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دریافت1395/04/22 :؛ پذیرش1395/07/06 :

چكیده
هـدف ایـن مقالـه ،مطالعـه عل مسـنجی و تحلیـل شـبکههای همـکاری نویسـندگان و مؤسسـات در
مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی ،طـی شـمارههای نخسـت
تا بیسـتوهفتم اسـت؛ در این راسـتا تعداد تولیدات ،الگوهای تألیف ،پرتولیدترین افراد و مؤسسـهها،
ویژگـی شـبکههای همـکاری در مقال ههـای فصلنامـه و همچنیـن تخصـص موضوعـی پدیدآورنـدگان،
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .ایـن مقالـه دارای رویکـرد کاربـردی اسـت و با اسـتفاده از شـاخصهای
عل مسـنجی و تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،انجـام شـده و از نرمافـزار تحلیـل شـبکه یو.سـی.آی.نت،
بـرای ترسـیم و تحلیـل شـبکههای همـکاری علمـی اسـتفاده شـده اسـت .نتایـج ایـن پژوهـش ،نشـان
میدهـد کـه  185مقالـه در شـمارههای نخسـت تـا بیسـتوهفتم فصلنامـه منتشـر شـده اسـت کـه 272
پژوهشـگر از  70دانشـگاه و مؤسسـه پژوهشـی در نـگارش آن دخیـل بودهانـد .بررسـی شـبکه همـکاری
پدیدآورنـدگان مقال ههـا نشـاندهنده تمایـل بیشـتر پژوهشـگران بـه تولیـدات انفـرادی و یـا مشـارکت در
گروههـای کوچـک اسـت .بهطورکلـی  48/65درصـد از مقالههـا بهصـورت انفـرادی و  51/35درصـد
نیـز از طر یـق همـکاری علمـی دو یـا چنـد پژوهشـگر تألیـف شـده اسـت .مطالعه شـبکه همـکاری علمی
دانشـگاهها و مؤسسـههای پژوهشـی در مقالههای فصلنامه با اسـتفاده از شـاخصهای مرکزیت ،بیانگر
ایـن اسـت کـه دانشـگاههای شـهید بهشـتی ،تهـران ،عالمـه طباطبایـی ،تربیـت مـدرس و خوارزمـی از
ی و مرکـزی در شـبکه برخـوردار بودهانـد .همچنین حوزههای موضوعی علـوم تربیتی ،علوم
نقشـی کلیـد 
سیاسـی و مدیر یـت ،دارای بیشـترین سـهم در مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه بودهانـد.
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همتألیفی ،همکاری علمی.
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نهـا در اختیار مخاطبان
فعالیتهـای پژوهشـی ،زمانـی پایانیافتـه تلقـی میشـوند که مفاهیـم و نتایج آ 
ً
قـرار بگیرنـد و چنانچـه فاقـد ایـن ویژگـی باشـند ،بـه اهـداف علمـی خـود نرسـیدهاند و طبعـا فاقـد
جایگاهـی شایسـته در حـوزه پژوهـش و تحقیـق هسـتند .بـر ایـن اسـاس ،نشـریههای علمـی ازجملـه
مهمتریـن ابـزار اشـاعه یافتههـای تحقیقاتـی محسـوب میشـوند .بنـا بـه تعریـف یونسـکو ،نشـریههایی
علمـی تلقـی میشـوند کـه بـه اشـاعه منظـم نتایـج مطالعـات و تحقیقـات اصیـل دانشـگاهیان و
متخصصـان رشـتههای مرتبـط میپردازنـد (میرزایـی ،غائبـی و کامـران .)140 ،1392 ،امـروزه هـزاران
مجلـه علمـی در حوزههـای مختلـف در سراسـر جهـان منتشـر میشـوند کـه بررسـی و ارزیابـی عملکـرد
آنها نیازمند بررسـیهای دقیق و کارشناسـانه اسـت .در این راسـتا مطالعات عل مسـنجی 1که به تحلیل
کمـی بروندادهـای علمـی و پژوهشـی در سـطحهای مختلـف میپردازنـد ،میتواننـد بـرای بررسـی
عملکرد نشـریههای علمی نیز مورد اسـتفاده قرار گیرند .از طریق انجام مطالعات عل مسـنجی میتوان
تعـداد تولیـدات علمـی ،کیفیـت و اثرگـذاری ایـن تولیـدات و همچنیـن جایگاه ملـی و بینالمللی یک
2
نشـریه در مقایسـه بـا سـایر نشـریههای همرشـته را بررسـی کـرد .همچنیـن بـا انجـام مطالعـات اسـتنادی
در مـورد مجلههـا میتـوان از میـزان اسـتناد بـه مقالههـای مجلـه در سـایر بروندادهـای پژوهشـی آ گاه
شـده و مقالههـای پراسـتناد 3را مشـخص کـرد .یافتههـای اینگونـه مطالعـات ،تصو یـر جامعـی از افـراد،
مؤسسـهها ،کشـورها و موضوعـات مطرحشـده در نشـریه را فراهـم کـرده و میتوانـد بـرای برنامهر یـزی و
سیاسـتگذار یهای آینـده ،مـورد اسـتفاده دسـتاندرکاران قـرار گیـرد؛ ازایـنرو تا کنـون د ههـا شـاخص
مختلـف از سـوی پژوهشـگران حـوزه علمسـنجی بـرای مطالعـه عملکـرد نشـریههای علمـی پیشـنهاد
شـده و در پایگاههـای اسـتنادی مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
در کنـار شـاخصهای علمسـنجی ،میتـوان از شـاخصهای تحلیـل شـبکههای اجتماعـی 4نیـز
بـرای مطالعـه شـبکه همکار یهـای علمـی 5در نشـریهها بهـره بـرد .روش تحلیـل شـبکههای اجتماعـی
در دهـه  1930بـرای مصورسـازی ،تحلیـل و سـنجش تعاملات اجتماعـی 6در حوز ههـای روانشناسـی و
انسانشناسـی مطرح شـد .جامعهشناسـان نیز با اسـتفاده از این روش ،الگوی رفتارهای اجتماعی 7در
1. Scientometrics
2. Citation Analysis
3. Highly Cited Papers
4. Social Network Analysis
5. Scientific Collaboration Network
6. Social Interactions
7. Social Behaviors

