
 

 

اجتماع علمي در جامعه ). 1393. (زاده چوب بستي، حيدر، و عليزاده، مصطفي جانعلي
  .9ـ41، )1( 2 فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعيشناسي ايران،  

  

  اجتماع علمي جامعه شناسي در ايران؛ تراكم اخالقي يا آنومي؟
  

  2و مصطفي عليزاده 1بستي زاده چوب حيدر جانعلي
  

  26/08/1393 :تاريخ پذيرش      02/03/1393 :تتاريخ درياف
  

  چكيده
جامعه شناسي،  –هاي اخير در علوم اجتماعي  گير حجم مقاالت منتشر شده در سال با توجه به افزايش چشم

بر تكوين تراكم اخالقي  تر شدن دارد و ي تعامالت علمي در اين رشته رو به چگال توان پرسيد آيا شبكه مي
با استفاده از ابزارهاي اي و  به روش كتابخانهپژوهش حاضر خير؟ در پاسخ به اين پرسش، نمايد يا  داللت مي

مجله جامعه شناسي «ي  مقاالت سه نشريهبه بررسي ) Pajek(افزار پاجك  هاي اجتماعي در نرم تحليل شبكه
انشگاه عالمه فصلنامه علوم اجتماعي د«و ) نامه علوم اجتماعي سابق(» مطالعات جامعه شناختي«، »ايران

كند،  اي ديگر استناد مي به مقالهيي كه ا مقالههر  .پرداخته است 1390تا  1381   هاي ، طي سال»طباطبايي
ها تشكيل يك  آن ميان) پيوندها(و روابط استنادي ) رئوس(اي از مقاالت  مجموعه. دهد پيوندي را شكل مي

پاره و از هم  اي پاره له ها در اين مجله ها، جامعهي استنادات مقا تحليل شبكه  .دهد ي استنادي مي شبكه
اي به وفور در اين شبكه ديده شد، كه  ي ستاره الگوي شبكه. ي جامعه شناسي نشان داد گسيخته را در رشته

ي استنادات كه نشان از پيگيري  هيچ مسير ادامه داري در شبكه. نشان از فرد محور بودن اجتماع است
مبتني بر اين يافته ها، شايد بتوان . تراكم شبكه بسيار اندك بود . د، مشاهده نشدموضوعي در مقاالت باش

  .شناسي ايران هنوز شكل نگرفته است گفت كه اجتماع علمي در جامعه
اجتماعي علمي در  ؛ي اجتماعي تحليل شبكه ؛استناديشبكه تحليل  ؛جامعه شناسي علم :كليدي   هاي واژه

  تراكم اخالقي ؛جامعه شناسي

                                                            
 hjc@umz.ac.ir، )نويسنده مسئول(دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران  -  ١
  mahrame.raz61@gmail.com، ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه مازندران كارشناس -  ٢
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  و بيان مسأله قدمهم
. گذردي در ايران ميشناس عهدرس جام   هاي تا امروز قريب به هشت دهه از تشكيل اولين كالس

ترجمه و    هاي كتاب. ه استي علوم اجتماعي شاهد اقبال روزافزون دانشجويان به اين رشت عرصه
پژوهشي چه به علل -لميچاپ مقاالت ع. شوند يافت مي ،ربه وفور در بازار نشنسبتاً شده  تاليف

ي علوم  تعداد نشريات علمي داراي اعتبار در حوزه. است ساختاري و يا فردي رو به فزوني نهاده
اين . است نشريه رسيده 71به    اند معرفي شده1391اجتماعي كه توسط وزارت علوم در اسفند سال 

ي از رشد سريع نشريات اين حاك اين امراست،  هافزايش يافتنشريه  73به  1392تعداد در مرداد 
هاي علمي فراواني پذيراي تعداد زيادي از مقاالت علمي هستند، بعالوه  همايش. باشد حوزه مي
ي علوم اجتماعي فراهم  هاي مناسبي را براي تعامالت رو در رو ميان كارگزاران عرصه موقعيت

  . آورند مي
ان به مجمع عمومي، در پايان ي انجمن جامعه شناسي اير طبق گزارش عملكرد هيات مديره

عضو  100نفر بوده است كه از اين تعداد  657، تعداد اعضاي انجمن، 1389ي ارديبهشت سال  نيمه
ي  ي دو ساله اين انجمن تنها در دوره. اند بودهي دكترا  نفر دانشجوي دوره 33داراي مدرك دكترا و 

. است قد كتاب و ميزگرد برگزار نمودهي سخنراني، كارگاه، ن جلسه  215، در مجموع،  89تا  87
در . است ها مشاركت كرده ها حمايت و يا در آن همايش برگزار و يا از آن 10همچنين در اين دوره 

دانشگاه دولتي و تعداد زيادي دانشگاه و موسسه و پژوهشكده از قبيل پيام نور، غير  17حال حاضر 
 مر تربيت و آموزش دانشجويان علوم اجتماعيانتفاعي و آزاد، در سطح تحصيالت تكميلي، به ا

ظرفيت  1500قريب به  1390در سال  ، به غير از دانشگاه آزاد اسالمي،اين مراكز. پردازند مي
هم برقرار  1392و  1391   هاي اين رويه در سال.   اند ي كارشناسي ارشد ارائه كرده دانشجوي دوره

هاي سراسري  نفر ظرفيت پذيرش، تنها در دانشگاه 80در مقطع دكتري هر ساله بيش از . است بوده
  .1شود اعالم مي

. االجتماع خوانان دارد االجتماع دانان و علم آمارهاي ذكرشده حكايت از تراكم قابل توجه علم
ي دوركيم درآمده و پرسيده شود كه آيا تراكم فيزيكي ايجاد شده در  اكنون شايسته است تا در ديده

                                                            
و 1390،1391دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري در سال هاي  - 1

1392.  
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است؟ آيا روند رو به رشد تعداد كارگزاران علوم  ي موجب تراكم اخالقي شدهعلوم اجتماع ي حوزه
است؟ آيا وضعيت ارتباطات علمي منجر به مجاورت  اجتماعي با افزايش تعامالت علمي همراه بوده

است؟ و به طور كلي آيا همراه يا متعاقب اين رشد كمي، رشد  فكري عالمان علم االجتماع شده
و ) 1383( قانعي راد، )1380(فاضلي ، )1378(است؟ پاسخ آزاد ارمكي هكيفي هم صورت گرفت

  .بسياري ديگر از جامعه شناسان به اين سواالت منفي است
شود ولي عكس اين مطلب لزوماً  ناگفته پيداست كه تراكم اخالقي منجر به تراكم فيزيكي مي

و خصوص مطلق، تجمعات ي به اصطالح منطقي عموم   شاهد مثالي از اين رابطه. درست نيست
هاي آپارتمان تراكم فيزيكي باال در زندگي. هاي مسكوني جديد استيا محله جمعيتي در شهرها و

نشيني، نه تنها موجب قدرت و شدت ارتباطات نشده بلكه در اغلب موارد به پراكندگي اخالقي هم 
است كه  هرها، نشان دادههاي قديمي و خانوادگي در شدر حالي كه مطالعات شبكه. است منجر شده

  ).1383، 1فيالكوف(مجاورت اجتماعي ممكن است به مجاورت مكاني هدايت شود 
ي جامعه شناسي علم و در جغرافياي ايراني علوم اجتماعي، بي ترديد تراكم فيزيكي   در پهنه
ده در يكي از نمودهاي اين تراكم، شمار باالي مقاالت علمي پژوهشي منتشر ش. است افزايش يافته

از ديدگاه دانش علم سنجي، استنادات يا ارجاعات به منابع و مĤخذ فقط به . مجالت تخصصي است
عنوان مجموعه اي از اطالعات كتاب شناختي در پايان مقاله نيست، در حقيقت استناد بيانگر 

 ي بين تحقيق جاري خود را با مدارك و متون پيشين  تصميم نويسنده است كه قصد دارد رابطه
اين رابطه به عنوان يك ). 1377؛ عصاره، 1385؛ خسروجردي، 1388چاوشي و شعباني،(نشان دهد 

توان ساختار علم را بررسي و  ي آن مي آيد كه به وسيله شاخص مهم در رفتار ارتباطي به حساب مي
توان به عنوان نماينده و به عبارتي  به عالوه مجالت را مي). 2007، 2گارفيلد(ترسيم نمود 

چرا كه رايج ترين محل تبادالت علمي . هاي تخصصي در اجتماعات علمي دانست ي رشته شناسنامه
روز، و مقبول ترين مرجع ارزيابي و قضاوت در مورد توليدات علمي هر رشته، همين مجالت علمي  به

  . ي متبوعشان باشد تواند ترجمان وضعيت اجتماع علمي حوزه ها مي بنابراين بررسي آن. هستند

                                                            
1. Fijalkow 
2. Garfield 
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به مقاالت نگريسته شود و هر مقاله را به 1حال اگر با نگاه تحليل شبكه و در قالب يك گراف
اي از مقاالت و  به عنوان پيوند ميان آنان بررسي شود، شبكه ، و ربط استنادي مقاالتعنوان يك گره

الت توان پرسيد كه با توجه به افزايش چشم گير حجم مقا مي اكنون. آيد استنادات به دست مي
توان ادعا كرد كه شاهد تراكم رو به رشد در تعامالت علمي  هاي اخير، آيا مي منتشر شده در سال

بر تكوين تراكم و  تر شدن دارد ي تعامالت علمي رو به چگال هستيم؟ به عبارت ديگر آيا شبكه
  يا نه؟ اخالقي داللت مي  نمايد

ي توسعه نيافتگي اجتماع  فرضيهبنابراين پژوهش حاضر برآنست تا به روش تحليل شبكه، 
براي اين كار كه . علمي جامعه شناسي را با بررسي تعامالت استنادي كارگزاران آن به آزمون بگذارد

