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  چکیده
بندي  تفاوت مقوله. هاي عملی قانون برادفورد تشریح شده است در این نوشته زیربناي فکري و جنبه

مـسئلۀ  «دربـارة  » کارل پیرسون«هاي  شرح داده شده، اندیشه» زاده لطفی«هاي نامعین  ّتی با مجموعه  سن
پرداخته شده و با تکیه بر این       » لوئیس«و  » بارنت«از دید   » هاي پرت   داده«آورده شده، به    » بنیادي علم 

موارد، گزارشی از یک بررسی که در دانشگاه لویزیانا در پیوند با انتخاب مجالت شیمی توسـط اعـضاي     
انجام شـد، ارائـه گردیـده و نتیجـه گرفتـه شـده اسـت کـه               » اي  اس  آي«لمی و مقایسه آن با      هیئت ع 
آورده » هاي پرت داده«هاي برادفورد نیز نامعین هستند و سرانجام چند شیوه براي مهارکردن              مجموعه

هـایی   هاي نامعین متناقض نیستند، اما قالب شده و اعالم شده است که نظریۀ احتماالت و نظریۀ مجموعه      
  .آیند مکمل براي تجزیه و تحلیل به حساب می

  هاي ادواري هاي آماري، گزینش نشریه هاي نامعین، تحلیل قانون برادفورد، مجموعه: ها کلیدواژه

 اولین مقالۀ خود را در حوزة قانون کتابـسنجی منتـشر سـاخت، بـیش از     3»برادفورد.سی.اس«از وقتی که    
انـد؛ امـا هنـوز     بـه حـال دربـارة قـانون پراکنـدگی برادفـورد بـسیار نوشـته        از آن زمان تـا  . گذرد شصت سال می  

دار در ارزیابی و کاربرد مجـالت   من پس از انجام تحقیقات نظري و عملی دامنه . هاي بسیاري وجود دارد     ناگفته
هاي  برد روشاي از دو مفهوم بسیار مهم در کار ام که قانون برادفورد اساساً ملغمه  گیري کرده   علمی، چنین نتیجه  

درواقع، این قانون را . هاي نامعین ـ است  آماري در امر تجزیه و تحلیل کتابخانه ـ یعنی توزیع احتمال و مجموعه 
در مقالـۀ حاضـر بـه    . هـاي نـامعین دانـست    تـوان توصـیف ریاضـی الگـوي احتمـال بـراي تـشکیل مجموعـه            می

  .امعین پرداخته شده استهاي ن هاي آماري قانون برادفورد در ایجاد مجموعه استنتاج

  قانون برادفورد
هدف عمـدة وي از ایـن   .  جنوبی لندن بود  4کتابدار ارشد کتابخانۀ موزة علوم در کنسینگتون      » برادفورد«

سـازي   سازي میزان پوشش نشریات علمی در خدمات نمایـه  تحقیق که منجر به ایجاد قانون پراکندگی شد، بهینه 
نشده در   مقالۀ علمی منعکس000,500پوشش که با برآورد و مشاهدة حدود    نقص در این    . نویسی بود   و چکیده 

 مقالـۀ علمـی منتـشرشده در یـک سـال آشـکار شـد،        000,750نویسی از مجمـوع   سازي و چکیده خدمات نمایه 
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علت این امر شاید در شیوة پراکندگی و توزیع مطالب مربوط به یک موضـوع  . را به اندیشه واداشت  » برادفورد«
اي را از طریق این تحقیـق بـه صـورت زیـر      فرضیه» برادفورد«. در نشریات ادواري حاوي آن موضوع باشد  معین  

  :مطرح کرد
فرضیۀ دیگر آن است که توزیع فراوانی ارجاعات در تمامی نشریات ادواري تا حد زیـادي بـا حیطـۀ         ... 

دة موضوعی با موضوع موردنظر، برطبق این فرضیه، از لحاظ ارتباط محدو. ها نسبت معکوس دارد     موضوعی آن 
هاي دورتـر   هایی تقسیم کرد؛ به نحوي که در این مجموعه، رده      توان به مجموعه    مجموع نشریات ادواري را می    

محدودة کـل نـشریات ادواري، بـر ایـن     . در تولید مراجع نقش دارند    ] با موضوع معین  [هاي مرتبط     به اندازة رده  
شود و هر نسل  ها پیوسته کم می  هاي متناوب هستند که نسبت خویشاوندي آن اي از نسل  اساس، به مثابه خانواده   

  .یابد ها تنزل می از نسل قبلی خود بیشتر است و برحسب درجۀ دوري، تولید نسل
گردآوري شده در کتابخانۀ مـوزه  (هاي جاري    این فرضیه با دو دسته از ارجاعات برگرفته از کتابشناسی         

با . ئوفیزیک کاربردي و دیگري مربوط به روغنکاري بود، مورد آزمون قرار گرفت       که یکی مربوط به ژ    ) 5علوم
انـد، در مقالـۀ    که نتایج حاصل از بررسی ارجاعات ژئوفیزیک کاربردي و روغنکاري یکـسان بـوده     توجه به این  

مجموعـۀ ژئوفیزیـک کـاربردي شـامل کـل      . ام حاضر، تحلیل خود را بـه ژئوفیزیـک کـاربردي محـدود کـرده        
در صورت .  عنوان مجله بوده است326 ارجاع موجود در     1332، جمعاً   )1931 تا   1928از  (جاعات چهار سال    ار

 مجلـه حـاوي یـک    109 ارجـاع تـا   93بندي از یک مجله حاوي  شدن این مجالت به صورت نزولی، رتبه      مرتب
جـالت در هـر دسـته را    بنـدي م  در گزارش خـود، نتـایج حاصـل از گـروه    » برادفورد«. باشد ارجاع در نوسان می   

  :گونه در سه ردة زیر جاي داد بدین
a . اند؛ داشته) طور متوسط به( ارجاع 4مجالتی که ساالنه بیش از  
b . اند؛  و حداقل بیشتر از یک ارجاع داشته4مجالتی که ساالنه حداکثر 
c .اند مجالتی که ساالنه داراي یک ارجاع یا کمتر بوده.  

هـا   از مجـالت ژئوفیزیـک کـاربردي و تعیـین رده بـراي آن        » برادفورد«ندي  ب  دهندة گروه    نشان 1جدول  
 با وجود شـمول بـر   aزنند؛ بنابراین، ردة  شده مهر تأیید می پرواضح است که این نتایج بر فرضیات آزمون     . است

 5/37 درصـد مجـالت،   1/18 بـا شـمول بـر    bگیـرد؛ ردة    درصد ارجاعات را دربرمی 2/32 درصد مجالت،    8/2
 3/30 درصـد مجـالت، فقـط    1/79 با دارابودن cد ارجاعات را به خود اختصاص داده است و باالخره ردة     درص

  .درصد ارجاعات را دارد
دهد که با وجود افزایش نمایی تعداد مجالت در هر رده، تعـداد ارجاعـات       به وضوح نشان می    1جدول  
بنـدي   هـا، برادفـورد را بـه ارائـۀ فرمـول      ده از این دادهآم دست انداز به چشم. ماند ها تقریباً ثابت می موجود در آن 

  :شفاهی زیر از قانون پراکندگی رهنمون شد
بندي نزولی مجالت علمی برحسب میـزان کـاهش تولیـد مقـاالت در یـک زمینـۀ معـین         در صورت رتبه  ... 

