
 

(. 139۷) نیحس ،یاکبر و ، محسنیدخت بهمن ینوغان ؛نژاد، مهسا یصادق

 لینمونه از تحل کی ؛یعلم یشبکه همکار کیدر  یاطالعات شغل یجستجو

-1۷۸(، 1۲)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .یشبکه اجتماع یها ییایپو

139. 

 در یک شبکه همکاری علمی؛  اطالعات شغلی جستجوی

 شبکه اجتماعیپویایی های تحلیل یک نمونه از 

 3، حسین اکبری۲، محسن نوغانی دخت بهمنی1مهسا صادقی نژاد

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                           ۱۰/۵/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده
شغلی مرتبط  هایفرصتاز مهارت با ارائه اعضا تا  سازندمیمهیا تی فرصهمکاری علمی  هایشبکه

شر منتشغلی  هایفرصتاطالعات مربوط به  که تحت آنستاشرایطی  اصلیمسأله . گردندمطلع

سبب  کهعلمیشبکه همکاری  هایپویاییشناسایی آن دسته از پژوهش حاضر با هدف . شودمی

روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد نظریه،  ازحیث و انجام شده ،گرددمیدسترسی به اطالعات شغلی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته  کلیهشبکه موردمطالعه شاملاست.  اجتماعی تحلیل شبکه

بوده و بوسیله  طولی -ایرابطهاز نوع  هادادهنفر( است.  60دانشگاه فردوسی مشهد ) شناسیجامعه

 تحلیل شدند. Rنرم افزار در  نشگرگراکسازی تصادفیمدلتکنیک پرسشنامه مولّدنام، گردآوری و با 

 کهافرادی؛ شبکه بدون مقیاس استمشابه دسترسی به اطالعات شغلی  ازنظرشبکه  دهدمینشان  نتایج

)اثر  شوندمیلی بیشتری برخوردار از اطالعات شغ هم ،سازندمیمنتشر بیشتر تخصصشان را 

این (. مزیت اطالع رسانی در اثر کنشگر) بیشتری را منتشر شغلی اطالعات  و هم، (کنشگرهمکاران

. (دوسویگی پیوندهااثر د )ندریافت می کن متقابالً اطالعات شغلی اناطالع رسانست که شبکه آن

دریافت بیشتری شغلی اطالعات  نیززمان  درخاللقرار دارند شغلی اطالعات  درمعرضاز ابتدا  کهفرادیا

این در نیز  همکار ۲اثر دسترسی به اطالعات شغلی بواسطه  (.اثر مرکزیت درجه ورودی) نمایندمی

 (. هااسطهو اثرمعنادار است ) شبکه

 ؛ پویایی های شبکه.؛ انواع شبکهتحلیل شبکه اجتماعی ؛اطالعات شغلی همکاری علمی؛ ها:هواژ کلید

 

 m.sadeghinezhad@stu.um.ac.irکارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،  -1

 noghani@um.ac.ir یسنده مسئول(،)نو دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد -۲

 H-Akbari@um.ac.ir استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، -3

mailto:m.sadeghinezhad@stu.um.ac.ir


 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ........................ ۱4۰

 
 مقدمه و بیان مسأله -۱

، 3بواسطه اشاعه دانش ۲زیربنایی برای انباشت سرمایه اجتماعی 1شبکه همکاری علمی

چه پیامد مستقیم همکاری کسب وجهه خوب در میان اعضای شبکه و غیره است. بنابراین، اگر

ا پیامد آن برای اعضای گروه ، اما تنه(46۷1: ۲01۵، 4)میشل پترسنعلمی، تولید علم است 

دانش و تخصص برای کنشگران شبکه دانش حامل منفعت اقتصادی نیست؛ به عبارت دیگر، 

الت علمی جریان از این رو، اشاعه دانش در شبکه تعام (.۵60: 6۲01و دیگران،  ۵ژانگ)است 

وانگ و  ؛4۲9: ۲01۵و دیگران،  6یانگنیست که صرفاً به زیان محقق باشد )ای یک طرفه

. چراکه، شبکه دانش باید هزینه دسترسی به تخصص موردنیاز را بپردازد (۲۵0: ۲01۵ دیگران،

 ای فرصت ساز است. ای که این هزینه را بپردازد، شبکهو شبکه

سازد، در اختیار گذاشتن که شبکه دانش برای متخصصان خود مهیا مییهاییکی از فرصت

اطالع رسانی درباره شان بواسطه یکدیگر است؛ یا به عبارتی مربوط به تخصص ۷اطالعات شغلی

از یک . (3۵3: ۲013، ۸)مارینها تعیین نشده که هنوز متصدی برای آنهای شغلیفرصت

)دارنده  9ک گذاشتن اطالعات شغلی برعهده فرد مطلعگیری درباره به اشترا، تصمیمطرف

خواهان دستیابی به 10و از طرف دیگر، متقاضی (190: ۲01۲)مارین،  بودهاطالعات شغلی( 

ساده ترین راه دسترسی به این اطالعات، عضویت در شبکه اجتماعی  .است ویاطالعات شغلی 

   فرد مطلع است.

ترین معمول« مراجعه به دوستان و آشنایان»دهد می کار نیز نشاننتایج آمارگیری نیروی

 :1391؛ ۲0۸ :1390)مرکز آمار ایران، بوده  94تا انتهای سال  90کاریابی از ابتدای سال شیوه

 11های اجتماعی(. لذا، افراد غالباً از طریق شبکه۲3۷ :1394؛ ۲3۷ :1393؛ ۲3۷ :139۲؛ ۲0۸

های دیگر. شبکه نمایند تا شیوهن شغل موردنظرشان میها عضویت دارند اقدام به یافتکه در آن

بین دانشجویان یک رشته خاص از جمله شبکه هایی است  1۲های علمی )شبکه دانش(همکاری
 

1- Scientific Collaboration Network 

2- Social Capital 

3- Knowledge Diffusion 

4- Michael Petersen 

5- Wu 

6- Liu 

7- Job Information 

8- Marin 

9- Informant 

10- Applicant 
11- Social Networks 

12- Knowledge Network 
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جویند )اعظم آزاده، دهقان دهنوی، که دانشجویان اطالعات شغلی موردنظر را در آن می

لوم انسانی که بیکاری دانش (. بررسی چنین شبکه هایی بویژه در رشته های ع۵ :13۸۸

با این (، حائز اهمیت است. 1 :1393ها بروز و ظهور آشکارتری دارد )احمدی، آموختگان در آن

 وقوع همکاری های علمی میان اعضای شبکه دانش تحت چه شرایطیکه سؤال اینجاست همه، 

اطالعات شغلی  د برای یکی از طرفین همکاری حاملتوانگیری رفتار اشاعه دانش( می)شکل

با این توضیح، محققان مسأله مذکور را در حامل اطالعات شغلی(.  1گیری پیوندهایباشد )شکل

سؤاالت ذیل  داده وبین دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته جامعه شناسی مورد بررسی قرار 

 :مطمح نظر بودند

 اند؟. کنشگران کلیدی شبکه همکاری های علمی کدام1

 اند؟یدی شبکه جستجوی اطالعات شغلی کدام. کنشگران کل۲

 . ساختار الگوی روابط در شبکه همکاری های علمی چگونه است؟3

 . ساختار الگوی روابط در شبکه جستجوی اطالعات شغلی چگونه است؟4

دانشجویان تحصیالت تکمیلی جامعه  همکاری های علمیاطالعات شغلی در شبکه  انتشار. ۵

  دهد؟ رخ می ایهای شبکهع پویاییچه نوتحت تأثیر  شناسی

از حیث انتشار  شناسیجامعه. شبکه همکاری های علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 6

 یک از انواع عام شبکه همکاری علمی است؟ کدام مشابه ،اطالعات شغلی بواسطه همکاران

 مفاهیم و اصطالحات -۱-۱

 همکاری علمی -۱-۱-۱

طی آن دو یا چند نویسنده با هدف خلق اثری مشترک، همکاری علمی فرآیندی است که 

منابع و استعدادهای خود را به اشتراک می گذارند. بنابراین، همکاری علمی در بطن یک شبکه 

انواع شبکه همکاری علمی در این (. ۸۲6: 1390زاد ، دهد )حریری و نیکاجتماعی رخ می

، شبکه 4، شبکه تصادفی3جهان کوچک، شبکه ۲پژوهش بر چهار قسم است: شبکه بدون مقیاس

 

1- Ties 
2- Scale-Free Network 

( ۲013ه برگرفته از ترجمه کتاب تحلیل شبکه اجتماعی )در نوشتار حاضر معادل کلیه واژه ها و اصطالحات شبک

 نوشته جان اسکات می باشد.

3- Small-World Network 

4- Random Network 
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ای است که در آن عده اندکی دارای  شبکه. بطور خالصه، شبکه بدون مقیاس، 1منظم

. شبکه جهان (1۵۵: ۲01۵، ۲الک) پیوندهای زیاد و عده زیادی دارای پیوندهای اندک اند

ی های کوچک با دو ویژگی اصلی شناخته می شود؛ فاصه کم بین اعضا و وجود خوشه بند

. در شبکه تصادفی، تمامی اعضا از شانس یکسانی برای (۷4: ۲014، 3کوالژیک و کاردی) بسیار

، تعداد و در شبکه منظم( ۷0: ۲009و دیگران،  4بریندز)برقراری پیوند با یکدیگر برخوردارند 

ده پیوندهای همه اعضا در بازه محدودی تعریف می شود یا به بیان ساده تر، همه اعضا با ع

  (.۲4: ۲014کوالژیک و کاردی، تقریباً یکسانی در ارتباط اند )

 اطالعات شغلی -۱-۱-۲

که هنوز متصدی یا منظور از اطالعات شغلی، اطالع از وجود فرصت )های( شغلی است

 (.  3۵3: ۲013ها تعیین نشده باشد )مارین، متصدیانی برای آن

 مطلع -۱-۱-۳

فردی اطالق می شود که از برخی فرصت های شغلی مطلع )دارنده اطالعات شغلی( به 

موجود در شبکه اجتماعی خود اطالع دارد و تصمیم گیری درباره اینکه اطالعات را با سایر 

در اصطالح شبکه، (. ۲01۲اعضای شبکه خود به اشتراک بگذارد یا خیر بر عهده اوست )مارین، 

ترین ویژگی فرد مطلع، برخورداری از بنابراین، مهم مطلع کنشگر ارسال کننده پیوند است. 

( به جهت داشتن شبکه های اجتماعی وسیع و پراکنده ۲013، 6)تریمبل اکانر ۵مزیت اطالعاتی

    (.199۵، ۷است )برت

 متقاضی -۱-۱-4

( در این پژوهش به فردی اطالق یا کنشگر دریافت کننده پیوند کارمتقاضی )جویای

 صیت زیر باشد:شود که همزمان واجد دو خصومی

 کار: برای اشتغال مزدبگیری آمادگی داشته باشد.آماده برای (1

 

1- Regular Network 

2- Luke 

3- Kolaczyk & Csa´rdi 

4- Brandes 
5- Information Benefit 

6- Trimble O’Connor 

7- Burt 
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آورده کار: اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری بعملجویای (۲

 (. 13۸۷باشد )جوادی و هرندی، 

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

 وی( است. 19۷4) 1عه گرانووتریکی از مطالعات کالسیک در زمینه اطالعات شغلی، مطال

شغلی بواسطه روابط اجتماعی غیررسمی را مورد مطالعه قرار داد.  نحوه دسترسی به اطالعات

درصد  ۵6نشان داد که روابط غیررسمی مجاری اولیه ای هستند که افراد ) اونتایج بررسی های 

مشاغل با دستمزد باال(  پاسخگویان( از طریق آن ها اطالعاتی درباره فرصت های شغلی )بویژه

ها عبارتند از شاغلین و یا افرادی که با آن کنند. افزون براین، مهم ترین اطالع رسانپیدا می

فرصت شغلی در ارتباط بوده اند. با توجه به این نکته که کسب اطالعات در درجه اول به انگیزه 

موقعیت استراتژیک فرد در افرادی بستگی دارد که اطالعات را انتقال می دهند و سپس، به 

 . جریان کلی اطالعات

گذارند و چرا مردم اطالعات شغلی را به اشتراک نمی»در پژوهشی با عنوان ( ۲01۲مارین )

دارندگان اطالعات ترجیح می دهند اذعان می دارد « چه زمانی این کار را انجام می دهند؟

و اهداف شغلی فرد متقاضی را از قبل به  زمانی اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند که برنامه ها

شناسد یا بواسطه ها را میروشنی بدانند؛ به عبارت دیگر، کسانی که مطلع یا بی واسطه آن

خواهد متقاضی تصور کند که به طرز اش )دوستانِ دوستان(. مطلع نمیاعضای شبکه شخصی

که از مطلع درخواست نشود  مداخله گرانه ای قصد نصیحت وی را دارد. بنابراین، تا زمانی

   گذاشتن اطالعات خود ندارد.تمایلی به اشتراک

( در پژوهشی دیگر، شبکه ها و موقعیت های شبکه ای را که در جریان اطالع ۲013مارین )

جویی درباره فرصت های شغلی برای متقاضیان سودمندتر بودند، مورد بررسی قرار داد. این بار 

های بیشتری برای به اشتراک ن داد که دو گروه از مطلعان از فرصتنتایج مطالعه مارین نشا

های درون صنعتی قوی هستند و که دارای شبکهگذاری اطالعات شغلی برخوردارند: اواًل، کسانی

که دارای های شغلی را به اشتراک بگذارند؛ ثانیاً، کسانیتوانند اطالعات مربوط به فرصتمی

توانند اطالعات مربوط به متقاضیان شناسایی شده در شبکه را به یهای پراکنده اند و مشبکه

اشتراک بگذارند. در عین حال، نتایج پژوهش مارین مؤید آن است که اگرچه این دو گروه از 

 

1- Granovetter 
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فرصت های بیشتری برای به اشتراک گذاری اطالعات شغلی برخوردارند، اما این کار را انجام 

ی که جزء یکی از این دو گروه نیستند این کار را انجام می نمی دهند یا حداقل کمتر از کسان

 دهند. 

