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  سنجي نامه علم پژوهش

  )3پياپي  (1395بهار و تابستان / 1شماره / 2دوره /  دانشگاه شاهدعلمي ـ پژوهشي دوفصلنامه
                  
  

  شناسي آن  علم و روش مروري بر رسم نقشة
                              

  چكيده
          

شة علـم در جهـان و       هاي رسم نقـ     هدف اين مقاله ارائة تعريفي از نقشة علم، مرور پژوهش          :هدف
  .ها آشنايي بيشتري يابند گونه پژوهش هاي انجام اين ايران است تا خوانندگان با معيارها و روش

    
هـا و افـراد       ها، فنون، روش    اين مقاله از طريق مطالعة اسنادي سعي در يافتن نظريه          :شناسي  روش

   .پيشتاز در رسم نقشة علم دارد
    

هاي بصري از علم بيش از پنج دهه،          ها و بازنمون    ن داد كه پژوهش   هاي پژوهش نشا  يافته :ها  يافته
كـه قـدمت آن در ايـران بـه بـيش از يـك دهـه         سنجي جهان قدمت دارد؛ درحالي در مطالعات علم 

عنـوان روش     هاي متنوع و روش پيمايش، تحليل استنادي بـه          كارگيري تكنيك   رغم به   علي. رسد  مي
هاي اخير در اين حوزه،       بيشتر پژوهش .  خود را حفظ كرده است     شده براي رسم نقشه جايگاه      پذيرفته

كـه    شود، اشتراك دارند؛ درحالي     اي كه با گردآوري سنجه استناد آغاز مي         مرحله  طي يك فرايند شش   
   .تواند متنوع باشد واحد تحليل مي

   
داخـل  هـاي     هاي خارج از كشور در سطح كالن و پژوهش          نتايج نشان داد كه پژوهش     :گيري  نتيجه

گـرا بـر رويكـرد        هـا رويكـرد تكنيـك       كشور در سطح خرد انجام شده است و در اين نـوع پـژوهش             
   .محور پيشي دارد نظريه

    
  .سنجي، مصورسازي ساختار علم نقشة علم، علم :واژگان كليدي

    
                                                               

    
  

1 .
ش

 دان
ت و

العا
 اط
علم

ي 
كترا

د
 

شگا
 دان

ي،
ناس

ش
هد 

مش
ي 
وس

فرد
ه 

)
ول

مسئ
دة 

يسن
نو

(  
E

m
ai

l:
 z

an
di

ra
va

n@
gm

ai
l.c

om
 

2 .
ش

 دان
ت و

العا
 اط
علم

اد 
است

 
هد
مش

ي 
وس

فرد
گاه 

انش
ي، د

ناس
ش

  
3 .

ش
 دان

ت و
العا

 اط
علم

اد 
است

 
هد
مش

ي 
وس

فرد
گاه 

انش
ي، د

ناس
ش

  

10/05/1394: دريافت
26/12/1394: پذيرش

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

  شناسي آن  علم و روش مروري بر رسم نقشة
 

  
  
58
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-
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 دانشگاه شاهد
/

 دوره 
2 /

شماره 
1 /

بهار و تابستان 
1395

) 
پياپي 

3(
  پژوهش
 

نامه علم
 

سنجي
 

   و بيان مسئلهمقدمه
پردازان و فيلسوفان از دوران باسـتان تـا           هاي عمدة نظريه    مشغولي  ث در زمينة ساختار علم و معرفت يكي از دل         بح

هاي فيلسوفان يونان باستان و به تبع آن فيلـسوفان مـسلمان              مندي  ترين علل عالقه    شايد يكي از اصلي   . كنون بوده است  
ها نسبت به كشف ساختار  توان به ميل دروني آن مندي را مي قهاين عال. بندي و سازماندهي دانش بوده است مسئلة طبقه

نظـر كنـيم، بـا ارائـة          صرف) ق م 322-384(دهد كه اگر از دانشمندان قبل از ارسطو           مطالعات نشان مي  . علم نسبت داد  
 اسالم اين رويكرد در جهان. هاي مجزا از هم درنظر گرفته شد   صورت رشته   مقوالت دهگانه توسط وي، ساختار علم به      

توان   هاي خاص اين حوزة موضوعي مي       از ديگر چهره  . مطرح شد ) نهم ميالدي (نيز از زمان كندي در قرن سوم هجري         
محـور،   حزم اشاره كرد كه بـا رويكـردي ديـن          الدين شيرازي و ابن     سينا، غزالي، قطب    به دانشمنداني همچون فارابي، ابن    

توان در نياز انسان به  سرچشمة همة اين كارها و نظريات را مي. رداختندپ بندي دانش  محور به طبقه    محور و تجربه    دانش
كنـد    دهي آن را تكميل مي      بندي و سازمان    شود و طبقه    بندي شروع مي    معرفت دانست؛ زيرا علم و آگاهي اساساً از مقوله        

  ). 14، 1390 نقل در زوارقي و ديگران، 1389فدايي، (
بندي از دانش بشر، بازنمون كاربردي اين مبحث          هاي رده   وع، انتشار طرح  همراه با گسترش مباحث نظري اين موض      

بندي كنگره كـه نزديـك         و پس از آن انتشار رده      1876دهي ديويي در سال       بندي و نماية ده     انتشار رده . را نيز توسعه داد   
ن درحال گسترش است؛ ازجمله هاي پاياني قرن نوزدهم تا ميانة قرن بيستم به طول انجاميد و همچنا به نيم قرن از سال  

بنـدي كنگـره بـا نظـامي موضـوعي و            رده. هاي بشر براي ارائة ساختاري از دانش بـشري اسـت            مندي  ها و عالقه    تالش
فلسفي و ساختار علمي، هريك طرح و تـصويري كلـي    دهي ديويي با نظامي منطقي   بندي ده   مراتبي و رده    ساختار سلسله 

نحو چشمگيري    ويكم نيز به    وه منابع علمي منتشرشده از ميانة قرن بيستم كه در قرن بيست           انب. از دانش بشر را ارائه كرد     
هاي   اي دچار پيچيدگي كرد كه ساختاربندي كل دانش بشر با استفاده از طرح              هاي علمي را به گونه      ادامه يافت، موضوع  

  . بندي موجود را به چالش كشيد رده
هاي علمـي را   اي، مرزهاي رشته رشته  گيري مباحث متعدد ميان     ا شكل شدن علوم مختلف همراه ب      درنهايت تخصصي 

اگـر تـا    .  موجود در ارائة ساختاري از علم در ميانة راه متوقف مانـد             بندي  هاي رده   چنان دچار اغتشاش كرد كه طرح       آن
حـاظ نيـاز بـه      ل  پـردازان و فيلـسوفان بـود، بـه          هـاي نظـري نظريـه       مـشغولي   پيش از اين ارائة سـاختاري از علـم از دل          

اندازي كلي از دانش بشر تبديل بـه ضـرورت كـاربردي بـراي متخصـصين ايـن                    هاي علمي، ارائة چشم     گذاري  سياست
بنا به اين ضرورت، متخصصين اين حوزه در پرداختن نظريه و يافتن رويكرد و روشي براي ارائـة سـاختار                    . عرصه شد 

هـاي كـوهن از    پـردازي  هاي آن كه بيشتر بر نظريه اخير و تحليلترسيم نقشة علم در چند دهة   . علم تالش بسيار كردند   
شـود بـا    بر اين مبنا در اين مقاله سـعي مـي  . هاست  هاي علمي و مفهوم پارادايم استوار است، ازجملة اين تالش           انقالب

  .هاي متداول آن  معرفي شود نگاهي كلي به اين حوزة پژوهشي نوظهور، مفاهيم اصلي و روش

  ها اريف و ضرورتتع: نقشة علم
هـاي علـم نيـز      به ما كمك كرده است، نقشه1هاي جغرافيايي در اكتشاف و مسيريابي هاست نقشه   طور كه قرن    همان

هـاي    نقـشه . سـازد   پذير مي   كند و مصورسازي نتايج علمي را امكان        به همين شيوه، هدايت بازيابي دانش را پشتيباني مي        
كه درك حجم عظيمـي       نحوي  كند، به   ختار پويا و متنوع علم و فناوري كمك مي        علم به مسيريابي و درك و اطالع از سا        

                                                 
1 . Navigate 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

  اهللا فتاحي نرگس زندي روان، محمدرضا داورپناه، رحمت  

 
  
59

دوفصلنامه
 علمي

-
 پژوهشي

 دانشگاه شاهد
 /

دوره 
2 /

شماره 
1 /

بهار و تابستان 
1395

) 
پياپي 

3(
  پژوهش
 

نامه علم
 

سنجي
 

هاي گرافيكي  ها در قالب شكل نقشه). 2010، 1برنر(سازد  هاي علمي را ميسر مي  هاي توليدشده از طريق پژوهش      از داده 
تار علـوم را بـراي كـاربران        ها،  دريافتي اداركي از ساخ       هاي بين آن    هاي مختلف علوم و نمايش ارتباط       با تفكيك حوزه  

هـا،    هـا، حـوزه     يك نقشة علمي بازنمون چندبعـدي از چگـونگي ارتبـاط رشـته            ). 1999،  2نويونز(سازد    پذير مي   امكان
هاي نسبي، نزديكـي فيزيكـي را نـشان           هاي فردي يا جمعي نويسندگان با يكديگر است كه با اندازه            ها و مقاله    تخصص

 الـف،  3اسـمال (هاي فيزيكي زمين اسـت        دهندة روابط سياسي يا ويژگي      هاي جغرافيايي كه نشان     دهد؛ همانند نقشه   مي
1999 ،801 .(  

به همـين ترتيـب     . كند تا موقعيت خود را در محيط اطرافمان شناسايي كنيم           ها به ما كمك مي      در دنياي واقعي نقشه   
رو، نقشة    كند؛ ازاين   هاي پژوهشي مختلف و پژوهشگران به ما كمك مي          و دريافت ارتباط بين حوزه    نقشة علم در درك     

 و تحليل انتشارات يك حوزة علمي از زواياي متفـاوت و ترسـيم يـك نگـرش كلـي از آن       علم عبارت است از تجزيه 
ن و كمتـرين نزديكـي از يكـديگر         هـاي علمـي بـا بيـشتري         حوزه كه بر پاية اين نقشه و ترسيم، تغيير و تحوالت حوزه           

سـاختار طبيعـي    . 1: گونه اسـت    هايي اين   گويي به پرسش    ها در صدد پاسخ     اين نقشه ). 1999نويونز،  (شود    شناسايي مي 
چـه نيروهـايي    . 3شـود؟     اين واحدهاي طبيعي چگونه به هم مرتبط مي       . 2دهندة علوم چگونه است؟       واحدهاي تشكيل 

ساختارهاي علم چگونه در طول زمان، در       . 4كند؟    ها را تعيين مي     علم و ارتباط بين آن    دهندة    ساختار واحدهاي تشكيل  
  )143، 1999نويونز، (كند؟  مقياس خرد و كالن تغيير مي

طـور مـستقل در    گردد؛ زماني كه هنري اسمال و به سابقة رسم نقشة علم در جهان به حدود پنجاه سال پيش باز مي        
ايـن روش در مطالعـات مؤسـسة اطالعـات          .  را توصـيف كردنـد     5اسـتنادي   برداري هم    نقشه 4مسكو ايرينا مارشاكووا  

