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Abstract: In this study, the structure of co-authorship networks was
analyzed using the Macro-level and Micro-level Approach. The study
also examined the relationship between centrality measures and citation
performance.
The research reported here favors a bibliometric approach aiming to
visualize the co-authorship networks building on the network analysis
method. The population of the research consisted of 24308 authors of
the indexed papers in the WOS database. To collect the data pertaining
to the citation performance of a given researcher, the articles the given
researchers published in a period of three years were taken into account.
The citation data (excluding the self-citation) of a given article were
gathered considering a three-year lapse after its publication. The results
suggested that the mean of co-authorship for each article was 2.8 authors
and the ratio of co-authored articles to single-authored was 89.4%. Also,
this said co-authorship network was a network of “small world” and lacked
“scale”. The achieved findings illustrated that any increase in the rate of
centrality and betweenness centrality of articles led to an increase in the
amount of received citations. That said, no significant relationship was
found between closeness centrality and the amount of received citations
in this area. In this period, the variable of closeness centrality was able
to predict the significance for the citation performance of the researchers
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with Beta coefficient of 0.289 (p> 0.000). Therefore, it is safe to say that researchers’ citations
performance was affected by betweenness centrality measures and this measure played a
pivotal role in the researchers’ citation performance at this period of time. Although in a coauthoring network occupying a central position by the researcher, it is of strategic importance
in terms of its proximity but it does not necessarily improve his performance. A definitive
commentary on the relation between interstitial centrality and citation performance, more
research is needed.
Keywords: Research Impact, Citation Performance, Centrality Measures, Macro-level
Approach, Micro-level Approach, Co-authorship
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چكيــده :در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از رويکــرد فردمحــور و جمعمحــور،
ســاختار شــبكههاي همنويســندگي پژوهشــگران تحلیــل و در ادامــه ،بــه
بررســی رابطــه بیــن ســنجههای مرکزيــت و عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران
پرداختــه شــده اســت .نــوع پژوهــش حاضــر كتابســنجي اســت و بهمنظــور
دیداریســازي شــبكههای همنویســندگی از فــن تحليــل شــبكه اســتفادهشــده
اســت .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش را نویســندگان  24308مــدرک نمایهشــده
در «وبآوســاینس» تشــکیل میدهــد .بــراي گــردآوری دادههــای مربــوط بــه
عملکــرد اســتنادی یــک پژوهشــگر از مقالههایــی کــه وی در یــک دورة زمانــی 3
ســاله منتشــر کــرده اســتفاده شــده و دادة اســتنادی (بــدون احتســاب خوداســتنادی)
بــرای یــک مقالــه  3ســال پــس از انتشــار آن مقالــه گــردآوریگردیــد .نتایج نشــان
داد کــه میانگیــن تعــداد همنویســندگان هــر مقالــه  2/8نویســنده بـهازای هــر مقالــه
و درصــد مقالههــای همنویسیشــده نســبت بــه مقالههــای تکنویسیشــده
 89/4درصــد اســت .همچنیــن ،شــبکة همنویســندگی مذکــور «جهــان کوچــک»
و «بــدون مقیــاس» اســت .نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه بــا افزایــش در مقــدار
مرکزیــت رتبــه و مرکزیــت بینابینــی پژوهشــگران ،تعــداد اســتنادات دريافتــي
آنهــا نیــز افزایـش یافتــه ،امــا بیــن مرکزيــت نزدیکــی و تعــداد اســتنادات دريافتــي
پژوهشــگران رابطـهای معنـادار یافــت نشــد .در ایــن بــازة متغیــر مرکزیــت بینابینــی
بــا ضریــب اســتاندارد بتــا  0/289تــوان پیشبینــی معنـاداری بــرای میــزان عملکــرد
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اســتنادی پژوهشــگران داشــته اســت ( .)p>0/000بنابرایــن ،میتــوان گفــت عملکرد اســتنادی پژوهشــگران
تحــت تأثیــر ســنجههای مرکزیــت بینابینــی بــوده و ایــن ســنجه نقــش تعیینکننــدهای در عملکــرد
اســتنادی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در ایــن بــازة زمانــی دارد .اشــغال یــک موقعیــت
مرکــزی در یــک شــبکة همنویســندگی ،گرچــه بــه پژوهشــگر از لحــاظ موقعیــت نزدیکــی اهمیــت
راهبــردی میدهــد ،امــا لزومـاً موجــب بهبــود عملکــرد وی نمیشــود .اظهــار نظــر قطعــی دربــارة رابطــة
مرکزيــت بینابینــی و عملکــرد اســتنادیطلــب میکنــد کــه پژوهشهــای بیشــتری بــرای بررســی ایــن
رابطــه بــه عمــل آیــد کــه آیــا بــرای بررســی رابطــة مرکزیــت بینابینــی و عملکــرد اســتنادی نیــاز بــه
پلبنــدی بیــن کل مؤلفههــای موجــود در شــبکه وجــود دارد یــا نــه.
كليدواژههــا :تأثیــر پژوهــش ،عملکــرد اســتنادی ،ســنجههای مرکزیــت ،رویکــرد فردمحــور ،رویکــرد
جمعمحــور ،همنویســندگی
 .1مقدمه

همنويســندگي يکــي از ملموستريــن و مســتندترين شــکلهاي همــکاري علمــي و

رســميترين جلــوة همــکاري فکــري ميــان نويســندگان در توليــد بروندادهــای علمــي بــوده و
عبــارت اســت از مشــارکت دو يــا چنــد نويســنده در توليــد يــک اثــر کــه منجــر بــه توليــد اثــری بــا

کميــت و کيفيــت باالتــري نســبت بــه توليــد و انتشــار فـ ِ
ـردي اثــر ميشــود ( .)Hudson 1996هــر
زمــان کــه پژوهشــگران ،مقال ـهای را بهصــورت مشــترک منتشــر میکننــد ،در واقــع ،یــک شــبکة
همنويســندگي شــکل دادهانــد کــه بــه ایــن شــبکه ،شــبکة همکاريهــاي علمــي گفتــه ميشــود

( Inkpen & Tsang 2005نقــل در عرفانمنــش و بصيريــان جهرمــي .)1392

از ســوی دیگــر ،بــرای تولیــد هــر اثــر علمــی مراجعــه بــه آثــار دیگــران اجتنابناپذیــر اســت.

بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه وجــود ارتبــاط مؤثــر میــان دانشــمندان در فعالیتهــای علمــی

بســیار حائــز اهمیــت اســت .بــدون برقــراری ارتبــاط علمــی ،رســالت تولیــد علــم کــه همــان تولیــد
دانــش و افــزودن آن بــه گنجینــة دانــش بشــری اســت ،بــه ســرانجام نخواهــد رســید (حس ـنزاده،

بقایــی و نــوروزی چاکلــی  .)1387ارتباطهــای علمــی برقرارشــده بیــن پژوهشــگران منجــر

بــه ایجــاد شــبکههای اجتماعــی بیــن آنهــا خواهــد شــد کــه بــه شــبکة همنویســندگی معــروف
اســت .اگرچــه ايــن شــبکهها بــه شــبکههاي اســتنادي کــه در نوشــتارهاي علمــي مــورد مطالعــه

قــرار گرفتهانــد شــبيهاند ،ولــي همنويســندگي بهطــور ضمنــي روابــط اجتماعــي قويتــري را

نســبت بــه شــبکههاي اســتنادي نشــان ميدهــد .اســتنادها ممکــن اســت بــدون اينکــه نويســندگان

همديگــر را بشناســند ،طــي زمــان اتفــاق بيافتــد .از ســوي ديگــر ،همنويســندگي در پــارهاي از
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مواقــع نشــاندهندة رابطــة مقطعــي و دانشــکدهاي بيــن نويســندگان اســت کــه ايــن امــر بهدرســتي
آن را در حــوزة تحليــل شــبکههاي اجتماعــي قــرار ميدهــد (Liu et al. 2005؛ ســهيلي .)1391

در تحلیــل شــبکههای اجتماعــی همنویســندگی از شــاخصهای کالن 1و خــرد 2جهــت

بررســی تکامــل و ســاختار شــبکه اســتفاده میشــود .شــاخصهای کالن بــه بررســی پیکربنــدی

و ویژگیهــای کلــی شــبکهها از جملــه تراکــم ،3انفــکاک ،4ضریــب خوشــهبندی ،5تمرکــز،6
مؤلفههــای تشــکیلدهندة شــبکه ،7اتصــال ،8قطــر شــبکه 9و میانگیــن کوتاهتریــن فاصلــه

میپردازنــد ( .)Sadatmoosavi et al. 2018عــاوه بــر تحلیــل ســاختار کلــی و نحــوة تکامــل شــبکة

همنویســندگی بــا اســتفاده از شــاخصهای کالن ،عملکــرد هــر یــک از گرههــای موجــود در

شــبکه را میتــوان بــا اســتفاده از شــاخصهای خُ ــرد مــورد بررســی قــرار داد .مرکزیــت 10کــه
یکــی از مهمتریــن مفاهیــم در تحلیــل شــبکههای اجتماعــی محســوب اســت ،بــه مطالعــة اهمیــت

و تأثیرگــذاری افــراد در شــبکه میپــردازد .اوليــن کاربردهــاي ايــدة مرکزيــت افــراد ،از طريــق

تحليــل شــبکههاي اجتماعــي صــورت گرفــت و ريشــة ايــن ايــده را ميتــوان در مفهــوم نخبههــای

جامعهســنجانه 11پيــدا کــرد؛ يعنــي يافتــن مشــهورترين فــرد يــا افــرادی کــه در مرکــز توجــه قــرار
دارنــد ( .)Scott 2012مرکزيــت ،ويژگــي توصيفــي بــراي عاملهــا يــا گروهــي از عاملهــا بــا

مشــخصههاي ســاختاري متعــدد و پارامتــري تعیینکننــده بــراي درک و تحليــل نقشهــاي
عاملهــا در شــبکههاي اجتماعــي اســت ( .)Newman 2005معمــوالً از ســنجة مرکزيــت بــراي

شناســايي عاملهــاي قدرتمنــد و بانفــوذ يــا مهــم اســتفاده ميشــود .بهطــور کلــی ،مرکزيــت بيشــتر

يــک فــرد ،ســبب دارا بــودن رتبــة باالتــر ،داشــتن ارتباطــات بيشــتر و کســب موقعيــت مطلوبتــر
اســت کــه در نهايــت ،فــرد را قدرتمندتــر ميســازد .مرکزيــت رتبــه ،12مرکزيــت نزديکــي 13و

مرکزيــت بينابينــي 14از مهمتریــن ســنجههای مرکزیــت بهشــمار میرونــد.

