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  مقدمه
ـ  تحت را جامعه هايبخش تمام كه اجتماعي ـ اقتصادي تحوالت روزافزون رشد با همزمان  ثيرأت

 احسـاس  شـدت  بـه  ،هـا ارگـان  و هـا سازمان در ويژه هب ،آن مديريت و دانش نقش داده، قرار خود
 و شـده  تبديل مطالعاتي ةبرجست بسيار موضوع يك به دانش مديريت ،اخير هايسال در .شود مي
 تشـكيل  سـازماني  تجـارب  و دانـش  را سـازمان  هايدارايي از بزرگي سهم و است مطرح دنيا در
 و توسعه را دانش كه است مديريتي فعاليتي دانش مديريت ).1392 حسني، و چهارسوقي( دهد مي

 منظــور بــه ،ســازمان افــراد بــه مناســب زمــان در را اطالعــات و كنــدمــي ذخيــره و داده انتقــال
 .)2012 ،رااُ( رساندمي ،نظر مورد اهداف به نيل و درست هايگيري تصميم

 اين بر و دانسته دانش خلق فرآيند درك براي كليدي يعامل را اجتماعي هايشبكه محققان،
 هـا  سـازمان  تمركز ،اجتماعي هايشبكه دانش ايجاد و گذاري اشتراك به ماهيت دليل هب كه باورند

 تصـويري  نمايش ،1اجتماعي ةشبك تحليل و تجزيه .)2008 راچرال، و هو( است شده جلب آنها به
 در افزاري نرم و علمي جنبش هاي هثمر از يكي .است دانش ةدامن بهتر درك براي ،شبكه يك در

 هاسـت كنفـرانس  در شـركت  و مجـالت  در مقـاالت  چـاپ  به پژوهشگران اقبال افزايش ،كشور
 بـين  مقـاالت  ايـن  در مشـترك  تأليفـات  ).1388 ،مقـدم  واحـدي  و پـور مقـدس  رهبر، جعفرنژاد،(

 ،مشـترك  تـأليف  هـاي شبكه .شودمي هاآن بين اجتماعي ةشبك آمدن وجود هب باعث ،پژوهشگران
 تشـكيل  خطـوط  و شـبكه  هـاي گـره  يا نويسندگان مجموعه از كه هستند اجتماعي ةشبك نوعي
 شـمار  به علمي هايهمكاري از يبارز نوع و هددمي نشان را آنها ميان ارتباط ،خطوط كه اند شده
 تحليـل  و تجزيـه  از اسـتفاده  بـا  مطالعـه  ايـن  در .)1391 ،پهلـو  فـرج  و عصاره سهيلي،( روند مي

 نويسندگان همكاري اطالعات، فناوري گروه مقاالت در نويسندگان همكاري بررسي به اي، شبكه
  .است شده پرداخته آن هايدانشگاه همكاري و

 ايـن  .دهـد مـي  نشـان  را تحقيقـاتي  جوامـع  از بسـياري  هايويژگي هاييشبكه چنين ساختار
 محققـان  بـه  را همكاري هايشبكه ساختار ارزيابي براي الزم هايسنجه ساخت توانايي ،رويكرد
 ميـان  همكـاري  هـاي شبكه تحليل و تجزيه ،مطالعه اين اصلي هدف بنابراين .دهدمي كيآكادم

  :از عبارتند فرعي اهداف و است اطالعات فناوري ةزمين در نويسندگان
 ؛اتصال اصلي نقاط منزلة به هاآن توصيف و كليدي محققان شناسايي .1

 فنـاوري  موضـوعات  در مختلف هاي پژوهش اشتراك و همكاري اهميت مورد در بحث .2
 ؛اطالعات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Network Analysis (SNA) 
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 ارتبـاط  نمـايش  اي، گفتـه  بـه  يـا  ايـران  هايسازمان و هادانشگاه بين همكاري نمايش .3
  ؛حوزه اين در دانشگاه و صنعت

 ؛صنعتي محققان و استاد و دانشجو مانند ،علمي مختلف هايگروه بين همكاري .4

 .برتر نويسندگان و هادانشگاه مقاالت دانلود تعداد متوسط دادن نشان .5

  پژوهش ةپيشين
 كننـدگان  شـركت  يـا  كـاربران  ميان همكاري و تعامل از اجتماعي يروند كه دانش قلمرو ساختار

 از خـاص  ةحـوز  يـك  ،دانـش  ةامنـ د .)1997 چيكـاگو،  و نگاليسو( است تحول حال در ،باشدمي
 منظـور  بـه  مشترك هايموجوديت ةتوسع به و كندمي ايجاد مشترك ييهازمينه كه است مطالعه

 و ونگـر  ،درمـوت  .سـي  .ام ،سـيندر ( پـردازد مي نفعان ذي و كاربران به سودرساني و هدف به نيل
  .)2002 بستون،

 و يآموزشـ  گـذاري  سياسـت  ديـدگاه  از انگيـزه  ايجـاد  بـراي  ايپديده ،محققان بين همكاري
 بـه  دسـتيابي  براي الزم هايمهارت تمامي فردي هيچ .)2006 ،ويد و كيم ،يهلب( است يپژوهش
 ملـين،  و پرسن( است شده كيدأت همواره ،همكاري به نياز رو اين از ،ندارد را پروژه و تحقيق يك

1996(.  
 تبـديل  ايويـژه  جايگـاه  بـه  ،سازماني ارتباطات ةتوسع در اجتماعي هايشبكه ةمطالع امروزه

 و دانش ايجاد براي كليدي ،ايهشبك هاي همكاري ،اجتماعي هايشبكه در اي گفته به .است شده
  .)2008 راچرال، و هو( است آن گذاري اشتراك به

 الگوي تشخيص و تحليل و تجزيه براي قدرتمند يروش ،اجتماعي هايشبكه تحليل و تجزيه
 آنـاليز  ةيافتـ  توسـعه  هايروش از ايمجموعه واقعدر و است خاص ةدامن يك اعضاي ميان روابط
 سياسي، علوم اقتصاد، ارتباطات، مطالعات اجتماعي، علوم در هاشبكه تحليل و تجزيه رايب گراف

