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 113 نویسندگان تعامالت و روابط بررسی به نویسندگی هم شبکه تحلیل باهدف حاضر پژوهش :هدف

 1391-1390 یهامهروموم طی استثنایی کودکان و استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه دو در منتشرشده مقاله

 یسندگیهم نو شبکه تحلیل رویکرد با و است سنجیعلم نوع از حاضر پژوهش :روش .است پرداخته

 کودکان فصلنامه و طباطبائی عالمه دانشگاه استثنائی افراد روانشناسی فصلنامه عنوان دو در نویسندگان

 فصلنامه دو هر در که است نویسندگانی کلیه شامل حاضر پژوهش جامعۀ .است شدهانجام استثنائی

 تحلیل برای. اندداشته علمی اریهمک نویسنده یک با حداقل 1391-1390 یهامهروموم طی یموردبررس

 از نیز نویسندگی هم هایماتریس تهیه برای و دراو نت یعنی آن مکمل بسته و نت سی یو افزارنرم از هاداده

 دارای نویسندگان از یک هر عملکرد بررسی برای همچنین. است شدهاستفاده اکسل گستر صفحه افزارنرم

 استفاده نزدیکی سنجه و بینابینی سنجه درجه، سنجه مانند شبکه تحلیل هایشاخص از شبکه، در تألیف

 استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه در مقاله یک حداقل دارای نویسندگان مطالعه :هایافته .است گردیده

 گلشنی و( یسندگیهم نو) اصلی خوشۀ در مرادی و کاکوجویباری افروز، درآمدی، شریفی که داد نشان

 یسندگیهم نو شبکه در را جایگاه ینترمهم ییتانه خوشۀ در نراقی سیف و ییتادوازده خوشۀ در منزه

 سعادت و کریمی بناب، غباری علیزاده، به توانمی نیز استثنایی کودکان فصلنامه در. اندداشته پژوهشگران

 نتایج :گیریهنتیج .نمود اشاره تاییده هایخوشه در هنرمند زاده یمهراب و علیپور و اصلی خوشۀ در

 فصلنامه دو نویسندگی هم هایشبکه در موجود هایگره بین کمی نسبتاً هایارتباط که داد نشان پژوهش

 در شبکه تراکم و نداشته وجود فصلنامه دو هر در بزرگ هایخوشه بین نیز منسجمی ارتباط و دارد وجود
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 دو هر در که است 06/0 نیز استثنایی کودکان فصلنامه در و 04/0 معادل استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه

 .دارد فصلنامه دو این هایشبکه اندک انسجام از نشان و است پایین فصلنامه

 استثنایی، افراد روانشناسی فصلنامه ،یسندگیهم نو شبکۀ ،شبکه تراکم واژگان کلیدی:

 .یسنجعلم ،استثنایی کودکان فصلنامه

 مقدمه

 و یرسم جوامع درون در یعلم یهایهمکار یریگشکل رهگذر از دانش دیتول

. شودیم لیتسه ،یروابط نیچن قالب در یاجتماع یاهشبکه وجود واسطهبه و یررسمیغ

 اند.است که به یکدیگر متصل شده هاای از افراد یا گروهیک شبکه اجتماعی مجموعه

ابط بین فردی و های اجتماعی یکی از ابزارهای بسیار مفید در بررسی روتحلیل شبکه

 داشتن درنتیجه وک مشتر هایپروژه انجامالگوهای انتقال اطالعات در جوامع است. 

 نویسنده دو بین اطالعات انتقال و دانش جریان از شاخصی تواندمی مشترک مقاالت

 .باشد

 در نویسندگی هم ویژهبه و علمی همکاری اخیر هایسال در که دهدمی مطالعات نشان

 را فزاینده رشد این علت بتوان شاید است. داشته نمائی رشد پژوهشگران دگان ونویسن میان

 برخی که داد نسبت دارند، آثارشان و نویسندگان برای علمی هایکه همکاری مزایایی به

 حاصل که آثاری باالی اعتبار و کیفیت ها،ایده ثمربخش شامل تبادلرا  مزایا این از

 هاهمکاری این که فوایدی ویژهبه و بیشتر استنادهای تباشند، دریافمی علمی همکاری

 .(1388 عصاره،) رشمردب ،آورندمیپدید  رشد حال در کشورهای برای

 هایپژوهش تولید نویسندگان در میان فکری همکاری جلوه ترینرسمی هم نویسندگی

 به نجرم که یک اثر تولید در نویسنده چند یا دو مشارکت از است عبارت که است علمی

 تنهاییبهفرد  یک که بازمانی مقایسه در باالتری کیفیت و کمیت با علمی ادیبروند تولید

 مستندترین ترین وملموس از یکی نویسندگی هم شود.می نماید، منتشر و تولید را اثری

 تواندعلمی می همکاری هایشبکه از ایجنبه هر اغلب، .است علمی همکاری هایشکل

 سنجیکتاب هایروش از استفاده با نویسندگی هم هایشبکه تحلیل توسط موثقی طوربه

 .)1391 پهلو، فرجو  عصاره سهیلی،(گردد  ردیابی
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تراکم  سنجه موردبررسی هایسنجه از یکی ،یسندگینو هم هایشبکه لیتحل در

