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 ستخلص امل
إىل جانب  ،  وبأنواعها املختلفة،  والتعريف هبا ،  تتناول هذه الدراسة برجميات التصورات العلمية ورسم اخلرائط الببليومرتية

وقد بدأت الدراسة بحرص برجميات التصورات العلمية ورسم  ،  الربجميات املتاحة حاليًا وبيان أفضل  ،  ذكر خصائص كل أداة وسامهتا 

متت مقارنتها  ،  ( برجمية منها 20وافق احلدود املوضوعة مسبًقا )،  ( برجمية56والتي بلغ عددها )،  اخلرائط الببليومرتية والسيانتومرتية 

ومصادر ،  وواجهات املستخدم،  التشغيلهي: )،  مة تضم تسعة عوامل رئيسيةهذه القائ،  وفًقا لقائمة املراجعة التي أعدت هلذا الغرض

الب وقواعدها بالبيانات  الببليومرتية،  ليوجرافية  البيانات  وطرقها ،  وتنسيقات  املسبقة  املعاجلة  الببليومرتية،  وخيارات  ،  والشبكات 
وتقنيات ،  وطرق التحليل،  سم اخلرائط الببليومرتيةتقنيات رو،  والقياسات الببليومرتية وقياسات تطبيع الشبكة،  ووحدات التحليل

باستخدام تقنيات التصورات العلمية ،  حتليل ببليومرتي تطبيقيباإلضافة إىل  ،  والتوثيق والدعم الفني واإلتاحة(،  التصور العلمي

 إلبراز السامت املميزة والسامت املتشاهبة لكل منها.، املتاحة بالربجميات حمل الدراسة

،  وتأيت يف املرتبة األوىل؛ وفًقا للمعايري املطروحة ،  هي أفضل الربجميات  Bibliometrix Rرجمية توصلت الدراسة بأنَّ ب،  وأخرًيا
يف آخر الرتتيب؛ بسبب نقص أساليب التحليل والشبكات الببليومرتية    HistCiteو    Citanبرجميات  . بينام كانت  SciMATأداة  تليها  

برجميات  ،  هبام حتديد  يمكن  بأنه  الدراسة  توصلت    VOSviewerو    Sci2 ToolوCiteSpaceو  SciMATو    Bibliometrix Rكام 

 باعتبارها أدواٍت أكثَر اكتاماًل. Bibexcel و VantagePointوNWB Toolو

ية؛ الدراسات السيانتومرتية؛  : برجميات التصورات العلمية؛ رسم اخلرائط الببليومرتية؛ الدراسات الببليومرت  الكلامت املفتاحية

 حتليل رسم اخلرائط العلمية ؛ حتليل األداء.

 

 بحوث ودراسات
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 املقدمة : 

مهاما يف جمال القياسات الببليومرتية؛ فهو حياول العثور عىل متثيالت للصالت الفكرية   يعد رسم اخلرائط الببليومرتية موضوًعا 

بعبارة أخرى ـتهدف اخلرائط الببليومرتية  ،  أنواع خمتلفة من أدوات الربجمياتباستخدام  ،  داخل نظام املعرفة العلمية املتغري ديناميكيًا 

اهليكلية والديناميكية التصور إىل عرض اجلوانب  الفكرية،  وتقنيات  العلمي،  واملفاهيم  للبحث  ُتستخدم  ،  واهلياكل االجتامعية  كام 

البحث ملجال  املعرفية  البنية  لتمثيل  الببليومرتية  اخل،  اخلرائط  واستخراج  ورسم  لتحليل  ببليومرتية  قياس  أداة  الببليومرتية  رائط 

 ,Chen, 2017; Martínez, Cobo)وتعد عملية رسم اخلرائط الببليومرتية عملية عامة لتحليل املجال والتصور  ،  املخرجات العلمية  

Herrera, & Herrera-Viedma, 2015)  . 

التي يمكن اعتامدها  ،  فهو يقدم جمموعة من األساليب واألدوات املعيارية،  عىل اعتبار رسم اخلرائط الببليومرتية جمااًل علمياا 

ِقبَل   املختلفةباستمرار من  املعرفة  البحث اخلاصة هبم،  الباحثني يف جماالت  توفر األساليب والتقنيات ،  لإلجابة عن أسئلة  وبفضل 

ولذلك أصبحت هذه األدوات  ،  ( لتسهيل العمليةSMTsتم تطوير أدوات برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية املختلفة )،  والبيانات

الب التجارية  ،  بليومرتيةمكوًنا رضورًيا يف دراسة رسم اخلرائط   ,Guler)والتي التتوافر يف كثري من األحيان إال بموجب الرتاخيص 

Waaijer, & Palmblad, 2016) . 

الواقع  بالرب،  يف  الببليومرتية  اخلرائط  من خطوات رسم  والربجميات ،  جمياتتتأثر كل خطوة  التصورات  أدوات  تعدد  ومع 

تتمثل يف كيفية اختيار األداة املناسبة واألفضل من بني  ،  مهمة صعبة  تكون هناك،  املستخدمة يف رسم اخلرائط الببليومرتية وتنوعهام  

وذلك من خالل ،  اختيار األداة املناسبةويف هذا السياق تأيت هذه الدراسة باعتبارها دليال للباحثني يف كيفية  ،  هذه الربجميات املختلفة  

 اشتامهلا عىل حتليل مقارن لعدد من أدوات التصورات العلمية ورسم اخلرائط الببليومرتية وبرجمياهتا.

 .مشكلة الدراسة وأهميتها: 2
أمًرا معقًدا وغري عميل؛ ألنه متعدد اخلطوات  الببليومرتية والسيانتومرتية  كثري من األحيان ويتطلب يف  ،  يعد رسم اخلرائط 

وتنوعت خصائصها ،  ويف اآلونة األخرية ظهرت العديد من أدوات وبرجميات رسم اخلرائط الببليومرتية،  أدوات برجمية عديدة ومتنوعة

باستخدام أدوات حتليل الشبكات االجتامعية العامة ،  ووظائفها؛ حيث تستخدم بعض الدراسات برامج رسم خرائط علمية غري حمددة

وأحياًنا خمصصة؛لرسم اخلرائط  ،  وبعضها اآلخر يستخدم أدوات برجمية حمددة،  Pajek   ،UCINET  ،NodeXL  ،( Gephi)مثل

برامج  "وكذلك اختلفت من حيث إتاحتها بشكل جماين  ،  VOSviewerأوScience of Science ToolأوCoPalRedالببليومرتية مثل:

 ." Commercial softwareبرامج جتارية "أو مدفوع  " Open sourceمفتوحة املصدر 

بنيتها   حيث  من  وتنوعها  الربجميات  هذه  لتعدد  معها ،  ونظًرا  تتوافق  التي  التشغيل  املتاحة  ،  ونظم  الببليومرتية  والتقنيات 

  ويف ظل هذا التعدد والتنوع،  فضال عن الشبكات الببليومرتية املختلفة التي تتيحها هذه الربجميات،  عاجلةوطرق امل ،  ووحدات التحليل
ويف هذا ، ومدى مالءمتها حلاجة البحث، متمثلة يف كيفية اختيار هذه الربجميات وحتديد األنسب واألفضل منها ، تكون هناك صعوبة

أدوا الدراسة حلرص عدد من  هذه  تأيت  وبرجمياهتا السياق  الببليومرتية  اخلرائط  لتقييمها ،  ت رسم  املعايري  من  وكذلك حتديد جمموعة 

باإلضافة إىل اختبار أهم أدوات رسم اخلرائط ، مما يسهم يف التعرف عىل أفضل تلك األدوات الربجمية، ومقارنتها بناًء عىل تلك املعايري

وجتريبها  وبرجمياهتا  تنفيذ،  الببلومرتية  خالل  من  األدوات  وذلك  هذه  ألفضل  تطبيقي  بشكل  عميل  املقاالت  ،  مثال  باستخدام 
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( بيانات  قاعدة  يف  واملكشفة  املعلومات  قياسات  جمال  يف  واملعلومات  املكتبات  علوم  جمالت  يف  نرشت  التي   Web ofواملراجعات 

Science.) 

 :  يتمما سبق يمكن إيضاح أمهية هذه الدراسة من اجلانبني: النظري والتطبيقي يف اآل

للدراسة - النظري  عربية  اإلسهام  بحثية  دراسة  أول  الدراسة  هذه  تعد  اخلرائط ،  :  رسم  وبرجميات  أدوات  تتناول 

العريب  الفكري  بالعرض والتحليل والتجريب؛ فهي إضافة علمية لإلنتاج  العلمية  يفتقر يف  ،  والتصورات  والذي 

 الغالب لدراسات علمية يف هذا املجال.

لل - التطبيقي  والسيانتومرتيةدراسةاإلسهام  الببليومرتية  بالدراسات  املهتمني  وبخاصة  الباحثني  من  لكل  يمكن   :  ،
وكذلك املسئولني عن دعم البحث العلمي يف اجلامعات ومراكز البحوث العربية االستفادة من نتائج هذه الدراسة  

والتصورات العلمية؛ بناء عىل العرض والرجوع إليها؛ بوصفها دلياًل إرشاديا لتقييم واختيار برجميات رسم اخلرائط 

إضافة إىل تأثري ، والتعاون بني اجلامعات، لتقييم خمرجات العلامء وحتليلها ، التحلييل املقارن الوراد يف هذه الدراسة

وحتديد  ،  التمويل العلمي اململوك للدولة عىل أداء البحث والتطوير الوطني والكفاءة التعليمية وصنع السياسات 

 وإرساء األساس األكاديمي لتقييم التطورات اجلديدة. ، ألكثر ثقة للنرش العلمياملصادر ا

 . أهداف الدراسة: 3

 هتدف الدراسة إىل :

 وخصائص كل أداة وسامهتا. ، التعريف بأدوات التصورات العلمية ورسم اخلرائط الببليومرتية وبرجمياهتا  -

 طبقا جلوانبها املختلفة.، الببليومرتيةوصف خطوات رسم اخلرائط الببليومرتية والشبكات  -

 وضع معايري لتقويم أدوات وبرجميات رسم اخلرائط الببليومرتية وبرجمياهتا.  -

 مقارنة برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية وحتليلها وتقويمها.  -

التي شم - الربجميات  يف  الببليومرتية  اخلرائط  رسم  وبرجميات  أدوات  تقويم  معايري  توافر  مدى  الدراسةحتديد  ،  لتها 
 وحتديد أفضلها. 

إلبراز السامت   -باستخدام تقنيات التصورات العلمية املتاحة بالربجميات حمل الدراسة  ،  حتليل ببليومرتي تطبيقي -

 املميزة والسامت املتشاهبة لكل منها. 

 . منهجية الدراسة: 4
وذلك لتالؤمه مع أهداف الدراسة وإتاحته دراسة رسم اخلرائط الببليومرتية    املنهج الوصفي التحلييل؛اعتمدت الدراسة عىل  

منهج  الدراسة عىل  كذلك اعتمدت، املستخدمة من قبل الباحثني يف الدراسات الببليومرتية والسيانتومرتية، وحتليل أدواهتا وبرجمياهتا 

عىل قائمة معايري لتقييم هذه الربجميات ُأعدت بالرجوع إىل الدراسات    ؛ وذلك ملقارنة الربجميات التي شملتها الدراسة بناءً البحث املقارن

 وقد تم تطبيق املراحل اآلتية يف هذه الدراسة: ، السابقة ذات العالقة

وقد تم    Yahooو  Bingو  Google: تم الرجوع ملحركات وأدلة البحث مثل    مرحلة حتديد جمتمع الدراسة وحدودها  - أوأل  

باإلضافة إىل ،  وموسوعة الويكيبيديا ،  (DMOZ)والرجوع إىل موقع مرشوع الدليل املفتوح  ،  البحث فيها باللغتني العربية واإلنجليزية

الببليوجرافية مثل   البيانات  (  56وبناء عىل هذا البحث تم حرص عدد )،    Google Scholarو    Web of scienceو    Scopusقواعد 
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حتليل ونظًرا  ،  برجمية أدوات  استبعاد  تم  الببليومرتية؛  اخلرائط  رسم  وبرجميات  أدوات  عىل  الرتكيز  هو  وهدفها  الدراسة  ألن حدود 

،  Cytoscapeوبرجميات املعلوماتية احليوية مثل:  ،  Gephi و،  NodeXLو،  UCINETو،  Pajekالشبكات االجتامعية العامة مثل:  
( برجم34وعددها  استبعاد  إىل  باإلضافة  برجمية  ومها:  (  الببليومرتية  اخلرائط  رسم  برجميات  من  توقف    Sitkisو  SAINTيتني  بسبب 

ومن ثم أصبح عدد الربجميات املخصصة لرسم اخلرائط والتصورات  ،  2005تطويرمها وتقادمهام ألن آخر نسخة منهام صدرت عام  

 (. 1( أداة موضحة يف اجلدول )20العلمية التي متثل عينة الدراسة )

معلومات عامة عن أدوات وبرمجيات التصورات ورسم الخرائط الببليومترية  (1جدول رقم ) 

Bibexcel

(https://homepage.univie.ac.at/juan.gorraiz/bibexcel/) 
v1.0.0 2017University of Umeå (Sweden)

Bibliometrix R / BiblioShiny

https://www.bibliometrix.org 
R-3.6.12019

University of Naples Federico II 

(Italy)

BiblioMapsBiblioTools

http://www.sebastian-grauwin.com/bibliomaps/ 
3.22018University of Lyon (France)

CiteSpace

http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/citespace/download
5.7.R5W2021Drexel University (USA)

CitNetExplorer

https://www.citnetexplorer.nl 
1.0.02014

Leiden University (The 

Netherlands)

Publish or Perish

https://harzing.com/resources/publish-or-perish 
7 2019

Melbourne-based Tarma

Research Software Pty Ltd 

SciMAT

https://sci2s.ugr.es/scimat 
1.1.042016University of Granada (Spain)

Science of Science (Sci2) Tool 

https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php 
1.32018

Cyberinfrastructure for Network 

Science Center (USA)

VOSviewer

https://www.vosviewer.com
1.6.13 2019

Leiden University (The 

Netherlands)

Metaknowledge

https://metaknowledge.readthedocs.io/en/latest 
3.3.22017university of waterloo (Canada)

Sciento-Text

cran.r-project.org/web/packages/scientoText
0.1 2016South Asian University (India)

Citan

https://cran.r-project.org/web/packages/CITAN/index.html 

212

2015
2015Deakin University (Australia)

ScientoPy 

https://github.com/dradix/ScientoPyUI
1.4.02019University of Cauca

CRExplorer

(http://www.crexplorer.net) 
 2018

University of Applied Sciences for 

Telecommunications Leipzig

CoPalRedTechne Co Word

http://ec3.ugr.es/copalred
2.02011

University of Granada (Spain)/ 

Techne, Knowledge and Product 

Engineering

IN-SPIRE

https://in-spire.pnnl.gov 
5.92011

Pacific Northwest National 

Laboratory

Leydesdorff’s Software

https://www.leydesdorff.net/software.htm 
 2010

University of Amsterdam (The 

Netherlands)

Network Workbench Tool 

https://nwb.cns.iu.edu 
1.0.0 2009Indiana University (USA)

VantagePoint

https://www.vantagepointsoftware.com 
112018Search Technology, Inc

HistCite

http://www.histcite.com 
12.32019Eugene Garfield

وهي ،  تبدأ املرحلة التالية من الدراسة،  بعد استبعاد الربجميات التي ال توافق حدود الدراسة  مرحلة إعداد أداة الدراسة :  -ثانيا  

وإلجراء اخلطوة السابقة تم إنشاء  ،  وفيها حماولة مقارنة اخلصائص والسامت واإلمكانيات املختلفة لكل أداة،  مرحلة التحليل النهائي
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والتباين الكبري يف إمكاناهتا؛ إذ ،  من معايري التقويم؛ نظًرا لتعدد تلك الربجمياتتشتمل عىل عدد  ،  خاصة هلذه الدراسة  قائمة مراجعة

 Bankar)وهي :،  ولكن توجد بعض الدراسات السابقة قوية الصلة بالدراسة احلالية،  ال توجد معايري عاملية واضحة وحمددة لتقييمها 

& Lihitkar, 2019; Cobo, López‐Herrera, et al., 2011; Kumar & Choukimath, 2015; Moral-Muñoz et al., 2019; Pan, 

Yan, Cui, & Hua, 2018; Pradhan, 2017) واعتمدها أساًسا لعملية التقييم.  ، استقى منها الباحث عدًدا من املعايري 

،  هي إجراء التحليل والتقييم ألدوات التصورات العلمية وبرجمياهتا ورسم اخلرائط الببليومرتيةحتليل البيانات :مرحلة    -ثالثا  
 ثم عرض أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة. ، بناًء عىل املعايري التي تمَّ إعدادها يف املرحلة السابقة، التي شملتها هذه الدراسة

من خالل التحقيق يف االجتاهات يف املوضوعات ،  نفيذ مثال عميل بشكل تطبيقي ألفضل هذه األدوات: ت  التطبيق العميل  -رابعا  

عن طريق إعداد تصورات رسومية للمزاوجة الببليوجرافية أو االقرتان الببليوجرايف  ،  البحثية والتحقيق يف هيكلها املعريف والفكري

Bibliographic coupling  ،  والتأليف املشرتكCo-authorship  ،  وشبكات التواجد املشرتكCo-occurrence  ،  والكلامت املشرتكة

Co-word  ،  وحتليل االقتباس املشرتكCo-citation analysis  ،وذلك باستخدام املقاالت واملراجعات ،  2020-2011يف الفرتة من

،  Web of Scienceشفة يف قاعدة بيانات  واملك Information metricsالتي نرشت يف املجالت املتخصصة يف جمال قياسات املعلومات 
 :WoSالتالية. باستخدام خيارات البحث املتقدمة لـ -وقد تم إعداد إسرتاتيجية البحث