  .)2008 ال،راچر و هو( است يرهغ و كامپيوتر
 دهه يك طي و پرداختند ديجيتال ةكتابخان ةدامن وضعيت بررسي به نامحقق ،2005 سال در

 در ،ACM/IEEE و ACM، IEEE هــايتشــرك ،اجتمــاعي هــايشــبكه تحليــل و تجزيــه بــا
 بـاينري  فايـل  يـك  در تحليـل  و تجزيـه  اين نتايج .شدند بررسي ديجيتال كتابخانة هاي همايش
 ميشل بلون، ،ليو( آمد دست به 1نويسنده رتبة تأثير برپاية شبكه، مدل دهي وزن اساس بر مشترك

   .)2005 ،دسامپل ون و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Author Rank 
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 شناسي هجامع دانش از ايحوزه اثرات بررسي به ،2007 سال در اسميت استافن و زيااو هانگن
 تحليـل  بـراي را  عنـاوين  از اينمونه و پرداختند دانشجويي ةجامع در گردشگري شناسي انسان و

 از خارج در تريكم بخش و داخل در مقاالت اكثر كه بود آن نگرنشا نتايج .كار گرفتند به استنادي
 ،تحقيقاتي ةزمين اين در 1ارتباطي استنادات .اند گرفته قرار استناد مورد گردشگري تحقيقات ةجامع
  .)2007 اسميت، و زيااو( دهدمي نشان را ندانشگاهيا مؤثر و پايدار تأثير

 پنج طي را ژورنال چند مشترك ليفاتأت هايداده ،2008 سال در راچرال پراديپ و هو كالرك
 و شـبكه  سـاختارهاي  كشـف  منظـور  بـه  ،اجتمـاعي  هايشبكه تحليل و تجزيهاز  استفاده با سال

 كمك نُـه  به شبكه اين .كردند بررسي هتلداريمطالعات  ةدامن در ،ايشبكه خصوصيات شناسايي
 از همكاري الگوهاي از ايگسترده طيف درك ايبر ،3متني و 2كلي ديدگاه دو از تحقيقاتي نجريا

   .)2008 راچرال، و هو( گرفتانجام  هتلداري پژوهشگران
 و ايـران  بين مشترك ليفاتأت بررسي به ،2009 سال درمنش  عرفان ينمحمدام و يدگاهفرشته د

 پژوهشگران با را مشترك ليفاتأت بيشترين سال 34 طي كه پرداختند آسيا شرق جنوب كشور هشت
 تحقيقـاتي  همكاري بيشترين مالزي كشورها اين ميان از كه بود اين مطالعات نتايج. اند داشته ايراني

 صـورت  هاهمكاري بيشترين شيمي ةحوز در موضوعي نظر از و است داشته ايراني پژوهشگران با را
  .)1388 منش، عرفان و ديدگاه( است گرفته
 شـد  پرداخته نظري مدل بر مبتني اجتماعي هايشبكه ارزيابي به ،2011 سال در ايمقاله در

 )4ايندكس .جي مثالبراي ( مقاالت آن به استنادات ةپايبر همكاري تأليفات ةشبك هاييويژگ كه
 2009 تـا  2000 هـاي  سـال  طـي  ژورنال دو اطالعات از مطالعه اين در .گرفت قرار بررسي مورد

ـ  ،شـد  مشخص پايان در .بود نويسنده 8069 و مقاله 4837 شامل كه شد استفاده  خـاص  طـور  هب
 جريان در بهتر ،اندداشته باالتري ارتباط مركزيت و داشته بيشتري مقاالتي همكاري كه نيامحقق

 .)2012 حسين، و چونگ كنث ،عباسي( اندكرده عمل تحقيقات

 اسـاس  بـر  نظـري  مـدلي  ،2011 سـال  در حسـين  ليـاكوات  و التمان جورن باسي،ع عليرضا
 اريهمكـ  هـاي شـبكه  كشـف  منظـور  بـه  ،تحليلـي  هـاي روش و اجتماعي هايشبكه هاي نظريه

 اسـتفاده  اجتمـاعي  ةشـبك  هايويژگي از منظور اين به .دادند توسعه )مشترك تأليفات( دانشوران
 متمـايز  دانشـوران  بـا  كـه  دانشـوراني  يـا  نامحققـ  كه بود آن از حاكي آنها پژوهش نتايج .كردند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنگاه ايـن دو سـند را اسـتنادات     ،استناد دهند ـ  اندطور مستقيم به هم ارجاع نشده هكه بـ به دو سند   را هرگاه چندين سند.  1

  . گويندمي) Co-citation( ارتباطي
2. Global 
3. Contextual 
4. G-index 
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 تـر كم ارتباطـات  بـا  دانشـوران  بـه  نسبت بهتري 1استناد ةپاي بر عملكرد ،اندداشته ارتباط بسياري
 عملكـرد  بينـي  پـيش  بـراي  تواند مي محققان از ايحرفه ةشبك كه كردند بيان چنينهم .اند داشته
  .)2011 حسين، و التمان عباسي،( شود استفاده محققان ةآيند

 تحقيقـات  ةحوز در را سازماني همكاري ،2012 سال در لي تونگ و سانگ هييان يه، كيانگ
 ضـريب  بـا  ژورنـال  شش براساس نويسندگي،هم ةشبك مدل از استفاده با داريهتل و گردشگري

 همكـاري  شـدت  براساسها  مؤسسه .دادند انجام گذشته سال 20 طول در زمينه اين در باال تأثير
 ،لـي  و سانگ ،يه( شدند بندي طبقه همكاري در هايشانويژگيبراساس  و بندي رتبه سازماني بين

2012(.  
ـ  ةزمينـ  در قبلي مشابه تحقيقات كثرا ،شودمي مشاهده كه طورهمان  گردشـگري  و داريهتل

 وضـوح  منظـور  بـه  .اسـت  نشـده  انجـام  كـاري  كنـون  تا اطالعات فناوري ةزمين در و است بوده
  .است شده داده نشان 1 جدول درپژوهش  ةپيشين ازاي  مجموعه