( مطالعه ای را با این هدف که ساکنان واشنگتن تا چه حد در پیدا ۲013تریمبل اُکانر )

کنند، انجام داد. دستاوردهای این مطالعه نشان داد زمانی یک کردن کار به دیگران کمک می

هتر به اشتراک بگذارد که یا مرد یا شاغل و یا دارای تماس قادر است اطالعات شغلی را ب

تحصیالت باالتر از متقاضی باشد. همچنین، زمانی یک تماس تمایل به اشتراک گذاشتن 

 است. « فعال»اطالعاتش دارد که بداند متقاضی فردی 

اشتغال دانشجویان: رابطه بین »( در پژوهشی با عنوان 13۸۸اعظم آزاده و دهقان دهنوی )

با روش پیمایش به بررسی رابطه بین شبکه اجتماعی « که روابط اجتماعی و وضعیت شغلیشب

از میان ابعاد نتایج این پژوهش نشان داد که  دانشجویان با وضعیت شغلی آنان پرداخته اند.

شبکه روابط اجتماعی )شامل: تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی، ساختار روابط اجتماعی و 

رسمی(، بعد تعامل اجتماعی از طریق روابط دانشگاهی غیررسمی روابط رسمی و غیر

 سازد. های شغلی بیشتری را برای دانشجویان مهیا میفرصت

بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان جامعه »در مطالعه ای با عنوان  (1393احمدی )

دانش بررسی وضعیت اشتغال و با روش پیمایش اقدام به « شناسی و عوامل مرتبط با آن

 آموختگان رشته جامعه شناسی و تعیین رابطه آن با برخی متغیرهای اجتماعی و جمعیتی

نتایج این بررسی نشان می دهد احتمال اشتغال )مرتبط با رشته جامعه شناسی( نموده است. 

دانش آموختگانی که معدل دروس عملی و نیز معدل کل شان باالتر است یا بیشتر در 

اند بیش از شارکت داشته یا دانش آموخته مقاطع تحصیالت تکمیلیهای پژوهشی مفعالیت

 دانش آموختگانی است که واجد چنین شرایطی نیستند. 

مطلعان برای اینکه به مثابه یک مداخله گر انگاشته نشان می دهد  پیشینه تجربیمرور 

آن ها درخواست نشوند، تنها زمانی اطالعات خود را در اختیار متقاضیان می گذارند که یا از 

اطالعات شده باشد و یا واقف به اهداف و برنامه های شغلی متقاضی باشند. مهم تر اینکه 

مردان، شاغلین و یا کسانی که دارای تحصیالت باالتر از فرد متقاضی هستند تمایل و توانایی 

ا تحصیالت بیشتری برای به اشتراک گذاری اطالعات شغلی دارند تا زنان، بیکاران و یا افراد ب

پایین تر. مطلعی که واجد این ویژگی هاست در صورتی که دارای شبکه های پراکنده باشد؛ 

یعنی عالوه بر اطالع از فرصت های شغلی موجود در شبکه هایی که در آن ها عضویت دارد، از 

متقاضیان موجود در این شبکه ها نیز آگاهی داشته باشد از فرصت های بیشتری برای اشاعه 
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های مرتبط با رشته تحصیلی العاتش برخوردار است. متقاضیان نیز به میزانی که بر مهارتاط

کاریابی خواهند بود، البته با درنظرداشتن این نکته که اساساً خود تسلط داشته باشند قادر به

ها بیشتر حامل اطالعات شغلی خواهد بود تا پیوندهای پیوندهای غیررسمی دانشگاهی برای آن

کانون توجه اکثر مطالعات حول محور سه موضوع است:  . بطور خالصه،یا غیردانشگاهی رسمی

ای مطلع؛ دوم، خصایص متقاضی؛ سوم، ویژگی پیوندهایی که از اول، خصایص و موقعیت شبکه

در ادامه، به مرور برخی از مهم ترین دیدگاه های  شوند.ها اطالعات شغلی جابجا میطریق آن

   وضوع پرداخته خواهد شد.نظری مرتبط با م

 چهارچوب نظری -۲-۲

یک شبکه اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از کنشگران و روابط  ،بنابر دیدگاه شبکه

رفتار افراد بواسطه  ،این دیدگاه بنابر اصول اساسی(. 1994، 1مابین آن ها )واسرمن و فاوست

ها یا مشخصات  بواسطه نگرش شبکه روابطی که در آن درگیرند قابل پیش بینی است، نه

هایی را  شان. در واقع، شبکه روابط هر کنشگر است که فرصت ها و محدودیتجمعیت شناختی

اگر دو نفر به سیاق مشابهی رفتار نمایند، می توان احتمال داد . دهد دربرابر رفتارهایش قرار می

: ۲004، دیگرانو  ۲)کاتزماعی قابل قیاس با یکدیگر است که مواضع شان در شبکه های اجت

 استبنیادین محتوایی  تعدادی قضیه(. در عین حال دیدگاه شبکه شامل 31۲-311، 30۸

 پرداخته خواهد شد.آن ها از  دو مورددر ادامه به  که( ۲9: 13۷3)چلبی، 

 ۳و قوی پیوندهای ضعیف -۲-۲-۱

تر در باب اتصال سرمنشأ نظریه قدرت پیوندهای ضعیف را باید در اندیشه های گرانوو

تعامالت سطح خرد به الگوهای سطح کالن جست. وی بر این باور بود که نظریه جامعه شناسی 

را ابزاری برای این اتصال تلقی  4هنوز نتوانسته این اتصال را ایجاد کند و تحلیل شبکه اجتماعی

رت پیوندهای توان رابطه تعامل در سطح خرد )یعنی قدمی نمود. گرانووتر مدعی بود که می

میان فردی( را با پدیده هایی در سطح کالن نظیر اشاعه، تحرک اجتماعی، سازمان سیاسی و 

سپس بازخوردی که پدیده های کالن روی روابط سطح خرد منعکس می سازند و به طورکلی 

؛ 19۷3قدرت انسجام بخشی پیوندهای ضعیف را به وسیله تحلیل شبکه نشان داد )گرانووتر، 

 

1- Wasserman & Faust 

2- Katz 

3- Weak and Strong Ties 

4- Social Network Analysis 
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یکی از حیطه هایی که گرانووتر در این زمینه روی  (.19۸۸، ۲؛ ولمن و برکوویتز19۷4 ،1گانز

    آن تأکید دارد، حیطه تبادل اطالعات است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

مردم در خوشه هایی زندگی می کنند که در آن ها با دیگران در اصل، طبق گفته گرانووتر 

. اطالعات به سرعت درون این خوشه ها انتشار پیدا می کند، اما برای اینکه رابطه قوی دارند

مردم بتوانند از چیزهایی که مردم در خوشه های دیگر از آن ها باخبرند مطلع شوند اطالعات 

سازند اشاعه یابد باید از طریق پیوندهای ضعیفی که خوشه های مجزا را به یکدیگر متصل می

، پیوندهای ضعیف می توانند از طریق انتقال با این توضیح(. 19۸3ر، ؛ گرانووت199۵)برت، 

 اطالعات خوشه های اجتماعی منزوی را به جهان اجتماعی وسیع تر پیوند زنند. 

نقش گرانووتر مدعی است که پیوندهای ضعیف عالوه بر کارکرد تبادل و انتقال اطالعات، 

دارند. افرادی که در جریان اطالعات ز نیمهمی در دستیابی به فرصت های تحرک اجتماعی 

شغلی قرار نمی گیرند نوعی گرایش ساختاری به برقراری پیوندهای ضعیف دارند تا بتوانند 

دسترسی بهتری به اطالعات شغلی داشته باشند. در این بین، آشنایان بیش از دوستان نزدیک 

ماعی متعدد در حرکت اند های اجتخوشه  میانمی توانند کارآمد باشند؛ زیراکه آن ها در 

های اجتماعی  خوشه، ولی دوستان نزدیک به دلیل اشتراک در شبکه ها و (19۸3)گرانووتر، 

که عمدتاً دارای تماس هایی مشابه تماس های خود فرد می باشند  (19۸3؛ 19۷3)گرانووتر، 

 .صرفاً سبب هم پوشانی اطالعات می گردد

 پیدا می کند ه پیوندهای ضعیف به افرادی دسترسیمتقاضی بواسطبا توجه به مطالب باال، 

. جایگاه خوب در تحلیل (19۸3)گرانووتر، خوبی برخوردارند  3که در ساختار شغلی از جایگاه

ساختار به معنای قرار گرفتن در جایی است که دارنده آن جایگاه می تواند بواسطه تماس 

غالبًا،  .در زمان مناسب مطلع شود هایش از جدیدترین اطالعات مربوط به فرصت های شغلی

اجتماعی باالترند از پیوندهای ضعیف  -افرادی که در مدارج تحصیلی یا در گروه های اقتصادی 

حقیقتاً برای پل زدن روی فواصل اجتماعی استفاده می کنند. ویژگی افرادی که در این گروه ها 

یانی با پایگاه شغلی باال دارند های اجتماعی متعدد آشنا خوشهقرار دارند این است که در 

ها( که در صورت عدم وجود فرصت های شغلی سودآور )مشاغل با درآمد باال( در 4واسطه)

اجتماعی خودشان از آن ها استفاده می کنند. در مقابل، معموالً پیوندهای ضعیف در  خوشه

 

1- Gans 

2- Wellman & Berkowitz 
3- Location 

4- Intermediary 
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نِ خویشاوندانشان اجتماعی پایین تر آشنایاِن دوستان یا آشنایا -میان گروه های اقتصادی 

. از این رو، اطالعاتی که دریافت می دارند نیز گستره حقیقی فرصت های موجود برای هستند

آنان نیست. عدم اطالع از بقیه فرصت های شغلی باعث می شود درآمد حاصل از مشاغلی که 

، 1ین؛ ل19۸3گرانووتر، بواسطه پیوندهای ضعیف به این گروه معرفی شده بسیار پایین باشد )

۲001 .) 

پیوندهای در مجموع، تقسیم کار بین پیوندهای قوی و ضعیف به این صورت است که 

های اجتماعی دیگر را برای  خوشهضعیف امکان دسترسی به اطالعات و منابع موجود در 

متقاضی فراهم می کند، در حالی که پیوندهای قوی کمک، اطالعات و منابع اجتماعی درون 

 . (۲00۵؛ برت، 19۸3)گرانووتر، دهد  قاضی را در اختیارش قرار میاجتماعی مت خوشه

 های همسان(۲)گرایش به گره همسان گرایی -۲-۲-۲

م. توسط روان شناسان اجتماعی و  19۵0از دهه  3تأثیر اجتماعی اینظریه شبکه

ن گروهی( ریاضیدانان برای پاسخ به این سؤال که چگونه اعضای گروه به تأثیرات درونزای )درو

میان فردی پاسخ می دهند و نگرش های مشترکی از قبیل عقیده اکثریت گروه را تشکیل می 

(. یکی از نخستین پاسخ ها به این سؤال 30: ۲011، 4دهند، ظهور یافت )فردکین و جانسن

ارائه شده که خط مشی بسیاری از فرضیات این حوزه بوده است. وی معتقد بود  ۵توسط فرنچ

ران برای ایجاد تعادل بین تأثیرات مختلفی که از طریق تعامل با دیگران در معرض آن که کنشگ

ها قرار می گیرند، الجرم نگرش های خود را مطابق با نگرش های بخشی از اعضای گروه که 

؛ 199۸مستقیماً با آن ها در تعامل اند و لذا تحت تأثیرشان هستند تغییر می دهند )فردکین، 

به طورکلی، دو اصل پذیرفته شده در نظریه تأثیر اجتماعی وجود  (.۲011ن، فردکین و جانس

 دارد که در این پژوهش نیز تا حد زیادی مورد توجه است:

تأثیر یک منبع )خواه گروه اقلیت باشد و خواه گروه  این است کهمبنی بر اصل اول 

ه. قدرت تابعی است از اکثریت( بستگی به سه عامل دارد: قدرت، نزدیکی و تعداد اعضای گرو

پایه های )درجه یا منابع( قدرت منبع و نزدیکی عبارت است از مجاورت فیزیکی )جغرافیایی( 

 (.193: ۲011منبع به هدف )فردکین و جانسن، 

 

1- Lin 
2- Node 

3- Social Influence 

4- Friedkin & Johnsen 

5- French 
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شود دیدگاه پیوندهای ضعیف میبه  نظریه تأثیر اجتماعیسبب اتصال  اغلب اصل دوم که

چراکه پیوندهای . انداز نوع پیوندهای قوی 1همسان که به احتمال زیاد پیوندهایاین است 

)نظیر سن،  ۲آن دسته از اعضای شبکه است که خصایص اجتماعیبه معنای پیوند بین  همسان

 .(۲00۵؛ برت، 19۸3)گرانووتر،  جنسیت، تحصیالت و درآمد( مشابهی دارند

کوتاه مدت یا  متقاضی باید یک فرآیند جستجوینظری حاکی از آنست که  پیشینهمرور 

بلند مدت )بسته به فاصله اجتماعی متقاضی از مطلع( را از طریق مسیرهای ارتباطی متعدد 

طی کند تا به اطالعات موردنظر دسترسی پیدا کند. بنابر مطالب گفته شده، در هر شبکه 

اجتماعی دو مجموعه عامل وجود دارد که دسترسی/ عدم دسترسی به اطالعات شغلی را تحت 

ر قرار می دهند که عبارتند از: عوامل ساختاری و عامل خصیصه ای. عوامل ساختاری تأثی

مطلع و متقاضی، شدت رابطه بین متقاضی با  3یه ای/ پیرامونی(موقعیت )مرکزی/ حاش :شامل

هر یک از اعضای شبکه شخصی خود، شدت رابطه بین مطلع و متقاضی، شدت رابطه بین هر 

. ع و متقاضی با یکدیگر، تعداد واسطه های بین مطلع و متقاضییک از واسطه های بین مطل

گرایش مطلع به همسان گزینی برحسب خصایص ثابت )مانند:  نیز منظور از عامل خصیصه ای

بده بستان اطالعات  روشن نیستبا این همه، همچنان  جنسیت( یا متغیر )مانند: درآمد( است.

