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چکیده
سابقه و هدف :شبکه هم نویسندگی دانشمندان ،الگویی از شبکههای پیچیده و در حال توسعه را نمایش میدهد.
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل ساختار قدرت در شبکه همنویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران بر مبنای
سنجه مرکزیت میباشد.
مواد و روشها :این پژوهش با استفاده از روش تحلیل شبکهای صورت گرفته است .جامعه پژوهش حاضر کلیه

 .0گروه علم اطالعات و دانش شناسی،

نویسندگان ایرانی هستند که در یکی از  7مجله علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاه  ISIمقاله منتشر کردهاند.

دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

گردآوری داده ها در دو مرحله انجام شد  .مرحله اول با دسترسی الکترونیکی به مقاالت و در مرحله دوم برای گردآوری

 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی،
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3گروه علم اطالعات و دانش شناسی،

نظرات نویسندگان دارای نقش مرکزیت ،از پرسشنامه استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،همدان ،ایران .یافتهها :یافتههای پژوهش نشا ن داد که بین متغیرهای پیش بین مرکزیت رتبه ،بتا ،بردار ویژه و نزدیکی با متغیر
مالک بهرهوری ،در سطح  0/000رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین
و مثبت میباشد .یعنی هر چه متغیرهای پیشبین بهبود یابد میزان بهرهوری آزمودنیها نیز بهبود مییابد .همچنین

تهران ،مینی سیتی ،خیابان نخل ،دانشگاه مهمترین معیارهای انتخاب همکار پژوهشی از دیگاه پژوهشگران دارای نقش مرکزیت عبارت بودند از :هم تخصص
پیام نور ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی .بودن ،تیم پژوهشی برتر ،داشتن علم الزم ،مقبولیت سیاسی ،فرهنگی و علمی.
نتیجهگیری :شبکه هم نویسندگی مجلههای مورد بررسی ،دارای مرکزیت پایین بوده و بین نویسندگان ارتباط کمی
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fsohieli@gmail.com

برقرار بود .همچنین نویسندگانی که باالترین نمره مرکزیت را به دست آوردند امکان دسترسی سریع به سایر نویسندگان
و منابع حاضر در شبکه را دارند و به عنوان نویسندگان گروه پرقدرت مطرح هستند.
واژگان کلیدی :مرکزیت ،هم نویسندگی ،همکاری علمی ،شبکه هم نویسندگی ،علوم پزشکی ایران
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علم محصول کنجکاوی ،تفکر ،تعقل ،خرد و تجربه فردی و
گروهی است و تمام ملتهای جهان در تولید آن نقش دارند .علم را
از بُعد تولید میتوان به دو دسته تقسیم کرد :تولید علمی فردی و تولید
علمی گروهی .تولید علمی گروهی به معنای همکاری افراد مناسب،
در زمان مناسب ،برای انجام کار علمی مناسب است که موجب
افزایش نوآوری ،خالقیت ،پیشرفت و ترقی گروه میشود .این امر
مستلزم ارتباط مداوم ،متقابل و نزدیک بین اعضای گروه است (.)0
در این بین همکاری علمی پدیدهی پیچیدهای است ،که اشتراک
توانمندیها و تولید دانش علمی جدید را بهبود میبخشد .همکاری
علمی با افزایش پیچیدگی دانش و به واسطه افزایش تقاضا برای
تخصصی شدن بیشتر و مهارتهای بین رشتهای در پژوهش ایجاد
شده است .همکاری علمی پدیدهای است که بوسیله انواع مختلفی از