 پژوهش ةپيشين .1 جدول
  آمده دستبهةنتيج نويسندگان  مقاله عنوان
درنويسـندگيهمكاري هايشبكه
  كتابخانه تحقيقاتي ةجامع

ونوميشلبلون،ليو،
  2005 ،دسامپل

 تـأثير  از شاخصي منزلة به ،نويسنده ةرتبپژوهش ايندر
 و شـد  گرفتـه  نظـر  در شـبكه  در خـاص  ةنويسـند  يك

 هـاي شاخص در صفحه ةرتب و نويسنده ةرتب هايمزيت
 شـده  داده نشـان  وضـوح  بـه  ،مركزيت و نزديكي درجه،
  .است

ــأثير ــش ت ــابي دان ــورسدرارزي ب
  گردشگري تحصيلي

 2007،اسميتوزيااو
 

 كـم  موضوعي خارج استنادات كه بود اين نگرنشانتايج
 اسـتنادات  بـر  را تأثير باالترين دانشگاهيان و است بوده

  .اندداشته ارتباطي
 :دانشهايشبكه از بصري نمايش
 اجتماعي هايشبكه تحليل و تجزيه

  داريهتل تحقيقاتي ةحوز در

 هـاي شـبكه  تحليـل و تجزيـه  بـه  تربيشـ پژوهش اين 2008،راچرالوهو
 ديـد  از را هـا شبكه و است پرداخته نويسندگي همكاري

 مـورد  هـا  كليـك  تعـداد  تحليـل  و تجزيـه  و متني كلي،
  .است داده قرار بررسي

وايــرانمشــتركتأليفــات بررســي
 در آســيا شــرق جنــوب كشــورهاي

  »Web of Science« پايگاه

،منشعرفانوديدگاه
1388 

 بيشـترين  مـالزي ،آسيا شرق جنوب كشورهايمياناز
 است داشته ايراني شگرانهپژو با را تحقيقاتي همكاري

 هاهمكاري بيشترين شيمية حوز در ،موضوعي نظر از و
 .است گرفتهانجام 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Citation-based performance  
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 پژوهش ةپيشين .1 جدول ةادام
  آمده دست به ةنتيج نويسندگان  مقاله عنوان
همكـاريهـايشبكه تأثير شناسايي

 :پژوهشـگران  عملكـرد  بر نويسندگي
ــل ــتگ تحلي ــ و يهمبس  از ونيرگرس

 ليتحل و هيتجز و عملكرد يريگ اندازه
  ياجتماع يها شبكه

،حسينوالتمانعباسي،
2011 

 به استناد افزايش باعث ،باالتر نويسندگي همكاري
 از ايحرفـه  ةشـبك  تشـكيل  بـا  و شودمي مقاالت
  .كرد بينيپيش را هاآنة آيند رفتار توان مي محققان،

ــل ــه تحليـ ــاختارازخودمختارانـ سـ
ــبكه ــاي ش ــاري ه ــندگي، همك  نويس
  عملكرد و موقعيت

وچونگكنث،عباسي
 2011 ،حسين

 طـور  بـه  محققـان عملكـرد كـه  كـرد  آشكارنتايج
 وابسـته  1خودمختار هايشبكه معيار به ايبرجسته
  .است

 تربيش نويسندگي همكاري با محققان خاص طور هب
 بسيار تحقيقات جريان در ،باالتر ارتباط مركزيت و

  .اندكرده عمل بهتر
در2سازمانيبينهمكاري هايشبكه

  داريهتل و گردشگري تحقيقات
 بـه  و داشته رسانياطالعة جنب تربيش پژوهشاين 2012،ليوسانگيه،

ـ  و گردشـگري مطالعات  بررسي  پرداختـه  داريهتل
  :شد انجام دسته چهار در هاتالش .است

 ،دانشـگاهي  چنـد  نويسندگي همكاري مقاالت -
ــاختاري ــترده س ــات  در گس ــگريمطالع  و گردش

 ؛دارد داريمهمان
 هـر  ارتباط مركزيت و كالسيك مركزيت درجه -

 و شده گيري اندازه هاي دانشگاهي مؤسسه از يك
مشـخص   ي داشـتند، باالتر ةرتب كه يهاي دانشگاه
 شدند؛

 ايجـاد  در باالتري سهم كهها  دانشگاه از برخي -
  ؛اند شده شناسايي ،اندداشته ارتباط

 ،وزن بدون اصلي هايشبكه به همكاري شدت -
 و عمـق  در اسـتراتژي  نـوع چهـار   و شـده  اضافه
  ؛شد آشكار همكاري تحقيقاتة گستر

 كـه  اسـت  داده نشـان  رگرسيون تحليلدرنهايت 
 تحقيقاتي هايشبكه در دانشگاه موقعيت مركزيت
 عملكــرد بــه وابســته شــدت بــه ،ســازماني ميــان

  .است تحقيقاتي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2010راچرال و هو، (هايي هستند كه به يك گره يا شخص واحد متصل هستند شبكه ،مختارهاي خودشبكه .1
2. Cross-institutional collaboration 
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  پژوهش شناسي روش
 را هـا گـره  افـراد،  .است آنها بين ارتباطات و ها گره و افراد شامل هايي شبكه ،اجتماعي هاي شبكه

 هـاي  يـال  )...و مشـترك  عاليق همكاري، دوستي، مانند( افراد اين بين ارتباط و دهند مي تشكيل
 درك بـراي  ،شـود  تر پيچيده آنها هاي يال و نودها چنانچه .دهند مي تشكيل را نودها يا ها گره بين

 هـاي  شـبكه  تحليـل  و تجزيـه  افزارهـاي  نـرم  كـه  داريم نياز شبكه اين تحليل و تجزيه به بيشتر
 تـا  دهـد  مـي را  ها يال و نودها سازي شبيه و تحليل و تجزيه ،شناسايي ةاجاز محققان به اجتماعي