 از دریکی ادییز هایعامل که شخص شودم و شوند سهیمقا تیجمع دو اگر .است شبکه

 هاعامل نیب تعامالتیعنی ، اندنکرده دایپ اتصال هاعامل گریبه د که دارد وجود هاآن

 تیجمع دراگر  کهدرصورتینامند. است، آن جمعیت را ایزوله یا منزوی می کم اریبس

ی بین و تعامالت فراوان شته باشنددا جای ییدوتاپیوند ک ی در حداقل هاعامل اکثردوم، 

 درگویند می دیگرعبارتبه ؛نامندن جمعیت را متراکم میداشته باشد آ وجود هاآن

 عصاره، و یلیسه) است ادیز تراکم دوم جمعیت در و کم ،تراکمیا جامعه اول  تیجمع

1392.) 

 ردیگیم قرار و یک صفر نیب محدودۀ در که است عددی شبکه تراکم طورکلیبه

 هر و شتریب تراکم دهندهاننش باشد ترکینزد کی سمت به شبکه کی نمره تراکم چه هر

 با. است گسسته و سست شبکه که است نیا دهندهنشان ک باشدیصفر نزد سمت به چه

 شبکه هایگره انیم یکل روابط انسجام نیهمچن و یتراکم، چگونگ سنجه از استفاده

 باشد، باال شبکه تراکم نیانگیم چه هر که استی معن نیا به امر نیا .شودیم یبررس

 ؛دارند گریهمد با یکینزد و ارتباطات هستند ادییز وندهاییپ دارای شبکه در هاگره

 و یلیسه)دهد یش میافزا را شدت و تراکم ک شبکه،ی در یگروه انیم وندیپ نیبنابرا

 (.1392عصاره، 

 از استفاده با نویسندگی هم هایشبکه تحلیل ٔ  درزمینه مطالعات زیادی تاکنون

 .شودیم اشاره هاآن از تعدادی به که شدهانجام جتماعیا هایشبکه تحلیل هایشاخص

ایران  یالمللنیبابعاد شبکه هم نویسندگی ( در پژوهشی 1391و خدادوست ) زادهحسن

مصورسازی روندها و الگوها  افزارنرم) 1سایت اسپیساز با استفاده را   ینانو فناوردر حوزه 

 ینانو فناورکه پژوهشگران ی از آن است حاکنتایج که  اندکردهبررسی در متون علمی( 

را با  فیتألتعداد مدارک هم  نیترشیبهم نویسندگی داشته و  یکشور خارج 44ایران با 

علمی ایران در میان کشورهای  یهایهمکار نیترشیب و قاره اروپا و کشور کانادا داشتند

                                                           
1. CiteSpace 
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عمان و »و « و ترکیهپاکستان »، «روسیه»، «آذربایجان»به ترتیب با کشورهای  جوارهم

 بوده است.« امارات متحده عربی

در فصلنامه  منتشرشدهمقاالت  یفیتألشبکه هم ( 1390عرفان منش و بصیریان جهرمی )

های کالن تحلیل با استفاده از شاخصرا اطالعات  یدهسازمانمطالعات ملی کتابداری و 

شبکه و از سوی دیگر  ندهدهلیتشک یهاخوشه، یبندخوشهها مانند چگالی، ضریب شبکه

و نزدیکی، همچنین شاخص تولید  مانند درجه، بینیت هاشبکهخُرد تحلیل  یهاشاخصاز 

 که دهدیم نشان فصلنامه در فیتأل دارای پژوهشگران مطالعه. است داده قرار یموردبررس

نی، بیرانوند، کرمی، عصاره و جوکار علیجا ،لیمحمد اسماع ،یآبادفیشر رضایی

 نیتریدیکل. از سوی دیگر اندداشتهپژوهشگران  یفیتألجایگاه را در شبکه هم  نیرتمهم

آزاد اسالمی واحد  یهادانشگاهتولید و مرکزیت، به  یهاشاخص بر اساسنقش در شبکه 

  علوم و تحقیقات تهران، شهید چمران اهواز و پیام نور تعلق دارد.