ر دارند و چنـد گـروه   ها را به نشریات ادواري هسته که اختصاص بیشتري به موضوع موردنظ توان آن    موضوعی، می 
هاي  یا ناحیۀ حاوي همان تعداد مقالۀ موجود در گروه هسته تقسیم کرد؛ به طوري که نشریات ادواري هسته و گروه

  . باشدn:n2:1بعدي داراي نسبت 
ها بررسـی نکـرده    البته برادفورد ارتباط تعداد مقاالت در موضوع معین از مجالت مختلف را با اندازة آن 

نویـسی از طریـق ایجـاد     سـازي و چکیـده   دغۀ عمدة وي همسوساختن کارگزاران خدمات نمایـه    چون دغ . است
ها به تمام عناوین موضوعی بوده، به این ارتبـاط تـوجهی نـشان          راهکارهایی براي اطمینان از دسترسی کامل آن      

ود و بنابراین بحـث  ها در عناوین مختلف ب     به مقاالت یک موضوع معین و طرز توزیع آن        » برادفورد«توجه  . نداد
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بندي مجالت به شیوة استاندارد، باید موضوع را از دید خود مجالت ـ    براي دسته. اصلی ما درصد مقاالت است
نه از دید مقاالت ـ بررسی کرد و میزان درصد مقاالت در یک مجلۀ خاص مربوط بـه یـک موضـوع خـاص را      

بویژه یک موضوع    ـ    بیشترین مقاله در یک موضوع معینتوان چنین اظهارنظر کرد که عنوانی با  می. تعیین نمود
مـن در اینجـا از روش   . اي با نسبت کمی از مقاالت مربـوط بـه آن موضـوع اسـت     اخص ـ یک مجلۀ چندرشته  

بندي برادفورد برحسب درصد مقاالت مربوط به موضوع ـ و نه برحسب درصد مقاالت در یک مجلۀ معین   دسته
نشریات ادواري هسته بیشترین اختـصاص  «حال، این فرض برگرفته از قانون برادفورد که    با این . ام  ـ پیروي کرده  

درواقع نشانگر مجالت پایۀ حاوي بیشترین مقاله در یـک موضـوع معـین اسـت و            » را به موضوع موردنظر دارند    
  .بناي مقالۀ حاضر بر این فرض نهاده شده است

هم قانون پراکندگی برادفورد، ترسیم واقعیـت مربـوط بـه    جنبۀ م » هاي نامعین   تئوري مجموعه «از نظرگاه   
محـدودة کلـی نـشریات    «باشد، مبنی بر اینکـه در هـر مجموعـۀ موضـوعی معـین       نقطۀ نهایی در فرضیۀ اولیه می     

هاي متوالی است که در آن، درجۀ خویشاوندي پیوسته کـم و کمتـر       هایی از نسل    به صورت خانواده  ... ادواري  
شـدن میـزان    نـسل از نـسل قبلـی آن بیـشتر اسـت، و هـر نـسل بـسته بـه میـزان دوري و کـم           شود، تعداد هـر       می

  .»خویشاوندي، تولید و زایش کم و کمتري دارد
  1931 تا 1928بندي مجالت از دیدگاه برادفورد در ژئوفیزیک کاربردي از سال  رده. 1جدول 

  رده  ارجاعات  مجالت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

a .2/32  429  8/2  9  ] ارجاع17ـ93[رجاع در سال بیش از چهار ا  
b .45/37  499  1/18  59  ] ارجاع5ـ16[ ارجاع در سال 2ـ  
c .13/30  404  1/79  258  ] تا ارجاع4[ ارجاع در سال 1/0ـ  

  100  1332  100  326  کل

  »زاده لطفی« از دیدگاه 6هاي نامعین مجموعه
هـاي جزئـی و    هـا تفـاوت   توان بین گروه ارد که میها برپایۀ این اندیشه قرار د       تئوري کالسیک مجموعه  

عدم عضویت قطعـی یـک چیـز در یـک گـروه      / بر اساس این تئوري، امکان تعیین عضویت  . مشخص قائل شد  
هـاي وي را از ایـن مفهـوم در کتـابش دربـاب منطـق نـامعین         ، ایـده  8»ارسـطو « به نقل از     7»کوسکو«. وجود دارد 

  :کند گونه بیان می این
آسمان یا آبی اسـت،  . ، یا این یا نه اینA یا نه  A: پذیري دارد   ی ارسطو به یک قانون تعمیم     منطق دودوی 
  .امکان ندارد» A هم نه Aهم «تواند هم آبی باشد و هم آبی نباشد،  یا آبی نیست و نمی

»A    یا نه A «   در عملکردهاي مجموعـۀ کالسـیک،   . بیانی ساده از قانون میانگین خروج از عضویت است
  .دهند  عدد صفر را تخصیص میA عدد یک و به نه Aبه 

اي کـه   این رویکـرد از مقالـه   . اندیشیده است   شک بر اساس تئوري مجموعۀ کالسیک می        بی» برادفورد«
وي در ایـن مقالـه بـا    . آیـد   ارائه داد، کامالً برمی1944 در سال 9»المللی انجمن بریتانیایی کتابشناسی بین  «وي در   

هـا و اشـیا بـا یـک ویژگـی       اي از موجودیـت  مجموعـه «بنـدي دهـدهی جهـانی، رده را           دهکاوش در بنیادهاي ر   
 قـوانین اندیـشه   بـا عنـوان   10»جـورج بـول   «شـده در کتـاب        وي از نظام نمادها و منطق مطرح      . داند  می» مشترك
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 وي با .کند، استفاده کرد هایی در ذهن و اندیشۀ آدمی را تبیین می    گیري چنین مجموعه    که منطق شکل  ) 1854(
  :اي که مشتق از بنیادهاي حساب منطقی بول بود، به نتیجۀ زیر رسید دست آوردن معادله به

هم تعلق و هم عدم تعلق یک ویژگـی بـه چیـزي واحـد     «یابیم که برطبق آن      بنابراین به قانونی دست می    
 مـتقن و مبـرهن، بـاز    آن را به عنوان اصلی بـسیار ] بول[باشد که  این همان اصل تعارض ارسطو می   . »محال است 
  .شناخت

بنـدي را   دهد که ما عمل طبقه اي از درجۀ دو با دو ریشۀ صفر و یک است، نشان می     که چنین معادله    این
یابیم که براي هر ردة مشخص شـده   دهیم و درمی هاي متضاد، مثل مردان و غیرمردان انجام می         با انتزاع به جفت   

  .توان درنظر گرفت ، فقط ارزش صفر و یک میxبا نماد فرضی 
هـا، همـواره عملـی و     مانعۀالجمع نبـودن رده «از این امر کامالً آگاهی داشت که » برادفورد«با وجود این    

