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بررسی حضور پژوهشگران حوزه جراحی در شبکه علمی ریسرچ گیت: 
مطالعه آلتمتریکس

*حمید قاضی زاده خلیفه محله، دکتر**رحیم علیجانیدکتر، *ملیحه نیک کاردکتر

التمتریکس، ریسرچ گیت، حوزه جراحی، تولیدات علمی:هاي کلیدياژهو

چکیده:
هاي رایگان مانند لینکداین، ریسرچ گیت، هاي موجود در پایگاهتوان بر اساس دادهطالعات آلتمتریکس را میم:زمینه و هدف

هاي استنادي و مدارك نمایه شده در پایگاهمندلی زوترر، آکادمیا، سایت یوالیک و ایمپکت ستوري انجام داد. ازآنجا که انتشار
این از.کشد تا مدرکی استناد دریافت کندها طول میسال،هادر بعضی از حوزهودریافت استناد همه نیازمند گذشت زمان بوده

بوده ومطالعات آلتمتریکس کمتراین وابستگی به زمان در،رو مطالعات علم سنجی وابستگی زیادي به زمان دارند
.تري مورد بررسی قرار دادبسیار کوتاهزمان هاي اجتماعی را دررسانهتوان عملکرد و اثرگذاري مقاالت و پژوهشگران درمی

این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس انجام شد. : هامواد و روش
هاي مورد نظر در رابطه با پژوهشگران حوزه جراحی از پایگاه اطالعاتی آي.اس.آيروش کار بدین طریق بود که ابتدا داده

استخراج سپس به وسیله موتور تحلیل پایگاه مورد بررسی قرار گرفت و تعداد نویسندگان و تعداد مدارك بدست آمد. پس از آن 
هایی مانند تعداد نام نویسندگان به همراه مشخصات سازمانی هر فرد در شبکه علمی ریسرچ گیت مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه

و تعداد استنادها استخراج و با استفاده از نرم افزارFollower ،Followingمقاالت تمام متن، ، )READ(هامدارك، خوانده شده
SPSS معناداري یا 05/0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداري 20نسخه ،

عدم معناداري آنها مشخص گردید.

نفر برابر با 282نامشان وجود دارد، تعداد ISIنفر که در 2062نفر از 327نمونه مورد مطالعه یعنی نشان داد که از :هایافته
درصد ریسرچ گیت نیز حضور داشتند. سایر نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بین تعداد انتشارات در ریسرچ گیت و میزان 24/86

ها نشان داد که پژوهشگرانی که متن کامل جود دارد. همچنین سایر یافتهرابطه معناداري و787/0استنادها با ضریب همبستگی 
تولیدات علمی خود را بر روي ریسرچ گیت گذاشته بودند، استنادات بیشتري دریافت کرده بودند. سایر نتایج نیز نشان داد که بین 

ناداري وجود دارد. همچنین بین تعداد حضور در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و تعداد استنادها در آي.اس.آي رابطه مع
داري وجود داشت.رابطه معنی130/0و 635/0به ترتیب با ضریب همبستگی Followingو Followتعداداستنادهاي پژوهشگران و 

هاي مختلف دانشگاهی و از جمله حوزه ، پژوهشگران حوزهاین پژوهشبا توجه به اهداف آلتمریکس و نتایج : گیـرينتیجه
ها در اختیار عموم عالقمندان در جراحی داخل کشور باید بیش از پیش سعی کنند تا تولیدات علمی خود را از طریق این سایت

تواند به جامعه جهانی به صورت رایگان قرار داده تا زمینه استناد بیشتر به آثارشان در سطح جهان فراهم شود. این فرایند هم می
کند تاه استناد و علم جهانی کمک کند و هم به خود فرد پژوهشگر انتشار دهنده آثار خود کمک میبهبود جایگاه ایران در عرص

ثیر بیشتري بر جامعه علمی خود در سراسر جهان داشته باشد.أت
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و هدفهزمین
توانند به تبادل ارتباطات علمی میپژوهشگران ازطریق 