مرکزیــت رتبــه عبــارت اســت از تعــداد پیوندهــای مســتقیمی کــه یــک عامــل خــاص یــا یــک

گــره ،بــدون در نظــر گرفتــن قــدرت پیونــد ،بــا ســایر عاملهــا دارد .هــر پیونــد مســتقیم ،یــک

همنویســندگی منحصربهفــرد محســوب میشــود (ساداتموســوی و همــکاران  .)1394مرکــزی
بــود ِ
ن یــک عامــل بــدان معناســت کــه آن پژوهشــگر بــا افــراد زیــادی همــکاری داشــته اســت (Otte
3. density

2. micro-level

1. macro-level

6. centralization

5. clustering coefficient

4. fragmentation

9. diameter

8. connectedness

7. components

12. degree

11. sociometric star

10. centrality

14. betweenness

13. closeness
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 .)& Rousseau 2002مرکزیــت نزدیکــی عبــارت اســت از میانگیــن کوتاهتریــن فاصلـهای کــه یــک

عامــل خــاص از ســایر گرههــای یــک شــبکه دارد .در متــن یــک شــبکة همنویســندگی ،مرکزیــت
نزدیکــیِ زیــا ِد یــک پژوهشــگر حاکــی از آن اســت کــه او بهتــر از دیگــران میتوانــد بــه منابــع

مــورد نیــاز خــود ،کــه متعلــق بــه ســایر افــراد حاضــر در شــبکه اســت ،دسترســی داشــته و آنهــا

را بهدســت آورد .مرکزیــت بینابینــی عبــارت اســت از نســبت کوتاهتریــن مســیرها میــان تمامــی

گرههــای جفــت کــه یــک عامــل خــاص از میــان آنهــا میگــذرد ( .)Borgatti 2005مرکزیــت
بینابینــی یــک عامــل بیانگــر توانایــی او در کنتــرل جریــان منابــع یــا اطالعــات در شــبکه اســت کــه
او را قــادر میســازد نقــش واســطة اطالعــات و منابــع را بــرای ســایر عاملهــا ایفــا کنــد (Freeman

 .)1979بنابرایــن ،مرکزیــت بینابینــی بــاال بــرای یــک نویســنده بــدانمعناســت کــه او نقــش میانجــی

یــا پــل را بــازی میکنــد و میتوانــد منابــع یــا اطالعــات مختلــف را از گروههــای مختلــف در
شــبکة همنویســندگی بهدســت آورد ( .)Lu & Feng 2009اگــر یــک عامــل ،جایگاهــی مرکــزی

در شــبکه داشــته باشــد ،روابــط بســیار زیــادی بــا ســایر عاملهــا دارد و از موقعیــت راهبــردی
مهمــی در ســاختار کلــی آن شــبکه برخــوردار اســت ( .)Troshani & Doolin 2007بــا اســتفاده از

تحلیــل شــبکههای اجتماعــی و مفهــوم مرکزیــت میتــوان بــه بررســی تأثیــر پژوهــش در جوامــع
دانشــگاهی پرداخــت.

از ســوی دیگــر ،عــاوه بــر اینکــه پژوهشــگر بایــد دارای نفــوذ اجتماعــی (همنویســندگی)

باالیــی باشــد ،آثــار وی بایــد توســط مخاطبــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و تأثیرگــذاری داشــته

باشــند .بهــرهوري پژوهشــگران را ميتــوان بــر اســاس تعــداد مقالههايــي كــه منتشــر ميكننــد،
اندازهگيــري كــرد .امــا آنچــه كــه مشــخص اســت اينكــه چنيــن شــاخصي ناقــص خواهــد بــود،

زيــرا اگرچــه داشــتن مقالــه (بهــرهوري) الزمــه و پيشنيــاز مــورد اســتناد قرارگرفتــن اســت ،امــا
نفــوذ پژوهشــگران صرفــاً از انتشــار پژوهشهــا (هرچنــد متعــدد هــم باشــد) نشــأت نميگيــرد،

بلكــه انديشــههاي موجــود در ايــن پژوهشهــا بايــد توســط ديگــران مطالعــه و در قالــب اســتناد

ظاهــر شــوند .چنانچــه پژوهشــي بســيار دقيــق و بــا وســواس زيــاد انجــام شــده و بهخوبــي بــه رشــتة
تحريــر درآيــد ،امــا ناشــناخته بمانــد ،بــهمثابــة ايــن اســت كــه هرگــز انجــام نشــده اســت .بنابرايــن،

تأثيرگــذاري يــك پژوهشــگر تنهــا متأثــر از تعــداد آثــار منتشرشــدة او نيســت ،بلكــه مهمتــر از آن

ميــزان اســتفاده و اســتناددهي ديگــران بــه ايــن آثــار اســت (ســهیلی و همــکاران .)1395

تأثیــر پژوهــش عبــارتاســت از موقعیتــی ثبتشــده یــا قابــل ارزیابــی از تأثیــر یــک اثــر

پژوهشــی بــر افــراد فعــال در جوامــع ( .)Public Policy Group 2011در جوامــع دانشــگاهی تأثیــر
1426
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پژوهــش معمــوالً عبــارتاســت از میــزان اســتفاده از اثــر یــک پژوهشــگر توســط دیگــران
(Mutz & Daniel 2008

.)Bornmann,

شــمارش تعــداد اســتنادهای دریافتــی یکــی از مقیاسهــای معــروف تأثیــر پژوهــش اســت

کــه توســط «وبآوســاینس» 1و پایــگاه «اســکوپوس» 2ارائــه میگــردد .ایــن مقیــاس بــرای ارزیابــی
مقالههــای مجلههــا ،مؤسســات ،و افــراد بهطــوری گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (Brown

.)& Gardner 1985

بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد ،همنویســندگی میتوانــد باعــث افزایــش عملکــرد

پژوهشــگران و دریافــت اســتناد بیشــتر گــردد .بــا توجــه بــه اینکــه ماهیــت حوزههــای مختلــف

پژوهشــی از نظــر همنویســندگی متفــاوت اســت و گرایــش بــه تألیــف مشــترک و همــکاری
گروههــا در حوزههــای مختلــف علمــی نیــز متفــاوت خواهــد بــود و بهدلیــل ماهیــت بیــن رشــتهای

بــودن حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســاختار شــبکة همنویســندگی

ایــن حــوزه بــا حوزههــای علمــی دیگــر متفــات باشــد .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش در نظــر دارد کــه

شــبكههاي همنويســندگي پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهاي را در بــازة زمانــی 2008
تــا  2010بــا اســتفاده از رويکــرد شــبکههاي فردمحــور و جمعمحــور مــورد بررســی قــرار دهــد
تــا مشــخص شــود کــه آیــا همــکاری گروهــی باعــث همافزایــی در عملکــرد پژوهشــگران ایــن

حــوزه میشــود ،یــا نــه؟ در صورتــی کــه همنویســندگی ســبب همافزایــی در عملکــرد پژوهشــی
افــراد و تأثیرگــذار باشــد ،تشــکیل تیمهــای پژوهشــی و همچنیــن ،اتخــاذ راهبردهــای مناســب

همنویســندگی بــرای هــر حــوزه و تیــم پژوهشــی میتوانــد بــه پژوهشــگران ایــن حــوزه کمــک

نمایــد تــا پژوهشهــای کارآمدتــری را بــه عمــل آورنــد.
 .2پیشینة پژوهش

پژوهــش در زمینــة همتألیفــی و همــکاری علمــی بهخصــوص در ســالهای اخیــر مــورد

توجــه بســیاری از پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .در بســیاری از ایــن پژوهشهــا بــه ســاختار

شــبکههای همتألیفــی پرداختــه شــده و در بعضــی از آنهــا ،تأتیــر همــکاری علمــی بــر افزایــش
میــزان بهــرهوری بررســی شــده اســت؛ البتــه پژوهشهایــی نیــز تأثیــر همنویســندگی را بــر عملکــرد
اســتنادی پژوهشــگران مــورد بررســی قــرار دادهانــد.

2. Scopus

1. Web of Science
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اغلــب مطالعــات انجامشــده در خــارج از کشــور در زمینــة تأثیــر همــکاری علمــی بــر

عملکــرد اســتنادی نشــان دادهانــد کــه مشــارکت علمــی میتوانــد تأثیــر پژوهشــی بیشــتری بــرای

مشــارکتکنندگان در تألیــف بــه همــراه داشــته باشــد؛ ماننــد Abbasi & Altmann (2011); Abbasi,
Altmann & Hossain (2011); Abbasi, Chung & Hossain (2011); Gazni & Didegah (2011); Liao

) .(2010); Sooryamoorthy (2009یــک پژوهشــگر میتوانــد از طریــق همــکاری پژوهشــی منابعــی
نظیــر ابــزار و وســایل ،حجــم کار ،تخصــص و دانــش خــود را بــا پژوهشــگران دیگــر بــه اشــتراک

گــذارد (.)Abramo, D’Angelo & Solazzi 2011; Katz & Hicks 1997; Lee & Bozeman 2005

در داخــل کشــور نیــز پژوهشــگرانی بــه بررســی همــکاری علمــی و تأثیــر آن بــر عملکــرد

ی چاکلــی» در پژوهشــی بــه بررســی همتألیفــی
اســتنادی پرداختهانــد« .حسـنزاده ،بقایــی و نــوروز 
در مقــاالت ایرانــی منتشرشــده در مجــات  ISIو تأثیــر آن بــر میــزان اســتناد بــه ایــن مقــاالت

پرداختهانــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه بیــن وجــود نویســندة همــکار در تألیــف مقــاالت و
میــزان اســتناد بــه آنهــا رابط ـهای معنــادار وجــود دارد ( 1387الــف).

«حســنزاده ،بقایــی و نــوروزی چاکلــی» در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «همتألیفــی در

مقــاالت ایرانــی مجــات  ISIدر طــول ســالهای  1989تــا  2005و رابطــه آن بــا میــزان اســتناد بــه

آن مقــاالت» بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد كــه بيــن وجــود نويســندة همــكار و ميــزان اســتناد بــه

مقــاالت ،همبســتگي مســتقيم و معنــادار وجــود دارد ( 1387ب).

در پژوهــش «فرخــاری» بــا عنــوان «بررســی مقایســهای وضعیــت مقالههــای علمــی ایرانــی

نمایهشــده در نمایــة اســتنادی علــوم ایــران (آیاسس ـیآی) 1و وبآوســاینس» مؤسســه اطالعــات

علمــی (آیاسآی) 2بــا تأکیــد بــر میــزان خوداســتنادی آنهــا در فاصلــة ســالهای »2009-2005
وجــود رابطــه بیــن میــزان اســتناد و تعــداد نویســنده در هــر یــک از دو پایــگاه «نمایــة اســتنادی علــوم

ایــران» و «وبآوســاینس» تأییــد نشــد (.)1389

ی چاکلــی» در پژوهــش خــود بــا عنــوان «اســتناد بــاالی مقــاالت
«نظریــان ،عطاپــور و نــوروز 

چندنویســندة ایرانــی در مقایســه بــا مقــاالت تکنویســنده :آیــا آن مربــوط بــه خوداســتنادی

درزمانــی اســت؟» دریافتنــد کــه میــزان اســتناد بــاالی مقــاالت چندنویســندة ایرانــی در مقایســه

بــا مقــاالت تکنویســنده بیشــتر تحــت تأثیــر خوداســتنادی بــوده اســت ،نــه اســتنادهای خارجــی
(.)1391

)2. Institute for Scientific Information (ISI
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«توکلــیزاده راوری و همــکاران» در پژوهشــی بــا عنــوان «مطالعــۀ رونــد چندنویســندگی و

رابطــۀ آن بــا ضریــب تأثیــر در نشــریات فارســی حــوزۀ فنــی و مهندســی ایــران طــی ســالهای 1380
–  »1389بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه نقــش تعــداد نویســندگان یــک مقالــه بــرای افزایــش
احتمــال دریافــت اســتناد بهوســیلۀ مقــاالت نشــریات حــوزۀ فنــی و مهندســی ایــران حــدود 17

درصــد اســت (.)1393

«محمــدی» و همــکاران در پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــة میــزان همــکاری گروهــی بــا تعــداد

اســتناد بــه مقــاالت چاپشــده در مجــات انگلیســیزبان وزارت بهداشــت نمایهشــده در

وبآوســاینس ( )2005-2011دریافتنــد کــه همبســتگی مثبــت و معنــاداری بیــن تعــداد نویســندگان
و تعــداد اســتناد بــه هــر کــدام از مقــاالت وجــود دارد (.)1393

«شــریفمقدم» و همــکاران در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بررســی الگــوی نویســندگی و میــزان

اســتناد بــه مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حــوزة جراحــی بــر اســاس دادههــای پایــگاه اطالعاتــی

آیاسآی» دریافتنــد کــه بــا افـــزایش نویســندگان هــر مقالــه میــزان اســتناد بــه آن مقــاالت نیــز
افـــزایش مییابــد (.)1394

