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  هاي علم ترسيم نقشهمدل فرايندي 
  

  حسن عابدي جعفري 
  محمدابويي اردكان
   *فتاح آقازاده ده ده

  
  ∗چكيده

مقاله، آشنايي با فرايند منطقـي  اين هدف از نگارش 
در اين مقالـه ابتـدا بـا    . استاي علم ه ترسيم نقشه

 زةهـاي علـم در حـو    روشن كـردن جايگـاه نقشـه   
هاي علم،  جي و با تشريح كاربرد ترسيم نقشهسن علم

هاي هاي علم و نقشه ترسيم نقشه ةبه بررسي پيشين
. موضوعي علوم در ايران و جهان پرداخته شده است

هـاي   هاي ترسيم نقشه سپس به تشريح فرايند و گام
 واحـدهاي  تعريف -2داده  استخراج -1:علوم شامل

 هـاي  شـباهت  ةمحاسب -4شاخص  انتخاب -3آناليز 
 نتيجـه  از اسـتفاده  -6بنـدي   دسته -5واحدها  بين
ـ  پرداختـه  هـا  داده تفسير و كردن آناليز براي  دهش
   .است

علـم، مصورسـازي   نجي، نقشهس علم :كليدي واژگان
 اي تشكيل دهنده علومهمفاهيم، واحد

  
  مقدمه

دانـش علـم سـنجي    هاي علم منبعث از موضوع نقشه
 و آمـــاري هـــاي روش از، علـــم ســـنجي در. اســـت
 علوم توسعة و رشد معيارهاي تعيين براي گيري اندازه

 مختلـف  جوامع در آن تأثير و، آنان گسترش سطوح و
 عنوان با معموالً اصطالح اين. شود مي استفاده، بشري

 بـرده  كـار  به تكنولوژي و علم مورد در كمي مطالعات
گوپتا، علم سـنجي علمـي    سنبنا به تعريف . شود مي

                                                                            
ــران    .  ∗ ــگاه ته ــهري دانش ــديريت ش ــد م ــناس ارش ــ  -كارش ــت الكترونيك : يپس

Fattah.aghazadeh@gmail.com 

 مطلب هر پيشرفت آخرين كمي است كه به ارزشيابي
 مســتمر گســترش در ثرمــؤ عوامــل و بنيــادي علمــي

ــت ــاي فعاليـ ــاتي هـ ــ آن در تحقيقـ ــاص ةزمينـ  خـ
 شـــاخه از بخشـــي ســـنجي علـــم .]1[پـــردازد مـــي
 علمي سازي سياست براي كهاست  علم شناسي جامعه

ــه ــرده كــار ب  كمــي مطالعــات شــامل و شــود مــي ب
 برخي در و است انتشارات ميان در، علمي هاي فعاليت
  .]2[دارد اشتراكاتي سنجي كتاب با هاحوزه

ســه موضــوع در  "1نــاگ پــاول"مطــابق بــا مطالعــات 
 :مطالعات علم سنجي پيگيري شده است

ــنجي و سياســـت علـــم .1 ــاي علمـــي سـ  و هـ
هــاي  و حــوزه هــا شــامل روش(تكنولــوژيكي 

  )سنجي علم
شـامل كارهـاي   (هـاي علـم    ساختار و پويايي .2

  )المللي دانشمندان هاي بين فردي تا همكاري
  .]2[اي علوم هاي منطقه جنبه .3

هـاي   موضـوع بنـدي فـوق يكـي از     بر اساس طبقه
بـه  . استسنجي مطالعه ساختار علم و پويايي آن  علم

اول بـراي كـل دانـش و در    ة اين مفهوم كـه در درجـ  
هاي مختلف ساختار  بعدي براي هريك از رشته ةدرج

بـه بيـان   . وندشـ  هاي تخصصـي مشـخص مـي   و حوزه
هــاي مختلــف   رشــته عــةتــر، بعــد از مطال  ســاده
) زمـاني خـاص   ةو يا در بـاز ( كنونهايي كه تا سرفصل