 افزارهـا  نرم اين ةجملاز 1پجك .كنند بررسي را )بزرگ و كوچك( متفاوت هاي اندازه با هايي شبكه
 هـاي  شـبكه  كشـيدن  تصوير به و آناليز براي است كه ويندوز تحت خاص اي هبرنام پجك .است
 عنكبـوت  معنـاي  به اسلونيايي زبان در پجك .رود كار مي به نود هاميليون حتي يا هزاران با بزرگ
 .)2009 و 2006باتاجلج و ماروار، ( است

 علمـي  مقـاالت  پايگاه چهار از آن هايداده و بوده كاربردي هاي پژوهش نوع ازپژوهش  اين
 1363 بـا  مقاله 901 منظور بدين .اندبوده فارسي آن مقاالت تربيش كهاست  دهش گردآوري معتبر

 انتخـاب  )1381-1391( گذشـته  سـال  ده در اطالعـات  فنـاوري  مختلف هايشاخه در نويسنده،
  :هستند زير شرح به شده انتخاب علمي مقاالت پايگاه ارچه .شدند

 www.civilica.com  كشور هايكنفرانس علمي مقاالت سيويليكا،
  www.SID.ir  دانشگاهي جهاد علمي اطالعات پايگاه
  www.ISC.gov.ir  اسالم جهان علوم استنادي پايگاه
  sciencedirect.com  المللي بين علمي مقاالت پايگاه

 فنـاوري ة حوز در دانشگاهي جهاد علمي اطالعات پايگاه فارسي مقاالت ها،پايگاه اين بين از
  .اند شده بررسي صورت صددرصد به ،اطالعات
 تعـداد  ،ازاي هر مقالـه  هميانگين دفعات دانلود ب هايشاخص پژوهش فاهدا به دستيابي براي
 .اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در ،كل به همكاري درصد و دانشگاهي بين همكاري موضوع، مقاالت،

 همكـاري  از شده ايجاد اجتماعي هاي شبكه تحليل، به Pajek 2.05 افزار نرم كمك به آن از پس
 بررسـي  بـا  و اسـت  راچـرال  و هو آقايان كاربر پاية  پژوهش اين ةاولية ايد .پرداختيم نويسندگان
 هـاي جنبه به ،اسميت و زيااو آقايان و عباسي و چونگ آقايان كار ديگري چون، مرتبط تحقيقات
 در .اسـت شـده  ه پرداختـ  نيـز  دانلـود  تعداد شاخصمانند  ،نويسندگي همكاري هايشبكه متفاوت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pajek 
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 و نويسـندگي  همكـاري  هايشبكه تحليل در اساسي نكات گرفتن نظر در باپژوهش  اين حقيقت
  .پردازد مي ارزيابي هايشاخص انتخاب به ،رو پيش هايمحدوديت
 روابط و اجتماعي هايشبكه ايهيويژگ ةمطالع معناي به ،اجتماعي هايهشبك تحليل يا آناليز

 هاپايگاه انتخاب معيار .است گراف يا ايشبكه نظرية رويكرد با شبكه يك هايبخش و افراد بين
 تصـادفي،  صورت به سندهينو تعدادي انتخاب از پس .بود مقاالت تعداد و انسجام اعتبار، و شهرت

 همكاري ةنتيج تا بودند داده انتشار بيشتري مقاالت تعداد كه بود نويسندگاني اساس بر كار ةادام
 شاخصدو  بررسي براي يكامل اطالعاتاز آنجاكه  .شود نمايان تربيش دانش ترويج در نآ نقش و

 پايگـاه  هـاي داده از فقطوجود نداشت،  پايگاهچهار  هردر  دانشگاهي بين همكاري و دانلود تعداد
 همكـاري  مختلف انواع درصد رو اين از .است شده استفاده مقاله 434 ، شاملسيويليكا اطالعاتي

 بـين  ارتباطـات  ،...) و دانشـجو ـ   اسـتاد  اسـتاد، ـ   اسـتاد ( هـا نقـش  انـواع  شامل ،نويسندگان بين
 اطالعـاتي  پايگـاه هـاي   داده از فقـط  ، دانلـود  توسط تعـداد م بررسي و هاآن همكاري و ها دانشگاه
  .است شده استخراج سيويليكا
 مـديريت  ،1مشـتري  با ارتباط مديريت عنوان با تحقيقاتي جريان گونه ده درپژوهش  هايداده
 ،7پزشـكي  اطالعـات  سيستم ،6انساني منابع مديريت ،5شبكه ،4كاوي داده ،3تجاري هوش ،2دانش

  .انددهش بندي دسته 10الكترونيك تجارت و 9مينأت ةزنجير مديريت ،8پرداخت سيستم
 انتشـار،  سـال  نويسنده، نام مقاالت، تعداد عنوان با شده آوري جمع متغيرهاي ركورد هر براي

 در مقالـه  ةشمار به توجه با هادانشگاه نقش و دانشگاهي بين وابستگي موضوع، ،11نويسندگيچند
 .شد گرفته نظر

  .است شده گذاشته نمايش به 1 شكل در وهشپژ اجرايي كامل هايگام
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Customer Relationship Management (CRM) 
2. Knowledge Management (KM) 
3. Business Intelligence (BI) 
4. Data Mining (DM) 
5. Network  
6. Human Resource Management (HRM) 
7. Hospital Information System (HIS) 
8. Payment System 
9. Supply Chain Management (SCM) 
10. Electronic Commerce (EC) 

  .كه در نگارش آن بيش از يك نويسنده فعاليت داشته استاست اي  مقاله منظور از چندنويسندگي.  11
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  پژوهش اجرايي هايگام .1 شكل

 پژوهش هاييافته

  توصيفي تحليل و تجزيه
 خـود  بـه  را مقاالت درصد 86/23 كه اند بوده نويسنده تك مقاله 215 ،شده بررسي مقاله 901 بين از

 بـين  همكـاري مربوط به  هامقاله بيشترين دهد، مي نشان 2شكل  كه طور همان .دنده مي اختصاص
 در توانـد  مـي  كه است توجه قابل ايران در هانويسنده بين همكاري نتيجهدر .است نويسنده سه و دو
 بـيش  همكاري ،شده بررسي مقاالت بين در ،2بر اساس شكل  .باشد داشته بسزايي نقش دانش نشر
 خـود  به را توجهي قابل تعداد نيز )نويسنده تك( همكاري بدون مقاالت و ندارد وجود نويسندهپنج  از