 علوم حوزه نویسندگی هم شبکۀ تحلیل به خود پژوهش در (1391) باجی و عصاره

 هم شبکۀ تراکم که داد نشان آنان نتایج ساینس پرداختند آو وب پایگاه ایران در اعصاب

 است. 42/0علوم اعصاب ایران  حوزه نویسندگی

راهبردهای هم نویسندگی بر  ریتأثبررسی ( به ندیآ زودسهیلی، عصاره و فرج پهلو )

های اجتماعی تحلیل ساختار شبکهبه اند که رداختهپ وری پژوهشگران علم اطالعاتبهره

هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و نیز سنجش و شناسایی روابط، تعامالت و 

آن بیانگر  پژوهش هاییافته پردازد.میراهبردهای هم نویسندگی میان این نویسندگان 

؛ دارد وجود معنادار یارابطه ،یوربهره و شبکه اندازه کارآمدی، محدودیت، بین که است

اوت تف محدودیت، و کارآمدی شبکه، اندازه ،یوربهره ازنظر زن و مرد پژوهشگران بین و

 .وجود دارد

 یسندگیهم نو شبکه اندازه و تراکم یبررس( همچنین به 1392سهیلی و عصاره )

از  باالتر رگذاریتأث بیضر دارای که یاند که مجالتاطالعات نیز پرداخته علم مجالت

 نیا در ،داشتند را ترزیرو تامسون گاهیپا در شدن هینما سال 15 سابقه بودند و 6/0

 انجمن مجله که داد نشان پژوهش هایافتهی .اندقرارگرفته موردبررسی پژوهش
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 هم شبکه تراکم نیباالتر دارای 3/0 شبکه تراکم کا بایآمر یپزشک کیانفورمات

 وجود حوزه نیا مجالت یسندگینو هم شبکه رد ینییپاارتباط  . البتهاست یسندگینو

 .است گسسته و سست مجالت نیا در موجود یسندگینو هم ایهشبکه و دارد

 تیمدیر و سازمان حوزه مطالعات بررسی به  2006سال در دیگران و1 آسیدو

 هایداده ونموده انتخاب  2000 -1980 هایسالدر  را در این حوزه مجله 10پرداختند. 

 داده نشان پژوهش نتایج استخراج نمودند. 2نمایه استنادی علوم اجتماعی پایگاه زا را خود

و انسجام بسیار  این شبکه نامتراکم است دیگرعبارتبهاست،  0002/0 با برابر شبکه تراکم

 کمی دارد.

 بررسی به اجتماعی، هایهشبک تحلیل تکنیک از گیریبهره با( 2009) 3کُربیت و چئونگ

 برگزاری مختلف هایدوره در ندهکنشرکت پژوهشگران بین در ویسندگین هم وضعیت

 پژوهش این هاییافته .پرداختند 2006-1990 سال از 4استرالیا رسانیاطالع هاینظام کنفرانس

 جامعه یک ایجاد جهت در کنفرانس این در کنندهمشارکت اعضای که دهدمی  نشان

 بسیار نقش پژوهشی و علمی هایهمکاری آن در که اندکرده اقدام کوچک پژوهشی

 سال در %23 به 1993 در درصد %25 از اصلی اجزاء تراکم همچنین .است داشته پررنگ

 .است یافتهکاهش 2008

 تحلیل هایشاخص استفاده از با خود ( در پژوهش2010) 5محبوبه و لیو، گانز،

 هایدر حوزه هنویسند 1129هم نویسندگی  شبکه مطالعه به اجتماعی هایشبکه

 کلیدی این نویسندگان و پرداخته سنجیاطالع و سنجیوب سنجی،علم ،سنجیکتاب

 گلنزل، اساس این برکه  کردند مرکزیت مشخص هایشاخص اساس بر را هاحوزه

 .شدند معرفی اجتماعی شبکه این در افراد تأثیرگذارترین عنوانبه روسو و کرشمر

                                                           
1. Acedo 

2. SSCI 

3. Cheong & Corbit 

4. Australian conferences of Information Systems 

5. Guns, Liu, Mahbuba 
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 و کتابداری شبکه هم نویسندگی پژوهشگران طالعهم به( 2010) 1ژو و ،دینگ یان،