در آن رشته به آن پرداخته شده و حجم مطالعـات در  
هـا بـه صـورت     هر سرفصل و ارتباط بين اين سرفصل

                                                                            
1 . Nagpaul 
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ها و فنون رياضي و آماري بـه   ي و بر مبناي روشعلم
هـاي   در همـين راسـتا نقشـه   . شوند روشني تبيين مي

ــه تفكيــك   علمــي در قالــب شــكل هــاي گرافيكــي ب
هاي مختلف علوم و نمايش ارتباطات بين آنها به  ه حوز

علمـي   نقشـه . كنند درك ساختارهاي علوم كمك مي
 حـوزه  يـك  انتشـارات  تحليل و تجزيه از است عبارت
 از كلـي  يك نگـرش  ترسيم و زواياي متفاوت از علمي

اين نقشه و ترسيم سـير تغييـر و    حوزه كه بر پايه نآ
 را نزديكي كمترين و بيشترين كه هايي حوزه تحوالت،

ـ  شـوند  مي هم متمايز از دارند  ن ترتيـب، هـر  ه ايـ و ب
 هر هايردهزير بين ارتباط و ها ويژگي بر افزون كاربر،
 مؤسسـات  و افراد تأثيرگذارترين تواند مي علم از حوزه

. نمايـد  خـاص مشـخص   حوزه آن در را نيز تحقيقاتي
علمي، شناسايي نقـاطي از دانـش   ة هدف از تهيه نقش

مربوط به خود را  ةاست كه به اصطالح بحث داغ حوز
هاي داغ  فعاليت بيشتري  در حوزه. كنند گيري مي پي

ورت دو بعدي و يا ها به ص نقشه. [22] گيرد صورت مي
 .كشند ة خاصي از علم را به تصوير ميسه بعدي حوز

 هاي گويي به سؤال صدد پاسخها در واقع در اين نقشه 
 :]3[هستندزير 

علوم  ةساختار واحدهاي تشكيل دهند .1
  چگونه است؟

اين واحدها چگونه به هم مرتبط  .2
 شوند؟ مي

ــايي ســاختار واحــدهاي   .3 ــرو ه چــه ني
ارتباط بين آنهـا  تشكيل دهنده علم و 

 كنند؟ را تعيين مي
ساختارهاي علمي چگونه در طول  .4

زمان در مقياس خرد و كالن تغيير 
   كنند؟ مي

ها به در ساختار علوم، بعضي ارتباطات و پديده
صورت انتزاعي براي ذهن قابل درك است، در صورتي 
كه همين روابط  به صورت مادي براي چشم ملموس 

ساني در تالشند كه ر ة اطالعپژوهشگران حوز. نيستند
هاي نامرئي موجود در ساختار علم را  روابط و پديده

و با زبان گرافيكي به صورت چند بعدي كرده كشف 
-در نقشه .]4[هاي علمي ترسيم نماينددر قالب نقشه

هاي موضوعي كه با هم ارتباط هاي علم حوزه
هايي كه نزديكتر و حوزه ةبيشتري دارند در فاصل

بيشتر نمايش داده  ةط كمتري دارند در فاصلارتبا
قابل ذكر اين است كه در ترسيم  ةنكت .]5[شوند مي

ه به عنوان يك مفهوم تنها به هاي علمي، نقشنقشه
گردد، بلكه گوياي فنون هاي ترسيم شده بر نمي بخش

به اعتقاد برخي . ]4[تجزيه و تحليل نيز هست
هاي سازي سه بعدي از رشتهدانشمندان تصوير

تر و بهتر در خصوص  مختلف علمي به ادراك سريع
ها به نقشه. ]6[كند  دانش مورد نظر كمك مي

هاي هاي مختلف و در سطوح متعدد، در حوزه روش
مكاني و زماني متفاوت و بر اساس مستندات مختلف 

