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 .9مقدمه و بيان مسئله

همکاري علمي كه يکي از نمودهاي بنارز آن هنمنويسنجدگي اسنت ،از سنوى ينك
شيميدان فرانسوي طى سنالهناي  1376-1366م نر و رواج پيندا كنرد (.)Osareh 2006
كاربرد اين پديده در متون تنا ججنگ جهناني اول رشند آرامني داشنت و بعند از آن رشند
سري تري پيدا كرد .م العات نشان ميدهد كه در سالهاي اخير همکناري علمني بنهوين ه
همنويسجدگي در ميان نويسجدگان و پ وهشگران رشد تصاعدي داشته اسنت .شنايد بتنوان
علت اين رشد فزايجده را به مزايايي كه همکاريهاي علمني بنراي نويسنجدگان و آثارشنان
دارند نسبت داد؛ كه برخي از اين مزايا شامل تبادل ثمربخ ايدهها ،كيفيت و اعتبار باالي
آثاري كه حاالل همکاري علمي هستجد ،دريافت استجادهاي بيشتر و بهوي ه فوائدي كه اين
همکاريها براي كشورهاي درحال رشد پديد ميآورند ،است (عصناره  .)1733همکناري
علمي را ميتوان بازتاب فعاليتها و رويکردهناي جامعنه علمني بنهشنمار آورد .م العنه و
بررسي اين مقوله ميتواند به جامعهشجاسي علم نيز كمك كجند (رحيمني و فتناحي .)1738
همنويسجدگي رسميترين جلوه همکاري فکري ميان نويسنجدگان در توليند پن وه هناي
علمي است كه عبارت است از مشاركت دو يا چجد نويسجده در توليد يك اثر كه مجير بنه
توليد بروندادي علمي با كميت و كيفيت باالتري در مقايسه با زماني كه يك فرد بهتجهايي
اثري را توليد و مجتشر كجد ،ميشود ( .)Hudson 1448همنويسجدگي يکي از ملموستنرين
و مستجدترين شکلهاي همکاري علمي است .اغل  ،هر ججبنهاي از شنبکههناي همکناري
علمي ميتواند بهطور موثقي توسط تحليل شبکههاي همنويسجدگي با استفاده از روشهاي
كتابسجيي رديابي شود (.)Glänzel and Schubert 2004
يننك شننبکه هننمنويسننجدگي ،نگاشننتي از گننرههنناي مشننترک يننا ارتباطننات بننين
همنويسجدههاي درون يك جامعه پ وهشي است .دو نويسجده همکار با هنم پيونند دارنند و
اگر قبالً مقالهاي را با هم نوشتهاند ،ميتوان گفت آنان با هم ارتباط علمني دارنند .م العنه
چجين شبکههايي نگرشي را از درون ساختار اجتماعي جوام پ وهشي فراهم منيكجند؛ بنه
عبارت ديگر ،آشکار ميسازد كندام نويسنجدگانم همکنار در فرآيجند ارتباطنات در شنبکه
داراي نق ن مركننزي هسننتجد .اول نين م العننه تيرب ني بننر روي شننبکههنناي اجتمنناعي در
اثر«ميلگرام» ثبت گرديده است ) .)Milgram 1967اولين م العه ثبت شده درباره شبکههاي
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همنويسجدگي را ميتوان به جوامن رياضني نسنبت داد ،زينرا در سنال  1484مفهنوم عندد
اردوس ،يعجي فاالله همکاري را به رياضيدان مشهور پائول اردوس نسنبت دادهانند (Fatt,
.)Ujum, and Ratnavelu 2010
براي شجاسايي و تحليل نويسجدگان مركزي و ت ثيرگذار و همچجين تحليل شبکههناي
همنويسجدگي بهطور خاص ،و شبکههاي اجتماعي بهطوركلي ،رويکردهاي مختلفي منورد
استفاده قرار ميگيرد كه عبارتجد از:
 .1رويکرد كل شبکه 1يا رويکرد شبکههاي جمن محنور2؛ تحلينل كنل شنبکه بنر روي
سجي و اندازهگيري الگوهاي ساختاري افرادي كه تعامل برقنرار منيكججند و ايجکنه
چگونه آن الگوها خروجيها را شر ميدهجد ،مانجد تمركز قندرت ينا تمركنز سناير
مجاب درون گروه ،متمركز است .فرض اساسني اينن اسنت كنه اعضناي ينك گنروه،
نسبت به گروهي در حيمي مشابه كه بهالورت تصادفي انتخاب شدهاند ،با همنديگر
تعامل بيشتري دارند .تحليل شبکههاي جم محور به شجاسايي الگوهناي سناختاري در
دارد ( Garton, Haythornthwaite and
مواردي كه ميتوانجد تعميم داده شوند گراي
 .)Wellman 1977در م العه كل شبکه ،عاملهاي شبکه معموالً شجاختهشده هستجد ،يا
بهآساني مشخص ميشوند .اين امر به اين دليل است كه م العه شبکههاي جم محور
معموالً بر شبکههاي«بسته» متمركز است ،بدين معجا كه مرزهاي شبکههاي كل از قبل
تعري شده است ).(Chung, Hossain, and Davis 2006
 .2رويکننرد شننبکههنناي فردمحننور7؛ در اينن رويکننرد ،بننه هجگننام گفننتوگننو از شننبکه
اجتماعي ،به شخصي كه ما به او عالقهمجد هستيم لفظ «خود» اطنالم منيشنود (منثالً
يكنويسجده) و به افرادي كه توسط «خود» به آنان اشناره منيشنود نظينر وابسنتگان،
مشاوران ،دوستان ،همکاران يا خويشاوندان «آلتر» 9گفته ميشنود
) .and Davis 2006شبکههاي فردمحور ،شبکههايي هستجد كنه بنه ينك گنره ينا فنرد
واحد متصل هستجد (.)Racherla and Hu 2010
(Chung, Hossain,

1. whole network
2. Sociocentric
3. egocentric network
4. alters
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 .7در رويکرد نظامهاي باز ،1مرزهاي شبکه بهطنور معمنول بنهخنوبي تعرين
(براي مثال نخبگان در يك كشور يا جامعه يا پيوندهاي بين شركتها (Racherla and
) .Hu 2010جوام دانشگاهي به خناطر برخنورداري از ماهينت ذاتني بنينرشنتهاي و
طبيعت مشاركتي پ وه هاي دانشگاهي ،ميتوانجد بهعجوان تركيبني از هنر سنه ننوع
نشندهانند

