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چکیده 
تولید علم و تبدیل آن به ثروت و استفادۀ بهینه از نهاده ها و داشته های علمی، اگرچه 
این  دربارۀ  تصمیم  هرگونه  پیش نیاز  اما  است،  جهانی  چالش های  و  دغدغه ها  از  یکی 
چالش ها، ترسیم الگویی است که به درک چیستی موضوعات داشته های علمی، پراکندگی 
جغرافیایی آن ها و روابط نهانی بین آن ها کمک کند. مصورسازی ابزاری است برای ترسیم 
الگوهای روابط علمی که به بینش عمیق دربارۀ دارایی های فکری و دانشی در گسترۀ 
سازمانی، ملی، منطقه ای و جهانی  کمک می کند؛ به طوری که برونداد آن را می توان در 
تصمیمات عاقالنۀ تصمیم گیران و برنامه  ریزان حوزۀ مدیریت پژوهش در سطح کالن و 
خرد مشاهده کرد. بررسی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در گسترۀ ایران، به همراه 
معرفی بنیان های نظری و کاربردی آن و ابزارهای مصورسازی، موضوع کتابی است که در 

این مقاله به نقد و بررسی آن پرداخته شده است.

کلیدواژه
سـرمایۀ علمـی ایـران، ثـروت علمـی ایـران، مصورسـازی علمـی، مصورسـازی اطالعات، 

توزیـع ثـروت علمـی ایران 

مصورسازی: چیستی و چرایی 
بازنمون هـای بصـری بـه یکـی از نمادهای جامعـه مدرن و پدیـده ای فنـی -   فرهنگی در 
جهـان مـا تبدیل شـده اسـت. تأثیر گسـترده و رواج مصورسـازی اطالعـات را می توان تا 
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حـدود زیـادی به رشـد متون برنامه نویسـی و دسـترس پذیری داده ها نسـبت داد. همگام 
بـا گرایـش جمعـی و همه گیرشـدن بازنمـون بصـری، مصورسـازی اطالعـات نیز شـکوفا 
شـد و به عنـوان یـک حـوزۀ تحقیقاتـی مبسـوط رونـق گرفـت. مصورسـازی اطالعـات 
یـک حـوزۀ بین رشـته ای اسـت کـه در گسـترۀ وسـیعی از حوزه هـای علمـی از بازیابـی 
اطالعـات، کتابخانه هـای دیجیتـال، علم سـنجی و شـبکه های علمـی گرفتـه تـا، اخیـراً، 

حـوزۀ علوم انسـانی مطرح اسـت.
هرچنـد ممکـن اسـت اسـتفاده از تصاویـر بـرای بازنمـون دنیـای اطـراف بـه قدمت 
تمدن انسـانی باشـد، اسـتفاده از مصورسـازی اطالعات بـرای درک داده ها پدیـده ای نوپا 
اسـت. مصورسـازی اطالعـات به طـور روزافزونـی در حـال تبدیـل به یـک روش نظام مند 
بـرای کشـف الگوهـا و سـاختارهای داده ای اسـت. اخیـراً تالش هایـی شـده اسـت تـا از 
مصورسـازی بـرای کسـب پویایـی در حال تغییـر نظام های مختلف اسـتفاد شـود (چن1، 
a2006).  بـا مـروری بـر مطالعـات انجام گرفتـه، می تـوان دریافـت که مصورسـازی برای 
ترسـیم نقشـۀ جریان زمـان (روزنبرگ و گرفتـن2، 2010)، علم (بورنـر3، 2010؛ بویاک، 
کلونـس و بومـر4، 2005؛ چـن، 2003 و b2006؛ لیدسـدورف5، 1987؛ لیدسـدورف و 
رافولـز6،2012؛ لیدسـدورف و ولبرز7، 2011 )، متـون (مورتی8، 2007) و فضای بالگ ها 
(لیمـا9، 2011) بـه کار گرفتـه شـده اسـت. دلیـل اسـتفادۀ روزافـزون از مصورسـازی را 
می تـوان در توانمنـدی ایـن حـوزۀ علمـی جسـت وجو کـرد. هماننـد دیگـر بازنمون هـا، 
بازنمون هـای بصـری به عنـوان اسـتعاره های توانمنـدی عمـل می کننـد کـه نـوع نـگاه، 
سـازمان دهی و طبقه بنـدی مـا از دنیـا را شـکل می دهنـد. درخت واره هـا (بـرای بازنمون 
و  مرسـوم  نمونه هـای  شـبکه ها،  به تازگـی،  و،  کارتوگرافـی  نقشـه های  سلسـله مراتب)، 

توانـای ایـن بازنمون ها هسـتند. 