 تسجيلة ببليوجرافية للمقاالت واملراجعات العلمية. 7,048وقد بلغ عدد النتائج املسرتجعة 

 . مصطلحات الدراسة: 5
التي تسمى أحياًنا) أدوات برجميات  ،  Bibliometric mapping software toolsأدوات برجميات اخلرائط الببليومرتية    -  5/1

الببليومرتية   الببليومرتية  Science mapping software toolsرسم اخلرائط  اخلرائط  لتنفيذ حتليل  تطويرها  تم  برامج   ,Cobo)(هي 

López‐Herrera, et al., 2011)(واملعلومات املكتبات  لعلوم  اإللكرتوين  القاموس  وُيعّرف   .ODLIS  برنامج  )

املصممة واملطورة لتحليل البيانات  ، باعتباره جمموعة من الربامج القائمة عىل الكمبيوتر Scientometrics softwareالسينتوميرتيكس

ورسم خرائط البحث ،  مثل:التحليل اهليكيل للتواصل العلمي،  ألداء املهام املحددةكمدخالت  ،  الببليوجرافية القائمة عىل االقتباس 

القياسات،  العلمي عىل  قائمة  اجتامعية  خرائط  وتنظيمها ،  وإنشاء  املعلومات  البحث،  ومتثيل  اجلزئي  ،  وتصور  املستوى  وحتليل 

املشرتكة   املشرتك  ،  Co-word)الكلامت  هبا  ،  Co-authorshipوالتأليف  املستشهد  واملزاوجة  ،  Cited referencesواملراجع 

 . Co-citation  ... )(REITZ, 2014)واالقتباس املشرتك ، Bibliographic couplingالببليوجرافية أو االقرتان الببليوجرايف 

الببليومرتية  5/2 اخلرائط  أو رسم  الفردية  والوثائق  والتخصصات  واحلقول  التخصصات  ارتباط  لكيفية  مكاين  متثيل  هي   :

بعًضا  ببعضهم  ال(Small, 1999)املؤلفني  جماالت  وحتديد  علمي  جمال  مراقبة  عىل  تركز  وهي  املعرفية  .  بنيته  لتحديد  بحث 

 Encyclopedia of Information Science and Technology  ،IGIوفًقالـ،  (Noyons, Moed, & Van Raan, 1999)وتطوره

Global  :"  رسم اخلرائط الببليومرتيةScience mapping   تطوير التقنيات احلسابية وتطبيقها لتصور وحتليل ونمذجة ومتثيل البيانات   هو

مما جيعلها أكثر وضوًحا  ،  يساعد رسم خرائط العلم عىل فهم مفاهيم العلوم بوضوح،  املعقدة أو املجردة أو األولية بتنسيق مفهوم برصًيا 

 . (Khosrow-Pour, 2005)وحيوية. 
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يصف أي جهد ،  ( تصور البيانات عىل أنه مصطلح عامODLISيعرف قاموس)  Data visualizationتصور البيانات    -  5/3

ن من كشف األنامط واالجتاهات واالرتباطات التي قد  ملساعدة األشخاص عىل فهم األمهية من البيانات بوضعها يف سياق   مرئي. ُيمكِّ

 . (REITZ, 2014)وذلك باستخدام برنامج تصور البيانات ، اليتم اكتشافها يف البيانات املستندة إىل النصوص وتعرفها بسهولة

 . الدراسات السابقة: 6
التي هدفت إىل مراجعة تسع    Cobo, López‐Herrera, et al. (2011)ومنها: دراسة  ،  سيفيد منها البحث،  هناك دراسات عدة

ومقارنتها  وحتليلها  الببليومرتية  اخلرائط  ورسم  العلمية  للتصورات  برجمية  األد،  أدوات  هي:هذه   ,Bibexcel, CiteSpace IIوات 

CoPalRed, IN‐SPIRE, Leydesdorff's Software, Network Workbench Tool, Sci2 Tool, VantagePoint, and 

VOSviewer  ، وقد توصلت الدراسة إىل رضورة استخدام أدوات خمتلفة لتحليل أي جمال علمي؛ إذ ال توجد أداة قادرة عىل استخراج

 الببليومرتية. مجيع الشبكات 

التي ركزت عىل تقديم مراجعة خمترصة عن تسع عرشة أداة من   Kumar and Choukimath (2015)هذا إىل جانب دراسة )

وقد توصلت الدراسة إىل أنه من الصعب جًدا اختيار األفضل بني مجيع األدوات؛ ،  أدوات رسم اخلرائط والتصورات العلمية وبرجمياهتا 

 وات الربامج هذه هلا جمموعة من امليزات واخلصائص والوظائف اخلاصة هبا ألداء مهمة حمددة.ألن كل أداة من أد

التي ساقت ملحة موجزة عن أدوات برجميات رسم اخلرائط والتصورات العلمية املختلفة    Pradhan (2017)إضافة إىل دراسة  

والتي يستخدمها جمتمع البحث  ،  والتي متت تغطية تسع عرش أداة برجمية يف املقالة،  املستخدمة يف الدراسات الببليومرتية والسينتومرتية

أنحاء اختيار األفضل بني مجيع  ،  العاملاألكاديمي والعلمي عىل نطاق واسع يف مجيع  الصعوبة بمكان  الدراسة إىل  وقد توصلت هذه 

 األدوات؛ ألن كل أداة من أدوات الربامج هذه هلا جمموعة من امليزات واخلصائص والوظائف اخلاصة هبا ألداء مهمة حمددة. 

 HistCite وCiteSpace يف استخدام واقتباس ونرش ثالث أدوات برجمية لرسم اخلرائط) Pan et al. (2018)كام بحثت دراسة 

العلمية؛VOSviewerو األوراق  يف  اال (  األكاديميلتوضيح  االتصال  نظام  يف  واالستشهادات  الربامج  استخدام  يف  وقد ،  جتاهات 

بشكل متكرر أكثر    VOSviewer( ولكن عىل الرغم من استخدام  VOSviewerتوصلت الدراسة بأن أكثر األدوات استخداًما هي أداة )

لثالثة قد شهدت اعتامًدا أرسع انتشاًرا وأكثر يف أبحاث  فقد انتهت هذه الدراسة بأن هذه األدوات الربجمية ا  .HistCiteأوCiteSpace من

 علوم املكتبات واملعلومات. 

تقديم مراجعة شاملة    Moral-Muñoz et al. (2019)هذا إىل جانب دراسة   ألدوات برجميات رسم اخلرائط التي هدفت إىل 

من خالل حتليل ست أدوات برجمية تفي بمعايري كوهنا جمانية وكاملةوتسمح بإجراء ،  مع توضيح نقاط القوة والضعف،  الببليومرتية

. وذكرت الدراسة أن  Bibexcel , CiteSpace II, CitNetExplorer, SciMAT, Sci 2 Tool, VOSviewerالتحليل بالكامل وهي : 

 وأخرى عىل التحليل. ، تركز بشكل أكرب عىل التصور، وهناك برامج، أداة توفر خصائص وإمكانيات خمتلفة لبناء خرائط علمية كل

دراسة  ،  كذلك الببليومرتية    Bankar and Lihitkar (2019)هدفت  اخلرائط  لرسم  وتقييمها  برجمية  أدوات  مخس  ملقارنة 

من خالل إظهار مزاياها وعيوهبا  (Bibexcel, Publish or Perish, CiteSpace II, CitNetExplorer, VOSviewer)والسيانتومرتية

( كأفضل أداة؛ألن لدهيا القدرة عىل إعداد CiteSpaceوقد توصلت هذه الدراسة إىل أداة)،  م االختالفات بناًءعىل بعض املعايريوأه

 معظم الشبكات جنبًا إىل جنب مع التصورات.  
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دراسة  ،  وأخرًيا الببليومرتية    Moral-Muñoz et al. (2020)قدمت  التحليالت  إلجراء  املتاحة  األدوات  لبعض  مراجعة 

عىل جمموعة أكثر شمواًل من التقنيات ومناسبة للمامرسني  Bibliometrixحتتوي أداة،  ة؛ ففيام يتعلق باألدوات التي تم حتليلها والعلمي

خالل املصادرVOSviewerويتمتع،  Biblioshinyمن  من  العديد  من  وتصديرها  املعلومات  حتميل  عىل  وقادر  رائع  ،  بتصور 
 ة عىل املعاجلة املسبقة والتصدير. هي األداة التي تتمتع بقدرة قويSciMATو

 :أدوات التصورات العلمية وبرجمياهتا ورسم اخلرائط الببليومرتية والسيانتومرتية

 وذلك فيام ييل:، يتناول اجلزء التايل وصًفا موجًزا للخصائص الرئيسية لكل أداة برجمية

يف جامعة  Olle Perssonالببليومرتية وبناءاخلرائط من قبل  : تم تطوير هذه األداة خصيًصا إلدارة البيانات  Bibexcelأداة    -  7/1

ـالسويد(   مثل:،  )أوميو  برامج  بواسطة  قراءهتا  يمكن  الالستخدام  ،   Pajek وUCINETو  SPSSوExcelوالتي  جماًن  متاح  وهو 

فإنه من املمكن إنشاء ،  عىل ذلكعالوة  ،  والذي يمكن من خالله احلصول عىل الشبكات الببليومرتية املختلفة،  األكاديمي غري الربحي

خمتلفة تواجد  احلقول،  مصفوفات  من  وجمموعة  حقل  ذلك،  باستخدام  التطبيع  ،  وبعد  عملية  إىل  املصفوفات  هذه  تقديم  يمكن 

ويمكن للمستخدم تطبيق  ،  Vladutz and Cook measuresأوJaccard's indexأوSalton's cosineهي : ،  باستخدام ثالث قياسات

ا )Clustering algorithmلتجميع  خوارزمية  األبعاد  متعدد  مقياس  إلجراء  مصفوفة  إعداد  تصور  Bibexcel(.اليقدمMDSأو  أداة 

للمخرجات خمتلفة،  مناسبة  تصدير  خيارات  قدمت  مثل،  ولكن  خارجية  برامج  باستخدام  ممكنًا  البيانات  تصور  أو Pajekجتعل 

NetDraw  أوUCINET أوVOSviewerأو SPSS  ، إمكا يوفر  لالهتاممكام  مثرية  لتصورات  البيانات  ملفات  احلصول عىل  مثل  ،  نية 

 . Google Maps.(Persson, Danell, & Schneider, 2009)خرائط جوجل 

الببليومرتيةRحزمة ):Bibliometrix Rبرجمية    -   7/2 تشتمل عىل جمموعة من األدوات  ،  ( مفتوحة املصدر لرسم اخلرائط 

وهي واجهة رسومية عل يشبكة    Biblioshinyالتي تعتمد عىل أداة  ،  السيانتومرتيةللبحث الكمي يف القياسات الببليومرتية والقياسات  

من جامعة )    Corrado Cuccurulloو    Massimo Ariaوقد تم تطويرها بواسطة  ،  سهلة االستخدام ومنظمة بشكل جيد،  اإلنرتنت

، . وهيربجمية قويةDimensions و  WoS و Scopus  مع البيانات املستخرجة من قواعد بياناتBibliometrixبإيطاليا( تعمل  -نابويل  
تسمح باحلصول عىل أنواع متعددة من الرسوم البيانية؛ فهي ميزة ليست شائعة  ،  عالوة عىل ذلك  ،  يمكنها إجراء حتليل ببليومرتي كامل

 ( Aria & Cuccurullo, 2017)يف الربجميات األخرى

 Sebastianتم تطويرها بواسطة  ،  : هي جمموعة من الربامج النصية ألداء رسم اخلرائط الببليومرتيةBiblioToolsأداة    -   7/3

Grauwin  (رغم أن هذه الربامج النصية تعمل حتتPython  يف حتديث )م2017-2016  ،( قامSébastian Grauwin  بتطوير واجهة )

يسمى)،  الويب حول)BiblioMapsما  معرفة  اليتطلب  بحيث   )Python)  ، ذلك عىل  مع  ،  عالوة  تعمل  أن  يمكن 

 ويرجع دور جمموعة الربامج النصية يف كوهنا تؤدي هذه املهام التالية: ، (ScopusوWoSبيانات) 

ـتحليل البيانات   3ىل البيانات األولية.وتطبيقا لتحليل والتصفية ع،  املعاجلة املسبقة للبيانات  -2احلصول عىل البيانات.    -1 

املشرتك التواجد  واملجموعات.  ،  واحلصول عىل شبكات  الببليوجرايف  املخرجات يف 4واالقرتان  تصور  البيانات؛ ويمكن  ـتصور   .

BiblioMapsق  . ـتقرير البيانات؛ فيمكن تصدير التحليل الذي تم احلصول عليه إىل تنسي5  أو تصديرها إىل برامج خارجيةLaTeX  .

(Grauwin & Jensen, 2011 ) 
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وقد تمَّ تطويره  ،  ( يسمح بتحليل االجتاهات واألنامط الناشئة يف جمال املعرفة وتصورمها Java: تطبيق)CiteSpaceأداة    -7/4

وهلذا  ،  ع خمتلفة من الشبكات الببليومرتيةهذه األداة متكن من احلصول عىل أنوا،  يف جامعة) دريكسيل( بالواليات املتحدة األمريكية

  Kleinberg's burst detection algorithmهي: تم تكييف خوارزمية الكشف عن االندفاع لكلينربج  ،  اإلصدار ميزات رئيسية متيزه

الناشئة مفاهيم خطوطالبحث  لفريامن  ،  لتحديد  املركزية  الضوءعىل    Freeman's betweenness centralityالبينية  تسليط  أجل  من 

. ولذلك يمكن حتليل الشبكات أو الرسوم البيانية  Heterogeneous networksوالشبكات غري املتجانسة  ،  النقاط املحورية املحتملة

فإنه من املثري  ،  وأخرًيا،  من أجل الكشف عن تطور املجال املدروس،  التي تم احلصول عليها من خالل تطبيق فرتات زمنية خمتلفة

وكذلك إعادة التوجيه إىل  ،  لالهتامم إبراز خيار التصور اجلغرايف؛ حيث يمكن استكشاف املواقع اجلغرافية وروابط املتعاونني معهم

 Google Earth(Chen, 2006, 2016)املقاالت األصلية مبارشًة داخل

العلمية وحتليلها CitNetExplorerأداة    -  7/5 للمنشورات  االقتباس  لتصور شبكات  برجمية  أداة  لـ  ،  : هي  اختصار  وهي 

Citation network explorer  الذي تم تطويره بواسطة .Jan van Eck  وLudo Waltman   يف مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا

(CWTSبجامعة ليدن )  ،تسمح هذه األداة باسترياد شبكات االقتباس مبارشة من قاعدة بيانات،  هبولنداWeb of Science  ،  ويمكنه

، والتنقيب وتوسيع الوظائف،  هي: القدرة عىل حتديد املنشورات،  قدم ثالث وظائف رائعةي  Scopusالتعامل أيضا مع قاعدة بيانات  
 واخلوارزميات املختلفة إلنشاء الشبكة.  

تقدمها   التي  التحليل  بخيارات  يتعلق  خمتلفة،  CitNetExplorerوفيام  خيارات  أربع  توفري  املكونات  ،  يتم  استخراج  هي: 

،  وحتديد املنشورات األساسية والعثور عىل أقرص أو أطول مسار من منشور إىل آخر. عالوة عىل ذلك،  العنقوديةواملنشورات  ،  املتصلة
كام يسمح باستكشاف وحدات الشبكة باستخدام وظيفة ، تسمح لنا واجهة التصور بالتفاعل مع الشبكة التي تم إنشاؤها بطرق خمتلفة

والتمرير ال ،  التكبري  وضع  خوارزمية  التداخلويتضمن  لتجنب  الذكية  تشغيل ،  عالمات  إمكانية  هي  إضافية  ميزة  وهناك 

CitNetExplorer  مبارشة من صفحة الويب(Van Eck & Waltman, 2014 ) . 

،  2006بلندن يف عام  ،  Middlesexيف جامعة ميدلسكس  Wil Harzing-Anneا  : طورهتPublish or Perishأداة    -  7/6
يمكنها استكشاف عدد االقتباسات من خمرجات البحث وحتليلها؛ لتمكني األكاديميني الفرديني من تقديم حالتهم لتأثري البحث عىل  

االستشهادات عىل  بناًء  وجه  القي،  أفضل  من  التالية  األنواع  حتليل  خالل  من  األوراق  وذلك  أعداد  إمجايل  وإنشائها:  اسات 

وعدد  ،  وخمرجات البحث لكل مؤلف،  وعدد االستشهادات لكل مؤلف،  االقتباسات لكل ناتج بحثومتوسط،  واالستشهادات

مؤرش   و  السنة  يف  املرّجح)،  Egghe’s g-indexومؤرش  ،  h-indexاالستشهادات  االستشهاد  تأثري  -AWCR)The ageومعامل 

weighted citation rate  ،السنوي الرتاكمي يف مؤرش  واملتوسطh-indexومؤرشات املؤلفني لكل ورقة.،  الفردي(A.-W. Harzing, 

2010; A.-W. K. Harzing & Van der Wal, 2008)  . 

