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 شناسی ایران تألیفی در جامعه هم  تحلیل شبکه
 

 ∗اجتماعي دانشگاه مازندران گروه علوم ،دانشياربستی،  چوب حیدر جانعلیزاده

  اجتماعي دانشگاه مازندران كارشناس ارشد پژوهش علوم ،مصطفی علیزاده

 
 چکيده

، «شناسي ايران مجله جامعه»تأليفي در سه نشريه  ليل شبکه همشناسي در ايران به تح يافتگي جامعه اين پژوهش با هدف بررسي ميزان توسعه

افزار پاجك  با استفاده از نرم 4951تا  4994هاي  در طي سال« فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي» و « شناختي مطالعات جامعه»

نتايج، حاكي از آن است كه به علت عدم هنجارمندي . دهد شکيل ميشناسي علم ت نظري اين مطالعه را آراء كالينز در جامعه  مايه بن. پردازد مي

  شبکه. شناسي ايران، ضرورتاً ميزان خالقيت و توليدات علمي اشخاص وابسته به ساختار محلي فرصت آنان نيست روابط علمي در جامعه

درصد رئوس شبکه را شامل  59راس حدود  415لفه با ؤمبزرگترين . تراكم اندكي است  هاي پراكنده و داراي اندازه لفهؤتأليفي مركب از م هم

بوده  19/1هاي دانشگاهي حدوداً  همکاري  تراكم شبکه .اند ها دو رأسي هستند و در واقع از كل شبکه جدا مانده لفهؤحدود نيمي از م. شود مي

اين دانش در ايران با ترديد جدي مواجه   براين توسعهبنا. ها برقرار است كه بيانگر آن است كه تنها هشت درصد از روابط ممکن ميان دانشگاه

  شناس چه به لحاظ ميزان توليدات علمي و چه به لحاظ كيفيت آن، با بيشترين سرمايه مرحوم محمد عبداللهي به عنوان برترين جامعه. است

 .شد  فرهنگي و انرژي عاطفي شناخته

 .شده فرهنگي رسوب  سرمايه ،ساختار محلي فرصت ،انرژي عاطفي ،فرهنگيسرمايه  ،تأليفي هم ،شناسي علم جامعه: ها واژه کلید

. 
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 لهأمقدمه و بیان مس

يافتگي هر دانشي  شناسان علم ميزان توسعه هاي جامعه در انديشه

  مرتبط با ميزان ارتباطات و تعامالت ميان كارگزاران آن حوزه

ان بارزترين شاخص تعامالت مي (.4999 راد، قانعي)دانش است 

هاي تحقيق و تأليف به  هاي آنان در زمينه دانشمندان، همکاري

تأليفي  هم  بنابراين با ترسيم و تحليل شبکه. رود شمار مي

هاي ساختاري  توان به ويژگي اي از علم مي پژوهشگران هر حوزه

يافتگي  روابط در آن حوزه پي برد و متعاقباً در مورد ميزان توسعه

تر اين است كه در ميان  يح تفصيليتوض. آن دانش قضاوت كرد

شود، هميشه  تعاريف متعدد و متکثري كه در باب اجتماع ارائه مي

به همين . عنصر پيوند مشترک از اركان اصلي معرفي شده است

اي  ترتيب يکي از مباني تشکيل اجتماع علمي در هر رشته

علمي دانسته   هاي موجود ميان كارگزاران آن رشته همکاري

هاي علمي داراي وجوه گوناگوني است كه  همکاري. است شده

سازي و  اجتماعات علمي در پي كمي  پژوهشگران در حوزه

در اين ميان . سنجش سطح همکاري و يا بررسي كيفي آن هستند

سازي داشته و  هاي علمي كه قابليت كمي يکي از ابعاد همکاري

يدات كاري دانشمندان در تول وجودي عيني و انضمامي دارد، هم

تواند همکاري در اجراي يك  اين توليدات علمي مي. علمي است

سخنراني، تدريس مشترک در يك كالس درس، اجراي مشترک 

آموزشي و يا همکاري در ابداعات و  -يك كارگاه علمي

افزون بر موارد مذكور . اختراعات و تحقيقات آزمايشگاهي باشد

د مذكور است، اي از موار مکتوبات علمي كه بعضاً خود نتيجه

. هاي علمي و پژوهشي دارند جايگاه مهمي در انواع همکاري

 4تأليفي نويسندگي يا هم هاي نوع اخير را در اصطالح هم همکاري

تواند در زمينه كتاب، مقاله،  اين نوع از همکاري علمي مي. گويند

نويسي ظهور و  وبالگ  نامه و به صورت جديدتر در زمينه پايان

 .بروز يابد

هاي علمي مکتوب، همکاري در نگارش  ميان همکاري در

اكثريت قريب به . پژوهشي جايگاه ممتازي دارد -مقاالت علمي

پژوهشي به  -ها در قالب يك يا چند مقاله علمي نامه اتفاق پايان

                                                      
1 Co- authorship 

همچنين اين مقاالت مورد داوري و . ظهور خواهند رسيد  منصه

رشته علمي در  گري قرار گرفته، غالباً در مرزهاي هر غربال

 -بنابراين به لحاظ اهميت مقاالت علمي. حركت هستند

تواند ترجماني از  هاي علمي در آن مي پژوهشي، بررسي همکاري

 .هاي علمي در يك رشته تخصصي باشد الگوي همکاري

ها  اي طوالني دارد، چنانکه بعضي تأليفي سابقه بررسي هم

هاي اول  سوي در دههآن را به تحقيقات يك شيميدان فران  پيشينه

بعد از گذشت ساليان و . دانند ميالدي مربوط مي 4911 قرن

تأليفي، پژوهش در اين زمينه نيز با اقبال  هم  همراه با رشد فزاينده

ها معموالً  اين پژوهش. (4954 سهيلي و عصاره،)بيشتري روبرو شد 

به بررسي آماري تعداد نويسندگان مقاالت و روند تغييرات آن در 

در گام بعدي همراه با پيشرفت تحليل . پرداختند ها مي طي سال

هاي اجتماعي و به كارگيري آن در علوم مختلف، تحليل  شبکه

هاي تحليل شبکه نيز رونق  تأليفي با استفاده از شاخص شبکه هم

 . گرفت

بنابراين شامل . اي است تأليفي متغيري از نوع رابطه هم

در توليد يك اثر علمي همکاري نويسندگاني است كه با يکديگر 

چنين آرايشي قابليت آن را دارد كه بتواند در قالب . اند نموده

كه نويسندگان به عنوان  بدين ترتيب . تحليل شبکه بررسي شود

تأليفي به مثابه پيوند ميان رئوس تعريف  رئوس شبکه و روابط هم

. اردهاي خرد و كالن را د اين روش قابليت تلفيق جنبه. شوند مي

هاي فراگير تحليل شبکه،  كه از يك سو با استفاده از شاخص چنان

شماي كلي از جانمايي عناصر شبکه، قابليت   و همچنين ارائه

تحليل ساختاري روابط ميان نويسندگان را در دسترس قرار 

هاي مركزيت در  دهد و از سوي ديگر با استفاده از شاخص مي

تر و با موقعيت محلي فرصت توان نويسندگان بر تحليل شبکه مي

 .باالتر را شناسايي نمود

اي به جهت  هاي علمي در هر رشته توليد نقشه

اي يکي از  هاي علمي و تعيين راهبردهاي توسعه گذاري سياست

هاي فضاي علمي در سطوح مختلف مجله، كشور،  ضرورت

هاي   هاي علمي راه براي تهيه نقشه. الملل است منطقه و بين

استنادي،  ود دارد كه از آن جمله ترسيم شبکه هممختلفي وج
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ها، به  اين شبکه. تأليفي و مانند آن است شبکه استنادات، شبکه هم

سازي در سطح  هاي نمايه شده توسط پايگاه هاي توليد واسطه داده

افزارهاي موجود، به راحتي قابل ترسيم و  الملل و به مدد نرم بين

هايي و عدم  ت فقدان چنين پايگاهاما در ايران به عل. تحليل است

هاي  علمي در رشته  هاي مورد نياز براي ترسيم نقشه توليد داده

اي در اين زمينه صورت  گوناگون، عمالً پژوهش عمده

هاي  گرفته يا با استفاده از پايگاه تحقيقات صورت. است نگرفته

سازي است كه بسياري از مجالت ايراني در آنها نمايه  نمايه

 .پردازند وند و يا اينکه به توليد داده در سطحي محدود ميش نمي

اين پژوهش براي كم كردن چنين خألهايي صورت گرفته 

و به جهات مختلف از جمله دو مورد ( اهداف اين مطالعه)است 

هاي  اول اينکه پيش از اين، داده. تواند داراي اهميت باشد زير مي

لوم اجتماعي توليد نشده تأليفي در حوزه مقاالت ع متنابهي از هم

مجله »  عمده  اين پژوهش به جهت وسعت، سه نشريه. است

نامه »يا همان « يمطالعات جامعه شناخت»، «شناسي ايران جامعه

فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه عالمه »سابق و « علوم اجتماعي

را دربر  4951تا  4994  ساله ده  و به جهت طول، بازه« طباطبايي

رسد چنين حجمي از داده، هرچند هنوز بسيار  به نظر مي. گيرد مي

اندک است، تا به حال در ادبيات علوم اجتماعي ايران توليد 

هاي علم  اهميت اين پژوهش نقشه  دومين جنبه. است نشده

اين . شده است هاي توليد شناسي ترسيم شده مبتني بر داده جامعه

و چراغ  مؤثروده شده تواند در تحليل و بررسي راه پيم ها مي نقشه

 - علوم اجتماعي  هاي آينده راهي براي سياستگذاري

به طور كلي در نظر برخي از . شناسي در ايران باشد جامعه

را  تأليفي چنان مهم است كه آن هاي هم انديشمندان شبکه

 (.4955 سهيلي و عصاره،)دانند  ترجماني از ساختار دانش مي

  شبکه منظر دو از حاضر ها، تحقيق مبتني بر اين ضرورت

. كند مي بررسي را ايران در شناختي جامعه مقاالت در تأليفي هم

 با پرداخته، نويسندگي هم  شبکه ساختاري بررسي و ترسيم به ابتدا

 ضريب درجه، ميانگين چگالي، هاي شاخص از استفاده

 ساختار آنها، جانمايي آرايش و ها لفهؤم تعداد و بندي خوشه

 از. بود خواهد نظر مطمح شناسان جامعه هاي ريهمکا انباشتي

 دنبال به شبکه، در مركزيت هاي شاخص از استفاده با ديگر، منظر

 پرداخته شبکه ارتباطات فرآيند در مهم و مؤثر نويسندگان

 در نويسنده هر جايگاه( 5115) كالينز  نظريه لحاظ به. شود مي

 سرمايه و فيعاط انرژي ميزان مبين تواند مي تعامالت  شبکه

 اين با. باشد وي فکر توليد و خالقيت ميزان متعاقباً و فرهنگي

 :پاسخ داده شد و به آنها مطرح شد زير سؤال دو شيوه

شناسي  مجله جامعه»ليفي در سه نشريه أت هم  ساختار شبکه .4

اجتماعي  فصلنامه علوم» و « شناختي مطالعات جامعه»، «ايران

چگونه  4951تا  4994هاي  طي سالدر « طباطبايي دانشگاه عالمه

 بود؟ 

فرهنگي و انرژي   نويسندگان شاخص و داراي سرمايه .5

هم تأليفي در  نشريات مذكور چه كساني   عاطفي بيشتر در شبکه

 بودند؟

  