  . ترسيم مي شوند
  

  هاي علمي تاريخچه ترسيم نقشه
هاي علم نقشهها در خصوص ترسيم  از اولين تالش

بندي ده توان به مطالعات اتلت در خصوص طبقه مي
 اين در اصل اشاره كرد، مهمترين 1دهي ديويي

 پايه بر بندي رده اجزاي كه است اين بندي رده
پايه است و نه بر  يافته نظام بشري دانش هاي رشته

تواند  بندي ديويي مي موضوع، او متوجه شد كه طبقه
هاي مختلف علوم به كار علمي از حوزه ةبه عنوان نقش

هاي علم  ها براي ترسيم نقشه از ديگر تالش .]7[رود
براي  ،1939توان به مطالعات برنال در سال  مي

كلي علم اشاره داشت، فيزيكدان و  ةترسيم اولين نقش
يكي از  ،1939مورخ مشهور علم، جان برنال، در سال 

با ورود  .]8[كردهاي علم جهان را ترسيم اولين نقشه

                                                                            
1.Dewey  
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به  1هاي شخصي، دويلهوتريشدن كامپگير و همه
هاي شخصي براي تدوين تشريح امكانات كامپيوتر

هاي  روش ،1961هاي علم پرداخت و در سال نقشه
هاي علم با استفاده از اين ابزار جديد را ترسيم نقشه

گارفيلد روش  ،1963در سال  .]9[مد نظر قرار داد 
بر اساس تحليل استنادي  علم راهاي ترسيم نقشه

ها براي ترسيم  از ديگر تالش. ]10[تشريح كرد 
اساس تحليل استنادي  هاي مختلف علوم برحوزه

است  DNA ةتاريخ مطالعات در زمين ةترسيم نقش
 60 ةسال پيش در اوايل ده 40كه تقريباً حدود 

، همان 2پس از اين تالش درك پرايس .انجام شد
مطالعات كالسيكش تحت عنوان اطالعات را در 

 اخيراً. ]11[كار برد  به 3»هاي علمينگاشت شبكه«
هاي هاي بسيار متنوع و نويني در ترسيم نقشه روش

از آن جمله  ،]12[علم مورد استفاده قرار گرفت
هاي مبتني بر هم رخدادي واژگان توان به تحليل مي

  . ]13[هاي علم اشاره كرددر ترسيم نقشه
هاي مشترك علمي، مرز 4سازي تصويريدر 

هاي خاص علمي و ارتباطات اين مرزها باعث  حوزه
شود كه كاربران بتوانند بر مبناي يك الگوي  مي

د و ادبيات تحقيق علمي را مورها  نوشتهتصويري 
هاي سازي حوزه هدف از تصويري. كاوش قرار دهند

كردن مرزهاي ارتباطات  مختلف علوم، مشخص
و متون و ها  نوشتهبه عنوان بازتابي از  مختلف علمي

دنباله ( هاي علمي، و مسيرهاي استنادي تالش
توسط مطالب منتشر شده توسط ) استنادها

در اينجا ارتباط بسيار نزديكي . ]14[استدانشمندان 
هاي علمي و آنچه هاجورلند به سازي حوزهبين تصوير

. ]15[ ناميد وجود دارد 5هاعنوان تحليل حوزه
هاي بسيار تواند تكنيك ميمصورسازي علوم 

                                                                            
1. Doyle 
2. Derek Price 
3. Mapping scientific networks 
4. visualization 
5. domain analysis 

هاي مختلف علوم به توانمندي براي تحليل حوزه
اي كه تغييرات هاي بين رشتهخصوص در حوزه

اين حوزه از . زيادي را شاهد هستند، به وجود آورد
با . شودناميده مي 6نگاريعلم، به تعبيري ديگر علم

ده مورد نگاري به صورت گسترعلم اين وجود واژة
يلد براي اولين بار واژه گارف. ]16[استفاده قرار نگرفت 

