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چکیده
سابقه و هدف :پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی به مطالعهی شبکهی همتألیفی پژوهشگران
کشور در حوزهی اطالعسنجی طی سالهای  1831تا  1831میپردازد.

 .1گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده

مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع علمسنجی بوده و از شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی جهت مطالعه شبکه همتألیفی

علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران،

پژوهشگران حوزهی اطالع سنجی استفاده نموده است .جامعهی این پژوهش از تعداد  773مقالهی فارسی و انگلیسی تشکیل شده

اهواز ،ایران.

که در زمینههای مختلف سنجش کمی طی سالهای  1831تا  1831منتشر شده و در ویراست چهارم کتابسنجی علمسنجی که
در اسفند ماه  1831توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران منتشر شده ،نمایه شدهاند .از نرمافزارهای تحلیل شبکههای
اجتماعی  UCINETو  VOSviewerبرای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :مطالعه پژوهشگران دارای تالیف در حوزهی اطالعسنجی نشان داد که فریده عصاره ( 77مقاله) ،محمد حسنزاده (78
مقاله) ،و عبدالرضا نوروزی چاکلی ( 83مقاله) در شاخص تولید ،ردههای نخست را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،بر اساس
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مقدمه
امروزه مفهوم "خرد جمعی" و "مشارکت گروهی" به مثابهی اصلی

مثابه ی یك فعالیت مستتر در بستر علم شناخته شده که به دمیدن روحی

مترقی و خدشهناپذیر در جوامع علمی ،مورد پذیرش همگان قرار گرفته

تازه در کالبد دانش و در نتیجه جلب نظر پژوهشگران به سوی خود

است( .)1با ارج نهادن و تقویت مشارکت گروهی پژوهشگران با یکدیگر

میانجامد()7؛ موضوعی که مطالعه آن از منظر  Dayو همکاران میتواند

میتوان فرآیند تولید دانش را تسهیل نمود.

به تسهیل و تقویت فعالیتهای پژوهشی و ارتباطات علمی در حیطههای

بدیهی است اثربخشی چنین روابطی منوط به تقویت و توسعهی

گوناگون منجر شود( .)5همکاریهای علمی صورت پذیرفته میان

ارتباطات در بین اعضای آن است( .)2دیرزمانی است که نقش و جایگاه

پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی گوناگون به شکلگیری شبکههای

مهم همکاری در انجام پژوهشهای علمی به مثابهی کُنشی سودمند در

همکاری ( )Collaboration networksمنتهی میشود.

بین پژوهشگران و حتی سیاستگذران علمی و فرهنگی کشورهای گوناگون
نهادینه شده و پیوسته نیز مورد تشویق واقع شده است(.)8
پیشرفت و گسترش علوم در تمامی وجوه طی دهههای اخیر در کنار
نیاز مبرم به روزآمد سازی دانش موجب شده تا پژوهشگران یك یا چند

در واقع شبکههای همکاری که شناخته شدهترینشان نیز شبکههای
همتألیفی

(network

)Co-authorship

نامیده

میشوند،

نشاندهندهی ساختار و نوع روابط گروهی در فعالیتهای پژوهشی
میباشند(.)3

حوزهی مختلف ،فعالیتهای خود را در قالب همکاریهای علمی

در محیطهای پژوهشی و بحث پیرامون همکاریهای علمی،

( )Scientific collaborationسامان بخشند .همکاریهای علمی

"همتألیفی" رؤیتپذیرترین و دسترسپذیرترین شاخصی است که در

آنگونه که توسط  Yeو همکاران مورد اشاره قرار میگیرد به

راستای سنجش و اندازهگیری میزان همکاریهای علمی بکار میرود.

مجله علم سنجی کاسپین ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،39صفحه93-27
علم سنجی اطالع سنجی /دکتر رضا بصیریان جهرمی و دیگران

جستجوی پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی جهت یافتن

محاسبهی همتألیفی در انتشارات علمی به لحاظ نظری ساده بوده و به

پژوهشهای مشابه نشان میدهد که تاکنون پژوهشهای مختلفی در

طور محسوسی با میزان همکاریهای علمی در ارتباط است(.)7

خصوص عملکرد پژوهشگران کشورمان در حوزههای علمی متفاوت انجام

مبنای شکلگیری شبکههای همتألیفی بر این پیشفرض منطقی

شده است.

