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اطالعاتی را نیز به دنبال دارد.

واژههای کلیدی :تولیدات علمی ،اعضای هیأتعلمی ،دانشگاههای دولتی ایران ،شبکههای اجتماعی-علمیResearchGate ،

 1استادیار گروه علم اطالعات ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 2کارشناس ارشد علم اطالعات ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه علم اطالعات ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 21:48 IRST on Wednesday November 25th 2020

تولیدات علمی اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههای

تولیــدات علمی اعضــای هیأ تعلمی ...

مقدمه

سنجشهای مبتنی بر فعالیتهای رسانه یا شبکههای اجتماعی است .این

پژوهشگران از روش تحلیل استنادی استفاده میشود .مطالعات استنادی

تعداد کاربران استفاده شوند؛ چرا که امروزه با افزایش حجم متون علمی

بر این رویکرد استوارند که تولیدات علمی مهم و تاثیرگذار در شکلگیری

و لزوم روزآمدسازی پژوهشگران در حوزههای تخصصیشان ،تمایل

ایدهها و پژوهشهای دیگر بیشتر مورد استفاده و استناد قرارمیگیرند.

پژوهشگران به استفاده از رسانههای اجتماعی مردمگرا که امکان طبقهبندی

اگرچه شاخصهای مبتنی بر استناد از جمله مقبولترین و مهمترین

و تفسیر و به اشتراکگذاری را فراهم میکنند ،بیشتر شده است(.)2

شاخصها جهت بررسی عملکرد و اثرگذاری علمی محسوب میشوند ،اما

شبکههای اجتماعی پیوسته بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای

همواره ایراداتی نیز به این شاخصها مطرح بوده است .دادههای حاصل از

جدید با قابلیتها و امکانات خود بر جنبههای مختلف فعالیتهای علمی

مطالعات استنادی ،وابستگی زیادی به زمان داشته و مدت زمان زیادی الزم

افراد موثر است .این شبکهها نه تنها ارتباط بین اعضا را امکانپذیر میسازد

است تا یک اثر علمی ،مورد مطالعه و استناد قرار گرفته ،مقاله استنادکننده

بلکه با از بین بردن محدودیتهای زمانی و مکانی ،دسترسپذیری و

منتشر شود و در پایگاههای استنادی نمایه گردد تا بتوان استنادهای آن اثر

تعامل منابع دانش را نیز سهولت میبخشد .این شبکهها به دلیل تکثر و

را بررسی کرد .از سوی دیگر ،در این مطالعات وزن و زمینهی استنادها

تنوع محتوایی و قابلیتهای متعدد نرمافزاری و اینترنتی با استقبال وسیعی

مورد بررسی قرارنگرفته و نمیتوان از انگیزههای استناد آگاه شد .انجام

توسط کاربران مواجه شدهاند .گرچه اکثر قریب به اتفاق این شبکهها به

اینگونه مطالعات نیازمند دسترسی به پایگاههای استنادی گرانقیمت مانند

دلیل اهداف تفریحی و سرگرمی مورد استفاده قرار میگیرند ،اما جنبههای

پایگاههای«تامسون رویترز» و « »Scopusاست و استنادهای دریافتی از

دیگری از کارکردهای این شبکهها در حال حاضر بسیار پررنگ شدهاند.

سوی منابعی که در این پایگاهها نمایه نمیشوند نیز در نظر گرفته نمیشود.

در این میان برخی از شبکهها جنبهی اختصاصی یافته و برای اهداف

امکان دستکاری در این دادهها از طریق رفتارهای استنادی نادرست وجود

معینی ایجاد شدهاند ،نظیر ResearchGate :و آکادمیا که به منظور به

دارد .همچنین ،تاکید دادههای موجود در پایگاههای استنادی ،بیشتر

اشتراکگذاری و همکاریهای علمی پا به عرصهی ظهور گذاشتندPonte .

بر مقالههای منتشر شده در مجلهها ،مقالههای ارایه شده در همایشها

و  Simonبیان کردند که یک سوم متخصصان از شبکههای اجتماعی

و کتابهاست و امکان بررسی اثرگذاری برخی دیگر از انواع مدارک

تخصصی استفاده میکنند؛ بنابراین رشد گرایش متخصصان به این شبکهها

علمی با این روش وجود ندارد .این درحالی است که امروزه پژوهشگران

ملموس است (.)3

میتوانند نتایج پژوهشهای خود را در قالبهای گوناگون از طریق

برای ارزیابی رسانهها یا شبکههای اجتماعی ،از روشهای سنجش

وبسایت شخصی یا سازمانی ،گروههای بحث و سپردنگاههای موضوعی

تاثیری استفاده میشود که در مفهوم«آلتمتریکس» خالصه شدهاند .اصل

( )Subject repositoriesو سازمانی در فضای مجازی منتشر کنند(.)1

آلتمتریکس که برای توصیف سنجشهای جایگزین(جایگزین تحلیل

گسترش وب و ظهور روشهای نوین ارتباط و اشاعهی پژوهش

استنادی) مبتنی بر رسانههای اجتماعی بهکار رفته در دههی نود با وبسنجی

مانند آرشیوهای دسترسی باز و مجالت برخط و ابزارهای رسانههای

بهوجود آمد؛ از کاربرد روشهای کتابسنجی برای سایتهای آنالین،

اجتماعی ،متخصصان علمسنجی و سیاستگذاران را به این فکر انداخت

مشتق شده و بهعنوان خلق و مطالعهی شاخصهای جدید برای تحلیل

که مقیاسهای گوناگون واقعگرایانهای از تاثیر پژوهشی ایجاد کنند.

فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی و علمی بر مبنای وب  2و شبکههای

بدینترتیب روشهای جدیدی از سنجشهای وب مبنا ،شکل گرفت که

اجتماعی تعریف شده است(.)2

تصویرگستردهتری از تاثیر علمی را ارایه میکند .جدیدترین این روشها،
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امروزه در حوزهی علمسنجی برای بررسی اثرگذاری علمی

شبکهها این توانایی را دارند که برای سنجش تاثیر علمی بر مبنای شمارش

عباس دوالنی و همکاران

صورت گرفته است هر چند زمینه این پژوهش چندی نیست که دست مایه

فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجلههای علم اطالعات و کتابداری در Scopus

کار پژوهشگران شده است ولی میتوان به تعدادی از پژوهشهای مرتبط

پرداخت .نتایج نشان داد که مجلهی Journl of Information Science

اشاره نمود.

بیشترین میزان حضور در رسانههای اجتماعی(پوشش  )%100و مجلهی

پرتولید ایرانی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateو پایگاه

را داشته است .نتایج آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن وجود رابطهی آماری

استنادی  Scopusبا روش آلتمتریکس پرداخت .یافتهها نشان داد که

معنادار و مثبت میان شاخصهای فعالیت آلتمتریک(پوشش آلتمتریک و

بیشترین میزان حضور و فعالیت مربوط به گروه فنی و مهندسی میباشد و

توجه آلتمتریک) ،کیفیت مجلهها (،)SJR: Scientific Journal Rankingss

گروه علوم انسانی نیز کمترین میزان حضور و فعالیت در شبکهی اجتماعی

( Citescore ،(Snip: Source Normalized Impact per Paperو

 ResearchGateرا به خود اختصاص داده است .همچنین همبستگی مثبت

میانگین استنادی) را نشان داد(.)7

و قوی بین شاخصهای منتخب از پایگاه استنادی  Scopusو شاخصهای

اصنافی در مقالهی خود به تاملی بر میزان حضور اعضای

آلتمتریکس شبکهی  ResearchGateوجود داشت( .)4اصنافی و همکاران

هیأتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکهی اجتماعی ResearchGate

در مقالهی خود به بررسی حضور پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی،

پرداخت .یافتهها نشان دادند که رشتههای شیمی ،لیزر و پالسما و فیزیک

آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکهی اجتماعی-علمی ResearchGate

بیشترین میزان حضور را در شبکه علمی  ResearchGateداشتهاند و

پرداختند .نتایج نشان داد که اکثر پژوهشگران سه دانشگاه مهم و عمدهی

رشتههای علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در شبکهی ResearchGate

شهر اهواز ،یعنی علوم پزشکی جندی شاپور ،شهید چمران و آزاد ،در

فعالیت جدی ندارند( .)8رمضانی و همکاران پژوهشی با عنوان«ارزیابی

شبکهی  ResearchGateحضور فعال دارند و آثار خود را با سایر محققان

شاخصهای آلتمتریکس دانشگاههای علوم پزشکی ایران در شبکههای

به اشتراک میگذارند .همچنین پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و