 شبکه کلی هایویژگی و پرداخته رشته تخصصی و مهم نشریه 18 در چینی رسانیاطالع

 و خرد کالن هایشاخص از استفاده با را پژوهشگران فردی عملکرد همچنین و اجتماعی

 .قراردادند موردبررسی

هم  بررسی شبکه به پژوهشی در نیز (2012) 2ابریزاه و، روحانی ،منش عرفان

 منتشرشده مقاالت در موضوعی هایحیطه و کشورها ،هادانشگاه ،نویسندگاننویسندگی 

 دانشگاه پژوهشی و مؤسسه 1027 نویسنده، 3024 عملکردو  پرداختند سنجیعلم مجله در

 مشارکت و تولید، هایشاخص از استفاده با مجله این در مقاله دارای کشور 68 و

 .گرفت قرار موردبررسی کزیتمر

 تاکنون که دهدمی نشان پیشین هایپژوهش بررسیبندی کلی، در یک جمع

سی افراد استثنایی ادر حوزۀ روانشن منتشرشده مقاالت نویسندگی هم هایشبکه

 با بیشتر هرچه آشنایی راستای در حاضر ند. بر این اساس پژوهشاقرار نگرفته موردبررسی

 از گروهی نویسندگی همشبکه  مطالعه به این حوزه، هشگرانپژو علمی همکاری

 هم هایشبکه تحلیل هایشاخص از استفاده روانشناسی افراد استثنایی با نویسندگان

 :داردبرمی گام زیر اهداف تحقق راستای در پژوهش این ؛پرداخته است نویسندگی

 و فصلنامهد هر مقاالت هم نویسندگی پدیدآورندگان شبکه تحلیل و ترسیم 

 بینابینی ورتبهمرکزیت ) هایشاخص اساس بر نویسندگان عملکرد بررسی ، 

 نزدیکی(

  هر دو فصلنامه نویسندگی هممیزان تراکم شبکه 

 زیر ضروری است: هایپاسخگویی به پرسش شدهتعیینو با توجه به اهداف 

ان استثنایی دو فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی و کودک یسندگیهم نوتحلیل شبکه  .1

 چگونه است؟

                                                           
1. Yan, Ding, Zhu 

2. Abrizah 
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شبکه اجتماعی نویسندگان دو فصلنامه بر اساس سنجش مرکزیت رتبه، مرکزیت  .2

نزدیکی و بینابینی چگونه است؟ و نویسندگان دارای نقش مرکزیت در این حوزه 

 ؟اندکدم

 هر دو فصلنامه چقدر است؟ یسندگیهم نومیزان تراکم شبکه   .3

 روش پژوهش

روانشناسی افراد حوزۀ پژوهشگران  نویسندگی همحلیل شبکه این پژوهش از طریق تروش 

 194) تمامی پژوهشگرانیاست. جامعۀ پژوهش حاضر  شدهانجام در دو فصلنامه استثنایی

است که در دو فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی و  نویسنده(

 شود.اند، تشکیل میداشتهمقاله  1391-1390 هایسالکودکان استثنایی که طی 

یو سی  افزارنرماز  هادادهبرای تحلیل و  است شدهبررسی مقاله 113در این تحقیق تعداد 

های هم نویسندگی نیز از برای تهیه ماتریس و 2و بسته مکمل آن یعنی نت دراو 1نت

 .استفاده گردیده استاکسل  گستر صفحه افزارنرم

 های پژوهشیافته

( مشخص نویسندگان همهای آن )یا گره هاعاملتعداد  وسیلهبهاجتماعی اندازۀ شبکه 

باشد تعامل  تربزرگهاست؛ هر چه شبکه شود که شاخصی از احتمال تعامل بین گرهمی

 (.1392عصاره،  و یلیسه)نویسندگان نیز بیشتر است بین هم 

لنامه روانشناسی دو فص یسندگیهم نوشبکه  تحلیل بهتحقیق  اول سؤالدر پاسخگویی به 

 است. شدهپرداختهافراد استثنایی و کودکان استثنایی 

شبکه هم نویسندگی فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی  .1شکل در 

شود شبکه اجتماعی این فصلنامه مشاهده میروی این شکل گونه که . هماناست شدهدادهنشان 

)خوشۀ  ییتادوازده خوشه، یک (1گره )خوشۀ  وهشتیستب متشکل از اصلی خوشۀاز یک 

دو ، ییتاپنجیک خوشۀ ، (4خوشۀ ) ییتاشش خوشۀ، یک (3خوشۀ ) ییتانه (، یک خوشه2

                                                           
1. UCINET 

2. Net Draw 
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 نیز تک نویسندگی مؤلفهدوتایی و شش  خوشۀ، شش ییتاسه خوشۀچهارتایی، پنج خوشۀ 

 وجود دارد.

