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سابقه و هدف :یکی از نظریههای موجود در تحلیل شبکه اجتماعی ،جهان کوچک است که متشکل از خوشههایی
است که دارای ارتباطات محلی قوی و تعداد اندکی ارتباطات سراسری هستند که ارتباطات میان هر دو گره از شبکه را
نزدیک میکند .بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه جهان کوچک در شبکه همتالیفی پزشکی ایران است.
مواد و روشها :این تحقیق با استفاده از روشهای کتاب سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته است .واژه
 Medicineدر پایگاه ) Web of Sience (WoSبا محدودیت کشور به ایران و زمان به سالهای 3112-3102
جستجو شد و در نهایت با ترسیم نقشه همتالیفی علمی حوزه پزشکی کشور وضعیت آن از نظر تطابق با نظریه جهان
کوچک مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :شبکه شکل گرفته نشان می دهد که بیش از نیمی از محققین حوزه پزشکی به صورت مستقیم و یا غیر
مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل یک مولفه دادهاند که در آن طول مسیر  6/92و ضریب خوشهگرایی 1/98
بوده و مقدار شاخص جهان کوچک در این مولفه  062/92است.
نتیجهگیری :طول مسیر نسبتا کوتاه و باالبودن نسبی ضریب خوشهگرایی ،همچنین مقایسه مقدار شاخص جهان
کوچک با سایر تحقیقات گواه وجود جهان کوچک در این شبکه است.
واژگان کلیدی :نظریه جهان کوچک ،همکاری علمی ،علم پزشکی ،ایران

مقدمه
امروزه همکاری علمی در پروژههای تحقیقاتی بسیار رایج شده
است .رشد میانرشتهایها و پیچیدگی و افزایش هزینههای علوم
نوین ،محققین را بر آن میدارد تا هر چه بیشتر به این پدیده روی
بیاورند ( .)0از سوی دیگر سیاست علم با درک اهمیت همکاری علمی
با ارائه مشوقهایی ،گسترش هر چه بیشتر این پدیده را سبب شده
است.
از سوی دیگر در مطالعات سنجش علم ،همکاری علمی و تاثیر
آن بر پیشرفت تحقیقات و علوم یکی از حوزههای مطالعاتی میباشد
که توجه زیادی را به خود جلب کرده است .نظری بر ادبیات این حوزه
نشان میدهد که بسیاری از آنها به تاثیرگذاری همکاری بر بهرهوری
پژوهشی و افزایش تعداد استنادات دریافتی داللت کردهاند (.)0-4
همچنین با دید شبکه ،میتوان واحدهای مختلف نظیر محققین،
دانشگاهها و کشورها را به عنوان گره و ارتباطات همکاری آنها را به
عنوان یال در نظر گرفت ( .)8چنین تصوری امکان بررسی
شاخصهای تحلیل شبکه اجتماعی را در شبکههای همکاری فراهم
میکند .یکی از نظریههای موجود در این زمینه جهان کوچک است
که متشکل از خوشههایی است که دارای ارتباطات محلی قوی و تعداد
اندکی ارتباطات سراسری هستند که ارتباطات میان هر خوشه از شبکه
را نزدیک میکند .از آنجا که همکاری علمی حاصل تعامل میان افراد

