
، يو تحول يذهن ييهاييعمده شامل نارسا هطبق 6را در  يتحول-يعصب يها( اختالل2310)

 يهاسم، اختالليف اوتي، اختالل طيفعالشيژه، اختالل نقص توجه بيو يريادگياختالل 
ن يا يبندن موضوعات در خوشهيقرار داده است که اغلب ا يارتباط يها، واختالليحرکت

 ز آشکار شده است. يپژوهش ن

و  Methylphenidate يهادواژهيدهد که کلينشان م ييطول زمان شکوفا يبررس
Down Syndrome يکه در ط ييهادواژهيوع داشتند. کليش 2312 يال 2333 يزمان هدر باز 

کودکان  يپژوهش يهاتوان از آنها به عنوان نشانگر جبههيو م ر رواج داشتهيان اخيسال
 Mental، و Anxiety ،Quality of Life ،Student، Riskاد کرد عبارتند از ي يياستثنا

health اند.داشته يشتريرواج ب 2311 يال 2311 يهاسال يکه در ط 

ان يسنده در مين نويام سوانسون، شکوفاتر ين، و جيتر ين و مرکزيلُرد پراستنادتر يس
ن ياند. آثار ا را شکل داده ييکودکان استثنا هحوز يفکر يها هيهستند که پا يسندگانينو
 يا مالحظه قابل ير فکرير آثار حوزه تاثيافت کرده و بر سايدر ياديز يسندگان استنادهاينو

 يو يهشپژو ها بوده، و حوزيفرنيدانشگاه کال يلُرد، استاد ممتاز مدرسه پزشک ياند. س داشته
 هاست و حوزيفرنيام سوانسون استاد دانشگاه کال ياست. ج يسم و اختالالت تحولياوت

 باشد.  يو نقص توجه کودکان م يفعال شيب يو يپژوهش

ن ياز ا يت ماليز به خاطر حمايدانند از دانشگاه تبريسندگان بر خود الزم مينو :
 ند.ينما يپژوهش قدردان
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ت، و ينيت بي، مرکزيفيتأل هم يها شاخص ي(. بررس1031ان )يزندفاطمه زاده، محمد؛ خدادوست، رضا و حسن
. (2311تا  1331علوم ) يه استناديشده در نما هيران نمايا يپژوهشگران نانوفنّاور يساختار يها چاله

 ،21 (1: )220-243 . 

 اساس بر کيناميترمود يموضوع ۀحوز ي(. نگاشت ساختار فکر1030، غالمرضا )ييو فدا ، رسوليزوارق

.ترزيرو تامسون ۀمؤسس علوم وبگاه در شده هينما مجالت در انيرانيا يعلم يبروندادها

 ،41(1 :)1-01. doi: 10.22059/jlib.2014.52699. 

 يهاسلول  حوزه يعلم هم نقشي(. ترس1031) يخ شعاعيشفاطمه دون؛ و يآزاده، فر، زهرا؛ يآقبالغ يقاسم
در  Web of Science يه استناديه شده در نمايسال بر اساس مدارک نما 0 يزمان  در بازه ياديبن

 . 143-101( :2) 12 .واژگان(.  ينديل همايمنتخب: )تحل يکشورها

علم اطالعات و  ي(. ساختار فکر1031اکبر )يرسول؛ مختارپور، رضا؛ و خاصه، عل، ي, غالمرضا؛ زوارقيدريح
. «حوزه دانش يساز يداريد»: از نظر يشناس دانش

 ،0(23 :)03-63. 

 انيرانيا يعلم يبروندادها اساس بر ياهيگ علوم يموضوع هحوز ين ساختار فکريي(. تب1036، رسول )يزوارق
 :doi.41-21(: 21)24، . يآ.اس.يآ گاهيپا در شده هينما مجالت در

10.22055/slis.2018.11632 
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