شبکه درنظرگرفته شوند (.)Newman 2001
باتوجه به م ال

ذكرشده ،اين پ وه

در نظر دارد تا به بررسي رويکرد مفهنومي و

روششجاختي ت ثير راهبرد همنويسجدگي در بهنرهوري پ وهشني بپنردازد .اينن رويکنرد از
مفهوم سرمايه اجتماعي و نظريه شبکه اجتماعي گرفته شده است .چارچوب مفهنومي اينن
پ ن وه براسنناس كنناربرد سننرمايه اجتمنناعي در بافننت پنناراديم شننبکه اجتمنناعي اسننت.
بهطوركلي مفهوم سرمايه اجتماعي را ميتوان به اين الورت تعري كرد:
«سرمايه اجتماعي حاالل جم مجاب بالقوه و بالفعلي است كه نتييه مالکيت شبکه بنا
دوامي از روابط نهادي شده بنين افنراد ،و بنه عبنارت سنادهتنر عضنويت در گنروه اسنت»
(.)Bourdieu and Wacquant 1992
بهرهوري اي كه از همنويسجدگي بهدست ميآيد را ميتوان با سرمايه اجتماعي كه از
تعامل با سناير پ وهشنگران بنهدسنت منيآيند ،توضنيح داد .دو نظرينه در پنارادايم شنبکه
اجتماعي بهطور وين ه بنا اينن پن وه در ارتبناط هسنتجد ،دو نظرينهاي كنه مجناب سنرمايه
اجتماعي در ساختار اجتماعي را شر ميدهجد .يکي از اين نظرينههنا توسنط «كنولمن» در
سال ارائه شده است .نظريه كولمن ثابت كرد كه سرمايه اجتماعي اساسناً از انسنيام ناشني
ميشود كه اعتماد و همکاري ميان افراد را تسهيل ميكجند) .)Coleman 1988نظرينه ديگنر
توسط «بارت» در سنال ارائنه شند .اينن نظرينه پيشنجهاد منيكجند كنه سنرمايه اجتمناعي از
فرالتهاي واس هاي كه توسط گرههاي مختلن اييناد منيشنود ،بنهوجنود منيآيند .بنا
استفاده از اين دو نظريه و ميموعهاي از سجيههاي تحليل شبکهاي كنه توسنط «بنارت» در
سال توسعه داده شده است ،در اين پ وه به بررسي ت ثير راهبردهناي هنمنويسنجدگي بنر
بهرهوري پ وهشني در پ وهشنگران علنم اطالعنات در حي نه رويکنرد شنبکه خودمحنور
پرداخته ميشود ).(Burt 1992
1. open-system
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 .6هدف پژوهش

هدف اين پ وه عبارت است از تحليل ساختار شبکههاي اجتماعي همنويسنجدگيم
پ وهشننگران علننم اطالعننات؛ و نيننز بررسنني روابننط ،تعننامالت و سنناختار شننبکههنناي
همنويسجدگي ميان اين نويسجدگان با بهرهوري آنان.
بنهمجظنور رسنيدن بنه اهننداف فنوم سننعي منيشننود پرسن زينر پاسنخ داده شننود و
فرضيههاي زير مورد آزمون قرار گيرند.
 .9پرسش و فرضيههای پژوهش

پ وه  :ساختار شنبکههناي اجتمناعي پ وهشنگران علنم اطالعنات چگوننه

پرس
استچ
فرضيه  :1بين محدوديت شبکه و بهرهوري پ وهشگران علم اطالعات راب ه وجود دارد.
فرضيه  :2بين كارآمدي شبکه و بهرهوري پ وهشگران علم اطالعات راب ه وجود دارد.
فرضيه  :7بين اندازه شبکه و بهرهوري پ وهشگران علم اطالعات راب ه وجود دارد.
فرض نيه  :9ب نين پ وهشننگران مننرد و زن از لحنناظ بهننرهوري ،اننندازه شننبکه ،كارآمنندي و
محدوديت تفاوت وجود دارد.
 .1-9بين پ وهشگران مرد و زن از لحاظ بهرهوري تفاوت وجود دارد.
 .2-9بين پ وهشگران مرد و زن از لحاظ اندازه شبکه تفاوت وجود دارد.
 .7-9بين پ وهشگران مرد و زن از لحاظ كارآمدي تفاوت وجود دارد.
 .9-9بين پ وهشگران مرد و زن از لحاظ محدوديت تفاوت وجود دارد.
 .4روش پژوهش

روش پ وه

1

حاضر تحليل شبکه است كه به بررسني اشنکال مختلن

راب نه بنين

مدارک ،نويسجدگان ،مؤسسات ،سازمانهنا و غينره كنه ينك شنبکه اجتمناعي را تشنکيل
دادهاند ،ميپردازد .اين روش بنه بررسني تعامنل بنين افنراد ،سنازمانهنا ،گنروههنا و غينره
پرداخته ،و الگوهاي نامرئي تعنامالت بنين اينن منوارد را بنراي شجاسنايي گنروههناي مهنم
بهمجظور تسهيل همکاري مؤثرتر ميان آنها ،نمايان ميكجد .در اين پ وه از تحليل شنبکه
1. Social network
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اجتماعي براي بهدست آوردن دركي از گرهها (هم نويسجدگان) و رواب شان (تعامالت) در
شبکه و نيز شجاسايي الگوهايهاي همنويسجدگي در پ وهشگران علم اطالعات ،از رويکرد
خودمحور استفاده شده است .جامعه پ وه حاضر كليه پ وهشگراني هستجد كنه حنداقل
يك مدرک در هر يك از  26ميله علم اطالعنات نماينه شنده در پايگناه آي.اس.آي .در
يك دوره زماني  2616 - 1448مجتشر كردهاند 26 .ميله از بين  83ميلنه نماينه شنده علنم
اطالعات در پايگاه مورد بررسي كنه حنداقل داراي ضنري تن ثيري مسناوي  6/871و 11
سال سابقه نشر داشتجد ،انتخاب شده است .همنويسجدگي اين پ وهشنگران هنم بنهالنورت
دستي و هم با استفاده از نرمافزار  coauthor.exeاسنتخراج ،همچجنين از ننرمافنزار UCINE6
براي تيزيه و تحليل دادهها استفاده شد.
 .9تجزيه و تحليل دادهها

