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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به ترسیم و بررسی شبکۀ هممنویسمدگیی دانشماا هما و ؤسسما پژوهشمی در  1351قالمۀ
دتشرشگ در  7جلۀ علمی م پژوهشی حوزۀ علم اطالعا و دانمششداسمی ایمرا طمی سما هما  1387تما 1391
یپردازد.
روش پژوهش :این پژوهش با رویکرد علمسدجی و تحلیل شبکهها اجتماعی انجما یرفتمه و در آ سماتتار شمبکۀ
همنویسدگیی ؤسسا در قالهها علم اطالعا و دانششداسی ایمرا بما اسمتداد از شمات هما المال تحلیمل
شبکهها اندگ تراالم ،اتصا  ،ضریب توشهبدگ  ،ؤلدهها شبکه ،یاناین فاصله و قطر شبکه بررسمی شمگ اسمت .از
سو دیار برا بررسی عملکرد هر یک از ؤسسا دارا تألیف در شبکه ،شات ها ترد تحلیل شبکههما اندمگ
رالزیت درجه ،رالزیت بیدیت ،رالزیت نزدیکی ،بردار ویژ  ،تعگاد یر ها جاور و همچدین شات تولیمگ اسمتداد
شگ انگ .ترسیم و تحلیل شبکه با استداد از نر افزار یو.سی.آ .نت انجا یرفته است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشا یدهگ اله بیشتر قالهها علم اطالعا و دانمششداسمی مورد بررسمی ( 68/8درصمگ
بهصور شارالتی دتشر شگ انگ و شارالت یا دو پژوهشار همترین الاو همکار در قالههما مذالور بمود
است ( 45/22درصگ  .همچدین همکار بین ساز انی ( 63/4درصگ بیشتر از سایر انواع شارالتها علمی از سمو
پژوهشارا علم اطالعا و دانششداسی الشور استداد یشود .شبکۀ همنویسمدگیی ؤسسما در قالمههما علمم
اطالعا و دانششداسی ایمرا از تعمگاد  218یمر و  1002پیونمگ تشمکیل شمگ اسمت .بما در نرمر یمرفتن تمما ی
شات ها رالزیت و تولیگ ،یتوا از دانشاا ها تهمرا  ،شمهیگ رممرا اهمواز ،فردوسمی شمهگ ،اصمدها  ،آزاد
اسال ی واحگ علو و تحقیقا  ،آزاد اسال ی واحگ همگا و التابخانۀ لی ایرا بمهعدموا رالمز تمرین ؤسسما در
شبکۀ همنویسدگیی قالهها علم اطالعا و دانششداسی ایرا نا برد .همچدین شبکۀ ذالور بما دارابمود شمات
تراالم عاد  0/019انسجا المی دارد.
اصالت پژوهش :ترسیم شبکۀ همکار علمی یا ؤسسا دارا تألیف در حوزۀ علم اطالعما و دانمششداسمی،
نمایی از دانشاا نا رئی پژوهشارا این حوز بهدست یدهگ اله شایگ از سمو ایمن ؤسسما بمرا برنا مهریمز
همکار ها آیدگ استداد شود.
واژههای کلیدی :تحلیل شبکهها اجتماعی ،شبکۀ همنویسدگیی ،علم اطالعا
 .1استادیار یرو علم اطالعا
 .2الارشداس ارشگ علم اطالعا

و دانششداسی دانشاا شهیگ بهشتی
و دانششداسی دانشاا شهیگ بهشتی

و دانششداسی.
amin.erfanmanesh@gmail.com
homaarshadi@gmail.com
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مقدمه
1

روش تحلیل شبکههای جتماای در دها  1930مایدد رایج م ورسایی تحلیال و سا
تعیمدت جنسین  2در حویههی روجنش یس و جنسینش یس مطیح شد .تیمعهش یسین نیز ری جسمفیده جی
جین روش ره ریرس جلگو رفمیرهی جتمای  3در توجمع شهی و روسمیی پیدجخم د .در دهههی
رعد جسمفیده جی مفیهیم نظی گیجفهی جی حویۀ رییضییت و هاچ ین رینیمهنویس و نیمجفزجر جی حویۀ
لوم رجیینه ره تکیمل هی چه ریشمی جین روش م ی شد .جمیویه تحلیل شبکههی جتمای ره اوجن
روش ا پهوهش ا در رسااییر جی لااوم ااایررید دجرد .هاای شاابک جتمااای جی تعاادجد موتودیا
جتمای  4تشکیل شده جس ااه رای یکادیگی دجرج ناو یشا یی جتماای  5هسام د .در جدریایت
تحلیل شبکه ره موتودی هی جتمای گیه 6و ره جرتبیطیت موتود میین ینهی پیوند 7گفمه م شود.
هاای نااو رجرط ا میااین
ر اایریجین روش تحلیاال شاابکههاای جتمااای جمکااین تشااجی و س ا
موتودی هی مجملف (جفیجد سییمینهی الایت صافحیت و ،حیوجنایت رجییناههای و ییایهر رج
فیجهم م یورد .ری توته ره جی که روش مذاور ره ریرس جرتبیطایت میاین موتودیا های مجملاف
م پیدجید و جی ین ی اه الیم هیگونه تولید لا ریقیجر نو پیوند فکی  8و جتماای  9میاین
جفیجد جس م توجن جی جیان روش رایج ریرسا جرتبیطایت لاا میاین پهوهشاگیجن و راه تباع ین
سییمینهی اشورهی م لههی و حویههی موضو نیز رهیه گیف .
10
جتیج پهوه و جنمشیر ییفمههی لا ره دو صورت جنفایجد یای تا نویسا دهج و هاچ این
گیوه یی چ دنویس دهج  11جن یم م گیید .ر ش در پاهوه های جنفایجد فاید نویسا ده نیییم اد
ریرس پهوه هی پیشین و ریقیجر نو جرتبیط ذه ری پدیدیورندگین ینهیس اه جین جرتبیطیت
رج م توجن جی طییق شابکههای جسام ید  12ریرسا ااید .جی ساو دیگای جن ایم دجدن پاهوه های
گیوه و جنمشیر ییفمههی تاع نیییم د ریقیجر تعیمدت ذه و جتمای میین جفایجد هاکایر جسا
اه جین جرتبیطیت رج م توجن جی طییق شبکههی همتألیف  13ره ت ویی اشاید .در حاویۀ لامسا
شبکههی همنویس دگ یی همتألیف رجیجتیین نو شبکههای جتماای هسام د ااه تایا ون مطیلعاه
پاذیی در
شدهجند .مزجیی مطیلع همتاألیف توسا رساییر جی پهوهشاگیجن راه اوجن نااود سا
15
2009ر.
ریرس هاکیر هی لا ذای شده جس (اماز و مایرتین1997 14؛ چئونا و ایریا
گیههی تشکیلده دۀ شبکههی همتألیف شیمل نویس دگین و پیوندهی موتود میین گیههای تاألیف
مشمیک نویس دگین ری یکدیگی جس  .راه بایرت دیگای در شابکههای جتماای هامنویسا دگ دو
نویس ده در صورت دجرج رودن حدجقل ی مقیل مشمیک ره یکدیگی مم ل م شوند و م او اهج جی
جین تولیدجت مشیرام یا شابک جتماای رج تشاکیل ما دهاد .جسامفیده جی شایخ های تحلیال
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شبکههی جتمای ریج ریرس شبکههی هاکیر لا  16جی طییاق هامتاألیف رایج نجسامین رایر
توس نیومن2001( 17ر در حویههی رجیینه فیزی و ییس پزشک جسامفیده شاد .جی ین یماین روش
18
مزرور ریج ریرس شبکههی هاکیر در حویههی موضو مجملف مین د توریسم (ر ک ادورف
2010ر پزشک (یاو شایو و دوجن2012 19ر رهدجشا (گاودل رایرون و شایرمی2011 20ر جنایی