استوار است که پژوهشگران مؤسسات آموزشی و پژوهشی مختلف که
نامشان در مقاالت و طرحهای پژوهشی آورده شده از نوعی قرابت و

در یکی از این پژوهشها Jamali ،و همکاران ضمن بررسی روند

آشنایی با یکدیگر برخوردار هستند؛ چنین شبکهای از مجموعه گرهها

پژوهشهای علمسنجی و کتابسنجی در ایران بیان میکنند روند انتشار

( )Nodesو پیوندهای ( )Linksمتعددی تشکیل شده که نشاندهندهی

مقاالت مجالت و همایشهای در دوره مورد بررسی از سیر صعودی

پژوهشگران حقیقی یا حقوقیِ همکار و نیز قرابت پژوهشی آنان با یکدیگر

برخوردار ،و فریده عصاره ،عبدالرضا نوروزی چاکلی ،محمد حسنزاده و

است( .)3در حقیقت شبکههای همتألیفی شباهت و همخوانی بسیاری با

کیوان کوشا پر تولید ترین پژوهشگران این حوزه بودهاند(.)12

وضعیت ترسیمشده از جامعهی علمی و ساختار دانش در محیطهای

 Erfanmaneshو همکاران شبکه اجتماعی مقاالت منتشر شده در

دانشگاهی دارند(.)3

مجله بینالمللی علمسنجی طی سالهای  1330تا  2012را با استفاده از

 Percتصریح میکند نیاز برای شناخت ساختار چنین شبکهای به

شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار دادند .نتایج

منظور درك نحوهی شکلگیری و گسترش دانش ،و همچنین ویژگیهای

پژوهش نشان داد که شبکه همتالیفی پژوهشگران از تعداد  8027گره

فرهنگی و اجتماعی بازیگران فعال این شبکهها همچون دیگر موجودیتها

(پژوهشگر) تشکیل شده که از طریق  3337پیوند (همتالیفی) با یکدیگر در

و خصیصههای مطرحی که میتواند با اعضای چنین شبکههایی پیوند یابد

ارتباطند .شاخص چگالی شبکهی همتألیفی پژوهشگران نیز معادل

حائز اهمیت فراوانی است(.)10

 0/0005بوده است(.)18
در پژوهشی دیگر  BasirianJahromi & Erfanmaneshبه

تحلیل شبکههای اجتماعی ()SocialNetworkAnalysis
موضوعی است که تاکنون چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی مورد

مطالعهی شبکهی همتألیفی مقاالت منتشر شده در فصلنامه ملی کتابداری

توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .تحلیل شبکههای اجتماعی

و سازماندهی اطالعات پرداختند .نتایج نشان داد که شبکهی همتألیفی

را میتوان مُدلی کیفی برای تحلیل تعامالت میان گروهها یا بازیگران

پژوهشگران از ویژگی های یك جهان کوچك برخوردار بوده و نظریه شش

حاضر در شبکهها دانست(.)11

درجه جدایی در خصوص شبکه مذکور صادق است(.)7

تولید روزافزون مقاالت ناشی از اتخاذ رویکردهای مشارکتی در

در جمعبندی پژوهشهای پیشین میتوان بیان نمود که تاکنون

تألیف و انجام پژوهشها به صورت گروهی از یكسو( ،)2و کاربرد

مطالعه جامعی در داخل کشور که شبکه مشارکت علمی دانشمندان و

گستردهی تحلیلهایی که به بررسی الگوهای ساختاری روابط موجود میان

پژوهشگران حوزه اطالعسنجی را بر اساس شاخصهای مختلف تحلیل

این پژوهشگران میپردازد ،از سویی دیگر موجب توجه ویژهی متخصصان

شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

حوزهی سنجشهای کمّی نسبت به تحلیل شبکههای اجتماعی در بین

از این رو مقاله حاضر سعی دارد تا شبکه همتالیفی پژوهشگران

مؤلفان (به عنوان شخصیتهای حقیقی) و مؤسسات پژوهشی (به عنوان

کشور در حوزه "اطالعسنجی" را ترسیم نموده ،عملکرد آنان را بر اساس

شخصیتهای حقوقی) شده است(.)11

شاخصهای مختلف علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی بررسی کرده
و در نهایت پیشنهادهایی جهت افزایش همکاریهای علمی در این حوزه

این در حالی است که تحلیل شبکههای اجتماعی که ریشه در
مباحث انسانشناختی و روانشناختی در دهههای  1380و  1370میالدی

ارائه کند.