که نقطه عزیمت پژوهش  اری تبعیت می نمایدشغلی در میان مطلع و متقاضی از چه سازوک

       .حاضر نیز می باشد

 روش تحقیق -۳

انتشار اطالعات در یک شبکه اجتماعی و ماهیتًا از آنجائیکه هدف اصلی پژوهش معطوف به 

استفاده شد. شبکه دانش )جامعه آماری(  از روش تحلیل شبکه اجتماعیرابطه محور است، 

نشجویان تحصیالت تکمیلی رشته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی دامورد مطالعه را کلیه 

مورد تمام شماری نقطه زمانی )با فواصل زمانی یکسان(  ۵در تشکیل دادند که  نفر( 60مشهد )

 نقطه زمانی شبکه کامل مورد بررسی قرار گرفته است ۵؛ به عبارت دیگر در هر قرار گرفتند

ها از بود که برای گردآوری آن 4ایهش از نوع رابطهداده های پژولذا، . داده( 300)جمعاً 

 

1- Homophily Ties 

2- Social Attributions 

 (.119: 1396برگرفته از )اسکات،  -3

4- Relational 
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بیان  1سازی روابط در جدولمحقق ساخت استفاده شد. نحوه عملیاتی 1پرسشنامه مولّدنام

 است.شده

 ۲وارو مبتنی بر تکنیک انتخاب فهرست پرسش رابطه ای 9پرسشنامه مزبور مشتمل بر 

ای از اعضای شبکه را شد تا عدهپاسخگو تقاضا میبود؛ بدین معنا که از ( 1۷: 1396، 3)اسکات

انتخاب نماید. به عنوان مثال:  -که فهرستی از اسامی ایشان در پرسشنامه قرار داده شده بود  -

فرصت شغلی معرفی با چه کسانی در تنظیم مقاله همکاری داشته اید؟ به کدام یک از این افراد 

 نموده اید؟

 تعریف عملیاتی روابط :۱جدول

 سطح سنجش رابطه معرف رابطه
سطح سنجش 

 معرف

ی
ی علم

همکار
 

 4غیرجهت دار/ غیرمقداردار همکاری در تنظیم مقاله

دار/ غیرجهت

 مقداردار

 غیرجهت دار/ غیرمقداردار همکاری در تدوین کتاب

 غیرجهت دار/ غیرمقداردار همکاری در طرح پژوهشی

 غیرجهت دار/ غیرمقداردار همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی

ی(
ت شغل

ی )درباره اطالعا
ی/ اطالع رسان

اطالع جوی
 

 معرفی فرصت شغلی به متقاضی 

 توسط مطلع.
 جهت دار/ غیرمقداردار

دار/ جهت

 مقداردار

معرفی مستقیم متقاضی به دیگران )مثالً، یک کارفرما، 

 سازمان یا امثال آن( بواسطه مطلع.
 جهت دار/ غیرمقداردار

معرفی غیرمستقیم متقاضی به دیگران )مثالً، یک 

کارفرما، سازمان یا امثال آن( بواسطه یک معرف که 

 مطلع، متقاضی را به او معرفی می کند.

 جهت دار/ غیرمقداردار

معرفی کارفرمایی که مطلع قباًل سابقه کار با او را داشته 

 به متقاضی.
 جهت دار/ غیرمقداردار

کاری به متقاضی که مطلع قباًل  معرفی یک محیط

 سابقه فعالیت در آنجا را داشته است.
 جهت دار/ غیرمقداردار

 

1- Name Generator Questionnaire 
2- Roster Choice 

3- Scott 

 یک. غیروزنی یا صفر و 4
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مشخص می  ۲و مقدارپذیری 1سطوح سنجش داده رابطه ای برحسب دو مالک جهت مندی

به  Bبه  Aوجود یک رابطه از (. مقصود از رابطه غیرجهت دار این است که ۲جدول شود )

 Aنیز هست. برعکس، در یک رابطه جهت دار وجود یک رابطه از  Aبه  Bز معنای وجود رابطه ا

نیست. به بیان ساده تر، رابطه غیرجهت دار رابطه  Aبه  Bلزوماً به معنای وجود رابطه از  Bبه 

نمایش داده می شود و پیکان ها از دو  Bو  Aای است که صرفًا با یک خط مستقیم بین 

 Aراکه به عنوان مثال در یک رابطه همکاری علمی همکاری انتهای این خط حذف می شود، چ

نیز هست. در مقابل، رابطه جهت دار برمبنای جهت پیکان قابل  Aبا  Bبه معنای همکاری  Bبا 

، لزوماً به معنای انتقال اطالعات از Bبه  Aانتقال اطالعات از شناسایی است. چون برای مثال، 

B  بهA .نیست 

)قوت( تعامالت است. در مواقعی که صرفاً وجود/ عدم وجود  3شدت مقدارپذیری معطوف به

رابطه سنجیده می شود، مقداری غیر از صفر و یک به رابطه داده نمی شود و بنابراین سطح 

سنجش از نوع دودویی )غیرمقداردار( است. برعکس، زمانیکه سؤال به گونه ای مطرح می شود 

وجود روابطش با دیگران می تواند سطح تعامالتش با آن که پاسخگو عالوه بر بیان وجود/ عدم 

ها را رتبه بندی کند، سطح سنجش رابطه مقداردار خواهد بود. یکی از روش های پی بردن به 

دهی به رابطه است. ساده ترین روش وزن دهی عبارت است از حاصل جمع 4شدت رابطه، وزن

که برای  (۷9: ۲013بورگاتی و دیگران، )مقادیر دودویی مربوط به معرف های یک نوع رابطه 

 سنجش روابط همکاری علمی و اطالع جویی/ اطالع رسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

 (8۳: ۱۳۹6ای )اسکات، : سطوح سنجش داده رابطه۲ جدول

  جهت مندی

 غیرجهت دار جهت دار

 مقدارپذیری یرمقداردار(دودویی )غ غیرجهت دار و غیرمقداردار جهت دار و غیرمقداردار
 مقداردار غیرجهت دار و مقداردار جهت دار و مقداردار

طالع جویی/ اطالع جستجوی اطالعات شغلی )ابطور خالصه، دو شبکه همکاری علمی و 

دوره زمانی مورد بررسی است. اعضای هر دو شبکه در  ۵رسانی درباره فرصت های شغلی( در 

 

1- Directionality 

2- Numeration 
3- Intensity 

4- Weight 
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برای سنجش رابطه همکاری علمی  عضو می باشد. 60و برابر با تمامی دوره های زمانی یکسان 

انواع روابطی که معرف رابطه همکاری علمی محسوب می شوند به صورت صفر و یک )غیروزنی 

که  -( ۷9: ۲013بورگاتی و دیگران )طبق شیوه یا غیرمقدار( و بدون جهت اندازه گیری شده و 

وابط صفر و یکی در قالب یک رابطه وزنی حاصل جمع این ر -در باال توضیح داده شد 

و بدون جهت تحت عنوان رابطه همکاری علمی ارائه شده است. برای سنجش رابطه  )مقداردار(

اطالع جویی/ اطالع رسانی درباره فرصت های شغلی نیز همین شیوه در پیش گرفته شد با این 

جهت دار اندازه گیری شدند و  تفاوت که در این مورد معرف ها از همان ابتدا به صورت روابط

  در نتیجه رابطه نهایی نیز جهت دار بود.

های شبکه معطوف به اجتناب از چند نوع خطای رایج در سنجش اعتبار و پایایی داده

لذا جهت  .(3۷: ۲013)بورگاتی و دیگران، مراحل مختلف طراحی ابزار و گردآوری داده است 

ده توسط پاسخگویان، اعتبار ساختاری پرسشنامه حصول اطمینان از صحت روابط گزارش ش

بررسی شد. به این ترتیب که روابط گزارش شده با برخی از اعضای شبکه که دارای شبکه های 

همکاری علمی بزرگتر و پراکنده تری بوده و در نتیجه، اشراف بیشتری بر روابط سایر اعضای 

شاهده شده به میزان قابل توجهی شبکه داشتند در میان گذاشته شد و مشخص شد ساختار م

 با ساختار درست مطابقت دارد.

پایایی پرسشنامه با کنترل دو خطای رایج در شیوه طرح سؤاالت شبکه محور تأمین شده 

به خاطر نیاوردن همه اعضای شبکه خطای فراموشی: خطای فراموشی عبارت است از  -1است: 

گیری عبارت است از خطای اندازهیری: خطای اندازه گ -۲؛ هنگام پاسخگویی به سؤاالت

شده. پس، ساختار درست بعالوه مقداری خطا گیریاختالف بین ساختار درست و ساختار اندازه

شود، گیری میکه سبب بروز خطای اندازهترین عاملی شده. مهمگیریبرابر است با ساختار اندازه

از پاسخگو بخواهیم در پاسخ به هر است؛ یعنی « انتخاب تثبیت شده»طراحی سؤال به شیوه 

وار دو خطای فوق با استفاده از تکنیک انتخاب فهرست نفر نام ببرد. ۵سؤال برای مثال، فقط از 

 های افراد کنترل شده.و اجتناب از تحدید انتخاب

به منظور تحلیل داده ها، ابتدا توصیفی از وضعیت شاخص های شبکه در سطح کالن، خرد 

سپس،  اشاره شده است. این شاخص هابه تعریف عملیاتی  3در جدولآمد که و میانی بعمل 

)شامل: شبکه های بدون مقیاس، جهان کوچک، تصادفی و جهت ایجاد انواع ساختارهای دانش 
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ساختارهای مزبور به گونه ای مدل استفاده شد.  1سازی ریاضی شبکهاز تکنیک مدلمنظم( 

دی به شبکه مشاهده شده )شبکه دانش دانشجویان( سازی شدند که حدالمقدور شباهت زیا

تر ساختن شبکه های داشته باشند؛ به عنوان مثال از جمله دستکاری هایی که برای شبیه

توان به یکسان سازی اندازه شبکه، سازی شده به شبکه مشاهده شده انجام شد میمدل

نمود. سرانجام، داده های  خصایص اعضا، افزودن بر احتمال حضور اعضای منزوی و ... اشاره

طولی شبکه مشاهده شده )شبکه دانشجویان( و داده های مربوط به ساختارهای  -ای رابطه

چهارگانه جهت پاسخ به سؤاالت اصلی پژوهش وارد مرحله ساخت مدل های تصادفی 

 کنشگرگرا شدند که در ادامه راجع به آن بیشتر توضیح داده خواهد شد.

)و با بکارگیری  3-۲-3نسخه  ۲آر ف های شبکه با استفاده از نرم افزارکلیه شاخص ها و گرا

محاسبه و ترسیم شده است. اگرچه نرم افزارهای مختلفی برای  داخل آن( 3ای گراف بسته تابع

ا امروزه و غیره(، ام 6گفی،  ۵پاجک ، 4سی نت یو تحلیل داده های شبکه موجود است )مانند:

( به پنج دلیل بر نرم افزارهای کالسیک ارجحیت پیتون و آر زبان های برنامه نویسی )مانند:

 -3رایگان و متن باز بودن؛  -۲امکان مدیریت و تحلیل داده های غیرقابل محاسبه؛  -1دارند: 

( برای تنوع بسته توابع )کتابخانه ها -4ظرفیت های مدیریت داده و مدیریت پروژه؛ 

ظرفیت های منحصربه فرد این نرم افزارها در  -۵تصویرسازی، توصیف و مدل سازی شبکه؛ 

   جهت مدل سازی شبکه ها )اعم از مدل های ریاضی، استنباطی و ... (.

 

های ریاضی شبکه عبارتند از: مدل شبکه بدون مقیاس، جهان کوچک، تصادفی و منظم. چهار نوع اصلی مدل -1

دمندند: اوالً، بینشی را نسبت به خصوصیات بنیادین های تجربی سوهای مذکور به سه دلیل برای پژوهشمدل

های تجربی مقایسه توانند با شبکههای خط مشی هستند و میسازند. ثانیاً، مدلهای اجتماعی فراهم میشبکه

توانند به عنوان بخشی از اجزای شوند یا به منظور آزمون نظریه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند. ثالثاً، می

تر عمل کنند. با این همه، شبکه های مدل سازی شده به خودی خود ای پیچیدهسازی های شبکهه شبیهسازند

 igraphدر بسته  شوند.های پویایی شبکه از خاصیت پویایی برخوردار میاند و تنها با قرار گرفتن در مدلمقطعی

کنند و تعدادی الگوریتم ریاضی عمل میهای ریاضی وجود دارد که همگی براساس توابع بسیاری برای تولید مدل

  . (14۷: ۲01۵)الک،  ها نیز به همین جهت استوجه تسمیه این مدل
2- R 

3- igraph 

4- Ucinet 

5- Pajek 
6- Gephi 
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 ۱های شبکه: تعریف عملیاتی شاخص۳جدول

سطح 

 شاخص
 تعریف عملیاتی نام شاخص

 کالن

 شبکه تقسیم بر تعداد پیوندهای ممکن. تعداد پیوندهای موجود در 1تراکم

 تعداد پیوندهای دوسویه تقسیم بر تعداد کل پیوندهای موجود در شبکه. ۲دوسویگی

 3انتقال پذیری
)یعنی سه گره که هر سه تعداد سه تایی هایی که تشکیل مثلث داده اند 

 کل سه تایی های موجود در شبکه.تقسیم بر با یکدیگر در ارتباط اند( 

میانگین فاصله 

 4ژئودزیک

ژئودزیک عبارت است طول کوتاه ترین مسیر )توالی پیوندها( بین هر 

جفت گره. بنابراین، میانگین فاصله ژئودزیک عبارت است از محاسبه 

میانگین طول کوتاه ترین مسرهای بین هر جفت از گره های موجود در 

 شبکه. 