گونه شناسی مصورسازی 
مختلـف  طیف هـای  به عنـوان  علمـی  مصورسـازی  و  اطالعـات  مصورسـازی  هرچنـد 
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مصورسـازی مطرح هسـتند، اما لزوماً تاریخچۀ رشـد و بلوغ یکسـانی ندارند. نخسـتین بار 
مصورسـازی علمـی در اواخر دهـۀ 1980 میالدی تکامـل یافت؛ درحالی که مصورسـازی 
اطالعـات در اواسـط دهـۀ 1990 به بلوغ رسـید. مصورسـازی علمی به طور مـداوم بر این 
نکتـه متمرکز اسـت کـه فضاهـای داده ای مرتبط با فرآیندهـای علمی (ماننـد پیوندهای 
مولکولـی در محاسـبات شـیمی) را بـه شـکل بصـری به نمایش بگـذارد. اما مصورسـازی 
اطالعـات، اسـتعاره های بصـری10 دگرگون شـده بـرای فضاهـای داده ای منفـک ماننـد 

کاوش پایـگاه اطالعاتـی متنـی را می آزماید (رایـن، 2003). 
مصورسـازی اطالعـات یـک حـوزۀ نوپدیـد اسـت کـه از ترکیـب منابـع ناهمگونـی 
در علـوم کامپیوتـر، طراحـی، آمـار، داده کاوی، روان شناسـی و هنرهـای بصـری شـکل 
گرفته اسـت. ترسـیم نقشـۀ علمـی به عنوان یکـی از حوزه هـای زیرمجموعۀ علم سـنجی، 
هـدِف آشکارسـازی سـاختار متـون علمـی و برجسـته کردن تخصص هـا بـا اسـتفاده از 
بازنمون هـای گرافیکـی را دنبـال می کنـد. نظریاتـی از قبیـل چگونگـی رشـد، تکامـل و 
تحـول تخصص هـا در دهـۀ 1970  بـا تمرکـز محققـان بر سـاختار متون علمـی (اگرچه 
از اصطـالح مصورسـازی اسـتفاده نشـد) به منظـور تشـخیص و مصورسـازی تخصص ها پا 
گرفـت (چـن و همـکاران، 2002)؛ بـه همیـن ترتیـب «تحلیـل هم اصطالحی»11(کالون، 
الو و ریپ12، 1986) و «تحلیل هم اسـتنادی» (اسـمال13، 1973) ازجمله فنون اساسـی 
بـرای ترسـیم نقشـۀ علمـی هسـتند کـه هرکـدام چشـم انداز بی نظیـری دربارۀ سـاختار 
مرزهـای علمـی ارائـه می کننـد. به طوری کـه سـال ها بعـد و در ادامـۀ ایـن تالش هـا، 
محققـان بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه ترکیـب تحلیل هـای هم اصطالحی و هم اسـتنادی 
می توانـد تصویـری واضح تـر از محتـوای شـناختی انتشـارات ارائـه کنـد (بـرام، مـود و 

ران14، 1991 در: چـن و همـکاران، 2002). 
علم سـنجی به عنـوان یـک حـوزۀ علمـی مطـرح اسـت کـه بـه مطالعـۀ روش هـای 
اندازه گیـری پیشـرفت های علمـی و فنـی - کـه در مطالعـات پژوهشـی کّمـی، سیاسـت 
یـا  کّمـی  سـنجه های  از  گسـترده ای  تنـوع  بـر  و  دارد  ریشـه  علمـی  دانـش  و  علمـی 
شـاخص های علمـی متمرکز اسـت - می پردازد. بـه اعتقاد ناگپـاول15(در: ابویـی اردکان 