است ممکن است که افراد بر اساس عوامل مختلفی نظیر مجاورت
جغرافیایی و یا زیرگروههای حوزهای ،مثل چشمپزشکی و علوم مغز و
اعصاب در حوزه پزشکی ،تشکیل گروههایی بدهند که بیشتر با
یکدیگر به انتشار آثار مشترک میپردازند و از میان همین گروهها نیز
افرادی باشند که با افراد سایر گروهها ارتباط برقرار میکنند .بنابراین
ممکن است این نظریه یعنی جهان کوچک در شبکه همکاری علمی
حاکم باشد .تاکنون بررسی این پدیده در شبکههای همکاری علمی
حوزههای مختلف به عنوان مثال علوم اجتماعی ( )6توسط محققین
صورت گرفته است.
مطالعه شبکه همکاری علمی بر اساس رویکرد جهان کوچک از
این نظر اهمیت دارد که ممکن است منجر به یافتن الگوهایی عام یا
درون رشتهای برای تفسیر چگونگی ارتباطات علمی شود .همچنین
پارهای از تحقیقات به تاثیر وجود چنین نظریهای در شبکه بر بهرهوری
آن اشاره کردهاند ( .)9-9حتی به نظر  Newmanجهان کوچک
ویژگی حیاتی جوامع علمی است ( .)2در مجموع بررسی محققین
نشان میدهد که تاکنون در کشور ساختار شبکه همکاری علمی
پزشکی از نظر تطابق با نظریه جهان کوچک مورد بررسی قرار نگرفته
است .بر همین مبنا ،وضعیت شبکه همکاری حوزه پزشکی ایران از
سال  3112-3102در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت و مسئله
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فوقالذکر محدود شد .سپس اطالعات به دست آمده دانلود و به منظور
آمادهسازی جهت ورود به نرمافزار  Pajecبا استفاده از نرمافزار
 Bibexcelپردازش شد .محاسبات ابتدایی شبکه با استفاده از
 Pajecصورت گرفت و جهت محاسبه شاخص جهان کوچک از
روتین  SWCalاستفاده شد (.)02
در سالهای اخیر توجه به پدیده همکاری علمی افزایش یافته
و همکاری علمی به عنوان عنصری اساسی برای توسعه دانش شناخته
شده است زیرا دانشمندان در شبکههای همکاری ایدهها را به اشتراک
گذاشته ،از روشهای یکدیگر استفاده ،بر هم تاثیر گذاشته و از مزایای
همافزایی بهرهمند میشوند (.)04
شبکه مجموعهای است از گرهها (موجودیت اجتماعی) که به
وسیله یالها (ارتباطات) که در نقاط نزدیک به هم ارتباط متراکمی با
یکدیگر دارند .در این پژوهش شبکه عبارتست از«:مجموعه مولفینی
–حداقل یکی از همکاران ایرانی -که مدارک آنها در حوزه پزشکی
طی سالهای  3112-3102به صورت همکاری در پایگاه WoS
نمایه شده به عنوان رئوس و رابطه همتالیفی به عنوان یال» ،بازه پنج
ساله از آن رو انتخاب شده که بعضی محققین بیان کردهاند که این
ارتباطات معموال چندین سال باقی میمانند (به عنوان مثال
 )9( Phelps & Schillingاز بازه پنج ساله استفاده کردهاند).
تعداد همکاریها ( )Eدر این تحقیق عبارت است از تعداد
همکاریهای صورت گرفته بر مبنای مدارک همتألیفی منتشر شده
در بازه زمانی  3112-3102حوزهپزشکی ایران .به منظور تشریح آن
که چگونه تعداد همکاریها به ساختار شبکه وابسته است ،در سال
 ،3111چهار مدرک در حوزه پزشکی توسط  04همکار ثبت شده که
تعداد همکاریها در آن  09مورد بوده است .در این مورد دو مدرک
چهار مولفی ( 03مورد همکاری  )(42) ∗ 2و دو مدرک سه مولفی
( 6مورد همکاری  )(32) ∗ 2وجود داشته است .شکل  0شبکه مورد
نظر را نشان میدهد .حال فرض کنید که در همین سال دو مدرک
پنج مولفی ( 31مورد همکاری  )(52) ∗ 2و دو مدرک دو مولفی (3
مورد همکاری  )(22) ∗ 2وجود میداشت ( 04همکار و  33مورد
همکاری) .در این مثال با ثابت بودن تعداد همکاران ،تغییر در تعداد
همکاریها قابل مشاهده است.

