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  سنجی پژوهشگران ایرانی هاي علمبررسی ارتباط میان نمرات دگرسنجی و شاخص

  2019-2000حوزه پرستاري در بازه زمانی 

  * علی بیرانوند دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
      

سنجی، پرستاريدگرسنجی، علم :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
کند تا ضمن هاي علمی مختلف به محققان کمک میهاي اجتماعی علمی تأثیرگذار در حوزهشناسایی شبکه: زمینه و هدف

نوین اطالعاتی  گذاري دانش از طریق این ابزارهايوزه، به اهمیت اشتراكـرگذار در هر حـهاي تأثیراد و دانشگاهـشناسایی اف
-هاي علمهاي اجتماعی و شاخصش حاضر با هدف شناسایی ارتباط میان نمرات دگرسنجی شبکهـبر این اساس پژوه. پی ببرند

  .هاي علمی استنادي صورت گرفته استران ایرانی حوزه پرستاري در پایگاهـت پژوهشگـسنجی حاصل از فعالی

سنجی و با رویکرد توصیفی است که به روش علم -  ردي و از نوع پیمایشیپژوهش حاضر یک پژوهش کارب: ها مواد و روش
جامعه آماري پژوهش شامل پژوهشگران و نویسندگان ایرانی حوزه پرستاري است که در بازه زمانی . استدگرسنجی انجام شده

اسکوپوس داشته و همچنین عضو  اي در پایگاه استنادي، مدرك نمایه شده)16/03/2020(و در تاریخ اجراي پژوهش  2019- 2000
. اندنویسنده پرتولید هستند که توسط اسکوپوس معرفی شده 158نمونه آماري پژوهش شامل . اندپایگاه مدیریت منابع مندلی بوده

 هاي موردو اکسل از آزمون همبستگی بین شاخص SPSSهاي توصیفی، در بخش آمار استنباطی، به کمک نرم افزار عالوه بر آماره
  .مطالعه استفاده گردیده است

رکورد مربوط به حوزه پرستاري که توسط  5821 ، تعداد2019تا  2000هاي پژوهش نشان داد که از سال یافته :ها یافته
از نظر زبانی، . از نوع مقاله بوده است) درصد 86( رکورد 5009پژوهشگران ایرانی نوشته شده در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است، 

برتر در  دانشگاه. به زبان فارسی نگارش شده است) درصد 4/3( مورد 198به زبان انگلیسی بوده و تنها ) درصد 6/96( رکورد 5627
بین شاخص . باشدزمینه محل فعالیت و یا حامی مالی پژوهشگران حوزه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران می

دهد به دست آمده که نشان می 140/0مندلی ضریب معناداري  شاخص دنبال کنندگان در اسکوپوس و ایندکس در پایگاهاچ
ي معناداري وجود هاي مورد بررسی در این دو پایگاه رابطهاما، بین سایر شاخص. ي معناداري در این زمینه وجود نداردرابطه
 اجتماعی شبکه خوانندگان، انتشارات و بینندگان در ایندکس، استناد دریافتی،هاي هم نویسندگی، اچهمچنین بین شاخص. دارد
. ي معناداري وجود دارداستنادي وب آو ساینس رابطه - علمی ایندکس در پایگاههاي تعداد استنادات و اچمندلی با شاخص علمی

بررسی . جود نداردرابطه معناداري و 202/0هاي مزبور به علت بروز ضریب معناداري اما بین شاخص دنبال کنندگان با شاخص
دهد رابطه معناداري بین میزان استناد اوساینس نشان میهاي مندلی، اسکوپوس و وبارتباط بین میزان استناد دریافتی در پایگاه

  .ها وجود دارددریافتی در این پایگاه

اوساینس، ایگاه مندلی و وبترین رابطه همبستگی در این مورد بین شاخص استناد دریافتی در پبه ترتیب قوي: گیـري نتیجه
هاي ابندکس در پایگاههمچنین رابطه معناداري بین شاخص اچ. باشداوساینس میمندلی و اسکوپوس، و نهایتاً اسکوپوس و وب

اوساینس از همبستگی بین ایندکس مندلی و وبمیزان همبستگی بین شاخص اچ. ساینس وجود دارداومندلی، اسکوپوس، وب
  .تر استکس مندلی و اسکوپوس قويایندشاخص اچ
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  و هدف هزمین
متون خواندن  ندیبر فرا يادیتا حد ز یارتباطات علم

نظریات و نتایج حاصل از گرفتن  قرارمبنا  موجود و علمی
در درجه اول با  فرایند نیا. بنا شده است تحقیقات پیشین

با  1.دشویم جادیدانشمندان ا ریاستناد به انتشارات سا
 لیتبد یعلم ریتأث يهااستنادها به شاخصه نیگذشت زمان، ا

 شتریکه ب یمقاالت ایمؤلفان، مجالت و  نیبنابرا 2.اندشده
آثار حوزه مورد  نیرگذارتری، تأثرندیگیرد استناد قرار ممو