آخـرين نتـايج از     . رود  كـار مـي     بندي پيشگامان پژوهش به      است، براي خوشه    اي مستند شده    طور گسترده    كه به  6علمي
مراتبي است كه دورنمـاي چندبعـدي علـم را در پـنج سـطح از            هاي سلسله   استنادي، يك سري از نقشه      ندي هم ب  خوشه
، 1998 ،7گارفيلـد (دهـد   نمايش مي) پيشگامي پژوهش در بيشترين مقدار در سطح كلي جهان تا كمترين مقدار   (تراكم  

16 .(  
مؤسسة . دادهاي تصويري از توليدات علمي و تعامالت ميان اين توليدات است            برداري، برون   حاصل مطالعات نقشه  

 و نمايـة اسـتنادي     8هاي نماية استنادي علوم      كردن پايگاه    با تركيب  1983هاي كل علم را از سال         اطالعات علمي نقشه  
اي و ملـي بـراي        گونه مطالعات بر روي بدنة علم كه در سطح جهـاني و منطقـه               اين. است   ايجاد كرده    9علوم اجتماعي 
داد تصويري از وضعيت ساختار علـم در          پذيرد، يك برون    هاي علمي در يك عرصة جغرافيايي انجام مي         شناخت حوزه 

سنجي، از    در علم . خيزد  ميسنجي بر   هاي علم از دانش علم      خاستگاه نقشه . كند   جغرافيايي مورد بررسي را ارائه مي       حيطة
هـا در جوامـع    هـا و تـأثير آن     هاي آماري و كمي براي تعيين معيارهاي رشد و توسعة علوم و سطوح گسترش آن                روش

  ). 1992، 10گوپتا سن( شود مختلف بشري استفاده مي
اگـر  . خـورد   گـره مـي  11 تـسهيل فراينـد كـشف   طور نزديكي به عالقة بشر در درك و     برداري علم به    استدالل نقشه 

                                                 
1 . Boner      2. E. C. M. Noyons 
3. Henry Small     4. Irina Marshakova 
5. Co-citation     6. Institute for Scientific Information (ISI) 
7. Eugene Garfield    8. Science Citation Index (SCI) 
9. Social Science Citation Index (SSCI) databases 10. I. N. Sengupta 
11. Discovery Process 
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ايـم و آنچـه هنـوز         عنوان يك موجوديـت از آنچـه مـا پـيش از ايـن شـناخته                  درست گفته باشد و كشف به      1سوانسون
 نزديك  تواند نواحي   هاي معاصر دانش، مي     سازي باشد؛ بنابراين ساخت يك نقشه از روابط شاخه          ايم، قابل مدل    نشناخته

اي، مـا را در ردگيـري    چنـين نقـشه   حـداقل ايـن  . ها را به ما نشان دهـد        هاي جديد ميان آن     و آماده براي ساخت اتصال    
كند و شايد ما را در مديريت آگاهانة علم و            گرفته، كمك مي    هاي جديد شكل    عنوان كشف   چگونگي تغيير اين روابط به    

اين كـار  .  يا ترسيم اطالعات، فرايند نصب يا جانمايي اشيا در فضاست          برداري  نقطة كانوني نقشه  . اطالعات هدايت كند  
هاي ميان اشـيا،   شباهت ها و عدم اغلب پژوهشگران از اين فنون، شباهت    . شود   شناخته مي  2بندي  عنوان رتبه   طور عام به    به
ياز بـراي رسـم نقـشه        مورد ن  3هاي  شدة رياضي و رسيدن به همارايي       عنوان دادة ورودي براي حل يك مسئلة كوچك         به

  ). 1997اسمال، (كنند  استفاده مي

  هاي علمكاربردهاي نقشه
  : تواند كاربرد داشته باشد هاي علم در هريك از مباحث زير مي نقشه
  هاي علـم بـراي كنتـرل بلندمـدت چـرخش پـول و توسـعة پـژوهش، ارزيـابي                      نقشه: گذار  هاي سرمايه   مؤسسه

توانـد    هـاي فعـال در ايـن زمينـه مـي            هاي علمي براي مؤسـسه      سازي  تلف و تصميم  هاي مخ   گذاري براي برنامه    سياست
توان از نيروهاي انساني در راستاي توسعة برنامة علم اسـتفاده    هاي علم، مي    با شناخت برخواسته از نقشه    . سودمند باشد 

هاي پژوهشي جديد از نقشة      سازي حوزه   هاي پژوهشي آتي و شبيه       كردن حوزه   توان در زمينة مشخص     عالوه مي   به. كرد
  .علم بهره برد

  تواننـد بـه نتـايج        راحتـي مـي     پژوهشگران يك حوزه با استفاده از تصوير يـك حـوزه از علـم بـه               : پژوهشگران
هاي مشترك همكاري علمـي   ها در زمينه ها دست يافته، افراد هسته و كليدي هر حوزه را شناسايي كنند و با آن        پژوهش

هاي پيشين بهره برد  توان از تجربة پژوهش تر مي  هاي يك حوزه از علم، آسان       ر از همه به كمك نقشه     ت  مهم. داشته باشند 
 .جويي كرد و در طول دورة پژوهش صرفه

  ايـن يكدسـتي در     . شود  كرد ارائه مي    صورت درهم   هاي علم، همة اطالعات يك حوزة خاص به         در نقشه : ناشران
 .آساني از اطالعات ناشران استفاده كنند  بيشتري بهشود كاربران ارائة اطالعات باعث مي

   هـاي علـم حـوزة        هاي تخصصي علم فعاليت دارد، به كمك نقـشه          يك جامعة علمي كه در حوزه     : جوامع علمي
هاي موردپژوهش    تواند به اطالعات پيشين دسترسي داشته باشد، براي آيندة حوزه           راحتي مي   موردنظر عالوه بر اينكه به    

 . شود اين امر باعث تقويت دانش در آن جامعة علمي مي. ريزي كند تواند برنامه ميخود نيز 

  هـاي علـم قـادر        به اهميت ارتباط صنعت و دانشگاه، مديران بخش صنعت با استفاده از نقـشه               با توجه   : صنعت
برنـر  (جويي نمايند     صرفههاي پيشين استفاده كنند و از اين طريق در زمان پژوهش              خواهند بود از نتايج اصلي پژوهش     

 ). 1387نقل در محمدي، 

 رسم نقشة علم در جهان  

 بـا رويكـردي بـه       1895در سـال    » 4پـاول اتلـت   «هاي علم، به مطالعـات        ها در خصوص رسم نقشه      نخستين تالش 

                                                 
1 . Swanson 
2 . Ordination 
3 . Coordinates 
4 . Paul Otlet 
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گيـر    بـا ورود و همـه     . گردد   بازمي 1939 در سال    1بندي علوم و سپس رسم اولين نقشة كلي علم توسط جان برنال             طبقه
هاي علم پرداخت و در سال        هاي شخصي براي تدوين نقشه       به تشريح امكانات رايانه    2هاي شخصي، دويل    شدن رايانه 

 1963در سال ). 1961دويل، (هاي علم با استفاده از اين ابزار جديد را مورد توجه قرار داد  هاي رسم نقشه  روش1961
كه اسمال و گارفيلـد معتقـد بودنـد     هاي علم را بر اساس تحليل استنادي تشريح كرد؛ درحالي شهگارفيلد روش رسم نق  

گارفيلـد،  (طور غيرمستقيم به رسم سـاختار علـم اشـاره كـرده اسـت                  يكي از اولين كساني باشد كه به       3شايد بردفورد 
1963 .(  

پـردازي و     گيري رويكردي جديـد بـراي نظريـه          در شكل  4ه وب آو ساينس   پايگاه استنادي علوم و پس از آن پايگا       
دادهـاي    گارفيلـد بـا بررسـي اولـين بـرون         . بخش بود   هاي نو در عرصة ترسيم ساختار براي علم بسيار الهام           ارائة روش 
هـاي علمـي بـدانيم، يـك نمايـة             از فعاليت  شده از نماية استنادي علوم اعالم كرد اگر متون علمي را تصويري             استخراج

). 62،  1979گارفيلـد،   (تواند اطالعات سودمندي در خصوص ساختار علم ارائه كنـد             اي مي   استنادي جامع و چندرشته   
اي همچـون وب آو       بنا به نظر مـن پايگـاه داده       : گويد  در تأثير اين پايگاه بر اين حوزه از پژوهش مي         ) ب1999(اسمال  

توان دريافت اطالعات چـه نقـشي در اكتـشاف و خالقيـت               اي است كه با اتكا به آن مي         جتماعي پيچيده ساينس، نظام ا  
از سـوي   . يابـد   هاي علمي چگونه رشد و توسعه مـي         كند و حوزه    دارد، چرا و چه زماني يك دانشمند ارتباط برقرار مي         

به پايگاه استنادي علوم، مجموعه اسـتنادهاي برگرفتـه از ايـن            ) 2000( 5شناسان علم همچون مرتن     ديگر توجه جامعه  
با ظهور ايـن    . يافتن به چگونگي ارتباطات شناختي و اجتماعي ميان پژوهشگران بدل كرد            پايگاه را به مأخذي براي راه       

ي بـراي رسـم سـاختار    عنوان روشـ  ها نسبت به پايگاه استنادي علوم و پايگاه وب آو ساينس، تحليل استنادي به         ديدگاه
  .         علم شناخته شد

هاي مختلف علوم بر اساس تحليل استنادي، رسم نقشة تاريخ مطالعات در زمينـة   ها براي رسم حوزه از ديگر تالش  
DNA             هاي پيشگام در ايـن حـوزه،         از پژوهش .  است كه تقريباً حدود پنجاه سال پيش، در اوايل دهة شصت انجام شد

صورت دستي در ابتـداي    است كه بهDNAر مبناي دادة استنادي و ايجاد نقشة تاريخي از پژوهش در اي ب   ترسيم حوزه 
ا را در   هـ   ، همـان داده   8بالفاصـله پـس از آن پـرايس       . انجام شـد  ) 1964 (7 و تروپيه  6 توسط گارفيلد، شر   1960دهة  

اي، نـسبت ميـان       و در ترسيم حـوزه    ) 1963پرايس،  (هاي علمي بررسي كرد       برداري شبكه   مطالعات منظم خود از نقشه    
هـاي چندبعـدي بـه كـاربران اجـازه            چنين بازنمون   اين. هاي چندبعدي نشان داد     پيشگامان پژوهش را از طريق بازنمون     

پرايس به ). 4، 2003، 10، بوياك 9برنر، چن (شده وارسي كنند      سمهاي چندبعدي ر    داد ادبيات علمي را از روي طرح        مي
هاي بسيار متنوع و جديدي در       اخيراً روش .  را اطالق كرد   11هاي علمي   برداري شبكه   اين مطالعات كالسيك عنوان نقشه    

هاي مبتني بر همارايي واژگان در رسم  توان به تحليل از آن جمله مي. مورد استفاده قرار گرفته استهاي علم    رسم نقشه 
هاي نماية  برداري پويا از علم با استفاده از داده نقشهه اين در حالي است ك    ). 1997،  12يورلند(هاي علم اشاره كرد       نقشه

، 13ليدسـدورف ( بنا نهاده شد     1960هش مطالعات علم توسط دوسوال پرايس در ميانة دهة          استنادي علوم از برنامة پژو    

                                                 
1 . J. Bernal    2. L.B. Doyle 
3. Bradford    4. Web Of Science (WOS) 
5. Merton    6. Sher 
7. Tropie    8. Price 
9. Chen     10. Boyack 
11. Mapping scientific networks  12. B. Hjorland 
13. Leydesdorff 
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1987 ،295 .(  
برداري طولي، يك سري  در نقشه.  در متون خود استفاده كرد   1994 را گارفيلد در سال      1برداري طولي   اصطالح نقشه 

