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  ۀارزیابی عملکرد پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در زمین

  هاي اجتماعی بر اساس شاخصهاي تحلیل شبکه؛ آموزش مهندسی ایران

  

 

  2 صبا سیامکی و1احسان گرایی

  

 تألیفی پژوهشگران،  همۀ شبکۀهاي اجتماعی به مطالع مندي از شاخصهاي تحلیل شبکه پژوهش حاضر با بهره : چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و از .  آموزش مهندسی ایران پرداخته استةدانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در حوز

 مقاله تألیفی فارسی 444 این پژوهش از جامعۀ.  اجتماعی استفاده کرده استهاي سنجی و تحلیل شبکه شاخصهاي علم

تألیفی  ماتریس هم.  منتشر شده استزش مهندسی ایران آمو در فصلنامه 1393 تا 1378تشکیل شده که طی سالهاي 

هاي  افزارهاي شبکه تألیفی با استفاده از نرم هاي هم افزار راور ماتریس و ترسیم و تحلیل شبکه شبکه با استفاده از نرم

ین تعداد بررسی عملکرد پژوهشگران نشان داد که بیشتر.  انجام شده است»ویوور اس او يو« و »نت آي سی یو«اجتماعی 

، غالمحسین ) مقاله15(، جالل حجازي ) مقاله20(تألیفی پژوهشگران به محمود یعقوبی   همۀمقاالت تألیفی در شبک

 تحلیل عملکرد انفرادي .رداختصاص دا)  مقاله14(و پرویز دوامی )  مقاله15(، حسین معماریان ) مقاله15(دانشی 

ت و نزدیکی بیانگر این است که محمود یعقوبی، پرویز دوامی و جالل پژوهشگران بر اساس شاخصهاي مرکزیت درجه، بینی

 ۀهمچنین مطالع. برشمرد آموزش مهندسی ایرانتألیفی فصلنامه  ۀ همتوان اثرگذارترین پژوهشگران شبک حجازي را می

 58، 65با تولید ترتیب عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی نشان داد که دانشگاههاي صنعتی شریف، شیراز و تهران به

اي مرکزیت درجه، مرکزیت هاساس شاخص بر. هاي اول تا سوم قرار دارند  مقاله از نظر شاخص تولید علمی در رده57و 

توان   صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی را می بینت و مرکزیت نزدیکی نیز دانشگاه

  .حساب آورد  هبفصلنامه این شار تولیدات علمی در اثرگذارترین دانشگاهها در انت

 .  

تألیفی، شاخصهاي مرکزیت،   هم هاي اجتماعی، شبکه تحلیل شبکه  :کلیدييها  هواژ

  آموزش مهندسی ایرانپژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، فصلنامه 
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 مقدمه .1

ضر همواره با موضوعاتی همچون  ساختار و چگونگی فعالیتهاي پژوهشی عصر حاةوگو دربار بحث و گفت

هاي پژوهشی، پیدایش  ورانه، پویایی دانش، کاهش بودجها علوم، سرعت تحوالت فنّةاندازازتخصصی شدن بیش

گر این مطلب  تأملی بر مسائل مطرح شده در باال بیان. اي همراه بوده است رشته اي و میان رشتههاي چند حوزه

  ۀ و بتواند به تنهایی در عرصاشدت که یک نفر جامع تمامی علوم و روشها بتوان انتظار داش است که دیگر نمی

هاي گذشته   در طول دهه(zare- Farashbandi F., Geraei E. & Siamaki S, 2014)دانش و پژوهش پیش رود 

اي  مالحظه قابلاي آموزشی و پژوهشی و کشورهاي مختلف در تولید علم با شتابههمکاري میان افراد، سازمان

و ) 1392گرایی و بصیریان جهرمی، ( (Acedo, Barroso, Casanuev & Gala, 2006)افزایش یافته 

یـاي علمـن همکاریهـن اشکال ایـریـت وسـی از ملمـه یکـی بـتألیف مـه
1

ل شده است ـ تبدی

(Glanzel & Schubert, 2004) همکاریهاي علمی میان پژوهشگران و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

هاي همکاري که   شبکه،واقعدر. شود هاي همکاري علمی منتهی می گیري شبکه اگون به شکلگون

 ساختار و نوع روابط  ةدهند شوند، نشان تألیفی نامیده می هاي هم نیز شبکهآنها ترین  شده شناخته

 و یسپتر دي گالیانی، نظرنقطه از که اي  شبکه.(Fuyuki, 2008)گروهی در فعالیتهاي پژوهشی است 

 محیطهاي در دانش ساختار و علمی جامعۀ از شده ترسیم وضعیت با بسیاري  شباهت)2010( ونیک

 را علم تولید جهانی نظام پیوسته، همبه موجودیتهایی ۀمثاببه پژوهشگران آن در و رددا دانشگاهی

  .دهند می شکل

ت که پژوهشگران فرض منطقی استوار استألیفی بر این پیش هاي هم گیري شبکه مبناي شکل

 از شودذکر می که نامشان در مقاالت و طرحهاي پژوهشی ،مؤسسات آموزشی و پژوهشی مختلف

ها اي از مجموعه گره چنین شبکه. نوعی قرابت و آشنایی با یکدیگر برخوردار هستند
2

 و پیوندهاي
3
 

رکت پژوهشی  پژوهشگران حقیقی یا حقوقی همکار و نیز مشا ةدهندمتعددي تشکیل شده که نشان

سنجی   کتاب تألیفی بهترین شاخص هاي هم  شبکه(Cheong & Corbit, 2009)آنها با یکدیگر است 

 که (Newman, 2001)هاي علمی و دانشگاهی هستند  براي ترسیم الگوهاي مختلف همکاري در رشته

  .داد قرار بررسی مورد اجتماعی هاي شبکه تحلیل گوناگون شاخصهاي از استفاده با آن را توان ویژگیهاي می

شناختی براي تحلیل الگوهاي روابط و تعامالت بین   اجتماعی یک رویکرد جامعه ۀتحلیل شبک

فعاالن اجتماعی
4

عنوان  مثالً گرههاي مرکزي که به. منظور کشف ساختار اجتماعی اساسی آنها است  به
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بانان قطبها، رهبران یا دروازه
1

ار به هم پیوسته هستند؛ و الگوهاي کنند؛ گروههایی که بسی  فعالیت می

در  زیادي مطالعات  تاکنون (Wasserman & Faust, 1994)آیندبه حساب میتعامالت بین گروهها 

