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Abstract
Soft power is the ability to influence others to achieve optimal results through
attractive rather than compulsory or despised. The study of the researches conducted
by researchers in the field of soft power, in addition to showing their level of
scientific capability and their impact on scientific development, can be considered as
an appropriate criterion for scientific evaluation of this society for scientific
promotion of the authorities. The aim of this study was to investigate the coauthoring network of soft power writers in Iran. This study is a scientometrics study
and was conducted using social network analysis approach using 90XL software.
The study population consisted of all articles in the field of soft power indexed in
scientific information center of Jihad University (sid) and Siolika database. The
findings showed that during the period of study, 174 articles with soft power were
indexed in these databases. These articles are written by 348 authors. The survey
shows that the amount of scientific cooperation among authors in the soft power
field is low. The most active authors of soft power field were identified according to
the number of nodes, the highest interstitial centrality and the highest specific vector
centrality.
Keywords: Soft Power, Co-Authorship, Social Network Analysis, Scientific
Mapping, Nodexl Software.
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چکیده
قدرت نرم توانایی تأثیرگذذاری بذر دیگذران بذرای کسذ نتذای مطلذوب از طریذ جذذابیت
بهجای اجبار یا تطمیع است .بررسی وضعیت پژوهشهذای انجذام شذده توسذژ پژوهشذگران حذوزه
قدرت نرم ،عالوه بر اینکذه سذطت توانمنذدی علمذی و میذأان تذأثیر انذان را در توسذعه علمذی نشذان
میدهد ،می تواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیذابی علمذی ایذن جامعذه ،بذرای ارتقذای علمذی
موردتوجه مسئوالن قرار گیرد .هدف پژوهش حاضر بررسی شذبکه هذم تذأفی ی نویسذندگان حذوزه
قدرت نرم در ایران است .این پژوهش از نوع علمسنجی بوده و با رویکرد تحلیل شبکه اجتمذاعی و
با است اده از نرمافأار نود ایکس ال انجام گرفته است .جامعذه مذورد بررسذی تمذامی مقذاالت حذوزه
قدرت نرم بوده که در پایگاه مرکأ اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )sidو پایگذاه سذیوفیکا نمایذه
شذذدهانذذد .یافتذذههذذای پذذژوهش نشذذان داد کذذه در طذذول دوره مذذورد بررسذذی 901 ،مقافذذه بذذا موضذذوع
قدرت نرم در این پایگاهها نمایه شدهاند .این مقاالت توسژ  911نویسنده نوشته شدهاند .بررسذیهذا
نشان میدهد که میأان همکاری علمی در بین نویسندگان حوزه قذدرت نذرم پذایین اسذت .در ادامذه
فعال ترین نویسندگان حوزه قدرت نرم بر حس تعداد گره ،بیشذترین مرکأیذت بینذابینی و بیشذترین
مرکأیت بردار ویژه مشخص شدهاند.
کلیدواژهها :قدرت نرم ،هم تأفی ی ،تحلیل شبکه اجتماعی ،ترسیم نقشه علمی ،نرمافأار .Nodexl

 . عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت
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 . نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطالعذات و دانذش) ،دانشذگاه
تهران ،دانشکده مدیریت
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مقدمه
همکاری علمی و تأفیف مشترک یکی از رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی است که
در طول چند دهه گذشته بر اهمیت ،دامنه و شیوه های ان افذأوده شذده اسذت .همکذاری علمذی را
میتوان بازتاب فعافیت ها و رویکردهای جامعه علمی به شذمار اورد .مطافعذه و بررسذی ایذن مقوفذه
می تواند به جامعهشناسی علم نیأ کمک کند .می توان گ ت هرچه میأان همکاری میان دانشذمندان
بیشتر باشد ،کی یت کار انها و در نتیجه میأان توسعه علمی باالتر است .بررسی متون نشان میدهد
که در دهه های اخیر ،پدیده تأفیف مشترک توجه زیادی را در جامعهشناسذی علذم بذه خذود جلذ
کرده است .ازانجاکه تأفیف مشترک یکی از جنبه های بارز همکاری علمی است ،اغل

به عنذوان

شاخصی برای سنجش ان در نظذر گرفتذه مذی شذود .در واقذع تذأفیف مشذترک شاخصذی جأ ذی از
همکاری علمی است (رحیمی و فتاحی .)9911 ،هم تأفی ی رسمیترین جلوه همکاری فکری میذان
نویسندگان در توفید پژوهشهای علمی است که عبارت است از مشارکت دو یا چنذد نویسذنده در
توفید یک اثر که منجر به توفید بروندادی علمی با کمیت و کی یت باالتری در مقایسه با زمانی که
یک فرد به تنهایی اثری را توفید و منتشر کند ،میشود (.)Hudson, 1996
تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان تکنیک کلیدی در جامعهشناسی مدرن ظاهر شده اسذت .ایذن
روش طرفداران زیادی را در انسانشناسی ،زیستشناسی ،مطافعات اقتصذاد ،جررافذی ،روانشناسذی
اجتماعی ،زبان شناسی اجتماعی و علذم اطالعذات بذه دسذت اورده اسذت .تحلیذل شذبکه اجتمذاعی
تجأیهوتحلیل افگوی روابژ میان کنشذگران و تبذادل میذان کنشذگران از طریذ ایذن روابذژ اسذت
(واسرمن و فاست .)9111 ،شذبکه اجتمذاعی را مذیتذوان مجموعذهای از گذرههذا (موجودیذتهذای
اجتماعی) و یالهای (ارتباطات) مرتبژ با هریک از این گرهها معرفی کذرد (بوردکذا و همکذاران،
 .)1299در شبکههای هم تأفی ی ،تعدادی از نویسندگان (گرهها) از طری تأفیف مشترک (یذالهذا)
به یکدیگر متصل شده و تشکیل نوعی شبکه اجتمذاعی مذیدهنذد کذه ویژگذیهذای ایذن شذبکه را
میتوان با است اده از شاخصهای گوناگون تحلیذل شذبکههذای اجتمذاعی مذورد بررسذی قذرار داد.
تحلیل شبکههای اجتماعی ریشذه در مباحذا انسذانشذناختی و روانشذناختی در دهذههذای  9192و
 9112میالدی دارد (عرفان منش و بصیریان جهرمی .)9911 ،مطافعه چنین شبکههایی نگرشذی را از
درون ساختار اجتماعی جوامع پژوهشی فراهم میکنذد بذهعبذارتدیگذر ،اشذکار مذیسذازد کذدام
2

ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقاالت فارسی حوزه «قدرت نرم»

نویسندگان همکار در فرایند ارتباطات در شبکه دارای نقش مرکأی هستند (سهیلی ،عصاره ،فرج
پهلو.)9911 ،
در دهه های اخیر ادبیات سیاسی دستخوش قبض و بسژ های زیادی گشته است که بذه همذین
فراخذذور مذذا شذذاهد رواج وا ههذذای جدیذذدی هسذذتیم کذذه درک انهذذا مسذذتلأم یذذک تبارشناسذذی،
ترمینوفو ی و معرفشناسی است .یکی از وا ههای کاربردی قدرت نرم میباشد .قدرت نرم از بعد
م هومی و اکادمیک پدیدهای نوین محسوب میشود .در عرصهی محیژ و روابژ بینافملذل ،دول
و بازیگران سیاسی از اعصار گذشته تاکنون از گونههای مختل ی از قدرت بهره گرفتذهانذد .قذدرت
سخت در بدو امر مورد بهرهبرداری قرار گرفت و پس از مدتی به علت بار سذنگین هأینذه ،تل ذات
جانی ،نامعل وم بودن نتیجه کاربرد قدرت و کاهش مشروعیت و محبوبیت اسذت ادهکننذده از قذدرت
سخت ،سعی براورد تا از مرحله سختافأاری عبور کرده و برای پیشبرد اهذداف از قذدرت نذرم و
نرمافأار است اده کنند .قدرت نرم امری چندبعدی ،پیچیذده و مذاهیتی پالسذتیک گونذه و انضذمامی
دارد .قدرت جدید از ابأاری چون رسانه ها ،مطبوعات ،سایبر ،نبذرد اطالعذات و عملیذات روانذی و
فری

استراتژیک بهره میگیرد که هریک از ابأارها خود از پیچیدگیهایی برخوردار هستند (رفیع

و قربی .)9912 ،قذدرت نذرم ( )Soft Powerتوانذایی تأثیرگذذاری بذر دیگذران بذرای کسذ

نتذای

مطلوب از طری جذابیت به جای اجبار یا تطمیع اسذت (ویکذی پذدیا) .کشذورهایی کذه بذه شذکلی
ماهرانه از ابأارهای فرهنگ ،تمدن ،تاریخ و جررافیای خویش برای تحت تأثیر قذرار دادن دیگذران
است اده کرده اند ،در صحنه سیاست ملی و جهانی اقتداری به مرات

ماندگارتر و مذثثرتر یافتذهانذد.

کشور ایران ،ا ز هأاران سال پیش تاکنون ،چه به عنوان کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگ تانگیأ
در چهار راه تمدن های بأرگ بشری و چه در عصر کنونی به مثابه کشوری با کوفهباری از تاریخ،
فرهنگ و تمدن در قل

بحرانهای منطقهای ،و از سوی دیگر موقعیت ایران به عنوان بأرگتذرین

کشور شیعه و وارث نخستین انقالب مذهبی در دنیای جدید بهعنوان کانون توفیدکننده قدرت نرم
مطرح بوده است .در حقیقت «قدرت نرم ،محصول و برایند تصویرسازىِ مثبت و کس

اعتبار نأد

افکار عمومى جهان است که با بهکارگیری ابأارهایى چون فرهنذگ ،پیشذینه درخشذان ،ارمذان یذا
ارزشهای انسانى به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگذر کشذورها اثذر مذىگذذارد .بنذابراین،
قدرت نرم پدیده ای اجتماعى و مرتبژ با مثف ه هذای محیطذى اسذت کذه بذه نسذبت سذایر ابأارهذاى
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سیاست خارجى ،بیشترین تأثیرپذیرى را از مثف ههذای هویذت ملذى دارد» (هرسذی و تویسذرکانى،
 .)9911قدرت نرم یک کشور بر منابع مختلف استوار است کذه اصذلیتذرین انهذا عبذارتانذد از:
فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و سیاستهای خارجی ( .)NYE,2008ازانجاییکه قذدرت نذرم امذری
چندبعدی بوده و ماهیتی پیچیده دارد ،الزم است جهت واکاوی جنبههای مختلذف ان متخصصذان
حوزه های گوناگون با همافأا یی ،نسبت به توفید اثذار پژوهشذی همذت گمارنذد .بررسذی وضذعیت
پژوهش های انجام شده توسژ پژوهشگران حوزه قدرت نرم ،عالوه بر اینکه سطت توانمندی علمی
و میأان تأثیر انان را در توسعه علمی نشان میدهد ،میتواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیابی
علمی این جامعه ،برای ارتقای علمی موردتوجه مسئوالن قرار گیرد و با توجه به وضعیت توفید علم
در این حوزه می توان به تعیین جایگاه این حوزه از فحاظ توفید علم در کشور پرداخت .بررسیهای
صورت گرفته نشان می دهد که تاکنون پژوهشی در خصوص وضعیت توفید علم در حوزه قذدرت
نرم صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر با هدف  .9ترسیم و تحلیل شبکه هم تأفی ی نویسندگان حوزه قدرت نرم و .1
بررسی عملکرد نویسندگان بر اساس شاخصهای مرکأیت انجام میگیرد.
در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر
است:
 .9ترسیم و تحلیل شبکه هم تأفی ی پدیداورندگان مقاالت حوزه قدرت نرم چگونه است؟
 .1شبکه اجتماعی نویسندگان بر اساس شاخص های مرکأیت چگونه است؟ نویسندگان فعال
و تأثیرگذار کدام اند؟