وهي أداة مفتوحة Science mapping analysis software tool: أداة برجمية لتحليل اخلرائط الببليومرتية  SciMATأداة    -  7/7

التي تتضمن طرًقا وخوارزميات وقياسات جلميع اخلطوات فيسري عمل رسم اخلرائط و،  General Public License (GPLv3املصدر )

بواسطة   SciMATوقد تم تطوير ، من املعاجلة املسبقة إىل تصور النتائج؛ للحصول عىل التحليالت والتصورات املختلفة، الببليومرتية

،  للمستخدم بإنشاء الشبكات الببلبومرتية املختلفة  SciMATيسمح،  (Cobo et al., 2012) إسبانيا  ،  يف جامعة غرناطة  SECABAخمترب
االرتباط )قوة  البيانات  عىل  املختلفة  والتشابه  التطبيع  قياسات  استخدام  يمكن  التكافؤ،  كام  التضمني،  ومؤرش  ومؤرش  ،  ومؤرش 

يتم استخدام  ،  ولذلك،  فيوحده التصور،  يع البياناتويتيح اختيار العديد من خوارزميات التجميع لتقط،  وجيبسالتون(،  جاكارد
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مما يسمح  ،  وخرائط التطور واخلرائط املتداخلة( بشكل مشرتك،  وشبكات التجميع،  ثالث متثيالت: )الرسوم البيانية اإلسرتاتيجية

أفضل بشكل  النتائج  بفهم  رئيسيةSciMAT  يقدم،  عالوة عىل ذلك،  للمستخدم  ميزات  أدوات ،  ثالث  رسم    المتتلكها  برجميات 

الببليومرتية األخرى جمموعة واسعة من أدوات  SciMAT  أو تتوافر يف شكل حمدود فقط: وحدة معاجلة مسبقة قوية تنفذ،  اخلرائط 

املسبقة اإلمالئية،  املعاجلة  املكررة واألخطاء  العنارص  اكتشاف  الوقت،  مثل:  للشبكة ،  وتقسيم  املسبقة  واملعاجلة  البيانات  ،  وتقليل 
وبناء خرائط علمية  ،  بإجراء دراسات رسم اخلرائط الببليومرتية يف إطار طويل  SciMATالقياسات الببليومرتية؛حيث يسمح    واستخدام

وهي تعتمد بشكل أسايس عىل  ،  أيًضا جمموعة واسعة من القياسات الببليومرتية  SciMATُتطبق  ،  لذلك ،  غنية بالقياسات الببليومرتية

الببليومرتية  q2 indexومؤرش  ،  hg-indexومؤرش    G-indexومؤرش  ،  H-indexمثل:مؤرش  ،  االستشهادات القياسات  وتوفر هذه 

،  معاجلًا SciMATكام يتضمن،  معلومات حول االهتامم والتأثري عىل جمتمع البحث املتخصص لكل جمموعة أو منطقة تطور تم اكتشافها 
 .(Cobo et al., 2012; Moral-Muñoz et al., 2019)،  اخلرائط الببليومرتيةيسمح للمستخدم بتكوين اخلطوات املختلفة لتحليل رسم  

،  : عبارة عن جمموعة أدوات معيارية خمصصة بشكل خاص للبحث يف العلوم  Science of Science (Sci2) Tool  أداة  -  7/8
 Cyberinfrastructure for Networkوقد تم تطويره بواسطة )،  وهو يدعم التحليل الزمني واجلغرايف املكاين واملوضوعي والشبكي

Science Center الواليات املتحدة األمريكية، ( يف جامعة إنديانا ،( وهذه األداةSci 2  قادرة عىل قراءة العديد من تنسيقات البيانات )

،  التواصل االجتامعي عالوة عىل إمكانية حتليل معلومات البيانات من وسائل  ،  Google ScholarوScopusوWoSمثل:،  الببليوجرافية
األبحاث،  Facebookمثل: األخرى.،  NSFومتويل  األكاديمية  البيانات  إىل  ،  (Cobo, López‐Herrera, et al., 2011) باإلضافة 

أداة عمل  سري  يعتمد  ومعاجلتها Sci 2ولذلك  البيانات  عىل  احلصول  نموذجية:  علمية  دراسة  البيانات،  عىل  ،  والنمذجة،  حتليل 
 والتصور. 

،  Temporal visualization.(Moral-Muñoz et al., 2019)فهي: التصور الزمني  ،  أما تقنيات التصور املختلفة هلذه األداة
املوضوعي الشبكة  ،  Topical visualizationوالتصور  املكاين  ،  Network visualizationوتصور  اجلغرايف   Geospatialوالتصور 

visualizationن املستخدم من إنشاء خريطة جغرافية مكانية؛ حيث يتم تقديم موقع  ،  . من خالل استخراج الرمز الربيدي الذي ُيمكِّ

فأداة   التصحيحية  Sci 2املؤلف؛  اخلريطة  مكانيني:  جغرافيني  خيارين  النسبية  ،  The choropleth mapتقدم  الرموز  وخريطة 

Proportional symbol map(Moral-Muñoz et al., 2020; Team, 2009) . 

( يف CWTSوقد تم تطويره من قبل )،  مصممة لبناء الشبكات الببليومرتية وتصورها : أداة برجمية  VOSviewerأداة    -  7/9

الببليومرتية،  (هولنداLeidenجامعة) للخرائط  الرسومي  التمثيل  عىل  خاص  بشكل  االنتباه  عىل  األداة  هذه  يمكن  ،  تركز  كام 

 Graphرياد بيانات الشبكة وتصديرها من تنسيقات  استخراج الشبكات الببليوجرافية املختلفة؛ فهو قادر عىل است  VOSviewerلربنامج

Modeling LanguageوPajek. (Van Eck & Waltman, 2010 )إضافة إىل برنامج .VOSviewer   يمكن من عرض خرائط القياس

مما يسمح بتصور  ، بشكل كاملVOS. وقد تم دمج تقنية رسم اخلرائطRوSPSSائيةوذلك باستخدام الربامج اإلحص، متعددة األبعاد

.يوفر هذا الربنامج ثالث خيارات للتصور: عرض الشبكة (Van Eck & Waltman, 2010)وبناء اخلرائط دون استخدام برامج أخرى

Network view    وعرض التداخلOverlay view  ،  وعرض الكثافةDensity view  ،كام يوجد خياران خمتلفان للتمثيل البرصي ،
كثافة العنارص يف تلك    حتدده،  : فكل نقطة يف اخلريطة هلا لونItem densityومها: كثافة العنرص  ،  يمكن حتديدمها يف لوحة اخليارات

ويتم متثيل أقل عدد من ،  يتم متثيل أكرب عدد من العنارص باللون األمحر،  وبالتايل،  فتظهر اخلريطة بألوان من األمحر إىل األزرق،  النقطة



متويل عيل حممد الدكرد.   15 

 

، املجموعاتإذا تم ختصيص العنارص إىل  ،  : وهي ُتستخدم فقطCluster densityالعنارص باللون األزرق. وكثافة الكتلة أو التجميع
(Cobo, López‐Herrera, et al., 2011; Van Eck & Waltman, 2017)فإن وظيفة التكبري / التصغري والتمرير ، . عالوة عىل ذلك

 . (Cobo, López‐Herrera, et al., 2011)وخوارزمية وضع العالمات الذكية ـتمنع تداخل التسميات 

أو رسم اخلرائط ،  بناًء عىل حتليل األداء،  إلجراء التحليالت الببليومرتية Python: هي حزمةMetaknowledgeأداة  -7/10

فيام  ،  بكندا،  يف جامعة واترلو John McLevey'sبرئاسة جون ماكليفي   NetLabالببليومرتية؛ وقد تم تطويره بواسطة جمموعة أبحاث 

، وحتليل النص احلسايب،  وبالتحليل الطيفي القيايس ومتعدد املراجع لسنة النرش،  يتعلق بخيارات التحليل؛فإنه يقوم بإجراء حتليل طويل
  Metaknowledgeوتقدير جنس الباحث ميزة مثرية لالهتامم؛ حيث تقوم،  وحتليل الشبكة  -مثل نمذجة املوضوع أو حتليل االندفاع  

وتطابق أسامء املؤلفني واملؤلفني املشاركني   Open Gender Trackerالتابع لـ Githubات االسم العاملي من مستودع بتنزيل جمموعة بيان

ويمكن حتليل جمموعات البيانات ،  لتصور األداء وخمرجات الشبكة  mkD3فإنه يستخدم حزمة،  عالوة عىل ذلك،  مع اجلنس املحتمل

باستخدام   إنشاؤها  تم  الربامج  NetworkXKباستخدام    Metaknowledgeالتي  يف  تصورها  الشبكة؛ليتم  بيانات  تصدير  وكذلك 

 . Gephi .(Young, 2017-McLevey & McIlroy)أو  Visoneأو   Stataأو  :Rاخلارجية مثل 

( إلجراء بعض التحليالت الببليومرتية/ العلمية من البيانات الببليوجرافية  Rعبارة عن حزمة )  ScientoTextأداة    -7/11

مصفوفة التأليف  مثل: ، وهي قادرة عىل احلصول عىل حتليالت خمتلفة، Scopusو WoSالذي يعمل مع بيانات، القائمة عىل املؤرشات

واجلهات الفاعلة التي  ،  اخلاصة هبم واستشهاداهتم  G-indexو  H-indexوكبار املؤلفني والبلدان واملؤسسات مع مؤرشات  ،  املشرتك

التي تقدم بعض املخرجات   ScientoTextإضافة إىل أداة  ،  بشكل عام،  والتعاون الدويل وتكرار املصطلحات،  تم االستشهاد هبا بشدة

 . (Uddin, Bhoosreddy, Tiwari, & Singh, 2016)رتية ؛لتوصيف املؤلف أو املؤسسة أو الدولة الببليوم

بيانات،  عبارة عن حزمة أدوات  CITation Analysis (Citan)أداة    -   7/12 بإجراء حتليل األداء من  إىل   Scopusتسمح 

مثل ،  فهو يعمل ضمن هذا النوع من قواعد البيانات؛ حيث يمكن للمستخدم تنفيذ أكواد لتعديل املعلومات،  SQLiteقاعدة بيانات  

،  حيصل عىل حتليالت األداء  Citanفإن  ،  وبشكل عام،  أو مؤلف معني،  وثيقة  أو،  أو حذف النسخ املكررة،  أو املؤلفني،  دمج الوثائق
مؤرش حساب  فيمكنه  الفاعلة؛  اجلهات  خمتلف  خالل    Ip-index ومؤرش،    g-indexومؤرش،  rp-indexومؤرش  ،  h-indexمن 

، ًما بيانية وصفية مع املؤرشات املحسوبة؛ ولذلك ُيْستخدم للمعاجلة املسبقةومؤرشات التأثري العامة األخرى عالوة عىل توفريه رسو
من املسرتجعة  الببليوجرافية  البيانات  شيوًعا    Scopusوتنظيف  األكثر  العلمي  التأثري  مؤرشات  حساب  إىل   ,Gagolewski)إضافة 

2011) . 

وهو مفيد إلجراء حتليل علمي زمني؛ إذ  ،  Pythonيعمل باستخدام لغة  ،  فتوح املصدر: برنامج مScientoPyأداة    -  7/13

والتي ،  يمكننا إجراء مرحلة ما قبل املعاجلة،  . وبمجرد استخراج البياناتScopusوWoSتعمل هذه األداة بشكل أسايس مع بيانات  

الوثيقة نوع  تصفية  من  املؤلف،  تتكون  اسم  النسخ  ،  وتطبيع  هبا ،  املكررةوإزالة  االستشهاد  تم  التي  الوثيقة ،  واألوقات  وبلد 

. الذي  wildcard searchوكذلك البحث عن أحرف البدل )البرت(  ،  كام يسمح بإجراء تقييم موضوعات عالية وحمددة،  واملؤسسات

ف بعض مؤرشات األداء إىل يضي ScientoPy  وموقع،  أو تبدأ بجذر معني،  تأيت بصيغة اجلمع واملفرد،  يفيد يف العثور عىل موضوعات

إىل  ، والنسبة املئوية للوثائق يف السنوات املاضية، ومتوسط الوثيقة لكل سنة، مثل: متوسط معدل النمو، املوضوعات التي تم حتليلها 

حابة  وس،  والتطور،  واجتاهات األرشطة األفقية،  واألرشطة األفقية،  مثل: اخلط الزمني،  جانب إتاحته العديد من خيارات التصور

 ( Ruiz-Rosero, Ramírez-González, & Viveros-Delgado, 2019)الكلامت. 
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هم   CRExplorer. مطورو  Loet Leydesdorff'sيعتمد عىل الربامج املقدمة يف  ،  : برنامج جديدCRExplorerأداة    -  7/14

 Loetولويت ليديسدورف  ،  )أملانيا(  Lutz Bornmannولوتز بورنامن،  Werner Marxوفرينر ماركس  ،  Andreas Thorأندريا سثور  

Leydesdorff  )والسيام عىل سنوات النرش املشار إليها؛ ولذلك يستخدم ،  الربنامج عىل حتليل املراجع املستشهد هبا يركز هذا  ،  )هولندا

CRExplorer    املرجعي النرش  لسنة  الطيفي  التحليل  التي   Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS)طريقة 

والذي يسمح بتحديد املنشورات األكثر أمهية يف جمال بحث ،  ةفقد استخدمها ألول مرة يف جمال األرصاد اجلوي،  Werner Marxطورها 

من حيث  ،  حتليل التكرار الذي يتم االستشهاد به يف املنشورات اخلاصة بمجال بحثي معني"وذلك من خالل  ،  أو موضوع معني ،  معني

 & ,Marx, Bornmann, Barth, & Leydesdorff, 2014; Thor, Marx, Leydesdorff)"سنوات نرش هذه املراجع املستشهد هبا 

Bornmann, 2016) . 

( يف EC3( يف جمموعة األبحاث)Moreno-Rafael Bailónتم تطويره بواسطة)، ي:هو برنامج جتارCoPalRedأداة  - 7/15

ويوصف هذا الربنامج بأنه نظام ،  باستخدام الكلامت الرئيسية،  وهو مصمم خصيًصا إلجراء حتليل مشرتك،  جامعة غرناطة )إسبانيا(

حيث تواصل تطويرها حتت غطاء جمموعة البحث  ،  Techne Co Wordغريت اسمه إىل    CoPalRedإال أن  ،  2011منذ يوليو  ،  املعرفة

"Techne  ،Knowledge and Product Engineering"  ،  القوة يف نقاط  يف احتوائه عىل وحدة معاجلة    CoPalRedوتتمثل إحدى 

املعجمية،  مسبقة العنارص  توحيد  من  املستخدم  ن  الكلامت،  مُتَكِّ توحيد  يتم  أن  فبمجرد  نفسه؛  املفهوم  متثل  يقوم ،  الرئيسية  التي 

CoPalRed   باستخدام مؤرش التكافؤ.،  ببناء مصفوفة التواجد املشرتك وتطبيعها(López-Herrera, Cobo, Herrera-Viedma, & 

Herrera, 2010)  ،  يقومCoPalRed  أ ثالثة  البنيويبإجراء  التحليل  التحليل:  من  اإلسرتاتيجي،  نواع  والتحليل  ،  والتحليل 

 Lopez-Herrera)باستخدام املخططات اإلسرتاتيجية والشبكات املوضوعية  ،  الذي يصور النتائج  CoPalRedإضافة إىل  ،  الديناميكي

et al., 2009) . 

ا  SPIRE ‐INأداة    -  7/16 برصيا الوثائق  لتحليل  جتارية  برجمية  أداة  العالقات  ،  :  عن  الكشف  عىل  القدرة  املحلل  متنح 

جديدة ورؤى  معرفة  عىل  للحصول  البيانات  داخل  املخبأة  واملوضوعات  أداة،  واالجتاهات  مرشوع  IN-SPIRE  إن  من  مشتق 

SPIRE  من األمريكيةاملمول  االستخبارات  ووكاالت  الطاقة  اهلادئ ،  وزارة  املحيط  الوطني شامل غرب  املخترب  يف  تطويره  تم  وقد 

اليستخرج الشبكات الببليومرتية من احلقل  IN- SPIREو ، عىل عكس أدوات الربامج األخرى التي تم حتليلها ، )الواليات املتحدة(

 & Hetzler)باستخدام حمرك النص اخلاص به.  ،  احلقول حلساب التشابه بني الوثائق  أو جمموعة من ،  وإنام يستخدم حقاًل ،  املحدد

Turner, 2004)  التصور تقنيات  من  خمتلفتني  طريقتني  يوفر  أنه  جانب  إىل  ا،  .  :تقنية  ومها  السامت Galaxiesملجرات  أال  وتقنية 

ThemeScape™  ين  كلا  في ين  قرب  يكشف،  التصور ،  معًا   الصلة  ذات  الوثائق  تجميع  فيتم،  بينهما  التشابه  عن(  وثيقتين)  عنصر
 . (Cobo, López‐Herrera, et al., 2011) المشتركة الموضوعات وتمييز

تتيح إجراء رسم خرائط علمي  Leydesdorff's softwareأداة  -  7/17 التي  برامج سطر األوامر  : عبارة عن جمموعة من 

ن الربامج متاحة وهذه املجموعة م، يف جامعة أمسرتدام )هولندا( Loet Leydessorffوقد تم تطويره بواسطة ، بوظائف حتليل خمتلفة

للمجتمع األكاديمي الكلمة املشرتكة،  جماًنا  الببليومرتية:  التحليالت  العديد من  بأداء  واالقرتان  ،  والتأليف املشرتك،  والتي تسمح 

واملجالت للمؤلفني  للمؤلف،  الببليوجرايف  املشرتك  خارجي،  واالقتباس  برنامج  باستخدام  النتائج  تصور   Pajekمثل:،  ويمكن 

والتعاون  ،  يمكن حتليل التعاون الدويل واملؤسس ،  . عالوة عىل ذلكSci2أو أداة    Network Workbench Toolأو أداة    UCINETأو
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إال أن جمموعة الربامج  ،  والربامج اخلارجيةGoogle  وكذلك عمل تصور شبكات التعاون هذه باستخدام خرائط،  عىل مستوى املدن

إل مسبًقا  البيانات  بمعاجلة  زمنية  التسمح  فرتات  إىل  البيانات  لتقسيم  خارجي  برنامج  وجود  يلزم  إذ  طويل؛  حتليل  جراء 

 . ( Leydesdorff, 2008)خمتلفة

 Cyberinfrastructure for Network Science: تم تطويره بواسطةNetwork Workbench Tool (NWB)أداة    -  7/18

Center  يف جامعةIndiana   وتتميز أداة ،  )الواليات املتحدة األمريكية( ويمكن الوصول إليه جماًناNWB    خوارزميات حمددة بأهنا توفر

للمعاجلة   NWBكام تسمح أداة،  (Börner et al., 2010)،  للتعامل مع بيانات املنشورات لبناء الشبكات واخلرائط الببليومرتية وحتليلهام

