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Abstract: The aim of this study is to analyze the status of Iranian
scientific production in selected areas relating to science and information
technology including information technology, management, and library
and information science by scientometric and social network analysis
indicators. This research has a look on the approach of the scientific
outputs of Iranian scholars indexed in WOS database. In order to identify
the status of the scientific cooperation between researchers, the coauthorship network of these researchers has been studied. After reviewing
the literature, all records related to the selected areas were extracted from
WOS database.Then the retrieved data sets were examined based on
quantitative indicators (the number of scientific outputs) and qualitative
indicators (the number of citations, h-index, etc.). Finally, the co-authorship
network for each of the fields was drawn using network analysis method
and appropriate software. This network was examined using social
network analysis indicators such as density, clustering coefficient and
centrality. The density degree of the co-authorship network in all three
areas is down, and the authorships (nodes) have little communication with
each other. The average of clustering coefficient index of the networks,
especially in the field of information technology, represents a relatively
high tendency of the network members to form different clusters. By
determining the centrality (degree, betweenness and closeness) of
authors, their performance and the best writers for each of these indices
were found. The results of this research can be effective in research
policies by determining the dimensions of scientific cooperation in each
of the studied areas.
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چكيــده :ایــن پژوهــش بــا هــدف تحلیــل وضعیــت تولیــدات علمــی محققــان
ایرانــی در ســه حــوزة فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت ،علــم اطالعــات و
دانششناســی در صــدد پرداختــن بــه ايــن مســئله اســت كــه مجموعــة توليــدات
علمــي محققــان ايرانــي (نمايهشــده در پايــگاه اســتنادي «وبآوســاينس» و در
بازههــای زمانــی مختلــف) در حوزههــای فــوق بــر مبنــاي شــاخصهاي ك ّمــي
و كيفــي علمســنجي چــه وضعیتــی داشــتهاند؟ همچنیــن ،در راســتای آشــنایی
هرچــه بیشــتر بــا وضعيــت همــکاری علمــی پژوهشــگران ایــن حوزههــا بــه مطالعــة
شــبکة همتألیفــی ايــن محققــان بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای
اجتماعــی میپــردازد .مجموعهدادههــای بازیابیشــده بــر مبنــاي شــاخصهاي
ي مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .ســپس ،بــا اســتفاده از
ك ّمــي و كيفــي علمســنج 
روش تحلیــل شــبکه و نرمافزارهــای مناســب ،شــبکة همتألیفــی تولیــدات مــورد
بررســی ،ب ـه تفکیــک بــرای هــر یــک از حوزههــای مــورد مطالعــه ترســیم شــد.
ایــن شــبکه در دو ســطح کالن و خــرد بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکة
اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه بیــن شــاخص ک ّمــی
تعــداد تولیــدات علمــی و شــاخص کیفــی تعــداد اســتنادات در حوزههــای مدیریت
و فنــاوری اطالعــات همبســتگی ضعیفــی وجــود دارد .ایــن بدیــنمعناســت کــه در
ایــن دو حــوزه افزایــش تعــداد مقــاالت لزومـ اً منجــر بــه افزایــش تعــداد اســتنادات
نشــده اســت ،در حالــی کــه در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بیــن ایــن
دو شــاخص ،همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .نتایــج حاصــل از تحلیــل
شــبکة همتألیفــی نشــان میدهــد کــه میــزان شــاخص درجــة تراکــم و نیــز انســجام
شــبكه در هــر ســه حــوزة مــورد مطالعــه پایین بــوده و نویســندگان ارتباطــات اندکی
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بــا یکدیگــر برقــرار کردهانــد .میانگیــن شــاخص ضریــب خوشــهبندی شــبکههای مــورد بررســی،
بهویــژه در حــوزة فنــاوری اطالعــات ،نشــاندهندة تمایــل نســبتاً بــاالی اعضــای شــبکه بــه تشــکیل
خوشــههای مختلــف اســت .همچنیــن ،بــا تعییــن شــاخصهای مرکزیــت (درجــه ،بینیّــت و نزدیکــی)
نویســندگا ِن هــر یــک از حوزههــای مــورد مطالعــه ،عملکــرد آنهــا ،و نیــز برتریــن نویســندگان بــرای
هــر یــک از شــاخصهای مذکــور مشــخص شــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بــا مشــخصنمودن
ابعــاد همــکاري علمــی در هــر یــک از حوزههــای مــورد بررســی در کمــک بــه سیاســتگذاريهاي
پژوهشــی تأثیرگــذار باشــد.
كليدواژهها :تحلیل شبکة اجتماعی ،شاخصهای علمسنجی ،شبکة همتألیفی
 .1مقدمه

توجــه بــه حضــور ك ّمــي توليــدات علمــي محققــان ايرانــي در تحقيقــات
در ســالهاي اخيــرّ ،

بينالمللــي در حوزههــاي مختلــف علمــي ،يكــي از اولويتهــاي مطــرح در برنامهريزيهــاي

ســازماني بــوده اســت .تعــداد مقــاالت علمــی ،شــاخصی اســت حاکــی از رشــد ک ّمــی پژوهــش
و تحقیقــات در فضاهــاي آموزشــي و پژوهشــي .لكــن بــرای بهدســتآوردن تصویــری جامــع از

توجــه
تــوان علمــی کشــور بایــد کیفیــت پژوهــش را نیــز در حوزههــاي مختلــف علمــي مــورد ّ
قــرار داد و اصــوالً افزايــش ك ّميــت مقــاالت زمانــي بــاارزش اســت كــه بــا رشــد كيفــي ايــن نــوع
توليــدات همــراه باشــد .از ایــنرو ،ت ّوجــه بــه رشــد کیفــی تولیــدات حوزههــای مختلــف علمــی
در کنــار کمیّــت آن در ارزیابیهــای رســمی و غیررســمی بــر مبنــای شــاخصهای ک ّمــی و کیفــی
علمســنجی ضرورتــی آشــکار اســت .از طرفــي ،از آنجــا كــه مشــاركت در توليــد علــم و همــكاري

علمــي نويســندگان ســنگ بنــاي جامعــة علمــي اســت و موجــب تبــادل مناســب ايدههــا ،ارتقــاء
كيفيــت مقــاالت مشــاركتي و دريافــت اســتنادهاي بيشــتر ميشــود (،)Osareh and Wilson 2002

مطالعــة وضعيــت و ایجــاد زمينههــاي رشــد و پيشــرفت ايــن نــوع همكاريهــا از اولويــت خاصــي
برخــوردار اســت .در محیطهــای پژوهشــی ،همتألیفــی رؤیتپذیرتریــن و دســترسپذیرترین

شــاخصی اســت كــه بــراي ســنجش و اندازهگیــری میــزان همكاريهــای علمــی ب ـهكار م ـيرود و
ارزيابــي شــبكههاي اجتماعــي همتأليفــي ميتوانــد اطالعــات مفيــدي دربــارة پيوســتگي ،وابســتگي

متقابــل ،و پيونــد ميــان محققــان مختلــف را نشــان دهــد ( .)Wagner 2005در نقشــة جامــع علمــی
کشــور نیــز یکــی از راهبردهــا و اقدامــات ملّــیِ مــورد توجــه ،مســئلة تقویــت جریــان اطالعــات مفید
و ســاماندهی تعامــل و ارتباطــات در حــوزة علــم و فنــاوري در بیــن ســازمانها ،مجامــع ،دانشــمندان
و متخصصــان اســت .بــر ایــن پایــه ،مطالعــة وضعیــت توليــدات علمــي و همــکاری و مشــارکت
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علمــی محققــان در حوزههــای اولویـتدار علــم و فنــاوری از اهميــت بااليــي برخــوردار اســت .بــا
ايــن ديــدگاه ،ايــن پژوهــش اوالً در صــدد پرداختــن بــه ايــن مســئله اســت كــه مجموعــة توليــدات
علمــي محققــان ايرانــي (نمايهشــده در پايــگاه اســتنادي «وبآوســاينس») در ســه حــوزة اولويـتدار

علــم و فنــاوري (شــامل فنــاوري اطالعــات ،مديريــت و علــم اطالعــات و دانششناســي) بــر مبنــاي

