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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1392 زمستان، 2شماره ، ششمسال 

 

   رانیدر ا يت فناوریریو مد يگذار استیپژوهشگران حوزه س یسندگینو ل شبکه همیتحل
  

 2انیاهللا طباطبائ بید حبی، س2ينور ید سروش قاضیس، *1ید روشنیسع

 ی، دانشگاه عالمه طباطبائيت فناوریریکارشناس ارشد مد - 1

  یشگاه عالمه طباطبائدان يت و حسابداریریدانشکده مد یت علمایعضو ه - 2

  دهیچک
از نوع  که ن پژوهشیدر ا. ران استیدر ا يت فناوریریو مد يگذاراستیان پژوهشگران حوزه سیم يهمکار ين الگوییو تب یبررس ،هدف پژوهش حاضر

ل شبکه یم و تحلین حوزه، مبادرت به ترسیمرتبط با ا یو خارج یه داخلینشر 17در  یرانیسندگان اینونوشته شده توسط مقاله  175 یبا بررس است، یسنج علم
در دو سطح کالن  یاجتماع يها ل شبکهیتحل يها با استفاده از شاخص یسندگینو ن شبکه همیا. شده است ین حوزه دانشیان پژوهشگران ایم یسندگینو هم

. قرار گرفته است یمورد بررس ینینابیت بیت، مرکزیو خرد مانند درجه مرکز یسندگینو ، ساختار اجتماعات در شبکه هميبند ب خوشهی، ضریهمچون چگال
. ف استیها ضع ان آنیو ارتباط م د علم بپردازندیکوچک به تول يها ل دارند که به صورت گروهیشتر تماین حوزه بیدهد که پژوهشگران ا یق نشان میج تحقینتا
  .اس دانستیشبکه مستقل از مق یشبکه را نوع  نیتوان ا ین میچنهم

 
  ینینابیت بیت، مرکزی، درجه مرکزیتی، ماژوالریسندگینو ، شبکه همیل شبکه اجتماعیتحل :ها هکلیدواژ

  
  'مقدمهـ 1

ه و است که مورد توج ياچند دهه يده فناوریهرچند پد
 یمستقل یعلم يها، اما رشتهمطالعه پژوهشگران قرار گرفته

ر پژوهش ینظ(ک آن ینزد يهادهیده و پدین پدیکه به مطالعه ا
. ندارند یپردازند در کشور ما قدمت چندانیم) يو نوآور

، یمشخص دانشگاه يها، در قالب رشتهيفناور دهیپد مطالعه
علم و  يگذار استیشتر در رشته سیچه در سطح کالن که ب

 افته و چه در سطح خرد که عمدتاً در رشتهیتبلور  يفناور
دمت ک دهه قیشود، تنها حدود یم دهید يت فناوریریمد

و  يگذاراستیس  ن مدت نسبتاً کوتاه، حوزهیدر ا. 1دارد

                                                
  Spr.Roshany@gmail.com: دار مکاتبات نویسنده عهده *
نخستین بار در کشور در سال  رشته مدیریت فناوري در مقطع کارشناسی ارشد، براي -1

مقطع دکتري آن در همان  1384راه اندازي شد و در سال  در دانشگاه عالمه طباطبائی 1380
در دانشگاه صنعتی شریف به  1384گذاري علم و فناوري در سال دانشگاه و رشته سیاست

در دانشگاه تربیت مدرس تاسیس  1387و در سال  سکسصورت مشترك با دانشگاه سا
  .ردیدگ

جا افتاده  ياج به حوزهیران به تدریدر ا يت فناوریریمد
ن حوزه یاز پژوهشگران فعال در ا ياشده و شبکهل یتبد

 یو بررس ین شبکه اجتماعیکنکاش در ا. شکل گرفته است
-حوزه ن یان پژوهشگران ایم یسندگینوتر ارتباطات همقیدق

ن پژوهشگران را مشخص نموده و یا يرفتار يتواند الگو یم
در خصوص نظام  يارزشمند يهاییف واضح و راهنمایتوص
کشور  يت فناوریریو مد يگذاراستید علم در حوزه سیتول

ق به دنبال ین تحقیگر، ما در ایبه عبارت د. به دست دهد
  .مین حوزه هستیسندگان ایان نویم يهمکار ين الگوییتب
ک شبکه یبه عنوان  یسندگینو ن مقاله، ابتدا شبکه همیدر ا 

رد و سوابق پژوهش و یگیقرار م یمورد بررس یاجتماع
ح یها تشرن نوع شبکهیل ایمورد استفاده در تحل يهاشاخص

 يهالیو تحل یق معرفین تحقیا یشناسسپس روش. گرددیم
حاصل  يشنهادهایج و پین شبکه انجام و نتایا يالزم بر رو

  .ارائه خواهند شد
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  و سوابق پژوهش  ينظر یمبان - 2
منجر به جذب  یل شبکه اجتماعیر تحلیاخ يهادر سال

ان پژوهشگران شده و یدر م ياریبس یپژوهش يها يمند عالقه
بر . ]1-3[کند  یم يها باز از رشته ياریرا در بس یمهم ینقش

از روابط  ییبه الگو ی، عبارت شبکه اجتماع1اساس نظر والنت
از افراد  یا گروهیان افراد و یها متیا حمایدوستانه، ارتباطات 

 .]4[کند یاشاره م یک نظام اجتماعیدر درون 

 یاجتماع يها از شبکه ی، دسته مهمیسندگیهم نو يهاشبکه
 يها ين ساختار همکارییتع يبرا ياهستند و به طور گسترده

. ]5[ روندیپژوهشگران به کار م يت فردیو موقع یعلم
سندگان در یان نویم ين جلوه همکاریتر ی، رسمیسندگینو هم
بوده که عبارت است از مشارکت دو  یعلم يهاد پژوهشیتول

د یک اثر، که منجر به تولید یسنده در تولیا چند نوی
سه با یدر مقا يت باالتریفیت و کیبا کم یعلم يبروندادها

د، ینماید و منتشر میرا تول ياثر ییک فرد به تنهایکه  یزمان
 يهابه مثابه شبکه یستن به جوامع علمینگر. ]6[شود  یم

تواند به درك بهتر رفتارها و ی، میسندگینو و هم يکار هم
ر یو سا(گذاران  استین جوامع کمک کند و سیروابط در ا

 يق رفتارهایو تشو ییرا در شناسا یهر جامعه علم) گرانیباز
  .رساند ياریتر  اثربخش

ا یمشترك  يها از گره ی، نگاشتیسندگینو شبکه همک ی
. است یک اجتماع پژوهشیسندگان درون یان نویارتباطات م

شود که  یگر متصل هستند و فرض میکدیسنده به ینودو هم
گر ارتباط یکدیاند، با را نوشته يا ها قبالً با هم مقاله اگر آن

جر به من یهائ ن شبکهین چنیا يمطالعه بر رو. دارند یعلم
جوامع  یاز درون ساختار اجتماع یهائنگرش يریگ شکل

دهند ین مطالعات نشان میگر، اید یانیبه ب. شودیم یپژوهش
ند ارتباطات در شبکه یسندگان همکار در فرآیکه کدام نو