 پژوهش  پیشینه

تأليفي، بيشتر در  هم  هاي صورت گرفته در زمينه اغلب پژوهش

چون اين . ناسي علمش گيرند تا جامعه سنجي قرار مي حوزه علم

ها معموالً محدود به ارائه برخي آمار و ارقام و نمودارها  پژوهش

هاي علّي فرآيندهاي  شدند و كمتر به تبيين و بررسي مکانيسم

هاي تحت  در اكثر تحقيقات انجام شده، داده. موجود پرداختند

هاي استنادي مرجع در دنيا به دست آمدند و تنها  بررسي از نمايه

ادبيات موجود در موضوع . اندكي توليد داده نمودند تعداد

 چلبي،)توان از لحاظ روش بررسي به دو بخش  تأليفي را مي هم

هايي كه با استفاده از روش  ابتدا پژوهش: تقسيم نمود (4999

پردازند و  ها مي بندي و با فنون آماري به تحليل موجوديت طبقه

اي و با فنون  ز روش رابطههايي كه با استفاده ا ديگر پژوهش  دسته

 .كنند ها اقدام مي تحليل شبکه به تحليل روابط ميان موجوديت

ليفي أت به بررسي ميزان هم( 4995)زاده و همکارانش  حسن

هاي  در مقاالت ايراني منتشرشده در مجالت آي اس آي در سال

نتايج . و تأثير آن بر استناد به اين مقاالت پرداختند 5119تا  4595

دار و مثبت ميان اين دو متغير  اي معني بررسي از رابطه اين

بنابراين با فرض ميزان استناد به مقاالت به عنوان . حکايت دارد
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تأليفي افزايش يابد بر  شاخصي از كيفيت آنان، احتماالً هرچه هم

همچنين براساس اين پژوهش . كيفيت مقاالت افزوده خواهد شد

درصد آن مقاالت به  9/44درصد مقاالت با همکاري و  5/99

 .طور انفرادي نگاشته شدند

در پژوهشي به بررسي ( 4995)عصاره، نوروزي و كشوري 

هاي استنادي علوم،  نويسندگي پژوهشگران ايران در نمايه هم

در  4اجتماعي، هنر و علوم انساني در پايگاه وب آو ساينس علوم

اين   لهأمس ترين اصلي. ميالدي پرداختند 5117تا  5111هاي  سال

پژوهش، بررسي ميزان مشاركت پژوهشگران ايران با پژوهشگران 

همچنين با استفاده . توليد علم بود  ساير كشورهاي جهان در زمينه

رغم فراز و  ، مشخص شد علي5از شاخص ضريب مشاركت

فرودهاي مشاركت نويسندگان، تمايل به توليد مدارک علمي 

  .مشاركتي رو به فزوني بود

هاي  با استفاده از شاخص( 4951)مقدم و مبلغي  گليني

نويسندگي در ميان اعضاي هيئت علمي، دانشگاه  سنجي هم علم

در اين مطالعه، . هاي غير استنادي بررسي كردند شاهد را در نمايه

بيشترين همکاري  5119تا  5111هاي  در مجموع و بين سال

ن اعضاي هيات علمي در علوم پزشکي و مهندسي و كمتري

به طور كلي . همکاري در حوزه علوم انساني و كشاورزي بود

درصد مقاالت به  59/9درصد مقاالت كار گروهي و  55/54

 . صورت انفرادي نگاشته شدند

در بررسي شاخص ضريب ( 4954)حيدري و صفوي 

، نشان دادند كه «پژوهش در پزشکي»  مشاركت در مقاالت مجله

نشريه وجود دارد كه با  گرايش زيادي به همکاري گروهي در

هاي توليد شده در  داده. است گذشت زمان سير صعودي داشته

  مقاله منتشرشده در دوره 591اين پژوهش مشتمل بر اطالعات 

بود كه با مراجعه به مقاالت، اطالعات  4951تا  4997چهارساله 

 .است آوري شده آنها جمع

  کيل شبکهها با تش تأليفي، گروهي از پژوهش در ادبيات هم

هاي اجتماعي براي  هاي تحليل شبکه نويسندگي، از تکنيك هم

ستاني و همکارانش  با. اند تأليفي سود جسته بررسي روابط هم
                                                      
1 Web of Science 
2 Collaboration Coefficient 

شناسان، با  به بررسي مبادالت علمي در بين جامعه( 4995)

استفاده از رويکرد تحليل شبکه پرداختند و روابط آنها را در توليد 

وجوه مختلف تعامالت علمي، .   كشيدند مقاالت علمي به تصوير

ها و  سسات و دانشگاهؤمقاله مشترک، همکاري بين م: از قبيل

شناسي ايران مابين  دهي در مقاالت منتشره در مجله جامعه ارجاع

نتايج اين .   بررسي شدند تحقيق، در اين 4995تا  4957   هاي سال

حبنظران گيري تعامالت قوي بين صا پژوهش حاكي از عدم شکل

دو نفر يا بيشتر، تنها   مقاالت با تعداد نويسنده. در سطح ملي است

شود كه اكثراً نويسندگان  ده درصد مقاالت را شامل مي

 .اند و توليدات اندكي دارند اي حاشيه

با استفاده از روش اسنادي به مرور ( 4954)سهيلي و عصاره 

رداختند و نشان نويسندگي پ هاي هم منابع و متون با ساختار شبکه

هاي  نويسندگي مقاالت علمي و شبکه هم  دادند كه مطالعه

. براي بررسي همکاري بين دانشمندان است مؤثراستنادي، راهي 

نويسندگي  ابعاد شبکه هم( 4954)زاده و خدادوست  حسن

المللي ايران در حوزه نانوفناوري را با استفاده از پايگاه نمايه  بين

عصاره . بررسي كردند 5144تا  4554هاي  الاستنادي علوم بين س

هاي مركزيت،  گيري شاخص براي اندازه( 4954)و همکارانش 

تأليفي مقاالت مجالت علم اطالعات را كه ضريب تأثير  هم  شبکه

اند تشکيل دادند  سال داشته 49نشر بيش از   و سابقه 7/1بيش از 

تر بودن اين  متراك نتايج اين بررسي حاكي از كم. و بررسي نمودند

سهيلي و عصاره . هاي علمي داشت شبکه نسبت به ساير رشته

  ها تراكم و اندازه شبکه همچنين با استفاده از همين داده( 4955)

اي بررسي  نويسندگي در مقاالت مزبور را به طور مقايسه هم

شبکه،   البته به سبب وابستگي شاخص تراكم به اندازه. كردند

هاي متفاوت در اين  هايي با اندازه ين شبکهاين شاخص ب  مقايسه

. اين مقاله نقدي جدي وارد است مطالعه، روشي اشتباه بود و به

هاي فوق، سهيلي، عصاره و فرج  به همين ترتيب با استفاده از داده

نويسندگي را  هاي اجتماعي هم ساختار شبکه( زودآيند)پهلو 

ت مرور شده در توان گفت كه در ميان ادبيا مي. تحليل نمودند

تأليفي اين مقاله تنها موردي است كه تا  اين بخش در ارتباط با هم

  شناختي به تحليل شبکه حدودي با ديدگاهي نظري و جامعه
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هاي اين پژوهش نشان داد كه بين  يافته. نويسندگي پرداخت هم

داري  معني  وري رابطه شبکه و بهره  محدوديت، كارآمدي، اندازه

 .وجود دارد

در دو سطح خرد و كالن و ( 4955)منش و بصيريان  فانعر

تأليفي  هم  هاي تحليل شبکه به بررسي شبکه با استفاده از شاخص

فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و »مقاالت منتشرشده در 

در سطح كالن وضعيت كلي . پرداختند« سازماندهي اطالعات

سطح خرد  هاي تشکيل دهنده و در مؤلفهشبکه به لحاظ تراكم و 

بررسي و نويسندگان  مقاله توليدميزان هاي مركزيت و  شاخص

اين پژوهش از معدود مطالعاتي است كه به . برتر مشخص شدند

 949جامعه آماري اين مقاله مشتمل بر . توليد داده همت گماشت

مذكور   در فصلنامه 4951تا  4997هاي  مقاله منتشرشده ميان سال

الگوي ( 4955)ي و همکارانش به همين ترتيب روشن. است

گذاري و مديريت  سياست  همکاري ميان پژوهشگران حوزه

 459نويسندگي  فناوري در ايران را با استفاده از تحليل شبکه هم

هاي  داخلي و خارجي طي سال  نشريه 45منتشر شده در   مقاله

بنابر اين پژوهش محققان اين . ، بررسي نمودند4955تا  4995

هاي كوچك به توليد  تمايل دارند كه به صورت گروهحوزه بيشتر 

 .علم بپردازند در حالي كه ارتباط ميان آنها ضعيف است

هاي علمي را در  هاي همکاري ساختار شبکه( 5114) 4نيومن

بندي در اين  وي ضريب خوشه. مختلف بررسي كرد  چند رشته

بندي  ها را ارائه كرد و مدعي است كه تمايل به خوشه شبکه

هاي مذبور تشکيل  همچنين او نشان داد كه شبکه. ناسب استم

يعني به طور متوسط با تعداد كمي واسطه . دهند جهان كوچك مي

توان به هر رأس ديگري  و با طي مسيري كوتاه از هر رأس مي

هاي  هاي همکاري ساختار شبکه( 5119)و همکارانش  5هو. رسيد

تا  4559هاي  سال بين« سنجي علم»  علمي را در مقاالت مجله

هاي همکاري در سه سطح خرد  شبکه. بررسي كردند 5111

قابل بررسي ( كشورها)و كالن ( سساتؤم)، ميانه (نويسندگان)