اجتماعی علمی  ResearchGateو آکادمیا» انجام دادند .نتایج نشان داد

تحقیقات اهواز ،بیشترین میزان حضور و فعالیت را در شبکهی اجتماعی-

که رتبهبندی دانشگاهها بر اساس  h-indexبا میزان حضور آنها و تعداد

علمی  ResearchGateداشتهاند( .)5یعقوبی مالل و همکاران در مقالهی

اعضا در شبکههای اجتماعی علمی  ResearchGateو آکادمیا رابطهی

خود به بررسی تعامل و انگیزههای اطالعاتی دانشمندان در شبکهی

معناداری دارد .عالوه بر این از لحاظ آماری رابطهی معنیداری بین

حرفهای  ResearchGateپرداختند .یافتهها نشان داد که مهمترین ویژگی

شاخصهای آلتمتریکس دانشگاههای علوم پزشکی در شبکههای اجتماعی

شبکهی  ،ResearchGateامکان برقراری ارتباط و تعامل در سطح ملی

 ResearchGateو آکادمیا با میزان استناد و  h-indexمشاهده شد(.)9

و بینالمللی و امکان انتشار سریع فعالیتهای علمی بدون نیاز به داوری

منصور کیائی و همکاران در مقاله خود به ارزیابی میزان اشاعهی مقاالت

است .هدف محققان در استفاده از شبکه  ،ResearchGateاشاعه و نمایش

علمی پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی جهان در شبکههای

بهتر و بیشتر فعالیتهای علمیشان است .همچنین کاربران ایرانی به دلیل

اجتماعی پرداختند .نتایج نشان داد که میزان نرخ رشد ساالنهی اشاعهی

مشکالت دسترسی به پایگاههای اطالعاتی از این شبکهی بهطور قابل

مقاالت علمی در شبکههای اجتماعی در بازهی زمانی  2005تا اواسط

توجهی برای دسترسی به منابع اطالعاتی استفاده میکنند .همچنین محققان

 32 ،2016درصد بوده که بیشترین میزان اشاعه مربوط به شبکه اجتماعی

رشتهی فیزیک پزشکی ،در اکثر شاخصهای مورد مطالعه نسبت به سایر

 ResearchGateبه مقدار  78درصد و بیشترین فراوانی حوزههای

رشتهها ،تعامل بیشتری در شبکهی  ResearchGateدارند که مؤید برتری

موضوعی اشاعه یافته در شبکههای اجتماعی کتابداری و اطالع رسانی،

حوزهی علوم پایه است(.)6

بازیابی اطالعات و کتابسنجی است(.)10

عرفانمنش در مقالهی خود به بررسی رابطهی میان شاخصهای
55

 Kimو همکاران در پژوهشی به بررسی آلتمتریکس  100مقالهی
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سلیمی در پایاننامهی خود به بررسی میزان حضور پژوهشگران

 D-Lib Magazineمیانگین نمرهی آلتمتریک  17/9بیشترین میزان توجه

تولیــدات علمی اعضــای هیأ تعلمی ...

به اشتراکگذاری مقالهها در شبکههای اجتماعی تا حد زیادی بر میزان

تخصصی که به سنجش مدارک مجالت پژوهشی بپردازند ،پی برد(.)15

استناد و خواندهشدن توسط محققان دیگر را افزایش میدهد .همچنین

محمدی و  Thelwallبه بررسی رابطهی معنادار میان تعداد خوانندگان

آنان دریافتند که شاخصهای آلتمتریکس میتواند مکمل معیارهای سنتی

مقالهها در  Mendeleyو تعداد استنادهای دریافتی در پایگاههای استنادی

در ارزشگذاری تولیدات علمی باشد( .)11در پژوهشی دیگر  Sheejaو

پرداختند .نتایج نشان داد که شبکهی اجتماعی  Mendeleyمیتواند برای

 Mathewبه بررسی فعالیتهای اعضای علمی دانشگاههای هند در رشتهی

کمک به انتقال دانش بین رشتههای مختلف و در نهایت دریافت استنادهای

معماری دریایی در شبکهی  اجتماعی علمی  ResearchGateو تاثیر آن

بیشتر برای مقاالت ،مورد استفادهی پژوهشگران باشد( Thelwall .)16و

در پایگاه استنادی  Scopusپرداختند .نتایج نشان داد که بین شاخص  hو

کوشا در پژوهشی به بررسی فعالیتهای اعضای شبکهی اجتماعی آکادمیا

میزان رویتپذیری تولیدات علمی در  ResearchGateو همچنین میزان

در رشتههای فلسفه ،حقوق ،تاریخ و کامپیوتر پرداختند .نتایج نشان داد

دریافت استناد ،همبستگی باالیی وجود دارد( Copiello .)12و Bonifaci

که فعالیتهای اعضای هیأتعلمی به دلیل بارگذاری تولیدات علمی اعم از

به بررسی فعالیت محققان در شبکهی اجتماعی  ResearchGateو تاثیر آن

مقاله و کتاب بیشتر از دانشجویان است .همچنین میزان بازدید از مقاالت

در امتیاز  )Researchgate Score) RGو میزان استنادات آنها پرداختند.

در حالت کلی بیشتر از سایر اسناد مانند کتاب است .از سوی دیگر بازدید

نتایج نشان داد که بارگذاری مقاالت خصوصا تمام متن بهطور فزایندهای

از پروفایل و اسناد اعضا با جنسیت زن به جز رشتهی فلسفه بیشتر از

میزان استنادات و نمرهی  RGمحققان را افزایش میدهد(Thelwall .)13

مردان میباشد( Adie .)17و  Roeدر مقالهی خود به بررسی آلتمتریکس:

و کوشا در مقالهی خود به بررسی موضوع « ResearchGateدر مقابل

غنیسازی محتوای علمی با بحث و معیارهای سطح مقاله پرداختند .نتایج

 :Google Scholarکدام مطلب را زودتر مییابد؟» پرداختند .نتایج نشان

نشان داد که محتوای علمی به طور فزایندهای مورد بحث ،اشتراک و

داد که  ResearchGateبا استخراج استناد از اسناد آپلود شده به سایت

انتشارات آنالین توسط محققان است .در طول سال  2012به اشتراکگذاری

و گزارشدهی استناد به صفحات مشخصات مقاله ،شاخص استنادی خود

و بحث پیرامون فعالیت حدود  750000مقاله بررسی گردید که میانگین

را راهاندازی کرده است .چون نویسندگان ممکن است پیش چاپها به

تعداد مقاالت به اشتراک گذاشته شده در شبکههای اجتماعی علمی ،هر

 ResearchGateرا آپلود کنند بههمین دلیل ممکن است از آن برای ارایه

ماه پنج تا  10درصد افزایش مییابد( Chakraborty .)18در بررسی دالیل

شواهد تاثیر اولیه برای مقاالت جدید استفاده کرد .این مقاله ارزیابی میکند

استفاده از  ResearchGateدر میان پژوهشگران دانشگاهی در هندوستان

که آیا تعداد استنادهای موجود برای مقاالت اخیر ،قابل مقایسه با سایر

از ایجاد زمینههای مشارکت علمی ( 37درصد)  ،روزآمد بودن در حوزهی

شاخصهای استنادی با استفاده از  2675کتابخانهی به تازگی منتشر شده

پژوهشی خود( 31درصد) ،آگاهی از پژوهشهای سایر افراد( 21درصد) و

و مقاالت علم اطالعات است؟ نتایج نشان میدهد که در مارس 2017

اشتراک فعالیتهای پژوهشی( 6درصد) بهعنوان مهمترین دالیل استفاده از

 ResearchGateاستنادهای کمتری نسبت به  Google Scholarداشته

 ResearchGateنام برد(.)19

است ،اما استنادهای آن بیشتر از دو پایگاه  Scopusو وب آو ساینس بوده
است(.)14

مرور پيشينهها در ایران و خارج نشان میدهد که بیشتر مطالعات
با هدف بررسی میزان استفاده از انواع شبکههای اجتماعی علمی و سایر

 Barbicو همکاران در مطالعهی خود به بررسی آلتمتریک  50مقالهی

شبکههای اجتماعی عمومی صورت گرفته است و کمتر به رابطهی

برتر مجلهی  EMکه بیش از  10استناد در مجلههای دیگر دارند ،پرداخت.

فعالیتهای اعضای این شبکهها در پایگاههای اطالعاتی و حتی موتورهای

یافتههای آنها نشان داد که همبستگی ضعیفی بین نمرههای آلتمتریک

جستجو توجه داشتهاند .بیشک انتظار داشتن تاثیر مثبت و یا آگاهی از تاثیر

مجلهی  EMو دیگر مجلهها وجود دارد .با توجه به پژوهش حاضر میتوان

منفی هر گونه فعالیت در محیطهای علمی برای پژوهشگران بهویژه اعضای
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برتر در حوزهی مغز و اعصاب پرداختند .نتایج نشان داد که انتشار و یا

به اعتبار دگرسنجهها ( )Altmetricsجهت ایجاد شبکههای اجتماعی

عباس دوالنی و همکاران

هیأتعلمی با توجه به داشتن موقعیت سازمانی و ارزشیابی آنان بر اساس

روشبررسی

مساله میتواند بر آگاهی اعضای هیأتعلمی در نحوهی فعالیتهای آنان

منظر روششناسی علمسنجی با رویکرد آلتمتریکس میباشد .آلتمتریکس،

در شبکههای اجتماعی علمی و در نتیجه افزایش رتبه دانشگاهها مثمرثمر

به منظور بررسی قابلیت توسعهي شاخصهایی براي مشخص کردن

باشد .با توجه به مطالب گفته شده می-توان سوال و فرضیههای زیر را

رابطهی مقاالت علمی از طریق وب اجتماعی بهکار گرفته میشود.

برای مقالهی حاضر متصور شد:

جامعهی آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر  29دانشگاه دولتی در

سوال :وضعیت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و

کشور است که دارای رشتهی علم اطالعات و دانششناسی هستند.

دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateچگونه است؟

جمعا تعداد  154عضو هیأتعلمی در رشتهی علم اطالعات و دانش

و فرضیهها:

شناسی شناسایی شدند .از تعداد مذکور اعضای هیأتعلمی  118تن در

 -1بین نمرهی  RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و

شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateفعالیت داشته و تولیدات علمی

دانششناسی و میزان استنادها در  Google Scholarو  Scopusهمبستگی

خود را در آنجا به اشتراک گذاشته بودند .گردآوری دادهها از شبکهی

معناداری وجود دارد.

اجتماعی  ResearchGateپایگاه استنادی  Scopusو موتور جستجوی

 -2میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات

 Google Scholarصورت پذیرفت .بدینصورتکه بعد از جستجوی

و دانششناسی موجود در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateبا

عضو هیأتعلمی در شبکهی  ResearchGateدادههای مربوط به

میزان استناد در  Google Scholarو  Scopusهمبستگی معناداری وجود

فعالیت آنان از جمله تعداد مقاالت ،نمرهی  ،RGتعداد دنبالکنندگان،

دارد.

دنبالشوندگان ،میزان استنادها ،اچ .ایندکس ،میزان پرسشها و پاسخها و
 -3بین نرخ بازدید مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم

میزان مشاهده جمعآوری شد .همچنین دادههای مربوط به پایگاه Scopus

اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateبا

و موتور جستجوی  Google Scholarنیز شامل تعداد مقاالت ،میزان

میزان  h-indexنویسندگان در  Google Scholarو  Scopusهمبستگی

استنادها و اچ .ایندکس بود .تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از روشهای

معناداری وجود دارد.

آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.

 -4میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات

در آمار استنباطی جهت اندازهگیری رابطه بین میزان فعالیت اعضای

و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateو میزان

هیأتعلمی در شبکهی اجتماعی علمی  ResearchGateو رابطهی آن

 h-indexنویسندگان در پایگاه  Google Scholarو  Scopusهمبستگی

در تولیدات علمی آنان در پایگاه استنادی  Scopusو موتور جستجوی

معناداری وجود دارد.

 Google Scholarاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .همچنین از

 -5بین رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات

آزمونهای تی مستقل و کروسکال والیس برای محاسبهی وجود و یا نبود

و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateو متغیر

اختالف معنادار بین میزان فعالیت اعضای هیأتعلمی بر اساس متغیرهای

جنسیت همبستگی معناداری وجود دارد.

