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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 co-
authoring 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. 
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 ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقاالت فارسی حوزه

 «قدرت نرم»
 

 اللهی یاسر فیض، محمدرضا وصفیدکتر 
 31/10/89 تاریخ دریافت:

 01/03/89 تاریخ پذیرش:

 چکیده
 جرذابیت  طریر   از مطلروب  نترای   کسر   بررای  دیگرران  بر تأثیرگذاری توانایی نرم قدرت

های انجرام شرده توسرژ پژوهشرگران حروزه       است. بررسی وضعیت پژوهش تطمیع یا اجبار یجا به
قدرت نرم، عالوه بر اینکه سطح توانمنردی علمری و میر ان ترأثیر  نران را در توسرعه علمری نشران         

 تواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیابی علمی ایرن جامعره، بررای ارتقرای علمری      دهد، می می
مسئوالن قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی شبکه هم ترأیییی نویسرندگان حروزه     موردتوجه

سنجی بوده و با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و  قدرت نرم در ایران است. این پژوهش از نوع علم
اف ار نود ایکس ال انجام گرفته است. جامعه مورد بررسری تمرامی مقراالت حروزه      با استیاده از نرم

( و پایگاه سریوییکا نمایره   sidدرت نرم بوده که در پایگاه مرک  اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )ق
 مقایره برا موضروع    000هرای پرژوهش نشران داد کره در طرول دوره مرورد بررسری،         انرد. یافتره   شده

هرا   اند. بررسی نویسنده نوشته شده 209اند. این مقاالت توسژ  ها نمایه شده قدرت نرم در این پایگاه
دهد که می ان همکاری علمی در بین نویسندگان حوزه قدرت نرم پرایین اسرت. در ادامره     نشان می

ترین نویسندگان حوزه قدرت نرم بر حس  تعداد گره، بیشترین مرک یت بینرابینی و بیشرترین    فعال
 اند. مرک یت بردار ویژه مشخص شده
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 مقدمه
همکاری علمی و تأییف مشترک یکی از رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی است که 

هرای  ن افر وده شرده اسرت. همکراری علمری را        در طول چند دهه گذشته بر اهمیت، دامنه و شیوه

ها و رویکردهای جامعه علمی به شرمار  ورد. مطایعره و بررسری ایرن مقویره       توان بازتاب فعاییت می

توان گیت هرچه می ان همکاری میران دانشرمندان    شناسی علم نی  کمک کند. می جامعهتواند به  می

دهد  و در نتیجه می ان توسعه علمی باالتر است. بررسی متون نشان می ها  نبیشتر باشد، کیییت کار 

شناسری علرم بره خرود جلر        های اخیر، پدیده تأییف مشترک توجه زیادی را در جامعره  که در دهه

های بارز همکاری علمی است، اغل  بره عنروان    تأییف مشترک یکی از جنبه از نجاکه کرده است.

شرود. در واقرع ترأییف مشرترک شاخصری ج  ری از        شاخصی برای سنجش  ن در نظرر گرفتره مری   

ترین جلوه همکاری فکری میان  (. هم تأیییی رسمی0291همکاری علمی است )رحیمی و فتاحی، 

ی علمی است که عبارت است از مشارکت دو یا چنرد نویسرنده در   ها نویسندگان در تویید پژوهش

تویید یک اثر که منجر به تویید بروندادی علمی با کمیت و کیییت باالتری در مقایسه با زمانی کره  

 (.Hudson, 1996شود ) یک فرد به تنهایی اثری را تویید و منتشر کند، می

مدرن ظاهر شده اسرت. ایرن   شناسی  امعهجتحلیل شبکه اجتماعی به عنوان تکنیک کلیدی در 

، مطایعرات اقتصراد، جارافری، روانشناسری     شناسی ، زیستشناسی روش طرفداران زیادی را در انسان

شناسی اجتماعی و علرم اطالعرات بره دسرت  ورده اسرت. تحلیرل شربکه اجتمراعی          اجتماعی، زبان

از طریر  ایرن روابرژ اسرت     ایگوی روابرژ میران کنشرگران و تبرادل میران کنشرگران        لیوتحل هیتج 

هرای   )موجودیرت هرا   از گرره ای  هتروان مجموعر   (. شربکه اجتمراعی را مری   0880)واسرمن و فاست، 

معرفری کررد )بوردکرا و همکراران،     ها  )ارتباطات( مرتبژ با هریک از این گرههای  اجتماعی( و یال

( هرا  یرال تأییف مشترک )ها( از طری   هم تأیییی، تعدادی از نویسندگان )گرههای  (. در شبکه3100

 ایرن شربکه را  هرای   دهنرد کره ویژگری    مری  به یکدیگر متصل شده و تشکیل نوعی شربکه اجتمراعی  

اجتمراعی مرورد بررسری قررار داد.     هرای   گونراگون تحلیرل شربکه   های  توان با استیاده از شاخص می

و  0821هرای   در دهره شرناختی   و روانشرناختی   های اجتماعی ریشره در مباحرا انسران    تحلیل شبکه

هایی نگرشی را از  مطایعه چنین شبکه (.0283میالدی دارد )عرفان منش و بصیریان جهرمی،  0801

سرازد کردام    ،  شرکار مری  گرر ید عبرارت  بره کنرد    درون ساختار اجتماعی جوامع پژوهشی فراهم می
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ه، فرر   نویسندگان همکار در فر یند ارتباطات در شبکه دارای نقش مرک ی هستند )سهیلی، عصار

 (.0283پهلو، 

های زیادی گشته است کره بره همرین     های اخیر ادبیات سیاسی دستخوش قبض و بسژ در دهه

مسررتل م یررک تبارشناسرری،   هررا  نهررای جدیرردی هسررتیم کرره درک   فراخررور مررا شرراهد روا  وا ه 

د باشد. قدرت نرم از بع های کاربردی قدرت نرم می شناسی است. یکی از وا ه ترمینویو ی و معرف