نتايج . است كه اين پژوهش در سطح خرد اتفاق افتاده است

                                                      
1 Newman 
2 Hou 

هاي مركزيت در شبکه و  حاكي از آن است كه ميان شاخص

. داري وجود دارد عنيميزان توليدات علمي همبستگي مثبت و م

تأليفي را با همکاري علمي يکسان فرض  اين دو پژوهش هم

 .ندنمود

علم اطالعات   براي ترسيم نقشه( 5141)و همکارانش  9يان

تأليفي در ميان  هم  و كتابداري به ترسيم و تحليل ساختار شبکه

ايشان با استفاده از . چيني فعال در اين حوزه پرداختند  مجله 49

هاي اجتماعي،  هاي كالن و خرد تحليل شبکه ته شاخصدو دس

در نتيجه . در دو سطح به تحليل شبکه مذبور همت گماشتند

مقايسه مقادير مركزيت و تعداد استنادات دريافتي مشخص شد 

اي بااليي ميان اين دو در اين مطالعه وجود  كه همبستگي رتبه

 .دارد

تأليفي را در ميزان و روند تغييرات هم ( 5144) 1آردانوي

مقاالت رشته كتابداري و علم اطالعات كه در اسپانيا منتشر 

نتايج اين . بررسي كردند. م 5115هاي ماقبل  شوند، در سال مي

به همراه رشد   تأليفي داري در هم پژوهش نشان داد كه رشد معني

شود كه به زعم اين  مذكور مشاهده مي  توليدات علمي در رشته

. باشد بلوغ خود در اسپانيا مي  رود آن به مرحلهاز و محققان حاكي

و همکارانش  9پژوهش ديگري در اسپانيا توسط آگويالر مويا

  هاي علمي در زمينه به منظور بررسي شبکه همکاري( 5149)

هاي همکاري بر مبناي  شبکه. آموزش پليس صورت گرفت

المللي  دانشگاهي و بين فردي، بين تأليفي در سه سطح بين هم

ها در دو سطح اولي  عمده همکاري. رسيم و تحليل شدندت

تأليفي و توليدات علمي  در اين زمينه نيز هم. اند صورت گرفته

 .اند هاي اخير رشد داشته همزمان در سال

تأليفي به مثابه شاخصي از  به طور كلي پژوهش در هم

به . است همکاري علمي امروزه مورد اقبال فراواني قرار گرفته

هاي تحليل شبکه به اين عرصه، رونق  ا ورود تکنيكخصوص ب

از مرور ادبيات موجود، چنين به نظر . آن فزوني يافته است

سنجي  رسد كه اقبال به اين حوزه بيشتر معطوف به ادبيات علم مي

                                                      
3 Yan
4 Ardanuy 
5 Aguilar-Moya 
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مايه بودن كالبد پژوهش از روح  از عوارض اين گرايش كم. است

و عميق نظري  ضعف مباني و فقدان پشتوانه محکم». نظري است

سنجي، نقدي است  در مطالعات علم (5: 4951حيدري،)« و فلسفي

عمده مقاالت با ارائه . كه فعاالن اين حوزه خود بدان اذعان دارند

هاي آماري و  آمار و ارقام و به دست دادن مقادير عددي شاخص

شوند و بدون هيچ دستاورد نظري پايان  تحليل شبکه شروع مي

هاي آماري و يا تحليل شبکه  مقادير شاخص اين كه. يابند مي

هاي ديگر، بيشتر يا  چقدر است و يا اينکه در قياس با مجموعه

گويد  كمتر است، به خودي خود چيز باارزشي به مخاطب نمي

در حقيقت (. بهره است اجتماعي بي ˚از تحليل و فايده نظري )

و به شايد بتوان گفت ادبيات موجود در بيان توصيف باقي ماند 

 .گيري پيدا نکرد سمت تبيين، جهت

هاي داخلي يك  دهد كه اكثر پژوهش ها نشان مي بررسي

هاي آن تغيير  الگوبرداري صرف از مقاالت خارجي بودند كه داده

. توان نوآوري و ابتکاري در آنها مشاهده نمود كمتر مي. است كرده

سازي  يههاي نما هاي پايگاه تحقيقات بر اساس بازيابي داده  عمده

در اين مطالعات توليد داده كمتر اتفاق افتاد و . علوم انجام شدند

به همين سبب توليد . در صورت وجود، بسيار محدود است

علوم اجتماعي   هايي در ايران و به خصوص در حوزه چنين داده

هايي نمايه  كه اكثر مجالت فارسي هستند و در چنين پايگاه

 .شوند، مورد نياز است نمي

 

 بانی نظریم

  هاي كاربردي در حوزه ها و پژوهش پردازي بسياري از نظريه

رقم خورده « اجتماع علمي»  شناسي علم، حول كليدواژه جامعه

هاي مختلف از جمله  نقش  اهميت اين مفهوم به واسطه. است 

بسياري از دانشمندان . نمايد نقشي است كه در توليد علم ايفا مي

لك و تامس كوهن معتقدند كه دانش چون كالينز، هگستروم، ف

 پور و فاضلي، شارع)شود  هايي از دانشمندان توليد مي توسط گروه

بنابراين مبنا، سازمان اجتماعي علم نقش اول را در بررسي . (4997

 .روند توليد علم ايفا خواهد كرد

چنانچه بسان كوهن، اجتماع علمي را به مثابه يك اجتماع 

را بر حسب ارتباطات ميان  توان آن نگاه ميگفتماني تعريف كنيم، آ

اين ارتباطات واقعيت دروني پيوندهاي . اعضايش ارزيابي كرد

راد و  قانعي)دهد  اجتماعي ميان كارگزاران علم را نشان مي

اي دارد كه  ارتباطات علمي چنان شئون گسترده. (4951خسروخاور،

اين . شود مي ها را شامل ترين نمونه ترين موارد تا عيني از ذهني

تواند گفتگوي ذهني يك دانشمند هنگام مطالعه كتاب  ارتباط مي

تواند  است و يا مي  زيسته ها پيش مي با نويسنده آن باشد كه قرن

ها  همکاري در تأليف يك اثر علمي باشد كه الزمه آن مدت

 .تعامل و بحث روياروي است

ي ارتباطات و  يکي از مباحثي كه امروزه در حوزه

سنجي باب  علم  هاي علمي، بخصوص در رشته اريهمک

تأليفي و ترسيم و تحليل شبکه اين  است، بررسي روابط هم شده

رغم  علي. روابط به منظور كشف نقشه علم در يك رشته است

چنين رويکردي   فرض اوليه هاي موجود، پيش محدوديت

تأليفي با ساختار شبکه روابط علمي  همريختي ساختار شبکه هم

هاي توليد  چه داده چنان. علمي است  ن كارگزاران يك رشتهميا

  تأليفي به مقاالت علمي در چند مجله شده براي بررسي شبکه هم

محدود شده باشد، در حقيقت پنج مرحله تقليل و تحديد 

بدين بيان كه ساختار علمي يك رشته به . است  موضوع رخ داده

علمي به  ساختار روابط دانشمندان، روابط و تعامالت

تأليفي  تأليفي، هم هاي علمي به هم هاي علمي، همکاري همکاري

آخر به   به همکاري در مقاالت علمي پژوهشي و در مرحله

 .است منتخب تقليل يافته  مقاالت چند مجله

گفته، ادعاي وابستگي فرآيند  رغم تحديدات پيش علي

ي مستلزم تأليف هاي نو و ابتکارات به شبکه روابط هم پيدايش ايده

تبيين نظري و بيان مکانيسم علّي است كه نشان دهد چگونه 

توليد دانش توسط يك دانشمند متأثر از جايگاه وي در شبکه 

چنين تبييني را . روابط و اشخاصي است كه با آنها ارتباط دارد

 .مشاهده نمود 4توان در نظريات رندال كالينز مي

                                                      
1 Randall Collins 
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از آنکه مکتوب شوند و ها قبل  ، ايده(5115)به اعتقاد كالينز 

و يا كنش   به صورت اشياء عينيت يافته درآيند، از جنس رابطه

اي بودن يك ايده در  ويژگي تعاملي و رابطه. متقابل افراد هستند

توان  مي. تواند صورتي انضمامي نيز به خود بگيرد مقام ذهن مي

شود تا ويژگي اندركنشي يك ايده  تأليفي موجب مي گفت كه هم

بدين ترتيب كه درج نام دو يا . رت يك شيئ عينيت يابدبه صو

چند نويسنده براي يك مقاله به طور نمادين ويژگي تعاملي 

 .سازد وراي آن را ظاهر مي  انديشه

گونه كه كالينز با استفاده از ادبيات دوركيمي، آراء و  همان

داند  عقايد دانشمندان را داراي نوعي منزلت و پايگاه مقدس مي

پژوهشي و به طريق اولي مجالت  -، مقاالت علمي(همان)

منتشركننده آنها، داراي جايگاهي مقدس و نمادين در جامعه 

طور كه مقدسات ديني، چيزي استعاليي،  همان. علمي هستند

فراتر از افراد، عيني، محدود كننده و طالب احترام هستند و كالينز 

پور و فاضلي،  شارع)پندارد  گونه مي دانش همين  حقيقت را در عرصه

تواند امري مقدس  پژوهشي نيز مي -علمي  ، يك مقاله(4997

استعاليي است چون خود را در معرض داوري قرار داده و . باشد

از غربال نقد پيشکسوتان دانش كه خود جايگاهي مقدس در علم 

فراتر از افراد است، چراكه وقتي منتشر . دارند عبور نموده است

جايگاه مرجعيت علمي و محل استناد است و به شود، داراي  مي

محدودكننده است، چون . است همين ميزان عينيت و شيئيت يافته

اي از علم را نمادگذاري كرده و هم مقاالت متعاقب را  هم حوزه

باالخره طالب احترام است چراكه به . دهد تحت تأثير قرار مي

ارتقاء  لحاظ ساختار سلسله مراتب علمي براي اساتيد موجب

رتبه و براي دانشجويان امتيازي در گذر از مميزي براي تحصيل 

 .ترين مقطع تحصيلي است در عالي

هاي مبتني بر كنش  هايي كه كالينز براي آيين لفهؤبراساس م

توان همکاري در نگارش يك مقاله را به  شمرد، مي متقابل برمي

هر ( 5115)ينز به اعتقاد كال. يك آيين تعاملي بازتعريف كرد  منزله

گونه شعائر تعاملي شامل گروهي متشکل از حداقل دو نفر است 

اند و هريك از اين  كه خود را روي يك موضوع متمركز كرده

افراد گروه داراي وضعيت يا احساس . تمركز ديگري آگاه است

مشتركي هستند كه در پيرامون موضوع مورد تمركز تشديد 

نند اعضاي يك گروه هستند و ك شود، تا اينکه افراد حس مي مي

در چنين . متعهد به الزامات اخالقي نسبت به يکديگر خواهند شد

شرايطي افراد متناسب با شدت تعامالتشان آكنده از انرژي عاطفي 

 . خواهند شد

هاي شعائر تعاملي در يك همکاري براي نگارش مقاله  لفهؤم

نده اتفاق نويسندگي حداقل با دو نويس هم. نيز قابل احصاء است

اند و در مباني  افتد كه بر روي موضوع مشتركي تمركز كرده مي

نويسندگان در پي . عقيده هستند پژوهش هم  نظري كار و شيوه

پژوهشي هستند كه  -موفقيت و چاپ مقاله در مجالت علمي

چاپ شده   مقاله. سرمايه فرهنگي براي همه است  فراهم كننده

تي دارد و همه نسبت به نقدهاي براي همه نويسندگان جنبه حيثي

چنين آيين تعاملي افراد گروه . احتمالي واكنش نشان خواهند داد

 .را سرشار از انرژي عاطفي خواهد كرد

كالينز خلق و نگهداشت امور مقدس فکري منوط   به عقيده

اين . هايي است كه در آن پرستش شوند ييابه برگزاري گردهم

ها و مباحثات علمي  همايش ها، همان كاري است كه كنفرانس

نوشتن و خواندن نيز نوعي آيين مبتني بر (. همان) دهند انجام مي

رسد  به نظر مي. (4997پور و فاضلي،  شارع) كنش متقابل است

تأثيرات همکاري در نگارش يك مقاله به مراتب بيشتر از شركت 

در يك كنفرانس، يا ميزگرد و گفتگو است چراكه در اين 

تر و به لحاظ  تر و گفتگوها صميمانه ها جدي همکاري بحث

تر است و در نهايت با انتشار مقاله و وجه  زماني بسيار وسيع

يابد، بسياري از آثار بعدي بر آن مترتب  عيني و ماندگاري كه مي

بنابراين جلسات مباحثه و تبادل آراء در هنگام نگارش يك . است

ارجاعاتي كه بدان مقاله تا مراحل داوري و انتشار آن و سپس 

شود، همگي در حکم پرستشي است كه در قبال امور مقدس  مي

به خصوص دريافت استناد آن چيزي است كه . شود ديني مي

اي كه در  مقاله. دارد نويسي شده را زنده نگه مي آيين مقاله هم

ساليان پس از انتشار هيچ استنادي دريافت نکند مانند آييني 

 .منسوخ و مرده است

كالينز با تحليل شبکه اينجاست كه معتقد   پيوند نظريه  هنقط
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است مسير كنش هر فرد در هر لحظه وابسته به موقعيت مکاني 