  .»ممکن نیست
ها را  ، آن»نامعین«هاي  هاي کالسیک از مجموعه   ها، به منظور مشخص شدن تمایز بین مجموعه         در نوشته 

 1965اي کـه در سـال     در مقالـه   12»زاده  لطفـی «ر را براي نخستین بـار       مفهوم اخی . اند   نامیده 11»معین«هاي    مجموعه
  :گونه شرح داد هاي نامعین را این وي در این مقاله تعریف و اهمیت مجموعه. منتشر ساخت بیان داشت

مـثالً ردة  . هاي اشیاي موجـود در جهـان واقعـی، معیارهـاي دقیـق و معـین عـضویت ندارنـد               معموالً رده 
ها،  شود و اشیایی چون سنگ ها، پرندگان، و غیره به عنوان اعضاي آن می ها، اسب  امل سگ حیوانات مشخصاً ش  

در ردة ... هـا و   هاي دریایی، بـاکتري   هایی چون ستاره    حال، هویت   با این . بدان تعلق ندارند  ... مایعات، گیاهان و  
تمـامی اعـداد حقیقـی    » رده«بـا   در رابطـه  10چنین ابهامی را براي عددي چون . حیوانات، جایگاهی مبهم دارند 

  .توان دید  می1بسیار بزرگتر از
نظـر   از نقطـه » ردة مردان بلندقـد  «و یا   » ردة زنان زیبا  «یا  » گروه تمامی اعداد بسیار بزرگتر از یک      «مسلماً  

بـا  » هـایی  رده«آیند؛ اما حقیقت آن است کـه چنـین      به حساب نمی     یا رده   اصطالحات معمول ریاضی، مجموعه   
هاي شناخت الگو، ارتباطات اطالعات و انتزاع نقشی  فی مبهم و نامشخص در اندیشۀ بشري، بویژه در حوزه    تعری

  .مهم دارند
دارد  دانـد و اظهـار مـی    مـی » اي از اشیا با درجات عضویت پیوستاري رده«مجموعۀ نامعین را   » زاده  لطفی«

 از عضویت بین صفر و یک را به هـر  اي که درجه) تخصیص(اي با یک عامل عضویت  یک چنین مجموعه  «که  
هـاي   مثالً ردة مردان بلندقـد در نمونـه   (Aیک مجموعۀ ). 338. ص(» شود دهد، شناخته می  چیزي اختصاص می  

. اسـت ) مـثالً ردة تمـامی مـردان    (Xهـا زیرگروهـی از مجموعـۀ مرجـع جهـانی       در نظریۀ مجموعه  ) »زاده  لطفی«
در » درجـۀ عـضویتی  « با استفاده از عامل عضویت،    X مجموعۀ جهانی     از xبه هر عضو    » زاده  لطفی«براساس نظر   

سـازد کـه    او خاطرنـشان مـی  . در نوسـان اسـت  ) A(تـا یـک   ) Aنـه  (یابد که از صـفر    اختصاص میAمجموعۀ  
هـا، تـابع عـضویت     هاي معین است که در آن هاي نامعین موردنظر وي، متفاوت از نوع متداول مجموعه   مجموعه

  .شود شناخته می) که با دو ارزش یک و صفر است (A به مجموعۀ xلق یا عدم تعلق صرفاً برحسب تع
در عملگرهاي مجموعۀ کالسیک با دو مجموعه، فرض بر آن است که مورد مشاهده بطور مجزایـی بـه                 

نـد  توا تواند همزمان هم دختر و هم دانشجو باشد و بر این اساس، مـی       هر دو مجموعه تعلق دارد؛ مثالً، انسان می       
هاي نامعین، عضویت ناواضح اسـت و ایـن    ولی در مجموعه. در هر دو مجموعۀ همپوشان فوق جاي داشته باشد        

، ]هاي نامعین از نظر تئوري مجموعه[با توجه به مثال باال، . تواند تمام انواع متغیرهاي بیرونی را به صحنه آورد     می

                                                
11. crisp 
12. Lotfi Zadeh 



هـاي نـامعین،    توان دریافت که چگونـه مجموعـه    از همین یک مورد می    . دختر موردنظر درواقع دو جنسی است     
  .کند روابط را پیچیده می

مـسئلۀ  «: نویـسند  رسـانی مـی    در کتاب خود درباب سنجش در علم اطالع        13»کرافت«و  » میدو«و  » بایس«
از نظـر ایـن   » هـاي نـامعین، ارزشـگذاري میـزان عـضویت در مجموعـه اسـت               گیـري مجموعـه     اساسی در اندازه  

سـازي مـدارك دو روش اساسـی را توصـیه      آنان بـراي نمایـه  . وبیش اختیاري است امري کمنویسندگان، چنین   
اي بـر اسـاس    افزارهاي رایانه سازي عینی و عملی توسط نرم سازان و نمایه سازي ذهنی توسط نمایه     نمایه: کنند  می

  .فراوانی کلمات در متن
ن تابع عضویت متناسب با ایـن قـانون،    دست آورد   در گزارش قانون پراکندگی، براي به     » برادفورد«خود  

، 1 در جـدول  c وb و aهـاي   کـار رفتـه بـراي تعیـین رده     این نمودها در شیوة به   . از نمودهاي عینی استفاده کرد    
برد که عبارت است از تقسیم کل ارجاعـات هـر    توان به شیوة وي پی   با بررسی این روند، می    . آشکارا موجودند 

بـه منظـور تعیـین تعـداد کـل      ) چهار سال براي ژئوفیزیک کـاربردي     (گیرندة نمونه   هاي دربر   مجله به تعداد سال   
ــال  ــر سـ ــات در هـ ــاس، رده . ارجاعـ ــن اسـ ــر ایـ ــین بـ ــاي معـ ــین   هـ ــل تبیـ ــورت زیرقابـ ــه صـ ــده بـ ــد شـ   :انـ

a ( ارجاع دارند، 4مجالتی که ساالنه بیش از b ( ارجاع دارند، 1 و حداکثر بیش از 4مجالتی که ساالنه حداقل 
هایی با حداکثر دو مرتبـۀ   سازي این روش به خارج قسمت پیاده.  ارجاع یا کمتر دارند1تی که ساالنه  مجال) cو  

، 01/1 در c و b؛ بین 01/4 در b و aبین  : هاي زیر است    هایی با مرزبندي    انجامد که عامل ایجاد رده      اعشاري می 
 درصد 8/2 را که شامل aاگر ردة . 01/0 در ام ـ   نامیدهd و ردة صفر ـ که من خود آن را اضافه کرده و  cو بین 

هستۀ نـشریات  « درصد ارجاعات در موضوع ژئوفیزك کاربردي است، در نظر بگیریم و آن را           2/32مجالت و   
هـاي برادفـورد، تـابع عـضویت زیـر قابـل           بـدانیم، بـراي مجموعـه     » ادواري و بسیار مختص و مرتبط با موضـوع        