به اين معنـا كـه اگـر        . رود  كار مي   ني، براي استخراج پيشرفت دانش علمي به      هاي ترتيبي بنا به ترتيب وقوع زما        از نقشه 
بينـي    هـا و همچنـين پـيش        هـاي علـم از آن       ها بنا به توالي تاريخي مرتبط شود، استخراج پيـشرفت           اي از نقشه    مجموعه

تواننـد   ي مـي ا گـران و متخصـصان حـوزه    تحليل. پذير خواهد بود روندهاي نوظهور علم در يك حوزة موضوعي امكان  
هاي توليد در يك حوزة موضوعي براي رخدادها، پژوهشگران و مجالت اصلي              بيني گرايش   هاي طولي را در پيش      نقشه

هـا   دهد، اين نـوع از نقـشه   اي نوعاً به آثار كليدي در يك تخصص ارجاع مي      هاي حوزه   كه ترسيم   ازآنجايي. كار گيرند   به
هـاي    هـا و كتـاب      دها در آشناشدن با يك تخصص از طريق شناسايي سادة مقاله          وار  ابزار خوبي براي توانمندسازي تازه    

 نقل در برنر، چن، بويـاك،       2000،  3 و اتكينز  2كرونين(برجسته همانند اعضا يا متخصصان يك دانشكدة نامرئي است          
هـاي   بنـدي  تـرين رويكـرد بـراي انجـام مطالعـات طـولي بـه جفـت              قـديمي اما نبايـد از نظـر دور داشـت          ). 5،  2003
وي با ارائـة ايـن نظـر كـه          . انجام شد ) 1963 (5گردد كه توسط كسلر      يا همان اشتراك در مأخذ بازمي      4شناختي  كتاب

، ميزان ارتباط ميان آن دو مدرك نيز افزايش خواهد يافت، الگوي            هرچه ميزان استنادهاي مشترك دو مدرك بيشتر باشد       
اين الگو توسـط گارفيلـد نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت و وي از آن در مطالعـات                       . ها را مطرح كرد     بندي مقاله   خوشه
م نقـشه  اين الگو همچنان در مطالعات علم مورد توجه است و در مطالعات اخيرتـر رسـ  . نگاري علم استفاده كرد  تاريخ

  .  مبنا قرار گرفته است) 2010 (7كين ، مك)2008( و ليدسدورف 6همچون كارهاي لوچيو آرياس
اي را    ها، انتشارات، نام نويسندگان و استنادها فرضيه        هاي ساختاري نشريه     پرايس دربارة خصيصه   1965حدود سال   
پـس    ايـدة محـوري كـه از آن         . برداري شـود    توانست در چارچوب نماية استنادي علوم گارفيلد بهره         ميمطرح كرد كه    

كنـد كـه بـا        را منعكس مي  ...) از نشريات و  (هاي علمي فضاهاي چندوجهي       هميشه بوده است، اين است كه اين پايگاه       
كارگيري روش علمي را      ها، پرايس به    از همان سال  ). 298،  1987ليدسدورف،  ( مشابهت دارد    9ها   و تخصص  8ها  رشته

هاي  سنجي، فنوني را براي تحليل سري داده      سنجي و علم    پس پژوهشگران در كتاب     از آن   . براي مطالعة علم پيشنهاد داد    
هـا يـا    هـايي از نويـسندگان، مقالـه    ها يا خوشه كهتشخيص شب بيشتر آثار اوليه در اين زمينه، بر. انتشارات توسعه دادند

.  توسـعه يافـت  11هاي معنـايي  مايه  در تشخيص بن10واژگاني هاي ديگر بر مبناي تحليل هم روش. ها تمركز دارد   ارجاع
. پـذير سـاخت     هـايي از دادة مـدارك را امكـان           سـري  12اي، سهولت تحليل بزرگ مقياس      ها در پردازش رايانه     پيشرفت
، برنـر،  14بوياك، كالوانـز ( را افزوده است   13هاي دانش   هاي اخير در فنون مصورسازي، توانمندي رسم حوزه         پيشرفت

2005 ،351 .(  
آوري اطالعات از يـك سـند بـه           اسمال از اين مفهوم براي جمع     . مطرح كرد ) 1973(اسمال  بار    استنادي را اولين    هم

استنادي   با تحليل رابطة هم   . ها استفاده كرد    سند ديگر و تهية تصوير از علم در يك حوزة موضوعي و ردگيري تخصص             
كـنش    فهـومي اسـنادي كـه ميـان       توان برحسب طبقات م     اي معين، ساختار آن رشته را مي        ها و انتشارات در رشته      نشريه

                                                 
1 . Longitudinal mapping    2. Cronin 
3. Atkins     4. Bibliographic coupling 
5. Kessler     6. Lucio-Arias 
7. Maccain     8. Disciplines 
9. Specialties     10. Co-word 
11. Semantic themes    12. Large-scale 
13. Visualize knowledge domains   14. Richard Klavans 
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 3 و دي 2، استون هيـل   1، اسمال، گريفيث  1979اسمال و گارفيلد    (بسياري با يكديگر دارد، به طريق ترسيمي نشان داد          
  ).49، 1378 به نقل از پائو، 1974

 به دنبال افزايش ميزان اطالعات و گسترش توليدات         1960 و   1950هاي    توان گفت، دهه    بندي كلي مي    در يك جمع  
هـاي   شناسي پوزيتيويسم، رويكرد كمي به علم براي سنجيدن ميزان توليد اطالعات علمي در حيطه   علمي و رواج روش   

 مطـرح و مـورد    » سنجي  اطالع«و  » سنجي  علم«،  »سنجي  كتاب«،  »سنجي  كتابخانه«گوناگون علم وارد شد و مباحثي چون        
هـاي    سنجي، بر پاية استفاده از روش       وتحليل علم   گيري از ابزارهاي تجزيه     با بهره ). 1974رانگاناتان،  (توجه قرار گرفت    

 .آماري، امكان تعيين معيارهاي رشد و توسعة علوم و سطوح گستردة آن و تأثير آن بر جوامع بشري فراهم آمد

اي ميـان   رشـته   از تحليـل اسـتنادي در مطالعـة رفتـار اسـتنادي بـين        6 و گـارت   5يـسلي ، پ 4 پـاركر  1967در سال   
شناسـي اسـتفاده كردنـد        شناسـي و جامعـه      هاي ارتباطات جمعي و دو رشتة ديگر علوم اجتمـاعي يعنـي روان              پژوهش

، روي يك نوار آزمايشي كه توسط 8 و همكارانش در مؤسسة افق رايانه7رين نا1970در ابتداي دهة   ). 1989پيسلي،  (
ISI    ايـن نـوار آزمايـشي      . هـاي اسـتنادي شـناخته شـده اسـت، كـار كردنـد               عنوان نشرية گزارش     براي توسعة آنچه به

 يـك شـمارة مجـزا از    1974گرفت كـه از سـال    ها را در بر مي ا به نشريه  ه  هايي از استنادهاي تجمعي از نشريه       فهرستي
طورگسترده روي مـسائل      ها در اين بررسي به      آن. نماية استنادي علوم و نماية استنادي علوم اجتماعي را شكل داده بود           

  ).299، 1987ليدسدورف، (بندي تمركز كردند  دربرگيرندة انتخاب الگوريتم صحيح خوشه
هـا ارائـه كنـد، در         گونه نقـشه    استنادي و آنچه كه ممكن است اين        هاي هم   هاي جدي در مطالعة نقشه      شيكي از تال  

طـور بـسيار مـستمر روي         ها بـه    آن.  در بررسي از مطالعات سرطان تحقق يافت       10 و كوبين  9 توسط استودر  1980سال  
سـازد،    را پديـدار مـي  12 و همچنين يك ساختار شناختي   11استنادي كه يك ساختار نهادي      اتريس هم تحليل عاملي از م   
هـاي نـامرئي بلكـه بـه      هاي نهادي نه به دانشكده رسد مؤلفه نظر مي   گيري كردند، به    كه نتيجه   چنان  آن. توضيح ارائه دادند  

: اي بـر ايـن مبنـا اسـتخراج كردنـد            ها فرضـيه    عالوه، آن   به.  است  اتصال يافته ) ها  آزمايشگاه(تشخيص    قابلهاي    مؤسسه
توانـد    استنادي بنا به ارزش ظاهري، به مثابه داللتي بر وضعيت فكري يك حوزه، تخـصص يـا دامنـة مـسئله نمـي                        هم”

هاي علمي را تفكيك كنـد   ي نهادي اوليه از توسعه  ها  سهولت، زمينه   استنادي ممكن است به     هاي هم   خوشه. پنداشته شود 
اسـتودر و كـوبين، تحليـل       . “هاي نـامرئي را دارد       و سپس بيشترين پديداري دانشكده     13هاي منسجم   كه بيشترين گروه  

. استفاده كردنـد  ) كار رفت    و ديگران به   14همان گونه كه در مطالعات متأخرتر گريفيث      (عنوان روش آماري      عاملي را به  
هاي واضح باشد، به  ، البته اگر كسي قادر به تفكيك عامل)15تحليل برداري: ها نام بردند گونه كه آن يا آن(تحليل عاملي 

هرحـال ايـن    بـه . شـود  مـون مـي  رهن) در حوزه يا رشته علمي مـورد بررسـي      (تر از زيرالية ساختارها       يك نماي روشن  
طور دقيق در وجوه اين معيار براي قياس ميان           شان ناچار به پذيرش اين مطلب بودند كه به          نويسندگان در پايان بررسي   

عنوان خـط بنيـاني    شده به توانست عامل ساختاري استفاده كدام از سطوح نمي هايي وجود دارد؛ زيرا هيچ     سطوح، اشكال 
هاي درگيـر را بررسـي نكردنـد، شـايد بـه ايـن دليـل كـه همچـون                     طور جدي نشريه    ها به    آن شگفتي عجيب كه  . باشد

                                                 
1 . Griffith    2. Stonehill 
3. Dey     4. Parker 
5. Paisley    6. Garret 
7. F. Narin    8. Computer Horizon Inc. 
9. K.E. Studer    10. D.E. Chubin 
11. Institutional structure   12. Cognitive structure 
13. Coherent groups   14. Griffith 
15. Vector analysis 
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در . كردنـد   عنوان واحدهاي تحليل توجـه نمـي         جاي نويسندگانشان به    شان، به   شناسان به مدارك و روابط دروني       جامعه
استنادي را به  نتيجة يك تحليل هم انتشار يافت، 1987ادامة اين مطالعات، ليدسدورف در پژوهشي كه نتايج آن در سال 

  ).1987ليدسدورف، (تحليل نشريه متصل كرد 
شناسي مولكولي را عرضه      شيمي و زيست    ، مؤسسة اطالعات علمي اولين اطلس علم در زمينة زيست         1981در سال   

مي يادشده ايجاد   هاي عل   استنادي از منابع منتشرشده در طول يك سال از حوزه           هاي هم   اين اطلس بر مبناي تحليل    . كرد
هـاي    هـا در يـك ديـد اجمـالي از فعاليـت             اين خوشه . ها شناسايي شد     متمايز از مقاله   1 خوشه 102در اين تحليل،    . شد

گارفيلـد و اسـمال     . شناسي مولكولي متخصصين جبهة پژوهش را بازنمون كرد         برجستة پژوهشي در بيوشيمي و زيست     
ي استنادي در تشخيص پيشگامان تغييـر در علـم را توضـيح دادنـد                از روي اين اطلس، نقش ساختارها      1989در سال   

هــاي جديــد در بازيــابي اطالعــات و فنــون جديــد در  ، روش1990بعــد از ســال  ).5، 2003برنــر، چــن، بويــاك، (
ي علمي كوچك ولي ها هايي براي رسم ساختار حوزه  اطالعات بر اساس تكنيك2وتحليل، رسم و حالت فضايي تجزيه