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
شبکه هم تأفی ی :شذبکه هذم تذأفی ی ،نگاشذتی از گذرههذای مشذترک ،یذا ارتباطذات بذین هذم
نویسندههای درون یک جامعه پژوهشی است (سهیلی ،عصاره ،فرج پهلو.)9919 ،
قدرت نرم :قدرت نرم توانایی به دست اوردن چیأی است که میخواهیم بذا جذذب و اقنذاع
سایرین جهت تحق اهداف خود احصاء کنیم (.)Ney, 2008
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تحلیل شبکههای اجتماعی :تحلیذل شذبکههذای اجتمذاعی ( )Social Network Analysisکذه
گاهی به اختصار به ان  SNAگ ته می شود ،به معنای فراینذد بررسذی و ارزیذابی سذاختارهای یذک
گراف از تعامل انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند.

پیشینه تحقیق
سهیلی ،عصاره و فرج پهلو ( )9919در پژوهش خود به «تحلیل ساختار شذبکههذای اجتمذاعی
هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات» پرداختند .هدف از انجام ایذن پذژوهش تحلیذل سذاختار
شبکه های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و نیأ بررسی رابطه بین این ساختارها
با بهرهور ی این پژوهشگران است .روش پژوهش تحلیل شبکه اجتماعی بوده است .جامعه پژوهش
کلیه پژوهشگرانی بوده است که حداقل یک مدرک در یکی از  12مجله علم اطالعات که حداقل
دارای ضری

تأثیر  26910بوده و در دوره زمانی  90سافه منتشر شدهانذد را دارا هسذتند .یافتذههذای

پژوهش نشان داد که بین محدودیت ،کارامدی ،اندازه شبکه و بهرهوری رابطه معنذیداری وجذود
دارد .نتای تح لیل واریانس چند متریری نشان داد که بین پژوهشگران مرد و زن از نظذر بهذرهوری،
اندازه شبکه ،کارامدی و محدودیت ت اوت وجود دارد.
عرفان منش و بصیریان جهرمی ( )9911در مقافه خود به بررسی «شذبکه هذم تذأفی ی مقذاالت
منتشرشده در فصلنامه مطافعات ملی کتابداری و سازمان دهی اطالعات بذا اسذت اده از شذاخص هذای
تحلیل شبکه های اجتماعی» پرداختنذد .هذدف ایذن پذژوهش مطافعذه شذبکه هذم تذأفی ی  999مقافذه
منتشرشده در فصلنامه مطافعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات طی سذالهذای 9912-9911
بود .این پژوهش از نوع علم سنجی بوده و از روش تحلیل شبکه هم تأفی ی پژوهشگران بذا اسذت اده
از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی است اده شده است .پیکربندی شبکه هم تذأفی ی مقذاالت
فصلنامه با است اده از شذاخص هذای کذالن تحلیذل شذبکه هذا ماننذد چگذافی ،ضذری

خوشذه بنذدی،

مثف ه های تشذکیل دهنذده شذبکه و میذانگین فاصذله مذورد بررسذی قذرار گرفتذه اسذت .از نذرم افذأار
یو.سی.ای.نت برای ترسیم و تحلیل شبکه هم تأفی ی مقاالت اسذت اده شذد .یافتذه هذا نشذان داد کذه
سعید رضایی شریف ابادی ،صدیقه محمد اسماعیل ،رحیم علیجانی ،علی بیرانوند ،نذورال کرمذی،
فریده عصاره و عبدافرسول جوکار مهم ترین جایگاه را در شبکه هم تأفی ی پژوهشگران داشذته انذد.
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از سوی دیگر کلیدی ترین نقش در شبکه بر اساس شاخص های توفید و مرکأیت ،به دانشگاه هذای
ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،شهید چمران اهواز و پیام نور تعل

دارد.

عرفان منش ،گرایی و بصریان جهرمی ( )9911با است اده از شاخصهذای تحلیذل شذبکههذای
اج تماعی به بررسی شبکه هم تأفی ی دانشگاه و مثسسات پژوهشی کشذور در حذوزه اطذالعسذنجی
طی سالهای  9919تا  9919پرداختند .بررسی عملکرد دانشگاهها و مثسسات پژوهشذی کشذور در
حوزه اطالعسنجی با است اده از شاخصه های مختلف توفید ،مرکأیت و مشارکت نشان میدهد کذه
دانشگاههای تهران ،علوم پأشکی تهران ،ازاد اسالمی ،تربیت مدرس ،شاهد ،شهید چمران اهذواز،
مرکأ منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و مرکأ تحقیقات سیاست علمی کشور از مهذمتذرین و
مرکأیترین جایگاه در شبکه هم تأفی ی دانشگاه ها در حوزه مذکور برخوردارنذد .بیشذترین تعذداد
تأفیف مشترک در شبکه مورد بررسی به ترتیذ