سنجي و  تركيبي از جامعه شناسي علم، دانش علم الزم استباشد،  اي مي ي بين رشته يك پروژه
استفاده از روش طولي در مقابل روش اين تحقيق    هاي از ويژگي. تحليل شبكه را به كار گرفت

در اين صورت عالوه بر توان كشف وضعيت اجتماع علمي در زمان حال، روند افت . باشد مقطعي مي
  .شود گذاشته ميو خيز آن نيز به نمايش 

شناسي  ي جامعه تر آن بود كه بستري فرآهم باشد كه بتوان تمامي مجالت حوزه اگرچه شايسته
را مورد بررسي قرار داد، اما به دليل نبود چنين بستري، اين پژوهش خود را  و حتي علوم اجتماعي
ي  مجله: اين سه نشريه عبارتند از. است ي مهم در علوم اجتماعي محدود كرده به بررسي سه نشريه

است، و  جامعه شناسي ايران، نامه علوم اجتماعي كه به مطالعات جامعه شناختي تغيير نام يافته
، و با مطرح شده در اين زمينه سواالتبنابراين . وم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطباييفصلنامه عل

  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت هاي مقتضي توجه به محدوديت
  

  مباني نظري
وكار  اهميت ارتباطات به عنوان ساز. علم به طور كلي به نظام ارتباطي و انتشاراتي وابسته است

علم را بازتابي پيشرفت شناسان علم بوده، و افزون بر آن   مورد تاكيد جامعه ين و توليد علماصلي تكو
نظام ارتباطات علمي منشوري چند وجهي است كه  ).1386محمدي،(  دانند از نظام ارتباطي آن مي

ي استنادات ميان توليدات علمي  ارتباطات مكتوب و در ذيل آن شبكهاز جمله ي وجوه مهم آن 

                                                            
1. Graph  
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گام پژوهشي در مرزهاي قلمرو هر علمي  -يدات علمي مكتوب نيز، مقاالت علميدر ميان تول .است
وضعيت تواند نمودي از  ي استنادات ميان مقاالت علمي مي شبكهنظام حاكم بر بنابراين . دارند برمي

  .پيشرفت آن علم باشد
ود، ش در تحليل استنادي، رابطه ميان مدرك استناد دهنده و مدرك مورد استناد بررسي مي

. ايم هرگاه بكوشيم قواعدي را كه بر اين رابطه حاكم است كشف كنيم، دست به تحليل استنادي زده
ها و ادراكات  ي اصلي رويكرد جامعه شناختي به تحليل استنادي، پرداختن آن به آگاهي شاخصه

 ،1موئد( هاي اجتماعي است دهي به عنوان كنش دانشمندان از بيانات و انتشاراتشان و اعمال ارجاع
هاي علمي، متقن و موثق بودن اطالعات ارائه شده در  ترين عوامل در نوشته يكي از مهم). 2005

نشان دادن اين سنديت از . يابند ها اعتبار مي متون علمي با سنديت داشتن مطالب آن. باشد ها مي آن
ر انتشارات علمي مراجع مورد استناد د. ها طي متن است طريق درج استناد و ارجاع دقيق به آن

؛ 1377عصاره،( هاي گنجانده شده در آن آثار هستند ي منابع و خاستگاه انديشه نشان دهنده
ي علم  اي ميان كنشگران عرصه بنابراين استناد رفتاري  مبادله ).1384؛ داورپناه، 1381حقيقي، 

ي  در زنجيره هاي روياروي كارگزاران اجتماع علمي كنش) 2002( 2همان گونه كه كالينز. است
ي فرهنگي و جريان انرژي عاطفي از خالل ارتباطات  شعائر تعاملي را موجب انتقال سرمايه

ي اين تعامل  ي اين تبادل، و هيئت شيئيت يافته توان استناد را صورت عينيت يافته دانست، مي مي
ضويت هاي در دنياي ع 3نوشتن يك مشاركت جانشين« ،به عبارت ديگر). 1392عليزاده، ( دانست

اي به مدرك ديگري استناد  هنگامي كه نويسنده در مقاله). 36: 2002كالينز، (» نمادين است
جرياني از  ،به تعبير ديگر. كند ي فرهنگي براي خود دست و پا مي كند، در واقع نوعي سرمايه مي
ي محسوب ي علم ي فرهنگي افراد جامعه كه سرمايه ها، فنون و مفاهيم، ها، نظريات، روش ايده
ي  و از سوي دگر اين جريان سرمايه. گردد شوند از استنادشونده به استنادكننده برقرار مي مي

ي  ي انرژي عاطفي، و ناقل آن به نويسنده فرهنگي و همچنين عضويت در اجتماع جانشين فزاينده
  ).1392عليزاده، ( مدرك مورد استناد است

                                                            
1. Moed 
2. Collins 
3. Vicarious Participation 
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ي آن  به واسطه. ادين در اجتماع علمي دارداز طرف ديگر، رفتار استنادي خود صورتي نم
تواند عضويت خود را در يك مكتب فكري به اثبات برساند، چه استناد كند و چه  شخص نويسنده مي

اي داغ در  ساختار محلي فرصت يك مقاله براي اين كه مقاله. كه به او استناد بشود تر آن مهم
ي ساختار محلي فرصت نويسنده در  ت يافتهي علم سنجي باشد، به لحاظ نظري، وجه عيني عرصه

توان گفت كه مجموعه ي مقاالت  در نهايت مي ).1392عليزاده، ( باشد اجتماع علمي متبوعش مي
ها به نوعي جانشيني براي اجتماع علمي است و در ساختار روابط با  علمي و روابط استنادي ميان آن

باطات استنادي بيانگر وضعيت اجتماع علمي بنابراين بررسي ساختار ارت. باشد آن همريخت مي
  .باشد مي

ي استنادات را به جهت بررسي وجه  آنچه تا كنون استدالل شد، مشروعيت روش تحليل شبكه
اما وجه پوياي اجتماع علمي نيز مبتني بر استدالالت فوق . كند ايستاي يك اجتماع علمي تبيين مي

ي فرهنگي، خود  چرخش نمادها يا سرمايه« كالينز، ي  بدين بيان كه در نظريه. قابل بررسي است
زا بوده و بر حسب ميزان و سرعت اين چرخش، ميزان خالقيت در اجتماع علمي نيز افزايش  انرژي
توان گفت كه  هاي اجتماعي مي به زبان تحليل شبكه). 66: 1390قانعي راد و خسرو خاور، (» يابد مي
ي استنادات  ي فرهنگي، وضعيت تراكم يا چگالي شبكه ازاي ميزان و سرعت چرخش سرمايه به ما

شود،  ي فرهنگي و انرژي عاطفي مبادله مي به بيان ديگر، به ازاي هر استناد جرياني از سرمايه. است
هرچه تعداد استنادات بيشتر شود، شدت اين جريان فزوني يافته و از سوي ديگر چگالي شبكه 

گيري و  توان جهت ي استنادات مي روند تغييرات چگالي شبكهبنابراين با بررسي . يابد افزايش مي
ي فرهنگي و انرژي عاطفي را در يك اجتماع علمي سنجيد و در نهايت  آهنگ جريان سرمايه

بديهي است كه حيات واقعي يك اجتماع علمي . برآوردي از ميزان خالقيت و روند آن به دست داد
 ،ي استنادات بررسي آهنگ تغييرات چگالي شبكهبا لذا . باشد در گرو خالقيت و توليد افكار نو مي

    .توان شمايي از وضعيت تكون اجتماع علمي را به نمايش بگذارد مي
  
  ي تحقيق پيشينه

  به  و تجربي  ممنظ  تحقيق  اولين مدعي شد كه پژوهش وي )1380(از زماني كه محمد فاضلي 
به  .گذرد ، بيش از يك دهه مياست  در ايران  يشناس جامعه  ها و ناكارآمدي يتكاس  بررسي منظور
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موجود در اين حوزه حاصل كار پژوهشي نبوده و تنها مبتني بر  ادبياتاعتقاد وي در آن زمان اكثر 
در ) 3 138(ادرا قانعي رچنين كاري . شناسان بوده است ي جامعه ها و بيان تجربه حدس و گمان

وي از طريق . است منتشر كرده» در جامعه شناسي ايران گفتگوهاي پيش الگويي«مقاله اي با عنوان 
ي  يافتگي رشته ارزيابي وضعيت گفتگو و تعامالت بين جامعه شناسان ايراني به سنجش ميزان توسعه

گيرند،  او معتقد است از آنجا كه پژوهشگران تحقيقات گذشته را ناديده مي. پردازد جامعه شناسي مي
هاي پيشين گامي به جلو گذاشته باشد و  كه بر اساس استناد به يافتهاي يافت  توان مقاله كمتر مي

همچنين جامعه شناسي ايران داراي فرايند مستمر . كنند عمدتاً تحقيقات خود را از نو آغاز مي
اتش از فسازد كه توصي البته او خاطر نشان مي. شود نيست و لذا منجر به تراكم و انباشتگي نمي

اسي، بر مشاهدات و تجربيات شخصي وي و چهارچوب نظري معين است و اجتماع علمي جامعه شن
هرچند چنين ادبياتي  ).26: 1383(» باشد اي از فرضيات قابل بررسي مي هنوز به عنوان مجموعه«

 .، كم و بيش بر تعداد كارهاي پژوهشي افزوده شده استهاي بعد نيز ادامه داشته است، لكن در سال
از  )1390(و آروين  )1391( ، عباداللهي)1389(، خستو )الف و ب 1385(تحقيقات قانعي راد 