 هاي شبکه تحلیل يصهاشاخ از استفاده با تألیفی هم هاي شبکه تحلیل ۀزمین هاي مختلف درحوزه

، بررسی عملکرد )1391زاده و زندیان،  نخدادوست، حس (فنّاوري نانوةحوز: است شده انجام اجتماعی

منش، گرایی و بصیریان جهرمی،  عرفان (سنجی  اطالعةدانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در حوز

 تحلیل ساختار ،)1393بصیریان جهرمی و گرایی،  (سنجی  اطالع ة، پژوهشگران فعال در حوز)1394

، )1393پهلو،  سهیلی، عصاره و فرج(ات نویسندگی پژوهشگران علم اطالع هم هاي اجتماعی شبکه

 .و غیره )1392اسدي و همکاران، ( دانشگاه صنعتی شریف تألیفی  هم شبکه

 بررسی ۀاي در زمین است که تاکنون مطالعهمطلب گر این  بندي پژوهشهاي پیشین بیان جمع

ان انجام  آموزش مهندسی ایرۀعملکرد پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در زمین

از طریق مصورسازي و تحلیل شبکه همکاریهاي علمی پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات . نشده است

آنها با  تعامل ةخصوص نحوتري در توان به درك کامل  آموزش مهندسی میةپژوهشی کشور در حوز

 اجتماعی هاي پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از شاخصهاي تحلیل شبکه.  دست یافتیکدیگر

 آموزش مهندسی ایران ۀ عملکرد پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در زمینۀبه مطالع

تخصصی آموزش   تنها مجلۀعنوان فصلنامه بهاین .  بپردازد آموزش مهندسی ایران ۀفصلنامبر اساس 

سی در ایران و  مهندۀ بررسی، تحلیل و ارتقاي حرف با هدفتاکنون 1378مهندسی در کشور از سال 

 تجربیات و دستاوردهاي ۀهاي علمی، ارائ  اطالعات و دانستهۀایجاد بستر مناسب براي اشاع

عصاره، چشمه  (شودمیپژوهشگران آموزش مهندسی و تقویت دانش مهندسان و صنعتگران منتشر 

 1393  تا1378 طی سالهاي آنشده در در این راستا مقاالت منتشر). 1389سهرابی و دهقانپور، 

  :دارد این پژوهش در راستاي تحقق اهداف زیر گام برمی. بررسی قرار گرفته استمورد

 آموزش  فصلنامهاي پژوهشگران در  تألیفی و تحلیل خوشه  اجتماعی هم ۀترسیم شبک

 ؛مهندسی ایران

 بررسی عملکرد پژوهشگران بر اساس شاخصهاي تولید و مرکزیت؛ 

 اي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در  تحلیل خوشهتألیفی و  ترسیم شبکه اجتماعی هم

 ؛ آموزش مهندسی ایران فصلنامۀ

 بررسی عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی بر اساس شاخصهاي تولید و مرکزیت. 
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1. Hubs, Leaders or Gatekeepers  
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  روش پژوهش .2

هاي اجتماعی  سنجی و تحلیل شبکه  و در آن از شاخصهاي علماستپژوهش حاضر از نوع کاربردي 

 آموزش ۀپژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فعال کشور در زمین بررسی عملکرد براي

 پژوهش  ۀعنوان جامع  بهآموزش مهندسی ایران فصلنامه ،براي این منظور. مهندسی استفاده شده است

 آموزش کیفی و یکم ۀتوسع و ارتقا در مشارکت و سعی این فصلنامه انتشار از هدف. انتخاب شد

 و برمد نوآور، خالق، روز، دانش به آگاه مهندسانی تربیت برايمناسب  ۀزمین کردن آماده و مهندسی

 جدید هايفنّاوری و صنعت راهبرد و اداره و صنعتی و کشاورزي خدمات ايهبخش در فعالیت به توانا

 تدوین ؛صنعتی و تحلیلی تطبیقی، تحقیقی، تخصصی، هايمقاله انتشار با مقصود این. است کشور

نیز  و آموزشی نظامهاي و روشها پیرامون صنعتگران و پژوهشگران استادان، دیران،م دیدگاههاي

 یابدمی تحقق صنعتگران و مهندسان بازآموزي و آموزشی هاي شیوه بررسی و نقد به مربوط هايمقاله

 پژوهش شامل ۀجامع. گیرد قرار کشور اقتصادي و صنعتی فنی، علمی، ۀتوسع راستاي در آن تا نتایج

پس از .  در این فصلنامه منتشر شده است1393-1378سالهاي  زمانی  ةاي است که در باز مقاله 451

صورت مانده   اثر تألیفی باقی444 تحلیلهاي نهایی روي ، پژوهش ۀشده از جامع اثر ترجمه7حذف 

  . فصلنامه استفاده شدگاههاي پژوهش از وب  گردآوري دادهبراي. گرفت

تألیفی پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فعال در   هم ۀشبکنخستین گام براي ترسیم 

 پژوهشگران، ، نامبراي این منظور.  ساختن ماتریس همکاري آنها است، آموزش مهندسی ۀزمین

صورت متن ساده رد بهافزار مایکروسافت و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در نرم
1

براي .  ذخیره شد

 راور ماتریسافزار ساختن ماتریس از نرم
2

 ترسیم و براي). 1393زاده راوري،  توکلی( استفاده شد 

»نت آي سی یو«هاي اجتماعی  افزار تحلیل شبکهها به نرمتألیفی، داده  همۀتحلیل شبک
3

 اس او وي« و 

»ویوور
4 

 .شدمنتقل 

ل  در دو سطح کالن و خرد تحلیآموزش مهندسی ایرانتألیفی فصلنامه   همۀپژوهش حاضر شبکدر 

  هاي اجتماعی به بررسی پیکربندي و عملکرد احتمالی ساختار شاخصهاي کالن تحلیل شبکه. شود می

 تحلیل براياز میان شاخصهاي موجود . پردازند ها می و ویژگیهاي کلی شبکه اجتماعی، عملکرد نویسندگان

یـالـی چگـررسـه بـالن، بـح کـها در سط هـشبک
5

بندي ، ضریب خوشه
6

 ةدهندتشکیلهاي  ، مؤلفه
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شبکه
1