دارد ،امروزه در مقیاسی کالن و به عنوان الگویی کیفی جهت تحلیل

مواد و روشها

پیکربندی شبکهها و جایگاه و تعامالت میان افراد تشکیل دهنده

پژوهش حاضر از نوع علمسنجی بوده و در آن از شاخصهای

شبکههای اجتماعی به کار میرود .امروزه با مطرح شدن مفاهیم مربوط به

علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی جهت بررسی عملکرد پژوهشگران

حوزههای حوزه های سنجش کمّی و افزایش روزافزون پژوهشهای مرتبط

کشور در حوزه اطالع سنجی استفاده شده است.

در کشور ،مطالعه نقش و جایگاه مشارکت گروهی پژوهشگران در تولیدات

در این پژوهش از ویراست چهارم کتاب کتابسنجی علمسنجی که

علمی حوزههای مذکور میتواند مفید واقع شده و در جهت سیاست

در اسفند  1831از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران منتشر

گذاریهای آینده و بهرهگیری از دانش و تخصص پژوهشگران پیشرو در

شده است ،جهت جمع آوری دادههای پژوهش استفاده شده است.
این کتابشناسی دربرگیرنده مجموعه آثاری است که در حوزههای

این حوزه نقشی راهگشا ایفا نماید .پژوهش حاضر در راستای تحقق اهداف
زیر گام بر میدارد:
-

مرتبط با اطالعسنجی ،علمسنجی ،وبسنجی و کتابسنجی به زبانهای
فارسی و انگلیسی توسط پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور تولید

ترسیم و تحلیل شبکه همتالیفی پدیدآورندگان حوزه اطالعسنجی با

میشود .در پژوهش حاضر به تبعیت از  Bjornebornکه اطالعسنجی

استفاده از شاخصهای کالن؛
-

را عامتر از سایر حوزهها دانسته ،اصطالح اطالعسنجی را به عنوان

بررسی عملکرد پژوهشگران بر اساس شاخصهای تولید و مرکزیت؛
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اصطالح مرجح برگزیده است و در متن پژوهش به جای سایر اصطالحات

در کوتاهترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه همتالیفی پژوهشگران

به کار برده است(.)17

قرار میگیرد.

پژوهش حاضر به بررسی مقاالت مجالت و همایشهایی که به

مرکزیت نزدیکی ( :)Closeness Centralityشاخص نزدیکی

زبانهای فارسی و انگلیسی طی سالهای  1831تا  1831توسط

یك گره (پژوهشگر) بیانگر میانگین طول کوتاهترین مسیرهای موجود

پژوهشگران کشورمان منتشر شده پرداخته است.

میان آن گره و سایر گرههای موجود در شبکه همتالیفی پژوهشگران است.

بنابراین نمونهی پژوهش حاضر از تعداد  773مقاله تشکیل میشود

بردار ویژه ( :)Eigenvectorشاخص بردار ویژه نشان دهنده میزان

که در دوره زمانی مذکور در مجالت و همایشهای داخلی و خارجی و به

ارتباطات یك گره (پژوهشگر) با سایر گرههای قدرتمند و بانفوذ در شبکه

زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شده و در ویراست چهارم کتابشناسی

همتالیفی پژوهشگران است.

علمسنجی فهرست شدهاند.

گرههای مجاور ( :)ImmediateNeighborsنشان دهنده تعداد
گرههایی (پژوهشگرانی) است که در شبکه همتألیفی پژوهشگران از طریق

در مجموع  337پژوهشگر داخلی و خارجی در تولیدات علمی

یك پیوند مستقیم به گره مورد بررسی متصل شدهاند .به عبارت دیگر

حوزهی علمسنجی کشور مشارکت داشتهاند.