 يکه بر رو ین مطالعه تجربینخست. هستند ينقش مرکز يدارا
 2لگرامیرفته است، در اثر میصورت پذ یاجتماع يهاشبکه

 يها شبکه ين مطالعه ثبت شده بر رویاول. ده استیثبت گرد
نسبت داد به  یاضیتوان به اجتماعات ر یرا م یسندگینو هم

                                                
1- Valent 
2- Milgram 

فاصله  یعنی، 3عدد اردوس 1969ل که در سال ین دلیا
 اندنسبت داده 4دان مشهور پائول اردوسیاضیر ، را بهيهمکار

]7[.   
وار است که روابط ن فرض استیبر ا یل شبکه اجتماعیتحل

ح یک گراف تشریق یتواند از طریم یان کنشگران اجتماعیم
 يها الیدهنده کنشگران جامعه و گراف نشان يهاگره. شود

دهنده جه نشانیها و در نتگراف متصل کننده جفت گره
 يبصر يها شینما ن گونهیا. ها است آن یتعامالت اجتماع

ه گراف را به کار یند نظرسازد تا بتوان یپژوهشگران را قادر م
ن گونه یل ایتحل ،هین نظریبدون استفاده از ا رایزببندند 

باشد، اد یها زکه تعداد داده يارتباطات خصوصاً در موارد
ت یل موقعیو تحل ییشناسا يبرا. ]8[ ار دشوار استیبس
 يها ل شبکهین تحلیرگذار و همچنیو تأث يسندگان مرکزینو
نگر و  کرد کلیرو: عمده وجود داردکرد یدو رو یسندگینو هم
نگر به دنبال  کرد کلیرو. کنشگران يفرد يهایژگیکرد ویرو

به طور کامل است،  یک شبکه اجتماعی يهایژگیح ویتشر
، متوسط فاصله 5همچون قطر گراف یهائ مثال شاخص يبرا

. 10و ساختار اجتماعات 9ها، خوشه8ها،دسته7، تعداد اجزا6گره
ل یتحل يکنشگران در جستجو يفرد يهایژگیکرد ویرو
مثال،  ياست، برا یاجتماع يهاکنشگران شبکه يهایژگیو

 .]5[ها در خوشه ت آنیت کنشگران، فاصله و موقعیموقع

با عنوان  ياریک شبکه معموالً با معیک کنشگر در یت یموقع
ک یت یاز مرکز یگوناگون يرهایتفس. شودیان میب 11تیمرکز

ن یمختلف صورت گرفته است و همچن سندگانیگره توسط نو
ک گره درون یت یسنجش مرکز يبرا یمختلف يکردهایرو

را  یت، کنشگرانیمرکز يارهایمع. ]5[ ک شبکه وجود داردی
که  یهائ درون شبکه دارند و آن يادیز يت ساختاریکه اهم

شده دارند،  يه سازیو شب یدر رفتار جهان واقع يدیکل ینقش
ت یسنجش مرکز يهاارین معیتر مهم. ]9[ کندیم ییرا شناسا

                                                
3- Erdos number 
4- Paul Erdos 
5- Graph diameter 
6- Mean Node Distance  
7- Number of components 
8- Cliques 
9- Clusters 
10- Community structure 
11- Centrality 
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ن موضوع یا گرانیکه ب ،1"یکیت نزدیمرکز": اند از عبارت
 يها ک گره به طور متوسط تا چقدر به همه گرهیاست که 

گر یبه عبارت د. ]5[ ک استیگر در شبکه مورد نظر نزدید
ن یانگیک گره برابر است با معکوس می یکیت نزدیمرکز
، که "2ینینابیت بیمرکز". ]10[و گره ن دیر بین مسیتر کوتاه

ر ین مسیتر است که آن گره در کوتاه یکننده تعداد دفعات انیب
 يدارا يها گره. ردیگیگر در شبکه قرار مید ان هر دو گرهیم
کنند که از یفا میدر اتصال شبکه ا یت باال نقش مهمینیب

در شبکه برخوردار بوده و در گردش  يمرکز یگاهیجا
ت یمرکز. ]11[کنند  یفا میمهم ا یر شبکه نقشاطالعات د

. شود یت افراد در شبکه محاسبه میبر اساس موقع ینینابیب
ن تعداد ینابیاست که ب ینینابیت بین مرکزیتر شیب يدارا يفرد

در  ینینابیت بیمرکز. ردیگر قرار بگید يهااز گره يادیز
ر مثال اگ يبرا. نشان دهنده ارزش گره است یعلم يها نقشه

ن یر مرتبط باشد، ایان دو خوشه غیم یارتباط یپل ،گرهک ی
است  ینینابیت بیاز مرکز ییار باالیارزش بس يگره دارا

 يها ن نوع شاخصیتر از ساده یکی، 3"ت درجهیمرکز".]12[
ت است که ارزش هر گره با شمارش تعداد یمرکز
ها و  الین شاخص بر اساس یا. دیآیگانش به دست میهمسا
شود  یها م گر گرهیکه موجب اتصال آن گره با د یهائ الیوزن 

  . ]12[د یآیبه دست م
، یاجتماع يها ل شبکهیگر از موضوعات مطرح در تحلید یکی
، بر یموجود در شبکه اجتماع 4"ساختار اجتماعات"افتن ی

ک شبکه ی. باشدیافراد درون شبکه م يهااساس شباهت
 یعیکه به صورت طب دارد "ساختار اجتماع" یهنگام یاجتماع

ها  م شده باشد که در درون گرهیها تقساز گره یهائبه گروه
ها ارتباط تنک وجود داشته ن گروهیارتباطات متراکم و ماب

ارائه شده، اما  یتیماژوالر يبرا یمتفاوت يها تمیالگور. باشد
 2004در سال  5ومنیپر کاربرد توسط ن يها تمیاز الگور یکی

را به عنوان شرط  Q یتیار ماژوالریمع ارائه شده است که
ن اساس یبر ا .ردیپذیتم ساختار اجتماع میالگور یانتهائ

                                                
1- Closeness Centrality 
2- Betweeness Centrality 
3- Degree Centrality 
4- Community structure 
5- Newman 

ک شبکه به یکند که چگونه یح میساختار اجتماع، تشر
  . ]13[شود یم میر شبکه تقسیز يتعداد

 یسندگیهم نو يهاشبکه یدر حوزه بررس ياریمطالعات بس
توسط  یعلم يها يساختار همکار ییبه منظور شناسا

مختلف دانش انجام شده  يهاسندگان مختلف و در حوزهینو
در مقاله خود تحت  6نگ و ژوویمثال د يبرا. ]14-16[ است

ن و با استفاده یو اطالعات در چ يعنوان نگاشت علوم کتابدار
در  یه اصلینشر 18 یبه بررس یسندگینو هم ل شبکهیاز تحل

مطالعه با استفاده از ن یها در ا آن. ن رشته پرداختندیا
 یکل يهایژگیل ساختار و ویکالن و خرد به تحل يها شاخص

ن عملکرد ین رشته پرداخته و همچنیا یسندگینوشبکه هم
 يهاسندگان مختلف را با استفاده از شاخصینو يفرد