بهمجظور پاسخگويي به پرس پ وه در راب ه بنا وسنعتي كنه سناختار شنبکههناي
همنويسجدگي داشت ،از تحليل شبکه اجتماعي اسنتفاده شند .در اينن تحلينل ،براسناس دو
ساختار مجسيم و حفرههاي ساختاري ،ميموعهاي از روابط همنويسجدگي يك پ وهشنگر
در انتشارات مختل  ،بهعجوان ساختار شبکه خودمحور شخص درنظرگرفته شده است .اين
سناختار براسناس وسنعتي كنه شنبکههنناي خودمحنور پ وهشنگران ،انسنيام و حفنرههنناي
ساختاري را به نماي ميگذاشت ،شجاسايي شند .سناختار شنبکه خودمحنور هنر نويسنجده
براساس سجيههاي انسيام و حفرههاي ساختاري تحليل شدند .ساختار انسيام باال براساس
محدوديت بناال و سناختار حفنرههناي سناختاري بناال براسناس كارآمندي بناال نشنان داده
ميشود .براساس تركيبي از دامجه هر ساختار ،ساختار شبکه هنر نويسنجد بنهعجنوان يکني از
هفت ساختار بنالقوه شنبکه هنمنويسنجدگي گنروهبجندي شند .در شنکل  ،1سناختار شنبکه
همنويسجدگي همراه با ننام راهبنرد و تعنداد پ وهشنگران درون آن راهبنرد مشنخص شنده
است .بعد از ايجکه شاخصهاي كارآمدي و محدوديت محاسبه شد ،اولين مرحله از فرآيجد
دستکاري دادهها ،توسعه گروهبجدي براي هر كدام از اين دو متغينر (انسنيام و حفنرههناي
ساختاري) بود .در اين مرحله با استفاده از نص كردن نمره ميانگين براي هر متغير ،نقناط
برشي تعيين شد .هدف از اين نقاط برشي ،ايياد گروهبجدي باال يا پايين براي هنر شناخص
بود .اين گروهبجدي كمك ميكجد تا هر عامل در سلول خناص خنودش در مناتريس قنرار
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بگيرد.
براسنناس نق ننه مينناني دامجننه ،نق ننه بننرش بننراي كارآمنندي  6/27اسننت .بجننابراين
نويسجدگاني كه نمره كارآمدي پايينتر از نق ه برشي داشتجد ،بهعجوان نويسجدگان ردهي 1
(پايين) ،و نويسجدگاني كه كارآمدي بيشتر از نق نه برشني داشنتجد ،بنهعجنوان نويسنجدگان
ردهي ( 2باال) ثبت شدند.
براساس نق ه مياني دامجه ،نق ه برش براي محدوديت  6/21بود .بجابراين نويسجدگاني
كه نمره محدوديت كمتري از نق ه برش داشتجد بهعجوان نويسجدگان رده ( 1پايين) ثبت ،و
نويسجدگاني كه نمره محدوديتي باالتر از نق ه برشني داشنتجد بنهعجنوان نويسنجدگان رده 2
(باال) ثبت شدند .مرحله دوم دستکاري دادهها شامل شجاسايي سلولي بود كنه هنر نويسنجده
در آن قرار ميگرفت .در اين مرحله براي كل نويسجدهها ،به استثجاي آنهايي كنه بنهعجنوان
گروه ايزوله (گروه  )1و دوتنايي (گنروه  )2مينزا شنده بودنند ،كارآمندي و محندوديت
بهالورت زير ،ثبت شد:
نويسجدگان با كارآمدي ( 1پايين) و محدوديت (1پايين) به عجوان نويسجدگان گنروه
( 7پايين -پايين) كدگنذاري شند .كارآمندي ( 2بناال) بنا محندوديت ( 1پنايين) بنهعجنوان
نويسجدگان گروه ( 9پايين -باال) كدگذاري شد .كارآمدي ( 1پايين) با محدوديت ( 2باال)
بهعجوان نويسجدگان گروه ( 1باال -پايين) كدگذاري شد و درنهايت كارآمندي ( 2بناال) و
محدوديت ( 2باال) بهعجوان نويسجدگان گروه ( 3باال -باال) كدگذاري و ثبت شد.
سومين مرحله از فرآيجد دستکاري دادهها ،ناحيه ميانه را مشخص ميكجد .اين مرحلنه
با سه قسمتي كردن هر كدام از اين دو شاخص و ايياد يك ماتريس  7*7تحقق منييابند.
براي اجراي اين مرحله ،براساس تقسيم هر يك از دامجههناي محندوديت و كارآمندي بنر
عدد  ،7نقاط برش مشخص شد.
شاخصها بهالورت زير ثبت شدند:
كمتر از يك سوم بهعجوان ( 1پايين) ،بين يكسوم و دوسوم بهعجوان ( 2ميانه) ،و هنر
كدام كه بي از دوسوم بودند بهعجوان ( 7باال) ثبت شدند.
اين عمل اجازه منيداد تنا عامنلهنا در ماتريسني  7*7قنرار داده شنوند .اينن فرآيجند
نويسجدگاني كه در سلول  2-2مياني بودند را مشخص ميكرد .فقط اين عاملهنا بنهعجنوان
نويسجدگان گروه  8ثبت ميشدند ،بهطوري كه آنها را از عضويت سلولهاي قبلي مربوطه
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خارج ميكرد .در اين حالنت همنه عامنلهنا براسناس سناختار هنمنويسنجدگي انفراديشنان
نماي  ،اندازهگيري و طبقهبجدي شدند .براساس آنچه كه گفته شد ،گنروهبجندي هفتگاننه
راهبرهاي هم نويسجدگي در شکل  1نشان داده شده است .گروهبجدي  1شامل ايزولههنا2 ،
براي دوتاييها 7 ،براي مستقلها 9 ،براي حفرههاي ساختاري 1 ،براي مجسنيمهنا 8 ،بنراي
ميانهها ،و  3براي پيچيده هاست.
در اين بخ فرضيههاي پ وه

مورد آزمون قرار گرفتهاند.