اصلی پژوهش حاضر آنست که وضعیت شبکه همکاری پزشکی کشور
در این دوره ،از نظر تطابق با ایده جهان کوچک چگونه بوده است.
سواالت پژوهش حاضر موارد زیر هستند:
 .0وضعیت انتشارات حوزه پزشکی ایران در دوره پنج ساله -3102
 3112چگونه بوده است؟
 .3شبکه همکاری علمی ایران در حوزههای پزشکی در دوره پنج ساله
 3112-3102چگونه بوده است؟
 .2وضعیت شبکه همکاری پزشکی پنج ساله  3112-3102از نظر
تطابق با جهان کوچک چگونه بوده است؟
مطالعه تولید و همکاریهای علمی از یک سو و نیز ساختار و
قواعد حاکم بر شبکههای همکاری علمی از سوی دیگر به ویژه در
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
 Phelps & Schillingدر پژوهش خود با عنوان "تاثیر
ساختار شبکه در مقیاس بزرگ در نوآوری" ،نشان دادند که
ویژگیهای ضریب خوشهگرایی باال و طول مسیر کوتاه بر بهروری
شبکه تأثیر مثبتی میگذارد ،به عبارت دیگر هرچه در شبکهای طول
مسیر کوتاهتر باشد و ضریب خوشهگرایی باالتر باشد بر تولید و خلق
دانش جدید تأثیر مثبت میگذارد (.)9
 Choiو همکارانش ،در پژوهش خود با عنوان"نقش ساختار
شبکه و اثرات شبکه در اشاعه نوآوریها" ،با بررسی شبکه ها نشان
دادند که اگر شبکهای خصوصیات و ویژگی شبکه جهان کوچک را
داشته باشد سرعت انتشار اطالعات در آن شبکه باال میرود (.)01
در ایران نیز پژوهشهای پراکندهای بر روی ساختار شبکههای
اجتماعی صورت گرفته است.
عرفانمنش و بصیریان با استفاده از شاخصهای تحلیل
شبکههای اجتماعی به مطالعه شبکه همتألیفی  202مدرک منتشر
شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات طی
سالهای 0296-0221پرداختند (.)00
مطالعه نورمحمدی و دیگران در شبکه  311وبسایتهای برتر
دانشگاهی کشور نشان داد که مقدار شاخص جهان کوچک به خوبی
با مقدار به دست آمده در مطالعات پیشین هماهنگی دارد به عبارت
دیگر آنها وجود این نظریه در شبکه وبسایتهای دانشگاهی کشور
را تایید کردند (.)03
مواد و روشها
این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روشهای
کتاب سنجی و فنون تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته است.
جامعه پژوهش مولفین مدارک حوزه پزشکی هستند که در حوزه علوم
پزشکی در بازه سالهای  3112-3102در یکی از مجالت تحت
پوشش  WoSمدرک منتشر کردهاند.
به منظور استخراج اطالعات در قسمت جستجوی پیشرفته
 WoSعبارت  cu=iranوارد شد و سپس نتایج به سالهای

شکل  .0شبکه همکاری علمی مدارک حوزه پزشکی ایران
در سال 3111
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بر اساس  Strogatz & Wattsبه تعداد متوسط یال که در
کوتاهترین مسیر بین هر جفت از راسها باشد متوسط طول مسیر
گراف گفته میشود ( .)08در این پژوهش طول مسیر عبارت است از
حداقل تعداد روابط همتالیفی که یک مولف را در شبکه همتالیفی به
مولف دیگر وصل میکند .مطالعه اسالمی) (Eslamiنشان داد که
میان طول مسیر در شبکه نوآوری و بهرهوری که به وسیله چند
شاخص از جمله تعداد مدارک آتی مخترعان سنجیده میشد،
همبستگی منفی وجود دارد ،به عبارت دیگر هر چقدر محققین به
یکدیگر نزدیکتر باشند ،بهرهوری شبکه افزایش مییابد (.)06

آن جهت حائز اهمیت است که سبب انتقال اطالعات از منابع غیر
منتظره و در نتیجه افزایش کیفیت تحقیق خواهد شد ( .)09عالوه بر
این از بعد تجربی تاثیر نظریه جهان کوچک بر بهرهوری شبکه در
مطالعاتی نشان داده شده است (.)09
محاسبه مقدار جهان کوچک