 مشـاهده  تربيش شبكه يك در »همكاري« ،نويسنده تك مقاالت حذف با گرچه .است داده اختصاص
 در يمهمـ  نقش است ممكن ،پركار نامحقق ةشد منتشر مقاالت نويسندگي تك لحا اين اب ،شود مي
 همكـاري  بررسـي پـژوهش   ايـن  هـدف  چـه اگر .)2008 راچـرال،  و هو( كند بازي تحقيقاتي ةجامع

 از .دنشـو  مي دانش انتشار باعث نيز نويسنده تك مقاالت حتي كه است مشخص اما ،بوده نويسندگي
 گـذاري،  اشـتراك  به كسب، ايجاد، ةزمين در هاييفعاليت به توانمي را دانش مديريت فرآيند كه آنجا

 پيـرايش،  پهلـواني، ( كـرد  بنـدي  تقسـيم  دانش ةاشاع و عرضه نمايش، بخشي،اعتبار ذخيره، انتقال،
 دهنــدگان، نمــايش در دســتة تــوان مــي هــم را نويســنده تــك مقــاالت ،)1389 باشــكوه، و عليپــور
 مـورد  داريهتل ةزمين در كه يمشابه ةمقال در .شمرد دانش كنندگانايجاد نوعي به و كنندگان عرضه

 ها از چهار پايگاه اطالعاتي نامبردهآوري دادهجمع

نويسندگي و تحليل هاي همكاريمطالعة مقاالت مرتبط در زمينة شبكه
 افزار پجك ها و نرم شبكه

ها و نماهاي مختلـف از شـبكة ايجادشـده از محققـان بـا      استخراج داده
 هاي ورودي افزار پجك با تغيير داده استفاده از نرم

 افزار پجك ها و اشكال استخراجي از نرم تحليل داده

 ها و پيشنهادها گيري و ارائة محدوديت نتيجه



 1393 تان

 خـود  بـه  
 و اسـت  ه 

 شـده،  جـام    
 در كـه  تي

 

 فنـاوري  
 تعـداد  كـه 
 نشـر  هال
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،6دورة  ،اطالعات 

از بعد و ويسنده
مقـاال مربوط به د
گفتنـي اسـت .ت
بوده نويسندهده

نويسندگ تعداد با

مق انتشار نسبي ش
بـا و اسـت  بوده
گرف نتيجه توان
شد گذاشته ايش

انتشار سال با ت

يك نويسندگي ندگي

1382 1383 1

ناوری    د 
نو تك مقاالت را
تعداد ترينبيشش

دانست ايران در
يازد داريهتل ةين

ب مقاالت تعداد ط

افزايش ،اخير ةه
ب 1387 سال در

مي شده، گرفته
نما به 3شكل  ر

مقاالت تعداد تباط

دو نويسند سه نويسندگي

384 1385 1386

ـــــــــــــ

مقاالت تعداد ن
پژوهش اين در ه
همكاري باالتر 

زمي در مقاله يك

ارتباطنمودار  .2ل

ده طي شده سي
د آن اوج كه نيم
گ نظر در دانش ر
در موضوع اين .

ارتنمودار  .3شكل

س چهار نويسندگي دگي

1387 1388 13

ــــــــــــــ

بيشترين، گرفت ر
حاليكه در؛ اندداده
ميزان ةنشان را ن

ي در نويسنده داد
  .ندبودنفر  5ش 

شكل

بررس مقاالت به ه
كنمي مشاهدها 

نشر براي خصي
است بوده رشد 

ش

پنج نويسند

389 1390 آذر
1391

ـــــ  238

قرار بررسي
د اختصاص

اين توانمي
تعد بيشترين

پژوهش اين
  

توجه با
را اطالعات
شاخ مقاالت
روبه دانش
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 همكـاري  
 عاملـدير 

منزلـة   به 
 .اسـت  ف

 و هـا ـارت 
 ايـن  از ).1

 كـل  از ـي 
 تربيشـ  ـه 
 و فـردي   

 ترتيب ين
 توانايي ه

 دانـش  ي 

  

 كه است ص
 .انـد كـرده 

ر آن ديده 
  ــــــــــــ

كه به يك 

2. Structru

ـــــــــــــــ

دليل هب .پرداخت
مـ چـون،  فـاوتي 
كار سهولت ظور
مختلف مراكز بين
مهـ ةتوسـع  راي 

1391 درويشـي،
نيمـيكمـابيش   ، 

كـه اسـت  طلـب 
سـطح در انـش 
اين به .است ريتي
به ،پژوهشي لمي

گـذاري اشتراك و 

  دگان

مشخص .اندشته
ك بـازي  را باطي
در 2ساختاري ي

ــــــــــــــــــــ
د نويسندگاني است ك

ual Holes 

48%

6%

ـــــــــ ... ات

پر مقاالت ندگان
متف هـاي نقـش 

منظ به ،مختلف ي
ب دانش انتقال و

بـر را آنهـا  زيـرا 
د پـور  علي( كند ي

اسـتادـ   دانشجو
مط ايـن  گوياي د

دا گذاري شتراك
مدير هايشاخه م

عل هايشبكه ي
)1391 درويشي،

  .يابد

نويسند بين كاري

داش را 1درجه ين
ارتبا پل نقش ت

هايسوراخ ت كه
ـــــــــــــــــــ

تعداد ةدهند اقع نشان

17%

اطالعا فناوري وزة

نويسن هاينقش
صـنعت،  در غل
هايسازمان و هان

دانش نشر يانگر
؛هاستسازمان
مند ميتوان قابتي
د نقش ،است آن
شايد و است داده

اش صورت هر در 
تمام در پژوهشي
اجراي در موفقيت
د پور علي( است
يمي خاصي ميت

همك مختلف انواع

بيشتري كه دهد ي
حقيقت در و اندده
اين است مشابه د

ــــــــــــــــــــ
ودر و  متصل هستند
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اهم هادانشگاه و
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را نشان مي گاني
شد افراد بين ترش
مورد با مقايسه ر
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هايي كه به يك نود