شــاخصهاي ك ّمــي و كيفــي علمســنجي چــه وضعیتــی دارد و آيــا افزايــش كميــ ّـت انتشــارات در
هــر يــك از ايــن حوزههــا ب ـه مــوازات افزايــش كيفيــت آنهــا بــوده اســت؟ و ثاني ـاً ایــن پژوهــش
در صــدد اســت در راســتای آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا وضعيــت همــکاری علمــی پژوهشــگران ایــن

حوزههــا بــه مطالعــة شــبکة همتألیفــی ايــن محققــان بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای
اجتماعــی بپــردازد .نتايــج بررســي و ارزيابــي توليــدات علمــي ،عــاوه بــر اينكــه نشــاندهندة

وضعيــت فعاليتهــاي علمــي -پژوهشــي جامعــة مــورد بررســي اســت ،عنصــري مفيــد و كارآمــد

جهــت مديريــت و برنامهريــزي در امــر تحقيــق و توســعه بهشــمار ميآيــد؛ بــهطــوري كــه بــا

فوقــوت ،ميتــوان خطمشــي تحقيقــات آتــي را بهنحــوي برنامهريــزي نمــود
شــناخت نقــاط ضع 
كــه بــه مرتفعشــدن كاســتيها و نواقــص و تقويــت نقــاط قــوت بيانجامــد .بهمنظــور جلوگیــری از
ایجــاد شــکاف بیــن ک ّمیــت و کیفیــت انتشــارات علمــی ،ارزیابــی کیفــی در کنــار ارزیابــی ک ّمــی

مــورد توجــه قــرار دارد .امــروزه ،در بررســی جوامــع علمــی در ســطح بینالملــل از دو شــاخص

«میــزان انتشــارات» و «میــزان اثربخشــی»بهمنظــور ســنجش اعتبــار تحقیقــات و رتبهبنــدی اســتفاده
میشــود .بدیهــی اســت بررســی هــر یــک از ایــن شــاخصها نمیتوانــد بهتنهایــی تصویــری جامــع

از عملکــرد علمــی فراهــم آورد .بنابرایــن ،نیــاز اســت کــه محققــان در مطالعــات علمســنجی هــر دو

شــاخص را مــورد بررســی قــرار دهنــد .از ایــن رو ،بررســی دو شــاخص میــزان انتشــارات و میــزان
اســتنادات و روابــط بیــن آنهــا میتوانــد چگونگــی عملکــرد علمــی و پژوهشــی را نمایــان ســازد

(ســتوده  .)1383بــر ایــن اســاس ،در ایــن پژوهــش نتایــج حاصــل از محاســبة شــاخص ک ّمــی (تعــداد
تولیــدات علمــی) و شــاخصهای کیفــی (تعــداد اســتنادها ،میانگیــن اســتناد بــهازای هــر مقالــه،

شــاخص اچ و خوداســتنادی) در مــورد مجموعهدادههــای بازیابیشــده ارائــه خواهــد شــد .تعييــن
الگوهــاي نويســندگي و ترســيم شــبكههاي همتأليفــي توليــدات علمــي در ســه حــوزة موضوعــی

منتخــب ،ضمــن مشــخصنمودن ميــزان ايــن نــوع مشــاركتها ،ميتوانــد زمينــهاي بــراي رشــد
تعامــات علمــي محققــان ايرانــي بــا همتايانشــان و اصــاح يــا ارتقــاء الگوهــاي رفتــاري آنهــا
از ايــن نظــر باشــد .همچنیــن ،بــا معرفــی نویســندگان دارای نقــش مرکزیــت در هــر یــک از ایــن

حوزههــا ،ایــن امــر میتوانــد بــه پژوهشــگران کمــک کنــد تــا بــا انتخــاب تیــم پژوهشــی مناســب
969
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خــود از راهبــرد خــاص همنویســندگی در حوزههــای مــورد مطالعــه اســتفاده نماینــد.
 .2پیشینة پژوهش

طــی ســالهای گذشــته مطالعــات متعــددیبــه بررســی بروندادهــای علمــی پژوهشــگران

پرداختهانــد .هــر کــدام از ایــن پژوهشهــا از جنبههــای متفاوتــی ایــن بروندادهــا را مــورد بررســی

قــرار دادهانــد :برخــی بــه رونــد رشــد ،برخــی بــه بررســی همکاریهــای علمــی ،و برخــی هــم بــه
بررســی شــبکههای اســتنادی و هماســتنادی ،شــبکههای همنویســندگی ،ترســیم ســاختار علمــی

و غیــره پرداختهانــد (عصــاره و همــکاران  .)1391بررســی شــبكههای همتألیفــی و تحلیــل ایــن

شــبكهها بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای اجتماعــی قدمتــی نهچنــدان طوالنــی دارد.
مقــاالت متعــددی شــاخص مرکزیــت را جهــت تحلیــل شــبکههای همنویســندگی بــهکار بردهانــد

(ماننــد.)Liu et al. 2007; Yin et al. 2006; Liu et al. 2005; Mutschke 2003:تمــام ایــن محققــان ادعــا
کردهانــد کــه ایــن شــاخص بــرای ارزیابــی تأثیــر مفیــد اســت .بــرای ســنجش مرکزیــت افــراد در

شــبکههای اجتماعــی ،اندازهگیــری مرکزیــت رتبــه ،نزدیکــی و بینابینــی پراســتفادهترین مــوارد
بــوده اســت« .نیومــن» بــه بررســی انواعــی از مشــخصات ایــن شــبکهها شــامل رتبــة دانشــمندان و

بینابینــی آنهــا پرداختــه اســت (.)Newman 2001

«گان ـس ،لیــو ،و محبوبــه » در پژوهــش خــود بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای

اجتماعــی بــه مطالعــة شــبکة همتألیفــی  1129نویســنده در حوزههــای کتابســنجی ،علمســنجی،

وبســنجی و اطالعســنجی پرداختــه و نویســندگان کلیــدی ایــن حوزههــا را بــر اســاس

شــاخصهای مرکزیــت مشــخص کردنــد .بــر ایــن اســاس «گلنــزل ،1کرشــمر 2و روســو »3بهعنــوان
تأثیرگذارتریــن افــراد در ایــن شــبکة اجتماعــی معرفــی شــدند (.)Guns, Liu, and Mahbuba 2010

در پژوهشــی دیگــر «یــان ،دینــگ و ژو» بــه مطالعــة شــبکه همتألیفــی پژوهشــگران کتابــداری
و اطالعرســانی چینــی در  18نشــریة مهــم و تخصصــی ایــن رشــته پرداختــه و ویژگیهــای کلّــی

شــبکة اجتماعــی و همچنیــن عملکــرد فــردی پژوهشــگران را بــا اســتفاده از شــاخصهای کالن و
خُ ــرد مــورد بررســی قراردادنــد (.)Yan, Ding, and Zhu 2010

در زمینــة تحلیــل شــبکههای همتألیفــی در ایــران مطالعاتــی معــدود بــا اســتفاده از

شــاخصهای تحلیــل شــبکههای اجتماعــی انجامشــده کــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره میشــود.
3. Rousseau
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«رحیمــی و فتاحــی» ( )1387در پژوهــش خــود در چهــار حــوزة موضوعــي كشــاورزي ،مهندســي،
علــوم پايــه ،و علــوم انســاني بــه بررســي همــكاري و تأليــف مشــترك اعضــاي هيئتعلمــي دانشــگاه
فردوســي مشــهد پرداختنــد .نتايــج ايــن بررســي نشــان داد كــه ميــان نســبت همــكاري علمــي

اعضــاي هيئتعلمــي در ایــن چهــار حــوزة موضوعــي تفاوتــي معنــادار وجــود دارد .بيشــترين
نســبت همــكاري علمــي در ّ
كل دانشــگاه در حــوزة كشــاورزي ،ســپس در حــوزة علــوم پايــه و پــس
از آن در حــوزة مهندســي اســت .كمتريــن نســبت همــكاري علمــي نيــز بــه حــوزة علــوم انســاني

تعلــق دارد.

«عصــاره ،نــوروزي چاکلــی ،و کشــوري  »1389در پژوهشــی بــه تعییــن ســهم تولیــدات

علمــی ایــران پرداختنــد .بررســی آنهــا نشــان داد کــه میــزان مشــارکت گروهــی پژوهشــگران رو
بــه افزایــش اســت .قاعــدة «برادفــورد» در مــورد دادههــا مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و تأییــد

شــد .قاعــدة «لوتــکا» در مــورد دادههــا در هــر ســه نمایــة اســتنادي ،بهطــور یکجــا ،و در مــورد

دادههــاي موجــود در نمایههــاي اســتنادي علــوم تأییــد شــد.