 .]17[ سه قرار دادندیو مقا یت مورد بررسیمرکز

ل یاز تحل و همکارانش، در مطالعه خود با استفاده 7گانز
کتاب  يها سنده در حوزهینو 1129 یاجتماع يها  شبکه
را مورد  یو اطالع سنج ی، وب سنجی، علم سنجیسنج
ن ییت به تعیمرکز يهاقرار داده و بر اساس شاخص یبررس

 .]18[ اندها پرداختهن حوزهیا يدیسندگان کلینو
 ي، در پژوهش خود با عنوان الگوها8لونیگهام و دیکان
 یسندگینو ي، الگوهایاطالعات يهاستمیدر س یسندگینو

 یمورد بررس یاطالعات يهاستمیژورنال س 5چندگانه را در 
سندگان را یع سهم نوین پژوهش، توزیها در ا آن. قرار دادند

 ین به بررسیقرار داده و همچن یدر هر مقاله مورد بررس
 يها میت یتیب جنسیر نسبت زنان و مردان، ترکینظ يموارد
ان ین روابط مشترك مین حوزه و همچنیا یقاتیتحق

متفاوت  ییایدر مناطق جغراف یسازمان يها یوابستگ
  . ]14[ اند پرداخته

در  یسندگینو و همکارانش، در مقاله خود با عنوان هم 9آکدو
ن مقاالت منتشر یاز نخست یکیت که یریمطالعات سازمان و مد

ت یریه مددر رشت یاجتماع يها ل شبکهیشده در حوزه تحل
نس یگاه وب آو سایه شده در پایه نماینشر 10 یاست به بررس

به  2002تا  1980ها  در خالل سال يآ. یس. اس. و اس
پژوهشگران بر اساس  یسندگیشبکه هم نو یبررس

                                                
6- Ding & Zhu 
7 Guns  
8 Cunningham & Dillon 
9 Acedo  
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ج ینتا. پرداختند یسندگیل شبکه هم نویتحل يها شاخص
ن یبدر  ياندهیفزال یدهد که تما یها نشان م ق آنیتحق
. گر وجود داردیکدیبا  يدگان مختلف به منظور همکارسنینو
از  ین مطالعه نشان دادند که گروه بزرگین در ایها همچن آن
 يادیز یسندگینو ت باال و تعداد همیسندگان با درجه مرکزینو

چ یز هیسندگان نیاز نو يدر مرکز شبکه وجود دارند و تعداد
  . ]19[ شبکه ندارند يو مرکز یبا گروه اصل یارتباط
زاده و خدا دوست، در مقاله خود با عنوان ابعاد شبکه حسن

شبکه  يران در حوزه نانوفناوریا یالملل نیب یسندگینو هم
ران را بر یا ينانوفناور پژوهشگران یالملل نیب یسندگینو هم

مورد ... ها و کشورها و قاره یسندگیهمنو یحسب فرآوان
دهد  یها نشان مقات آنیج تحقینتا. اند قرار داده یبررس

کشور  44با  يفعال در حوزه نانوفناور یرانیپژوهشگران ا
ن تعداد مدارك هم یشتریداشته و ب یسندگینو هم یخارج

ج یبر اساس نتا. اندف را با قاره اروپا و کشور کانادا داشتهیتال
 یهمجوار ارتباط يبا کشورها یرانیها پژوهشگران اق آنیتحق

باال  ینینابیت بیل داشتن مرکزیه دلنداشته و کشور کانادا ب
ران داشته یکشور ا ين اثر را بر پژوهشگران نانوفناوریشتریب

در مقاله خود با  يو نوروز یحسن زاده، بقائ. ]20[ است
در طول  ISIمجالت  یرانیدر مقاالت ا یفیعنوان هم تال

زان استنادات به یو رابطه آن با م 2005تا  1389 يها سال
. اند کرده یرا بررس یرانیسندگان اینو يهمکار زانیمقاالت م

درصد مقاالت  2/88دهدکه یها نشان م قات آنیج تحقینتا
ها  ن آنیهمچن. اندسنده همکار بودهینو ينوشته شده دارا

زان استناد به یسنده همکار و مین وجود نویاند که ب جه گرفتهینت
   .]21[ م و معنادار وجود داردیمستق یمقاالت، همبستگ

 يها دهد که شبکهین نشان میشیپ يهاپژوهش یبررس
ت و یریمقاالت منتشر شده در حوزه مد یسندگینو هم

علم و  يگذار استیو س يت فناوریریخصوصاً حوزه مد
ن یبر هم. قرار نگرفته است یچندان مورد بررس يفناور

 یعلم يها يهمکار ییاساس پژوهش حاضر به منظور شناسا
ران یدر ا يت فناوریریو مد يگذارستایپژوهشگران حوزه س

 یاجتماع يها ل شبکهیتحل يها با استفاده از شاخص
  . پردازد یم

  روش پژوهش - 3
بوده و در آن از روش  یسنج پژوهش حاضر از نوع علم

 یسندگینو شبکه هم یبررس يبرا یل شبکه اجتماعیتحل
 175جامعه پژوهش حاضر از . مقاالت استفاده شده است

 یه تخصصینشر 3در  1392-1387 يها سال یطمقاله که 
و  يت فناوریریمرتبط با حوزه مد یرانیا یپژوهش -یعلم

مرتبط  ISIه ینشر 14ن یو همچن يعلم و فناور يگذار استیس
 يها داده يگردآور يبرا. شود یل مین حوزه، تشکیبا ا

و بر  یداخل یپژوهش -یان مجالت علمیپژوهش ابتدا از م
، )STP( ياست علم و فناوریه سینشر 3 اساس نظر خبرگان،

ت یریه مدیو نشر) TDM( يت توسعه فناوریریه مدینشر
ن حوزه انتخاب یا یات تخصصیبه عنوان نشر) IM( ينوآور

ات و ین نشریا يها تیسا از از وبیمورد ن يهاد و دادهیگرد
به منظور . دیها استخراج گردچاپ شده آن يهاا نسخهی

ه برتر ینشر 10، به ISIات یاز نشریرد نمو يهااستخراج داده
در سال ]22[ 1نتون و تونگپاپانلیبر اساس آنچه ل(ن حوزه یا

ن به منظور ید و همچنیمراجعه گرد) اند مشخص نموده 2004
ن حوزه یگر از ده نفر از خبرگان ایات دیپوشش نشر

را که در ارتباط با  يگریات دیبه عمل آمد تا نشر ینظرسنج
ن اساس قرار گرفت یفرض بر ا. کنند یند معرفن حوزه هستیا

ه اشاره کنند آن یک نشریشتر از دو نفر از خبرگان به یکه اگر ب
ه انتخاب ینشر 4ات فوق اضافه گردد که یست نشریه به لینشر

مورد  يهاداده يجمع آور يبرا. ست فوق اضافه شدندیو به ل
از  ISIر ه شده دینما یرانیسندگان ایاز در مورد مقاالت نوین

و با استفاده از  web of knowledge یگاه اطالعاتیپا
ا وب یو ) (WOS(نسیشرفته در وب آو سایپ يجستجو

 يجستجو يبرا. 2استفاده شد) ت مجالت مورد نظریسا
 Addressلد یگاه در فین پایدر ا یرانیسندگان ایمقاالت نو