جوامـع شـهری و روسـتایی را بررسـی کردهانـد .در دهههـای بعـد اسـتفاده از مفاهیـم «تئـوری گرافها»
از حـوزه ریاضیـات و همچنیـن «برنامهنویسـی و نرمافـزار» از حـوزه علـوم رایانـه ،بـه تکامـل بیشـتر ایـن
روش منجـر شـد .امـروزه تحلیـل شـبکههای اجتماعـی بهعنـوان یـک روش پژوهـش در بسـیاری از
علـوم ،کاربـرد دارد (عرفانمنـش و ارشـدی )80 ،1394 ،هـر شـبکه از تعـدادی موجودیـت اجتماعـی
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تشـکیل شـده اسـت که با یکدیگر دارای نوعی آشـنایی اجتماعی 2هسـتند .در ادبیات تحلیل شـبکه
یشـود؛
بـه موجودیتهـای اجتماعـی« ،گـره »3و بـه ارتباطـات موجـود میـان آنهـا« ،پیونـد »4گفتـه م 
بنابرایـن ،روش تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،امـکان تشـخیص و سـنجش هـر نـوع رابطـه میـان
موجودیتهـای مختلـف (افـراد ،سـازمانها ،کلمـات ،صفحـات وب ،حیوانـات ،رایان ههـا و )...را
فراهـم میکنـد (نیومـن .)1 ،2001 ،5بـا توجـه بـه اینکـه روش تحلیـل شـبکههای اجتماعـی بـه بررسـی
ارتباطـات میـان موجودیتهـای مختلـف میپـردازد و ازآنجا کـه الزمـه هرگونـه تولیـد علـم ،برقـراری
نوعی پیوند فکری 6و اجتماعی 7میان افراد اسـت ،میتوان از این روش برای بررسـی ارتباطات علمی
میـان پژوهشـگران و بـه تبـع آن ،سـازمانها ،کشـورها ،مجلههـا و حوزههـای موضوعـی نیـز بهـره گرفـت.
در حـوزه علمسـنجی ،شـبکههای همنویسـندگی یـا همتألیفـی ،8رایجتریـن نـوع شـبکههای اجتماعـی
هسـتند کـه تا کنـون مـورد مطالعـه قـرار گرفتهاند.گرههـای تشـکیلدهنده شـبکههای همتألیفـی شـامل
نویسـندگان و پیوندهـای موجـود میـان گرههـا ،تألیـف مشـترک نویسـندگان بـا یکدیگـر اسـت .از طریق
ترسـیم و تحلیـل شـبکههای همتألیفـی میتـوان در سـطح کالن بـه بررسـی سـاختار و پیکربندی شـبکه
و در سـطح خـرد بـه بررسـی نحـوه عملکـرد هریـک از موجودیتهـای شـبکه اقـدام کـرد.
فصلنامه مطالعات میانرشـتهای در علوم انسـانی که از سـال  1387توسـط پژوهشـکده مطالعات
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری منتشـر میشـود ،از معـدود نشـریههای
علمـی کشـور در حـوزه مطالعـات میانرشـتهای محسـوب میشـود .دارا بـودن رتبـه علمیـپژوهشـی،
برخـورداری از اعضـای هیئـت تحریریـه باتجربـه و بـا تخصصهـای مختلـف ،نمایهسـازی در
1. Social Entity
2. Social Acquaintances
3. Node
4. Link
5. Newman
6. Intellectual Connection
7. Social Connection
8. Co-authorship Network
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پایگاههـای اطالعاتـی داخلـی و بینالمللـی ،انتشـار منظـم و بـدون تأخیـر ،و کسـب رتبـه  Aاز سـوی
یهـای ایـن نشـریه
سـامانه ارزشـیابی نشـریههای وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ازجملـه ویژگ 
هسـتند .ا کنـون پـس از انتشـار بیـش از  30شـماره از ایـن فصلنامـه ،بـا بررسـی مقالههـای منتشرشـده در
آن با رویکرد علمسـنجی و همچنین ترسـیم و تحلیل شـبکه همکاری نویسـندگان و مؤسسـات مقالهها
ً
میتـوان تصویـری نسـبتا جامـع از مقالههـای منتشرشـده در نشـریه ارائـه داد .نتایـج پژوهشنگاشـتی
از تولیـدات علمـی منتشرشـده در فصلنامـه نشـان میدهـد کـه چـه افـراد و مؤسسـههایی در انتشـار
ایـن مقالههـا سـهم داشـتهاند و ارتباطـات ایـن افـراد و مؤسسـهها بـا یکدیگـر چگونـه بـوده اسـت؟
تأثیرگذارتریـن موجودیتهـای شـبکه کـدام بودهانـد و انتقـال دانـش در ایـن شـبکه چگونـه اتفـاق
میافتـد؟ در ایـن راسـتا مقالـه حاضـر درصـدد پاسـخگویی بـه پرسـشهای ز یـر اسـت:
اول :الگوی تألیف و نحوه مشارکت پژوهشگران در مقالههای منتشرشده چگونه بوده است؟
دوم :پرتولیدترین پژوهشگران در مقالههای منتشرشده چه افرادی بودهاند؟
سوم :شبکه همکاری علمی پژوهشگران در مقالههای منتشرشده چگونه است و چه پژوهشگرانی
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از جایگاه مرکزی و کلیدی در این شبکه برخوردارند؟
چهارم :کدامیک از دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی کشور از بیشترین سهم در تألیف
مقالههای منتشرشده برخوردار بودهاند؟
پنجم :شبکه همکاری علمی مؤسسهها در مقالههای منتشرشده چگونه است و چه مؤسسههایی
از جایگاه مرکزی و کلیدی در این شبکه برخوردارند؟
ششم :تخصص موضوعی نویسندگان مقالهها در فصلنامه در چه حوزههایی بوده است؟
پیشینه پژوهش

تا کنـون مطالعـات زیـادی در داخـل و خـارج از کشـور دربـاره عملکـرد نشـریههای علمـی از
زوایـای گونا گـون بـا رویکـرد علمسـنجی انجـام شـده اسـت (مهـراد و گلتاجـی1388 ،؛ عطاپـور،
نوروز یچا کلـی و حسـنزاده1388 ،؛ قانـع و رحیمـی1390 ،؛ عرفانمنـش و نوجـوان .)1395 ،برخـی

از پژوهشهـا بـر بررسـی همتألیفـی در نشـریههای علمـی متمرکـز بودهانـد؛ بـرای نمونـه ،زارع فراشـبندی
و دیگـران ( )1385در پژوهشـی میـزان مشـارکت گروهـی نویسـندگان مقالههـای منتشرشـده در مجلـه
علمیـپژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جندیشـاپور اهـواز طـی سـالهای  1364تـا  1384را مـورد
مطالعـه قـرار دادهانـد .یافتههـای پژوهـش آنهـا نشـان میدهـد کـه تمایـل بـه مشـارکت علمـی در میـان

