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.1مقدمه 

در سالهای اخیر ،عالقه وافری به ترسیم ساختار قلمروهای دانش ایجاد شده است [ .]9یکی
از مهمترین روشهای ترسیم حوزههای دانش ،ترسیم نقشههای علم است .نقشه علم بازنمایی
تصویری روابط بین قلمروهای مختلف دانش است .نقشههای دقیق علم به درک نحوه
ساختاریابی و تکوین قلمروهای دانش کمک میکنند [ .]91نگاشت قلمروهای دانش حوزه نسبتاً
جدیدی از علم است که هدفش به تصویر کشیدن ،کاوش ،تحلیل ،طبقهبندی و نمایش دانش
است [ .]93هنگامیکه به بررسی یک قلمرو علمی خاص یا روابط موجود میان روندهای
تحقیقاتی ،محققان ،سازمانها ،کشورها و مواردی از این دست در درون آن قلمرو علمی عالقه
وجود داشته باشد ،نقشههای علم میتوانند به نمایش این روابط کمک کنند [.]1
ترسیم نقشه علم ،بهویژه در حوزههای نسبتاً جدید دانش ،میتواند با به تصویر کشیدن
ارتباطات آن حوزه با سایر قلمروهای علم ،نقش مؤثری در آگاهی از ساختار درونی و تعامالت
بیرونی آن حوزه ایفا کند .در همین راستا ،پژوهش حاضر با ترسیم نقشه علم حوزه تحقیق در
عملیات نرم که قلمروی جدیدی محسوب میشود ،میتواند در شناسایی جایگاه این حوزه و
روابط آن با سایر قلمروهای دانش سهمی داشته باشد.
تحقیق در عملیات ( )ORدانشی است که هدفش تحلیل مسائل پیچیده و کمک به
تصمیم گیرندگان برای یافتن بهترین وسیله درجهت برخی اهداف است؛ اما از آنجا که همه
مسائل واقعی فراروی تصمیمگیرندگان را نمیتوان درقالب متدولوژیهای سنتی تحقیق در
عملیات مدلسازی و تحلیل کرد و با توجه به گسترده و پیچیدهتر شدن طیف مسائل
تصمیمگیری ،شاخهای نوپا در تحقیق در عملیات شکل گرفته و مطرح شده است که تحقیق در
عملیات نرم ( 6)SORنام دارد .تحقیق در عملیات نرم ،برخالف دیدگاه سخت و سنتی ،از
روشهای کیفی و تفسیری برای تفسیر ،تعریف و بررسی جوانب مختلف مسأله مورد بررسی
استفاده میکند .متدولوژیهای تحقیق در عملیات نرم ،باعث بحث ،یادگیری و درک و فهم
میشوند و این درک و فهم را درجهت پیشبرد حل مسأله بهکار میگیرند [.]61
9
با توجه به نوپا بودن تحقیق در عملیات نرم درمقایسه با تحقیق در عملیات سخت ()HOR
و بهویژه جدید بودن این مفهوم در فضای آکادمیک کشور ،بررسی ارتباط میان این حوزه و سایر
قلمروهای دانش و گشوده شدن افقهای کاربرد مفاهیم موجود در این رشته بهنظر مهم است.
یکی از روشهای تعیین میزان و نحوه ارتباط یک قلمرو دانش با سایر قلمروها ،ترسیم نقشه
علمی آن برمبنای پایگاههای اطالعات علمی است .در همین راستا ،هدف از بررسی حاضر،

)1. Soft Operations Research (SOR
)2. Hard Operations Research (HOR
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مشخص کردن حوزهها و قلمروهای دانش مرتبط با تحقیق در عملیات نرم از طریق ترسیم نقشه
علمی این حوزه از دانش است.
با توجه به نوپا بودن موضوع تحقیق در عملیات نرم و توجه اخیر صاحبنظران و محققان
تحقیق در عملیات به این حوزه ،هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی وضعیت رویآوری
دانشمندان بینالمللی به تحقیق در عملیات نرم و تعیین قلمروهای علمی است که از تحقیق در
عملیات نرم در آنها استفاده شده است؛ به عبارت دیگر ،ترسیم نقشه علم تحقیق در عملیات نرم
با توجه به پایگاه استنادی  ،ISIبازنمایی گرافیکی از جایگاه این حوزه از دانش بهدست میدهد
که با توجه به آن میتوان کاربردهای تحقیق در عملیات نرم و طرح آن را در سایر حوزههای
دانش بررسی و ظرفیتهای بهکارگیری آن را دقیقتر شناخت.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