بذه «دانشذگاه تربیذت مذدرس»« ،دانشذگاه شذاهد»،

«دانشگاه پیام نور – مرکأ منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری» و «مرکأ تحقیقات سیاست علمذی
کشور» تعل داشته است.
علیپورحذذافظی ،رمضذذانی ،مذذثمنی ( )9910در مقافذذه خذذود بذذه «ترسذذیم نقشذذه دانذذش حذذوزه
کتابخانه های دیجیتافی در ایران :تحلیل هم رخذدادی وا گذان» پرداختنذد .ایذن پذژوهش بذا هذدف
ترسیم نقشه دانش توفیدات علمی ایران در حوزه کتابخانه های دیجیتافی انجذام شذد .رویکذرد ایذن
پژوهش علمسنجی بوده و در ان از تحلیل هم رخدادی وا گان و شاخصهای تحلیذل شذبکههذای
اجتماعی است اده شد .تعداد  001مدرک علمذی شذامل کتذاب ،مقافذه تذأفی ی ،مقافذه همذایش هذای
داخلی و خارجی و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری داخل ایران در تمامی رشته های علمی کذه
تا پایان سال  11به موضوع کتابخانه های دیجیتافی پرداخته بودند ،مطافعه شذد .از سذیاهه موضذوعی
برای گرداوری داده ها و از نرم افأارهای «گ ی» و «وی اُاِس ویوور» جهذت مصورسذازی و تحلیذل
شبکه های موضوعی است اده شد .زمینه های تحقی و توسعه در کتابخانه های دیجیتافی به  92حذوزه
و  01زیرحوزه دسته بندی شدند .نتای پژوهش گویای این است که پژوهش هذای انذدکی از منظذر
فنی و کاربردی به این موضوع پرداختهاند .نتای نشان دادند که ساختار هم رخدادی حوزهها با طی
حدود دو دهه از مطافعات این حوزه در ایذران نسذبت بذه پذژوهش هذای بذین افمللذی از بلذو کذافی
برخوردار نبوده و همبستگی م

اهیم درون خوشهها اندک و نامتوازن است.
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فالح ،چمنی و صراف زاده ( )9910در پژوهش خود بذه «دیذداریسذازی شذبکه هذم تذأفی ی
مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران» پرداختند .این پژوهش با هدف
ترسیم ساختار شبکه هم تأفی ی نویسندگان مجالت علمی و پژوهشی فارسی ط

ورزشی ،رشذد و

یادگیری حرکتی ،علوم زیستی ورزشی و مدیریت ورزشی دانشذگاه تهذران و شناسذایی مهذمتذرین
نویسندگان و افگوی هم تأفی ی انجام شده است .این پژوهش از نوع علمسنجی بوده و بذا رویکذرد
تحلیل شبکهی اجتماعی و است اده از شاخصهای تحلیل شبکهی اجتماعی صورت گرفته است .به
منظور تحلیل دادهها از نرمافأار نود ایکس ال است اده شده است .یافتهها نشذان داد کذه در مجمذوع
در فاصذله  0سذال تعذداد  019مقافذه توسذژ  9112نویسذنده منتشذر شذده اسذت .بذا توجذه بذه نتذای
بهدستامده ،بهطورکلی  011مقافه به صورت گروهی نوشته شذده اسذت و همچنذین  1191رابطذه
دوطرفه بین نویسندگان تمام مجالت مورد بررسی دیده میشود .افگوی هم تأفی ی نویسندگان سذه
نویسندگی است .در میذان تمذام مقذاالت ،رواسذی ،کذردی ،گذا ینی ،حمیذدی ،سذوری و فراهذانی
نویسندگان برجسته در دوره پن سافه بودند.
اصنافی ،حسینی و امایه ( )9911به «ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقاالت کنگره ملی
«اسی شناسی خانواده» با بهرهگیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی» پرداختند .این پژوهش
به روش توصی ی و با رویکرد علمسنجی و با است اده از شاخصهای خذرد و کذالت تحلیذل شذبکه
هم تأفی ی با است اده از نرم افأار یو.سی.ای.نت و ترسذیم شذبکه چگذافی هذم تذأفی ی بذا اسذت اده از
نرمافأار وس.وی.یو .ر بوده است .کنگره ششم بذا بیشذترین مقافذه و کنگذره پذنجم دارای کمتذرین
تعداد مقاالت است.
فهیمی فر ،غالمپور و غالمپور ( )9910در پژوهش خود به «بررسی وضعیت توفیدات علمی و
شبکه هم تأفی ی پژوهشگران ایران در حوزه تربیتبدنی و علذوم ورزشذی در پایگذاه اسذتنادی وب
اف ساینس طی سالهای  »1291-1221پرداختند .این پژوهش با رویکذرد علذمسذنجی و بذا روش
تحلیل شبکه با است اده از نرم افأارهای هیست سایت ،نود ایکس ال و ووس ویور انجام شد .جامعذه
پژوهش همه توفیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه تربیتبذدنی و علذوم ورزشذی بذود کذه در
مجالت پایگاه استنادی وب اف ساینس طی بازه زمانی موردبررسی نمایه شدهاند .یافتذههذای ایذن
پذذژوهش نشذذان داد کذذه در طذذول سذذالهذذای موردبررس ذی ،تعذذداد  121مذذدرک علمذذی مربذذوط بذذه
پژوهشگران ایران در حوزه تربیتبدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب اف ساینس وجذود
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دارد که از این میان 110 ،مدرک در قاف

مقافه در  11مجله منتشر شدهاند .همچنذین پژوهشذگران

ایرانی بیشترین همکاری را با پژوهشگرانی از کشورهای امریکا ،انگلیس و کانادا داشتند.
چئونگ و کربیت ( )1221با بهرهگیری از تکنیک تحلیذل شذبکههذای اجتمذاعی ،بذه بررسذی
وضعیت هم تأفی ی در بین پژوهشگران شذرکتکننذده در دورههذای مختلذف برگذأاری کن ذرانس
نظامهای اطالعرسانی استرافیا از سال  9112تا پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که اعضای
مشارکتکننده در این کن رانس طی سالهای مورد مطافعه ،بهتدری در جهت ایجذاد یذک جامعذه
پژوهشی کوچک اقدام کرده اند که در ان همکاری های علمی و مراوده های پژوهشی نقش بسذیار
پر رنگی داشته است.

گانأ ،فیو و محبوبه ( )1292در پژوهش خود بذا اسذت اده از شذاخص هذای تحلیذل شذبکه هذای
اجتماعی به مطافعذه شذبکه هذم تذأفی ی  9911نویسذنده در حذوزههذای کتذابسذنجی ،علذمسذنجی،
وبسنجی و اطالعسنجی پرداخته و نویسندگان کلیدی ایذن حذوزه هذا را بذر اسذاس شذاخصهذای
مرکأیت مشخص کردند.