مهمتریــن خوشــة تشکیلشــده از تولیــدات علمــی ایــران در پیونــد بــا موضــوع عملیــات در

شــیمی آلــی بــوده و اثرگذارتریــن مــدرك ،مقال ـهاي از «زلف ـیگل» بــا  123اســتناد جهانــی و 71
اســتناد محلــی بــود (.)1389

در پژوهشــی دیگــر «حریــری و نیکــزاد» بــه بررســی شــبکههای همتألیفــی در مقــاالت ایرانــی

رشــتههای کتابــداری و اطالعرســانی ،روانشناســی ،مدیریــت و اقتصــاد در پایــگاه ِ
وب علــوم طــی

ســالهای  2009 - 2000پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه بیشــترین مشــارکت در تولیــد مــدارک دو

و ســهنویســندهای بــوده و نویســندگان رشــتة روانشناســی بــه چندنویســندگی گرایــش بیشــتری
داشــتند و باالتریــن میــزان ضریــب همــکاری کلّــی نویســندگان متعلــق بــه ایــن رشــته بــود.
رشــتة کتابــداری در ّ
کل نســبت بــه ســه رشــتة دیگــر از لحــاظ همــکاری در جایــگاه پایینتــری

قــرار داشــت .همچنیــن ،رشــتة مدیریــت باالتریــن میــزان پیوســتگی و رشــتة روانشناســی باالتریــن
میــزان گسســتگی را در شــبکة همتألیفــی دارا بودنــد (.)1390

«حســنزاده ،خدادوســت ،و زندیــان» بــه بررســی شــاخصهای همتألیفــی ،مرکزیــت

طــی ســالهای  2011-1991در
و چالههــای ســاختاری پژوهشــگران حــوزة نانوفنــاوری ایــران
ّ

نمایــة اســتنادی علــوم پرداختنــد .در ایــن پژوهــش شــاخص همــکاری ،ضریــب همــکاری و درجــة
همــکاری تولیــدات علمــی حــوزة نانوفنــاوری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و شــبکة همــکاری
پژوهشــگران ایــن حــوزه ترســیم و تحلیــل شــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد كــه
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شــاخص همــكاری در هــر مــدرك  3/39بــوده و بیشــترین شــاخص همــكاری بــه ســال  1997بــا
شــش نویســنده در هــر مــدرك اختصــاص داشــته اســت .همچنیــن ،درجــة همــكاری پژوهشــگران

نانوفنــاوری ایــران  0/96بــرآورد شــده كــه حاكــی از گرایــش اغلــب نویســندگان ایــن حــوزه بــه
همتألیفــی اســت (.)1391

در مجمــوع ،مــرور تحقیقــات انجامشــده در داخــل کشــور بیانگــر آن اســت کــه در ارزیابــی
مؤسســات و همچنیــن ســنجش میــزان پیشــرفت تولیــدات علمــی کشــور ،بیشــتر ،کمیـ ِ
ـت انتشــارات

محــور ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــه جنبــة کیفیــت آن کمتــر توجــه شــده اســت .از ســوی دیگــر،
مــرور تحقیقــات خــارج از کشــور نشــان میدهــد کــه بهمنظــور جلوگیــری از ایجــاد شــکاف بیــن

ک ّمیــت و کیفیــت انتشــارات علمــی ،ارزیابــی کیفــی در کنــار ارزیابــی ک ّمــی مــورد توجــه قــرار
دارد .همچنیــن ،ارزیابــی شــبکههای همتألیفــی ،بهمنظــور ســنجش پیونــد میــان نویســندگان،

مؤسســات و ســازمانها ،از روشهــای بررســی کــ ّم وکیــف همــکاری علمــی بهشــمار مــیرود.
پــس ،همــکاری علمــی وســیلهای بــرای رســیدن بــه کیفیــت علمــی اســت .بنابرایــن ،هرچــه میــزان
همــکاری میــان دانشــمندان بیشــتر باشــد ،کیفیــت کار آنــان و در نتیجــه ،میــزان توســعة علمــی باالتــر
م ـیرود (رحیمــی و فتاحــی  .)1386بــا ایــن رویکــرد ت ّوجــه بــه رشــد کیفــی تولیــدات علمــی در

کنــار کمیّــت آن در ارزیابیهــای رســمی و غیررســمی بــر مبنــای شــاخصهای ک ّمــی و کیفــی

علمســنجی و تحلیــل شــبکة اجتماعــی (بهویــژه در برخــی از حوزههــای اولویــتدار علــم و
فنــاوری کــه در پژوهشهــای داخلــی از ایــن دیــدگاه مــورد مطالعــه قــرار نگرفتهانــد) ،ضرورتــی

آشــکار اســت کــه ایــن پژوهــش بــه آن میپــردازد.
 .3پرسشهای پژوهش

پرسشهاي اصلي اين پژوهش عبارتاند از:

1 .1رونــد پژوهــش و رشــد توليــدات علمــي محققــان ايرانــي در تحقيقــات بينالمللــي در هــر یــک
از ســه حــوزة مــورد مطالعــه در ایــن بررســی چگونــه اســت؟

2 .2مجموعــة توليــدات علمــي محققــان ايرانــي در هــر یــک از حوزههــای فــوق ،بــر مبنــاي
شــاخصهاي ك ّمــي و كيفــي علمســنجي چــه وضعیتــی دارد؟

3 .3ماهيــت و ســاختار شــبكههاي همتأليفــي توليــدات علمــي ايــن حوزههــا بــر مبنــاي
شــاخصهاي خُ ــرد و کالن تحليــل شــبكة اجتماعــي چگونــه اســت؟
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 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی اســت و در آن از روش تحليــل شــبكه بــرای ترســیم شــبکة

همتألیفــی محققــان اســتفاده میشــود .جامعــة مــورد پژوهــش شــامل تمامــی مقــاالت علمــي

محققــان ايرانــي در ســه حــوزة علمــيِ اشارهشــده اســت كــه در پايــگاه «وبآوســاينس» نمايــه
شــدهاســت .در ايــن پژوهــش بــراي گــردآوري دادههــاي مــورد نيــاز از طریــق ابــزار جسـتوجوی
پیشــرفتة پایــگاه «وبآوســاینس»ّ ،
کل تولیــدات علمــی ایــران ( )cu=Iranنمایهشــده در ایــن پایــگاه

بــدون محدودیــت زمانــی جســتوجو شــد .بهمنظــور گــردآوری دادههــای محققــان ایرانــی در
هــر یــک از حوزههــاي موضوعــي مــورد مطالعــه (فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت ،علــم اطالعــات و
دانششناســی) بهترتیــب زیــر عمــل شــد:

ابتــدا بــرای اســتخراج رکوردهــای علمــی محققــان ایرانــی در دو حــوزة مدیریــت و علــم

اطالعــات و دانششناســی كار پااليــش دادههــای محققــان ایرانــی (استخراجشــده در مرحلــة

قبــل) ،منطبــق بــا ردهبنــدي موضوعــي پايــگاه «وبآوســاينس» انجــام گرفــت؛ بدينصــورت كــه

بــا اســتفاده از گزينــة Refineبــهتفکیــک ،نتايــج از لحــاظ موضوعــي بــه دو رشــتة مدیریــت و علــم

اطالعــات و دانششناســی محــدود شــد .مجموعةدادههــای بازیابیشــده (در زمــان جمــعآوری
اطالعــات یعنــی  20تــا  26مهرمــاه  ،)1393بــرای رشــتة مدیریــت  1956رکــورد و بــرای رشــتة

علــم اطالعــات و دانششناســی 356 ،رکــورد بــوده اســت .در مــورد حــوزة فنــاوری اطالعــات ،از

آنجــا کــه در ردهبندیهــای موضوعــی پایــگاه «وبآوســاینس» ،ردة موضوعــی مســتقلی بــا ایــن
عنــوان وجــود نــدارد ،بــرای گــردآوری دادههــای محققــان ایرانــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،ابتــدا

بــا واردکــردن عبــارت” “information technologyدر فیلــد جس ـتوجوی موضوعــی ،در مجمــوع