ایملرل، دول   ی محیژ و روابژ برین  عرصهشود. در  ای نوین محسوب می میهومی و  کادمیک پدیده

انرد. قردرت    های مختلیی از قدرت بهره گرفتره  و بازیگران سیاسی از اعصار گذشته تاکنون از گونه

 ی قرار گرفت و پس از مدتی به علت برار سرنگین ه ینره، تلیرات    بردار بهرهسخت در بدو امر مورد 

از قردرت   کننرده  اسرتیاده جانی، نامعلوم بودن نتیجه کاربرد قدرت و کاهش مشروعیت و محبوبیرت  

ی عبور کرده و برای پیشربرد اهرداف از قردرت نررم و     اف ار سختسخت، سعی بر ورد تا از مرحله 

ی، پیچیرده و مراهیتی پالسرتیک گونره و انضرمامی      چندبعرد اف ار استیاده کنند. قدرت نرم امری  نرم

ها، مطبوعات، سایبر، نبررد اطالعرات و عملیرات روانری و      رد. قدرت جدید از اب اری چون رسانهدا

هایی برخوردار هستند )رفیع  گیرد که هریک از اب ارها خود از پیچیدگی فری  استراتژیک بهره می

 نترای   کسر   بررای  دیگرران  برر  گرذاری تأثیر توانرایی ( Soft Power) نررم  قردرت (. 0281و قربی، 

شرورهایی کره بره شرکلی     ک .)ویکری پردیا(   اسرت  تطمیع یا اجبار جای به جذابیت طری  از وبمطل

قررار دادن دیگرران    تأثیرماهرانه از اب ارهای فرهنگ، تمدن، تاریخ و جارافیای خویش برای تحت 

انرد.   تر یافتره مرثثر اند، در صحنه سیاست ملی و جهانی اقتداری به مرات  مانردگارتر و   استیاده کرده

انگی   کشور ایران، از ه اران سال پیش تاکنون، چه به عنوان کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگیت

باری از تاریخ،  های ب رگ بشری  و چه در عصر کنونی به مثابه کشوری با کویه در چهار راه تمدن

تررین   ن به عنوان بر رگ ، و از سوی دیگر موقعیت ایرایا منطقههای  فرهنگ و تمدن در قل  بحران

قدرت نررم   دکنندهیتویکانون  عنوان بهکشور شیعه و وارث نخستین انقالب مذهبی در دنیای جدید  

قدرت نرم، محصول و بر یند تصویرسازىِ مثبت و کس  اعتبار نر د  »مطرح بوده است. در حقیقت 

درخشران،  رمران یرا     اب ارهایى چرون فرهنرگ، پیشرینه    یریکارگ بهافکار عمومى جهان است که با 

 بنرابراین،  گرذارد.  انسانى به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفترار دیگرر کشرورها اثرر مرى      یها ارزش

محیطرى اسرت کره بره نسربت سرایر اب ارهراى         یهرا  مثییره  با مرتبژ و اجتماعى یا دهیپد نرم قدرت
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  و تویسررکانى،  )هرسری « هویرت ملرى دارد   یهرا  مثییره پذیرى را از تأثیرسیاست خارجى، بیشترین 

از:  انرد  عبرارت  هرا   نتررین   قدرت نرم یک کشور بر منابع مختلف استوار اسرت کره اصرلی    (.0298

قردرت نررم امرری     که ییاز نجا(. NYE,2008های خارجی ) های سیاسی و سیاست فرهنگ، ارزش

 هرای مختلرف  ن متخصصران    چندبعدی بوده و ماهیتی پیچیده دارد، الزم است جهت واکاوی جنبه

یی، نسبت به توییرد  ثرار پژوهشری همرت گمارنرد. بررسری وضرعیت        اف ا همهای گوناگون با  حوزه

های انجام شده توسژ پژوهشگران حوزه قدرت نرم، عالوه بر اینکه سطح توانمندی علمی  پژوهش

تواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیابی  دهد، می و می ان تأثیر  نان را در توسعه علمی نشان می

مسئوالن قرار گیرد و با توجه به وضعیت تویید علم  موردتوجهقای علمی علمی این جامعه، برای ارت

های  توان به تعیین جایگاه این حوزه از یحاظ تویید علم در کشور پرداخت. بررسی در این حوزه می

دهد که تاکنون پژوهشی در خصوص وضعیت تویید علم در حروزه قردرت    صورت گرفته نشان می

 نرم صورت نگرفته است. 

. 3. ترسیم و تحلیل شبکه هم تأیییی نویسندگان حوزه قدرت نرم و 0هش حاضر با هدف پژو

 گیرد. های مرک یت انجام می شاخص بر اساسبررسی عملکرد نویسندگان 

های زیر  در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسش

 است:

 پدید ورندگان مقاالت حوزه قدرت نرم چگونه است؟ . ترسیم و تحلیل شبکه هم تأیییی0

های مرک یت چگونه است؟ نویسندگان فعال  شاخص بر اساس. شبکه اجتماعی نویسندگان 3

 و تأثیرگذار کدام اند؟
 

 ادبیات تحقیق
 تعریف مفاهیم

هرای مشرترک، یرا ارتباطرات برین هرم        شربکه هرم ترأیییی، نگاشرتی از گرره      شبکه هم تأیییی:

 (.0280سهیلی، عصاره، فر  پهلو، است )ای درون یک جامعه پژوهشی ه نویسنده

خرواهیم برا جرذب و اقنراع      قدرت نرم: قدرت نرم توانایی به دست  وردن چی ی است که می

 (.Ney, 2008سایرین جهت تحق  اهداف خود احصاء کنیم )
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کره   (Social Network Analysisهرای اجتمراعی )   های اجتماعی: تحلیرل شربکه   تحلیل شبکه

شود، به معنای فراینرد بررسری و ارزیرابی سراختارهای یرک       گیته می SNAگاهی به اختصار به  ن 

 هاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند. گراف از تعامل انسان

 