 نام publication Nameلد یقرار داده شد و در ف Iranعبارت 
محدود کردن زمان انتشار . قرار داده شد یات مورد بررسینشر

مورد  2013ان ماه اکتبر سال یافت و تا پایر ییها تغ به همه سال

                                                
1- Linton and Thongpapanl 
2- www.webofknowledge.com 
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 یرانیپژوهشگران ا یدات علمیه تولیقرار گرفت و کل یبررس
مقاالت . شد یابیباز يت فناوریریو مد يگذاراستیحوزه س

تبط موجود در مر یفارس یه تخصصینشر 3ارائه شده در 
مصوب وزارت علوم،  یپژوهش-یات علمیست نشریل

نتون و یل ارائه شده توسط ISIه ینشر 10و  يقات و فناوریتحق
 4د و مقاالت ارائه شده در یگرد يتمام شمارتونگپاپانل 

ه ارائه شده توسط خبرگان از نظر ارتباط با حوزه توسط ینشر
 1جدول . قرار گرفت ینفر از متخصصان مورد بررس 5

  .دهدیگاه داده را نشان میات مورد استفاده در ساخت پاینشر
 MySQLاز، با استفاده از یمورد ن يهاداده يآور پس از جمع

گاه یک پای MySQL. دیگاه داده گردیمبادرت به ساخت پا
، جستجو، مرتب يره سازیامکان ذخاست که  ياداده رابطه

 يمصورساز يبرا .دکنیها را فراهم مداده یابیکردن و باز
ن انجام یپژوهشگران و همچن یسندگینو گراف مربوط به هم

که  1تونیپا یسیپت نویاز از زبان اسکریمورد ن يهالیتحل
و به  است مفسر  و ءگرایش  ،سطح باال  همه منظوره،زبان   کی

. دیار همگان قرار دارد استفاده گردیدر اخت 2صورت متن باز
 يبرا يافزار ج نرمیک پکیکه  3I-graphن از کتابخانه یهمچن

ها است ها در ارتباط با گرافلیتحل یم گراف و برخیترس
منبع  يمناسب برا ین کتابخانه به عنوان منبعیا. دیاستفاده گرد

 يجاد و مصورسازیاز به منظور اید نمور يهاتمیو الگور 4کدها
 . باشد یمربوط م يهالین انجام تحلیگراف و همچن

پژوهشگران در دو  یسندگینو در پژوهش حاضر، شبکه هم
. قرار گرفته است یسطح کالن و خرد مورد بررس

ها  شبکه یکل يها یژگیو یکالن به بررس يها شاخص
اد یار زیها بس ل شبکهیها در تحل گونه شاخص نیا. پردازند یم

، 5يبند ب خوشهیضر ین پژوهش تنها به بررسیهستند اما در ا
 8یتیو ماژوالر 7شبکه) یچگال(، تراکم6ن درجاتیانگیم

 يها ل گرهیبه تما يبند ب خوشهیضر. پرداخته شده است
                                                
1- Python-www.python.org  
2- Open source 
3- http://igraph.sourceforge.net 
4- Source code 
5- Clustering coefficient 
6- Average degree 
7- Network Density 
8- Modularity 

گر یکدیمختلف با  يها ل خوشهیموجود در شبکه به تشک
ها در ر شبکهشتیدهند که در ب یشواهد نشان م. اشاره دارد

ل به یها متما ، گرهیاجتماع يها و خصوصاً شبکه یواقع يایدن
از روابط  ییتر با تراکم نسبتاً باال محکم یهائگره جاد گروهیا

دارد که  ییها الین درجات اشاره به تعداد یانگیم. ]23[ هستند
ن یانگین شاخص با گرفتن میا. شوند یک گره وارد میبه 

دهد که درجه شبکه چقدر  یها نشان م ک از گرهیدرجات هر 
  .]24[ است

موجود در شبکه به تعداد  يهاالیتراکم شبکه به نسبت تعداد 
ن صفر و یب يکند که همواره مقداریممکن اشاره م يهاالی
در  یالیچ یدهد که هیتراکم برابر با صفر نشان م. ک داردی

ن ییپاار یوجود نداشته و انسجام شبکه بس یشبکه مورد بررس
 يها ک از گرهیدهد که هر یک نشان میتراکم معادل . است

انگر یگر متصل بوده که بید يها گره یموجود در شبکه به تمام
اد شبکه مذکور است یها و انسجام ز ان گرهیاد میاتصال ز

ا گراف یساختار شبکه و  يبرا يا سنجه یتیماژوالر. ]24[
ک شبکه یم یسقدرت تق يریگ اندازه ين شاخص برایا. است

ز یا اجتماعات نیها  ها، خوشه که گروه(ماژول  يبه تعداد
  .]25[ اشاره دارد) شود یخوانده م

موجود  يهاک از گرهیها، عملکرد هر ن شاخصیعالوه بر ا
قرار  یخرد مورد بررس يهاز با استفاده از شاخصیدر شبکه ن

. ها هستندن شاخصیت از جمله ایمرکز يهاشاخص. گرفت
مورد سنجش قرار  ینینابیت بیمرکز ن اساس شاخصیهمبر 

   .گرفت
ل یومن، مبادرت به تحلیتم نین با استفاده از الگوریهمچن

در   .ر اجتماعات شبکه حاضر شده استیساختار اجتماع و ز
 ين قسمت تالش شده است تا از شاخص تراکم برایا

هر  يدر مرحله بعد. هر ماژول استفاده شود یمحاسبه چگال
ک گره در نظر گرفته شده و از شاخص یاژول به عنوان م

د تا مشخص شود که ارزش یاستفاده گرد ینینابیت بیمرکز
شتر است و در مرکز شبکه قرار یها به ماژولیکدام ماژول از بق

 .   گرفته است
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  قیگاه داده تحقیات مورد استفاده در پایفهرست نشر )1جدول 
 فیرد هینشر  رش شدهیمقاالت پذ تعداد  انتخاب رجعم

]22[ 2 Technovation 1 
]22[  1 Research Policy 2 

]22[  1 International journal of technology management 3 
]22[  4 Technological forecasting and social change 4 
]22[  0 R&D Management 5 

]22[  2 IEEE Transactions on Engineering management 6 
]22[  0 Research Technology management 7 

]22[  0 Journal of product innovation management 8 
]22[  0 Journal of engineering & technology Management 9 
]22[  0 Technology analysis and strategic management 10  

 Journal of technology Transfer 11 1  نظر خبرگان
 Technological & Economic Development of Economy 12 4  نظر خبرگان

 Journal of intellectual property Right 13 3  نظر خبرگان
 Science and Public policy 14 4  نظر خبرگان
 JSTP  (in Persian)  15 135  وزارت علوم

 Innovation management (in Persian) 16 12  وزارت علوم
 Technology Development Management (in Persian) 17 6  وزارت علوم

   
  جینتا - 4

ت و یریمدپژوهشگران حوزه  یسندگینو ، شبکه هم1شکل 
در شکل مذکور . دهدیران را نشان میا يفناور يگذار استیس

موجود دو گره  يها الیسنده و یک نویهر گره نشان دهنده 
به . گر استیکدیسنده با یدو نوآن  یسندگینو دهنده همنشان