  :تخصیص است
درجـۀ عـضویت آن مجلـه برابـر یـک       /  بزرگتر باشد، نمرة   4نه به یک مجله از      اگر تعداد ارجاعات ساال   

 یا کمتر از آن باشد، درجۀ عـضویت آن مجلـه برابـر    4ولی اگر تعداد ارجاعات ساالنه به یک مجله برابر          . است
  . است01/4با تعداد ارجاعات به آن در سال، تقسیم بر 

ه عنوان خارج قسمت در بخش دوم تابع عضویت انتخـاب      ترین حد هسته ب     دادن پایین    با نشان  01/4عدد  
 در موضـوع  2هـاي برادفـورد، منـتج بـه نتـایج جـدول         کارگرفتن چنین تـابع عـضویتی بـراي داده          به. شده است 

بـر اسـاس   ) d(هاي برادفورد به همـراه ردة اضـافه شـدة صـفر        در این جدول، رده   . شود  ژئوفیزیک کاربردي می  
. انـد  نمایاند، نامگذاري و نشان داده شـده  که به ترتیب، تنزل عضویت مجموعه را می هاي نامعین     اصول مجموعه 

A=a ؛A=b و نه A ؛c = نهAو A  و باالخره =d نه A . دهد که در پایین مجـالت   بررسی این جدول نشان می
ان زیـاد  شود، به طوري که تعداد این مجـالت همزمـ   ، نمرة عضویت مجالت سریعاً کم میAهسته یا همان ردة   

شود و درنهایت، حجم عظیمی از مجالت، در واقع صرفاً به صورت حاشیۀ مجموعۀ ژئوفیزك کـاربردي بـه            می
تعمـداً مـشخص نـشده اسـت؛ چـه، ایـن خـود سـؤال            ) d(تعداد مجالت موجود در ردة صـفر        . آیند  حساب می 
  .هم نتوانست با موفقیت به آن پاسخ گوید» برادفورد«اي است که  پیچیده

  14»پیرسون«هاي آماري  تاجاستن
هاي آمـاري بـراي تحلیـل کتابخانـه      هاي برادفورد، در کاربرد روش بودن مجموعه  وجود خصیصۀ نامعین  

                                                
13. Bayce, Meadow and Kraft 
14. Karl Pearson 



قـانون خـود را   » برادفورد«این تاثیرات برگرفته از اصل وحدت علمی است، همان چیزي که       . تاثیر بسزایی دارد  
وبیش با دیگر موضـوعات   بق این اصل، هر موضوع علمی، کم   برط«: اظهار داشت » برادفورد«. براساس آن بنانهاد  

برمبناي این اصل، هر اندازه نمرة عضویت مدارك یـا مجـالت در یـک مجموعـۀ معـین      . »علمی پیوستگی دارد 
شکل عوامل بیرونی به ایـن مجموعـه    شود و بدین برادفورد کم شود، راه براي دیگر موضوعات علمی هموار می       

  .شود هاي برادفورد می مر منتج به ناهمگنی ـ و چه بسا ناهمنگی شدید ـ در مجموعهاین ا. کنند نفوذ می
  1928ـ 1931هاي  هاي نامعین در موضوع ژئوفیزیک کاربردي، سال قانون برادفورد از دید تئوري مجموعه. 2جدول 

  نمره عضویت  مجالت داراي ارجاعات  تعداد ارجاعات در سال  ها رده

25/23  1  000/1  
50/21  1  000/1  
00/14  1  000/1  
00/12  1  000/1  
50/11  1  000/1  

75/8  1  000/1  
00/7  1  000/1  
00/5  1  000/1  

  )a(ژئوفیزیک کاربردي 

25/4  1  000/1  
  b 01/4    000/1 و aهاي  مرز رده

00/4  4  988/0  
75/3  1  935/0  
50/3  5  873/0  
00/3  1  748/0  
75/2  2  686/0  
50/2  5  62/0  
25/2  3  591/0  
00/2  8  499/0  
75/1  7  436/0  
50/1  11  374/0  

ژئوفیزیک کاربردي و نه 
  )b(ژئوفیزیک کاربردي 

25/1  12  312/0  
  c 01/1    252/0 و bهاي  مرز رده

00/1  17  249/0  
75/0  23  187/0  
50/0  49  125/0  

نه ـ ژئوفیزیک کاربردي و 
  )c(ژئوفیزیک کاربردي 

25/0  169  062/0  
  d 01/0    002/0 و cهاي  مرز رده

  000/0  ؟  d(  00/0(نه ـ ژئوفیزیک کاربردي 
. سـازد  خوانـد، بـا پیچیـدگی مواجـه مـی     » مسئلۀ بنیـادي علـم  »  کارل پیرسون«این ناهمگنی آنچه را که     

یم نوین  دستور زبان علم، در مبحث عمومی مربوط به مفاه1911اساس این مسئله را در ویراست سال       » پیرسون«
بندي اشـیا و   رده«: بندي نوشت احتمال و همبستگی مطرح ساخت و در رویکرد علمی خود با اشاره به اصل رده            



هـاي ذهنـی افرادــ اساسـاً      هاي مستقل از اندیشه بندي ـ قضاوت  هاي محض برمبناي این رده گیري قضاوت شکل
قعیـت اسـت و در ایجـاد شـرایط بـراي       به زعـم وي، تغییـر، خصیـصۀ اصـلی وا          . »هدف و شیوة علم نوین است     

  :نویسد وي می. کارکردهاي علمی نقشی شایان توجه دارد
رویـۀ ادارکـی   . اند که دقیقاً منطبق بـر هـم نیـستند    اساس نتایج فیزیکدان یا شیمیدان، تجارب متوسط    ... 

ت این تغییرپـذیري  هر چند آنان ممکن اس. ترین شرایط هم تفاوت و تغییر معینی دارا است       ها، حتی در مهم     آن
ها، عوامل فیزیکی حاکم بر محیط و شرایط قلمداد کننـد، امـا         بودن نمونه   را ناشی از خطاهاي مشاهده، ناخالص     

گیري منتفی نماییم، از عرصۀ شهود بـه   هایی مثل معدل   این تغییر وجود دارد و هرگاه این تغییرپذیري را با رویه          
  .کنیم واقعی، جهانی ساختگی بنامیگذاریم و به جاي جهان  عرصۀ ذهن قدم می

ها، تئوري جدیدي را طرح کرد که برطبق آن، مقولۀ پیوسـتگی و   بر اساس تغییرپذیري پدیده » پیرسون«
ت ساخت ارتباط را جایگزین ایدة مرسوم علی   :وي نظریۀ جدید خود را با عبارات زیر بیان داشت. ّ

م و همـسانی را وابـسته بـه حـدود و ظرافـت      ّت در ارکـان کـل هـستی دسـت یـابی      اگر به تشخیص فردی 
. اند و نه تکـرار مطلـق   اي از بار معنایی تشابه صرفاً حامل درجه ... یابیم که علت و معلول      بندي بدانیم، درمی    طبقه