جنس و رتبهی علمی استفاده شد.

 -6میان رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و
دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateو رتبه علمی
آنان همبستگی معناداری وجود دارد.
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یافتهها
در این بخش ،توصیف میزان فعالیت اعضای هیأتعلمی رشتهی
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همین فعالیتها حایز اهمیت است .لذا به نظر میرسد پرداختن به این

این پژوهش از منظر هدف کاربردی ،از منظر نوع پيمایشی و از

تولیــدات علمی اعضــای هیأ تعلمی ...

علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههای دولتی ایران در شبکهی

در شبکهی اجتماعی-علمی  ResearchGateعضویت دارند .این تعداد

اجتماعی علمی  ResearchGateو در پایگاه استنادی  Scopusو

از اعضا در مجموع دارای  2348مقاله بودند و شبکهی اجتماعی-علمی

 Google Scholarبررسی میشوند.

 ResearchGateبارگذاری شده بود .رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی

هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههای دولتی ایران
جدول  :1اعضای هیأت علمی فعال دانشگاههای دولتی در رشتهی علم اطالعات و دانش شناسی در ResearchGate

دانشگاه

رتبهی
RG

تعداد
مقاالت

دنبال
شوندگان

دنبال
کنندگان

میزان
استنادات

میزان
مشاهده

نمره
H_index

پرسش پاسخ

اصفهان(فرد الف)

22/3

102

183

237

302

14629

10

0

1

شیراز

21/74

34

4

58

161

2158

8

0

0

شاهد

19/48

26

125

197

128

10629

7

3

117

ع.پ تبریز

19/35

44

9

39

132

3099

6

1

1

چمران

19/05

67

138

123

510

4384

10

0

3

ع.پ تهران

18/14

77

670

502

643

11311

11

0

0

تربیت مدرس

17/27

45

98

114

70

2764

5

1

0

اصفهان(فرد ب)

17/16

120

5

90

293

49275

9

0

3

ع.پ اصفهان(فرد الف)

15/66

29

64

31

162

2346

6

0

0

ع.پ اصفهان(فرد ب)

14/41

32

20

45

106

2967

6

0

1

جدول یک ،اعضای هیأتعلمی فعال رشتهی علم اطالعات

میزان رؤیت مقاالت را به خود اختصاص دادهاند .همچنین از نظر نمرهی

و دانششناسی دانشگاههای دولتی ایران در  ResearchGateرا نشان

 h_indexنیز نویسندگان مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید

میدهد .از این جدول چنین بر میآید که بیشترین رتبهی  RGمتعلق به

چمران و اصفهان(فرد الف) بیشترین نمره را به خود اختصاص دادهاند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان است .همچنین دانشگاههای شیراز و

از نظر متغیر جنسیت میزان حضور اعضای هیأتعلمی مرد با

شاهد نیز در رتبههای بعدی قرار دارند .از نظر تعداد مقاالت هر فرد نیز

فراوانی  69عضو ،هیأتعلمی زن با فراوانی  49در ResearchGate

دانشگاه اصفهان(فرد ب) با  120مقاله در رتبهی اول قرار دارد .همچنین

عضویت دارند .نتایج نشان میدهد که فراوانی هیأتعلمی با مرتبهی

رتبههای دوم و سوم نیز از دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی تهران میباشند.

استادیار  73بوده و مجموع رتبهی  403/73 RGاز بقیه بیشتر است .بعد از

از نظر میزان استنادات اعضای هیات علمی برتر نیز دانشگاه علوم پزشکی

آن مرتبهی دانشیار با فراوانی  27و مجموع رتبهی  279/29 RGدر رتبهی

تهران با نمره  643در رتبهی اول ،دانشگاه شهید چمران با نمره  510و

بعد قرار میگیرد همچنین مرتبهی مربی با فراوانی  15و مجموع رتبهی

دانشگاه اصفهان (فرد الف) با نمره  302در رتبههای بعدی قرار دارند .از

 58/6 RGو مرتبهی استاد با فراوانی  3و مجموع رتبهی  31/28 RGدر

نظر میزان مشاهده مقاالت ،دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی تهران بیشترین

رتبههای بعدی قرار گرفتند.

جدول  :2میزان حضور اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانش شناسی در Google Scholar

جنسیت

فراوانی

مجموع مقاالت

میانگین استنادات

میانگین h-index

مرد

56

3036

135/92

4/51

زن

41

1602

119/82

4/36
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با توجه به دادههای گردآوری شده  118نفر از  154عضو

رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در مجموع  772/9میباشد.

عباس دوالنی و همکاران

جدول  ،2میزان حضور اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات

اطالعات و دانششناسی حاضر در  Google Scholarنویسندگان مرد

و دانششناسی در شبکهی  Google Scholarرا نشان میدهد .شواهد

با فراوانی  ،56مجموع مقاالت  ،3036و نویسندگان زن با فراوانی ،41

حاکی از آن است که از میان  97نفر اعضای هیأتعلمی رشتهی علم

مجموع مقاالت  1602میباشند.

جنسیت

فراوانی

مجموع مقاالت

میانگین استنادات

میانگین h-index

مرد

60

520

30/78

2/11

زن

47

389

25/38

2

نویسندگان زن با فراوانی  47با مجموع مقاالت  ،389میباشند.