به شریفی درآمدی، افروز،  توانیم از نویسندگان مرکزی و تأثیرگذار در این شبکه

و سیف نراقی در  ییتادوازده خوشۀاصلی و گلشنی منزه در  در خوشۀ کاکوجویباری و مرادی

برای نباید غفلت نمود.  شکلالبته از نقش و اهمیت واسطه در این  اشاره نمود. ییتانه خوشۀ

)خوشۀ شبکه اصلی ش از بخکه باعث حفظ ارتباط دو کاکوجویباری و ارجمندنیا مثال نقش 

بسیار ارزشمند در تبادل و اشاعه اطالعات  کهتا شبکه از هم بپاشد  اندو اجازه نداده نداشده( 1

 .است

 
 . شبکه هم نویسندگی فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی1 شکل 

نویسندگان تأثیرگذار و  ضحوا روشن و ایگونهبه. 2شود در شکل مشاهده می کهچنان
، نیا ارجمنداز شریفی درآمدی،  اندعبارتکه  است شدهدادهمهم در خوشۀ اصلی نشان 

و اتصال شبکه در خوشۀ  باعث حفظ ارتباط که کاکوجویباری و مرادی و قاسمی داوری
 .اندشدهدادهنشان  تربزرگاند که بر اساس میزان تأثیرگذاری با دایرۀ اصلی شده

 2خوشه 

1 خوشه  

 4 خوشه

3 خوشه  



 ... استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه در منتشرشده مقاالت نویسندگی هم شبکۀ
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 . نویسندگان تأثیرگذار در خوشۀ اصلی شبکه هم نویسندگی فصلنامه کودکان استثنایی2کل ش

 شدهداده. شبکه اجتماعی هم نویسندگی فصلنامه کودکان استثنایی نشان 3 شکلدر 

اصلی  خوشهاین فصلنامه از یک  نویسندگی همشود شبکه گونه که مشاهده میهماناست. 

، یک (3)خوشۀ  تاییهشت خوشۀ، یک (2)خوشۀ  تاییده خوشۀ، دو (1)خوشه  تایی 30

از نویسندگان مرکزی و است.  شدهتشکیل تاییسه خوشۀو هشت  چهارتایی خوشۀ

اصلی  خوشۀتوان به علیزاده، غباری بناب، کریمی و سعادت در تأثیرگذار در این شبکه می

 مود.ایی اشاره نتده هایخوشهزاده هنرمند در علیپور و مهرابیو 
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2خوشه   

 
 پژوهشکده استثناییاستثنایی  کودکانهم نویسندگی فصلنامه . شبکه 3 شکل

به کاوه، سعادت، رشیدی، استکی،  توانمیای و مهم نیز نویسندگان واسطه ازجمله

زرافشان و گودرزی اشاره نمود که نقش مهمی در حفظ ارتباط شبکه و اشاعه اطالعات 

 (4)شکل  دارند.

1خوشه   

3خوشه   
2خوشه   
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 هم نویسندگی فصلنامه کودکان استثناییشبکه اصلی  خوشۀ. نویسندگان تأثیرگذار در 4 شکل

 که است مفهومی مرکزیت: نزدیکی( و ، بینابینیرتبههای مرکزیت )شاخص 

 و مسئله تعریف اساس بر که است متفاوتی انواع دارای و کاررفتهبه هاشبکه تحلیل برای

 از طورکلیبه اما ،گیردمی قرار مورداستفاده مرکزیت چند یا یک پژوهش هدف

در  شود.می استفاده شبکه در آفریناننقش ترینمهم تعیین و شناسایی برای مرکزیت

 نظریاتفاق آن مفهومی بنیادهای مورد در یا و چیست واقعاً مرکزیت کهاین خصوص

 آن گیریاندازه مناسب روش خصوص در اندکی توافق تنها تاکنون ندارد، وجود

 داشتن باالتر، رتبه بودن دارا سبب فرد، یک بیشتر مرکزیت طورکلیبهاست.  شدهحاصل

 کندمی قدرتمندتر را فرد نهایتاً  که است ترمطلوب موقعیت کسب و بیشتر ارتباطات

 .(1392سهیلی و عصاره، )
تحلیل  در که است ایشبکه هایشاخص یا هاسنجه از یکی رتبه مرکزیت سنجه