مـسئلۀ  . هـا نیـست   ها اسـت و بیـانگر ماهیـت واقعـی آن      ّت ساخته و پرداختۀ ذهن و مستخرج از پدیده          قانون علی 
ت علی«ر، چیزي بیش از اساسی فراروي بش  مـشابهتی بـا   » ها علت«اگر : توان آن را چنین خالصه کرد است و می» ّ

تـوان   تا چه حد همسانی خواهند داشت؟ از دیدگاهی وسیعتر، چیـزي را مـی   » ها  معلول«درجات مختلف دارند،    
دهیم، تا چه حد به تغییر و ّت را تغییر  اگر ما این عل. آید ّت یک پدیده دانست که پیش از آن یا همراهش می عل

شود؟ اگر این تغییر، اثري بر آن پدیده نداشـته، در ایـن صـورت اسـتقالل مطلـق حـاکم           تبدیل پدیده منجر می   
ـت، عامـل دگرگـونی پدیـده بـوده      اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً تغییرپـذیري عـل        . است ، در ایـن صـورت    ّ

ـت مـشخص و سـنجش    طلق یک پدیده به یک عـل گونه از وابستگی م این. وابستگی مطلق حاکم است  پـذیر، از   ّ
چنین تعامل و ارتباطی صرفاً در محدودة ذهنی مصداق دارد و در عینیـت آن در جهـان واقعـی           ... استثناها است 

جداً شک داریم؛ اما نمود تمامی درجات ارتباط و پیوستگی بین دو محدوده ـ یعنی استقالل مطلق و وابـستگی   
  .ر استپذی مطلق ـ امکان

: بنـدي و تغییرپـذیري چنـین نوشـت       در حیطۀ این نـوع رده     » مسئلۀ بنیادي علم  «کردن    با مطرح » پیرسون«
گیـري و   تواننـد بـا انـدازه    همـه مـی  . جهان از بیشمار شیء تشکیل شده که هویت مجزا و غیرپایاي فرضی دارند 

هـا   تغییرپذیري را در این رده. ه جاي دهندهاي مشاب هایی با هویت ها را در رده هاي این اشیا آن مشاهدة خصیصه 
توان مورد توجه قرار داد و مسئلۀ اساسی علم، یافتن چگونگی همبستگی و وابستگی در تغییـر یـک رده بـه                 می

  .ردة دیگر است
.  در یک نمـودار پراکنـدگی نـشان داد   B در مقابل متغیر Aاین نظریۀ جدید را با ترسیم متغیر  » پیرسون«

برطبق نظر وي، با عسکبرداري نمـودار فـوق از   . اند  یک منحنی پراکنده شده   ار به شکل عمومی     نقاط روي نمود  
بـا  . تواند بـه بررسـی آن بپـردازد     یاردي یا با مشاهدة آن از طریق تلسکوپ وارونه، یک فیزیکدان می       50فاصلۀ  

گونـه، مـشاهدة واقعـی،     آینـد و بـدین   هایی، نقاط پراکنش به صـورت منحنـی مـنظم درمـی      کاربرد چنین روش  
ـت بـا همبـستگی را بـا اسـتفاده از نمـودار پـراکنش چنـین               ارتباط علی » پیرسون«. شود  جایگزین تابع ریاضی می    ّ

  :خالصه کرد
دو ردة قابل سنجش از اشیا را در حیطۀ فیزیک، شیمی، اجتماعی یا اقتصاد به صـورت ادراکـی در نظـر              

در بعـضی مـوارد، ایـن نقـاط در سراسـر      . رددر این موارد هم، این نقاط و نمودار پراکنـدگی وجـود دا    . بگیرید
در مواردي هـم شـکل نـواري    .  وجود نداردB و Aشوند که در این صورت، همبستگی بین     صفحه پراکنده می  



آیند، ارتباط بیشتر  دار درمی   وقتی نقاط به صورت ستارة دنباله     . گسترده دارند، که نشانگر ارتباطی متوسط است      
توان خطی به نـشانۀ پایـان همبـستگی و     هاي نمودارها، پیوستاري است که نمی       یفبا این حال، تمام رد    . شود  می

ـت صـرفاً محـدودة ذهنـی همبـستگی اسـت کـه در حـین          علـی . هـا مـشخص کـرد      ّت در جایی از آن      شروع علی  ّ
  .رسد شود و شبیه منحنی به نظر می شدن بیش از حد نوار نمودار ظاهر می باریک
ـت و معلـول را ایـن       اي خود در نظریۀ جدیدش، رویکرد قدیمی عل       ه  با انعکاس دیدگاه  » پیرسون« گونـه   ّ

  :نکوهش کرد
. هر نوع تغییري در اجزاي موجود یک رده با تغییري متناظر در بین اجزاي ردة دیگري مـرتبط اسـت       ... 

هنـی،  در ایـن محـدودة ارتبـاط ذ   . گیري کند علم باید بتواند میزان شدت و ضعف این تغییرات همگام را اندازه     
دیدگاه قـدیمی علـت و معلـول در    . استقالل مطلق در یک انتها و وابستگی مطلق در انتهاي دیگر آن قرار دارند 

در مـشاهدات  . چنین چالشی محکوم بـه شکـست اسـت   . پی گنجاندن جهان تحت این دو محدودة ذهنی است        
  .توانند باشند ّی نمی عینی ما، اشیا یا مستقل یا عل

هم در ضریب احتمال خود و هم در نسبت همبستگی خود به استقالل مطلق،     » پیرسون«با توجه به اینکه     
بودن محدودة بین صفر و یک،  عدد صفر و به وابستگی مطلق، عدد یک را تخصیص داده است، مسلماً به نامعین

  .یعنی ناحیۀ نامعین میانگین خروج از عضویت توجه داشته است

  15»لوئیس«و » بارنت«از دید » هاي پرت داده«
 رونـد اسـتنباط آمـاري    16 هـاي پـرت،   هاي برادفورد به خـاطر وجـود سـازوکار داده      بودن مجموعه   نامعین

 18»کـوك « و 17»مـن  بـک «. گیري تأثیر یک مجموعه بر دیگري پیچیده کـرده اسـت    را از طریق اندازه   » پیرسون«
. اند نیز در کتابی آن را تایید کرده» ئیسلو«و » بارنت«دانند و  اي می  هاي پرت را یک مفهوم ذهنی و پسداده داده

یــا (اي  مــشاهده«: انــد هــا چنــین تعریــف کــرده اي از داده هــاي پــرت را در مجموعــه آنـان در ایــن کتــاب، داده 
سـپس آنـان موضـوع بحرانـی     . »هـا ناسـازگار باشـد      که با بقیۀ آن مجموعه از داده      ) اي از مشاهداتی    زیرمجموعه
  :گونه پیش کشیدند ینهاي پرت را ا مربوط به داده

کننـده اسـت، چـه یـک      باشد و مقولۀ ذهنی مربوط به مشاهده  مهم و قابل توجه می    » ناسازگار باشد «عبارت  
کـه   امـا ایـن  . براي وارسی دقیق مشاهده مشخص شده باشند و چه نشده باشند) اي از مشاهدات  یا مجموعه (مشاهده  