 444رکــورد بازیابــی شــد .در مرحلــة بعــد ،بهمنظــور اســتخراج مفاهیــم و واژههــای کلیــدی
مرتبــط بــا حــوزة فنــاوری اطالعــات ،پــس از جســتوجو و بررســیهای متعــد ِد منابــع مربوطــه
و نیــز نظرخواهــی از متخصصــان ایــن حــوزه ،نتایــج حاصــل از پــروژة پژوهشــی انجامشــده توســط
«دبیرخانــه شــورای عالــی اطالعرســانی» تحــت عنــوان «اســتخراج حوزههــای راهبــردی فنــاوری
اطالعــات از اســناد ملّــی ایــران و ســایر کشــورها» مـ ّد نظــر قــرار گرفــت .در پــروژة اشارهشــده بــراي

اســتخراج موضوعهــاي راهبــردي در حــوزة فنــاوري اطالعــات ،فراينــدي چندمرحلـهاي طــي شــده
اســت .نخســت ،اســناد ايــن حــوزه بــا كليدواژههــاي مرتبــط بــا «اســتراتژي» و «فنــاوري اطالعــات

و ارتباطــات» در وب و پايگاههــاي اطالعاتــي مرتبــط مــورد جســتوجو قــرار گرفتــه و در گام
اول ايــن مرحلــه ،نزديــك بــه  300ســند مرتبــط يافــت شــد كــه پــس از بررســي مجــدد 114ســند
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( 6ســند بــهزبــان فارســي و  108ســند ب ـ ه زبــان انگليســي) بهعنــوان اســناد راهبــردي كشــورها در

زمينــة فنــاوري اطالعــات انتخــاب شــد .در گام بعــدي ،موضوعهــاي راهبــردي در ســه ســطح از
اســناد اســتخراج و پــس از پااليــش و دســتهبندي اوليــه توســط تيــم تحقيــق ،دســتهبندي نهايــي

بــا اســتفاده از نظرهــاي گروهــي از خبــرگان حــوزة فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات تدويــن شــده
اســت .در مرحلــة پايانــي ایــن پــروژه اســناد راهبــردي پيشگفتــه ( 114ســند) و برخــي اســناد

مرتبــط ديگــر ( 1228ســند) بــا اســتفاده از روشهــاي هوشــمند بــه حوزههــاي راهبــردي فنــاوري
اطالعــات پيوســت و قابــل بازيابــي شــده اســت .بــر اســاس ســاختار درختــی نهایــی ایجادشــده

(شــکل  ،)1موضوعهــای راهبــردی اصلــی شــامل کاربردهــا ،فضــای ســایبری ،اطالعــات و محتــوای
دیجیتــال ،منابــع انســانی ،صنعــت ،جامعــۀ اطالعاتــی و دانــش ،زیرســاخت ،قوانیــن ،مقــررات ،و
خطمشـیها ،اصالحــات ،تحقیــق و توســعه ،و ارتباطــات هســتند كــه هــر كــدام بــه زيرشــاخههايي
تعريــف شــده اســت.

شکل  .1حوزههای راهبردی فناوری اطالعات
(پروژة استخراج حوزههای راهبردی فناوری اطالعات از اسناد م ّلی ایران و سایر کشورها)

بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از پــروژة فــوق ،در پژوهــش حاضــر تعــداد  76مفهــوم کلیــدی

(از ســطوح مختلــف ایــن ســاختار) بــرای جســتوجو و اســتخراج مقــاالت مرتبــط بــا فنــاوری

اطالعــات از پایــگاه اطالعاتــی «وبآوســاینس» مــورد نظــر قــرار گرفتنــد .در نهایــت ،بــا اســتفاده از
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ایــن اســتراتژی ،تعــداد  1299رکــورد مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،بازیابــی و بهمنظــور انجــام تحليلهــاي

الزم ذخيــره شــدند .پــس از اســتخراج مجموع ـه دادههــاي مــورد نيــاز ايــن پژوهــش و بــا انجــام
جسـتوجوهاي پيشــرفته در ایــن پایــگاه ،بــراي تجزيــه و تحليــل دادههــا از آمــار توصيفــي بـه همراه

جــداول و نمودارهــا اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،از شــاخصهای ک ّمــی و کیفــی علمســنجی
بــرای ارزیابــی دادههــا اســتفاده شــد .تمامــی پيشــينهها بــراي ترســيم ســاختار و انجــام تحليلهــاي

الزم بــه نرمافزارهــای مناســب منتقــل گردیــد .شــبکة همتألیفــی مقــاالت نیــز در حوزههــای فــوق

در دو ســطح کالن و خُ ــرد بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکة اجتماعــی از قبیــل چگالــی،
ضریــب خوش ـهبندی ،مرکزیــت و انــواع آن مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
.5یافتهها

بهمنظــور پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش ،در ایــن بخــش یافتههــای ک ّمــی تحقیــق مــورد

تحلیــل قــرار میگیــرد.

بــرای پاســخ بــه پرســش ا ّول پژوهــش ،ميــزان و ميانگيــن نــرخ رشــد انتشــارات علمــي
ســه حــوزة مــورد بررســی محاســبه و در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .همچنیــن ،در
ایــن جــدول تولیــدات علمــی هــر یــک از ایــن ســه حــوزه بــر حســب میــزان دو شــاخص

«تیالســیاس» 1و «تیجیســیاس» 2مــورد محاســبه قرارگرفتهانــد .بــا مشــاهدة جــدول ،1
مشــخص اســت كــه در حــوزة فنــاوری اطالعــات (بــا توجــه بــه اســتخراج و بازیابــی مجــدد
دادههــای ایــن حــوزه در تاریــخ  ،)93/12/25بيشــترین تعــداد انتشــارات مربــوط بــه ســال،2014
بیشــترین ميــزان «تيالســياس» مربــوط بــه ســال  ،2009و بيشــترين ميــزان «تيجيســياس»

نیــز مربــوط بــه ســال  2012ميباشــد .در حــوزة مدیریــت بیشــترین میــزان انتشــارات مربــوط بــه
ســال  2011اســت .در ایــن حــوزه بیشــترین میــزان «تيالسـياس» و نیــز «تيجيسـياس» هــر

دو مربــوط بــه ســال  2009اســت .در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بيشــترین تعــداد
انتشــارات مربــوط بــه ســال  ،2011بیشــترین ميــزان «تيالس ـياس» مربــوط بــه ســال  ،2007و

بيشــترين ميــزان «تيجيســياس » نیــز مربــوط بــه ســال  2008ميباشــد .بــا توجــه بــه دورة
 :)TLCS= Total Local Citation Score( .1تعــداد كل اســتنادهايي كــه در مجموعــة بازيابيشــده بــه مقــاالت بازيابيشــده
در هــر ســا ِل بهخصــوص تعلــق گرفتــه اســت.
 :)TGCS= Total Global Citation Score( .2تعــداد كل اســتنادهايي كــه در پايــگاه «وبآوســاينس» بــه مقــاالت
بازيابيشــده در هــر ســا ِل بهخصــوص تعلــق گرفتــه اســت.
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بــاروری اســتنادی کــه حداقــل دو ســال اســت ،میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه تولیــدات
علمــی مربــوط بــه ســالهای میانــی فرصــت بیشــتری بــرای دریافــت اســتناد داشــتهاند و

نســبت بــه انتشــارات ســالهای پیشــین ،اگرچــه جدیدتــر ،ولــی پرمحتواتــر و کاربردیتــر

بودهانــد .محاســبة مقــدار متوســط نــرخ رشــد ســاالنة انتشــارات در حــوزة علــم اطالعــات و
دانششناســی  34/3درصــد ،فنــاوری اطالعــات  41/07درصــد و مدیریــت  36/8درصــد را

نشــان ميدهــد.