و همـکاران، 1389) سـه رونـد در علم سـنجی پیگیـری شـده اسـت کـه عبارتنـد از: 
علم سنجی و سیاست های علمی و سیاست های فناورانه، شامل روش ها و حوزه های 

علم سنجی؛
شناخت ساختار و پویایی های علم؛

جنبه های منطقه ای و جغرافیایی توسعۀ علم. 
بـا عنایـت به این رویکردشناسـی ناگپـاول از علم سـنجی، می توان گفت کـه دو روند 
اخیـر درگیـر ارائـۀ یک بازنمون از پیشـرفت های علمی هسـتند و برای همیـن منظور در 
ترسـیم نقشـۀ علمـی، از فنـون مصورسـازی برای ارائـۀ بازنمونـی بهتر و گویاتـر از روابط 
علمـی اسـتفاده می شـود. نقشـۀ علمـی عبارت اسـت از: «تجزیـه و تحلیل انتشـارات یک 

سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی
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حـوزۀ علمـی از زوایـای متفـاوت و ترسـیم یک نگـرش کلـی از آن حوزه که بـر پایۀ این 
نقشـه و ترسـیم سـیر تغییـر و تحـوالت، حوزه هایـی کـه بیشـترین و کم تریـن نزدیکـی 
را دارنـد، از هـم متمایـز می شـوند و بدیـن ترتیـب، هـر کاربـر، افـزون بـر ویژگی هـا و 
ارتبـاط بیـن زیررده هـای هـر حـوزه از علـم، می توانـد تأثیرگذارتریـن افراد و مؤسسـات 
تحقیقاتـی را نیـز در آن حـوزۀ خـاص مشـخص نمایـد» (عابـدی جعفـری و همـکاران، 
1390). سـاختار علـم، ارتبـاط حوزه هـای علمی، انشـقاق حوزه های بین رشـته ای نوپدید 
و تمرکـز تحقیقاتـی در هـر حوزۀ علمی در زمـرۀ پدیده هایی انتزاعی هسـتند که هرچند 
گاهـی بـه لحاظ ذهنـی قابل ادراک هسـتند، ولی تبیین، ادراک بیشـتر و ارائۀ شـواهدی 
ملمـوس از آن هـا مسـتلزم به کارگیـری سـازوکارهای الزم برای عینیت بخشـی بـه روابط 
نامرئـی آن هـا اسـت و ترسـیم نقشـۀ علمـی بـا اسـتفاده از مصورسـازی و بازنمون هـای 
بصـری بـه دنبـال نیـل بـه ایـن هـدف مهـم اسـت.  اسـتفاده از بازنمون هـای بصـری در 
ترسـیم نقشـه های علمـی، از سـویی بـه تفکیـک حوزه هـای مختلـف علـوم و نمایـش 
ارتباطـات بیـن آن هـا و درک سـاختارهای علـوم کمک می کند و از سـوی دیگر، ترسـیم 
نقشـۀ پراکندگـی جغرافیایـی پیشـرفت های علمـی، مرزهای توسـعۀ ارتباطـات علمی با 
عنایـت بـه مؤلفه هـای جغرافیایـی و ارتبـاط علمـی مؤسسـات تولید علـم را، بـا توجه به 

سـازه های جغرافیایـی و موضوعـات علمـی، ممکن می سـازد. 

نویسندۀ کتاب
نویسـندۀ کتـاب عضـو هیئت علمـی دانشـگاه شـاهد، دانش آموختـۀ دکتـرای فنـاوری 
اطالعـات از دانشـگاه کوئینزلنـد اسـترالیا و دارای سـوابق اجرایی مفیـد و مرتبط با حوزۀ 
کتابـداری و علـم اطالعـات اسـت. از ایـن رو موضوع کتاب با تخصص نویسـنده و سـوابق 
و تحربیـات ایشـان کامـًال مرتبـط اسـت و سـنخیت دارد و همیـن امر از نقـاط قوت این 

کتاب محسـوب می شـود. 