)صد
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)صد

)صد

)صد

نهاي همكاري كه

پژوه اين ديگر، ي
نيروهاي با گاهي

د جهاد مختلف ي
ندشد گرفته ظر
ام يك دانش ري
وتدا و هاارزش ها،
نمودار ش كه طور 

به را شده ررسي
تح جنبة شدهشر
پركاربردتر از كي
ةتوسع هايخص
اين در دانش ري

هاسازمانميان  

شكل 

نويسندگشمار  5
بيش ارتباط باعث

درپژوهش  اين 
ــــــــــــــــــــ
ه ت است از تعداد يال
 .ص متصل هستند

درص 48(استاد  - دانشجو 

درص12(محقق-استاد

درص17(استاد-استاد

درص17(دانشجو-انشجو

درص 6(محقق  -دانشجو

بررسي شبك

سوي از
دانشگ ةجامع

هايشركت
نظ در محقق
گذار اشتراك

هشايستگي
ط همان ميان
بر هاينقش

منتش مقاالت
يك ،سازماني
شاخ ارتقاي
گذار اشتراك

مو داخل در
  

  
5 شكل

با دسته اين
جالب ةنكت

ـــــــــــــ
درجه عبارت. 1

خا ةنويسند

دا
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 ارتباطـات  كلي ةزمين دررا  حياتي ةگر نقش فردي هيچپژوهش  اين در كه معنا اين به شود؛ نمي
 قيطر ازدرنهايت  و شودنمي گسسته بزرگ اتصال دو ةدامن ،فرد يك حذف با يعني است،نداشته 

 نوعي به ارتباطاتي ةدامن گرفت نتيجه توانمي رو اين از. شوندمي مرتبطهم  بهديگر  نويسندگان
   .داد تشكيل هاآن از بخشي دو گراف يك توان نمي و است ترپيچيده

 

   نويسندگان بين ارتباطات .5 شكل
  

 سـه  تنها كه شودمي مشاهده ،شده مشخص قرمز پيكان با كه 5 شكل از قسمتي در دقت با
 ديگر ايمقاله در نويسندگانش از يك هيچ و نبوده ارتباطي گراف اين در اصالً كه اندبوده نويسنده

 بـا  او همكـاري  ميـزان  و فـرد  يك مقاالت تعداد پس. اندنداشته ارتباط گراف اين افراد از يكي با
 ده ،فـوق  ارتباطـات  بـه  توجـه  بـا  .دارد همكـاري  گـراف  ايـن  تشكيل در بسزايي نقش ،ديگران
 نشـان  2 جـدول  در مهـم  عامالنمنزلة  به ،داشتند يكديگر با را همكاري بيشترين كه اينويسنده

 تعـداد  متوسـط  ،اسـت  شده استخراج هاپايگاه تمام از اطالعات اين كه جاييآن از .است شده داده
 .است نشده آورده ،شد بيان قبالً كه اطالعاتي نقصان دليل به نويسندگان بعضي دانلود
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 همكاري ميزان لحاظ از برتر ةنويسند ده .2 جدول
تعداد  متوسط مقاالت تعداد نويسندهنام 1كلدرارتباطميزاندرصد رديف

 دانلود

 46/766 163بهروزبيدگليمينايي 97/11 1

 - 69رسولجليلي 07/5 2

 40/1001 45مصطفيسيدجعفري 30/3 3

 63/1016 24مهدينصيري 76/1 4

 - 22حسينفميشعبانعلي 62/1 5

 3/1542 21جمالشهرابي 54/1 6

 835 17پيماناخوان 25/1 7

 71/588 16مرتضيآنالويي 17/1 8

 75/976 16فرهادصمدزادگان 17/1 9

 50/1188 16مهديغضنفري 17/1 10

   02/30  مجموع
  

 درصـد  30 نويسـنده  ده فقـط  پيداسـت،  2 جـدول  در آمـده  دست به مجموع از كه طور همان
 اسـت  نويسندگاني توسط شبكه تقويت ميزان گرنشان اين و اندداده اختصاص خود به را ارتباطات

  .اندداشته بااليي همكاري ميزان كه

   شبكه كاهش
ـ  تـوان مـي  را بـزرگ  هـاي شبكه آنكمك  به كه است ضروري فرآيند يك شبكه كاهش  طـور  هب

 شبكهزير يك به بهتر ديد موجب ،شبكه كاهش .كرد تقسيم تركوچك هايشبكه به سيستماتيك
 ديدگاه دو در شبكه مطالعه، اين در .شود مي سندگينوي همكاري ةشبك ي چونبزرگ هايشبكه در

  .يابدمي كاهش متني و كلي
 .)موضـوع  نظـر  ازبـراي مثـال   (شوند  بندي دسته بايد نودها ابتدا كلي، ديدگاه ايجاد منظور به

 بـا  هـا، دسته اين ارتباط و شوندمي داده نشان نود يك با گيرندمي قرار دسته يك در كه نودهايي
  .دنگذارمي نمايش به را كلي ديدگاه و شده ايجاد ديگر ايدستهزير با ايدستهزير ارتباط به توجه

 چگونـه  كه دهدمي نشاناي  گفته به .دهدمي نشان را نويسندگان ارتباط كلي ديدگاه 6 شكل
 مـرتبط  ،مختلـف  موضوعات در بينشان همكارية واسط هب گوناگون تحقيقاتي موضوع در مقاالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . استمنظور درصد تعداد مقاالتي كه شخص در تأليف آن نقش داشته به كل مقاالت .  1
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 .انـد خـورده  برچسـب  مختلـف  هـاي رنگ با موضوعات ترآسان شناسايي براي هم هاگره .اندشده
 مـرتبط  هـم  بـا  نفـر  يـك  همكاري حداقل ةواسط هب هارشته تربيش ،گوياست شكل كه طورهمان
 كـه  اسـت  ايـن  بيانگر ،كاوي داده و پرداخت سيستمة رشت بين يال وجود عدم براي مثال .اندشده
 ،سـريع  و كلي نگاهي در تصوير اين واقعدر .است نكرده كار هازمينه اين دوي هر در فردي هيچ
 چـه  كـه اين از نمايشـي  ،تصـوير  اين اگرچه .دهدمي ارائه ما به موضوعي ارتباطات از مناسبي ديد