،  جانب اكتشاف العنارص املكررة وتوحيدها إىل،  وتقسيم البيانات عىل فرتات زمنيةخمتلفة،  املسبقة للبيانات؛ إلزالة السجالت املكررة
باستخدام هجاء خمتلف عىل سبيل املثال:العنارص التي متت خالل مؤلف نفسه يف حتليل املؤلف املشرتك أو املصطلحات التي متت خالل 

إن تنفيذ تصور الرسوم  ،  الشبكاتوإنشاء أنواع خمتلفة من  ،  وهذه األداة قادرة عىل إجراء التحليل الزمني،  مفهوم نفسه يف حتليل الكلمة

،  ويمكن تطبيق العديد من خمططات الرسم البياين  GUESS  ،Jung،  مثل،  يتم من خالل برامج خارجية،  البيانية التي تم إنشاؤها 
 . DrL(Herr, Huang, Penumarthy, & Börner, 2006)مثل: خوارزمية 

، : هي أداة برجمية جتارية قوية للتنقيب عن النصوص وحتليل كميات كبرية منها الكتشاف املعرفةVantagePointأداة - 7/19
إلجراء العديد من    VantagePointويستخدم،. )الواليات املتحدة األمريكية(Search Technology Incوقد تم تطويره بواسطة رشكة

الببليومرتية اخلرائط  استريادVantagePoint (190لدى،  حتليالت  مرشح  أي سجل،  (  من  البيانات  باسترياد  للمستخدم  ،  يسمح 
أو تنسيق ملف   Accessو  Microsoft Excelالبيانات من    عالوة عىل احتوائه عىل عوامل تصفية استرياد لتحميل،  أوقاعدة بيانات

XML 22    أوعوامل تصفية معرفة مستخدمة(Morel, Serruya, Penna, & Guimarães, 2009 )  ،  ولذلك تتمثل إحدى نقاط القوة

حيتوي العديد من   VantagePointرغم أن ، بأدوات املعاجلة املسبقة وتنظيف البيانات باستخدام قاموس املرادفات VantagePointيف 

املحددة مسبًقا  به،  والتي يمكن استخدامها بسهولة،  املرادفات  املرادفات اخلاص  املستخدم يف حتديد قاموس  أو حترير ،  مما يساعد 

الذي يسمح  VantagePoint  إضافة إىل،  (O’Brien, Carley, & Porter, 2013)ر املرادفاتقاموس املرادفات احلايل باستخدام حمر

،  ببناء أنواع عدة من املصفوفات التي تعرض السجالت يف جمموعة البيانات املوجودة يف قائمتني حمددتني: مصفوفة التواجد املشرتك
التلقائي االرتباط  التباديلومصفوف،  ومصفوفة  االرتباط  العوامل،  ة  فهو  ،  (Cobo, López‐Herrera, et al., 2011)ومصفوفة 

التباديل  VantagePointيتضمن االرتباط  خريطة  األخرية:  الثالث  املصفوفات  مع  تتوافق  التي  اخلرائط  من  أنواع  وخريطة ،  ثالثة 

 وخريطة العوامل. ، االرتباط التلقائي

وقد تم تطويرها من  ،  تستخدم يف التحليل الببليومرتي وتصور املعلومات،  : عبارة عن حزمة برجميةHistCiteأداة  -  7/20

للمستخدمني حتليل نتائج البحث وتنظيمها؛ للحصول  HistCite(. ويتيحISIمؤسس معه دال معلومات العلمية )،  قبل يوجني جارفيلد

املستخدم عىل حتليل: ماهية عدد املؤلفات التي تم نرشها  HistCiteكام يساعد، املوضوع وتارخيه وعالقاتهعىل طرق عرض خمتلفة لبنية 

ويف أي دول تم نرشه؟ وما الدول املسامهة الرئيسية يف هذا املجال؟وماهية اللغات األكثر استخداًما من قبل العنارص ،  يف جمال معني: متى

ت التي تغطي األدب يف هذا املجال؟ ومن املؤلفون الرئيسيون يف هذا املجال؟ وما املؤسسات التي  املنشورة يف هذا املجال؟ وما املجال 

 ,Garfield)وأخرًيا : كيف أثر خمتلف املسامهني يف املجال عىل بعضهم بعًضا؟  ،  يمثلها هؤالء املؤلفون؟ وما املقاالت األكثر أمهية؟

Paris, & Stock, 2006)  ،ل البيانات الببليوجرافية إىل ،  فهو ينفذ تطبيًقا حمدًدا واحًدا،  وأما دوره فيام يتعلق بتصور املعلومات حيوِّ
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باملوافقة ،  ( الذي يتاح منه نسخة جمانية12.3هو اإلصدار)  HistCiteوأحدث إصدار من،  رخيية(تسمى)املؤلفات التا ،  رسوم بيانية

 .Clarivate Analyticsوالتي أصبحت اآلن جزًء من، Thomson Reutersعىل اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي املقدمة من

 ومترية: ي خطوات رسم الخرائط الببليومترية والشبكات الببل   -1

 وهي كالتايل:، يتم وصف اجلوانب املهمة املختلفة لتحليل رسم اخلرائط الببليومرتية، هذا القسميف 

التي  ،  وخيتارون األساليب الببليومرتية املناسبة،  حيدد الباحثون أسئلة البحث،  يف تصميم الدراسة  تصميم الدراسة:  -  8/1

أن،  يمكن أن جتيب عن األسئلة الببليومرتية لرسم  ،  واع عامة من تلك األسئلةوالتي يمكن اإلجابة عن ثالثة  باستخدام القياسات 

الببليومرتية )،  اخلرائط  ملوضوع1كالتايل:  املعرفة  قاعدة  ـتحديد   )  ،( الفكري  وهيكله  بحث  جمال  املفاهيمي  2أو  اهليكل  فحص   )

أحد اخليارات املهمة بالنسبة للباحثني  ،  راسة( إنتاج بنية شبكة اجتامعية ملجتمع علمي معني؛ ففي تصميم الد 3أو جمال بحث )،  ملوضوع

 . (Aria & Cuccurullo, 2017)أو قرار تقسيم النطاق الزمني إىل رشائح زمنية؛ الستخالص تطور املجال عرب الزمن،  هو: الفرتة الزمنية

يتناسب مع ،  فإن املرحلة األوىل هي حتديد أفضل مصدر للبيانات،  من أجل إجراء حتليل ببليومرتيبيانات:  مصادر ال-  8/2

 وأهم هذه املصادر : ، التغطية العلمية للمجال البحثي املراد حتليله

لـ    Web of Scienceـ  8/2/1 بيانات متعددة وبيانات االستشهادات  الوصول إىل قواعد  يوفر  مع ،  ا ختصًص   256: موقع 

االشرتاك قيد  الوصول  أن  )،  مراعاة  العلمية  املعلومات  معهد  األصيلISIويعد  املنتج  هو  ذلك  ،  (  بعد  الفكرية  ملكيته  انتقلت  ثم 

بتجاوزه  ،  Clarivate Analyticsواآلن،  Thomson Reutersإىل العدد اإلمجايل للسجالت  تغطيتها  ،  مليوًنا   90ويقدر  بدأت  وقد 

 حتى الوقت احلارض. 1900 الزمنية من عام

يتيح الوصول إىل قواعد البيانات؛ بيانات االستشهادات يف علوم احلياة والعلوم  ،  موقع عىل شبكة اإلنرتنت  Scopusـ  8/2/2

الصحية الفيزيائية والعلوم  الوصول إىل،  االجتامعية والعلوم  ويقدر عدد  ،  رشيطة االشرتاك،  Elsevierمن خالل  Scopusويمكن 

 حتى الوقت احلارض. 2004وقد بدأت التغطية الزمنية من ، مليوًنا  69ايل السجالت حو

8/2/3  -  Google Scholar   أو البيانات ،  يقوم بتكشيف النصوص الكاملة،  2004تم إطالقه عام  ،  موقع إلكرتوين متاح جماًنا

وبالنسبة ،  وغريها ،  حات وبراءات االخرتاعمن املجالت األكاديمية والكتب وأوراق املؤمترات واألطرو،  الوصفية لألدبيات العلمية

 . (Gusenbauer, 2019)2018مليون وثيقة عام  389ولكنها وضعت تقديًرا يبلغ ، التقدمهGoogleلعدد التسجيالت 

8/2/4  -  Microsoft Academic   ًا اسم  أطلق عليه سابقMicrosoft Academic Search  ،  ولكن أعيد إطالقه باعتباره خدمة

فيتم تقديمه كمحرك بحث ويباع ،  Microsoftفإن اإلمداد والصيانة تقع عىل عاتق رشكة  ،  . وهلذاMAباسم،  2016جديدة عام  

 ( Haunschild, Hug, Brändle, & Bornmann, 2018)مليون مقالة   88و، مليون منشور 230وهو يكشف حاليًا أكثر من ، جمانياا 

8/2/5  Dimensions   نات جديدة مدعومة من رشكةهي قاعدة بياDigital Science & Research Solutions Inc    وقد تم

عدد التسجيالت    (Thelwall, 2018)توفر بيانات االستشهادات املرجعية وبيانات القياسات البديلة Scopusو WoSاعتباره بدياًل عن

وهي تتبع حركة الوصول  ،  2018تم إطالقها يف عام  ،  2020يون منشور يف عام  مل  114أكثرمن    Dimensionsالتي حتتوي عليها  

 املفتوح. 
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 SAO / NASAونظام بيانات الفيزياء الفلكية    CiteSeerXوarXivمثل:  ،  وهناك مصادر ببليوغرافية أخرى يمكن استخدامها 

Astrophysics Data System (ADS) وScience Direct وMedline وPubMed  ؛ وCrossref  وبيانات التمويل منNSF(Cobo, 

López‐Herrera, et al., 2011) . 

  الشبكات الببليومرتية هي شبكات تتكون   الرئيسية:  وحدات التحليل يف التقنيات الببليومرتية والشبكات الببليومرتية  -  8/3
وتشري احلواف ،  أو الكلامت الرئيسية،  أو باحثني،  أو جمالت،  ويمكن أن تكون العقد: مقاالت ،  Edgesواحلواف   Nodesمن العقد  

والعالقات بينهام متثل  ، دويمكن متثيل هذه العالقات كرسم بياين أوشبكة؛ وتكون الوحدات هي العق، إىل العالقات بني أزواج العقد

فتكون  ،  أما يف عالقة االقرتان،  يمكن أن تكون العقد مؤلفني أومصطلحات أو مراجع،  ويف عالقة التواجد املشرتك،  حافة بني عقدتني

 يمكن أن تكون العقد مؤلفني أو جمالت. ، عالقة االقرتان املجمعة، وأخرًيا، العقد عبارة عن وثائق

 ت الببليومترية وخصائصها( أنواع الشبكا2جدول )

Co-

citation

Bibliographic coupling

Co-authorship

Co-word
 

 ( Moral-Muñoz et al., 2019)املصدر

املستشهد هبا واملؤلفني؛   الببليومرتية هي: املجالت والوثائق واملراجع  التحليل األكثر شيوًعا يف رسم اخلرائط  وتعد وحدات 

أو الكلامت الدالة واملفتاحية ،  ( واملصطلحاتAuthor's affiliationليها ولذلك ) يمكن استخدام انتامء املؤلف / اهليئة التي ينتمي إ

(Börner et al., 2003)  ،عالوة ،  و املزج بينها مجيعا أ،  أو النص الكامل،  أو امللخص ،  إضافة إىل إمكانية حتديد الكلامت من العنوان

( أو الكلامت التي توفرها  Author's keywordsعىل حتديد الكلامت األساسية األصلية للوثائق )الكلامت الدالة أو املفتاحية للمؤلف  

ألكثر الشبكات ( يتم تقديم تصنيف  2كام يف اجلدول رقم )،  ( ككلامت لتحليلها ISI Words Plusمصادر البيانات الببليوجرافية )مثل

 :  وهذه الشبكات كالتايل، وفًقا لوحدات التحليل املستخدمة والعالقات القائمة بينها ، الببليومرتية شيوًعا 

هي جمموعة من الروابط التي تنشأ عن طريق االستشهادات املرجعية :Citation Networksشبكة االستشهادات املرجعية    -أ

، ويمكن متثيل تلك الروابط بمخططات بيانية،  أو الدوريات أو بني جمموعة من املوضوعات  ،أو الوثائق،  بني جمموعة من املؤلفني
العلمية التارخيية لألعامل  العلمية واملراحل  الرتابط بني األحداث  يكثر االستشهاد هبا ،  تبني  التي  املخططات تعرف األعامل  ،  وتلك 

أو شبكة االستشهادات املرجعية    Citation Graphاين لالستشهادات املرجعية  ويسمى بالرسم البي،  والتي هلا أثر أكرب يف جماهلا العلمي

Citation Network (Clough, Gollings, Loach, & Evans, 2015). 



 تقويمية مقارنة دراسة  :برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية والسيانتومرتية والتصور العلمي 20

 

 

ف االقتباس املشرتك بأنه تكرار االقتباس من وثيقتني مًعا   :   Co-citation networksشبكة االستشهادات املشرتكة    -ب ،  ُيعرَّ
ولذلك ،  إذا استشهد بمنشور ثالث هبام،  ويمكن اعتبار منشورين مشرتكني،  وفًقا لتعريف االقتباس املشرتك،  بواسطة وثائق أخرى

االق قوة عالقة  مًعا تعتمد  املنشورين  بكال  تستشهد  التي  املنشورات  املشرتك عىل عدد  االستشهادات  ،  وبالتايل،  تباس  زاد عدد  كلام 

ويستخدم االقتباس املشرتك واالقرتان الببليوغرايف لتحليل البنية  ،  (Small, 1973)زادت قوة عالقة االستشهادات املشرتكة،  املشرتكة

االقرتان الببليوغرايف هو عالقة  ،  وهلذا كان االختالف بني االقرتان الببليوغرايف واالقتباس املشرتك،  الفكرية ملجال البحث العلمي

 ,Jarneving)يف حني االقتباس املشرتك سوف يتغري بمرور الوقت  ،  ا تعتمد عىل املراجع املوجودة يف الوثائق املقرتنةثابتة ودائمة؛ ألهن

 بينام يكتشف حتليل االقتباس،  الذين يتم االستشهاد هبم كثرًيا مًعا ،  .وهيدف االقتباس املشرتك للمؤلف إىل اكتشاف املؤلِِّفني(2005

 . (McCain, 1991)املشرتك يف املجالت التي يتم االستشهاد هبا بشكل متكرر

ف االقرتان الببليوجرايف بأنه مقياس تشابه  :Bibliographic coupling networksشبكات االقرتان الببليوجرايف    -ج ،  ُيعرَّ
وحيدث هذا االقرتان عندما يشري عمالن إىل عمل ثالث مشرتك يف ،  يستخدم حتليل االستشهادات لتأسيس عالقة تشابه بني الوثائق

ود عالقة اقرتان ببليوجرافية قوية  وهلذا يشري وجود عدد أكرب من املراجع املشرتكة بني منشورين إىل وج،  الببليوجرافيات اخلاصة هبا 

ولذلك يمكن التوسع يف هذا االقرتان  ،  (Kessler, 1963)بينهام؛ فهو مؤرش عىل وجود احتامل أن يعالج املنشوران موضوًعا ذا صلة  

باستخدام املجالت واملؤلفني عىل وجه اخلصوص للمؤل،  واملشاركة  الببليوغرايف  املؤلفني وهيدف االقرتان  اكتشاف عالقات  ف إىل 

نفسها  باملراجع  يستشهدون  الذين  املؤلفني  بني  التي  ،  املشرتكني  املجالت  اكتشاف  إىل  الببليوجرافية  املجالت  اقرتان  هيدف  بينام 

 . (Gao & Guan, 2009)استشهدت باملراجع نفسها 

ترتبط اجلهات الفاعلة  ،  يف هذا النوع من الشبكات الببليومرتية  :  Co-authorship networksشبكات التأليف املشرتك    -د

أو  ، وذلك باستخدام املؤلف املشارك، وفًقا لعدد املنشورات التي قاموا بتأليفها مًعا ، املختلفة )باحثون أو مؤسسات أو دول( ببعضها 

، مشرتكة  مؤسسة  – باستخدام انتامءات املؤلف  ،  وباملثل،  يمكن حتليل البنية االجتامعية للمجال العلمي،  هبذاو،  حتليل التأليف املشرتك 
 .  (Glänzel, 2001)البحث ملجال الدويل البعد  دراسة يتم – أو دولة مشرتكة ، جامعة مشرتكة

للكلامت    -ه املشرتك  التواجد  عن    :Word co-occurrences networksشبكات  بالكشف  املشرتكة  الكلمة  حتليل  يسمح 

الناشئة املوضوعية  القادمة،  املجموعات  األبحاث  بمسار  التنبؤ  أجل  من  التقليدية؛  املوضوعية  املجموعات  يف  التغريات  ،  وكذلك 
ويف حالة ظهور كلمتني رئيستني يف  ،  (Lee & Su, 2010)ودراسة العالقات املفاهيمية والداللية واملفاهيم الرئيسية التي يعاجلها احلقل

 ,Khasseh, Soheili)ومن هنا يشري تواتر التكرار األعىل لكلمتني رئيستني بأهنام أكثر ارتباًطا ،  يكون هلامعالقة داللية،  آن واحد يف ورقة

Moghaddam, & Chelak, 2017) . . 