 به رسم نقشة مطالعـات  SCI-Mapافزار  گيري از نرم  با بهره1994هنري اسمال در سال . پربار مورد مطالعه قرار گرفت  
 3هاي اسمال براي رسم نقشة مطالعات ايدز، مفهوم جديد گذار از باروري علـم        در بررسي . در خصوص ايدز پرداخت   

شناسـي بـراي اتـصال        كند و يك روش     هاي مختلف علوم را به هم متصل مي         گذارها حوزه ). 2000اسمال،  (مطرح شد   
  . اي شناخته شد رشته اين مفهوم، با باروري بين. آورد يك رشتة علمي به رشتة علمي ديگر را فراهم مي

هاي مبتني بر مـدارك و اسـناد، بيـشتر توسـط               يا نقشه  4شناختي  هاي كتاب    انديشة رسم نقشه   2000در آستانة سال    
شناسـي جديـدي بـراي رسـم          رن روش   نويـونز و ون   .  توسـعه يافـت    6رن     و ون  5ويژه نويـونز    پژوهشگران هلندي، به  

وسـيلة    تواند بـه    مي  مبنا قرار داشت كه هر زمينة پژوهشي        ها بر اين      فرض بنيادي آن  . شناختي ارائه دادند    هاي كتاب   نقشه
تواند توسط زيرفهرستي از ايـن        هر انتشاري در يك زمينة تخصصي مي      . ها مشخص شود    ترين كليدواژه   فهرستي از مهم  

 از يك مقالـة خـاص   DNA7هاي  نگاري هايي مانند انگشت چنين زيرفهرست اين. هاي جهاني شرح داده شود      كليدواژه
در  .توان تشابه ميان يك جفت از انتشارات را اندازه گرفت هاي كليدواژة محور مي نگاري از طريق توالي انگشت. است
از ايـن   . شـناختي تلفيـق كردنـد       هـاي كتـاب     را با رسم نقشه    10 ارزيابي عملكرد  9 و لوول  8، نويونز و موئد   1999سال  

هـاي    را مورد سنجش قـرار دادنـد و همچنـين بـه پرسـش             12ها  مايه  هاي مختلف و بن      و زيرحوزه  11طريق، سطح تأثير  
پاسـخ  “ رهاي پژوهشي هر فرد چه تـأثيري دارد       چه كسي در كجاي حوزة موضوعي قرار دارد و كا         ”: راهبردي همچون 

  ). 6، 2003برنر، چن، بوياك، (دادند 
برداري بدنة اصلي علم، بازنموني جديد از ساختار تمـام علـم، بـر اسـاس       در نقشه15 و برنِر14 ، كالوانز  13بوياك

ها، هشت گزينه بـراي مجـاورت نـشريات روي     در پژوهش آن. هاي نشريات علوم طبيعي و اجتماعي ارائه كردند       همقال
. گيري شـد    دست آمده بود، اندازه      كه از تركيب نماية استنادي علوم و علوم اجتماعي به          2000يك ميليون مقاله در سال      

بنـدي گـراف هـدايت        گيري از ابزار طرح     و بعدي، با بهره   هاي فضاي د    بندي  گيري مجاورت هر نشريه، طرح      براي اندازه 
                                                 
1 . Clusters    2. Spatial 
3. Passage through science fertilization 4. Bibliometric Maps 
5. Noyons    6. Van Raan 
7. DMA Fingerprinting   8. H. F. Moed 
9. M. Luwel    10. Performance assessment 
11. Impact level    12. Themes 
13. Kevin W. Boyack   14. Richard Klavans 
15. Katy Borner 
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هـاي مختلـف      سپس مقادير اطالعات متقابل بـراي هـر گـراف، روي سـطوح خوشـه              .  ايجاد شد  VxOrd به نام    1نيرو
اسـتنادي و     در ايـن پـژوهش بهتـرين نقـشة هـم          . دست آيـد    اندازه، براي هر نقشه به      شمارش شد تا دقت ساختاري هم     

هـاي مميـزه، مـورد تحليـل قـرار        بر اساس منطقه و دقت ساختاري انتخاب شد و بر اسـاس خصيـصه   2استنادي  درون
اين دو نقشه براي ايجاد بدنة اصلي علم مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و در نتيجـة نهـايي پـژوهش، بيوشـيمي                          . گرفت
 7000 بـيش از      هـاي قبلـي خودشـان         نش با تكيه بر تـالش     بوياك و همكارا  . ترين حوزه در علم ظاهر شد       اي  رشته  بين

بوياك و ديگران، (برداري كردند      را در يك اسلوب يكپارچه منطبق كردند و كليت علم را نقشه            SSCI و   SCIنشريه از   
2005.(  

 3يگـون استنادي توسـط مويـا آن       هاي علمي بزرگ بر اساس هم        حوزه  ها براي ترسيم نقشة     ها و مقوله    استفاده از رده  
 مـدرك، مربـوط بـه       26062در اين پژوهش پيشينة مربـوط بـه         .  انجام گرفت  2004همراه با ديگر همكارانش در سال       

انـساني و هنـر       هاي نماية استنادي علوم و علوم اجتماعي و نمايه اسـتنادي علـوم               از پايگاه  2000كشور اسپانيا در سال     
هاي مختلـف علـوم طبيعـي، علـوم اجتمـاعي، هنـر و                ژوهش تالش شد خويشاوندي بين رشته     در اين پ  . استخراج شد 

هـاي     رده  ترسيم نقـشة  . 1اين پژوهش با عبور از سه مرحله شامل         . شود   تصوير كشيده     استنادي به   فرهنگ بر اساس هم   
عي، به رسم نقشة علم مربوط      هاي موضو    مجاورت  نقشة. 3هاي مشترك در متن،        مقوله  ترسيم نقشة . 2مشترك در متن،    

نتايج حاصل از اين پژوهش، ميزان توليدات علمي كشور اسپانيا در هريـك از              .  پرداخت 2000به كشور اسپانيا در سال      
عالوه براين، نواحي خالي ميـان  . هاي موضوعي را بازنمون كرد ها با ديگر رده هاي موضوعي و نسبت هريك از رده  رده

  ). 2004مويا آنيگون و ديگران، (رات توسط كشور اسپانياست را نشان داد ها كه فاقد انتشا رشته
رخ   اسـاس نـيم     بـراين .  و نويـونز انجـام پـذيرفت       5، الرسـن  4اي توسـط اينگورسـن      رسم نقشه با رويكرد منطقـه     

هاي اقتصادي، در دو دورة        كشور عضو سازمان توسعه و همكاري      هاي ملي در زمينة علوم اجتماعي براي هفده         پژوهش
رخ با يك بردار از تعداد انتشارات، يا تعداد استنادها در نـه حـوزة    هر نيم .  رسم شد  1998-1994 و   1993-1987زماني

 6ها بي در الگوخو ي برجستة استناد كه به ها همراه با تعيين رشد تعداد انتشارات و محدوده. علوم اجتماعي بازنمون شد
.      هاي گرافيكي، در طول زمـان نـشان داده شـد    هاي ملي از طريق نقشه هاي نيمرخ  ها و شباهت    شود، خوشه   مشخص مي 

 در  8يب تأثير جهاني   و متوسط ضر   7المللي از متوسط ضرايب تأثير ملي       هاي بين   بندي  نمايش گرافيكي، با تركيب رتبه    
هاي  هاي مدل هاي زماني، اطالعات مخفي را از تفاوت هاي موضوعي و دوره حوزه موضوعي براي همان تعداد از حوزه

هـا نـشان داد مقـدار كـم           تحليـل . پژوهش بين كشورها، حتي وقتي كه ضرايب تأثير ملي كامالً يكسان است، نشان داد             
هاي رشد يا نزول ضرايب استناد ملي را در طي يك دورة زماني               العادة شاخص   بستگي پيرسون، سقوط فوق   ضرايب هم 

) ضـريب (كردن    هاي گرافيكي يك موقعيت قوي را براي سازگارساختن و تنظيم           تر اينكه نقشه    از همه مهم  . كند  ارائه مي 
فرضـية  . آورد  ايب تأثير كشورهاي مختلف، فراهم مـي      هاي واقعي انتشارات ملي، هنگام مقايسة ضر        رخ  تأثير پايه در نيم   

اين پژوهش كه در آن خوشة مركزي مسلط، كشورهاي بزرگ انگلوآمريكن همچون اياالت متحـدة آمريكـا و كانـادا و               
علوم اجتمـاعي   ) در زمينة (شده از انتشارات نشريات        تصوير كشيده     گرفت، بر اساس وضعيت به      انگلستان را در بر مي    

تر اروپاي شمالي، با زبان دوم انگليسي، نزديك به يكديگر، در كنار              فرضية بعدي كه كشورهاي كوچك    . ت رسيد به اثبا 

                                                 
1 . Force-directed graph   2. inter-citation 
3. Moya-Anegon    4. P. Ingwersen 
5. B. Larsen    6. Pattern 
7. National Impact Factors (NIF)  8. World Impact Factor (WIF) 
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فرضية سوم كـه كـشورهاي      . اي به تأييد رسيد     گيرد، در دورة زماني دوم تا اندازه        خوشة مركزي نقشة انتشارات قرار مي     
مكـن اسـت ضـرايب تـأثير ملـي بـاالتري داشـته باشـند،                هاي استناد م      قرارگرفته در نزديك خوشة مركزي روي نقشه      

آمده از اين پژوهش براي نه حوزة موضـوعي   دست  هاي به  نقشه). 2001اينگورسن و الرنسن و نويونز،      (دار شد     خدشه
ساله، ميزان تسلط و مجاورت هريك از كشورهاي عـضو سـازمان توسـعه و                 در علوم اجتماعي، در دو دورة زماني پنج       

كارگيري فنون مختلف در اين زمينه در جدول شمارة يـك   رسم نقشة علم و به . دهد  ي اقتصادي را نشان مي    ها  همكاري
  . نمايش داده شده است

  رسم نقشة علم در ايران
گونـه   بعدي از علم را در كشورهاي ديگر مربوط به شش دهة گذشته بـدانيم، رسـم ايـن    اگر رسم تصاوير دو و سه  

سـنجي و     رغم مطالعات علـم     علي. هم بيشتر به پنج سال گذشته نسبت دهيم         ستي به دو دهه و آن     ها در ايران را باي      نقشه
اولـين مطالعـات در ايـن زمينـه بـه مطالعـات             . هاي رسم نقشه در ايران بسيار نوپاست        ويژه تحليل استنادي، پژوهش     به

رساني توسط جمـالي مهمـوئي         و اطالع  اي در حوزة علوم كتابداري      رشته  كشف روابط ميان  . گردد  تحليل استنادي بازمي  
هاست كه ساختار علم در اين زمينة موضوعي را در بياني توصيفي و نه تصويري بـازنمون                   از نخسيتن پژوهش  ) 1379(

 را در چهـار نـشريه بـا    1376 تـا  1369هاي   مقالة تأليفي داراي استناد و منتشرشده در فاصلة سال 240وي  . كرده است 
هـاي مـورد      هاي اين پژوهش نـشان داد اسـتنادهاي مقالـه           يافته. يل استنادي مورد بررسي قرار داد     استفاده از روش تحل   

هـاي ايـن علـم كـه          در اين پژوهش زيرحوزه   . هاي موضوعي انجام شده است      يك از حوزه    بررسي به چه ميزان به كدام     
  ).1379هموئي، جمالي م(بيشترين تبادل استنادي و كمترين تبادل استنادي را داشتند مشخص شد 