در نگاشت . را مطرح كرد 7طولي) نگاشت( سازي نقشه
ها كه به صورت زماني در طولي تعدادي از نقشه

هاي  هستند، براي شناخت پيشرفتامتداد يكديگر 
گران و  تحليل. گيرندعلمي مورد استفاده قرار مي

 جهت طولي هاياز نقشه توانندمتخصصان مي
هاي مختلف علمي و شناسايي روندها در ايجاد حوزه

  .هاي خاص بهره بگيرندروندهاي پژوهشي در حوزه
 8اولين اطلس علمي ISIمؤسسه ،1981 در سال

. كردبيوشيمي و بيولوژي ملكولي را عرضه  ةدر زمين
هاي استنادي اسناد  اين اطلس بر مبناي تحليل

هاي علمي فوق در يك سال قبل حوزهمنتشر شده در 
 9خوشه 102در اين تحليل . از آن ايجاد شده بود

ها ايجاد اين اطلس ماه. اي متمايز شناخته شدمقاله
 "SCI-Map"نرم افزار  ISI اخيراً. به طول انجاميد

را توسعه داده است كه به كاربران امكان كاوش در 
افزار قابليت  اين نرم. دهد يهاي علمي را مميان نقشه

هاي موضوعي از قبيل استفاده در بسياري از حوزه
هاي كوانتومي و ديگر فيزيك، شيمي، سيستم

هنري  ،1994به عنوان مثال در سال . ها را دارد زمينه
مطالعات  ةافزار براي ترسيم نقش از اين نرم 10اسمال

هاي افزار نقشه اين نرم. خصوص ايدز استفاده كرد در
كاربر مشخص صاصي علوم را كه توسط هاي اختحوزه

دادن نام يك نويسنده، . كند شده باشد را ترسيم مي
كاشتن يك دانه  ةيك مقاله و يا كليد واژه به منزل

                                                                            
6. scientography 
7. longitudinal mapping 
8. Atlas of Science 
9. clusters 
10. Henry Small 
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و سپس رشد نقشه با مشخص  استبراي ايجاد نقشه 
هاي كردن ارتباطات مورد نياز براي تحليل

در مطالعات اسمال براي . گيرداستنادي صورت مي هم
مطالعات ايدز، مفهوم جديد گذر از ميان  ةترسيم نقش

هاي مختلف علوم ها حوزهگذار. ]6[مطرح شد 1علوم
كنند و يك متدولوژي براي اتصال را به هم متصل مي

. آورند علمي به يك رشته ديگر را فراهم مية يك رشت
  .گويند اي ميبه اين مفهوم باروري بين رشته

هاي يا نقشه 2بشناختيهاي كتامفهوم ترسيم نقشه
مبتني بر مدارك و اسناد، با مطالعات دانشمندان 

ران توسعه و وان 3هلندي به خصوص با مطالعات نيونز
نيونز و ران متدولوژي جديدي براي . 4توسعه يافت
. شناختي به وجود آوردند هاي كتابترسيم نقشه

مبنا بود كه هر زمينه فرض اوليه آنها بر اين 
ها شناخته واژهاي از كليدموعهحقيقاتي با يك مجت
شر شده در آن حوزه با زير هر مدرك منت. شود يم

هاي اوليه شناخته ن كليدواژهاي از اي مجموعه
 هاي ها شبيه اثر انگشت اين زير مجموعه. شود مي

DNA5  با مقايسه اثر . استدر مورد آن مقاله خاص
مدرك منتشر شده در مورد دو  DNAهاي  انگشت

. هاي مدارك منتشره پي ببريم به شباهت توانيم مي
هاي بيشتري باشند،  هرچه دو مدرك داراي كليدواژه

شباهت بيشتري به هم دارند، و در اين صورت به 
. ندا تحقيقاتي ناشي شده ةاحتمال بيشتري از يك حوز

توان تصور كرد در  مي DNAبا ادامه دادن استعاره 
شد دو ها از يك سطح بيشتر با صورتي كه شباهت