 ،بـراي مثـال   .باشـد  گويـا  بسـيار  تواندمي اما ،دهدنمي را اندداشته ارتباط هم با موضوعات تعداد
 تعـداد  كه امعن اين به ؛دارند را ارتباط ترينبيش »الكترونيك تجارت« و »كاوي داده« پژوهشگران

 نيـز  الكترونيـك  تجارت ةزمين در ،اندنوشته مقاالتي كاوي داده ةزمين در كه نويسندگاني از زيادي
 موضـوع  هر در مقاالت تعداد درصد 3 جدول تر،جامع اتاطالع به دستيابي منظور به .اندكرده كار
 افزار نرمكمك  به تصادفي صورت هب موضوعي گروه هر از اينماينده راستا اين در .دهدمي نشان را

  .درآمد نمايش به 3 جدول در و شد انتخاب
  

  
  موضوعي نظر از ارتباطات كلي ديد .6 شكل
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  مقاالت موضوعي صددر .3 جدول

 درصد  موضوع  فراواني رديف
  فراواني

 فراواني
  تجميعي

 فراواني درصد
  گروه ةنمايند  تجميعي

  مينا پورحيدر 5/2825  72 5/2825  تجاري هوش  72 1
  مهدي بهرامي 7/6302  104 2/3478  مشتري با ارتباط مديريت  32 2
  صابر قرباني 37/8577  516 30/2274  الكترونيك تجارت  412 3
  قاسم رضواني 41/5994  567 3/7417  تأمين ةزنجير مديريت  51 4
  عليرضا معصوم 43/7271  596 2/1277  شبكه  29 5
  سادات سارا تهامي 77/6229  1058 33/8958  كاوي داده  462 6
  عباس بافقي قائمي 79/5304  1084 1/9076  پرداخت سيستم  126 7
  معصومه سيد زهرايي 85/4732  1165 5/9428  انساني منابع مديريت  81 8
  غالمعلي منتظر 95/8180  1306 10/3448  دانش مديريت  141 9
  محمد مقدم كالمرزي 100/000  1363 4/1820  پزشكي اطالعات سيستم  57 10
  00/100  1363  جمع

  
 تمـام  بـا  دسـته  يـك  بيشـتر،  گويـايي  بـراي  آن در كه است كلي ديدگاه همان متني ديدگاه

 رنـگ  سبز هايگره .دهدمي نشان را متني ديدگاه اين 7 شكل .آيددرمي تصوير به هايشگرهزير
 ،ديگر هايرنگ با هايگره كهحالي در اند،كرده كار دانش مديريت موضوع در كه هستند محققاني
 همكاري چگونگي از الگويي ،گرافي چنين حقيقتدر .دهند مي نشان را متفاوتي پژوهشي موضوع
 نشـان  دانـش  قلمـرو  در ،موضـوعات  سـاير  در ديگر محققان با را خاص موضوع يك در محققان

 شـده  بـاز  موضوع دو ارتباط نمايش براي كه است كلي ديدي از قسمتي ديد اين واقعدر .دهد مي
 افـرادي  تمـام  شـود، مي باز متني ديدگاه در دانش مديريت موضوع كه هنگامي ،مثالبراي  .است
 ةزمينـ  بـر  عالوه كه افرادي وشده  گذاشته نمايش به اند، كرده فعاليت دانش مديريت ةزمين در كه

 بـا  انـد  شـده  رشته دو ارتباطية واسط واقعدر و ندداشت فعاليت نيز ديگري ةزمين در دانش مديريت
   .شوندمي ظاهر خود به مربوط دوم ةرشت رنگ

 مـديريت  و مشـتري  بـا  ارتبـاط  مـديريت  ةزمين دو در كه معصومه سيده زهرايي ،براي نمونه
 نويسـندگان  و موضـوع  دو ايـن  بين رابطي ،مختلف ةمقال دو در همكاري با است كرده كار دانش
 مـديريت « موضـوع  از يعضـو  زهرايي معصومه سيده كه آنست از حاكي امر اين .است شده آنها
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 سـاير  در همكـارش  محققـان  بـه  زدن پل براي است كه» مشتري با ارتباط مديريت« و »دانش
 ةرشـت  رنـگ  بـا  جـا اين در معصومه سيده زهرايي .است دهبو حياتي ايگره ،تحقيقاتي موضوعات
  .است شده داده نشان مشتري با ارتباط مديريت يعني ،ديگرش

  

  

  موضوعي نظر از نويسندگان اطبارت متني ديد .7 شكل

  هادانشگاه بين ارتباط
 بين همكاري عالوه هب .شودمي دانش نشر باعث هانويسنده بين همكاري ،شد گفته كه طور همان

 تـوان مـي  يعنـي ؛ شـود مي هادانشگاه بين ارتباط ايجاد باعث ،متفاوت هايدانشگاه در هانويسنده
 اسـت  ارتباطـات  ايـن  ةنتيجدر .دارد ديگر دانشگاه با را همكاري بيشترين دانشگاه كدام داد نشان
 بـا  .شـود مـي  منتشـر  نيـز  هـا دانشـگاه  بين علم و دانش و يافتهتري  گسترده ابعاد دانش نشر كه

 ،اطالعـات  فنـاوري  ةحوز مقاالت كه كرد استنباط توانمي ،دانشگاهي بين مسيرهاي كردن دنبال
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 و علم دانشگاه ،نمونه براي .ادعاست اين از حاكي 8 شكل و گرفتهبردر را ايران هاي دانشگاه اكثر
  .است دهش زمينه اين در هادانشگاه از بسياري ارتباطي پل ايران صنعت

  
  