 .3پرسشهای پژوهش

پرســش  .1وضعیــت همکاریهــای علمــی (همنویســی و تکنویســی) در بروندادهــای علمــی
پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای چگونــه اســت؟

پرســش  .2ســاختار همبنــدي (توپولوژيکــي) شــبکة اجتماعــي همنويســندگي پژوهشــگران حــوزة
علــوم و فنــاوری هســتهاي از نظــر انــدازه ،تراکــم ،تعــداد مؤلفههــا ،ميانگيــن طــول
مســير ،قطــر شــبکه ،تمرکــز ،اتصــال ،انفــکاک و ضريــب خوشــهبندي چگونــه اســت؟

پرســش  .3ســاختار همبنــدي (توپولوژيکــي) شــبکة اجتماعــي همنويســندگي پژوهشــگران علــوم
و فنــاوری هســتهاي از نظــر ســنجههاي مرکزيــت (مرکزيــت رتبــه ،مرکزيــت نزديکــي،

مرکزيــت بينابينــي) چگونــه اســت؟
 .4فرضیههای پژوهش

فرضیــة  .1در ســاختار شــبکة اجتماعــي همنويســندگي حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهاي بيــن

ســنجههای مرکزيــت (مرکزیــت رتبــه ،مرکزیــت نزدیکــی ،مرکزیــت بینابینــی) و عملکــرد
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اســتنادی پژوهشــگران رابطــهای معنــادار وجــود دارد.
فرضیــة  .2در ســاختار شــبکة اجتماعــي همنويســندگي حــوزة علــوم و فنــاوری بیــن ســنجههای
مختلــف مرکزیــت (مرکزیــت رتبــه ،مرکزیــت نزدیکــی ،مرکزیــت بینابینــی) و عملکــرد اســتنادی
پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای رابط ـهای چندگانــه وجــود دارد.
 .5روش پژوهش

نــوع پژوهــش حاضــر كتابســنجي اســت و بهمنظــور دیداریســازي شــبكههای

همنویســندگی از روش تحليــل شــبكه اســتفادهشــده اســت« .لنکســتر و جونچیــک» كتابســنجي

را مطالعــة الگوهــای ارتباطــی نویســندگان ،انتشــارات و متــون بــا بهکارگیــری روشهــای مختلــف

تجزیــه و تحلیــل آمــاری توصیــف میکنــد ( .)Lancaster & Joncich, 1977تحلیــل اســتنادی یکــی

از روشهــای کتابســنجی اســت کــه بــه ارزیابــی متــون علمــی بــر اســاس شــمارش اســتنادهای

تعلقگرفتــه بــه آنهــا میپــردازد (عصــاره 1377؛ عبدالمجیــد .)1386

تحلیــل شــبکة اجتماعــی مجموعـهای از ابزارهــای تحلیلــی توســعهیافته بــرای تحلیــل ســاختار

رابطــهای و تأثیــر آن بــر روی رفتارهــای فــردی و عملکــرد نظاممنــد اســت (Marin & Wellman

 )2011و روش تشــخيصي قدرتمنــدي بــراي تحليــل طبيعــت و الگــوي ارتباطــات ميــان اعضــاي يك
گــروه خــاص و شــامل مجموعـهای از روشهــاي تحليــل گــراف اســت كــه بــراي تحليــل شــبكهها

در علــوم اجتماعــي ،مطالعــات ارتباطــي ،علــم اقتصــاد ،علــوم سياســي ،شــبكههاي كامپيوتــري و
 ...توســعه يافتــه اســت (ســپهری و ریاحــی  .)1389محبوبیــت تحلیــل شــبکههای اجتماعــی تــا حــد

زیــادی از ظرفیــت بــاالی مدلســازی و تحلیــل دنیــای واقعــی دســتگاههای شــبکهای پیچیــده ،از
جملــه شــبکههای همــکاری علمــی ناشــی میشــود (.)Albert, Jeong & Barabasi 1999

بهطــور کلــی ،در روش تحلیــل شــبکه توجــه معطــوف بــه کموکیــف شــکل و محتــوای

روابــط و آرایــش آنهاســت .بــرای مثــال ،اگــر روابــط بیــن دولــت و ملــت مــد نظــر باشــد،
پژوهشــگر طبــق چارچــوب نظــری خــود بــه شــکل رابطــة آنهــا (شــدت و یــا ضعــف پیوندهــا،

متقــارن یــا نامتقــارن بــودن و محتــوای روابــط) توجــه دارد .بــهایـن ترتیــب ،در روش تحلیــل شــبکه

تأکیــد روی دادههــای رابط ـهای اســت (چلبــی  .)1373در تحلیــل شــبکه ،بیشــتر شــکل و محتــوای

رابطــه بیــن گرههــا مــورد نظــر اســت تــا خصوصیــات و صفــات عاملهــا.

تعــدادی از پژوهشهــای تحلیــل شــبکة اجتماعــی بــر روی تجزیــهو تحلیــل ریختشناســی

شــبکه تمرکــز کــرده و ویژگیهــای ســاختاری گرههــا و روابــط بیــن آنهــا و اینکــه توپولــوژی
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شــبکه ،ســاختارها و رفتارهــای اعضــای شــبکه و شــبکة کامــل را چگونــه تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد ،بررســی میکننــ د (.)Albert, Jeong & Barabasi 1999

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش را آن دســته از تولیــدات علمــی بینالمللــی از نــوع مقالــه،

خالصــة نشســت ،مقــاالت كنفرانــس ،مقــاالت مــروری ،و مــرور نرمافــزار تشــکیل میدهنــد کــه

در پایــگاه «نمایــة اســتنادی گســترشیافتة علــوم» 1متعلــق بــه «وبآوســاینس» مؤسســة «کالریویــت

آنالیتیکــس» 2در بــازة زمانــی  2008تــا  2010نمايــه شــدهاند .پــس از حــذف دادههایــي از نــوع

ســرمقاله ،نامــه و تصحیــح در قســمت نــوع مــدرك –بهعلــت اینکــه ايــن نــوع مــدارک ماهيت ـاً

تكنويســنده هســتند -تعــداد  24308مــدرک جامعــة ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهــد.

در ایــن پژوهــش گــردآوری دادههــا در چنــد مرحلــه انجــام گرفــت .ابتــدا بــراي بازیابــی

دادههــا از «وبآوســاینس» بــه قســمت جس ـتوجوی پیشــرفتة پایــگاه مذکــور رفتــه و از فرمــول
WC= (Nuclear Science & Technology) DocType=All document types; Language=All
languages Indexes=SCI-EXPANDED Timespan=2008-2010

اســتفاده شــد .ســپس ،دادههایــي از نــوع مقالــه ،خالصــة نشســت ،مقــاالت كنفرانــس،

مقــاالت مــروری ،مــرور نرمافــزار كــه از نــوع توليــد علمــي بــه شــمار ميآينــد و در ايــن پژوهــش

عنــوان مقالــه بــراي آنــان بــهکار بــرده شــده ،در فرمــت متــن ســاده 3در رکوردهــای 500تایــی
و بهصــورت رکوردهــای کامــل 4ذخیــره شــدند .پــس از اتمــام کار ذخیــرة دادههــا ،فایلهــای

مربــوط بهصــورت یــک فایــل ذخیــره شــدند .مرحلــة بعــد پــس از ذخیــرة دادههــا ،اجــرای فراینــد
پیشپــردازش بــر روی دادههــای ذخیرهشــده بــود .فراینــد پیشپــردازش بــر روی دادههــا انجــام

شــد و مــوارد تکــراری و اشــتباه و همچنیــن ،مــوارد یکســان بــا امــای متفــاوت شناســایی و اصــاح

گردیــد.

در مرحلــة بعــد ،طرحــي بــرای ايجــاد «ماتریسهــای رابطــه» در ایــن مطالعــه تدویــن شــد تــا

بهعنــوان دروندادهایــي بــراي «یوســیآینت» 5اســتفاده شــود .هــر یــک از خانههــای ماتریــس

رابطــه نمایانگــر تعــداد همکاریهــای میــان هــر یــک از دو گــره (پژوهشــگر /کشــور /ســازمان)

معيــن اســت .همنویســندگی پژوهشــگران بــا اســتفاده از نرمافزارهــای «بایباکســل»Persson( 6

 )2008اســتخراج گردیــد .نــوع ماتریــس مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش «ماتریــس وزندهیشــده»
2. Clarivate Analytics

)1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED

5. UCINET

3. Plain Text

4. full records

6. Bibexcel
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اســت؛ زیــرا در ایــن پژوهــش عــاوه بــر مشــخصکردن وجــود داشــتن یــا نداشــتن رابطــه بیــن

پژوهشــگران و کشــورها ،در حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای بــه تعــداد تکــرار رابطــه بیــن کشــورها
هــم نیــاز هســت.

بــرای ســنجش عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران هــر کشــور ،بهدلیــل اینکــه معمــوالً

اســتنادهاي دادهشــده بــه یــک مقالــه در ســالهای اولیــه پــس از انتشــار آن کــم اســت ،تأثیــر تأخیــر

زمانــی دوســال پــس از انتشــار یــک مقالــه در نظــر گرفتــهشــده اســت .انتخــاب دو ســال بــهایــن
علــت اســت کــه در مطالعــات اســتنادی معمــوالً فاصلــة دو ســال را بهعنــوان فرجــة کســب اســتناد
در نظــر میگیرنــد .در «وبــگاه گــزارش اســتنادی مجــات» 1متعلــق بــه «وبآوســاینس» نیــز فاصلــة

دو ســال را بــرای بررســی میــزان اســتناد بــه مقــاالت در نظــر میگیرنــد تــا فرصتــی بــرای اســتناد بــه

ی چاکلــی .)1387
مقــاالت وجــود داشــته باشــد (حس ـنزاده ،بقائــی و نــوروز 

در ایــن پژوهــش بــراي گــردآوری دادههــای مربــوط بــه عملکــرد اســتنادی یــک کشــور از

مقالههایــی کــه پژوهشــگران آن کشــور یــک دورة زمانــی سهســاله منتشــر کردهانــد ،اســتفاده شــد
و دادة اســتنادی بــرای یــک مقالــه ســه ســال پــس از انتشــار آن گــردآوری گردیــد .بهعنــوانمثــال،
اگــر یــک مقالــه در ســال  2008منتشــر شــده باشــد ،دادههــای اســتنادی آن از ســال  2011و بعــد

از آن بازیابــی شــدهاند .مطالعــات پیشــین نشــان دادهانــد کــه یــک پژوهــش كتابســنجي معنــادار
بایــد یــک دورة ثابــت اســتناد را بــرای حداقــل ســه ســال در نظــر داشــته باشــد (.)van Raan 2006

بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش نیــز یــک بــازة اســتنادی سهســاله در نظــر گرفتــه شــده اســت .در جــدول

 ،1بــازة اســتنادی بــرای دورة زمانــی  2008تــا  2010تهیــه شــده اســت.