 میانگین فاصلهو 
2

 پیوندهاي تعداد به شبکه در موجود پیوندهاي تعداد نسبت. شود  پرداخته می

 انسجام  چگالی، درجۀ.است یک و صفر بین مقداري همواره و شبکه چگالی شاخص ةدهندنشان ممکن

تر باشد،  هرچه به صفر نزدیکو  تر باشد، انسجام شبکه بیشتر سنجد و هر چقدر به یک نزدیک گرهها را می

نسبت بین تعداد پیوندهاي اطراف یک گره و  گر بندي بیان خوشه ضریب شاخص. است تر انسجام شبکه پایین

ارزشهاي نزدیک به . دارداین شاخص نیز مقداري بین صفر و یک . تعداد پیوندهاي ممکن در کل شبکه است

ارزشهاي نزدیک به صفر بیانگر .  همکاران استیز میان خودِ ن ونرخ باالي روابط با همکاران دهنده یک نشان

 شبکه هاي مؤلفه شاخص (Miguel et. Al, 2010)دهد  گره صرفاً همکاران را به یکدیگر پیوند می که این است

 از اي زنجیره یا مستقیم پیوند طریق از تواند می گره هر آن در که شود می اطالق گرهها از اي مجموعه به

 طریق از (مستقیم مؤلفه یک ةدهند تشکیل گرههاي تمام ،دیگر عبارت به شود؛ متصل دیگر گره به پیوندها

ل هستند ـمتص گرـیکدی هـب) هاـتألیفی هم از اي رهـزنجی قـطری از (مـغیرمستقی یا) تألیفی هم

(Newman, 2004; Benckendorff, 2010) هاي ترین مسیرمیانگین فاصله در شبکه به میانگین کوتاه

تر  میانگین فاصله کمتر در شبکه امکان انتقال سریع. شود موجود میان هر دو گره در شبکه اطالق می

  .(Yu, shao & Duan, 2012)آورد  اطالعات در شبکه را فراهم می

 خصوصیات و عملکرد هر یک از پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ۀمنظور مطالع  به

اي کالسیک مرکزیت ه از شاخصآموزش مهندسی ایرانتألیفی فصلنامه  هم ۀموجود در شبک) گرههاي(

  .درجه، بینیت و نزدیکی و شاخص تولید استفاده شد

منظور از شاخص تولید تعداد مقاالتی است که پژوهشگران ایرانی و دانشگاهها و مؤسسات : تولید

آموزش و در فصلنامه  تألیف کرده 1393 تا 1378 آموزش مهندسی طی سالهاي ةپژوهشی در حوز

  .منتشر شده استمهندسی ایران 

مرکزیت درجه
3

تألیفی پژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات  منظور از مرکزیت درجه تعداد هم: 

  .پژوهشی با سایر پژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی است

مرکزیت بینیت
4
 )ات آموزشیپژوهشگران و دانشگاهها و مؤسس( بینیت یک گرهمرکزیت شاخص  :

تألیفی   هم مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکهینتر بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه

  .گیرد قرار میپژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی 

____________________________________________________________________ 
 

1. Components 
2. Mean Distance 
3. Degree Centrality 
4. Betweenness Centrality 
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مرکزیت نزدیکی
1

 بیانگر )پژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی (شاخص نزدیکی یک گره: 

تألیفی   همۀهاي موجود در شبک ین مسیرهاي موجود میان آن گره و سایر گرهتر میانگین طول کوتاه

  .پژوهشگران و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی است

 تعداد ارتباطات آن گره با سایر گرههاي ةدهند  یک گره در یک شبکه اجتماعی نشان ۀدرج

 مرکزیت هر فرد، دانشگاه و  ۀجتألیفی، در  هم ۀ در یک شبک،دیگر  عبارت  به.  شبکه است ةدهند تشکیل

ها و مؤسسات پژوهشی حاضر  تألیفی وي با سایر افراد، دانشگاه  تعداد همةدهند مؤسسه پژوهشی نشان

ترین مسیر میان  شاخص بینیت یک گره بیانگر تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه. در شبکه است

ي بینیت باال نقش مهمی در اتصال شبکه ایفا گرههاي دارا. گیرد هر دو گره دیگر در شبکه قرار می

د و در گردش اطالعات در شبکه نقش مهمی بر ن، از جایگاهی مرکزي در شبکه برخوردارنندکمی

ترین مسیرهاي موجود میان  شاخص مرکزیت نزدیکی یک گره بیانگر میانگین طول کوتاه. عهده دارند

ي داراي شاخص نزدیکی باال، از قدرت اهگره. آن گره و سایر گرههاي موجود در شبکه است

د و قابلیت ننکمیتري در شبکه ایفا  و نقش مرکزي دنتأثیرگذاري بیشتري در شبکه برخوردار

  .(Abbasi & Leydesdorff, 2012)پذیري بیشتري براي سایر گرهها دارند  دسترس

  

  هاي پژوهش یافته .3

  پژوهشگران فصلنامه آموزش مهندسی ایراناي  تألیفی و تحلیل خوشه  اجتماعی هم ۀترسیم شبک. الف

 آي سی یو« افزارنرم از استفاده  باآموزش مهندسی ایران  پژوهشگران در فصلنامه تألیفی هم ۀ شبک

 و نویسنده یک  ةدهند نشان گره هر ،1 تصویر در. و تحلیل شد  ترسیم»ویوور اس او وي«و  »نت

 تألیفی هم ۀشبک. است یکدیگر با نویسنده دو آن ألیفیت هم ةدهند نشان گره دو میان موجود هاي پیوند

 از یک هر ةانداز. شده است تشکیل) پیوند (تألیفی هم 1092 و) گره (نویسنده 500 پژوهشگران از

 بیشترینکه  برتر نویسنده پنج. است گره آن تألیفی هم تعداد یا مرکزیت ۀدرج ةدهند نشان گرهها

  .اند شده مشخص 1 ویرتص دررا دارند،  تألیفی هم تعداد

____________________________________________________________________ 
 

1. Closeness Centrality 
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  تألیفی پژوهشگران در فصلنامه آموزش مهندسی ایران  هم ۀ شبک:1تصویر 

  

  ۀشبک که دهد نویسندگان مقاالت فصلنامه نشان می تألیفی هم ۀشبک ةدهندتشکیل هاي مؤلفه

ن  مقاله انفرادي و بدو82 . مؤلفه تشکیل شده است178نویسندگان مقاالت فصلنامه از  تألیفی هم