 Wattsو  Strogatsروشی را برای تشخیص جهان کوچک
پیشنهاد دادند .بدین منظور ایشان بیان کردند که باید مقادیر ضریب
خوشهگرایی و طول مسیر گراف مورد نظر با مقادیر متناظر برای یک
گراف تصادفی متناظر مقایسه شود .ایشان طول مسیر گراف تصادفی
را به شکل زیر تعریف کردند (:)08

ضریب خوشه گرایی )Coefficient Clustering (CC

)𝑛(𝑛𝐿

عبارت است از نسبت گرههای همسایه یک گره که خود با
یکدیگر همسایه هستند .در این پژوهش این مقدار نسبت تعداد
محققان دارای همکاری علمی با یک مولف است که خود با یکدیگر
رابطه همتالیفی داشتهاند )9( Phelps & Schilling .در پژوهش
خود با عنوان «تاثیر ساختار شبکه در مقیاس بزرگ در نوآوری» ،نشان
دادند که شبکههایی با ویژگیهای ضریب خوشهگرایی باال و طول
مسیر کوتاه بر بهرهوری شبکه تأثیر مثبتی میگذارد یعنی در شبکه
هرچه طول مسیر کوتاهتر و ضریب خوشهگرایی باالتر باشد بر تولید
و خلق دانش جدید تأثیر مثبت میگذارد.

)𝑧(𝑛𝐿

=PLrandom

که در آن  nتعداد گرهها و  zمیانگین درجه گراف است .همین
روش برای ضریب خوشهگرایی نیز به کار میرود:
𝑧

𝑛

=CCrandom

اگر یک گراف به نظریه جهان کوچک باشد آنگاه ،طول
مسیری ( )PLmدر حدود طول مسیر گراف تصادفی ( )PLrو
ضریب خوشهگرایی ( )PLmبزرگتری از گراف تصادفی ()PLr
خواهد داشت یعنی:
,

PLm~PLr

الزم به ذکر است که برخی محققین نظیر  De Stefanoو
دیگران شرط برابری نسبی طول مسیر را کوچکتر بودن طول مسیر
گراف از گراف تصادفی دانستهاند .عالوه بر این پارهای از تحقیقات
برای تشخیص جهان کوچک مقادیر این شاخص را با مطالعات پیشین
مقایسه کردهاند ( .)02مقدار شاخص جهان کوچک از معادله زیر
محاسبه شده است:
𝑚𝐶𝐶

نظریه جهان کوچک )Small World (SW

در سال  0269میلگرام با طراحی آزمایشی میانگین طول مسیر
شبکههای اجتماعی در ایاالت متحده آمریکا را تحلیل کرد .وی از
این آزمایش چنین نتیجه گرفت که میانگن فاصله زنجیره انسانی 6/8
است .در واقع وی قصد داشت تا نشان دهد که علیرغم گستردگی
اجتماع ،افراد با تعداد واسطه اندکی یکدیگر را میشناسند .این نظریه
در حوزههای مختلف که با شبکهها ارتباط دارند ،مثل فیزیک،
علمسنجی و  ،...مورد توجه قرار گرفت و به شش درجه جدایی ( Six
 )Degrees of Separationمعروف شد.
در سال  Watts 0229و  Strogatsنظریهای به نام
جهانکوچک ( )Small Worldمعرفی کردند که متشکل از
خوشههایی است که دارای ارتباطات محلی هستند و تعداد اندکی
ارتباطات سراسری وجود دارد که ارتباطات میان هر جفت از شبکه را
نزدیک میکند؛ در واقع در این نوع شبکهها خوشهگرایی باال و طول
مسیر کوتاه توامان وجود دارد .پیوندهای سراسری و میان خوشهای از

𝑟𝐶𝐶
𝑚𝐿𝑃 =SW
𝑟𝐿𝑃

یافته ها:
در دوره مورد بررسی از ایران  0284مدرک پزشکی ایران در
پایگاه  WoSنمایه شده است .میانگین رشد سالیانه حدود  09درصد
بوده که البته در سال انتهای دوره رشد منفی بوده است .این مدارک
توسط  6081مولف که در واقع  4204محقق یکتا هستند نگاشته شده
و بر این مبنا به صورت میانگین هر مدرک حدود  4/8مولف داشته
است .نمودار  0روند تولیدات علمی در دوره مورد بررسی را نشان
میدهد.
400
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نمودار  :0تعداد مدارک پزشکی ایران در دوره مورد بررسی به تفکیک سال
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نفر نگاشته شده و تنها شصت و سه مدرک حاصل همکاری نبوده که
حدودا معادل  4/6درصد مدارک را تشکیل میدهد.

