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مقدمه
استتت تا فعالیتهای علمی -پژوهشتتی که به تولید اطالعات علمی منجر

همکاری و ارتباط علمی پژوهشگران با همتایان خود میباشد .با توجه به

می شوند ،در چند دهة اخیر بی شتر مطالعه و برر سی شوند .ایجاد ر شتهای

تولیدات علمی شیمی در سالهای گذشته ،رشته شیمی یکی از رشتههایی

به نام «علمستتنجی» در دهة هفتاد میالدی نیز مؤید همین نکته استتت

استتت که در آن تعداد مقاالت بابل توجهی به رشتتته تحریر در میآید .بر

( .)1در همین را ستا ،با راهکارهایی که در سالهای اخیر در زمینة پژوهش

ا سا

آمار پایگاه طالیه داران علم مو س سه اطالعات علمی ) (ISIطی

اتخاذ شده ا ست ،و ضعیت کمّی تولید علم در ایران بهبود یافته و شاهد

 18سال گذشته ،ایران در بین  39کشوری که در علم شیمی مقاالت مؤثر

جهش خوبی از نظر نرخ رشتتتد علمی بودهایم ،به طوری که براستتتا

دارند ،جایگاه بیست و هفتم را به خود اختصاص داده و کشورهای ترکیه،

جدیدترین اطالعات به دستتتت آمده از پایگاه  ، WoSمقاله هایی که از

پرتغال،یونان،مجار ستان و فنالند بعد از ایران به ترتیب در رتبههای  80تا

ایران در نمایهنامه های ا ستنادی به ثبت ر سیده به طور پیاپی در  18سال

 98برار گرفتهاند .پایگاه استتتنادی تامستتون رویترز درستتال  8818تعداد

اخیر ر شد دا شته ا ست .امروزه ،میزان تولیدات علمی پژوه شگران در

مقاالت متخصصان علم شیمی ایران را  4479مقاله به ثبت رسانیده است

پایگاه های اطالعاتی معتبر بین المللی ،نظیر  WoSبه عنوان یکی از

که  8/98در صد از کل تولید علم این ر شته در جهان مح سوب می شود،

های مهم به منظور ارزیابی و رتبه بندی افراد ،ستتتازمانها،

که ایران در این سال رتبه سیزدهم تولید علم ر شته شیمی در جهان و

شتتتاخ

کشورها ،نشریات و ...مورد توجه است .لذا ،حوزه علم سنجی بر اسا
شتتتاخ

رتبه اول را در منطقه به د ست آورده ا ست .جالب ا ست بدانیم ک شورهای

های کمی و کیفی به بررستتتی ،ارزیابی ،و رتبهبندی تولید

تو سعه یافتهای نظیر له ستان ،تایوان ،ا سترالیا ،برزیل ،سوئیس و هلند به

کن ند گان اطال عات علمی می پردازد .دراین راب طه به عنوان م ثال در

ترتیب رتبه  14تا  13تولید علم شیمی را در د ست دارند .این آمار و اربام

هرکشور میزان مشارکت و سهم دانشگاهها و موسسات را در تولید علم

حاکی از جایگاه و ابتدار علمی کشتتور در حوزه شتتیمی استتت .با توجه به

میکنند .همچنین ،برر سی همتالیفی و م شارکت در نگارش

موارد یاد شده حوزه شیمی یکی از حوزه های پر اهمیت علم می باشد که

م شخ
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اهمیت تولید اطالعات علمی و نقش آن در توسعة پایدار موجب شده

مقاالت در ستتتطي بینالمللی ،از جمله شتتتاخ های ارزیابی میزان
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در ایران نیزجایگاه باالیی دارد ،در این راستا حوزه شیمی دانشگاه یزد نیز