این رودانش ضمنی خود باسایر افراد بپردازند ازاطالعات و
هاي ارتباطی به پیشرفت علم و به ها و حلقهوجود شبکه

توجه به با.کندگذاري اطالعات و دانش کمک میاشتراك
ارتباطات مجراهاي عرصه فناوري اطالعات وتحوالت اخیر در

تري به خود گرفته وابعاد تازهها اشکال وانارتباطی انس
دانش گذاري اطالعات وبه اشتراكفرآیند توزیع انتقال و

هاي ارتباط روش2هاي وب امروز قابلیت.تسهیل شده است
داده تغییرگذاري و مشارکت در جوامع علمی رااشتراك

هاي اجتماعی عمومی واز این رو پژوهشگران از رسانه.است
هاي اجتماعی پیوسته ابزارهاي مدیریت ی مانند شبکهعلم

اي ها و سایر ابزارهیکیها، وها و میکروبالگبالگمراجع و
هاي خود چه بیشتر فعالیتاجتماعی براي معرفی هر

ر سازي و برقراري ارتباط با سایر افراد همکاري با سایشبکه
تی گذاري تولیدات علمی و حپژوهشگران دیگر، به اشتراك

ها با هدف برند. این رسانههاي شغلی بهره مییافتن فرصت
تسریع ارتباطات علمی میان افراد شکل گرفته و روند خلق و 

بخشد. دالیلی اشاعه دانش را در جوامع علمی سرعت می
مانند کمک گرفتن از سایر پژوهشگران هم رشته، اشتراك 

از داشتن نهان و آشکار، افزایش عالیق پژوهشی، آگاهی
هاي گروهی و هاي شغلی و پژوهشی امکان بحثفرصت

ران را از دالیل گرایش ـاده از تجارب سایر پژوهشگـاستف
اعی علمی ـهاي اجتماده از رسانهـران به استفـپژوهشگ

توان برشمرد. می
براي اولین ، )Altmetrics(مفهوم و اصطالح آلتمریکس

علم اطالعات توسط پریم دانشجوي دکتري2010در سال بار
برعملکرد و و در دانشگاه کارولیناي شمالی مطرح شد

هاي اجتماعی تمرکز هاي علمی پژوهشگران در رسانهفعالیت
تواند مکملی بر مطالعات علم سنجی باشد. در داشته و می

این مطالعات عملکرد علمی و میزان اثرگذاري افراد بر اساس
هاي رسانهتعداد مدارك به اشتراك گذاشته شده در

گذاري، اجتماعی تعداد دفعاتی که این مدارك مشاهده، نشانه
بارگذاري، الیک، کلیک، اشتراك، یا استناد شده، تعداد 
نظراتی که مدارك به اشتراك گذاشته شده دریافت کرده و یا 

هاي یک پژوهشگر را پیگیري تعداد افرادي که فعالیت
7شود.سنجیده می،کنندمی

یک رسانه اجتماعی )ResearchGate(گیتریسرچ 
سراسر جهان و متمرکز بر براي پژوهشگرانمجازي علمی 

. این شبکه در سال هاي علمی استها و گرایشهمه رشته
اي از ابزارها جهت با هدف فراهم نمودن مجموعه2008

همکاري، اشتراك دانش و ایجاد شبکه کاري و اکتشافی 
هاي ایاد مدیش از متوسط دو پزشک ویروس شناس با نا

بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا و سورن هوف مایر از 
1.دانشگاه پزشکی هانوفر آلمان ایجاد شد

بر خالف مطالعات علم سنجی که نیازمند دسترسی به 
هاي تامسون هاي استنادي گرانقیمت مانند پایگاهپایگاه

ان تورویترز و اسکوپوس هستند. مطالعات آلتمتریکس را می
هاي رایگان مانند هاي موجود در پایگاهبر اساس داده