(سیایتی سیسیا و جونه2011 21ر امیردجر و لم جطد یت (یاین دی ا و یو2010 22ر رجییناه و
( یفاینما
سیسممهی جطد یت (تیادج2010 23ر تیمعهش یس (موود 2004 24ر و لمسا
روحین و جرییزجه2012 25ر جسمفیده شده جس .
ری توته ره جی که دجنشگیههی و مؤسسیت پهوهشا در های اشاور طدیاهدجر تولیاد لاا در ین
تیمعه هسم د تیسیم و تحلیل شبکههی همتألیف پهوهشگیجن جین مؤسسیت ری جسمفیده جی جرزجرهی
پیشیفم تحلیل شبکه هی جتمای یمی ه ج ریج یشکیرسیی جلگوهی هاکایر میاین مؤسسایت
خوجهد رود تی جی جین طییق رموجن در رینیمهریز هی و سییسامگذجر های لاا ت اایایت رهمای
گیف  .ییفمه هی پهوه ت ویی رهنسب تیمع جی هاکیر هی لا در حویۀ لم جطد ایت و
دجن ش یس جییجن تیسیم م ا د .در جین پهوه مؤسسیت معییر تیسیم و تحلیل شبک جتماای
قیجر گیفمهجند .نمییج پاهوه نگیشام جی هاکایر های لاا میاین مؤسسایت رج در حاویۀ لام
جطد یت و دجن ش یس جییجن ره ت ویی م اشد و نشین م دهد اه چاه مؤسسایت در تولیاد لام
جین حویه سهم دجشمه جند و جرتبیطیت جین مؤسسیت ری یکدیگی چگوناه راوده جسا تأگییگاذجرتیین
مؤسسیت موتود در شبکه چه مؤسسیت هسم د و جنمقیل دجن در جین شبکه چگونه جتفیق م جفماد.
پهوه حیضی در صدد پیسجگوی ره سؤجالت ییی جس :
سؤجل جول :جلگوهی تألیف مقیلههی در م لههی مورد ریرس ره چه صورت روده جس ؟
سؤجل دوم :دجنشگیههی و مؤسسیت دجرج تألیف در م لههی لم جطد یت و دجنا ش یسا راه
چه ویجرتجینه یی نهید وجرسمه رودهجند؟
سؤجل سوم :شبک همنویس دگ دجنشگیه های و مؤسسایت پهوهشا در حاویۀ لام جطد ایت و
دجن ش یس جییجن جی چه ویهگ هی خید (میازی درته میازیا ری یا میازیا نزدیکا
ریدجر ویهه و گیه هی م یورر و ادن (تیجام مؤلفه جت یل ضییب خوشهر د میینگین فیصاله
و قطیر ریخوردجر جس ؟

پیشینۀ پژوهش
الکید دجنشگیه هی اشور در تولیدجت لا حویۀ لام جطد ایت و دجنا ش یسا در ریخا جی
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پهوه هی پیشین ریرس شده جسا  .جی تالاه ناوروی و لا محااد (1385ر ضاان ریرسا
مشیرا لا امیردجرجن جییجن در ساط راینجلاللا طا سایلهای  1971تای  2006مایدد جی
دجنشگیههی شییجی ( 10مقیلهر شهید چایجن جهوجی ( 8مقیلهر و تهیجن ( 7مقیلهر ره وجن پیتولیدتیین
دجنشگیه هی جییجنا در حاویۀ لام جطد ایت و دجنا ش یسا نایم ما ریناد .در پاهوه دیگای
بدجلا ید (1387ر مقیلههی تألیف حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس در م لههی فیرس لاوم
جنسین و جتمای ط سیلهی  1383 -1379رج ریرس اید .ییفمه هی جین پهوه نشاین دجد ااه
دجنشگیه هی تهیجن فیدوس مشهد امیرجین مل جییجن شییجی و شهید چایجن جهوجی رهتیتیب ری 87
 52 59 84و  44مقیله پیتولیدتیین دجنشگیههی و میجاز پهوهش اشور رودهجند .ایم و لی ین
( 1387ر در ریرسا تولیادجت لاا ممج این لام جطد ایت و دجنا ش یسا جیایجن در پییگاایه
جطد یت جمیجلاد 26جی دجنشاگیه شاهید چاایجن جهاوجی ( 12مادرکر دجنشاگیه فیدوسا مشاهد (9
مدرکر و میاز پهوه هی م لس شورج جسدم ( 5مدرکر ره وجن پیتولیدتیین دجنشاگیههای
و مؤسسیت اشور در جین حویه نیم ریدهجند.
بدجلا ید صیری و جفشیر (1389ر ری ریرس میزجن هاکیر گیوها نویسا دگین مقیلاههای
جرجئهشده در هایی هی لام جطد ایت و دجنا ش یسا جیایجن طا سایلهای  1383تای  1386جی
دجنشگیههی لوم پزشک جصفهین شهید چایجن جهوجی فیدوس مشهد شاییجی و تهایجن راه اوجن
دجنشگیه هی دجرج ریشمیین هاکیر گیوه در تاألیف مقایالت هاایی های ماورد ریرسا نایم
م ریند .در پهوه دیگی یفاینما و ر ایییین تهیما (1392ر راه تیسایم و تحلیال شابک
همتألیف  318مقیل م مشیشده در ف ل یم مطیلعایت ملا امیرادجر و ساییمینده جطد ایت طا
سیلهی  1386تی  1390پیدجخم اد .ریرسا الکاید دجنشاگیههای و مؤسسایت پهوهشا رای جسای
شیخ هی تولید و میازی نشین دجد اه دجنشگیه ییجد جسدم وجحد لوم و تحقیقیت دجنشاگیه
شهید چایجن جهوجی دجنشگیه پییم نور امیرجین مل جییجن و میااز م طقاهج جطاد رساین لاوم و
ف یور جی مهمتیین و میاز تیین تییگیه در شبک مشایرا لاا دجنشاگیههای در حاویۀ لام
جطد یت و دجن ش یس ریخاوردجر راودهجناد .یفاینما و حسای (2015ر در ریرسا  10سایل
الکید م ل رینجلالل لوم جطد رسین و مدییی جطد ایت راه تیسایم و تحلیال الکاید 81
مؤسس دجخل و خیرت دجرج تألیف در م ل مذاور پیدجخم د .ییفمههی پاهوه نشاین دجد ااه
دجنشگیه هی شییجی جصفهین جلزهیج تیری مدر فیدوس مشهد و میاز م طقهج جطاد رساین
لوم و ف یور مهمتیین تییگیه رج در شبک همتألیف مقیلاه های م مشیشاده در م لاه رای جسای
شیخ هی خید تحلیل شبکههی جتمای دجشم د .پهوه هی مشیره نیز در خیرج جی اشور جی
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سو هو ایشاای و لیاو2008( 27ر یاین دی ا
(2012ر جن یم گیفمه جس .
در ریرس مقیلههی موتود مطیلع تیمع در یمی تیسیم و تحلیل شبک مشیرا دجنشگیههی
و مؤسسیت در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس جییجن ری جسی م لههی لا ا پهوهشا جیان
و یو (2010ر و یفاینما