منظور از ساختار . وي نسبت به ساختار اجتماعي محلي است

تعامالت است   اجتماعي محلي همان موقعيت فرد در شبکه

. رد استاين موقعيت، ساختار محلي فرصت براي هر ف(. همان)

به اعتقاد كالينز در فرآيند خلق ايده توسط يك شخص، عامل 

اينکه شخص با چه . كننده ساختار محلي فرصت اوست تعيين

كند كه چه مقدار و چه نوع  كساني در ارتباط است، تعيين مي

كيفيت اين روابط . شود فرهنگي به شخص منتقل مي  سرمايه

همچنين جايگاه فرد . دكن ميزان انرژي عاطفي شخص را تعيين مي

در شبکه به لحاظ مركزيت يا منزوي بودن در نوسان ميزان انرژي 

 .است مؤثرعاطفي 

فرهنگي   در حضور ميزان بااليي از انرژي عاطفي و سرمايه

جايگاه شخص در ساختار محلي فرصت ارتقاء يافته و به 

رغم  علي. شود ميمنجر خالقيت بيشتر و انتشار پرشمارتر مقاالت 

تواند  فرهنگي، نوسان در ميزان انرژي عاطفي مي  وجود سرمايه

. پژوهشگران را دچار نوسان كند  هاي خالقانه ميزان انگيزه

در . (91: همان) «انرژي عاطفي به تنهايي كافي نيست»همچنين 

  فرهنگي و موقعيت ساختاري مناسب در شبکه  غياب سرمايه

ي همان تکيه زدن گزاف روابط، اشتياق به خالقيت و انرژي عاطف

اسباب بزرگي آماده   كه همه بر جاي بزرگان است پيش از آن

چنين حالتي منجر به جاه طلبي ناكام و شکست در كسب . باشد

 .منزلت خواهد شد

كند كه ساختارهاي  چنين مکانيزمي وقتي درست عمل مي

يعني هنجارهاي علمي رعايت . كلي مناسبات علمي بهنجار باشند

هيچ . هاي نو به رسميت شناخته شوند الکيت معنوي ايدهم. شوند

در غير . باشد اي در روابط همکاران وجود نداشته اجبار و سلطه

اي از روابط تصنعي ايجاد شود كه  اين صورت ممکن است شبکه

  وثيقي با ميزان انرژي عاطفي و سرمايه  ارتقاي در آن رابطه

شود در حالي كه  ه ميبر توليدات يك فرد افزود. فرهنگي ندارد

 . خالقيت و ابتکاري از وي بروز نکرده است

هنگامي كه فردي به لحاظ ساختار قدرت در نظام آموزشي 

علمي باشد،   و دانشگاهي داراي جايگاهي مهم و بدون پشتوانه

فرهنگي متناسب با جايگاهي كه دارد و بدون   در غياب سرمايه

تواند بر اساس  في كافي ميدوستانه و انرژي عاط هاي علم انگيزه

هرچند در . اي را جلب كند منابع قدرتي كه دارد همکاري عده

  شود لکن در حقيقت يك رابطه ظاهر عنوان همکاري اطالق مي

گرانه با همکار خود برقرار كرده و با استفاده از موقعيت  سلطه

خود از تالش تحقيقاتي فرد تحت سلطه به نام و نفع خود بهره 

  .برد مي

سطح بااليي از خالقيت در نمادها متبلور »كالينز،   در نظريه

هاي فکري به چرخش  تواند در حوزه شود كه بدين ترتيب مي مي

درآمده و هرآن كس را كه با آن ارتباط نزديکتري داشته باشد 

چرخش نمادها يا »بنابراين  (97: همان)« .سرشار از انرژي نمايد

بوده و بر حسب ميزان و سرعت  زا سرمايه فرهنگي، خود انرژي

اين چرخش، ميزان خالقيت در اجتماع علمي نيز افزايش 

در اصطالح تحليل . (77: 4951راد و خسرو خاور،  قانعي)« يابد مي

به ازاي ميزان و سرعت  توان گفت كه ما هاي اجتماعي مي شبکه

فرهنگي، وضعيت تراكم يا چگالي شبکه   چرخش سرمايه

نگر، به ازاي هر همکاري،  عني با يك ديد كميي. تأليفي است هم

شود، هرچه  فرهنگي و انرژي عاطفي مبادله مي  جرياني از سرمايه

ها بيشتر شود، شدت اين جريان فزوني يافته و از  ميزان همکاري

همکاري   اما اين سکه. يابد سوي ديگر چگالي شبکه افزايش مي

اي علمي است ه روي ديگري هم دارد، و آن هم كيفيت همکاري

 .باشد كه از قضا بسيار مهمتر از كميت آنها مي

اگر چنانچه در طي يك همکاري علمي، به خصوص 

فرهنگي درقالبي   دانشجو، جرياني از سرمايه -هاي استاد همکاري

اجتماعي برآمده از ساختار   نمادين اتفاق نيفتد و يا حتي سرمايه

كمك دانشجو  فرصت استاد جهت برقراري ارتباطات علمي به

نيايد، در حقيقت نه تنها انرژي عاطفي در اين تعامل پديد 

 .هاي خالقانه علمي نيز خواهد بود آيد، بلکه مخرب انگيزه نمي

تواند ساختار  هايي در ايران مي از عوامل بروز چنين همکاري

همچنين . قانوني آموزشي و پژوهشي در تحصيالت تکميلي باشد

فرهنگي   سرمايه»تواند استفاده از  يکي از فرضيات محتمل مي

  در جلب همکاري ديگران و برقراري يك رابطه« رسوب شده
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اي است  فرهنگي رسوب شده، سرمايه  سرمايه. گرانه باشد سلطه

كه پويايي خود را از دست داده و ديگر توان و قابليت چرخش 

اين سرمايه . هاي نو را ندارد در ميادين فکري و توليد ايده

اري در مراكز داغ ميدان تفکر و يا نزديك به آنها قرار روزگ

  داشته، به همين جهت توانسته براي صاحب خود سرمايه

  اين سرمايه. اجتماعي و موقعيت اقتداري متنابهي فراهم كند

فرهنگي در طول زمان اهميت و گرماي خود را از دست 

ل است اما به موجب ساختارهاي راكد علمي و قوانين فش داده

 .تواند منبع قدرت باشد آموزشي همچنان مي

فارغ از موضوع كشمکش كه در نظر بورديو در ميان دو 

دانشگاهي جريان دارد، صاحبان   جناح علمي و اجتماعي در زمينه

توان همان صاحبان قدرت  فرهنگي رسوب شده را مي  سرمايه

به زعم . اجتماعي يا دانشگاهي در نظريه بورديو لحاظ نمود

نظارت آنان بر فراگرد آموزشي   ديو سرمايه اين گروه به وسيلهبور

اين گروه در . آيد و تربيت نسل بعدي دانشگاهيان به دست مي

مقابل جناح علمي هستند كه از قدرت علمي ناشي از شهرت 

  و يا به عبارت ديگر از قدرت سرمايه (4995 ريتزر،)شان  فکري

 .مند هستند فرهنگي خود بهره

دانشگاهي، فرايندي را به   اي فراهم كردن سرمايهتالش بر

. انجامد ورزي در نظام دانشگاهي مي دنبال دارد كه به زوال انديشه

صاحبان قدرت دانشگاهي فعاليت دانشجويان جوان و جوياي نام 

از طرف . سازند خويش گرفته و مطيع خود مي  را تحت سلطه

افزوده گردد،  هاي دانشجويان ديگر هرچه بر تعداد و سرمايه

بدين ترتيب سرمايه . نمايد استادان را افزون مي  حيثيت و سرمايه

اجتماعي و قدرت دانشگاهي استادان مزبور براي آنان باز هم 

بنابراين نزديك شدن دانشجويان به اساتيد . آفريند سرمايه مي

در واقع از آنجا . مشهور بيشتر از جنس اجتماعي است تا فرهنگي

 ها قابل تبديل به يکديگر هستند د بورديو سرمايهكه به اعتقا

توانند و يا  اين گروه از استادان كه نمي، (4997پور و فاضلي،  شارع)

فرهنگي فراهم   خواهد به طور مستقيم براي خود سرمايه نمي

اجتماعي و   نمايند، از طريق اكتساب قدرت دانشگاهي و سرمايه

خويش را در نظام علمي به فرهنگي جايگاه   تبديل آن به سرمايه

بورديو چنين فرايندي را نوعي . دهند طور صوري ارتقاء مي

بدين ترتيب زماني كه بايد . داند علم مي  ناهنجاري در عرصه

مصروف  كسب سرمايه فرهنگي و كنکاش فکري شود براي 

 ريتزر،) شود اكتساب قدرت دانشگاهي و اجتماعي هزينه مي

4995 .) 