تعامالت که ارتباطات ،اشتراک تواناییها و تولید دانش علمی را بهبود
میبخشد ،مشخص میگردد ( .)2همکاری علمی به پژوهشگران
فرصت میدهد تا قابلیتها و تواناییهای رشتههای مختلف علمی
پژوهشی را با هم ترکیب کنند ،امری که انجام آن به صورت انفرادی
امکان پذیر نیست .همکاری علمی با استفاده از تحلیل الگوهای
همنویسندگی در مقالههای منتشر شده و نیز با استفاده از تحلیل
شبکههای اجتماعی قابل بررسی است .هدف پژوهشگران در همکاری
علمی بررسی ،تفسیر و بازبینی دانش جهانی است .گروهی از
دانشمندان که با هم کار میکنند ،شبکهای اجتماعی را شکل میدهند.
همکاری علمی ممکن است برای تولید پیشنهاد مالی ،همنویسندگی
در خلق یک اثر علمی اغلب برای اجرای پژوهشهای بین رشتهای
استفاده میشود و پژوهشهای بین رشتهای هدفشان این است که
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نقاط قوت رشتههای متعددی را برای ایجاد رشتهای جدید با هم
ترکیب کنند .دانشمندانی که در شبکههای همکاری علمی قرار می-
گیرند ،ایدههایشان را به اشتراک میگذارند ،از فنون و روشهای
مشابهی برای استخراج و تحلیل داده استفاده میکنند و به عبارت
دیگر بر کارهای یکدیگر تأثیر میگذارند .بر اثر همکاریهای علمی
که بین پژوهشگران در یک حوزه به وجود میآید ،شبکهی
همنویسندگی شکل میگیرد ( .)3ارتباطهایی که بین نویسندگان
مختلف در یک یا چند مقاله برقرار میگردد ،منجر به ایجاد یک شبکه
همنویسندگی میگردد .یک شبکه همنویسندگی ،نگاشتی از گرههای
مشترک یا ارتباطات بین هم نویسندههای درون یک جامعه پژوهشی
است .دو نویسنده همکار با هم پیوند دارند و اگر قبالً مقالهای را با
هم نوشتهاند؛ میتوان گفت آنان با هم ارتباط علمی دارند (.)4
شبکههای همنویسندگی بر اساس سنجههای مختلفی مورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرند ،یکی از مفیدترین و رایجترین سنجه-
های بررسی این شبکهها مرکزیت ( )Centralityمیباشد .مرکزیت
برای اشاره به موقعیتهای گرههای خاصی در داخل شبکه است (،)5
افرادی که در مرکزیت شبکه قرار دارند قدرتمندتر از سایر افراد هستند
و معموالً تأثیرگذاری بیشتری بر روی سایر افراد شبکه دارند و به اکثر
منابع درون شبکه دسترسی داشته و افرادی قدرتمند در آن شبکه به
حساب میآیند .با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی مجموعهای از
سنجههای مرکزیت مانند مرکزیت رتبه ،مرکزیت بینابینی ،مرکزیت
نزدیکی را به دست میآورد (.)6
سنجه مرکزیت بینابینی ،به عنوان یک خصیصه ساختاری گرهها
برای فهمیدن این که چطور یک گره در کوتاهترین مسیر بین گرههای
دیگر در شبکه قرار میگیرد ( ،)7رویکرد جریان در مرکزیت ،مفهوم
مرکزیت بینابینی را گسترش میدهد .در این رویکرد فرض بر این
است که عاملها به نسبت طول مسیرها ،از تمام مسیرهایی که آنها
را متصل میکند ،استفاده میکنند .مرکزیت رتبه ،سادهترین نوع
مرکزیت است که ارزش مرکزیت هر نقطه با شمارش تعداد
همسایگانش به دست میآید ،هر چه مرکزیت رتبه یک فرد بیشتر
باشد ارتباطات و شبکهی بیشتری در اختیار داشته و تأثیرگذارتر است.
بنابراین ،تحلیل نویسندگان مهم یا مرکزی در شبکههای
همنویسندگی بایستی با اهمیت و اعتبار آنها در ارتباط باشد (.)8
 Bonacichاصالحیهای را برای رویکرد مرکزیت رتبه که قبالً به
طور گستردهای نسبت به سنجه اولیه پذیرفته شده بود ،پیشنهاد داد.
رویکرد اولیه مرکزیت رتبه نشان می دهد که عاملهایی که ارتباط-
های بیشتر دارند ،به احتمال زیاد ،قویتر هستند ،زیرا آنها میتوانند
مستقیماً بر سایر عاملها تأثیر بگذارند .اما داشتن رتبههای یکسان،
ضرورتاً بدین معنا نیست که عاملها به اندازه مساوی از اهمیت
برخوردار هستند (.)9
مرکزیت بردار ویژه؛ نقطهای دارای بیشترین مرکزیت بردار
ویژه است که دارای همسایگان مرکزی بسیاری باشد ( .)00بنابراین،
انجام پژوهشی که به وضعیت همنویسندگی مجلههای حوزه علوم
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پزشکی بپردازد ،ضروری به نظر میرسد .در این راستا پژوهش حاضر
درصدد است که به تحلیل شبکه همنویسندگی پژهشگران حوزه علوم
پزشکی ایران بر مبنای سنجه مرکزیت بپردازد و همچنین دالئل
موفقیت پژوهشگران دارای نقش مرکزیت را شناسایی و معیارهای
آنها برای انتخاب تیم پژوهشی شناسایی گردد.
اخیراً مقاالت متعددی سنجه مرکزیت را برای تحلیل شبکه
های هم نویسندگی به کار گرفته اند ( .)00-03کلیه این پژوهشگران
ادعا کرده اند که سنجه مرکزیت برای ارزیابی تأثیر مفید است .برای
سنجه مرکزیت افراد در شبکه های اجتماعی ،اندازه گیری مرکزیت
رتبه ،نزدیکی و بینابینی فریمن ( )Freemanپراستفادهترین موارد
بوده است .در موضوع شبکه اجتماعی ،از دیگر سنجه های کالسیک
برای سنجش مرکزیت ،سنجه مرکزیت بردار ویژه است ()04
پژوهشگران زیادی اندازه گیری های ذکر شده باال را در شبکه های
هم نویسندگی مورد استفاده قرار داده اند Newman .به بررسی
انواعی از مشخصات این شبکه ها شامل رتبه دانشمندان و بینابینی
آنها پرداخته است ( .)05برخی پژوهشگران از جمله ( )03و ( )06به
طور مستقیم رتبه ،نزدیکی و بینابینی برای شبکه های هم نویسندگی
حوزه های مختلف را به کار برده اند .در زیر به طور مختصر به برخی
از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اشاره می گردد.
 Otte & Rousseauدر پژوهشی به جستجوی تحلیل شبکه
های اجتماعی در فیلد "سر عنوان موضوعی" در سه پایگاه چکیده
جامعه شناختی ،مدالین و  PsycINFOپرداختند .نتایج مربوط به
مرکزیت نشان داد که باالترین رتبه مرکزیت مربوط به Barry
 Wellmanبا مرکزیت رتبه  9می باشد و رتبه مرکزیت کل شبکه
برابر با  %00می باشد .باالترین مرکزیت نزدیکی مربوط به Patrick
 Doreianبود و مرکزیت کل شبکه برابر با  %04می باشد پاتریک
دوریان همچنین باالترین مرکزیت بینابین را نیز دارا بود بینابین کل
شبکه برابر  %47به دست آمده است (.)07
 Acedoو دیگران به بررسی مطالعات حوزه سازمان و مدیریت
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که میانگین رتبه در این مطالعه
 2/68می باشد و باالترین مرکزیت رتبه مربوط به  Hittبا رتبه
مرکزیت  85می باشد ،همچنین میانگین نمره بینابینی مرکزیت برابر
با  %07و باالترین نمره مرکزیت  2/53که مربوط به  Leeمیباشد
(.)08
بررسی ساختار شبکههای همکاری علمی در مجله بین المللی
علم سنجی نشان داد که شبکه همکاری در حوزه علم سنجی خیلی
گسسته است و  Glänzelنویسنده مرکزی در کل شبکه بر اساس
باالترین مرکزیت رتبه ،بینابینی و نزدیکی میباشد همچنین از طریق
تحلیل همبستگی ،پژوهشگران متوجه شدند که همبستگی مثبت و
معناداری بین بروندادهای نویسندگان و سنجش مرکزیت وجود دارد
که معلوم میکند بیشتر نویسندگان پرکار ،در حوزه علم سنجی در
شبکه همکاری نیز فعال میباشند ( .)06نتایچ پژوهش  Go´mezو
دیگران نشان داد که تراکم شبکه هم نویسندگی پایین است و
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(شناسائی نویسندگان با نقش مرکزیت) از گرهها (هم نویسندگان) و
روابطشان (تعامالت) در شبکه و نیز شناسائی الگوهای همنویسندگی
در پژوهشگران علوم پزشکی ایران استفاده شده است.
جامعه پژوهش حاضر کلیه پژوهشگرانی هستند که حداقل یک
مدرک در یکی از  7مجله علوم پزشکی ایران ،نمایه شده در پایگاه
آی اس آی منتشر نمودهاند.
اسامی مجلهها از وب سایت  www. Aryarc.comموجود
در ) (JCR social science edition2011-iranانتخاب
گردیده است .مجلههای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