عرفان منش ،روحانی و ابریأاه ( ) 1291در پژوهشی به بررسی شبکه هذم تذأفی ی نویسذندگان،
دانشگاهها ،کشورها و حیطههای موضوعی در مقاالت منتشر شده در مجله علذمسذنجی 9پرداختنذد.
همچنین عملکرد  9211نویسنده 9120 ،مثسسه پژوهشی و دانشگاه و  11کشور دارای مقافه در این
مجله با است اده از شذاخص هذای توفیذد ،مشذارکت و مرکأیذت مذورد بررسذی قذرار گرفذت .نتذای
پژوهش نشان داد که وف گانگ گلنأل ،دانشگاه فوون بلژیک ،ایاالتمتحده و حیطه موضوعی علم
اطالعات و کتابداری به ترتی

دارای کلیدیترین و مرکأیتذرین نقذش در شذبکههذای هذم تذأفی ی

نویسندگان ،دانشگاهها ،کشورها و حیطههای موضوعی بودهاند.
بررسی پژوهش های گذشته نشان میدهد که شبکه های هذم تذأفی ی مقذاالت منتشذر شذده در
حوزه «قدرت نرم» تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند .بر این اسذاس پذژوهش حاضذر در راسذتای
اشنایی بیشتر با همکاری علمی پژوهشذگران ایذن حذوزه بذه مطافعذه شذبکه هذم تذأفی ی گروهذی از
پژوهشگران قدرت نرم انقالب اسذالمی بذا اسذت اده از شذاخص هذای تحلیذل شذبکه هذای اجتمذاعی
میپردازد .در این پژوهش مقاالت منتشذر شذده در حذوزه قذدرت نذرم در پایگذاه اطالعذاتی جهذاد
دانشگاهی ( )sidو پایگاه سیویلیکا طی سالهای  9910تا  9911مورد بررسی قرار گرفتهاند.
1. Scientometrics
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع علمسنجی بوده و با رویکرد تحلیل شذبکه اجتمذاعی انجذام گرفتذه اسذت.
جامعه موردبررسی تمامی مقاالت حوزه قدرت نرم بوده که در پایگاه اطالعذاتی جهذاد دانشذگاهی
( )sidو پایگاه سیوفیکا نمایه شدهاند .گرداوری داده با جستجو در بخذشهذای جسذتجوی سذاده و
پیشرفته این پایگاه ها صورت گرفت .برای جستجوی اطالعات از کلیذدوا ه «قذدرت نذرم» اسذت اده
شده است و این کلیدوا ه در بخش «عنوان» مورد جستجو قرار گرفته است .جامعه موردمطافعذه در
این پژوهش  901مقافه است که در نشریات علمی چاپشذده و یذا در کن ذرانسهذای علمذی ارا ذه
شدهاند.
9

برای تحلیل شبکه هم تأفی ی مقاالت حوزه قذدرت نذرم از نذرمافذأار نذود ایکذس ال (نسذخه
 )1.0.1.93است اده شد .بدین منظور اطالعات مربوط به نویسندگان به صورت دستی از پایگاههذای
مورد بررسی استخراج و در نرمافأار اکسل وارد شد .سپس بهمنظور پردازش دادههذا و دسذتیابی بذه
شاخص مطرح در هم تأفی ی از نرمافأار نذود ایکذس ال اسذت اده شذد .نذرمافذأار نذود ایکذس ال بذه
صورت افأونهای بر نرمافأار اکسل نص

میشود .این نرمافأار به پژوهشگران بذرای ترسذیم شذبکه

اجتماعی هم تأفی ی کمک میکند .در نذرم افذأار نذود ایکذس ال بذرای تحلیذل روابذژ مذیتذوان از
شاخصهای مرکأیت درجهای ،مرکأیت بینابینی ،مرکأیت نأدیکی و نیأ وزن گره است اده کرد.

یافتهها
یافتههای توصیفی
یافته های توصی ی نشان داد که  901مقافه علمی در حوزه قدرت نرم تذا سذال  9911بذه زبذان
فارسی در پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهی ( )SIDو پایگاه سیویلیکا نمایه شدهاند.
تعداد  901مقافه مرتبژ با حوزه قذدرت نذرم از پایگذاه اطالعذاتی جهذاد دانشذگاهی و پایگذاه
سیویلیکا استخراج شذدهانذد .از مقذاالت نگذارش شذده در ایذن حذوزه 911 ،مقافذه ( 09درصذد) در
مجالت علمی پژوهشی ،علمی ترویجی و علمی تخصصی منتشر شدهانذد و  11مقافذه ( 11درصذد)
در همایشهای علمی ارا ه شدهاند.
1. NodeXL

1

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

در جدول ( )9نوع مقاالت بررسی شده ،اورده شده است.
جدول  .9نوع مقاالت بررسی شده
نوع مقاله

تعداد

درصد

مقافه پژوهشی

911

09

مقافه همایش

11

11

در این بررسی کلیه مقاالتی که در مجالت علمی (علمی پژوهشی و علمذی ترویجذی) منتشذر
شدهاند ،به عنوان مقافه پژوهشی در نظذر گرفتذه شذدهانذد .همذانطذور کذه در جذدول ( )9مشذاهده
می شود ،بیشترین مقاالت انجام شده در حوزه قدرت نرم در بازه زمانی پژوهش ،مقاالت پژوهشذی
بودهاند.
تعداد  911ن ر در نگارش این مقاالت نقش داشتهاند .میتوان گ ت بهطور میانگین هر مقافذه
با مشارکت دو ن ر نوشته شده است .در جدول ( )1امار مقاالت برحس