منظور تعداد پژوهشگرانی است که با پژوهشگر مورد نظر دارای تألیف

ماتریس همتالیفی این پژوهشگران با استفاده از برنامه مایکروسافت
اکسل تهیه و سپس جهت ترسیم و تحلیل شبکه همتالیفی به نرم افزار

مشترك هستند.

تحلیل شبکههای اجتماعی  UCINETو  VOSviewerمنتقل

یافتهها

گردید .در این پژوهش عملکرد هر یك از پژوهشگرانی که دارای بیش از

در این مطالعه اندازه گرهها ،مرکزیت درجه یا تعداد همتالیفی آن گره

 3اثر تألیفی در حوزهی اطالعسنجی بوده ،در دو سطح کالن و خرد مورد

و قطر پیوندهای موجود میان گرهها نشان دهنده تعداد تالیفات مشترك آن

بررسی قرار گرفته است.

دو گره با یکدیگر است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شبکه همتالیفی

شاخصهای کالن تحلیل شبکههای اجتماعی به بررسی پیکربندی

پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی از تعداد  337گره و  2557پیوند تشکیل

و ویژگیهای کلی شبکهها میپردازد .علیرغم وجود شاخصهای فراوان

شده است (تصویر  .)1همچنین پنج نویسنده دارای بیشترین تولید در

جهت تحلیل شبکه ها در سطح کالن ،در پژوهش حاضر تنها به بررسی

تصویر شماره  1مشخص شدهاند.

چگالی ،ضریب خوشهبندی ،و میانگین فاصله در شبکه پرداخته شد .نسبت
تعداد پیوندهای موجود در شبکه به تعداد پیوندهای ممکن نشاندهندهی
شاخص چگالی شبکه است و همواره مقداری بین صفر و یك است.
چگالی ،درجهی انسجام گرهها را میسنجد و هر چه مقدار آن به یك
نزدیكتر باشد ،انسجام شبکه بیشتر ،و هرچه به صفر نزدیكتر باشد،
انسجام شبکه پایینتر است.
شاخص ضریب خوشهبندی به تمایل و گرایش افراد موجود در شبکه
به تشکیل خوشههای مختلف از طریق همتألیفی داللت دارد .این شاخص
نیز دارای مقداری با حداقل صفر و یك است .ضریب خوشهبندی بیشتر
بیانگر میزان تمایل اعضای شبکه به همتألیفی بوده و نشان میدهد که
روابط میان آنها به صورت تصادفی شکل نگرفته است.
میانگین فاصله در شبکه به میانگین کوتاهترین مسیرهای موجود
میان هر دو گره در شبکه اطالق میشود .میانگین فاصله کمتر در شبکه
امکان انتقال سریعتر اطالعات در شبکه را فراهم میآورد(.)15
به منظور مطالعهی خصوصیات و عملکرد هر یك از گرههای
(نویسندگان) موجود در شبکه از شاخصهای خرد زیر استفاده شد:
تولید  :منظور از شاخص تولید تعداد مقاالتی است که پژوهشگران ایرانی
در حوزه اطالعسنجی طی سالهای  1831تا  1831تالیف کرده و در
کتابشناسی علمسنجی فهرست شده است.
مرکزیت درجه ( :)Degree Centralityمنظور از مرکزیت درجه
تعداد همتالیفی یك پژوهشگر با سایر پژوهشگران است.
مرکزیت

بینیت

(:)BetweennessCentrality

شاخص

تصویر  .9شبکه همتالیفی پژوهشگران

مرکزیت بینیت یك گره (پژوهشگر) بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره

حوزهی اطالعسنجی
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در ادامه نقشه چگالی شبکهی همتألیفی پژوهشگران حوزهی

 85خوشه متمایز تشکیل شده است .بر این اساس خوشه اول با حضور

اطالعسنجی نیز با استفاده از نرم افزار VOSviewerترسیم (تصویر )2

حافظ محمد حسنزاده ،خوشه دهم با حضور امیرحسین عبدالمجید ،خوشه

و مورد بررسی قرار گرفت.