كالينز به   پژوهش، هر چند با استفاده از نظريهبنابراين در اين 

تأليفي در  هاي علمي در قالب هم همکاري  بررسي و تحليل شبکه

، لکن به (چارچوب نظري)شناختي پرداخته شد  مقاالت جامعه

اي، با  انگاري و ناديده گرفتن شرايط زمينه سبب احتراز از سهل

ن نيز مد نظر بوده ديدي انتقادي شرايط محلي ساختار علم در ايرا

 .است

  

 روش تحقیق

هاي  در اجراي اين پژوهش در مرحله اول به جهت توليد داده

. آوري شدند علوم اجتماعي جمع  مورد نياز، مقاالت سه نشريه

  است كه به لحاظ سابقه« شناسي ايران مجله جامعه»اولين نشريه 

ب شناسي ايران انتخا اش به انجمن جامعه انتشار و وابستگي

ياد « مجله»به جهت اختصار در اين مقاله از آن با نام . است شده

است كه به « نامه علوم اجتماعي»دومين نشريه، . شود مي

  اين نشريه به سبب. است تغيير نام يافته« شناختي مطالعات جامعه»

علمي در   سسهؤترين م اش به دانشگاه تهران كه قديمي وابستگي

  همچنين قدمت انتشار آن برگزيده علوم اجتماعي است و  حوزه

دانشگاه عالمه . است« نامه»نام اختصاري آن در اين مقاله . شد

علوم انساني در ايران   ه طباطبايي به عنوان دانشگاه مادر در حوز

سوم به استناد تعلقش به   به همين لحاظ نشريه. شود شناخته مي

اعي دانشگاه فصلنامه علوم اجتم». است اين دانشگاه انتخاب شده

خوانده « فصلنامه»در اين مقاله به اختصار « عالمه طباطبايي

 .شود مي

از  4951تا  4994هاي  مقاالت اين سه نشريه در طي سال

سازي مقاالت  هاي نمايه طريق مجالت چاپي منتشرشده و پايگاه

هاي اين پژوهش با مالحظه تك  كار توليد داده. آوري شدند جمع

  افزار صفحه گسترده اطالعات مقتضي در نرمتك مقاالت و ورود 
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پس از انجام محاسبات آماري و رسم . صورت گرفت 4اكسل

اي در آن توليد شد و با  هاي رابطه افزار، داده نمودارها در اين نرم

هاي اجتماعي،  افزار تحليل شبکه سازي مقدماتي به نرم آماده

ليل شبکه افزارهاي تح پاجك يکي از نرم. انتقال يافت 5پاجك

است كه به صورت منبع آزاد و رايگان در اينترنت قابل دسترسي 

هايي  اي از زوج ها را به صورت مجموعه افزار داده اين نرم. است

كه با هم در ارتباط هستند دريافت نموده، توانايي ترسيم گراف 

هاي گوناگون  تواند شاخص همچنين مي. حاصل از آن را دارد

با . ه نموده و در خروجي نمايش دهدتحليل شبکه را محاسب

  هاي همکاري و محاسبه افزار ترسيم شبکه استفاده از اين نرم

 .هاي تحليل شبکه اجرا گرديد مقادير شاخص

پركارترين نويسندگان بر اساس فراواني تکرار نامشان 

و رابطه نظري  ميان پركاري و موقعيت محلي مشخص شد 

متعاقباً . رسي قرار گرفتفرصت در شبکه هم تاليفي مورد بر

هاي همکاري در سطح نويسندگان و مراكز دانشگاهي و  شبکه

هاي  به سبب قلت همکاري. تشکيل شد سسات علميؤم

المللي از ترسيم و تحليل اين شبکه صرف نظر شد چراكه تنها  بين

چهار همکاري بين كشوري وجود داشت كه از اين ميان تنها دو 

 .ر ايراني بودهمکاري با نويسندگان غي

هاي مورد بررسي در تحليل شبکه در دو سطح كلي  شاخص

هايي وجود دارند  در سطح كلي شاخص. شوند و جزئي ارائه مي

شاخص . دهند كه از وضعيت كلي شبکه اطالعاتي به دست مي

روابط ممکن را به   چگالي ميزان روابط موجود نسبت به بيشينه

باشد نشان از تراكم هرچه اين شاخص بيشتر . دهد دست مي

به علت . تأليفي بيشتر در شبکه دارد بيشتر و يا پيوندهاي هم

شبکه و غير قابل مقايسه بودن آن   وابستگي اين شاخص به اندازه

اندازه، شاخص ديگري به نام ميانگين درجه  هاي غيرهم با شبکه

اين شاخص نيز بيانگر . (5119، 9نوي دي)گيرد  مورد استفاده قرار مي

تراكم است اما وابسته به تعداد رئوس شبکه نبوده، از تقسيم 

 . آيد مجموع درجات همه رئوس بر تعداد آنها به دست مي

                                                      
1 Excel 
2 Pajek 
3 De nooy 

بندي شبکه  شاخص ديگر در سطح كلي ضريب خوشه

تأليفي حاكي از فرآيندي است كه طي  هم  است كه در يك شبکه

اين . كنند يکديگر معرفي ميآن دانشمندان، همکارانشان را به 

 نيومن،)فرآيند يك عامل مهم در توسعه اجتماعات علمي است 

. كند افزار پاجك به دو صورت اين شاخص را ارائه مي نرم. (5114

بندي رئوس شبکه و  ابتدا به صورت ميانگين ضريب خوشه

  هاي كامل به همه ديگري به صورت نسبت سه برابر مثلث

ارائه  1بندي شبکه و با عنوان ضريب خوشههاي همبند  تايي سه

به وضوح يك انحراف در اين شاخص نسبت به . شود مي

تعداد مقاالت با . چه كه مدعي است، وجود دارد گيري آن اندازه

. تواند مقدار اين ضريب را افزايش دهد سه نويسنده و بيشتر مي

گيرد و در يك  اين ضريب مقاديري بين صفر و يك به خود مي

همبند كامل كه تمام رئوس به هم متصل هستند، مقدار يك   هشبک

 . كند ديگري به سمت صفر ميل مي  و براي هر شبکه

 7لفهؤ، يك م9همبند  در ادبيات تحليل شبکه، به هر شبکه

اي از يك شبکه است كه تمام  زيرشبکه مؤلفهيك . شود گفته مي

 دي نوي،) رئوس آن به يکديگر مستقيم يا با واسطه متصل هستند

تأليفي متشکل از  هاي هم معموالً شبکه. (5141، 5؛ والنته5119

 مؤلفههاي جدا از هم هستند كه توجه بيشتر به بزرگترين  مؤلفه

در تحقيقات مختلف درصد رئوس مشمول در . شود جلب مي

گيري شده است  درصد اندازه 55درصد تا  11از  مؤلفهبزرگترين 

شاخص براي بررسي تکه تکه بودن  اين. (5141 يان و همکاران،)

افزا  جامعه علمي يك رشته يا مجتمع بودن نويسندگان بصيرت

 .باشد مي

هاي  هاي تحليل شبکه، شاخص دسته ديگري از شاخص

هاي موضعي و محلي رئوس شبکه  جزئي هستند كه به ويژگي

است  9ترين شاخص موضعي، شاخص مركزيت مهم. پردازند مي

، عبارت است 5مركزيت درجه. گانه است سهكه خود داراي انواع 

                                                      
4 Network Clustering Coefficient (Transitivity) 
5 Connected Network 
6 Component 
7 Valente 
8 Centrality 
9 Degree Centrality 
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تأليفي اين  در شبکه هم. است از تعداد همسايگان هر رأس

الزم . كند شاخص تعداد همکاران هر نويسنده را مشخص مي

هاي با پيوندهاي چندگانه، مانند  است توجه شود كه در شبکه

حالتي كه دو نويسنده چند تأليف مشترک دارند، مركزيت درجه 

ها  دهد بلکه به تناسب همکاري يگان را نشان نميتعداد همسا

توان خطوط چندگانه را به يك  در اين شرايط مي. يابد افزايش مي

خط تقليل داد و تعداد خطوط را به عنوان ارزش مقداري آن 

يك رأس مبتني بر مجموع  4مركزيت نزديکي. پيوند لحاظ نمود

ترتيب كه  بدين. رئوس شبکه است  و بقيه سفواصل ميان يك رأ

اين . شود ميمنجر فواصل بزرگتر به امتياز مركزيت نزديکي كمتر 

شاخص براي يك رأس عبارت است از نسبت تعداد رئوس 

سومين . ديگر به مجموع فواصل ميان آنها و رأس مورد نظر

گري يك رأس در  شاخص مركزيت مبتني بر موقعيت واسطه

( ير ميان دو رأسترين مس كوتاه) 5اگر خطوط مستقيم. شبکه است

ترين مسير براي انتقال اطالعات  را به عنوان محتمل( رأس

بپذيريم، كنشگري كه در ميان تعداد زيادي از خطوط مستقيم 

كننده رئوس شبکه قرار دارد، در جريان اطالعات در شبکه  متصل

يك رأس،  9مركزيت بينيت. تر خواهد بود بسيار مهم و مركزي

هاي ديگر است  يان جفت رأسخطوط مستقيم م  نسبتي از همه

 (.5119 دي نوي،)كه شامل اين رأس هستند 

بندي براي يك رأس ترجمان چگالي يا تراكم  ضريب خوشه

يعني نسبتي از . آن رأس است  پيوندهاي ميان رئوس همسايه

پيوندهاي موجود به پيوندهاي ممکن در ميان همسايگان يك 

 1نام محدوديتاين شاخص با شاخص ديگري از شبکه به . رأس

يعني هرچه چگالي همسايگان . رابطه معکوس دارد 1محدوديت

از  ،گري آن رأس فزوني يافته يك رأس كمتر باشد، قدرت واسطه

                                                      
1 Closeness Centrality
2 Geodesic 
3 Betweenness Centrality 
4 Constraint 

توان از  در واقع در اين موقعيت مي .شود محدوديت آن كاسته مي

 9.برداري نمود هاي ساختاري ميان رئوس ديگر بهره حفره

 

 های تحقیق یافته

ده ساله سه نشريه مورد   منتشر شده در دوره  مقاله 711از ميان 

در . مقاله تأليفي بودند 951اي بوده، بقيه  بررسي، ده مقاله ترجمه

مقاله و نامه  541اين ميان هركدام از نشريات مجله و فصلنامه 

در مجموع با احتساب نويسندگان . مقاله را منتشر نمودند 475

نويسنده  959لنامه و فص 575، نامه 975تکراري مقاالت مجله 

بنابراين شاخص ميانگين تعداد نويسنده به ازاي هر مقاله . داشتند

همچنين در . بود 99/4و در فصلنامه  77/4، نامه 54/4در مجله 

درصد  19درصد مقاالت با همکاري و  95مجموع سه نشريه 

 .بودند بقيه به تنهايي نگاشته شده

 

 پرکارترین نویسندگان

دهد كه تفاوت ميان افراد  نشان مي 4دول ستون اول و آخر ج

دو نفر با . توجه است پركار و كم كار، درست مانند تعدادشان قابل

اي  نفر هر يك با تنها يك مقاله، نشان از فاصله 951مقاله و  59

درصد از پركارترين نويسندگان، نه  9/4حدود . توجه دارد قابل

 919طور كلي  به. اند مشخص شده 5نفري هستند كه در جدول 

 4994   هاي منحصر به فرد در اين سه مجله در طول سال  نويسنده

نفر در نامه و  457نفر در مجله،  515.   مشاركت داشتند 4951تا 

فزوني سرجمع سه .   نفر در فصلنامه مقاله منتشر كردند 599

، به خاطر نويسندگاني است كه در دو يا سه نشريه 919نشريه از 

 .ندمشاركت داشت

                                                      
هاي  هاي تحليل شبکه به جهت دسترسي به توضيحات تفصيلي در مورد شاخص 9

توون  و يا به م( 5141) و والنته( 5119) نوي اجتماعي به متون دست اولي چون دي

. رجوع شود( 4955) و عليزاده( 4954) فارسي چون ميرمحمدصادقي
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 نگاشته شده توسط هر نویسنده   های توزیع فراوانی تعداد مقاله -1جدول 