  .باشند ها مي ي همين پژوهش جمله
تجربيات كارگزاران جامعه شناسي كه دعاوي قابل بررسي و پژوهش ز ادبيات مبتني بر گر اا

روش توان به دو گروه مبتني بر  هاي مدون بعدي را مي ، پژوهشاند بگذريم بسياري را مطرح كرده
را مصاحبه با ) 1380(ي  فاضلي  در كارهاي كيفي انجام شده، پايان نامه .كيفي و كمي تقسيم نمود

را مصاحبه و بررسي ) 1389(ي خستو  ، و پايان نامهنفر 38ي آروين را مصاحبه با  ، پايان نامهنه نفر
سامان طباطبايي  آثار اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم اجتماعي دو دانشگاه تهران و عالمه

ي آماري متشكل از شش دانشكده  جامعه نيز) الف و ب 1385(در كار كمي قانعي راد . مي دهند
ي اين  منظور از ارائه. باشد استاد مي 49دانشجو و  361هاي تهران، شامل  علوم اجتماعي دانشگاه

در تحقيقات كيفي  اين موضوع .ي آماري تحقيقات انجام شده است آمارها، بيان محدوديت جامعه
چراكه قابليت . رسد، اما كافي نيست كيفي هرچند الزم به نظر ميهاي  پژوهش .نمايد بديهي مي

توان با تلفيق آن با تحقيقي به روش كمي  لذا اين نقصان را مي. تعميم پذيري آن محل ترديد است
ه نموده و در سازي استفاد شود كه از تحقيق كيفي براي فرضيه در اين مقام پيشنهاد مي. جبران نمود

اما در كارهاي كمي  ).1390فليك،( را با استفاده از رويكردهاي كمي آزمون كرد ها ادامه اين فرضيه
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هاي شهر تهران كه البته مجتمع بزرگ  تحديد تحقيقات به دانشگاه نيز محدوديت مذكور وجود دارد،
و يا با ترديد مي تواند ترجمان  و دسترس پذيري از كارگزاران علوم اجتماعي است نمي تواند

لذا استفاده از رويكرد تحليل استنادي در نشرياتي كه در سراسر كشور  .وضعيت در كل كشور باشد
  .موصل به مقصود باشدتواند  ي علوم اجتماعي باشند، مي هاي حوزه شاخصي از پژوهش

، شناسي ي جامعه گذشته از ادبيات موجود در مورد وضعيت اجتماع علمي در حوزه
حوزه هاي مختلف در  ي استنادات مقاالت علمي شبكهتحليل با استفاده از رويكرد هايي  پژوهش

  .است كه ذيال بدان پرداخته شده است شدهعلوم انجام 
با اين استدالل كه با استفاده از استنادها و بررسي رفتار ) 1385( محمود خسروجردي
افراد    هاي ارتباطي مشخص و نامرئي آنان پي برد و ارتباط   هاي توان به شبكه استنادي دانشمندان مي

ي ارتباطات  ترسيم شبكه« به لحاظ نظري  مختلف، مورد ارزيابي قرار داد،   هاي را در رشته موضوع
اي  چنين ايده .است بررسي نموده استنادي ي با استفاده از رويكرد شبكه را» علمي ميان دانشمندان
عملياتي  با بررسي مبادالت علمي در بين جامعه شناسان )1389( نشرا باستاني و همكارا

مقاله مشترك، همكاري بين موسسات و : وجوه مختلف تعامالت علمي، از قبيل .است نموده
تا  1376   هاي دهي در مقاالت منتشره در مجله جامعه شناسي ايران مابين سال ها و ارجاع دانشگاه
نتايج اين پژوهش حاكي از عدم شكل گيري تعامالت قوي بين .   اند ، در اين مقاله بررسي شده1387

ي دو نفر يا بيشتر، تنها ده درصد مقاالت  مقاالت با تعداد نويسنده. صاحب نظران در سطح ملي است
همچنين همكاري بين دانشگاهي نيز بسيار . اند اي شود كه اكثرا نويسندگان حاشيه را شامل مي
ي علمي همبسته با تراكمي در حد  ي استنادات حاكي از عدم وجود جامعه ترسيم شبكه. اندك است

ي ممكن،  بيانگر آن است كه از هر صد رابطه يين امربه زعم نويسندگان اين مقاله چن. است 01/0
البته چنين . درصد اعضاي شبكه ايزوله هستند 25است، و حدودا  تنها يك رابطه تحقق يافته

تحليل شبكه،    هاي ي استنادات ناظر بر آگاهي سطحي به شاخصه در شبكه برداشتي از مفهوم چگالي
ي استنادي با  چرا كه تمام مقاالت لزوماً قابليت دارا بودن رابطه. هاست و عدم آگاهي از منطق آن

  .كامالً جدا از هم تأليف شده باشند   هاي يكديگر را ندارند، و ممكن است در زمينه
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ي اجتماعي  استنادي موضوعي و تحليل شبكه با استفاده از روش هم) 1392(شكفته و حريري 
) 1در دست چاپ(صديقي به همين ترتيب  .ي علمي پزشكي ايران پرداختند به ترسيم و تحليل نقشه
براساس توليدات علمي محققين ايراني در را ي علمي  اي در شش حوزه رشته روابط و الگوهاي ميان

جامعه شناسي و    هاي با اينكه تعداد داده در نتيجه. بررسي نمود، 2نسپايگاه اطالعاتي وب آو ساي
، اما خود بسندگي جامعه شناسي به نسبت از است بوده   ها ي حوزه ارتباطات بسيار كمتر از بقيه

  . تر است رنگ اي بودن در آن كم يعني خصوصيت ميان رشته. باشد ديگران بيشتر مي
 مبني بر 6و بن ديويد 5مرتوني  فرضيهاده از تحليل استنادي، با استف) 1985( 4و مي ير 3كول

درك  استدالل ه علم است را در برابركه نرخ پيشرفت علم تابعي از تعداد افراد وارد شونده ب   اين
، يابد تري افزايش مي كه تعداد دانشمندان با كيفيت نسبت به كل دانشمندان با سرعت كم 7پرايس
ي  ز آن است كه تعداد دانشمندان سهيم در پيشرفت دانش علمي به واسطهحاكي انتايج . آزمودند

  . ي علم است تحقيقات منتشرشده شان يك تابع خطي از تعداد كلي افراد وارد شده به عرصه
هاي فكري در  همسايگياي از  هاي پيچيده وجود سري) 2002(و همكارانش  8پژوهش دانكن

ي اجتماعي در ميان نخبگان  ي تحليل شبكه آن را بوسيلهغياب دانشگاه نامرئي به مفهوم سنتي 
ي  تحليل شبكه   هاي در مقاله اش با استفاده از تكنيك) 2004(9ليدسدورف. كند تاييد ميمديريت 

معتقدند اجتماع ) 2006(ريوليني و همكارانش . است اجتماعي، سعي در خوشه بندي مجالت نموده
   هاي ويژگي و بر همين اساسكند،  دهي مي اي سازمان بكهعلمي، روابطش را در قالب الگوهاي ش

را با اين هدف كه فاكتورهايي كه ممكن است  1999-1998   هاي ي جمعيت شناسان در سال شبكه
دهد  نتايج نشان مي. بر روابط همكارانه ميان كنشگران تاثير بگذارد را مشخص كنند، ارزيابي كردند

  .دنمنطقه اي بيشترين بخت را براي همكاري دار كه دانشمندان هم دانشگاهي و هم

                                                            
1. http://jist.irandoc.ac.ir 
2. Web Of Science(WOS) 
3. Cole 
4. Meyer 
5. Merton 
6. Ben-David 
7. Derek  Price 
8. Duncan 
9. Leydesdorff 
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ي  ي علمي از تحليل شبكه جهت بررسي چگونگي انتشار يك ايده) 2012( گوآنو  1ژائو
را پيدا  ، ستون فقرات تحقيقات موضوعبا استفاده از روش تحليل مسير اصليو . اجتماعي بهره بردند

   هاي با استفاده از روش تحليل شبكه) 2012(و همكارانش  2البه همين ترتيب  .و ترسيم نمودند
شاخص استنادي    هاي اجتماعي، گرايشات موجود در متون تحقيقات كتابداري را با استفاده از داده

  .   اند بررسي كرده 3علوم اجتماعي
نظر گرفته و نوع  ي اشاره شده، اجتماع علمي را به مثابه يك شبكه درپژوهشدر كارهاي 
، اما هريك هدفي خاص از كار خود، يعني شناخت   اند س استنادات تعريف نمودهارتباطات بر اسا
ي عملي  توان گفت كه فرق عمده به طور كلي مي .  اند ي ارتباطات، را مد نظر داشته اوصافي از شبكه

در . باشد تحقيقات اجرا شده در ايران با ساير كشورها، دسترسي به بانك اطالعاتي مناسب مي
توان تحقيقات  ي ي كسب داده دارند، قسمت عمده قيقات خارجي منابع مناسبي براحاليكه تح

كشف شده    هاي شود و لذا انرژي كمتري صرف تبيين شاخص داخلي به توليد داده معطوف مي
از . شوند آماري عددي، بدون تبيين رها مي   هاي ها به صورت تقليل به شاخص شود و نتايج داده مي

در كارهاي داخلي ابتدا . اين حوزه وجود دارد   هاي ت در پيش فرض اصلي پژوهشطرف ديگر، تفاو
خصوصيات و  ي بررسي ، تا بعدا بتوان به مرحلهبايد موجوديت اجتماعات علمي ثابت شود

اما در كارهاي انگليسي زبان، معموال وجود اجتماع علمي به صورت پيش . آن نائل شد   هاي ويژگي
تا جايي كه حتي در مرور . كنند آن شروع مي   هاي ده و كار را از بررسي ويژگيفرض در نظر گرفته ش