 63 شبکه بزرگ یا اصلی ۀتنها مؤلف در.  تحریر درآمده استۀهیچ پیوندي با پژوهشگران دیگر به رشت

 این اصلی ۀ مؤلف).2 تصویر (اند شده متصل یکدیگر پیوند به 248 توسط که دارند پژوهشگر حضور

ود یعقوبی، پرویز دوامی، محم از. گیرد میبردر را شبکه گرههاي از  درصد6/12گره،  63 با شبکه

 که برد نام مؤلفه این افراد تأثیرگذارترین عنوان به توان غالمحسین دانشی و محمدمهدي غفاري می

  .دارندۀ نام بردهمؤلف انسجام و گیري شکل در مهمی نقش
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  تألیفی پژوهشگران فصلنامه آموزش مهندسی ایران  هم ۀ اصلی شبک ۀ مؤلف:2 تصویر

 شاخصهایی  ازآموزش مهندسی ایرانپژوهشگران فصلنامه  ألیفیت هم  ۀشبک انسجام بررسی جهت

تألیفی  هم  ۀپایین شبک چگالی. میانگین فاصله استفاده شد  وبندي خوشه ضریب چگالی، مانند

بیانی  به.  شبکه دارد ـگسستگی میان نویسندگانـ حکایت از انسجام پایین ) 005/0(پژوهشگران 

 بندي خوشه ضریب شاخص. است رسیده فعلیت به بردهنام  ۀشبک در قوهبال و ممکن روابط کل از 5/0 تنها

 تشکیل به شبکه اعضاي باالي نسبتاً تمایل ةدهندنشان که است 71/0 معادل بررسیمورد ۀشبک

توان   می،واقعدر.  بود83/2تألیفی پژوهشگران معادل   همۀمیانگین فاصله در شبک. است مختلف هاي خوشه

واسطه  دو  بیش ازتوانند از طریق  حاضر در شبکه میة و دو نویسنداست 83/2 گره تنها  هر دوۀگفت فاصل

  .به یکدیگر متصل شوند

افزار تألیفی پژوهشگران فصلنامه آموزش مهندسی ایران با استفاده از نرم  هم  چگالی شبکهۀنقش

تألیفی نشان   هم ۀاي شبک تحلیل خوشه. بررسی قرار گرفتو مورد) 3تصویر ( ترسیم »ویوور اس او وي«

در این نقشه پژوهشگرانی که با هم ارتباطات علمی بیشتري .  خوشه شکل گرفته است102داد که 

 .اند دورتري نمایش داده شدهۀکه ارتباط علمی کمتري دارند در فاصل آنهایی و تر نزدیک ۀفاصل در دارند

 و اهمیت ۀر، تعداد پژوهشگران همسایاساس تعداد تولیدات آن پژوهشگ چگالی هر پژوهشگر نیز بر

 چگالی ۀاز سوي دیگر قرار گرفتن یک پژوهشگر در مرکز نقش. شود  همسایه تعیین میـپژوهشگران 

  طیف رنگهاي قرمز تا آبی. تألیفی پژوهشگران است همۀ اهمیت آن پژوهشگر در شبک ةدهند نشان

 شبکه  ةدهند پژوهشگران تشکیلـتر کم وزن چگالی بیشتر تا وزن چگالیةدهندترتیب نشانبه
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در را  پرویز دوامی، جالل حجازي و غالمحسین دانشی بیشترین میزان چگالی ،بر این اساس. هستند

  .ندارد آموزش مهندسی ایرانتألیفی پژوهشگران فصلنامه   همۀشبک

  

  
  

  چگالی پژوهشگران در فصلنامه آموزش مهندسی ایرانۀنقش: 3تصویر 

  

   آموزش مهندسی ایران بر اساس شاخصهاي تولید و مرکزیت وهشگران فصلنامهعملکرد پژ. ب

 بر اساس شاخص تولیدات عملی نشان آموزش مهندسی ایرانبررسی عملکرد پژوهشگران فصلنامه 

 15(، جالل حجازي از دانشگاه علم و صنعت ایران ) مقاله20(داد که محمود یعقوبی از دانشگاه شیراز 

، حسین معماریان از دانشگاه تهران ) مقاله15( دانشی از دانشگاه صنعتی شریف ، غالمحسین)مقاله

ترتیب بیشترین میزان تولیدات را به)  مقاله14(و پرویز دوامی از دانشگاه صنعتی شریف )  مقاله15(

و ) 26(، محمود یعقوبی )31(اساس شاخص مرکزیت درجه پرویز دوامی  بر. اند به خود اختصاص داده

تألیفی پژوهشگران   همۀبررسی شبک. هاي نخست قرار دارند ترتیب در ردهبه) 26(حجازي جالل 

و غالمحسین ) 803(، پرویز دوامی )1283(فصلنامه نشان داد که در شاخص بینیت، محمود یعقوبی 

 ترین  بر اساس کوتاهبنابراین. از جایگاه مناسبی در شبکه برخوردارند) 447(کرمی از دانشگاه شیراز 

. در شبکه را کنترل کنندرا  جریان اطالعات ،عنوان رهبران شبکهبه ، آنهامسیرهاي میان دیگر افراد
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و غالمحسین کرمی ) 282/0(، پرویز دوامی )284/0(هاي جدول محمود یعقوبی   دادهطبقهمچنین، 

 .را دارندباالترین شاخص مرکزیت نزدیکی ) 282/0(

  

   بر اساس شاخصهاي تولید و مرکزیتآموزش مهندسی ایران  عملکرد پژوهشگران فصلنامه: 1جدول 