هدف شناسی کتاب
اسـتنباط  آن  شـش گانۀ  فصل هـای  در  مطرح شـده  مباحـث  و  کتـاب  عنـوان  از  آنچـه 
می شـود، ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب به عنـوان برونـداد علمـی یک طـرح پژوهشـی ارائه 
شـده اسـت. در فصل هـای اول و دوم بـه تبییـن ثـروت علمی و سـنجش علـم و فناوری 
به عنـوان یـک موضـوع پژوهش پذیـر پرداختـه شـده اسـت. در فصـل اول نویسـنده بـا 
اشـاره بـه اهمیـت و نیاز به توسـعۀ علـم و فناوری، لـزوم توجه به اندازه گیری و سـنجش 
تـوان علمـی و به کارگیری ابزار مصورسـازی را بررسـی کرده اسـت. بررسـی مبانی نظری 
ثـروت علمـی، نظـام علمـی و عناصر آن و معرفـی شـاخص های مرتبط با برخـورداری از 
ثروت علمی، بسـتر مناسـبی بـرای درک این موضوع جدید و کاربـردی را برای مخاطبان 
فراهـم سـاخته اسـت. در فصـل دوم بـا تأکید بـر اهمیت علـم در جامعه با توجـه به ابعاد 
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اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی، برای بررسـی آن بر ضرورت وجـود رویکردهای مختلف 
تأکیـد شـده اسـت. در ایـن فصـل، تشـریح مفاهیمـی از قبیـل علم سـنجی بـا نگرشـی 
تاریخـی بـه آن و ارتبـاط آن بـا حوزه هـای دیگری از قبیل اطالع سـنجی، کتاب سـنجی، 
سـایبرمتریک و وب سـنجی، همچنیـن معرفـی ارتباطـات علمـی و تولید علـم در ایران و 
جهـان و عوامـل مؤثـر بـر آن با هـدف شفاف سـازی و آماده سـازی ذهن مخاطب نسـبت 

بـه موضـوع کتـاب، به خوبی صـورت گرفته اسـت. 
فصـل سـوم کتـاب، بـه بررسـی تولیـد و مصـرف علـم در ایـران بـا ارائـۀ آمارهـای 
نسـبتاً جدیـد اختصـاص دارد. در ایـن فصـل نحـوۀ گـردآوری و دسترسـی بـه داده های 
پایـه دربـارۀ تقسـیمات کشـوری و برخی داده هـای حیاتـی و قالب های اطالعاتـی دربارۀ 
اسـتان های کشـور بـا ذکـر جـداول و نمـودار تشـریح شـده اسـت. اهمیت اطالعـات این 
فصـل بیشـتر بـه ایـن خاطـر اسـت کـه بسـیاری از آن هـا به عنـوان داده هـای پایـه در 
تحلیل هـای فصل هـای بعـد اسـتفاده شـده اسـت. از ایـن رو مطالعـۀ عمیـق ایـن فصل، 
درک تحلیل هـای ارائه شـده در فصل هـای بعـد را میسـر می سـازد. در فصـل چهـارم 
سـامانۀ مصورسـازی ثـروت علمـی به صورت مفهومـی و نحوۀ اسـتخراج داده هـا از پایگاه 
اطالعاتـی و نحـوۀ ارتباط دهـی نتایـج بـا سـامانۀ وب .جـی.آی.اس. تببیـن شـده اسـت. 
نویسـنده عـالوه بـر اینکـه در فصل چهـارم به معرفـی ابزار پژوهش و سـازوکار اسـتفاده 
از آن پرداختـه اسـت، بـا ارائـۀ مثال هـای عینی در این فصـل، به این موضوع شـکل یک 

محتوای آموزشـی را بخشـیده اسـت. 
نویسـنده در فصـل پنجـم کتـاب، بـه تحلیـل مکانـی و مصورسـازی توزیـع ثـروت 
علمـی در ایـران بـا معرفـی شـاخص های سـنجش ثـروت علمـی (تولیـد ثـروت علمی و 
بهره منـدی از ثـروت علمـی) پرداخته و سـهم اسـتان ها را بـا توجه به این شـاخص ها در 
قالـب نقشـه و بازنمون گرافیکـی ارائـه کـرده اسـت. وی در فصـل ششـم کتاب بـا عنوان 
مباحـث تکمیلی نیز کوشـیده اسـت بـا ارائۀ خالصۀ داده هـا در قالب جـداول و نمودارها، 