اما اين . كنند ادبيات گذشته نيز به آثاري كه وجود اجتماع علمي را تبيين كرده باشد هم اشاره نمي
امر در ايران ميسر نيست، چرا كه حداقل در علوم اجتماعي، وجود يك اجتماع علمي محل بحث و 

  .استمناقشه 
  

  روش تحقيق
سه  در 1390تا  1381   هاي در طي سال اي كه مقاله 600 ي در اجراي اين پژوهش همه

ي جامعه   پژوهش هستند، تحت عناوين، مجله -ي علمي  اي كه در حال حاضر داراي رتبه نشريه
                                                            
1. Gao & Guan 
2. Al et al 
3. Social Science Citation Index (SSCI) 
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اين مقاالت در  اغلب.   اند ي علوم اجتماعي بررسي شده  ي علوم اجتماعي و فصلنامه  شناسي ايران، نامه
به طور كامل ، و در مواردي با استفاده از نسخ چاپي مجالت هاي نمايه سازي مراجعه به پايگاه

 ،با تخصيص كدي منحص به فرد 1افزار اكسل در نرمي تأليفي،  براي هر مقاله .آوري شدند جمع
كي از نشريات مورد در يانتهاي مقاله كه مراجع مندرج در مورد استناد مقاالت اطالعات مربوط به 
و درج  بدين ترتيب با بازيابي كد مختص به مقاالت مورد استناد .، ثبت شدنداند بررسي منتشر شده

، قابل تصور است ها استناد كرده ي جهت دار از هر مقاله به مقاالتي كه به آن ها، يك رابطه آن
وارد نرم افزار و تحليل آن  ي استنادات براي ترسيم شبكه شده استخراجروابط استنادي  .باشد مي

   .پاجك شدند
ي  چگالي و ميانگين درجههاي  ي استنادات، شاخص به منظور بررسي وضعيت انسجام شبكه

عبارت است از ميزان روابط موجود نسبت به كل روابط  شبكه،چگالي شاخص  .بررسي شدند رئوس
ات رئوس به تعداد رئوس نسبت مجموع درجهمچنين ميانگين درجه رئوس برابر است با  .ممكن
ها نيز در  ي ده ساله، روند آن ي انباشته عالوه بر مقدار ايستاي اين دو شاخص براي كل شبكه .شبكه

  .طي زمان بررسي شدند
به ترتيب ، به تفكيك درجه ورودي و خروجي بررسي شدند كه هاي مركزيت درجه شاخص

 .باشند است، مي كه به مقاالت ديگر داشته حاكي از ميزان استناد دريافتي يك مقاله و استناداتي
شاخص دامنه ورودي  .دهد مركزيت درجه را نشان مياي نيز ميزان واريانس  شاخص تمركز درجه

به عالوه  .دهد ميزان استنادات صورت گرفته به يك مقاله به طور مستقيم و غيرمستقيم را نشان مي
با وزن دهي  را ي ورودي هر رأس  ودي و دامنهي ور  منزلت مجاورتي رئوس، تركيبي از درجهشاخص 

  .كند مي، محاسبه س نزديكي بيشتربر اسا
هاي شبكه و  بررسي جانمايي مولفه. هاي آن شبكه گويند هاي همبند شبكه را مولفه زيرشبكه

هاي بزرگترين مولفه اطالعات كلي از وضعيت ساختاري شبكه به دست  و ويژگي ي آنان اندازه
دار در  دنبالهي وجود احتمالي جرياني از تحقيقات  دهنده ي مسير اصلي نشان همولف .دهند مي

ي استنادات آن علم به  اي ستون فقرات هر علمي را در شبكه چنين مولفه .موضوعي مشترك است
  .گذارد  نمايش مي

                                                            
1. EXCEL 
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  يافته ها
لوم مقاله، نامه ع 223سهم مجله جامعه شناسي ايران ي تحت بررسي،  مقاله 600در ميان 

الزم به توضيح است كه مجله . است مقاله بوده 214ي علوم اجتماعي   مقاله و فصلنامه 163اجتماعي 
به  1389همچنين نامه  علوم اجتماعي از سال . است چاپ نشده 1382جامعه شناسي ايران در سال 

جتماعي ايران توسعه روستايي، جامعه شناسي هنر و ادبيات، و بررسي مسائل ا   هاي سه مجله به نام
منتشر  1390ي بعدي آن با نام مطالعات جامعه شناختي در سال   است، اما چون شماره تفكيك شده

ي فوق   است، بنابراين سير اين مجله را با وقفه اي يك ساله و بدون در نظر گرفتن سه مجله شده
  .است شدهالذكر دنبال 

، كه   اند ه و يك مقاله از نامه ترجمه اي بودهاز تعداد مقاالت منتشر شده، تعداد نه مقاله از مجل
همچنين پنج مقاله از مجله كه به نقد كتاب پرداخته .   اند ها خارج شده ها از بررسي استنادات آن

. بودند و بنابراين داراي فهرست منابع و استنادات نبودند از تعداد مقاالت مورد بررسي خارج شدند
نيز يك نقد كتاب و دو فهرست  علوم اجتماعي تاب و در فصلنامهيك نقد كعلوم اجتماعي در نامه 

به اين ترتيب تعداد مقاالت مجله .   اند ي بدون استناد از كار كنار گذاشته شده  مقاالت و سه مقاله
مقاله براي بررسي و تحليل استنادات شان در  577، و در مجموع 207و فصلنامه  161، نامه 209

  .  اند نظر گرفته شده
ي مورد   مقاله 577دهد كه از ميان  رأس آن نشان مي 238ي توليد شده، تعداد   در شبكه

 238به عبارت ديگر تنها . ي استنادي قرار گرفتند  ها در تحليل شبكه برسي، تنها حدود يك سوم آن
س يا رأ 339ي   بقيه.   اند مقاله ارتباط داشته 577رأس بودند كه حداقل با يك رأس ديگر در اين 

ي حاضر، تعداد  همچنين در ميان مقاالت يا رئوس شبكه. هستند 1منزوي   هايي ي ديگر، رأس  مقاله
  .استناد يا كمان وجود دارد 204

  
  چگالي شبكه

چگالي يا تراكم . ساختاري يك شبكه ميزان تراكم يا چگالي شبكه است   هاي يكي از شاخص
، نرم استي مورد بررسي سودار   بته از آنجا كه شبكهال. باشد مي 00361664/0اين شبكه برابر با 

                                                            
1. Isolated 
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و همكاران،  1دي نوي( داند افزار پاجك، براي هر دو رأس، دو كمان در جهات مختلف را ممكن مي
   هاي ي استنادات، استناد متقابل دو مقاله بسيار نادر است و در داده  اما از آنجا كه در شبكه. )2005

ضرب كنيم  2است، پس بايستي مقدار به دست آمده براي چگالي را در  هاين شبكه هم اتفاق نيفتاد
رأس موجود در شبكه  238البته اين مقدار بيانگر چگالي  .شود مي 00723328/0ي آن   كه نتيجه

مقدار چگالي بسيار كمتر ، مقاله ي داراي استناد بررسي شود 577است و اگر بنا باشد كه در كل 
  .خواهد بود 00122761/0 بوده و در حد

را  -نسبت تعداد روابط موجود به تعداد روابط ممكن -در عرف تحليل شبكه شاخص چگالي
. وجود دارد ها درصد رابطه 72/0كنند كه از ميان روابط ممكن بين رئوس، تنها  چنين تفسير مي

در  با احتساب رئوس منزوي. يعني چيزي كمتر از يك درصد ارتباطات ممكن در شبكه وجود دارد
اما اين تفسير در اينجا . ي استنادي ميان مقاالت خواهيم داشت درصد رابطه 12/0نهايت تنها 

ها از   دوتاييي   همهچراكه بسياري از روابطي كه در فرمول تركيبياتي انتخاب . كاربرد چنداني ندارد
يط معمولي مثال، در شرا. ي استنادات كمياب است  شود در شبكه رئوس موجود، ممكن شمرده مي

توان ارتباط يك مقاله با  استناد به مقاله اي كه هنوز چاپ نشده غير ممكن است، بنابراين نمي
ي   از طرف ديگر، مقاالت بايستي رابطه. مقاالت بعد از خودش را جزو روابط ممكن به حساب آورد

به شد، بنابراين، ها ممكن با ي با يكديگر داشته باشند، تا ارتباط استنادي آنمنطقموضوعي و يا 
  . تواند به صرف تقدم زماني توسط مقاالت بعدي مورد استناد قرار بگيرد يك مقاله نميلحاظ منطقي 

  
  ي رئوس ميانگين درجه

، دي نوي( ي شبكه  اش به اندازه موارد مذكور و مقايسه ناپذيري چگالي به خاطر وابستگي
. نمايد ئوس را به جاي چگالي منطقي ميي ر  ، استفاده از ميانگين درجه)1999 ،2دگن ؛2005

و با  1/ 71428571برابر با ي رئوس منزوي  بدون محاسبهي رئوس اين شبكه   ميانگين درجه
ي رئوس شبكه، كه دو   اين شاخص از تقسيم مجموع درجه. باشد يم 70710571/0احتساب آنان 

ميانگين . )3،2000اسكات( دآي برابر تعداد خطوط شبكه است، بر تعداد رئوس شبكه به دست مي
                                                            
1. De nooy 
2. Degenne 
3. Scott 
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دهد كه به طور متوسط هر رأس با كمتر از دو رأس ديگر  ي رئوس اين شبكه نشان مي  درجه
از آنجا كه هر . پيوندهاي استنادي در شبكه است اندكاين نشان از تراكم . ي استنادي دارد  رابطه