  ) تولید علمی6با حداقل (

ف
دی

ر
  

  پدیدآورندگان
تولیدات 

ف  علمی
دی

ر
  

  پدیدآورندگان
  مرکزیت

ف  درجه
دی

ر
  

  پدیدآورندگان
مرکزیت 

  بینیت

  مرکزیت

  نزدیکی

  284/0  1283  محمود یعقوبی  1  31  پرویز دوامی  1  20  محمود یعقوبی  1

محمود   2  15  يجالل حجاز  2

  یعقوبی

  282/0  803  پرویز دوامی  2  26

غالمحسین   3  26  جالل حجازي  3  15  غالمحسین دانشی  3

  کرمی

447  282/0  

غالمحسین   4  15  حسین معماریان  4

  دانشی

  281/0  444  منصور طاهري  4  16

محمدمهدي   5  15  ناصر توحیدي  5  14  پرویز دوامی  5

  غفاري

303  281/0  

  281/0  240  جالل حجازي  6  14  یوسف یاسی  6  9  نژاد مهدي بهادري  6

کمال   7  9  مهدي محمدي  7

  جانقربان

مهدي   7  14

  نژاد بهادري

235  281/0  

الدین  جالل  8  13  سعید ناطق  8  7  الدین شایگان جالل  8

  شایگان

180  281/0  

مهدي   9  7  محمدمهدي غفاري  9

  محمدي

  280/0  121  حسن ظهور  9  12

غالمحسین   10  7  نیافریدون شعبانی  10

  کرمی

  280/0  120  محمود حسینی  10  11

  280/0  120  مهدي فیض  11  11  علی کاوه  11  7  یوسف یاسی  11

ابوالحسن   12  6  زاده الدین اشرفی نظام  12

  وفایی

  279/0  82  یوسف یاسی  12  11

منصور   13  6  سعید هداوند  13

  طاهري

  279/0  68  علی کاوه  13  10

مهدي   14  6  اکبر خداپرست حقی  14

  نژاد ادريبه

  272/0  66  علی وفایی  14  8

  15  6  منصور طاهري  15

حسین 

مهربان 

  جهرمی

8  15  

غالمحسین 

دانشی، کمال 

جانقربان، ناصر 

توحیدي و امیر 

  .رحیمی

61  270/0  
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آموزش اي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه  تألیفی و تحلیل خوشه  اجتماعی هم ۀترسیم شبک. پ

  مهندسی ایران

  از استفاده  باآموزش مهندسی ایران  دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در فصلنامه تألیفی مه ۀ شبک

 ةدهند نشان گره هر ،4 تصویر در. و تحلیل شد  ترسیم»ویوور اس او وي« و »نت آي سی یو« افزارنرم

 با دو آن تألیفی هم  دهنده نشان گره دو میان موجود هاي پیوند و سسه پژوهشیؤدانشگاه یا م یک

  پژوهشیۀدانشگاه و مؤسس 162 دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از تألیفی هم شبکۀ. است یکدیگر

 مرکزیت درجۀ  ةدهند نشان گرهها از یک هر  ةانداز. شده است تشکیل) پیوند (تألیفی هم 313 و) گره(

را  تألیفیهم دتعدا  بیشترین، کهسه دانشگاه و مؤسسه پژوهشی برتر. است گره آن تألیفی هم تعداد یا

  .اند شده مشخص 4 تصویر دردارند، 

  
  

  آموزش مهندسی ایرانتألیفی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در فصلنامه   همۀ شبک:4تصویر 

  

آموزش دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه  تألیفی هم  ۀشبک  ةدهندتشکیل هاي مؤلفه

 بزرگ یا اصلی ۀمؤلف  در. تشکیل شده استۀف مؤل19از   که این شبکهدهد نشان میمهندسی ایران 

 ۀ مؤلف).4 تصویر (اند شده متصل یکدیگر پیوند به 292 توسط که دارند  پژوهشگر حضور124 شبکه

دانشگاه صنعتی شریف،  از. گیرد میبردر را شبکه گرههاي  از54/76گره،  124 با شبکه این اصلی

 اي اینهگره تأثیرگذارترین عنوان به توان  اسالمی، میدانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد

  .)5تصویر (دارند  بردهنام مؤلفه انسجام و گیري شکل در مهمی نقش که برد نام مؤلفه
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  آموزش مهندسی ایران ۀتألیفی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در فصلنام  هم ۀ اصلی شبکۀ مؤلف:5 تصویر

 آموزش مهندسی ایراندانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه  تألیفی هم  ۀشبک انسجام بررسی براي

تألیفی  پایین شبکه هم چگالی. میانگین فاصله استفاده شد بندي، خوشه ضریب چگالی، مانند اییهشاخص از

گسستگی میان دانشگاهها و مؤسسات  ـ حکایت از انسجام پایین) 05/0(دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی 

. است رسیده فعلیت به ۀشبک در بالقوه و ممکن روابط کل از %5 بیانی تنها به.  شبکه دارد ـپژوهشی

 متوسط تمایل ةدهندنشان کهاست  51/0 معادل بررسیمورد ۀشبک بندي خوشه ضریب شاخص

تألیفی دانشگاهها و   همۀمیانگین فاصله در شبک. است مختلف هاي خوشه تشکیل به ۀشبک اعضاي

 و دو دانشگاه و است 84/2 هر دو گره تنها ۀتوان گفت فاصل  می،واقعدر.  بود84/2پژوهشی معادل  مؤسسات

  . واسطه به یکدیگر متصل شونددوتوانند از طریق بیش از   پژوهشی حاضر در شبکه میۀمؤسس

تألیفی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران با   هم ۀ چگالی شبکۀنقش

اي  تحلیل خوشه. بررسی قرار گرفتو مورد) 6تصویر ( ترسیم »ویوور اس او وي« افزاراستفاده از نرم
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در این نقشه دانشگاهها و مؤسسات .  خوشه شکل گرفته است18تألیفی نشان داد که  شبکه هم

تر و آنهایی که ارتباط علمی   نزدیکۀپژوهشی که با هم ارتباطات علمی بیشتري دارند در فاصل

 پژوهشی نیز بر ۀچگالی هر دانشگاه و مؤسس. ندا دورتري نمایش داده شدهۀتري دارند در فاصلکم

 آن و ۀ پژوهشی، تعداد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی همسای آن دانشگاه و مؤسسهاساس تعداد تولیدات 

ک دانشگاه و از سوي دیگر قرار گرفتن ی. شود  آن تعیین میۀاهمیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی همسای

 هم تألیفی ۀ پژوهشی در شبکۀ اهمیت آن دانشگاه و مؤسسةدهند  چگالی نشانۀ پژوهشی در مرکز نقشۀمؤسس

وزن چگالی بیشتر تا وزن چگالی کمتر دانشگاهها و   ةدهندترتیب نشانهاي قرمز تا آبی بهگطیف رن. است

 شریف، ه شیراز، دانشگاه صنعتی دانشگا،اساسبراین. شبکه هستند ةدهندتشکیل مؤسسات پژوهشی

 ۀرین میزان چگالی در شبکت بیشفرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران و دانشگاه آزاد اسالمی از

  .  برخوردارندآموزش مهندسی ایرانتألیفی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه  هم

  

  