مدرك منتشر شده متعلق به يك گونه از تحقيقات 
آنها اين نقشه را توسعه دادند تا بتوانند . ]17[هستند

هاي  ثير زير گروهأهاي خاص ميزان ت در حوزه
                                                                            
1. passage through science fertilization 
2. bibliometric maps 
3. cross-disciplinary 
3. Noyons 
4. Van Raan 
5. DNA fingerprints 

ال ؤموضوعي خاص را بسنجند، و بتوانند به اين س
موضوعي خاص، زمينه اساسي پاسخ دهند كه در هر 

  .اند ار گرفتهها در كدام قسمت قر زير موضوع
ة نقش تدوين براي معدودي هاي پژوهش ايران در

  توان مي كه است شده انجام خاص هايوزهح علمي 
] 18[ "ايران در تكنولوژي نانو علمي نقشه ترسيم" به
 مبناي بر شهري مديريت علم شةنق ترسيم" و

ترسيم نقشه "و همچنين  ] 19["آياسآي مستندات
  . كرد اشاره "علم مديريت دولتي

  
  يموضوع يها نقشه ميترس فرايند مفهومي

هاي موضوعي علوم به  مفهومي ترسيم  نقشه فرايند
هاي علم  مراحل اساسي كه بايد در ترسيم نقشه

صورت بگيرد اشاره دارد، در هريك از اين مراحل 
هاي مختلفي قابل استفاده است كه به  تكنيك
. شده استهاي مختلف در هر مرحله  اشاره  تكنيك

مرحله  6هاي علم شامل  فرايند اصلي ترسيم نقشه
 :]20[است

 
 ؛6استخراج داده .1
 ؛7تعريف واحد هاي تحليل .2
 ؛8انتخاب شاخص .3
 ؛9هاهاي بين واحد محاسبه شباهت .4
 ؛10بندي دسته .5
استفاده از نتايج بصري براي تحليل و تفسير  .6

.11ها داده

                                                                            
6.Data extraction  
7. Definition of unit of analysis 
8.Selection of measures  
9. Calculation of a similarity between units 
10.Ordination  
11.Use of the resulting visualization  
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اولين گام در هر فرايند نگاشت يا ترسيم  :اول مرحله
هاي  استراتژي. استمناسب  اطالعات استخراجنقشه 

جستجو در اينجا كاربرد دارند، اما مهمترين مختلف 
شوند و  هايي كه ترسيم مينكته اينكه كيفيت نقشه

شوند به صورت مستقيم  هايي كه تصويري مي حوزه
. گيرند وابسته به اطالعاتي است كه مبناي كار قرار مي

ها  توان براي ترسيم نقشه تعداد مداركي كه مي
مدرك تا چند هزار توانند از چند صد  مي ،كاربرد به

مرزبندي، در اين قسمت  ةهمچنين شيو. مدرك باشد
مرزبندي به اين معناست كه  ةشود، شيوبحث مي

مورد بررسي بر اساس هاي  مجلهو يا ها  مقاله ةداير
 ةخاص به كاررفته در آنهاست و يا شيوهاي  كلمه

  .ارجاع داده شده به آنها
  

                                                                            
1.THRESHOLDS  
2. Browse 
3. Force-directed placement (FDP) 

  

بستگي مستقيم  زيآنال يواحدها انتخاب :دوم مرحله
 به سؤالي دارد كه در صدد پاسخگويي به آن هستيم،

ها ها نوشتهترين واحدها براي ترسيم نقشه رايج
 6، نويسندگان5مدارك ،4ها مجلهعبارتند از هستند كه 
هركدام . 7گر و لغات و اصطالحات توصيف 6نويسندگان

ة مورد اي متفاوت از حوز ها جنبههركدام از اين واحد
دهد و انواع مختلف تحليل را  مطالعه را نشان مي

اي كه براي به عنوان مثال نقشه. آورد فراهم مي
از  كند تصويري كالن استفاده ميها  مجلهتحليل از 