 يکه برا یتاکنون اقدامات مختلف. شوندیمحسوب منظر 
 گذاريریو تأث مراکز پژوهشی ها وافراد، گروه عملکرد یابیارز
استنادها  رشبر شما يادیاستفاده شده است، تا حد ز هاآن

ارائه  خصوص یی درهاچالشبا این وجود همواره  .استوار است
 يارهایمع يهایو متعادل کردن کاست دیمف يهاشاخص

 سنتی اختیشنکتاب يهاشاخص. موجود وجود داشته است
انتشار و  تعداد، از جمله یعلم يهاتیفعال يریگاندازه يبرا

شاخص استناد  جادیاست که به ا یتیروا ياستنادها، دارا
و استناد به  جیتا، ننیبنابرا. گرددیباز م 1960در دهه  یعلم
محققان داشته  يبرا یعمل اریبس يامدهایتواند پیم اتینشر

مؤسسات  نیافراد و همچن یابیارز ياز آنها برا رایباشد، ز
و  ي، تصدیتواند در انتصابات شغلیم یشود و حتیاستفاده م

ات ، از شمارش استنادنیا عالوه بر .بگذارد ریبودجه پروژه تأث
اده ـاستف هاداده گاهیاطالعات از پا یابیباز يبرا دریافتی،

و تأثیرگذار مقاالت پرطرفدار  ییبه شناسا استنادها .شودیم
 يمشابه، برا اتینشر هید با توصنتوانید و منکنیمک مک

. دنریمورد استفاده قرار گ زین یکشف مباحث پژوهش
و  لکردعم يریگاستناد به هر دو اندازه يارهای، معنیبنابرا
                      . کندیکمک م یعلم اتیاز ادب یمیدر حجم عظ يناوبر

 جدیدي کردی، رونترنتیروزافزون ا تیبا توجه به اهم
پدیدار وب  يوندهایبر پ یمبتن هايشاخصمحاسبه  يبرا

 )آلتمتریکس( این رویکرد تحت عنوان دگرسنجی. است شده
 يهاهرسان طیدر مح انمختلف کاربر يهاتیفعال یابیارز به

  و نترنتیدر چند دهه گذشته، ا. پردازدمی یاجتماع
پژوهش،  يهاداده يآورمرتبط بر نحوه جمع يهايفناور
 جینتا عیمرتبط، ارائه و توز اتیادب افتنیاطالعات و  یابیباز
با همکاران و آموزش و  يارتباط و همکار يبرقرار، قاتیتحق

  2.گذاشته است ریتأث انیتعامل با دانشجو
هاي اجتماعی شبکه هاي اجتماعی که امروزه غالباًنهرسا

شوند، از جمله ابزارهاي پرکاربرد و تأثیرگذار در خوانده می
 ییهايناورف یاجتماع هايشبکه. ارتباطات مجازي هستند

 يهايکنند، همکاریم لیرا تسه یهستند که تعامل اجتماع
را  ننفعایذ نیامکان بحث در ب ودهند یممکن را انجام م

ها، یکیها، وها شامل وبالگيفناور نیا. کنندیفراهم م
، )، متنلمی، عکس، فیصوت(ها رسانه ياشتراك گذار يابزارها

 يایو دن) بوك سیاز جمله ف(شبکه  يهاعامل ستمیس
تا ند نکیافراد کمک م به یاجتماع يهاشبکه 2.است يمجاز

آنچه در  در واقع 3.تندسجامعه ه کیاحساس کنند متعلق به 
ی دانشگاه یاجتماع يها، شبکهاین تحقیق مورد تأکید است

 يان در سراسر جهان براـمحقق يمهم برا يبه ابزار است که
. شده است لیتبد گریکدیامل با ـانتشار کار خود و تع

 مـستیس ریسا برخالف دانشگاهی یاجتماع يهاشبکه
و  رـتییمانند تو نیآنال یاعـاجتم يهارسانه يهااملـع
مورد  زین یغاتیمقاصد تبل جهتبوك، که ممکن است سیف

 دانشگاهیگفتمان  ي، بطور خاص براردیاستفاده قرار گ
 نیب تعامل دانشگاهی یاجتماع يهاشبکه .اندشده یطراح

تحقیقات  4.ندکنیم لیرا تسه یدانشگاه يافراد در فضا
بیرانوند و ( صورت گرفته در حوزه فیزیک ذرات بنیادي

بیرانوند، سمیع، ( ، مدیریت بازرگانی)2021تیان، قناع
بیرانوند، سمیع، ( ، مدیریت صنعتی)2021رحمانیان، ملکی 

، )2020 بردس و دیگران،( ، سالمت)2021رحمانیان، کشتکار، 
، )2019 ،باديآلنصاري، فالح، نوروزي، و رسوا( علوم پزشکی

اعی هاي اجتمکهـ، نقش شب)2017 ثلوال و کوشا،( کتابداري
در افزایش تعداد بازدیدها و استنادات دریافتی منابع نمایه 

با توجه به . دهندهاي اطالعاتی را نشان میشده در پایگاه
نتایج حاصل از تحقیقات مزبور و اهمیت روزافزون 