  
  وزش مهندسی ایرانآم چگالی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در فصلنامه ۀ نقش:6تصویر 
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 بر اساس شاخصهاي تولید و آموزش مهندسی ایران  عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه. ت

  مرکزیت

 بر اساس شاخص آموزش مهندسی ایرانبررسی عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه 

و دانشگاه )  مقاله58(شیراز ، دانشگاه ) مقاله65(علمی نشان داد که دانشگاه صنعتی شریف  تولیدات

 شاخص طبق. اند ترتیب بیشترین میزان تولیدات را به خود اختصاص دادهبه)  مقاله57(تهران 

  )34(و دانشگاه آزاد اسالمی ) 35(، دانشگاه صنعتی شریف )36(مرکزیت درجه، دانشگاه شیراز 

تألیفی   همۀبررسی شبک. را دارند و بیشترین مرکزیت درجه ندریگمیهاي نخست قرار  ترتیب در ردهبه

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه نشان داد که در شاخص مرکزیت بینیت، دانشگاه آزاد 

از جایگاه ) 76/322(و دانشگاه تهران ) 67/378(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )78/669(اسالمی 

ترین  اساس کوتاه توانند بر این دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی می. مناسبی در شبکه برخوردارند

از نظر .  شبکه را کنترل کنند، جریان اطالعاتعنوان رهبران شبکهبه ،مسیرهاي میان دیگر افراد

، دانشگاه علم و صنعت )89/3(، دانشگاه شهید بهشتی )91/3(شاخص نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف 

هاي اول تا سوم قرار گرفته و بیشترین   ردهترتیب دربه) 88/3. (ا.ا.و فرهنگستان علوم ج) 88/3(ایران 

  .را دارندمرکزیت نزدیکی 

  

 ) تولید علمی6با حداقل ( بر اساس شاخصهاي تولید و مرکزیت مهندسی ایران  آموزشعملکرد پژوهشگران فصلنامه: 1جدول

ف
دی

ر
  

دانشگاهها و 

مؤسسات 

  پژوهشی

تولیدات 

ف  علمی
دی

ر
  

ها و هدانشگا

  مؤسسات پژوهشی

  مرکزیت

ف  جهدر
دی

ر
  

دانشگاهها و 

مؤسسات 

  پژوهشی

مرکزیت 

ف  بینیت
دی

ر
  

دانشگاهها و 

مؤسسات 

  پژوهشی

  مرکزیت

  نزدیکی

دانشگاه صنعتی   1

  شریف

دانشگاه آزاد   1  36  دانشگاه شیراز  1  65

  اسالمی

دانشگاه   1  78/669

صنعتی 

  شریف

91/3  

دانشگاه صنعتی   2  58  دانشگاه شیراز  2

  شریف

دانشگاه صنعتی   2  35

  بیرامیرک

دانشگاه شهید   2  67/378

  بهشتی

89/3  

دانشگاه علم و   3  76/322  دانشگاه تهران  3  34  دانشگاه آزاد اسالمی  3  57  دانشگاه تهران  3

  صنعت ایران

88/3  

دانشگاه علم و   4

  صنعت ایران

فرهنگستان   4  78/319  دانشگاه شیراز  4  30  دانشگاه تهران  4  41

  .ا.ا.علوم ج

88/3  

دانشگاه آزاد   5

  سالمیا

فرهنگستان علوم   5  40

  .ا.ا.ج

دانشگاه صنعتی   5  20

  شریف

دانشگاه عالمه   5  25/290

  طباطبایی
87/3  

فرهنگستان علوم   6

  ا.ا.ج

دانشگاه علم و صنعت   6  33

  ایران

دانشگاه علم و   6  19

  صنعت ایران

پژوهشگاه   6  20/216

المللی  بین

شناسی و  زلزله

مهندسی 

  زلزله

86/3  

دانشگاه صنعتی   7

  امیرکبیر

دانشگاه شهید   7  26

  بهشتی

فرهنگستان   7  18

  .ا.ا.علوم ج

  دانشگاه  7  31/203

  پیام نور

86/3  

دانشگاه شهید   8

  بهشتی

دانشگاه صنعتی   8  25

  امیرکبیر

دانشگاه شهید   8  15

  بهشتی

دانشگاه   8  19/137

صنعتی مالک 

  اشتر

84/3  
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دانشگاه عالمه   9  16  دانشگاه اصفهان  9

  طباطبایی

نشگاه صنعتی دا  9  11

  اشتر مالک

مؤسسه   9  65/61

پژوهش و 

ریزي  برنامه

  آموزش عالی

84/3  

دانشگاه تربیت   10

  مدرس

سازمان انرژي   10  57  صا ایران  10  8  دانشگاه پیام نور  10  12

  اتمی ایران

83/3  

دانشگاه صنعتی   11

  اشترمالک

المللی  پژوهشگاه بین  11  10

شناسی و  زلزله

  مهندسی زلزله

مان انرژي ساز  11  6

  اتمی ایران

سازمان   11  57

گسترش و 

نوسازي 

  صنایع ایران

82/3  

دانشگاه عالمه   12

  طباطبایی

مؤسسه مواد و   12  4  دانشگاه اصفهان  12  8

  انرژي

57  12  
  82/3  صا ایران

شهید باهنر   13

  کرمان

دانشگاه صنعتی   13  6

  اشترمالک

سازمان   13  4

گسترش و 

نوسازي صنایع 

  ایران

57  13  

  80/3  گاه یزددانش

  دانشگاه  14  4  دانشگاه خوارزمی  14  6  نوردانشگاه پیام  14

  پیام نور
70/49  

مؤسسه مواد   14

  و انرژي

78/3  

15  
  6  صا ایران

دانشگاه صنعتی   15

  مالک اشتر
4  

دانشگاه عالمه   15

  طباطبایی
35/23  

دانشگاه آزاد   15

  اسالمی

77/3  

16  
دانشگاه صنعتی 

  اصفهان
6  

16  

  4  فارس دانشگاه خلیج

مؤسسه پژوهش   16

ریزي  و برنامه

  آموزش عالی

25/8  

  76/3  دانشگاه تهران  16

17  

  دانشگاه

  )س (الزهرا
6  

17  

دانشگاه تربیت معلم 

  شهید رجایی
4  

پژوهشگاه   17

المللی  بین

شناسی و  زلزله

  مهندسی زلزله

45/5  

  76/3  دانشگاه شیراز  17

18  
سازمان 

پژوهشهاي علمی 

  و صنعتی ایران

6  

دانشگاه تربیت   18

مدرس، دانشگاه 

  و ) س (الزهرا

  صا ایران

3  

18  

  27/5  دانشگاه یزد

دانشگاه   18

صنعتی 

  امیرکبیر

75/3  

 