نویسـندگان مقالههـای منتشرشـده در مجلـه در طـول زمـان از رونـد روبهرشـدی برخـوردار بـوده اسـت
و تنهـا  24/8درصـد از مقالههـای مجلـه بهصـورت انفـرادی تألیـف شـدهاند و سـایر مقالههـا ،حاصـل
مشـارکتهای گروهـی بودهانـد .افشـار ،عبدالمجیـد و دانـش ( )1388در پژوهشـی میـزان اسـتنادها و
مشـارکت گروهـی نویسـندگان مقالههـای منتشرشـده در مجلـه «پژوهـش در علـوم پزشـکی» را بررسـی
کردهانـد .نتایـج ایـن پژوهـش نشـان میدهـد کـه بیشـترین تعداد مقالههـا از طریق همکاری علمی سـه
پژوهشـگر تألیـف شـدهاند؛ همچنیـن میانگیـن ضریـب همـکاری 1در تألیـف مقالههای موردبررسـی در
سـالهای مختلف در حد متوسـط قرار داشـته که بیانگر گرایش متوسـط پژوهشـگران مطالع هشـده به
همکار یهای پژوهشـی اسـت .در یکی از پژوهشهای انجامشـده درباره بررسـی عملکرد نشـریههای
علمـی بـا رویکـرد تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،عرفانمنـش و بصیر یـان جهرمـی( )1392بـه مطالعـه
شـبکه همتألیفـی  313مقالـه منتشرشـده در فصلنامـه «مطالعـات ملـی کتابـداری و سـازماندهی
اطالعـات» ،طـی سـالهای  1386تـا  1390پرداختهانـد .در ایـن پژوهـش ،نویسـندگان و مؤسسـههای
کلیـدی و مرکـزی در تألیـف مقالههـای یادشـده بررسـی شـدهاند .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد
کـه شـبکه همتألیفـی مقالههـای فصلنامـه از ویژگیهـای یـک شـبکه جهـان کوچـک 2و همچنیـن
شـبکه مسـتقل از مقیـاس 3برخـوردار اسـت .عرفانمنـش و ارشـدی ( )1394در مطالعـه دیگـری،
شـبکه همنویسـندگی مؤسسـههای ایرانی را در مقالههای علم اطالعات و دانششناسـی مورد بررسـی
قـرار دادهانـد .نتایـج پژوهـش آنهـا نشـان میدهـد کـه  68/8درصـد از مقالههـا بهصـورت مشـارکتی
منتشـر شـدهاند و همـکاری بینسـازمانی ( 63/4درصـد) بیشـتر از سـایر انـواع مشـارکتهای علمـی
پژوهشـگران بـوده اسـت .همچنیـن ،نتایـج پژوهـش مروتـی و حسـامپور ( )1394در تحلیـل اسـتنادی
مقالههـای فصلنامـه علمیـپژوهشـی نقـد ادبـی نشـان میدهـد کـه  61/50درصـد از مقالههـا بهصورت
تکنویسـنده و  38/50درصـد از آنهـا بهصـورت مشـارکتی نوشـته شـدهاند.
ارزیابی عملکرد نشـریههای علمی با رویکرد علمسـنجی ،موضوع پژوهشهایی در خارج از کشـور
نیز بوده است .در برخی از این پژوهشها عملکرد نشریه خاصی مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعه
مجله نیچر( 4آرخیپوف ،)1999 ،5مجله علمسنجی( 6بهاروی ،گرگ و بالی ،)2003 ،7مجله امریکایی
1. Collaboration Coefficient
2. Small World
3. Scale Free Network
4. Nature
5. Arkhipov
6. Journal Scientometrics
7. Bharvi, Garg & Bali
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مطالعـات دامپزشـکی( 1کراولـی لـو ،)2006 ،2مجلـه مالزیایـی کتابـداری و علـم اطالعـات( 3بکـری و
7
ویلـت ،)2008 ،4مجلـه انجمـن امریکایـی علـوم و فنـاوری اطالعـات( 5یانـگ ،)2009 ،6مجلـه سـاینس
(لیانـگ و روسـو ،)2009 ،8مجلـه بازرگانـی( 9فـت ،اوجوم و راتناولو ،)2010 ،10مجله مستندسـازی( 11تسـی
و شـو ،)2011 ،12مجلـه هنـدی شـیمی( 13تانوسـکودی )2011 ،14و مجلـه بینالمللـی علـوم اطالعرسـانی
شهـا هسـتند .از
و مدیریـت اطالعـات( 15عرفانمنـش و حسـینی )2015 ،نمونههایـی از اینگونـه پژوه 
سـوی دیگـر ،برخـی از مطالعـات پیشـین بـه بررسـی تعـدادی از نشـریههای یـک حـوزه موضوعی خاص
پرداختهانـد .بهعنـوان نمونـه میتـوان از مطالعـه مجلههـای حـوزه مطالعـات شـهری (لیـو،)2005 ،16
بومشناسـی (کـراوس ،)2007 ،17ارتباطـات (فیلـی ،)2008 ،18داروسـازی و داروشناسـی (گور یـز و شـلول،19
 ،)2008اقتصـاد (پیسـلیا کوف ،)2009 ،20کتابـداری و علـم اطالعـات (هـو 21و دیگـران ،)2010 ،پرسـتاری
(اسـمیت ،)2010 ،22بازرگانی (لیش 23و دیگران ،)2011 ،علوم توانبخشـی (فرانچینونی و الزا،)2011 ،24
علمسـنجی (عرفانمنـش ،ابریـزه 25و روحانـی )2012 ،و دندانپزشـکی (جایاراتنـه و زوالـن)2015 ،26
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1. American Journal of Veterinary Research
2. Crawley-Low
3. Malaysian Journal of Library & Information Science
4. Bakri & Willett
5. Journal of American Society for Information Science & Technology
6. Yang
7. Science
8. Liang & Rousseau
9. Journal of Finance
10. Fatt, Ujum & Ratnavelu
11. Journal of Documentation
12. Tsay & Shu
13. Indian Journal of Chemistry
14. Thanuskodi
)15. International Journal of Information Science & Management (IJISM
16. Liu
17. Krauss
18. Feeley
19. Gorraiz & Schloegl
20. Pislyakov
21. Hu
22. Smith
23. Liesch
24. Franchignoni & Lasa
25. Abrizah
26. Jayaratne & Zwahlen