مطالعهای به بررسی اشکال همکاری علمی حوزه محاسبات اجتماعی با

که با دارا بودن نویستتندگانی همچون مظلوم با  188مقاله ،که در ستتال

استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که

 1931هجری شم سی به عنوان ا ستاد نمونه ک شوری برگزیده شد ،برار

همکاری علمی در بین محققان و مؤسسات این حوزه رواج داشته و در

دارد .ب نابراین در این پژوهش به بررستتتی هم کاری های علمی م یان

سطي مؤسسهای یا فردی بهرهوری علمی نسبتاً مؤثر بوده و همکاران

نویسندگان این حوزه از دانشگاه یزد پرداخته شده است .همکاری علمی

فعال ،اغلب انتقال دهندگان دانش بودند (.)7

با ا ستفاده از تحلیل الگوهای همنوی سندگی مقاالت و نیز با ا ستفاده از

مواد و روشها

تحلیل شتتبکههای اجتماعی بابل بررستتی استتت .بر اثر همکاریهای
همنویستتتندگی شتتتکل میگیردکه نقطه شتتترو تحلیل الگوهای

شبکه همنویسندگی پژوهشگران با استفاده از شاخ های تحلیل

همنویسندگی است ( .)8در شبکهی همنویسندگی دو نویسنده همکار با

شبکههای اجتماعی انجام شده است و از روش تحلیل شبکه به منظور

هم پیوند دارند و اگر ببالً مقالههایی را با هم نو شتهاند ،میتوان گفت

مصورسازی شبکههای همنویسندگی استفاده کرده است .به طور مثال با

آنان با هم ارتباط علمی دارند .مطالعه چنین شبکههایی نگر شی را از

استفاده از سنجهای چون دسترسی به مرکزیت )(Reach centrality

درون ستتاختار اجتماعی جوامع پژوهشتتی فراهم مینماید  .به عبارت

میبایست به این پرسش پاسخ داده شود که یک گروه چند بار با یک بدم،

دیگر ،آ شکار می سازد کدام نوی سندگان همکار در فرایند ارتباطات در

چند بار با دو بدم ،چند بار با سه بدم و الی آخر بابل دستر

است .نتایج

شبکه دارای نقش مرکزی میبا شند .بنابراین تعیین و ضعیت مقاالت

حاصل از پژوهش ،الگوهای نامرئی تعامالت بین نویسندگان را برای

نوی سندگان ایرانی در پایگاه اطالعاتی  WoSدر حوزه شیمی دان شگاه

شناسایی گروههای مهم به منظور تسهیل همکاری مؤثرتر میان آنها،

یزد از جنبه های نگارش مقاله به صتتورت همنویستتندگی و همکاری

نمایان میسازد و در این پژوهش از تحلیل شبکه اجتماعی برای بدست

پژوه شگران این حوزه از مهمترین اهداف پژوهش حا ضر ا ست .اولین

آوردن درکی از گرهها در پژوهشگران حوزه شیمی استفاده گردیده است.

مطالعه ثبت شتتده درباره ش تبکههای همنویستتندگی را میتوان به جوامع

نرم افزار های مورد استفاده در پژوهش شامل  SPSSو Ravar-matrix

) ، (Erdősیعنی فاصتتله

است .همچنین برای تحلیل دادهها از نرم افزار  Ucinetو بسته مکمل

در ستتال 1393نستتبت

آن یعنی  Net drawاستفاده گردیده است .نرم افزار  Ucinetیکی از

دادهاند ( . )9عصاره و باجی در پژوهش خود به تحلیل شبکه همنویسندگی

کاملترین و کاربردیترین نرمافزارهای تحلیل شبکههای اجتماعی

حوزه علوم اعصتتاب ایران در پایگاه وب آو ستتاینس پرداختند .نتایج آنان

محسوب میشود.

ریاضتتی نستتبت داد ،زیرا مفهوم عدد اردو
همکاری را به ریاضتتیدان مشتتهور پائول اردو

نشان داد که انسجام شبکه همنویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران8/48

جامعة آماری پژوهش حاضر کل مقالههای علمی گروه شیمی دانشگاه

است ( .)4نتایج پژوهش حریری و نیکزاد در رابطه با شبکه همنویسندگی

یزد ،نمایه شده در پایگاه  WoSاست .با جستجو در پایگاه مربوطه در

در حوزههای کتابداری ،ابت صاد ،و روان شنا سی و مدیریت ایران نیز ن شان

بخش جستجوی پیشرفته ابتدا کشور ایران و سپس دانشگاه یزد انتخاب

داد که ان سجام شبکه ر شته مدیریت  ،8/88ر شته روان شنا سی با میزان

شد .در بسمت حوزه موضوعی ،حوزه شیمی و کلیه مقاالت با محدوده

ان سجام  ،8/814ر شته کتابداری  8/813و ر شته ابت صاد  8/810میبا شد

زمانی از سال  1337تا  8819انتخاب گردید .و تمام تجزیه و تحلیلهای

(.)5

پژوهش بر روی این نتیجه جستجو صورت گرفته است .تعداد  489مقاله

همنویسندگی پژوهشگران علوم اجتماعی در ترکیه پرداختند .دادههای

پژوهش در تاریخ  5آذر 1938از پایگاه اطالعاتی استخراج شده است.