  نگاشته شده توسط هر نويسند   تعداد مقاله 

 جمع 45 44 41 5 9 5 7 9 1 9 5 4 

 919 4 4 5 9 5 41 5 49 45 51 59 951 فراواني

 411 5/1 5/1 1/1 7/1 1/1 9/4 9/4 1/5 4/9 1/1 4/45 4/79 درصد فراواني

 

شناسي در ايران،  توليد علم جامعه   در ميان كنشگران عرصه

توليدي آنها    توجه به كارنامه.   اند برخي به شهرتي عام دست يافته

دهد كه اين شهرت و قرار گرفتن در  در زمينه مقاالت نشان مي

مرحوم محمد عبداللهي با . است دليل نبوده ها بي مركزيت توجه

بعد از وي . ركارترين نويسندگان قرار داردمقاله در صدر پ 45

مقاله و تقي آزاد ارمکي و محمد حسين  44غالمعباس توسلي با 

مالحظه . مقاله در جايگاه بعدي قرار دارند 41پناهي هركدام با 

شود كه صدر فهرست پركارترين نويسندگان نيز در انحصار  مي

در . رار دارداساتيد دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه تهران ق

مقاله، در نامه، يوسفعلي اباذري و  5مجله، محمد عبداللهي با 

مقاله و در  7مرحوم رحمت اهلل صديق سروستاني هركدام با 

مقاله پركارترين نويسندگان در  9فصلنامه، محمدحسين پناهي با 

  .  هر كدام از نشريات بودند

 
      ن نویسندگان سه نشریهفهرست اسامی حدود یک درصد از پرکارتری -2جدول 

 جمع فصلنامه  نامه  مجله  نام و نام خانوادگی نویسنده

 45 9 9 5 عبداللهي محمد

 44 1 9 7 توسلي غالمعباس

 41 1 9 9 آزاد ارمکي تقي

 41 9 4 4 پناهي محمدحسين

 5 4 1 1 جاليي پور حميدرضا

 5 1 9 1 فيروزآبادي سيد احمد

 5 1 5 5 قانعي راد محمد امين

 9 1 1 9 چلبي مسعود 

 9 5 4 9 شجاعي زند عليرضا

 

 تألیفی هم  شبکه

رأس و  195سو، با  بي  همکاري نويسندگان، يك شبکه  شبکه

نويسنده منحصر به  919پيش از اين گفته شد كه . يال است 194

بنابراين . فرد در نگارش مقاالت اين سه نشريه سهيم بودند

حاكي از تعداد ( 919-195)= 444دد يعني التفات اين دو ع به ما

نويسندگاني است كه به تنهايي در اين نشريات مقاله نگاشتند و 

تأليفي  همچنين شبکه هم. تأليفي حضور ندارند هم  لذا در شبکه

كه برخي از  مورد خطوط چندگانه است، چرا 59داراي 

نويسندگان سابقه چند همکاري با يکديگر را در كارنامه خود 

بدين ترتيب، با احتساب خطوط چندگانه، چگالي شبکه . ارندد

 19557557/5آن برابر با   و ميانگين درجه 11191117/1برابر با 

 159است و چنانچه خطوط چندگانه را به يك خط تقليل دهيم، 

و ميانگين درجه  11197949/1ماند و چگالي شبکه  يال باقي مي

ميانگين ضريب در اين حالت . خواهد بود 57595595/4

بندي رئوس شبکه يا ميانگين چگالي همسايگان رئوس  خوشه

بندي  خوشه  همچنين ضريب. 4خواهد بود 95/1شبکه برابر 

 .است 9/1برابر با  5شبکه
                                                      
1 Watts-Strogatz Clustering Coefficient 
2 Network Clustering Coefficient (Transitivity) 
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  هاي موجود در شبکه با سرشماري از تعداد سه تايي

هاي  شود كه به جز يك مورد، تمامي مثلث تأليفي مشخص مي هم

تنها مورد ناهمزمان، همکاري ازكيا . اند ن بودهتشکيل شده همزما

و همکاري جاجرمي و فيروزآبادي در  4991و جاجرمي در سال

 4995بوده كه با همکاري فيروزآبادي و ازكيا در سال  4997سال 

در مورد همکاري اول جاجرمي دانشجوي . است تکميل شده

ان ادعا به سختي بتو. است دكتري بوده و با استاد خود همکار شده

هاي بعد موجب همکاري اساتيد  كرد كه اين دانشجو در سال

باشد، يعني آنان را به يکديگر معرفي  سابق دانشگاه تهران شده

بندي شبکه هيچ چيز از مدعاي  بنابراين ضريب خوشه. باشد  كرده

 .دهد خود را نشان نمي

اي، در شرايطي كه خطوط چندگانه  به لحاظ مركزيت درجه

درجه، سپس، آزاد و عبداللهي با  45آبادي با  ، فيروزمجاز باشد

درجه، و بعد از ايشان، توسلي، سيد آيت اهلل ميرزايي، ايماني  41

در حالت تقليل . درجه در صدر قرار دارند 5جاجرمي و طالب با 

اي و يا تعداد  خطوط چندگانه به يك خط، مركزيت درجه

 41علق به آزاد با همکاران هر نويسنده در بيشترين ميزان، مت

درجه، و سپس، توسلي با هشت درجه و پس از اين دو وحيد 

قاسمي، محمد عبداللهي و سيد آيت اهلل ميرزايي با هفت درجه 

 .قرار دارند

بيشترين مركزيت نزديکي متعلق به عبداللهيان و حميدي با 

، و مهدي فرجي 1194115/1، و آزاد با مقدار 1199994/1مقدار 

همچنين بيشترين مركزيت بينيت متعلق . است 11917/1با مقدار 

، ميرزايي با 191995/1، حميدي با 1941959/1معيدفر با 

  با محاسبه. بوده است 1579519/1، و آزاد با 1559595/1

همکاري ميان نويسندگان،   مجموع محدوديت روي رئوس شبکه

با ها متعلق به آقايان آزاد  شود كه كمترين محدوديت آشکار مي

، و چلبي 47/1، عبداللهي با  4999159/1، توسلي با 4515559/1

 (.9جدول )است  4997599/1با 

 
 تألیفی های مرکزیت در شبکه هم های برتر در شاخص نویسندگان دارای رتبه -3 جدول

 مقدار بینیت مقدار نزدیکی مقدار درجه

 1941/1 معيدفر 1199/1 و حميدي  عبداللهيان 41 آزاد ارمکي

 1919/1 حميدي 1194/1 آزاد ارمکي 9 توسلي

 1559/1 ميرزايي 1191/1 فرجي 5 و ميرزايي  عبداللهي قاسمي،

 

در ميان پركارترين نويسندگان، عبداللهي و پناهي هم 

تأليفي هستند و هم به صورت انفرادي مقاله منتشر  داراي هم

تأليفي  متوسلي، آزاد، فيروزآبادي و چلبي بيشتر به ه. اند نموده

زند تمايل  راد و شجاعي پور، قانعي ميل دارند، و جاليي

بندي در بيشتر  ضريب خوشه. نويسي دارند بيشتري به تنها

اي شکل  موارد صفر است، اين ويژگي حاكي از الگوي ستاره

همچنين . هاي موضعي نويسندگان پركار است در شبکه

 ت منتشربيشترين استناد دريافتي كه حاكي از كيفيت مقاال

مقادير  1در جدول . شده است به عبداللهي تعلق دارد

مربوط به پركارترين نويسندگان   هاي تحليل شبکه شاخص

استنادات   مقادير استناد دريافتي برگرفته از شبکه. آمده است

  (.4955 عليزاده،)مقاالت تحت بررسي است 

 

 

 



 

 

 4951پاييز ، ومس ، شماره(95)، شماره پياپي ششمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 99

 

 ین نویسندگان تألیفی متعلق به پرکارتر هم  های شبکه شاخص -4 جدول

مركزيت  نام نويسنده

 درجه

تعداد 

 همکار

همکاري 

 تکراري

مركزيت 

 نزديکي

مركزيت 

 بينيت

ضريب 

 بندي خوشه

تك  محدوديت

 نويسي

تعداد  نويسي هم

 مقاله

استناد 

 دريافتي

 54 45 41 5 47/1 1 1111/1 15/1 9 5 41 عبداللهي

 5 44 5 5 41/1 1 1149/1 155/1 4 9 5 توسلي

 9 41 5 4 45/1 15/1 1579/1 119/1 1 41 41 مکيآزاد ار

 9 41 9 9 5/1 1 1119/1 149/1 1 9 9 پناهي 

 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 پور جاليي

 9 5 9 4 97/1 55/1 1199/1 199/1 9 7 45 فيروزآبادي

 45 5 5 5 9/1 1 1115/1 141/1 1 5 5 راد قانعي

 44 9 5 4 49/1 1 1119/1 145/1 4 7 5 چلبي

 44 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 زند شجاعي

 

نويسندگان پايدار نيست، چنان كه    ها در شبکه همکاري

حداكثر تعداد تکرار همکاري ميان آنان، سه همکاري است كه 

هاي تکرار شده  بيشتر همکاري. است فقط دو بار اتفاق افتاده

شود،  مشاهده مي 5كه در شکل  چنان. دوطرفه و با دو تکرار است

يچ اجتماع منسجمي كه بيانگر يك گروه همکار باشد را ه

 .توان پيدا كرد نمي

 

 
 مؤلفهتألیفی جامعه شناسان به تفکیک  هم   شبکه -1 شکل
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 دو همکاری و بیشتر  شناسان با سابقه تألیفی جامعه هم  شبکه -2 شکل

 

 تألیفی هم  های شبکه مؤلفه

داشتند و الجرم در اي كه مقاالت مشترک  نويسنده 195تمامي 

. گيرند متمايز قرار مي  مؤلفه 97تأليفي حضور دارند در  هم  شبکه

ها دو رأسي هستند و در واقع از كل شبکه  مؤلفهحدود نيمي از 

 5/59رأس است كه  415داراي  مؤلفهبزرگترين . اند جدا مانده

يال  411تعداد (. 9جدول )گيرد  درصد رئوس شبکه را دربر مي

ايجاد پيوند  مؤلفهخطوط چندگانه به يك خط در اين  با تقليل

 7/5آن   و ميانگين درجه 15/1برابر  مؤلفهچگالي اين . اند كرده

و  4/1يال داراي چگالي  59رأس و  55دوم با   مؤلفه. است

يال  49رأس و  41سوم داراي   مؤلفه. است 4/5ميانگين درجه 

در . است 4/5آن   و ميانگين درجه 47/1بوده و چگالي آن 

بزرگتر و آنهايي كه شامل   مؤلفهتصوير دو  9تا  9هاي  شکل

 .است اند نمايش داده شده نويسندگان پركار بوده

 
 تألیفی هم  های شبکه مؤلفهاندازه و فراوانی  -5جدول 

 جمع 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 14 22 101 مؤلفهاندازه 

 411 9/1 5/1 5/1 5/4 1/4 7/4 5/4 4/5 9/5 9/5 5/9 4/9 5/59 مؤلفهدرصد رئوس مشمول در هر 