روحاین و جرییازجه

حویه مشیهده نشد .تحقیقیت قبل یی ت هی الکید دجنشگیههی رج ری جسی تعدجد مقیلههی م مشیشدۀ
ینهی ریرس اایدهجناد (ناوروی و لا محااد 1385؛ بدجلا یاد 1387؛ ایما و لی این
1387؛ بدجلا ید صیری و جفشایر  1389ر یای ت های راه تیسایم شابک مشایرا لاا در تاألیف
روحین
مقیلههی ی م ل خیص پیدجخمهجند ( یفینم و ر یییین تهیم 1392؛ یفینم
و جرییزجه 2012؛ یفینم و حسی 2015ر .در پهوه حیضی تدش شاده جسا تای رای ریرسا
مقیلههی م مشیشده در  7م ل لا ا پهوهش ط  5سیل ح ا پذییفم جی مقیلاههای حاویۀ
لم جطد یت و دجن ش یس اشور ریرس و سهم دجنشگیههی و مؤسسیت پهوهش در جین تولیدجت
مشج شود .ییفمههی پهوه ریج گیوههی لام جطد ایت و دجنا ش یسا اشاور راهم ظاور
ریرس مشیرا هی لا گذشمه و رینیمهریز هاکیر هی یی ده ایررید دجرد.
روششناسی پژوهش
پهوه حیضی ری رویکید لمس

و تحلیل شبکههی جتمای جن یم م گیاید .تیمعا پاهوه
شیمل شایرههی  7م ل لا ا پهوهش حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس ط سیلهی  1387تی
 1391جس  .ریرس م لههی رشمه نشین م دهد اه جین  7م له ری نیمهی مطیلعیت مل امیردجر
و سییمینده جطد یت دجن ش یس پایدجیش و مادییی جطد ایت تحقیقایت جطاد رساین و
امیرجینه هی اوم تحقیقیت امیردجر و جطد رسین دجنشگیه امیرادجر و جطاد رساین و
لوم جطد رسین و مدییی جطد یت در رییۀ یمین مذاور رهطور م ظم م مشی شدهجناد و جمکاین
دسمیس ره ممن ایمل تایم مقیله هی ینهی ریج ریرس وتود دجرد .ف ل یم مطیلعیت امیردجر و
لم جطد یت وجرسمه ره دجنشگیه شهید چایجن جهوجی ره دلیل تأخیی در نشی و دسمیس ندجشمن ره ممن
ایمل مقیله هی م مشی شده و هاچ این پهوهشا یم امیرادجر و جطاد رساین وجرسامه راه دجنشاگیه
فیدوس مشهد رهدلیل یییی جنمشیر جی سیل  1390در تیمع پهوه قایجر نگیفم اد .ریرسا  7م لا
مذاور نشین م دهد اه ط سیلهی  1387تی  1391در م او  114شایره (شایرههای اید و
ویههنیمهر جی جین م دت و  1351مقیله در جین شایره هی م مشی شده جسا ااه تاایم جیان مقیلاههای
تیمع پهوه حیضی قیجر گیفمهجند (تدول 1ر.
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جدول  .1مشخصات  7مجلۀ علمی ـ پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی مورد بررسی

ردیف

1

ناشر

مجله
مطیلعیت مل امیردجر و
سییمینده جطد یت

2

دجن ش یس

3

پیدجیش و مدییی جطد یت

4
5
6
7

تحقیقیت جطد رسین و
امیرجینههی

اوم

تحقیقیت امیردجر و جطد رسین
دجنشگیه

امیرجین مل جییجن
دجنشگیه ییجد جسدم وجحد
تهیجن شایل
پهوهشگیه لوم و ف یور
جطد یت
اوم اشور

نهید امیرجینههی

دجنشگیه تهیجن

امیردجر و جطد رسین

یسمین قد رضو

لوم جطد رسین و مدییی

میاز م طقهج جطد رسین

جطد یت

لوم و ف یور

م او

-

تعداد شمارههای

تعداد مقالههای

بررسیشده

بررسیشده

1391 - 1387

1391 - 1387

20

275

19

152

22

256

20

177

16

131

20

258

13

102

114

1351

پس جی ذخییهسایی مامن ایمال مقیلاههای ماذاور جی طییاق تیرناای م لاههای و هاچ این پییگایه
مگییجن 28وجرسمگ سییمین نویس دگین هی مقیله ریرس و مشیرا میین مؤسسایت مجملاف در تاألیف
ین مقیله ره ی میتییس م یورت 29در نیمجفزجر جاسل 30م مقل شد .ره بیرت دیگی جگی مقیل ماورد نظای
حدجقل شیمل ی نویسا دۀ دجرج وجرسامگ ساییمین راه مؤسسا جلاف و حادجقل یا نویسا دۀ دجرج
وجرسمگ سییمین ره مؤسس  ،ریشد جین مقیله ی همنویس دگ ریج دو مؤسس جلاف و  ،محساو،
م شود .جین توضی الیم جس اه چون هدف جین پهوه تیسیم هاکیر هی رینساییمین در تاألیف
مقیلههیس جگی تایم نویس دگین ی مقیله دجرج وجرسمگ سییمین ره ی مؤسسه ریشا د جیان مقیلاه
همنویس دگ ریج سییمین مذاور محسو ،نا شود .پس جی ریرس تایم مقیلههای و تکایال مایتییس
همتألیف دجنشگیههی جیان مایتییس راه نایمجفازجر تحلیال شابک یو.سا .ی .ن ( 31نساج 6/421ر م مقال
م شود و تیسیم و تحلیل شبک همنویس دگ دجنشگیههای رای جسامفیده جی جیان نایمجفازجر جن ایم ما گیاید.
شیخ هیی اه در جین پهوه ریرس م شوند در تدول  2جرجئه شدهجند.
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جدول  .2شاخصهای بررسیشده در این پژوهش
شاخص
میازی

32

میازی ری ی

33

درته

35

میازی نزدیک
ریدجر ویهه

36

گیههی م یور

37

38

تیجام
مؤلفه

39

مؤلف جصل
جت یل

40

41

ضییب خوشهر د
میینگین فیصله
قطی

42

43

45

درت هاکیر

46

تعریف
میازی درت ی گیه در شبکه نشینده دۀ تعدجد جرتبیطیت یی پیوندهی ین گیه ری سییی
گیههی موتود در شبکه جس  .در مقیل حیضی ریینگی تعدجد همتألیف هی مؤسسه ری سییی
مؤسسیت موتود در شبکه خوجهد رود.
34
میازی ری ی ی گیه ریینگی م او جحمایالت قیجر گیفمن ین گیه در اوتیهتیین مسیی
میین هی دو گیه دیگی در شبکه جس  .در مقیل حیضی نشینده ده جحمایل جین جس اه ی
مؤسسه در اوتیهتیین مسیی میین هی دو مؤسس دیگی در شبکه قیجر گیید.
میازی نزدیک ی گیه ریینگی میینگین طول اوتیهتیین مسییهی موتود میین ین گیه و
سییی گیههی موتود در شبکه جس  .در جین مقیله نشینده دۀ فیصل هی مؤسسه ری سییی
مؤسسیت موتود در شبک همتألیف مؤسسیت خوجهد رود.
ریدجر ویهه نشینده دۀ میزجن جرتبیطیت ی فید ری سییی جفیجد قدرتا د و میاز در ی شبک
جتمای جس .
گیههیی اه رهطور مسمقیم جی طییق ی پیوند ره گیه مورد نظی در شبکه مم ل شدهجند.
تیجام نشینده دۀ میزجن جت یل دجخل گیههی شبکه و نسب تعدجد پیوندهی موتود ره تعدجد
پیوندهی ماکن در شبکه جس .
مؤلفه ره یییگیوه جی شبکه و م او هج جی گیههی جطدق م شود اه در ین هی گیه جی طییق
ی پیوند مسمقیم یی ین ییهج جی پیوندهی ره گیه دیگی مم ل م شود.
رزرگتیین مؤلف شبکه اه جی ریشمیین تعدجد گیه تشکیل شده جس .
جت یل ریینگی میزجن پیوسمگ و جرتبیط گیههی شبکه ره یکدیگی جی طییق پیوند یی شبکهج جی
پیوندهیس .
ضییب خوشهر د ری تاییل گیههی موتود در شبکه ره ریقیجر جرتبیط و تشکیل خوشههی
مجملف جی طییق همنویس دگ دالل دجرد.
میینگین فیصله در شبکه ره میینگین اوتیهتیین مسییهی  44موتود میین هی دو گیه در شبکه
جطدق م شود.
قطی شبکه فیصل دورتیین گیههی موتود در مؤلف جصل شبکه جس .
ریینگی نسب تعدجد مقیلههی گیوه ره ال مقیلههی موتود در ی حویه جس
(یت فیواه 47ریرل 48و ت 1988 49؛ بیس  50حسین 51و لیدسدورف2012 52ر.