نـام بـرد .همچنیـن برخـی پژوهشهـای پیشـین بـه بررسـی کمیـت و کیفیـت نشـریههای علمـی یـک
کشـور بـا رویکـرد علمسـنجی پرداختهانـد کـه مطالعـه نشـریههای علمـی بینالمللـی کشـورهای چیـن
(وانـگ ،وانـگ و ولـدن ،)2007 ،1صربسـتان (سـیپکا ،)2013 ،2کرواسـی (ستوجانوفسـکی و پهـار،3
 )2014و روسـیه (گوریـف ،مـازوف و کارپنکـو )2015 ،4نمونههایـی از اینگونـه پژوهشهـا هسـتند.
در یکـی از پژوهشهـای مرتبـط در زمینـه همتألیفـی بـا رویکـرد تحلیـل شـبکههای اجتماعـی،
گنزالـز ،روئـل و همـکاران )2015( 5ضمـن مطالعـه نقشـه علمـی مطالعـات اخیـر رفتارهـای اطالعاتـی،
شـبکههای همتألیفـی و هماسـتنادی را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .نتایـج پژوهـش ایـن نویسـندگان
نشـان میدهـد کـه  64/1درصـد از آثـار ،بهصـورت مشـارکتی نوشـته شـدهاند .هنریکسـن )2016( 6در
پژوهشـی بـه بررسـی رشـد همتألیفـی در علـوم اجتماعـی طـی دوره زمانـی  1980-2013پرداختـه اسـت.
نتایـج ایـن پژوهـش بهطورکلـی بیانگـر رشـد میانگیـن تعـداد نویسـندگان و همنویسـندگی در بـازه مـورد
بررسـی اسـت .بااینحـال ،تفاوتهـای روششـناختی بـر همتألیفـی در حوزههـای مختلـف پژوهشـی
تأثیـر داشـته اسـت .همتألیفـی بیشـتر در مـورد موضوعاتـی رشـد داشـته کـه زمینـه تحقیقاتیشـان بر پایه
آزمایشهـا ،مجموعـه دادههـای بـزرگ ،روشهـای آمـاری و مدلهـای تیمـی بـوده اسـت.
بهطورکلـی ،مـرور پژوهشهـای انجامشـده نشـان میدهـد کـه بـا اسـتفاده از شـاخصهای
علمسـنجی میتـوان عملکـرد نشـریههای علمـی را مـورد بررسـی قـرار داده و از یافتههـای ایـن
مطالعـات بـرای برنامهریزیهـای آتـی بهـره بـرد .همچنیـن ترسـیم و تحلیـل شـبکههای اجتماعـی
حاصـل از همکار یهـای پژوهشـی در مقالههـای منتشرشـده در نشـریهها میتوانـد دیـدگاه جامعـی
دربـاره نحـوه تعاملات علمـی پژوهشـگران آن حـوزه فراهـم کـرده و عالوهبـر ایجـاد تصو یـری
روشـن از ایـن همکار یهـا ،بازیگـران اصلـی و کلیـدی موجـود در شـبکه را نیـز شناسـایی کنـد.
پژوهـش حاضـر تلاش میکنـد بـا نگاهـی میانرشـتهای و بـا اسـتفاده از شـاخصهای علمسـنجی
و تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،بـه مطالعـه عملکـرد فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم
انسـانی بپـردازد.
1. Wang, Wang & Weldon
2. Sipka
3. Stojanovski & Pehar
4. Gureyev, Mazov & Karpenko
5. González-Teruel
6. Henriksen
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روششناسی پژوهش
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پژوهـش حاضـر نوعـی مطالعـه کاربـردی اسـت کـه بـا اسـتفاده از شـاخصهای عل مسـنجی و تحلیـل
شـبکههای اجتماعـی انجـام شـده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش از  185مقالـه منتشرشـده در
 27شـماره از فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی ،از شـماره اول (زمسـتان  )1387تـا
پایـان دوره هفتـم فصلنامـه (پاییـز  ،)1394تشـکیل شـده اسـت .بـرای گـردآوری داد ههـای پژوهـش،
تمـام مقالههـای منتشرشـده از طریـق وبسـایت مجلـه ،بارگـزاری شـده و مـورد بررسـی قـرار گرفتهانـد و
دادههای موردنیاز برای تحلیل به نرمافزار مایکروسـافت ا کسـل 1منتقل شـدهاند .نرمافزار تحلیل شـبکه
یو.سـی.آی.نت 2بـرای مصورسـازی و تحلیـل شـبکههای همـکاری علمـی پژوهشـگران و مؤسسـهها در
مقالههـای فصلنامـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـرای شـمارش تعـداد مقالههـای هـر نویسـنده و مؤسسـه
نیـز از روش شـمارش نرمـال 3اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن روش ،در مقالـهای کـه بـا همـکاری چنـد
نویسـنده و یـا چنـد مؤسسـه نوشـته شـدهاند ،امتیـاز یکسـانی بـه تمـام افـراد و مؤسسـههای همـکار داده
شـده و ترتیب قرار گرفتن اسـامی آنها در مقاله مورد توجه قرار نمیگیرد .برای تحلیل شـبکه همکاری
علمـی پژوهشـگران و مؤسسـهها در مقالههـای فصلنامـه ،از چهـار شـاخص خـرد 4تحلیـل شـبکههای
اجتماعی ،یعنی مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت ،مرکزیت نزدیکی و بردار ویژه 5اسـتفاده شـده اسـت.
شـاخصهای خـرد تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،بـه بررسـی عملکـرد ،نقـش و جایـگاه مرکـزی یـک
گره 6در شـبکههای اجتماعی میپردازند .شـاخص مرکزیت درجه یک گره در یک شـبکه اجتماعی،
نشـاندهنده تعـداد ارتباطـات آن گـره بـا سـایر گرههـای تشـکیلدهنده شـبکه اسـت .بهعبـارت دیگـر،
در یـک شـبکه همتألیفـی ،درجـه مرکزیـت هـر فـرد ،نشـاندهنده تعـداد همتألیفـی وی بـا سـایر افـراد
یشـود:
حاضـر در شـبکه اسـت .درجـه مرکزیـت گـره  kیـا ( )pkاز طریـق فرمـول زیـر محاسـبه م 

در فرمـول قبـل  nتعـداد گرههـای موجـود در شـبکه و  )a)pi , pkدر صـورت اتصـال دو

گـره  piو pk

معـادل  1و در غیراینصـورت ،معـادل صفـر اسـت .شـاخص بینیـت یـک گـره ،بیانگر تعـداد بارهایی
1. Microsoft Excel
2. UCINet
3. Normal Counting
4. Micro Level Metrics
5. Degree Centrality, Eigenvector, Betweenness Centrality & Closeness Centrality
6. Node

اسـت کـه آن گـره در کوتاهتریـن مسـیر میـان هـر دو گـره دیگـر در شـبکه قـرار میگیـرد .گرههـای دارای
بینیـت بـاال نقـش مهمـی در اتصـال شـبکه ایفـا کـرده ،از جایگاهـی مرکـزی در شـبکه برخـوردار بوده و
در گـردش اطالعـات در شـبکه ،نقـش مهمـی برعهـده دارنـد .شـاخص بینیـت گـره  kیـا ( )pKاز طریق
فرمـول زیـر محاسـبه میشـود:

در ایـن فرمـول ( )gijکوتاهتریـن مسـیر میـان اتصـال  piو  pjو  )pK) gijکوتاهترین مسـیر میان اتصال pi

و  pjاسـت که از  pKمیگذرد .شـاخص نزدیکی یک گره ،بیانگر میانگین طول کوتاهترین مسـیرهای
موجـود میـان آن گـره و سـایر گرههـای موجـود در شـبکه اسـت .گرههـای دارای شـاخص نزدیکی باال،
از قـدرت تأثیرگـذاری بیشـتری در شـبکه برخـوردار بـوده ،نقـش مرکزیتـری در شـبکه ایفـا کـرده و
قابلیـت دسترسـی بیشـتری بـرای سـایر گرههـا دارنـد .شـاخص نزدیکـی گـره  kیـا ( )pKاز طریـق فرمـول
زیر محاسـبه میشـود:
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کوتاهتریـن مسـیر اتصـال دو گـره  piو  pkاسـت .شـاخص بـردار ویژه گره

 kیـا ) CE (pKز طریـق فرمول زیر محاسـبه میشـود:

در این فرمول ،λ ،مقداری ثابت است (عباسی ،حسین و لیدسدورف.)2012 ،1
یافتهها

پرسـش نخسـت :الگـوی تألیـف و نحـوه مشـارکت پژوهشـگران در مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه
مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی چگونـه بـوده اسـت؟
بررسـی الگـوی تألیـف مقالههـای منتشرشـده در شـمارههای مختلـف فصلنامـه نشـان میدهـد که
 90مقالـه ( 48/65درصـد) بهصـورت انفـرادی و  95مقالـه ( 51/35درصـد) نیـز از طریـق همـکاری
علمـی میـان دو یـا چنـد پژوهشـگر یـا بـه بیـان دیگـر ،بهصـورت گروهـی تألیـف شـدهاند .از میـان
1. Abbasi, Hossain & Leydesdorf
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مقالههـای تألیفشـده بهصـورت مشـارکتی ،مقالههـای دارای دو نویسـنده از بیشـترین فراوانـی
( 32/97درصـد) و مقالههـای دارای پنـج نویسـنده از کمتریـن فراوانـی ( 0/54درصـد) برخـوردار
بودهانـد (جـدول شـماره .)1
جدول شماره ( .)1الگوی نویسندگی در مقالههای منتشرشده در مجله
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الگوی نویسندگی

شمار مقاالت (درصد)

یک نویسنده

)%48/65( 90

دو نویسنده

)%32/97( 61

سه نویسنده

)%10/81( 20

چهار نویسنده

)%7/03( 13

پنج نویسنده

)%0/54( 1

مجموع

)%100( 185

از سـوی دیگـر ،بررسـی انـواع همکار یهـای علمـی در تألیـف مقالههـای فصلنامـه بیانگـر ایـن
اسـت کـه مشـارکت بینسـازمانی (همـکاری علمـی دسـتکم دو نویسـنده از سـازمانهای متفـاوت)
بیشـترین سـهم را در همکار یهـای علمـی پژوهشـگران داشـته و  58مقالـه ( 61/05درصـد مقالههـای
مشـارکتی) از ایـن طریـق منتشـر شـدهاند .مشـارکت درونگروهـی (همـکاری علمـی دسـتکم دو
نویسـنده از یک گروه علمی در یک دانشـگاه) نیز سـهم زیادی از مقالههای منتشرشـده در فصلنامه
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ( 34/74درصـد مقالههـای مشـارکتی) .از سـوی دیگـر ،تعـداد
مقالههای حاصل از همکاری دسـتکم دو نویسـنده از دو گروه مختلف در یک دانشـگاه (مشـارکت
درونسـازمانی) تنهـا سـه مـورد و همچنیـن تعـداد مقالههـای حاصـل از همـکاری بـا نویسـندگان خارج
از کشـور (مشـارکت بینالمللـی) فقـط یـک مـورد بـوده اسـت (جـدول شـماره .)2
جدول شماره ( .)2نوع همکار یهای علمی در تألیف مقالههای منتشرشده در مجله
نوع همکار