کمیت هـای مربـوط بـا هـر شـاخصه را بـا توجـه بـه مؤلفه هـای مکانی تبییـن کند. 
بـا توجـه بـه کمبـود منابـع در حوزۀ علم سـنجی بـه زبان فارسـی، اهمیـت و جایگاه 

کتـاب حاضـر را از چنـد منظـر می توان بررسـی کرد. 
حـوزۀ  در  اتـکا  مـورد  منبـع  یـک  به عنـوان  می توانـد  کتـاب  ایـن  اینکـه  نخسـت 

گیـرد.  قـرار  عالقه منـدان  و  دانشـجویان  اسـتفادۀ  مـورد  علم سـنجی 
دوم اینکـه تببیـن روش علمـی تحصیـل داده هـا و ابزارهـای استفاده شـده با توصیف 
آن هـا بـه زبـان سـاده و قابـل فهـم، ارزشـمند اسـت و عـالوه بـر تأییـد ارزش علمـی و 
صراحـت داده هـا، روش شناسـی آن می توانـد مـورد توجـه پژوهشـگران آتـی قـرار گیرد. 
نکتـۀ دیگـری کـه بـه نظر می رسـد اهمیتـی بسـیار بیشـتر دارد، یافته های ارائه شـده 
اسـت. در شـرایط فعلی نابسـامانی سیاسـت گذاری های پژوهشـی، یافته های این پژوهش 
می توانـد بـرای مدیـران حـوزۀ پژوهـش در سـطح کالن (کشـوری) و خـرد (مؤسسـات 
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پژوهشـی، دانشـگاه ها و محققـان) بسـیار الهام بخـش و هدف آفریـن باشـد؛ جایـی که در 
آن می تـوان خألهـا را  بیـرون کشـید، دربـارۀ دالیـل محرومیـت را بـه تأمـل نشسـت و 

بـرای پژوهش هـا  هـدف و سمت وسـو تعییـن کرد. 
انتظـار می رفـت کـه در آفرینـش ایـن اثـر ارزشـمند به نـکات زیـر نیز توجه می شـد؛ 

اگرچـه می تـوان ایـن مـوارد را در ویرایش هـای بعـدی در نظـر گرفت: 
بـا توجـه بـه اینکـه مبنـای کتـاب، یـک طـرح تحقیقاتـی بـا همیـن مضمـون بـوده 
فصل هـای  در  به ویـژه  کتابـی،  برونـداد  پیکـرۀ  در  تحقیقاتـی  طـرح  سـاختار  اسـت، 
اول و دوم، همچنـان باقـی مانـده اسـت و از ایـن رو نیازمنـد بازنگـری در شـیوۀ ارائـۀ 
مباحـث اسـت. به عنـوان مثـال، سـرفصل های 1-1 (مقدمـه)، 1-2 (چشـم انداز توسـعۀ 
علـم و فنـاوری ایـران)، 1-3 (نیـاز بـه اندازه گیـری و مصورسـازی علـم)، 1-4 (اهداف و 
موضوعـات محـوری ایـن کتـاب) و 1-5 (اهمیت کتـاب و مخاطبان آن)، بـرای مخاطبی 
کـه دسـتی در تولیـدات علمـی و فعالیت هـای پژوهشـی داشـته باشـد، تداعی گـر همان 
سـاختار پروپوزال هـای مرسـوم در پایان نامه هـا و طرح هـای تحقیقاتـی و اجـزای آن هـا 
نظیـر «مقدمـه»، «بیـان مسـئله»، «اهمیـت و ضرورت»، «اهـداف کلی و جزئـی» و «نوآوری 
پژوهش» اسـت. توجه نویسـنده به رعایت این سـاختار، سـبب شـده اسـت که از مباحث 
نظـری و ارائـۀ صبغه هـای علمـی موضـوع، تبییـن روش هـا و شـیوه های علم سـنجی، 
مصورسـازی اطالعـات، مصورسـازی علـم، ابزارها و ... تا حدود بسـیار زیادی غفلت شـود 
و اصطالحـات، مفاهیـم و کاربردهـا که بعد از عنـوان اصلی آمده اسـت، از نظر دور بماند. 
کتـاب حاضـر، برگرفته از نتیجه طرح پژوهشـی اسـت که با همکاری دانشـگاه شـاهد 
و پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران انجـام گرفتـه اسـت. بـر اسـاس آنچـه در 
طرح هـای تحقیقاتـی معمـول اسـت، نویسـنده نیـز تنهـا بـه قدردانـی از مسـئوالن دو 
مؤسسـه اکتفـا کـرده اسـت. از آن جایی کـه ایـن طـرح نیـز ماننـد هـر طـرح تحقیقاتـی 
دیگـری، مبتنی بـر توافق نامـه ای انجـام، و هزینه هـای آن پرداخـت شـده اسـت و اشـاعۀ 
نتایـج آن مسـتلزم کسـب اجازه از کارفرماسـت، اشـاعه یک جانبۀ نتایـج می تواند مصداق 
نقـض حقـوق قانونـی طـرف دیگـر باشـد. در صورتی کـه، اخـذ چنیـن مجوزی از سـوی 