نمودار  3توزیع تعداد مولفین پزشکی ایران در دوره مورد بررسی را
نشان میدهد .دیده میشود که بیشترین تعداد مدارک توسط چهار
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نمودار  :3توزیع تعداد مولفین مدارک پزشکی ایران 3114-3102

پزشکی کشور در این دوره وجود داشته که حدود  61درصد از محققین
کشور را تشکیل میدهد.
جدول  0مقادیر مربوط به طول مسیر ضریب خوشهگرایی و
شاخص جهان کوچک را برای بزرگترین جزء شبکه مورد بررسی و
گراف تصادفی متناظر نشان میدهد.

داده همکاری مولفین مدارک پزشکی کشور به شیوه کامادا-
کاوای و نمایش اجزا جداگانه ) (Separate Componentsبوسیله
پاژک ترسیم شد ،شکل  3نقشه همکاری علمی پزشکی کشور در
دوره مورد بررسی را نشان میدهد .چنانچه دیده میشود ،یک جز
اصلی (متشکل از  3890گره) به عنوان گروه اصلی فعالیت محققین

شکل  :3شبکه همکاری حوزه پزشکی ایران در بازه پنج سال 3114-3102
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جدول :0شاخصهای منتخب تحلیل شبکه اجتماعی بزرگترین جزء شبکه همکاری پزشکی ایران 3114-3102

گراف
بزرگترین جز ()3890
گراف تصادفی ()3890

ضریب خوشه گرایی
1/98
1/11396

طول مسیر
6/92
2/2

جدول  0نشان میدهد که ویژگیهای جهان کوچک یعنی
میانگین طول مسیر کوتاه و خوشه گرایی باال در شبکه وجود دارد،

جهان کوچک
062/93
-

بنابراین میتوان بیان کرد که در این شبکه ویژگی جهان کوچک دیده
میشود.

جدول :3مقایسه مقدار جهان کوچک ،نسبت طول مسیر و ضریب خوشه گرایی
به مقدار گرافهای تصادفی متناظر در تحقیق حاضر و برخی تحقیقات پیشین

تحقیق حاضر ()3890
اسالمی ()3419

نسبت ضریب خوشهگرایی به ضریب
خوشهگرایی گراف تصادفی متناظر
329/3
813

نسبت طول مسیر به طول مسیر
گراف تصادفی متناظر
0/96
3/86

بحث و نتیجه گیری
مشاهده شکل  0به صورت شهودی گویای عدم وجود نظریه
جهان کوچک در این شبکه است .چرا که به خوبی پیداست در میان
خوشههای یالهای سراسری که الزمه گردش دانش و اطالعات در
میان گروههای نسبتا هم سلیقه است وجود ندارد .البته بنا بر نظرات
فلمینگ و دیگران ( )09اغلب شبکههای اجتماعی شامل اجزای منفک
هستند .به همین منظور در اینجا بر جزء اصلی گراف که در شکل 3
نمایش داده شده و نزدیک به  61درصد شبکه را نیز پوشش میدهد
تمرکز شده و ویژگیهای آن از نظر تطابق با مدل جهان کوچک
بررسی میشود ،این روش توسط محققان پیشین نیز به کار رفته است
( .)03دورترین گرهها در این جزء ،آقایان فوالدی و مقدسی با فاصله
 09هستند.
بر مبنای جدول  3نسبت طول مسیر و ضریب خوشهگرایی گراف
حاضر به گراف تصادفی متناظر کمتر از مقدار شبکه اسالمی است به
این معنا که طول مسیر کوتاه به عنوان یک ویژگی جهان کوچک در
شبکه حاضر بهتر نمود یافته ،لیکن مقایسه نسبتهای ضریب
خوشهگرایی حاکی از آنست که خوشهگرایی کمتر از میزان مورد انتظار
در مقایسه با گراف اسالمی ( )06بوده است .مقایسه تعداد یالها در
این دو گراف به خوبی این دو واقعیت را آشکار میکند چرا که این
تعداد در گراف حاضر بیش از  3برابر گراف اسالمی ( )06است .به هر
حال نسبت باالی خوشه گرایی گراف حاضر به گراف تصادفی متناظر
و نیز میانگین طول مسیر کوتاه ( 6/92در  3890نفر) گواه وجود جهان
کوچک در این شبکه است .همچنین مقدار شاخص جهان کوچک در
قیاس با مقدار شبکه اسالمی ( )06شاهدی بر این مدعاست ،لیکن
میتوان چنین نتیجه گرفت که جهان کوچک در شبکه حاضر نمود
کمتری دارد.