رونــد رشــد انتشــارات علمــي محققــان ایرانــی در ســه حــوزة مــورد بررســی در پايــگاه

«وبآوســاينس» در شــكل  2نشــان داده شــده اســت .همانگونــه كــه مالحظــه ميشــود ،ايــن رونــد
بــراي هــر ســه حــوزه (بهویــژه در حــوزة مدیریــت) داراي ســير صعــودي اســت .در دو حــوزة

مدیریــت و علــم اطالعــات و دانششناســی ،بیشــترین تولیــدات علمــی در ســال  2011رخ داده

اســت .پــس از آن تــا ســال  2014بــا اندکــی کاهــش در رشــد تولیــدات ایــن دو حــوزه مواجــه

هســتیم .بــا توجــه بــه زمــان اســتخراج دادههــا ،دادههــاي ســال  2014بــرای ایــن دو حــوزه بهصــورت
كامــل تحــت پوشــش قــرار نگرفت ـه اســت و كمتربــودن نســبی تعــداد انتشــارات در ايــن ســال در

مقایســه بــا ســال  2013بــههميــن علــت اســت .در مــورد حــوزة فنــاوری اطالعــات بهدلیــل تغییــر
اســتراتژی جس ـتوجو و اســتخراج و بازبینــی مجــدد دادههــای قبلــی ،بیشــترین تولیــدات علمــی

مربــوط بــه ســال  2014اســت .همانگونــه کــه در شــکل  2مالحظــه میشــود ،بــرای ایــن حــوزه

نیــز رونــد رشــد انتشــارات علمــی دارای ســیر صعــودی اســت.

جدول  .1ميزان انتشارات علمي محققان ايراني در پايگاه «وبآوساينس» ب ه تفكيك سال
حوزة
موضوعی

فناوری
اطالعات

TLCS

TGCS

مدیریت

TLCS

TGCS

علم اطالعات
و دانششناسی

TLCS

TGCS

سال انتشار

976

2001

0

0

0

7

21

279

0

0

0

2002

4

0

7

12

14

118

3

10

24

2003

4

0

39

14

26

264

2

1

4

2004

9

2

79

17

21

249

4

12

36

2005
2006

12
20

1
0

70
142

31
42

73
43

563
600

8
6

14
13

103
90
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حوزة
موضوعی

فناوری
اطالعات

TLCS

TGCS

مدیریت

TLCS

TGCS

علم اطالعات
و دانششناسی

TLCS

TGCS

سال انتشار

2007
2008

44
64

8
5

667
706

52
80

53
67

604
877

17
36

50
46

188
343

2009

106

14

707

181

188

2097

31

21

153

2010

111

12

813

231

168

1994

48

22

201

2011

172

4

825

474

143

1934

58

14

123

2012

215

13

1274

278

100

1109

45

4

59

2013

248

10

368

263

33

400

52

1

16

2014

255

2

131

261

10

75

46

1

4

2015

35

0

0

13

0

0

0

0

0

میانگین نرخ
رشد

41/07

-

-

36/8

-

-

34/3

-

-

شکل  .2روند رشد انتشارات علمي محققان ايراني در پايگاه «وبآوساينس» به تفكيك سال

بــرای پاســخ بــه پرســش دوم پژوهــش  ،نتایــج حاصــل از محاســبة شــاخص ک ّمــی (تعــداد

تولیــدات علمــی) و شــاخصهای کیفــی (تعــداد اســتنادها ،میانگیــن اســتناد بــه ازای هــر مقالــه،
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شــاخص اچ و خوداســتنادی) در مــورد دادههــا در هــر یــک از ســه حــوزة مــورد مطالعــه در جــدول
 2ارائــه شــده اســت.

کمی و کیفی در حوزههای موضوعی مورد مطالعه
جدول  .2نتایج حاصل از محاسبة شاخصهای ّ
حوزة موضوعی

مدیریت

علم اطالعات و دانششناسی

فناوری اطالعات

شاخص اچ

38

17

16

میانگین استناد به هر مقاله

5/71

3/73

4/28

تعداد استناد بدون خوداستنادی

10103

1129

1837

خوداستنادی

1060

220

62

11163

1349

1899

1956

356

444

نوع شاخص

تعداد ّ
کل استناد

تعداد ّ
کل مدارک

بهمنظــور تعییــن میــزان همبســتگی بیــن تعــداد مقــاالت علمــی محققــان در هــر یــک از

ســه حــوزه و تعــداد اســتنادات ایــن مقــاالت از نتایــج آزمــون همبســتگی «اســپیرمن» بــا اســتفاده
از نرمافــزار آمــاری  SPSSاســتفاده شــد .همانگونــه کــه در جــدول  ،3مالحظــه میشــود در

حوزههــای مدیریــت و فنــاوری اطالعــات بیــن شــاخص ک ّمــی تعــداد مقــاالت و شــاخص کیفــی
تعــداد اســتنادات ،همبســتگی ضعیــف و قابــل چشمپوشــی وجــود دارد .ایــن بدیــنمعناســت کــه
در ایــن حــوزه افزایــش تعــداد مقــاالت لزوم ـ اً منجــر بــه افزایــش تعــداد اســتنادات نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بیــن شــاخص ک ّمــی تعــداد
تولیــدات علمــی و شــاخص کیفــی تعــداد اســتنادات ،همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

ی معــادل 0/487
مطابــق دادههــای جــدول  ،3در ایــن حــوزه ایــن دو شــاخص بــا دارابــودن همبســتگ 
از همبســتگی در ســطح متوســطی برخوردارنــد.
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کمی و کیفی در تولیدات علمی محققان ایرانی
جدول  .3نتایج آزمون اسپیرمن :همبستگی بین شاخصهای ّ
حوزة فناوری
اطالعات

حوزة علم اطالعات و
دانششناسی

حوزة مدیریت

استنادات مقاالت

استنادات

مقاالت

استنادات

مقاالت

1 0/497

0/212

1

0/596

1

ضریب همبستگی مقاالت

0/100

0/487

0

0/19

0

سطح معناداری

12

12

13

13

15

15

تعداد

1

0/497

1

0/212

1

 0/596ضریب همبستگی استنادات

0/487

0

0

12

0/100
12

13

13

15

0/19
15

اسپیرمن رو

سطح معناداری
تعداد

بــرای پاســخ بــه پرســش ســوم پژوهــش و در راســتای آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا همــکاری

علمــی پژوهشــگران حوزههــای مــورد بررســی بــه مطالعــة شــبکة همتألیفــی ایــن محققــان بــه

تفکیــک بــرای هــر یــک از حوزههــا بــا اســتفاده از شــاخصهای تحلیــل شــبکههای اجتماعــی
پرداختــه شــده اســت .علیرغــم وجــود شــاخصهای فــراوان بــرای تحلیــل شــبکهها در ســطح

کالن ،در پژوهــش حاضــر بهمنظــور بررســی انســجام شــبکة همتألیفــی پدیدآورنــدگان مقــاالت

حوزههــای مــورد مطالعــه تنهــا بــه بررســی چگالــی ،ضریــب خوشــهبندی ،و میانگیــن فاصلــه

در شــبکه پرداختــه شــده اســت .همچنیــن ،عملکــرد انفــرادی هــر یــک از گرههــای موجــود در

شــبکة همتألیفــی مقــاالت ،یــا بهعبــارت دیگــر ،نویســندگان مقــاالت نیــز بــا اســتفاده از برخــی
از شــاخصهای خُ ــرد تحلیــل شــبکة اجتماعــی از قبیــل :انــواع شــاخصهای مرکزیــت (رتبــه،

بینابینــی و نزدیکــی) مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ايــن تحقيــق بــراي ترســيم نقشــة
همتألیفــی محققــان از نرمافزارهــاي  Vosviewerو  NodeXlاســتفاده شــد .ابتــدا كليــة ركوردهــاي

استخراجشــده از پايــگاه «وبآوســاينس» در مراحــل قبــل ،بــهتفکیــک بــرای هــر یــک از
حوزههــای مــورد مطالعــه بــه نرمافــزار  Vosviewerوارد شــد .در مرحلــة بعــد نقشـههای ترسیمشــده

توســط نرمافــزار  Vosviewerبــرای هــر یــک از حوزههــای مــورد مطالعــه ،پــس از تبديــل بــه فايــل

پــاژك ،بــه نرمافــزار  Nodexlوارد شــد .شــبکههای ترسیمشــده بــا ایــن نرمافــزار از مجموع ـهاي از

گرههــا و خطــوط يــا پيوندهايــي كــه ارتبــاط ميــان آنهــا را نشــان ميدهــد ،تشــكيل ميشــود .در
ايــن شــبکهها گرههــا یــا رئــوس نشــاندهندة نویســندگان ،انــدازة گرههــا بیانگــر تعــداد مقاالتــی

کــه هــر نویســنده بــا دیگــر نویســندگان بهصــورت همتألیفــی داشــته اســت ،خطــوط یــا پیوندهــا
نشــاندهندة خطــوط همتألیفــی ،و ضخامــت خطــوط نشــاندهندة تعــداد دفعــات رخــداد همتألیفــی
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اســت .شــاخصهاي مختلفــي در تحليــل ايــن شــبكهها وجــود دارد :بهعنــوان نمونــه ،انــدازة شــبكه
بــا تعــداد گرههــا و چگالــي شــبكه بــا تعــداد رابطهــاي موجــود در شــبكه مشــخص ميشــود.