 پیشینه تحقیق
هرای اجتمراعی    تحلیل ساختار شربکه »( در پژوهش خود به 0280سهیلی، عصاره و فر  پهلو )

پرداختند. هدف از انجرام ایرن پرژوهش تحلیرل سراختار      « هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات

های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطالعات و نی  بررسی رابطه بین این سراختارها   شبکه

این پژوهشگران است. روش پژوهش تحلیل شبکه اجتماعی بوده است. جامعه پژوهش  یور بهرهبا 

مجله علم اطالعات که حداقل  31کلیه پژوهشگرانی بوده است که حداقل یک مدرک در یکی از 

هرای   را دارا هسرتند. یافتره   انرد  شرده سایه منتشر  00بوده و در دوره زمانی  16210دارای ضری  تأثیر 

ی وجرود  دار یمعنر وری رابطره   د که بین محدودیت، کار مدی، اندازه شبکه و بهرهپژوهش نشان دا

ی، ور بهرره دارد. نتای  تحلیل واریانس چند متایری نشان داد که بین پژوهشگران مررد و زن از نظرر   

 اندازه شبکه، کار مدی و محدودیت تیاوت وجود دارد.

 مقراالت  ترأیییی  هرم  شربکه » بررسی به خود مقایه در( 0283) جهرمی بصیریان و منش عرفان

هرای   شراخص  از اسرتیاده  برا  اطالعات یده سازمان و کتابداری ملی مطایعات فصلنامه در منتشرشده

 مقایره  202 ترأیییی  هرم  شربکه  مطایعره  پرژوهش  ایرن  هردف . پرداختنرد  «اجتمراعی های  شبکه تحلیل

 0281-0291هرای   سرال  طی اطالعات یده سازمان و کتابداری ملی مطایعات فصلنامه در منتشرشده

 اسرتیاده  برا  پژوهشرگران  تأیییی هم شبکه تحلیل روش از و بوده یسنج علم نوع از پژوهش این. بود

 مقراالت  ترأیییی  هرم  شبکه پیکربندی. است شده استیاده اجتماعیهای  شبکه تحلیلهای  شاخص از

 ،یبنرد  خوشره  ضرری   چگرایی،  ماننرد هرا   شربکه  تحلیرل  کرالن هرای   شراخص  از اسرتیاده  با فصلنامه

 افر ار  نررم  از. اسرت  گرفتره  قررار  بررسری  مرورد  فاصرله  میرانگین  و شربکه دهنرده   تشرکیل هرای   مثییه

 کره  داد نشران هرا   یافتره . شرد  اسرتیاده  مقراالت  تأیییی هم شبکه تحلیل و ترسیم برای نت. ی.سی.یو

 کرمری،  نرورال  بیرانونرد،  علی علیجانی، رحیم اسماعیل، محمد صدیقه ،ی باد فیشر رضایی سعید

 انرد.  هداشرت  پژوهشگران تأیییی هم شبکه در را جایگاهترین  مهم جوکار عبدایرسول و عصاره فریده
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هرای   دانشرگاه  به مرک یت، و توییدهای  شاخص بر اساس شبکه در نقشترین  کلیدی دیگر سوی از

 .دارد تعل  نور پیام و اهواز چمران شهید تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی  زاد

هرای   هرای تحلیرل شربکه    ( با استیاده از شاخص0280عرفان منش، گرایی و بصریان جهرمی )

ی سرنج  اطرالع اجتماعی به بررسی شبکه هم تأیییی دانشگاه و مثسسات پژوهشری کشرور در حروزه    

ها و مثسسات پژوهشری کشرور در    پرداختند. بررسی عملکرد دانشگاه 0280تا  0290های  طی سال

دهد کره   های مختلف تویید، مرک یت و مشارکت نشان می ی با استیاده از شاخصهسنج اطالعحوزه 

های تهران، علوم پ شکی تهران،  زاد اسالمی، تربیت مدرس، شاهد، شهید چمرران اهرواز،    دانشگاه

و  نیترر  مهرم ی علوم و فناوری و مرک  تحقیقات سیاست علمی کشرور از  رسان اطالعای  مرک  منطقه

ها در حوزه مذکور برخوردارنرد. بیشرترین تعرداد     جایگاه در شبکه هم تأیییی دانشگاهترین  مرک ی

، «دانشرگاه شراهد  »، «دانشرگاه تربیرت مردرس   »تأییف مشترک در شبکه مورد بررسی بره ترتیر  بره    

مرک  تحقیقات سیاسرت علمری   »و « ی علوم و فناوریرسان اطالعای  مرک  منطقه –دانشگاه پیام نور »

 داشته است.تعل  « کشور

 حرروزه دانررش نقشرره ترسرریم» برره خررود مقایرره در( 0280) مررثمنی رمضررانی، علیپورحررافظی،

 هردف  برا  پرژوهش  ایرن . پرداختنرد  «وا گران  رخردادی  هرم  تحلیل: ایران در دیجیتاییهای  کتابخانه

 ایرن  رویکررد . شرد  انجرام  دیجیترایی های  کتابخانه حوزه در ایران علمی توییدات دانش نقشه ترسیم

هرای   شربکه  تحلیرل های  شاخص و وا گان رخدادی هم تحلیل از  ن در و بوده یسنج علم پژوهش

هرای   همرایش  مقایره  ترأیییی،  مقایره  کتراب،  شرامل  علمری  مردرک  000 تعداد. شد استیاده اجتماعی

 کره  علمی های رشته تمامی در ایران داخل دکتری و ارشد کارشناسی نامه انیپا و خارجی و داخلی

 موضروعی  سریاهه  از. شرد  مطایعره  بودند، پرداخته دیجیتاییهای  کتابخانه موضوع به 83 سال پایان تا

 تحلیرل  و مصورسرازی  جهرت  «ویروور  اُاِس وی» و «گیی» هایاف ار نرم از وها  داده گرد وری برای

 حروزه  01 بره  دیجیتاییهای  کتابخانه در توسعه و تحقی های  زمینه. شد استیاده موضوعی های شبکه