 خرد

 وارد شده به گره از سمت سایر گره ها. تعداد پیوندهای ۵ورودیمرکزیت درجه 

 ندهای خارج شده از گره به سمت سایر گره ها.تعداد پیو 6خروجیمرکزیت درجه 

 ۷مرکزیت بینابینی

تعداد کل کوتاه ترین مسیرهای بین گره الف و گره ج که از گره ب عبور 

ه ج کنند تقسیم بر تعداد کل کوتاه ترین مسیرهای بین گره الف و گرمی

 )صرف نظر از اینکه از گره ب عبور کنند یا نه(.

 ۸مرکزیت مجاورت
معکوس فاصله ژئودزیک یک گره از همه گره های دیگر شبکه )یعنی: یک 

 تقسیم بر مجموع فاصله ژئودزیک یک گره از هر گره دیگر در شبکه(.

 9پیرامون -مرکز  میانی

که و شناسایی گره هایی پیرامون بر داده های شب -برازش یک مدل مرکز 

ه به مرکز یا پیرامون تعلق دارند و بررسی تراکم روابط بین گره های ک

 مرکز یا گره های پیرامون یا گره های مرکز با گره های پیرامون.
 می باشد. 3-۲-3آر نسخه  . کلیه تعاریف برگرفته از راهنمای کاربران تعبیه شده داخل نرم افزار1

 

و  ۸: ۲014ت بیشتر در رابطه با هر یک از این موارد مراجعه شود به: کوالژیک و کاردی، جهت کسب اطالعا -1

 .6-4: ۲01۵الک، 

۲- Reciprocity 

3- Transitivity 

4- Mean Geodesic Distance 

۵- In-Degree Centrality 

6- Out Degree Centrality 

7- Betweenness Centrality 

8- Closeness Centrality 

9- Core-Periphery 
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  (SAOM)1سازی تصادفی کنشگرگرا مدل -۳-۱

( به منظور آزمون فرضیات ۲010و همکارانش ) ۲مدل تصادفی کنشگرا توسط اسنایدرز

دهد که به این سؤال پاسخ می SAOMدر واقع،  3مربوط به شبکه های پویا طراحی شده است.

رود. هدف گیرد یا از بین مییا یک خصیصه در نقطه زمانی معینی شکل می پیوندچرا یک 

(. فرض 1۷9: 1396اصلی این مدل، تبیین تغییرات شبکه در طول زمان است )اسکات، 

SAOM  ها( پیونداین است که تغییرات بعدی در وضعیت شبکه )یعنی شکل گیری یا حذف

: ۲01۵؛ الک، 1۷۸: 1396احتماالً برمبنای وضعیت فعلی شبکه کامل رخ می دهد )اسکات، 

191.)  

سازی که مدل است 4SIENAحاوی مجموعه ابزار  آر در نرم افزار aTestnRSieبسته تابع 

های دادهو صرفاً  6(191: ۲01۵)الک، دهد انجام می SAOMرا براساس  ۵های طولی شبکهداده

(؛ یعنی داده 19۲: ۲01۵؛ الک، 1۸1، ۲1: 1396کند )اسکات، طولی شبکه را پشتیبانی می

از آوری شده باشند. این بسته تابع زمانی در یک شبکه جمع حداقل از دو نقطه هایی که

)تکامل  ۸تکاملیسازی همیا برای مدل شبکه ۷سازی تکاملهای طولی شبکه برای مدلداده

به داده های هر  SAOMدر  (.191: ۲01۵کند )الک، رفتارها استفاده می وها همزمان( شبکه

بین هر دو موج داده یا در واقع، بین هر دو گراف  داده گفته می شود. 9واحد زمانی یک موج

متوالی باید میزان معینی از تغییر وجود داشته باشد، درغیراین صورت مجوز اجرای مدل را 

به ازای هر جفت موج داده صادر  3/0 > 10جکارد این مجوز برحسب مالکنخواهیم داشت. 

 جکارد مالحظه می شود، مقدار شاخص 4ول. همانگونه که در جد(19۸: ۲01۵)همان،  شودمی

 است.  3/0موج داده( باالتر از  ۵دوره زمانی ) 4در هر پنج شبکه و به ازای هر 

 

1- Stochastic Actor-Oriented Modeling 

2- Snijders 

شوند های مقطعی محسوب میآزمون فرضیه در شبکهبرای SAOMگراف تصادفی نسخه بدیل های نماییمدل -3

 (.191، 1۸9: ۲01۵الک، ؛ 1۸1: 1396)اسکات، 
4- Simulation Investigation for Empirical Network Analysis 

5- Longitudinal Network Data 

 استفاده شده است. RSienaTestرین نسخه این بسته؛ یعنی در این پژوهش از جدیدت -6
7- Evolution 

8- Co-Evolution 

9- Wave 

10- Jaccard 
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 (Jaccardمیزان تغییرات انواع شبکه ها در خالل زمان )برحسب شاخص  :4جدول

 دوره زمانی
 شبکه 

 مشاهده شده

 شبکه 

 بدون مقیاس

 شبکه 

 جهان کوچک

شبکه 

 دفیتصا

 شبکه 

 منظم

 33/0 ۵۲/0 44/0 31/0 3۸/0 ۲-1موج 

 ۵6/0 64/0 ۵۲/0 6۲/0 69/0 3-۲موج 

 ۷4/0 ۸0/0 ۷۲/0 6۸/0 ۷۷/0 4-3موج 

 ۸۲/0 ۷9/0 ۷۸/0 91/0 ۸۲/0 ۵-4موج 

پس از اطمینان یافتن از حصول شرط مذکور، به ازای هر نوع ساختار اقدام به تنظیم مدل 

ها، مؤلفه تأثیرات و مؤلفه الگوریتم. این مدل عبارتند از: مؤلفه داده . عناصر اصلیهم تکاملی شد

سطح  SAOMدر عنصر برای اجرای مدل الزامی است. با این توضیح که حضور هر سه 

همکاری های علمی هر متخصص نشان دهنده سطح رفتار اشاعه دانش اوست که با محاسبه 

هر متخصص در شبکه مشاهده کنشگران(  )پیوندها از کنشگر به سمت سایر 1درجه خروجی

، پیوندهای همچنینشده به عنوان یک بعد رفتاری هر متخصص نشان داده شده است. 

SAOM  نخستین عنصر اند.حضور پیوندهای حامل اطالعات شغلینشان دهنده حضور/ عدم ،

 اند:در این پژوهش بر سه قسم داده هاست که

که چگونگی های طولی شبکه استای، دادهر شبکه: منظور از متغی۲ایمتغیر شبکه -۱

متغیر »باشد. به همین دلیل از این متغیر تحت عنوان آن موردسؤال میگیری پیوندهایشکل

موج داده  ۵ای همان شود. در این پژوهش متغیر شبکهنیز یاد می RSienaمدل « وابسته اصلی

 امل اطالعات شغلی است.مربوط به پیوندهای ح گراف هایبه ازای هر شبکه یا 

: کوواریانس ثابت عبارت است از خصیصه ثابتی که در خالل زمان تغییر 3کوواریانس ثابت -۲

 می باشد.« جنسیت»نکند. به عنوان مثال، کوواریانس ثابت این پژوهش 

که با  کوواریانس ثابت، کوواریانس متغیر نوعی خصیصه استعلی رغم :4کوواریانس متغیر -3

های متغیر پژوهش عبارتند از: نوع تخصص و موجودی کند. کوواریانسزمان تغییر می گذشت

کوواریانس متغیر است و به نیز نوعی ۵. عالوه براین، یک متغیر رفتاریعضواطالعات شغلی هر 

 رفتار اشاعه دانش است.شود که در این پژوهش، مثابه متغیری وابسته درنظرگرفته می

 

1- Out-degree 

2- Network Variable 

3- Constant Covariate (coCovar) 
4- Varying Covariate (varCovar) 

5- Behavior Variable 
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ثیرات، مجموعه ای از پارامترهای شبکه ای است که به لحاظ نظری برای منظور از مؤلفه تأ

، مختص مدل 4اثرهای نامبرده شده در جدول اند.مناسب 1آزمون فرضیه یا اکتشاف مدل

است )برای  ۲های ثابت و متغیر برای شبکه یک وجهیکوواریانساکتشافی دارای -تکاملی هم

که (. الزم به توضیح است۲013و همکاران،  3ریپلیه شود به اطالع از نحوه تفسیر هر اثر مراجع

 )های( پژوهش.)های( مورد بررسی برابر بود با تعداد فرضیهداشتیم، تعداد اثراگر فرضیه )هایی( 

آنکه پاسخ به سؤاالت پژوهش به یک یا چند فرضیه از پیش با این وجود، در اینجا بجای 4

م یک مدل اکتشافی مشخص می شود کدام عوامل ساختاری/ تعیین شده محدود شود، با تنظی

اند. در عین رفتاری منشأ تکامل همزمان این دو پدیده )انتشار دانش و اطالعات شغلی( بوده

آزمون  ۵فرضیه وجود دارد که بوسیله اثرهای جدول ۲۷حال به ازای هر یک از پنج شبکه 

 اند. شده

که از این  به ازای هر پنج شبکه برآورد شده ۵ملیتکامدل هم 113در این پژوهش مجموعاً 

مدل برای  ۲۷مدل برای شبکه بدون مقیاس،  1۵مدل برای شبکه مشاهده شده،  ۲0تعداد 

است. در مدل برای شبکه منظم بوده  ۲6مدل برای شبکه تصادفی و  ۲۵کوچک، شبکه جهان

جهان کوچک و منظم، دو مدل های موجود یک مدل به ازای دو شبکه انتها، از اشتراک مدل

رقیب به ازای شبکه تصادفی و یک مدل به ازای دو شبکه بدون مقیاس و مشاهده شده نتیجه 

که چگونگی تکامل همزمان پیوندهای حامل اطالعات شغلی و رفتار اشاعه دانش را گرفته شد 

  در آن ها نشان داد. 

 

1- Model Exploration 

2- One-Mode 

   شده است. تکرار نیز ها ستون آن در ماتریس های ردیف در موجود اسامیی که شبکه ا

3- Ripley 

 هستیم. البته، گاهی اوقات برای آزمون یک فرضیه ساختاری ملزم به بررسی بیش از یک اثر -4

دارای تعداد  -اند که در فصل بعد به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته -ها هر یک از این مدل -۵

 باشند.متفاوتی اثرهای ساختاری و رفتاری می
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 هم تکاملی مدل تنظیمبرای  RSienaمجموعه ای از اثرهای  :۵جدول

تهمتغیر وابس نوع ینوع پویای نوع کوواریانس   نام کامل اثر نام اختصاری اثر 

 تراکم density ساختاری ندارد ایشبکه

 دوسویگی recip ساختاری ندارد ایشبکه

 پذیریانتقال  transTrip ساختاری ندارد ایشبکه

 چرخه های سه تایی cycle3 ساختاری ندارد ایشبکه

 پیوندهای انتقال پذیر transTies ساختاری ندارد یاشبکه

 بینیت between ساختاری ندارد ایشبکه

 تعادل balance ساختاری ندارد ایشبکه

 3 <تعدادکنشگران در فاصله  nbrDist2 ساختاری ندارد ایشبکه

 4 <تعدادکنشگران در فاصله  nbrDist2twice ساختاری ندارد ایشبکه

 شهرت - درجه ورودی inPop ساختاری ندارد ایشبکه

 شهرت - درجه ورودیمربع  inPopSqrt ساختاری ندارد ایشبکه

 شهرت - درجه خروجی outPop ساختاری ندارد ایشبکه

 شهرت - درجه خروجیمربع  outPopSqrt ساختاری ندارد ایشبکه

 فعالیت - درجه ورودی inAct ساختاری ندارد ایشبکه

دندار ایشبکه  فعالیت - درجه خروجی outAct ساختاری 

 1درجهدرون همنشینی درون/ inInAss ساختاری ندارد ایشبکه

 درجه خروجی همنشینی درون/ inOutAss ساختاری ندارد ایشبکه

 درجه ورودی همنشینی برون/ outInAss ساختاری ندارد ایشبکه

 رجه خروجید برون/همنشینی outOutAss ساختاری ندارد ایشبکه

 همسانی sameX ساختاری ثابت/ متغیر ایشبکه

 دیگران altX ساختاری متغیر )رفتاری( ایشبکه

 خود egoX ساختاری متغیر )رفتاری( ایشبکه

 میانگین شباهت avSim رفتاری متغیر رفتاری

 کل شباهت totSim رفتاری متغیر رفتاری

 میانگین دیگران avAlt رفتاری متغیر رفتاری

 درجه ورودی indeg رفتاری متغیر رفتاری

 درجه خروجی outdeg رفتاری متغیر رفتاری

 

1- Assortativity In\ In-Degree 

مقصود این است که تا چه حد گره های دارای درجه ورودی باال گرایش به برقراری ارتباط با گره های دارای  

 درجه خروجی باال دارند.
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 ی پژوهشیافته ها -4

  ۱پژوهشی -جمعیت شناختی، شغلی و علمی خصایص  -4-۱

توان شامل را می -یا در اصطالح شبکه، خصایص اعضا  -های اعضای شبکه دانش ویژگی

پژوهشی دانست. از حیث  -صایص علمی خصایص جمعیت شاختی، خصایص شغلی و خ

عضو( و  ۲۸خصایص جمعیت شناختی تقریباً نیمی از اعضای شبکه مورد بررسی را مردان )

عضو در مقطع دکترا و  ۲۵عضو،  60عضو( تشکیل می دهند. از مجموع  3۲نیمی دیگر را زنان )

نمایی از  6و  ۵باشند. در جداولعضو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می 3۵

  خصایص شغلی اعضا ترسیم شده است.