يكي پيوند با كارهاي : نياز داردرأس يا مقاله براي در جريان علم قرار گرفتن، حداقل به دو پيوند 
. علمي گذشته و ديگري، در صورت كيفي بودن مقاله، پيوند با مقاالت بعدي و دريافت استناد است

علمي جامعه  ي جامعهبنابراين مقدار به دست آمده در اينجا نشان از عقيم بودن كارهاي علمي در 
  .شناسان است

 

  اي مركزيت و تمركز درجه
ي ورودي   شود كه بيشترين درجه ورودي رئوس اين شبكه، مشخص مي با بررسي درجات

بار مورد  7اين رأس يا مقاله  ،به عبارت ديگر. باشد مي 7ي ورودي   متعلق به يك رأس با درجه
باشد كه  ي ورودي، صفر مي  كمترين درجه. است استناد مقاالت ديگر اين سه مجله قرار گرفته

رأس وجود دارند كه فقط به مقاالت ديگر  116يعني . گيرد مي رأس را در بر 116ي   مجموعه
و يك  6ي ورودي   رأس با درجه 3همچنين .   اند و خود هيج استنادي دريافت نكرده   اند استناد داده

  ).1جدول ( وجود دارد 5ي ورودي   رأس با درجه
به تنهايي چيزي اين شاخص . باشد مي 02602859/0اي ورودي اين شبكه برابر  تمركز درجه

اي يك  هرچه مقدار تمركز درجه. دار است ديگر معني   هاي دهد و براي مقايسه با شبكه را نشان نمي
همچنين اين . شبكه بيشتر باشد، آنگاه تمايز ميان رئوس مركز و پيرامون آشكارتر خواهد بود

شبكه به لحاظ  يعني اين. باشد مي 02179138/0ي خروجي رئوس برابر   شاخص به لحاظ درجه
تر از تمركز  تعبيري آشنا. ي خروجي  ي درجه  ي ورودي، كمي متمركزتر است تا از جنبه  درجه
بدين ترتيب، . ي ورودي يا خروجي رئوس شبكه باشد  تواند تغييرات يا واريانس درجه اي، مي درجه

شبكه بيشتر از  توان چنين تفسير كرد كه، واريانس درجات ورودي رئوس اين دو عدد فوق را مي
  .است به طور تلويحي قابل مشاهده 1اين مطلب در جدول. وجي رئوس آن استواريانس درجات خر
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 ي خروجي رئوس  ي ورودي و درجه  جدول توافقي درجه: 1 جدول

 
 مجموع درجه خروجي 0 1 2 3 4 6 

 درجه

 ورودي

0 0 82 24 5 4 1 116 

1 58 16 4 0 1 0 79 

2 20 2 0 0 0 0 22 

3 9 4 0 0 0 0 13 

4 1 1 1 0 0 0 3 
5 1 0 0 0 0 0 1 
6 3 0 0 0 0 0 3 
7 1 0 0 0 0 0 1 
 105 29 5 5 1 238  93 مجموع

  
ي   درجه 6يك رأس با . باشد ي خروجي رئوس شبكه قابل بررسي مي  به همين ترتيب درجه

 5بعد از آن . اد به مقاالت ديگر داخل شبكه در صدر قرار دارداستن 6خروجي، و به عبارت ديگر با 
، بيشترين استنادها را به مقاالت ديگر 3ي خروجي   رأس با درجه 5، و 4ي خروجي   رأس با درجه

بيش از .   اند مقاله هيچ استنادي به ديگر مقاالت شبكه نكرده 93از طرفي . اند درون شبكه ارجاع داده
  .  اند دهاستناد كربه مقاالت درون شبكه  بار دو كمتر از درصد مقاالت،  95

كه  بايستي صفر باشد، چرا) راستاز سمت (ي سطر و ستون اول   بديهي است كه اولين خانه
در واقع اين خانه متعلق به . گنجد ي استنادي نمي  رأسي كه نه استنادي داده و نه گرفته در شبكه

، به صرف )140( درصد مقاالت 60حدود . به آن اشاره شد رأس منزوي است كه پيشتر 362همان 
  .در شبكه حضور دارند   اند تك استنادي كه داده يا گرفته
هاي  دهد كه خانه ها جدول فوق تشكيل يك ماتريس باال مثلثي مي از ديدگاه جبر ماتريس

كامال از ي ورودي باال  يعني رئوس با درجه. مثلث پايين و سمت چپ جدول همگي صفر هستند
ي ورودي را  در مجموع پنج رأسي كه بيشترين درجه. ي خروجي باال متمايز هستند رئوس با درجه

ي خروجي را  ها صفر است، و در مجموع نه رأسي كه بيشترين درجه ي خروجي آن درجهدارند، 
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هار ي ورودي چ ي خروجي دو و درجه تنها يك رأس با درجه. ها يك است ي ورودي آن ، درجهدارند
 .وجود دارد

  
 يورود يدامنه

در واقع . دكن ي ساده، ميزان همسايگان يك رأس را بيان مي  اي در يك شبكه مركزيت درجه
ي نفوذ   توان در يك شبكه دامنه عالوه بر اين مي. دهد واسطه را نشان مي استنادات مستقيم و بي

توان ديد كه آيا رئوس استناد كننده به يك رأس خاص، خود بر  يعني مي. رئوس را نيز مشخص كرد
 3. دهد ي ورودي رئوس انجام مي  اين كار را دامنه. اساس دريافت استناد ديگران، معتبر هستند يا نه

وجود  7ي ورودي   رأس با دامنه 2و  8ي ورودي   رأس ديگر با دامنه 3و  9ي ورودي   منهرأس با دا
  .رنددا
  

  ي رئوس شبكه  روند تغييرات چگالي و ميانگين درجه
ي رئوس، طي مدت ده ساله در حال   شود كه شاخص ميانگين درجه مشاهده مي 2 در جدول

، يعني وابستگي چگالي به شده بودي چگالي داده   ي محاسبه  تذكري كه قبال درباره. است رشد بوده
در ابتدا چگالي هم مانند ميانگين درجه رشد . دهد ي شبكه به خوبي در اينجا خود را نشان مي  اندازه
گيرد، رشد آن متوقف شده و بعضا كاهشي  ي شبكه قرار مي  كند، اما وقتي تحت تأثير رشد اندازه مي

  . شود هم مي
  

 ي ده ساله  ي استنادات در دوره  ي رئوس شبكه  گالي و ميانگين درجهروند چ :2 جدول

  ميانگين درجه  چگالي دو برابر چگالي تعداد رئوس هاتعداد كمان  مدت زمان
  05882353/0  00178254/0 00089127/0 34 1 1382تا  1381
  23333333/0  0039548/0 00197740/0 60 7 1383تا  1381
  57471264/0  0066827/0 00334135/0 87 25 1384تا  1381
  90322581/0  0073433/0 00367165/0 124 56 1385تا  1381
  0169863/1  00699102/0 00349551/0 146 74 1386تا  1381
  25443787/0  0074669/0 00373345/0 169 106 1387تا  1381
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 ي ده ساله  در دوره ي استنادات  ي رئوس شبكه  روند چگالي و ميانگين درجه: 2جدول ادامه 

  ميانگين درجه  چگالي دو برابر چگالي تعداد رئوس هاتعداد كمان  مدت زمان
  46733668/1  00741/0 0037050/0 199 146 1388تا  1381
  53917051/1  00712578/0 00356289/0 217 167 1389تا  1381
  71428571/1  00723328/0 00361664/0 238 204 1390تا  1381

  
ممكن ميان هر جفت رأس    هاي سودار، تعداد كمان   هاي تذكر داده شد كه در شبكه پيشتر

اين طرز عمل . مخالف خواهد بود   هاي ي چگالي، به صورت دو كمان در جهت  مفروض براي محاسبه
چرا كه استناد متقابل در . ي استنادات نيست  در نرم افزار پاجك مناسب با محتوا و مضمون شبكه

غير ممكن نيست، چرا كه ممكن است يك نويسنده . ي استنادي، امري شاذ و نادر است  هيك شبك
به . به طور هم زمان در حال نوشتن دو مقاله باشد كه در هر دو نسبت به ديگري استناد كرده باشد

) عليرضا شجاعي زند( ي آن   عنوان مثال در اين پژوهش به مقاله اي در مجله برخورديم كه نگارنده
ي مورد استناد وي در سال بعد   مقاله. است ي ديگر خود كه در دست چاپ بوده استناد كرده  به مقاله

اما اين اتفاق . شود لذا يك كمان در جهت عكس روال زماني شبكه آشكار مي. است به چاپ رسيده
 تا )2005دي نوي، (ود ش ي استنادي، با راهكارهايي رفع و رجوع مي  در عرف تحليل شبكه

ي سودار استنادات   لذا در اين مقطع، و در شبكه. پيچيدگي زياد به درك كلي شبكه آسيب نرساند
دهد، از  اي به خودش استناد نمي كه از قضا داشتن طوقه هم براي آن مجاز نيست، چون هيچ مقاله

  .كنيم تر است استفاده مي دو برابر چگالي محاسبه شده در نرم افزار پاجك كه به واقعيت نزديك
به هر حال براي بررسي همبستگي ساختاري شبكه و يا حجم تعامالت استنادي ارباب قلم در 

كارشناسان تحليل شبكه . كنيم علوم اجتماعي، خود را به شاخص شبهه ناك چگالي مقيد نمي
ي باالتر   درجه ).2005دي نو، (دانند  شبكه را جايگزيني بهتر براي چگالي مي   هاي ي رأس  درجه

توانند با تعداد بيشتري از همسايگان  مي ها شود، چرا كه رأس مي تر اي متراكم رئوس منجر به شبكه
ي رئوس را براي اندازه گيري   ي همه  توان ميانگين درجه بنابراين مي. خود پيوند برقرار كنند