 منظرر  از انردکی هرای   پرژوهش  که است این گویای پژوهش نتای . شدندبندی  دسته زیرحوزه 08 و

 طی باها  حوزه رخدادی هم ساختار که دادند نشان نتای  اند. هپرداخت موضوع این به کاربردی و فنی

 کرافی  بلرو   از یایمللر  برین هرای   پرژوهش  بره  نسربت  ایرران  در حروزه  این مطایعات از دهه دو حدود

 .است نامتوازن و اندک ها خوشه درون میاهیم همبستگی و نبوده برخوردار



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

7 

سرازی شربکه هرم ترأیییی      دیرداری »( در پژوهش خرود بره   0280فالح، چمنی و صراف زاده )
پرداختند. این پژوهش با هدف « مجالت علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران

گان مجالت علمی و پژوهشی فارسی ط  ورزشی، رشرد و  ترسیم ساختار شبکه هم تأیییی نویسند

 نیترر  مهرم یادگیری حرکتی، علوم زیستی ورزشی و مدیریت ورزشی دانشرگاه تهرران و شناسرایی    
ی بروده و برا رویکررد    سنج علمنویسندگان و ایگوی هم تأیییی انجام شده است. این پژوهش از نوع 

ی اجتماعی صورت گرفته است. بره   شبکهحلیل های ت ی اجتماعی و استیاده از شاخص شبکهتحلیل 
هرا نشران داد کره در مجمروع      اف ار نود ایکس ال استیاده شده است. یافته ها از نرم منظور تحلیل داده

نویسررنده منتشررر شررده اسررت. بررا توجرره برره نتررای   0981مقایرره توسررژ  090سررال تعررداد  0در فاصرله  
رابطره   3901هی نوشرته شرده اسرت و همچنرین     مقایه به صورت گرو 013ی طورکل به،  مده دست به

شود. ایگوی هم تأیییی نویسندگان سره   بین نویسندگان تمام مجالت مورد بررسی دیده می دوطرفه
نویسندگی اسرت. در میران تمرام مقراالت، رواسری، کرردی، گرا ینی، حمیردی، سروری و فراهرانی           

 بودند. سایه پن نویسندگان برجسته در دوره 

ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقاالت کنگره ملی »( به 0281اصنافی، حسینی و  مایه )
پرداختند. این پرژوهش  « های تحلیل شبکه اجتماعی گیری از شاخص با بهره« شناسی خانواده  سی »

های خررد و کرالت تحلیرل شربکه      ی و با استیاده از شاخصسنج علمبه روش توصییی و با رویکرد 
اف ار یو.سری. ی.نت و ترسریم شربکه چگرایی هرم ترأیییی برا اسرتیاده از          یی با استیاده از نرمهم تأیی
اف ار وس.وی.یو. ر بوده است. کنگره ششرم برا بیشرترین مقایره و کنگرره پرنجم دارای کمتررین         نرم

 تعداد مقاالت است.
علمی و  بررسی وضعیت توییدات»( در پژوهش خود به 0280فهیمی فر، غالمپور و غالمپور )

ی و علروم ورزشری در پایگراه اسرتنادی وب     بردن  تیتربشبکه هم تأیییی پژوهشگران ایران در حوزه 
ی و برا روش  سرنج  علرم پرداختند. این پژوهش با رویکررد  « 3101-3111های   ف ساینس طی سال

عره  اف ارهای هیست سایت، نود ایکس ال و ووس ویور انجام شرد. جام  تحلیل شبکه با استیاده از نرم
ی و علروم ورزشری برود کره در     بردن  تیتربپژوهش همه توییدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه 
هرای ایرن    اند. یافتره  ی نمایه شدهموردبررسمجالت پایگاه استنادی وب  ف ساینس طی بازه زمانی 

مرردرک علمرری مربرروط برره   110ی، تعررداد موردبررسررهررای  پررژوهش نشرران داد کرره در طررول سررال 
ی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب  ف ساینس وجرود  بدن تیتربان در حوزه پژوهشگران ایر
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انرد. همچنرین پژوهشرگران     مجله منتشر شده 93مدرک در قای  مقایه در  090دارد که از این میان، 
 ایرانی بیشترین همکاری را با پژوهشگرانی از کشورهای  مریکا، انگلیس و کانادا داشتند.

 بررسری  بره  اجتمراعی، هرای   شربکه  تحلیرل  تکنیک ازگیری  بهره با( 3118) کربیت و چئونگ

 کنیررانس  برگر اری  مختلرف هرای   دوره در کننرده  شررکت  پژوهشرگران  بین در تأیییی هم وضعیت
 اعضای که داد نشان پژوهش اینهای  یافته. پرداختند تا 0881 سال از استراییا یرسان های اطالع نظام

 جامعره  یرک  ایجراد  جهت در  یتدر به مطایعه، موردهای  سال طی کنیرانس این در کننده مشارکت
 بسریار  نقرش  پژوهشیهای  مراوده و علمیهای  همکاری  ن در که اند کرده اقدام کوچک پژوهشی

 .است داشته رنگی پر
هرای   شربکه  تحلیرل هرای   شراخص  از اسرتیاده  برا  خرود  پژوهش در( 3101) محبوبه و ییو گان ،
 ،یسرنج  علرم  ،یسرنج  هرای کتراب   حروزه  در نویسرنده  0038 ترأیییی  هرم  شربکه  مطایعره  به اجتماعی

هرای   شراخص  برر اسراس   راهرا   حروزه  ایرن  کلیردی  نویسندگان و پرداخته یسنج اطالع و یسنج وب
 .کردند مشخص مرک یت

( در پژوهشی به بررسی شبکه هرم ترأیییی نویسرندگان،    3103عرفان منش، روحانی و ابری اه )
پرداختنرد.   0یسرنج  علرم های موضوعی در مقاالت منتشر شده در مجله  ها، کشورها و حیطه دانشگاه