هـاي   انساني و ترسيم روشني از پيونـد ميـان رشـته    اي در علوم رشته  نيز با هدف كشف روابط ميان) 1383(داورپناه  
هر رشته به متون خود رشته و       ) اتكا(مختلف اين علم، با استفاده از روش تحليل استنادي، در پژوهشي ميزان وابستگي              

هاي تأليفي به زبان  جامعة آماري اين پژوهش تمام مقاله. دست آورد ها را به ر رشتهميزان وابستگي هر رشته به متون ساي
 را در بـر     1380تـا 1376هـاي     پژوهشي، در فاصلة سال   - انساني منتشرشده در هجده نشرية علمي       فارسي در حوزة علوم   

انـساني    اي سيزده رشتة علوم     شتهر  اسكور، چگونگي روابط ميان     در اين پژوهش با استفاده از آزمون آماري كاي        . گيرد  مي
  ). 1383داورپناه، (ها مشخص شد  و ميزان اتكاي هر رشته به متون خود و متون ساير رشته

سـنجي و تحليـل اسـتنادي از     هاي علـم  ها همچون ديگر تالشگران اين عرصه در پژوهش         پژوهشگران اين پژوهش  
بـرداري    اما پس از اين، شـاهد ورود نقـشه        . تفاده كردند بازنمون توصيفي براي ارائة شناخت از يك حوزة موضوعي اس         

رساني  متخصصان كتابداري و اطالع. صورت جداگانه و منفرد به ادبيات علمي كشور هستيم هاي موضوعي علم به مقوله
هـاي موضـوعي مختلـف     برداري از حـوزه  از يك سو و متخصصان علوم مديريت از سوي ديگر عالقة خود را به نقشه    

در ادامـه   . طي چند سال گذشته نشان دادند و تالش كردند بـازنمون تـصويري از نتـايج پـژوهش ارائـه كننـد                     علم در   
  .گيرد ترتيب مورد اشاره قرار مي ها به گونه پژوهش اين

هاي  نگاشتي علم كشاورزي طي سال در بررسي تحليلي انتشارات و رسم نقشة تاريخ      ) 1388(زاده و عصاره      پشوتني
ها در ايـن پـژوهش از فـن تحليـل اسـتنادي و                آن. ها از وبگاه علوم مبادرت ورزيدند       به گردآوري داده   2009 تا   2000
سـهرابي،   پـور، چـشمه   هاي مهندسي ايران، دهقـان      نگاشتي پژوهش   رسم نقشة علم  . سايت استفاده كردند    افزار هيست   نرم
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 استخراج  1 را از پايگاه اطالعاتي ديالوگ     2008 تا   1990هاي    هاي سال   را بر آن داشت كه داده     ) 1389(عصاره و مولوي    
اسـتنادي نويـسندگان، بـه اسـتخراج نويـسندگان پراسـتنادتر و  داراي بيـشترين پيونـد                      ها با استفاده از فن هم       آن. كنند

ا هـ   و رسـم خوشـه       براي تهيه ماتريس   2فايندر  افزار پت   پرداختند و ضمن تهيه ماتريس متقارني از اين نويسندگان از نرم          
  .آمده در اين پژوهش، پنج خوشة اصلي را در اين حوزة موضوعي بازنمون كرد دست نتايج به. بهره گرفتند

  هاي علم در خارج از كشور به ترتيب سال پيشينة رسم نقشه: 1جدول شمارة 
 هاي خاص  نتايج و ويژگي پژوهشگر سال

 لم عنوان نقشة ع دهي ديويي به بندي ده اعالم طبقه پل اتلت 1918

 ترسيم اولين نقشة كلي از علم جهان جان برنال 1939

 سنجي به علم ورود اصطالح علم دوبروف و كارنوا1960دهة 

 ISIهاي  رسم نقشة جامع علوم بر اساس داده)ISI(مؤسسة اطالعات علمي1960دهة 

 يهاي علم برداري شبكه انجام مطالعات كالسيك تحت عنوان نقشه درك پرايس1960دهة 

 هاي رسم نقشة با استفاده از رايانه  اعالم روش دويل 1961

 رسم نقشة علم با استفاده از فن تحليل استنادي گارفيلد 1963

)نگاري علم مطالعات تاريخ(شناختي  هاي كتاب بندي رسم نقشه با استفاده از جفت كسلر 1963

 پاركر و پيسلي 1967
اي در  رشته طالعة رفتار استنادي بيناستفاده از فن تحليل استنادي براي م

 شناسي شناسي و جامعه هاي ارتباطات جمعي و روان پژوهش

 رسم ساختار علم در علوم اجتماعي و جغرافياي انساني گولد و وايت 1970

 شيمي و زيست مولكولي رسم اولين اطلس علم در زمينة زيست)ISI(مؤسسة اطالعات علمي 1981

 ها رسم نقشة علم حاصل از مقاله نياسمال و سووي 1985

 اي مروري هاي ترسيم نقشة علم در مقاله بيان انواع روش ليدسدورف 1987

 رسم نقشة مطالعات بيماري ايدز هنري اسمال 1994

 ها شناسي جديد براي رسم نقشه بر اساس همارايي كليدواژه معرفي روش رن نويونز و ون 1999

 تالش براي رسم نقشة جامع علم نربوياك و كالوانز و بر 2005

  ISIشده در  هاي نمايه رسم نقشة جامع از علم بر اساس نشريه ليدسدورف و رافولز 2006
                

 منجر به انجام پژوهشي در اين زمينـه توسـط   2008 تا 1999هاي   طي سال  MS  مصورسازي ساختار علم بيماري     
ايـن  . هـا از وبگـاه علـوم پرداختنـد           اين منظور به گردآوري ركورد مقالـه       ها براي   آن. شد) 1390(پور و عصاره      حمدي

هاي تأثيرگذار را معرفـي       ، نويسندگان و مقاله   ISIافزار تحليل      و نرم  3سايت  افزار اكسل، هيست    پژوهش با استفاده از نرم    
درصـد  6/0( ركـورد    100عنوان معياري براي تعيين تعداد نمونه به انـدازة             به 100تعداد استنادهاي جهاني حداقل     . كرد

هاي موضوعي بيمـاري    و تحليل براي شناسايي حوزه انتخاب شد و سپس اين ركوردها در فرايند تجزيه     ) جامعة آماري 
MS عابـدي جعفـري،    . بنا به نتايج اين پژوهش، در اين حوزة موضوعي نيز پنج خوشة اصـلي معرفـي شـد                 . د شد  وار

مـديريت  (پژوهشگراني بودند كه با هدف رسم نقشة علم ادارة امـور عمـومي              ) 1390(راغب    پورعزّت، اميري و دلبري   

                                                 
1 . Dialog 
2 . Pathfinder 
3 . HistCite 
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هـاي    يافتـه .  را گردآوري كردند   2010 تا   2000هاي     طي سال  ISIشده در پايگاه اطالعات علمي        هاي نمايه   ، داده )دولتي
 1كارگيري قاعدة پـارتو      حوزة موضوعي وجود دارد كه با به       223اين پژوهشگران نشان داد در قلمرو ادارة امور عمومي          

شناسـي دورتـرين حـوزه بـه ادارة امـور عمـومي               ترين و انـسان     از اين ميان، اقتصاد نزديك    . يابد   حوزه تقليل مي   46به  
  .   شدشناسايي

هـاي   تعيـين زيرحـوزه  ) 1390(ده و دلبري راغب   در همكاري ديگري ميان عابدي جعفري، ابويي اردكان، آقازاده ده         
شده در  هاي نمايه به اين منظور مقاله. جويي شد ها با يكديگر پي موضوعي دانش مديريت شهري و ارتباط اين زيرحوزه  

شـده از دانـشنامة مـديريت شـهري و            هـاي اسـتخراج     طريق كليدواژه  از   2008 تا   2000هاي    ، مربوط به سال   ISIوبگاه  
 SPSSافـزار آمـاري        و نـرم   ISIافزار تحليلگـر وبگـاه        ها از نرم    ها در فرآوري و تحليل داده       آن. روستايي گردآوري شد  

ر ايـن  د.  بهـره جـستند  2افزار پـاژك  هاي موضوعي اين حوزة موضوعي از نرم  استفاده كردند و در رسم دوبعدي خوشه      
هاي اين پژوهش نشان داد علم        يافته. مراتبي تجمعي استفاده شد     بندي سلسله   پژوهش از فنون ساختن ماتريس و خوشه      

بررسـي توليـدات علمـي    .  زيرحوزة موضوعي خـاص اسـت    36 ناحية عام و     18 حوزة كالن،    7مديريت شهري داراي    
ي مورد توجه براي پژوهشگران در عرصة مطالعات رسـم          ها  ها يكي از موضوع     ويژه دانشگاه   مراكز علمي و پژوهشي، به    

با هدف بررسي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه فردوسي مـشهد در           ) 1390(فتاحي و دانش و سهيلي      . نقشه است 
در ايـن پـژوهش از فـن تحليـل     .  اين دانشگاه، به گردآوري داده از وبگاه علوم پرداختنـد 2010 تا  1990هاي    طي سال 

سايت براي رسم ساختار علمي دانشگاه فردوسي بر پاية ميزان  افزار هيست هاي مورد بررسي و از نرم        مدرك استنادي  هم
هـاي موضـوعي رياضـي، شـيمي، فيزيـك كوانتـومي،              نتيجة نهايي اين پژوهش خوشـه     . استنادهاي جهاني استفاده شد   

  .ه بازنمون كردفيزيك، شيمي آلي، صنايع غذايي، آمار را در نقشة علم اين دانشگا شيمي
را بـر آن    ) 1391(نگاري در حوزة موضوعي ژنتيـك، ميرجليلـي و عـصاره              سنجي و ترسيم نقشة تاريخ      مطالعة علم 

 2000هـاي   هاي بيست عنوان نشرية برتر اين حوزه را كه در سـال  ها ركورد مقاله  آن. داشت كه به اين موضوع بپردازند     
ها   سايت براي تحليل داده     افزار هيست   فن تحليل استنادي و نرم    . تخراج كردند  شده بود اس     در وبگاه علوم نمايه    2008تا  

درصـد از   5/0ها، استخراج نمونه به حجم معـادل          با معيار پراستنادترين مقاله   . در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت      
تفاده كردنـد و درنهايـت، چهـار        سايت به منظور تهية خروجي نقشه اس        افزار هيست   از نرم . جامعة آماري را انجام دادند    

اهميـت شناسـايي سـاختار علـم در حـوزة           . نگاري علم ژنتيك شناسايي و معرفي كردند        حوزة اصلي را در نقشة تاريخ     
رساني را به رسم نقـشه در ايـن حـوزه             علوم پزشكي مربوط به كشور ايران، توجه پژوهشگران علوم كتابداري و اطالع           

 در ايـن زمينـة موضـوعي از         2007، با گردآوري ركوردهاي مربوط به سال        )1392(شكفته و حريري    . معطوف ساخت 
، به رسـم    3بنچ  ورك ورك   افزار نت   كارگيري نرم   استنادي و به    پايگاه نماية استنادي علوم و با استفاده از تكنيك تحليل هم          

هاي   ايرانيان در اين زمينه، مقوله    هاي اين پژوهش بيشترين توليدات علمي         يافته. نقشة علم در موضوع يادشده پرداختند     
استنادي را شناسـايي     ترين رابطة هم    هاي موضوعي داراي قوي     دارنده بيشترين استناد و همچنين مقوله       موضوعي دريافت 