لینکداین، ریسرچ گیت، مندلی زوترر، آکادمیا، سایت 
سوي دیگر ازآنجا کهیوالیک و ایمپکت ستوري انجام داد. از

هاي استنادي و دریافت مدارك نمایه شده در پایگاهانتشار
ها حوزهدر بعضی ازاستناد همه نیازمند گذشت زمان بوده و

کشد تا مدرکیها طول میمانند علوم انسانی و اجتماعی سال
استناد دریافت کند ازاین رو مطالعات علم سنجی وابستگی 

مطالعات زیادي به زمان دارند این وابستگی به زمان در
توان عملکرد و اثرگذاري مقاالتمیبوده وآلتمتریکس کمتر

زمان بسیار ا درهاي اجتماعی ررسانهو پژوهشگران در
.تري مورد بررسی قرار دادکوتاه

با این مقدمه پژوهش حاضر در نظر دارد تا با 
که در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي حوزه جراحیپژوهشگران 

تولید علمی دارند را در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت 
بسنجد تا ارتباط بین میزان حضور آنها با تعداد استنادات 

همچنین تعداد مقاالت آنها و سایر پارامترهاي دریافتی و 
در گیري مطلوب دست پیدا کند.دیگر را مشخص و به نتیجه

هاي مختلفی صورت گرفته است که تعداد این زمینه پژوهش
دیگرانو) Procter(رـشود. پروکتر آورده میـاز آنها در زی

کشور دردکتريويـدانشجورـپژوهشگ2220بررسیدر
سطحدررا4وبزارهايـابازآنهااستفادهمیزانتانانگلس
سیمونوپونتهنـکنند. همچنیمیدادـقلمطـمتوس

Ponte, D., & Simon, Jپژوهشگر523گیريبهرهمیزان
متوسطوکمسطوحدررااجتماعیهايرسانهازاروپایی
ودرصد5هادرصد و وبالگ24ها ویکیازوکردهارزیابی

مهمترین ابزارهايعنواندرصد به53اجتماعیهايهشبک
5.برندمینامپژوهشگرانایناستفادهمورد

وولف-وایدنوهمچنین گوو
Guveh , F., & Widén-Wulff, Gودیدگاهدر بررسی
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ي هارسانهازفنالنديپژوهشگرانازگروهیاستفادهمیزان
ي هارسانهافراد،ایندرصد از21کهکنندمیبیاناجتماعی
علمیارتباطاتبرقراريجهتمفیديابزارهايرااجتماعی

از عملدرافراداینازتعداد معدوديکههرچنددانند،می
مایک تلوال2.برندمیبهرههارسانهاینهايقابلیت

Thelwall, Mنیز میزان استفاده پژوهشگران نو دیگرا
اجتماعی را مورد هايبرجسته حوزه علم سنجی از رسانه

بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب 
درصد از این پژوهشگران براي مقاصد 7/43و6/67، 2/73

هاي اجتماعی فیسبوك، لینکداین و تویتر اي از رسانهحرفه
در و دیگرانMac Bledaهمچنین مک بلدا6.برندبهره می

درصد از 28ه پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ک
هاي کشورهاي اروپایی از رسانهپراستنادپژوهشگران 

گیرند. یکی از اجتماعی در امور پژوهشی خود بهره می
هاي جالب این پژوهش تمایل بیشتر پژوهشگران علوم یافته

اجتماعی نسبت به پژوهشگران علوم طبیعی در استفاده از 
سی میزان و زاهدي به برر3هاي اجتماعی علمی استرسانه

استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشره شده در مجالت 
بین المللی ایرانی در شبکه اجتماعی علمی مندلی مطالعه 
آلتمریکس پرداخت. نتایج پژوهش وي نشان داد که حدود 

مجله ایرانی نمایه شده در 43نیمی از مقاالت منتشر شده در 
اند. ذخیره شدهپایگاه گزارش استنادي نشریات، در مندلی