مدارك . ]21[گذارد  علم مورد نظر را به نمايش مي
...  ها و ، سخنراني، حقوق ثبت اختراعاتها هشامل مقال

علمي  ةيك حوز ةرايجترين واحدها براي ترسيم نقش
براي اهداف مختلفي مورد  ها اين نقشه .هستند
گيرند، از قبيل جستجوي مدارك،  قرار مي استفاده

                                                                            
4. journals 
5. documents 
6. authors 
7. descriptive terms or words Maps 

 استخراج داده
تعريف

 نمايش  ترسيم انتخاب شاخصاي آناليزهواحد

  :منابع جستجو
ــاه ــاي داده  پايگــ هــ
  :از قبيل مختلف

ISI  
INSPEC  

Eng Index  
Medline  

هاي داده مربوط  پايگاه
  .به تحقيقات

هاي داده مربوط  پايگاه
  .به ثبت اختراعات

  و غيره
  :يمرزبند وهيش

  توسط ارجاعات
 ها توسط واژه

 
هـــاي انتخـــاب

  :رايج
  

  ها همجل
  مدارك
  گان نويسند

 ها واژه

  :فراواني/شمردن
ــه( هــا مشخصــه ب

عنــــوان مثــــال
  )واژگان

ــات  ارجاعـــــــ
 نويسندگان

 هم ارجاعي 
  ها سال 
 

 1آستانه
  شمارش

  دسته بندي محاسبه شباهت هاي بين واحد ها
  :تعامل

  2چرخ زدن
 درشت نمايي
 فيلتر كردن

  جووپرس
بررسي جزئيات

 آناليز كردن

 :ها  كميت
 ارجاع مستقيم

 هم ارجاعي 
 مختلط پيوندهاي 
 گان رخدادي واژه هم 
  دستگي هم 
 

 :بردارها
 مدل بردار فضايي

 نهفته معنايي تحليل
 

 ):در صورت نياز(همبستگي
ــك از  ــورد هري ــون در م روش پيرس

 موارد فوق

 
 :ابعاد كاهش

 ويــژه بــردار/ويــژه مقــدار
  هاي روش

   فاكتور آناليز
 هاي اصلي لفهؤم تحليل

  گزاري چندبعدي مقياس 
  هاي رهياب شبكه

هاي خود سازماندهي نقشه 
   كننده

  اي تحليل خوشه
 

 :كمي هاي روش
 بندي مثلث
ــ ــدايتذجايگ ــرو ه اري ني
 3شونده

  ]20[ 1هاي دانش حوزهاي ه فرايند ترسيم نقشه: 1جدول 
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، گذاري علمي گيري و سياست ها، تصميمتحليل حوزه
هاي يافته شده و همچنين مديريت علم و  ارزيابي داده

هايي است كه تحقيق در حوزه تكنولوژي و آگاهي از
  .]20[رابطه با آنها رايج شده است

هاي تكنيكي بسياري به عنوان واژه :سوم مرحله
به كار ها  مقالههاي شناسايي شباهت بين  شاخص
 "Inter"ها از پيشوندهاي شوند، اين واژه برده مي

هايي از قبيل اند، واژهساخته شده"Co"و
"intercitation"، "interdocument"، " co-

classification" ،" co-citation" و يا" co-
word"  پيشوند" Inter"  اشاره به مفهوم ارتباط

اشاره به  "Co"متقابل بين مدارك دارد و پيشوند
هركدام از . دهد درك رخ مياتصالي دارد كه در يك م

هاي فوق با توجه به اهداف پژوهش انتخاب  شاخص
 ةشيومانند مراحل قبل كه  بسته به .شوندمي
ها تعريف  ندي توسط ارجاعات و يا توسط واژهمرزب

به  ،هاي مختلفي قابل بررسي است گردد، شاخص
گان مشخص در يك مقاله و يا عنوان مثال تعداد واژ