مرکزیت بینابینی باالتر از  ./5و میانگین نمرات نزدیکی برابر با 2/32
و میانگین رتبه برابر با  6بود ( .)09اما نتایج پژوهش Cheong
&  Corbittنشان داد که اندازه شبکه هم نویسندگی در بین
نویسندگان مقاالت کنفرانس آسیا و اقیانوسیه رشد چشمگیری داشته
است .همچنین تراکم اجزاء اصلی از  %25درصد در  0993به  %23در
سال  2008کاهش یافته است .به عالوه قطر شبکه از  0به  8افزایش
یافته است (.)20
 Hite ،Badarو  Badirدر پژوهش خود به بررسی رابطه
مرکزیت شبکه هم نویسندگی (رتبه ،نزدیکی و بینابینی) با کارآمدی
پژوهشی ،پژوهشگران شیمی در پاکستان پرداختند .نتایج آنها نشان
داد که بین مرکزیت رتبه و نزدیکی و کارآمدی رابطه معنیداری وجود
دارد (.)20
نتایج پژوهش سهیلی ،خادمی و منصوری نشان داد که رابطه
معنی داری بین ضریب تأثیر مجله و تمام سنجه های مرکزیت (رتبه،
بینابینی ،بتا و بردار ویژه) در سطح معنی¬داری  0/000وجود دارد.
نتایج همچنین نشان داد رابطه معنی داری بین بهره وری نویسندگان
و تمامی سنجه های مرکزیت در سطح معناداری  0/000وجود دارد
(.)22
عصاره و همکاران در پژوهشی به بررسی سنجه مرکزیت در
شبکه هم نویسندگی مقاالت مجالت علم اطالعات پرداختند که نتایج
حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گلنزل باالترین مرکزیت
رتبه بینابینی ،بردار ویژه و نزدیکی را در مجله ساینتومتریک دارد و
نیکوالس باالترین مرکزیت رتبه ،بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله
علوم اطالعات دارد و نتایج حاکی از آن است که به طور کلی شبکه
اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات کم تراکم می
باشد و از لحاظ سنجه های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته های
علمی در سطح پایین تری قرار دارد (.)4
نتایج حاصل از پژوهش سهیلی ،منصوری نشان داد که بین
سنجههای مرکزیت رتبه ،بینابینی ،بردار ویژه و بینابینی جریان با بهره
وری پژوهشگران شیمی ایران رابطه وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون نشان داد که سنجه های مرکزیت ،قدرت پیش بینی بهره
وری پژوهشگران شیمی ایران را دارند .نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون نشان داد که حدود  32درصد واریانس متغییر بهرهوری
پژوهشگران توسط متعیرهای مرکزیت تبیین میشود (.)23