امل ـگاهی بر تعـاعی دانشـهاي اجتمرگذاري شبکهـتأثی
 هاي علمی مختلف،بین نویسندگان و پژوهشگران حوزه

محقق به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که پژوهشگران 
اعی ـهاي اجتمایرانی حوزه پرستاري تا چه اندازه از شبکه

کنند؟ و هاي علمی خود استفاده میف براي ارائه یافتهـمختل
هاي اجتماعی بیشتر مورد توجه و اقبال قرار کدام شبکه
  گرفته است؟

ی تأثیر ارتباط میان بر این اساس، تحقیق حاضر به بررس
هاي نمرات دگرسنجی پایگاه مدیریت منابع مندلی بر شاخص

استنادي  -  هاي علمیسنجی مدارك نمایه شده در پایگاهعلم
 2019تا  2000اوساینس در بازه زمانی اسکوپوس و وب

به همین منظور سواالت مطرح در این پژوهش . پرداخته است
  :عبارتند از
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فعالیـت نویسـندگان و    وضعیت حضـور و میـزان   - 1
هـاي  پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرسـتاري در پایگـاه  

  ساینس و مندلی چگونه است؟اواسکوپوس، وب
هـاي آلتمتـریکس نویسـندگان و    ارتباط شـاخص  -2

پژوهشــگران پرتولیــد ایرانــی حــوزه پرســتاري در پایگــاه 
  مدیریت منابع مندلی و پایگاه اسکوپوس چگونه است؟

هـاي آلتمتـریکس نویسـندگان و    ارتباط شـاخص  - 3
پژوهشــگران پرتولیــد ایرانــی حــوزه پرســتاري در پایگــاه 

ــاه وب   ــدلی و پایگـ ــابع منـ ــدیریت منـ ــاینس اومـ   سـ
 چگونه است؟

ــافتی نویســندگان و  -4 تفــاوت میــزان اســتناد دری
هـاي  پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرسـتاري در پایگـاه  

 ساینس چگونه است؟اواسکوپوس و وب
ایندکس نویسندگان موجود میان شاخص اچ تفاوت - 5

هـاي  و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاري در پایگاه
 ساینس چگونه است؟اواسکوپوس و وب

  چارچوب نظري
هاي مبتنی بر استناد است و آلتمتریکس مکمل سنجه

. سنجی داردهاي علمسعی در جبران کمبودهاي این شاخص
ي مبتنی بر استناد، تأثیر یک هاآلتمتریکس برخالف شاخص

هاي سطح مقاله، شاخص 5.کندگیریمیمقاله انفرادي را اندازه
هاي کمی و یا کیفی اثربخشی یک مقاله انفرادي شاخص

هاي کمی شمارش هاي آن شاخصهستند که از جمله نمونه
تعداد دفعاتی است که یک مقاله دانلود شده و یا در تویتر به 

هاي کیفی هایی از شاخصاست و نمونه اشتراك گذاشته شده
اي و یا پست وبالگ فرد متخصص تواند به پوشش رسانهمی

  6.آن حوزه اشاره نمود
هاي اجتماعی بستر توسعه ابزارهاي آلتمتریکس شبکه

اي از افراد، هاي اجتماعی مجموعهشبکه. تحت وب هستند
هاي اجتماعی هستند که به ها و دیگر موجودیتسازمان

اي از روابط اجتماعی مانند دوستی، همکاري، سطه مجموعهوا
ساختار این . شوندیا تبادل اطالعات، به یکدیگر متصل می

هاي آن ها به مثابه گرهها و سازمانها از افراد، گروهشبکه
توانند ها در ارتباط با یکدیگر میاین گره .استتشکیل شده

. را داشته باشندهاي متقابل انواع گوناگونی از وابستگی
ها، اهداف و هرگونه نقطه مشترکی که پیونددهنده ارزش

توان به عنوان ها باشد، میها و سازمانمیان افراد، گروه
هاي شبکهابتدا اگر چه در . هاي این شبکه نام بردرابطه

عکس،  يبه اشتراك گذار يبرا يعنوان بستراجتماعی به 
 یعامالت اجتماعت لیمشترك و تکم قیبحث در مورد عال

ابزار ارتباطی قوي در حوزه به اما به سرعت . بودند، یسنت
تعامل  نحوهدر هاي اجتماعی مجازي شبکه. شدند علم تبدیل

 یطرز تفکر آنها انقالب یارتباط و حت يمردم، نحوه برقرار
                                        7و3.اندکردهایجاد 

در مورد استفاده از که  یقابل توجهتوسعه با وجود 
در مورد استفاده یی هاینگران ی وجود دارد،اجتماع يهارسانه

 وجود یداف علمـاه يبرا یاجتماع يهااز رسانه شتریب
ورد استفاده از ـالزم است که در مبه همین دلیل  10-8.دارد