هـاي   یعنـی برخاسـته از بعـضی توزیـع     (19کننـده   یـا آلـوده  اند، آیا بعضی مشاهدات، اعضاي واقعی جمعیت اصلی      
  .نتیجه سازد هاي برگرفته از جمعیت اصلی را بی مورد اخیر ممکن است استنتاج. باشد هستند، مهم می) دیگر

هاي احتمال توزیع واقعـی جمعیـت، کـامالً مـرتبط      هاي پرت را به فرضیه     مسئلۀ داده » لوئیس«و  » بارنت«
هـاي پـرت باشـد، در صـورتی کـه         که ممکن است بر طبق فرضیۀ توزیـع نرمـال جـزو داده             اي  مشاهده. دانستند
هاي زیستی، اجتماعی و اطالعاتی را داشته باشد، مسئلۀ خاصـی    وار در داده    گر انتظار تویع کامالً منحنی      مشاهده

هـاي پـرت را نـوعی      هر آزمون ناسازگاري بـراي داده 21 و کاري20هاي صفر   بنابراین آنان فرضیه  . آورد  پیش نمی 
اگر شواهدي مهـم بـراي رد   . دانند هاي پرت می ها، بدون توجه به داده مدل اساسی احتمال براي ایجاد تمام داده   

 را تبیـین  22»هاي پرت داده«یا الگوهاي ناشی از   » آلودگی«الگوهاي  » لوئیس«و  » بارنت«فرضیۀ کاري پیدا شود،     
                                                

15. Barnet and Lewis 
16. outliers 
17. Beckman 
18. Cook 
19. contaminant 
20. null hypothesis 
21. working hypothesis 
22.outlier-generating 



  .جانشین وارد عمل شوندهاي  کنند که ممکن است به عنوان فرضیه می
جانـشین  «هـا نـام    بـه اولـین نـوع ایـن فرضـیه     . ها بیشترین ارتباط را با این مقاله دارنـد     دو تا از این فرضیه    

گیـري،   باشد که از اشتباهات فاحش انسانی در اندازه هاي پرت می  دادند که شامل مواردي از داده    23»جبرگرایانه
 نام دارد و بر آن اسـت کـه    24»جانشین ترکیبی » «لوئیس«و  » بارنت« واژة   دومین. اند  ناشی شده ... ثبت و ضبط و     

نمونـه یـا   » خـارجی «هایی جدا از مدل اساسی جمعیت است و ایـن اعـضاي    نمونۀ تحت بررسی، داراي آلودگی 
با تنزل سریع درجـۀ عـضویت در اعـضاي مجموعـۀ     . نمایانند هاي پرت می ها خود را در قالب داده  همان آالینده 

روند، جانشین ترکیبی اهمیـت بیـشتري در تحلیـل     هایی پیش می   دفورد که به سرعت به سوي چنین آلودگی       برا
  .کند هاي کتابخانه پیدا می آماري داده

  تصویر عملی
 25 هاي منتج از پروژة تغییر ساختار موجـودي پیاینـدها در دانـشگاه ایـالتی لویزیانـا،           اکنون در قالب داده   
در بخشی از مقدمات این پروژه، نیاز هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه . کنم ا ارائه میتصویري از مفاهیم فوق ر

الزم به ذکر است که فقط نیاز هیئت علمی بخش .  به پیایندها مورد بررسی قرار گرفت   1993لویزیانا در آوریل    
لمـی ایـن   از هیئـت ع . هاي بیوشیمی و مهندسـی شـیمی بررسـی نـشدند     شیمی مورد بررسی قرار گرفت و بخش     

که خود را محدود به پیایندهاي مورد اشتراك دانشگاه کنند، پیایندهاي مهـم در    دانشگاه خواسته شد بدون این    
 Scienceنشریات منتخب آنان بر اساس موضـوعات منـدرج در   . امر تحقیق و تدریس خود را مشخص سازند

Citation Index Journal Citation Reports (SCIJCR)  ایـن  (بنـدي گردیـد     تقـسیم 1993، در سـال
  ).کند  منتشر می26»مؤسسه اطالعات علمی«نامه را  نمایه

پیایندهایی که هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه لویزیانا انتخاب کرده بودند و همراه با قانون پراکندگی 
وارد را مرتب شده بودند، از جمله این مـ ) موجود در مؤسسۀ اطالعات علمی   (برادفورد برطبق موضوعات متعدد     

، تغذیـه و رژیـم   )سـرامیک (شناسی، علم مـواد       مهندسی برق و الکترونیک، علم محیط، علم زمین       : شامل بودند 
  .اي غذایی، فیزیک، رادیولوژي و پزشکی هسته

هـاي   هـا را در شـاخه   آن» مؤسسۀ اطالعات علمی«با توجه به این امر، الزم بود نمونه را به پیایندهایی که        
اسـتثنائاً موضـوع   . محدود ساخت) شامل مهندسی شیمی و کریستالوگرافی   (بندي کرده بود     مختلف شیمی طبقه  

اسپکتروسکوپی نیز به خاطر تأکید بخش شیمی دانشگاه، به این فهرست افزوده شدـ هر چند ایـن رشـته عمـدتاً         
  . مجله بود154اي شامل  نتیجۀ نهایی نمونه. بخشی از مبحث نور در فیزیک است

نمرات هیئـت علمـی دانـشگاه    : ّی به کار گرفته شد ّر کم  مجله، سه متغی154رزش علمی این  براي تعیین ا  
از . 1993نامـه در سـال     و ضریب تأثیر این نمایه1993در سال » نامۀ استنادي علوم نمایه«لویزیانا، استنادهاي کلی   

ویزیانـا بـه عنـوان معیـار اصـلی      امتیـازات علمـی دانـشگاه ل   . این مقادیر فقط دو مورد اول معتبـر شـناخته شـدند          
گیري ارزش علمی به کار رفت، چرا که منطق مجموعۀ مجالت با ارزیابی بخـش شـیمی و نیـز بـا دالیـل               اندازه

 عنوان مجله را نام ببرند و بیـان کننـد کـه    10در این روش از مدرسین شیمی خواسته شد   . منطقی معین شده بود   
انشگاه باشند یا از طریق تحویل مدارك از راه دور در دسترس قـرار  آیا الزم است این مجالت مورد اشتراك د    

یـک  . هـا مرتـب کننـد    شده به آن  بر اساس رتبۀ داده1تا  10گیرند؛ سپس عناوین مجالت را به ترتیب نزولی از          
کـه آن مجلـه در آن     نمـره بـه ایـن   10 نمره به هر بار انتخاب یـک عنـوان،         10: بندي شد   ترتیب رتبه   عنوان بدین 

 استاد شیمی به 25. اي که استاد به آن مجله داده بود  تا یک نمره بسته به رتبه10دانشگاه وجود داشته باشد، و از   
                                                

23.uterministic alternative 
24. mixture alternative 
25. Louisiana State University (LSU) 
26. Institute for Scientific Information (ISI) 