1. Iranian Journal of Kidney Diseases,
2. DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences,
3. Journal of Research in Medical Sciences,
4. Iranian Journal of Public Health,
5. Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology,

6. Iranian Red Crescent Medical Journal,
7. Iranian Journal of Reproductive Medicine

روش پژوهش حاضر تحلیل شبکهای است که با بررسی اشکال
مختلف رابطه بین مدارک ،نویسندگان ،مؤسسات ،سازمانها و غیره
که یک شبکه اجتماعی را تشکیل دادهاند ،میپردازد .این روش به
بررسی تعامل بین افراد ،سازمانها ،گروهها و مانند آنها میپردازد ،و
الگوهای نامرئی تعامالت بین این موارد را برای شناسایی گروههای
مهم به منظور تسهیل همکاری مؤثرتر میان آنها ،نمایان میسازد.
در این پژوهش از تحلیل شبکه اجتماعی برای به دست آوردن درکی
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در این پژوهش گردآوری دادهها در دو مرحله انجام شد:
مرحله اول :دادههای مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از
دسترسی الکترونیکی به مجلههای مورد بررسی در پایگاه آی اس آی
صورت گرفت و پس از جستجو و انتخاب دادههای مورد نیاز ،نتایج
حاصل از جستجو به صورت  Plain textاستخراج و ذخیره گردیدند.
سپس همنویسندگی این پژوهشگران با استفاده از نرم افزار
 coauthor.exeاستخراج گردید .این نرم افزار دادههای خام مرتبط
با همنویسندگی را به ماتریس خام همنویسندگی تبدیل مینماید.
سپس دادههایی که با استفاده از نرم افزار  coauthor.exeاستخراج
شده بود ،به فایل اکسل منتقل شدند .پس از این کار ،یک رشته
تغییرات بر روی فایل اکسل صورت گرفت تا فایل نهایی به گونهای
تبدیل شود که نرم افزار یو سی آی نت ( )Ucinetبتواند آن را
بشناسد .همنویسندگیهای پژوهشگرانی که در فایل اکسل تهیه
گردیدهاند به فایلهای ( )txtتبدیل ،سپس این فایلهای ( ).txtبه
نرم افزار یو سی آی نت وارد گردیدند .با ورود این فایلها به نرم افزار
یو سی نت ،این نرم افزار ماتریس شبکه همنویسندگی را استخراج
خواهد نمود ،سپس این ماتریس برای تحلیلهای بعدی آماری و
استخراج ساختارهای شبکههای همنویسندگی مورد استفاده قرار
گرفت.
مرحله دوم :بعد از اینکه دادههای مرتبط با مرکزیت تجزیه و
تحلیل گردید و نویسندگان دارای نقش مرکزیت مشخص شدند (00
نویسنده برتر از لحاظ هر کدام از سنجههای مرکزیت در هر مجله)،
پرسشنامهای شامل  3سؤال باز برای هر کدام از نویسندگان به صورت
الکترونیکی ارسال گردید که در کل  70نفر از نویسندگان در کل
مجلههای حائز نمره مرکزیت باال شدند و برای  70نفر آنها،
پرسشنامه به صورت الکترونیکی ارسال گردید و از این بین 52
پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد.