 گیري بحث و نتیجه .4

 ۀپژوهش حاضر در راستاي بررسی عملکرد پژوهشگران، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در زمین

 و با آموزش مهندسی ایران  ر فصلنامهآموزش مهندسی ایران بر اساس مقاالت تألیفی مندرج د

 مقاله تألیفی 444تعداد . هاي اجتماعی انجام شد سنجی و تحلیل شبکه استفاده از شاخصهاي علم

 پژوهش حاضر را ۀ جامع1393 تا 1378 طی سالهاي آموزش مهندسی ایران  شده در فصلنامهمنتشر

 و) گره (نویسنده 500 پژوهشگران از یتألیف هم ۀهاي پژوهش نشان داد شبک یافته. تشکیل دادند

تألیفی   همۀبندي شبک رغم باال بودن ضریب خوشه علی . تشکیل شده است)پیوند (تألیفی هم 1092

 بیانگر تمایل نسبتاً باالي اعضاي شبکه به همکاري با دیگران و تشکیل 71/0 که معادل ،پژوهشگران

 گسستگی زیاد میان پژوهشگران یا به  از005/0هاي مختلف است، شاخص چگالی معادل  خوشه

هاي  به یافته) 1392( گرایی و بصیریان جهرمی ۀمطالع. عبارتی انسجام پایین شبکه حکایت دارد

باال بودن . مشابهی همانند گسستگی باالي شبکه، تمایل نسبتاً باالي اعضا براي همکاري دست یافت

تولید و رموضوع نسبت داد که اکثر افراد پتوان به این   فصلنامه را می ۀبندي شبک ضریب خوشه

ها هستند، در نتیجه انتظار  نامه  پایانةنظر، راهنما و مشاور تأثیرگذار در شبکه جزء استادان صاحب
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بندي  رود که در انتشارات آتی نیز با یکدیگر همکاري کنند و این سبب افزایش ضریب خوشه می

 تمایل پایین  بندي و در نتیجه از پایین بودن ضریب خوشه  این مطالعه(Miguel et. Al, 2010)شود می

  آنها علت این پدیده را مشارکت. پژوهشگران کتابداري و علم اطالعات آرژانتین به همکاري خبر داد

 این اصلی ۀمؤلف. اند  خاص و احتمال قطع همکاري آنها در مطالعات بعدي دانسته افراد در یک پروژه

 ۀتولید نیز در مؤلفرگیرد و اکثر پژوهشگران پ میبردر را شبکه گرههاي از  6/12گره،  63 با شبکه

 است که نشان داد در )2004( نیومن اي این پژوهش برخالف نتایج مطالعۀه یافته. اصلی قرار گرفتند

 این ةدهند درصد از کل گرههاي تشکیل92 تا 82کند که  هاي پژوهشی مختلف بیان می حیطه

 اصلی معموالً حدود ۀ نیز نشان داد که مؤلف)2004( کرشمر ۀمطالع.  اصلی جاي دارندۀؤلفها در مشبکه

 کارهاي انفرادي ۀهاي پژوهش بیانگر غلب یافته. شود ه را شامل میک از گرههاي موجود در شب40%

  .شده استنظران و پژوهشگران این عرصه بر همکاریهاي گروهی در مقاالت منتشر صاحب

تر در  هاي کوچک علت تشکیل مؤلفه. هاي پژوهشگران فصلنامه از نوع ضعیف هستند بیشتر مؤلفه

 عبارت  به.  زمانی خاص است مقطعفصلنامه ناشی از محدود بودن همکاریها بین پژوهشگران در یک 

و پس از آن است  خاص بوده ة این همکاریها محدود به دوران دانشجویی یا فعالیت در یک پروژ،دیگر 

هاي کوچک شده  گیري مؤلفه اند و این منجر به شکل  اندکی براي همکاري داشته ران فرصتپژوهشگ

 بیشتر همکاریهایشان در ،اند  اصلی قرار گرفتهۀ که در مؤلف،از طرفی شاهدیم که پژوهشگرانی. است

یک  برخی از نویسندگان فقط با داشتن یک پیوند به ،دانشجویی است و درواقع ـ قالب همکاري استاد

اند   اصلی قرار گرفتهۀدر مؤلف) که معموالً استاد راهنما یا مشاور است(تولید رده پـنویسن

(Kretschmer, 2004)واقعدر.  بود83/2تألیفی پژوهشگران معادل   همۀ میانگین فاصله در شبک، 

ز طریق بیش توانند ا  بوده و دو نویسنده حاضر در شبکه می83/2 هر دو گره تنها ۀتوان گفت فاصل می

جهان «  ۀاین عدد کمتر از آن چیزي بود که از یک شبک.  واسطه به یکدیگر متصل شونددواز 

» جداییۀشش درج« ةهاي اصلی جهان کوچک پدید یکی از مشخصه. رفت  انتظار می»کوچک
1

 است 

شوند   می زمین نهایتاً از طریق شش واسطه به یکدیگر مرتبط روي کرةکند هر دو انسان بر که ادعا می

(Watts, 1999). مطلوب است، ةدیگر به دلیل اینکه میانگین فاصله در شبکه کمتر از انداز عبارتی  به 

  . جریان خواهد یافت آسانی براي همکاري مؤثر در شبکهاطالعات به

، ) مقاله20(تألیفی پژوهشگران به محمود یعقوبی   همۀبیشترین تعداد مقاالت تألیفی در شبک

و پرویز دوامی )  مقاله15(، حسین معماریان ) مقاله15(، غالمحسین دانشی ) مقاله15(زي جالل حجا

تحلیل عملکرد انفرادي پژوهشگران بر اساس شاخصهاي مرکزیت درجه، . اختصاص یافت)  مقاله14(

____________________________________________________________________ 
 

1. Six Degree of Separation  
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توان  ر این است که محمود یعقوبی، پرویز دوامی، جالل حجازي را میگبینیت و نزدیکی بیان

  .برشمرد ایران  آموزش مهندسیتألیفی فصلنامه   هم ۀین پژوهشگران شبکاثرگذارتر

پژوهشگران  وجود. دارد همکاري، مزایا و معایبی ۀوجود تعدادي پژوهشگر کلیدي و اثرگذار در شبک