هاي در این پژوهش همبستگی مثبت و ضعیفی میان شاخص
آلتمریک و استنادهاي دریافتی مقاالت در وب علوم وجود 

7.داشت

هاواد و روشـم
وهش حاضر به صورت پیمایشی، با رویکرد علم پژ

هاي سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس، یکی از شیوه
ام شد. در پژوهش حاضر از جدید در حوزه علم سنجی انج

هاي ثیرگذاري، میزان بارگذاريأهایی نظیر: نمره تشاخص
، تعداد بازدید و تعداد ءانتشارات، تعداد مدارك، تعداد اعضا

بارگذاري استفاده شد. جامعه پژوهش را کلیه پژوهشگران 
نفر بودند که در پایگاه 2062حوزه جراحی که تعداد آنها 

دادند به این ترتیب دارند را تشکیل میمقالهISIاطالعاتی 
که ابتدا با ورود به پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي و جستجوي 

هاي موضوعی نام ایران در گزینه آدرس و در گزینه حوزه
حوزه جراحی مشخص و سپس تعداد تولیدات علمی آنها به 
وسیله موتور تحلیل این پایگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

خص شدن تعداد تولیدات علمی این حوزه با گرفت. با مش
اده از موتور تحلیل این پایگاه، تعداد نویسندگان نیز ـاستف

نفر 327مشخص شد که با استفاده از جدول مورگان نمونه 
مشخص شد. با مشخص شدن نام و مشخصات سازمانی دقیق 
هر یک از نویسندگان، در ریسرچ گیت مورد بررسی و تحلیل 

جا نام و نام خانوادگی آنها با ـد. در اینرفتنـرار گـق
ق آنها در شبکه اجتماعی علمی ـمشخصات سازمانی دقی

ریسرچ گیت جستجو و حضور یا عدم حضور آنها مشخص 
شد در صورت حضور وي سایر مشخصات و پارامترهاي 

برداري شد و نتایج بر اساس مربوط به هر نویسنده یادداشت
نرم افزار زابدست آمده وهاي آن بدست آمد. سپس داده

SPSSفاده از ضریب همبستگی پیرسون در تگردید و با اس
، معناداري یا عدم معناداري آنها 05/0سطح معناداري 

مشخص گردید.

هایافته
چه تعداد از پژوهشگران حوزه جراحی در دو پایگاه 

یعنی شبکه علمی ریسرچ گیت و آي.اس.آي حضور دارند؟
دهد که از نمونه نشان می1جدول هاي مندرج درداده

نامشان وجود ISIنفر بودند که در 327آماري که تعداد آن 
درصد در شبکه علمی ریسرچ 24/86نفر یعنی 282داشته، 

نفر در این پایگاه یعنی 45اند و نیز حضور داشتهگیت
ریسرچ گیت حضور ندارند. 

ـ توزیع حضور مشترك پژوهشگران حوزه 1جدول 
RGو ISIدر جراحی

درصدتعدادوضعیت
28224/86بله
4576/13خیر

327100جمع کل

و مقدار احتمال 2هاي مندرج در جدول با توجه به داده
توان گفت که با به دست آمده فرض صفر رد شده و می

افزایش تعداد مدارك منتشر شده میزان استنادها نیز 
ي معناداري بین تعداد یابد. همچنین رابطه آمارافزایش می

) مقاله و میزان استنادها وجود Read(دفعات خوانده شدن
016/0Pدارد ( )، به طوري که با افزایش تعداد مدارك =

هاي یابد. دادهمیزان استنادها نیز افزایش میخوانده شده
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دهد که بین دسترسی تمام متن به مقاله این جدول نشان می
میزان استنادها نیز رابطه ودر شبکه علمی ریسرچ گیت

001/0P(آماري معناداري وجود دارد )، به طوري که با =
افزایش دسترسی به متن کامل مدارك منتشر شده میزان 

یابد. در نهایت بین تعداد دنبال استنادها نیز افزایش می
) پژوهشگران و میزان استنادها رابطه Following(ردنـک