مجله علم سنجی کاسپین ،سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،49صفحه 39-23
تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران /دکتر فرامرز سهیلی و دیگران

یافته ها
نتایج تحلیل نویسندگان مجله های مورد بررسی بر اساس
سنجه مرکزیت رتبه ( )Degree centralityنشان داد ،معین با نمره
 32در رتبه اول ،و هاشمی و آقامحمدی با نمره  28رتبههای دوم و
سوم را به خود اختصاص دادهاند .میانگین نمره مرکزیت رتبه برای
مجله های مورد بررسی  00/008میباشد و شاخص تمرکز شبکه نیز
برابر  4/464درصد است که نشان میدهد به این میزان از پیوندهای
ممکن بین شبکه ایجاد گردیده است .نتایج تحلیل نویسندگان مجله
های مورد بررسی بر اساس سنجه مرکزیت بتا ()Beta centrality
نیز نشان دهندهی این است که ،معین با نمره  32در رتبه اول ،و
هاشمی و آقامحمدی با نمره  28رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
همچنین نتایج تحلیل نویسندگان مجله های مورد بررسی بر اساس
سنجه مرکزیت نزدیکی ( )closeness centralityنشان داد که،
هاشمی با نمره  ، 840محمدی با نمره  842و احمدآبادی با نمره 844
به ترتیب نفرات اول تاسوم می باشند.
نتایج بررسی مجله های مورد بررسی بر اساس سنجه بردار ویژه
( )eigenvectorنشان دهندهی این است که ،معین با نمره
،0/522آقا محمدی با نمره  0/480و پورپاک با نمره  0/470در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند .به طور کلی میانگین نمره مرکزیت
بردار ویژه  85/96درصد میباشد.
نتایج حاصل از تحلیل مرکزیت بینابینی ( Betweenes
 ،)Centralityدر کل مجله های مورد بررسی نشان داد که :مقیمی
با میزان مرکزیت  26/5و علویان با میزان مرکزیت بینابینی  24و
فتوحی با میزان مرکزیت بینابینی  24به ترتیب نفرات اول تاسوم
میباشند و از نظر مرکزیت بینابینی در کل تمرکز شبکه نیز 4/20

جدول  : 1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین نمرات سنجه مرکزیت و ساختار قدرت
متغیرها

بهرهوری

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

مرکزیت رتبه

0/655

32

0/000

وجود رابطه مستقیم

مرکزیت نزدیکی

0/920

32

0/000

وجود رابطه مستقیم

مرکزیت بینابینی

-0/308

32

0/076

عدم وجود رابطه

مرکزیت بردار ویژه

0/967

32

0/000

وجود رابطه مستقیم

بینابینی جریان

-0/265

32

0/042

عدم وجود رابطه

مرکزیت بتا

0/655

32

0/000

وجود رابطه مستقیم

با توجه به سطوح معنیداری بدست آمده از تحلیل دادهها و
مقایسه آنها با میزان خطای مجاز  0/05با اطمینان  95درصد
میتوان گفت بین متغیرهای پیش بین ،مرکزیت بینابینی با سطح
معنیداری  0/076و بینابینی جریان با سطح معنیداری  0/042و
متغیر وابسته بهرهوری از نظر آماری رابطه معنیداری وجود ندارد.
همچنین مشاهده میگردد بین متغیرهای پیش بین ،مرکزیت رتبه،
مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بردار ویژه ،مرکزیت بتا و متغیر وابسته
بهرهوری رابطه معنیدار وجود دارد و با توجه به مقدار و عالمت ضریب
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همبستگی پیرسون بدست آمده ،این رابطه از نوع مستقیم و مثبت
است یعنی هر چقدر متغیرهای پیش بین بهبود یابد میزان بهرهوری
آزمودنیها نیز بهبود مییابد.
در ادامه به بررسی رابطه چند گانه بین نمرههای سنجههای
مرکزیت و بهرهوری پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران پرداخته
شده است .قبل از انجام رگرسیون چندگانه ،ابتدا همبستگی بین
متغیرهای پیش بین بررسی شد ،تا مشخص شود که آیا این همبستگی
تا حدی است که مشکالت هم خطی بین متغیرهای پیش بین را
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درصد میباشد .یعنی  4/20درصد از پیوندهای ممکن بین شبکه ایجاد
گردیده است.
نتایج حاصل از تحلیل مرکزیت بینابینی جریان ( Flow
 )Betweenesدر کل مجله های مورد بررسی نشان داد که :علویان
با میزان مرکزیت  60/033و هاشمی با میزان مرکزیت بینابینی
 50/979و فتوحی با میزان مرکزیت بینابینی  49/606به ترتیب نفرات
اول تا سوم می باشند و از نظر مرکزیت بینابینی در کل تمرکز شبکه
نیز 4/085درصد میباشد .یعنی  4/085درصد از پیوندهای ممکن بین
شبکه ایجاد گردیده است .تحلیل داده های به دست آمده از حوزههای
موضوعی مورد عالقه پژوهشگران دارای مرکزیت و معیارهای آنها
برای انتخاب تیم پژوهشی بیانگر آن است که:
الف .حوزه های موضوعی مورد عالقه پژوهشگران عبارتند از"
حوزههای هماتولوژی ،نانو ،ناباروری ،میکروب شناسی و ژنتیک
انسانی.
ب .دالئل قرار گرفتن نویسندگان در این رتبه عبارت است از:
تیم پژوهشی برتر ،دقت و مطالعه ،همکاری علمی ،روحیه تیمی،
کنجکاوی علمی ،تسلط بیشتر به موضوع و استفاده از تخصصهای
برتر.
ج .معیارهای انتخاب همکار پژوهشی عبارت است از :هم
تخصص بودن ،تیم پژوهشی برتر ،داشتن علم الزم ،مقبولیت سیاسی،
فرهنگی و علمی.
به منظور بررسی رابطه بین نمرات سنجه مرکزیت و شبکه
همنویسندگی پژوهشگران در این پژوهش از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد که نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول ،0
ارائه گردیده است.