ارزيابي اي بهتر براي  اين شاخص سنجه. )2010، 1والنته( همبستگي ساختاري شبكه استفاده كرد
ي شبكه بستگي ندارد   زيرا ميانگين شبكه به اندازه. همبستگي كل شبكه، در مقايسه با چگالي است

                                                            
1. Valente 
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الت بيان شده به خوبي در استدال. مختلف مناسب است   هاي با اندازه   هاي و براي قياس ميان شبكه
دستخوش تغييرات  ي دوم راه  بينيم كه رفتار چگالي در نيمه مي. است قابل مشاهده 1نمودار 

اين تراكم  .كند ي رئوس تقريبا رشدي يكنواخت را دنبال مي  شود، در حالي كه ميانگين درجه مي
ي استنادات   همبندي در شبكه   هاي تدريجي و تعامالت هرچند اندك، موجب شكل گيري مولفه

ي   ي، بررسي مدقانهي تعامالت علم  شناخت ساختار شبكه   هاي يكي از راه.   اند مورد بررسي شده
  .اين شبكه است   هاي مولفه

 

 
  ي ده ساله  ي استنادات در دوره  ي رئوس شبكه  روند چگالي و ميانگين درجه :1 نمودار

   
  شبكه   هاي مولفه

حتي ممكن . كند خاصي را به بيننده منتقل نميجانمايي بي نظم رئوس بينش  ترسيم شبكه با
ي رئوس تشكيل يك   ممكن است تصور شود كه كليه. دداست موجب فريب بصري بيننده گر

لذا در نرم افزار پاجك راهكارهايي براي . دهند، در حالي كه اين گونه نيست ي همبند مي  انبوهه
حاصل ترسيم  1شكل . روشن شدن ساختار روابط بر اساس فنون ترسيم پيش بيني شده است

  .هاست شبكه با جداسازي مولفه
جدا از هم يا    هاي اين جزيره. جدا از هم درآمد   هاي شبكه به حالت جزيره شود كه مشاهده مي

ها  ترين مولفه شبكه، به ترتيب بزرگي اندازه، از باال سمت چپ آغاز و در انتها به كوچك   هاي مولفه
ي علمي جامعه شناسي از ديدگاه  اين تصوير، جامعه بر بنا. شوند كه دو عضوي هستند منتهي مي

ها به كلي از يكديگر جدا  دي، متشكل از يك فضاي چند پاره است، كه هر يك از مولفهاستنا
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ها را از شبكه استخراج، و با جزئيات  توان هر يك از اين مولفه تر مي براي بررسي دقيق.   اند افتاده
 همبند ضعيف از شبكه استخراج   هاي براي اين كار مولفه. ها پرداخت بيشتري به جستجو در آن

 43ي   ي همبند ضعيف است كه بزرگترين مولفه داراي اندازه مولفه 47اين شبكه داراي . شوند مي
رأسي و  24ي   مولفه 2بعد از آن . دهد درصد رئوس شبكه را به خود اختصاص مي 067/18بوده كه 

عدد در شبكه  25، و با فراواني  2ي   ها از اندازه كوچكترين مولفه. رأسي وجود دارد 15ي   يك مولفه
  .وجود دارند

تمركز درجه اي به    هاي ، تفاوت نسبي زياد شاخص6و  5   هاي ، در مولفه4با توجه به جدول 
ي ستاره اي شكل در اين دو   نفع تمركز درجه اي خروجي بيانگر اين مطلب است كه يك زير شبكه

داده و استنادي دريافت نكرده، بدين ترتيب كه يك مقاله به چندين مقاله استناد . مولفه حضور دارد
بور محور تشكيل ي مز  در واقع مقاله. ا هم ندارندي چنداني ب  در حالي كه مقاالت مورد استناد رابطه

، محوريت با 4از طرف ديگر در مولفه . كند است، و نبود آن ساختار مولفه را مضمحل مي مولفه بوده
به عبارتي شاخص تمركز درجه اي ورودي آن  .كند مقاله اي است كه چندين استناد دريافت مي

  .ي خروجي است  بيشتر از تمركز درجه
  

 
  ها ترسيم شبكه استنادي مقاالت با جداسازي مولفه: 1 شكل
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 ي استنادات  همبند ضعيف در شبكه   هاي اندازه و فراواني هريك از مولفه :3 جدول 

  جمع  43  24  15 9 8 6 5 4 3 2 ي مولفه  اندازه
  47 1  2  1 2 1 1 3 2 9 25  فراواني
 
  

  ي استنادات  ي بزرگتر در شبكه  خالصه اطالعات شش مولفه :4 جدول

اره
شم

  

تمركز درجه   ميانگين درجه  چگالي  تعداد كمان  اندازه مولفه
  ورودي

ي   تمركز درجه
  خروجي

1  43 48 053/0 233/0 119/0  119/0  
2  24 26 094/0 167/1 223/0  132/0  
3  24 24 087/0 000/2 181/0  091/0  
4  15 14 133/0 867/1 464/0  082/0  
5  9 8 222/0 778/1 156/0  438/0  
6  9 9 250/0 000/2 141/0  422/0  

  
  ي شبكه بررسي بزرگترين مولفه

. ستا ي منتشر كننده نمايش داده شده افراز نشريه و مقاله 43با    مولفهبزرگترين  2در شكل 
 23255814/2همچنين ميانگين درجه اي آن . باشد مي 02657807/0چگالي اين شبكه برابر 

اي ورودي اين مولفه برابر با  تمركز درجه. يعني تراكم آن از تراكم كل شبكه بيشتر است. است
اي ورودي كل  اين مقدار به نسبت خيلي بيشتر از مقدار تمركز درجه. مي باشد 11904762/0

ي آن است كه تمايز   هر چه اين شاخص بيشتر باشد نشان دهنده. است) 02602859/0(شبكه 
  .تر است ميان مركز و پيرامون مشخص

رأس داراي  5، 4ي ورودي   رأس داراي درجه 2، 6ي ورودي   رأس داراي درجه 2در اين مولفه 
ي ورودي   داراي درجهرأس ديگر  21ي   و بقيه 1ي ورودي   رأس داراي درجه 13، 3ي ورودي   درجه

با توجه به اين كه ميزان تمركز درجه اي اين مولفه نسبت به كل شبكه بيشتر . باشند صفر مي
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 با توجه به شكل. شود ترمي است، لذا تمايز ميان افراد مركزي شبكه و افراد حاشيه اي مشخص شده
  .ين مولفه هستندداراي باالترين مركزيت درجه اي در ا 35و  31ي   شماره   هاي ، رأس2

 31ي   ، بدون واسطه به رأس شماره28، 27، 19، 7، 4، 3ي   شماره   هاي روشن است كه رأس
ي مركزيت تام و   اين امر نشان دهنده. ها خود با يكديگر هيچ ارتباطي ندارند اين رأس.   اند متصل شده

به مركز متصل است در نظر را كه با يك واسطه 11ي   اگر رأس شماره. تمام رأس مورد بررسي است
دقيقا همين . ي تمركز است  ي ستاره اي خواهيم داشت كه داراي باالترين درجه  نگيريم، يك شبكه
اين رأس هم در يك ساختار ). 2شكل(وجود دارد  35ي   ي ورودي رأس شماره  ساختار براي دامنه

ورودي آن را به جز يك رأس  ي  ي دامنه  همچنين همه. باشد ستاره اي داراي جايگاه مركزي مي
  .دهند ، همسايگان بي واسطه تشكيل مي)24شماره (

  

 
  ي مقاله ي منتشر كننده تصوير بزرگترين مولفه با افراز نشريه: 2 شكل

    
اما . كند مركزيت يك رأس را در قبال همسايگانش برجسته مي ،اي بيشتر مركزيت درجه

ي   يعني ممكن است يك مقاله بر مقاله. رأس ممكن است با واسطه ايجاد شودي نفوذ يك   حوزه
هر . ي واسطه استفاده كنند  ي ديگر را مجاب كند تا از اين مقاله  اش اثري بگذارد كه مقاله همسايه

ي سوم همان مطلبي را در   توان به يقين حكم كرد كه مقاله چند اين ابهام باقي است كه از كجا مي

  مجله جامعه شناسی ايران   
  نامه علوم اجتماعی  
 فصلنامه علوم اجتماعی  
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اين يك اشكال بجا و تعيين . است ي اول در آن موثر بوده  كند كه مقاله ي واسط دنبال مي  مقاله
جواب آن هم اين است كه تحليل استنادي فقط . باشد است كه گريبانگير تحليل استنادي مي كننده
 ي تحقيقات دهد، مابقي كار به عهده محتمل براي جريان اطالعات يا علم را نشان مي   هاي مسير

در بخش متون بايد به تحليل محتوايي آثار پرداخت و در موارد انساني، با مصاحبه و  .باشد عميق مي
  .ي عميق، مدعيات برخاسته از تحليل شبكه را به آزمون گذارد  مشاهده

اكتفا  ي مقاالت ديگر  واسطه بي   هاي توان به استناد ي نفوذ يك مقاله، نمي  براي بررسي دامنه
خود بر اساس همين معيار، معتبر و باكيفيت  ،بررسي شود كه آيا مقاالت استناد دهندهكرد، بايد 

نگاهي به شكل . كنند يا نه يعني آيا مقاالت ديگر نيز به اين مقاالت واسطه، استناد مي. هستند يا نه
. كند ي ورودي هر رأس را مشخص مي  و اعداد داخل پرانتز، تعداد رئوس موجود در دامنه 3ي   شماره

شود كه رئوس  مشاهده مي؛ رسند يعني تعداد رئوسي كه با طي يك مسير به رأس مورد نظر مي
بعد از اين دو رأس، . در اين مولفه هستند) 9(ي ورودي   داراي بزرگترين دامنه 30و  29ي   شماره