دوازدهم با حضور فرشید دانش ،چهارده با حضور عبدالرضا نوروزی چاکلی

در این نقشه پژوهشگرانی که با هم ارتباطات علمی بیشتری داشته

و محمد حسنزاده ،و خوشه شانزدهم با حضور فریده عصاره مهمترین

در فاصله نزدیكتر و پژوهشگرانی که ارتباطات علمی کمتری داشته در

خوشههای تشکیل دهنده شبکه همتالیفی پژوهشگران در حوزهی

فاصله دورتری نمایش داده میشوند .چگالی هر پژوهشگر نیز بر اساس

اطالعسنجی هستند .جهت بررسی انسجام شبکهی همتألیفی پژوهشگران

تعداد تولیدات آن پژوهشگر ،تعداد گرههای همسایه آن و اهمیت گرههای

حوزهی اطالعسنجی ،شاخصهایی مانند چگالی ،ضریب خوشهبندی ،و

همسایه تعیین میشود.

میانگین فاصلهها مورد بررسی قرار گرفت.
چگالی پایین شبکهی همتألیفی پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی
( )0/003حکایت از انسجام پایین(گسستگی میان پژوهشگران) شبکه دارد.
به بیانی دیگر تنها  0/3درصد از کل روابط ممکن و بالقوه در شبکهی
مذکور به فعلیت رسیده است.
شاخص ضریب خوشهبندی شبکه مورد بررسی معادل  0/77بوده،
که نشان دهنده تمایل نسبتا باالی اعضای شبکه به تشکیل خوشههای
مختلف است.
بررسی عملکرد پژوهشگران دارای تالیف در حوزهی اطالعسنجی
نشان میدهد که با در نظر گرفتن تمامی شاخصها مورد بررسی ،فریده
عصاره ،محمد حسنزاده ،عبدالرضا نوروزی چاکلی از مهمترین و
مرکزیترین جایگاه در شبکه همتالیفی پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی
برخوردارند .عملکرد  27پژوهشگر دارای بیشترین تعداد تولید بر اساس
شاخصهای مختلف در جدول شماره  1مشخص شده است.
به طور کلی هر یك از پژوهشگران موجود در شبکه مورد بررسی به
طور میانگین دارای  8/37همتالیفی با سایر پژوهشگران در حوزهی
اطالعسنجی بودهاند.
از سوی دیگر بررسی شبکه همتالیفی پژوهشگران بیانگر این است
که فریده عصاره ( ،)17/130فرشید دانش ( ،)7/701نوراهلل کرمی ()3/871
و حافظ محمد حسن زاده ( )3/870ضمن دارا بودن بیشترین میزان بینیت
مرکزیت ،نقش مهمی در اتصال خوشههای مختلف ،انتقال اطالعات و
افزایش انسجام شبکه ایفا میکنند .پژوهشگران مذکور مهمترین نقش را
به عنوان میانجیگر ( )Brokerدر کنترل و انتقال اطالعات در شبکه ایفا

تصویر  .2نقشه چگالی پژوهشگران در تولیدات علمی

میکنند.

حوزهی اطالعسنجی

همچنین فریده عصاره ( )0/873ضمن برخورداری از کمترین
از سوی دیگر قرار گرفتن یك پژوهشگر در مرکز نقشه چگالی نشان

میانگین فاصله با سایر گرهها و بیشترین شاخص مرکزیت نزدیکی،

دهنده اهمیت آن گره در شبکه همتالیفی پژوهشگران است .همچنین

مرکزیترین نقش را در شبکه مذکور ایفا میکند .بر اساس شاخص بردار

طیف رنگهای قرمز تا آبی به ترتیب نشاندهنده وزن چگالی بیشتر تا

ویژه نیز عبدالرضا نوروزی چاکلی ( ،)35/821محمد حسنزاده ( ،)38/001و

وزن چگالی کمتر گرههای تشکیل دهنده شبکه هستند.