جدول  ،3میزان حضور اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات
و دانششناسی در پایگاه استنادی  Scopusرا نشان میدهد .شواهد حاکی

فرضیه  :1بین رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم

از آن است که از میان  107نفر عضو هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات

اطالعات و دانششناسی و میزان استنادها در  Google Scholarو

و دانششناسی حاضر در  Scopusنویسندگان مرد با فراوانی  ،60و

 Scopusهمبستگی معناداری وجود دارد.

جدول  :4نتایج چهار فرضیه فوق در خصوص وجود همبستگی بین شاخصهای شبکهی علمی  ResearchGateبا پایگاه
 Scopusو Google Scholar

آماره

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

همبستگی میان نمرهی
 RGو میزان استنادها در
 Google Scholarو
Scopus

همبستگی میان تعداد مقاالت
در  ResearchGateو
میزان استنادها در Google
 Scholarو Scopus

همبستگی بین نرخ
بازدید مقاالت در
 ResearchGateو میزان
 h-indexدر Google
 Scholarو Scopus

همبستگی بین تعداد مقاالت
در  ResearchGateو
میزان  h-indexدر Google
 Scholarو Scopus

Scopus

GScholar

Scopus

GScholar

Scopus

GScholar

Scopus

GScholar

همبستگی

0/571

0/465

0/544

0/504

0/498

0/461

0/631

0/589

میزان معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

نتیجه آزمون

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

به منظور بررسی همبستگی بین رتبهی  RGاعضای

بهمنظور بررسی همبستگی بین تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی

هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانش شناسی و میزان استنادها در

رشتهی علم اطالعات و دانششناسی موجود در شبکهی اجتماعی-علمی

 Google Scholarو  Scopusاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده

 ResearchGateبا میزان استنادها در  Google Scholarو  Scopusاز

شد .با توجه به اینکه میزان همبستگی نمرهی  RGو استنادات در

آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به اینکه میزان همبستگی

 0/465 Google Scholarو همبستگی  RGو استنادات در Scopus

تعداد مقاالت در  ResearchGateو استنادات در  Google Scholarو

 0/573میباشد ،بین نمرهی  RGاعضای هیأتعلمی و میزان استنادها در

 Scopusبهترتیب  0/504و  0/544بود ،از این رو همبستگی میان متغیرهای

 Google Scholarو  Scopusهمبستگی معناداری وجود دارد(جدول .)4

مذکور مثبت و معنادار است(جدول .)4

فرضیه  :2میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی

فرضیه  :3بین نرخ بازدید مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم

علم اطالعات و دانششناسی موجود در شبکهی اجتماعی-علمی

اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی ResearchGate

 ResearchGateبا میزان استنادها در  Google Scholarو Scopus

با میزان  h-indexنویسندگان در  Google Scholarو Scopus

همبستگی معناداری وجود دارد.

همبستگی معناداری وجود دارد.
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جدول  :3میزان حضور اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در پایگاه استنادی Scopus

تولیــدات علمی اعضــای هیأ تعلمی ...

بهمنظور بررسی همبستگی بین نرخ بازدید مقاالت اعضای

همبستگی معناداری وجود دارد.

اجتماعی-علمی  ResearchGateبا میزان  h-indexنویسندگان در

رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی -علمی

 Google Scholarو  Scopusنیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 ResearchGateبا میزان  h-indexنویسندگان در  Google Scholarو

با توجه به اینکه میزان همبستگی نرخ بازدید مقاالت در ResearchGate

 Scopusنیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به اینکه میزان

و  h-indexنویسندگان در  Google Scholarو  Scopusبهترتیب 0/461

همبستگی بین تعداد مقاالت در  ResearchGateو  h-indexنویسندگان

و  0/498بود ،از این رو همبستگی بین متغیرهای مذکور مثبت و معنادار

در  Google Scholarو  Scopusبهترتیب  0/589و  0/631میباشد،

میباشد(جدول .)4

بنابراین همبستگی بین متغیرهای مذکور مثبت و معنادار است(جدول .)4

فرضیه  :4میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم

فرضیه  :5بین رتبهی RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم

اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی ResearchGate

اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی -علمی ResearchGate

و میزان  h-indexنویسندگان در پایگاه  Google Scholarو Scopus

و متغیر جنسیت همبستگی معناداری وجود دارد.

جدول  :5رابطهی بین رتبهی  RGاعضا در  ResearchGateبا متغیر جنسیت

آماره Independent sample t
مقدار t

درجهی آزادی

سطح معناداری

-0/212

117

0/832

وجود ندارد(جدول .)5

برای آزمون وجود و یا نبود اختالف بین نمرهی  RGاعضای
هیأتعلمی بر اساس متغیر جنس از آزمون تی مستقل استفاده شد .بنابراین

فرضیه  :6میان رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی رشتهی علم

نظر به اینکه خروجی آزمون سطح معناداری( )sig=0/832مشخص شد،

اطالعات و دانششناسی در شبکهی اجتماعی-علمی ResearchGate

بین رتبهی  RGاعضای هیأتعلمی بر اساس متغیر جنس اختالف معناداری

و رتبهی علمی آنان اختالف معناداری وجود دارد.