حالی  ین درا (Cheong & Corbit, 2009) موردنظر را تضمین کند ۀتواند تنوع پژوهشهاي جامع کلیدي می

تألیفی پژوهشگران فصلنامه آموزش مهندسی ایران تعداد این افراد به نسبت   همۀشبکاست که در 

 ة راهنمایی و مشاورنظران هستند که وظیفۀ علمی و صاحب جامعه کم و اکثراً از اعضاي هیئت

تألیفی   همۀدوم اینکه شبک. عهده دارند دهی به آموزش مهندسی ایران را بر ها و جهت نامه پایان

مقاوم نخواهد بود ) به علت بازنشستگی و غیره(ن در برابر خروج برخی از افراد کلیدي شبکه پژوهشگرا

به اصل پیوست ترجیحیتوجهرو با ایناز. و با خروج آنها، انسجام شبکه از بین خواهد رفت
1
 که بر ،

گ و چئون(شوند  اي قدیمی داراي مرکزیت باال متصل میهاساس آن گرههاي جدید معموالً به گره

، همکاري بیشتر پژوهشگران کلیدي با یکدیگر و جذب پژوهشگران جوان به شبکه )2009کربیت، 

توان میریزي براي جانشینی آرام و مؤثر،  با برنامه.  آن مؤثر باشدترگستردهتواند در رشد و پویایی  می

  . براي راهنمایی جامعه در آینده تضمین کرد را ظهور ستارگان جدیدۀزمین

 بر اساس شاخص آموزش مهندسی ایرانی عملکرد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی فصلنامه بررس

دانشگاه و  162 تألیفی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از  همۀتولیدات عملی نشان داد که شبک

 65(دانشگاه صنعتی شریف . شده است تشکیل) پیوند (تألیفی هم 313 و) گره ( پژوهشیۀمؤسس

ترتیب بیشترین میزان تولیدات را به به)  مقاله57(و دانشگاه تهران )  مقاله58(یراز ، دانشگاه ش)مقاله

توجه این پژوهش قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسالمی و فرهنگستان از نکات قابل. اند خود اختصاص داده

سالمی در یکی از دالیل قرار گرفتن دانشگاه آزاد ا. هاي باالي تولیدات علمی است ا در رده.ا.علوم ج

اي مربوط به این سازمان در هین است که تمام واحدهاي دانشگاهرتولید اپ ي دوم دانشگاهها ةرد

منش، گرایی و بصیریان جهرمی،  عرفان(شوند  سراسر کشور تحت یک عنوان سازمانی نمایه می

  مانی آنزمان از وابستگی ساز  همةا و استفاد.ا.عضویت پژوهشگران در فرهنگستان علوم ج). 1394

هاي  ا در رده.ا. از علل قرار گرفتن فرهنگستان علوم جدتوان همراه محل اصلی استخدام آنها را نیز میبه

 11تولید ر پی پژوهشنشگاه و مؤسسۀ دا18که از مجموع  توجه دیگر این است قابلۀنکت. باشدباال 

دانشگاه و مؤسسه در شهر تهران واقع شده است
2

ز بر یکسان نبودن میزان اي پیشین نیهپژوهش. 

 و (Leydesdorff & Rafols, 2011)هاي همکاري علمی  مشارکت شهرها و کشورهاي جهان در شبکه

____________________________________________________________________ 
 

1. Preferential Attachment 
 دانشگاههاي پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی به علت داشتن واحدهاي دانشگاه در سراسر کشور و دشواري تعیین سهم هر کدام از استانها در نظر .2

  .گرفته نشدند
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منش،  اسدي و جاللی(اند  عنوان قطب تأثیرگذار علمی کشور اشاره کرده تأثیرگذاري استان تهران به

سات را به وجود تعداد زیاد  همکاري قوي بین مؤس)2012(منش، روحانی و ابریزاه  عرفان). 1392

تولید مؤسسات مذکور و انتشار مقاالت تحت وابستگیهاي رمقاالت مشترك میان نویسندگان پ

  .دانند دهند و این عوامل را در تقویت همکاري پژوهشی مؤثر می سازمانی مختلف ربط می

آموزش امه  اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات فصلنۀ شبک ۀنتایج حاصل از شاخص مرکزیت درج

و دانشگاه آزاد اسالمی ) 35(، دانشگاه صنعتی شریف )36( نشان داد که دانشگاه شیراز مهندسی ایران

  این یافته نشان.  آموزش مهندسی هستندۀ در زمینپذیرترین دانشگاههاي کشورمشارکت، )34(

وهشگران سایر یف مشترك با پژتأل تمایل بیشتري به بردهنامدهد که پژوهشگران دانشگاههاي می

 مرکزیت بینیت دانشگاه آزاد اسالمی  از نظر شاخص. انددانشگاهها و مؤسسات پژوهشی داخلی داشته

از جایگاه مناسبی در ) 76/322(و دانشگاه تهران ) 67/378(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )78/669(

عنوان بهتوانند   افراد میترین مسیرهاي میان دیگر این دانشگاهها بر اساس کوتاه. شبکه برخوردارند

عنوان قطب اطالعات از این دانشگاهها به. جریان اطالعات در شبکه را کنترل کنندرهبران شبکه 
1

 در 

گر عنوان میانجی ترین نقش را به مهمبردهنامدانشگاههاي  .شود برده میشبکه نام
2

 کنترل و انتقال 

 و همانند پلی افراد دارندمی شبکه را منسجم نگه گرگرههاي میانجی. کننداطالعات در شبکه ایفا می

  .کنندهاي شبکه را به هم متصل میو خوشه

، )89/3(، دانشگاه شهید بهشتی )91/3( نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف همچنین از نظر شاخصِ

 سوم هاي اول تا ترتیب در ردهبه) 88/3. (ا.ا.و فرهنگستان علوم ج) 88/3(دانشگاه علم و صنعت ایران 

ضمن برخورداري از کمترین میانگین فاصله با سایر گرهها و بیشترین شاخص مرکزیت . قرار دارند

 ةدهندشاخص نزدیکی باالي این دانشگاهها نشان. کنندترین نقش را در شبکه ایفا مینزدیکی، مرکزي

 .در شبکه استاثرگذاري، مرکزیت و نقش کلیدي آنها در توزیع اطالعات میان سایر گرههاي موجود 

 
 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Information hub 
2. Broker 
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