شود كه رأس  مالحظه مي. ي ورودي خود جايگاه بااليي دارد  رأس در دامنه 8نيز با  1ي   رأس شماره
اما در باالترين جايگاه به لحاظ ) 3(ي ورودي قابل توجهي نداشت   با آن كه درجه 29 ي  شماره
كنند،  مقاالتي كه با يك واسطه به اين مقاله استناد مي. ي نفوذ قرار دارد  ي ورودي و حوزه  دامنه

  .مقاله هستند 5شامل 

 
  رودي هر رأسي و  افراز رئوس مولفه بر اساس دامنه :3 شكل
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شود، عقيم بودن توليدات  علمي جامعه شناسان مي ي جامعهيكي از ادعاهايي كه در مورد 
شوند، و هركس از ابتدا چرخ را دوباره اختراع  يعني اينكه مقاالت خوانده نمي. علمي آنان است

به كل شبكه  ررسيب البته با. كند ي بلندترين مسير با سه گام اين ادعا را تأييد مي  مشاهده. كند مي
تواند با طي مسيري با سه  مي 24ي   به هر حال رأس شماره. خوريم مسيري بيش از سه گام برنمي
تري نيز پيدا كرد كه از رأس  توان مسير طوالني البته مي. برسد 29ي   گام استنادي به رأس شماره

اما اين مسير چهار . رسد يم 29ي   به رأس شماره 1و  18، 5شروع و با گذر از رئوس  21ي   شماره
  .گامي دو جايگزين با دو گام دارد

استناد  5واسطه در استناد است كه توسط  ي بي  همسايه 4نيز داراي  30ي   رأس شماره
 3به اين رأس كه خود مورد استناد  2ي   استناد رأس شماره. رسند باواسطه به تاييد علمي مي

البته اين . تواند باشد د  منزلت و اعتبار علمي اين مقاله ميي ديگر است، عامل مهمي بر تايي  مقاله
اين موضوع نيز يكي از نقدهاي وارد شده به تحليل . درصورتي است كه استناد به خود را شامل نشود

  .استنادي است
ي   همسايه است، اما يكي از همسايگان وي توسط چهار همسايه 3داراي  1ي   رأس  شماره
اما يك . است ي ديگر توسط يك استناد تاييد شده  يك همسايه است، و ار گرفتهخود مورد تاييد قر

  .ي استنادي ندارد  رأس در همسايگي دارد كه هيچ عقبه
ي ورودي   ي ورودي و افراز دامنه  ي رئوس در افراز درجه  به هر حال، فرق زيادي ميان رتبه

از . باشد مي) 99120356/0( 1زديك به همبستگي رتبه اي اسپيرمن اين دو افراز ن. وجود ندارد
ي ورودي هر   ي ورودي و دامنه  توان منزلت مجاورتي رئوس را كه تركيبي از درجه طرف ديگر مي

   هاي نتايج به دست آمده با يافته. س نزديكي بيشتر است، محاسبه كردرأس، با وزن دهي بر اسا
رئوس مولفه را در داخل كروشه نشان  ، منزلت مجاورتي4ي   شكل شماره. قبلي همخواني دارد

   هايي است، لذا رأس ها تعيين شده ي قطر رئوس شبكه متناسب با منزلت مجاورتي آن  اندازه. دهد مي
  . ، نمود تصويري ندارند)رأس 21(كه منزلت مجاورتي صفر داشتند 

روند جاي  توان مقاالتي را كه در يك مسير و با استفاده از تكنيك تحليل مسير اصلي، مي
هر چند اين تكنيك بيشتر براي يافتن ستون فقرات تحقيقات موجود در . گيرند مشخص كرد مي

اما به هر حال بيانگر اين واقعيت است كه هيچ مسير ديگري كه قابل . يك موضوع خاص كاربرد دارد
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شرفت در يك درصورتي كه جريان استنادي، معرف زايايي و پي. توجه باشد در اين مولفه وجود ندارد
، بزرگترين مسير 5شكل . ي تحقيقاتي باشد، توجه به اين مولفه نيز درخور اهميت خواهد بود  زمينه

ديگر آنقدر به لحاظ اندازه    هاي هرچند مولفه. گذارد اصلي موجود در اين مولفه را به نمايش مي
  .كوچك بودند كه ارزش بررسي نداشتند

توان به ارزيابي مقاالت  وعات مشترك، به عنوان نمونه ميبراي بررسي ميزان تعامالت در موض
بررسي در عنوان خود مورد ي  مقاله در طي دوره 23. ي اجتماعي پرداخت مرتبط با موضوع سرمايه

 8مقاله در نامه و  6مقاله در مجله،  9از اين مقاالت . اند ي اجتماعي استفاده كرده از عبارت سرمايه
مقاله از  4مقاله از نامه، و  2مقاله از مجله،  1در اين ميان . اند پ رسيدهمقاله در فصلنامه به چا

در اين شبكه تنها هفت . ي استنادات حضور ندارند فصلنامه، به طور كلي منزوي بوده و در شبكه
بيانگر وجود باشد كه  مي 02766798/0بنابراين چگالي اين شبكه برابر با . پيوند استنادي وجود دارد

همچنين ميانگين درجه در اين شبكه برابر با . از روابط ممكن استز سه درصد كمتر ا
با استخراج اين مقاالت از . يعني چيزي كمتر از يك پيوند براي هر رأس. باشد مي 60869565/0

  .به دست خواهد آمد 6ي استنادات، شكل  شبكه
   

 
  ها افراز رئوس مولفه بر اساس منزلت مجاورتي رأس :4 شكل 

    



 33                                  1393زمستان /  1شماره /  دومدوره / فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي 

 

 
  ي تحت بررسي  ي مسير اصلي در مولفه  بزرگترين مولفه: 5شكل 

  
ترين  فعال.   اند نويسنده مشاركت داشته 60ي بررسي شده در اين مولفه   مقاله 43در 

توجه به . مقاله 5مقاله، و شجاعي زند با  7مقاله، قانعي راد با  8نويسندگان عبارتند از  جاليي پور با 
ي   اي در شبكه دهد كه در واقع تعامل عمده نشان مي 7ي   كل شمارهچينش نويسندگان در ش

شود كه هرجا تراكمي از مبادالت  مشاهده مي. است استنادات ميان جامعه شناسان صورت نگرفته
استنادي صورت گرفته، در حقيقت تعاملي در كار نبوده و نويسندگان مقاالت، يكسان بوده و يا 

  .در واقع خوداستنادي موجب افزايش تراكم روابط شده است .  اند ي مشتركي داشته  نقطه
  

 
  ي اجتماعي روابط استنادي مقاالت حول موضوع سرمايه :6 شكل
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  ي اول با برچسب نام نويسندگان مقاله براي هر رأس  تصوير مولفه: 7شكل 

  
  ه گيريو نتيج خالصه

يان دانشمندان شناخته مجالت علمي، مهمترين وسيله براي تعامل و ارتباطات علمي م
ي  پژوهشي اين مجله ها در هر حوزه -ي استنادات مقاالت علمي نحوه ي پيكربندي شبكه. شوند مي

اين انتزاع نمادين به لحاظ . علمي، بازنمودي از وضعيت ساختاري اجتماع علمي آن حوزه خواهد بود
گير حجم مقاالت  ه افزايش چشمبا توجه ببراين اساس، . كاربردي مورد اجماع تحليلگران شبكه است

ي  توان پرسيد آيا شبكه جامعه شناسي، مي –هاي اخير در علوم اجتماعي  منتشر شده در سال
تر شدن دارد و بر تكوين تراكم اخالقي داللت مي  نمايد يا  تعامالت علمي در اين رشته رو به چگال

  .ر اين خصوص استخير؟ هدف اصلي اين مقاله طرح اين مساله و كسب پاسخ علمي د
فهرست منابع  به لحاظ مقاله 577، تحت بررسيي  منتشرشده در دورهي  مقاله 600از ميان 

و  اند ي استنادي با ديگر مقاالت بوده مقاله در رابطه 238تنها  كه از ميان آنان قابليت بررسي داشتند
قاالت مشمول در شبكه با اين حال بررسي م. باشند منزوي مي -بيش از نيمي از مقاالت -مابقي

 ي بيشتر، مداقه   هرچند. روند عيف پيش ميي قليل به سمت يك تراكم ض  دهد كه اين عده نشان مي
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با ي مقاالت  كهبشتوجه به  .داننماي را متعلق به اشتراك در نويسنده مي  روابط موجود در اين شبكه
ه، بيشتر به جهت ارتباط استنادي دهد كه تراكم پديد آمد ، نشان ميها آنبرچسب نام نويسندگان 

خوداستنادي شود كه  مشاهده مي 7در شكل مثالً . يك نويسنده با خودش در مقاالت مختلف است
 .دارددر بزرگترين مولفه اي در افزايش تراكم شبكه  سهم عمدهراد  قانعي وپور  جالييدر كارهاي 

يار اندك الوه بر اين كه مقداري بسع -چگالي و ميانگين درجه -ي تراكمهاي كم بنابراين شاخص
 در معرضبه عنوان شاخصي از تراكم تعامالت علمي و  بوده محل مناقشه دارند، به لحاظ كيفي

افزايش توليد مقاالت علمي و يا تراكم فيزيكي منجر به افزايش يعني  .كاهش بيشتر قرار دارند
  .تعامالت استنادي و يا تراكم اخالقي نشده است

انرژي عاطفي در ي فرهنگي و  سرمايهجريان ي استنادات بيانگر سطح پايين  شبكه تراكم اندك
به عالوه روند . خواهد بودفقدان خالقيت و توليد افكار نو ميان كارگزاران علوم اجتماعي و در نهايت  