Caspian Journal of Scientometrics. 2015; 2(1): 24-32
Soheili F, et al

استفاده گردید .جدول  ،2همبستگی بین متغیرهای پیش بین و
همبستگی آنها با متغیر مالک را نشان میدهد.

بوجود آورد یا نه؟ به منظور بررسی فرض دوم پژوهش یعنی ارتباط
خطی عوامل پیش بین مرکزیت رتبه ،مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بردار
ویژه ،مرکزیت بتا و متغیر وابسته بهرهوری از ماتریس همبستگی

جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش بین پژوهش با متغیر مالک
متغیرها
بهرهوری
مرکزیت رتبه
مرکزیت نزدیکی
مرکزیت بردار ویژه
مرکزیت بتا

بهرهوری
0
**0/655
**0/920
**0/967
**0/655

مرکزیت رتبه

مرکزیت نزدیکی

مرکزیت بردار ویژه

0
**0/477
**0/649
**0/990

0
**0/943
**0/477

0
**0/649

مرکزیت بتا

0

** در سطح خطای  0/00درصد

جدول  :2تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته
بهرهوری و متغیرهای مستقل پژوهش

سطح معنی داری
t
B
0/000
4/809 0/676
عرض از مبدأ
0/000
مرکزیت بردار ویژه 20/860 40/020
 = 0/000سطح معنی داری F = 435/098 F
R = 0/967
 ( = 0/936ضریب تعیین ) R2
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون فوق ،معادله
رگرسیون برابر است با:
(مرکزیت بردار ویژه)  = 0/676 + 40/020بهرهوری
و نیز با توجه به ضریب تعیین ارائه شده در جدول ضرایب
رگرسیونی ،مشاهده میگردد که معادله خطی بدست آمده  93/6درصد
تغییرات واریانس را به درستی پیش بینی مینماید.