تحقیق در عملیات نرم ( .)SORتحقیق در عملیات نرم یا روشهای ساختاردهی مسأله
( 6)PSMرویکردی سیستمی برای مواجهه با موقعیتهای مسألهزا است .این رویکرد چارچوبی
برای مدیریت و اداره مسائل بدساختاریافته یا مسائلی که بهراحتی قابل کمّی شدن نیستند (به
عبارتی مسائل آشفتهای که ارائه تعریف رسمی از آنها امکانپذیر نیست) ارائه میکند [.]1
روشهای تحقیق در عملیات نرم ،برخالف روشهای تحقیق در عملیات سخت که تنها درپی
حل مسائل هستند ،مسائل را ساختاردهی میکنند .تحقیق در عملیات نرم عمدتاً از روشهای
کیفی ،عقالیی ،عینی و ساختاریافته برای تفسیر ،تعریف و کشف دیدگاههای مختلف در یک
سازمان استفاده میکند و به مسائل آن با نگاه ژرفتری مینگرد .این روش به ایجاد مذاکره،
یادگیری و درنهایت درک بیشتر منجر میشود و از این ادراکات حاصلشده برای بهبود شرایط
مسائل پیچیده استفاده میکند؛ به همین دلیل ،از روشهای تحقیق در عملیات نرم بهعنوان
«روشهای ساختاردهی مسأله» نام برده میشود []91؛ به عبارت دیگر ،روشهای تحقیق در
عملیات نرم برخالف «رویکردهای پژوهشی »9که هدفشان مواجهه با زمینه یا محیطی است که
آشفتگی در آنها اتفاق افتاده ،درپی بهبود سیستمی از مسائل یا آشفتگیها هستند و میکوشند
که بهجای حل مسائل ،آنها را کمتر کنند و تسکین دهند [.]3
مینگرز ( )9166معتقد است که در دهههای  6311و  6311میالدی ،پس از حدوداً سه دهه
سلطه روشهای ریاضی در تحقیق در عملیات ،توجه متخصصان به مسائل اجتماعی جلب شد و
با طرح انتقاداتی ازسوی چرچمن و ایکاف درخصوص محدودیتهای تحقیق در عملیات رایج
برای صورتبندی و مواجهه با این نوع مسائل ،بهتدریج تحقیق در عملیات نرم شکل گرفت .از
1. Problem Structuring Methods
2. Research Approach
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آن زمان به بعد ،تحقیق در عملیات نرم ( )SORجایگاه خود را بهعنوان بخشی از تحقیق در
عملیات ،بهویژه در انگلستان که خاستگاه این علم است ،پیدا کرده و به برنامههای درسی،
پژوهشی و مشاورهای راه یافته است.
فارستر ( )6331با تمایزی که بین مسائل ایستا و پویا قائل میشود ،معتقد است که تحقیق در
عملیات نرم ،در موقعیتهای پویا کاربرد دارد؛ موقعیتهایی که در آنها ،تحقیق در عملیات
سخت یا کالسیک از پرداختن به مسائلی نظیر منافع مدیران و یا سیاستمداران ناتوان است.
بهباور حامیان و عامالن تحقیق در عملیات نرم ،تفاوت سیستمهای اجتماعی با سیستمهای
فیزیکی ،پیچیدگیهای سیستمهای اجتماعی و وجود عامل انسانی مانع کاربست موفقیتآمیز
روشهای سخت تحقیق در عملیات در اینگونه موارد میشود و اینجا است که تحقیق در
عملیات نرم با دیدگاه متفاوت خود میتواند کمککننده باشد .اهمیت و کاربرد تحقیق در عملیات
زمانی بیشتر میشود که الزم باشد دیدگاه ذینفعان مختلف درنظر گرفته شود و مسأله ماهیتی
پیچیده داشته باشد .میتوان گفت که تحقیق در عملیات نرم ،مجموعهای از روشهای
مدلسازی مشارکتی هستند که از یک مجموعه کنشگر در بررسی موقعیتهای مسألهزا پشتیبانی
میکنند [.]91
امروزه ،روشهای متعددی چون متدولوژی سیستمهای نرم ( ،)SSMتحلیل و توسعه
انتخابهای استراتژیک ( )SODAو نگاشتشناختی ،پدیدارسازی و آزمون فرضیات استراتژیک
( ،)SASTرویکرد انتخاب استراتژیک ( )SCAو برنامهریزی تعاملی ( )IPذیل عنوان تحقیق در
عملیات نرم قرار میگیرند و برای حل مسائل فوقالذکر بهکار میروند [ .]1وجه اشتراک این
روشها این است که در آنها ،مدلها نه یک بازنمایی عینی از واقعیت پیشرو ،بلکه بهمنزله
بازنماییهایی از دیدگاهها یا باورهای افراد از واقعیت قلمداد میشوند [.]99
ترسیمنقشههایعلم.مطالعات روند تغییرات علم و تکنولوژی در وضعیت سیالن دائمی بهسر