 متعلـق بـه   755کـه  ( امتیـاز گرفتنـد   755 تـا  10دهی هیئت علمی از   مجله در نمره154این تحقیق پاسخ دادند و   
Journal of American Chemical Societyهـا را بـا اسـتنادهاي     دهی هیئت علمـی، آن  یابی رتبهبراي ارز).  بود

دهی اساتید دانشگاه لویزیانا با نظـرات بخـش     تطبیق دادند تا میزان همخوانی نمره     » نامۀ استنادي علوم    نمایه«کلی  
. روبـرو شـدم  » هـاي پـرت   داده«در حین انجام این کار، بـا مـشکل جـدي       . انتشارات جامعۀ علمی مشخص شود    

برطبق این . دهد شده بر حسب چارك نشان می  هاي مشخص   گی دو متغیر پیشگفته را در دوره      ، پراکند 3جدول  
بنـابراین  . جدول با نوعی توزیع برادفورد سروکار داریم که در آن، انتهاي فوقانی توزیع بیـشترین ارزش را دارد     

اجـع هـستند ودر    درصـد از مر 2/32 درصد از مجالت مخـتص    8/2در مجموعه ژئوفیزیک کاربردي برادفورد،      
دهـی   شود که ترکیبی از نمـره   عنوان مجله را شامل می154 درصد از 5/62اینجا، ردة مربوط به چارك فوقانی،     

  .ها است  درصد از استنادهاي کلی آن2/80هیئت علمی و 
در » نامۀ استنادي علوم نمایه«دهی هیئت علمی و استناد کلی   عنوان مجله شیمی با ترتیب نزولی برطبق نمره154توزیع . 3جدول 

  شده برحسب چارك هاي مشخص ردیف

  »نمایۀ استنادي علوم«اسنادهاي کلی   نمرات هیئت علمی

محدوده گروه   
  چارك

درصدنمرات 
  هیئت علمی

  محدودة گروه چارك
درصد استنادهاي کلی 

نمایۀ استنادي «
مجالت»علوم   براي 

  2/80  11685ـ231324  5/62  111ـ755  باال
  4/13  3303ـ11586  6/20  50ـ110  یباالي میان

  6/4  1533ـ3285  1/11  33ـ50  پایین میانی
  8/1  255ـ1526  8/5  10ـ32  پایین

 نمـایش داده  2 و 1توزیع فراوانی نمرات هیئت علمی و استنادهاي کلی، به صورت ترسـیمی در نمـودار    
زات اعضاي هیئت علمی ترسـیم  شده و به وضوح، شاهدي بر حضور آالیندة جمعیتی غیر از آنچه براساس امتیا        

ها که یک پدیدة طبیعی در توزیع برادفورد هستند، بـا مـشاهدة حـد انتهـاي      آالینده. دهد  شده است را نشان می    
 Journal of the American Chemical Societyهاي نـسبی مـشابه مثـل     راست مشخص نیستند، اما در موقعیت

 Journal ofو ) 148900برابــر » نامــۀ اســتنادي علــوم نمایــه«ی  و اســتناد کلــ755بــا نمــرة هیئــت علمــی برابــر (
Biological Chemistry ) 231324برابـر  » نامۀ استنادي علـوم  نمایه« و استناد کلی 197با نمرة هیئت علمی برابر (

 دهد، بندي هیئت علمی دانشگاه را نشان می  مجله برحسب رتبه154 که فراوانی توزیع    1در نمودار   . چنین نیست 
 در سـمت راسـت بـا منطـق مجموعـه همـسان       Journal of the American Chemical Societyموقعیـت مجلـه   

» نامۀ استنادي علـوم  نمایه«دهندة توزیع فراوانی این مجالت برحسب استناد کلی      نشان 2هرچند در نمودار    . است
 Journal of the American در سـمت راسـت نـشریه    Journal of Biological Chemistryاسـت، مجلـه   

Chemical Societyفراوانی  .  قرار گرفته و با منطق مجموعه مطابقت ندارد  
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  نمرات اعضاي هیئت علمی

   هیئت علمی دانشگاه ایالتی لویزیانادهی اعضاي  عنوان مجله در موضوع شیمی بر حسب نمره154توزیع فراوانی . 1نمودار 

  فراوانی
  
  
  
  
  
  
  

Journal of 
 AmericanChemical Society 

Journal of 
Biological Chemistry 

  

  
  استناد کلی

  »نامۀ استنادي علوم نمایه«ّی   عنوان مجله در موضوع شیمی برحسب استنادهاي کل154توزیع فراوانی . 2نمودار 

بینـی در   ایـن پـیش  . شـود  محسوب می» هاي پرت داده« جزو Journal of Biological Chemistryمجله 
 مورد تأیید قرار گرفته است که توزیع پراکنـدگی نمـرات هیئـت علمـی را در برابـر اسـتنادهاي کلـی           3نمودار  

 Journal of theدر ایـن شـکل یـک خـط رگرسـیون فرضـی از مجلـه        . دهد نشان می» نامۀ استنادي علوم نمایه«
American Chemical Societyشـده   گذرد، در حالی که خط ترسـیم   تا مبدأ ترسیم شده که از نقاط میانی می

.  تا مبدأ در قسمت پـایین و سـمت راسـت تمـام نقـاط قـرار دارد      Journal of Biological Chemistryاز مجله 
تصمیم من در . ی قلمدادکنماي از شیم وقتی که این مجموعه را ساختم، تصمیم گرفتم که بیوشیمی را زیرشاخه

اي از  بندي کتابخانۀ کنگره تأثیر پذیرفته بود که در آن، بیوشیمی بـه عنـوان زیرمجموعـه             این زمینه از طرح رده    
.  مرا به شک واداشتJournal of Biological Societyبا وجود این، موقعیت مجله . شیمی آلی در شیمی است

بندي دهدهی دیوئی، بیوشمی  بندي کنگره، در رده  برخالف طرح رده.پژوهش بعدي این سوءظن را تأیید کرد      
نـه  . بندي شده است شناسی و علوم زیستی تقسیم اي از شیمی نیست، بلکه به عنوان زیرشاخه زیست   نه تنها شاخه  

ندي ب اند، حتی در آخرین رتبه هاي شیمی و بیوشیمی را از هم جدا کرده تنها هیئت علمی دانشگاه لویزیانا بخش 
 نیز، شیمی زیر سرفصل علوم فیزیکی و ریاضـیات      27هاي تحقیقاتی دکترا در انجمن ملی تحقیقات آمریکا         برنامه
بنـدي   شناسی مولکولی، زیر سرفـصل علـوم زیـستی رده        بندي شده است و بیوشیمی ضمن ترکیب با زیست          رده
ز مجـالت بیوشـیمی دیگـر در مجموعـۀ      همراه با تعـدادي ا Journal of Biological Societyبنابراین، . شود می

، هم شیمی و هم بیوشـیمی  A و هم نه Aنشریه فوق هم . هاي برادفورد است موردنظر من، نتیجۀ نامعین مجموعه 
  .است

Journal of 
 AmericanChemical Society   

  
  