نویسـنده ، بهتـر بـود در مقدمـه به آن اشـاره می شـد.
یافته های پژوهش به رغم تبیین نحوۀ تحصیل داده ها دارای ابهاماتی است، به این شرح: 
ابهـام اول در ارتبـاط بـا جامعیـت پایگاه هـای اطالعاتـی پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری 
ایـران (ایرانـداک) اسـت. ایـن ابهام از دو منظر قابل طرح و بررسـی اسـت. نخسـت اینکه 
فرآینـد کسـب داده هـا و ثبت آن هـا در پایگاه های اطالعاتـی ایرانداک، جامعیـت (عموماً 
از نظـر زمانـی) نـدارد. دوم اینکـه بسـیاری از پایگاه هـای اطالعاتـی دیگـر نیـز به صورت 
مـوازی توسـط مؤسسـات دولتـی دیگـر فعالیت دارند کـه مورد توجـه قـرار نگرفته اند. از 
ایـن رو الزم اسـت نویسـنده یـا جامعیـت پایگاه هـای مـورد اسـتفاده را اثبات کنـد یا در 

اشـاعۀ نتایـج بـه این مهم بپـردازد. 
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ابهـام دوم بـه محدودیت های شـاخص های کالن سـنجش ثـروت علمـی (تولید ثروت 
علمـی) مورد اسـتفاده برمی گـردد. به عنوان مثال، در سـرفصل 5,2,1، نشـانگرهای تولید 
ثـروت علمـی، «مؤلـف سـازمانی، سـازمان، کلیـدواژه و دانشـگاه» معرفـی شـده اسـت و 
بـا ذکـر نمونـۀ  «بررسـی تأثیـر مبـارزۀ شـیمیایی در تغییـرات جمعیـت دشـمنان سـن 
گنـدم در مـزارع غـالت دیـم در اسـتان باختـران» تأکیـد کرده انـد که بـا توجه بـه تهیۀ 
آن توسـط «مؤسسـۀ تحقیقـات آفـات و بیماری هـای گیاهـی»، اسـتان تهـران به عنـوان 
تولیدکننـدۀ محصـول علمـی در نظـر گرفته شـده اسـت. نظر نویسـندۀ محتـرم با توجه 
بـه مثـال بیان شـده، از ایـن منظـر کـه در عنـوان، «اسـتان باختـران» ذکر شـده اسـت و 
در نمایه هـا «اسـتان کرمانشـاه» آمـده اسـت، صحیـح و منطقـی اسـت. جالـب اینکـه بـا 
جسـت وجو در فیلـد کلیـدواژه بـرای اسـتان باختـران، ایـن رکـورد بازیابی نمی شـود که 
همیـن امـر، خـود، ادعـای نویسـنده دربـارۀ ایـن رکـورد را اثبـات می کنـد. اما ایـن ادعا 