تعداد مقالهها (درصد)

مشارکت درونگروهی

)%34/74( 33

مشارکت درونسازمانی

)%3/16( 3

مشارکت بینسازمانی

)%61/05( 58

مشارکت بینالمللی

)%1/05( 1

مجموع

)%100( 95

پرسش دوم :پرتولیدترین پژوهشگران در مقالههای منتشرشده در فصلنامه مطالعات میانرشتهای
در علوم انسانی چه افرادی بودهاند؟
بررسـی مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه نشـان میدهـد کـه  272پژوهشـگر در تألیـف ایـن
مقالههـا سـهم داشـتهاند .در ایـن میـان ،پورعـزت و موسـیپور (بـا  5مقالـه) و بحرانـی و ضرغامـی (بـا 4
مقالـه) بیشـترین سـهم را از مقالههـای منتشرشـده در مجلـه داشـتهاند و  262پژوهشـگر دیگـر ،یـک یـا
دو مقالـه در شـمارههای مختلـف فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی منتشـر کردهانـد
(جـدول شـماره .)3
جدول شماره ( .)3پرتولیدترین پژوهشگران در فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
رتبه

نویسنده

تعداد مقاله

1

علیاصغر پورعزت

5

1

نعمتاهلل موسیپور

5

3

مرتضی بحرانی

4

3

سعید ضرغامی

4

5

حمیدرضا آراسته

3

5

محمدرضا جلیلوند

3

5

حسین ابراهیمآبادی

3

5

محسن علویپور

3

5

کورش فتحی واجارگاه

3

5

محمود مهرمحمدی

3

10

سایر نویسندگان

2-1

پرسـش سـوم :شـبکه همکاری علمی پژوهشـگران در مقالههای منتشرشـده در فصلنامه مطالعات
میانرشـتهای در علـوم انسـانی چگونـه اسـت و چـه پژوهشـگرانی از جایـگاه مرکـزی و کلیـدی در ایـن
شـبکه برخوردارند؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش ،شـبکه همـکاری علمـی پدیدآورنـدگان مقالههـای فصلنامـه بـا
اسـتفاده از نرمافـزار تحلیـل شـبکههای اجتماعـی یو.سـی.آی.نت ترسـیم و مطالعـه شـد .ایـن شـبکه
از  272گـره و  402پیونـد تشـکیل شـده اسـت .هـر گـره ،نشـاندهنده یـک نویسـنده منحصرب هفـرد ،و
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مطالعه علمسنجی و
تحلیل شبکههای ...

پیوندهـای موجـود میـان دو گـره ،نشـاندهنده همتألیفـی آن دو نویسـنده بـا یکدیگـر اسـت .بهعبارت
دیگـر ،دو نویسـندهای کـه از طریـق پیونـد بـه یکدیگـر متصـل شـدهاند ،دسـتکم دارای یـک تألیـف
مشـترک در مقالههـای فصلنامـه بودهانـد .انـدازه هریـک از گرههـا نشـاندهنده شـاخص مرکز یـت
درجـه یـا تعـداد تألیفهـای مشـترک آن گـره با سـایر گرههای موجود در شـبکه اسـت .قطـر پیوندهای
موجـود میـان دو گـره نیـز نشـاندهنده تعـداد تألیفهـای مشـترک آن دو گـره بـا یکدیگـر اسـت .هرچـه
دو نویسـنده تعـداد مقالههـای مشـارکتی بیشـتری بـا یکدیگـر نوشـته باشـند ،در شـبکه بـا خطـوط
قطورتـری بـه هـم متصـل شـدهاند .همچنیـن ده نویسـنده دارای بیشـترین تعـداد مقالـه در ایـن نقشـه با
رنـگ قرمـز مشـخص شـده و اسـامی آنهـا قابلمشـاهده اسـت (تصویـر شـماره .)1
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تصویر شماره ( .)1شبکه همکاری علمی پژوهشگران در مقالههای منتشرشده در فصلنامه

در ادامه ،عملکرد گرههای موجود در شـبکه با اسـتفاده از شـاخصهای خرد تحلیل شـبکههای
اجتماعـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و پژوهشـگران برتـر در هـر شـاخص معرفـی میشـوند .شـاخص
مرکزیـت درجـه نشـاندهنده تعـداد ارتباطـات آن گـره بـا سـایر گرههـای موجـود در شـبکه (تعـداد
همتألیفـی) اسـت .پژوهشـگرانی کـه از بیشـترین میـزان شـاخص مرکزیـت درجـه برخـوردار هسـتند
را میتـوان پرمشـارکتترین گرههـای یـک شـبکه اجتماعـی دانسـت .بـر ایـن اسـاس ،موسـیپور،
ضرغامـی ،جلیلونـد ،فاتـحراد و فتحـی واجـارگاه ،دارای بیشـترین تعـداد ارتبـاط در شـبکه مقال ههـای
منتشرشـده در فصلنامـه بودهانـد .بیشـترین میـزان شـاخص مرکزیـت بینیت در شـبکه همـکاری علمی
پژوهشـگران در مقالههـای فصلنامـه بـه موسـیپور ،ضرغامـی ،فتحـی واجـارگاه ،پورعـزت و مظفـری

تعلـق دارد .گرههـای دارای شـاخص مرکزیـت بینیـت بـاال از قابلیـت کنتـرل زیـادی بـر جریـان انتقـال
محتـوا در شـبکه برخـوردار بـوده و میتواننـد بهعنـوان یـک پـل ،1در ایجـاد ارتبـاط میـان سـایر گرههای
موجـود در شـبکه نقـش ایفـا کننـد .در مـورد شـاخص مرکزیت نزدیکی ،موسـیپور ،موالیـی ،جلیلوند،
فاتـحراد ،و نصرالهـی دارای مرکزیتریـن جایـگاه در شـبکه بودهانـد (برخلاف سـایر شـاخصهای
مرکزیـت ،شـاخص مرکزیـت نزدیکـی کمتـر ،نشـاندهنده جایـگاه مرکزیتـر گـره در شـبکه اسـت).
گرههـای دارای شـاخص نزدیکـی کمتـر ،از قـدرت تأثیرگـذاری بیشـتری در شـبکه برخـوردار بـوده،
نقـش مرکزیتـری در آن ایفـا میکننـد و همچنیـن قابلیـت دسـترسپذیری بیشـتری بـرای سـایر گرههـا
دارنـد .درنهایـت ،بیشـترین میـزان شـاخص بـردار ویـژه در شـبکه بـه فاتـحراد ،سـمیعی ،موالیـی،
نصرالهـی ،و محمـدزاده تعلـق داشـته اسـت؛ شـاخص بـردار ویـژه نشـاندهنده میـزان ارتباطـات یـک
گـره بـا سـایر گرههـای قدرتمنـد و مرکـزی موجـود در یـک شـبکه اجتماعی اسـت .بر این اسـاس ،هرچه
یـک گـره ،ارتباطـات بیشـتر و قویتـری بـا سـایر گرههـای دارای مرکزیـت بـاال در شـبکه داشـته باشـد،
خـود نیـز از تأثیرگـذاری بیشـتری در شـبکه برخـوردار میشـود (جـدول شـماره .)4
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جدول شماره ( .)4برترین نویسندگان مقالههای فصلنامه براساس شاخصهای مرکزیت