های شغلی به کسب اطالع از فرصتنزدیک به نیمی از اعضای شبکه دانش برای 

عضو(. در نتیجه، اطالع  ۲9نمایند )خویشاوندان، دوستان، آشنایان و یا همکارانشان مراجعه می

عضو(، مراجعه به  1۷های استخدامی )آگهیهایی نظیر مطالعه جویی بواسطه شیوه

کارفرما عضو( و مراجعه به 10های استخدامی )عضو(، شرکت در آزمون 11کاریابی )مؤسسات

 (.6گیرند )جدولعضو( به ترتیب در مراتب بعدی اهمیت قرار می 9)

 جستجوی اطالعات شغلی انحاء :6جدول

 
مؤسسات 

 کاریابی

مراجعه 

 به کارفرما

خویشاوندان، دوستان، 

 همکارانآشنایان و 

های آزمون

 استخدامی

های آگهی

 استخدامی

 1۷ 10 ۲9 9 11 فراوانی

 60 60 60 60 60 کل

 33/۲۸ 6۷/16 33/4۸ 1۵ 33/1۸ درصد

 100 100 100 100 100 کل

باشند. از بین عضو فاقد شغل می 34عضو شاغل و  ۲6عضو مورد بررسی جمعاً  60از بین 

کار هستند. همچنین از داشته و مجدداً در جستجوی عضو قصد تغییر شغل 1۲عضو شاغل،  ۲6

عضو صرفًا مشغول به تحصیل. بنابراین، از  16کارند و عضو جویای 1۸عضو فاقد شغل،  34بین 

کار عضو جویای 30که قصد تغییر شغل ندارند،  عضو شاغل داریم 14عضو مورد بحث  60میان 

کار صرفاً مشغول تحصیل بوده و به دنبال که عضو فاقد شغل 16)اعم از شاغل و بیکار( و 

 

 در اینجا خصایص اعضای شبکه همکاری علمی صرفًا در موج اول داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. -1
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ماند که ذیل یکی از دو عنوان عضو باقی می 44عضو اخیر، مجموعاً  16نیستند. با صرف نظر از 

شاغل )اعم از شاغل/ شاغل  عضو ۲6از بین گیرند. در مجموع، قرار می« کارجویای»یا « شاغل»

 (. ۷شان دارند )جدولیعضو شغلی مرتبط با رشته تحصیل 1۸کار(، و جویای

 وضعیت اشتغال و ارتباط شغل با رشته تحصیلی :۷جدول

 
 دارندگان وضعیت اشتغال

 کل بیکار کاربیکار و جویای کارشاغل و جویای شاغل شغل مرتبط

 1۸ 60 16 1۸ 1۲ 14 فراوانی

 30 100 6۷/۲6 30 ۲0 33/۲3 درصد

های عضاست. از حیث تعلق به عرصهپژوهشی ا -نمایانگر خصایص علمی  9و  ۸ جداول

عضو در  ۲۵عضو در زمینه روش تحقیق،  ۲6شناسی به ترتیب تخصصی موجود در رشته جامعه

عضو در زمینه  1۵های جامعه شناسی، عضو در زمینه حوزه ۲3زمینه تحلیل داده با نرم افزار، 

های عضو در زمینه زبان 9ها و آماری داده عضو در زمینه تحلیل 9شناسی، های جامعهنظریه

 (. ۸خارجی مهارت دارند )جدول

 هاها و فراوانی آنانواع تخصص :8جدول

 
های حوزه

 شناسیجامعه

های نظریه

 شناسیجامعه

روش 

 تحقیق

تحلیل 

 آماری

 تحلیل

 نرم افزاری

های زبان

 خارجی

 9 ۲۵ 9 ۲6 1۵ ۲3 فراوانی

 60 60 60 60 60 60 کل

 1۵ 6۷/41 1۵ 33/43 ۲۵ 33/3۸ درصد

 100 100 100 100 100 100 کل

پیداست، یکنواختی در رویه اشاعه دانش است. اغلب  ۸نکته ای که به وضوح از جدول

دانشجویان بجای آنکه از شیوه های متنوع برای انتشار دانش استفاده کنند، صرفًا از روش چاپ 

( هر یک حداقل ۲۷) اعضامی از نزدیک به نی عضو 60جویند؛ به طور مثال از کل مقاله بهره می

کارگاه  در برگزاری عضو 10آنکه فقط اند، حالیک مقاله در حوزه تخصصی خود به چاپ رسانده

 عضو ۷کتابی را چاپ نموده یا در دست چاپ دارند و نیز تنها  عضو ۸مشارکت داشته یا فقط 

 اند.دستیار آموزشی بوده
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 پژوهشی -سوابق علمی  :۹جدول

 دستیاری آموزشی برگزاری کارگاه بکتا مقاله 

 ۷ 10 ۸ ۲۷ فراوانی

 60 60 60 60 کل

 6۷/11 6۷/16 33/13 4۵ درصد

 100 100 100 100 کل

که اعضا در داخل یا  استپژوهشی  -های علمی فعالیتهای یاد شده، شامل تمامی فعالیت

که دارای باالترین تعداد اند؛ به عبارت دیگر، اعضایی خارج از شبکه مورد بررسی انجام داده

اند، الزاماً در شبکه دانش مورد بررسی اینگونه نیستند. پس، از اینجا به پژوهشی -سوابق علمی 

علمی  پژوهشی متمرکز خواهیم شد که در نتیجه همکاری -های علمی بعد صرفًا روی فعالیت

 بین اعضا به وقوع پیوسته باشند. 

 های سطح کالن شبکهشاخص -4-۲

، نه تنها تراکم پیوندهای همکاری علمی، بلکه تراکم پیوندهای مربوط به 10ابر جدولبن

دوره بررسی بسیار ضعیف می باشد. در واقع، در شبکه  ۵جستجوی اطالعات شغلی طی هر 

درصد پیوندهای همکاری علمی که امکان شکل  14و حداکثر  6همکاری های علمی حداقل 

، محقق گردیده است. در مورد شبکه جستجوی اطالعات گیری آن ها در شبکه وجود داشته

درصد پیوندهای مراوده اطالعات شغلی به وقوع پیوسته است.  4و حداکثر  ۲شغلی نیز حداقل 

بنابراین، چنانچه بخواهیم انسجام هر دو شبکه را برحسب میزان تراکم شان درنظربگیریم، می 

بولی از انسجام برخوردار ه از سطح قابل قتوانیم نتیجه بگیریم که هیچ یک از این دو شبک

 نیستند.

افزون براین، بررسی وضعیت شاخص دوسویگی در شبکه جستجوی اطالعات شغلی نشان 

می دهد که در خالل زمان تعداد پیوندهای دوسویه یا به عبارتی اطالع رسانی دوطرفه درباره 

قایسه وضعیت شاخص فرصت های شغلی در شبکه به تدریج رو به کاهش می رود. از م

دوسویگی با شاخص تراکم می توان چنین نتیجه گرفت که اندکی افزایش در سطح تراکم 

شبکه ناشی از افزایش پیوندهای دوسویه )اطالع رسانی دوطرفه( نبوده است، بلکه ناشی از این 

 موضوع است که عده ای از اعضای شبکه بیش از سایرین و صرفًا به صورت یک طرفه اطالعات

ر می دهند )الزم به توضیح است دلیل اینکه شاخص شغلی شان را در اختیار دیگران قرا

دوسویگی در مورد شبکه همکاری علمی به ازای تمامی دوره های زمانی برابر با یک است، 
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غیرجهت دار بودن روابط یا به عبارتی ماهیت دوطرفه رابطه همکاری علمی است که سبب می 

   ی دوسویه به کل پیوندها همواره برابر با یک باشد(.شود تا نسبت پیوندها

 شبکهسطح کالن های : وضعیت شاخص۱۰جدول

 انتقال پذیری دوسویگی تراکم دوره زمانی نوع رابطه
میانگین فاصله 

 ژئودزیک

 همکاری علمی

1 06/0 1 ۲6/0 6۸/۲ 

۲ 0۸/0 1 ۲9/0 ۵4/۲ 

3 0۸/0 1 3۲/0 46/۲ 

4 1۲/0 1 33/0 39/۲ 

۵ 14/0 1 33/0 3۲/۲ 

اطالع جویی/ 

اطالع رسانی 

)درباره اطالعات 

 شغلی(

1 0۲/0 ۲4/0 1 0۸/۲ 

۲ 0۲/0 16/0 64/0 0۲/۲ 

3 0۲/0 1۸/0 6۲/0 9۲/1 

4 04/0 14/0 ۵۸/0 ۸6/1 

۵ 04/0 1۲/0 49/0 ۸4/1 

نتایج شاخص انتقال پذیری نشان می دهد که در طی زمان به میزان اندکی بر تعداد 

کاری های علمی در میان همکارانِ همکاران افزوده شده است. به عبارت دیگر، اعضای شبکه هم

ترجیح داده اند عالوه بر همکاری با عده معینی که همواره با آن ها همکاری دارند با همکاران 

این افراد نیز همکاری داشته باشند که این امر به نوبه خود سطح تراکم و در نتیجه انسجام 

را افزایش می دهد. این در حالی است که وضعیت شاخص انتقال پذیری در مورد شبکه  شبکه

جستجوی شغلی بالعکس است؛ بطوریکه میزان انتقال پذیری در آخرین زمان بررسی نصف 

اولین زمان بررسی است. به عبارت دیگر، عده خاصی که اطالعات شغلی خود را در اختیار دیگر 

نی که از آن ها اطالعات دریافت می کنند اطالعات شان را با دیگر اعضا قرار می دهند، کسا

افرادی که از همین عده خاص اطالعات دریافت نموده اند، مراوده و تبادل اطالعات ندارند. حال 

آنکه عدم تبادل اطالعات بین افراد موجب عدم آگاهی از بسیاری از فرصت های شغلی متنوعی 

 وط به آن ها در اختیار برخی اعضا قرار نگرفته باشد.می شود که شاید اطالعات مرب

با این همه، در طول زمان فاصله بین اعضا در هر دو شبکه کاهش یافته است. نتیجه مذکور 

از بررسی وضعیت شاخص میانگین فاصله ژئودزیک به کلیه اعضا در هر دو شبکه برداشت می 

اه ترین مسیر بین هر جفت از اعضا در شود. همانگونه که مالحظه می شود میانگین طول کوت

هر دو شبکه در حال کاهش است که نه تنها سبب افزایش سطح تراکم و انسجام شبکه می 
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 شود، بلکه بر سرعت تبادل اطالعات علمی و شغلی در شبکه نیز می افزاید.           

 های سطح خرد شبکهشاخص -4-۳

از حیث مرکزیت درجه ای )سمت چپ( ، کنشگران کلیدی شبکه همکاری علمی 1در شکل

و مرکزیت بینابینی )سمت راست( نمایش داده شده اند. کنشگرانی که با رنگ زرد مشخص 

شده اند، کنشگران مرکزی )دارای باالترین نمره مرکزیت( و کنشگرانی که با رنگ صورتی 

ه با رنگ مشخص شده اند، کنشگران حاشیه ای )دارای نمره مرکزیت متوسط( و کنشگرانی ک

آبی مشخص شده اند، کنشگران پیرامونی )دارای پایین ترین نمره مرکزیت( می باشند. 

نه تنها از حیث تعداد همکاری های علمی )مرکزیت  9همانگونه که مالحظه می شود کنشگر 

درجه ای(، بلکه از حیث میزان قرارگیری در بین سایر اعضا )مرکزیت بینابینی( و در نتیجه، 

پس ردن زمینه همکاری بین سایرین نیز کنشگری کلیدی در شبکه محسوب می شود. فراهم آو

همانطور که پیش در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند.  ۵۷و  ۵4، ۵۵، کنشگران 9از کنشگر 

از این توضیح داده شد از آنجائیکه روابط در شبکه همکاری علمی از نوع غیرجهت دار است، از 

درجه ورودی برابر با نمره مرکزیت خروجی است. شاخص سطح خرد این رو نمره مرکزیت 

دیگری که در اینجا مورد بحث است، نمرات مرکزیت مجاورت می باشد. محاسبه این شاخص 

را احراز نموده و لذا، هیچ  06/0تا  0۲/0نشان داد که کلیه اعضا نمره مرکزیت مجاورتی بین 

به همه یا اکثر اعضای شبکه بر دیگری برتری ندارد. یک از کنشگران از نظر قابلیت دسترسی به 

عبارت دیگر، از آنجائیکه نمره شاخص مرکزیت مجاورت در بازه صفر تا یک قرار دارد، همه اعضا 

از نظر این شاخص در سطح بسیار ضعیفی قرار دارند که سبب می شود دسترسی شان به دیگر 

مه کنشگران از نظر این شاخص پیرامونی اعضای شبکه بسیار محدود شود. به دلیل اینکه ه

  محسوب می شوند از نمایش آن خودداری شده است.
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ای؛ سمت راست: برحسب گراف همکاری علمی )سمت چپ: برحسب مرکزیت درجه :۱شکل

  مرکزیت بینابینی(

ران کلیدی شبکه جستجوی اطالعات شغلی از حیث مرکزیت درجه ، کنشگ۲در شکل

ورودی و خروجی )سمت چپ( و مرکزیت بینابینی )سمت راست( نمایش داده شده اند. 