جدول  .1پنجرة استنادي مقاالت حوزة علوم و فناوری هستهای
بازة زمانی

سال

پنجرة استنادي (3ساله)

2010-2008

2008

2013-2011

2009

2014-2012

2010

2015-2013

در ایــن پژوهــش تعــداد اســتنادها از «نمایــة اســتنادی گســترشیافتة علــوم» گــردآوری شــد؛

چــرا کــه نهتنهــا ســابقة نویســنده و انتشــارات او را ارائــه ميكنــد ،بلکــه اســتنادهای دادهشــده بــه
)1. Journal Citation Reports (JCR
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هــر یــک از انتشــارات او را هــم بهدســت ميدهــد .بــا ایــن حــال ،دادههــای اســتنادی در «نمایــة

اســتنادی گســترشیافتة علــوم» شــامل خوداســتنادیها هــم میشــود کــه باعــث ايجــاد ســوگيري
در بــرآورد تأثیــر پژوهشــی یــک مقالــه میشــود ( .)Nederhof 2006بــرای جلوگیــری از بهوجــود

آمــدن ایــن ســوگیری در ایــن پژوهــش بهصــورت دســتی اســتنادهای دادهشــده بــه هــر مقالــه
بــدون احتســاب خوداســتنادیها و بــراي یــک بــازة اســتنادي سهســاله شــمارش شــد .در ایــن
پژوهــش هــر نــوع اســتنادی از یــک نویســنده یــا نویســندگان همــکار در یــک مقالــه خوداســتنادی

محســوب شــده و از تعــداد اســتنادات دادهشــده بــه آن مقالــه کســر گردیــد .بهطــور خــاص ،در

ایــن پژوهــش عملکــرد اســتنادی یــک پژوهشــگر از طریــق کمکــردن مجمــوع خوداســتنادیها از

مجمــوع اســتنادهای دادهشــده بــه مقــاالت منتشرشــده از آن پژوهشــگر در پنجــرة اســتنادی بهدسـت

آمــده اســت .تجزیــه و تحلیلهــای ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافزارهــای «یوســیآینت»،
«ن ـتدراو» 1و «اسپ ـیاساس» 2انجــام گرفتــه و یافتههــای بهدس ـتآمده در ادامــة مقالــه در قالــب

پاســخ بــه پرس ـشهای آزمــون فرضیههــای پژوهــش ارائــه شــده اســت.
 .6یافتهها

پرســش  .1وضعیــت همکاریهــای علمــی (همنویســی و تکنویســی) در بروندادهــای علمــی
پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای چگونــه اســت؟

فراوانــی و درصــد کل مقــاالت ،مقــاالت تکنویسیشــده و مقــاالت همنویسیشــده در

جــدول  ،۲نشــان داده میشــود.

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد مقاالت از نظر نحوة نویسندگی در حوزة علوم و فناوری هستهای
سال

مقالههای همنویسیشده

مقالههای تکنویسیشده

تعداد کل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

2008

6932

89/13

845

10/87

7777

31/90

2009

7678

89/96

857

10/04

8535

35

2010

7196

89/19

872

10/81

8068

33/10

2. SPSS

1. NetDraw
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همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،مجمــوع مــدارک منتشرشــده در کل
بــازة زمانــی مذکــور جمع ـاً  24380رکــورد اســت کــه ســال  2009بــا  8535رکــورد ( 35درصــد)

بیشــترین و ســال  2008بــا  7777رکــورد کمتریــن ســهم تولیــد علــم در زمینــة علــوم و فنــاوری
هســتهای را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در هــر ســه ســال ایــن بازههــای زمانــی درصــد مقــاالت

همنویسیشــده نســبت بــه مقــاالت تکنویسیشــده بیشــتر اســت .ســال  2009بــا  7678مقالــه

دارای بیشــترین میــزان مشــارکت در نوشــتن مقــاالت ( 89/96درصــد) و کمتریــن میــزان مقــاالت

تکنویسیشــده ( 10/04درصــد) اســت .کمتریــن میــزان مقــاالت همنویسیشــده متعلــق بــه ســال

 2008بــا  6932مقالــه ( 89/13درصــد) اســت.

تعــداد کل نویســندگان و مــدارک در حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در بــازة زمانــی 2008

تــا  2010در جــدول  ،3نشــان داده شــده اســت.

جدول  .3تعداد کل نویسندگان و مدارک در حوزة علوم و فناوری هستهای
تعداد کل نویسندگان

تعداد کل مدارک

تعداد مدارک بهازای هر نویسنده

62734

24380

0/39

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،در ایــن بــازة زمانــی  0/39مــدرک بــه

ازای هــر نویســنده وجــود دارد.

بهمنظــور درک بهتــر مباحــث مرتبــط بــا همنویســندگی ،توزیــع مقــاالت همنویسیشــده بــر

اســاس تعــداد همنویســندگان در نمــودار  ،1نمایــش داده شــده اســت.
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در ﻧﻤﻮدار  ،1ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺴﺘﻪ
علومو وﻓﻨﺎوري
حوزةﻋﻠﻮم
شدةﺣﻮزة
یﺷﺪة
ﻧﻮﻳﺴﻲ
در ﻣﻘﺎﻻت
ﻧﻤﻮدار
ايای
هسته
فناوری
ﻫﻢمنویس
مقاالت ه
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در
ﻫﻢنویسندگان
ﺗﻌﺪادهم
ﻓﺮاواﻧﻲتعداد
ﺗﻮزﻳﻊفراوانی
.1.1توزیع
نمودار

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  ،1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،از ﻣﺠﻤﻮع  21806ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻲﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  60162ﻫﻢﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه،

همانطــور کــه در نمــودار  ،1مشــاهده میشــود ،از مجمــوع  21806مقالــة همنویسیشــده

ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻲﺷﺪة ﺳﻪﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي و ﭼﻬﺎرﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  18/6) 4060درﺻﺪ( و  17/2) 3745درﺻﺪ(

توســط  60162همنویســنده ،مقــاالت همنویسیشــدة سهنویســندهای و چهارنویســندهای بهترتیــب

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻲﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢﻧﻮﻳﺴـﻲﺷـﺪه ﺑـﺎ دوﻫـﻢﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه 14/7

بــا  18/6( 4060درصــد) و  17/2( 3745درصــد) مقالــه بیشــترین تعــداد مقــاالت همنویسیشــده

درﺻــﺪ ،ﭘــﻨﺞﻫــﻢﻧﻮﻳﺴــﻨﺪه  13/5درﺻــﺪ ،ﺷــﺶﻫــﻢﻧﻮﻳﺴــﻨﺪه  10/3درﺻــﺪ ،ﻫﻔــﺖﻫــﻢﻧﻮﻳﺴــﻨﺪه  7/2درﺻــﺪ،

را تشــکیل میدهنــد .مقــاالت همنویسیشــده بــا دوهمنویســنده  14/7درصــد ،پنجهمنویســنده

ﻫﺸﺖﻫـﻢﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  4/9درﺻـﺪ از ﻣﻘـﺎﻻت اﻳـﻦ ﺑـﺎزة زﻣـﺎﻧﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ .در اﻳـﻦ ﺑـﺎزه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد

 13/5درصــد ،ششهمنویســنده  10/3درصــد ،هفتهمنویســنده  7/2درصــد ،هشتهمنویســنده

ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  2/8اﺳﺖ.

 4/9درصــد از مقــاالت ایــن بــازة زمانــی را تشــکیل میدهنــد .در ایــن بــازه میانگیــن تعــداد

ـت.ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫـﻢﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺣـﻮزة ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوري
)ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ(
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮﺳﺶ .2
هم
ﺑﻨﺪيمقالــه  2/8اسـ
ـندگانﻫﻢهــر
نویسـ

ﻫﺴﺘﻪاي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ،ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺷﺒﻜﻪ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ ،اﺗﺼﺎل ،اﻧﻔﻜﺎك و ﺿﺮﻳﺐ

پرســش  .2ســاختار همبنــدي (توپولوژيکــي) شــبکة اجتماعــي همنويســندگي پژوهشــگران حــوزة

ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

علــوم و فنــاوری هســتهاي از نظــر انــدازه ،تراکــم ،تعــداد مؤلفههــا ،ميانگيــن طــول

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻢﺑﻨﺪي )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺣـﻮزة ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﺎوري ﻫﺴـﺘﻪاي در

مســير ،قطــر شــبکه ،تمرکــز ،اتصــال ،انفــکاک و ضريــب خوشــهبندي چگونــه اســت؟

ﺟﺪول  ،4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ســاختار همبنــدي (توپولوژيکــي) شــبکة اجتماعــي همنويســندگي پژوهشــگران حــوزة

علــوم و فنــاوری هســتهاي در جــدول  ،4نشــان داده شــده اســت.
٩
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جدول  .4ساختار همبندي (توپولوژيکي) شبکة اجتماعي همنويسندگي پژوهشگران
در حوزة علوم و فناوری هستهای
شاخص

مقدار

تعداد گرهها

6039

تعداد پیوندها

173800

تراکم شبکه

0/004

تعداد مؤلفهها

67

تعداد گرهها در بزرگترین مؤلفه (مؤلفة اصلی)

5835

نسبت بزرگترین مؤلفه بهکل

0/966

ميانگين طول مسير در شبکه

4/179

انفکاک شبکه

0/066

ضريب خوشهبندي شبکه

0/388

قطر شبکه

14

تمرکز شبکه

0/028

اتصال شبکه

0/934

همانطــور کــه در جــدول  4مالحظــه میشــود ،شــبکة اجتماعــی همنویســندگی پژوهشــگران

حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در بــازة زمانــی  2008تــا  2010شــامل  6039گــره و 173800

پیونــد اســت .تراکــم شــبکة مذکــور  0/004و شــاخص اتصــال آن نیــز  0/934اســت .ایــن شــبکه از

 67مؤلفــه تشــکیل شــده کــه نســبت بزرگتریــن مؤلفــة آن ب ـه کل  0/966و میانگیــن طــول مســیر
در شــبکه  4/179اســت.

میــزان انفــکاک شــبکة اجتماعــی همنویســندگی پژوهشــگران در حــوزة علــوم و فنــاوری

هســتهای  0/066اســت .مقــدار ضریــب خوشـهبندی  0/388و تمرکــز شــبکه برابــر بــا مقــدار 0/028

اســت .شــاخص قطــر شــبکه یــا فاصلــه دورتریــن گرههــای مؤلفــة اصلــی نیــز  14اســت.

بهمنظــور درک بیشــتر ،نگاشــت بزرگتریــن مؤلفــة شــبکة همنویســندگی پژوهشــگران

حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در شــکل  ،1بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
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فناوریايهستهای
حوزة علوم و
نویسندگی
مؤلفة شبکة هم
ﺗﺮﻳﻦبزر
نگاشت
شکل .1
ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻪ
پژوهشگرانﻋﻠﻮم و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزة
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ
ترینﺔ ﻫﻢ
گﺔ ﺷﺒﻜ
ﻣﺆﻟﻔ
ﺑﺰرگ
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﮕﺎﺷﺖ

ﭘﺮﺳﺶ  .3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻢﺑﻨﺪي )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻪاي از
پرســش  .3ســاختار همبنــدي (توپولوژيکــي) شــبک ة اجتماعــي همنويســندگي پژوهشــگران علــوم

ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ )ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ رﺗﺒﻪ ،ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ،ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

و فنــاوری هســتهاي از نظــر ســنجههاي مرکزيــت (مرکزيــت رتبــه ،مرکزيــت نزديکــي،

ﻓﻨـﺎوري ﻫﺴـﺘﻪاي در ﺑـﺎزة زﻣـﺎﻧﻲ  2008ﺗـﺎ  2010در ﺟـﺪول ،5
ﻋﻠـﻮمـو
ﺣـﻮزة
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ
ـت؟
چگونــه اس
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎنــي)
مرکزيــت بينابين
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲسـﺷﻮ
ـنجد.ههای مرکزیــت نویســندگان حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در بــازة زمانــی  2008تــا
ﺳﻨﺠﻪشـ
مالحظ.5ــه می
 2010در جــدول ،5
ـود.ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻪاي
ﻫﺎي
ﺟﺪول