رساني، اخوتي، صادقي، طالبيان  در تالش براي تحليل و ترسيم ساختار علمي مطالعات كتابداري و اطالع. و معرفي كرد
 در پايگاه وب آو ساينس را در زمينـة يادشـده            2011 تا   1993هاي    شده طي سال    هاي نمايه   كلية مقاله ) 1392(و بانشي   

سـپس بـا اسـتفاده از روش تحليـل          . سايت و اكسل گردآوري شـد       افزار هيست   ها در نرم    ركورد مقاله . گردآوري كردند 

                                                 
1 . Pareto principle 
2 . Pajek: Program for Analysis and Visualization of Large Networks 
3 . Network wokbench 
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نشريه در اين زمينه كه بيشترين توليـدات در آن  ترين  رساني، مهم محتوا، متوسط رشد توليدات علمي كتابداري و اطالع       
منتشر شده است، ضريب همكاري نويسندگان، همچنـين سـازماني كـه بيـشترين سـهم را در توليـد مقالـه در حـوزة                         

  .   در نهايت سه خوشة مهم اين حوزة موضوعي شناسايي و بازنمون شد. رساني داشت معرفي شد كتابداري و اطالع
هاي موضـوعي را   اتكا در اين زمينه كه تمام مقوله شود پيشينة جدي و قابل  فوق مشخص ميهاي  با بررسي پژوهش  

شدة داخل كشور، هريك فقط يـك   هاي انجام   پژوهش. هاي پژوهشي داخل كشور وجود ندارد       در بر بگيرد، ميان پيشينه    
هاي موضوعي نـسبت بـه يكـديگر     ها به رفتار متقابل مقوله     ضمن اينكه اين پژوهش   . دهد  زمينة موضوعي را پوشش مي    

هـا     رو اين پـژوهش     از اين . پردازد  پردازد؛ بلكه به رفتار هر مقولة موضوعي در فضاي داخلي استنادي آن مقوله مي               نمي
ها، نسبت    فقدان اين ويژگي  . كند  هاي پژوهشي شناسايي و معرفي نمي       هاي موضوعي مسلط را در هريك از حوزه         مقوله

 علم   خورد، انجام پژوهشي جامع در زمينة رسم نقشة          رسم نقشه در خارج از ايران به چشم مي         هاي  به آنچه در پژوهش   
نمايد كه بايستي پژوهـشگران ايـن عرصـه بـه آن توجـه                هاي موضوعي را ضروري مي      براي كشور ايران در تمام مقوله     

  . بيشتري داشته باشند

   استناد   شناسي نقشة علم بر مبناي هاي نظري موجود در روش پيشينه
آساني در دسترس قرار دارد و        هاي مورد بررسي بوده است؛ زيرا هم به         در تمام مطالعات رسم نقشه، استنادها سنجه      

نامه، استنادها    هاي حاصل از مصاحبه و پرسش       برخالف داده . رساند  ها آسيبي نمي    هم استفاده از اين سنجه به اعتبار داده       
دهـد و     دهنده ندارد؛ ضمن آنكه واكنشي از خود نـشان نمـي             نياز به همكاري پاسخ    كند و   معيارهاي مزاحمي ايجاد نمي   

اين موضوع باعث شده است پژوهشگران پيشگام اين عرصه همچون گارفيلد، تحليل اسـتنادي              . كند  پاسخ را لوث نمي   
بـا  ). 1978ارفيلـد و ديگـران،   گ(كند، شناسايي كند      هاي علمي استفاده مي     عنوان ابزار تحليل كه از استنادهاي مقاله        را به 

هـاي تحليـل     ، هنوز روش  )3،  2005گلنزل و ديگران،    (نظرها و انتقادها دربارة مطالعات تحليل استنادي          وجود اختالف   
  . شود هاي قاطع در حوزة سنجش ميزان رشد و توسعة علم محسوب مي استنادي از روش

نقشي مهم در ارتباط متقابل براي ايجاد روابط بين مـدارك  در متون علمي، استنادها در هر حوزة پژوهشي به ايفاي      
بخشد؛ بنابراين، تعيين ماهيـت       ، بنيان اصلي استدالل در متون علمي را استحكام مي         1اي  مقاله  اين روابط درون  . پردازد  مي

 دارد كـه اسـتناد در       هاي استنادكننده و استنادشده، به فهم روابط بديع درون بافتي استداللي نياز             روابط صحيح بين مقاله   
هاي   عنوان معيار سنجش در پژوهش      به انتخاب استناد به     باتوجه  ). 2006،  4، مركر 3، كرون 2ماركو(آن واقع شده است     

وجوي نظرية استناد     ، در جست  )1984(كرونين  . كند  يتحليل استنادي، فقدان نظريه در اين خصوص بيشتر خودنمايي م         
هاي علمي ميـان متـون بحـث كـرده      عنوان نقشي در ارتباط از ديدگاه بازيابي اطالعات، در رسالة خود روي استنادها به     

ـ      ) 1987 (5و در طرف مقابل كرونين و زوكرمن      ) 1998ليدسدورف،  (است   نظريـة اسـتنادي    ”: داست كـه اعتقـاد دارن
هـاي    هاي رسم نقشه، خروجـي      با وجود اين، برنامه   ). 636،  2000،  7، هيگينز 6كيس(“ طور ضروري مورد نياز است      به

 مدلي از پيكرة علم تمركز      ها همواره بر ارائه بازنمون      تالش اين برنامه  . هاي تحليل استنادي است     يافته از پژوهش    توسعه
آنچه در اين روش حائز اهميت است، ردگيـري         . ها كمتر ترديدي بر ردگيري استنادها وجود دارد         در اين پژوهش  . دارد

  ). 296، 1987ليدسدورف، (هاي استنادي يا ردگيري استنادهاست  جفت

                                                 
1 . Intera-article relationships  2. Chrysanne Di Marco 
3. Federick W. Kroon   4. Robert E. Mercer 
5. Zuckerman    6. Case 
7. Higgins 
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  برداري علم     شناسي نقشه روش
 2كـين   و مـك 1به اولين پيمايش در زمينة ترسيم نقـشه توسـط وايـت   برداري علم   هاي نقشه   وجوي شيوه   در جست 

ايـن دو پژوهـشگر بـا       . خـوريم   هاي ذهني انجام گرفته اسـت، برمـي         كارگيري تحليل   كه با روشي سنتي و با به      ) 1997(
رسي ساختارشـناختي و اجتمـاعي علـم را    استنادي، بر استفاده از پارامتر نويسنده به عنوان واحد تحليل در مطالعات هم      

 تشابه  3اي يورلند و آلبرختن     استنادي نويسنده، با رويكرد تحليل حوزه       ها معتقد بودند كه تحليل هم       آن. مقدور ساختند 
بـسياري از پژوهـشگران     كنـد،     اندازي از باال براي كـاربر ارائـه مـي            روش، چشم   ازآنجاكه استفاده از اين   . مفهومي دارد 

 و  12، چـن  )2003 (11 و وو  10، زو 9، تـساي  )2001 (8، كروزمن )1999 (7 و فو  6، چودري 5، دينگ 4همچون نرئور 
 و  16، دسـتيدار  )2008 (15، رشـيد و ناتارجـان     )2008(كـين     ، عـصاره و مـك     )2007( و چـن     14، ريـد  )2006 (13لي

) 2010 (22 و اسـتروتمان   21، ژائو )2010( و تساي    20، وانگ 19، لين )2009( و همكاران    18، ما )2008 (17راماچاندران
عنوان واحد تحليـل تـاكنون انـدازه و دامنـة ايـن               شدن پارامتر نويسنده به     از زمان مطرح    . اند  روش استفاده كرده    از اين   

چهار بخش در اين فراينـد قابـل        . هاي پيمايشي سنتي است     فرايند گسترش يافته و حاال يك پشتوانة خوب براي روش         
سازي از آنچه كه    چگونگي معني . 3چگونگي تحليل و ترسيم داده؛      . 2ب مĤخذ داده؛    چگونگي انتخا . 1: تشخيص است 

، 2003برنر، چن، بوياك، (شود  برداري علم اتخاذ مي هايي كه بر اساس توليدات جديد نقشه تصميم. 4در تصوير است؛   
 را در   26، كاربر و تركيبي   25سنجي  ، كتاب 24، ويرايشي 23شناختي  كين در پيمايش خود پنج مدل كتاب        وايت و مك  ). 3

هـاي سـنتي      اي و فنون در دسترس امروزي، خطوط ميان اين مـدل            با ابزارهاي رايانه  . گونه مطالعات توصيف كردند     اين
.  توصـيف شـود    27شود، شايد مدل فراكـاربر      روزه توسط بيشتر پژوهشگران استفاده مي     مدلي كه ام  . تواند محو شود    مي

. 2اسـتخراج داده؛  . 1: كنـد  هاي آن، شـش مرحلـة كـالن را بـازنمون مـي            يك نگاه اجمالي به اين مدل با تمام آشفتگي        
سـازي يـا تخـصيص        منتـصب . 5؛  )تحليل(حدهاي  شمارش شباهت ميان وا   . 4انتخاب سنجه؛   . 3تعريف واحد تحليل؛    

اغلب مراحل چهـار و پـنج در يـك       . كارگيري نتايج ترسيم براي تحليل و تفسير        به. 6؛  )تحليل(ها به هر واحد       همارايي
جزئيـات بيـشتر مراحـل    ). 8همـان،  (تواند با عنـوان چيـدمان داده توصـيف شـود      شود كه آن عامل مي     عامل ادغام مي  

  .  آورده شده است2 جدول شماره گانة فوق در شش
تـري    شود از ديد هنري اسـمال در مراحـل و مـسير كوتـاه               گانة توليد نقشه كه توسط برنر توصيف مي         مراحل شش 

مراتـب    ايجاد يـك سلـسله    . 1: هاي جامع سه مرحله وجود دارد       از ديد اسمال در فرايند ايجاد نقشه      . پذير است   دسترس
مراتـب خوشـه، بـراي تهيـة يـك بـازنمون دو يـا         وسيلة هريك از سلسله بندي اشيا به دسته. 2ها؛  چندسطحي از خوشه 

سازي ساختارهاي هر خوشه در يك ساختار سراسري يا يك فضاي هماهنگ مشترك  يكپارچه. 3بعدي از هر گروه؛  سه

                                                 
1 . White    2. McCain 
3. Albrechtsen    4. Nerur 
5. Ding     6. Chowdhuary 
7. Foo     8. Kreuzman 
9. Tsai     10. Xu 
11. Wu     12. Chen 
13. Maria Lee    14. Reid 
15. Natarajan    16. Dastidar 
17. Ramachandran   18. Ma 
19. Lin     20. Wang 
21. Zhao     22. Strotmann 
23. Bibliographic    24. Editorial 
25. Bibliometric    26. Synthetic 
27. User meta model 
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  ).1997اسمال، (
اتـصال  . 1: كنـد  ناد را ارائـه مـي   از سوي ديگر، وي سه راه براي اتصال دو مقاله با دو مرحلة حركت در شبكة اسـت                 

ها را بـا       كه مقاله  2استنادي  هم. 2كند؛    ها را با يك گام به عقب، سپس يك گام به جلو متصل مي                كه مقاله  1شناختي  كتاب
تر و جديدتر را با دو گـام بـه            هاي قديم   شكل سوم كه مقاله   . 3كند؛    يك گام به جلو، سپس يك گام به عقب متصل مي          

ها در طي  شود؛ زيرا قادر به اتصال مقاله  ناميده مي3اين شكل سوم اشتراك طولي. كند  به عقب متصل مي   جلو يا دو گام   
انـد كـه اطالعـات        هاي اجتماعي به اين نتيجه رسـيده        پژوهشگران در آثار تجربي مربوط به شبكه      . ساليان طوالني است  