البيانات:    -  8/4 الببليوجرافية عىل أخطاءمعاجلة  املصادر  املسرتجعة من  البيانات  ما حتتوي  كأخطاء إمالئية يف اسم  ،  عادًة 

ال بد من تطبيق عمليات املعاجلة املسبقة املختلفة إلعداد البيانات للحصول عىل أداء جيد يف حتليل  ،  لذلك ،  أو يف عنوان املجلة،  املؤلف

 . (,.Cobo et al)ليومرتيةرسم اخلرائط البب

a. توجد عنارص يف البيانات متثل اليشء نفسه،  الكشف عن العنارص املكررة واألخطاء اإلمالئية؛ ففي بعض األحيان ،
.  Garfield  ،E  عىل سبيل املثال: يمكن كتابة اسم املؤلف بطرق خمتلفة مثل:)،  ولكن مع هتجئة خمتلفة،  أو املفهوم

 ومع ذلك فإن كل طريقة متثل املؤلف نفسه.  ، (Eugene Garfield؛
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b. لتحليل تطور  ،  أو رشائح زمنية،  تعد عملية رشحية الوقت مفيدة لتقسيم البيانات إىل فرتات زمنية فرعية خمتلفة

 جمال البحث قيد الدراسة.  

c. ط الببليومرتيةكاحلصول عىل نتائج جيدة وواضحة يف حتليل اخلرائ،  هيدف تقليل البيانات إىل حتديد أهم البيانات ،
،  واملؤلفني األكثر إنتاجية،  املقاالت األكثر اقتباًسا   -يمكن أن يكون هذا اجلزء:  ،  فيتم استخدام جزء من البيانات

 واملجالت ذات قياسات األداء األفضل.

d. ات يمكن استخدام املعاجلة املسبقة للشبكات؛ لتحديد أهم العقد يف شبكة العالقات بني وحدات التحليل )الشبك

‐Cobo, López)...،  وإزالة العقد املعزولة والروابط األقل أمهية بني العقد،  الببليومرتية( وفًقا لقياسات خمتلفة

Herrera, et al., 2011) . 

التحليل  -  8/5 العالقات بني وحدات  لتطبيع  التي يمكن استخدامها  التشابه  العالقات بني    :قياسات  بناء شبكة  يتم  عندما 

أو بشكل أكثر حتديًدا لتطبيع  ،  يتم تطبيق التحويل أواًل عىل البيانات؛ الشتقاق أوجه التشابه من البيانات،  وحدات التحليل املحددة  

األدبيات،  البيانات يف  خمتلفة  تشابه  قياسات  سالتون  ،  باستخدام  جيبتامم  مؤرش  جاكاردو،  Salton's Cosineوأشهرها:   مؤرش 

Jaccard's Index  ، ومؤرش التكافؤEquivalence Index  ،  ومؤرش قوة االرتباطAssociation Strength  ، والتي ُتعرف أيًضا باسم

القرب   االحتاميل  Proximity Indexمؤرش  التقارب  مؤرش  ،  Probabilistic Affinity Index.(Moral-Muñoz et al., 2019 )أو 
مثل ،  فيمكن تطبيق قياسات خمتلفة لتطبيع النص ،  وفًقا ألمهيته يف املجموعة،  وترجع أمهية تطبيع النص بأنه يضع وزًنا لكل مصطلح

،  Latent semantic analysis (LSA)والتحليل الداليل الكامن ، tf·idfباستخدام مقياس التشابه  ، : ضبط مصفوفة التواجد املشرتك
 . Mutual information ،...(Chen, 2006)واملعلومات املتبادلة ، Likelihood ratio testواختبارات نسبة االحتاملية

اخلرائط:    -  8/6 اخلريطةخطوات رسم  لبناء  تقنيات خمتلفة  اقرتاح  األبعاد،  تم  تقليل  تقنيات  تستخدم  مثل:حتليل  ،  والتي 

لتحويل الشبكة  Multidimensional scaling (MDS)أو القياس متعدد األبعاد  principal component analysisاملكونات الرئيسية  

،  تستخدم إلجراء اكتشاف املجتمع  Clustering algorithmsوخوارزميات التجميع  ،  إىل مساحة منخفضة األبعاد )غالبًا أبعادها ثنائية(
مية  مثل: خوارز،  وتقسيم الشبكة العاملية إىل شبكات فرعية خمتلفة؛ فقد اقرتح بعض املؤلفني خوارزميات جتميع جديدة لتنفيذ هذه املهمة

ُتستخدم  ،  . وأخرًياModularityوتعظيم الوحدات النمطية  ،  spectral clusteringوالتجميع الطيفي  ،  Streaming algorithmالتدفق  

باثفيندر   البياينPathfinder networks (PFNETs)شبكات  الرسم  نظرية  تعتمد عىل  قياس سيكومرتية  وتستخدم يف  ،  )هي طريقة 

عالوة عىل إمكانية استخدام تقنيات تنقيب الرسم  ،  لتحديد العمود الفقري للشبكة،  مي وتصور البياناتدراسة أنامط االقتباس العل

فإن يف خطوة رسم اخلرائط تعتمد املعلومات التي تم  ،  ولذلك،  أوحتليل الشبكة االجتامعية  Graph mining techniquesالبياين العامة  

 . (Aria & Cuccurullo, 2017; Cobo, López‐Herrera, et al., 2011)نية املطبقةاحلصول عليها ونوع اخلريطة املبنية عىل التق

 هي : ، وهذه التحليالت، يمكن تطبيق حتليالت خمتلفة الستخراج املعرفة املفيدة، بمجرد بناء اخلريطةطرق التحليل:  - 8/7

يسمح بإجراء حتليل إحصائي عىل اخلرائط التي تم إنشاؤها إلظهار مقاييس  :  Network analysisحتليل الشبكة .1

وعدد    الدرجة،ومتوسط    كالعدد اإلمجايل للعقد والعقد املعزولة،  خمتلفة للشبكة بأكملها أو مقاييس العالقة أو التداخل،

 إذا تم تطبيق خوارزمية اكتشاف املجتمع لبناء اخلريطة،  اين،أو يمكن قياس كثافة الرسم البي  املكونات املتصلة بشكل ضعيف، 
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كالون مركزية  استخدام  بني  Densityوكثافتها    Callon's centralityفيمكن  العالقات  تقيس  التي  األخرى  القيم  أو 

  ذلك،  . عالوة عىل Jaccardيمكن قياس التداخل بني املجموعات باستخدام مؤرش عالوة عىل ذلك، املجموعات املكتشفة،
-Cobo, López)إذا تم حتديد الوثائق لكل جمموعة، فيمكن إجراء حتليل للحصول عىل مقاييس كمية أو نوعية لكل جمموعة

Herrera, et al., 2011) . 

هيدف هذا التحليل إىل إظهار التطور املفاهيمي، أو الفكري، أو االجتامعي :  Temporal analysis.التحليل الزمني  2

 . Longitudinal frameworkزمنية خمتلفة، ويمكن تنفيذ هذه املهمة باستخدام إطار طويل ملجال البحث عرب فرتات 

هيدف إىل العثور عىل ميزات ذات كثافة عالية   هو نوع من التحليل الزمني،:  Burst detection. كشف االنفجار  3

 . (Bankar & Lihitkar, 2019)عىل فرتات زمنية حمدودة 

األداء  4 حتليل   .Performance analysis    :  العلميني:)البلدان الفاعلني  تقييم جمموعات  إىل  األداء  حتليل  هيدف 

والباحثني(، واألقسام  ولذلك،  واجلامعات  الببليوجرافية،  البيانات  أساس  عىل  نشاطهم  األداء   وتأثري  حتليل  يستخدم 

واملؤرشات الببليومرتية )بناًء عىل االستشهادات(، مثل:   ملجالت والبلدان،مثل : عدد الوثائق واملؤلفني وا  القياسات الكمية، 

؛لتقدير تأثري العنارص املختلفة وجودهتا للخرائط، وكذلك تأثري  q2‐indexأو  ،hg‐indexأو  ،g‐indexأو  ،h‐indexمؤرش 

 . (Cobo, López-Herrera, et al., 2011)الشبكة.

:هيدف إىل اإلجابة عن سؤال حول مكان حدوث يشء ما، وتأثريه  Geospatial analysis. التحليل اجلغرايف املكاين  5

بيانات اجلهة   يتم استخراجها من  ما  التحليل، وعادة  املواقع اجلغرافية لوحدات  يتطلب حتديد  املجاورة؛ ولذا  املناطق  عىل 

 . Affiliation(Cobo et al., 2012)املنتمي إليها 

املرجعي6 النرش  الطيفي لسنة  يسمح هذا    :Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS).التحليل 

 التحليل بتحديد املنشورات ذات التأثري األكثر أمهية يف جمال بحث معني، أو موضوع معني، أو بشكل عام جمموعة من الوثائق.

التصور    8/8 تقنيات  و:    Visualization Techniquesـ  جيٍد  لفهم  جًدا  مهمة  املستخدمة  التصور  تقنية  أفضَل تعد  تفسري 

 فهي : للمخرجات،

مركزية 1 خرائط  باستخدام  اخلرائط،  رسم  خطوة  يف  املكتشفة  الفرعية  والشبكات  الشبكات  متثيل  تتيح   .

اهلندسية  Heliocentric mapsالشمس   املوضوعية  Geometrical modelsوالنامذج   Thematicوالشبكات 

networks،  ،يل الشبكات يف اخلريطة؛حيث تعكس املسافة بني عنرصين  تتمثل يف متث  إضافة إىل هناك طريقًة أخرى

 . (Cobo, López-Herrera, et al., 2011)وتشري املسافة األصغر، عموًما ـإىل عالقة أقوى قوة العالقة بينهام،

، متكن من تصنيف املجموعات املختلفة املكتشفة Community detection. إذا تم تطبيق اكتشاف املجتمع 2

الفرعية(   ،)الشبكات  إسرتاتيجي  اإلسرتاتيجي    باستخدام خمطط  التخطيطي  مساحة Strategic diagramوالرسم 

مستخرجة باستخدام حتليل ما بعد    وفًقا لقياسات خمتلفة،  ثنائية األبعاد، يتم بناؤهاعن طريق ختطيط املوضوعات،

 . (Moral-Muñoz et al., 2019)الشبكة 

وتم استخدام تقنيات خمتلفة   . تظهر تطور املجموعات املكتشفة يف فرتات زمنية متتالية )التحليل الزمني(،3

العنقودية املتداول  Cluster stringكالسلسلة  التوضيحية  ،Rolling clustering، والتجميع   Alluvialواملخططات 
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diagrams وتصور ،ThemeRiver  ـ الذي يعد نظاًما، يتصور االختالفات املوضوعية بمرور الوقت ضمن جمموعة

 .  Thematic areasكبرية من الوثائق ـواملجاالت املوضوعية 

تطبيق حتلي4 تم  فإذا  غالبًا؛  العامل  املكانية عىل خريطة  اجلغرافية  النتائج  إجراء .تصور  ثم  املشارك،  املؤلف  ل 

بلد   يف  عقدة  كل  وضع  فيها  يتم  شبكة،  باعتبارها  املكتشفة،  املؤلفني  جمموعات  متثيل  فيمكن  املجتمع،  اكتشاف 

 . (Aria & Cuccurullo, 2017)املؤلف

يتعني عىل املحلل تفسري النتائج واخلرائط، باستخدام خربته    عندما ينتهي حتليل رسم اخلرائط الببليومرتية،:  ـ تفسري النتائج  8/9

والتي يمكن استخدامها الختاذ قرارات بشأن السياسات التي   ومعرفته؛ ففي خطوة التفسري، يتطلع املحلل إىل اكتشاف املعرفة املفيدة،

 . (Gutiérrez-Salcedo et al., 2018)سيتم تنفيذها 

 حتليل نتائج الدراسة: 

التصور، عىل  فقط  منها  بعض  يركز  ؛فمثاًل،  خمتلفة  الببليومرتية خصائص  اخلرائط  رسم  برجميات  لديه   تقدم  اآلخر  وبعضها 

تم ختصيص نقاط هلا، فيام يتعلق بمعايري خمتلفة   وحدات معاجلة مسبقة خمتلفة، ولكن بالنسبة للرتتيب، ال يوجد أي معيار عاملي للتقييم،

نقطتني لكل عنرص؛ حيث إنه من غري املنطقي أن يكون االعتامد عىل التقييم من خالل النسب املئوية؛ ألن كل    تم حتديد  حمددة مسبًقا،

سواء من حيث املعاجلة املسبقة أو قياسات تطبيع الشبكة أو تقنيات التصور؛ فكلها تؤدي الغرض    برجمية هبا تقنيات خمتلفة عن األخرى،

 النقاط هو أفضل طريقة للتقييم والرتتيب.لذلك يكون احتساب  داخل كل برجمية،

ما سبق، إىل  السابقة،  وباإلضافة  للدراسات  بالرجوع  قائمة،  فإنه  إعداد  أدوات رسم    تم  لتقويم  املعايري؛  تضم جمموعة من 

 وفيام ييل املعايري التي شملتها الدراسة:  اخلرائط الببليومرتية وبرجمياهتا ومقارنتها،

 أنظمة التشغيل وواجهات املستخدم .املعيار األول ـ  -

 املعيار الثاين ـ مصادر البيانات الببليوجرافية وقواعدها وتنسيقات البيانات الببليومرتية.  -

 املعيار الثالث ـ خيارات املعاجلة املسبقة وطرقها. -

 املعيار الرابع ـ الشبكات الببليومرتية ووحدات التحليل.  -

 مرتية وقياسات تطبيع الشبكة. املعيار اخلامس ـ القياسات الببليو -

 املعيار السادس ـ تقنيات رسم اخلرائط الببليومرتية.  -

 طرق التحليل. املعيار السابع . -

 املعيار الثامن . تقنيات التصور العلمي. -

 املعيار التاسع . التوثيق والدعم الفني واإلتاحة. -

 سيتم تفصيلها لتقييم الربجميات ومقارنتها،  جمموعة من العنارص الفرعية،وتندرج حتت كلٍّ من املعايري الرئيسية املوضحة أعاله 
 وتفصيل املعايري التي شملتها هذه الدراسة كالتايل :

 ؛ ويشمل هذا املعيار العنارص اآلتية : املعيار األول ـ أنظمة التشغيل وواجهات املستخدم ـ  9/1
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 ـ أنظمة التشغيل:   1/ 1/ 9

ومن املفضل أن تكون الربجميات متوافقة    لنظام الذي تتوافق معه برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية،املقصود بنظام التشغيل هو ا

ويتضح من اجلدول رقم    دون التقيد بنظام تشغيل معني،  مما يساعد عىل استخدامها عىل خمتلف أنواع احلاسبات،  مع أي نظام تشغيل،

% متوافقة مع أنظمة    60بنسبة    برجمية فقط،  12وهناك    %،100بنسبة    التشغيل ويندوز،( أن كل الربجميات يمكن تشغيلها عىل نظام  3)

 التشغيل املختلفة. 

 ( أنظمة التشغيل ولغات البرمجة وواجهات المستخدم لبرمجيات الخرائط الببليومترية 3جدول رقم ) 

MacLinux Windows 
R

PythonJAVA

EXE

Desktop Web

Bibexcel√√√√8

Bibliometrix√√√√√10

BiblioTools√√√√√10

CiteSpace√√√√√10

CitNetExplorer√√√√√10

Publish or Perish√√√√√10

SciMAT√√√√√10

Sci2 Tool√√√√√10

VOSviewer√ √√√√10

Metaknowledge√ √√√√10

ScientoText√ √√√√10

Citan√ √√√8

ScientoPy√√√√8

CRExplorer√ √√√√10

CoPalRed √√√6

IN‐SPIRE√√√6

Leydesdorff's software √√√6

Network Workbench Tool√√√√√10

VantagePoint √√√6

HistCite √√√6

1412203387146

7060100151540357030

  ، Desktopهناك بعض الربجميات التي تعمل من خالل واجهة سطح املكتب  ـ لغات الربجمة املتوافقة مع الربجميات:    9/1/2
  ، Web interfaceوبعضها يعمل من خالل واجهة الويب    ،JAVA( أو من خالل تطبيق  EXEسواء أكانت برجميات قابلة للتنفيذ مثل : )
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( برجميات متوافقة للعمل مع لغة    8( أن هناك )  3وكام يتضح من اجلدول رقم )  ،Pythonأو    Rل  مث   وبالتايل حيتاج إىل لغات برجمة،

من خالل    ( برجميات،  3بينام يتم تشغيل)    %،35بنسبة    exe( برجميات أخرى عبارة عن ملفات قابلة للتنفيذ    7% و )40بنسبة    اجلافا،

 % لكل منهام.   15بنسبة  pythonمن خالل لغة  ( برجميات أخرى،3و) ،Rواجهات الويب، باستخدام لغة 

  إن توافر نسخة من برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية عىل الويب يساعد عىل استخدامه، ـ واجهة التطبيق واالستخدام:    9/1/3
  6( فإن هناك ) 3وكام يتضح من اجلدول رقم ) دون احلاجة إىل تنصيب الربنامج، اإلنرتنت،والرجوع إليه من أي جهاز متصل بشبكة 

 % يتوافر منها نسخة عىل الويب.  30وذلك بنسبة  ( برجميات فقط ،

ادر  ( مص4يوضح اجلدول رقم )  : املعيار الثاين: مصادر البيانات الببليوجرافية وقواعدها وتنسيقات البيانات الببليومرتيةـ    9/2

أْن نالحظ غالبية الربجميات يمكنها ،  إال أنه من املثري لالهتامم  ،التي تدعمها األدوات التي تم حتليلها ،  البيانات الببليوجرافية الرئيسية

من   تنزيلها  تم  التي  البيانات  أمهية،  95بنسبة    Scopusو    WoSاسترياد  أكثر  مها  البيانات  قاعديت  ألن  نظًرا  الربجميات %؛  وبقية 

% 15( برجميات بنسبة  3تتعامل )،  . عالوة عىل ذلكDimensionsيدمج قاعدة بياناتVOSviewer  و CiteSpaceو  Bibliometrixل:مث

  PubMed% مع تنسيقات كلٍّ من قاعدة بيانات  20( برجميات بنسبة  4. وتعمل )Microsoft Academic  مع قاعدة البيانات الواعدة 