033/0P(معناداري وجود دارد زایش ـ)، به طوري که با اف=
پژوهشگران میزان استنادها نیز افزایش Followingداد ـتع

یابد.می

ـ ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استناد و 2جدول 
متغیرهاي مختلف 

مقدار احتمالضریب همبستگیمتغیر

787/0001/0تعداد مدارك
144/0016/0دفعات خوانده شدن

666/0001/0ندسترسی تمام مت
Following130/0033/0
Follower635/0001/0

توان گفت که می3هاي مندرج در جدول با توجه به داده
گفت که میانگین میزان استناد به مدارك به دست آمده بین 

و ISIافرادي که هم در ریسرچ گیت حضور دارند و هم در 
عناداري وجود وجود دارند، تفاوت مISIکه تنها در افرادي

001/0P(داشته است ISIکه افرادیکه تنها در ). به نحوي=

استناد نسبت به افرادیکه 08/591حضور دارند، با میانگین 
با میانگین ISIهم در ریسرچ گیت حضور دارند و هم در 

اند و این استناد داراي استنادهاي بیشتري بوده63/2
ست. اختالف از نظر آماري معنادار بوده ا

مقایسه میانگین تفاوت استناد در حضور و عدم ـ3جدول 
RGحضور در 

آزمون عدم حضورحضور
آماري تی

مقدار احتمالانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
63/209/408/59131/156001/0

گیـريو نتیجهبحث
2016مقاله تا پایان سال 3869نتایج نشان داد که تعداد 

حوزه جراحی از پژوهشگران کشورمان در پایگاه استنادي در
ها که آي اس آي نمایه شده است. همچنین با تحلیل این داده

با استفاده از موتور تحلیل پایگاه آي.اس.آي صورت گرفت 
نویسنده این تعداد مقاله را به رشته 2062مشخص شد که 
تعداد اند که با استفاده از جدول مورگان نگارش درآورده

نویسنده انتخاب که نمونه پژوهشی را تشکیل دادند. 327
نفر از نویسندگان در 286نتایج پژوهش نشان داد که تعداد 

هر دو پایگاه یعنی ریسرچ گیت و آي اس آي حضور دارند. 
درصد از پژوهشگران این حوزه عالوه بر86بنابراین بیش از 

ت علمی دارند اینکه در پایگاه استنادي آي اس آي تولیدا
وارد شبکه علمی ریسرچ گیت شده و از مزایاي آن استفاده 

طلبد تا این ولی می،باشدکنند. هر چند نتیجه خوبی میمی
اي دالیل این عدم دست اندرکاران امر با تشکیل جلسه

درصد را جویا شده و آنها را تشویق به 14حضور نزدیک به 
هاي علمی اجتماعی نماید.حضور در شبکه

همچنین ممکن است بسیاري از پژوهشگران با شبکه 
علمی اجتماعی آشنا نبوده و با مزایاي آن آشنا نیستند 

تا هایی در این راسبایست کارگاهبنابراین دست اندرکاران می
هاي علمی تشکیل داده و مزایا و نحوه استفاده از شبکه

نتایج این پژوهش نیز نشان اجتماعی را بیان نمایند. سایر 
ا داد که بین تعداد انتشارات در ریسرچ گیت و میزان استناده

رابطه معناداري را نشان داد که با توجه به این نتایج نیز
انتشارات ،توان گفت که پژوهشگران این حوزه بهتر استمی

خود را بر روي ریسرچ گیت معرفی کرده تا مورد مطالعه و در
وهشگران قرار گیرد تا از آن استفاده و مورد دید سایر پژ

استناد قرار گیرد. 
ها نشان داد که پژوهشگرانی که متن همچنین یافته

کامل تولیدات علمی خود را بر روي ریسرچ گیت گذاشته 
بنابراین .استنادات بیشتري دریافت کرده بودند،بودند

متن توانندگردد که پژوهشگران تا جایی که میپیشنهاد می
کامل یا بخش مهمی از تولیدات علمی خود را بر روي ریسرچ 