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ردیف

ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ رﺗﺒﻪ

رﺗﺒﻪ ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪه

ردﻳﻒ

ردیف

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

303 F

0/808

303 Tessarotto

0/808

ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ

5

A

307

0/818

ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ

4

316

0/842

Kim H

13993/95

Tanaka S

13670/43

5

Li J

12998/43

2
3
4

3
4
5

Kim H
Tanaka S

3/027 13993/95
2/957 13670/43

2/812 12998/43

Li J

ردیف

Maggiora

307

0/818

3

325

0/866

Lee Hs

2

2
3
4
5

ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ

5

Tessarotto
F

Ferrero A

316

0/842

Lee Hs

3/463 16005/48

16005/48

1

ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪه

4

Maggiora
A

2

Martin A

325

0/866

565

1/506

Martin A

ردﻳﻒ

3

Ferrero A

1

Finger M

565

1/506

1

Martin A

4/858 22457/50

22457/50

1

Li J

4/858

Lee Ji

3/463

39088

2/461

Li J

39144

2/458

1

2

Suzuki S

39146

Lee J

39149

3/027

3

2/957

4

Lee Hs

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

2

Martin A

مرکزیت رتبه
نام نویسنده
نرمالشده
رتبه

مرکزیت
نام نویسنده
بینابینی

بینابینی
نرمالشده

نام نویسنده دوری

نزدیکی
نرمالشده

39155

Lee Ji

2/457

دوري

1

Finger M

جدول  .5سنجههای مرکزیت پژوهشگران حوزة علوم و فناوری هستهای

39088
39144

Suzuki S

39146

Lee J

39149

2/457
2/457

39155

2/812

5

Lee Hs

6

Menon G

303

0/808

6

Yamamoto T

12834/21

2/777

6

Yamamoto
T

39195

7

Steiger L

303

0/808

7

Kim Hs

11781/04

2/549

7

Suzuki Y

39197

8

Sulc M

303

0/808

8

Lee J

11420/19

2/471

8

Takahashi
H

39209
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ردیف

ردیف

ردیف

مرکزیت رتبه
نام نویسنده
نرمالشده
رتبه

مرکزیت
نام نویسنده
بینابینی

بینابینی
نرمالشده

نام نویسنده دوری

6

Menon G

303

0/808

6

7

Steiger L

303

0/808

7

Kim Hs

8

Sulc M

303

0/808

8

Lee J

2/471 11420/19

9

Levorato

303

0/808

9

Suzuki S

2/270 10491/38

9

Polak J

303

0/808

10

Wang Y

2/263 10460/24

10

0/259 1197/172

میانگین

10

S

میانگین

0/092 68/719

انحراف معیار 0/136 51/168
تمرکز شبکه

1/416

نزدیکی
نرمالشده

Yamamoto

2/777 12834/21

39195 Yamamoto 6

2/454

2/549 11781/04

7

Suzuki Y

39197

2/454

8

Takahashi

39209

2/454

Lee Jh

39211

2/453

Tanaka S

39224

2/453

T

میانگین

انحراف معیار 0/448 2072/141
تمرکز شبکه

4/60

T

H

2/314 74656/227

انحراف معیار 0/449170945/031
تمرکز شبکه

برای شبکه با اتصال کم
محاسبه نمیشود

نتایــج حاصــل از محاســبة میــزان مرکزیــت رتبــه نشــان میدهــد کــه  Fingerبــا مرکزیــت

رتبــة  Martin ،565بــا مرکزیــت رتبــة  325و  Ferreroبــا مرکزیــت رتبــة  316رتبههــای اول تــا

ســوم را کســب کردهانــد .ایــن امــر نشــاندهندة آن اســت کــه ایــن افــراد نفــوذ و تأثیرگــذاری

بیشــتری در شــبکة اجتماعــی همنویســندگی حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در ایــن بــازه دارنــد.

نتایــج حاصــل از تحلیــل مرکزیــت بینابینــی نشــان داد کــه  )16005/48( Lee ،)22457/50( Martinو

 )13993/95( Kimرتبههــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نتایــج حاصــل از تحلیــل

مرکزیــت نزدیکــی نشــان داد کــه  Lee ،Liو  Suzukiبهترتیــب بــا نمــرات دوری 39144 ،39088
و  39146دارای کمتریــن میــزان نمــرة دوری و طبع ـاً باالتریــن نمــرة مرکزیــت نزدیکــی هســتند.
فرضیــة  .1در ســاختار شــبکة اجتماعــي همنويســندگي حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهاي بيــن

ســنجههای مرکزيــت (مرکزیــت رتبــه ،مرکزیــت نزدیکــی ،مرکزیــت بینابینــی) و عملکــرد

اســتنادی پژوهشــگران رابطــهای معنــادار وجــود دارد.
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جدول  .6همبستگی بین سنجههای مرکزیت و عملکرد استنادی پژوهشگران
استناد دریافتی پژوهشگران
مرکزیت

وجود ارتباط

همبستگی پیرسون
همبستگی ()r

P

نوع ارتباط

رتبه

0/112

0/028

دارد

مثبت

نزدیکی

0/092

0/070

ندارد

-

بینابینی

0/289

0/000

دارد

مثبت

همانطــور کــه در جــدول  ،6مشــاهده میشــود ،نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی

«پیرســون» نشــان میدهــد کــه بیــن مرکزيــت رتبــه و عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران رابطــهای

مســتقیم و معنــادار ( )r=0/112 ،P=0/000وجــود دارد .بهعبــارتدیگــر ،هرچــه مرکزیــت رتبــه

باالتــر باشــد ،تعــداد اســتناد دريافتــي پژوهشــگران نیــز افزایــش مییابــد.

نتایــج حاصــل از آزمــون «پیرســون» نشــان میدهــد کــه هیــچ رابطــة آمــاری قاب ـل توجهــی

بیــن مرکزيــت نزدیکــی و تعــداد اســتناد دريافتــي پژوهشــگران وجــود نــدارد.

نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی «پیرســون» نشــان میدهــد کــه بیــن مرکزيــت بینابینــی

و عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران رابط ـهای مســتقیم و معنــادار ( )r=0/289 ،P=0/000وجــود دارد.

بهعبــارت دیگــر ،هــر چقــدر مرکزیــت بینابینــی باالتــر باشــد ،تعــداد اســتناد دريافتــي پژوهشــگران
نیــز افزایــش مییابــد.

فرضیــة  .2در ســاختار شــبکة اجتماعــي همنويســندگي حــوزة علــوم و تکنولــوژي بیــن ســنجههای
مختلــف مرکزیــت (مرکزیــت رتبــه ،مرکزیــت نزدیکــی ،مرکزیــت بینابینــی) و عملکــرد اســتنادی

پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای رابطـهای چندگانــه وجــود دارد.

جدول  .7ضرایب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی چندگانه و ضریب همبستگی تعدیلشدة سنجههای
مختلف مرکزیت و عملکرد استنادی پژوهشگران
متغیرهای پیشبین

ضریب همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی چندگانه

ضریب همبستگی
تعدیلشده

خطای استاندارد
برآوردشده

مرکزیت بینابینی

0/289a

0/083

0/081

72/40548

چنانکــه در جــدول  ،7دیــده میشــود در تحلیــل رگرســیون گامبـهگام در مجمــوع طــی یــک

گام ،مؤلفــة مرکزیــت بینابینــی بــا عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای
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دارای همبســتگی چندگانــه اســت .بــر اســاس اهمیــت متغیرهــای پیشبیــن در تحلیــل رگرســیون

گامبـهگام ،متغیــر مرکزیــت بینابینــی بــا عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران دارای ضریــب همبســتگی

 0/289اســت.

جدول  .8تحلیل واریانس رگرسیون گامبهگام چندگانة سنجههای مختلف مرکزیت و عملکرد استنادی
پژوهشگران
Model

مجموع
مجذورات

درجة آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

182781/646

1

182781/646

34/865

0/000 a

باقیمانده

2007898/016

383

5242/554

کل

2190679/662

384

همانطــور کــه در جــدول  ،8مشــاهده میشــود ،تحلیــل واریانــس ،اعتبــار تحلیــل رگرســیون

گامبـهگام را در پیشبینــی عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای مــورد

تأییــد ( <p0/000و  )F=34/865قــرار میدهــد .بهعبــارتدیگــر ،مجموعــه متغیرهــای مســتقل
متغیرهــای مناســبی جهــت تبییــن تغییــرات در متغیــر عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران حــوزة علــوم و

فنــاوری هســتهای هســتند.

جدول  .9ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد برای عملکرد استنادی پژوهشگران
ضرایب غیراستاندارد بتا

مدل

B

Std. Error

عدد ثابت

77/186

4/274

مرکزیت بینابینی

0/009

0/002

ضریب استاندارد بتا
Beta

0/289

مقدار t

سطح معناداری

18/058

0/000

5/905

0/000

همانطــور کــه در جــدول  ،9مشــاهده میشــود ،در تحلیــل رگرســیونی گامبــهگام نهایــی،

متغیــر مرکزیــت بینابینــی بــرای پیشبینــی عملکــرد پژوهشــگران وارد معادلــة رگرســیونی شــده

اســت .در ایــن بــازة متغیــر مرکزیــت بینابینــی بــا ضریــب اســتاندارد بتــا  0/289تــوان پیشبینــی
معنــاداری بــرای میــزان عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران داشــتهاند (.)<p0/000

 .7بحث و نتیجهگیری

نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن تعــداد همنویســندگان هــر مقالــه در حــوزة علــوم و فنــاوری
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هســتهای در بــازة زمانــی  2008تــا  2/8 ،2010نویســنده بــه ازای هــر مقالــه اســت .نتایــج ایــن
پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش «نظریــان ،عطارپــور و نــوروزیچاکلــی» ( )1391کــه  2/92نویســنده

بــهازای هــر مقالــه وجــود دارد ،و نتایــج پژوهــش ) Wang et al. (2014کــه در آن میانگیــن

نویســندگان هــر مقالــه در حــوزة تعلیــم و تربیــت  2/5نفــر بهدســتآمــده بــود ،بــا تفاوتــی انــدک
همسوســت .میانگیــن تعــداد نویســندگان هــر مقالــه در حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای ()2/8

بزرگتــر از میانگیــن تعــداد نویســندگان مقالههــای حــوزة ریاضیــات ( 1/45نویســنده بـه ازای هــر

مــدرک) اســت کــه قســمت عمــدة آن جنبــة نظــری دارد ،امــا کمتــر از میانگیــن همنویســندگان
مقالههــای حــوزة زیستپزشــکی اســت ( 3/75نفــر) ،کــه بیشــتر جنبــة عملــی دارد و تقریبــاً بــا

میانگیــن همنویســندگان مقالههــای حــوزة فیزیــک ( 2/53نفــر) ) Newman (2004کــه ترکیبــی از
بحثهــای نظــری و عملــی اســت ،یکســان اســت.

درصــد مقالههــای همنویسیشــده نســبت بــه مقالههــای تکنویسیشــده در بــازة زمانــی

 2008تــا  2010عبــارت اســت از  89/4درصــد .ایــن درصــد در مقایســه بــا درصــد همنویســی
مقــاالت در حــوزة ریاضیــات ( 34درصــد) و زیستپزشــکی ( 79درصــد) ) Newman (2004باالتــر
اســت .ایــن درصــد همچنیــن ،باالتــر از درصــد همنویســی در مقــاالت حــوزة تعلیــم و تربیــت
اســت کــه در ایــن حــوزه درصــد مقــاالت همنویسیشــده نســبت بــه مقــاالت تکنویسیشــده

 60/6درصــد ( )Newman 2004اســت .بخشــی از ایــن اختــاف بهدلیــل اختــاف در ماهیــت علــوم

اســت .پژوهشهــای انجامشــده در حــوزة ریاضیــات توســعهدهندة نظریههــا هســتند و عمومــاً
بهصــورت ایزولــه انجــام میگیرنــد ،در حالــ 
ی کــه پژوهشهــای حــوزة زیستپزشــکی بیشــتر
در آزمایشــگاه و توســط گــروه بزرگــی از دانشــمندان انجــام میگیــرد و احتمــاالً ب ـه همیــن دلیــل
اســت کــه نســبت مقــاالت همنویسیشــده نســبت بــه مقــاالت تکنویسیشــده در پژوهشهــای

زیستپزشــکی در مقایســه بــا ریاضیــات بیشــتر اســت .در خصــوص همنویســی در حــوزة علــوم
و فنــاوری هســتهای نیــز بهدلیــل ماهیــت ایــن علــم و از آنجــاکــه انجــام پژوهشهــا معمــوالً بایــد
در آزمایشــگاههای بســیار مجهــز و توســط گــروه بزرگــی از پژوهشــگران انجــام گیــرد ،نســبت
مقــاالت همنویسیشــده نســبت بــه مقــاالت تکنویسیشــده بعضــاً بســیار باالتــر اســت.