گر یکدیال به یک یکه توسط  يا سندهیگر دو نویعبارت د
در مقاالت مورد  یفیتأل ک همی ياند حداقل دارا متصل شده

ها بر اساس تعداد مقاالت هر فرد  اندازه گره. اندبوده یبررس
معادل با  ین اساس هر مقاله وزنیبر ا. نشان داده شده است

با شمارش . را به خود اختصاص داده است 5 یمقدار فرض
وزن هر گره  5ن مقدار در عدد یمقاالت هر فرد و ضرب ا

ت یدهنده درجه مرکز اندازه هر گره نشان. محاسبه شده است
ز بر یها ن الیاندازه . آن گره است یسندگیا تعداد هم نوی

بر . سندگان نشان داده شده استینو یفیتأل اساس تعداد هم
 یفرض شده و وزن یفیتأل ک همیال معادل یکه هر ن اساس یا

اگر . ک را به خود اختصاص داده استی یمعادل عدد فرض

گر داشته باشند وزن یکدیبا  یفیتأل ک همیش از یسنده بیدو نو
شود یاضافه م یفیتأل هر هم يک واحد برایزان یال به مین یا

ه شده ک نوشتیش از یب يها یفیتأل ها تعداد همالی يو بر رو
گره و  238از  یمقاالت مورد بررس یسندگینو شبکه هم. است
  .ل شده استیال تشکی 436

پژوهشگران  یسندگینو ز شبکه همین 2ن در شکل یهمچن
ک مقاالت یبه تفک يت فناوریریو مد يگذار استیحوزه س

نس یگاه وب آو سایه شده در پایچاپ شده در مجالت نما
ل یال تشکی 43گره و  39ز شبکه فوق ا. نشان داده شده است

ها بر اساس تعداد مقاالت هر فرد نشان اندازه گره. شده است
% 16شود، تنها حدود یده میطور که د همان. داده شده است

 یمقاالت یالملل نین حوزه در مجالت معتبر بیسندگان ایاز نو
ن یسندگان ایان نویها ميکل همکار% 10اند و تنها منتشر کرده
 . ن دسته از مقاالت شکل گرفته استینه نگارش ایمحوزه در ز
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  )همه مقاالت مرتبط(ران یا يت فناوریریو مد يگذار استیپژوهشگران حوزه س یسندگینو شبکه هم) 1 شکل
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ن دسته از مقاالت نسبت به کل مقاالت یکم ا تعدادبه خاطر 
ن یت ایهرچند ممکن است ادعا شود که اهم( یمورد بررس

اد در یز یختگیگس ن از همی، همچن)ر بوده استشتیمقاالت ب
 یالملل نیمنجر به انتشارات در مجالت معتبر ب يها يکار هم

ک یها اطالق ين همکاریتوان به ا یکه به زحمت م يبه نحو(
کل مقاالت  يق حاضر بر رویتحق يها لی، تحل)شبکه نمود

 یو خارج یان مقاالت داخلیم یانجام شده و تفاوت) 1شکل (
 یالملل نیمقاالت منتشره در مجالت ب یعنیم یا ئل نشدهقا
مورد ) 1شکل (از کل مقاالت  یتنها به عنوان جزئ) 2شکل (

انسجام شبکه مورد مطالعه  یبررس يبرا .اندتوجه قرار گرفته
ب ی، ضر)یچگال(همچون تراکم یهائ، از شاخص)1شکل (

سجام توان گفت انیم. دشاستفاده  یتیو ماژوالر يخوشه بند
ها به است که منجر به اتصال گره یروابط مجموعه ،شبکه

شاخص . داردیباز م یختگیگر شده و شبکه را از گسیکدی
موجود در شبکه بر  يهاالیم یکه از تقس) یچگال(تراکم 

 يهااز شاخص یکید یآیممکن به دست م يهاالیتعداد کل 
شبکه  یچگال. زان انسجام شبکه استیم یبررس يمناسب برا
دهد  یدست آمده که نشان م به 008/0برابر با  یمورد بررس

به عبارت بهتر . برخوردار است ینییشبکه حاضر از انسجام پا
درصد از کل روابط ممکن، در شبکه مذکور به وجود  8/0تنها 

 یشبکه مورد بررس يبند ب خوشهیشاخص ضر. آمده است
 ياعضا يباالل نسبتاً یاست که نشان دهنده تما 856/0معادل 

به . مختلف است) اجتماعات(يها ل خوشهیشبکه به تشک
سنده یسنده به طور جداگانه با نویگر اگر دو نویعبارت د

درصد دو  6/85نوشته باشند، به احتمال  یمقاله مشترک یسوم
خواهند  یسندگینو گر همیکدیز با ینده نیسنده اول در آینو

  .داشت
عملکرد  یبررس ،پژوهشن یصورت گرفته در ا يهالیاز تحل

و  يگذاراستیفعال در حوزه س یرانیپژوهشگران ا يفرد
بر  سندهیعملکرد هر نو ،ن اساسیبر ا. است يت فناوریریمد

ت یدرجه مرکز و شاخص ینینابیت بیمرکز اساس شاخص
ها ن شاخصیسنده برتر بر اساس اینو 10قرارگرفته و  یبررس
  .نداشده یمعرف 3و  2و در جدول  یبررس

ت که یمرکز يسنده برتر شبکه بر اساس شاخص درجهینو 10
با  یسندگینوسندگان مختلف به همیل نویزان تمایبر اساس م

. است ارائه شده 2د در جدول یآیسندگان به دست میر نویسا
سنده یان دو نویم يها الین شاخص با محاسبه تعداد یا

  .کند یم يندبسندگان مختلف را رتبهیها نومختلف و وزن آن
ن شکل یدر ا. نشان داده شده است 3ن شاخص در شکل یا

با  یسندگان اصلیاز رنگ قرمز و نو یفیط يسندگان بر روینو
 یسندگان اصلیاندازه گره نو. اندرنگ زرد مشخص شده

  .سندگان حذف شده استیر نوینام سابزرگتر شده و 
بر  ،یسنده برتر شبکه مورد بررسینوده  یاسام، 3در جدول 

. ارائه شده است) BC( ینینابیت بیاساس شاخص مرکز
ت افراد در شبکه یکه بر اساس موقع ینینابیت بیشاخص مرکز

 ینینابیت بین مرکزیتر شیب يرا که دارا يشود، فردیمحاسبه م
گر قرار گرفته نشان ید يهااز گره يادین تعداد زیاست و ب

  . دهد یم
  

بر اساس شاخص درجه  سندگان شبکهینو يرتبه بند )2جدول 
  تیمرکز

  تیدرجه مرکز  سندهینام نو  رتبه
  22  ينور ید سپهر قاضیس  1
  19  انیاهللا طباطبائ بید حبیس  2
  12  زاده یمحمد نق  3
  11  يد کامران باقریس  4
  11  یار بامداد صوفیجهان  4
  10  يگودرز يمهد  6
  10  یاسیال يمهد  6
  9  رومندیپوراندخت ن  8
 8  ینیحس یاهللا حاجحجت  9
  8 یمحمد رضا آراست  9
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  )نسیگاه وب آو سایه شده در پایفقط مقاالت نما( يت فناوریریو مد يگذار استیپژوهشگران حوزه س یسندگینو شبکه هم )2 شکل