ند. گیت قرار دهند تا پژوهشگران، مطالعه و به آنها استناد کن
همچنین نتایج نشان داد که بین حضور در شبکه اجتماعی 

رابطه معناداري ISIعلمی ریسرچ گیت و تعداد استنادها در 
ریسرچ گیت حضور وجود دارد بدین معنی که افرادي که در 

نسبت به افرادي که در ریسرچ گیت حضور،نداشتند
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بنابراین پیشنهاد .استناد کمتري گرفته بودند،داشتند
گردد که پژوهشگران جهت نمایانی و افزایش تعداد می

هاي در ریسرچ گیت و سایر شبکهاستنادهاي خود حتماً
عداد اجتماعی علمی نیز حضور داشته باشند. همچنین بین ت

کنند و دیگرانی که ران آنها را دنبال میـافرادي که پژوهشگ
کنند رابطه دات علمی آنها را دنبال میـران و تولیـپژوهشگ

بنابراین .معناداري در تعداد استنادهاي دریافتی داشته است
ها و ردد که کسانی که در راستاي پژوهشـگاد میـپیشنه

ند و یا حوزه کنعالیق مورد پژوهشی شما پژوهش می
آنها را ت دارند که دنبال کنند حتماً ـوضوعی شما را دوسـم

ر دارد و ـثیأمدت تدنبال یا اضافه نمایید که این کار در دراز
شود.ر میـک پژوهشگیداد استنادهاي ـث باال رفتن تعـباع
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Abstract:

Investigation of the Presence of Surgery Researchers in
ResearchGate Scientific Network: An Altmetrics Study

Nikkar M. Ph.D*, Alijani R. Ph.D**, Ghazizadeh Khalifeh Mahaleh H. Ph.D*
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Introduction & Objective: Altmetrics studies could be done through the databases contents of
LinkedIn, ResearchGate, Mendeley, Academia, uLike, and Impact Story. Since indexed documents’
printing in citation centers and then receiving them is time taking and in some spheres it takes years for a
document to receive a citation, Scientometrics studies are time-dependent. Actually, time-dependency is
less in Altmetrics and the performance and effectiveness of both researchers and their papers could be
investigated based on this factor.

Materials & Methods: This is a Survey method that has been done through Altmetrics and with the
help of Scientometrics. Firstly, data gathering has been done with the use of ISI database about researchers
of surgery sphere. Subsequently, it has been investigated through analytical engine and then, the number of
authors and documents have been gathered. After that, the name of researchers along with their official IDs
in ResearchGate have been investigated and some factors like the number of documents, the Reads, full-
text papers, the Followers, the Followings, and gathered data have been mined and with the help of SPSS
software version 20, they have been analyzed.

Results: Findings show that among the studied cases which are 327 out of 2062 in ISI, more than
86% could be fined in ResearchGate. Other findings show that there is a significant relationship between
the publications in ResearchGate and the number of citations. Also other findings show that researchers
whom papers are put in ResearchGate could receive more citations. Some findings show there is a
significant relationship between being in ResearchGate scientific network and the number of citations in
ISI. Besides, there is a significant relationship between the number researchers’ citations and the number of
the Followers and the Followings. All in all, it offers that due to the findings of this study researchers from
all spheres be in ResearchGate scientific network so that in addition to scientific cooperation, could
heighten the number of scientific citations of our country.

Conclusions: Conclusions show that a low percent of researchers (nearly 14%) are not a member
ResearchGate. These researchers should be aware that these kinds of networks have been formulated to
accelerate the scientific relationships between people, creation process, and dissemination of knowledge.
Reasons like asking for help from other researchers, hidden and obvious sharing of knowledge, the increase
of research interests, job opportunities awareness, and groups’ possibility of discussions could be the
notions to researchers’ preferences to the use of social medias.

Key Words: Altmetrics, ResearchGate, Surgery, Scientific Productions
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