ممکـن اسـت بـرای رکورد دیگـر صادق نباشـد. 
فیتوشیمیایی  بررسی  و  علمی  نام گذاری  «جمع آوری،  عنوان  با  رکوردی  نمونه:  برای 
گیاهان منطقۀ آذربایجان شرقی» را در نظر بگیرید که در آن اصصالح «آذربایجان شرقی» 
به عنوان  را  آذربایجان شرقی  وقتی  بنابراین  نمایه ها.  در  هم  و  است  آمده  عنوان  در  هم 
کلیدواژه (به عنوان فیلد و نشانگر شاخصۀ تولید ثروت علمی) جست وجو می کنید، بازیابی 
می شود؛ درحالی که «تهران» یا «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»  
هرگز در کلیدواژه مطرح نشده اند. ازاین رو براساس توضیحات نویسنده برای مثالی که در 
کتاب ذکر کرده اند، اگر کلیدواژه مبنای عمل قرار گرفته باشد، تولیدکنندۀ این پیشینه، 

آذربایجان شرقی خواهد بود. 
بـا توجـه به اینکه در موارد بسـیاری، «کارفرمای طرح پژوهشـی» (که پیشـنهاددهنده 
و حامـی مالـی پژوهـش اسـت) و «موضـوع پژوهش» متعلق به یک اسـتان اسـت، ولی در 
قالـب طرح پژوهشـی برون سـازمانی، مجری آن موسسـه ای از اسـتان دیگر شـده اسـت. 

اطـالق مفهوم تولیدکننـده ایجاد ابهـام می کند. 
ابهام دیگر از این نامعلوم بودن پاسخ این پرسش ناشی می شود که فیلد کلیدواژه برچه 
مبنایی به عنوان یکی از فیلدهای مورد بررسی برای استخراج داده ها برای هر دو شاخصه 

(تولید ثروت علمی و بهره مندی از ثروت علمی) در نظر گرفته شده است؟ 
چـاپ نقشـه ها به صورت سـیاه و سـفید، اسـتفاده از آن هـا را دچار چالش کرده اسـت 
و همیـن از توانمنـدی بازنمون هـای بصری که پیشـتر اشـاره شـد و از اهـداف ابزاری این 

کتاب هم بوده اسـت، کاسـته اسـت. 
جـا داشـت کـه در فصل هـای پنجـم و ششـم در کنـار ارائـۀ داده هـای توصیفـی، بـه 
علـت آن هـم پرداختـه می شـد یـا نویسـنده دسـت کم بـه برخـی از علت هـا به صـورت 
«علـل مفـروض» اشـاره می کـرد. به عنـوان مثـال، داده های جـدول 6-3 رتبۀ اسـتان ها را 
براسـاس نسـبت ثـروت علمـی به مسـاحت اسـتان نشـان داده اسـت. توصیف ارائه شـده 
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بـرای ایـن جـدول، بیـان زبانـی - ادبـی و دوبـارۀ همین داده ها اسـت. 
تـالش نویسـنده بـرای رعایـت یکدسـتِی اسـتناددهی ها، توصیـف بـه زبـان سـاده و 
فهم پذیـر، امانـت داری در بیـان نظرات دیگـران، رعایت اصول نگارش و جزئی و کم شـمار 
بـودِن اشـتباهات نگارشـی، قابـل تقدیـر اسـت. ایـن کتـاب می تواند بـرای پژوهشـگران، 
و  دانشـجویان  بـرای  می توانـد  همچنیـن  باشـد؛  جدیـدی  پژوهشـی  ایده هـای  منشـأ 
عالقه منـدان حـوزۀ مصورسـازی و علم سـنجی نیـز مفیـد باشـد و بـه آشـنایی آن هـا بـا 
حـوزۀ علم سـنجی و سـازوکارها و ابزارهـای آن یـاری رسـاند. م هم تـر از همـه، چـون 
یافته هـای پژوهـش چشـم انداز مناسـبی از وضـع موجـود را ارائـه می کنـد، مطالعـۀ این 
اثـر وزیـن بـه تصمیم گیرنـدگان حـوزۀ مدیریـت پژوهـش و مدیـران ارتبـاط صنعـت و 

دانشـگاه توصیـه می شـود. 
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