 99 19 49 7 5 9 9 4 5 5 4 4 4 4 فراواني
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 همکاری نویسندگان  در شبکه مؤلفهبزرگترین  -3 شکل

 

به جهت پرهيز از پيچيدگي و  مؤلفهرئوس بزرگترين 

ترين رئوس بدين  مهم. اند ناخوانايي با شماره مشخص شده

، فيروزآبادي (1)، وحيد قاسمي (9)آزاد : گيرند كه ار ميترتيب قر

و حميدي ( 91)، عبداللهيان (55)، ميرزايي (49)، معيدفر (45)

آشکار است كه پيوند ميان حميدي و معيدفر همچون پلي (. 99)

بنابراين . كنند را به يکديگر متصل مي مؤلفهاين   دو قسمت عمده

 .ق به آنها باشدبينيت متعل  بديهي است كه بيشينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تالیفی شبکه هم مؤلفهتصویر دومین  -4 شکل
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 تألیفی شبکه هم  مؤلفهو سمت راست تصویر ششمین  مؤلفهسمت چپ تصویر پنجمین  -5 شکل

 

 سسات علمیؤشبکه همکاری م

همبند و   سسات علمي و دانشگاهي، يك شبکهؤهمکاري م  شبکه

ندازه به نسبت كوچك، توجه به يکپارچه است كه به علت ا

اين . دهد تصاوير آن اطالعات كلي ساختاري را به دست مي

يال آن منفرد  77يال است، كه  95رأس و  15سو داراي  بي  شبکه

چندگانه    هاي در حالتي كه يال. يال ديگر چندگانه هستند 59و 

  و ميانگين درجه 44551151/1در شبکه موجود باشند، چگالي 

 15979155/1در غير اين صورت، چگالي. باشد مي 99559941/9

 .خواهد بود 79579917/9و ميانگين درجه 

 

 دانشگاهی در انتشار مقاالت سسات علمیؤسهم م

نويسنده، بيشترين مشاركت را در توليد  599دانشگاه تهران با 

پس از آن دانشگاه عالمه . است مقاله در اين سه مجله داشته

چه كه  بنابر آن. دوم است   نويسنده داراي رتبه 514طباطبايي با 

، «نامه»رود، در  از وابستگي مجالت تحت بررسي انتظار مي

، بيشتر «فصلنامه»بيشتر نويسندگان از دانشگاه تهران، و در 

توزيع مشاركت . نويسندگان از دانشگاه عالمه طباطبايي هستند

   هاي گيري به نفع دانشگاه در اين دو نشريه به نحو چشم

كه وابسته به انجمن « مجله»اما در . است شان متبوع

. است تر شناسي ايران است، توزيع مشاركت متعادل جامعه

و دانشگاه عالمه طباطبايي  59هرچند باز هم دانشگاه تهران با 

سسات علمي نيز ؤنويسنده در صدر قرار دارند اما بقيه م 95با 

به طور . ركت داشته باشندتري مشا به طور شايسته   اند توانسته

سوم، دانشگاه اصفهان در    مدرس در رتبهكلي دانشگاه تربيت

رتبه چهارم، و دانشگاه آزاد اسالمي با احتساب تمامي 

پنجم قرار دارند    شعباتش به عنوان يك دانشگاه در رتبه

 (. 7جدول )
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 سسات علمیؤهمکاری م  شبکه -6 شکل

 
 ات علمی با تکرار سه بار همکاری و بیشترهمکاری موسس  شبکه -7شکل

 

( 795991/1)بيشترين مركزيت نزديکي براي دانشگاه تهران 

 رقم خورده( 749999/1)و سپس براي دانشگاه عالمه طباطبايي 

، 57اي دانشگاه تهران،  به همين ترتيب مركزيت درجه. است 

، 41، دانشگاه تربيت مدرس 54دانشگاه عالمه طباطبايي، 

به عالوه . است 9مازندران، اصفهان، و شهيد بهشتي،    هاي شگاهدان

و دانشگاه عالمه  945594/1مركزيت بينيت دانشگاه تهران، 

نور  هاي آزاد و پيام چنانچه دانشگاه. است 995595/1طباطبايي 

كه با درنظر گرفتن تمامي شعباتشان به طور صوري افزايش 

اي  ه يك الگوي ستارهدهند حذف شوند، ب همکاري را نشان مي

 .شکل با مركزيت دانشگاه تهران خواهيم رسيد
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  اند مورد بررسی مشارکت داشته  سساتی که ده بار و یا بیشتر در انتشار مقاله در سه نشریهؤرتبه بندی م -6جدول 
 جمع مشاركت در مقاالت 

 لوم اجتماعيفصلنامه ع نامه علوم اجتماعي مجله جامعه شناسي ايران نام مؤسسه رتبه

 599 47 415 59 دانشگاه تهران 4

 514 494 44 95 دانشگاه عالمه طباطبائي 5

 99 49 41 51 دانشگاه تربيت مدرس 9

 14 49 9 49 دانشگاه اصفهان 1

 55 44 9 49 دانشگاه آزاد 9

 57 9 41 49 دانشگاه الزهرا 7

 59 7 4 47 دانشگاه شهيد بهشتي 5

 54 9 5 47 دانشگاه پيام نور 9

 45 5 7 44 دانشگاه تربيت معلم 5

 49 1 5 47 دانشگاه شهيد چمران اهواز 41

 45 9 9 5 دانشگاه مازندران 44

 41 5 1 45 دانشگاه فردوسي مشهد 45

 41 9 1 44 دانشگاه شيراز 45

 49 5 1 5 دانشگاه بوعلي سيناي همدان 45

 49 9 4 5 دانشگاه يزد 45

 49 1 9 9 ست علمي كشورمركز تحقيقات سيا 45

 45 7 1 7 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 49

 41 9 1 5 دانشگاه شاهد 41

 41 9 1 5 دانشگاه امام صادق عليه السالم 41

 41 9 4 7 پژوهشکده امام خميني و انقالب اسالمي 41

 

  خالصه و نتیجه

 تأليفي در مقاالت جامعه هم  تحقيق حاضر از دو منظر شبکه

ابتدا به ترسيم و بررسي . شناختي در ايران را بررسي كرد

نويسندگي پرداخت و با استفاده از  هم  ساختاري شبکه

بندي و تعداد  هاي چگالي، ميانگين درجه، ضريب خوشه شاخص

هاي  ها و آرايش جانمايي آنها، ساختار انباشتي همکاري مؤلفه

ديگر، با استفاده از از منظر . شناسان را مطمح نظر قرار داد جامعه

و  مؤثرهاي مركزيت در شبکه، سعي شد تا نويسندگان  شاخص

 . مهم در فرآيند ارتباطات شبکه شناخته و معين شوند

در ميان نويسندگان پركار در اين سه نشريه، در رابطه با 

. خورد همکاري در نگارش مقاله سه گرايش متمايز به چشم مي

پور نه مقاله را به  جاليي. ندارند تأليفي برخي ميل چنداني به هم

. است و بنابراين اصالً در شبکه حضور ندارد تنهايي منتشر نموده

ها قرار  چهارم پركارترين  راد هم با انتشار نه مقاله در رتبه قانعي

نويسندگي داراي جايگاهي  هم  كه در شبکه دارد در حالي

ر مشترک وي در ميان كارهاي خود تنها دو كا. اي است حاشيه

اين درحالي است كه برخي ديگر گرايشي قوي . است  ارائه كرده

مقاله داراي  44كه توسلي با انتشار  به تأليف مشترک دارند، چنان

همکاري است، يعني تنها دو مقاله را به صورت انفرادي   نه سابقه

اي كه  به همين ترتيب آزاد ارمکي از ميان ده مقاله. است نگاشته

است و مابقي با  ، تنها يك مقاله را به تنهايي نگاشتهمنتشر نموده

اما گرايش سوم به صورت معتدل شامل هر . همکاري بوده است

مقاله پركارترين  45مرحوم عبداللهي كه با . دو گرايش قبل است

شناس است، ده مقاله با همکاري و هفت مقاله را به تنهايي  جامعه
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خود را   هي نيمي از ده مقالهبه همين ترتيب پنا. است منتشر نموده

 .نويسي و نيم ديگر را به تنهايي نگاشته است صورت هم هب

شايد بتوان گفت انتشار تعداد زيادي مقاله به صورت تك 

نويسنده توسط يك پژوهشگر نشاني از انرژي عاطفي سطح باال 

كسي كه احتماالً منتقد . فرهنگي متناسب در وي دارد  و سرمايه

شناسان بوده يا به روند  ي موجود ميان جامعهوضعيت قشربند

اما به لحاظ . توليد محصوالت علمي در اين رشته اعتمادي ندارد

پذيري علمي  جامعه  هاي خالقانه به واسطه  كار پژوهشي و انگيزه

كه مسبوق بدان است داراي انرژي عاطفي و خالقيت بسياري 

مشاهده نمود  راد توان در قانعي هايي را مي چنين ويژگي. است

دانشجويي بدون  -هاي استاد وي منتقد همکاري(. 4955 راد، قانعي)