 .Crossrefوتنسيقات قاعدة البيانات الرقمية املفتوحة  Googleوالباحث العلمي 

مها   ( أن أفضل الربجميات من حيث التعامل مع األشكال املختلفة لتنسيقات البيانات الببليوجرافية،4ويتضح من اجلدول رقم )

  Scopusالتي تعمل مع بيانات    Citanأما أقل الربجميات فهي أدوات    ،Publish or Perishيليهام أداة    VOSviewerوCiteSpaceأدوات  

 فقط.  Web of Scienceالتي تعمل عىل البيانات املسرتجعة من قاعدة بيانات   HistCiteثم برجمية  فقط،

يمكنها   ( برجميات فقط،7( بأن هناك)5تشري النتائج يف اجلدول رقم )وطرقها:    ـ املعيار الثالث: خيارات املعاجلة املسبقة  9/3

ودمج العنارص املتعددة مثل: املرادفات ودمج االختصارات    Detect duplicationالكشف عن الوثائق املتكررة مثل كشف االزدواجية  

البيانات،  %،35بنسبة    مع الشكل الكامل واملؤلفني وغريها، (    10فقد توافرت يف )    أما فيام خيص خيارات تقسيم الوقت وتقليل 

 Sci2 Tool و  SciMATد أدوات  وتع  %،70( برجمية بنسبة    14%، إضافة إىل عمليات التصفية التي توافرت يف )  50برجميات بنسبة  

الربجميات، برجميات    أفضل  حتتوي  ال  ذلك،  نقيض  وعىل  املسبقة،  املعاجلة  وحدات  غالبية  عىل  اشتامهلا  ناحية   Leydesdorff'sمن 

software وHistCite  عىل أي من هذه الوحدات، وأدواتVOSviewer وCitNetExplorer ،وهي   ال يتوافر هبا إال عمليات التصفية

 يوب قوية يف هذه الربجميات؛ وبالتايل حتتاج إىل برامج خارجية للقيام باملعاجلة املسبقة للبيانات.  ع

أحد االعتبارات املهمة يف استخدام بعض أدوات برجميات رسم  ـ املعيار الرابع: الشبكات الببليومرتية ووحدات التحليل:    9/4

إنشاء عالقات خمتلفة بني وحدات التحليل؛أي: إذا كانت قادرة عىل استخراج شبكات هو ما إذا كانت قادرة عىل ، اخلرائط الببليومرتية

فيتضح من خالل اجلدول    ،( يتم عرض الشبكات الببليومرتية املختلفة املتاحة لكل أداة برجمية6ويف اجلدول رقم )  ،ببليومرتية خمتلفة

للشبك املختلفة  األنواع  مجيع  بناء  عىل  قادرة  الربجميات  بعض  مثل:أن  الببليومرتية  وSciMATوVOSviewerات   ،Bibexcel  

 Publish orمثل: ،. خالًفا لبعض الربجميات التي تركز عىل نوع واحد من الشبكات الببليومرتيةMetaknowledgeو Bibliometrixو

Perish  وHistCite   وCitan   ،وبرجميات    التي ينصب تركيزها عىل حتليل شبكة االستشهادات املرجعيةCoPalRed    وIN-SPIRE ،   وهي

ُن من استخراج شبكات الكلامت املشرتكة فحسب  . مُتَكِّ
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 ( مصادر وقواعد البيانات الببليوجرافية وتنسيقات البيانات الببليومترية 4جدول رقم ) 
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Bibexcel√ √
ProCite, Bibexcel, Endnote, EI compendex 

format, RIS, Winspires/Silver platter format
6

Bibliometrix √√√Bibtex8

BiblioTools √√4

CiteSpace√√√√√√

SAO/NASA, Astrophysics Data System (ADS), 

arXiv, CNKI, Cssci, Derwent Patents, NSF, 

ProQuest, Fulltext, CSV

14

CitNetExplorer √√4

Publish or Perish√√√√√
BibText, CSV, EndNote, ISI Export, JSON 

Export and RefMan/RIS
12

SciMAT √√CSV6

Sci2 Tool √√√
Bibtex, EndNote, CSV,National Science 

Foundation (NFS), XML, XGMML, Pajek
8

VOSviewer √√√√√√
RIS, PMC, Semantic Scholar, Open Citation, 

WikiData, Pajek
14

Metaknowledge √√√ProQuest8

ScientoText √√4

Citan √2

ScientoPy√√4

CRExplorer√√√CSV8

CoPalRed √√CSV, ProCite, Medline6 

IN‐SPIRE √√ASCII text, HTML, XML6 

Leydesdorff's 

software 
√ √√Medline, Patents8 

Network 

Workbench Tool 
√ √√

Derwent Patents, Medline, Bibtex, EndNote, 

Citeseer, NSF, CSV
8

VantagePoint √√√Microsoft Excel, Access, XML8

HistCite √2

19194334414

9595201515202070
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 خيارات وطرق المعالجة المسبقة المتاحة بالبرمجيات ( 5جدول رقم ) 

  ، باستخدام الكلامت املشرتكة  ،يمكنها استخراج الشبكات الببليومرتية  ،( برجمية  13( أن هناك )  6ويتضح من اجلدول رقم )
أما شبكات املزاوجة الببليوجرافية للوثائق   ،%70برجمية ُتْستخدم يف إنشاء شبكات االسشتهادات املرجعية بنسبة    (14و )  ،%65بنسبة  

يمكنها استخراج    ،%  60( أداة برجمية بنسبة    12وهناك )    ،يمكنها تنفيذ تلك الشبكات  ،%  45( برجميات بنسبة  9واملجالت فهناك)  

% يمكنها استخراج  65بنسبة    ،برجميةأداة    (13النتائج التي تشري إىل وجود )  إضافة إىل  ،شبكات االقتباس املشرتك للمؤلفني والوثائق

 شبكات التأليف املشرتك.

  Filter
 

Bibexcel√ √√√√10

Bibliometrix√√√√√√√√16

BiblioTools√√√√8

CiteSpace√√√√√10

CitNetExplorer√2

Publish or 

Perish
√2

SciMAT√√√√√√√√√18

Sci2 Tool√ √√√√√√√√18

VOSviewer√2

Metaknowledge√ √√6

ScientoText √2

Citan√ √√√√10

ScientoPy√ √√√√10

CRExplorer √2

CoPalRed √√√√8

IN‐SPIRE√2

Leydesdorff's 

software
 0

Network 

Workbench 

Tool

√√√√√10

VantagePoint √√√√√√√14

HistCite 0

7 710106749214

35355050303520451070
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 ( الشبكات الببليومترية ووحدات التحليل المتاحة بالبرمجيات 6جدول رقم ) 
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Bibexcel√√√√√√√√√√√22

Bibliometrix√√√√√√√√√√√22

BiblioTools√√√√√√12

CiteSpace√√√√√√√√16

CitNetExplorer√√√6

Publish or Perish√2

SciMAT√√√√√√√√√√√22

Sci2 Tool √√√√√√√√16

VOSviewer√√√√√√√√√√√22

Metaknowledge √√√√√√√√√√20

ScientoText√ √√√√10

Citan √2

ScientoPy√ √4

CRExplorer √√4

CoPalRed√ 2

IN‐SPIRE√ 2

Leydesdorff's 

software

√ √√√√√√14

Network Workbench 

Tool

√ √√√√√√14

VantagePoint√ √√√√√√14

HistCite √√√√8

13 14899121291399

6570404545606045654545

الشبكة:    9/5 تطبيع  ـقياسات  اخلامس:  املعيار  الشبكةـ  بناء  العالقات ،  بمجرد  بشكل عام عىل  التطبيع  إجراء عملية  يمكن 

يتم عرض القياسات املستخدمة لكل أداة  ،  (7وذلك باستخدام قياسات التشابه؛ ففي اجلدول رقم ) ،)احلواف( بني العقد )الرؤوس( 

 برجمية.
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 القياسات المستخدمة في تطبيع الشبكات الببليومترية المتاحة بالبرمجيات ( 7جدول رقم ) 
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Bibexcel√√√6

Bibliometrix√√√√√√√14

BiblioTools√0

CiteSpace√√√√8

CitNetExplorer√0

Publish or 

Perish
√0

SciMAT√√√√√√12

Sci2 Tool √0

VOSviewer √√√√√√12

Metaknowledge√ 2

ScientoText √0

Citan √0

ScientoPy √0

CRExplorer √0

CoPalRed √√4

IN‐SPIRE √√4

Leydesdorff's 

software
√ 2

Network 

Workbench Tool
 √0

VantagePoint√ √√6

HistCite √0

7 44124411122210

352020510202055510101050

وترتك  ، % ال تشتمل عىل قياسات تطبيع حمددة للشبكة 50(برجميات بنسبة  10( أن هناك) 7اجلدول رقم ) كام يتضح من خالل 

اخلاصة هبم القياسات  )،  للمستخدمني حرية حتديد  تم حتليلها 7عالوة عىل  التي  الربجميات  أدوات  من  التامم  ،  (  فهي تستخدم جيب 

، ومقياس Jaccard’s Indexكام توصلت النتائج إىل مؤرش جاكارد  ،  %35ة  وذلك بنسب،  كمقياس للتشابهSalton’s Cosineلسالتون  

التكافؤ  ،  tf·idf similarity measureالتشابه   االرتباط  Equivalence Indexومؤرش  قوة  ومقياس   ،Association Strength    تم

فيأيت يف  ،  ح العديد من قياسات تطبيع الشبكةأما أفضل الربجميات التي تتي،  % لكل منها   20( برجميات بنسبة    4استخدامها من خالل)  

 .VOSviewerو SciMATيليها كل من  Bibliometrixاملرتبة األوىل أداة 

الببليومرتية:    9/6 اخلرائط  رسم  تقنيات  السادس:  املعيار  خمتلفة ـ  تقنيات  استخدام  يمكن  املوحدة،  البيانات  باستخدام 

% تعتمد عىل تقنيات خوارزميات التجميع    50( برجميات بنسبة    10( أن هناك )8لبناءاخلريطة، وهلذا، يتضح من خالل اجلدول رقم )

Clustering algorithms  (برجميات بنسبة    6يف رسم اخلرائط الببليومرتية، و )رسم اخلرائط الببليومرتية عىل تقنيات % تعتمد يف    30
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% تعتمد عىل تقنيات   20( برجميات بنسبة    4، كام يتبني من اجلدول أن )(PCA)وحتليل املكونات الرئيسية    (MDS)القياس متعدد األبعاد  

املسارات   برجمية  Pathfinderشبكة مستكشف  أن  أيضا  اجلدول  ويتضح من   ،Bibliometrix  تقنية من  أكثر  اخلرائط   تستخدم  لرسم 

النقيض توجد بعض الربجميات وعددها )   % ال تستخدم أية تقنية من تقنيات رسم اخلرائط  30( برجميات بنسبة    6الببليومرتية، عىل 

، وقد يرجع Leydesdorff's softwareوScientoPyوCitanوScientoTextوPublish or PerishوBiblioToolsالببليومرتية وهي :  

ن هذه الربجميات ليست متكاملة، وال تقوم بأداء كل اجلوانب املهمة املختلفة لتحليل رسم اخلرائط الببليومرتية، فهي  السبب يف ذلك بأ

 ال تقوم برسم اخلرائط الببليومرتية من األساس، ولكنها تعتمد عىل برامج خارجية. 

 ( تقنيات رسم الخرائط الببليومترية بالبرمجيات 8جدول رقم ) 
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Bibexcel √√√6

Bibliometrix√√√√√10

BiblioTools0

CiteSpace√√√6

CitNetExplorer√2

Publish or Perish0

SciMAT√√√√8

Sci2 Tool√ √4

VOSviewer √2

Metaknowledge √√4

ScientoText 0

Citan 0

ScientoPy 0

CRExplorer √2

CoPalRed √2

IN‐SPIRE √2

Leydesdorff's software 0

Network Workbench Tool√ √√6
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VantagePoint √√4

HistCite √2

4 661103

20 303055015

تسمح طرق التحليل باستخراج املعرفة املفيدة من البيانات، ومتثيلها من خالل تصورات،  ـ املعيار السابع: طرق التحليل:    9/7

برجمية بنسبة   14( أن هناك  9أو خرائط بدهيية، مثل:اخلرائط ثنائية األبعا د والشبكات االجتامعية، وهلذا، يتضح من خالل اجلدول رقم )

( برجمية بنسبة  13األداء لقياس تأثري النشاط العلمي للمؤلفني والدول واجلامعات واألقسام العلمية، بينام توجد )  % يمكنها حتليل70

65  ( إىل  باإلضافة  الشبكي،  التحليل  بإمكانيات  تتمتع  بنسبة    %12  برجمية،  الزمني، وعىل  60(  التحليل  إمكانيات  تستخدم  % وهي 

% تقوم بالتحليل الطيفي للنرش املرجعي، كام يتضح من اجلدول أن أكثر الربجميات 15ت فقط بنسبة  ( برجميا   3النقيض من ذلك، فهناك)  

، وبالنظر إىل اجلدول نجد أن طرق SciMAT، و  CiteSpace، يليها برجمية  Bibliometrixاستخداما لطرق التحليل املختلفة هي: برجمية  

( برجميات وهي   4ليل الزمني واجلغرايف والشبكي ُتستخَدم بالكامل من خالل )  التحليل األربعة األوىل، وهي: كشف االندفاع والتح

Bibliometrix  وCiteSpaceوSci2 ToolوVantagePoint  20وذلك بنسبة .% 

 ( طرق التحليل في برمجيات رسم الخرائط الببليومترية 9جدول رقم ) 
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Bibexcel √√√√√10

Bibliometrix√√√√√√√√√18

BiblioTools√√√6

CiteSpace√√√√√√√√16

CitNetExplorer√√√6

Publish or 

Perish
√√√6

SciMAT√√√√√√√√16

Sci2 Tool√ √√√√√√14
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VOSviewer√√√6

Metaknowledge√ √√√8

ScientoText √2

Citan √2

ScientoPy √√√6

CRExplorer √2

CoPalRed √√√6

IN‐SPIRE√√√6

Leydesdorff's 

software
√2

Network 

Workbench Tool
√√√√√10

VantagePoint√ √√√√10

HistCite √√4

81271310433414

40 603565502015152070

ُتستخدم تقنيات التصور لتمثيل خريطة علمية ونتائج التحليالت املختلفة، كام  ـ املعيارالثامن: تقنيات التصور العلمي:    9/8

تعد تقنية التصور املستخدمة مهمة جًدا للسامح بفهم جيد وتفسري أفضل للمخرجات، وختتلف تقنية التصور املستخدمة وفًقا للطريقة  

وهلذا، تستخدم كل أداة برجمية لرسم اخلرائط الببليومرتية تقنيات تصور خمتلفة؛ ولذلك، ُفضل ذكر كل تقنية أمام    املحددة لبناء اخلريطة،

% متتلك   80( برجمية بنسبة    16( أن هناك )  10كل أداة، فتم احتساب نقطتني لكل تقنية متوافرة بكل برجمية، ويتضح من اجلدول )

،  Gephi ، أو Pajek% حتتاج إىل الربامج اخلارجية، مثل:27.3( برجميات بنسبة  4تائج، بينام هناك) إمكانيات وتقنيات خمتلفة لتصور الن 

 ، وغريها؛ للقيام بالتصور العلمي للتحليل الببليومرتي. VOSviewer، أو SPSS، أو Jung، أو، GUESS، أو NetDrawأو 

 ( تقنيات التصور العلمي بالبرمجيات 10جدول رقم ) 

 

Bibexcel 0

BibliometrixHistoriograph

Dendrogram

22

BiblioToolsBiblioMaps4

CiteSpace
Geospatial map

12

CitNetExplorer8

Publish or Perish0
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SciMAT22

Sci2 Tool
 

16

VOSviewer 12

MetaknowledgemkD3 8

ScientoText 0

Citan 2

ScientoPy 8

CRExplorerSpectrogram 2 

CoPalRed 4

IN‐SPIREGalaxiesThemeScape 4

Leydesdorff's software 0

Network Workbench Tool 6

VantagePoint 8

HistCite 2

( رقم  اجلدول  من  يتضح  سبق،  ما  جانب  التي  10إىل  الربجميات  أكثر  أن  هي (  للتصور  خمتلفة  تقنيات  متتلك 

، إال أن هناك بعض الربجميات متتلك بداخلها تقنيتني فقط لتصور  VOSviewerو    CiteSpace، ثم  SciMATو    Bibliometrixبرجميات 

الذي يشتمل عىل الرسوم    Citan، وبعضها يشتمل عىل تقنية واحدة فقط، مثل:BiblioToolsوN‐SPIREوCoPalRedالنتائج، مثل  

والذي يمتلك تقنية املخططات الزمنية، ورغم ذلك، فإن هناك بعض الربجميات التي تتشابه يف بعض التقنيات   HistCite البيانية فقط، و

و   Bibliometrixوتتوافر يف برجميات    Spectrogramالتي متتلكها أو تستخدمها يف عرض تصور الشبكات، ومنها تقنية خمطط الطيف  

Metaknowledge  وCRExplorer  وتقنية سحابة الكلمة ،Word cloud    تتوافر يف برجمياتBibliometrix    وScientoPy   أما أكثر ،

%، تليها  35( برجميات بنسبة    7حيث متتلك)    Network visualizationتقنيات التصور التي متتلكها الربجميات فهي تقنية تصور الشبكة  

% لكل  30( برجميات بنسبة  6وغريها؛حيث تستخدم) Pie chartو bar graphوالرسوم البيانية  Cluster network  تقنيات شبكة التجميع

 منهام.  