هاي   در پژوهش . آيد  دست    تواند به   هاي مستقيم مي     اتصال هاي غيرمستقيم كه با استفاده از       ساختاري معتبرتر نه از اتصال    
كـه اشـتراك طـولي تنهـا زمـاني مـؤثر              شود؛ درحالي   ساله پيشنهاد مي    هاي يك   استنادي، دوره   شناختي و هم    اتصال كتاب 

 بـه  اسـتنادي، اكنـون ديگـر محـدود     هاي هم تحليل).  1997اسمال،  (خواهد بود كه دورة زماني طوالني را در بر بگيرد           
هاي اخيـر، مـورد       استنادي مجله نيز در پژوهش      استنادي سند و تحليل هم      تحليل هم . استنادي نويسنده نيست    تحليل هم 

آوردن  دسـت  اسـتنادي مجلـه بـراي بـه     از تحليل هم) 2005(كه بوياك، كالوانز و برنر  چنان آن. استفاده قرار گرفته است  
  .  ستون فقرات علم استفاده كردندعنوان رسم  هاي كالن از ساختار علم به نقشه

بنا به آنچه كه در فرايند كلي رسم نقشه تاكنون گفته شد، استناد سنجه و شاخص مقـدماتي در آغـاز فراينـد تمـام                         
هاي تحليـل اسـتنادي قـرار     لحاظ تكنيك در گروه پژوهش هاي رسم نقشه به     رو، پژوهش   ازاين. هاست  گونه پژوهش   اين
شده و معتبر در سـنجش عملكـرد          عنوان تكينك شناخته    از اين نيز تكنيك تحليل استنادي، به      گيرد؛ ضمن آنكه پيش       مي

  ).25، 1388كوشا، (كار رفته است  ها در علوم و علوم اجتماعي به پژوهش

 گيري      بحث و نتيجه

ژه توسعة علم   وي  ريزي براي توسعه، به     گذاري و همچنين برنامه     هاي اخير، براي ساماندهي وضعيت سياست       در سال 
. اسـت   ها نيز تا مراحـل ميـاني اجـرا شـده              ها و اسناد متعددي تدوين و برخي از اين برنامه           در كشور، مصوبات، برنامه   
و تحليـل   تجزيـه  . 1:  خصوص شامل چهار بخش اساسي است ريزي در اين گذاري و برنامه  هريك از سندهاي سياست   

در صورت بروز هرگونه اختالل در      . هاي عملياتي   تعريف برنامه . 4هبرد؛  تعيين را . 3تعيين اهداف؛   . 2وضعيت موجود؛   
لحاظ صحت و درستي مـورد   ريزي، بايستي اين مراحل بهگذاري و برنامهتحقق هدف تدوين شده در يك سند سياست  

يت  و تحليـل وضـع      قسمت اساسي در تدوين هر سند و برنامة بلندمدت، بخـش بررسـي، تجزيـه              . بازنگري قرار گيرد  
هـاي   تدوين اهداف، تعيين راهبرد و تعريـف برنامـه     . گيردموجود است كه در حوزة مطالعاتي آن سند و برنامه قرار مي           

توان مدعي  شود و به نوعي مي  مي  و تحليل وضعيت موجود برداشته      هايي است كه پس از بررسي و تجزيه           عملياتي گام 
 بخش اول است كه زيرساختارهاي الزم براي تدوين صحيح سـه            شد كه سه بخش بعدي به بخش اول اتكا دارد و اين           

. گيـرد   هاي عمراني قرار مي     هاي اين بخش به دليل اهميت آن، در سري بودجه           حتي هزينه . آورد  بخش بعد را فراهم مي    
 و   يگـذار   توان بـروز ضـعف در نتـايج نهـايي سياسـت             اي، مي   بودن اين بخش در هر سند و برنامه         به زيربنايي     باتوجه  
  .ها را  با سهم بيشتري ناشي از نقص در بخش اول دانست برنامه

شدة علم ازجمله منابعي است كه تصويري از وضعيت موجود علم در              هاي روزآمد     سنجي و نقشه    هاي علم   پژوهش
اد توسعة   وتحليل وضعيت موجود، براي تدوين اسن       توانند بخش تجزيه      خوبي مي   ها، به   اين پژوهش . كند  كشور ارائه مي  

  ريزي توسعة علم در  گذاري و برنامه حساسيت اين بخش در هريك از اسناد سياست. علم در كشور را پشتيباني كنند
                                                 
1 . Bibliographic coupling 
2 . Co-citation 
3. Longitunal coupling  
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  )8، 2003برنر، چن، بوياك، (برداري علم  گانة نقشه مراحل شش: 2جدول شمارة 
 پارامترها، منابع استخراج داده و روش تحليل مراحل فرعي مراحل اصلي

 ) در(وجوها  جست
ISI   

INSPEC 
EngIndex 

Medline 

ResearchIndex  
Patents 

 اج دادهاستخر. 1 و غيره 

 ها  بر اساس اصطالح بر اساس استناد  گسترش

 هاي مشترك انتخاب واحد تحليل. 2
  نشريه

 مدرك 

  نويسنده 
 اصطالح 

 بسامدها/ تعداد 

  )ها ون اصطالحهمچ (2ها خصيصه
 Author Citations 

Co-citation  
 بر اساس سال  

  1اه سنجه. 3

 بر اساس تعداد  ها  آستانه

   3بندي درجه
 )ماتريس واحد به واحد(

  استناد مستقيم
Co-citation 

  4 تركيبياتصال

   6اصطالح هم/ 5واژه هم
  7رده هم

   8بردار
واحد بر اساس ماتريس (

 )خصيصه

  )ها اصطالح/ ها هواژ (9برداري-مدل فضا
 Singularشامل ) ها اصطالح/ها واژه (10تحليل معنايي پنهان

Value Decomp (SVD)  

 شباهت. 4

  پيرسون روي هريك از موارد باال  R )در صورت تمايل(همبستگي 

 تقليل ابعاد

Eigenvector/Eigenvalue Solution  
 13هاي اصلي  و تحليل مؤلفه12تحليل عاملي

 14گذاري چندوجهي مقياس
PathFinder Network (PFNet) 

  و غيره  SOM, ET-maps شامل 15هاي خودتنظيم نقشه

   اي تحليل خوشه

طرح
 

بندي 
  

)
ت و  انتصاب را انجام مي

ك كد، هر دو مرحلة شباه
ب ي

اغل
 

دهد
(  

11انتصاب. 5

 بندي  درجه
   16بندي صفحه مثلث

   17تعيين برآيند نيرو

 تعامل

  مرور
 18بندي قاب

  19نمايي درشت

   20كردن تصفيه
  21جستار

  بنا به نياز 22تفصيل
 نمايش. 6

  تحليل 

  
                                                 
1 . Scalar    2. Ordination 
3. Scalar     4. Combined linkage 
5. Co-word    6. Co-term 
7. Co-classification   8. Vector 
9. Vector Space Model   10. Latent Semantic Analysis 
11. Attributes    12. Factor Analysis (FA) 
13. Principle Components Analysis (PCA) 14. Multi-dimentional Scaling (MDS) 
15. Self-organizing Maps (SOM)  16. Triangulation 
17. Force_directed Placement (FDP) 18. Pan 
19. Zoom    20. Filter 
21. Query    22. Detail 
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رو،   شـده در ايـن زمينـه را از نظـر دور ندارنـد؛ از ايـن                  هاي انجـام    گذاران، نتايج پژوهش    كند سياست   كشور ايجاب مي  
هـاي روزآمـد شـدة علـم نيازمنـد           سـنجي و نقـشه      هاي علم   ريزان علم همواره به نتايج پژوهش       گذاران و برنامه    سياست

هـاي بهينـة توسـعة علـم در           ريزي  هاي صحيح و برنامه     گذاري  ها كه در سياست     گونه پژوهش   هاي اين   يافته. خواهند بود 
به همين لحاظ، تشويق پژوهـشگران      . كشور كاربرد دارد، باعث هدررفت كمتر منابع انساني، طبيعي و مالي خواهد شد            

كنـد    هاي مختلف علم كمك مي      هايي كه به شناخت عرصه      هاي هدفمند براي انجام پژوهش      گذاري  اين عرصه و سرمايه   
  . ناپذير براي كشور است ضرورتي اجتناب

نظـر    بـه . هاي مختلف علم در كشور انجـام شـده اسـت            شماري پژوهش براي شناخت عرصه      تاكنون تعداد انگشت  
ها بازنمون تصويري ارائه      عات معدودي شناسايي و براي آن     رسد از پازل بزرگ علم كشور با قطعات متعدد، تنها قط            مي

هاي علم در هر مقوله موضوعي در پيوند با يكديگر تصوير كلي از وضعيت موجـود علـم    كه نقشه  ازآنجايي. شده است 
راه بـا   هاي موضوعي، همـ     ها با رويكرد جامع و دربرگيرندة تمام مقوله         گونه پژوهش   كند، انجام اين    در كشور را ارائه مي    

داد پژوهشگران،    آوردن برون   دست  در رويكرد خرد نيز رسم نقشه براي به       . تمام انواع منابع اطالعات علمي الزامي است      
كار رفته در اين عرصه در كـشور          افزارهاي به   ها و نرم    ها، نظريه   روش. يافتن افراد و توليدات علمي اثرگذار الزامي است       

مرز بودن علم طبيعي      به بدون     اين ويژگي باتوجه    . ر خارج از كشور اتكاي كامل دارد      شده د   هاي انجام   ايران، به پژوهش  
گـرا بـه رويكـرد        شده در داخـل كـشور، غلبـة رويكـرد تكنيـك             هاي انجام   است؛ ولي بايد توجه داشت كه در پژوهش       

ته كتابـداري و    به ظرفيت غني كشور ايـران مربـوط بـه اعـضاي هيئـت علمـي رشـ                   با توجه   . محور مشهود است    نظريه
هـا    هاي موجود به عرصة بسط نظريـه        جويي از تكنيك    رود كه پژوهشگران اين حوزه، ضمن بهره        رساني، توقع مي    اطالع

اي از رسـم      با چنين رويكردي، در اين مقاله پيشينه      . سنجي و رسم نقشه وارد شوند       هاي تحليل استنادي و علم      در حوزه 
عنوان راهنمايي در يـافتن منـابع، افـراد شـاخص،      هايي به چنين پژوهش ر انجام ايننقشه در جهان و ايران ارائه شد تا د  

  . افزارها مورد استفاده قرار گيرد ها و نرم ها، روش نظريه

 منابع

تحليـل اسـتنادي و ترسـيم نقـشة علمـي           ). 1392. (اخوتي، مريم، صادقي، حليمه، طالبيان، علي و بانـشي، محمدرضـا          
علـوم  (شناسـي     فـصلنامة دانـش   . 2011 تا   1993از سال   » پايگاه وب او ساينس   «رساني در     عمطالعات كتابداري و اطال   

 . 22-9،  )21 (6. رساني و فناوري اطالعات كتابداري و اطالع

دانـشگاه فردوسـي    : مشهد). اهللا فتاحي مترجم    اسداهللا آزاد و رحمت   . (مفاهيم بازيابي اطالعات  ). 1378(پائو، ميراندا لي    
 . ة چاپ و انتشاراتمشهد، مؤسس

نگاشتي توليدات علمي كـشاورزي در        تحليل استنادي و ترسيم نقشة تاريخ     ). 1388(زاده، ميترا و عصاره، فريده        پشوتني
 . 52-23، )1 (25.  علوم و فناوري اطالعات. 2008 تا 2000هاي  نماية استنادي علوم در سال