شــاخص مرکزیــت نيــز يكــي از شــاخصهاي مهــم در تحليــل شــبكه اســت .ايــن شــاخص ،اشــاره
بــه موقعيــت گرههــاي خــاص در داخــل شــبكه دارد و از انــواع آن ميتــوان بــه مركزيــت درجــه

و مركزيــت بينيّــت اشــاره کــرد .مرکزیــت درجــه ســادهترین نــوع مرکزیــت اســت كــه ارزش هــر
گــره بــا شــمارش تعــداد همســايگانش بهدســت ميآيــد .تعــداد همســايگان بــر اســاس رابطهايــي

كــه بــه آن گــره متصــل هســتند ،بهدســت ميآيــد .هرچــه مركزيــت درجــة يــك فــرد بيشــتر باشــد،
ارتباطــات و شــبكة بيشــتري در اختيــار داشــته و تأثيرگذارتــر اســت .مركزيــت بینیّــت نيــز بهعنــوان

خصيصــة ســاختاري گــره نشــاندهندة اهميــت گــره از نظــر موقعيــت آن در نقشــه و از نظــر انتقــال
اطالعــات در شــبكه اســت .شــاخص مركزيــت بينیّــت ،بــر اســاس موقعيــت افــراد در شــبكه محاســبه

ميشــود .فــردي داراي بيشــترين مركزيــت بينیّــت اســت كــه بينابيــن زیرشــبکههای بزرگتــری
قــرار بگیــرد ،یعنــی واســط ارتبــاط بیــن زیرشــبکههای مهــم باشــد( .شــکفته و حریــری  1392بــه

نقــل از  )Chen, Ibekwe-San Juan, and Houاعتقــاد دارنــد مركزيــت بينیّــت بــاال در نقشــههاي
علمــي نشــاندهندة ارزش گــره اســت .بهعنــوان مثــال ،اگــر يــك گــره ،تنهــا ارتبــاط بيــن دو خوشــة
غيرمرتبــط را برقــرار كنــد ،ايــن گــره داراي ارزش بســيار بااليــي از مركزيــت بينیّت اســت .اگر يك
گــره در شــبكه نقــش واســطه ارتباطــي بيــن ســاير گرههــا را ايفــا كنــد و در انتقــال اطالعــات نقــش

حياتــي داشــته باشــد ،داراي مركزيــت بينيّــت بااليــي اســت و در صورتــي كــه ايــن گــره حــذف

شــود ،جريــان اطالعــات در شــبكه ممكــن اســت متوقــف شــود .جــدول  ،4نتایــج حاصــل از مطالعــة

شــبکة همتألیفــی مقــاالت محققــان ایرانــی در هــر یــک از حوزههــای مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از
برخــی از شــاخصهای کالن شــبکه را نشــان میدهــد .بهمنظــور بررســی گسســتگی یــا پیوســتگی
شــبکههای ایجادشــده ،چگالــی هــر شــبکه محاســبه شــد .چگالــی یــک شــبکه یکــی از مقیاسهــای
محاســبة میــزان تراکــم شــبکه اســت کــه بهطــور معمــول عــددی بیــن صفــر و یــک اســت .بــا توجــه
بــه ایــن جــدول ،در هــر یــک از حوزههــای مــورد مطالعــه چگالــی پاییــن شــبکههای همتألیفــی

محققــان بیانگــر آن اســت کــه ایــن شــبکهها از انســجام پایینــی برخــوردار هســتند .از ســوی دیگــر،
میانگیــن شــاخص ضریــب خوشــهبندی شــبکههای مــورد بررســی ،بهویــژه در حــوزة فنــاوری
اطالعــات ،نشـ اندهندة تمایــل نســبتاً بــاالی اعضــای شــبکه بــه تشــکیل خوشـههای مختلــف اســت.

شــاخص میانگیــن فاصلــه در شــبکه ،بــه میانگیــن کوتاهتریــن مســیرهای موجــود میــان هــر دو گــره
در شــبکه اطــاق میشــود و میانگیــن فاصلــة کمتــر در شــبکه امــکان انتقــال ســریعتر اطالعــات
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در شــبکه را فراهــم مــیآورد .بهعنــوان مثــال ،همانگونــه کــه از ایــن جــدول مشــخص اســت،
در شــبکة همتألیفــی پدیدآورنــدگان مقــاالت حــوزة فنــاوری اطالعــات ،میانگیــن فاصلــه معــادل

 1/54اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان بیــان كــرد کــه در ایــن شــبکه میانگیــن فاصلــة هــر دو گــره
تنهــا  1/54گــره بــوده و دو نویســندة حاضــر در شــبکه میتواننــد از طریــق کمــی بیــش از یــک
واســطه بــه یکدیگــر متصــل شــوند .ایــن میانگیــن بــرای حوزههــای مدیریــت و علــم اطالعــات و

دانششناســی بهترتیــب 4/15 ،و  3/68محاســبه شــده اســت.

جدول  .4محاسبة شاخصهای کالن شبکة همتألیفی برای سه حوزة مورد مطالعه
حوزههای مورد مطالعه

علم اطالعات و دانششناسی

مدیریت

فناوری اطالعات

تعداد رئوس یا گرهها

109

169

113

تعداد خطوط یا پیوندها

121

267

139

چگالی

0/01

0/01

0/02

ضریب خوشهبندی

0/22

0/15

0/46

میانگین فاصله

3/68

4/15

1/54

نوع شاخص

تحليــل نقشــة همتألیفــی ترسيمشــده در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بــا اســتفاده

از نرمافــزار  Nodexlبــر مبنــاي برخــی از شــاخصهای خُ ــرد مركزيــت (شــكل  )3نشــان ميدهــد

كــه  109گــره و  121رابــط در ايــن نقشــه وجــود دارد.

شکل  .3شبکة همتألیفی متون مورد بررسی در حوزة علم اطالعات و دانششناسی
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همانگونــه کــه در جــدول  5مالحظــه میشــود ،از نظــر شــاخص تولیــد و یــا تعــداد مقــاالت

منتشرشــدة پژوهشــگران در ایــن حــوزه ،پرتولیدتریــن نویســندگان عبارتانــد از« :اســفندیاری
مقــدم» (« ،)63جمالــی» ( ،)24کوشــا» ( ،)14و «حریــری» ( .)10بــر اســاس شــاخص درجــة مرکزیــت

یــا تعــداد همتألیفــی هــر یــک از پژوهشــگران بهترتیــب« ،اســفندیاری مقــدم» (« ،)13جمالــی»
(« ،)11حریــری» (« ،)7دیــدگاه» ( )6و «منصوریــان» ( )4دارای بیشــترین میــزان همتألیفــی بــا ســایر
نویســندگان و بهعبــارت دیگــر ،مشــارکتپذیرترین افــراد حاضــر در شــبکه بودهانــد .نمــودار
همتألیفــی بــرای ده نفــر از ایــن نویســندگان بــهتفکیــک در ایــن جــدول ترســیم شــده اســت .بــر

مبنــای درجــة بیرونــی مرکزیــت بهترتیــب «اســفندیاری مقــدم» (« ،)7حریــری» (« ،)6جمالــی» (،)5
«دیــدگاه» ( )5و «عظیمــی» ( )4بیشــترین فراوانــی را بهخــود اختصــاص دادهانــد .بهعبــارت دیگــر،
ایــن افــراد اثرگذارتریــن افــراد در شــبکة همتألیفــی بودهانــد .نمــرة درجــة درونــی مرکزیــت نیــز

حاکــی از جایــگاه برتــر «اســفندیاری مقــدم» (« ،)6جمالــی» (« ،)6منصوریــان» (« ،)3نوشــینفرد»
( )3و «تاجالدینــی» ( )3نســبت بــه بقیــة افــراد شــبکه اســت.