  

  
  ک رنگیت و به تفکیبر اساس شاخص درجه مرکز یسندگینو ساختار شبکه هم )3 شکل
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ت یبر اساس شاخص مرکزسندگان شبکه ینو يبند رتبه) 3 جدول
  ینینابیب

  ینینابیت بیزان مرکزیم  سندهینام نو  رتبه 
  3070  ينور ید سپهر قاضیس  1
  1447  ینیحس یحجت اهللا حاج  2
  1243 انیب اهللا طباطبائید حبیس  3
  1074 ينور ید سروش قاضیس  4
 819  يد کامران باقریس  5
  641  یفاطمه ثقف  6
  552   یاسیال يمهد  7
  512  ید اعرابد محمیس  8
  416  فرد يتقو یمحمد تق  9

  375  یار بامداد صوفیجهان  10
  

نشان دهنده ارزش گره  یعلم يهادر نقشه ینینابیت بیمرکز
ک گره در یاست که  یانگر تعداد دفعاتین شاخص بیا. است
. ردیگ یگر در شبکه قرار میان هر دو گره دیر مین مسیتر کوتاه
ان یدر اتصال م یاال نقش مهمب ینینابیبا شاخص ب يهاگره
در  یگاه مهمیکنند و از جا یم يموجود در شبکه باز يهاگره

ز یشبکه برخوردار هستند و در گردش اطالعات در شبکه ن
  .  بر عهده دارند ینقش مهم

سندگان مختلف را بر اساس شاخص ینو يبند رتبه 4شکل 
طور که جدول فوق  همان. دهدینشان م ینینابیت بیمرکز

سنده اول با ین چند نویب يادیار زیز بسیدهد تماینشان م
که  يا سندهی، ده نو4در شکل. سندگان وجود داردیگر نوید

را دارند، با رنگ زرد و  ینینابیت بیزان مرکزین میباالتر
سندگان با رنگ یگر نویاند و دتر مشخص شده بزرگ يا اندازه
بر اساس . ستها حذف شده ا اند و نام آنقرار گرفته یصورت

دهند و در یگره مقدار صفر را نشان م 279ن شاخص تعداد یا
ن یا. نشان داده شده است یر فوق با رنگ صورتیتصو

سندگان حوزه مورد یدرصد نو 85دهد که  یموضوع نشان م
ن شبکه ندارند یسندگان ایر نویبا سا یارتباط مستحکم یبررس

گر ید ياز سو. ندینما یدر شبکه عمل م يارهیو به صورت جز
گر ارتباط یکدیها هستند که با  سندهیدرصد از نو 15تنها 

ند و موجب ینمایفا میرا در شبکه ا يداشته و نقش ارزشمند
ها و گردش اطالعات در شبکه  ان گرهیل ارتباط میتسه

 .شوند یم
 یمورد بررس یسندگینو تر شبکه همقیعم یبررس يبرا
ز مورد ین شبکه را نیر اتوان ساختار اجتماعات موجود د یم

 یتیل از شاخص ماژوالرین تحلیا يبرا. قرار داد یبررس
ها گفته از گره يابه مجموعه یتیماژوالر. استفاده شده است

ا یم و یال مستقیک یق یشود که در آن هر گره از طریم
 يها افتهی. شودیگر متصل مید ياها به گرهالیاز  يارهیزنج
مقاالت مورد  یسندگیکه شبکه هم نودهند یق نشان میتحق

ن یدر ا. ل شده استیتشک) ا اجتماعی(ماژول  79از  یبررس
 يها ن قرار گرفته است که اگر تعداد گرهیق، فرض بر ایتحق

. ردیقرار نگ یگره بود، مورد بررس 8ک ماژول کمتر از ی
شبکه مورد  یماژول اصل 9اطالعات مربوط به  4جدول 

 ین افراد شاخص که نقش مهمیهمچن. ددهیمطالعه را نشان م
. و انسجام ماژول مذکور دارند ارائه شده است يریگ در شکل

 ینینابیت بیافراد شاخص هر ماژول بر اساس شاخص مرکز
باال،  ینینابین افراد به علت دارا بودن شاخص بیا. اند ذکر شده

و معموالً اتصال (ماژول خود  يها مهم در اتصال گره ینقش
و انتقال اطالعات در شبکه ) ها ر ماژولیژول خود با ساان مایم
تعداد افراد شاخص در هر ماژول بر  یمعرف يمبنا. کنند یفا میا

هر ماژول و گرد  يها اساس محاسبه ده درصد تعداد گره
مثال  يبرا. کردن اعداد به دست آمده به سمت باال بوده است

سنده به ینو 4گره وجود دارد که  33، تعداد Aدر ماژول 
 5شکل . اند دهیگرد ین ماژول معرفیعنوان افراد شاخص ا

ک رنگ یبه دست آمده به تفک يهانشان دهنده ماژول
عضو  8که کمتر از  یهائ الزم به ذکر است که ماژول. باشد یم

قرار نگرفته و از گراف مربوط حذف  یاند مورد بررس داشته
  .اند شده

که در  Aژول مشخص است ما 4طور که در جدول  همان
ن تعداد یتر شی، با رنگ زرد مشخص شده است ب5شکل 

) الی 83(یسندگینو زان همین میو باالتر) گره 33(سندگانینو
ال به گره که نشان دهنده شدت ینسبت . باشدیرا دارا م

ن اجتماع از یهر ماژول است در ا يان اعضایارتباطات م
ده یچیپ يون مقدار را دارد که با الگیتر شیسندگان بینو

هم قابل مشاهده  5ن ماژول که در شکل یارتباطات درون ا
رون، نشان یارتباط با ب يهاالیتعداد . دارد ياست سازگار

باشد یرون میب يهان ماژول با گرهیتعداد ارتباطات ا يدهنده
با  ين ماژول را به همکاریسندگان ایل نویزان تمایکه م

  .دهدیها نشان م ر ماژولیسندگان ساینو
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  ینینابیت بیبر اساس شاخص مرکز یسندگینو ساختار شبکه هم )4 شکل

  
  مطالعه مورد یسندگیاطالعات مربوط به ساختار اجتماعات شبکه هم نو )4 جدول

تعداد   هاتعداد گره  نام ماژول
  هاالی

ال به ینسبت 
  گره

ارتباط  يها الیتعداد   ماژول یچگال
  رونیبا ب

  )ینینابیت بیکزمر(ا افراد شاخص یفرد 

A 33  83  52/2  157/0  8 1243(ان یب اهللا طباطبائید حبیس( 
  )1074( ينورید سروش قاضیس

  )512( ید محمداعرابیس
  )375( یار بامدادصوفیجهان

B 24  30 25/1  109/0  8  3070( ينورید سپهر قاضیس(  
 )284( یاحیسا ریپر
  )190( یمانیثم نریم

C  17  30  76/1  221/0  9  1447( ینیحس یحاج حجت اهللا(  
 )552( یاسیال يمهد

D  13  22 69/1  282/0  2 819( يد کامران باقریس(  
  )190( يمنصوره عبد

E  11  15  36/1  273/0  3  641( یفاطمه ثقف(  
  )160(مان اخوان یپ

F 10  18  80/1  4/0  0  5(فرد  یحسن دانائ(  
G  9  14  56/1  389/0  0  22( یمحمدرضا آراست(  
H  9  12  33/1  333/0  0   20(احمد جعفرنژاد(  
I  8  9  13/1  321/0  0  17(راد  ین قانعیمحمد ام(  