مورد نیاز را از پایگاه  SSCIو پایگاه  ULAKBIMاستخراج و از نرم

اطالعات مربوط به مقاالت بازیابی شده با فرمت tab delimitedدر نرم

افزار  pajekبرای تحلیل شبکههای همنویسندگی استفاده نمودند .نتایج

افزار اکسل ذخیره شدند .سپس ،دادههای مربوط به نویسندگان به روش

پژوهش نشان داد که شبکههای همنویسندگی به طور گسترده از

دستی استخراج شد.

گروههای مجزا تشکیل شده است و اشتراك کمی بین این دو پایگاه

برای فراخوانی دادهها در نرم افزار ماتریس سازی ،میبایست دادهها

وجود دارد ،که این امر فرصت اشاعه دانش خیلی اندکی را فراهم میکند.

در یک فایل  notepadذخیره میشد ،پس از این مرحله دادهها در فایل

نتایج آنان نشان داد که انسجام در پایگاه  SSCIبرابر با  8/8819و پایگاه

اکسل فراخوانی شده و پس از انجام ویرایشهای الزم به منظور ترسیم

 ULAKBIMبرابر 8/889میباشد ( Wang .)9و همکاران طی

خوشهبندی سلسله مراتبی وارد نرم افزار  SPSSشد.
05
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 Gossart C & zman Mدر پژوهش خود به بررسی شبکههای

طی سالهای  8819-1337شناسایی شد .الزم به ذکر است که دادههای
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علمی که بین پژوهشتتتگران در یک حوزه به وجود میآید ،شتتتبکهی

روششناسی پژوهش حاضر علم سنجی است .و از طریق تحلیل

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(2):49-57
Deghani F, Mohammadi M

یافتهها

و دادفرنیا و حاج شعبانی  10نفر را به شبکه اصلی متصل میکنند .جعفری

همانگونه که در نقشه  1مشاهده میشود ،شبکه همنویسندگی این

و تمدن نیز باعث متصل شدن  3گره به شبکه اصلی شدهاند .همچنین

حوزه از دو هسته کوچک دوتایی و پنج تایی ،و یک هسته بزرگ که 949

نمازیان و  Michelle L. Cooteباعث شده است که شبکه نورباال از

گره دارد ،تشکیل شده است .اندازه یک شبکه اجتماعی بوسیله تعداد

شبکه اصلی جدا نشود.

میشود .شاخصی که از احتمال تعامل بین گرهها

اگر در شتتبکه اصتتلی دادفرنیا ،حاج شتتعبانی و تمدن برداشتتته شتتود،

گرههای آن مشخ

است ،هر چه شبکه بزرگتر باشد ،احتمال تعامل بین هم نویسندهها بیشتر

شبکه از هم گ س سته می شود .و این ن شان اهمیت و نفوذ نقش آنها در

است .هستههای کوچکتر نشاندهنده آن است که نویسندگان در

شبکه میبا شد .همچنین م شاهده می شود ب سیاری از افرادی که با حاج

گروههای کوچکتری به همنویسندگی پرداختهاند .نویسندگان با نامهای

شعبانی همکاری دا شته اند با دادفرنیا نیز همکاری دا شتهاند .این موارد،

مظلوم ،زار  ،دادفرنیا و میرجلیلی بیشترین تولیدات همنویسندگی را داشتند.

نویسندگانی هستند که گسست های ساختاری ) (Structural holeرا

نکته بابل توجه در این شبکه ،نقش و اهمیت ،واسطهها است .در

پرکرده اند و باعث شدهاند چند شبکه منسجم از شبکه اصلی جدا نشود
و به صورت یک شبکه تقریباً بزرگ درآید.