  
  نويسندگان همكاري ةواسط به دانشگاهي بين همكاري .8 شكل

  
 يها دانشگاه در دانش انتشار موجب نويسندگان همكاري كه دهدمي نشان وضوح هب 8 شكل
 جـدا طور مشخص  به و هستند هاانسان دانش انتشار اصلي ركن ،مسلم طور به. است دهش مختلف
 از اطالعـات  دستيابي از مانع ،دانشگاهي درون صورت هب مقاالت انتشار و چاپ در هادانشگاه بودن
 توانـد مـي  ،مختلف دانشگاهي مراكز از افراد علمي مقاالت انتشار .شودمي دانشگاهي مراكز ساير
ـ  .باشـد  هاآن شكوفايي و رشد و اطالعات جايي هجاب به شاياني كمك  ايـن  كـه  رسـد  مـي  نظـر ه ب

 ارتباطات درصد 9شكل  .دارند نويسنده يك از بيش كه آيدمي دست هب مقاالتياز  بيشتر ارتباطات
 بـراي درك اـراست اين در .است گذاشته نمايش به را شده بررسي مقاالت دانشگاهي برون و درون
 جدول در آنها دانلود دفعات تعداد همراه به ،اند داشته را همكاري بيشترين كه دانشگاهي ده ،تربيش

 .اند شده داده نمايش 4
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 بـه  را بيشتري دانلود دفعات تعداد ،گرفته قرار دهم جايگاه در كه مدرس تربيت دانشگاه اما است،
 مقـاالت  تعـداد  كه اندبوده نيز نويسندگاني 2 جدول اطالعات اساس بر .است داده اختصاص خود
 .اندبوده برخوردار باالتري دانلود درصد از كمتر، همكاري ميزانبا وجود  و اند كرده منتشر تريكم
 .كند بازي دانش انتشار درچشمگير و بزرگي  نقش تواند نمي لزوماً مقاله يك انتشار گفتة ديگر، به

تـري   اخص بسيار مهمكه ش مقاالت به استناد ميزاندر اين پژوهش به جاي شاخص  ضمن آنكه
 .شـد  اسـتفاده  دانلـود  دفعات تعداد از امكان بررسي آن وجود نداشت، هامحدوديت دليل هباست و 
ـ  كه اينست گوياي ،مقاله به استناد دفعات تعداد  سـاير  در اسـت  توانسـته  بارچنـد نظـر   دمـ  ةمقال

   .گيرد قرار استناد و استفاده مورد علمي هاي بررسي

   پيشنهادها و گيري نتيجه
 اخيـر  سال ده در اطالعات فناوري ةحوز در مشترك تأليفات هاي شبكه بررسي مطالعه اين هدف
 و بـود  همكـاري  گـراف  ايجـاد  در باال همكاري با نويسندگان كليدي نقش از حاكي هايافته .بود

 ارتبـاطي  پـل  و مختلف محققان بين دانش انتشار عامل اندتوانسته محققان اين كه دش مشخص
 و دانشـگاهي  از اعم مختلف مراكز ،همكاري اين با و باشند مختلف كاري هايحوزه و موضوعات

   .دهند پيوندهم  به را ...)و ها سازمان ،ها هادارمانند ( دانشگاهي غير
 تعـداد  متوسـط  شـاخص  اهميت از توان نمي ،شده انجام هايبررسي به توجه با ديگر سوي از
ـ  ،اندداشته تحقيقاتي هايدامنه گسترش در كه نقشي و مقاالت دانلود  تنهـا  و گذشـت  سـادگي  هب
 نشر شاخص را خاص ةنويسند يك يا دانشگاه يك در شده منتشر مقاالت تعداد و همكاري ميزان
 بـا  اي نويسـنده  مقاالت دانلود دفعات تعداد ،موارد برخي در كه داد نشان هابررسي .دانست دانش

 .است داشته بيشتري مقاالت تعداد كهبوده  اينويسنده از بيشترچشمگيري  طور هب ،كمتر مقاالت
 حيـاتي  و مهم بسيار موضوعي تواندمي ،آن نوآوري از فارق ،مقاالت كاربردي محتواياي  گفته به

 همكاران و عباسيهاي  يافته در مورد اين .كرد بيشتري توجه آن به مقاالت انتشار در بايد و باشد
  .استشده  مشاهده نيز همكاران و ليو و

 در كامـل  اطالعـات دسترسي نداشتن به  شد، مواجه آن باپژوهش  اين كه هاييمحدوديت از
 بـوده نظـاير آن   و دانلـود  دفعـات  تعداد نقش، نظر، مورد دانشگاه مواردي چون جمله از ،هاپايگاه
 هايشاخص براي سيويليكا اطالعاتي پايگاه از فقطپژوهش پيش رو  در ،دليل همين به كه است

  .است شده استفاده ،دانلود دفعات تعداد و نقش ها،دانشگاه
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 مـديريت  و نشـر  شـاخص منزلـة   بـه  H-index 1 از استفادهپژوهش،  اين هايتالش از يكي
 صـرف  آن از ،شـده  گفتـه  هايپايگاه در اطالعات ايندسترسي نداشتن به  دليل هب كه بود دانش
 دانـش  نشر در است كه شاخص اين از استفاده ديگر نامحقق برايپژوهش  اين پيشنهاد .شد نظر

  .بسيار اهميت دارداساسي بوده و 
 از هـايي گـراف  شـناخت  براي 2مايكروسافت وجوي جست موتور از شد پژوهش تالش اين در
 اسـتفاده  نامـه  شـجره  به مربوط گراف نيز و تأليفيهم مسير استنادي، ةشبك تأليفي،هم هاي شبكه
  .نشد محقق هدف اين ،آن در دلخواه مقاالتي پايگاه كردن وارد امكان عدم دليل هب كه شود

 را مشـابه  حروف موارد بعضي در پجك افزار نرم كه است اين داشت توجه آن به بايد كه اينكته
 ايافزونگـي  چنـين  ايجـاد  ازپـژوهش   ايـن  امـا  شود،مي داده تكرار باعث و داده تشخيص متفاوت

به اين مـورد توجـه    حتماً بايد فارسي متون در مشابهمطالعات  ساير در ولي ،آورد عمله ب جلوگيري
  .شود

 نويسندگي تك افزايش و تركم همكاري تعداد ،شد رو هروب آن باپژوهش  اين كه اينكته ديگر
  .پرداخت امر اين علت به آينده در توان مي كه بود خاص موضوعات بعضي در

  منابع
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