فرضيه  :9بين محدوديت و بهرهوری پژوهشگران علم اطالعات رابطه مثبت وجود دارد.

همان ور كنه در جندول  1مشناهده منيشنود ،بنين محندوديت و بهنرهوري راب نهي
معجيداري وجود دارد .بين محدوديت و بهرهوري ( )r=6/933پ وهشگران علنم اطالعنات
در س ح  p≥6/661راب ه معجيداري وجود دارد ،بجابراين فرضيه اول ،ت ييد ميشود؛ يعجني
هر چه محدوديت بيشتر باشد ميزان بهرهوري نيز افزاي مييابد.
جدول  .9همبستگي بين كارآمدی ،محدوديت ،اندازه شبكه و جنسيت با بهرهوری پژوهشگران علم
اطالعات
متغير مالک

نوع آزمون

بهرهوري

همبستگي پيرسون

متغير پيشبين

ضريب همبستگي

سطح معنيداری

كارآمدي

6/118

6≥/661

محدوديت

6/933

6≥/661

اندازه شبکه

6/893

6≥/661

فرضيه  :6بين كارآمدی و بهرهوری پژوهشگران علم اطالعات رابطه مثبت وجود دارد.

همننان ور كننه در جنندول  1مشنناهده م نيشننود ،ب نين كارآمنندي و بهننرهوري راب ننه
معجيداري وجود دارد .بين محدوديت و بهرهوري ( )r=6/118پ وهشگران علنم اطالعنات
در س ح  p≥6/661راب ه معجيداري وجود دارد ،بجنابراين فرضنيه دوم پن وه نينز ت ييند
ميشود؛ يعجي هر چه كارآمدي بيشتر باشد ميزان بهرهوري نيز افزاي مييابد.
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فرضيه  :9بين اندازه شبكه و بهرهوری پژوهشگران علم اطالعات رابطه مثبت وجود دارد.

همان ور كه در جندول  1مشناهده منيشنود ،بنين انندازه شنبکه بنا بهنرهوري راب نه
معجيداري وجود دارد .بين محدوديت و بهرهوري ( )r=6/893پ وهشگران علنم اطالعنات
در س ح  p≥6/661راب ه معجيداري وجود دارد ،بجابراين فرضيه سوم ت ييد ميشود؛ يعجني
هر چه اندازه شبکه بزرگتر باشد ميزان بهرهوري نيز افزاي مييابد.
فرضيه  :4بين پژوهشگران مرد و زن از لحاظ بهرهوری ،اندازه شابكه ،كارآمادی و محادوديت
تفاوت وجود دارد.

نتايج حاالل از بررسي فرضيه باال در جداول  2و  7نشان داده شده است.
جدول  .6نتايج تحليل واريانس چندمتغيری (مانوا) بر روی متغيرهای بهرهوری ،اندازه شبكه،
كارآمدی و محدوديت پژوهشگران مرد و زن
اثر

گروه

درجه آزادی

درجه

سطح

فرضيه

آزادی خطا

معنيداری p

اثر پياليي

6/621

13/92

9

7/93

≥6/661

المبداي ويلکز

6/434

13/92

9

7/93

≥6/661

اثر هتليجگ

6/621

13/92

9

7/93

≥6/661

بزرگترين ريشه روي

6/621

13/92

9

7/93

≥6/661

آزمون

ارزش
(مقدار)

نسبت F

همان ور كه در جدول  7مشاهده ميشنود ،سن و معجنيداري همنه آزمنونهنا (اثنر
پياليي ،المبداي ويلکز ،اثنر هتليجنگ و بزرگتنرين ريشنه روي) بينانگر آن اسنت كنه بنين
پ وهشگران مرد و زن حداقل از لحاظ يکي از متغيرهاي وابسته (بهرهوري  ،اندازه شنبکه،
كارآمدي و محدوديت) تفاوت معجيداري وجود دارد .بجابراين ،فرضيه  9پ وه حاضنر
ت ييد ميشود .بهعالوه ،براي پي بردن به اين تفاوت نتايج حاالل از تحليل وارينانس ينك
راهه در متن مانوا در جدول  7آمده است.
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جدول .9نتايج اثرات بين آزمودنيها از لحاظ نمرههای بهرهوری ،اندازه شبكه ،كارآمدی ،و
محدوديت پژوهشگران مرد و زن
منبع
تغييرات

متغير وابسته

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبت F

سطح
معنيداری p

گروه

بهرهوري

2416/32

1

2416/32

37/67

≥6/661

اندازه شبکه

838/78

1

838/78

79/33

≥6/661

كارآمدي

6/633

1

6/633

6/91

6/162

محدوديت

8/79

1

8/79

12/39

≥6/661

نتايج جدول  ،7نشان ميدهد كه:
 .1بين بهرهوري منردان و زننان پ وهشنگر تفناوت معجنيداري وجنود دارد (،F= 37/67
 .)p≤6/661بجننابراين ،فرض نيه  1-9پ ن وه حاضننر ت يي ند م نيشننود .مي نانگين نمننره
پ وهشگران مرد ( ) x  1/19بيشتر از پ وهشگران زن ( ) x  7/13است.
 .2بين اندازه شبکه و بهرهوري مردان و زنان پ وهشنگر تفناوت معجنيداري وجنود دارد
( ،)p≤6/661 ،F=79/33بجابراين فرضيه  2-9پ وه حاضر ت ييند منيشنود .مينانگين
نمننرات اننندازه شننبکه در پ وهشننگران مننرد ( ) x  2/11بيشننتر از پ وهشننگران زن
( ) x  1/13است.
 .7بين كارآمدي و بهرهوري زنان و مردان پ وهشنگر تفناوت معجنيداري وجنود نندارد
( ،)p=6/162 ،F=/91بجابراين فرضيه  7-9پ وه حاضر ت ييد نشد.
 .9بين محدوديت و بهرهوري مردان و زننان پ وهشنگر تفناوت معجنيداري وجنود دارد
( ،)p≤6/661 ،F=12/39بجابراين فرضيه  9-9پ وه حاضر ت ييند مني شنود .مينانگين
نمننرات اننندازه شننبکه در پ وهشننگران مننرد ( ) x  6/861بيشننتر از پ وهشننگران زن
( ) x  6/111است.
 .2بحث و نتيجهگيری