تواند معياري براي عضويت  رخدادي واژگان مي هم
خاص باشد، و يا تعداد ارجاعات به  ةمقاله در يك حوز

تعريف آستانه نشان دهنده . يك مقاله و يا هم ارجاعي
ميزاني از شاخص مورد نظر است كه به عنوان حداقل 

اي خاص در يك تعداد براي آنكه مقاله و يا مجله
  .حوزه قرارگيرد
 )هاواحد( مدارك نيب يهاشباهت :مرحله چهارم

شود كه  محاسبه ميهاي مختلفي با روش معموالً
، 1ارتباطات ارجاعي :رايجترين آنها عبارتند از

  3.مدل بردار فضايي ،2رخدادي هاي هم شباهت

                                                                            
1. Citation linkages 
2. Co-occurrence similarities 
3. Vector Space Model 

متنوعي با  يبند دسته يهاروش :پنجم مرحله
ها موجود توجه به كاربرد هريك در ترسيم نقشه

تجزيه مقدار : ، كه مهمترين آنها عبارتند ازاست
گذاري چند  ، مقياس4تحليل عاملي بردار ويژه/ويژه

، 7اي ، تحليل خوشه6، تحليل معنايي نهفته5بعدي
  .8بندي مثلث

 از استفادهآخرين مرحله نوبت به  در :ششم مرحله
 .رسد مي بصري قالب در اطالعات نمايش فنون

سازي اطالعات  هاي مصور به تمام روش 9نمايش
شود كه در جهت جستجو و پيمايش  اطالق مي

از . باشند هاي گسترده اطالعاتي مي بخش فضااثر
هاي فيلتر  توان به انواع روش يمها  جمله اين روش

و  11هاي درشتنمايي اطالعات، انواع روش 10كردن
 از كاربران معموالً. ]20[اشاره كرد 12ديد ةتغيير زاوي

كنند و در قسمتي كه مورد  يك تصوير كلي شروع مي
به جستجوي  كنند و است تمركز ميعالقه آنها 

پردازند و همين روال را ادامه  اطالعات بيشتري مي
العات كاربران نيز به در هنگام جستجو، اط. دهند مي

آمد بودن اين فرايند بسيار كمك صحيح و كار
خاص اطالعات در  ةاگر كاربران در مورد حوز. كند مي

اشند و يا با استفاده از زبان نادقيق خوري نداشته ب
جستجوي اطالعات بپردازند، دچار  به اي محاوره

  .مشكل تشابهات لفظي خواهند شد
  
  

                                                                            
4. Factor Analysis 
5. Multidimensional Scaling 
6. Latent Semantic Analysis 
7. Cluster Analysis 
8. Triangulation 
9. Display 
10. Filtering 
11. Zooming 
12. Distortion 
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  :يريگ جهينت و يبند جمع
هـاي علـم    ين مقاله مدل فراينـدي ترسـيم نقشـه   در ا

اهميت اين فرايند  عالوه بر .  مورد بررسي قرار گرفت
پژوهشـگران بـراي طراحـي     توانـد راهنمـاي  اينكه مي

كه با اسـتفاده  هاي علم باشد، از اين جهت است  نقشه
ــه شــده در هريــك از مراحــل و  از تكنيــك هــاي ارائ
ــي ــوريتم طراح ــايالگ ــامپيوتري ه ــي ك ــه م ــوان ب ت

هـاي  واژههاي كاربردي دست يافت كـه كليـد  افزار نرم
اي خــاص و آدرس اينترنتــي بانــك اطالعــاتي رشــته

لـم مـورد   ع ةخاصي را به عنوان ورودي بگيرد و نقشـ 
توانـد بـه عنـوان     علم مـي  هاي نقشه. نظر را  ارائه كند

رويكردي علمي بـراي تـدوين دوره، مشـخص كـردن     
علمي خاصي و مطالعـات تطبيقـي    ةوضع موجود رشت
  .به كار گرفته شود
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