و داگانه بحث ـج ربه طو یاجتماع يهاانواع مختلف رسانه
ها، ادهـانواع استف نـی، در بنیر اعالوه ب. ودـشبررسی 
از  شتریدهد بیوجود دارد که مطالعات نشان م ییهاتفاوت
 غینشر، مصرف، ارتباطات و تبل يبرا یاجتماع يهارسانه

 جهت ایجاد و دریافت يو موارد کمتر 11شودیاستفاده م
  15-12.یلیبورس تحص

  پیشینه پژوهش
دن، بحث کردن امکان ایجاد تعامالت خواندن، ذخیره نمو
هاي پیوسته و و ارائه پیشنهاد باعث شده تا افراد به محیط

قابلیت ردیابی . هاي اجتماعی روي بیاورنداستفاده از شبکه
هاي تمامی تعامالت صورت گرفته باعث شده تا شاخص

جدیدي به منظور بررسی نفوذ، توجه و تأثیر مطالب در 
ها این شاخص 16.هاي اجتماعی ایجاد گرددهاي شبکهمحیط

اي به نام آلتمتریکس که کوتاه نوشت در حوزه
هاي هایی همچون شاخصآلترنیتیومتریکس است و با نام

. گیرندقرار می ،شوندها نیز شناخته میجایگزین یا دگرسنجه
توسط پرایم و همکاران  2010بار در سال آلتمتریکس اولین

  17.مطرح گردید
کنندگان ین فراهمسسه آلتمتریک یکی از مهمترؤم
هاي آلتمتریک است که اطالعات را با توجه به تأثیر یک داده

هاي اجتماعی متنوع گردآورده و از مقاله به وسیله رسانه
هاي دهی به امتیازات کسب شده از رسانهطریق وزن

ورد نظر اختصاص ـاجتماعی، نمره آلتمتریک را به مقاله م
ها در کس و دگرسنجهبا توجه به بحث آلتمتری 18.دهدمی

هاي پژوهشی، مطالعات متعددي در سطح ارزیابی فعالیت
ها در جهان در ارتباط با بررسی کیفیت و صحت شاخص

برخی مطالعات  20و19.هاي اجتماعی صورت گرفته استشبکه
                                                                                                                                                            .ارائه شده است 1 مرتبط با پژوهش در جدول
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  خالصه پیشینه پژوهش ـ1 جدول

  منبع  نتایج  شبکه مورد مطالعه/ پایگاه

  21  گیت همبستگی مثبت وجود داردهاي پایگاه اسکوپوس و شبکه ریسرچبین شاخص  گیت، اسکوپوسریسرچ

  22  کنداوساینس کمک میدر وب مندي از مندلی به دریافت استنادهاي بیشتر براي مقاالتبهره  اوساینسوب مندلی،

  22  است یدانشگاه هیسرما یسنت عیبه طور گسترده نشان دهنده توزگیت ریسرچاستفاده از   گیتریسرچ

  گیت،اسکوپوس، ریسرچ

  اوساینسوب گوگل اسکالر،

 . اوساینس و اسـکوپوس بـوده اسـت   وباز  شتریاما بگوگل اسکالر،  ازکمتر  گیتت دریافتی در ریسرچمیزان استنادا
وجـود، بـه اشـتراك     نیـ بـا ا . گیت از نظر استنادات دریافتی ارتباط بیشـتري بـا گوگـل اسـکالر دارد    همچنین ریسرچ
  گیت از اهمیت بیشتري برخوردار استمقاالت در ریسرچگذاشتن نسخه 

23  

  اوساینس،وب لی،مند

  اسنشال ساینس

  و يعلـوم ضـرور   يهـا اسـتناد در هـر دو شـاخص    يهـا و شـاخص  یخوانـدن منـدل   نیبـ  يمثبت و معنادار یهمبستگ
  24  وجود دارد اوساینسوب

  25  ی با استنادات دریافتی در اسکوپوس همبستگی مثبت وجود داردمندلش مقاالت در و خوان يرینرخ بارگبین   اسکوپوس مندلی،

  26  حوزه سالمت تأثیر مستقیم دارد قاتیتعداد استنادها در تحق شیافزاعدم  بر یاجتماع يهااستفاده از رسانه عدم  هاي اجتماعیشبکه

 4  ی هستندالملل نیبتعامالت  جادیا يابزار بالقوه براهاي اجتماعی شبکه  گیت، آکادمیاریسرچ

دایمنشنز، کالریویت 
  آنالیتیک

ارائـه نتـایج   . دهـد اي اجتماعی، همبستگی بین نمرات دگرسنجی و استنادات دریافتی را افزایش میه فعالیت در شبکه
هاي اجتماعی، با نهادینه کردن فرهنگ اشتراك گذاري دانـش، زمینـه جـذب اسـتنادات بیشـتر را       تحقیقات در شبکه

  کنندفراهم می
27  

  گیت، آکادمیا، ریسرچ
  اوساینس، اسکوپوسوب

هاي اجتماعی، به جذب بیشـتر خواننـدگان، افـزایش تعـداد اسـتنادات و در نتیجـه       نویسندگان در شبکه میزان فعالیت
  28  هاي اطالعاتی منجر خواهد شدایندکس در پایگاهافزایش نمره اچ