يافتههاي پ وه نشان داد كه راهبردهاي همنويسجدگي كه توسط رامنزي  -وايرپنو
در سال  2668ارائه و مورد استفاده قرار گرفته بود ،در حوزه علم اطالعات نيز وجود دارد.
راهبردهايي كه بيشترين نويسنجدگان اينن حنوزه تنرجيح داده بودنند از آن اسنتفاده كججند،
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راهبرد ميانه بود كه  11391نفر ،يعجي  29/1درالد از پ وهشگران اين حوزه از آنها استفاده
كرده بودند .استفادهكججدگان از راهبرد مجسيم و حفرههاي ساختاري نيز تقريباً برابر بودند،
يعجي حدود  19درالد از اين دو راهبرد استفاده كرده بودند .سناير راهبردهنا در جندول 9
ارائه شده است.
جدول  .4توزيع نويسندگان براساس راهبردهای همنويسندگي
راهبرد

فراواني

درصد

ميانه

11391

29/1

ايزوله

3943

13/3

مجسيم

3771

13/9

مستقل

8331

19/2

حفره ساختاري

8341

19/9

دوتايي

1118

11/1

پيچيده

38

6 /2

ميموع

93393

166

نتننايج ايننن پنن وه در مقايسننه بننا نتننايج پنن وه «چجننگ» كننه سنناختار شننبکه
همنويسجدگي در حوزه آموزش ت بيقي و بينالمللي را مورد بررسي قرار داده بود ( Cheng
 ،)2006نشان ميدهد كه وضعيت هم نويسجدگي در نويسجدگان علم اطالعات م لوبتر از
نويسجدگان اين حوزه است .باتوجه به نسبت نويسجده به مقاله 36 ،درالد از مقاالت ()313
تكنويسجدهاي 21 ،درالد ( )281دونويسجدهاي ،و كمتر از  16درالد ( )112توسنط بني
از دو نويسجده به نگارش درآمدهاند ( 1341نويسجده ،تعداد  1279مقاله را مجتشركردهانند).
پس از حذف نويسجدههاي تکراري 1771 ،نويسجده وجود داشتجد كه حداقل يك مقاله در
سالهاي مورد بررسي مجتشر كردهاند .نتايج حاالل از تحليل شبکه همنويسجدگي پن وه
چجگ نشان داد كه  124مورد ايزوله 181 ،منورد دوتنايي 16 ،منورد سنهتنايي و  29منورد
چهارتايي و  16زيرگروه وجود دارد .باتوجه به م الن ارائنه شنده ،وضنعيت نويسنجدگان
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حوزه علم اطالعات از نظر ساختار شبکه هم نويسجدگي نيز م لوبتر از اين حوزه است.
در مقايسنه بنا نتنايج رامنزي -وايرپنو ( )Rumsey-Wairepo 2006در راب نه بنا حنوزه
آموزش عالي در آمريکا كه نشان داد  263مورد ايزوله ( 21/83درالد) 221 ،مورد دوتايي
( 23/24درالد) 91 ،مورد مسنتقل ( 1/18درالند) 93 ،منورد حفنرههناي سناختاري (1/42
درالد) 88 ،مورد ميانه ( 3/11درالد) 214 ،مورد مجسيم ( 23/69درالد) 7 ،مورد پيچيده
( 6/73درالد) ،پ وهشگران علم اطالعات از نظر درالد نويسجدگان استفاده كججده از راهبر
ايزوله كمتر هستجد ( 13/3درالد) ،كه اين نشاندهجده عملکرد بهتر اين نويسجدگان اسنت.
از نظر راهبرد دوتايي نيز نويسجدگان علم اطالعات عملکرد بهتري داشتهاند ( ،)11/1از نظر
راهبر مستقل بيشتر ( ،)19/2از نظر راهبرد حفرههاي ساختاري بيشتر ( ،)19/9از نظر راهبرد
ميانه بيشتر ( 29/1درالد) ،از نظر راهبرد مجسيم كمتر ( ،)13/9و از نظر راهبرد پيچيده هم
كمتر است ( 6/2درالد) .بهطوركلي ميتوان ايجگونه تحلينل كنرد كنه گنراي بنه سنمت
همنويسجدگي و پ وه هاي مشترک در حوزه علم اطالعات بيشتر از حوزه آموزش عالي
در آمريکاست و اين را ميتوان در مقايسه ايزولههنا و دوتناييهنا مشناهده كنرد .همچجنين
افزاي درالد استفاده از راهبرد مجسيم نيز در پ وهشگران علم اطالعات بينانگر عملکنرد
بهتر اين پ وهشگران است.
در مقايسننه بننا پنن وه كوژابکننوف ( )Kuzhabekova 2012در ارتبنناط بننا حننوزه
كارديولوژي روسيه ،كه نتايج وي نشان داد  74مورد ايزوله ( 1درالد) 173 ،مورد دوتايي
( 2درالد) 833 ،مورد مستقل ( 17درالد) 2126 ،مورد حفرههايسناختاري ( 94درالند)،
 331مورد ميانه ( 13درالد) 213 ،مورد مجسيم ( 1درالد) 879 ،مورد پيچيده ( 12درالد)
بوده است .نتايج اينن پن وه نشنان منيدهند كنه مينزان همکناري گروهني حنوزه علنم
اطالعات بسيار پايينتر از حوزه كارديولوژي در روسيه است .از داليل اين امنر عنالوه بنر
مهارتها و تالشهاي فردي پ وهشگران هر دو حوزه ،ميتوان بنه ماهينت اينن دو حنوزه
اشاره كرد .بهطوركلي ميزان مشاركتِ گروهي و همنويسجدگي در حوزه علوم پاينه بسنيار
بيشتر از حوزه علوم اجتماعي است؛ و ماهيت اين دو حوزه كه در حوزه علوم پايه و بهطور
خاص كارديولوژي ماهيت تيربي و آزمايشنگاهي اسنت و نيناز بنه افنراد بيشنتر و ابنزار و
امکانات آزمايشگاهي بيشتر و حضور پ وهشگراني با تخصصهاي مختل و بنينرشنتهاي
اسننت .نگنناهي بننه نتننايج پ ن وه كوژابکننوف نشننان م نيدهنند كننه گننراي بننه سننمت
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تكنويسجدگي و راهبرد ايزوله و راهبرد دوتايي بسيار پايين است و تفاوت بسيار زيادي بنا
حوزه علنم اطالعنات دارد .همچجنين در اسنتفاده از اسنترات ي پيچينده و حفنره سناختاري
تفاوت بسيار زيادي بين اين دو حوزه مشاهده ميشود.
نتايج حاالل از آزمون فرضيههاي پ وه نشان داد كه بين محندوديت و بهنرهوري