جدول  :6رابطهی میان رتبهی  RGاعضا در  ResearchGateبا رتبه علمی آنان

آماره کای اسکوئر

درجهی آزادی

سطح معناداری

15/888

2

0/000

برای آزمون وجود و یا نبود اختالف بین نمرهی  RGاعضای

بحث

هیأتعلمی بر اساس رتبهی علمی آنها از آزمون کروسکال والیس

با افزایش میزان تولیدات علمی ،مسالهی دسترسی به اطالعات

استفاده شد .خاطر نشان میشود که با توجه به اینکه ابتدا آزمون یکسانی

هدف بدون صرف زمان و هزینه و عدم مرور مدارک ناخواسته ،ایجاد

واریانسها در خصوص توزیع نمرهی  RGبر اساس رتبهی علمی معنادار

سامانههای دسترسی به اطالعات با خط مشیهای مختلف و همسو با نیاز

شد( ،)sig=0/000لذا بهجای آزمون پارامتریک آنالیز واریانس از آزمون

پژوهشگران بیش از پیش مهم و حیاتی شده است .در این میان ایدهی

پارامتریک کروسکال والیس استفاده شد .بنابراین نظر به اینکه خروجی

شبکههای اجتماعی-علمی جهت افزایش و سهولت دسترسی باعث ایجاد

آزمون سطح معناداری( )sig=0/000مشخص شد میان رتبهی  RGاعضای

روندهای جدیدی در حوزهی جستجو و بازیابی و بهنوعی رویتپذیری

هیأتعلمی بر اساس رتبهی علمی اختالف معناداری وجود دارد(جدول

تولیدات علمی در دنیای مجازی شده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی

.)6

تولیدات علمی اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
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هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در شبکهی

بهمنظور بررسی همبستگی میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی

عباس دوالنی و همکاران

آن در شاخصهای علمسنجی تولیدات مذکور در پایگاه استنادی Scopus

ایجاد گروههای علمی بین پژوهشگران سراسر جهان بدون در نظر گرفتن

و موتور جستجوی  Google Scholarبود .نتایج نشان داد که بیش از 75

مسافت ،همچنین جستجو و بازیابی تولیدات علمی بدون وابستگی صرف

درصد اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی عضو

به پایگاههای اطالعاتی سنتی و موتورهای جستجو ،از دیگر مزیتهای

شبکهی  ResearchGateهستند و به طور متوسط هر عضو  19/9سند

عضویت در این نوع از شبکههای میباشد( .)6میتوان بیان داشت که تا حد

علمی در شبکهی مذکور بارگذاری نمودهاند .از نظر رابطهی فعالیتهای

زیادی کاربران شبکههای اجتماعی علمی همان محققانی هستند که کاربران

اعضای هیأتعلمی در  ResearchGateبر شاخصهای علم سنجی

انتشاردهندهی مقاالت در پایگاههای اطالعاتی میباشند .لذا هر فعالیت در

آنان(شاخص  hو میزان استنادها) در پایگاه استنادی  Scopusو موتور

شبکههای اجتماعی-علمی و به اشتراکگذاری تولیدات علمی در این فضا

جستجوی  Google Scholarفرضیههایی مطرح شد .چنانکه مشخص

که اغلب بهصورت رایگان و گزینشی شده میباشد ،خوراک خوبی برای

شد هر چه نمرهی  RGاعضای هیأتعلمی که به نوعی شاخصی برای

محققان دیگر در تولیدات آیندهی آنها خواهد بود.

میزان فعالیت آنها در شبکهی  ResearchGateاست ،زیاد باشد ،میزان

فرضیه پنجم پژوهش به وجود و یا نبود اختالف معنادار بین

استنادهای تولیدات علمی آنان در پایگاه  Scopusو موتور جستجوی

عضویت اعضای هیأتعلمی رشتهی علم اطالعات و دانششناسی از

 Google Scholarنیز افزایش مییابد ،لذا همبستگی مثبت و معناداری

نظر متغیر جنس پرداخت .نتایج نشان داد که بین دو جنس از نظر تعداد

بین این دو متغیر برقرار است .نتایج این بخش با نتایج پژوهش Copiello

عضویت ،اختالف معناداری وجود ندارد .شاید بررسی شاخصهای علم

و  )2019( Bonifaciو سلیمی( )1395همسوست(13و .)4فرضیه

سنجی آنان مانند میزان استنادها و شاخص  hبرای رصد وجود اختالف

دوم نیز همبستگی میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی در شبکهی