 ـ املعيار التاسع: التوثيق والدعم الفني واإلتاحة:  9/ 9

 :ـ التوثيق والدعم الفني 9/9/1

 ويشتمل هذا املحور عىل بعض العنارص مثل :

يتيح ملستخدمه تعلم كيفية استخدام الربجمية أو اللجوء إليه عند احلاجة، ويتضح من خالل  مدى توافر دليل للمستخدم، الذي  

% يتوافر هلا دليل للمستخدم، والذي يمكن حتميله مع الربنامج    100( أن كل الربجميات حمل الدراسة، وذلك بنسبة  11اجلدول رقم )

 بشكل مستقل.
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 للبرمجيات  ( التوثيق الفني والدعم واإلتاحة11جدول رقم ) 

 

Help 
  

Bibexcel√ √√√8

Bibliometrix√√√√√10

BiblioTools√√√√8

CiteSpace√√√√√10

CitNetExplorer√√√√8

Publish or Perish√√√√√10

SciMAT√√√√8

Sci2 Tool√ √√√√10

VOSviewer√ √√√8

Metaknowledge√ √√6

ScientoText√ √√√8

Citan√ √√√8

ScientoPy√ √√√√10

CRExplorer√ √√6

CoPalRed√ √2

IN‐SPIRE√ √√√6

Leydesdorff's software√ √√√8

Network Workbench Tool√ √√√√10

VantagePoint√ √√√√8

HistCite√ √√√√10

20181412173

100 9070608515

وهناك عنرص آخر مهم يف هذا اجلانب، وهو: هل يوجد بالربجميات ملفات مساعدة مدجمة فيه يلجأ إليها املستخدم عند احلاجة 

% يتاح هبا ملفات مساعدة عرب   90( برجمية بنسبة  18( أن هناك )11إليها ؟ لإلجابة عن هذا التساؤل، يتضح من خالل اجلدول رقم )

الربنامج عىل اإلنرتنت، أو حتى عىل  اإلنرتنت، وباإلضافة إىل ذل تعليمية عرب موقع  املستخدمة مقاطع فيديو  يتوافر للربجمية  ك، هل 

 % يتوافر هلا مقاطع فيديو تعليمية.    70( برجمية فقط، وذلك بنسبة 14يوتيوب ؟ بالطبع، نعم، ؛ إذ يوجد )

حد األسباب الرئيسية الختياره؛ حيث إن متابعة التجارب  ويعد وجود مدونة أو منتدى عام للمناقشات اخلاصة بالربجمية هو من أ

 السابقة سواء أكانت ناجحة أو فاشلة ومتابعة املشكالت واإلجيابيات املتعلقة باألداة تؤثر عىل اختيارنا هلا، أما فيام خيص مدى توافر

ويكي   أو  مدونة  أو  وكذلك عرضWikiمنتدى  اآلراء حوله،  لتبادل  اإلنرتنت  عىل  بالتنصيب   للربنامج  املتعلقة  املختلفة  املشكالت 

 % يتوافر هلا موقع ويكي أو منتدى أو مدونة عىل اإلنرتنت. 60( برجمية بنسبة  12( أن هناك )11واالستخدام، فيتضح من اجلدول رقم )

اختلفت من يف اآلونة األخرية ظهرت برجميات عديدة لرسم اخلرائط الببليومرتية، وتنوعت خصائصها، وـ اإلتاحة :    9/9/2

(، وذلك يتضح   Commercial Software( أو مدفوع ) برامج جتارية  Open sourceحيث إتاحتها، إما بشكل جماين ) مفتوحة املصدر 

%، وتلك  15بينام توجد ثالث برجميات جتارية بنسبة  ،  % متاحة بشكل جماين85برجمية بنسبة    17( أن هناك  11من خالل اجلدول رقم )

 . VantagePoint ، وIN‐SPIRE، و CoPalRedالربجميات هي 
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( ترتيب برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية،  12يوضح اجلدول رقم )ـ ترتيب الربجميات وفقا لتوافر عنارص التقويم :  9/10

 وفًقا لتوافر عنارص التقويم هبا، حسب املعايري التسعة بشكل فردي، ثم إمجايل. 

 البرمجيات وفقا لتوافر عناصر التقويم بها( ترتيب 12جدول رقم ) 

Bibliometrix10 816221410182210130

SciMAT106182212816228122

CiteSpace1014101686161210102

Sci2 Tool10 818160414161096

VOSviewer10 14222122612888

VantagePoint6 8141464108878

Bibexcel86102266100876

Network Workbench Tool10 81014061061074

Metaknowledge10 86202488672

BiblioTools10 48120064852

ScientoPy8 410400681050

CitNetExplorer10 4260268846

CoPalRed6 6824264244

Publish or Perish10 122200601042

Leydesdorff's software680142020840

IN‐SPIRE66224264638

CRExplorer108240222636

ScientoText1042100020836

HistCite6 20802421034

Citan821020022834

العميل للربجميات:  10 التطبيق  التعاون  .  الربجميات الكتشاف أوجه  تعاونية ألدوات  تطبيقية  تم إجراء دراسة  القسم،  يف هذا 

التصور   تقنيات  التطبيقية هو عرض  الدراسة  الربجميات، واهلدف من  تتيح االستخدام املشرتك هلذه  التي يمكن أن  املحتملة  اإلجيابية 

لفة ملعرفة القواسم املشرتكة والسامت املميزة، وأيضا االختالفات يف تقنيات املتاحة داخل تلك الربجميات للشبكات الببليومرتية املخت 

التصور بني تلك الربجميات والتي تساعد عىل إنشاء طرق عرض خمتلفة للحقل حيث إن كل أداة برجمية تعطي وجهة نظرها اخلاصة  

ية وسيانتومرتية بشكل مستقل وهو ليس جمال تلك للحقل املدروس، ولكن دون تفسري النتائج ألن ذلك حيتاج إىل دراسات ببليومرت

 الدراسة.  

 برجميات فقط وتربير اختيار تلك األدوات لعدة أسباب وهي:  8وقد تم إجراء الدراسة املقارنة باستخدام أدوات  

 تلك الربجميات هي أفضل الربجميات وفقا لعنارص التقييم.   -

برجميات   - استبعاد  تم  لذلك  املجانية،  الربجميات  عىل  الرتكيز  من    VantagePointو  IN‐SPIREوCoPalRedتم 

 الدراسة التطبيقية نظرا ألهنا برجميات جتارية .

خصائص خمتلفة وتنفذ تقنيات تصور خمتلفة يتم    كل أداة من األدوات التي تم استخدامها يف الدراسة التطبيقية هلا   -

تنفيذها باستخدام خوارزميات خمتلفة، باإلضافة إىل التنوع يف الشبكات الببليومرتية ألن بعضها يركز عىل نوع واحد  

 من الشبكات، والبعض اآلخر يمكنه استخراج كل أنوع الشبكات الببليومرتية. 
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الدراسة - تطبيقها يف  يتم  التي  الببليومرتية    الربجميات  الدراسات  استخدامها يف  يتم  التي  الربجميات  أكثر  احلالية هي 

 والسيانتومرتية.

مراعاة اختالف لغات الربجمة التي تعمل من خالهلا تلك الربجميات، فتم الرتكيز عىل برجميات تعمل من خالل لغة   -

 ScientoPyمثل أداة   Python، ولغة  Bibliometrixمثل أداة  R، ولغة  CiteSpaceمثل  Javaجافا 

وأدوات برجمية قادرة عىل تصور    Bibexcelمراعاة وجود بعض الربجميات التي حتتاج إىل برامج تصور خارجية مثل   -

النتائج ، وبعض الربجميات التي تشتمل عىل تقنيات تصور خاصة هبا واالعتامد عىل برجميات أخرى لعرض بعض  

برجمية   مثل  برجميات خارجية   Sci2 Toolالشبكات  استخدام  أيضا  تصور خاصه هبا ويمكنها  تقنيات  التي متتلك 

 . Inkscapeللتصور مثل برنامج 

ييل، يتم عرض النتائج املختلفة التي تم احلصول عليها بواسطة أدوات الربجميات ، وفقا لوحدات التحليل املختلفة : )وجيدر    فيام

هنا اإلشارة إىل التحليل التطبيقي الذي سوف يتم عرضه يف الصفحات التالية هو من إعداد الباحث ومل يتم االعتامد عىل أية دراسات 

 سابقة (.

املشرتك للكلامت  شبكات    10/1 للمؤلف  :  occurrences networks-Word coالتواجد  الكلامت األساسية  تم استخدام 

Author's keywordsحيث ،  ( تقنية سحابة الكلامت1ويوضح الشكل رقم )،  كلمة أساسية16225لكل وثيقة يف التحليل، كان هناك

 عدد مرات التكرار يمثل حجم اخلط ، مرة20كلمة رئيسية حدثت ألكثر من181تم تسجيل

 

  Word cloud( تقنية سحابة الكلمة 1شكل ) 

الشكل رقم ) بالتعاون بني  2يوضح  الرئيسية  للكلامت  املشرتك  التواجد   )Bibexcel  وVOSviewer  العقد إىل . ويشري حجم 

الظهور ككلامت رئيسية، وتشري   يمثل حجم الدوائر تكرار ، متثل املنحنيات بني العقد تواجدها املشرتك يف نفس املنشور، تكرار حدوثها 

 زاد عدد التواجد املشرتك للكلمتني األساسيتني. ، املسافة بني الدائرتني إىل ارتباطهام، وكلام كانت املسافة أقرص بني عقدتني
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 Vosviewerو    Bibexcel( تحليل التداخل بين الكلمات المشتركة بالتعاون بين  2شكل ) 

 

 Bibliometrixو  CiteSpace( تحليل التداخل بين الكلمات في برمجيات  3شكل ) 

 

 Bibliometrixوتقنية حلقة الشجرة في    CiteSpace( تقنية المخطط الزمني في  4شكل ) 

يل  حيث يتم ترتيب هذه املجموعات عمودًيا برتتيب تناز  CiteSpace( تقنية املخطط الزمني يف برجمية 4يتضح من الشكل رقم )

بألوان خمتلفة يعكس   املحددة  السنوات  تم إضافتها يف  امللونة روابط مرجعية  املنحنيات  معرض أكرب جمموعة يف الصف األول، متثل 

عرض اجلدول الزمني النطاق الزمني والتطور الداخيل املوضوعي لبحث معني حول موضوع املجموعة، يتم متييز الكلامت يف السنة  

 ة، ويشري اخلط املتصل إىل عالقة الرتابط بني الكلامت األساسية. التي تظهر فيها ألول مر
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 Bibliometrixو    ScientoPyو    Sci2 toolو    CiteSpaceفي برمجيات    Temporal analysis( تقنية التحليل الزمني  5شكل ) 

يف فرتة معينة تم تصوير هذه    يعكس كشف االندفاع أو االنفجار املعريف للوثيقة زيادة االستشهاد باملقالة ضمن ختصص معني

اية  الفرتة الزمنية بأهنا خط أزرق، تظهر الفرتة الزمنية التي تم فيها العثور عىل رشقة مرجعية كقطعة من اخلط األمحر، تشري إىل سنة البد

النهائية ملدة الرشقة )يتم عرض أهم   ال أبحاث قياسات ( يف جم5كلامت رئيسية من حيث قوة االنفجار يف الشكل رقم )   10والسنة 

 . Inkscapeمن خالل برنامج خارجي وهو  Sci2 toolاملعلومات، وقد تم تصور التحليل الزمني لربجمية 

 

 Bibliometrixفي برمجية    Multidimensional Scaling (MDS)( يوضح تحليل الكلمة المشتركة من خالل القياس متعدد األبعاد  6شكل ) 

( خريطة البنية املفاهيمية ألبحاث قياسات املعلومات باستخدام مقياس متعدد األبعاد من خالل تقنية  6يوضح الشكل رقم ) 

Dendogarm ( ( حتليل الكلمة املشرتكة من خالل حتليل املراسالت املتعددة )7ويوضح الشكل رقمMCA .) 



متويل عيل حممد الدكرد.   39 

 

 

 Bibliometrixفي برمجية    Multiple Correspondence Analysis (MCA)ت المتعددة  ( تحليل الكلمة المشتركة من خالل تحليل المراسال 7شكل) 

، متثل الدوائر الفرتات وعدد العنارص SciMATيف برجمية  Overlapping map( خريطة العنارص املتداخلة  8يوضح الشكل رقم )

ني كل فرتة، ويظهر مؤرش االستقرار بينهام بني قوسني.  املرتبطة هبا )وحدة التحليل(، ومتثل األسهم األفقية عدد العنارص املشرتكة ب

 

  SciMATفي برمجية    Overlapping map( خريطة العناصر المتداخلة  8شكل) 

 Conceptual evolution( يتم عرض نتائج التحليل الزمني أو الطويل باستخدام خريطة التطور املفاهيمي  9يف الشكل رقم )

map طق تطور خمتلفة حتددها ظالل مظللة بشكل خمتلف، تعني اخلطوط الصلبة أن املجموعة املرتبطة تشرتك  ، يمكن أن نالحظ ثالثة منا

يف العنرص الرئيس )عادًة مايكون العنرص األكثر أمهية(، ويعني اخلط املنقط أن السامت تشرتك يف العنارص التي ليست العنرص الرئيس، 

 سب حجم املجاالت معدد الوثائق املنشورة املرتبطة بكل جمموعة. يتناسب سمك احلواف مع مؤرش التضمني، ويتنا 
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 Bibliometrixو    ScientoPyو    SciMATمن خالل برمجيات   Evolution map( خرائط التطور  9شكل ) 

، ومن    2017إىل    2014، ومن الفرتة    2013إىل    2011( تظهر ثالث خمططات إسرتاتيجية يف الفرتة من10يف الشكل رقم )

لتحليل أهم املوضوعات يف أدبيات قياسات املعلومات لكل فرتة، ، يف الرسوم البيانية اإلسرتاتيجية، يتم متثيل 2020إىل  2018الفرتة 

، وأربع خمططات  SciMATحجمها مع العدد املقابل من املنشورات تم إعدادها من خالل برجمية  مواضيع البحث كمجاالت يتناسب  

الفرتة من الفرتة    2014إىل    2011إسرتاتيجية يف  الفرتة    2016إىل    2015، ومن  الفرتة  2018إىل    2017، ومن  إىل   2019، ومن 

 .  Bibliometrixإنشاؤها من خالل برجمية لتحليل أهم املوضوعات يف أدبيات قياسات املعلومات التي تم  2020
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 2020- 2018من    SciMATبرمجية    Strategic diagramتقنية المخططات اإلستراتيجية  

 

 Bibliometrixالمخططات االستراتيجية في برمجية  

 Bibliometrixو    SciMAT( تقنية المخططات اإلستراتيجية في برمجيتا 10شكل ) 
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 2017- 2014من    SciMATبرمجية    Thematic Networks( تقنية الشبكات الموضوعية  11شكل ) 

الببليومرتي لالستشهادات  12الشكل رقم ):    Citation Networksشبكة االستشهادات املرجعية    10/2 ( يوضح التحليل 

وتشري األلوان املختلفة إىل جمموعات خمتلفة ويشري  ،  للمؤسسات( االستشهادات وفقا  13املرجعية وفقا للمؤلفني ويوضح الشكل رقم )

 حجم الدوائر إىل عدد االستشهادات.

 

 Bibliometrixو    VOSviewerفي برمجيات    Authorsللمؤلفين    Citations( شبكة االستشهادات المرجعية  12شكل ) 
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 Bibliometrixو    VOSviewer  للمؤسسات في برمجيات Citations( شبكة االستشهادات المرجعية  13شكل ) 

الشكل رقم ) بتأليفها هريش  14ويوضح  قام  التي  للمقالة  باإلضافة إىل شبكة االستشهادات   Hirsch( شبكة االستشهادات 

)  CitNetExplorerيف برجمية    H-indexاملرجعية حول مؤرش   الشكل رقم  اقرتحه  15، ويوضح  بياين  التارخيية وهي رسم  ( اخلريطة 

لتمثيل خريطة شبكة كرونولوجية لالستشهادات املبارشة األكثر صلة الناجتة عن جمموعة ببليوغرافية، ُتنشئ    (Garfield, 2004)غارفيلد  

 HistPlotالوظيفة مصفوفة شبكة االستشهاد املبارش بالرتتيب الزمني والتي يمكن رسمها باستخدام 

 

 CitNetExplorer( شبكة االستشهادات في برمجية  14شكل ) 
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 Bibliometrix R( شبكة االستشهادات من خالل تقنية الخريطة التاريخية وتحليل المراسالت في برمجية  15شكل ) 

ف تكش  CiteSpaceيف  "JCR Journal Maps"تم رسم خريطة الرتاكب املزدوجة ملجالت قياسات املعلومات باستخدام وظيفة  

هذه الرتاكبات عن تطور قاعدة املعرفة ملجال قياسات املعلومات من خالل مقارنة التغيريات يف بنية االستشهادات ملجالت قياسات 

 Dual-map overlaysاملعلومات 

 

 CiteSpaceلدوريات قياسات المعلومات برمجية    Dual map overlay( خريطة التراكب المزدوجة  16شكل ) 

خريطة االقتباس املشرتك للمؤلف  ( يوضح  17الشكل رقم ):    citation networks-Coشهادات املشرتكة  شبكة االست  10/3

، ويمثل حجم الدوائر عدد االستشهادات املشرتكة،  . يشري اللون املختلف إىل مناطق بحث خمتلفةDensity viewبناًء عىل عرض الكثافة  

 ارتباطهام. وتشري املسافة بني الدائرتني إىل 
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( رقم  الشكل  برجميات  18ويوضح  يف  الدراسة  حمل  املعلومات  قياسات  لدوريات  املشرتك  االقتباس  شبكة   )CiteSpace  

 Bibliometrixو VOSviewerو

 

 

Bibliometrix R

 ( شبكة االقتباسات المشتركة للدوريات في برمجيات 18شكل ) 
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( رقم  الشكل  بربجمية  19ويوضح  اخلاصة  النتائج  تصور  تم   ، املختلفة  الربجميات  يف  للوثائق  املشرتكة  االقتباسات  شبكة   )

Bibexcel  من خالل أداةPajek  . 