میبرند .برخی قلمروهای تحقیقاتی که روزی استراتژیک تلقی میشدند ،اکنون مهجور شدهاند و
برخی قلمروهای جدید و پرامید شکل گرفتهاند .در چنین وضعیتی ،سیاستگذاران و افراد آکادمیک
همواره با چنین فضای پرتقاضا و متالطمی پیرامون علم و تکنولوژی روبهرو هستند و به همین
دلیل ،بررسی پویاییهای علم و تکنولوژی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا سرنخهای الزم
برای آگاهی از تغییرات قلمروهای علمی و آشنایی با قلمروهای نوظهور و درحال تکوین را
بهدست میدهد .سنت مطالعه تغییرات قلمروهای علم ،خاستگاههایی در فلسفه علم،
جامعهشناسی علم و تاریخ علم دارد؛ اما یکی از رویکردهای نسبتاً بدیع در مطالعه قلمروهای
علمی ،بررسی کمی تغییرات این قلمروها است [ .]61به بررسی کمی تغییرات تاریخی قلمروهای
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علمی ،علمسنجی گفته میشود .البته علمسنجی با مقالهای در دهه 6391میالدی درخصوص
بهرهوری تحقیقات انجامشده در قلمرو علم شیمی ،عمالً به کتابسنجی تغییر یافت [.]19
کتابسنجی را تحلیل کمی ویژگیهای کتابشناختی بخشی از قلمروهای علمی تعریف کردهاند.
هدف کتابسنجی ترسیم نقشه یک قلمروی علمی با هدف تعیین ساختار آن است؛ بنابراین،
کتابسنجی به شناسایی و تعیین الگوهای موجود در ادبیات موضوع منجر میشود و به تعیین
اینکه آن قلمرو در مناسبت با سایر قلمروها در کجا قرار دارد و به کدام سو پیش میرود کمک
میکند [ .]69در رویکرد کتابسنجی ،بازنمایی دانش در سطح یک قلمرو خاص ،ساختارهای
ذهنی و شبکههای رسمی و غیررسمی علوم طبیعی و اجتماعی بررسی میشود [ .]61درحقیقت،
در تحقیقات علمسنجی و کتابسنجی ،توجه اصلی به تحلیل شبکهها معطوف میشود؛
شبکههایی از کلمات کلیدی ،مستندات ،نویسندهها ،مجالت و مواردی از این دست .از روشهای
خوشهبندی و ترسیم نقشه نیز بیشتر برای مطالعه این شبکهها استفاده میشود .هدف این
تکنیکها ارائه بینشهایی درخصوص ساختار این شبکهها است [.]11
بنابراین ،امروزه یکی از ابزارهای طبقهبندی دانش و پیگیری پویاییهای آن ،نقشههای
کتابسنجی یا نقشههای علم است .نقشه کتابسنجی یک بازنمایی دوبعدی و کوچکمقیاس از
خوشهبندی برخی ویژگیهای مقاالت علمی است .با گزینش برخی ویژگیها ،یک ماتریس
ارتباط ساخته میشود .این ماتریس به مبنایی برای الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی تبدیل
میشود .البته این سلسلهمراتب با استفاده از یک معیار مناسب در نقطهای متوقف میشود .نتیجه
خوشههایی است که درقالب یک نقشه دوبعدی به نمایش درمیآید [ .]1به تعبیری کلیتر و
رایجتر ،نقشه علم یک بازنمایی فضایی از نحوه ارتباط میان حوزهها ،رشتهها ،تخصصها و
مقاالت به یکدیگر است که در آن ،دوری و نزدیکی و نیز میزان ارتباط نمایش داده میشود
[ .]11نقشه علم را میتوان دورنمایی از قلمروهای دانش دانست که ساختارهای موجود در آن
قلمروها را به تصویر میکشد []91؛ بنابراین ،میتواند به درک و فهم بهتر روابط مفهومی و
پیشرفتهای صورتگرفته در هر حوزه از دانش کمک کند [ .]11درحقیقت ،نقشههای علم
استعارههایی برای منتزع کردن پیچیدگیهای درونی یک قلمرو دانش هستند .البته ،با توجه به
اینکه کار روی این نقشهها نزدیک به چهار دهه است که آغاز شده ،امروزه میتوان این استعاره
را استعارهای بالغ و جاافتاده قلمداد کرد [ .]1آنچه نقشه علم را از سایر طبقهبندیهای دانش
متمایز میسازد ،نخست نمایش تصویری حوزه دانش و سپس ترسیم روابط میان موضوعات است
[ .]66هدف نقشهنگاری علمی آشکار کردن ساختارها و پویاییهای یک رشته از دانش ،از طریق
نمایش ارتباطات درونی مستندات آن حوزه است [ .]16یکی از نخستین تالشها برای ترسیم
وضعیت دانش در سال  6311میالدی انجام شد که در آن تالش شد که توصیفی از ماهیت
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شبکه جهانی مقاالت علمی ارائه شود [ .]91از آن پس ،در این زمینه روشهای متعددی برای
ترسیم نقشههای علمی مطرح شد که از آن جمله میتوان از تحلیل استنادی مجالت ،تحلیل
هماستنادی ،تحلیل کتابسنجی و تحلیل همواژگی یاد کرد [ .]16در این راستا ،اخیراً به دالیل
متعددی ،به ترسیم و نمایش قلمروهای دانش توجه زیادی شده است؛ ازجمله منابع کتابشناختی
روزافزونی که در دسترس قرار گرفتهاند ،برنامههای کامپیوتری تحلیل و ترسیم نقشههای علمی
که رایگان در اختیار پژوهشگران است و ضرورت تلخیص حجم وسیعی از دادهها از منابع متفاوت
درقالبی فشرده و مختصر [.]61
درمیان پژوهشهای داخلی ،موارد ذیل نمونههایی از تحقیقاتی هستند که با هدف ترسیم
نقشه علم انجام شدهاند:
ابویی اردکان و همکاران ( )6113در پژوهشی ،ضمن اشاره به روشهای خوشهبندی ،نقشه
علمی قلمرو نسبتاً جدید مدیریت شهری را ترسیم کردهاند [ .]6عابدی جعفری و همکاران
( )6131نیز در مقالهای ،ضمن پرداختن به جایگاه نقشه علم ،نقشه قلمرو اداره امور عمومی
(مدیریت دولتی) را ترسیم کردهاند [ .]9ناصری جزه و همکاران ( )6136هم با بررسی مقاالت
داخلی چاپشده در قلمرو مدیریت فناوری ،با استفاده از روش همرخدادی کلمات ،نقشه مفهومی
این قلمرو دانش را ترسیم کردهاند [.]1
با توجه با نوپا بودن قلمرو دانش تحقیق در عملیات نرم ( )SORدر کشور ،ترسیم نقشه این
قلمرو از دانش ،در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است.
پرسشهایتحقیق.پژوهش حاضر درصدد است به پرسشهای ذیل پاسخ دهد:

 چه تعداد مقاالت نوشته و نمایهشده در پایگاه استنادی  ISIدر حوزه تحقیق در عملیات نرم تازمان انجام پژوهش وجود داشته است؟
 ساختار قلمرو تحقیق در عملیات نرم با توجه به استنادات پایگاه  ISIدر بازه زمانی مذکورچگونه بوده است؟
 تعداد و حجم پژوهشهای انجامشده درزمینه تحقیق در عملیات نرم ،به تفکیک قلمروهایمختلف دانش ،چگونه بوده است؟
 ارتباط قلمروهای مختلف دانش که پژوهشهای آنها درزمینه تحقیق در عملیات نرم صورتگرفته ،چگونه بوده است؟
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روششناسيپژوهش