67

رتبه

مرکزیت درجه

مرکزیت بینیت

مرکزیت نزدیکی

بردار ویژه

1

نعمتاهلل موسیپور ()8

نعمتاهلل موسیپور ()21

نعمتاهلل موسیپور ()55920

مهدی فاتحراد ()0/461

2

سعید ضرغامی ()7

سعید ضرغامی ()15

محمدمهدی موالیی ()55922

سعید سمیعی ()0/419

3

محمدرضا جلیلوند ()6

کورش فتحی واجارگاه ()7

محمدرضا جلیلوند ()55923

محمدمهدی موالیی ()0/419

4

مهدی فاتحراد ()6

علیاصغر پورعزت ()6

مهدی فاتحراد ()55924

لیال نصرالهی ()0/419

5

کورش فتحی واجارگاه ()5

فاروق امین مظفری ()6

لیال نصرالهی ()55925

منیره محمدزاده ()0/22

پرسش چهارم :کدامیک از دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی کشور از بیشترین سهم در تألیف
مقالههای منتشرشده در فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی برخوردار بودهاند؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش ،وابسـتگی سـازمانی تمـام نویسـندگان مقالههـای منتشرشـده در
فصلنامـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد کـه بهطورکلـی  70دانشـگاه و
مؤسسـه پژوهشـی در انتشـار مقالههـای موردبررسـی سـهیم بودهانـد .بیشـترین تعـداد مقالههـا توسـط
پژوهشـگران وابسـته بـه دانشـگاههای تهـران ( ،)30عالمـه طباطبایـی ( )25و پژوهشـکده مطالعـات
1. Bridge

مطالعه علمسنجی و
تحلیل شبکههای ...

فرهنگی ( )24نوشـته شـدهاند .از سـوی دیگر ،پژوهشـگران  44مؤسسـه از  70مؤسسه موردبررسی ،تنها
یـک مقالـه در شـمارههای مختلـف فصلنامـه منتشـر کردهانـد .اسـامی ده مؤسسـه پرتولیـد در جـدول
شـماره ( )5قابلمشـاهده اسـت.
جدول شماره ( .)5سهم دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی کشور در مقالههای مجله
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رتبه

مؤسسه

تعداد مقاله

1

دانشگاه تهران

30

2

دانشگاه عالمه طباطبایی

25

3

پژوهشکده مطالعات فرهنگی

24

4

دانشگاه شهید بهشتی

18

5

دانشگاه پیام نور

15

6

تربیت مدرس

14

6

دانشگاه خوارزمی

14

8

دانشگاه امام صادق

13

8

دانشگاه آزاد اسالمی

13

10

دانشگاه اصفهان

10

پرسـش پنجـم :شـبکه همـکاری علمـی مؤسسـهها در مقالههای منتشرشـده در فصلنامـه مطالعات
میانرشـتهای در علـوم انسـانی چگونـه اسـت و چـه مؤسسـههایی از جایـگاه مرکـزی و کلیـدی در ایـن
شـبکه برخوردارند؟
بـرای ترسـیم و تحلیـل روابـط میـان مؤسسـهها در تألیف مقالههای منتشرشـده در فصلنامه ،شـبکه
همـکاری آنهـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار یو.سـی.آی.نت ترسـیم ،و مؤسسـههای کلیـدی مشـخص
شـدند .ایـن شـبکه از  70گـره (مؤسسـه منحصربهفـرد) تشـکیل شـده اسـت کـه از طر یـق  142پیونـد بـه
یکدیگـر متصـل شـدهاند .در ایـن شـبکه نیـز انـدازه هـر گـره ،نشـاندهنده شـاخص مرکز یـت درجـه یـا
تعـداد همتألیفـی آن مؤسسـه بـا سـایر مؤسسـههای موجـود در شـبکه اسـت .قطـر پیونـد میـان دو گره نیز
نشـاندهنده تعداد همکار یهای مشـترک پژوهشـگران وابسـته به آن دو مؤسسـه اسـت .دانشگاههای
برتر براسـاس تعداد مقالههای منتشرشـده در تصویر شـماره ( )2با رنگ قرمز مشـخص شـدهاند (بهجز
دانشـگاه آزاد اسلامی کـه از چندیـن واحـد مختلـف تشـکیل شـده اسـت) .همچنیـن بررسـی عملکرد

مؤسسـههای مختلف با اسـتفاده از شـاخصهای چهارگانه مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت ،مرکزیت
نزدیکـی و بـردار ویـژه ،بیانگـر ایـن اسـت کـه دانشـگاههای شـهید بهشـتی ،تهـران ،عالمـه طباطبایـی،
تربیـت مـدرس و خوارزمـی از کلیدیتریـن و مرکزیتریـن نقـش در شـبکه همکاری مؤسسـههای کشـور
در مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه برخوردارنـد (جـدول شـماره .)6

تصویر شماره ( .)2شبکه همکاری علمی مؤسسهها در مقالههای منتشرشده در فصلنامه
جدول شماره ( .)6برترین مؤسسههای تولیدکننده مقالههای فصلنامه براساس شاخصهای مرکزیت
رتبه

مرکزیت درجه

مرکزیت بینیت

مرکزیت نزدیکی

بردار ویژه

1

شهید بهشتی ()16

تهران ()275/49

شهید بهشتی ()271

شهید بهشتی ()0/462

2

تهران ()14

شهید بهشتی ()268/82

تهران ()272

تهران ()0/402

3

عالمه طباطبایی ()11

خوارزمی ()167/62

خوارزمی ()285

خوارزمی ()0/287

4

خوارزمی ()11

عالمه طباطبایی ()163/66

تربیت مدرس ()285

عالمه طباطبایی ()0/285

5

تربیت مدرس ()9

تربیت مدرس ()131/53

عالمه طباطبایی ()286

تربیت مدرس ()0/262

پرسـش ششـم :تخصـص موضوعـی نویسـندگان مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه در چـه
حوزههایـی بـوده اسـت؟
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش ،تخصـص موضوعـی هریـک از نویسـندگان براسـاس وابسـتگی
سازمانی که این افراد در مقالههای خود ذکر کردهاند و همچنین جستوجو در محیط وب مشخص
شـد .ازآنجا کـه ممکـن اسـت در تألیـف مقالـهای دو پژوهشـگر بـا تخصصهـای موضوعـی متفـاوت
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حضـور داشـته باشـند ،تعـداد حوزههـای موضوعـی اختصاصدادهشـده بیـش از تعـداد مقالههـای
منتشرشـده در مجلـه اسـت .یافتههـا نشـان میدهـد کـه در  60مقالـه ،دسـتکم یـک نویسـنده از حوزه
علـوم تربیتـی ،در  45مقالـه ،دسـتکم یـک نویسـنده از حـوزه علـوم سیاسـی و همچنیـن در  16مقالـه،
دسـتکم یـک نویسـنده از حـوزه مدیر یـت ،حضـور داشـتهاند .سـایر حوزههـای موضوعـی سـهیم در
نـگارش مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه ،در جـدول شـماره ( )7قابلمشـاهده اسـت.
جدول شماره ( .)7تخصص موضوعی نویسندگان مقالههای منتشرشده در فصلنامه
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رتبه