شــبکة همنویســندگی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در بــازة زمانــی 2008

تــا  2010انــدازهای (تعــداد گرههــا) معــادل  6039داشــته کــه از طریــق  173800پیونــد بــه یکدیگــر

متصلانــد .امــا ایــن شــبکه در مقایســه بــا شــبکة پنجســالة مقــاالت همنویسیشــدة زیستپزشــکی
بــا  1/5میلیــون مؤلفــه نویســنده و ریاضیــات بــا  254هــزار نویســنده و فیزیــک بــا  52هــزار نویســنده
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( )Newman, Strogatz, & Watts 2001هنــوز بســیار کوچــک اســت.

بررســی مؤلفههــای تشــکیلدهندة شــبکة همنویســندگی پژوهشــگران علــوم و فنــاوری

هســتهای نشــان میدهــد کــه ایــن شــبکه نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از شــبکههای اجتماعــی ،از یــک

مؤلفــة اصلــی و تعــداد زیــادی مؤلفــة کوچــک تشــکیل شــده اســت .وجــود مؤلفههــای کوچــک
در شــبکه معمــوالً بهدلیــل فاصلــة پژوهشــگران دارای مرکزیــت رتبــة کــم و پژوهشــگران دارای
مرکزیــت رتبــة بــاال بهدلیــل انــزوای جغرافیایــی و یــا دالیــل دیگــر از جملــه ورود پژوهشــگران

ت دیگــر ،از آنجــا کــه بعضــی
جــوان و تــازهکار بــه حــوزة پژوهــش اســت ( .)Li 2013بهعبــار 
از پژوهشــگران امــکان همنویســندگی بــا پژوهشــگران مطــرح و پرتولیــد را پیــدا نمیکننــد ،بــه

مشــارکت درونســازمانی و یــا مشــارکت علمــی بــا دانشــگاههای ه ـمرده روی آورده و بــههمیــن

دلیــل ،در شــبکه بــه مؤلفــة اصلــی متصــل نمیشــوند .انــدازة مؤلفههــای اصلــی یــا بــزرگ شــبکه

در بــازة زمانــی مذکــور  5835بــوده اســت .همچنیــن ،مؤلفــة اصلی شــبکه بیــش از  97درصــد از کل

گرههــای شــبکه را شــامل میشــود کــه نشــاندهندة ماهیــت رو بــ ه رشــد شــبکة همنویســندگی

مــورد بررســی دارد .در حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای بــا ورود گرههــای جدیــد بــه شــبکه و

اتصــال آنهــا بــه مؤلفــة اصلــی از طریــق یــک یــا چنــد پیونــد ،شــبکه متحمــل افزایــش میانگیــن
فاصلــه و قطــر شــبکه میگــردد و ایــن امــر باعــث کاهــش انســجام و تراکــم شــبکه در طــول زمــان

خواهــد شــد .نتایــج مربــوط بــه تراکــم شــبکة همنویســندگی نشــان میدهــد کــه در ایــن بــازه

تنهــا  0/4درصــد از کل روابــط ممکــن و بالقــوه در ایــن شــبکه بــه فعلیــت رســیده اســت .بایــد بــه

ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه تراکــم ،رابطـهای معکــوس بــا انــدازة شــبکه داشــته و شــاخص تراکــم

پاییــن ،ویژگــی ذاتــی شــبکههای اجتماعــی بــزرگ اســت (« .)Kumar 2015نیکــزاد ،جمالــی و

حریــری» در پژوهــش خــود تراکــم شــبکة همنویســندگی مقــاالت حوزههــای اقتصــاد ،کتابــداری

و اطالعرســانی ،مدیریــت و روانشناســی طــی ســالهای  2000تــا  2009را بهترتیــب ،0/018

 0/020 ،0/019و  0/014گــزارش کــرده بودنــد (.)Nikzad, Jamali & Hariri 2011
همزمــان بــا تراکــم کــم ایــن شــبکه ،شــاخص اتصــال شــبکه ( )0/934نســبتاً زیــاد و مــوازی
بــا آن ،شــاخص انفــکاک شــبکه نیــز زیــاد اســت .بررســی شــاخص ضریــب خوش ـهبندی شــبکه

نشــان میدهــد کــه گرایــش پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای بــهتشــکیل خوشـههای
مختلــف از طریــق همنویســندگی کــم اســت .مقــدار ضریــب خوش ـهبندی در بــازة زمانــی 2008

تــا  0/388 ،2010اســت .نتایــج ایــن پژوهــش کمتــر از مقــدار ضریــب خوش ـهبندی ارائهشــده در
فیزیــک ( 43درصــد) و بیشــتر از حــوزة زیستشناســی ( 7درصــد) ( )Newman et al. 2001اســت.
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بررســی میانگیــن فاصلــة شــبکه نشــان میدهــد کــه علیرغــم انــدازة بــزرگ شــبکه و

روابــط همنویســندگی میــان گرههــا ،میانگیــن کوتاهتریــن مســیرهای موجــود میــان دو گــره4/2 ،
اســت .همزمــان بــا کوتاهبــودن میانگیــن فاصلــة شــبکه ،شــاخص قطــر شــبکه یــا فاصلــة دورتریــن
گرههــای مؤلفــة اصلــی نیــز  14اســت .ایــن یافتــه را میتــوان بدینگونــه تفســیر کــرد کــه در ایــن
شــبکه فراینــد اشــاعة اطالعــات میــان پژوهشــگران بــا ســرعت بیشــتری انجــام میگیــرد .بنابرایــن،

میتــوان بیــان نمــود کــه شــبکة همنویســندگی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای
بــا دارا بــودن ویژگیهــای میانگیــن طــول مســیر کــم و ضریــب خوش ـهبندی نســبتاً زیــاد ،نوعــی
شــبکة «جهــان کوچــک» محســوب میشــود.

میانگیــن مرکزیــت رتبــه پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای  68/72اســت .از آنجــا
کــه پژوهشــگرا ِن دارای مرکزیــت رتبــة زیــاد نقــش مهمــی در جــذب افــراد جدیــد بــه شــبکه ایفــا
میکننــد ،بــرای هــر شــبکة اجتماعــی نوعــی دارایــی محســوب میشــوند .از ســوی دیگــر ،بررســی

تعــداد همنویســندگی پژوهشــگران نشــان میدهــد کــه مرکزیــت رتبــة آنهــا از قاعــدة توزیــع

توانــی 1پیــروی میکنــد .بهعبــارتدیگــر ،تعــداد معــدودی از پژوهشــگران دارای مرکزیــت
رتبــة بــاال و ســایر پژوهشــگران دارای مرکزیــت رتبــة پاییــن یــا بســیار کــم هســتند (Albert, Jeong

 .)& Barabasi 1999در نتیجــه ،میتــوان شــبکة همنویســندگی پژوهشــگران حــوزة علــوم و

فنــاوری هســتهای را شــبکهای «بــدونمقیــاس» 2دانســت .همانگونــه کــه اشــاره شــد ،شــبکههای

بیمقیــاس دارای توزیــع درجــه 3بهصــورت توانــی هســتند ( .)Ding 2011بررســی توزیــع مرکزیــت
رتبــة پژوهشــگران مرکــزی و کلیــدی شــبکة پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای نشــان

میدهــد کــه اصــل «موفقیــت ،موفقیــت م ـیآورد» 4کــه در ســال  1996توســط «اگــه» 5و «روســو»

6

مطــرح شــده ،در شــبکة مــورد بررســی صــادق بــوده اســت .بــر اســاس ایــن اصــل ،مرکزیــت افــراد

پرمشــارکت در شــبکه بهطــور روزافــزون افزایــشیافتــه و ایــن افــراد قــادر خواهنــد بــود کــه از
طریــق جــذب افــراد جدیــد بــه شــبکه ،از جایــگاه بهتــر و مرکزیتــری برخــوردار شــوند .از آنجــا

کــه شــبکههای اجتماعــی همــواره از طریــق اضافهشــدن گرههــا و پیوندهــای جدیــد در حــال

رشــد هســتند و بــا توجــه بــه اصــل اتصــال ترجیحــی 7کــه بــر اســاس آن گرههــای جدیــد معمــوالً
بــه گرههــای قدیمــی دارای مرکزیــت بــاال متصــل میشــوند (Abbasi, Hossain & Leydesdorff
3. degree distribution

2. scale-free network

1. power-law Distribution

6. Rousseau

5. Egghe

4. success-breeds-success
7. preferential attachment
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 ،)2012میتــوان بیــان نمــود کــه پژوهشــگران دارای مرکزیــت بــاال نقــش بســیار مهمــی در

گســترش و تکامــل شــبکههای همنویســندگی ایفــا میکننــد .از ایــن رو ،همــکاری هرچــه بیشــتر
پژوهشــگران کلیــدی بــا یکدیگــر و همچنیــن ،جــذب پژوهشــگران جــوان بــه شــبکه میتوانــد
در رشــد و پویایــی هرچــه بیشــتر آن مؤثــر باشــد .میانگیــن مرکزیــت رتبــة بهدس ـتآمده در ایــن

پژوهــش از میانگیــن مرکزیــت بهدس ـتآمده در پژوهــش «ســهیلی» ( ،)1391کــه در آن میانگیــن
مرکزیــت رتبــة پژوهشــگران در مجلــة «انجمــن انفورماتیــک پزشــکی ایــاالت متحــدة آمریــکا» را

 20/74ذکــر کــرده بودنــد ،و همچنیــن میانگیــن مرکزیــت رتبــه در مجلههــای مطالعــات حــوزة
«ســازمان و مدیریــت» کــه برابــر  )Acedo et al. 2006( 2/68ارائــه شــده بــود ،بیشــتر اســت.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مرکزیــت رتبــه تأثیــری مثبــت بــر تعــداد اســتنادهای

دریافتــی پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای دارد ( .)r=0/112 ،P=0/000بهعبــارت

دیگــر ،بــا افزایــش در مقــدار مرکزیــت رتبــة پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای ،تعــداد
اســتناد دريافتــي آنهــا نیــز افزایــشیافتــه اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا یافتههــای Badar, Hite

) & Badir (2012و همچنیــن ،نتایــج پژوهــش ) Soheili, Khademi & Mansoori (2014کــه نشــان داد

رابط ـهای معنــادار بیــن ضریــب تأثیــر و ســنجههای مرکزیــت (بــه اســتثنای مرکزیــت نزدیکــی در

ســطح  )P=0/001وجــود دارد و نتایــج پژوهــش ) Yan, & Ding (2009همراستاســت ،امــا بــا نتایــج

پژوهــش ) Li, Liao & Yen (2013کــه بــه وجــود رابطـهای معنـادار بیــن مرکزیــت رتبــه و اســتنادات
دریافتــی پژوهشــگران نرســیده بودنــد ،همراســتا نیســت.