  
  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردي و از نظر نوع، 

با رویکرد  سنجی وتوصیفی است که به روش علم -  پیمایشی
جامعه آماري پژوهش شامل . آلتمتریکس صورت گرفته است

پژوهشگران و نویسندگان ایرانی حوزه پرستاري است که در 
اي در پایگاه مدرك نمایه شده 2019- 2000بازه زمانی 

با توجه به اهمیت موضوع و . انداستنادي اسکوپوس داشته
لمی نمایه احتمال ریزش تعداد پژوهشگران داراي تولیدات ع

شده در پایگاه اسکوپوس، تمامی نویسندگان معرفی شده 

مورد بررسی و مطالعه ) نفر 158( توسط پایگاه اسکوپوس
  .گیري استفاده نشده استقرار گرفته و از نمونه

  هاروش اجراي پژوهش و تجزیه و تحلیل داده
ابتدا تمامی پژوهشگران و نویسندگانی ایرانی حوزه 

که مدرکی را در ) 2019- 2000( سال اخیر پرستاري در بیست
اطالعات . شناسایی گردید ،اندپایگاه اسکوپوس نمایه نموده

از پایگاه اسکوپوس اخذ ) 16/03/2020(این افراد در تاریخ 
نفر از نویسندگان پرتولید حوزه  158سپس . شده است
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پرستاري معرفی شده توسط پایگاه اسکوپوس به عنوان 
در مرحله بعد اسامی این . انتخاب گردید نمونه مورد بررسی

افراد به صورت موردي تک به تک با پروفایل احتمالی 
گیت و پایگاه مدیریت نویسندگان در شبکه علمی ریسرچ
اطالعات موجود در . منابع مندلی مطابقت گردیده است

هاي پروفایل شخصی نویسندگان به عنوان شاخص
سپس اطالعات  آلتمتریکس مورد بررسی قرار گرفته،

گردآوري شده از طریق پایگاه اسکوپوس به صورت موردي 
ر مطابقت داده ـساینس و گوگل اسکالاوهاي وبدر پایگاه

تحلیل . ها صورت گیردث مقایسه این پایگاهـشده تا بح
ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت داده

ایی مانند هدر بخش آمار توصیفی از آماره. گرفته است
هاي مختلف، فراوانی نویسندگان و پژوهشگران در گروه
هاي مختلف به میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه

هاي عمومی جامعه منظور توصیف پراکندگی و بیان ویژگی
در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی . گردداستفاده می

هاي از آزمونهاي آماري روابط بین متغیرها و انجام آزمون
ده ـاده شـورد بررسی استفـهاي مصـگی بین شاخـهمبست

 اس ویرایشاسپیزار مورد کاربرد، اکسل و اسـنرم اف. است
  .باشدمی 23

  ها یافته
رکورد مربوط  5821دهد که از مجموع ها نشان مییافته

به حوزه پرستاري که توسط نویسندگان و پژوهشگران ایرانی 
نمایه شده  2019- 2000وس در بازه زمانی در پایگاه اسکوپ

از نوع مقاله بوده و سایر انواع ) درصد 86( رکورد 5009است، 
مدارك عبارتند از نقد، مقاله کنفرانسی، یاداشت، فصل کتاب 

به زبان ) درصد 6/96( رکورد 5627از نظر زبانی، ... و 
فارسی و بقیه موارد به ) درصد 4/3( مورد 198انگلیسی، 

بیشترین سهم . بوده است. ..هاي فرانسوي، عربی و زبان
 )رکورد 291(مربوط به ناشران این آثار توسط مجله حیات 

دانشگاه برتر در زمینه محل فعالیت و یا حامی . بوده است
مالی پژوهشگران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

نمرات مربوط به . باشدمدرك می 216تهران با انتشار 
نمایش  1 اي مورد بررسی در این پژوهش در جدولهشاخص

  .داده شده است

  2019تا  2000هاي هاي مورد مطالعه طی سالدر پایگاه شده هیمدارك نماسنجی مربوط به علم هايشاخصـ 2جدول 

 مندلی  ساینساووب اسکوپوس  متغیر

 نویسندگان  ردیف

ك
دار
م

ت  
ادا
ستن
ا

س  
دک
 این
اچ

 

ت
ارا
نتش
ا

ت  
ادا
ستن
ا

  

 این
اچ

س
دک

 

ت
ارا
نتش
ا

ت  
ادا
ستن
ا

س  
دک
 این
اچ

 

  1  55   1 15 2 55 16560  1005  باقر الریجانی  1
  72  18796   65 14991 735 71 18270 865  امیرحسین صاحبکار  2
  70  19677  675 44 9036 526 70 19545 653 جیمز هبرت   3
  6  120  54 6 107 44 8 59499 649 رضا ملک زاده   4
  56  16661   46 12549 447 56 16421 613 رویا کلیشادي  5
  56  16569  593 53 1303 568 55 1620 587  مسیح بانیچ   6
  56  28146   50 24894 425 56 27364 506 مصطفی قربانی  7
  31  5015   27 3254 256 31 4961 481  مهدي هدایتی  8
  44  8956  472 41 7633 359 44 8803 471 پروین میرمیران  9

  10  369  53 4 37 25 47 9752 463 گردون فرنز   10
...               