بررســی شــبکة همتألیفــی پدیدآورنــدگان مقــاالت از نظــر میــزان شــاخص بینیّــت نشــان

میدهــد کــه پژوهشــگرانی همچــون «اســفندیاری مقــدم» (« ،)1حریــری» (« ،)0/844جمالــی»
(« ،)0/572نــوروزی» ( )0/568و «منصوریــان» ( )0/431در موقعیــت بســیار مناســبی در شــبکه

قــرار داشــته و احتمــال قرارگرفتــن آنهــا در کوتاهتریــن مســیر میــان دو نویســندة دیگــر زیــاد
اســت (جــدول  .)5بهعبــارت دیگــر ،افــراد مذکــور ضمــن داشــتن بینیّــت بــاال ،نقــش مهمــی در
اتصــال گرههــا و خوشــههای مختلــف و انتقــال اطالعــات در شــبکه ایفــا میکننــد .محاســبة

میــزان شــاخص نزدیکــی و یــا کوتاهتریــن مســیر یــک گــره بــا ســایر گرههــای موجــود در شــبکه

نیــز بیانگــر آن اســت کــه محققانــی از جملــه «رباتــی» (« ،)6/750ریاحینیــا» (« ،)5/350زندیــان»
(« ،)5/350نظــری» ( )4/850و «داورپنــاه» ( )4/650دارای کمتریــن فاصلــه بــا ســایرگرههای شــبکه و

بیشــترین میــزان نزدیکــی بودهانــد .شــاخص نزدیکــی بــاالی ایــن افــراد نشــاندهندة نقــش کلیــدی
آنهــا درتوزیــع اطالعــات میــان ســایر گرههــای موجــود در شــبکه اســت (جــدول .)5

شــایان ذکــر اســت کــه چــون ارائــة نتایــج تحلیــل شــبکة همتألیفــی بــرای تمامــی حــوزة

مــورد بررســی طوالنیشــدن مقالــه را در پــی داشــت ،بــهناچــار در ایــن بخــش بــه معرفــی نتایــج
تحلیــل شــبکة همتألیفــی در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بهعنــوان حــوزة منتخــب اکتفــا

شــده اســت.
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جدول  .5شاخصهای تولید و مرکزیت برای ده نویسندة نخست در حوزة علم اطالعات و دانششناسی
مرکزیت نام
درجة
درجة
درجة
تعداد
نام نویسنده
نام نویسنده
نام نویسنده
نام نویسنده
نام نویسنده
بینابینی نویسنده
درونی
بیرونی
مرکزیت
مقاالت

63

علیرضا
اسفندیاری
مقدم
حمیدرضا 24
جمالی
کیوان
کوشا

14
10

علیرضا
اسفندیاری
مقدم
حمیدرضا 11
جمالی
نجال
حریری

13

7

علیرضا
اسفندیاری
مقدم
6
نجال
حریری

6

علیرضا
اسفندیاری
مقدم
حمیدرضا 6
جمالی

علیرضا
اسفندیاری
مقدم
 0/844نصرت 5/350
نجال
ریاحینیا
حریری

7

حمیدرضا 5
جمالی

3

5/350

نجال
حریری
9
فرشته
دیدگاه
9
یزدان
منصوریان
علی گزنی 9

فرشته
دیدگاه
4
یزدان
منصوریان
علی گزنی 4

مژده دهقانی 3

علی عظیمی 4

مریم اسدی 3

9

مریم نظری 3

3

گلنسا
گلیانیمقدم
مریم نظری 9
علیرضا
نوروزی

9

6

کیوان کوشا 3
محمود
خسروجردی

3

5

فرشته
دیدگاه
علی عظیمی 4

سیدوحید
عقیلی
3
سیروس
علیدوستی
علی گزنی 2

یزدان
منصوریان

3

فاطمه
نوشینفرد
اورانوس 3
تاجالدینی
3
علی
شکوئی
علی گزنی 2
عباس حری 2
2

مصطفی
جعفری
لیال نعمتی 2
انارکی

1

مرکزیت
نزدیکی

علیرضا 6/750
رباتی

حمیدرضا  0/572فاطمه
زندیان
جمالی
یعقوب
نوروزی
یزدان
داورپناه
منصوریان
مریم نظری  0/239علی

 0/568مریم
نظری
 0/431محمدرضا 4/650
عظیمی

رمضانعلی
شاکری

4/850

4/400

لیال نعمتی 0/236
انارکی
 0/232داریوش 4
فاطمه
علیمحمدی
نوشینفرد
علی عظیمی  0/161فرانک 3/725
علی
ساداتموسوی

0/114

محسنزاده

محمد
حسنزاده

4/375

3/725

 .6بحث و نتیجهگیری

در راســتاي تحقــق اهــداف پژوهــش،نتايــج حاصــل از انجــام ايــن مطالعــه بهشــرح زيــر

خالصــه ميگــردد:

نتایــج حاصــل از محاســبة شــاخص ک ّمــی (تعــداد تولیــدات علمــی) و شــاخصهای کیفــی

(تعــداد اســتنادها ،میانگیــن اســتناد بــهازای هــر مقالــه ،شــاخص اچ و خوداســتنادی) در مــورد
مجموعهدادههــای بازیابیشــده در هــر یــک از ســه حــوزة مــورد مطالعــه نشــان داد کــه در حــوزة
مدیریــت بــا توجــه بــه تعــداد  1956مــدرک بازیابیشــده  ،تعــداد ّ
کل اســتناد بــه مقــاالت 11163

مــورد ،خوداســتنادی  1060بــار و میانگیــن اســتناد بــه هــر مقالــه  5/71مــورد اســت .مقــدار شــاخص
اچ نیــز در ایــن حــوزه معــادل  38میباشــد .بیــن شــاخص ک ّمــی تعــداد تولیــدات علمــی در ایــن

حــوزه و شــاخص کیفــی تعــداد اســتنادات ،همبســتگی بســیار ضعیــف و قابــل چشمپوشــی وجــود

دارد .در حــوزة فنــاوری اطالعــات بــه تعــداد  444مقالــه بازیابیشــده در ایــن حــوزه (بــا موضــوع
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اصلــی فنــاوری اطالعــات) 1899 ،بــار اســتناد شــده اســت ،میــزان خوداســتنادی  66مــورد ،میانگیــن

اســتناد بــه هــر مقالــه  4/28و شــاخص اچ نیــز معــادل  16بــرآورد شــده اســت .در ایــن حــوزه

نیــز بیــن شــاخص ک ّمــی تعــداد تولیــدات علمــی و شــاخص کیفــی تعــداد اســتنادات ،همبســتگی
بســیار ضعیفــی وجــود دارد .بهعبــارت دیگــر ،افزایــش تعــداد تولیــدات علمــی در ایــن حــوزه،

منجــر بــه افزایــش شــاخصهای کیفــی (تعــداد اســتنادات) نشــده اســت .در حــوزة علــم اطالعــات
و دانششناســی بــا توجــه بــه تعــداد  356مــدرک بازیابیشــده ،تعــداد ّ
کل اســتناد بــه مقــاالت

 1349مــورد ،خوداســتنادی  220بــار و میانگیــن اســتناد بــه هــر مقالــه  3/73بــرآورد گردیــد .میــزان
همبســتگی بیــن شــاخص ک ّمــی تعــداد تولیــدات علمــی در ایــن حــوزه و شــاخص کیفــی تعــداد
اســتنادات در ســطحی متوســط قــرار دارد.

ی بــا
تحليــل شــبكة همتألیفــی محققــان ایرانــی در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســ 

اســتفاده از شــاخصهاي كالن و خُ ــرد نشــان داد کــه در مجمــوع  109نويســنده از طريــق 121

تأليــف مشــترك ،شــبكة همتأليفــي پژوهشــگران مقــاالت نمایهشــده در ایــن حــوزه در پایــگاه

«وبآوســاینس» را تشــکیل میدهنــد .میــزان ضريــب خوشـهبندي ایــن شــبكه معــادل  0/22بيانگــر
تمايــل نســبتاً پاییــن اعضــاي شــبكه بــه همــكاری بــا ديگــران و تشــكيل خوشـههاي مختلــف اســت.
همچنیــن ،شــاخص چگالــي معــادل  0/01شــبکه نیــز از گسســتگي زيــاد ميــان نويســندگان يــا ب ـه
عبارتــي انســجام پاييــن شــبكه حكايــت دارد .میــزان درجــة همــکاری معــادل  0/69حاكــي از تمايــل

بيشــتر پژوهشــگران ايــن حــوزه بــه همتأليفــي و مشــاركت در گروههــاي دو يــا ســه نفــري اســت.