تعداد نویسنده ارا ه شذده

است.
جدول  .2آمار مقاالت برحسب تعداد نویسنده
تعداد نویسندگان

تعداد مقاالت

درصد

 9نویسندهای

02

1160

 1نویسندهای

10

1161

 9نویسندهای

11

9169

 1نویسندهای

99

169

همانطور که جدول ( )1نشان میدهد مقاالت  1نویسندهای با  1161درصد از کذل مقذاالت،
بیشترین امار مقاالت حوزه قدرت نرم از فحاظ تعداد نویسنده را به خود اختصاص دادهاند.
در جدول ( )9امار مقاالت برحس

سال انتشار اورده شده است.
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جدول  .9آمار مقاالت برحسب سال انتشار
درصد فراوانی

سال انتشار

تعداد مقاالت

درصد

فراوانی تجمعی

9910

1

969

1

969

9911

1

169

1

961

9911

99

161

90

161

9912

11

9160

91

1160

9919

90

161

01

9969

9911

92

061

11

9161

9919

11

9161

11

1160

9911

11

9160

990

1161

9910

10

9060

911

1960

9911

99

061

900

1169

9910

91

1

911

1069

9911

0

161

901

922

تجمعی

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود مقاالت بررسذی شذده در بذازه زمذانی سذالهذای
 9910تا  9911منتشر شدهاند .در سال  9911بذا  11مقافذه ( 9160درصذد) بیشذترین مقذاالت و سذال
 9910با  1مقافه ( 969درصد) کمترین مقاالت در حوزه قدرت نرم منتشر شدهاند.
در جذذدول ( ) 1توزیذذع فراوانذذی نویسذذندگانی کذذه بیشذذترین مقذذاالت را در حذذوزه قذذدرت نذذرم
داشتهاند ،ارا ه شده است.
در جدول ( )1ده نویسنده پرکار حذوزه قذدرت نذرم برحسذ

تعذداد مقذاالت در بذازه زمذانی

پژوهش ،ارا ه شده است .حسین هرسی با  92مقافذه ،سذید محمذدجواد قربذی بذا  1مقافذه و مجتبذی
تویسرکانی با  1مقافه ،فعالترین نویسندههای این حوزه بودهاند.
در جدول ( ) 0اطالعات نشذریاتی کذه بیشذترین مقذاالت حذوزه قذدرت نذرم در انهذا منتشذر
شدهاند ،اورده شده است .مقاالت حوزه «قدرت نرم» در  01نشریه مختلف چاپ شدهاند.
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جدول  .4آمار نویسندگان برحسب بیشترین مقاالت
تعداد مقاالت

نویسنده

92

حسین هرسی
سید محمدجواد قربی

1

مجتبی تویسرکانی

1

عنایتال یأدانی

0

علیاکبر جع ری

1

اصرر افتخاری

9

حسین رفیع

9

علی ادمی

9

حسینعلی احمدی

9

مهدی بیگدفو

9

جدول  .5آمار مجالت منتشرکننده مقاالت حوزه قدرت نرم
عنوان مجله

تعداد مقاالت

درصد

مطافعات قدرت نرم

19

91/1

مطافعات سیاسی

1

1 /1

پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی

0

0 /1

دانش سیاسی

1

1 /1

راهبرد دفاعی

1

1 /1

تحقیقات سیاسی و بینافمللی

0

1

سیاست دفاعی

0

1

پژوهشنامه روابژ بینافملل

0

1

پژوهشنامه انقالب اسالمی

9

1 /1

سیاست متعافیه

9

1 /1

مطاب جدول ( )0نشریه «مطافعات قدرت نرم» با  19مقافه ،نشریه «مطافعات سیاسی» با  0مقافذه
و نشریه «پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی» با  0مقافه ،نشریاتی هستند که بیشذترین مقذاالت حذوزه
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قدرت نرم در انها منتشر شده است .نشریه مطافعات قدرت نرم وابسته با سازمان بسی اساتید بوده
و تخصصیترین نشریه کشور در حوزه قدرت نرم میباشد .فصلنامه مطافعات سیاسی نیأ وابسذته بذه
دانشگاه ازاد اسالمی بوده و نشریه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی وابسته بذه دانشذگاه افسذری و
تربیت پاسداری امام حسین(ع) میباشد.
در جدول ( )1اطالعات همایشهایی که بیشترین مقاالت حذوزه قذدرت نذرم در انهذا ارا ذه
شده اند ،اورده شده است .مقاالت بررسی شده حوزه «قدرت نذرم» در  99همذایش مختلذف ارا ذه
شدهاند.
جدول  .6آمار همایشهای منتشرکننده مقاالت حوزه قدرت نرم
تعداد

عنوان همایش

مقاالت

درصد

اوفین کن رانس بینافمللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظام جهانی

1

9

دومین کن رانس ملی پدافند سایبری

1

1

اوفین کن رانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

9

9 /0

همایش رسافت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم

9

9 /0

مطاب جدول (« )1اوفین کن رانس بین افمللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت
نظام جهانی» و «دومین کن رانس ملی پدافند سایبری» همایشهایی بذودهانذد کذه بیشذترین مقذاالت
حوزه قدرت نرم در انها ارا ه شدهاند.