.3

پژوهش حاضر درزمره پژوهشهای علمسنجی است که با هدف ترسیم نقشه علم صورت
گرفته است .شایان ذکر است که علمسنجی را بهصورت مطالعه کمی علوم ،ارتباطات میان علوم
و سیاستگذاری علم تعریف کردهاند .در علمسنجی ،روندهای تحقیقاتی متعددی وجود دارد که از
آن میان میتوان به اندازهگیری تأثیر با رویکرد تحلیل استنادی ،تعیین مرز مجموعههای مرجع،
نظریهپردازی در حوزه استنادها ،بررسی سیاستهای علم و ترسیم نقشههای علم اشاره کرد
[ .]96محققان علمسنجی با ترسیم نقشههای علم ،ساختار درونی حوزههای اندیشه را آشکار
میکنند؛ یعنی مؤلفهها و بخشهای حوزههای علمی و قلمروهای دانش و تخصص را به تصویر
میکشند .در پژوهش حاضر نیز پژوهشگران تالش کردهاند با ترسیم نقشه علم ،حوزه نوپای
تحقیق در عملیات نرم ،قلمرو این گستره دانش را بازنمایی کنند.
بهطور کلی ،فرآیند ترسیم نقشه علم شامل شش مرحله است [ ]1که این شش مرحله در
شکل  6نشان داده شدهاند .

استخراجداده
واحدتحلیل

•جستوجو در پایگاههای اطالعاتی مختلف
•انتخاب برحسب ژورنال ،مدرک ،نویسنده و ...

سنجهها

•شمارش فراوانی

مشابهت

•شباهت بین واحدها ،ازجمله استناد مستقیم ،هماستنادی و ...

دستهبندی

•کاهش ابعاد یا تحلیل خوشهای

نمايش

•تحلیل و تفسیر
شکل  .6فرآیند ترسیم نقشه علم

براساس این فرآیند ششمرحلهای ،نخستین گام استخراج دادهها است .در پژوهش حاضر،
بدین منظور از پایگاه استنادی علوم ( )ISIاستفاده شده است .گام دوم تعیین واحد تحلیل است.
واحد تحلیل میتواند مجله (ژورنال) ،نویسنده ،مدرک و واژه باشد .در این تحقیق ،واژه بهعنوان
واحد تحلیل برای جستوجو در پایگاه  ISIانتخاب شده است .با توجه به منابع موجود61 ،
کلیدواژه مربوط به تحقیق در عملیات نرم انتخاب شدند و با استفاده از آنها در پایگاه  ISIفرآیند
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جستوجو انجام شد که درنتیجه  163مقاله بهدست آمد .هدف گامهای سوم و چهارم در مراحل
باال ،تعیین شباهت میان مقاالت استخراجشده است .این کار با استفاده از نرمافزار تحلیلگر موجود
در سایت صورت گرفته و درنتیجه مقاالت جستوجوشده در  16قلمروی موضوعی طبقهبندی
شدند .البته ،تعدادی از این قلمروها بهدلیل دربرداشتن تعداد بسیار اندکی از مقاالت ،از تحلیل
کنار گذاشته شدند .سپس ماتریس ارتباط میان قلمروهای موضوعی باقیمانده تهیه و نرمال شد.
در گام پنجم ،با استفاده از یک الگوریتم خوشهبندی ،حوزههای مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند.
در گام آخر نیز نقشه قلمروهای موضوعی مطابق با گامهای خوشهبندی ،ترسیم و تحلیل شد.
شکل  9مراحل عملی انجام این پژوهش را نشان میدهد.

استخراج کلیدواژهها برای جستوجو

انجام جستوجو در پایگاه استنادی علوم
( )
تحلیل نتایج با استفاده از تحلیلگر سایت

تهیه ماتریس ،ترسیم نقشه و خوشهبندی
شکل  .9فرآیند انجام تحقیق

ويافتههایپژوهش 

تحلیلدادهها

.4

در این قسمت از پژوهش ،براساس مراحل باال که در شکل  9نیز نشان داده شده است ،نقشه
علم تحقیق در عملیات نرم ترسیم شده است.
واژهها.با رجوع به منابع موجود درزمینه تحقیق در عملیات نرم،
گامنخست؛استخراجکلید 

 61کلیدواژه مرتبط با حوزه تحقیق در عملیات نرم برای جستوجو در پایگاه  ISIاستخراج و
انتخاب شد .این کلیدواژگان عبارتاند از:
“Soft Operations Research”, “CATWOE”, “Soft System Thinking”,
“LUMAS Model”, “Root Definition”, “Strategic Choice Approach”,
“Strategic Options Development and Analysis”, “Cognitive Mapping”,
“Causal Loop Diagrams”, “Cause Map”, “JOURNEY MAKING”, “Fuzzy
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Cognitive Map”, “Cognitive Mapping”, “Strategic Assumption Surfacing
and Test”, “Unbounded Systems Thinking”, “Causal Mapping”, “Soft
”Systems Methodology”, “PQR Questions


گام دوم؛ انجام جستوجو در پايگاه استنادی علوم ( .)ISIدر پایگاه  ،ISIموتور
جستوجویی وجود دارد که با استفاده از آن میتوان براساس موضوع ،عنوان ،نویسنده و ، ...
جستوجو را انجام داد .با استفاده از  61کلیدواژه مستخرج در گام پیشین ،عملیات جستوجو در
پایگاه  ISIانجام شد .شایان ذکر است که پس از انجام این گام 163 ،مقاله براساس
کلیدواژههای اشارهشده در این پایگاه یافت شد.
گامسوم؛تحلیلنتايجبااستفادهازتحلیلگرسايت.پس از جستوجو در پایگاه  ISIو
سپس تحلیل نتایج 16 ،طبقهبندی موضوعی بهعنوان زیرحوزههای موضوعی تحقیق در عملیات
نرم درنظر گرفته شد .پس از انجام عملیات جستوجو 163 ،مقاله موجود در این حوزه با 16
قلمرو موضوعی مرتبط بودند؛ اما بدیهی است که نمیتوان قلمروهایی با تعداد اندک مقاله را مهم
دانست .محققان به همین دلیل تصمیم گرفتند که قلمروهایی با کمتر از  61درصد تعداد کل
مقاالت از تحلیل را حذف کنند .به این ترتیب 91 ،قلمرو برای تحلیل باقی ماند .این قلمروها
درقالب جدول  6آمدهاند.
جدول  .6قلمروهای موضوعی نهایی
رديف