  19  1254   17 983 76 8 166 20  ناهید دهقان نیري  158
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وضعیت حضور و میزان : پاسخ به سوال اول پژوهش
فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه 

ساینس و مندلی اوهاي اسکوپوس، وبپرستاري در پایگاه
  چگونه است؟

ول پژوهش و مقایسه به منظور پاسخگویی به سوال ا
یک از  ربوط به مدارك نمایه شده در هرـهاي مشاخص
 2 آوري شده در جدولهاي گردهاي مورد مطالعه، دادهپایگاه

هاي ارائه شده در این بخش شامل شاخص. ذکر شده است
ایندکس هر تعداد مدارك، استنادات دریافتی و نمره اچ

که بیشترین  ده نفر اول از نویسندگانی. نویسنده است
اند به عنوان نمونه مدارك نمایه شده در اسکوپوس را داشته

  .ذکر شده است 2 در جدول
میزان حضور نویسندگان پرتولید ایرانی حوزه پرستاري 

ساینس، مندلی، به ترتیب اوهاي اسکوپوس، وبدر پایگاه
نویسنده مورد بررسی در  158نفر از مجموع  124، 158، 158

این اطالعات مبین میزان حضور . باشداین پژوهش می
تعداد مدارك موجود . هاي مزبور استنویسندگان در پایگاه

ساینس و مندلی به اوهاي اسکوپوس، وبدر پایگاه
سایر نتایج . باشد، مدرك می17866، 15998، 24273ترتیب

  :به دست آمده از این بخش عبارتند از
ــه شــده در پای  - ــدارك نمای ــداد م ــاه بیشــترین تع گ

  . مدرك و مربوط به باقر الریجانی است 1005اسکوپوس 
ــاه   - ــه شــده در پایگ ــدارك نمای ــداد م   بیشــترین تع
  . مدرك و مربوط به فریدون عزیزي است 937اوساینس وب

بیشترین تعداد مدارك نمایه شده در پایگـاه منـدلی    -
  . مدرك و مربوط به مجید غیور است 2296
ــافت  - ــتنادات دری ــداد اس ــترین تع ــاه بیش ی در پایگ

زاده استناد است که مربوط به رضا ملـک  59499اسکوپوس، 
  . است
ــاه    - ــافتی در پایگ ــتنادات دری ــداد اس ــترین تع   بیش
ــاینس، وب ــه     54417اوس ــوط ب ــه مرب ــت ک ــتناد اس   اس

  . زاده استرضا ملک
بیشترین تعداد استنادات دریافتی در پایگاه منـدلی،   -

  . زاده استاستناد است که مربوط به رضا ملک 60258
ــره اچ  - ــاالترین نم ــاه  ب ــافتی در پایگ ــدکس دری این

  .است که مربوط به امیرحسین صاحبکار است 71اسکوپوس، 

ــره اچ  - ــاالترین نم ــاه  ب ــافتی در پایگ ــدکس دری   این
  .زاده استاست که مربوط به رضا ملک 74اوساینس، وب

ایندکس دریافتی در پایگـاه منـدلی،   باالترین نمره اچ -
 .زاده استربوط به رضا ملکاست که م 87

  هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعهشاخص
هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي آماره 3 در جدول

  .ارائه شده است) میانگین، میانه، کمینه، بیشینه( پژوهش
ایندکس به ترتیب در  - باالترین میانگین شاخص اچ

 58/14آوساینس و در وب 45/19، اسکوپوس 49/19مندلی 
باالترین میانگین تعداد استناد دریافتی به ترتیب . باشدیم

استناد، مندلی با  68/3219مربوط است به اسکوپوس با 
. استناد 05/2067ساینس با اواستناد و وب 93/3044

تعداد مدارك به ترتیب مربوط /  باالترین میانگین انتشارات
 41/151مدرك، مندلی با  63/153است به اسکوپوس با 

  . مدرك 25/101اوساینس با رك و وبمد
هاي ارتباط شاخص: پاسخ به سوال دوم پژوهش

آلتمتریکس نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه 
  هاي مندلی و اسکوپوس چگونه است؟پرستاري در پایگاه

سطح معناداري مربوط به ضریب همبستگی بین شاخص 
ایندکس در  -اچمندلی با شاخص  پایگاه دنبال کنندگان در
بنابراین، بین این . شده است 05/0تر از اسکوپوس کوچک

اما، بین سایر . ود نداردـمعناداري وج ها رابطهشاخص
اسکوپوس رابطه  و مندلی در پایگاه هاي آلتمتریکسشاخص