کشور دارای مقایه در این  19مثسسه پژوهشی و دانشگاه و  0310نویسنده،  2130همچنین عملکرد 
هرای توییرد، مشرارکت و مرک یرت مرورد بررسری قررار گرفرت. نترای            ا اسرتیاده از شراخص  مجله ب

و حیطه موضوعی علم  متحده االتیاپژوهش نشان داد که وییگانگ گلن ل، دانشگاه یوون بلژیک، 
هرم ترأیییی    هرای  شربکه تررین نقرش در    ترین و مرکر ی  اطالعات و کتابداری به ترتی  دارای کلیدی

 اند. های موضوعی بوده ها، کشورها و حیطه گاهنویسندگان، دانش
 در شرده  منتشرر  مقراالت  ترأیییی  هرم هرای   شبکه که دهد می نشان گذشتههای  پژوهش بررسی

 راسرتای  در حاضرر  پرژوهش  اسراس  ایرن  بر اند. هنگرفت قرار بررسی مورد تاکنون «نرم قدرت» حوزه

 از گروهری  ترأیییی  هرم  شربکه  مطایعره  بره  حروزه  ایرن  پژوهشرگران  علمی همکاری با بیشتر  شنایی
 اجتمراعی هرای   شربکه  تحلیرل هرای   شراخص  از اسرتیاده  برا  اسرالمی  انقرالب  نرم قدرت پژوهشگران

 جهراد  اطالعراتی  پایگراه  در نررم  قردرت  حروزه  در شرده  منتشرر  مقاالت پژوهش این در. پردازد می
 .اند گرفته قرار بررسی مورد 0289 تا 0290های  سال طی سیویلیکا پایگاه و( sid) دانشگاهی

 

1. Scientometrics 
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 روش پژوهش
ی بوده و با رویکرد تحلیل شربکه اجتمراعی انجرام گرفتره اسرت.      سنج علماین پژوهش از نوع 

ی تمامی مقاالت حوزه قدرت نرم بوده که در پایگاه اطالعراتی جهراد دانشرگاهی    موردبررسجامعه 

(sidو پایگاه سیوییکا نمایه شده )   هرای جسرتجوی سراده و     اند. گرد وری داده با جسرتجو در بخرش

اسرتیاده  « قردرت نررم  » دوا هیر کلها صورت گرفت. برای جستجوی اطالعات از  پیشرفته این پایگاه

در  موردمطایعره مورد جستجو قرار گرفته است. جامعه « عنوان»در بخش  دوا هیکلشده است و این 

هرای علمری ارا ره     و یرا در کنیررانس   شرده  چاپمقایه است که در نشریات علمی  000وهش این پژ

 اند.  شده

)نسرخه   0افر ار نرود ایکرس ال    برای تحلیل شبکه هم تأیییی مقاالت حروزه قردرت نررم از نررم    

هرای   استیاده شد. بدین منظور اطالعات مربوط به نویسندگان به صورت دستی از پایگاه (1.0.1.93

هرا و دسرتیابی بره     پردازش داده منظور بهاف ار اکسل وارد شد. سپس  بررسی استخرا  و در نرممورد 

افر ار نرود ایکرس ال بره      افر ار نرود ایکرس ال اسرتیاده شرد. نررم       شاخص مطرح در هم تأیییی از نرم

 اف ار به پژوهشرگران بررای ترسریم شربکه     شود. این نرم اف ار اکسل نص  می ای بر نرم صورت اف ونه

تروان از   افر ار نرود ایکرس ال بررای تحلیرل روابرژ مری        کنرد. در نررم   اجتماعی هم تأیییی کمک می

 ای، مرک یت بینابینی، مرک یت ن دیکی و نی  وزن گره استیاده کرد. های مرک یت درجه شاخص

 

 ها یافته
 های توصیفی یافته

بره زبران    0289ا سرال  مقایه علمی در حوزه قدرت نررم تر   000های توصییی نشان داد که  یافته

 اند.  ( و پایگاه سیویلیکا نمایه شدهSIDفارسی در پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهی )

مقایه مرتبژ با حروزه قردرت نررم از پایگراه اطالعراتی جهراد دانشرگاهی و پایگراه          000تعداد 

درصرد( در   00مقایره )  030، ایرن حروزه  از مقراالت نگرارش شرده در    انرد.   سیویلیکا استخرا  شرده 

درصرد(   38مقایره )  08 و انرد  شدهمجالت علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی منتشر 

 اند. هعلمی ارا ه شدهای  در همایش
 

1. NodeXL 
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 ( نوع مقاالت بررسی شده،  ورده شده است.0در جدول )

 
 نوع مقاالت بررسی شده .0 جدول

 درصد تعداد نوع مقاله

 00 030 مقایه پژوهشی

 38 08 مقایه همایش

 

در این بررسی کلیه مقاالتی که در مجالت علمی )علمی پژوهشی و علمری ترویجری( منتشرر    

( مشراهده  0کره در جردول )   طرور  همران انرد.   ، به عنوان مقایره پژوهشری در نظرر گرفتره شرده     اند شده

شود، بیشترین مقاالت انجام شده در حوزه قدرت نرم در بازه زمانی پژوهش، مقاالت پژوهشری   می

 اند. بوده

طور میانگین هرر مقایره    توان گیت به اند. می نیر در نگارش این مقاالت نقش داشته 209تعداد 

تعداد نویسنده ارا ره شرده    برحس ت (  مار مقاال3با مشارکت دو نیر نوشته شده است. در جدول )

 است.
 تعداد نویسنده برحسبآمار مقاالت  .3 جدول

 درصد تعداد مقاالت تعداد نویسندگان

 3960 01 ای نویسنده 0

 0969 90 ای نویسنده 3

 0160 39 ای نویسنده 2

 162 00 ای نویسنده 0

 

درصرد از کرل مقراالت،     0969ای با  نویسنده 3دهد مقاالت  ( نشان می3که جدول ) طور همان

 اند. بیشترین  مار مقاالت حوزه قدرت نرم از یحاظ تعداد نویسنده را به خود اختصاص داده