فراواني 

61
61
61
69

1/169
1/169
1/169
1/16

66

1/113
1/113
1/111
1/111
1/111

درصد 

رديف

فراواني 

درصد 

نامقلمروموضوعي

6
9
1
1

اقتصاد بازرگانی
علوم کامپیوتر
تحقیق در عملیات/علم مدیریت
مهندسی

911
639
691
661

1/916
1/61
1/611
1/131

61
61
61
61

1

روانشناسی

31

1/11

61

1
1
1
3

سایر موضوعات علوم اجتماعی
مطالعات محیطی
علم اطالعات/کتابداری
علم اعصاب/عصبشناسی

11
19
11
11

1/116
1/119
1/193
1/191

61
63
91
96

تحقیقات آموزشی
ریاضیات
جانورشناسی
حملونقل
روشهای ریاضی در علوم
اجتماعی
منابع آبی
مدیریت دولتی
پرستاری
جنگلداری

66
61
61
61

61

علوم رفتاری

91

1/191

99

کشاورزی

3

1/111

66
69

سالمت محیط عمومی/شغلی
جغرافیا

96
91

1/161
1/161

91

جامعهشناسی

3

1/111

نامقلمروموضوعي
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گامچهارم؛تهیهماتريس،ترسیمنقشهوخوشهبندی.در این گام ،از روش خوشهبندی

سلسلهمراتبی تجمعی استفاده شده است.
تحلیل خوشهای یا خوشهبندی ،سازماندهی مجموعهای از الگوها درقالب چندین خوشه و
برمبنای شباهتهایشان است؛ بنابراین ،خوشهها باید بهگونهای باشند که الگوهای درون هر
خوشه بیش از هر الگویی در خوشههای دیگر ،به الگوهای درون خوشه خویش شباهت داشته
باشند .هدف از خوشهبندی ،گروهبندی مجموعهای از الگوها درقالب خوشههای معنادار است.
عناصر الزامی یک خوشهبندی عبارتاند از:
 .6بازنمایی الگو :در این بخش ،ویژگی متمایز الگوها انتخاب یا استخراج میشود؛
 .9تعریف معیاری برای مجاورت :در این بخش ،معیاری برای فاصله/مجاورت الگوها تعیین
میشود؛
 .1خوشهبندی یا گروهبندی الگوها [.]61
در یک نگاه کالن ،تکنیکهای خوشهبندی به دو دسته تقسیم میشوند :تکنیکهای
سلسلهمراتبی و تکنیکهای بخشی .6الگوریتمهای خوشهبندی سلسلهمراتبی مجموعهای از
بخش9های تودرتو 1را برمبنای معیاری برای ادغام یا شکستن خوشهها ،مبتنیبر مشابهت آنها،
تولید میکنند؛ اما الگوریتمهای بخشی تنها یک بخش را تولید میکنند که معیار خوشهبندی را
حداکثرسازی کند .البته در یک دستهبندی دیگر ،این تکنیکها را میتوان به دو دسته تفکیکی و
تجمعی تقسیمبندی کرد .در الگوریتم تفکیکی ،همه الگوها ابتدا در یک خوشه قرار میگیرند و
خوشهها بهطور مستمر تقسیمبندی میشوند تا معیار خوشهبندی حاصل شود .در الگوریتم
تجمعی ،ابتدا هر الگو در یک خوشه مجزا قرار میگیرد و خوشهها تا حصول معیار خوشهبندی،
بهطور متوالی با یکدیگر ادغام میشوند [ .]61در این تحقیق ،به چند دلیل از تکنیک خوشهبندی
سلسلهمراتبی استفاده شده است .نخستین دلیل این است که درخوشهبندی سلسلهمراتبی ،تعیین
تعداد خوشهها ازپیش ضرورتی ندارد؛ درحالی که در روشهای بخشی ،باید ازپیش تعداد
خوشههای مورد نظر تعیین شود .دلیل دوم این است که خوشههای بهدستآمده در روش بخشی
غیرهمپوشان هستند؛ درحالی که در این پژوهش ،هدف این است که حوزههای مختلف علمی
برمبنای مشابهت و مجاورتشان با یکدیگر ادغام شوند و بهطور متوالی خوشههای جدیدی
تشکیل دهند؛ پس روش خوشهبندی سلسلهمراتبی که خوشهها را به شکل تودرتو تعیین و
مشخص میکند مناسبتر خواهد بود .دلیل سوم این است که برای خوشهبندی سلسلهمراتبی،