مقدار جهان
کوچک
062/93
029/49

امروزه گردش اطالعات و ایدهها و تاثیرگذاری محققین بر یکدیگر
یکی از عوامل موثر بر توسعه علم تلقی شده و بر این مبنا سیاست
علم اهرم خود را در جهت ترغیب محققین به آن قرار داده است.
عالوه بر این همکاری محققین در تالیفات مختلف شبکهای به وجود
میآورد که ساختار آن از حیث بهرهوری کل شبکه میتواند حائز
اهمیت باشد .در این راستا خوشهگرایی باال به همراه وجود پیوندهای
سراسری میان محققین خوشههای مختلف سبب گردش اطالعات از
پارادایمهای مختلف را فراهم آورده که میتواند سبب نوآوریهای
بنیادی و نیز کارایی شبکه شود .بر این مبنا در این تحقیق سعی بر
آن بود تا با ترسیم نقشه همتالیفی علمی حوزه پزشکی کشور وضعیت
آن از نظر تطابق با نظریه جهان کوچک بررسی شود .آخرین دوره پنج
ساله ممکن انتخاب شد و روابط میان محققین ترسیم گردید .شبکه
شکل گرفته نشان میدهد که بیش از نیمی از محققین با یکدیگر
ارتباط داشته و تشکیل یک مولفه داده اند .بررسی نظریه جهان
کوچک در این شبکه گواه وجود آن لیکن نه در سطح باالست .این
نتیجه با نتایج آیامنیچی و دیگران ( )31و نیز  )2( Newmanسازگار
است .بر مبنای نتایج این تحقیق میتوان بیان نمود که اول باید
سیاستهای تقویت رابطه همکاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر
توسعه علمی میان محققین در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی توسعه یابد .سپس ،به منظور تقویت نظریه جهان کوچک
تدابیر الزم اندیشیده شود ،بعضی از این تدابیر میتواند شامل؛
شناسایی گرههای تاثیر گذار در خوشهها و ترغیب آنها برای همکاری
با گرههای اثر گذار سایر خوشهها ،شناسایی گرههای حساس که
ارتباطات میان آنها میتواند طول مسیر گراف را به صورت قابل
مالحظهای کاهش دهد و تشویق آنها برای برقراری ارتباط باشد.
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Abstract
Background and aim: Small World is one of the existing theories in the social
network analysis (SNA), which consists of clusters with local robust connections
and a few global connections and shortens the distance between both two nodes of
network. The aim of this study was to investigate the small world theory in coauthorship network of Iranian medicine.
Material and methods: This study was conducted using Bibliometrics and SNA
methods. Medicine word was surfed in WoS database only on Iran during 20092013 years. Finally, the status of this word was analyzed in terms of accordance to
small world theory by drawing the co-authorship map.
Findings: The results showed that more than half of researchers in this filed had
communicated with each other and shaped a component in which the path length
was 6.89 and the clustering coefficient was 0.85 and the index of Small World was
169.79, too.
Conclusion: The relatively short length of path, high coefficient of clustering and
also comparing the index of Small World with other researches indicates that there
is a Small World.
Keywords: Small World Theory, Scientific Collaboration, Medicine, Iran
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