یافتههای پژوهش
سؤجل جول :جلگوهی تألیف مقیلههی در م لههی مورد ریرس ره چه صورت روده جس ؟

ریرس جلگوهی تألیف در  7م ل لا ا پهوهش حویۀ لم جطد یت و دجن ش یسا نشاین
م دهد اه  31/2درصد جی ال مقیلههی ( 422مقیلهر رهصورت جنفیجد و  68/8درصاد دیگای (929
مقیلهر ره صورت مشیرام م مشی شدهجند .جی جینرو م توجن ریین اید اه شایخ درتا هاکایر
معیدل  0/688جی گیجی ریشمی پهوهشگیجن جین حویه راه هامنویسا دگ و گایجی اامای ینهای راه
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تألیفیت جنفیجد حکیی دجرد .ریرس تدجگین هی ی جی م لههی نشین م دهد اه ریشمیین درصد
مقیله هی جنفیجد ممعلق ره ف ل یم تحقیقیت جطد رسین و امیرجینههی اوم ( 40/68درصدر
و اامیین درصد مقیله هی جنفیجد ممعلق ره ف ل یم دجنا ش یسا ( 16/44درصادر راوده جسا .
هاچ ین ریرس جلگوهی همتألیف مقیلههی نشین م دهاد ااه راهتیتیاب مقیلاههای دونویسا دهج
( 45/22درصاادر سااهنویس ا دهج ( 19/02درصاادر و چهیرنویس ا دهج ( 3/55درصاادر جی ریشاامیین
فیجوجن و مقیلههی پ جنویس دهج ( 1درصدر اامیین فیجوجن رج دجشمهجند (تدول 3ر.
جدول  .3الگوهای نویسندگی در هفت مجلۀ علمی ـ پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی
ردیف

مجله

انفرادی

دونویسندهای

سهنویسندهای

چهارنویسندهای

پنجنویسندهای

مجموع

مطیلعیت مل
1
2
3

امیردجر و
سییمینده
جطد یت
دجن ش یس
پیدجیش و
مدییی جطد یت

96

131

44

3

1

275

25

94

27

5

1

152

67

104

64

11

10

256

تحقیقیت
4

جطد رسین و
امیرجینههی

72

74

27

4

-

177

اوم
تحقیقیت
5

امیردجر و
جطد رسین

50

45

28

7

1

131

دجنشگیه
6

امیردجر و
جطد رسین

87

115

47

9

-

258

لوم جطد رسین
7

و مدییی

25

48

20

9

-

102

جطد یت
م او

86

422

611

257

48

13
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هاچ ین ریرس وجرسمگ سییمین نویس دگین ریج مشج ایدن تعدجد دجنشگیههی هاکایر
در تألیف مقیلههی م مشیشده در م لههی لا ا پهوهش لم جطد ایت و دجنا ش یسا نشاین
م دهد اه در  54/6درصد مقیلههی ( 738موردر نویس ده یی نویس دگین وجرسمه ره یا مؤسساه در
تألیف مقیل مورد نظی سهم دجشمهجند .تعدجد مقیله هیی اه جی طییق مشیرا پهوهشگیجن وجرسمه راه
دو سه چهیر و پ ج مؤسسه م مشی شدهجند نیز رهتیتیب  36/8( 497درصدر  7/04( 95درصدر 18
( 1/34درصدر و  0/22( 3درصدر مقیله روده جس (تدول 4ر.
جدول  .4تعداد مؤسسات حاضر در مقالههای  7مجلۀ علمی ـ پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

مجله
مطیلعیت مل امیردجر
و سییمینده جطد یت
دجن ش یس
پیدجیش و مدییی
جطد یت
تحقیقیت جطد رسین
و امیرجینههی اوم
تحقیقیت امیردجر و
جطد رسین دجنشگیه
امیردجر و
جطد رسین
لوم جطد رسین و
مدییی جطد یت
م او

تکمؤسسهای

دومؤسسهای

سهمؤسسهای

چهارمؤسسهای

پنجمؤسسهای

مجموع

136

114

21

3

1

275

64

71

16

1

-

152

131

97

21

5

2

256

102

65

8

2

-

177

76

44

10

1

-

131

164

76

15

3

-

258

65

30

4

3

-

102

738

497

95

18

3

1351

در جدجمه نو مشیرا هی جن یمگیفمه در تألیف مقیلههی گیوه م مشیشده در  7م ل لا

53

ا پهوهش لم جطد یت و دجن ش یس ریرس شد .نمییج نشین دجد ااه هاکایر راین ساییمین
ریشمی جی سییی جنوج مشیرا هی لا جی سو پهوهشگیجن لم جطد یت و دجن ش یسا اشاور
جسمفیده شده و  63/4درصد جی مقیلههی (589ر جی طییق مشیرا لا پهوهشگیجن وجرسمه ره حدجقل
دو سییمین مجملف تألیف شدهجند .هاکیر هی لا درونسییمین  54و رینجلالل  55نیز رهتیتیاب
در  34/02( 316درصدر و  2/58( 24درصدر مقیل لم جطد یت و دجنا ش یسا اشاور مشایهده
شد .دجدههی تدول  5نشین م دهد اه ریشمیین تعدجد مقیل مشیرام راینجلاللا ممعلاق راه م لا
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لوم جطد رسین و مدییی جطد یت روده اه ری توته ره میهی رینجلالل جین نشییه جنمشیر ین ره
یرین جنگلیس و وتود مجیطبین خیرت دور جی ذهن نیس (تدول 5ر.
جدول  .5نوع مشارکت در تألیف مقالههای گروهی  7مجلۀ علمی ـ پژوهشی علم اطالعات و دانششناسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

مجله
مطیلعیت مل امیردجر و سییمینده
جطد یت
دجن ش یس
پیدجیش و مدییی

جطد یت

تحقیقیت جطد رسین و امیرجینههی
اوم
تحقیقیت امیردجر و جطد رسین
دجنشگیه
امیردجر و جطد رسین
لوم جطد رسین و مدییی جطد یت
م او