مؤلفه اصلی شبکه سه نویسنده کریمی ،اکبری سا (اکبری) ،تمدن ،بربانی

همانگونه که از نق شه م شخ

وابعی و زار باعث حفظ ارتباطهای شبکه هسته شدهاند .زلفیگل و بربانی

ا ست این شبکه از ان سجام باالیی

وابعی نقش زیادی در وصل کردن دهقانی به شبکه اصلی دارند زیرا شبکه

برخوردار است و ارتباطهای زیادی بین نویسندگان این حوزه وجود دارد.

دهقانی را به بقیه شبکه وصل میکند .دو نویسنده کریمی و تمدن نیز در

اگر در شبکه ،سه نوی سنده مظلوم،زار و بنویدی بردا شته شود ،باز تمام

این میان نقش واسطهای زیادی دارند ،به طوری که کریمی ده نفر را به

گره ها می ماند که برخی ازآنها ارتباطشتتتان پابرجاستتتت و پیوندها بطع

شبکه وصل میکند .اگر دو نویسنده اکبری سا (اکبری) و زلفیگل برداشته

نمی شود یعنی کسانی موفق بودند که اگر از آنها صرفنظر شود باز شبکه

شوند ،شبکهای جدا از شبکه اصلی ساخته میشود که نسبتا بزرگ میباشد.

اتصال خود را حفظ میکند.
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نقشه  .9ترسیم همنویسندگی پژوهشگران حوزه شیمی دانشگاه یزد

شبکهها انجام میگیرد .چگالی یک شبکه ،یکی از مقیا های محاسبه

شود و حفرههای کمی در شبکه وجود داشته باشد ،میتوان آن شبکه را

میزان ان سجام یک شبکه ا ست که معموالً عددی بین صفر و  1ا ست

شتتبکهای منستتجم در نظر گرفت .بررستتی چگالی شتتبکه همتألیفی

که با استفاده از نرمافزار  Ucinetمیتوان آن را استخراج کرد .چگالی

نویستتندگان نشتتان میدهد که چگالی یا به عبارتی انستتجام شتتبکه که

شتتبکه را میتوان مجموعههایی از روابط تعریف کرد که گرهها را به

معادل  8/8800است ،پایین میباشد .شبکه گسسته یا پراکنده ،شبکهای

یکدیگر متصل میکند و شبکه را از گسستگی باز میدارند .اگر هر یک

است که اتصال بین لینک ها در یک گراف،کم باشد یا به عبارت دیگر
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برر سی ان سجام شبکههای ایجاد شده ،از طریق محا سبه چگالی

از گرههای شبکه توسط تعداد زیادی یال(خط) به گرههای دیگر متصل
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تعداد خطوط یا لینکها متناظر یا کمتر از تعداد رئو

باشتتد .شتتبکه

های مرکزیت)درجه ،بینابینی ،نزدیکی و بردارویژه( مورد

و شتتتاخ

پیوسته شبکهای است که تعداد خطوط یا لینکها در یک گراف بیشتر از

بررستتی برار گرفت و برترین نویستتندگان در هر یک ازشتتاخ های

با شد .یکی دیگر از اهداف پژوهش حا ضر برر سی عملکرد

تولید و

تعداد رئو

فردی پژوهشگران حوزه شیمی دانشگاه یزد است .بر این اسا
هر یک از نویسندگان دارای مقاله براسا

مذکور در جدول  1معرفی شدهاند .بر این اسا

یا تعداد مقاالت منتشر شده پر تولیدترین نویسندگان عبارتند از :مظلوم،

عملکرد

تولید )تعداد مقاالت(

شاخ

از نظر شاخ

زار  ،میرجلیلی ،حاج شعبانی و دادفرنیا.

جدول  .9میزان سنجه های مرکزیت
بینابینی

درجه

بردارویژه

نزدیکی

مظلوم

874

مظلوم

89330/74

مظلوم

زار

149

میرجلیلی

18575/94

میرجلیلی

 18/098بیت اللهی 8/893

3999/58

بامنیری

8/173

 148حاج شعبانی

میرجلیلی
دادفرنیا

زار

187

18/713

زار

 7379/895حاج شعبانی 18/903

حاج شعبانی 117

جعفری

7448/890

188

بامنیری

9081/378

بیت اللهی

11/173

مظلوم

8/009

بنویدی

18/903

"سنجههای مرکزیت" انوا مختلفی دارند که مهمترین آنها"مرکزیت

بینابینی به طور خالصه عبارت است از تعداد افرادی در شبکه که یک

(Closeness

بطور غیر مستقیم از طریق خطوط مستقیم آنها متصل شده است.