 شبکه در شخصی .است مفید شبکه در افراد هایموقعیت و هاشبکه کل ساختار

 ،هامهارت تواندمی که آیدمی حساببه باال( مرکزی مرکزیت رتبهنمره  با) اطالعات

 .کند ایجاد دیگران برای سازمانی حافظه و اهتجربه

 برحسب بکهیک ش درون را موجودیت یک موقعیت بینابینی، مرکزیت سنجه

 .کندشناسایی می شبکه، در هاگروه یا هازوج سایر با ارتباط ایجاد برای اشتوانایی

 دیگران بین اطالعات جریان روی بر افراد که است تأثیری سنجش، عنوانبه بینابینی
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 بینابینی نمرات کنندمی عمل اطالعات جریان برای واسطه عنوانبه که افرادی .دارند

 .د داشتخواهن باالیی

چه  هر سنجد،می را شبکه در دیگر افراد کلیه با فرد یک فاصله نزدیکی، مرکزیت

 نمرات با افراد است. مشهورتر و تربرگزیده فرد آن باشد، ترنزدیک دیگران به فرد یک

 خاطر به کنند،می دریافت دیگران تر ازسریع خیلی را اطالعات احتماالً  نزدیکی باال،

 .دارد وجود هاآن بین ی کمتریهامیانجی اینکه

دو  در رشته پژوهشگران فردی عملکرد بررسی حاضر پژوهش اهداف از دیگر یکی

 یک هر عملکرد و در پاسخ به پرسش دوم تحقیق، است فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

 بینابینی و نزدیکی( ،رتبهمرکزیت ) هایشاخص اساس بر مقاله دارای نویسنده 194از 

 جداول در مذکور هایاز شاخص یک هر در نویسندگان وبرترین قرارگرفته دبررسیمور

 .اندشدهمعرفی زیر در 2و  1

ی مرکزیتهابندی نویسندگان فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی بر اساس شاخصتبه. ر1جدول   

 رتبه

 رتبه نام رتبه نام

 5 هومن 12 شریفی درآمدی

 5 هاشمی 7 مرادی

 5 شوشتری 7 افروز

 5 سیف نراقی 6 گلشنی منزه

 5 اهرامی 6 کاکوجویباری

 بینابینی

 رتبه نام رتبه نام

 83/17 گلشنی منزه 224 کاکوجویباری

 5/11 اهرامی 142 شریفی درآمدی

 33/10 شوشتری 135 مرادی

 8 هاشمی 116 افروز

 66/0 هومن 20 سیف نراقی

 نزدیکی

 رتبه نام رتبه نام

 7454 هومن 9600 هاشمی



 ... استثنایی افراد روانشناسی فصلنامه در منتشرشده مقاالت نویسندگی هم شبکۀ
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 7452 مرادی 9303 سیف نراقی

 7447 شریفی درآمدی 9012 شوشتری

 7439 افروز 9008 اهرامی

 7438 کاکوجویباری 9007 گلشنی منزه

مرکزیت با تعداد هم رتبه بر اساس شاخص  شودمی. مشاهده 1که در جدول  طورهمان

درآمدی، مرادی، افروز،  فیبیان کرد که شری توانمینویسندگی هر یک از نویسندگان 

منزه، کاکوجویباری دارای بیشترین میزان هم نویسندگی با سایر نویسندگان و  گلشنی

 اند.مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده دیگرعبارتبه

دهد که همچنین بررسی شبکه هم نویسندگی پدیدآورندگان مقاالت نشان می

ی، افروز در موقعیت مناسبی در شبکه قرار داشته و درآمدی، مراد کاکوجویباری، شریفی

ترین مسیر میان دو نویسنده دیگر زیاد است ها در کوتاهاحتمال قرارگیری آن

ها و انتقال این افراد ضمن دارا بودن بینیت باال، نقش مهمی در اتصال گره دیگرعبارتبه

 کنند.اطالعات در شبکه ایفا می

های موجود در ترین مسیر یک گره با سایر گرهکوتاه در خصوص شاخص نزدیکی و یا

منزه دارای کمترین فاصله با  نراقی، شوشتری، اهرامی و گلشنی شبکه نیز هاشمی، سیف

 توسط ترکوتاه مسیرهای طول با دیگرعبارتبه ؛های موجود در شبکه هستندسایر گروه

 طورکلیبه و دارند قرار ممتازی در موقعیت و ترند پذیردسترس آفریناننقش دیگر

 .دارندشبکه درون در بیشتری نفوذ و قدرت
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 های مرکزیتبندی نویسندگان فصلنامه کودکان استثنایی بر اساس شاخص. رتبه2جدول 