حوزه موضوعی

تعداد مقاله

1

علوم تربیتی

60

2

علوم سیاسی

45

3

مدیریت

16

4

اقتصاد

12

5

ادبیات ،زبانهای خارجی ،زبانشناسی

11

6

فلسفه ،الهیات ،قرآن و حدیث

10

6

جغرافیا ،برنامهریزی شهری

10

8

علوم اجتماعی

8

8

جامعهشناسی

8

10

ارتباطات

4

بحث و نتیجهگیری

توهفت
مقاله حاضر ،عملکرد مجله مطالعات میانرشـتهای در علوم انسـانی را از شـماره یک تا بیسـ 
بـا اسـتفاده از شـاخصهای علمسـنجی و تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،مـورد بررسـی قرار داد .بررسـی
 185مقاله منتشرشـده در فصلنامه نشـان میدهد که  272پژوهشـگر از  70دانشـگاه و مؤسسـه پژوهشـی
در تألیـف ایـن مقالههـا مشـارکت داشـتهاند .بررسـی الگـوی تألیف مقالههای منتشرشـده ،بیانگر سـهم
زیـاد مقالههـای انفـرادی در فصلنامـه اسـت ،بهنحویکه تعداد  90مقاله ( 48/65درصد) توسـط یک
ش مروتـی و حسـامپور ( )1394دربـاره سـهم ز یـاد
نویسـنده تألیـف شـدهاند .ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهـ 
مقالههـای انفـرادی در فصلنامـه نقـد ادبـی ،همسـو اسـت؛ بااینحـال ،یافت ههـای برخـی مطالعـات
پیشـین ماننـد زارع فراشـبندی و دیگـران ( ،)1385افشـار و همـکاران ( ،)1388عرفانمنـش و ارشـدی

( ،)1394عرفانمنـش و حسـینی ( )2015و گنزالـز ،تروئـل ،و همـکاران ( )2015نشـاندهنده سـهم بـاالی
مقالههـای حاصـل از مشـارکت گروهـی در مقایسـه بـا مقالههای انفـرادی بوده اسـت .بهطورکلی ،میزان
همکار یهـای علمـی در حوزههـای مختلـف دانـش بشـری بهدلیـل ماهیـت ایـن حوزههـا متفـاوت
اسـت .چنانکه نتایج پژوهش هنریکسـن ( )2016نشـان میدهد ،در حوزههای دانشـی که برای انجام
پژوهـش نیـاز بـه ابـزار و امکانـات آزمایشـگاهی ،بودجههـای کالن و تعـداد زیـادی پژوهشـگر اسـت،
همکار یهای علمی ،ضرورت بیشـتری مییابد ،و برعکس ،در برخی از رشـتههایی که برای پیشـبرد
اهـداف پژوهشـی خـود کمتـر بـه امکانـات گسـترده آزمایشـگاهی نیازمنـد بـوده و مایـه اصلـی پیشـرفت
فعالیتهـای پژوهشـی آنهـا ،تحلیـل و تفکـر برای حل مسـائل اسـت ،هرچند همکاری چند پژوهشـگر
حـل مسـائل را آسـانتر میکنـد ،امـا فعالیتهـای پژوهشـی مشـارکتی ،سـهم کمتـری از تولیـدات علمـی
را بـه خـود اختصـاص میدهنـد .رشـتههای مختلـف علـوم انسـانی نیـز ازجملـه ایـن حوزههـای دانشـی
هسـتند .بـا وجـود ایـن ،بهدلیـل ماهیـت فصلنامه مطالعات میانرشـتهای در علوم انسـانی ،نویسـندگان
انتظار مشـاهده تعداد بیشـتری مقاله حاصل از همکاری علمی پژوهشـگرانی از رشـتههای مختلف در
فصلنامه علمی _ پژوهشی

تألیـف مقالههـای فصلنامـه را دارند.
بررسـی انـواع همکار یهـای علمـی در تألیـف مقالههـای فصلنامـه نشـان میدهـد کـه نزدیکـی
جغرافیایـی ،تأثیـر قابلتوجهـی بـر شـکلگیری پیوندهـای مشـارکتی میان پژوهشـگران داشـته و 37/9
درصـد از مقالههـای فصلنامـه از طریـق همکار یهـای درونگروهـی و درونسـازمانی تولیـد شـدهاند.
امـکان برقـراری تعاملات بیشـتر و نزدیکتـر و نیـز سـابقه آشـنایی در میـان اعضـای هیئـت علمـی و
یهـای
پژوهشـگران یـک گـروه و مؤسسـه میتوانـد از دالیـل ایـن امـر باشـد .از سـوی دیگـر ،همکار 
بینسـازمانی بیشـترین سـهم از مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه را بـه خـود اختصـاص دادهانـد
( 61/05درصـد) .بدیهـی اسـت کـه همـکاری هرچـه بیشـتر پژوهشـگران دانشـگاه و مؤسسـههای
علمـی بهویـژه دانشـگاههای مطـرح در حوزههـای مهـم و تأثیرگـذار ،نقـش اساسـیای در توسـعه علـوم
میانرشـتهای و حـل بسـیاری از چالشهـا و مسـائل علـوم انسـانی کشـور ایفـا خواهـد کـرد .نتایـج
پژوهـش عرفانمنـش و ارشـدی ( )1394نیـز نشـان میدهـد کـه مشـارکت بینسـازمانی بیـش از سـایر
انـواع مشـارکتهای علمـی ،مـورد توجـه پژوهشـگران حـوزه علـم اطالعـات و دانششناسـی بـوده
اسـت .مشـارکت علمـی بینالمللـی تنهـا در یـک مقالـه منتشرشـده در فصلنامـه وجود داشـته اسـت .با
توجـه بـه نمایـه شـدن مجلـه در پایـگاه گـوگل اسـکالر 1و برای فراهم شـدن شـرایط نمایهسـازی در سـایر
1. Google Scholar
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پایگاههـای معتبـر بینالمللـی ،مشـارکت بیشـتر پژوهشـگران برجسـته خارجـی در تألیـف مقالههـای
فصلنامـه میتوانـد منجـر بـه افزایـش وجهـه بینالمللـی نشـریه شـود .دوزبانـه شـدن نشـریه و انتشـار
برخـی مقالههـا بـه زبـان انگلیسـی ،دعـوت از پژوهشـگران برجسـته جهانـی بـرای چـاپ مقالـه در ایـن
فصلنامـه و همچنیـن مشـارکت بیشـتر پژوهشـگران کشـور بـا ایـن افـراد ،میتوانـد در این راسـتا تأثیرگذار
و نتیجهبخـش باشـد.
تحلیـل شـبکه همـکاری علمـی پدیدآورنـدگان مقالههـای فصلنامـه بـا اسـتفاده از نرمافـزار تحلیـل
شـبکههای اجتماعی یو.سـی.آی.نت نشـان داد که این شـبکه از  272گره (پژوهشـگر) و  402پیوند
(همتألیفـی) تشـکیل شـده اسـت .بررسـی عملکـرد ایـن افـراد بـا اسـتفاده از شـاخصهای خـرد تحلیل
شـبکههای اجتماعـی نشـان میدهـد کـه پژوهشـگرانی ماننـد موسـیپور ،ضرغامـی ،موالیـی ،جلیلوند
و فتحـی واجـارگاه از مرکزیتریـن و کلیدیتریـن جایـگاه در شـبکه همـکاری نویسـندگان مقالههـا
برخـوردار بودهانـد .ازآنجا کـه گرههـای بـا مرکزیت باال نقش مهمـی در انتقال محتوا و همچنین جذب
افـراد جدیـد بـه شـبکه ایفـا میکننـد ،پژوهشـگران کلیـدی در شـبکه همـکاری علمـی حـوزه مطالعات
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میانرشـتهای نیـز بهمثابـه سـرمایههای اجتماعـی ایـن شـبکه تأثیر زیادی در انسـجام ،پویایی و توسـعه
آن دارند .بررسـی وابسـتگی سـازمانی نویسـندگان مقالههای منتشرشـده در فصلنامه نشـان میدهد که
از میان  70دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که در انتشار مقالههای فصلنامه مشارکت داشتهاند ،بیشترین
تولیـد علـم ،مربـوط بـه دانشـگاههای تهـران ،عالمـه طباطبایـی ،پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
دانشـگاه شـهید بهشـتی بوده اسـت .همچنین دانشـگاههای شهید بهشـتی ،تهران ،عالمه طباطبایی،
تربیت مدرس و خوارزمی ،کلیدیترین و مرکزیترین نقش را در شـبکه همکاری مؤسسـههای کشـور
در مقالههـای منتشرشـده در فصلنامـه داشـتهاند .بررسـی تخصـص موضوعـی نویسـندگان مقالههـای
فصلنامـه نیـز نشـان میدهـد کـه علـوم تربیتی و علوم سیاسـی ،حوزههای تخصصی غالب نویسـندگان
بودهانـد ،بهگونـهای کـه در هـر  60مقالـه ،دسـتکم یـک نویسـنده از حـوزه علـوم تربیتـی و در هـر 45
مقالـه ،دسـتکم یـک نویسـنده از حـوزه علـوم سیاسـی حضـور داشـتهاند .حوز ههـای علـوم تربیتـی
و علـوم سیاسـی از مهمتریـن و کاربردیتریـن حوزههـای علـوم انسـانی هسـتند کـه همـواره درصـدد
پاسـخگویی بـه پرسـشها و نیازهـای اساسـی جامعـه بشـری بـود ه و تلاش کردهانـد چالشهـای پیـش
روی انسـان را برطـرف کننـد.
ایـن مقالـه تلاش کـرد ،عملکـرد «فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی» را بهعنـوان
تنهـا نشـریه معتبـر کشـور در ایـن حـوزه بـا اسـتفاده از شـاخصهای علمسـنجی و تحلیـل شـبکههای