حمزه علی نورمحمدی ( )33/333از قویترین ارتباطات برخوردار بوده و به

بر این اساس ،فریده عصاره ،فرشید دانش ،محمد حسنزاده،

دلیل مجاورت با گرههای دارای مرکزیت باال ،تاثیرگذاری زیادی در شبکه

عبدالرضا نوروزی چاکلی ،حافظ محمد حسنزاده ،امیرحسین عبدالمجید از

دارند .بررسی تعداد گرههای مجاور و یا تعداد نویسندگان همکار هر یك از

بیشترین میزان چگالی در شبکه همتألیفی پژوهشگران حوزهی

پژوهشگران دارای تولید نشان میدهد که فریده عصاره با  83پژوهشگر

اطالعسنجی برخوردار بودهاند.

دیگر در حوزهی اطالعسنجی تالیف مشترك داشته است .حافظ

از سوی دیگر تحلیل خوشهای ( )Cluster Analysisشبکه

محمدحسن زاده( )80و فرشید دانش( )23در ردههای دوم و سوم قرار
گرفتند( .جدول .)1

همتألیفی پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی نشان میدهد که این شبکه از
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جدول  .9عملکرد پژوهشگران برتر بر اساس شاخصهای تولید و مرکزیت

رتبه

پژوهشگر

تولید

1
2
8
7
5
3
7
3
3
10
11
12
18
17
15
13
17
13
13
20
21
22
28
27

فریده عصاره
محمد حسنزاده
عبدالرضا نوروزی چاکلی
علیرضا نوروزی
فرشید دانش
کیوان کوشا
حمزه علی نورمحمدی
فرشته دیدگاه
فرامرز سهیلی
رحیم علیجانی
محمدامین عرفانمنش
نوراهلل کرمی
امیرحسین عبدالمجید
عباس حری
جعفر مهراد
هاجر ستوده
حافظ محمدحسنزاده
محمدرضا قانع
امیررضا اصنافی
فرزانه امینپور
منصوره صراطی شیرازی
مینا افشار
سعیده ابراهیمی
محمدرضا داورپناه

77
78
83
87
82
27
28
28
20
17
17
15
17
17
12
12
12
11
11
11
10
3
3
3

مرکزیت
درجه
51
37
33
25
77
27
71
23
71
25
20
80
88
15
18
17
77
7
21
22
17
23
5
8

نزدیکی
(نرمال شده)
0/873
0/878
0/878
0/878
0/878
0/871
0/878
0/872
0/878
0/878
0/872
0/878
0/878
0/872
0/872
0/872
0/878
0/878
0/878
0/872
0/872
0/878
0/878
0/878

بینیت
(نرمالشده)
17/130
2/073
5/533
5/873
7/701
2/133
0/033
8/008
8/277
0/325
0/037
3/871
0/723
5/287
0/323
1/832
3/870
1/137
7/137
2/705
0/833
0/370
2/023
0/001

بردار ویژه
(نرمال شده)
2/237
38/001
35/821
0/002
0/373
33/333
0/338
0/823
0/873
0/157
0/005
0/858
0/183
0/055
-

نویسندگان همکار
(گرههای مجاور)
83
13
13
15
23
18
5
11
17
3
5
17
15
10
5
3
80
3
10
18
5
18
8
8

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد پژوهشگران کشور در

گرهها در شبکه نشان داد که فاصلهی هر دو نویسنده در شبکهی همتألیفی

حوزهی اطالعسنجی بر اساس شاخصهای علمسنجی و تحلیل شبکههای

پژوهشگران در حوزهی اطالعسنجی تنها اندکی بیش از  3نفر است ،که

اجتماعی انجام شده است .تعداد  773مقاله منتشر شده توسط پژوهشگران

این عدد برابر با آن چیزی است که از یك شبکهی "جهان کوچك" انتظار

کشور در مجالت و همایشهای فارسی و انگلیسی طی سالهای  1831تا

میرود.
یکی از مشخصههای اصلی جهان کوچك ،پدیدهی شش درجهی

 1831نمونهی پژوهش حاضر را تشکیل دادند.
تحلیل شبکهی اجتماعی پژوهشگران در حوزهی اطالعسنجی نشان