 رتبه

 رتبه نام رتبه نام

 5 دهکردی اکبرعلی 11 علیزاده

 5 علیپور 7 اکبر فهیمی

 5 غباری بناب 5 استکی

 5 میکری 5 زارع زادگان

 5 مهرابی زاده هنرمند 5 سعادت

 بینابینی

 رتبه نام رتبه نام

 18 دهکردی اکبرعلی 291 علیزاده

 18 علیپور 168 سعادت

 12 اکبر فهیمی 120 استکی

 5/7 زارع زادگان 54 غباری بناب

 5/7 مهرابی زاده هنرمند 54 کریمی

 نزدیکی

 رتبه نام رتبه نام

 5830 بنابغباری  7735 اکبر فهیمی

 5810 استکی 7560 دهکردی اکبرعلی

 5798 کریمی 7560 علیپور

 5794 سعادت 7559 زارع زادگان

 5776 علیزاده 7559 مهرابی زاده هنرمند

بر اساس شود مشاهده می 2گونه که در جدول همان نیز در فصلنامه کودکان استثنایی

توان بیان کرد که ز نویسندگان میمرکزیت با تعداد هم نویسندگی هر یک ارتبه شاخص 

دارای بیشترین میزان هم نویسندگی با سایر نویسندگان و فهیمی  علیزاده و اکبر

بررسی شبکه در همچنین  اند.مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده دیگرعبارتبه

می نیز بناب و کری علیزاده، سعادت، استکی، غباریهم نویسندگی پدیدآورندگان مقاالت 

ترین مسیر میان ها در کوتاهدر موقعیت مناسبی در شبکه قرار داشته و احتمال قرارگیری آن
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ضمن دارا بودن بینیت باال، نقش نیز این افراد  دیگرعبارتبهدو نویسنده دیگر زیاد است 

 کنند.ها و انتقال اطالعات در شبکه ایفا میمهمی در اتصال گره

فهیمی، نیز  کودکان استثنایی نویسندگی هم شبکه در خصوص شاخص نزدیکی در

دارای کمترین فاصله با سایر هنرمند  زاده زادگان و مهرابی دهکردی، علیپور، زارع

 .دارند قرار ممتازی در موقعیت های موجود در شبکه هستند وگروه

 و است؛ شبکه درون یک در هاگره ارتباط سطح سنجش از عبارت تراکم تراکم شبکه:

 که تعداد پیوندهایی برتقسیم بخش، یک عنوانبه واقعی پیوندهای تعداد شامل را اکمتر

 زیر از معادله شبکه، یک تراکم محاسبه برای .دانندمی باشند، داشته وجود است ممکن

 :شودیم ستفادها

 

نشان  را شبکه درون هایهگر تعداد n و موجود )پیوندهای( خطوط تعداد l آن در که

 دهندهنشان یک عدد است. نوسان در یک تا صفر عدد بین تراکم سنجه زشار .دهدیم

 .است شبکه درون تراکم کامل

 نویسندگی هممیزان تراکم شبکه  ،معادله فوقبه پرسش سوم تحقیق و بنابراین با توجه 

 از: است عبارتفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی 

 = 0/04 

 از: است عبارتفصلنامه کودکان استثنایی  نویسندگی همه و میزان تراکم شبک

 = 0/06 

در این دو فصلنامه نزدیک  نویسندگی هممیزان تراکم شبکه  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

موجود  هایشبکهپایینی در این دو شبکه وجود دارد و  نسبتاً بنابراین ارتباط  ؛استبه صفر 

 باشند.سست و گسسته می در این دو فصلنامه
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 گیرینتیجهبحث و 

های هم های موجود در شبکهکمی بین گره نسبتاً  تعامالتنتایج پژوهش نشان داد که 

وجود و کودکان استثنایی  نویسندگی پژوهشگران دو فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

 30سی افراد استثنایی و گره در روانشنا 28 بودن دارا با هاشبکه این های اصلیخوشهدارد. 

 این. شودمی شامل را های شبکهگره از درصد 30معادل  تقریباً  گره در کودکان استثنایی

 هایحیطه های هم نویسندگی درشبکه بررسی ( ضمن2004) نیومن که است حالی در

 هاشبکه این دهندههای تشکیلگره کل از درصد 92 تا 82 که کندمی بیان مختلف پژوهشی

 تاییسهدوتایی و  صورتبهها در هر دو فصلنامه هخوشاکثر . دارند جای اصلی خوشۀ رد

و وجود ندارد بزرگ در هر دو فصلنامه های هخوشو ارتباط منسجمی هم بین  هستند

تراکم شبکه نیز در  در مقاالت این فصلنامه پایین است. نویسندگی همسطح  دیگرعبارتبه

که  است 06/0و در فصلنامه کودکان استثنایی نیز  04/0استثنایی فصلنامه روانشناسی افراد 