 سال انتشار  ورده شده است. برحس  مار مقاالت ( 2) در جدول
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 سال انتشار برحسبآمار مقاالت  .2 جدول

 فراوانی تجمعی درصد تعداد مقاالت شارسال انت
درصد فراوانی 

 تجمعی

0290 3 060 3 060 

0299 0 362 1 260 

0298 00 160 00 869 

0281 33 0360 28 3360 

0280 00 961 00 2060 

0283 01 069 10 2168 

0282 33 0361 91 0860 

0280 38 0160 000 1163 

0280 30 0060 003 9060 

0281 02 060 000 9860 

0280 00 9 018 8060 

0289 0 368 000 011 

 

هرای   شود مقاالت بررسری شرده در برازه زمرانی سرال      ( مشاهده می2که در جدول ) طور همان

درصرد( بیشرترین مقراالت و سرال      0160مقایره )  38برا   0280اند. در سال  منتشر شده 0289تا  0290

 اند. درصد( کمترین مقاالت در حوزه قدرت نرم منتشر شده 060مقایه ) 3با  0290

سررندگانی کرره بیشررترین مقرراالت را در حرروزه قرردرت نرررم ( توزیررع فراوانرری نوی0در جرردول )

 اند، ارا ه شده است. داشته

( ده نویسنده پرکار حروزه قردرت نررم برحسر  تعرداد مقراالت در برازه زمرانی         0در جدول )

مقایره و مجتبری    9قربری برا    محمردجواد مقایره، سرید    01پژوهش، ارا ه شده است. حسین هرسی  با 

 اند. های این حوزه بوده ترین نویسنده لمقایه، فعا 1تویسرکانی با 

منتشرر   هرا   ن( اطالعرات نشرریاتی کره بیشرترین مقراالت حروزه قردرت نررم در         0در جدول )

 اند. نشریه مختلف چاپ شده 03در « قدرت نرم»اند،  ورده شده است. مقاالت حوزه  شده
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 آمار نویسندگان برحسب بیشترین مقاالت .0 جدول

 تعداد مقاالت نویسنده

 01 حسین هرسی 

 9 قربی محمدجوادسید 

 1 مجتبی تویسرکانی

 0 ی دانی ال تیعنا

 0 جعیری اکبر یعل

 2 اصار افتخاری

 2 حسین رفیع

 2 علی  دمی

 2 احمدی یعل نیحس

 2 مهدی بیگدیو

 
 آمار مجالت منتشرکننده مقاالت حوزه قدرت نرم. 5 جدول

 درصد تعداد مقاالت عنوان مجله

 8/01 30 مطایعات قدرت نرم

 0/1 9 مطایعات سیاسی

 1/0 0 پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی

 9/0 1 دانش سیاسی

 9/0 1 راهبرد دفاعی

 0 0 ایمللی تحقیقات سیاسی و بین

 0 0 سیاست دفاعی

 0 0 ایملل پژوهشنامه روابژ بین

 0/3 2 انقالب اسالمی نامه پژوهش

 0/3 2 سیاست متعاییه

 

مقایه  0با « مطایعات سیاسی»مقایه، نشریه  30با « مطایعات قدرت نرم»( نشریه 0مطاب  جدول )

مقایه، نشریاتی هستند که بیشرترین مقراالت حروزه     0با « پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی»و نشریه 
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ید بروده  منتشر شده است. نشریه مطایعات قدرت نرم وابسته با سازمان بسی  اسات ها  نقدرت نرم در 

باشد. فصلنامه مطایعات سیاسی نی  وابسرته بره    ترین نشریه کشور در حوزه قدرت نرم می و تخصصی

دانشگاه  زاد اسالمی بوده و نشریه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی وابسرته بره دانشرگاه افسرری و     

 باشد. می )ع(نیحستربیت پاسداری امام 

ارا ره   هرا   نرین مقاالت حروزه قردرت نررم در    هایی که بیشت ( اطالعات همایش1در جدول )

همرایش مختلرف ارا ره     22در « قدرت نررم »شده اند،  ورده شده است. مقاالت بررسی شده حوزه 

 اند. شده

 
 های منتشرکننده مقاالت حوزه قدرت نرم آمار همایش. 6 جدول

 عنوان همایش
تعداد 

 مقاالت
 درصد

 2 1 جهانی نظام قدرت هندسه در اسالمی انقالب مدیریت نقش ایمللی بین کنیرانس اویین

 3 0 سایبری پدافند ملی کنیرانس دومین

 0/0 2 پیشرفت مهندسی و مدیریت ملی کنیرانس اویین

 0/0 2 نرم جنگ مقابل در دانشگاهیان رسایت همایش

 

ایمللی نقش مدیریت انقالب اسالمی در هندسه قردرت   اویین کنیرانس بین( »1مطاب  جدول )

کره بیشرترین مقراالت     انرد  بروده هرایی   همایش« دومین کنیرانس ملی پدافند سایبری»و « نظام جهانی

 اند. ارا ه شده ها  نحوزه قدرت نرم در 

 

 افزار نود ایکس ال نتایج نرم
 های تحلیلی یافته

اف ار نود ایکس ال الزم است با برخی اصرطالحات  شرنا باشریم. دربراره      جهت استیاده از نرم

شناسی و علوم اجتماعی، اگر هرر رسس   متخصصان جامعه زعم بهباید گیت که « مرک یت»اصطالح 

ها  به شمار  وریم و یال« کنش گر»شناسی یک  )گره( از گراف را یک فرد و یا در اصطالح جامعه

 واسرطه  بره در نظرر بگیرریم، برخری از ر روس      ها  نرا معادل انواع تعامالت اجتماعی میان  )خطوط(
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های کلیدی و خاص، نسبت به سایر ر وس از اهمیت بیشتری برخوردارنرد و   قرارگرفتن در موقعیت

در نتیجه کنتررل بیشرتری برر کرل شربکه دارنرد. جامعره شناسران ر روس یراد شرده را ر روس دارای             