همچون شبکه همکاری علمی در اینجا نیز نه تنها از  9همانگونه که مالحظه می شود کنشگر 

یت درجه خروجی( و دریافت مرکزلحاظ میزان اطالع رسانی درباره فرصت های شغلی )

اطالعات مربوط به فرصت های شغلی )مرکزیت درجه ورودی(، بلکه از نظر قرارگیری در بین 

کلیدی محسوب می شود.  یکنشگرمسیرهای اطالع رسانی میان سایرین )مرکزیت بینابینی( 

 دارند. از حیث موارد گفته شده در مراتب بعدی اهمیت قرار ۵و  1، کنشگران 9پس از کنشگر 

شایان ذکر است که در شبکه جستجوی اطالعات شغلی نیز همانند شبکه همکاری علمی 

و لذا در سطح بسیار ضعیفی است.  0۲/0نمرات شاخص مرکزیت مجاورت تمامی اعضا برابر با 

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از اعضا نمی توانند در معرض اطالعات شغلی همه 

ی شبکه قرار گیرند. در این مورد نیز به سبب پیرامونی بودن کلیه کنشگران از یا اکثر اعضا

      لحاظ نمرات شاخص مرکزیت مجاورت گراف مربوطه ترسیم نشده است.
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؛ سمت لی )سمت چپ: برحسب مرکزیت درجه خروجیگراف جستجوی اطالعات شغ: ۲شکل

 راست: برحسب مرکزیت بینابینی(

ز اهمیت است که کنشگران کلیدی نامبرده در هر دو شبکه همکاری اشاره به این نکته حائ

دوره زمانی بررسی ثابت بوده و موقعیت برتر  ۵علمی و جستجوی اطالعات شغلی در خالل 

 خود را در طول زمان حفظ نموده اند.

 های سطح میانی شبکهشاخص -4-4

ون می باشد که پیرام -شاخص سطح میانی محاسبه شده در این پژوهش، شاخص مرکز 

، فهرستی از اسامی 10نشان داده شده است. در جدول 13و  1۲ ،11نتایج آن در قالب جداول

گره ها به تفکیک موقعیت مرکز یا پیرامون در هر دو شبکه همکاری علمی و جستجوی 

و اطالعات شغلی مهیا شده است. همانطور که مشاهده می شود اعضای مرکز در هر دو شبکه 

شبکه جستجوی اطالعات شغلی با کنشگران کلیدی شناسایی شده مطابقت دارند. بویژه در 

مربوط به اولین زمان بررسی است  1۲و  11، 10جداولالزم به ذکر است که نتایج ارائه شده در 

   زمان دیگر نیز صدق می کند.  4که تا حد زیادی در مورد 
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 شبکهپیرامون به تفکیک نوع  -فهرست اعضای مرکز  :۱۱جدول

 شبکه همکاری علمی
 رسانی جویی/ اطالعشبکه اطالع

 های شغلی()درباره فرصت

 اعضای پیرامون اعضای مرکز اعضای پیرامون اعضای مرکز

 های:گره
۵ ۷ ۸ 9 11 1۸ ۲۲ ۲3 

49 ۵4 ۵۵ ۵۷ 

 های:گره
1 ۲ 3 4 6 10 1۲ 13 14 

1۵ 16 1۷ 19 ۲0 ۲1 ۲3 

۲4 ۲۵ ۲6 ۲۷ ۲۸ ۲9 30 

31 3۲ 33 34 3۵ 36 3۷ 

3۸ 39 40 41 4۲ 43 44 

4۵ 46 4۷ 4۸ ۵0 ۵1 ۵۲ 

۵3 ۵6 ۵۸ ۵9 60 

 های:گره
1 ۵ 9 

 های:گره
۲ 3 4 6 ۷ ۸ 10 11 1۲ 13 

14 1۵ 16 1۷ 1۸ 19 ۲0 

۲1 ۲۲ ۲3 ۲4 ۲۵ ۲6 ۲۷ 

۲۸ ۲9 30 31 3۲ 33 34 

3۵ 36 3۷ 3۸ 39 40 41 

4۲ 43 44 4۵ 46 4۷ 4۸ 

49 ۵0 ۵1 ۵۲ ۵3 ۵4 ۵۵ 

۵6 ۵۷ ۵۸ ۵9 60 

، تراکم روابط همکاری علمی بین اعضای مرکز با یکدیگر، بین اعضای پیرامون 1۲ جدولدر 

و پیرامون با یکدیگر نشان داده شده است. پیداست که با یکدیگر و نیز بین اعضای مرکز 

همکاری علمی میان اعضای پیرامونی و همچنین میان اعضای مرکزی و پیرامونی با یکدیگر که 

در شبکه کلی است در سطح بسیار ضعیفی است. این در حالی است که  در اصل، همان تراکم

 درصد است. 36تراکم همکاری های علمی میان اعضای مرکزی شبکه 

 شبکه همکاری علمیدر پیرامون  -مرکز  بین اعضای: تراکم روابط ۱۲جدول

 اعضای پیرامون اعضای مرکز 

 06/0 36/0 اعضای مرکز

 0۲/0 06/0 اعضای پیرامون

نیز تراکم روابط اطالع جویی/ اطالع رسانی درباره فرصت های شغلی بین  13 در جدول

اعضای مرکز با یکدیگر، بین اعضای پیرامون با یکدیگر و همچنین بین اعضای مرکز و پیرامون 

با یکدیگر نشان داده شده است. در این شبکه نیز تراکم روابط اطالع جویی/ اطالع رسانی میان 

ونی و میان اعضای مرکزی و پیرامونی با یکدیگر بسیار ضعیف است. با این وجود، اعضای پیرام

کنشگرانی که از باالترین میزان اطالع رسانی و اطالع جویی درباره فرصت های شغلی 

 ۲1برخورداند ظاهراً بیش از سایرین با یکدیگر تبادل اطالعات شغلی دارند )تراکم روابط برابر با 

 درصد(.
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رسانی )درباره جویی/ اطالعپیرامون در شبکه اطالع -راکم روابط بین اعضای مرکز : ت۱۳جدول

 های شغلی(فرصت

 اعضای پیرامون اعضای مرکز 

 0۲/0 ۲1/0 اعضای مرکز

 01/0 0۲/0 اعضای پیرامون

در ادامه این بحث را پی می گیریم که تا چه حد همکاری علمی بین اعضا در خالل زمان 

های شغلی حداقل برای یکی از طرفین همکاری شده عاتی راجع به فرصتموجب کسب اطال

است؛ یا به عبارتی فرآیند تکامل همزمان روابط همکاری علمی و روابط اطالع جویی/ اطالع 

 رسانی درباره فرصت های شغلی به چه صورت بوده است.

 کنشگرگراتصادفیهای  مدل -4-۵

 انواع ساختارهای همکاری علمی به ازاءاملی هم تک هایموفق ترین مدل  ،14در جدول

پیوندهای همکاری علمی و پیوندهای در هر ساختار که نشان می دهند چرا شده  نمایش داده

 . منتشر سازنده اطالعات شغلی بطور هم زمان تکامل یافته اند

 کوچک و شبکه منظم عوامل هم تکاملی دانش و اطالعات شغلی در جهان -4-۵-۱

ابتدا دانش خود را  و شبکه منظم کوچک(، کنشگران دو شبکه جهان1)مدل 14جدولبنابر 

ای هرگز دانش خود را در اختیار سازند. با این تفاوت که عدهای از همکارانشان منتقل میبه عده

سازند ها که دانش خود را منتشر میاند. آنگذارند، چراکه در شبکه دانش منزویدیگران نمی

گیرند کنند از همکارانشان الگو میبرای آنکه بدانند چه میزان از این دانش را به دیگران منتقل

 -ولو یک نفر باشد  -اگر همکارانشان )میانگین اثر دیگران(؛ بدین معنا که به عنوان مثال، 

ها نیز به عده اندکی از دانش خود را در اختیار عده اندکی از همکاران خود قرار دهند، آن

       سازند )میانگین اثر شباهت(. همکارانشان دانش منتقل می

ه تر دانش بیشتر به سود کنشگران است تا اشاعبا این حال، در این دو شبکه اشاعه وسیع

محدود )شکل خطی رفتار(. دلیل این امر آن است که میزان اطالع رسانی مطلعان در این دو 

شبکه تابع میزان اشاعه دانش طرف مقابلشان است. با این تفسیر حتی اگر مطلع خود دانشی 

دهد کاری نماید همچنان ترجیح میبرای انتشار در شبکه نداشته باشد یا کمتر اقدام به چنین

ها همکاری داشته شغلی تخصصی را در اختیار کسانی بگذارد که پیش از این نیز با آن اطالعات

 و در عین حال اطمینان دارد از تخصص )های( الزم برخوردارند )اثر دیگران(.
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همکاری انواع شبکه  رگرا )مدل های هم تکاملی( برایمدل های تصادفی کنشگ :۱4جدول

 یعلم

 اثر

 4مدل  ۳مدل  ۲مدل  ۱مدل 

 جهان

 کوچک
 تصادفی تصادفی منظم

بدون 

 مقیاس

مشاهد

 شدهه

       ساختاری

 -60/۲1 -3۸/6۷ ۷۵/1۲1 ۲۲/1۲9 49/۵۲ ۲9/49 تراکم

 ۸9/0 ۲4/1 69/0 39/0 -41/0 -16/1 دوسویگی

 1۸/۵1 ۵6/۵3 9۵/۸4 9۸/۸۸ ۵3/۵6 ۲1/۵6 خود

 -۸1/0- 93/0- ۵6/0- ۵۵/0- ۲1/0- 3۵/0 دیگران

     -۲۲/3- 4۸/0 تاییهای سهچرخه

     6۸/3 31/3 پیوندهای انتقال پذیر

 ۵0/1 6۵/1   ۲۲/10 ۸1/13 شهرت - درجه ورودیمربع 

 -۵0/3- 63/3     شهرت - درجه ورودی

 -34/0- ۲1/0     4 >تعداد کنشگران در فاصله 

درجه  با درجه ورودیهمنشینی 

 ورودی
  ۸0/1 1۸/۲   

       رفتاری

 ۵۷/۲ 66/0 ۲3/4 33/0 66/۲- ۵۵/4 شکل خطی

 41/1 ۷۲/0 ۸9/3 1۷/1 ۵۸/۲ ۵6/۲ شکل غیرخطی

    -04/4- 41/1- ۷۲/1۷ میانگین اثر دیگران

    39/19 ۸1/10 33/11۸ میانگین اثر شباهت

 -3۲/49- 1۸/۲     کل اثر شباهت

   -4۵/0    درجه ورودیاثر 

 معناداری  < 0۵/0* 

 

نکته مهم اینجاست که گرایش همکاران به اطالع رسانی به یکدیگر در طول زمان به قدری 

. (پیوندهای انتقال پذیر)اثر  شودرسانی میتوسیع دامنه اطالعیابد که به تدریج موجب قوت می

که بیشترین رسانی به آن دسته از همکارانشدهد پس از اطالعبدین ترتیب، مطلع ترجیح می

، شهرت( - درجه ورودی)اثر مربع  ها داشتهرسانی را به آنهمکاری و در نتیجه اطالع

ترین منابع اطالعاتی ران این افراد قرار دهد. قویاطالعاتش را در گام دوم در اختیار همکا

کوچک و شبکه منظم نیز کسانی هستند که اطالعات شغلی بیشتری را بدین نحو منتقل جهان
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  . تایی(های سه)اثر چرخه نموده باشند

اساسًا، دریافت اطالعات شغلی در دو شبکه در توضیح اثر چرخه های سه تایی باید گفت 

رسانی بستگی دارد. در دو شبکه ارگیری فرد در سلسله مراتب اطالعفوق به محل قر

گیرند این اطالعات را از که در معرض اطالعات شغلی قرار میکوچک و منظم، کنشگرانیجهان

کنند. این سلسله مراتب در نتیجه سلسله مراتب اطالع رسانی محلی خود دریافت می

گیرد. همکاران که در باال توضیح داده شد، شکل میرسانی به همکاران و نیز همکارانِ اطالع

ها که بیشترین میزان اند؛ یعنی آنترین منابع اطالع رسانیرئوس چنین سلسله مراتبی، قوی

سازند. افراد مزبور غالباً اقدام به اطالع رسانی به عده اطالعات شغلی را در شبکه پراکنده می

اند، اما عمده همکارانشان نیز قادر به اطالع رسانی نمایند. اگرچهمعینی از همکارانشان می

شود. با این همه، رفتار اشاعه اند، منتشر میاطالعات از طریق افرادی که در رأس سلسله مراتب

 .                  )شکل غیرخطی رفتار( گرددمندی وافر از اطالعاتدانش اعضا در حدی نیست که سبب بهره

ها رفتار اشاعه دانش در و شبکه منظم نسبت به سایر شبکه کوچکدر اصل، در جهان

طوالنی مدت نیز در بین همه اعضا تقویت نخواهد شد؛ برای مثال این رفتار در بین اکثر اعضای 

که از میان اثرهای موجود در (. با این توضیح66/0شود )شبکه منظم در حد متوسط دنبال می

ها حضور ( پیش فرض بوده و الجرم در تمامی مدلدوسویگی و اثر تراکمدو اثر اول )اثر  1مدل 

 تراکمباشند. با این حال، اثر رفتاری پیش فرض می اثرهایدارند، همانطور که دو اثر اول از 

باشد )ریپلی و همکاران، پارامتر چندان مهمی نیست، چراکه به خودی خود تفسیرپذیر نمی

رسانی گفت اطالعتواندار نیست. بنابراین، نمیدر این مدل معنا دوسویگی(. اثر ۸9: ۲013

اطالعات شغلی داشته است. اثر خود نیز  -مطلعان اثر معناداری بر هم تکاملی دانش  دوسویه

ها آنرسانیکنشگران اثر معناداری روی اطالعمعنادار نیست. در نتیجه، سطح رفتار اشاعه دانش

 ندارد.