نتایج نرمافزار نود ایکس ال
یافتههای تحلیلی
جهت است اده از نرم افأار نود ایکس ال الزم است با برخی اصذطالحات اشذنا باشذیم .دربذاره
اصطالح «مرکأیت» باید گ ت که بهزعم متخصصان جامعهشناسی و علوم اجتماعی ،اگر هذر رسس
(گره) از گراف را یک فرد و یا در اصطالح جامعهشناسی یک «کنش گر» به شمار اوریم و یالها
(خطوط) را معادل انواع تعامالت اجتماعی میان انها در نظر بگیذریم ،برخذی از ر ذوس بذهواسذطه
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قرارگرفتن در موقعیت های کلیدی و خاص ،نسبت به سایر ر وس از اهمیت بیشتری برخوردارند و
در نتیجه کنترل بیشذتری بذر کذل شذبکه دارنذد .جامعذه شناسذان ر ذوس یذاد شذده را ر ذوس دارای
«مرکأیت» نامیدهاند (واسرمن و فاست.)9111،
شکل ( )9شبکه هذم تذأفی ی نویسذندگان حذوزه «قذدرت نذرم» بذر اسذاس بررسذی  901مقافذه
پژوهشی و همایشی را نشان میدهد .در این تصویر ،هر گره نشاندهنده یذک نویسذنده و یذالهذای
موجود میان دو گره نشاندهنده هم تأفی ی ان دو نویسذنده بذا یکذدیگر اسذت .مذیتذوان گ ذت دو
نویسنده ای که توسژ یک یال یه یکدیگر متصل شده اند ،حداقل دارای یک هم تذأفی ی بذودهانذد.
شبکه هم تأفی ی نویسندگان از هم تأفی ی (یال) تشکیل میشود .اندازه هریک از گرهها نشاندهنده
درجه مرکأیت یا تعداد هم تأفی ی ان گره است .گرهها یا نقاط بأرگتر نشاندهنذده نویسذندگانی
هستند که بیشترین مقاالت را در حوزه قدرت نرم نوشتهاند.

شکل  .9شبکه هم تألیفی مقاالت قدرت نرم در نرمافزار نود ایکس ال
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محاسبه وزن یالهای بهدستامده ،نشان میدهذد کذه بیشذترین تعذداد همکذاری بذین حسذین
هرسی و مجتبی تویسرکانی بوده است .محاسبه چگافی شذبکه ،عذدد 26229را نشذان مذیدهذد کذه
نشاندهنده میأان پایین همکاری های علمی در میان پژوهشگران حوزه قدرت نذرم در ایذران اسذت.
هرچه این عدد به یک نأدیکتر باشد ،نشاندهنده این است که افراد توانستهاند با افراد بیشتری در
رشته خود همکاری علمی داشته باشند .درمجموع  911نویسنده در نگارش  901مقافه بررسیشذده
مشارکت داشتهاند ،شاخص همکاری (میانگین تعداد نویسندگان در نگارش مقاالت) 1 ،بذه دسذت
امد که نشاندهنده این است که به طور متوسژ در نگارش مقاالت حوزه قدرت نرم در پایگاههای
موردبررسی ،دو نویسنده با یکذدیگر همکذاری داشذتهانذد .ایذن عذدد نشذان مذیدهذد کذه میذانگین
همکاری علمی در نگارش مقاالت قدرت نرم در زبان فارسی باال نیست.
جدول ( ) 0اطالعات نویسندگان مقاالت حوزه قدرت نرم را برحس

تعداد گره در نرمافذأار

نشان میدهد .هر گره نشان دهنده یک مقافه است که نویسنده در نگارش ان نقش داشته است.
جدول  .7اطالعات نویسندگان برحسب بیشترین مقاالت
اندازه گره

نویسنده

اندازه گره

نویسنده
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اصرر افتخاری

9

سید محمدجواد قربی

1

علیاکبر جع ری

9

مجتبی تویسرکانی

1

علی ادمی

9

عنایتال یأدانی

0

حسینعلی احمدی

9

حسین هرسی

در میان مقاالت بررسیشده حوزه «قدرت نرم» حسین هرسی  ،سید محمدجواد قربی ،مجتبی
تویسرکانی و عنایتال یأدانی نویسندگان فعال بودهاند که دارای بیشترین مقذاالت در پایگذاههذای
موردبررسی هستند.
جذذدول ( )1نویسذذندگان حذذوزه قذذدرت نذذرم را برحسذ

9

مرکأیذذت بینذذابینی نشذذان مذذیدهذذد،

مرکأیت بینابینی نشانگر نقطه ی ارتباطی یک نویسنده با دیگر نویسندگان است .هرچقدر مرکأیت

1. Betweenness Centrality
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بینابینی یک نویسنده یا یک گره بیشتر باشد ،ان نویسنده نقش مهمتری در ایجاد ارتباط غیرمستقیم
بین دیگر نویسندگان دارد و درنتیجه نقش پررنگتری بهعنوان واسژ ای ا میکنند.
جدول  .1اطالعات نویسندگان برحسب مرکزیت بینابینی
مرکزیت درجهای

درجه

نویسندگان

9

92

اصرر افتخاری

26111

9

سید محمدجواد قربی

26110

1

حسین رفیع

26911

9

عنایتال یأدانی

26199

0

حسین هرسی

در جدول ( )1فهرست پن نویسنده حوزه قدرت نذرم کذه دارای بیشذترین مرکأیذت بینذابینی
هستند اورده شده است .همانطور که مشاهده میشود اقایان حسین هرسی  ،اصرر افتخاری ،سذید
محمدجواد قربی ،حسین رفیع و عنایتال یأدانی دارای بیشترین نمره مرکأیذت بینذابینی بذودهانذد،
یعنی این افراد ارتباطدهنده نویسندگان کل شبکه هم تأفی ی پژوهشگران حوزه قدرت نرم هستند و
بهواسطه انها پژوهشگران مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
جدول ( )1نویسندگان حوزه قدرت نرم را برحس

مرکأیت بردار ویذژه نشذان مذیدهذد ،در

مرکأیت بردار ویژه بیان میشود که همه یالها دارای ارزش یکسانی نیسذتند بلکذه یذالهذایی کذه
ر وس تأثیرگذار شبکه پیوند دارند ،در مقایسه با سایر یالها از ارزش بیشتری برخوردارند بنابراین
ر وس با مقادیر باالتر ر وسی هستند که با ر وس تأثیرگذذار پیونذد برقذرار کذردهانذد (عبذاس پذور،
نقشینه ،فدا ی و عصاره .)9919 ،در این پژوهش مشخص شذد کذه هرسذی  ،افتخذاری و مرتضذوی
امامی زواره دارای باالترین مرکأیت بردار ویژه هستند یعنی این افراد توانستهاند با ر وس با ارزش
شبکه که در حوزه قدرت نرم بسیار مثثرند ،در قاف
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جدول  .1اطالعات نویسندگان برحسب مرکزیت بردار ویژه
مرکزیت بردار ویژه