  . معناداري وجود دارد
هاي ارتباط شاخص: پاسخ به سوال سوم پژوهش

ران پرتولید ایرانی حوزه آلتمتریکس نویسندگان و پژوهشگ
  ساینس چگونه است؟اوهاي مندلی و وبپرستاري در پایگاه

، ضریب همبستگی بین 5 براساس اطالعات جدول
ایندکس، استناد دریافتی، -نویسندگی، اچهاي همشاخص

ارات و بینندگان در پایگاه مندلی با ـخوانندگان، انتش
وب  پایگاهایندکس در -هاي تعداد استنادات و اچشاخص

ها لذا بین این شاخص. شده است 05/0تر از آوساینس کوچک
اما بین شاخص دنبال کنندگان با . معناداري وجود دارد رابطه

 گاهـدکس در پایـاینادات و اچـداد استنـهاي تعشاخص
  .معناداري وجود ندارد آوساینس رابطهوب
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  مورد مطالعه رهايمتغی میانه، کمینه و بیشینه ـ میانگین،3جدول 

  بیشینه  کمینه  میانه  میانگین  شاخص  شبکه/  پایگاه

  اسکوپوس

  1005  20  50/88  63/153  تعداد مدارك

  59499  71  50/893  68/3219  استنادات

  71  0  16  45/19  اچ ایندکس

  48617  68  793  83/2407  استناد دریافتی

  8198  26  168  57/608  هم نویسندگی

  وب آو ساینس

  937  1  54  25/101  اتانتشار

  74  0  10  58/14  اچ ایندکس

  54417  0  363  05/2067  استنادات

  مندلی

  8227  0  177  81/649  هم نویسندگی

  162  1  2  71/10  دنبال کنندگان

  87  0  16  49/19  اچ ایندکس

  60258  55  926  93/3044  استناد دریافتی

  249496  573  5/2592  60/11241  خوانندگان

  2296  1  58  41/151  انتشارات

  519684  829  22657  22/72198  بینندگان
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  اسکوپوس و در مندلی آلتمتریکس هايـ ضریب همبستگی بین شاخص4جدول 

  هم نویسندگی  استناد دریافتی  ایندکس-اچ استنادات تعداد مدارك  متغیر

 هم نویسندگی
  915/0**  769/0**  721/0**  778/0**  840/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 ح معناداريسط

 دنبال کنندگان
  ns310/0  **476/0  **528/0  462/0**  483/0**  ضریب همبستگی

 008/0 019/0 140/0 023/0 017/0 سطح معناداري

  اچ ایندکس
  673/0**  794/0**  804/0**  809/0**  733/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداري

  استناد دریافتی
  752/0**  873/0**  836/0**  884/0**  784/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداري

 خوانندگان
  788/0**  943/0**  925/0**  931/0**  883/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداري

 راتانتشا
  725/0**  724/0**  690/0**  725/0**  840/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0  0001/0 0001/0  0001/0 سطح معناداري

 بینندگان
  700/0**  755/0**  685/0**  747/0**  623/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداري

   05/0اداري در سطح عدم معن. ns  05/0معناداري در سطح  **
  

  
تفاوت میزان استناد : پاسخ سوال چهارم پژوهش

دریافتی نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه 
ساینس و مندلی اوهاي اسکوپوس، وبپرستاري در پایگاه

 چگونه است؟
زان استناد ـمی بین ،6 دولـبر اساس اطالعات ج

س و مندلی رابطه وب آو ساین اسکوپوس، دریافتی در پایگاه

  سطح معناداري زیرا (معنادار بسیار قوي وجود دارد 
  شده و  05/0تر از کوچک مربوط به ضریب همبستگی

میزان ). مقدار ضریب همبستگی هم بسیار باال است
اوساینس همبستگی بین استنادات دریافتی در مندلی و وب

تر از رابطه بین میزان استنادات دریافتی مندلی و قوي
  .باشداسکوپوس می
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 آلتمتریکس هايـ ضریب همبستگی بین شاخص5جدول 
  آو ساینسوب و در مندلی

 متغیر
تعداد 
 استنادات

  ایندکس-اچ

 هم نویسندگی
  522/0**  558/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 سطح معناداري

 دنبال کنندگان
 ns132/0 ns276/0  ضریب همبستگی

 202/0 538/0 سطح معناداري

  اچ ایندکس
  642/0**  536/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 سطح معناداري

  استناد دریافتی
  666/0**  568/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 001/0 سطح معناداري

 خوانندگان
  585/0**  527/0**  ضریب همبستگی

  0001/0  0001/0 سطح معناداري

 انتشارات
  555/0**  585/0**  ضریب همبستگی

  0001/0  0001/0 سطح معناداري

 بینندگان
  523/0**  420/0**  ضریب همبستگی

 0001/0 006/0 سطح معناداري

ایندکس تفاوت اچ: پاسخ سوال پنجم پژوهش
نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاري در 

  ساینس و مندلی چگونه است؟اوهاي اسکوپوس، وبپایگاه
  

شاخص  شود، بینمالحظه می 7طور که در جدولهمان
ایندکس در - اسکوپوس با شاخص اچ در پایگاه ایندکس- اچ