  
ال در ی 30گره و تعداد  24با  Bها، ماژول از لحاظ تعداد گره

ن یطور که مشخص است ب همان. مرتبه دوم قرار گرفته است
ل یبه لحاظ تما يادیار زیاختالف بس) B(و ماژول ) A(ماژول 
ال ینسبت  یبرخالف ماژول قبل: دوجود دار یسندگینو به هم

ن یاگر به ساختار ا. ن استییار پاین ماژول بسیبه گره در ا
ک یم یشتر دقت کنیب 5شکل  يسندگان رویاجتماع از نو

ن اجتماع یدر ا ین معنیم، به ایکن یمشاهده م ياساختار ستاره
ک نفر شکل گرفته و یسندگان ارتباطات حول محور یاز نو

برخالف (ن است یین اجتماع پایر افراد در ایاان سیارتباطات م
ده یسندگان دیان نویکه ارتباطات متعدد و متنوع م Aماژول 

ن ماژول یا يها گره یسندگیل به هم نوین تمایهمچن). شود یم
  .ارتباط است 8گر ید يها سندگان ماژولیر نویبا سا
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ال در رده ی 30و گره  17با  Cاز لحاظ تعداد گره، ماژول 
سندگان یبا نو یرونیزان ارتباط بین میتر شیقرار دارد و ب يبعد

و  D يها ماژول). ارتباط 9(شود یده مید آنها در گر ماژولید
E داشته و  یارتباط درون 15و 22گره و  11و  13کدام  ز هرین

ها، ارتباط ر ماژولیمورد ارتباط با سا 3ا ی 2کدام با داشتن  هر
  .اند به کردهز تجریر اجتماعات را نیبا سا

 يبعد يهاد ماژولیآیاز جدول فوق بر م طور که اما همان
ها  ر ماژولیرا نسبت به سا يار کمتریبس یرونیزان ارتباط بیم

و ) D(ماژول  يبرا یرونیارتباط ب 2دهند و از ینشان م
ها ارتباطات  ه ماژولیدر بق) E( يبرا یرونیارتباط ب 3ن یهمچن

  .شودیکامالً قطع م
نخست . دهند یار مهم را نشان میج فوق دو موضوع بسینتا 
 یک از اجتماعات شکل گرفته در شبکه مورد بررسینکه هر یا

جاد یداشته و ا یارتباطات درون يبه برقرار يادیار زیل بسیتما
البته . دهدیار اندك رخ میها بس ان آنیرون در میارتباط با ب

. دارد یفاوتمت يز ساختارهایاجتماعات ن یارتباطات درون
دهد که یاز ارتباطات را نشان م يادیار زیتعداد بس Aماژول 

با  يهمکار ين ماژول برایسندگان ایل نویدهنده تمانشان
در هم  ين ماژول ساختاریا يا شبکه يالگو. گر استیکدی

شکل داشته که  يا ستاره يساختار Bماژول . فرو رفته دارد
ک گره یژول متمرکز بر ن مایشتر ارتباطات ایدهد ب ینشان م

 ییاز الگو F,G,H,I يهاروابط درون ماژول. است يمرکز
با  یها ارتباط چندانان آنینکرده و تعامالت م يرویخاص پ

نکته دوم در مورد ساختار . ن حوزه نداردیا یسندگان اصلینو
 یدر شبکه مورد بررس یسندگیاجتماعات هم نو يارهیجز

ر یبا سا یچ ارتباطیل هماژو 4 یماژول اصل 9از . است
رون یارتباط با ب 3گر حداکثر یماژول د 2سندگان نداشته و ینو

ماژول کوچک به شکل  يادیار زین تعداد بسیدارند، همچن
با کمتر  يهاماژول(در شبکه وجود دارد  يا رهیمنفصل و جز

ن موارد یهمه ا ).اند گره، که در شکل نشان داده نشده 8از 
گر یکدیبا  ین حوزه دانشیسندگان این نویینشان از ارتباط پا

 یارتباطات در شبکه مورد بررس يا رهیو خلق ساختار جز
   . است

  

  قیتحق يها تیمحدود - 5
شود، به ویژه هنگامی که می نگریستههنگامی که به هر تحقیق 

هاي  گیرد باید محدودیتنتایج تحقیق مورد بررسی قرار می
. از آن را نیز در نظر داشتحاکم بر آن تحقیق و نتایج حاصل 

حاکم بر تحقیق حاضر  يها تیمحدودترین به بعضی از مهم
 :در زیر اشاره شده است

ـ پـژوهش ن  یروش شناسـ کـه در   همان طـور   -1 ز اشـاره  ی
 یپژوهشـ  یه علمـ ینشر 3و  ISI هینشر 14د تعداد یگرد
واضح است کـه   .قرار گرفت ین حوزه مورد بررسیدر ا

رسی ارتباط تام با حـوزه مـورد   نه تمام مقاالت مورد بر
اند و نه مقـاالت بررسـی شـده تنهـا مقـاالت      نظر داشته

گـر از  ید يعتـاً تعـداد  یطب. انـد  مرتبط با این حوزه بـوده 
ن حـوزه  یـ ات وجود دارند که مقاالت کنشـگران ا ینشر
ن پژوهش مـورد  یده و در ایها به چاپ رسدر آن یدانش
ـ تـرین دال اند که مهمقرار نگرفته یبررس ن انـدك  یـ ل ای

 يجستجو ين حوزه و دشواریات مرتبط به ایبودن نشر
  .ات بوده استیاز نشر یعیف وسیمقاالت در ط

کنشـگران   یپژوهشـ  يهادر این تحقیق، از میان تالش  -2
پژوهشی چاپ شده -ن حوزه تنها مقاالت علمییا یاصل

در مجالت معتبر داخلی و خارجی مـورد بررسـی قـرار    
ها همچـون انجـام   مرتبط آن يها شر تالیگرفته و به سا

ــروژه ــاپ ــ يه ــألیپژوهش ــف و ی، ت ــاب، ی ــه کت ا ترجم
پرداختـه   يامشـاوره  يهاتیو فعال یآموزش يها تیفعال

  .نشده است
نویسندگی میان فعاالن این  در این تحقیق تنها ارتباط هم  -3

ــایر   ــه و س ــرار گرفت شــبکه اجتمــاعی مــورد بررســی ق
همچنین ارتباط . ه استها و ارتباطات تحلیل نشد فعالیت

مـورد توجـه    یافراد با مقوله انتشار مقاالت علمـ  یشغل
کـه بـه فـرض     یم شخصیدان یکه م ینبوده است، درحال

فرصت و عالقه  یعیاستاد دانشگاه بوده است به طور طب
ـ که کارشناس  یبه انتشار مقاله دارد تا شخص يشتریب ا ی