1. Partiotional
2. Partitions
3. Nested
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تنها یک ماتریس مجاورت یا فاصله الزم است که این ماتریس با استفاده از نرمافزار موجود در
پایگاه  ISIبهدست میآید.
انجام خوشهبندی سلسهمراتبی تجمیعی را بهطور خالصه میتوان درقالب گامهای زیر
توضیح داد :نخست هریک از واحدها در یک خوشه مجزا قرار میگیرند ،درمرحله دوم فاصله
میان واحدها که میتواند درقالب مشابهت یا مجاورت آنها نیز بیان شود محاسبه و ماتریس
مجاورت بهدست میآید و در گام سوم نزدیکترین واحدها برمبنای ماتریس مجاورت با یکدیگر
ادغام میشوند و ماتریس پس از هر ادغام بههنگام میشود .گام پیشین تا جایی تکرار میشود که
همه واحدها با یکدیگر مرتبط شوند و درقالب یک خوشه قرار گیرند [.]61
با این تعریف ،الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق که سلسلهمراتبی تجمعی است ،اینگونه
بهپیش میرود :در گام نخست ابتدا هر الگو در یک خوشه قرار میگیرد و سپس ماتریس
مجاورت حاوی فاصله بین هر زوج از الگوها محاسبه میشود ،در گام دوم براساس ماتریس
مجاورت شبیهترین زوجها تعیین و با هم ادغام میشوند و یک خوشه را تشکیل میدهند و سپس
ماتریس مجاورت براساس این ادغام بههنگام میشود .گام سوم گام چککردن است که اگر همه
الگوها در یک خوشه قرار گرفتهاند ،توقف حاصل میشود و در غیر این صورت ،گام دوم تکرار
میشود [ .]61بر همین اساس ،در این مرحله ،یک ماتریس نرمال ارتباطات حوزههای موضوعی
مختلف برمبنای اطالعات مربوط به میزان مقاالت مشترک در زیرحوزههای موضوعی و
نرمال سازی برمبنای درصد مقاالت مشترک حاصل شد .برای این منظور ،با استفاده از نرمافزار
سایت پایگاه  ،ISIبا ورود به هر قلمرو تحقیقی میزان مقاالت مشترک آن بهدست آمده است که
این تعداد مقاالت مشترک ،درایههای ماتریس ارتباط میان قلمروها را تشکیل دادهاند.
از آنجا که تعداد مقاالت مشترک میان دو قلمرو موضوعی تابعی از تعداد مقاالت در قلمروها
است ،مقایسه آنها با یکدیگر مقایسه صحیحی نخواهد بود .برای یکسان کردن مبنای مقایسه،
ماتریس ارتباطات باید بهگونهای نرمال شود که اثر تعداد مقاالت قلمروها خنثی گردد .برای این
منظور ،با استفاده از فرمول زیر ،ماتریس نرمالشده ارتباطات محاسبه شده است:
∗ 100

X ij
(Ni + Nj ) − X ij

در این فرمول X ij ،درایههای ماتریس ارتباطات ،یا همان تعداد مقاالت مشترک میان دو
قلمرو موضوعی  iو  Ni ،jمیزان مقاالت در قلمرو موضوعی  iو  Njمیزان مقاالت در قلمرو
موضوعی  jاست.
درنهایت ،بهمنظور طبقهبندی  91زیرحوزه موضوعی و بهدست آوردن نواحی نقشه ،از
الگوریتم سلسلهمر اتبی تجمعی استفاده شده است .برای ترسیم نقشه ،از اطالعات مربوط به تعداد
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مقاالت در هر قلمرو موضوعی و تعداد مقاالت مشترک میان قلمروهای موضوعی (ماتریس
نرمالشده ارتباطات) استفاده شد .ترسیم نقشه در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  Pajekکه
نرمافزاری برای ترسیم شبکه است ،صورت گرفته است [ .]1نکته شایان توجه اندازه گرهها است
که برمبنای حجم مقاالت در هر زیرحوزه موضوعی محاسبه شده و وزن یالها (خطوط بین
گرهها) گویای درصد مقاالت مشترک در زیرحوزههای موضوعی مرتبط است.
با درنظر گرفتن تمام مقاالت مشترک میان  91قلمرو مورد بررسی ،شکلی ترسیم شد که عالوهبر
گرهها ،دربردارنده ارتباطات میان آنها است.

شکل  .1قلمروهای موضوعی و ارتباط میان آنها

سپس ،قلمروهای موضوعی خوشهبندینشده ترسیم شدند تا گامبهگام مسیر خوشهبندی
براساس ماتریس نرمالشده ارتباطات طی شود .مسیر خوشهبندی به این صورت است که در
ماتریس نرمالشده ،بزرگترین عدد که بیانگر بیشترین مقاله مشترک میان دو قلمرو است پیدا
شود و این ارتباط در شکل بین دو قلمرو ترسیم گردد .سپس ماتریس با درنظر گرفتن این ارتباط
بهروز میشود و مجدداً بزرگترین ارتباط یافته و در شکل ترسیم میگردد .این کار تا مرتبط
شدن تمام قلمروها با یکدیگر و تشکیل خوشهای فراگیر (دربرگیرنده همه قلمروها) ادامه مییابد.
البته ،هرگاه یک قلمرو از یک خوشه درنتیجه یک ارتباط جدید با قلمرویی از خوشهای دیگر
مرتبط شود ،مسیر خوشهبندی ادامه پیدا میکند؛ اما این دو قلمرو مستقل از یکدیگر درنظر گرفته
میشوند.
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شکل  .1قلمروهای موضوعی خوشهبندینشده

در شکل زیر ،وضعیت نهایی خوشهبندی قلمروها قابل مشاهده است .الزم به توضیح است
که طی گامهایی که توضیح دادیم ،این مهم صورت گرفت که در اینجا از ارائه تمام اشکال
بهدلیل جلوگیری از اطاله کالم پرهیز شده است.