( )r=6/933پ وهشگران علم اطالعات در س ح  p≥6/661راب نه معجنا داري وجنود دارد و
فرضيه اول پ وه ت ييد شد .اين نتييه بينانگر آن اسنت كنه هنر چنه پ وهشنگر سناختار
مجسيمتري داشته باشد ،بهرهوري وي نيز افزاي خواهد يافت؛ و براساس ديدگاه كولمن
استفاده از اين رويکرد باعث افزاي بهرهوري و ايياد سرمايه اجتماعي بيشتري منيشنود.
اين نتايج با يافتههاي رامزي -وايرپو كه نشان داد راب ه مجفي بنين محندوديت و بهنرهوري
پ وهشگران وجود دارد ،مغايرت دارد.
كولمن ( )1988استدالل كرد سرمايه اجتماعي اساسناً از انسنيام ناشني منيشنود كنه
اعتماد و همکاري بين افراد را تسهيل ميكجد .سرمايه اجتماعي در جوام مجسيم از طرينق
فرآيجدهايي همانجد ايياد تعهندات ،انتظنارات و قابلينت اعتمناد ،اييناد كاننالهنايي بنراي
اطالعات و تجظيم هجيارهايي كه بهوسيله ضمانتهاي اجرايي كارآمد حمايت منيشنوند،
بهوجود ميآيد .در اين پ وه انسيام بنا اسنتفاده از محندوديت كنه توسنط «بنارت» در
توسعه داده شد ،مشخص شده است ) .)Burt 1992درارتباط با شنبکههناي هنمنويسنجدگي،
انسيام ممکن است در گروه كوچکي از همنويسجدهها وجنود داشنته باشند ،گروهني كنه
بهطور مجظم مقالههايي را با هم مينويسجد .بهرهوري پ وهشي بيشتر ممکن اسنت در چجنين
گروههايي رخ بدهد ،زيرا اعضاي گروه همديگر را ميشجاسجد ،نقاط قوت و نقاط ضنع
همديگر را ميدانجد و ميتوانجد بهطور كارآمدي مسئوليتهايشان را تقسيم كججد .همچجين
آنها ميتوانجد در تحقق يك كار معين به قضاوت همديگر اعتماد كججد ،بجابراين در زمان و
تالشهايشان در فرآيجد بررسي متقابل ،الرفهجويي ميشود .عنالوه بنر اينن ،عضنويت در
چرخه اي كه بسيار به هم پيوند خورده است و داراي هجيارهاي ارتباطي غيررسمي اسنت،
از سو استفاده افراد جلوگيري ميكجد و رفتار سودمجد متقابل را تشنويق منيكجند؛ همانجند
استجاد به آثار همديگر در انتشاراتشان .درنهايت هم نوشتاري تکراري ،كانالهاي ارتبناطي
روشن و كارآمدي ميان پ وهشگران بهوجود ميآورد؛ بجابراين در تالش و زمانشنان بنراي
نگهداري تماسها و توضيح انديشهها و رويکردها الرفهجويي ميشود.
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نتايج همچجين نشان داد كه بين كارآمندي و بهنرهوري پ وهشنگران علنم اطالعنات
( )r=6/118در س ح  p≥6/661راب ه معجيداري وجود دارد؛ يعجي هر چه كارآمدي شبکه
افراد باالتر رود ميزان بهرهوري فرد نيز افزاي مييابد .اين نتايج در راستاي انديشنه بنارت
است كنه بينان داشنت هنر چنه حفنره سناختاري در شنبکه اجتمناعي افنراد وجنود داشنته
باشد،كارآمدي باالتري خواهجد داشت ) (Burt 1992; 1997; 2000; 2001و اينن كارآمندي
باال موج افزاي بهرهوري و ايياد سرمايه اجتماعي بيشتري خواهد نشد .بجابراين فرضنيه
دوم پ وه ت ييد شد .نتايج اين پ وه در راستاي نتايج پ وه «كوژباكوف» است كه
نتايج پ وه وي نشان داد افرادي كه حفرههاي ساختاري را در شبکه بهوجود ميآورند،
سرمايه اجتمناعي بيشنتري توليند منيكججند ) .(Kuzhabekova 2012اينن نتنايج همچجنين در
راستاي نتايج «رامزي وايرپو» است كه نشان داد سناختار شنبکه هنر نويسنجدهاي كنه حفنره
ساختاري ايياد ميكجد در توليد مقاالت نسبت به ساختار شبکهاي كه توسط كولمن ارائنه
شده بود ،مؤثرتر است؛ و پ وهشگراني كه در گروه حفرههاي سناختاري بودنند نسنبت بنه
گروهي كه در شبکه مجسيم بودند مقناالت بيشنتري توليند كنردهانند ( Rumsey-Wairepo
.)2006
منورد

ديدگاه كولمن توسط «گرانوتر»« ،پورتس»« ،بنارت» و« بنارون» و همکناران
انتقاد قرا گرفت ( Granovetter 1973, Portes 1998,Burt 2000; Baron, Field, and Schuller