بحث و نتیجه گیری
نتایج مرتبط با نویسندگان برتر کل مجله های مورد بررسی بر
اساس سنجه مرکزیت رتبه نشان میدهد ،معین با نمره  32در رتبه
52
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با توجه به اطالعات موجود در جدول  ،2مشاهده میشود
متغیرهای مستقل پژوهش عالوه بر اینکه با بهرهوری همبسته هستند
با یکدیگر نیز دارای رابطه خطی میباشند.
نکتهای که بدان باید توجه گردد این است که رابطه بین
متغیرهای پیش بین در حدی میباشند که وقتی این متغیرها در
رگرسیون چندگانه وارد میشوند ،باعث می گردد که سطوح تحمل
(تلورانس) و سطح معنیداری ضرایب بتا تحت تأثیر قرار بگیرند و در
نتیجه باعث شوند که اگر چه متغیرهای مرکزیت رتبه ،مرکزیت
نزدیکی و مرکزیت بتا در ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده با
متغیر بهرهوری رابطه دارند ،هنگامی که این متغیرها در مدل
رگرسیون وارد میشود به دلیل رابطه خطی باال با یکدیگر از مدل
رگرسیون بیرون رانده میشوند .از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری
(روش گام به گام) برای بررسی سهم هر یک از متغیرهای مستقل بر
بهرهوری استفاده شده و نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول ،3
ارائه میگردد.
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اول ،و هاشمی و آقامحمدی با نمره  28رتبههای دوم و سوم را به
خود اختصاص دادهاند .رتبه باالی مرکزیت این نویسندگان بیانگر آن
است که این افراد نفوذ و قدرت بیشتری در شبکه موجود داشته و
تأثیرگذاری بیشتری بر سایر گرههای شبکه دارند .به عبارتی ،نتایج
نشان دهنده آن است که این افراد در جریان دانش میان اعضاء شبکه
تأثیر بیشتری دارند .به طور کلی میانگین نمره مرکزیت رتبه برای کل
مجلهها  00/008میباشد و شاخص تمرکز شبکه نیز برابر 4/464
درصد است که نشان میدهد به این میزان از پیوندهای ممکن بین
شبکه ایجاد گردیده است.
نتایج بررسی ده نویسنده برتر کل مجله های مورد بررسی بر
اساس سنجه مرکزیت نزدیکی نشان داد که ،هاشمی با نمره ، 840
محمدی با نمره  842و احمدآبادی با نمره  844از جمله افرادی هستند
که در شبکه مورد بررسی دارای کمترین دوری از سایر افراد موجود
در شبکه هستند و در مقابل این افراد دارای بیشترین نزدیکی به سایر
پژوهشگران هستند .به عبارت دیگر افراد نام برده دارای فرصت و
شانس باالیی در برقراری ارتباط با سایر پژوهشگران هستند.
نتایج بررسی ده نویسنده برتر کل مجله های مورد بررسی بر
اساس سنجه مرکزیت بینابینی و بینابینی جریان نشان دهندهی این
است که ،مقیمی با مرکزیت  ،26/5علویان و فتوحی با نمره  24نفرات
اول تا سوم مرکزیت بینابینی میباشند .همچنین نتایج حاصل از
مرکزیت بینابینی در کل مجلهها نشان داد که تمرکز شبکه 4/20
درصد میباشد که نشان دهنده است که این میزان از پیوندهای ممکن
بین شبکه ایجاد گردیده است .مرکزیت بینابینی جریان نیز نشان داد
که علویان با نمره  60/03در رتبه اول ،هاشمی با نمره  50/97در رتبه
دوم و اسماعیلزاده با نمره  49/46در رتبه سوم قرار دارند .مرکزیت
بینابینی نیز نشان میدهد  4/08درصد از پیوندهای ممکن بین شبکه
ایجاد گردیده است .به طور کلی سنجه مرکزیت بینابینی و همچنین
بینابینی جریان از مهمترین سنجهها برای بررسی و کنترل جریان
دانش میان شبکهها میباشند.
نتایج بررسی ده نویسنده برتر کل مجله های مورد بررسی بر
اساس سنجه بردار ویژه نشان دهندهی این است که ،معین با نمره
 ،0/522آقا محمدی با نمره  0/480و پورپاک با نمره  0/470در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند .به طور کلی میانگین نمره مرکزیت
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بردار ویژه  85/96درصد میباشد .این نتایج نشان میدهد که
نویسندگان صاحب قدرت به عنوان افرادی قلمداد شدهاند که در شبکه
به واسطه ارتباط با سایر افراد همچنان قوی هستند .در کل نتایج
حاصل از تحلیل مرکزیت شبکه هم نویسندگی مجلههای مورد بررسی
نشان دهندهی مرکزیتی در حد متوسط و پایین و ارتباط کم بین
نویسندگان میباشد و درصدهای شاخص تمرکز شبکه اکثراً زیر 50
درصد میباشد.
نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پیش
بین مرکزیت رتبه ،مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بردار ویژه ،مرکزیت بتا
و متغیر مالک بهرهوری رابطه معنیدار وجود دارد و با توجه به مقدار
و عالمت ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده این رابطه از نوع
مستقیم و مثبت میباشد .یعنی هر چقدر متغیرهای پیش بین بهبود
یابد میزان بهرهوری آزمودنیها نیز بهبود مییابد.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دهندهی این است که
بهرهوری پژوهشگران علوم پزشکی بر مبنای چهار متغییر مرکزیت
رتبه ،مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت بتا پیش بینی