درجهای

)"،"(Degreeمرکزیت

نزدیکی

شخ

و"مرکزیت بردار ویژه ) (Eigenvector Centralityاست .درباره

میرجلیلی ،و حاج شعبانی باالترین رتبه ها را به خود اختصاص دادهاند.

اصطالح"مرکزیت درجه ای" باید گفت که دریک شبکه ،رئوسی که دارای

بنابراین در این پژوهش ،نویسندگان دارای مرکزیت بینابینی باال،

بیشترین خطوط هستند از باالترین مرکزیت درجهای نیز برخوردارند و به

نویسندگانی هستند که دراین شبکه بین تعداد زیادی از کوتاهترین فاصلهها

آنها رئو

دارای مرکزیت درجه ای باال میگویند" .مرکزیت بردار ویژه"

برار گرفتهاند (جدول .)8

بر این اصل بنا نهاده شده است که همه خطوط شبکه دارای ارزشهای
یکسان نیستند ،بلکه خطوطی که با رئو

تأثیرگذار شبکه پیوند دارند به

نسبت سایر خطوط از ارزش باالتری برخوردارند .بنابراین رئو
ویژه باالتر ،رئوسی هستند که با رئو

جدول  .6آمارتحلیلی مربوط به مرکزیت بینابینی

با مقادیر
میانگین

911/909

تأثیرگذار پیوند بربرار کردهاند (.)0

در این پژوهش منظور از مرکزیت بردار ویژه ،نویسندگانی است که با

انحراف استاندارد

704/1081

مقالههای تاثیرگذار در شبکه ،پیوند بربرار ساختهاند.

جمع

194894

واریانس

9849484

در این پژوهش ،نویسندگانی دارای مرکزیت بینابینی باال نویسندگانی
گرفتهاند .مرکزیت رتبه (درجه) به تعداد پیوندهای داده شده یا خارج شده

حدابل

8

از یک گره در یک شبکه اشاره دارد ( .)3این سنجه به موبعیت افراد در

حداکثر

74/89330

یک شبکه مربوط میباشد .براسا

این شاخ

تعداد نویسندگان

یا تعداد همتألیفی هر

081/94499

958

یک از پژوهشگران میتوان بیان کرد که نویسندگان با نامهای مظلوم،
زار و میرجلیلی در رتبههای اول تا سوم برار دارند .مرکزیت بینابینی،

مرکزیت نزدیکی ،فاصتتتله یک فرد با کلیه افراد دیگر در شتتتبکه را

نقطهای است که بینابین بسیاری از جفت نقاط دیگر باشد .در وابع نقاطی

می سنجد ،هر چه یک فرد به دیگران نزدیکتر باشد ،آن فرد برگزیدهتر و

واسطهای هستند که راههای ارتباطی نقاط دیگر از آنها میگذرد .مرکزیت

مشتتهورتر استتت .افرادی با نمرات نزدیکی باال ،احتماال اطالعات را خیلی
05
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هستند که در این شبکه بین تعداد زیادی از کوتاهترین فاصلهها برار
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)" ،"Centralityمرکزیت بینابینی )"(Betweenness Centrality