 .)2000اين نويسجدگان معتقدند انسيام كه بهعجوان گرههاي قوي مورد اشاره قرار ميگيرد
اشکاالتي دارد ،ازجمله :انع افپذيري كمتنري دارد ،ابتکنار را از بنين منيبنرد ،همچجنين
تالش ،بودجه و زمان بيشتري براي نگهداري نياز دارد .عالوه بر اين موارد ،گرههاي قنوي
زماني مجير به سرمايه اجتماعي مي شوند كه آنها نسبتاً ثابت هستجد و هجگنامي كنه بنازيگر
جديدي به ساختار اجتماعي اضافه ميشنود ،ثبنات آنهنا كناه پيندا منيكجند .بنه عجنوان
جايگزيجي براي تفسير «كولمن» « ،بارت» پيشجهاد كرد كه سرمايه اجتماعي از فرالتهناي
واس هاي كه توسط گرههاي متعدد ضعي اييناد منيشنود ).(Coleman 1998; Burt 1992
شخصي كه يك شبکه خود ،با گرههاي ضعي دارد ،بسياري از حفرههاي ساختاري را به
هم متصل ميكجد ،جايي كه گرههناي بنالقوه وجنود نندارد .از اينن رو ،او بنهعجنوان ينك
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جداكججده 1يا عايق در مدارهاي الکترونيکي كه در آن عاملها به هم متصل نيسنتجد ،عمنل
ميكجد .بهعجوان يك نتييه ،ساختار شبکه پر از ارتباطهاي غيرتکراري ،بهجاي ارتباطهاي
همپوشاني خواهد بود كه ارزش افزوده ايياد منيكجند ( .)Burt 1992ينك شنبکه خنود بنا
گرههاي ضعي  ،مزاياي زيادي را مشخص مي كجد .اين شبکه گرههاي مبسوطي دارد كنه
به افراد اجازه ميدهد تا براي دسترسي بهتر به اطالعات ،افراد مختل  ،سرمايههناي مناديم
ساير افراد ،فرالتها ،و حفرههاي ساختاري را به هم پيوند بدهد.
بهعالوه شخصي كه حفرههاي ساختاري را به هم پيوند منيدهند ،افنرادي را بنه هنم
متصل ميكجد كه در غير اين الورت نميتوانستجد به همديگر دسترسي داشته باشنجد؛ و از
اين رو بهواس ه خدمت كردن نق جداكججده قدرت و نفوذ بهدست ميآورد .در معنرض
تماسهاي متعدد قرار گرفتن مجير به رؤيتپذيري بيشتر افراد ميشنود و درنتيينه شنانس
بيشتري خواهد داشت تا در زمان مجاس براي آن فراخوانده شود و اطالعات مفيند خيلني
زود بننه وي خواهنند رسننيد ،بجننابراين مزيننت رقننابتي دريافننت خواهنند كننرد (.)1442 Burt
شبکهاي با حفرههاي ساختاري بيشتر ،كارآمدي باالتري خواهد داشت.
پ وهشگري كه شبکه خودمحوري از حفرههاي ساختاري را نماي ميدهند ،شنبکه
مبسوطي از تماسها با آنهايي كه تجها يكبار همنويسجده شدهانند ،خواهند داشنت .انتظنار
ميرود كه همنويسجدههاي پ وهشگر در پي زميجههناي مفهنومي و روششنجاختي خيلني
متفاوت باشجد ،گاهي اوقات بهواس ه حوزههاي مرتبط بهجاي حوزههاي مشابه .و ميتنوان
ايجگونه فرض كرد كه پ وهشگراني با شبکههاي خودمحور و حفرههاي سناختاري بسنيار،
در مقايسه با پ وهشگراني با حفرههاي ساختاري كمتر ،بهرهوري بيشتري خواهجند داشنت.
زيرا آنها به احتمال خيلي زياد به انديشههناي جديند برخنورد منيكججند ينا در حنوزههناي
بينرشتهاي كار ميكججد كه تيمهاي همچجويسجدگي با پي زميجههاي متفاوتي را كجار هنم
مننيآورد .آنهننا همچجننين بهننرهوري بيشننتري دارننند ،زيننرا آنهننا توسننط تعننداد زيننادي از
ارتباطهايي كه در ميلههاي مختل مجتشر منيكججند منورد اسنتجاد قنرار خواهجند گرفنت،
بجابراين رؤيتپذيري پ وهشگران افزاي مييابند و شنانس ايجکنه آن اثنر توسنط افنرادي
خارج از شبکه مورد استجاد قرار بگيرد افزاي پيدا ميكجد .آنها همچجين بهخاطر ميموعنه
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مبسوطي از تماس ها ،دسترسي بيشتري به مجاب و عقايد نوآورانه خواهجد داشت.
نتايج همچجين نشان داد كه بين اندازه شبکه و تعداد مقاالت مجتشر شده پ وهشنگران
علم اطالعات ( )r=6/893در س ح  p≥6/661راب ه معجيداري وجود دارد؛ يعجني هنر چنه
اندازه شبکه اجتماعي همنويسجدگي يك فرد افزاي يابد بهرهوري آن فنرد افنزاي پيندا
ميكجد .بجابراين فرضيه سوم ،ت ييد ميشود .نتنايج اينن پن وه در راسنتاي نتنايج رامنزي
وايرپو است كه نشان داد راب ه مثبتي بين اندازه شبکه و تعداد انتشارات پ وهشگران وجود
دارد .همچجين نتايج پ وه « ولچ» و« ملکرز» را ت ييد مي كجد كه نشان داد هنر چنه انندازه
منييابند ( Welch and
شبکه افزاي پيدا كجد ،ميزان موفقيت در دريافت پ وهاننه افنزاي
 .)Melkers 2008اندازه شبکه براساس تماسهاي مکرر پ وهشگر با ديگر افراد افزاي پيدا
مي كجد و هر چه فرد با عاملهاي مختل ارتباط برقرار كجد ،شبکه خودمحور وي بزرگتنر
خواهد شد و درنتيينه بهنرهوري بيشنتري خواهند داشنت .شنبکه بزرگتنر امکنان دريافنت
اطالعاتِ متجوع و ت مين اطالعات بدون توجه به مالکيتهاي مکمنل را افنزاي منيدهند.
براي دانشنمجدان ،شنبکههناي بزرگتنر منيتوانند كشن فرالنتهنا و همچجنين شجاسنايي،
جم آوري و تخصيص مجاب كمياب را تسهيل كجد.
همچجين برخي نتايج در ارتباط به همکاريهاي علمي نشنان داده اسنت كنه هنر چنه
شبکه بزرگتر باشد تمايل به توليد پ وه هايي با كيفيت باالتر كنه توسنط تن ثير اسنتجادي
اندازهگيري شندهانند ،افنزاي منييابند ( )Oliver 2004; Godin and Gringras 2000نتنايج
حاالل از تحليل واريانس چجدمتغيري (مانوا) نشان داد كنه بنين پ وهشنگران منرد و زن از
لحاظ بهرهوري ،اندازه شبکه ،كارآمدي و محدوديت تفاوت وجود دارد.
نتايج حاالل از س و معجيداري همه آزمونهنا (اثنر پياليني ،المبنداي ويلکنز ،اثنر
هتليجگ و بزرگترين ريشه رُوي) بيانگر آن است كه بين پ وهشگران مرد و زن حداقل از