اجتماعـی مـورد بررسـی قـرار دهـد .یافتههـای پژوهـش ،تصویـر جامعـی از تعاملات پژوهشـگران
و مؤسسـههای کشـور در تألیـف مقالههـای فصلنامـه فراهـم مـیآورد کـه میتوانـد از سـوی اعضـای
هیئـت تحریریـه مجلـه بـرای برنامهریزیهـای آتی ،مورداسـتفاده قرار گیرد .انجام مطالعات مشـابه در
آینـده میتوانـد اطالعـات کاربـردیای دربـاره نحـوه تحـول شـبکههای همکار یهای علمـی در حوزه
مطالعـات میانرشـتهای فراهـم کنـد .همچنیـن مقایسـه عملکـرد ایـن نشـریه بـا نشـریههای مشـابه در
سـطح بینالمللـی اطالعـات مفیـدی در مـورد پژوهشهـای میانرشـتهای در ایـران و جهـان در اختیـار
عالقهمنـدان قـرار میدهـد.
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منابع
افشـار ،مینا؛ عبدالمجید ،امیرحسـین؛ و دانش ،فرشـید ( .)1388میزان اسـتنادات و مشـارکت گروهی نویسـندگان
مقـاالت مجلـه پژوهـش در علـوم پزشـکی .مدیر یـت اطالعات سلامت.123-131 ،)2(6 ،
زارع فراشـبندی ،فیـروزه؛ کربال ئـی ،مجتبـی؛ باجـی ،فاطمـه؛ و زاهدیـان ورنوسـفادرانی ،مریـم ( .)1385مشـارکت
گروهـی و موضوعـات اصلـی مقـاالت مجلـ ه علمیـپژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جندیشـاپور اهـواز.
مدیر یـت اطالعـات سلامت.11-24 ،)2(3 ،
زمانی ،غالمحسـین؛ عزیزی خالخیلی ،طاهر ( .)1390جایگاه مجالت علمی کشـور در پایگاههای اطالعاتی :مورد
مطالعه نشـریات کشـاورزی و منابع طبیعی .پژوهشـنامه پردازش و مدیریت اطالعات.803-823 ،)4(26 ،
عرفانمنـش ،محمدامیـن؛ ارشـدی ،همـا ( .)1394شـبکه همنویسـندگی مؤسسـات در مقالههـای علـم اطالعـات و
دانششناسـی ایـران .تحقیقـات کتابـداری و اطالعرسـانی دانشـگاهی.79-99 ،)1(49 ،
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عرفانمنـش ،محمدامیـن؛ بصیریانجهرمـی ،رضـا ( .)1392شـبکه همتألیفـی مقـاالت منتشرشـده در فصلنامـه
مطالعـات ملـی کتابـداری و سـازماندهی اطالعـات بـا اسـتفاده از شـاخصهای تحلیل شـبکههای اجتماعی.
مطالعـات ملـی کتابـداری و سـازماندهی اطالعـات.76-96 ،)2(24 ،
عرفانمنـش ،محمدامیـن؛ نوجـوان ،فرشـته ( .)1395عملکـرد مجلات علـوم پزشـکی ایـران ،نمایهشـده در پایـگاه
گـزارش اسـتنادی نشـریات .مدیر یـت سلامت.68-79 ،63 ،
عطاپور ،هاشم؛ نوروز یچا کلی ،عبدالرضا؛ حسنزاده ،محمد ( .)1388بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب
تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .سیاست علم و فناوری،)1(2 ،
.53-64
قانـع ،محمدرضـا؛ رحیمـی ،فـروغ ( .)1390تحلیـل اسـتنادی و الگـوی همـکاری نویسـندگان شـش نشـریه
ایرانیـانگلیسـیزبان حـوزه فنـی و مهندسـی نمایهشـده در پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسلام .پژوهشـنامه
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Abstract
The aim of this study is to analyze the collaboration network of authors and institutions
in papers published in the quarterly journal of Interdisciplinary Studies in the
Humanities in the first twenty seven issues. Accordingly, the number of publications,
authorship patterns, most productive authors and institutions, characteristics of
collaboration networks as well as authors’ areas of expertise were studied. To conduct
this applied research, scientometric and social network analysis indicators were
utilized. Moreover, UCINet software was used for the visualization and analysis of
scientific collaboration networks. The results of the study revealed that 185 papers
written by 272 researchers from 70 institutions have been published in the first 27
issues of the journal. Investigating the collaboration network of researchers showed
that they tend to publish individually or collaboratively in small groups. %48.65 of the
papers were single-authored and %51.53 were multiple-authored. Moreover, Shahid
Beheshti University, University of Tehran, Tarbiat Modaress University as well as
Kharazmi University played the most important and central roles in the collaboration
network of institutions in the journal. Last but not least, the fields with the highest share
of publication in Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities were educational
sciences, political sciences and management.
Keywords: Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities,
Scientometrics, Social Network Analysis, Co-authorship, Scientific Collaboration.
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