نتایج حاصل از تحلیل مرکزیت بینابینی دراین شبکه نشان داد که مظلوم،

Caspian Journal of Scientometrics. 2014; 1(2):49-57
Deghani F, Mohammadi M

ستتتریعتر از دیگران دریافت میکنند ،به خاطر اینکه میانجیهای کمتری

خود شان مهم میبا شد و هم پیوندهایی که به پیوندهای آنها و صل شده

فاصله Geodesic

اند در ارتباط هستتتتنند مهم می باشتتتد و بر بدرت نفوذ آن گره ها مؤثر

بین آنها وجود دارد .سنجه مرکزیت نزدیکی بر اسا

میبا شد .در بین اع ضای هیئت علمی دان شگاه یزد ک سانی که بی شترین

محاسبه میشود.
این ستتنجه مقدار فاصتتله یک گره از ستتایر گرهها را اندازهگیری می

همکاری را در شتتتبکه داخل با هم داشتتتتند ،مظلوم رتبه اول را به خود

کند .نتایج حاصل از تحلیل مرکزیت نزدیکی نشان داد که مظلوم با میزان

اختصتتتاص داده و در رتبه دوم جعفری برار دارد ،و این نشتتتانه با اهمیت

مرکزیت نزدیکی  ،11/173میرجلیلی با میزان مرکزیت نزدیکی ،18/098

بودن نقش مظلوم در شتتبکه اعضتتای هیئت علمی میباشتتد ،اما کمترین

بامنیری با میزان مرکزیت نزدیکی  ،18/713حاج شعبانی و بنویدی هردو

همکاری داخلی هم ازآن دهقانی ،محمدی و کمالوند است.
در رابطه با دسترسی به مرکزیت ) ،(Reach centralityمظلوم،

با میزان مرکزیت نزدیکی ،18/903رتبه اول تا پنجم را به خود اخت صاص

میرجلیلی ،زار  ،حاج شعبانی ،بامنیری و بنویدی ازجمله کسانی هستند که

دادهاند( .طبق جدول  1و )9

با کمترین گام بیشترین نویسندگان بابل دستر
جدول  .9آمارتحلیلی مربوط به مرکزیت نزدیکی

هستند .به طور مثال در

گروه با مرکزیت مظلوم با یک بدم ( )8/80نویسندگان بابل دستر

نویسندگان

هستند .اما نویسندهای مانند کمالوند و محسن کرمی جزء نویسندگان
ضعیف هستند ،یعنی ارتباط خیلی کم ،یا حتی میتوان گفت هیچ ارتباطی
با اکثریت نویسندگان ندارند.

حدابل

8/807

میانگین

3/539

یکی از علل ضعیف بودن آنها جدا بودن شبکه آنها از شبکه اصلی

حداکثر

11/173

است .در پاسخ به این سؤال که آیا رابطهای بین فراوانی گرههای شبکه با

مجمو

9957/489

انحراف معیار

1/930

واریانس

1/354

نسبت باالیی دارند .مثال مشهدی زاده با فروانی  188 ،19پیوند دارد .و

101/950

دهقانی با فراوانی  78 ،5پیوند دارد .و کبیری با فراوانی  49 ،9پیوند دارد،

958

اما در رابطه با ارتباط بین رتبه و فراوانی (تعداد همکاری) رابطه خطی وجود

تعداد نویسندگان

که نویسندگانی که فراوانی باالیی دارند ،پیوندهای باالیی هم دارند ،اما در
بین نویسندگان کسانی نیز هستند که با وجود فراوانی کم ،پیوندهای به

دارد .طبق نقشه  ،8از لحاظ ساختاری نیز میتوان نتیجه گرفت آنهایی که
مرکزیت بردار ویژه یکی دیگر از سنجه های مرکزیت میبا شد و بر

در مرکز هستند ،مرکزیت نزدیکی باالیی دارند ،یعنی هرچه به مرکز هسته

این ایده پیشنهاد شده است که مرکزیت یک گره خاص نمیتواند

بزرگ (شبکه اصلی) نزدیک میشویم گرههایی وجود دارند که از مرکزیت

مجزا از مرکزیت دیگر گرههایی که به آن مت صل شده ا ست ،تخمین زده

نزدیکی باالیی برخوردارند و بالعکس ،هرچه به دیواره یا حاشیه شبکه می-

این ا صل که ارتباط به گرههای

رسیم مرکزیت نزدیکی گرهها نیز پایین میآید .بنابراین ،با مرکزیت نزدیکی

با نمره باال در نمرات یک گره خاص نسبت به ارتباط (اتصال) به گرههای

باال از مرکزیت درجه باالیی نیز برخوردارند ( 98درصد رابطه ندارند اما 78

با نمره پایین مشارکت بیشتری دارد ،اختصاص داده میشود (.)18

درصد رابطه بین مرکزیت نزدیکی و درجه وجود دارد) .یعنی یک رابطه

اسا

شود .نمرات مرکزیت به گرهها ،برا سا

بامیزان  ،8/009بیت اللهی با  ،8/893زار با  8/173مرکزیت بردار ویژه

حاج شعبانی کسانی هستند که تولید علم آنها نیز باالتر است .طبق نقشه

در رتبه های اول تا سوم برار گرفتهاند .در ارزش بدرت همسایگی ما باید

 8کسانی که داخل شبکه هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه یزد (شبکه