مرکزیت بینابینی

درجه

نویسندگان
حسین هرسی

26012

9

92

اصرر افتخاری

26111

26111

9

سیدعلی مرتضوی امامی زواره

26922

26222

9

مجتبی تویسرکانی

26111

26222

1

فیال جع ری

26111

26222

9

علیاصرر ستوده

26111

26222

9

عابد اصالنی

26111

26222

9

محمدکاظم بصیرتی

26122

26222

9

سید جواد امینی

26122

26222

9

علی کمافی اندانی

26122

26222

9

وحید کرباسی

26122

26222

9

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر در راستای مطافعه شبکه هم تأفی ی مقاالت حوزه «قدرت نرم» در زبان فارسی
انجام شد 901 .مقافه پژوهشی و همایشی پایگاه علمی جهاد دانشگاهی ( )sidو پایگاه سذیویلیکا در
سالهای  9911تا  9912جامعه پژوهش را تشکیل دادند .این پژوهش بذا رویکذرد علذمسذنجی و بذا
است اده از نرم افأار نود ایکس ال به تحلیل شبکه اجتماعی هم تأفی ی مقاالت قذدرت نذرم پرداختذه
است.
از مقذذاالت بررسذذیشذذده  09درصذذد در نشذذریات منتشذذر شذذدهانذذد و حذذدود  11درصذذد در
همایشهای علمی ارا ه شدهاند 911 .ن ر در نگارش این مقاالت نقش داشتهاند که از این تعداد 02
مقافه تک نویسندهای و مابقی دو یا چند نویسندهای بودهاند ،تقریباً نیمی از مقاالت بررسیشده (11
درصد) دو نویسندهای بودهاند.
مقاالت بررسیشده در یک بازه زمانی  91سافه ( )9911-9910نگاشذته شذدهانذد .بررسذیهذا
نشان میدهد میأان نگارش مقاالت حوزه قدرت نرم در سالهای  9912تذا  9910بیشذترین رشذد را
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داشته است .سال  9910با  1مقافه ،کمترین مقافه در حوزه قدرت نرم نوشته شده اسذت .درمجمذوع
شش نویسنده ای که بیشترین مقاالت را در حوزه قدرت نرم نوشتهاند ،از تأثیرگذارترین نویسندهها
در شبکه هم تأفی ی بودهاند .حسین هرسی  ،سید محمدجواد قربی ،مجتبذی تویسذرکانی ،عنایذتال
یأدانی ،علیاکبر جع ری و اصرر افتخاری نویسندگانی بودهاند کذه بیشذترین مقذاالت را در حذوزه
قدرت نرم داشتهاند.
بررسی نشریات منتشرکننده مقاالت «قدرت نرم» نشان میدهد که مقاالت موردبررسی در 01
نشریه منتشر شدهاند ،نشذریات «مطافعذات قذدرت نذرم»« ،مطافعذات سیاسذی» و «پاسذداری فرهنگذی
انقالب اسالمی» نشریاتی بودهاند که بیشترین مقاالت حوزه قدرت نرم در انها منتشر شدهانذد11 .
مقاالت حوزه قدرت نرم در  99همایش مختلف علمی ارا ه شدهاند ،بررسیها نشذان مذیدهذد کذه
«اوفین کن رانس بینافمللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قدرت نظذام جهذانی» همایشذی
بوده است که بیشترین مقاالت حوزه قدرت نرم در ان ارا ه شده است.
با ترسیم شبکه هم تأفی ی نویسندگان حوزه «قذدرت نذرم» مشذخص شذد کذه بیشذترین تعذداد
همکاری بین حسین هرسی و مجتبی تویسرکانی بوده است .چگافی بهدسذتامذده شذبکه «»26229
نشان داد که میأان همکاری علمی نویسندگان قدرت نرم در پایگاههای موردبررسذی پذایین اسذت.
برای افأایش توفیدات علمی در حوزه قدرت نرم الزم است نویسندگان این حوزه ،همکاری علمی
بیشتری با همدیگر داشته باشند که در این راستا موضوعاتی کذه کمتذر بذه انهذا پرداختذهشذده نیذأ
بهواسطه همکاری علمی مختلف ،بیشتر مورد پژوهش و تحقی قرار میگیرند.
حوزه قدرت نرم ،حوزهای است که در کشور ما حدود یک دهه است به ان پرداخته میشود
و پژوهش های مختلف در مورد ان انجام گرفته و کت

و پایاننامههذای مختل ذی نیذأ نوشذته شذده

است ،با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود شذبکه هذم تذأفی ی قذدرت نذرم در ایذران (بذا
تمرکأ بر کت  ،پایاننامهها و مقاالت) موردبررسی قرار گیرد تذا میذأان همکذاری علمذی در سذایر
برون دادهای علمی حوزه قدرت نرم نیأ مشخص شود.
یکی از شیوه های کارامد برای نمایش بهینه وضعیت علم ،است اده از نقشههای دانشی اسذت،
نقشه دانشی قادر است منابع و مسیر جریان دانش و محدودیتها و کمبودهای ان را مشخص کنذد
و با تعیین حوزههای اصلی ان ،اطالعات الزم در مورد هر زیر حوزه را در اختیار متوفیان امذر قذرار
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دهد .در این راستا پیشنهاد می شود نقشه علمی حوزه قدرت نرم در ایذران بذا تحلیذل هذم رخذدادی
وا گان صورت گیرد .با پی بردن به نقاط قوت و ضعف جریان پژوهشها ،حوزههذای اوفویذتدار
برای سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه قدرت نرم بیشتر مشخص خواهد شد.
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