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــه نشــان داد کــه بیــن مرکزيــت نزدیکــی و تعــداد اســتناد

دريافتــي پژوهشــگران رابطــهای معنــادار وجــود نــدارد Li, Liao & Yen (2013) .نیــز در پژوهــش

خــود در مــورد تأثیــر مرکزیــت نزدیکــی بــر تعــداد اســتنادات دریافتــی پژوهشــگران ،بــه هیــچ تأثیــر

معن ـاداری دســت نیافتنــد .همچنیــن ،یافتههــای پژوهــش مــا دربــارة مرکزیــت نزدیکــی همراســتا

بــا مطالعــة ) Abbasi, Altman & Hossain (2011اســت ،زیــرا آنهــا نیــز بــه رابط ـهای معنــادار بیــن
مرکزیــت نزدیکــی نرمالشــده و تأثیــر پژوهشــی پژوهشــگران بــر مبنــای شــاخص جــی دســت

نیافتنــد .نتایــج پژوهــش دیگــری کــه توســط ) Abbasi & Altmann (2011انجــام شــد ،نشــان داد

کــه بیــن ســنجة مرکزیــت نزدیکــی و شــاخص اچ پژوهشــگران رابط ـهای معنــادار وجــود نــدارد.

همچنیــن ،نتایــج پژوهــش «ســهیلی ،خادمــی و منصــوری» کــه نشــان داد بیــن مرکزیــت نزدیکــی و

ضریــب تأثیــر مجلــه رابطـهای معنـادار وجــود نــدارد ( )Soheili, Khademi & Mansoori 2014نتایــج

پژوهــش مــا را تأییــد میکنــد ،امــا نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش )Yan, & Ding (2009
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کــه بــه بررســی ارتبــاط بیــن ســنجههای مرکزیــت و اســتنادات دریافتــی پژوهشــگران حــوزة علــم
اطالعــات چیــن پرداختــه بــود ،همســویی نــدارد.

در متــن یــک شــبکة همنویســندگی ،پژوهشــگری کــه از مرکزیــت نزدیکــی باالیــی

برخــوردار اســت ،بــدان معناســت کــه او ســریعتر از هــر فــرد دیگــری بــه تمامــی پژوهشــگران

حاضــر در شــبکه دسترســی دارد و بــا بهرهگیــری از مزایــای مرکزیــت نزدیکــی زیــاد میتوانــد

منابــع الزم را بهصورتــی مناس ـبتر دریافــت کنــد .دریافــت مناس ـبتر منابــع در بعضــی از مواقــع

میتوانــد ســبب افزایــش کیفیــت انتشــارات گــردد و از آنجــا کــه کیفیــت انتشــارات تعــداد

اســتنادها را افزایــش میدهــد ،یکــی از پیشبینیهــا آن بــود کــه در یــک شــبکة همنویســندگی،
پژوهشــگرانی کــه بــه اعضــای دیگــر نزدیکتــر هســتند (مرکزیــت نزدیکــی بیشــتری دارنــد)،

میتواننــد بــرای انتشاراتشــان اســتنادهای بیشــتر کســب کننــد .امــا روی دیگــر ایــن بحــث آن
اســت کــه اشــغال یــک موقعیــت مرکــزی در یــک شــبکة همنویســندگی ،گرچــه بــه پژوهشــگر
از لحــاظ موقعیــت نزدیکــی اهمیــت راهبــردی میدهــد ،امــا لزوم ـاً موجــب بهبــود عملکــرد وی

نمیشــود .بنابرایــن ،داشــتن کوتاهتریــن فاصلــه بــا پژوهشــگران (مرکزیــت نزدیکــی) بــرای فــردی
کــه رابطــة همنویســندگی مســتقیم نــدارد ،ولــی از طریــق مســیرهای همنویســندگی میتوانــد بــه

ســایر پژوهشــگران دسترســی داشــته باشــد ،ممکــن اســت منجــر بــه تبــادل دانــش زایــد گــردد و
تأثیــری منفــی بــر عملکــرد پژوهشــگران داشــته باشــد.

نتایــج حاصــل از آزمــون فرضیــه نشــان داد کــه بیــن مرکزيــت بینابینــی و عملکــرد اســتنادی

پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای در ســطح  P=0/032و  P=0/000رابط ـهای مســتقیم

و معن ـادار وجــود دارد .بهعبــارتدیگــر ،هرچقــدر مرکزیــت بینابینــی باالتــر باشــد ،تعــداد اســتناد

دريافتــي پژوهشــگران نیــز افزایــش مییابــد .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا یافتههــای Yan, & Ding

) (2009و همچنیــن نتایــج پژوهــش ) Li, Liao & Yen (2013همراستاســت و نشــان ميدهــد کــه

از بيــن بــردن حفرههــای ســاختاری در متــن یــک شــبکة همنویســندگی بســیار ضــروری اســت.
بهعبــارتدیگــر ،بهدســت آوردن منابــع غیرتكــراري از گروههــای پژوهشــی دیگــر بســیار مهمتــر

از کســب منابــع مــورد نیــاز از همــکاران بیواســطه اســت؛ چــرا کــه از دیــدگاه مبتنــی بــر منبــع،

ایــن کار مزیتــی رقابتــی بههمــراه دارد ( .)Shanley & Peteraf 2006امــا یافتههــای ایــن پژوهــش

دربــارة مرکزیــت بینابینــی بــا نتایــج پژوهــش ) Abbasi, Altman & Hossain (2011همســو نیســت؛
زیــرا آنهــا بــه رابطـهای معنـادار بیــن مرکزیــت بینابینــی نرمالشــده و تأثیــر پژوهشــی پژوهشــگران
بــر مبنــای شــاخص جــی ایندکــس دســت نیافتنــد.
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بررســی نظریــة حفرههــای ســاختاری مشــخص میســازد کــه ایــن نظریــه بــر مبنــای

مرکزیــت بینابینــی اســت؛ نظری ـهای کــه بیــان م ـیدارد قــدرت و نفــوذ بــه کســانی تعلــق دارد کــه

بیــن گروههایــی از افــراد ،کــه بــه هــم متصــل نیســتند ،ارتبــاط برقــرار مینماینــد (.)Burt 2004
«بــرت» بــر روی ایــن مفهــوم از مرکزیــت بینابینــی تمرکــز میکنــد و نقــش وســاطت (بینابینــی)

بهعنــوان شــکلی از کســب اســتقالل ســاختاری را کــه بــه بهبــود عملکــرد ،پیش ـیگرفتن و جــذب
ایدههــای خــوب منجــر میگــردد ( ،)Burt 1992بســط میدهــد .از آنجــاکــه مرکزیــت بینابینــی
بــه گرههایــی کــه بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه پژوهشــگر متصــل هســتند حســاس اســت،

پــس در نتیجــه ،مقــدار آن بــه انــدازة مؤلفــه نیــز وابســته اســت .بنابرایــن ،اگــر یــک پژوهشــگر در

یــک شــبکة بــزرگ قــرار گرفتــه باشــد ،بــا وجــودی کــه تنهــا تعــداد معــدودی از آنهــا بهصــورت

مســتقیم بــا هــم در ارتبــاط هســتند ،نمــرة مرکزیــت بینابینــی آن پژوهشــگر باالســت (& Biscaro

.)Giupponi 2014بــههمیــن دلیــل ،ممکــن اســت اثرگــذاری مرکزیــت بینابینــی پژوهشــگران ،زمانی

کــه مــا دادههایمــان را بــه مؤلفــة اصلــی محــدود نماییــم ،کاســته میگــردد .اگرچــه نمــرة مرکزیــت

باالســت ،امــا ایــن نمــره نفــع شــخصی را کــه یــک فــرد میتوانــد از بیشــتر قــرار گرفتــن «در بیــن»
گرههــای شــبکه بهدســت آورد (مرکزیــت بینابینــی بیشــتر) ،منعکــس نمیکنــد .نتایــج بیانگــر آن

اســت کــه اظهــار نظــر قطعــی دربــارة رابطــة مرکزيــت بینابینــی و عملکــرد اســتنادی ،پژوهشهــای
بیشــتری جهــت بررســی ایــن رابطــه را کــه آیــا بــرای بررســی رابطــة مرکزیــت بینابینــی و عملکــرد

اســتنادی نیــاز بــه پلبنــدی بیــن کل مؤلفههــای موجــود در شــبکه وجــود دارد یــا نــه،طلــب
میکنــد.

در ایــن بــازة زمانــی در مجمــوع طــی یــک گام ،مؤلفــة مرکزیــت بینابینی بــا عملکرد اســتنادی

پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای دارای همبســتگی چندگانــه اســت .بــر اســاس اهمیــت

متغیرهــای پیشبیــن در تحلیــل رگرســیون گامبــهگام ،متغیــر مرکزیــت بینابینــی بــا عملکــرد
اســتنادی پژوهشــگران دارای ضریــب همبســتگی  0/289اســت .تحلیــل واریانــس ،اعتبــار تحلیــل

رگرســیون گامبــهگام را در پیشبینــی بهــرهوری پژوهشــگران حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای

مــورد تأییــد ( >P0/000و  )F=34/865قــرار میدهــد .بهعبــارتدیگــر ،مجموعــه متغیرهــای
مســتقل ،متغیرهــای مناســبی جهــت تبییــن تغییــرات در متغیــر عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران حــوزة

علــوم و فنــاوری هســتهای هســتند .در ایــن بــازة متغیــر مرکزیــت بینابینــی بــا ضریــب اســتاندارد بتــا
 0/289تــوان پیشبینــی معنـاداری بــرای میــزان عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران داشــتهاند (.)>P0/000

بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران تحــت تأثیــر ســنجههای مرکزیــت
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بینابینــی بــوده و ایــن ســنجه نقــش تعیینکننــدهای در عملکــرد اســتنادی پژوهشــگران حــوزة علــوم

و فنــاوری هســتهای در ایــن بــازة زمانــی دارد.
تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه بخشــی از طرحــی اســت کــه بــا حمایــت مالــی دانشــگاه پیــام نــور انجــام شــده

اســت .پژوهشــگران مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از دانشــگاه پیــام نــور اظهــار میدارنــد.
فهرست منابع

توکل ـیزاده راوری ،محمــد ،فاطمــه مک ـیزاده ،زهــرا عابــدی خوراســگانی ،و فرامــرز ســهیلی .1393 .مطالعــۀ رونــد
چندنویســندگی و رابطــۀ آن بــا ضریــب تأثیــر در نشــریات فارســی حــوزۀ فنــی و مهندســی ایــران طــی ســالهای

 .1389-1380تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .603-583 :)4( 48

چلبی ،مسعود .1373 .تحلیل شبکه در جامعهشناسی .علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبائی) .49-48 :5
حســنزاده ،محمــد ،رضــا خدادوســت ،و فاطمــه زندیــان .1391 .بررســی شــاخصهای همنویســندگی ،مرکزیــت

و چالههــای ســاختاری پژوهشــگران نانــو فنــاوری ایــران نمایهشــده در نمایــة اســتنادی علــوم (.)2011-1991
پژوهشــنامه پــردازش و مدیریــت اطالعــات .250- 223 :)1( 28

حســنزاده ،محمــد ،ســولماز بقایــی ،و عبدالرضــا نوروزیچاکلــی .1387 .همتألیفــی در مقــاالت ایرانــی مجــات
 ISIدر طــول ســالهای  1989تــا  2005و رابطــة آن بــا میــزان اســتناد بــه آن مقــاالت .سیاســت علــم و فنــاوری :4

.20-11

ساداتموســوی ،علــی ،فاطمــه نوشــینفرد ،نجــا حریــری ،و صدیقــه محمداســماعیل .1394 .تحلیــل ســاختار شــبکة

اجتماعــی همنویســندگی کشــورهای حــوزة علــوم و فنــاوری هســتهای :شــاخصهای ســطح خــرد و کالن.
تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی .353-339 :)3( 49

ســپهری ،محمدمهــدی ،و آســیه ریاحــی .1389 .کاربســت تحلیــل شــبکة اجتماعــی بــرای اســتخراج نیازهــای سیســتم
مدیریــت دانــش در ســازمانهای دانشبنیــان .سياســت علــم و فنــاوري .93-81 :)2( 3

ســهيلي ،فرامــرز .1391 .تحلیــل ســاختار شــبکههای اجتماعــی همنویســندگی بروندادهــای علمــی پژوهشــگران

علــم اطالعــات بهمنظــور شناســائی و ســنجش روابــط ،تعامــات و راهبردهــای همنویســندگی در ایــن حــوزه.
پاياننامــة دکتــری ،گــروه کتابــداری ،دانشــكده علــوم تربيتــي و روانشناســي دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز.