 شبکه تصادفیعات شغلی در عوامل هم تکاملی دانش و اطال -4-۵-۲

شود برای شبکه تصادفی دو مدل رقیب ارائه شده مالحظه می 14جدولکه در همانگونه

 اثرهایساختاری و وجوه تمایزشان  اثرهایوجوه اشتراک هر دو مدل،  (.3و  ۲های )مدل

اطالعات شغلی در شبکه تصادفی فرآیندی  -، هم تکاملی دانش ۲رفتاری است. طبق مدل 

ت که در آن مطلعان صرف نظر از درجه اشاعه دانش خود ترجیحاً کسانی را که از درجات اس

ها که بیشتر سازند )اثر دیگران(. در مقابل، آنباالی اشاعه دانش برخوردار نیستند، مطلع نمی

سازند )اثر همنشینی گیرند بیشتر نیز امثال خویش را مطلع میدر معرض اطالعات قرار می
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(. عالوه براین، اعضای شبکه تصادفی از حیث رفتار اشاعه دانش درجه ورودیبا  یدرجه ورود

ها بزرگ باشد یا آن شان هستند )میانگین اثر دیگران(، فارغ از اینکه شبکهمتأثر از شبکه دانش

کوچک )میانگین اثر شباهت(. طبق این مدل، رفتار اشاعه دانش در بین اعضای شبکه تصادفی 

ها ای فرآیند افزایش یافته است )شکل خطی رفتار(؛ بطوریکه نسبت به سایر شبکهنسبت به ابتد

 به مثابه رفتاری افراطی بروز نموده است )شکل غیرخطی رفتار(.

با  درجه ورودی( در عین پذیرش معناداری اثر دیگران و اثر همنشینی 3مدل رقیب )مدل 

 ۲رغم شواهد مدل  ر شبکه تصادفی علینشانگر افزایش سطح رفتار اشاعه دانش د درجه ورودی

حاکی از آن است که سطح رفتار اشاعه دانش از  3نیست )شکل خطی رفتار(. در واقع، مدل 

سوی اکثر اعضای شبکه تصادفی تقویت شده ولی این امر نسبت به رفتار مشابه در بین اعضای 

برخالف  3راین، در مدل ها جنبه افراطی نداشته است )شکل خطی رفتار(. افزون بسایر شبکه

استفاده شده  درجه ورودیبجای ورود میانگین اثر دیگران و میانگین اثر شباهت از اثر  ۲مدل 

دهد کسانی که از ابتدای فرآیند سطوح باالیی از رفتار اشاعه نشان می درجه ورودیاست. اثر 

 3و  ۲مه، در هر دو مدل مانند. با این هدانش را داشتند تا انتها نیز به همین صورت باقی می

 باشند.  و اثر خود معنادار نمی دوسویگیاثر 

مقیاس و بدون شبکهدر شغلیتکاملی دانش و اطالعاتهمعوامل  -4-۵-۳

 شدهمشاهده

در شبکه بدون مقیاس و شبکه مشاهده شده برخالف شبکه های دهد نشان می 14جدول

میزان اشاعه دانش توسط هر یک تعیین پیش گفته تعداد اعضای شبکه دانش هر کنشگر و 

کننده میزان دانشی است که فرد در سطح شبکه منتشر می سازد؛ به عبارت دیگر چنانچه عده 

زیادی از اعضای شبکه دانش فرد در سطح وسیع اقدام به انتشار دانش نموده باشند، فرد نیز به 

ه جالب اینکه در این دو شبکه انتشار گسترده دانش خود ترغیب می شود )کل اثر شباهت(. نکت

و اثر خود در شبکه بدون مقیاس و نیز شبکه مشاهده شده علی رغم همه  دوسویگیاثر 

باشند؛ بدین معنا که اطالع رسانی اعضا در این دو شبکه به صورت های دیگر معنادار میشبکه

نش برخوردارند، ( و کسانی که از درجات باالی اشاعه دادوسویگیشود )اثر متقابل انجام می

 نمایند )اثر خود(. بیشتر اقدام به اطالع رسانی می

عملکرد ضعیف در اشاعه دانش سبب محدودیت در برخورداری از اطالعات نکته دیگر اینکه 

آن معنادار شهرت و مربع  - درجه ورودیشود )اثر دیگران(. در این مدل هر دو اثر شغلی می

که از ابتدا که در این دو شبکه، کسانی به این معناستکه تفسیر هر دو یکی است و است 
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گیرند، در طی زمان نیز نسبت به سایرین بیشتر در معرض اطالع رسانی مطلعان قرار می

کنند. بعالوه، در شبکه بدون مقیاس و شبکه مشاهده شده اثر اطالعات بیشتری دریافت می

معنادار است )اثر تعداد کنشگران در  دریافت اطالعات شغلی بواسطه حداقل دو میانجی نیز

(. به بیان ساده تر، انتقال اطالعات شغلی در این دو شبکه با کمتر از دو واسطه 4فاصله کمتر از 

 شود.به سختی میسر می

اعضای این دو شبکه بیش از هر شبکه دانش دیگری در بلند مدت رفتار اشاعه سرانجام، 

کامالً گفت چنین رفتاریتوانخطی رفتار(؛ بطوریکه می کنند )شکلدانش را در خود تقویت می

 .دارد جنبه افراطی )شکل غیرخطی رفتار(

 همسان گرایی در خصایص -4-6

همگرایی اعضای شبکه دانش مشاهده شده برحسب دو خصیصه جنسیت و نوع  ،3در شکل

که تا چه اعضای شببه عبارتی،  نمایش داده شده است؛( ۵در آخرین موج داده )موج تخصص 

با یکدیگر در ارتباط اند؛ به عنوان مثال، آیا همسانی در  خصایص شان در حد بواسطه شباهت

در این شکل، پیوندها نشان دهنده ارسال/ جنسیت موجب دریافت اطالعات شغلی خواهد شد؟ 

دارند، لزومًا به یکدیگر که جنسیت مشابهی کسانیاند. پر واضح استدریافت اطالعات شغلی

دهند. با این حال، وضعیت همسانی در نوع تخصص متفاوت است. در مورد طالعات شغلی نمیا

که به معنای فاقد تخصص بودن است هر رنگ نشان دهنده ایتخصص، به استثنای رنگ قهوه

دارای تخصص سبز و نیز قرمز تا حد زیادی همگرا  اعضایکه بینیمیک نوع تخصص است. می

 که حامل اطالعات شغلی برای یکدیگرند. اند؛ به این معنیشده

گفته با استفاده مدل هم تکاملی پیش 4همگرایی از حیث جنسیت و تخصص در هر یک از 

مورد بررسی قرار گرفت، اما  -که از جمله اثرهای ساختاری است  -( Same Xاز اثر همسانی )

ب کاسته شدن از اعتبار مدل ها فاقد سطح معناداری الزم و صرفاً موجاز آنجاکه در همه شبکه

 شدند. بودند ناگزیر در مرحله بهبود مدل از مدل نهایی حذف می
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 برحسب جنسیت و تخصص شبکه همکاری علمی مشاهده شدههمگرایی اعضای : ۳شکل

 نیکویی برازش مدل بر شبکه -4-۷

اصلی شاخص  ۵کنشگرگرا بر شبکه های تصادفیاساساً، برای تشخیص نیکویی برازش مدل

درجه ، نیکویی برازش توزیع درجه ورودیوجود دارد که عبارتند از: نیکویی برازش توزیع 

های شبکه و ، نیکویی برازش توزیع سطوح رفتاری، نیکویی برازش توزیع ژئودسیکخروجی

ها چگونه بوسیله این شاخص سؤال اینجاست کههای شبکه. گاننیکویی برازش توزیع سه

 یک مدل در پیش بینی رفتار اعضای شبکه مناسب است.  توان پی برد کهمی

کند؛ مثالً، در مورد نیکویی بطورکلی، مدل به ازای هر شاخص مقادیر الزم را پیش بینی می

اعضای شبکه مورد بررسی بین صفر تا  درجه ورودیکنیم اگر فرض درجه ورودیبرازش توزیع 

با درجه صفر، یک، دو، سه،  عضوچه تعداد  کند که در شبکهبینی میاست، آنگاه مدل پیش 10

ها نیز به همین صورت است؛ مثالً، در بینی مدل در مورد سایر شاخص... ، ده داریم. رویه پیش

در سطح اشاعه  اعضاگوید چه تعداد از مورد نیکویی برازش توزیع سطوح رفتاری مدل به ما می

ستند. سپس، مقادیر ارائه شده بوسیله مدل دانش بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم یا بسیار کم ه

کنیم. چنانچه که تحت عنوان حدود فاصله اطمینان در اختیار داریم، مقایسه میرا با مقادیری

حدود فاصله اطمینان قرار گیرند )یا برابر با حدود  یانمهر یک از مقادیر برآورد شده مدل 

مدل در مورد آن مقادیر صحیح بوده است.  بینیکه پیشفاصله اطمینان باشند(، بدین معناست

های مدل صحیح بوده باشد، مدل با واقعیت مطابقت که تمام یا اکثر پیش بینیدر صورتی

های در ادامه، با استفاده از شاخصها(. )نسبی( خواهد داشت )نیکویی برازش مدل بر داده

 .شودیمتکاملی پرداخته مهای هنیکویی برازش به توضیح میزان مناسب بودن هر یک از مدل
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 کوچک و منظمبر دو شبکه جهان ۱نیکویی برازش مدل  -4-۷-۱

کوچک و حدود دو سوم شبکه جهان درجه ورودینیمی از مقادیر  1، مدل 1۵جدولطبق 

که کرده است. این در حالی استشبکه منظم را به درستی پیش بینی درجه ورودیاز مقادیر 

در هر دو شبکه تقریباً به یک اندازه خوب  درجه خروجید توزیع در مور 1پیش بینی مدل 

کوچک است؛ بطوریکه تا پیش بین بسیار خوبی برای توزیع رفتاری جهان 1است. اگرچه مدل 

بینی توزیع رفتاری شبکه باشد، ولی در پیشبینی میانه توزیع میحد بسیار زیادی قادر به پیش

قاعدتًا باید برازش بیشتری بر  1رسد مدل به نظر میمنظم بسیار ضعیف است. بنابراین، 

در مورد  1بینی مدل کوچک داشته باشد تا شبکه منظم. با این همه، پیشهای جهانداده

درباره انواع  1های هر دو شبکه بسیار ضعیف است. از طرفی، پیش بینی مدل ژئودسیک

در مورد شبکه منظم تنها نیمی از  اماکوچک تقریباً صحیح است، های موجود در جهانگانسه

  کند.می پیش بینی درستها را آن

 . نیکویی برازش مدل ها بر انواع شبکه۱۵جدول

 توزیع
 تعداد 

 پیش بینی

 4مدل ۳مدل ۲مدل ۱مدل

جهان 

 کوچک
 تصادفی تصادفی منظم

بدون 

 مقیاس

مشاهده 

 شده

درجه 

 ورودی

 ۵ ۵ 4 3 ۷ 4 صحیح

 ۸ ۵ ۷ ۷ 11 ۸ کل

درجه 

 وجیخر

 16 10 16 1۵ 6 ۷ صحیح

 30 16 30 30 10 11 کل

 ژئودسیک
 ۲ 3 ۲ 3 1 1 صحیح

 ۵ ۵ 6 6 6 6 کل

 سه گانی
 13 13 11 11 ۷ 13 صحیح

 16 16 16 16 16 16 کل

 رفتاری
 3 3 3 3 0 3 صحیح

 3 3 3 3 3 3 کل

 بر شبکه تصادفی  ۳و  ۲های رقیب نیکویی برازش مدل -4-۷-۲

شبکه تصادفی  درجه ورودیدرباره توزیع  3و  ۲های ، پیش بینی مدل1۵جدولبراساس 

را به  درجه ورودیتقریباً به یک اندازه خوب است، چراکه هر دو مدل حدوداً نیمی از مقادیر 

اند. افزون براین، مقادیر پیش بینی شده توزیع رفتاری در هر دو کردهدرستی پیش بینی
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های شبکه ن وجود، هر دو مدل در پیش بینی توزیع ژئودسیکباشد. با ایکامالً صحیح میمدل

فقط دو پیش  3دارای سه پیش بینی صحیح و مدل  ۲تصادفی چندان قوی نیستند، زیرا مدل 

در پیش بینی توزیع  3و  ۲های که عملکرد مدلبینی صحیح داشته است. این در حالی است

د زیادی یکسان است و در مورد هر دو های شبکه تصادفی تا حگانو توزیع سه درجه خروجی

که مقادیر پیش بینی شده اند. با این توضیحشاخص نیمی از مقادیر به درستی پیش بینی شده

از حیث  3و  ۲های کامالً یکسان است. در نتیجه، ظاهراً بین مدلها در هر دو مدلگانتوزیع سه

شود و هر دو اوت چندانی دیده نمیای و رفتاری شبکه تصادفی تفهای درجهبینی توزیعپیش

 تقریباً به یک اندازه کارآمدند. 