 

 

 

 Document co-citation( شبكة االقتباسات المشتركة  19شكل ) 

الببليوجرايف:    10/4 االقرتان  الببليومرتي  20الشكل):    networks Bibliographic couplingشبكات  التحليل  يوضح   )

( االقرتان الببليوجرايف للمؤلفني يف  21، بينام يوضح الشكل )  VOSviewerو  CiteSpaceلالقرتان الببليوجرايف للمقاالت يف برجميات  
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، VOSviewerت يف برجمية  ( االقرتان الببليوجرايف للمؤسسات واملجال 22، ويوضح الشكل )  VOSviewerو  Bibliometrixبرجميات  

خمتلفة بحث  مناطق  إىل  املختلف  اللون  املشرتكة،  يشري  االستشهادات  عدد  الدوائر  حجم  إىل ،  ويمثل  الدائرتني  بني  املسافة  وتشري 

 ارتباطهام. 

 

 ( شبكة االقتران الببليوجرافي للمقاالت 20شكل ) 

 

 ( شبكة االقتران الببليوجرافي للمؤلفين 21شكل ) 

 

 VOSviewer( شبكة االقتران الببليوجرافي للمؤسسات والمجالت من برمجية  22شكل ) 
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( خريطة التأليف املشرتك للمؤلفني والتي  23يوضح الشكل ):     authorship networks-Coشبكات التأليف املشرتك    10/5

( الشكل  ، ويوضح  املعلومات  قياسات  يتعاونون يف جمال  الذين  املؤلفني  إىل  يوضح    ( 24تشري  بينام  للدول،  املشرتك  التأليف  خريطة 

( خريطة التأليف املشرتك للمؤسسات، تشري األلوان املختلفة إىل جمموعات خمتلفة ويشري حجم الدوائر إىل عدداملنشورات،  25الشكل )

ويمثل سمك اخلطوط قوة االرتباط والتعاون، ولون الدائرة يتوافق مع السنة.

 

 

 

Sci2 tool

 ( شبكات التأليف المشتركة للمؤلفين 23) شكل  
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Bibliometrix R

 ( شبكات التأليف المشتركة للدول 24شكل ) 

  



متويل عيل حممد الدكرد.   51 

 

 

 

Bibliometrix R

 ( شبكات التأليف المشتركة للمؤسسات 26شكل ) 

( التحليل  27يوضح الشكل ):  The author collaboration networksالتوزيع اجلغرايف لشبكات تعاون املؤلفني:    10/6

، ولدى األولني فقط إمكانيات    Bibexcelباإلضافة إىل برجمية    Bibliometrixو  Sci2 ToolوCiteSpaceاجلغرايف املكاين يف أدوات  

 (.  Yahooأو خرائطGoogleالرتميز اجلغرايف التي تسمح لنا بتمثيل الشبكة عرب خريطة العامل )باستخدام خرائط

ثم إىل قائمة األوراق التي نرشها املؤلفون يف ذلك  ،  يمكنك التنقل ألسفل من طبقة عام إىل موقع ما   CiteSpaceوفقا لربجمية  

 Google وقد تم إنشاء شبكة املؤلفني لـ،  اخلاص به  DOIوكل ورقة يف القائمة قابلة للنقر لالنتقال إىل النص الكامل عرب رابط  ،  املوقع

maps من خالل أداةBibexcel تامد عىل موقع باالعhttp://www.gpsvisualizer.com/geocoder/) ) 

http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/)
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CiteSpace

  

Bibliometrix RBibexcel 

 

Sci2 tool

 التوزيع الجغرافي لشبكات تعاون المؤلفين (  27شكل ) 
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يتطابق مع أكثر البلدان إنتاجية )عىل اليسار( ، وكلامت املؤلف األكثر  Three-fields plot( خمطًطا ملخصا  28ويوضح الشكل )

( املؤلفني األكثر إنتاجية يف جمال قياسات املعلومات بمرور 29صلة )يف الوسط( واملصادر األكثر صلة )عىل اليمني(، ويوضح الشكل )

ؤلف املقابل هو الشخص الوحيد الذي يتحمل املسؤولية األساسية  ( املؤلفني املقابلني أو املناظرين، و امل30الوقت ، بينام يوضح الشكل )

 عن التواصل مع املجلة أثناء تقديم األبحاث والتحكيم واملراجعة وعملية النرش.  

 

 Bibliometrixفي برمجية    Three-fields plot( تقنية الحقول الثالثة  28شكل ) 

 

 ( المؤلفين األعلى إنتاجية بمرور الوقت 29شكل ) 
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 ( المؤلفين المناظرين وفقا للدولة 30شكل ) 

 Sci 2تعد إمكانيات املعاجلة املسبقة ألداةـ أهم أوجه التعاون بني األدوات التي تم استخدامها يف الدراسة التطبيقية:    10/7

toolأداة    إحدى نقاط قوهتا الرئيسية، وبخاصة عملية إزالة التكرار وإمكانية تطبيق قاموس املرادفات؛ ولذلك تسمحSci 2 tool بتصدير

 .CSV؛ فهذا امللف هو املدخالت ألدوات الربامج األخرى، التي تقبل التعامل مع ملفات CSVالعنارص املعاجلة مسبًقا يف ملف

ملف  - حتميل  بواسطة  CSV تم  تصديره  تم  برجمية    Sci 2 toolالذي  واختيار     SciMATيف  البيانات،  جمموعة  حتديد  بعد 

الشكل  املصطلحات، وكان   مع  االختصارات  املرادفات ودمج  مثل:  املتعددة،  العنارص  دمج  االزدواجية، وكذلك  اهلدف هو كشف 

 الكامل واملؤلفني وغريها.  

، وهي تتشابه CSVبتصدير البيانات إىل ملفSci 2 toolتسمح لنا   Sci2إىل أداة    XMLتم تصدير البيانات مرة أخرى يف الشكل  -

بحيث يمكن ألدوات الربامج   CSVالتي تسمح أيضا بتصدير البيانات بعد املعاجلة يف شكل التنسيق    Bibliometrixيف ذلك مع أداة  

 األخرى قراءة هذه البيانات إلجراء حتليل اخلرائط الببليومرتية اخلاصة هبا عىل البيانات املعاجلة مسبًقا. 

بيانات    - الشكل  Bibliometrixو    Sci2 toolتصدير  برجمية  CSVيف  أدايت  CiteSpaceإىل  بني  تعاون  ُوِجد  كام   ،Bibexcel  

ال يمتلك تقنيات لتصور النتائج، وبالتايل تم استخدامه للمعاجلة املسبقة وإعداد مصفوفة البيانات   Bibexcelحيث إن  VOSviewerو

 Sciعىل أداة    CiteSpaceية  ، كام اعتمدت برجمVOSviewerاخلاصة بالشبكات الببليومرتية املختلفة، وتصور النتائج من خالل برجمية  

2 tool . 

 . نتائج الدراسة: 11
 بعد عرض الدراسة املقارنة والتطبيقية هلذا البحث، فقد خلص البحث إىل :

الربجميات  .1 أدوات  حتديد   NWBو  VOSviewerو    Sci2 ToolوCiteSpaceو  SciMATو    Bibliometrix Rإمكانية 

ToolوVantagePoint  وBibexcel .باعتبارها أدوات أكثر اكتامال 
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هي أفضل الربجميات وتأيت يف املرتبة األوىل وفقا للمعايري املطروحة، حيث تتضمن جمموعة    Bibliometrix Rاتضح أن برجمية  .2

التي تم تطويرها بواسطة التحليالت  أدوات    كبرية ومتنوعة من التحليالت املختلفة، ونظرا ألهنا أحدث برجمية، فقد تم دمج معظم 

 الذي يسمح باستخراج وحتليل مجيع الشبكات الببليومرتية، وإجراء حتليل التطور، وحتليل األداء.  Bibliometrixالربامج السابقة يف

يف املرتبة الثانية؛ والسبب يف ذلك أهنا تتضمن طرًقا وخوارزميات وقياسات جلميع خطوات رسم اخلرائط   SciMATأتت أداة  .3

والتصور من خالل املخطط اإلسرتاتيجي واملجاالت املوضوعية يمكن أن يسمح  ،  املعاجلة املسبقة إىل تصور النتائجمن  ،  الببليومرتية

 للمحلل بالرتكيز بعمق عىل بعض موضوعات البحث املحددة. 

 يف آخر الرتتيب بسبب نقص أساليب التحليل والشبكات الببليومرتية هبام. HistCiteو  Citanوتبقى برجميات. 4

بنسبة Scopus وWoS. فيام يتعلق بمصادر البيانات، يمكن جلميع أدوات الربامج تقريبًا ـاسترياد البيانات التي تم تنزيلها من  5

%؛نظًرا ألنَّ قاعديت البيانات مها األكثر أمهية، وبالتايل، فإن معظم التحليالت تستند إليهام، كذلك تعد أفضل الربجميات، من حيث  95

 VOSviewer، و CiteSpaceديد من تنسيقات قواعد البيانات الببليوجرافية، مها:التعامل مع الع

باعتباره أقوى    SciMAT. حتتوي أدوات الربجميات عىل جمموعة كبرية ومتنوعة من طرق وخوارزميات املعاجلة املسبقة، يربز6

وإزا الوقت،  وتقطيع  االزدواجية،  إزالة  عملية  لتطبيق  طرق  عىل  برجمية  برنامج؛الشتامله  يليه  التوقف،  كلامت   Sci2لة 

ToolثمBibliometrixوVantagePoint . 

برجميات7 تعد   .Bibliometrix  وSciMAT    وBibexcel    أداة تليها  الببليومرتية،  الشبكات  إنشاء  يف  األفضل  مها 

Metaknowledge ثم ،CiteSpace  وSci2 Tool  . 

 . Sci2 Toolاملرتبة األوىل لتقنيات التصور العلمي تليها أداة  SciMATو Bibliometrix. متثل برجميات 8

من أفضل الربجميات، ولكن ما جيعله يأيت يف مرتبة متأخرة )املرتبة السابعة( يف ترتيب الربجميات هو افتقاره   Bibexcel. يعد9

 لقدرات التصور. 

احة، عىل سبيل املثال:يتوفر التحليل اجلغرايف املكاين فقط  . توجد اختالفات بني أدوات الربنامج، وفًقا ألساليب التحليل املت10

برجمية    BiblioToolsو    Bibliometrixو  VantagePointوSci2 ToolوCiteSpaceيف إىل  فقط  Bibexcelباإلضافة  األولني  ولدى   ،

(، يمكن    Yahooأو خرائطGoogleطإمكانيات الرتميز اجلغرايف التي تسمح للباحثني بتمثيل الشبكة عرب خريطة العامل )باستخدام خرائ

فقط    Metaknowledgeو BibliometrixوCRExplorerلـ متاح  التطور  حتليل  بينام  الطيفي،  املخطط  بناء 

. يمكن تطوير حتليل األداء )باستخدام قياسات ومؤرشات خمتلفة( باستخدام غالبية أدوات  ScientoPyوSciMATوBibliometrixيف

 Sci2وCiteSpace، يسمح  IN-SPIREوCoPalRedو NWB toolو  MetaknowledgeوSci2 ToolوCRExplorerالربامج باستثناء

ToolوMetaknowledgeوBibliometrix  .باكتشاف التطور عرب الزمن ألي جمال بحثي 

أدوات الربجميات  يمكن أن نستنتج أن كل أداة من  ،  بالنظر إىل النتائج التي تم احلصول عليها يف الدراسة التطبيقية،  . يف اخلتام11

وأن كل أداة برجمية هلا خصائص خمتلفة وتنفذ تقنيات خمتلفة يتم تنفيذها باستخدام خوارزميات ،  التي تم حتليلها هلا مزاياها وعيوهبا 

 فإن كل أداة برجمية تعطي وجهة نظرها اخلاصة للحقل املدروس. ، وبالتايل، خمتلفة
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اخلرائط الببليومرتية املختلفة يمكن أن يساعد عىل إجراء حتليل شامل ألي جمال . االستخدام املشرتك ألدوات برجميات رسم  12

يمكن القول: إن التعاون بني األدوات يمكن أن يولد تعاونا إجيابيًا من شأنه أن يمنح الباحثني إمكانية  ،  لذلك،  باستخدام قوة كل أداة

 استخراج املعرفة غري املعروفة لكل جمال بحثي.

الدراسات السابقة التي تناولت تقييم برجميات رسم اخلرائط الببليومرتية ومقارنتها؛ حيث توصلت   الدراسة مع.ختتلف هذه  13

برجميات  بأن  الدراسة  هذه  توصلت  بينام  الببليومرتية،  الشبكات  مجيع  استخراج  عىل  قادرة  أداة  توجد  ال  بأنه  الدراسات  تلك 

Bibliometrix  وSciMAT  ُن من استخراج مج يع الشبكات الببليومرتية وحتليلها، كام تتضمن طرًقا وخوارزميات وقياسات جلميع مُتَكِّ

 .من املعاجلة املسبقة إىل تصور النتائج، خطوات رسم اخلرائط الببليومرتية

 التوصيات: 

الدراسة  1 هذه  تناولتها  التي  املختلفة، سواء  للربجميات  والتحليل  بالعرض  مماثلة  دراسة  بإجراء  البحث  مل ـ يويص  التي  أو   ،

تتناوهلا؛ نظرا ألن الربجميات يتم تطويرها من آن آلخر، وإصدار نسخ أخرى متقدمة، ومقارنة نتائجها مع هذه الدراسة احلالية، وكذلك  

 وغريها.  Pajekو  UCINETمقارنة برجميات حتليل الشبكات االجتامعية مثل 

سات عملية، تتناول استخدام هذه الربجميات يف إجراء حتليل كامل  ـ اإلفادة من إمكانيات هذه الربجميات؛ وذلك بإجراء درا2

باستخدام جمموعة متنوعة من أدوات هذه الربجميات جلمع كل املعارف املهمة ووجهات النظر  ،  لرسم اخلرائط الببليومرتية حلقل معني

ة املختلفة، بدال من الدراسات الببليومرتية التقليدية،  مما يسمح للمحلل باكتشاف املعرف،  املختلفة)الفكرية أو االجتامعية أو املفاهيمية(

 :حيث تتميز تلك الربجميات بام ييل التي تعتمد عىل التوزيعات املوضوعية والزمنية والشكلية ؛ 

 يوفر رسم اخلرائط والتصور ميزات منظمة ملساعدة املستخدم يف التنقل واإلبحار يف التصور.  -

 أكرب قدر ممكن من املعلومات، دون إرباك املستخدم.  تغطي اخلرائط والتصورات العلمية -

إمكانية متثيل االستشهادات املرجعية بمخططات بيانية، تبني الرتابط بني األحداث العلمية واملراحل التارخيية لألعامل  -

، عن طريق تلك  العلمية، كام يمكن التعرف عىل األعامل التي يكثر االستشهاد هبا والتي هلا أكرب أثر يف جماهلا العلمي

يمكن  الزمنية،  الفرتات  بني  مقارنات  إجراء  التخصص وخصائصه، ومن خالل  هذا  هياكل  دراسة  و  املخططات 

 نمذجة التطور التارخيي لذاك التخصص.

وأكثر   - مقالة،  لكل  املرجعية  االستشهادات  عدد  بمتوسط  اخلاصة:  اإلحصائيات  من  العديد  الربجميات  هذه  تقدم 

 وأكثر املؤلفني استشهادا، ومتوسط عدد االستشهادات سنويا وغريها.   املقاالت استشهادا،

واجلغرايف  - التارخيي  التطور  عىل  للتعرف  املرجعية؛  لالستشهادات  واجلداول  البيانية  الرسوم  إنشاء  عىل  تعمل 

 لالستشهادات، للتعرف عىل البالد التي ُيعدُّ موضوُع البحث هو األكثر شعبية فيها. 

 اخلرائط اجلغرافية لرتتيب االستشهادات عىل أساس البالد التي ينتمي إليها املؤلفون . توليد  -

حتديد التأثري الذي أحدثه عمل معني، من خالل حتديد املؤلفني اآلخرين، الذين استندوا يف عملهم إليه، أو االستشهاد  -

أو موضوع، من خال املزيد حول جمال،  معرفة  اخلاصة، وكذلك  أوراقهم  هذا  به يف  األساسية يف  األعامل  ل حتديد 

اإلمجايل   العدد  إىل  النظر  من خالل  ومابعده،  معني يف جمال ختصصه  مؤلف  أحدثه  الذي  التأثري  ولتحديد  املجال، 

 لالقتباسات التي قام هبا، مقسمة حسب التخصص والبلد . 
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عرب فرتات زمنية خمتلفة، وكيف يتطور عرب  حتليل البنية الفكرية واالجتامعية واملعرفية واملفاهيمية ملجال بحثي معني   -

الزمن، باإلضافة إىل الكشف عن املجموعات املوضوعية الناشئة، والتغريات يف املجموعات املوضوعية التقليدية؛من  

 أجل التنبؤ بمسار األبحاث القادمة، ودراسة العالقات املفاهيمية والداللية واملفاهيم الرئيسية التي يعاجلها احلقل .
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This study deals with scientific visualization and bibliometric mapping software. The study aims to 
introduce different types of these tools, shed light on their characteristics and features, and show the best software 
currently available. First, the study listed the scientific visualization, bibliometric and scientometric mapping 
software. This list included nine main factors, which are  Operating systems, user interfaces, bibliographic data 
sources and databases, bibliometric data formats, preprocessing options and methods, bibliometric networks, units 
of analysis, bibliometric measurements and network normalization measurements, bibliometric mapping 
techniques, methods of analysis, scientific visualization techniques, documentation, technical support, and 
availability. In addition, the study applied bibliometric analysis, using the scientific visualization techniques 
available in the software explored in the study - highlights each of the distinctive features and similar features. 
The study concluded that Bibliometrix R is the best software, and it comes in the first place according to the 
criteria presented. The Bibliometrix R was followed by the SciMAT tool. While Citan and HistCite software were 
at the bottom; Because of their lack of analysis methods and bibliometric networks, the study also found that 
Bibliometrix R, SciMAT, CiteSpace, Sci2 Tool, VOSviewer, NWB Tool, VantagePoint, and Bibexcel can be identified 
as more complete tools. 
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