جدایی( )Six degrees of separationاست که ادعا میکند هر دو

داد که در مجموع  337پژوهشگر از طریق  2557پیوند ،شبکهی همتألیفی

انسان بر روی کرهی زمین نهایتاً از طریق شش واسطه به یکدیگر مرتبط

پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی را تشکیل دادهاند .اگرچه ضریب

میشوند(.)13

خوشهبندی شبکه عددی معادل  0/77را نشان میدهد که حاکی از تمایل

شبکهی همتألیفی پژوهشگران حوزهی اطالعسنجی با دارا بودن دو

نسبتاً باالی اعضای شبکه به همکاری با دیگران و تشکیل خوشههای

ویژگی میانگین طول مسیر کم و ضریب خوشهبندی نسبتاً زیاد ،نوعی

مختلف است ،اما شاخص چگالی معادل  0/003از گسستگی زیاد میان

شبکهی جهان کوچك محسوب میشود .این ویژگی امکان انتقال سریعتر

نویسندگان و انسجام پایین شبکه حکایت دارد.

اطالعات در شبکه را فراهم میآورد( .)17به طور کلی هر یك از

یافتههای پژوهش )7( BasirianJahromi & Erfanmanesh

پژوهشگران موجود در شبکهی مورد بررسی به طور میانگین دارای 8/333

نیز مؤید انسجام پایین شبکهی همتألیفی میان پژوهشگران علم اطالعات

همتالیفی با سایر پژوهشگران فعال در حوزهی اطالعسنجی بودهاند .از

و دانششناسی کشور است .نتایج مربوط به میانگین فاصلهی

سوی دیگر بررسی شبکهی همتالیفی پژوهشگران حاکی از این است که
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فریده عصاره ( ،)17/130فرشید دانش ( ،)17/701نوراهلل کرمی ( ،)3/871و

همچون وجود بیش از یك دانشگاه و تنوع مؤسسات مستقر در یك منطقه

حافظ محمدحسنزاده ( )3/870ضمن دارا بودن بیشترین میزان بینیت

در شکلدهی به شبکههای همکاری اشاره کردند(.)13

مرکزیت ،نقش مهمی در اتصال خوشههای مختلف ،انتقال اطالعات و

در سطح فردی ،نزدیکی جغرافیایی ،شناسایی مناسبترین شرکای

افزایش انسجام شبکه ایفا کرده و میتوان از آنها به عنوان قطب

علمی ،تعریف مسأله ،برنامه ریزی پروژه و روابط بینفردی را تسهیل

اطالعات ( )Informationhubدر شبکه نام برد.

میکند .از آن جا که همکاری مبتنی بر ارتباط بین فردی است ،نزدیکی

پژوهشگران مذکور مهمترین نقش را به عنوان میانجیگر در کنترل

جغرافیایی میان پژوهشگران امکان حضور در نشستها یا همایشها،

و انتقال اطالعات در شبکه ایفا میکنند .گرههای میانجیگر شبکه را

کارگاههای آموزشی ،یا دروس دانشگاهی را افزایش میدهد .نزدیکی

منسجم نگه داشته و همانند پلی افراد و خوشههای شبکه را به هم متصل

فیزیکی فرصت هایی برای کشف عالیق مشترك ،تبادل ایدهها ،و بحث در

میکنند.همچنین در شاخص مرکزیت نزدیکی فریده عصاره ()0/873

خصوص امکان همکاری را فراهم میآورد .نکته دیگر اینکه بیشتر

ضمن برخورداری از کمترین میانگین فاصله با سایر گرهها ،مرکزیترین

پژوهشگران رابطهی رو در رو را ترجیح میدهند.
از دالیل باال بودن تعداد گرههای مجاور فریده عصاره با سایر

نقش را در شبکهی مذکور ایفا میکند.
شاخص نزدیکی این پژوهشگر نشاندهندهی اثرگذاری ،مرکزیت و

پژوهشگران میتوان به پیشرو بودن وی در عرصهی علمسنجی کشور

نقش کلیدی آن در توزیع اطالعات میان سایر گرههای موجود در شبکه

اشاره کرد .این امر سبب شده که بسیاری از دانشجویان برای انجام

است .بر اساس شاخص بردار ویژه نیز عبدالرضا نوروزی چاکلی (،)35/821

پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترای خود از راهنمایی و مشاوره ایشان

محمد حسنزاده ( ،)38/001و حمزه علی نورمحمدی ( )33/333از

بهره گیرند.
علت باال بودن تعداد گرههای مجاور برخی از پژوهشگران را نیز

قویترین ارتباطات برخوردار بوده و به دلیل مجاورت با گرههای دارای

میتوان به همکاری آنها در گروههای علمی مختلف نسبت داد ،در واقع

مرکزیت باال ،تاثیرگذاری زیادی در شبکه دارند.