در نگارش به نسبت افزايش دهد كه  تغييرات چگالي اين شبكه طي سال هاي مورد بررسي نشان مي
تر شدن به معناي حقيقي آن، يعني افزايش تعامالت ميان  شبكه رو به متراكممقاالت، تشار و ان

شناسي ايران هنوز  بتوان گفت كه اجتماع علمي در جامعه شايدبنابراين . رود جامعه شناسان، نمي
    .رسد حتي در مسير تكوين باشد مينشكل نگرفته است و به نظر 

تني بر تجربيات ي علمي جامعه شناسان كه مب مورد جامعه بسياري از مدعيات پژوهشگران در
به « : گويد مثال قانعي راد مي. توان در اين پژوهش كمي به عينه مشاهده نمود اند را مي شخصي بوده

» هايي را يافت كه به دنبال و با استناد به يكديگر صورت گرفته باشند توان پژوهش ندرت مي
توان ميان  هايي كه مي دهد كه حداكثر گام ي استنادات نشان مي هتصوير شبكتوجه به  ).6: 1383(

چنين مسيري تنها دو مورد را  .برابر با سه استناد و مشتمل بر چهار مقاله استمقاالت طي نمود 
است و نه بر اساس تعامالت علمي ميان  ي خوداستنادي شكل گرفته شود كه آن نيز بر پايه شامل مي

ميانگين درجه كمتر از دو نشان مقدار بر صعوبت يافتن مسيرهاي طوالني، عالوه  .جامعه شناسان
و اغلب از يك طرف ابتر باقي  گيرند به طور متوسط رئوس شبكه در مسير قرار نميدهد كه  مي
  .مانند مي

ديگران را نخوانده    هاي افراد در تحقيقات خود پژوهش« : بيان شده است كههمچنين 
پژوهشي    هاي مطالعات گوناگون حتي در حوزه. كنند كت خود را از نو آغاز ميگيرند و هر بار حر مي
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روابط  6به عنوان مثال شكل  ).6: 1383قانعي راد، (» }است{ارتباط بوده خاص به همديگر بي
چگالي و ميانگين درجه بسيار اندك . دهد ي اجتماعي را نشان مي ي سرمايه استنادي مقاالت حوزه

هاي ديگران  شدن پژوهش گرفته» نخوانده«عدم ارتباط تحقيقات هم موضوع و ز اين شبكه نشان ا
اند،  منتشر شده 1390تا  1383عدم وجود مسيري در ميان اين مقاالت كه از سال به عالوه . دارد

عدم پيوستگي و تسلسل در ميان مقاالت علمي موجب همين  .مهر تأييدي بر مدعاي قبلي است
اي  مجموعه علمي، شاهد انباشتگي علم وي  قابل مالحظهليدات روزافزون و رغم تو عليشود كه  مي

» تحقيقات اجتماعي ايرانعدم استمرار در «راد اين  قانعي .توان بود ميعلوم اجتماعي ن درقابل اتكاء 
  ).6: 1383قانعي راد، ( دناد مي »از عوارض پراكندگي موضوعي، نظري و روش شناختي «را 

مجموعاً پيكر بندي « معتقد است كه تحقيقات اجتماعي راد  قانعي از يك منظر كلي
به طور كلي  .قابل تأييد است 1 ي شكل اين ادعا به وضوح با مشاهده. ندارند) 6: 1383(» منسجمي

توان گفت كه هر چند اگر قائل به يك اجتماع علمي در جامعه شناسي ايران نباشيم، اين امر كه  مي
مورد  توان در كنند غير قابل انكار است، بنابراين مي اين زمينه فعاليت مياكنون گروه زيادي در 

وار از  اين آرايش كولوني. آرايش استنادي مقاالت، قائل به جامعه اي پاره پاره و منزوي از يكديگر بود
شناسان، آن چيزي نيست كه به  اي همريخت با ساختار تعامالت علمي جامعه  مقاالت به مثابه شبكه

قائل   هرچند كوهن. ، اجتماعي حول يك مكتب خاص و با الگويي خاص باشد)1390( م كوهنزع
حتي با . دانست ي پيشرفت علم مي ها را نشانه ها بوده، و تحول در آن به توالي الگوها و پارادايم

چرا كه . نيز تفاوتي فاحش دارد) 1389(ي چند الگويي بودن جامعه شناسي در آراي ريتزر   نظريه
مسيري پژوهشي در اي با تراكم رو به تزايد و هچنين  شبكهي اين فرض است، وجود   آنچه الزمه

  .خورند به دست آمده به چشم نمي   هاي روابط استنادي است، كه هيچ كدام در ترسيم شبكه
جالب توجه اين كه . خورد ي ستاره اي به وفور در شبكه ي استنادات به چشم مي الگوي شبكه

. ي برونگرا و درونگراي آن تقريبا تمايز تامي وجود دارد ي اين نوع شكبه يعني گونه گونهميان دو 
در حالت برونگرا تصويري از  اي ي ستاره شبكه. نيز دريافت 1شماره توان از جدول  اين واقعيت را مي

مقاالت  .دكن ، در حاليكه هيچ استنادي دريافت نمييك مقاله با استناد فراوان به ديگر مقاالت است
، ممكن است در آينده هاي آخر بررسي باشند هايي اگر متعلق به سال مركزي در چنين شبكه
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كيفيتي   آن دارند، حاكي از بيهاي مياني و ماقبل  ها كه تعلق به سال استنادي دريافت كنند، ولي آن
  .باشد ي بسيار از تحقيقات پيشين مي رغم استفاده ها علي پژوهشگران به آنو عدم توجه 

كه تعداد زيادي استناد دريافت اي درونگرا، تصويري از مقاله اي است  ي ستاره الگوي شبكه
چنين مقاالتي معموال منشأ . است درحالي كه به مقاالت درون شبكه هيچ استنادي نداده است كرده

ن استناد چنانكه بررسي پنج مقاله اي كه بيشتري. و احتماال بيشتر ترجمه اي هستندخارجي داشته 
   .ها خارجي بوده است درصد منابع آن 74دهد كه در مجموع  اند نشان مي را دريافت داشته

  
  :پيشنهادات

هايي باشد  شامل ستون بايستيي استنادي مطلوب  رسد كه الگوي شبكه به هر روي به نظر مي
مشكالت را بتوان  ترين شايد يكي از اساسي. رونده هستند و پيشگر جريانات تحقيقي مداوم  كه بيان
كه مقاالت ضعيف از تيررس نقد شود  اين معضل هم موجب مي. قاالت دانستگرفته شدن م نخوانده

راهكاري كه جهت حل . كند منقطع ميدر امان بمانند، و هم جريان انتقال سرمايه هاي فرهنگي را 
متون مقاالت ي از هاي كارشناسي ارشد و دكتر طراحي سواالت آزمونشود،  اين مشكل پيشنهاد مي

  .علمي پژوهشي است
كه وضعيت    اند بسياري از تحقيقات گذشته و اين پژوهش به انواع و اقسام طرق نشان داده

ترين علت اين وضع، عدم تعامل و  جامعه شناسي در ايران نابسامان و حتي بحراني است، عمده
است، از طرف ديگر  سي عنوان شدهي جامعه شنا ارتباط پويا و علم محور در ميان كارگزاران عرصه

پيشنهاد اين تحقيق فراهم آوري . است گسترش گفتگوها راهكار برون رفت از بحران معرفي شده
ي مطالب و منويات اذهان جامعه شناسان در فضاي مجازي   محيطي امن براي تبادالت علمي و ارائه

االن جامعه شناسي، ترجيحاً زير ي اجتماعي مجازي تخصصي علمي از فع  ايجاد يك شبكه. باشد مي
ترشدن علم جامعه شناسي و انتشار بيشتر آن  تواند، به تخصصي نظر انجمن جامعه شناسي ايران، مي

ي مطالب، به طوري كه در دسترس همگان باشد، امكان سرقت علمي، و يا ناداوري  ارائه. كمك كند
ا مهم كه براي تبديل شدن به مقاله يا كوچك، ام   هاي ايده. دهد در انتخاب مقاالت را كاهش مي

شود و در عين حال ممكن  كتاب، نياز به زمان، هزينه، و يا امكانات دارد، به اسم مبدع آن تمام مي
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شود و  زمان هم در علم پيشرفت ايجاد ميبدين ترتيب هم. است توسط شخص ديگري اجرايي شود
  .شود ها از كسي ضايع نمي هم حق مالكيت معنوي طرح

الزم براي    هاي علم سنجي، و داده   هاي ي داده پيشنهاد بعدي اين تحقيق، ايجاد امكان ارائه
اين . باشد روابط علمي توسط مراكز نمايه سازي مقاالت علمي مي   هاي توليد و تحليل انواع شبكه

اين . افتاده در جريان مشاهده و سياست گذاري در روند كالن علمي كشور استپاعمل كاري پيش
در حالي كه مراكز . است موضوع ساده قسمت اعظم انرژي اين پژوهش را به خود اختصاص داده

هاست كه اطالعات توليدات علمي را نمايه كرده و در اختيار عموم  نمايه سازي علوم در جهان مدت
  .دهند قرار مي

ي جامعه   زهشود كه اطالعات تمامي مجالت حو ي راه اين پژوهش پيشنهاد مي براي ادامه
همچنين . ي روابط گوناگون علمي منتج از آن استخراج گردد شناسي گردآوري شده و شبكه

مختلف را مورد    هاي شود، به صورت كيفي مقاالت و نويسندگان برتر و مهم در شبكه پيشنهاد مي
  .است موجب موفقيت آنان شده   هايي تفحص و بررسي قرار دهند تا مشخص شود چه ويژگي
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