حـوزه  مـرتبط بـا ایـن     یـی ا سازمان اجرایر دستگاه یمد
  .است
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  ک رنگیمورد مطالعه به تفک یسندگینو ساختار اجتماعات در شبکه هم )5 شکل
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  يریگجهیو نت يبند جمع - 6
پژوهشگران حوزه  یسندگینو شبکه هم یپژوهش حاضر بررس

تعداد . نمودیرا دنبال م يت فناوریریو مد يگذار استیس
ه ینشر 3ه اعم از ینشر 17مقاله منتشر شده در  175
ه شده در وب ینما ISIه ینشر 14و ) یپژوهش-یعلم(یداخل

در . ل دادندینس جامعه پژوهش حاضر را تشکیگاه وب آو سا
دارد، با استفاده از زبان  یسنج کرد علمین پژوهش که رویا

به  i-graphتون و با استفاده از کتابخانه یپا یسیپت نویاسکر
 یسندگینو هم یو خرد شبکه اجتماع یکل يها ل شاخصیتحل

  .ن حوزه پرداخته شدیپژوهشگران ا
سنده با تعداد ینو 238ج نشان داد که در مجموع تعداد ینتا

. اند ل دادهین مقاالت را تشکیا یسندگیال شبکه هم نوی 436
را نشان  856/0ن شبکه مقدار یدر ا يب خوشه بندیضر

ن یاد ایل نسبتاً زیاز تما ین مقدار حاکیدهند که ا یم
در . مختلف در شبکه است يها ل خوشهیه تشکسندگان بینو

به دست آمده  008/0ن شبکه معادل یمقابل شاخص تراکم ا
در مجموع با . ن شبکه داردین اییاست که نشان از انسجام پا

ک ماژول تعداد یدر  سندهینو 8فرض تعداد حداقل 
عدد است که ماژول  9ن شبکه یبه دست آمده ا يها ماژول

ن ماژول شبکه یتر ال بزرگی 83سنده و ینو 33اول با تعداد 
شبکه را  يهادرصد از کل گره 13ن ماژول تنها یا. باشد یم

کند که یان میدر پژوهش خود ب 1کرشمر. شود یشامل م
معموالً حدود  یسندگیک شبکه هم نویدر  یاصل يها ماژول

 دهندیشبکه را به خود اختصاص م يها درصد از کل گره 40
ن یدهد که پژوهشگران ایپژوهش نشان م نیا جینتا. ]26[

کوچک به  يهال دارند که به صورت گروهیشتر تمایحوزه ب
سندگان هر مقاله در کل شبکه ین نویانگیم. د علم بپردازندیتول

ا یها ن گروهیان ایم ياما همکار. است 665/2برابر با 
ن یا يریگهر قدر شکل. اندك است یاجتماعات پژوهش

ک یشرفت یتواند به پیم یقاتیاعات تحقها و اجتمگروه
ها از موانع ان گروهیف میکمک کند، ارتباط ضع یعلم يحوزه

                                                
1- Kretschmer 

در حوزه  يشتر و نوآوریب يریادگی، یعلم يتوسعه
بر اساس . ران استیدر ا يت فناوریریو مد يگذار استیس
مستقل "شبکه ین شبکه را نوعیتوان ایج به دست آمده مینتا

از  یار کمیها تعداد بسن شبکهیدر ا. دانست "2اسیاز مق
 يها دارااز گره يادیار زیاد و تعداد بسیدرجه ز يها دارا گره

  . ]27[ درجه کم هستند
 يها ک از گرهیهر  ين مقاله عملکرد انفرادین در ایهمچن
ت یت و مرکزیدرجه مرکز يهابا استفاده از شاخص زین شبکه

ن یش حاضر اولپژوه. قرار گرفت یمورد بررس ینینابیب
 یسندگینو ل شبکه همیاست که در ارتباط با تحل يا مطالعه

با  يت فناوریریو مد يگذار استیپژوهشگران حوزه س
منتشر شده  یاجتماع يها ل شبکهیتحل يها استفاده از شاخص

ن یتر ن و پر مشارکتیدترین پژوهش پر تولیدر ا. است
 یکی. نداو مشخص شده یبررس ین حوزه دانشیپژوهشگران ا

وست یموسوم به اصل پ یاجتماع يها از اصول شبکه
د موجود در شبکه یجد يها کند که گرهیان میب 3یحیترج

. شوند یت باال متصل میمرکز يدارا یمیقد يهامعموالً به گره
 يکه دارا ییها ان نمود که گرهیتوان بین اساس میبر هم
ش و را در گستر یار مهمیهستند نقش بس ییت باالیمرکز
ن مبنا یبر ا. ]28[ کنندیفا میا یسندگینو هم يهال شبکهیتکم

از  یکه در شبکه مورد بررس یسندگانیرسد نویبه نظر م
در جذب تازه  یبرخوردارند نقش مهم يت باالتریمرکز

ن شبکه از یواردان به شبکه را داشته و در تکامل و رشد ا
سد که ر یت به نظر میدر نها. برخوردارند يادیت زیاهم

 يها ان پژوهشگران در مؤسسات و دانشگاهیم یعلم يهمکار
 یدر اجتماع علم یدات علمیش تولیمختلف منجر به افزا

شده و در  يعلم و فناور يگذار استیو س يت فناوریریمد
لذا . کندیفا میمهم ا ینقش ین اجتماع علمیتکامل و توسعه ا

 یعوامل نیتر از مهم یکیان پژوهشگران یش ارتباط میافزا
هر  ين اجتماع شده و منجر به غنایاست که منجر به توسعه ا

ج ینتا. شود یم ین حوزه دانشیا یدات علمیشتر تولیچه ب

                                                
2- Scale-free network 
3- Preferential attachment 
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ن ین ایمحقق يکه برا ییها امیق، عالوه بر پین تحقیحاصل از ا
ز ین یمهم يهاتواند درس یبه همراه دارد، م یحوزه علم

همراه داشته باشد و استگذاران علم در کشورمان به یس يبرا
 یو کم یفید در بهبود کیجد يدینقاط کل ییبا کمک به شناسا

جوامع  يبهتر برا ياستگذاری، آنها را در سیدات علمیتول
توان  یق مین تحقیاز ا ج حاصلیبر اساس نتا. دهد ياری یعلم

 يت فناوریریو مد يگذاراستیس یگفت که جامعه علم
خود الزم  یدات علمیبود تولش، غنا و بهیکشور به منظور افزا

سندگان با یر نویخود را با سا یاست تا تعامالت علم
د یدر تول یش داده و سعیمختلف افزا یسازمان يهایوابستگ

ق ین جز از طریند که اینما يت باالتریفیبا ک یمقاالت علم
  . دهدیق و تجارب افراد گوناگون رخ نمیب سالیترک
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Abstract 

The aim of this paper is to investigate the pattern 
of collaboration between Iranian researchers in 
technology policy and management. In this study, 
as a Scientometrics, 175 Iranian associated papers 
from 17 Iranian and international journals have 
been  reviewed, which led to drawing and 
calculation of a number of metrics  for the co-
authorship network. These metrics include 
density, clustering coefficient, the community 
structure in co-authorship networks as the macro 
indicators, and degrees as well as betweenness 
centrality index as the micro indicators. The 
results show that researchers in this area mostly 
tend to work in small groups and relationship 
between them are weak. Furthermore, the network 
can be considered as a scale -free network. 
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