لحاظ يکي از متغيرهاي وابسته (بهرهوري ،اندازه شبکه ،كارآمدي ،و محدوديت) تفناوت
معجيداري وجود دارد .براي پني بنردن بنه اينن تفناوت نتنايج حاالنل از تحلينل وارينانس
يكراهه در متن مانوا نيز الورت گرفت ،نتايج نشاد داد كه بنين بهنرهوري منردان و زننان
پ وهشننگر تفنناوت معج نيداري وجننود دارد ( .)p≤6/661 ،F=37/67بجننابراين ،فرض نيه 1-9
پ وه حاضر ت ييد شد .ميانگين نمره پ وهشگران مرد ( ) x  1/19بيشتر از پ وهشگران
زن ( ) x  7/13است .و اين نشاندهجده آن است كه پ وهشگران مرد بهنرهوري بيشنتري
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نسبت به پ وهشگران زن در حوزه علم اطالعنات داشنتهانند .و تعنداد مندارک بيشنتري را
نسبت به زنان مجتشر كردهاند و اينن نتيينه يافتنههناي «ولنچ» و «ملکنرز» را ت ييند منيكجند
) .(Welch and Melkers 2008نتايج آنها نشان داد ،بين مردان و زننان پ وهشنگر و موفقينت
در دريافتِ پ وهانه ،تفاوت معجاداري وجود دارد .همچجين يافتنههناي «وان اممرينك» كنه
نشننان داد مننردان در اسننتفاده از مجنناب همکنناري تيمني كننه سننرمايه اجتمنناعي را بنهوجننود
ميآورد ،كارآمدتر از زنان بودند را ت ييد ميكجد) .(Van Emmerik 2006از دالئل اين امنر
شايد بتوان به اين نکته اشاره كرد كه زنان بيشتر از منردان مسنئوليت درراب نه بنا كارهناي
خانهداري و پرورش بچهها و بچهداري دارند ،درنتييه زمان كمتري نسبت به منردان بنراي
پ وه دارنند .بافنت جامعنه نينز از عوامنل ت ثيرگنذار ديگنر اسنت كنه در اكثنر جوامن
ديدگاهها و انتظارت از مردان و زنان متفاوت است.
بين اندازه شبکه و بهرهوري مردان و زنان پ وهشگر تفناوت معجنيداري وجنود دارد
( .)p≤6/661 ،F=79/33مينانگين نمننرات اننندازه شننبکه در پ وهشننگران مننرد () x  2/11
بيشتر از پ وهشگران زن ( ) x  1/13است .همانگونه كه در فرضيه سوم هم مشاهده شند،
اننندازه شننبکه از عامننلهنناي ت ثيرگننذار بننر بهننرهوري پ وهشننگران اسننت .اننندازه شننبکه
پ وهشگران مرد بيشتر از اندازه شبکه پ وهشگران زن بنوده و اينن امنر هنم سنب افنزاي
بهرهوري پ وهشگران منرد نسنبت بنه پ وهشنگران زن شنده اسنت .بجنابراين ،فرضنيه 2-9
پ وه حاضر ت ييد ميشود .شبکهبزرگتر براساس ميزان همکاري گروهي بيشتر و افزاي
شبکه هاي خودمحور بهوجود ميآيد و نتايج نشاندهجنده اينن اسنت كنه مينزان همکناري
گروهيم زنان كمتر از مردان است كه باعنث شنده شنبکه خودمحنور زننان كنوچکتر و در
نتييه بهرهوري كمتري نسبت به مردان داشته باشجد.
نتننايج پ ن وه همچج نين نشننان داد كننه ب نين كارآمنندي و بهننرهوري مننردان و زنننان
پ وهشننگر تفنناوت معج نيداري وجننود ننندارد ( .)p=6/162 ،F=/91بجننابراين ،فرض نيه 7-9
پ وه حاضر ت ييد نشد .كارآمدي باال براساس حفرههاي سناختاري محاسنبه منيشنود و
افرادي كه اين حفرهها را پر ميكججد كارآيي باالتري دارند .پنس هنم منردان و هنم زننان
پ وهشگر علم اطالعات توانستهاند اين نق را داشته باشجد و بهعجوان واسن ه در شنبکههنا
عمل كججد ،درنتييه كارآمدي نسبتاً برابري با هم داشتهاند.
نتايج همچجين نشنان داد كنه بنين محندوديت و بهنرهوري زننان و منردان پ وهشنگر
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تفاوت معجيداري وجود دارد ( .)p≤6/661 ،F=12/39مينانگين نمنرات انندازه محندوديت
شبکه در پ وهشگران منرد ( ) x  6/861بيشنتر از پ وهشنگران زن ( ) x  6/111اسنت.
هرچه محدوديت شبکه افزاي يابد ،انسيام شبکه بيشتر مي شود و اين امر سب بهرهوري
بيشتر پ وهشگراني كه در اين شبکه قرار داشته باشجد ،خواهند شند .محندوديت شنبکه در
مردان بيشتر از زنان پ وهشگر علم اطالعات است ،بجابراين ميتنوان ايجگوننه نتيينهگينري
كردكه مردان بهرهوري بيشتري از زنان داشتهاند ،پس فرضنيه  9-9پن وه حاضنر ت ييند
مي شود .و همچجين بيانگر آن است كه ارتباطهاي بيشتري در شبکههاي خودمحور منردان
وجود داشته و شنبکه آنهنا از انسنيام بيشنتري برخنوردار بنوده اسنت و ايجکنه حضنور در
تيمهاي پ وهشيم يکسان سب افزاي ارتباطها و انسيام بيشتر شبکه همنويسجدگي مردان
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Abstract: This research aims to analyze social network structure of
co-authorship in scientific outputs of information science researchers
as well as to examine relationship between these structures and
researchers productivity. Social network analysis is used as the
research method. The research population includes all those
researchers who have published at least one record in one of the
twenty journals of Information Science which has an impact factor of
0.635 as a minimum from the years 1996 to 2010.The results showed
that a significant correlation existed between constraint, efficiency,
network size and productivity. The results of multivariate variance
analysis also indicated that male and female researchers differed in
terms of factors such as productivity, network size, constraint and
efficiency.
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