يافتههــاي پژوهــش «حريــري و نيكــزاد» نيــز بيانگــر چگالــی معــادل  0/019و ضريــب همــكاري 0/4

ميــان پژوهشــگران علــم اطالعــات و دانششناســي ايــران در عرصــة توليــدات علمــي در پايــگاه

«وبآوســاينس» اســت (.)1390

هماننــد پژوهــش «ســهیلی و عصــاره» در حــوزۀ علــم اطالعات ،تراکــم شــبکه در اکثر مجالت

ایــن حــوزه پاییــن بــود ( .)1392عملكــرد انفــرادي هــر يــك از گرههــاي موجــود (پژوهشــگران) در

شــبكة همتأليفــي ایــن حــوزه نيــز بــا اســتفاده از شــاخصهاي مركزيــت بررســي شــد .بــر اســاس
شــاخص درجــة مرکزیــت یــا تعــداد همتألیفــی هــر یــک از پژوهشــگران بهترتیــب« ،اســفندیاری
مقــدم»« ،جمالــی» ،و «حریــری» دارای بیشــترین میــزان همتألیفــی بــا ســایر نویســندگان و بهعبــارت

دیگــر ،مشــارکتپذیرترین افــراد حاضــر در شــبکه بودهانــد .بــر مبنــای درجــة بیرونــی مرکزیــت
نیــز بهترتیــب« ،اســفندیاریمقدم»« ،حریــری» ،و «جمالــی» بیشــترین فراوانــی را بـ ه خــود اختصــاص

دادهانــد .بهعبــارت دیگــر ،ایــن افــراد عــاوه بــر دارابــودن بیشــترین همــکاری ،اثرگذارتریــن افــراد
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نیــز در شــبکة همتألیفــی بودهانــد .نمــرة درجــة درونــی مرکزیــت نیــز حاکــی از جایــگاه برتــر

«اســفندیاریمقدم»« ،جمالــی» ،و «منصوریــان» نســبت بــه بقیــة افــراد شــبکه میباشــد .در شــاخص

بينيّــت بــاز هــم ســه محقــق فــوق یعنــی «اســفندیاریمقدم»« ،حریــری» ،و«جمالــی» بهترتیــب،

ضمــن دارابــودن بینیّــت بــاال ،نقــش مهمــی در اتصــال گرههــا و خوشــههای مختلــف و انتقــال
اطالعــات در شــبکه ایفــا میکننــد .محاســبة میــزان شــاخص نزدیکــی و یــا کوتاهتریــن مســیر یــک
گــره بــا ســایر گرههــای موجــود در شــبکه نیــز بیانگــر آن اســت کــه محققانــی شــامل «رباتــی»،

«ریاحینیــا» ،و «زندیــان» دارای کمتریــن فاصلــه بــا ســایر گرههــای شــبکه و بیشــترین میــزان
نزدیکــی بودهانــد .شــاخص نزدیکــی بــاالی ایــن افــراد نشــاندهندة نقــش کلیــدی آنهــا در توزیــع

اطالعــات میــان ســایر گرههــای موجــود در شــبکه اســت .بــا درنظــر گرفتــن تمامــي شــاخصههاي
مــورد بررســي ميتــوان بيــان نمــود كــه «علیرضــا اســفندیاریمقدم»« ،نجــا حریــری» و «حمیدرضــا

جمالــی» مهمتريــن جايــگاه را در شــبكة همتأليفــي پژوهشــگران علــم اطالعــات و دانششناســی

داشــتهاند.

نتایــج پژوهــش «عصــاره» و همــکاران نشــان داد کــه شــبکههای همنویســندگی در بیشــتر

مجــات علــم اطالعــات بهطــور گســترده از گروههــای مجــزا تشــکیل شــده اســت و نویســندگان
اشــتراک کمــی بــا یکدیگــر دارنــد ( .)1391بــرای رفــع ایــن مشــکل بهتــر اســت نویســندگان ایــن
حــوزه تیمهــای پژوهشــی خــود را تشــکیل دهنــد تــا شــبکة اجتماعــی همنویســندگی در بیــن آنهــا
متراکمتــر شــود و جریــان اشــاعة دانــش از ســرعت بیشــتری برخــوردار گــردد.

بــه نظــر میرســد همانگونــه کــه «فهیمیفــر و ســهیلی» در پژوهــش خــود اظهــار داشــتهاند،

یکــی از مهمتریــن دالیــل تکنویســندگی در بیــن محققــان ایرانــی ،امتیــاز آن در ارتقــاء و یــا

شــرکت در مصاحبههــای مختلــف باشــد (.)1394

بــا آنکــه شــاید افزایــش میــزان همــکاری بتوانــد یکــی از شــاخصهای افزایــش ســطح کیفــی

مقــاالت باشــد ،امــا نویســندگان زیــادی ترجیــح دادهانــد کــه خــود بــه نــگارش مقــاالت بپردازنــد.

از آنجــا کــه شــبکههای اجتماعــی همــواره از طریــق اضافهشــدن گرههــا و یالهــای جدیــد در
حــال رشــد هســتند و بــا توجــه بــه اصــل پیوســت ترجیحــی کــه بــر اســاس آن گرههــای جدیــد
معمــوالً بــه گرههــای قدیمــی دارای مرکزیــت بــاال متصــل میشــوند (Abbasi, Hossain, and
 .)Leydesdorff 2012میتــوان بیــان كــرد کــه پژوهشــگران دارای شــاخصهای تولیــد و مرکزیــت
بــاال نقــش بســیار مهمــی در گســترش و تکامــل شــبکههای همتألیفــی ایفــا میکننــد .از ایــن رو،

همــکاری هرچــه بیشــتر پژوهشــگران کلیــدی بــا یکدیگــر و همچنیــن ،جــذب پژوهشــگران جــوان
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بــه شــبکه میتوانــد در رشــد و پویایــی هرچــه بیشــتر آن مؤثــر باشــد (عرفانمنــش و بصیریــان

جهرمــی .)1392
 .7پیشنهادها

بــا توجــه بــه پایینبــودن میــزان شــاخص درجــة تراکــم شــبكة همتألیفــی محققــان ایرانــی

در هــر یــک از ســه حــوزة مــورد مطالعــه و در نتیجــه ،انســجام پاییــن ایــن شــبکه الزم اســت
سیاس ـتهای تقویــت رابطــة همــکاری بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر توســع ة علمــی در بیــن

محققــان ایــن حوزههــا توســعه یابــد .همچنیــن ،از آنجــا کــه بــهنظــر میرســد الگوهــای متفاوتــی

در همتألیفــی در حوزههــای مختلــف علــوم وجــود دارد ،پیشــنهاد میشــود بــرای شــناخت

دقیقتــر ایــن الگوهــا و ارائــة تصویــر کاملتــر از شــبکههای همتألیفــی ،پژوهشهــای مســتقلی بــا

تفکیــک حوزههــای موضوعــی در میــان تولیــدات علمــی پژوهشــگران ایرانــی انجــام شــود .در ایــن
میــان بررســی نحــوة تکامــل شــبکههای همتألیفــی در بازههــای زمانــی مختلــف نیــز میتوانــد در

آگاهــی از نحــوة تغییــر ایــن شــبکهها در طــول زمــان مؤثــر باشــد .در نهایــت ،پیشــنهاد میشــود
بهمنظــور دســتیابی بــه نتایــج جامعتــر در مــورد تحلیــل تولیــدات علمــی محققــان نمایهشــده در

پایــگاه «وبآوســاینس» ،پژوهــش مســتقلی در مــورد چگونگــی بازیابــی آثــار مربــوط بــه برخــی
حوزههــای موضوعــی (همچــون فنــاوری اطالعــات) کــه در ردهبندیهــای موضوعــی پایــگاه
«وبآوســاینس» ردة موضوعــی مســتقلی بــرای آنهــا وجــود نــدارد ،انجــام شــود.
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مهری صدیقی

 دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد زمینشناســی،1343 متولــد ســال
 ایشــان هماکنــون مربــی پژوهشــگاه.از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران اســت

.علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران اســت

علمســنجی و تحلیــل شــبکههای اجتماعــی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی
.اســت
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