این پژوهشگران برخالف سایر که در گروههای مشخص و پایداری

در واقع همکاریهای پژوهشی میان این سه پژوهشگر در بازهی

همکاری کردهاند در گذر زمان با افراد مختلفی همکاری داشتهاند.

زمانی مورد بررسی باعث ایجاد یك شبکهی همکاری پایدار میان این سه

 Miguelو همکاران نیز به نقش آمادهسازی پایاننامههای

نفر شده و در نتیجه هر یك از آنها ،گره مجاور با مرکزیت باال برای دو

فارغالتحصیالن در شکلدهی به همکاری علمی اشاره کردند( .)20علیرغم

نفر دیگر محسوب میشود.
در نتیجه هر سه پژوهشگر از شاخص بردار ویژه باالیی در شبکهی

اینکه وجود پژوهشگران کلیدی در شبکههای همکاری علمی میتواند

همتالیفی برخوردارند و به احتمال بسیار زیاد ایدههای جدید را دریافت

تنوع پژوهشهای جامعهی مورد نظر را تضمین کند ( ،)3اما خروج هر یك

میکنند .بیشك عضویت این سه پژوهشگر در مرکز تحقیقات سیاست

از آنها از شبکه به هر علتی از انسجام شبکه میکاهد.
از اینرو بر اساس اصل پیوست ترجیحی (Preferential

علمی کشور و آشنایی آن ها با یکدیگر و وجود عالیق پژوهشی مشترك در

 )Attachmentکه بر اساس آن گرههای جدید معموال به گرههای

شکلگیری این همکاریهای پژوهشی مؤثر بوده است.
 Lariviereو همکاران در تحلیل شبکهی همکاری میان

قدیمی دارای مرکزیت باال متصل میشوند ( ،)21همکاری هرچه بیشتر

پژوهشگران کانادایی حوزهی علوم اجتماعی ،علوم طبیعی ،و علوم انسانی

پژوهشگران کلیدی با یکدیگر و همچنین جذب پژوهشگران جوان به

نقش فاصلهی جغرافیایی را در توپولوژی شبکهی همکاری مهم

شبکه میتواند در رشد و پویایی هر چه بیشتر آن موثر باشد .زمینهی ظهور

برشمردند( Olmeda-gomez .)13و همکاران به تفاوتهای منطقهای

ستارگان جدیدی برای راهنمایی جامعه در آینده ایجاد میشود.
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Abstract
Background and aim: Present scientometrics study aimed at investigating the
scientific collaboration of Iranian scientometrics researchers during 2002-2012.
Material and methods: Using scientometrics approach, this paper studied coauthorship network of Iranian scientometrics researchers. The population includes
779 articles published both in English and Persian and indexed in 4 th edition of
scientometrics bibliography (last version till now) during 2002-2012. First, the coauthorship network matrix was drawn by using excel software; second, the
UCINET software and VOSviewer were used for data analysis.
Findings: The study of co-authorship patterns of Iranian scientometrics
researchers indicated that Farideh Osareh (47 articles), Mohammad Hasanzadeh
(43 articles), and Albdolrreza NouruziChackoli (36 articles) have the highest rank
among scientometrics researchers in scientific productivity. According to central
indicator, Farshid Danesh (77), Albdolrreza NouruziChackoli (69), and
Mohammad Hasanzadeh (66) had the most number of co-authorship with other
researchers.
Conclusion: Although clustering coefficient (= 0.767) showed the relative interest
of this network members to work with each other and shaping different clusters,
the density coefficient (=0.009) revealed the low consistency of the network.
Keywords: Co-authorship network, Social network analysis, Scientometrics, Iran
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