 (.0880)واسرمن و فاست، اند دهینام« مرک یت»

مقایره   000بررسری   برر اسراس  « قردرت نررم  »( شبکه هرم ترأیییی نویسرندگان حروزه     0شکل )

هرای   دهنده یرک نویسرنده و یرال    دهد. در این تصویر، هر گره نشان پژوهشی و همایشی را نشان می

تروان گیرت دو    مری دهنده هم ترأیییی  ن دو نویسرنده برا یکردیگر اسرت.       موجود میان دو گره نشان

انرد.   اند، حداقل دارای یک هرم ترأیییی بروده    ای که توسژ یک یال یه یکدیگر متصل شده نویسنده

دهنده  ها نشان شود. اندازه هریک از گره شبکه هم تأیییی نویسندگان از هم تأیییی )یال( تشکیل می

دهنرده نویسرندگانی    نشان تر ب رگها یا نقاط  درجه مرک یت یا تعداد هم تأیییی  ن گره است. گره

 اند. هستند که بیشترین مقاالت را در حوزه قدرت نرم نوشته

 

 
 

 افزار نود ایکس ال شبکه هم تألیفی مقاالت قدرت نرم در نرم .0 شکل
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دهرد کره بیشرترین تعرداد همکراری برین حسرین         ، نشان مری  مده دست بههای  وزن یالمحاسبه 

دهرد کره    را نشران مری  16112هرسی  و مجتبی تویسرکانی بوده است. محاسبه چگایی شربکه، عردد   

های علمی در میان پژوهشگران حوزه قدرت نررم در ایرران اسرت.     دهنده می ان پایین همکاری نشان

با افرراد بیشرتری در    اند توانستهاین است که افراد  دهنده تر باشد، نشان هرچه این عدد به یک ن دیک

 شرده  یبررسمقایه  000نویسنده در نگارش  209 درمجموعرشته خود همکاری علمی داشته باشند. 

بره دسرت    3، شاخص همکاری )میانگین تعداد نویسندگان در نگارش مقاالت(، اند داشتهمشارکت 

هرای   در نگارش مقاالت حوزه قدرت نرم در پایگاهطور متوسژ  دهنده این است که به  مد که نشان

دهرد کره میرانگین     انرد. ایرن عردد نشران مری      ی، دو نویسنده برا یکردیگر همکراری داشرته    موردبررس

 همکاری علمی در نگارش مقاالت قدرت نرم در زبان فارسی باال نیست.

افر ار   نررم  ( اطالعات نویسندگان مقاالت حوزه قدرت نرم را برحس  تعداد گره در0جدول )

 دهنده یک مقایه است که نویسنده در نگارش  ن نقش داشته است. دهد. هر گره نشان نشان می

 
 بیشترین مقاالت برحسباطالعات نویسندگان  .7 جدول

 اندازه گره نویسنده اندازه گره نویسنده

 2 اصار افتخاری 01 حسین هرسی 

 2 جعیری اکبر یعل 9 قربی محمدجوادسید 

 2 علی  دمی 1 تویسرکانیمجتبی 

 2 احمدی یعل نیحس 0 ی دانی ال تیعنا

 

قربی، مجتبی  محمدجوادحسین هرسی ، سید « قدرت نرم»حوزه  شده یبررسدر میان مقاالت 

هرای   که دارای بیشرترین مقراالت در پایگراه    اند بودهی دانی نویسندگان فعال  ال تیعناتویسرکانی و 

 ی هستند.موردبررس

دهررد،  مرری نشرران 0بینررابینی( نویسررندگان حرروزه قرردرت نرررم را برحسرر  مرک یررت 9جرردول )

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

 

1. Betweenness Centrality 
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تری در ایجاد ارتباط غیرمستقیم  بینابینی یک نویسنده یا یک گره بیشتر باشد،  ن نویسنده نقش مهم

 کنند. عنوان واسژ اییا می تری به دیگر نویسندگان دارد و درنتیجه نقش پررنگبین 

 
 مرکزیت بینابینی برحسباطالعات نویسندگان  .8 جدول

 درجه ای مرکزیت درجه نویسندگان

 01 0 حسین هرسی 

 2 16903 اصار افتخاری

 9 16090 قربی محمدجوادسید 

 2 16219 حسین رفیع

 0 16300 ال ی دانی عنایت

 

( فهرست پن  نویسنده حوزه قردرت نررم کره دارای بیشرترین مرک یرت بینرابینی       9در جدول )

شود  قایان حسین هرسی ، اصار افتخاری، سرید   طور که مشاهده می هستند  ورده شده است. همان

انرد،   ی دانی دارای بیشترین نمرره مرک یرت بینرابینی بروده     ال تیعنامحمدجواد قربی، حسین رفیع و 

دهنده نویسندگان کل شبکه هم تأیییی پژوهشگران حوزه قدرت نرم هستند و  یعنی این افراد ارتباط

 کنند. ها پژوهشگران مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می واسطه  ن به

در  ،دهرد  دار ویرژه نشران مری   مرک یت برنویسندگان حوزه قدرت نرم را برحس   (8)جدول 

هرایی کره    ها دارای ارزش یکسرانی نیسرتند  بلکره یرال     شود که همه یال مرک یت بردار ویژه بیان می

ها از ارزش بیشتری برخوردارند  بنابراین  ر وس تأثیرگذار شبکه پیوند دارند، در مقایسه با سایر یال

انرد )عبراس پرور،     گرذار پیونرد برقررار کررده    ر وس با مقادیر باالتر ر وسی هستند که با ر روس تأثیر 

(. در این پژوهش مشرخص شرد کره هرسری ، افتخراری و مرتضروی       0280نقشینه، فدا ی و عصاره، 

اند با ر وس با ارزش  امامی زواره دارای باالترین مرک یت بردار ویژه هستند  یعنی این افراد توانسته

   هم نویسندگی تبادل اطالعات داشته باشند.شبکه که در حوزه قدرت نرم بسیار مثثرند، در قای
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 اطالعات نویسندگان برحسب مرکزیت بردار ویژه. 9 جدول