ببینیم که یک عامل خودش چقدر پیوند دریافت کرده استتتت و همچنین

داخلی) نبودند اما مرکزیت درجه باالیی دارند ،میتوان مشاهده کرد که آنها

هم سایگانش چقدر پیوند دریافت کردهاند .ممکن ا ست دو عامل از لحاظ

ارتباط خوبی با شبکه داخلی داشتند .به طور مثال ،منیری با مظلوم،

دریافت پیوند مانند هم باشتتند ،اما همستتایگان یکی نستتبت به دیگری

میرجلیلی ،وفا زاده ،کریمی و امراللهی همکاری داشته و بیت اللهی با

پیوندهای بیشتتتتری داشتتتته باشتتتد .در این شتتتبکه مظلوم و بیت اللهی

عبداللهی ،بنویدی ،زار  ،مظلوم و میرجلیلی همکاری داشته است .همچنین

هم سایگانی دا شته که با هم همکاری بوی دا شتند ،یعنی هم پیوندهای

نعیمی با مظلوم ،بنویدی ،زار و میرجلیلی همکاری داشتهاند.
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نتایج حاصل از تحلیل رتبه مرکزیت بردار ویژه نشان میدهد ،مظلوم

مستقیم بین آنها میباشد .به طور مثال ،مظلوم ،میرجلیلی ،زار  ،دادفرنیا،
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ابلیدسی

مرکزیت فرد و فراوانی مقاله شخ

وجود دارد یا نه؟ میتوان بیان کرد
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نقشه  .6نویسندگان با درجه مرکزیت باال

مطابق یافتهها ،با توجه به تراکم شبکه همنویسندگی گروه شیمی

باالتر میباشد .در پژوهش عصاره ،صراطی و خادمی درجه تراکم شبکه

دانشگاه یزد که چگالی شبکه همنویسندگی معادل  8/8800بدست آمد ،به

همنویسندگی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه

طور کلی وضعیت تولید اطالعات علمی و شبکه همنویسندگی اعضای

8/804 WoSبدست آمد که نشان از انسجام پایین شبکه بود ( .)19و

هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه یزد در پایگاه  WoSاز ابتدای سال1337

نویسندگان ارتباطات اندکی با یکدیگر بربرار کردهاند.

همنویسندگی اعضای هیئت علمی شیمی دانشگاه یزد ارتباطهای نسبتاً

منسجم ،پیچیده و حفرههای ساختاری بیشتر باشد( ،به طور مثال:

زیادی وجود ندارد ،شبکه همنویسندگی آنها از انسجام باالیی برخوردار

نویسندگانی مانند مظلوم و زار ) بهرهوری فرد نیز بیشتر خواهد بود و

نیست ،و در مقایسه با پژوهش اسدی و دیگران ،که در رابطه با شبکههای

افرادی که از راهبردهای ایزوله ،دوتایی و مستقل استفاده کرده بودند

هم نویسندگی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در بین سالهای

(همانند کمالوند و محمدی) ،میانگین تولیدات علمی پایینتری داشتند و

 8885تا  8818انجام گرفت و چگالی (تراکم) همنویسندگی در سه موضو

باید این پژوهشگران مبادرت به تشکیل تیمهای پژوهشی نمایند و آثار

شیمی تجزیه ،پلیمر ،و شیمی آلی به ترتیب  8/8751 ،8/8003و 8/87858

خود را به صورت گروهی متشکل از افرادی که هر کدام بتوانند به عنوان

بود ( ،)18نشان از تراکم پایین شبکه همتالیفی گروه شیمی دانشگاه یزد

عضوی از گروه ،ارتباطهای بین این گروه را افزایش دهند تا شبکههای

دارد .در مقایسه با سایر حوزههای موضوعی ،از ببیل ،پژوهش باجی و

اجتماعی که بین این افراد صورت میگیرد منسجمتر گردد و هر چه

عصاره ،در مورد شبکة همنویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با تراکم