معنادار موثرتر باشد .در فرضیه ششم پژوهش نیز به بررسی وجود و یا

 ResearchGateو میزان استنادهای آنان در  Scopusو Google

نبود اختالف معنادار میان نمرهی  RGاعضای هیأتعلمی بر اساس رتبهی

 Scholarرا مورد آزمون قرار داد که همبستگی مثبت و معنادار را

علمی آنان پرداخته شد .نتایج نشان داد که اعضای هیأتعلمی با رتبهی

نشان میداد .نتایج این بخش با نتایج سلیمی( )1395همسو بود .بررسی

دانشیاری با توجه به نسبت نمره  RGثبت شده در ResearchGate

فعالیتهای اعضای هیأتعلمی در شبکهی  ResearchGateو اثربخشی

فعالیت به مراتب بیشتری از اعضای هیأتعلمی با درجهی استادیاری و

آن در  Scopusو  Google Scholarاز ابعاد مختلف دیگر نیز بررسی

مربی دارند .نتایج این بخش با نتایج پژوهش  Barbicو همکاران()2016

گردید ،چنانکه در فرضیههای سوم و چهارم همبستگی مثبت و معنادار بین

همسو میباشد( .)15شاید بتوان چنین استدالل نمود که عامل فعالیت در

نرخ بازدید مقاالت اعضای هیأتعلمی در  ResearchGateبا شاخص h

شبکههای اجتماعی بر افزایش رتبهی علمی آنان(با توجه به شاخصهای

تولیدات علمی آنان و همچنین میان تعداد مقاالت اعضای هیأتعلمی با

امتیازدهی به اعضای هیأتعلمی جهت ارتقا) موثر بوده است.

شاخص  hنیز تایید شد .نتایج این بخش نیز با نتایج پژوهشهای  kimو
همکاران( Sheeja ،)2019و  Copiello ،)2019( Mathewو Bonifaci

نتیجه گیری

( Thelwall ،)2019و  )2017( Koushaهمسو میباشد(.)11-14

بهطورکلی با توجه به رصد فعالیتهای اعضای هیأتعلمی رشتهی

بنابراین با بررسی نتایج فرضیههای یک تا چهار میتوان به این نتیجه

علم اطالعات و دانششناسی در شبکهی  ResearchGateمیتوان بدین

رسید که بیشک فعالیتهای پژوهشگران در شبکههای اجتماعی-علمی

نتیجه دست یافت که بیشک فعالیت پژوهشگران از این دست بر زندگی

که امروزه بین پژوهشگران سراسر جهان با استقبال مواجه شده است،

علمی آنان موثر خواهد بود .چرا که با تدوین سیاستهای مختلف(تشویقی

بر میزان شاخصهای علمسنجی رایج مانند میزان استنادات ،شاخص h

و  )...جهت عضویت هر چه بیشتر پژوهشگران در رتبههای اجتماعی
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دانشگاههای دولتی ایران در شبکهی اجتماعی  ResearchGateو رابطهی

و  ...مثبت و معنادار خواهد بود .گرچه عالوه بر مزیت گفته شده امکان
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... تولیــدات علمی اعضــای هیأ تعلمی

اجتماعی علمی آشنایی ندارند و در برخی از موارد در خصوص ثبت

میتوانند تا حد زیادی روند تعامالت علمی کشور را افزایش دهند و

اطالعات شخصی در اینگونه شبکهها ابراز نگرانی میکنند؛ کارگاههای

 با.باعث آگاهی افکار اقشار علمی جهان از موقعیت علمی کشور شوند

.آشنایی با شبکههای اجتماعی علمی بهطور مستمر برگزار گردد

 جهت استفادهی هرچه بیشتر پژوهشگران،توجه به نتایج بهدست آمده

تشکر و قدردانی

و اعضای هیأتعلمی از شبکههای اجتماعی علمی پیشنهاد میگردد با
توجه به اینکه تاثیر فعالیتهای پژوهشگران در شبکههای اجتماعی علمی

پژوهش حاضر مطالعهای در حوزهی علم سنجی و حاصل

 بر تولیدات علمی آنان در سایر پایگاههای استنادیResearchGate بهویژه

پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی علم اطالعات و دانش شناسی با کد

 جهت تشویق هر چه بیشتر پژوهشگران بهویژه اعضای،تایید شده است

 بدین وسیله از معاونت محترم آموزشی و گروه علم. میباشد۱۵۸۰۱

 سیاستهای، جهت عضویت در این نوع از شبکههای اجتماعی،هیأتعلمی

.اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا قدردانی و تشکر میگردد

 همچنین با توجه به اینکه.موثرتری از سوی نهادهای ذیربط اتخاذ گردد
برخی از پژوهشگران و اعضای هیأتعلمی با نحوهی کار با شبکههای
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Background and Aim: The purpose of the present study was to investigate the
scientific outputs of the faculty members of the information science and science
departments of Iranian state universities in the Science Research Network and its
impact on their scientific outputs in databases and search engines.
Materials and Methods: This study was applied in terms of purpose, survey
methodology and Altmetrics approach. The statistical population of the study
consisted of 118 faculty members in the field of information science and social
sciences active in Social- Scientific Network from 29 Governmental universities in
the country. Pearson correlation coefficient, independent t-test, Kruskal-Wallis
were used for data analysis.
Results: The findings showed that the authors of Isfahan, Tehran University of
Medical Siences and Shahid Chamran of Ahvaz Universities are the most active
members of the faculty in ResearchGate in terms of Altmetrics characteristics. In
terms of RG score, faculty members with associate's degree perform better than the
others. There is also a positive correlation between the Altmetrics indicators of
ResearchGate network and the scientometric indicators of Scopus citation database
and Google Scholar.
Conclusion: Since there was a positive correlation between Altmetrics indexes in
ResearchGate with Scinientometrics indexes in Google Scholar and Scopus, so this
leads to the visibility of their scientific work and their improvement of citation
indexes in databases.
Keywords: Scientific Production, Faculty Members, Public Universities of Iran,
Social-Scientific Networks, ResearchGate
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