_____ ،هــادی شــریفمقدم ،افشــین موســوی چلــک ،و علیاکبــر خاصــه .1395 .ارزیابــی پژوهشهــای

آیمتریکــس بــا اســتفاده از مــدل نفــوذ علمــی .پژوهشــنامة پــردازش و مديريــت اطالعــات .50-۲۵ :)۱( ۳۲

شــریفمقدم ،هــادی ،ثریــا ضیایــی ،مریــم ســامی ،و رحیــم علیجانــی .1394 .بررســی الگــوی نویســندگی و میــزان

اســتناد بــه مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حــوزة جراحــی بــر اســاس دادههــای پایــگاه اطالعاتــی «آیاسآی» نشــریه
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جراحــی ایــران .75-66 :2

عبدالمجیــد ،امیرحســین .1386 .تحلیــل اســتنادی :تعاریــف و کاربردهــا .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات
.88-73 :)۳( ۲۲

عرفانمنــش ،محمدامیــن ،و رضــا بصیریانجهرمــی .1392 .شــبکة همنویســندگی مقــاالت منتشرشــده در فصلنامــة

مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای اجتماعــی.
فصلنامــه مطالعــات ملــي كتابــداري و ســازماندهي اطالعــات .96- 76 :2

عصــاره ،فریــده .1377 .تحلیــل اســتنادی .فصلنامــه مطالعــات ملــي كتابــداري و ســازماندهي اطالعــات  3( 9و :)4
.48-34

فرخــاری ،فاطمــه .1389 .بررســی مقایس ـهای وضعیــت مقالههــای علمــی ایرانــی نمایهشــده در نمایــة اســتنادی علــوم
ایــران (پیاسس ـیآی) و وبــگاه علــوم مؤسســة اطالعــات علمــی (آیاسآی) بــا تأکیــد بــر میــزان خوداســتنادی

آنهــا در فاصلــة ســالهای  .2009-2005پایاننامــة کارشناســی ارشــد ،گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی،

دانشــکدة روانشناســی و علــوم تربیتــی ،دانشــگاه بیرجنــد.

محمــدی ،مســعود ،جــواد قاضــی میرســعید ،عبــاس آقایــی ،بابــک رســتگاریمهر ،کمیــل کلبادینــژاد ،الهــام احســانی
چیمــه ،و محمــد محبوبــی .1393.رابطــة میــزان همــکاری گروهــی بــا تعــداد اســتناد بــه مقــاالت چاپشــده در

مجــات انگلیســیزبان وزارت بهداشــت نمایهشــده در  .(11-2005) web of scienceمجلــة دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمانشــاه .725-715 :)12( 18

نظریــان ،ســعید ،هاشــم عطارپــور ،و عبدالرضــا نوروزیچاکلــی .1391 .اســتناد بــاالی مقــاالت چندنویســنده ایرانــی

در مقایســه بــا مقــاالت تکنویســنده :آیــا آن مربــوط بــه خوداســتنادی در زمانــی اســت؟ پژوهشــنامه پــردازش و

مديريــت اطالعــات .۹۶۰-۹۴۵ :)۴( ۲۷
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داراى ﻣﺪرك دﻛﺘﺮى ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
اوراﻧﻮس ﺗﺎجاﻟﺪﻳﻨﻲ
الدینی
اورانوسوتاج
اﺳﺖ.اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
ﺷﻨﺎﺳﻰ و
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك
داراى
ﻛﺮﻣﺎن
ﺷﻬﻴﺪ وﺑﺎﻫﻨﺮ
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت

اﺳﺖ.
ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺷﻬﻴﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ،و
اﺳﺘﺎدﻳﺎرـو
اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻠﻢ
داﻧﺶ،
ﺗﺮﺟﻤﺎن
داﻧﺶ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ
ﻋﻠﻢ
ـتادیار گــروه علــم
ﮔﺮوهاسـ
ـى و
شناس
ﻛﺮﻣﺎنوش
دان
ﻣﺒﺎﻧﻲو
ـات
اطالعـ
ـرى علــم
دکتـ
ـدرك
داراى مـ
ﻋﻠﻢ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك
داراى
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻨﺠﻲ
ﻋﻠﻢ
ـهید.
ﺑﺎﻫﻨﺮـاﺳﺖ
ﺸﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺎنـ اﻳ
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻋﻼﻳ
ﺟﻤﻠﺔ
داﻧﺶ
ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
ـاتو
اﻃﻼﻋﺎت
ـان اســت.
اﺳﺖ.کرمـ
ﻋﻠﻢــر
ﻛﺮﻣﺎنباهن
داﻧﺶ،ش
ـگاه
داﻧﺸﮕﺎهدانش
داﻧﺶ،ـى
شناسﻖـ
ش
ﺷﻨﺎﺳﻲ،وازدان
اطالعـ
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت و
داﻧﺶ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ
مدیریــت ﺗﺮﺟﻤﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،
مﺳﻨﺠﻲ،
ﻋﻠﻢ
مبانــی علــم اطالعــات و
ترجمــانﻋﻠﻢدانــش،
دانــش،
ســنجی،
عل
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

دانششناســی از جملــۀ عالیــق پژوهشــى ایشــان اســت.
ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﻬﻴﻠﻰ

ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﻬﻴﻠﻰ
دﻛﺘﺮى ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ و داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
ﻣﺪرك
داراى
سهیلى
فرامرز
ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﻬﻴﻠﻰ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
شداﻧﺸﻴﺎر
دان و
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺷﻨﺎﺳﻰـﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك
داراى
اﺳﺖ.
ﻧﻮر
ـمﺎم
داﻧﺸﮕﺎهـ ﭘﻴ
داﻧﺶ
دانشــیار گــروه علــم
شناســى و
ـات و
اطالعـ
ـرى عل
دکت
ـدرك
اﻃﻼﻋﺎت موـ
داراى
اﻃﻼﻋﺎتﺎمو ﻧﻮر اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﺪركداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ـت.ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
داﻧﺸﻴﺎر
ﺷﻨﺎﺳﻰ و
دﻛﺘﺮى
داراى
ـور اسـ
داﻧﺶـوـام نـ
ﻋﻠﻢپی
ﺷﻨﺎﺳﻰـگاه
ﺟﺎﻣﻌﻪدانشـ
شناســى
ش
دان
ـاتﻓﻨ و
اطالعـ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از ﺟﻤﻠﺔ
رﻓﺘﺎر
ﺳﻨﺠﻰ،
ﺎورى
ﺳﻨﺠﻰ،
ﻋﻠﻢ
اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺖ.
اطالعاتــى از جملــۀ
شناســى
ـنجى ،جامع
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰرفتـازـار
رﻓﺘﺎرعلــم و
فناورىس
ﻋﻠﻢمﻖسـ
ﺟﻤﻠﺔ
ﺷﻨﺎﺳﻰهﻋﻠﻢ و
اﺳﺖـ .،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻨﺠﻰ
ﺎورى
ﺳﻨﺠﻰ ،ﻓﻨ
ﺸﺎن
ـنجى ،اﻳ
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
علﻳ
ﻋﻼ
اﺳﺖ
پژوهش اـﻳ
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻋﻼﻳ
ﺟﺎﻣﻌﻪــت.
ـان .اس
ﺎورىـىﺸﺎنایش
عالیـﻖـق
ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻋﻠﻢ و رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از ﺟﻤﻠﺔ
ﺳﻨﺠﻰـ،
ﺳﻨﺠﻰ ،ﻓﻨ
ﻋﻠﻢ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﺳﺎداتﻣﻮﺳﻮي

موسوی
ت
ﻋﻠﻲسادا
علی
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻰ و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
ﺳﺎداتدﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك
داراى
ﻣﻮﺳﻮي

ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك
داراى
اﺳﺖ.
ﻛﺮﻣﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
اﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
شناســى و اســتادیار گــروه
ﭘﺰﺷﻜﻲودانش
اطالعــات و
ﭘﺰﺷﻜﻲعلــم
دکتــرى
مــدرك
داراى
ﻣﻮﺳﻮي
ﺳﺎدات
ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻮم
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
اﺳﺖ.ﺳــﻮاد
علــوم ،(...
ﻛﺮﻣﺎنو
ﭘﺰﺷﻜﻲــﻨﺠﻲ
وبوﺳ
ـﻨﺠﻲ،
داﻧﺸﮕﺎهﺳـ
ـﺎب
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺘ
رســانی،
ﻋﻠﻢــﻨﺠﻲ
رﺳﺎﻧﻲﺳ
ﻋﻠـعـﻢ
اﻃﻼع )
ﺳﻨﺠﺸوــﻲ
داراىـﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌـ
پزشــکی کرمــان اســت.
دانشــگاه
پزشــکی
اطال
کتابــداری
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﺷﻨﺎﺳﻰ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎتـ و
دﻛﺘﺮى
ﻣﺪرك

ـﻮاد
ﻳﺖ ،(...ﺳـ
ـﻨﺠﻲ و
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖـﻨﺠﻲ ،وب
ﺳـﻼﻣﺖ،ﻛﺘــﺎبﺳـ
ـﻢﺳــﻨﺠﻲ،
ﺳﻨﺠﺸــﻲ )ﻋﻠـ
ﻣﻄﺎﻟﻌ
داﻧـﺶ،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ،ﺳـﻣـﺪﻳﺮ
اﻃﻼﻋـﺎت
ـﺎتﺳـﻮاد
اﻃﻼﻋﺎﺗـﻲ،

ﭘﺰﺷﻜﻲ
ســنجی،ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
مطالعــاتاﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري و
اﺳﺖ.ســنجی و  ،)...ســواد
ﻛﺮﻣﺎن وب
ســنجی،
کتاب
سنجشــی (علم

داﻧـﺶ،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﻣـﺪﻳﺮ
ﺳـﻮاد
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
ﻳﺖ ﺟﻤﻠﺔ
اﻃﻼﻋﺎت از
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﺳـﻼﻣﺖ،و ذﺧﻴﺮه و
اﻃﻼﻋـﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ
داﻧﺶ،
ﺗﺮﺟﻤﺎن

ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺳﻨﺠﺸــﻲ )ﻋﻠــﻢﺳــﻨﺠﻲ ،ﻛﺘــﺎبﺳــﻨﺠﻲ ،وبﺳــﻨﺠﻲ و  ،(...ﺳــﻮاد
مدیریــت دانــش،
اطالعاتــی ،ســواد اطالعــات ســامت ،مدیریــت کتابخانــه،

داﻧـﺶ،ﺔ
ﻳﺖ از ﺟﻤﻠ
اﻃﻼﻋﺎت
ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﺳﺖ.
ﺳـﻮادﻳﺸﺎن
داﻧﺶ،ا
ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻋﻼﻳﻖ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﻣـﺪﻳﺮ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﺒﻜﺔﺳـﻼﻣﺖ،
اﻃﻼﻋـﺎت
ﺗﺮﺟﻤﺎن،
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

تحلیــل شــبکة اجتماعــی و ذخیــره و بازیابــی اطالعــات از
دانــش،
ترجمــان
ﺸﺎن اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳ
ﻋﻼﻳﻖ

ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﺔ

اﺳﺖ.ـى ایشــان اســت.
پژوهشـ
جملــۀ عالیــق
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺸﺎن
٢٥
٢٥
٢٥
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