شبکه بین پژوهشگران در شبکه اجتماعی آن حوزه منسجمتر گردد ،بهره-

 ،8/48نشان از انسجام باالی شبکه مذکور دارد ( .)4در مقایسه با پژوهش

وری آن افراد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

حریری و نیکزاد ،که نشان داد انسجام شبکه همنویسندگی نویسندگان

راهبردهایی که باعث افزایش انسجام در شبکه هستند ،موجب

ایرانی در پایگاه تامسون رویترز در رشتههای روانشناسی ،مدیریت و

افزایش بهرهوری میشوند ،چون ارتباطهای زیادی بین آنها وجود دارد و

ابتصاد به ترتیب برابر با 8/88 ،8/814و  8/810میباشد ( )5نیز ،بیانگر

این ارتباطهای زیاد حاصل همکاری در پژوهشهای مختلف است که به

این است که میانگین انسجام در شبکه همنویسندگی این پژوهشگران از

صورت گروهی بین تیمهای پژوهشی صورت گرفته است که تواناییها

میانگین شبکه همنویسندگی اعضای هیئت علمی شیمی دانشگاه یزد

و امکاناتشان را به اشتراك گذاشته و تقسیم کار بین آنها به وجود آمده
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که افزایش بهرهوری افراد را در پی داشته است .در این پژوهش با توجه

توجه بیشتری به این امر داشته باشند و زمینههای الزم را برای رشد این

به اینکه نویسنده با نام مظلوم دارای بیشترین تولید علمی در عرصه خودش

نو مشارکتها فراهم کنند.

میباشد ،در تمامی این مباحث نقش برجستهای در شبکه دارد و نویسندهای

برای افزایش تولیدات علمی ،امکان تبادل علمی بین دانشگاه های

موفق میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت فراوانی میتواند عاملی مؤثر

داخل و خارج برای استفاده از تجربیات یکدیگر ،برگزاری دورههای

در خوب ایفا کردن نقش فرد باشد .نتیجه مهم دیگر این است که با باال

آموزشی شیوههای نگارش مقاالت علمی و آشنایی با پایگاههای اطالعاتی

رفتن میزان همنویسندگی ،تولیدات علم نیز باال میرود و شبکه اعضای

به طور منظم ،فراهم کردن امکاناتی برای افزایش آشنایی دانشجویان با

هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه یزد نیز از این مزیت برخوردار است.

زبانهای خارجی ،انجام مستمر پژوهشهای علمسنجی برای شناخت
بیشتر از روند تولیدات علمی در دانشگاه نقش تعیینکنندهای دارد .از

فواید مشتتارکت علمی در ستتطي ملی و بین المللی ،همواره میان
دان شمندان و سیا ستگزاران علمی مورد بحث و مناظره بوده و مو ضو

آنجایی که به نظر میرسد الگوهای متفاوتی در همنویسندگیدر حوزههای

پژوهشی مهمی را در حوزه علم سنجی و مطالعات کمّی علوم و فناوری

مختلف علوم وجود دارد ،پیشنهاد میشود برای شناخت دبیقتر این

به خود اختصتتاص داده استتت .بنابراین باتوجه به اهمیت شتتکلگیری

الگوها ،پژوهشهای مستقلی به تفکیک حوزههای موضوعی در میان

همکاریها در سطي ملی و بینالمللی ،سیاستگزاران علم کشور بایستی

تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی انجام شود.
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Abstract

1. MSc, scientometric, Yazd

Background and aim: The aim of this study was to determine the coauthorship condition of chemistry researchers in University of Yazd in
Web of Science database.
Material and methods: This scientometric study was performed to
visualize the co-authorship networks. For data description, Spss and
Ravar- matrix software were used and Ucinet and Net draw software
were applied to analyze the data.
Findings: The density of co-authorship network was 0.0288 and the
results showed that researchers who had high frequency had strong
correlations among the faculty members of Yazd University, too.
Conclusion: In general, It can be concluded that there are no many
connections between relationships that constitute co-authorship
network among faculty members of Yazd University and there is not a
high coherence among their co-authorship networks.
Keywords: Scientometric, Yazd University, co-authorship, Chemistry,

University, Yazd, Iran.
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