 .درگير شدن استاد در توليد فکر است

خود كه   فرهنگي گذشته  برخي استادان با استفاده از سرمايه

تحركي و عدم تعامل علمي جدي اكنون رسوب  بر اثر بي

زشي دانشگاه است و يا به جهت موقعيتي كه در ساختار آمو كرده

دارند، با استفاده از كارهاي دانشجويي به نام خود مقاله منتشر 

فرهنگي پيشين خود كه   ايشان با استفاده از سرمايه. كنند مي

تواند حتي تحصيل در دانشگاهي معتبر و يا نگارش كتاب و  مي

هاي گذشته باشد، قدرتي در نظام دانشگاهي به  مقاالت در سال

اجتماعي   به مرور زمان با هزينه از اين سرمايهاند و  دست آورده

فرهنگي ايجاد   ناشي از جايگاه سازماني براي خود سرمايه

پژوهشي در  -اي از مقاالت علمي سهم عمده. كنند مي

هاي كارشناسي ارشد و  نامه شناسي ايران برآمده از پايان جامعه

ار دكتري است كه به موجب قانون بايستي نام استاد هم در شم

برخي از اين استادان حتي ديگر . نويسندگان مقاله درج شود

توانايي نگارش يك مقاله را به تنهايي ندارند و كامالً متکي به 

يك آفت مالزم با چنين وضعيتي . كارهاي دانشجويي هستند

كاهش كيفيت مقاالت، به سطح دانشجويي بوده كه انتظار توليد 

 .تر است محققان در حدي پايين فکر از آن در مقايسه با استادان و

يك وجه تمايز دو گروه ياد شده در ويژگي فضاي توجه 

معموالً كساني كه . يابد مقاالت منتشر شده توسط آنها بروز مي

گرايش به تك نويسي دارند، فضاي توجه تخصصي خود را در 

راد مربوط  براي نمونه اغلب مقاالت قانعي. كنند مقاالت دنبال مي

علوم اجتماعي نگاشته   شناسي علم و در بررسي حوزه به جامعه

  نويسي صرف دايره كه متمايالن به هم در حالي. است شده 

 .گيرند تري را دربر مي موضوعي پراكنده

شود كه در خصوص كساني كه در  با اين تفاسير آشکار مي

گروه اول جاي دارند، موقعيت آنان در ساختار محلي فرصت 

. تأليفي، تعيين كننده ميزان خالقيت آنها نيست مه  وابسته به شبکه

چراكه آنها در اين شبکه يا اصالً حضور ندارند و يا جايگاهي 

اي توليدات  اند به ميزان قابل مالحظه اما توانسته. اي دارند حاشيه

در سوي ديگر، كساني كه بر اساس . علمي خود را منتشر كنند

اي شکل در شبکه  ستاره هاي زياد در مركز يك الگوي تأليفي هم

اند و در عين حال خودشان به تنهايي دست  تأليفي قرار گرفته هم

اند، جايگاه خود را مديون موقعيتي هستند  به نگارش مقاله نزده

يعني عاليق مشترک موجب . كه در ساختار آموزشي دارند

شود بلکه موقعيت فرد در ساختار نظام آموزشي  همکاري نمي

به عبارت ديگر، روابط همکاري . کاري استتعيين كننده هم

. شکل گرفته از جنس روابط آنوميك پيشتر معرفي شده هستند

استدالل براي چنين مدعايي با استفاده از برهان خلف سامان 

اگر فرض شود كه روابط همکاري هنجارمند بوده و بر . يابد مي

ها  اند، در خالل اين همکاري اساس عاليق مشترک شکل گرفته

فرهنگي متنابهي جريان يافته و انرژي عاطفي   بايست سرمايه مي

بنابراين كسي كه در . متناسب با خالقيت ظهور يافته، توليد شود

است، بايد  كنار يکي از رئوس مقدس و مهم شبکه همکار بوده

فرهنگي و انرژي عاطفي شود كه اين امر با   سرشار از سرمايه

متعاقب . ي متناسب خواهد بودميزان خالقيت و توليدات علمي و

چنين فرآيندي بايستي جايگاه اين همکاران در شبکه ارتقاء يافته 

و موقعيتي مركزي را حائز شوند كه با توجه به تصاوير و 

اين . است هاي تحليل شبکه چنين امري حادث نشده شاخص

فرض قابل تصور خواهد بود كه اگر افراد گروه دوم را از جايگاه 

دانشگاه خارج كنيم، آنگاه توليدات علمي قابل  ت علميأهي

 .اي نخواهند داشت مالحظه

اجتماعي را شامل تمامي منابع بالقوه و   بورديو سرمايه
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اجتماعي كنشگران و   داند كه در پي عضويت در شبکه بالفعلي مي

بنابراين (. 4997 پور و فاضلي، شارع) تواند به دست آيد ها مي سازمان

اجتماعي،   يز و با توجه به تعريف بورديو از سرمايهاز منظري متما

توان صاحبان قدرت دانشگاهي را داري موقعيتي ممتاز در  مي

هرچند كه اين . ساختار محلي فرصت شبکه روابط قدرت دانست

شان در شبکه تعامالت علمي  گروه بروندادي متناسب با جاگاه

اراي جايگاه اي ديگر از روابط سازماني د ندارند اما در شبکه

ممتازي هستند كه به آنان امکان اكتساب سرمايه نمادين را ذيل 

روابط قدرت   هرچند ممکن است شبکه. دهد سرمايه فرهنگي مي

مبين جايگاه برخي افراد باشد اما با توجه به مقتضيات ميدان 

دانش و توليد علم است اين وضعيت باز   مورد بررسي كه عرصه

 . شود هم نابهنجار تلقي مي

. رسد در مورد گروه سوم وضعيت بهنجارتر به نظر مي

ها در فضاي توجه مشتركي صورت گرفته است، به  همکاري

هاي مركزي اغلب موضوع خاصي  طوري كه براي شخصيت

در كارهاي عبداللهي هويت، قوميت و . است پيگيري شده

ها بوده و در كارهاي پناهي  دموكراسي محور همکاري

در ميان . است ياسي و انقالب محوريت داشتهشناسي س جامعه

. خورد استاد به چشم مي -ها، چند مورد همکاري استاد همکاري

بر و ساعي، و همکاري پناهي با  همکاري عبداللهي با حسين

شده در مقاله از اين  شايگان و انتظاري بر اساس اطالعات درج

تکرار ها دو بار  در مورد عبداللهي برخي همکاري. جنس هستند

و 4995) زماني شش ساله  همکاري با قادرزاده با فاصله. اند شده

زماني چهار ساله   بر با فاصله و همکاري با حسين( 4999

تواند بيانگر ميزان انرژي عاطفي توليد شده  مي( 4999و 4994)

همچنين . در همکاري اول و نگهداشت آن در طي زمان باشد

اند عالوه  ه تنهايي منتشر نمودهمقاالتي كه نويسندگان اين گروه ب

استادي، حاكي از عدم وابستگي آنان به  -هاي استاد بر همکاري

تعداد استناد دريافتي مقاالت . جايگاه شغلي در توليد علم است

است بيانگر كيفيت نسبي برتر  مورد شده 54عبداللهي كه برابر 

ز در در اين زمينه پناهي ني. كارهاي وي در عين پركاري او است

 .هاي برتر دريافت استناد قرار دارد رتبه

كالينز،   رغم نظريه توان نتيجه گرفت كه علي در مجموع مي

گر ميزان  تأليفي تبيين جايگاه يك نويسنده در شبکه روابط هم

 مؤلفهكه در  چنان. خالقيت و نوآوري آن نويسنده نخواهد بود

ر يك شود كه سرايي و پناهي د مشاهده مي( 9شکل )پنجم 

و داراي موقعيت ساختاري متقارن و مشابهي هستند، به  مؤلفه

باشند  ت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ميأعالوه هردو عضو هي

. اما ميزان و كيفيت توليدات علمي آنان تفاوت فاحشي دارد

اند را در  سرايي پنج اثر مشترک كه هيچ استنادي دريافت نکرده

. منتشر كرده است( فصلنامه)عش نشريه منتسب به دانشگاه متبو

  كه پناهي عالوه بر پنج اثر مشترک، به تنهايي پنج مقاله در حالي

است كه در مجموع   مورد بررسي منتشر كرده  در سه نشريه

 . اند هشت استناد دريافت نموده

زند قرار دارند كه هر كدام با  مقابل چلبي و شجاعي  در نقطه

استناد، به لحاظ كمي و كيفي در  44انتشار هشت مقاله و دريافت 

زند  كه شجاعي در حالي. گيرند يك رتبه از توليد علم قرار مي

تمامي مقاالت خود را به تنهايي نگاشته و چلبي هفت مقاله از 

زند  يعني شجاعي. است هشت مقاله را با همکاري ديگران نگاشته

در كه چلبي  تأليفي ندارد در حالي هيچ جايگاهي در شبکه هم

اي شکل در اين شبکه جايگاه  با الگوي ستاره مؤلفهمركز يك 

تأليفي  هم  توان ادعا نمود كه شبکه بنابراين مي. مهمي دارد

  نشريات تحت بررسي مبين رفتار خالقانه  شناسان در زمينه جامعه

 .است آنان نبوده

شود كه تفسير و استنتاج از  بنابراين از مباحث فوق نتيجه مي

هاي تحليل شبکه، خالي از اشکال و ابهام نخواهد  اخصمقادير ش

بندي نشان  كه در مورد شاخص ضريب خوشه به عالوه چنان. بود

. دهد داده شد، اين شاخص مفهوم مورد ادعاي خود را نشان نمي

هاي  هاي تحليل شکبه لذا بررسي و نقد بکارگيري شاخص

ليفي تأ هم  خصوص تحليل شکبهه سنجي و ب اجتماعي در علم

اي مستقل در اين  تر و شايان نگارش مقاله مستلزم نگاهي عميق

 . زمينه است

البته در همه اين موارد نبايد وابستگي به مراكز علمي منتشر 

اكثريت  7با توجه به جدول . كننده نشريات را از نظر دور داشت
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به ترتيب از « فصلنامه»و « نامه»مقاالت چاپ شده در 

همچنين تعداد مقاالت . اند و عالمه برآمدههاي تهران  دانشگاه

نيز با اختالف بسيار زياد متعلق به دانشگاه « مجله»مندرج در 

به وضوح چنين . تهران و سپس دانشگاه عالمه طباطبايي هستند

مقاالت،   توزيعي از وابستگي نويسندگان و نشريات منتشر كننده

االت شبهه عدول از هنجارهاي اخالقي علم را در چاپ مق

  به هر روي يك نتيجه. سازد پژوهشي به ذهن متبادر مي -علمي

هاي بين دانشگاهي آن  كاربردي از جداول و تصاوير همکاري

علوم اجتماعي، انتساب به دانشگاه تهران و يا   است كه در حوزه

همکاري در قالب   همکاري با استادان آن احتمال انتشار نتيجه

اين . دهد حت بررسي افزايش ميمقاله را در اين سه نشريه ت

 .جايگاه در مرحله بعد متعلق به دانشگاه عالمه طباطبايي است

توان گفت كه به علت عدم  در پايان به طور كلي مي

شناسي ايران، ضرورتاً ميزان  هنجارمندي روابط علمي در جامعه

خالقيت و توليدات علمي اشخاص وابسته به ساختار محلي 

ت علمي آنان نيست و يا اينکه حداقل فرصت در شبکه تعامال

نويسي به طور كامل ساختار محلي فرصت  روابط هم  شبکه

هاي ديگري از جنس  كند بلکه شبکه دانشمندان را مشخص نمي

توان ادعا نمود  بنابراين مي. هاي متفاوت تعيين كننده هستند رابطه

ط ها و رواب كه در برخي موارد جايگاه افراد بر اساس وابستگي

. شود شناسي ايران تعيين مي غير علمي در سازمان علم جامعه

هاي ايجاد هرگونه روابط  شود كه زمينه بنابراين پيشنهاد مي

همکاري دستوري، اعم از انتشار مقاله توسط استاد براي ارتقاي 

ها به صورت  نامه رتبه و يا انتشار مقاالت مستخرج از پايان

هاي  گيري همکاري راي شکلمشترک، از بين برود تا شرايط ب

 .هنجارمند مهيّا شود
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