. اي اسـتنادي    مطالعـه : رسـاني   اي كتابداري و اطالع     رشته  ي و بين  ا  رشته  روابط درون ). 1379(جمالي مهموئي، حميدرضا    
 .  75-62، )3 (11. فصلنامه كتاب

دادهـاي علمـي نويـسندگان تأثيرگـذار در حـوزة             سنجي بـرون    مطالعة علم   ) 1390(پور، افشين و عصاره، فريده        حمدي
مديريت . 1999-2008هاي  در سالسازي ساختار علمي اين حوزه   و ديداريMultiple Sclerosis (MS)بيماري 

 . 649-661، )5 (8. اطالعات سالمت
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 . 21-3، )3 (7. كتابداري و اطالع رساني. پارادايم و بازيابي اطالعات). 1383(داورپناه، محمدرضا 

 نگاشتي مهندسي ايـران بـر       نقشة علم ). 1389(سهرابي، مظفر، عصاره، فريده و مولوي، حسين          پور، نفيسه، چشمه    دهقان
 .166-147، )29 (8. شناسي اطالع. 2008-1990هاي  مبناي نمايه استنادي علوم طي سال

. اندازي بر مبـاني نظـري مـصورسازي حـوزة دانـش             چشم). 1390(نيا، فاطمه     زوارقي، رسول، فدايي، غالمرضا و فهيم     
 .37-13، )57 (45. رساني دانشگاهي تحقيقات كتابداري و اطالع

اسـتنادي    ترسيم و تحليل نقشة علمي پزشـكي ايـران بـا اسـتفاده از روش هـم                ). 1392(نجال  شكفته، مريم و حريري،     
 .59-53، )51 (16. مديريت سالمت. موضوعي و معيارهاي تحليل شبكه اجتماعي

ترسـيم نقـشة علـم مـديريت شـهري بـر مبنـاي              ). 1390(عابدي جعفري، حسن، ابويي اردكان، محمد و آقازاده، فتاح          
 .148-131، )7 (3 .مديريت دولتي .).آي. اس. آي( موضوعي پايگاه استنادي علوم هاي بندي طبقه

شناسـي ترسـيم      روش). 1390(ده، فتاح و دلبري راغب، فاطمه         عابدي جعفري، حسن، ابويي اردكان، محمد، آقازاده ده       
 .69-53، )66 (17. شناسي علوم انساني روش. مطالعة موردي ترسيم نقشة علم مديريت دولتي: هاي علم نقشه

ترسيم نقشة علم ادارة امور ). 1390(اصغر، اميري، مجتبي و دلبري راغب، فاطمه  عابدي جعفري، حسن، پورعزّت، علي    
 .148-127، )6 (3. مديريت دولتي. ISIبر مبناي مقاالت موجود در ) مديريت دولتي(عمومي 

رسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسـي        بر). 1390(اهللا، دانش، فرشيد، و سهيلي، فرامرز         فتاحي، رحمت 
. با هدف ترسـيم نقـشة علـم ايـن دانـشگاه     ) Web of Science( در وبگاه علوم 1990-2010هاي  مشهد در سال

 .196-175، )1 (1، رساني پژوهشنامه كتابداري و اطالع

 .29-25، 44. رهيافت. سنجي خوداستنادي و كاربرد آن در مطالعات علم). 1388(كوشا، كيوان 

ميرجليلـي،  . 14-10. ص: 43شـماره   . مجلـه رهيافـت   . هـاي سـاختاري علـوم     مفهوم نقـشه  ). 1387(محمدي، احسان   
 نـشرية برتـر حـوزه       20نگاري مقاالت      تاريخ  سنجي و ترسيم نقشة     مطالعة علم ). 1391(سيدحسن و عصاره، فريده     

  .   75-89، )1 (9. المتمديريت اطالعات س. 2000-2008هاي  ژنتيك و وراثت در سال
Borner, K. (2010). Atlas of science: visualizing what we know. Retrieved from netLibrary: 

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/defult.asp?tlype=2&tid=12344  [7 October 2010]. 

Borner, Katy, Chen, Chaomei & Boyack, Kevin W. (2003). Visualizing knowledge domains. In 
Blase Cronin (Ed.), Annual review of information science & technology. (Vol. 37, pp. 179-
255). Medford, Nj: Information Today, Inc. & American society for information science and 
technology. 

Boyack, Kevin W., Klavans, Richard & Borner, Katy (2005). Mapping the backbone of science. 
Scientometrics. 64 (3), 351-379. 

Case, D. O. & Higgins, G. M. (2000) How can we investigate citation behavior: A study of rea-
sons for citing literature in communication. Journal of the American Society for Information 
Science, 51, 635-645.  

Chen, C., Carr, L. (1999). Trailblazing the literature of hypertext: an author cocitation analysis 
(1989-1998). Proceeding of the 10th ACM conference on hypertext (Hypertext 99). 

Dastidar, P. G. & Ramachandran, S. (2008). Intellectual structure of Antractic science: a 25 
years analysis. Scientometrics, 77: 389-414. 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

  اهللا فتاحي نرگس زندي روان، محمدرضا داورپناه، رحمت  

 
  
75

دوفصلنامه
 علمي

-
 پژوهشي

 دانشگاه شاهد
 /

دوره 
2 /

شماره 
1 /

بهار و تابستان 
1395

) 
پياپي 

3(
  پژوهش
 

نامه علم
 

سنجي
 

Ding, Y., Chowdhury & foo, S. (1999). Mapping intellectual structure of information retrieval: 
an author cocitation analysis, 1987-1997. Journal of information science, 25: 67-78. 

Doyle, L. B. (1961). Semantic road maps for literature search. Journal of the association for 
computing machinery. 8(4): 553-578. 

Garfield, E. (1963). Citation index in sociological and historical research. American documenta-
tion. 14, 289-291. 

Garfield, E., Malin, M.V. & Small, Henry (1978). Citation data as science indicators. In Ed. by 
Y. Elkana et al, Toward a metric of science: the advent of science indicators. (pp. 179-207).  
New York: John Wiley. 

Garfield, Eugene (1979). Citation indexing: Its theory and application in science, technology 
and humanities. New York: Wiley. 

Garfield, Eugene (1998). Mapping the world of science. Philadelphia: Scientist. Retrieved from 
netLibrary: http://www.garfeild.library.upenn.edu/papers/mapsciworld.html 

Glanzel, Wolfgang, and et al (2005). A Concise review on the role of  author self- citations in 
information science, bibliometrics and science policy. Retrieved from netLibrary: 
www.cais-acsi.ca/proceedings/2005/glanzel_2_2005.pdf  [8 March 2006] 

Hjorland, B. (1997). Information seeking and subject representation: an activity-theoretical ap-
proach to information science. Santa Barbara: Greenwood Press. 

Ingwersen, P., Larsen, B. & Noyons, E. (2001). Mapping national research profiles in social 
science disciplines. Journal of documentation. 57 (6), 715-740. 

Kessler, M., (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. American documenta-
tion, 14: 10-25. 

Kreuzman, H. (2001). A co-citaion analysis of representative authors in philosophy: examining 
the relationship between epistemologists and philosophers of science. Scientometrics, 
51(3):525-539. 

Leydesdorff, L. (1987). Variouse method for the mapping of science. Scientometrices. 11(5-6), 
295-324. 

Leydesdorff, L. (1998). Theories of citation. Scientometrics, 43(1), 5-25. Retrieved from netLi-
brary: http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/citation/html [17 Apr 2009] 

Lin, Tsai-yoan, Wang, Yi-Chou, Tsai & Chung-Lin (2010). Trending and mapping the intellec-
tual structure of social behaviorstudies: a study of the social behavior and personality jour-
nal. Social behavior and personality, 38(9): 1229-1242. 

Lucio-Arias, Daina & Leydesdorff, Leot (2008). Main- Path analysis and path-dependent transi-
tions in HisCiteTm-based historiograms. Journal of American society for information sci-
ence. 59: 1948-1962. 

Maccain, k. W.(2010). Core journal literatures and persistent research themes in an emerging 
interdisciplinary field: exploring the literature of evolutionary developmental biology. Jour-
nal of informetrics. (4): 157-165. 

Marco, C., Kroon, F. & Mercer, R. (2006). Using hedges to classify citations in scientific arti-
cles. In Shanahan, J, Q, Y, Wiebe J. Dordrecht (Eds.), Computing Attitude and Affect in 
Text: Theories and Applications (Vol. 20, pp. 247-263). Netherlands: Springer. 

Merton, R. K. (2000). On the Garfield input to the sociology of science: a retrospective college. 
In B. Cronin and H. B. Atkins (Eds.). The web of Knowledge: a festschrift in honor of 
Eugene Garfield. New Jersey: Information Today. 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 

  شناسي آن  علم و روش مروري بر رسم نقشة
 

  
  
76

دوفصلنامه
 علمي

-
 پژوهشي

 دانشگاه شاهد
/

 دوره 
2 /

شماره 
1 /

بهار و تابستان 
1395

) 
پياپي 

3(
  پژوهش
 

نامه علم
 

سنجي
 

Moya-Anegon, Felix and et all (2004). A new technique for building maps of large scientific 
domains based on the cocitation of classes and categories. Scientometrics. 61 (1), 129-145. 

Nerur, S. P, Rasheed, A. A. & Natarajan, Vivek. (2008). The Intellectual structure of the strate-
gic management, field: an author co-citation analysis. Strategic management journal. (336), 
319-336 

Noyons, E. C. M. (1999). Bibliometric mapping as a science policy and research management 
tool. DSWO Press: Leiden University. 

Noyons, E. & Van Raan (1999). Integrating research performance analysis and science map-
ping. Scientometrics, 591-604 

Osareh, F. & Maccain, k. W. (2008). The Structure of Iranian chemistry research, 1990-2006: 
an author cocitation analysis .Journal of the American society for information science, 59 
(13), 2146-2155. 

Otlet, P. (1918). Transformations inn bibliographical apparatus of the sciences. The interna-
tional organization and dessimination of knowledge: selected essays of Paul Otlet. Philadel-
phia: Elsevier.Paisley, J. W. (1989). Bibliometrics, scholarly communication and communi-
cation research. Communication research. 16(5): 701-717. 

Price, D. J. de Solla (1963). Big science, Little science. New York: Columbia University Press. 

Ranganathan, S. R. (1974). Proceeding of the ASLIB’s annual conference. Great Britain: Leam-
ington Spa. 

Reid, E. F. & Chen, H. (2007). Mapping the contemporary terrorism research domain. Interna-
tional journal of human-computer studies, 65: 42-56. 

Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an over-
view. Libri, 42 (2): 75-98.  

Small, Henry (1997). Update on science mapping: creating large document space. Scientomet-
rics. 38 (2), 275-293. 

Small, Henry (1999a). Visualizing science by citation mapping. Journal of American society for 
information science. 50 (9): 799-813. 

Small, Henry (1999b). ASIS Award of Merit on the shoulders of giants. Bulletin of the Ameri-
can Society for Information Science, 25(2), 1-5. 

Small, Henry (2000). Passage through science: crossing disciplinary boundaries. Library trend. 
72-108 . 

Tsai, Ming-yueh, Xu, Hong & Wu, Chia-wen. (2003). Author co-citation analysis of semicon-
ductor literature. Scientometrics, 58: 529-545. 

Zhao, D. & Stortmann, A. (2010). Intellectual structure of stem cell research: a comprehensive 
author co-citation analysis of a highly collaborative and multidisciplinary field. Scientomet-
rics, 87: 115-131. 

  

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