درونسازمانی

بینسازمانی

بینالمللی

مجموع

38

134

7

179

41

85

1

127

64

122

3

189

33

70

2

105

25

55

1

81

75
40

94
29

2
8

171
77

316

589

24

929

لم جطد یت و دجنا ش یسا راه

سؤجل دوم :دجنشگیههی و مؤسسیت دجرج تألیف در م لههی
چه ویجرتجینه یی نهید وجرسمه رودهجند؟
ریرس ا  218دجنشااگیه و مؤسس ا دجرج تااألیف در  7ف اال یم لا ا ا پهوهش ا حااویۀ لاام
جطد یت و دجن ش یس نشین م دهد اه  43دجنشگیه و مؤسس وجرسمه ره ویجرت لوم تحقیقیت و
ف یور  17دجنشگیه و مؤسس وجرسمه راه ویجرت رهدجشا  40وجحاد دجنشاگیه ییجد جسادم و 19
وجحد دجنشگیه پییم نور در تألیف جین مقیلههی سهم دجشمهجند (جگیچاه دجنشاگیههای پیایم ناور دجرج
سیخمیر وجرسمه ره ویجرت لوم هسم د در پهوه حیضی جین دجنشگیههی تدجگینه در نظای گیفماه
شده جند تی جمکین مقییس الکید و روجر ینهی ری دجنشگیه هی دیگای فایجهم شاودر .جی ساو دیگای
نویس دگین جی  22وجحد نهید امیرجینههی اوم اشور و هاچ ین  20دجنشگیه خایرج جی اشاور
دجرج مقیلههی لا ا پهوهش در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس جییجن راودهجناد .در نهییا
 57مؤسس دیگی اه در دسمهر د هی فوق قیجر نا گییند نیاز حادجقل یا مقیلاه در م لاههای
مورد ریرس م مشی ایدهجند (تدول 6ر.
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جدول  .6وابستگی دانشگاهها و مؤسسات دارای تألیف در  7مجلۀ علمی ـ پژوهشی علم اطالعات و
دانششناسی
ردیف
1
2

تعداد (درصد)

نوع مؤسسه
وجرسمه ره ویجرت لوم تحقیقیت و ف یور
وجرسمه ره ویجرت رهدجش

درمین و یمویش پزشک

%19/72( 43ر
%7/8( 17ر

3

وجرسمه ره دجنشگیه ییجد جسدم

%18/35( 40ر

4

وجرسمه ره دجنشگیه پییم نور

%8/71( 19ر

5

وجرسمه ره نهید امیرجینههی

اوم اشور

%10/1( 22ر

6

مؤسسیت خیرت

%9/17( 20ر

7

سییی مؤسسیت

%26/15( 57ر

-

ال مؤسسیت دجرج تألیف

%100( 218ر

سؤجل سوم :شبک همنویس دگ دجنشگیه های و مؤسسایت پهوهشا در حاویۀ لام جطد ایت و
دجن ش یس جییجن جی چه ویهگ هی خید (میازی درته میازیا ری یا میازیا نزدیکا
میینگین فیصاله

ریدجر ویهه و گیه هی م یورر و ادن (تیجام مؤلفه جت یل ضییب خوشهر د
و قطیر ریخوردجر جس ؟
شبک هم نویس دگ دجنشگیه هی و مؤسسیت در حویۀ لام جطد ایت و دجنا ش یسا جیایجن جی
تعدجد  218گیه( 56مؤسسهر و  1002پیوند( 57همنویس دگ میین مؤسسیتر تشکیل شاده جسا  .راه
ریین دیگی ح م (جندجیهر 58شبکه معیدل  218جسا  .در جیان شابکه های گایه نشاینده ادۀ یکا جی
دجنشگیه هی و مؤسسیت و پیوند میین گیه هی ریاینگی وتاود حادجقل یا مشایرا لاا در قیلاب
هم نویس دگ میین ین دو سییمین جس  .جندجیۀ هی گیه 59نشینده ادۀ شایخ میازیا درتاه یای
تعدجد هم نویس دگ ین گیه خوجهد رود .جی سو دیگی قدرت پیوندهی 60یی ضجیم خطاوط میاین
گیه هی تعدجد هم نویس دگ ین دو گیه ری یکدیگی رج نشاین ما دهاد .در جیان شابکه دجنشاگیههای و
مؤسسیت وجرسمه ره ویجرت لوم ری رن قیمز دجنشگیههی و مؤسسیت وجرسمه ره ویجرت رهدجش رای
رن یر وجحدهی دجنشگیه ییجد جسدم ری رن یرد وجحدهی دجنشگیه پییم نور ری رن سابز
دجنشگیه هی و مؤسسیت خیرت ری رن سفید امیرجینههی اوم ری رن سییه و سییی دجنشگیههای
و مؤسسیت ری رن خیاسمی نایی دجده شدهجند (ت ویی 1ر.
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تصویر  .1شبکۀ همنویسندگی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در مقالههای علم اطالعات و دانششناسی ایران.
یر شمارۀ  :1ؤسسا نا شخ ؛ یر شمارۀ  :2دانشاا تهرا ؛ یر شمارۀ  :3دانشاا آزاد اسال ی واحگ علو
و تحقیقا تهرا ؛ یر شمارۀ  :4دانشاا شهیگ رمرا اهواز؛ یر شمارۀ  :5دانشاا فردوسی شهگ

در جدجمه الکید  218دجنشگیه و مؤسس دجرج تألیف در  7م ل لا ا پهوهش حاویۀ لام
جطد یت و دجن ش یس ری جسی شیخ هی تولید و میازی ریرس م شود .هاینطور ااه در
تدول شایرۀ  6مشج جس ریشامیین تعادجد مقیلاههای لاا ا پهوهشا توسا پهوهشاگیجن
دجنشگیههی تهیجن (153ر ییجد جسدم وجحد لوم و تحقیقیت تهیجن (120ر شهید چاایجن جهاوجی
(105ر فیدوس مشهد (92ر و میاز م طقهج جطد رسین لاوم و ف ایور (70ر م مشای شادهجناد.
دجنشگیههی تیری مادر (63ر جصافهین (57ر امیرجینا ملا جیایجن (56ر ییجد جسادم وجحاد
هادجن (46ر و شییجی (41ر سییی دجنشگیه هی پیتولید در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس اشور
رودهجند .ره طور میینگین هی ی جی مؤسسیت دجرج تألیف در حویۀ لم جطد یت و دجنا ش یسا
جییجن دجرج  6/2مقیله در م لههی مورد ریرس رودهجند.
ریرس الکید دجنشگیه هی و مؤسسیت پهوهش اشور در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یسا
ری جسی شیخ میازی درته یی تعدجد همنویسا دگ نشاین ما دهاد ااه دجنشاگیههای تهایجن
(135ر ییجد جسدم وجحد لوم و تحقیقایت تهایجن (105ر شاهید چاایجن جهاوجی (96ر فیدوسا
مشهد (77ر و جصفهین (74ر فعیلتیین و مشیرا پذییتیین دجنشگیههی اشور در  7ف ل یم لا
ا پهوهش جین حاویه راوده جناد و پهوهشاگیجن جیان دجنشاگیههای دجرج ریشامیین هامنویسا دگ رای
پهوهشگیجن وجرسمه ره سییی مؤسسیت رودهجند .گیههی دجرج شیخ میازی درت ییید راهدلیال
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دجشمن پیوندهی گسمیده جی شینس ریشمی ریج درییف و جنمقیل محموج و تأگییگذجر ری گیههی
دیگی شبکه ریخوردجرند .رهطور الا  218دجنشاگیه و مؤسسا دجرج تاألیف در م لاههای ماورد
ریرس هی ی رهطور میینگین  9/2همنویس دگ (جنحیجف معییر = 24/715ر ری سییی دجنشگیههای و
مؤسسیت اشور دجشمهجند .جی سو دیگی  3دجنشگیه محقق جردریلا ییجد جسادم وجحاد یسامیرج و
ییجد جسدم وجحد جرس ین ت هی دجرج ی مقیل جنفیجد در م لههای ماورد ریرسا راودهجناد و
گیههی م زو  61شبکه محسو ،م شوند اه ری ساییی گایههای پیوناد ندجرناد .هاچ این  22گایه
دجرج میازی درت ی یی دوتیی  62در شبکه وتود دجرند اه مؤسسیت هسام د ااه ت های دجرج
ی همنویس دگ ری ی مؤسس دیگی در شبکه رودهجند.
ریرس شبک هامنویسا دگ دجنشاگیه های و مؤسسایت اشاور در تولیادجت لاا حاویۀ لام
جطد یت و دجن ش یس نشین م دهد اه دجنشگیه هی ییجد جسدم وجحد لوم و تحقیقیت تهایجن
(16/783ر تهیجن (14/262ر شهید چایجن جهوجی (11/843ر جصفهین (11/359ر و فیدوسا مشاهد
(9/849ر ضان دجرج رودن ریشمیین شیخ میازی ری ی نیمیلشده نق مها در مم ل اایدن
گیه هی مجملف ره یکادیگی و جفازجی جنسا یم 63شابکه جیفای ما ا اد و جی ینهای راه اوجن قطاب