 درجه مرکزیت بینابینی مرکزیت بردار ویژه نویسندگان

 01 0 16001 حسین هرسی 

 2 16903 16093 اصار افتخاری

 0 16111 16211 زواره امامی مرتضوی سیدعلی

 1 16111 16330 مجتبی تویسرکانی

 0 16111 16330 ییال جعیری

 0 16111 16330 اصار ستوده علی

 0 16111 16330 عابد اصالنی

 0 16111 16311 محمدکاظم بصیرتی

 0 16111 16311 سید جواد امینی

 0 16111 16311 علی کمایی اندانی

 0 16111 16311 وحید کرباسی

 

 گیری بحث و نتیجه
در زبان فارسی « قدرت نرم»مطایعه شبکه هم تأیییی مقاالت حوزه پژوهش حاضر در راستای 

( و پایگاه سریویلیکا در  sidمقایه پژوهشی و همایشی پایگاه علمی جهاد دانشگاهی ) 000انجام شد. 

سرنجی و برا    جامعه پژوهش را تشکیل دادند. این پژوهش برا رویکررد علرم    0281تا  0291ی ها سال

ایکس ال به تحلیل شبکه اجتماعی هم تأیییی مقراالت قردرت نررم پرداختره     اف ار نود  استیاده از نرم

 است.

درصررد در  38و حرردود  انررد شرردهدرصررد در نشررریات منتشررر   00 شررده یبررسرراز مقرراالت 

 01که از این تعداد  اند داشتهنیر در نگارش این مقاالت نقش  209اند.  های علمی ارا ه شده همایش

 08) شده یبررس، تقریباً نیمی از مقاالت اند بودهای  ی دو یا چند نویسندهای و مابق مقایه تک نویسنده

 اند. ای بوده درصد( دو نویسنده

هرا   انرد. بررسری   ( نگاشرته شرده  0289-0290سایه ) 03در یک بازه زمانی  شده یبررسمقاالت 

رشرد را  بیشرترین   0280ترا   0281های  دهد می ان نگارش مقاالت حوزه قدرت نرم در سال نشان می
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 درمجمروع مقایه، کمترین مقایه در حوزه قدرت نرم نوشته شده اسرت.   3با  0290داشته است. سال 

هرا   ، از تأثیرگذارترین نویسندهاند نوشتهای که بیشترین مقاالت را در حوزه قدرت نرم  شش نویسنده

 ال تیر عنای، قربی، مجتبری تویسررکان   محمدجواداند. حسین هرسی ، سید  در شبکه هم تأیییی بوده

کره بیشرترین مقراالت را در حروزه      انرد  بودهجعیری و اصار افتخاری نویسندگانی  اکبر یعلی دانی، 

 اند. قدرت نرم داشته

 03ی در موردبررسدهد که مقاالت  نشان می« قدرت نرم»مقاالت  منتشرکنندهبررسی نشریات 

پاسرداری فرهنگری   »و « مطایعرات سیاسری  »، «مطایعرات قردرت نررم   »، نشرریات  اند شدهنشریه منتشر 

 08انرد.   منتشر شرده  ها  نکه بیشترین مقاالت حوزه قدرت نرم در  اند بودهنشریاتی « انقالب اسالمی

دهرد کره    ها نشران مری   ، بررسیاند شدههمایش مختلف علمی ارا ه  22مقاالت حوزه قدرت نرم در 

همایشری  « جهرانی  نظرام  قدرت هندسه در اسالمی انقالب مدیریت نقش یایملل بین کنیرانس اویین»

 بوده است که بیشترین مقاالت حوزه قدرت نرم در  ن ارا ه شده است.

مشرخص شرد کره بیشرترین تعرداد      « قردرت نررم  »با ترسیم شبکه هم تأیییی نویسندگان حروزه  

« 16112»شربکه    مرده  دسرت  بهی همکاری بین حسین هرسی  و مجتبی تویسرکانی بوده است. چگای

ی پرایین اسرت.   موردبررسر های  نشان داد که می ان همکاری علمی نویسندگان قدرت نرم در پایگاه

برای اف ایش توییدات علمی در حوزه قدرت نرم الزم است نویسندگان این حوزه، همکاری علمی 

نیر    شرده  پرداختره  هرا   نبره  بیشتری با همدیگر داشته باشند که در این راستا موضروعاتی کره کمترر    

 گیرند. همکاری علمی مختلف، بیشتر مورد پژوهش و تحقی  قرار می واسطه به

شود  ای است که در کشور ما حدود یک دهه است به  ن پرداخته می حوزه قدرت نرم، حوزه

ی مختلیری نیر  نوشرته شرده     هرا  نامره  انیپاهای مختلف در مورد  ن انجام گرفته و کت  و  و پژوهش

شرود شربکه هرم ترأیییی قردرت نررم در ایرران )برا          است، با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد مری 

ی قرار گیرد ترا میر ان همکراری علمری در سرایر      موردبررسو مقاالت(  ها نامه انیپاتمرک  بر کت ، 

 برون دادهای علمی حوزه قدرت نرم نی  مشخص شود.

های دانشری اسرت،    وضعیت علم، استیاده از نقشههای کار مد برای نمایش بهینه  یکی از شیوه

ها و کمبودهای  ن را مشرخص کنرد    نقشه دانشی قادر است منابع و مسیر جریان دانش و محدودیت

را در اختیار متوییان امرر قررار    حوزه ریزهای اصلی  ن، اطالعات الزم در مورد هر  و با تعیین حوزه
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لمی حوزه قدرت نررم در ایرران برا تحلیرل هرم رخردادی       شود نقشه ع دهد. در این راستا پیشنهاد می

 دار تیر اویوهرای   ها، حوزه وا گان صورت گیرد. با پی بردن به نقاط قوت و ضعف جریان پژوهش

 و پژوهشگران حوزه قدرت نرم بیشتر مشخص خواهد شد. گذاران استیسبرای 
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