میشود که مقدار به دست آمدهی آنها نشان دهندهی رابطه خطی
میباشد .و حدوداً  93درصد از متغییر بهره وری توسط متغیرهای پیش
بین قابل پیش بین می باشد ،این نتایج در راستای نتایج پژوهشهای
( )20و ( )23میباشد .پس پژوهشگران علوم پزشکی ایران برای آنکه
بتوانند بهره وری باالتری داشته باشند باید همکاریهای علمی خود
را افزایش دهند و به سمت همکاریهای ملی ،منطقهای و بین المللی
روی آورند ،همچنین آنها باید تیمهای پژوهشی خود را شکل داده و
راهبردهای پژوهشی خود را انتخاب نمایند تا از این طریق بتوانند آثار
تأثیرگذار بیشتری منتشر نمایند و بهرهوری خود را افزایش دهند.
همچنین همکاری های بین المللی و ملی سبب خواهد شد که این
نویسندگان رویت پذیری باالتری داشته و در نتیجه آن آثار آنها استناد
بیشتری دریافت نمایند و تاثیر گذاری بیشتری در این حوزه علمی در
دنیا داشته باشند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که شبکه اجتماعی
همنویسندگی پژوهشگران مجلههای علوم پزشکی کم تراکم
میباشد .این نتیجه با نتایج عصاره و دیگران ( )4همسو میباشد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که میانگین نمره های مرکزیت رتبه
( 4/46درصد) و مرکزیت بینابینی ( 4/20درصد) مجلههای علوم
پزشکی از میانگین مرکزیت رتبه در مجلههای مطالعات حوزه سازمان
و مدیریت توسط  Acedoو دیگران ()08که برابر  2/68و میانگین
نمره بینابینی مرکزیت برابر با  0/007بود ،بیشتر میباشد .همچنین
نتایج این پژوهش در مقایسه با نتایج )07( Otte & Rousseau
که نشان داد رتبه مرکزیت کل شبکه برابر با  00درصد و بینابینی کل
شبکه برابر  47درصد بود ،پایینتر میباشد .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که بین متغیرهای پیش بین مرکزیت بینابینی با سطح معنیداری
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 0/076و بینابینی جریان با سطح معنیداری  0/042و متغیر مالک
بهرهوری رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین مشاهده گردید بین
متغیرهای پیش بین مرکزیت رتبه ،مرکزیت نزدیکی ،مرکزیت بردار
ویژه ،مرکزیت بتا و متغیر مالک بهرهوری رابطه معنیدار وجود دارد.
این نتایج به غیر از مرکزیت بینابینی و بینابینی جریان در سایر
مرکزیتها با نتایج سهیلی و منصوری ( )23مطابقت دارد که تحلیل
رابطه بین نمرهی مرکزیت و بهرهوری پژوهشگران شیمی ایران بود،
مطابقت دارد .آنها به این نتیجه رسیدند که بین همه متغییرهای
پیش بین با بهرهوری پژوهشگران شیمی ایران رابطه معنیداری وجود
دارد.
با بررسی نتایج پژوهش و مطابقت آن با پیشینهها نمایان
میشود که نویسندگانی دارای قدرت و برتری هستند که نمره
مرکزیت باالتری کسب کردهاند و علت برتری آنان این بوده است که
بیشترین همکاری علمی را داشتهاند و در تیم های پژوهشی قوی
مشارکت داشته اند و این ارتباطات باال ،فاصله کم از دیگران و امکان
دسترسی سریع به سایر نویسندگان و منابع حاضر در شبکه به عنوان
نویسندگان گروه پرقدرت مطرح هستند.
همچنین نتایج نشان داد که متغییرهای مرکزیت با بهره وری
رابطه چند گانه دارند و این نتایج با نتایج پژوهش سهیلی و منصوری
( )23همسو میباشد .زیرا آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که بین متغییرهای مرکزیت رتبه ،بینابینی جریان ،نزدیکی و مرکزیت
بتا بطور همزمان قدرت پیش بینی معنیداری را دارند .به این ترتیب
میتوان مقادیر متغییر بهرهوری پژوهشگران را بر مبنای مقادیر متغییر
مرکزیت محاسبه نمود.
همچنین نتایج این پژوهش با نتایج  Houو دیگران ( )06همسو
است .نتایج آنها نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین
سنجه مرکزیت و بهرهوری نویسندگان وجود دارد که در پژوهش
حاضر نیز به غیر از مرکزیت بینابینی جریان و بینابینی در سایر
مرکزیتها همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد.
در کل یافتههای این پژوهش نشان داد که مرکزیت شبکه هم
نویسندگی مجلههای علوم پزشکی در حد متوسط و پایین و ارتباط
کم بین نویسندگان برقرار میباشد .افرادی که نمره مرکزیت باالیی
دارند ،از فرصتها و جایگزینهای بیشتری نسبت به سایر عاملها
برخوردار هستند .این عاملها ،گرههای بیشتر و فرصتهای بیشتری
را نیز دارند چون انتخابهای بیشتری دارند .این استقالل ،آنها را
مستقل و به عاملی خاص وابسته نمیکند و آنها بیشتر با منابع شبکه
به طور کلی دسترسی داشته و قادرند بیشتر منابع دورن شبکه را فرا
بخوانند ( .)4همچنین ایجاد روحیه تیمی و تشکیل تیم پژوهشی و
استفاده از تخصص های مختلف در نگارش بروندادهای علمی
موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت و این معیارها جزو بخشی
از معیارهای پژوهشگران برتر در انتخاب تیم پژوهشی خواهند بود.
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