جطد یت 64در شبکه نیم ریده ما شاود .در شابکههای جتماای تعیمال و جرتبایط میاین گایههای
یییم یور شیید تح تأگیی سییی گیه هی شبکه (اه دجرج ا میل ری تییاین جنمقایل محماوج هسام در
قیجر گیید .جی جینرو گیههی دجرج شیخ ری ی ییید پل 65یی میین گای 66در ا مایل مساییهی و
جنمقیل جطد یت در شبکه محسو ،م شوند .میینگین شیخ میازی ری ی نیمیلشادۀ مؤسسایت
دجرج تألیف در شبک جتمای مقیلههی لم جطد یت و دجن ش یس معیدل رای ( 0/689جنحایجف
معییر = 2/513ر جس  .در خ وص شایخ میازیا نزدیکا نیمایل شاده یای معکاو میاینگین
اوتیهتیین مسیی ی گیه ری سییی گیههی موتود در شبکه نیز دجنشگیههی تهیجن (3/736ر شهید
چایجن جهاوجی (3/729ر ییجد جسادم وجحاد لاوم و تحقیقایت تهایجن (3/725ر فیدوسا مشاهد
(3/721ر و تیری مدر (3/718ر دجرج اامیین فیصله ری سییی گیههای شابکه و ریشامیین میازجن
شیخ نزدیک هسم د .شیخ نزدیک ییید جین دجنشگیههی نشینده دۀ قدرت تأگییگاذجر ییاید
ری جنمقیل محموج در شبکه قیرلی دسمیس رسییر ره سییی گیههی تییگیه میاز و نق الید ینهی
در توییع جطد یت یی محموج میین سییی گیههی موتود در شبکه جس  .رهطور ال گیههی دجرج
شیخ نزدیک ییید رهسی و ردون نییی ره گیههی وجس ری سییی گیههی شبکه جرتبیط ریقیجر
م ا د و جی جینرو نق مها در ریقیجر جت یل شبکه ری هاده دجرناد 218 .مؤسسا موتاود در
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میازی

نزدیک نیمیلشدۀ معیدل ( 3/252جنحیجف معییر = 1/006ر

شبک مورد ریرس جی شیخ
ریخوردجر رودهجند.
ریرس الکید دجنشگیههی و مؤسسیت پهوهش اشور در تولید مقیلاههای لاا ا پهوهشا
لم جطد یت و دجن ش یس رای جسای شایخ رایدجر ویاهۀ نیمایلشاده نیاز نشاین ما دهاد ااه
دجنشگیههی تهیجن (0/303ر شهید چایجن جهوجی (0/275ر ییجد جسادم وجحاد لاوم و تحقیقایت
تهیجن (0/257ر فیدوس مشهد (0/237ر و تیری مدر (0/234ر جی قو تیین جرتبیطیت در شبک
همنویس دگ دجنشگیههی ریخوردجر رودهجند و رهدلیل م یورت و پیوندهی قو ری گایههای دجرج
میازی ریال تأگییگذجر ییید در شبکه دجرند .شیخ ریدجر ویهۀ میازی گیههی شابکه رج
ری توته ره تعدجد گیه هی م یور (هاسییهر قدرت پیوندهی و میازی جین گیههی ریرس ما ا اد.
 218دجنشگیه و مؤسس دجرج تألیف در مقیلههی مورد ریرس رهطور میینگین شیخ رایدجر ویاهۀ
نیمیلشدۀ معیدل ( 0/023جنحیجف معیایر = 0/064ر دجشامهجناد .در نهییا ریرسا تعادجد گایههای
م یور یی مؤسسیت هاکیر دجنشگیههی اشور در مقیلههی م مشیشده در  7م ل لا ا پهوهشا
حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس نشین م دهد اه دجنشگیههی تهیجن ری  44ییجد جسدم وجحاد
لوم و تحقیقیت تهیجن ری  43شهید چایجن جهاوجی رای  38جصافهین رای  33و فیدوسا مشاهد رای 31
مؤسس هاکیر دجرج ریشمیین تعدجد گیه م یور در مقیلههای ماورد ریرسا راودهجناد .مؤسسایت
دجرج گاایههاای م اایور ییااید در شاابکههاای هاکاایر لا ا درریدجرناادۀ پهوهشااگیجن فعاایل و
تأگییگذجر و دجرج قیرلی ریقیجر جرتبیطیت لا گسمیده ری سییی پهوهشگیجن محسو ،م شوند.
ر اهطااور میااینگین هاای ی ا جی دجنشااگیههاای و مؤسساایت دجرج تااألیف در حااویۀ لاام جطد اایت و
دجن ش یس دجرج  4/2مؤسس هاکیر رودهجند .جسیم ده مؤسس ریتی در شیخ هی ماذاور در
تدول  7مشیهده م شود (تدول 7ر.
67
در جدجمه ره ویهگ هی سیخمیر یی شیخ هی ادن شبک جتمای همنویس دگ دجنشگیههای و
مؤسسیت در مقیلههی لم جطد یت و دجن ش یس جییجن جشیره خوجهاد شاد .شایخ تایجام یای میازجن
پیوندهی ریقیجرشده میین گیههی شبکه معیدل  0/019جس ااه نشاینده ادۀ جنسا یم و تایااز 68پاییین
شبکه جس و جین اه ت هی  1/9درصد جی جرتبیطیت دجخل  69ریلقوه در جین شابکه راه فعلیا رسایده جسا .
رهطور ال ری جفزجی جندجیۀ ی شبک جتمای جمکین ریقیجر پیوند ری سییی گیههای شابکه رایج های
گیه ایه م ییرد و ری جی ید یییگیوههی  70مجملف جی جنس یم شبکه ایسمه ما شاود .جی ساو دیگای
شیخ ضییب خوشهر د معیدل  0/772جس اه تاییل رهنسب ریال گایههای م ایور های یا جی
گیههی شبکه ره ریقیج پیوند ری یکدیگی و تشکیل خوشههی تدید و هاگیجی شبکه رج نشین م دهد.
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تدول  .7ریتیین دجنشگیههی و مؤسسیت پهوهش ری جسی
رتبه