                                                
27. US Research Doctorate Programs 



  
Journal of 

Biological Chemistry 
  

  استناد کلی

  »نامۀ استنادي علوم نمایه« دید هیئت علمی دانشگاه لویزیانا و استنادهاي کلی بندي مجالت از رابطۀ بین رتبه. 3نمودار 

  هاي پرت هاي مهارکردن داده روش
قـوانین  : انـد  هاي پرت را در چهار گروه کلـی بیـان کـرده      هاي مهارکردن داده    روش» لوئیس«و  » بارنت«

د، وجود ندارد؛ بلکه این امر به چگونگی شو ها استفاده  که از کدام گروه از روش محکم و صریحی مبنی بر این     
.  نامیدنـد 28»رد«هایشان را  یکی از مقوله» لوئیس«و » بارنت«. هاي پرت و هدف فرد بستگی دارد      پدیدآمدن داده 

کند و  ها را از دور خارج می هاي پرت قابل تصحیح نباشد، فرد آن  که اگر داده     دو، عبارت بود از این      منظور آن 
هـاي پـرت را در حـین تعیـین همبـستگی       هنگامی که من پنج مورد از داده  . نماید  را تحلیل می  سپس باقی نمونه    

پیدا کردم، چنـین  » نامۀ استنادي علوم نمایه«بندي هیئت علمی و استنادهاي کلی  بین رتبه» پیرسون«تولید ـ زمان  
مورد از نظر هیئت علمی نسبت به ها چهار  که از بین آن  (تحلیل بقیۀ موارد، پنج دادة پرت را        . موردي پیش آمد  

» مؤسسۀ اطالعات علمـی «هاي پرت اخیر را  ایجاد نمود که دو مورد از داده     ) استنادهاي کلی، رتبۀ پایین داشتند    
هـاي    درصد بود که پس از حـذف داده 66ضریب همبستگی اولیه   . بندي کرده است    در بیوشیمی مولکولی رده   

  .رسید درصد 72پرت از نمونه، این ضریب به 
 29»تعیـین هویـت  «، »لـوئیس «و » بارنـت «هاي پرت برطبق نظر   هاي مهارکردن داده    دومین گروه در روش   

هاي پرت ناسازگار، عالئمی از بعضی عوامل مفروض در حین کار بـر       ها این بود که داده      منظور آن . نامیده شده 
 بـه نتـایج جدیـدي در تبیـین رابطـۀ      من هم این کار را انجام دادم و. روي جمعیت تحت تجزیه و تحلیل هستند    

اي از شیمی اسـت، اکنـون     بودم بیوشیمی شاخه یا زیرمجموعه  هرچند ابتدا فکر کرده   . بیوشیمی با شیمی رسیدم   
  .کنم اي جدا با الگوهاي آماري مربوط به خود محسوب می آن را به عنوان مجموعه

در ایـن  .  نـام دارد 30»الحـاق «، »لـوئیس « و »بارنـت «هاي پرت از نظـر   ه هاي مهار داد گروه دیگر در روش 
هـا جـایگزین کنـیم     روش، هدف آن است که یک الگوي همگن را با الگوي همگـن دیگـر بـراي کـل نمونـه       

  .اي داراي تناقض نباشد تا هیچ مشاهده) هاي پرت سازي داده یکپارچه(
آن را پیـشنهاد  » لوئیس«و » بارنت«هاي پرت که   هاي مهارکردن داده    چهارمین و آخرین مقوله در روش     

هاي باثبات هستند که  اولین جزء روش: آنان این مقوله را به دو جزء تقسیم کردند. نام دارد» سازگاري«کردند، 
تـوان بـراي آزمـون     هـا را مـی   یـک نمونـه از ایـن روش   . کننـد  هاي پرت حفظ می ارزش منطقی را در برابر داده    

دهی هیئت علمی  هاي همبستگی ـ براي تحقیق دربارة ارتباط نمره وش ـ به جاي استفاده از ر31استقالل مربع کاي
کـارل  «آزمـون اسـتقالل مربـع کـاي را،     . بـه کـار بـرد   » نامۀ اسـتنادي علـوم   نمایه«دانشگاه لویزیانا با استناد کلی   

ت که هاي همبستگی مستلزم کاربرد ریاضیات اس جا که روش از آن. اساساً برطبق احتمال پیشنهاد کرد  » پیرسون
ها را با خط رگرسیون در رابطۀ همبستگی ضریب گشتاوري پیرسون و هم رابطۀ یک رتبه       هم تناسب نقاط داده   

کنـد، بنـابراین وابـستگی متغیرهـا بـه یکـدیگر در        بندي اسـپیرمن، تعیـین مـی      با رتبه دیگر را در همبستگی رتبه      
 نـشان داده  3ایـن امکـان در جـدول    . ذیر اسـت پ هاي بزرگ با استفاده از آزمون استقالل مربع کاي امکان   گروه

                                                
28. re-jection 
29. identification 
30. incorporation 
31. chi-square 



  .اند شده است که در آن، دو مجلۀ مذکور برحسب هر دو اندازة کیفیت علمی در چارك باالیی قرار گرفته
هایی است که با تخصیص ارزش کمتر به مقادیر انتهـایی در مقایـسه       جزء دیگر الحاق، حاوي آن روش     

 باشد، که در winsovizationتواند  یک چنین روشی می   . کنند  مهار می هاي پرت را      با دیگر اعضاي نمونه، داده    
» نامۀ استنادي علوم نمایه«در این روش استنادهاي کلی . شود آن مشاهدات با نزدیکترین مجاور آن جایگزین می  

 Journal ofنامـه از مجلـه     به اندازة استنادهاي کلـی همـین نمایـه   Journal of Biological Chemistryاز مجله 
American Chemical Chemistryاست .  

هـاي   هاي نامعین را بـراي مهـار داده   شاید روش بهتري باشد؛ چرا که نظریۀ مجموعه» الحاق«با این حال،  
کاربرد این نظریه در طبیعت عملی است و به منطق مجموعـۀ تحـت بررسـی و نیـز هـدف              . گیرد  کار می   پرت به 

هـا در   هـاي پـرت بـه تناسـب عـضویت آن      ن کـار، سـازگارکردن داده   هدف عمده از ایـ    . پژوهش بستگی دارد  
دهـی هیئـت علمـی را     دهنـدة ایـن امـر آن اسـت کـه نمـره       در مثال فوق یکی از مـصادیق نـشان     . مجموعه است 

» نامـۀ اسـتنادي علـوم    نمایه«صورت تجربی، استخراج و از نتایج میزان عضویت براي انطباق با استنادهاي کلی               به
و محدودسـاختن اسـتنادها بـه       » مؤسسۀ اطالعات علمی  «یک روش دیگر، تجزیه و تحلیل پایگاه        . ماستفاده کنی 

  .انواع متناسب با منطق مجموعه است
هـایی مکمـل بـراي     هاي نامعین متناقض نیستند، اما قالب بر این اساس، نظریۀ احتماالت و نظریۀ مجموعه      

  .آیند تجزیه و تحلیل به حساب می
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