که در حوزۀ نیز پژوهش سهیلی و عصاره  در که همچنان. استهر دو فصلنامه پایین در 

 مقایسه دربود. پایین این حوزه  اکثر مجالتدر  شبکهتراکم ، است شدهانجامعلم اطالعات 

 نویسندگی هم شبکۀ برای آمدهدستبه کمترانیز که  (1391) عصاره و پژوهش باجی با

 در کوربیت چئونگ و نتایج با مقایسه در همچنین و بود 42/0 ایران اعصاب علوم حوزه

 -کنفرانس آسیا در شدهارائه پژوهشی مقاالت نویسندگان باهم رابطه در 2009 سال

 هم شبکه تراکم وده است،ب %23 شبکه تراکم که اطالعاتی هایسیستم اقیانوسیه

است. ولی در مقایسه با  ترپایینهای افراد استثنایی و کودکان استثنایی فصلنامه نویسندگی

 مدیریت و سازمان حوزه مطالعات بررسی به 2006 سال که در دیگران و آسیدوتحقیق 

 بیان کردند، باالتر است. 0002/0 با برابر شبکه را تراکم پرداختند و

و هر  شودمییل به سمت کاهش تراکم شبکه نیز بیشتر هر چه اندازۀ شبکه رشد کند تما

های ساختاری بیشتری در بافت اجتماعی شبکه به گسست ،چه تراکم کاهش پیدا کند

دو فصلنامه  نویسندگانبا توجه به ارتباط اندکی که بین آید. پس بنابراین وجود می

الزم وجود دارد تثنایی و کودکان اس طباطبائی دانشگاه عالمهاستثنایی افراد روانشناسی 

های نمایند و ارتباطمشترک پژوهشی  هایگروهمبادرت به تشکیل هر دو فصلنامه است تا 
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های تر نمودن شبکهدر جهت منسجماعم از داخلی و یا خارجی نویسندگان  سایر خود را با

 همچنین و یکدیگر با کلیدینویسندگان بیشتر  هرچه همکاری ایند.بیشتر نم اجتماعی

 حوزه مؤثر بیشتر چه هر پویایی و در رشد تواندمی شبکه به جوان پژوهشگران جذب

 مذکور هایفصلنامه هایسایر شماره بررسی ضمن توانندمی آینده نیز هایپژوهش باشد.

 از تریکامل تصویر پژوهشی دیگر، علمی مجالت در حوزه این مقاالت سایر همچنین و

 .کنند کشور ترسیم روانشناسی افراد استثنایی انپژوهشگر نویسندگی همهای شبکه

 ابعمن

ایران در  یالمللنیبابعاد شبکه هم نویسندگی (. 1391)خدادوست، رضا  ؛، محمدزادهحسن

  44-31، (17)، سیاست علم و فناوری فصلنامه. ینانو فناورحوزه 

 در موجود یاجتماع شبکه اندازه و تراکم یبررس .(1392) دهیفر عصاره، ؛فرامرز ،یلیسه

 مدیریت و پردازش پژوهشنامه .اطالعات علم مجالت یسندگینو هم شبکه

  http//Jipm.irandoc.ac.irبازیابی از. 372-351 ص ،(2)29. اطالعات

15/10/92 

 ساختار تحلیل (.آیند زود)عبدالحسین  پهلو، فرج  ؛فریده عصاره،؛ فرامرز سهیلی،

 و پژوهشنامه پردازش. اطالعات علم پژوهشگران نویسندگی هم اجتماعی هایشبکه
  http//Jipm.irandoc.ac.ir 15/10/92 بازیابی از  .اطالعات مدیریت

 شناسیجامعه پژوهشی، علمی همکاری کتاب بررسی و (. نقد1388فریده. ) عصاره،

 23-21(143) .کلیات ماه کتاب .علمی همکاری
 اعصاب علوم حوزه نویسندگی هم شبکۀ (. تحلیل1391فاطمه ) باجی،؛ فریده عصاره،

 اجتماعی پایگاه شبکۀ تحلیل رویکرد از استفاده با 2011 -1996 هایسالدر  ایران

 بازیابی از اطالعات مدیریت و پردازش ساینس. آو وب

http//Jipm.irandoc.ac.ir 20/10/92  

 مقاالت نویسندگی هم بکهش (1392) رضا جهرمی، بصیریان؛ محمدامین ،منش عرفان

 از استفاده با اطالعات دهیسازمان و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه در منتشرشده

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5416&Number=17&Appendix=0


 نش شناسینامه مطالعات دافصل
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 و یکتابدار یمل مطالعات فصلنامه. اجتماعی هایهشبک تحلیل هایشاخص
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