تعداد مقالهها

درجه

بینیت نرمالشده

1

تهیجن (153ر

تهیجن (135ر

ییجد لوم و
تحقیقیت

ییجد لوم و

ییجد لوم و

تحقیقیت

تحقیقیت

(120ر

(105ر

شهید چایجن

شهید چایجن

شهید چایجن

جهوجی (105ر

جهوجی (96ر

جهوجی (11/843ر

شیخ

هی تولید و میازی

نزدیکی

بردار ویژة

نرمالشده

نرمالشده

تهیجن (3/736ر

تهیجن (0/303ر

گره مجاور

تهیجن (44ر

(16/783ر
2

3
4

تهیجن (14/262ر

شهید چایجن

شهید چایجن

ییجد لوم و

جهوجی (3/729ر

جهوجی (0/275ر

تحقیقیت (43ر

ییجد لوم و

ییجد لوم و

تحقیقیت

تحقیقیت

(3/725ر

(0/257ر

فیدوس مشهد

فیدوس مشهد

جصفهین

فیدوس مشهد

فیدوس مشهد

(92ر

(77ر

(11/359ر

(3/721ر

(0/237ر

شهید چایجن
جهوجی (38ر
جصفهین (33ر

میاز م طقهج
5

جطد رسین
لوم و ف یور

جصفهین (74ر

فیدوس مشهد
(9/849ر

تیری مدر
(3/718ر

تیری مدر
(0/234ر

فیدوس مشهد
(31ر

(70ر
6
7

تیری مدر
(63ر
جصفهین (57ر

تیری مدر

جصفهین

تیری مدر
(74ر

(6/829ر

(3/713ر

جصفهین (0/238ر

تیری مدر
(29ر

ییجد تهیجن

ییجد هادجن

ییجد هادجن

ییجد هادجن

ییجد هادجن

شایل (66ر

(5/742ر

(3/704ر

(0/198ر

(28ر

میاز م طقهج
8

امیرجین مل

جطد رسین

دمه طبیطبیی

امیرجین مل

امیرجین مل

دمه طبیطبیی

جییجن (56ر

لوم و ف یور

(5/603ر

جییجن (3/702ر

جییجن (0/186ر

(21ر

(61ر
9

ییجد هادجن

ییجد هادجن

(46ر

(58ر

میاز م طقهج
جطد رسین

یزد (3/599ر

جلزهیج (3/702ر

جلزهیج (0/173ر

امیرجین مل

امیرجین مل

دمه طبیطبیی

لوم پزشک

امیرجین مل

جییجن (52ر

جییجن (3/479ر

(3/7ر

جصفهین (0/17ر

جییجن (18ر

لوم و ف یور
(18ر

10

شییجی (41ر
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در جین پهوه مؤلفههی تشکیلده دۀ شبک همتألیف دجنشگیههی در مقیلههی لم جطد ایت
و دجن ش یس نیز ریرس شد .ییفمههی پهوه نشین م دهد اه شبک همنویس دگ دجنشگیههی جی
 15مؤلفه تشکیل شدهجند .در مؤلف جصل یی رزرگ شبکه  193دجنشاگیه حواور دجرناد ااه رای 991
پیوند رهصورت مسمقیم یی یییمسمقیم ره یکدیگی مم ل شدهجند .مؤلف جصل جین شبکه  88/5درصد
جی ال گیه هی موتود رج شیمل م شود و جی جینرو شبکه جی سیخمیر هسمهج  71ریخوردجر جس .
جی سو دیگی وتود ریشمی گیههی تشکیلده دۀ شبکه در مؤلف جصل سابب ما شاود ااه شابک
هم نویس دگ مؤسسیت در مقیله هی لم جطد یت و دجن ش یس شایخ جت ایل معایدل 0/784
دجشمه ریشد اه نشین ده دۀ وتود پیوندهی مسمقیم یی یییمسمقیم میاین ریشامی گایههای موتاود در
شبکه جس  .جی سو دیگی نمییج پهوه نشین م دهد اه میینگین فیصله در شبک هامنویسا دگ
مؤسسیت معیدل  2/9جس  .ری جین جسی م توجن ریین اید اه دو مؤسس حیضای در شابکه راهطاور
میینگین جی طییق  2/9پیوند ره یکدیگی مم ل م شاوند .جی ساو دیگای شایخ قطای شابکه (ااه
نشینده دۀ فیصل دورتیین گیه هی موتود در مؤلف جصل شبکه ری یکدیگی خوجهد رودر معایدل 6
جس  .ره بیرت دیگی اوتیهتیین فیصله میین دورتیین گیههی موتود در شبکه راه جنادجیۀ  6پیوناد
جس .