 بر دو شبکه بدون مقیاس و مشاهده شده 4نیکویی برازش مدل  -4-۷-۳

شبکه بدون مقیاس و بیش از  درجه ورودیتمامی مقادیر توزیع  4، مدل 1۵جدولبنابر 

ستی پیش بینی نموده است. شبکه مشاهده شده را به در درجه ورودینیمی از مقادیر توزیع 

همچنین، پیش بینی مدل مذکور در مورد مقادیر توزیع رفتاری هر دو شبکه کامالً صحیح و 

قادر به پیش بینی حدود نیمی از مقادیر توزیع  4مطابق با میانه توزیع هاست. با این حال، مدل 

یع ژئودسیک در ژئودسیک در شبکه بدون مقیاس و تنها دو پیش بینی صحیح از مقادیر توز

شبکه  درجه خروجیتقریباً دو سوم از مقادیر توزیع  4شبکه مشاهده شده است. از طرفی، مدل 

شبکه مشاهده شده را به درستی پیش  درجه خروجیبدون مقیاس و نیمی از مقادیر توزیع 

ر ها در هگاندر رابطه با توزیع سه 4های صحیح مدل بینی نموده است. از طرفی ، پیش بینی

های شده به یک اندازه است. در مجموع، اگرچه پیش بینیدو شبکه بدون مقیاس و مشاهده

در مورد هر دو شبکه بدون مقیاس و مشاهده شده به یک اندازه خوب است، اما با قدری  4مدل 

ای شبکه بدون مقیاس های درجهدر پیش بینی توزیع 4توان گفت عملکرد مدل مسامحه می

 رسد.        نظر میاندکی بهتر به 

 گیریبحث و نتیجه -۵

 می شدندکه سبب بود مجموعه عوامل ساختاری و رفتاری  هدف اصلی پژوهش، شناسایی

از اطالعات شغلی بهره مند  با انتشار دانش متعاقباً هر نوع شبکه همکاری علمیتا اعضای 

منظم تا حد زیادی  عوامل مذکور در جهان کوچک و شبکه یافته های پژوهش،بنابر گردند. 

در مشابه یکدیگر و در شبکه بدون مقیاس و شبکه مشاهده نیز مشابه یکدیگرند. حال آنکه 

ها که در ادامه، به مرور اجمالی آن ذکر شد عامل مستقلمجموعه دو شبکه تصادفی  مورد
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 .پرداخته خواهد شد

به همکاران فعال  بطورکلی، گرایش مطلعان در جهان کوچک و شبکه منظم بر اطالع رسانی

و نیز اطالع رسانی ( 1393که مؤید یافته های پژوهش احمدی ))پرکار از حیث اشاعه دانش( 

به همکارانِ همکاران است. معموالً گرایش اخیر به تشکیل سلسله مراتب های اطالع رسانی 

 محلی منتهی می شود. در چنین شرایطی، همکاران کسانی که در رأس این سلسله مراتب ها

قرار دارند، چنانچه در زمره همکاران بالفصل و همچنین قدیمی تر وی باشند از ظرفیت های 

اطالعاتی او بیشتر منتفع خواهند شد تا کسانی که همکاران درجه دو یا جدید محسوب می 

روابطی که در جریان همکاری های علمی بین دانشجویان در مجموع، شوند )عوامل ساختاری(. 

به همکاران درجه یک درباره فرصت های شغلی اطالع رسانی ر نهایت، منجربه شکل گرفته و د

همسو با یافته های پژوهش اعظم آزاه و دهقان دهنوی می شود درجه دو دانشگاهی نیز و 

. توفیق در دریافت اطالعات شغلی بواسطه روابط غیررسمی دانشگاهی است( مبنی بر 13۸۸)

ن به تأسی از همکارانشان تصمیم می گیرند تا چه حد اعضای این دو ساختار با گذشت زما

تخصص شان را به اشتراک بگذارند. البته، کم یا زیاد بودن تعداد همکاران اثری روی تصمیم 

گیری ندارد. بهرحال، از آنجائیکه رفتار به اشتراک گذاری دانش در سطح شبکه تقویت نمی 

اک گذاری دانش در سطحی متعادل است شود نتیجه ای که در نهایت حاصل می شود به اشتر

 )عوامل رفتاری(.

وضعیت شبکه های بدون مقیاس و مشاهده شده قدری با دو شبکه قبل تفاوت دارد. در 

شبکه بدون مقیاس و شبکه مشاهده شده کسانی که عملکردشان از حیث اشاعه دانش قوی تر 

که خود نیز بیشتر اقدام به انتشار است نه تنها از اطالعات شغلی بیشتری برخوردار می شوند، بل

اطالعات شغلی می ورزند. مزیت اطالع رسانی در دو شبکه مذکور این است که اطالع رسان 

خود متقابالً اطالعاتی دریافت می کند. با این حال، در این دو شبکه نیز همچون دو شبکه قبل 

ز نسبت به سایرین بیشتر کسانی که از ابتدا در معرض اطالعات قرار دارند در طی زمان نی

اطالعات دریافت می نمایند. پیش از این در باب ویژگی های شبکه بدون مقیاس اشاره شد که 

این شبکه عملکرد ضعیفی در کاهش تعداد واسطه ها دارد. اکنون می بینیم یکی از عوامل 

. (۲001؛ لین، 19۸3گرانووتر، ) دریافت اطالعات شغلی در این شبکه حضور واسطه هاست

میانجی در شبکه بدون  ۲برپایه نتایج به دست آمده، اثر دسترسی به اطالعات شغلی بواسطه 

در اصل، علت حضور مقیاس و همچنین شبکه مشاهده شده معنادار است )عوامل ساختاری(. 

واسطه ها در شبکه بدون مقیاس و شبکه های مشابه آن به ویژگی این نوع شبکه برمی گردد. 

در تعریف شبکه بدون مقیاس گفته شد، عده کثیری از اعضای چنین شبکه ای  همانگونه که
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دارای تماس های اجتماعی اندکی هستند. بنابراین، چنانچه بخواهند در معرض اطالعات شغلی 

مطلعان قرار گیرند باید از بین تماس های اندکشان بواسطه تماس هایی که دارای پیوندهایی 

، اگرچه در این دو شبکه د را به ایشان مرتبط سازند. بهرحالبا مطلعان شبکه هستند، خو

همانند دو شبکه قبل رفتار اشاعه دانش افراد تحت تأثیر رفتار اشاعه دانش اعضای شبکه 

شخصی شان است، ولی برخالف دو شبکه قبل میزان این تأثیرپذیری بستگی به تعداد اعضای 

ن مقیاس و شبکه مشاهده شده به قدری رفتار شبکه شخصی هر فرد دارد. در نهایت، شبکه بدو

که به صورت یک رفتار کاماًل افراطی به اشتراک گذاری دانش را در اعضای خود تقویت نموده

  نماید )عوامل رفتاری(.بروز می

سرانجام، در شبکه تصادفی دریافت اطالعات شغلی تابع درجه اشاعه دانش است، فارغ از 

که بیشتر در ای از اشاعه دانش باشد. افزون براین، مطلعانیدرجهاینکه مطلع خود دارای چه 

معرض اطالعات قرار دارند، غالباً یکدیگر را مطلع می سازند )عوامل ساختاری(. افزون براین، در 

شبکه تصادفی رفتار اشاعه دانش هر فرد فارغ از اندازه شبکه دانش وی متأثر از رفتار شبکه 

ز ابتدا در زمینه انتشار تخصص خود در شبکه به فعالیت می پردازند، دانش اوست و کسانی که ا

معموالً در بلندمدت نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. )عوامل رفتاری(. نکته ای که 

در اینجا وجود دارد این است که برخی یافته ها مؤید افراطی بودن رفتار اشاعه دانش در شبکه 

ر خالف آن را تأیید می کنند، در عین حال هر دو یافته مؤید ارتقاء تصادفی اند و برخی دیگ

سطح اشاعه دانش در شبکه اند. از این رو، اگرچه نمی توان با قطعیت گفت رفتار به اشتراک 

گذاری دانش در میان اعضای شبکه تصادفی جنبه افراطی یافته است، ولی می توان بر تقویت 

؛ 19۸3گرایی )گرانووتر، همسانگذاشت. سرانجام، شبکه صحه تدریجی این رفتار در بین اعضای

عاملی بود که تأثیرش در این ( تنها ۲011؛ فردکین و جانسن، ۲00۵؛ برت، 199۸فردکین، 

مهم ترین دلیل این امر را می توان در گرایش مطلعان به تخصص گرایی مشاهده نشد.  پژوهش

طلعان ترجیح می دهند اطالعات شغلی دانست؛ به عبارت دیگر همانطور که گفته شد م

تخصصی خود را در اختیار صاحبان تخصص های مربوطه قرار دهند و نه صرفًا کسانی که 

  جنست یا تخصص مشابه با آن ها را دارند.

به شبکه های دانش موجود بویژه « مطلع یابی»پیشنهاد پژوهش حاضر، افزودن کارکرد 

اشتراک دانش )پاد( دانشگاه فردوسی( است. در اینجا شبکه شبکه های دانشگاهی )مانند: پایگاه 

موجود ضمن ثبت، طبقه بندی و بروزرسانی تخصص )های( اعضا و ایجاد امکان استفاده دیگر 

اعضای شبکه از این تخصص ها بهنگام ضرورت، الزم است از کارکرد حمایتی نیز برخوردار 

ات شغلی مهارت محور خود را در سیستم باشد؛ بدین معنا که از اعضا درخواست شود اطالع
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افزایی شبکه داشته و در که فرد در دانش ثبت نمایند. سپس، سیستم متناسب با سهمی 

هایی که از فرد در سیستم ثبت شده به صورت صورت تطابق اطالعات شغلی موجود با مهارت

این میزان چگونه تعیین می اما دهد. خودکار میزانی از اطالعات شغلی را در اختیار فرد قرار می

شود؟ یک راه این است که بوسیله سیستم شبکه دانش افراد را نمایش داد. بنابراین، همکاری 

های هر فرد با سایر اعضا مشخص خواهد شد. آنگاه هر میزان از اشاعه دانش در سطح شبکه را 

نفر به  ۸انتقال دانش به متناسب با کسب اطالعات از تعداد مشخصی از همکاران قرار داد؛ مثالً، 

نفر از همکاران درجه یک فرد خواهد  4معنای امکان مشاهده اطالعات شغلی ثبت شده توسط 

همکار درجه یک نداشته باشد، آنگاه سیستم به صورت خودکار  4بود. ممکن است فردی 

ر اطالعات شغلی ثبت شده توسط همکاران درجه دو را نشان می دهد. در این صورت، هر چقد

تواند از اطالعات شغلی ثبت شده تر بپردازد، میفرد متخصص به اشاعه دانش در سطح گسترده

البته، اختصاص مشوق هایی توسط دورترین اعضای شبکه نسبت به خودش نیز آگاه گردد. 

 گذارند نیز ضرورت دارد.برای کسانی که اطالعات شغلی خود را به اشتراک می

 منابع

 ( 1393احمدی. سیروس)شناسی و آموختگان جامعه. بررسی وضعیت اشتغال دانش

 .1-۲3(، 1) 3، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه عوامل مرتبط با آن.

 ( 1396اسکات، جان .)ترجمه محسن نوغانی دخت بهمنی و تحلیل شبکه اجتماعی .

 (. ۲013مهسا صادقی نژاد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. )سال اصلی اثر چاپ شده 

 (. اشتغال دانشجویان: رابطه بین 13۸۸) ، آزادهاعظم آزاده، منصوره و دهقان دهنوی

 .۵-3۲(، 63) 16، مسائل اجتماعی ایران شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی.

 ( تغییر تعریف بیکاری و تأث13۸۷جوادی، مریم و هرندی، فاطمه .) یر آن بر میزان

 . 6۵-۷9(، 33) 9، پژوهشی رفاه اجتماعی -ی فصلنامه علم بیکاری منتشر شده.

 فصلنامه علوم اجتماعی (. تحلیل شبکه در جامعه شناسی. 13۷3) چلبی، مسعود
 .9-4۸(: 6و  ۵)3، )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 ( شبکه های هم تألیفی در مقاالت ایرانی رشته 1390حریری، نجال و نیکزاد، مهسا .)

بین سال  ISIوان شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه های کتابداری و اطالع رسانی، ر

پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  -فصلنامه علمی  .۲009تا  ۲000های 
 .۸44-۸۲۵(، 4) ۲6، ایران

 و نظارت  یزیرمعاونت برنامه .کاریروی ن آمارگیرییج نتا(. 1390) یرانمرکز آمار ا
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 .یرانمرکز آمار ا یراهبرد

 و نظارت  یزیرمعاونت برنامه .کاریروی ن آمارگیرییج نتا(. 1391) یرانر امرکز آما

 .یرانمرکز آمار ا یراهبرد

 و نظارت  یزیرمعاونت برنامه .کاریروی ن آمارگیرییج نتا(. 139۲) یرانمرکز آمار ا

 .یرانمرکز آمار ا یراهبرد

 و نظارت  یزیرنت برنامهمعاو .کاریروی ن آمارگیرییج نتا(. 1393) یرانمرکز آمار ا

 .یرانمرکز آمار ا یراهبرد

 و نظارت  یزیرمعاونت برنامه .کاریروی ن آمارگیرییج نتا(. 1394) یرانمرکز آمار ا

 .یرانمرکز آمار ا یراهبرد
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