شکل  .1وضعیت نهایی خوشهبندی قلمروها
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شکل  .1خوشهها بهترتیب از سمت چپ به راست

طراحي و ترسیم نقشهی علم نوين تحقیق در ...
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6

پیش از نتیجهگیری ،اعتبار خوشهبندی سلسلهمراتبی ،با معیار ضریب همبستگی کوفنتیک
سنجیده میشود [ 61و  .]91در پژوهش حاضر ،همبستگی مذکور با استفاده از نرمافزار
 Multidendrogramsمحاسبه شد و معادل  1711بهدست آمد که با توجه به نزدیکی به 171
مقدار قابل قبولی است و نشاندهنده اعتبار خوشهبندی است [.]61
.نتیجهگیریوپیشنهادها 

5

درنتیجه انجام این پژوهش و بررسی ،پس از استخراج کلیدواژگان مربوط به حوزه تحقیق در
عملیات نرم ( ،)SORجستوجو در پایگاه  ،ISIتحلیل نتایج ،ترسیم نقشه برمبنای ماتریس
نرمالشده ارتباط میان قلمروهای موضوعی و خوشهبندی قلمروها ،درمجموع شش خوشه و هفت
قلمروی موضوعی مستقل مشخص شدند .شش خوشه در مجموع  61قلمروی موضوعی را
دربرمیگیرند که بههمراه هفت قلمروی مستقل ،درمجموع  91قلمروی مورد بررسی را تشکیل
میدهند.
شش خوشه بهدستآمده عبارتاند از:
9
 .6مجموعه علوم مدیریتی و اجتماعی ،شامل قلمروهای موضوعی علوم اجتماعی  ،تحقیق در
عملیات/علم مدیریت 1و اقتصاد بازرگانی ،1با مجموع  111مقاله و  11/1درصد از کل مقاالت.
 .9مجموعه علوم مهندسی ،شامل قلمروهای موضوعی مهندسی 1و علوم کامپیوتر ،1با مجموع
 113مقاله و  11/1درصد از کل مقاالت.
1
 .1مجموعه دانشهای مطالعات رفتاری ،شامل قلمروهای موضوعی روانشناسی  ،علم
اعصاب/عصبشناسی ،1علوم رفتاری 3و جانورشناسی ،61با مجموع  611مقاله و  91/1درصد از
کل مقاالت.
 .1مجموعه دانش محیط و جغرافیا ،شامل قلمروهای موضوعی جغرافیا 66و مطالعات محیطی 69با
مجموع  19مقاله و  61/1درصد از کل مقاالت.
9
6
 .1مجموعه جامعهشناسی و منابع طبیعی ،شامل قلمروهای موضوعی جامعهشناسی  ،منابع آبی و
و کشاورزی 1با مجموع  93مقاله و  1/1درصد از کل مقاالت.
1. Cophenetic Correlation Coefficient
2. Social Sciences
3. OR and MS
4. Business Economics
5. Engineering
6. Computer Science
7. Psychology
8. Neurosciences
9. Behavioral Sciences
10. Zoology
11. Geography
12. Environmental Studies
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 .1مجموعه ریاضی ،شامل قلمروهای موضوعی ریاضیات 1و روشهای ریاضی در علوم اجتماعی،1

با مجموع  91مقاله و  1/6درصد از کل مقاالت .
همچنین ،هفت قلمرو موضوعی مستقل نیز عبارتاند از:
 .6قلمرو موضوعی علم اطالعات/کتابداری 1با  11مقاله و  1/9درصد از کل مقاالت.
 .9قلمرو موضوعی سالمت محیط عمومی/شغلی 1با  96مقاله و  9/1درصد از کل مقاالت.
 .1قلمرو موضوعی تحقیقات آموزشی 1با  61مقاله و  1/16درصد از کل مقاالت.
 .1قلمرو موضوعی حملونقل 3با  69مقاله و  1/16درصد از کل مقاالت.
 .1قلمرو موضوعی پرستاری 61با  61مقاله و  1/16درصد از کل مقاالت.
 .1قلمرو موضوعی جنگلداری 66با  61مقاله و  1/16درصد از کل مقاالت.
 .1قلمرو موضوعی مدیریت دولتی 69با  61مقاله و  1/16درصد از کل مقاالت.
بدیهی است که بهدلیل اشتراک قلمروها ،درصد تجمعی آنها بیشتر از  611درصد بهدست خواهد
آمد.
در شکل ( 1ارائه شده در بخش تحلیل داده ها و یافته های پژوهش) ،شش خوشهی بهدست
آمده از نتایج تحقیق حاضر نمایش داده شده است.
درپایان ،نقشهای جامع ترسیم شد که خوشهها بهتفکیک در آن مشخص شدهاند .همانطور که در
نقشهی شکل ( 1ارائه شده در بخش تحلیل داده ها و یافته های پژوهش) ،مشاهده میشود،
شش خوشهی بهدست آمده که دربرگیرندهی قلمروهای موضوعی هستند ،با سایههایی در شکل
مشخص شدهاند.

هایششگانه 


زخوشه
تحلیلهريکا

مجموعه علوم مديريتي و اجتماعي .این خوشه از سه قلمرو موضوعی اقتصاد بازرگانی،
تحقیق در عملیات/علم مدیریت و علوم اجتماعی تشکیل شده که در مجموع حاوی  111مقاله
است و بیش از  11درصد از کل  163مقاله را در خود جای داده است.
1. Sociology
2. Water Resource
3. Agriculture
4. Mathematics
5. Mathematical Methods in Social Sciences
6. Information Science and Library Science
7. Public Environmental Occupational Health
8. Education Research
9. Transportation
10. Nursing
11. Forestry
12. Public Administration
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ابتدا در گام سوم ،دو قلمرو موضوعی تحقیق در عملیات/علم مدیریت و اقتصاد بازرگانی به هم
مرتبط شدند .در گام پنجم ،علوم اجتماعی نیز به آنها پیوست و این خوشه کامل شد؛ اما خیلی
زود و در گام ششم ،این خوشه با خوشه دیگری ادغام شد .ادغام زودهنگام این خوشه
نشاندهنده عدم انسجام درونی قوی آن است.