بحث و نتیجهگیری
ریرس مقیلههی م مشیشده در  7م ل لا ا پهوهش لام جطد ایت و دجنا ش یسا طا سایلهای
 1387تی  1391ریینگی گیجی رهنساب ییاید پهوهشاگیجن رشامه راه مشایرا لاا جسا  .ساهم 68/8
درصد مقیلههی مشیرام رهنسب تایم مقیلاه های ماورد ریرسا در جیان پاهوه ریشامی جی میازجن
مشیرا گزجرششده در پهوه هی قبلا جی تالاه  8درصاد (مق اود دریاه 1381ر  18/1درصاد
( بدجلا ید 1387ر و  23/9درصد (نوروی و لیاحاد 1385ر رود .جی سو دیگای شایخ درتا
هاکیر مشیهدهشده در جین پهوه (0/688ر ره میزجن  0/7گزجرششده در پهوه حییای و نیکازجد
(1390ر رسییر نزدی جس  .ریرس جلگوهی تاألیف در مقیلاههای لاا ا پهوهشا لام جطد ایت و
دجن ش یس نشین دجد اه جلگو دونویس د گ یای هاکایر میاین دو پهوهشاگی جی یا یای دو ساییمین
( 45/22درصدر جی ریشمیین فیجوجن ریخوردجر روده جس  .جی سو دیگی ریرسا تعادجد مؤسسایت دخیال
در تألیف  1351مقیل لا ا پهوهش رشامه ریاینگی جیان راود ااه در  54/6درصاد ماوجرد نویسا ده یای
نویس دگین مقیله دجرج وجرسمگ ساییمین راه یا مؤسساه راودهجناد .هاچ این ریرسا جناوج ساهگینا
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مشیرا لا در مقیلههی مورد ریرس نیز ریینگی گیجی ریشمی پهوهشاگیجن رشامه راه هاکایر های
رینسییمین نسب ره مشیرا درونسییمین و رینجلالل رود ( 63/4درصدر.
تحلیل شیخ هی خید شبک جتمای همنویس دگ مؤسسیت در مقیلههی لم جطد یت و
دجن ش یس جطد یت مفید در یمی مؤسسیت الید و تأگییگذجر در شبکه رج در جخمییرمین قیجر
م دهد .ری در نظی گیفمن ش شیخ تعدجد مقیلههی میازی درته میازی ری یا میازیا
نزدیک ریدجر ویهه و تعدجد گیههی م یور م تاوجن دجنشاگیه های تهایجن شاهید چاایجن جهاوجی
فیدوس مشاهد جصافهین ییجد جسادم وجحاد لاوم و تحقیقایت ییجد جسادم وجحاد هاادجن و
امیرجین مل جییجن رج میاز تیین و الید تیین مؤسسیت در شبک همنویس دگ مقیلههای لام
جطد یت و دجن ش یس جییجن نیم رید .م توجن ریین اید اه پهوهشگیجن وجرسمه ره مؤسسیت مذاور
مقیلههی ییید در م لههی ریرس شده م مشی اایدهجناد هاکایر لاا گسامیدهج در قیلاب
هم نویس دگ ری سییی پهوهشگیجن دجشمه جند نق مها در ریقایجر جت ایل میاین ساییی گایههای
موتود در شبکه جیفی ایدهجناد جی فیصال اام و قیرلیا دسمیسا ییاید راه ساییی گایههای شابکه
ریخوردجر رودهجند پیوندهی مسمحکا ری سییی گیههی مهم در شبکه دجشمهجند و هاچ ین ری تعدجد
ییید جی گیههی دیگی موتود در شبکه رهطور مسمقیم مم ل رودهجند .گایههای دجرج میازیا
ییید (جی ین ی اه نق مها در جنمقیل محموج و هاچ ین تذ ،جفیجد تدید ره شبکه جیفی ما ا ادر
نو سیمیی جتمای  72محسو ،م شوند اه حذف ینهی سیخمیر شبک جتمای رج سس م ا د
و جی جنس یم ین م ایهد .هاچ ین ریرسا اادن شابکه رای جسامفیده جی شایخ تایجام جی جنسا یم
ره نسب پییین شبکه و وتود حفیههی  73ییید حکیی دجرد .جی جینرو م توجن ریین اید ااه شابک
هم نویس دگ مؤسسیت در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس جییجن شابکهج گسسامه 74و دجرج
روجر ره نسب ام میین گیه هی مجملف جس  .جین ییفمه نیاز رای نماییج پاهوه حییای و نیکازجد
(1390ر هاجوجن دجرد اه تیجام شبک همتألیف مقیلههی لم جطد یت و دجن ش یسا جیایجن رج
معیدل  0/019گزجرش ایده رودند .در م او ما تاوجن ریاین ااید ااه جگیچاه شابک هامتاألیف
مؤسسیت در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس ری وتود ضییب خوشهر د ریال و میینگین فیصال
ام نو شبک تهین اوچ  75محسو ،م شود شایخ های چگایل و جت ایل رساییر اام و
چ دپیرگ ییید در شبک مذاور نشینده دۀ سیخمیر سس و جنس یم پییین جین شبکه جس .
ریرس مؤلفههی تشکیلده دۀ شبکه نشین دجد اه هاین د رسییر جی شبکههی جتمای دیگی
شبک همنویس دگ مؤسسیت در مقیلههی لم جطد یت و دجن ش یس جییجن جی ی مؤلف جصل
و چ د مؤلف دوتیی و جنفیجد تشکیل شده جس  .مؤلف جصل شبکه  88/5جی گایههای موتاود رج
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شیمل م شود .وتود مؤلفههی اوچ در شبکه جیلب رهدلیال فیصال پهوهشاگیجن دجرج درتا
میازی ام و پهوهشگیجن دجرج درت میازی ییید رهدلیل جنزوج تغیجفییی  76جس  .ره بایرت
دیگی جی ین ی اه پهوهشگیجن رسییر جی دجنشاگیه های اشاور جمکاین هامتاألیف رای پهوهشاگیجن
دجنشگیه هی مطیح و پیتولید رج پیدج نا ا د ره مشایرا درونساییمین یای مشایرا لاا رای
دجنشگیه هی همرده رو م یورند و ره هاین دلیل در شبکه ره مؤلف جصال مم ال ناا شاوند .جی
سو دیگی نمییج پهوه نشین دجد اه نزدیک تغیجفییی  77تأگیی چ دجن ری شکلگیی پیوندهی
پهوهش مشیرام میین مؤسسیت ندجشمه جس  .یگیه جی وجمل مؤگی ری شکلگیی هاکیر هی
لا در حویۀ لم جطد یت و دجن ش یس جییجن نیییم د پهوه هی ریشامی جسا جمای راهنظای
م رسد اه یش یی قبل پهوهشگیجن ری یکدیگی و جرتبیطیت جسمید و دجنش وی مهمتیین یمال در
شکلگیی جین مشیرا هی هسم د.
جی ین ی اه شبک جتمای مقیلههی حاویۀ لام جطد ایت و دجنا ش یسا هااوجره جی طییاق
جضیفه شدن گیههی و پیوند هی تدید در حیل رشد جس و ری توته ره جصل پیوس تیتیح  78ااه
ری جسی ین گیههی تدید جیلب ره گیههی قدیا دجرج میازی ریال مم ل م شوند ( بیسا
و لیدسدورف 2012ر م توجن ریین اید اه پهوهشگیجن مؤسسایت الیاد و میااز جیان حاویه
نق رسییر مها در گسمیش و تکیمل شبکه در یی ده جیفی م ا د .جی جینرو هاکیر هیچه ریشمی
پهوهشگیجن مؤسسیت میاز ری یکدیگی و هاچ ین تذ ،پهوهشگیجن سییی مؤسسیت ره شبکه در
رشد و پوییی هی چه ریشمی ین مؤگی جس  .در جین مقیله تدش شد تی ری ریرس مقیلههی م مشیشاده
در  7م ل لاا و پهوهشا لام جطد ایت و دجنا ش یسا ت اویی راهنساب تایمع جی نحاوۀ
مشیرا مؤسسیت مجملف در جیان حاویه راهدسا ییاد .در پاهوه های یی اده شایید ویهگا
شبکههی جتمای مقیلههی لام جطد ایت و دجنا ش یسا م مشیشاده در م لاههای دجخلا و
خیرت ری یکدیگی مقییسه شوند و ره ریرس تشیرههی و تاییزهی جیان شابکههای رریدجیناد .جی ساو
دیگی م توجن شبکههی جتمای جین حویه رج ری سییی حاویههای پهوهشا در لاوم جتماای و
تیریم جییجن مقییسه اید .در نهیی جتیج مطیلعهج طول در رییۀ یمین رل دمدت شیید جطد یت
در یمی نحوۀ تکیمل شبکههی جتمای مشیرا لا در حویۀ لم جطد یت و دجنا ش یسا
اشور در جخمییر قیجر دهد .ره جینوسیله م توجن گیههیی رج اه ره شابکه مم ال یای جی شابکه تادج
م شوند مشج و دالیل ین رج ریرس اید .در جنمهی شییین ذای جس اه رهطور الا جی م ااو
 1002همنویس دگ در مقیلههی مورد ریرس در  259همنویس دگ وجرسمگ ساییمین حادجقل
یک جی نویس دگین در مقیله ذای نشده و در یمین تحلیل دجدههی ریج جین جفیجد وجرسمگ نیمشج
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لا رشامه

 پیش هید م شود اه م لههی مورد ریرس و سییی م لههی. در نظی گیفمه شده جس
.ری ذای وجرسمگ سییمین نویس دگین مقیلههی تأاید دجشمه ریش د

پینوشت
1. Social Network Analysis (SNA)
2. Social Interactions
3. Social Behaviours
4. Social Entity
5. Social Acquaintances.
6. Node
7. Link
8. Intellectual Connection
9. Social Connection
10. Solo-authorship
11. Co-authorship
12. Citation Networks
13. Co-authorship Networks
14. Katz & Martin
15. Cheong & Corbitt
16. Scientific Collaboration Networks
17. Newman
18. Benckendorff
19. Yu, Shao & Duan
20. Godley, Baron & Sharma
21. Sakata, Sasaki & Inoue
22. Yan, Ding & Zhu
23. Takeda
24. Moody
25. Erfanmanesh, Rouhani & Abrizah
26. Emerald
27. Hou, Kretschmer & Liu
28. www.magiran.com
29. Adjacency Matrix
30. Microsoft Excel
31. UCINET
32. Degree Centrality
33. Betweenness Centrality
34. Geodesic Distant
35. Closeness Centrality
36. Eigenvector
37. Adjacent Nodes
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38. Density
39. Component
40. Main Component
41. Connectedness
42. Clustering Coefficient
43. Mean Distance
44. Shortest Path (Geodesic Path)
45. Diameter
46. Degree of Collaboration
47. Ajiferuke
48. Burrel
49. Tague
50. Abbasi
51. Hossain
52. Leydesdorf
53. Inter-institutional Collaboration
54. Intra-institutional Collaboration
55. International Collaboration
56. Node
57. Tie
58. Network Size
59. Node Size
60. Tie Strength
61. Isolate
62. Dyad
63. Cohesion
64. Information Hub
65. Bridge
66. Broker
67. Macro-level Metrics
68. Centralization
69. Interconnections
70. Sub-network
71. Core Structure
72. Social Capital
73. Holes
74. Sparse

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394
75. Small World
76. Geographical Isolation

77. Geographical Proximity
78. Preferential Attachment
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