مجموعهعلوممهندسي.این خوشه از دو قلمرو موضوعی مهندسی و علوم کامپیوتر تشکیل
شده که درمجموع  113مقاله دارد و درکل  11/1درصد از مقاالت را در خود جای داده است.
این خوشه در گام چهارم و از ادغام دو قلمرو فوقالذکر تشکیل شد؛ ولی در گام ششم ،با خوشه
اول ادغام شد .این ادغام زودهنگام از یک سو نشاندهنده عدم انسجام درونی این قلمرو و از
سوی دیگر ارتباط آن با خوشه اول است.

دانشهایمطالعاترفتاری.این خوشه از چهار قلمرو موضوعی روانشناسی ،علم

مجموعه 

اعصاب/عصبشناسی ،علوم رفتاری و جانورشناسی تشکیل شده است .این خوشه  611مقاله دارد
که  91/1درصد ازکل مقاالت بهشمار میآید.
در نخستین گام ،دو قلمرو جانورشناسی و علوم رفتاری به یکدیگر متصل شدند .در گام دوم ،علم
اعصاب/عصبشناسی نیز به آنها پیوست .در گام هشتم ،روانشناسی نیز به این خوشه اضافه
شد .این خوشه تا گام چهاردهم استقالل خود را حفظ کرد؛ اما در این گام ،با خوشه دیگری ادغام
شد .ادغام نسبتاً دیرهنگام خوشه گویای انسجام درونی باالی آن است.

مجموعهدانشمحیطوجغرافیا.این خوشه از دو قلمرو موضوعی جغرافیا و مطالعات محیطی
تشکیل شده است 19 ،مقاله دارد و  61/1درصد از کل مقاالت به آن تعلق دارند.
این خوشه در گام یازدهم شکل گرفت و تا گام چهاردهم مستقل باقی ماند؛ اما در گام
چهاردهم ،با خوشه سوم ادغام شد .شایان ذکر است که ارتباط  1/13میان اجزای این خوشه و
تشکیل شدن آن در گام یازدهم ،بیانگر ارتباط نهچندان قوی در درون آن است.

مجموعهجامعهشناسيومنابعطبیعي.این خوشه سه قلمرو کشاورزی ،جامعهشناسی و منابع

آبی را دربر دارد 93 .مقاله به این خوشه تعلق دارند و درمجموع  1/1درصد از کل تعداد مقاالت را
در خود جای داده است.
این خوشه در گام نهم ،از ارتباط میان جامعهشناسی و کشاورزی شکل گرفت و در گام شانزدهم،
با پیوستن منابع آبی کامل شد .استقالل این خوشه تا گام نوزدهم حفظ شد تا اینکه در این گام،
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با خوشه چهارم ادغام گردید .روابط میان اجزای این خوشه ضعیف است؛ اما انسجام درونی آن،
یعنی دیر ادغام شدن با خوشههای دیگر ،نسبتاً قوی است.
مجموعه رياضي .این خوشه از دو قلمرو ریاضیات و روشهای ریاضی در علوم اجتماعی
تشکیل شده که  91مقاله دارد و  1/6درصد از کل مقاالت مورد بررسی را به خوشه خود
اختصاص داده است .این خوشه در گام هفتم ،با ارتباط  61/11بین اجزا تشکیل شد و در گام
هجدهم ،استقالل خود را ازدست داد .این خوشه از انسجام درونی باالیی برخوردار است که با
توجه به موضوعات تحت پوشش آن ،چندان دور از ذهن بهنظر نمیرسد.
پیشنهادها.ترسیم نقشه علمی حوزه تحقیق در عملیات نرم ،عالوهبر نشان دادن ارتباطات این
حوزه با سایر حوزههای علوم ،افقهایی را برای تحقیقات آتی پیشروی پژوهشگران و محققان
این حوزه میگشاید .در این زمینه ،چند پیشنهاد را ارائه میکنیم:
 .6در تهیه و ترسیم نقشه علم تحقیق در عملیات نرم ،ضرورت تدوین دانشنامهای جامع از این
حوزه که حاوی واژگان تخصصی آن باشد ،احساس میشود .با توجه به فراگیرتر شدن هرچه
بیشتر این قلمرو از علم ،بهویژه در فضای آکادمیک کشور ،تهیه و گردآوری چنین دانشنامهای
ضروری و بسیار مفید بهنظر میرسد؛
 .9ارتباطات نشاندادهشده در نقشه بیانگر قابلیت کاربرد تحقیق در عملیات نرم ،در حوزهها و
رشتههای مختلف علمی است؛ بنابراین ،از یک سو محققان تحقیق در عملیات میتوانند با گستره
کاربرد حوزه علمی خود در سایر قلمروها بیشتر آشنا شوند و از سوی دیگر پژوهشگران قلمروهای
استفاده کننده از تحقیق در عملیات نیز به وجود این دانش و امکانات آن برای استفاده در قلمروی
علمی خود پی میبرند و میتوانند کاربردهای نوینی از این دانش را در حوزه خود طرح و
پیادهسازی کنند؛ به بیان دیگر ،ترسیم نقشه علم تحقیق در عملیات نرم ،امکان بسط دامنه
کاربرد آن در سایر قلمروهای علمی را فراهم میسازد؛
 .1میتوان این تحقیق را با سایر روشهای خوشهبندی ،در سایر پایگاههای اطالعاتی و یا با
واحدهای تحلیل متفاوت انجام داد و به نتایج جدیدی دست یافت؛
 .1ترسیم نقشه علم تحقیق در عملیات نرم ،با به تصویر کشیدن روندهای جدید این حوزه و
ارتباطات آن با سایر قلمروهای دانشی ،به تدوین محتواهای آموزشی برای این رشته بهمنظور
تدریس در دانشگاهها کمک شایانی میکند .استفاده از این نقشه علم میتواند باعث غنیتر و
بهروزتر شدن زمینههای آموزشی تحقیق در عملیات نرم در مراکز آکادمیک و دانشگاهی شود.
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