  آوساینس و مندلی رابطه معناداري وجود دارد پایگاه وب
تر از کوچک سطح معناداري مربوط به ضریب همبستگیزیرا (

ایندکس میران همبستگی بین شاخص اچ). شده است 05/0
زیاد، همبستگی بین شاخص ) 787/0(** مندلی اسکوپوس و

تر از رابطه میان آوساینس قويایندکس مندلی و وباچ
همچنین همبستگی . است) 859/0(** مندلی و اسکوپوس

) 720/0(** آوساینس زیادایندکس اسکوپوس و وببین اچ
  . است

  گیري و نتیجه بحث
با توجه به اهمیت تعامل و مشارکت علمی پژوهشگران 

هاي اجتماعی، این هاي مختلف علمی از طریق شبکهحوزه
تحقیق به بررسی تأثیر نمرات دگرسنجی به دست آمده از 
فعالیت پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاري در شبکه 

هاي علمی سنجی پایگاههاي علماجتماعی مندلی بر شاخص
هاي براساس یافته. اوساینس پرداخته استاسکوپوس و وب

درصد منابع  86خش توصیفی مشخص شد که حاصل از ب
مورد بررسی نمایه شده در اسکوپوس، از نوع مقاله بوده که 

مجالت . باشنددرصد این منابع به زبان انگلیسی می 6/96
بیشترین ) مجله حیات( داخلی نمایه شده در اسکوپوس

چاپ شده در میان سایر مجالت ) رکورد 291( تعداد مقاالت
در میان حامیان مالی پژوهشگران، . است را پوشش داده

 216دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران با انتشار 
هاي یافته. مدرك رتبه نخست را به خود اختصاص داده است

به دست آمده، تمایل نویسندگان و پژوهشگران ایرانی به 
چاپ مقاالت در مجالت نمایه شده در اسکوپوس بیشتر از 

این مهم به دلیل حضور برخی  23.شدبااوساینس میوب
زیرا چاپ مقاالت . مجالت داخلی در پایگاه اسکوپوس است
تر بوده و در مدت در این دسته از مجالت به مراتب راحت

                              . گیردزمان کمتري این فرایند صورت می
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  مندلی و وب آو ساینس اسکوپوس، هايپایگاه در یـ ضریب همبستگی بین میزان استناد دریافت 6جدول 

  مندلی  وب آو ساینس اسکوپوس  متغیر

 اسکوپوس
      1  ضریب همبستگی

 سطح معناداري

 وب آو ساینس
   1  911/0**  ضریب همبستگی

 000/0 سطح معناداري

  مندلی
  1  977/0**  930/0**  ضریب همبستگی

 000/0 000/0 سطح معناداري

  مندلی و آو ساینس وب اسکوپوس، هايپایگاه در ایندکس-ضریب همبستگی بین نمره اچ ـ7جدول 

  مندلی  وب آو ساینس اسکوپوس  متغیر

 اسکوپوس
      1  ضریب همبستگی

 سطح معناداري

 وب آو ساینس
   1  720/0**  ضریب همبستگی

 00010 سطح معناداري

  مندلی
  1  859/0**  787/0**  ضریب همبستگی

 000/0 000/0 ح معناداريسط

  
  

تفاوت فاحش در تعداد مدارك و همچنین تعداد 
استنادات دریافتی در گوگل اسکالر نسبت به اسکوپوس و 

این مساله به دلیل نمایه شدن . اوساینس وجود داردوب
دو پایگاه مزبور در گوگل اسکالر و پوشش  االت هرـمق

همچنین بریالن . هاي دیگر از سوي گوگل اسکالر استپایگاه
در تحقیق خود یکی از دالیل حضور مدارك ) 2020( و هالوي

اوساینس را بیشتر در گوگل اسکالر نسبت به اسکوپوس و وب

پوشش مطالب چاپ نشده در مجالت نمایه شده در این دو 
  .پایگاه توسط گوگل اسکالر عنوان نموده است

دهد که صفحات شخصی بسیاري از نتایج نشان می
سندگان و پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاري در مندلی به نوی

درصد نویسندگان مورد  6/24همچنین . باشدروز نمی
عدم حضور . باشندبررسی، فاقد صفحه شخصی در مندلی می

اعضا در پایگاه علمی استنادي مندلی یکی از موارد مبین این 
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مطلب است که نویسندگان حوزه پرستاري توجه کافی به 
استنادي در آثار خود  -  ات استفاده از این پایگاه علمیتأثیر
هاي نوین استناددهی، و یا عدم استفاده از شیوه. ندارند

... استفاده از سایر ابزارهاي استناددهی مانند اندنوت و 
مواردي از عدم توجه به تأثیرگذاري مندلی در جذب تعداد 

ایج سایر اما همچنان که نت. رونداستناد باال به شمار می
 29و24.دهدهاي صورت گرفته در این حوزه نشان میپژوهش

استنادي مندلی به دلیل ارتباط مستقیم  - تأثیر پایگاه علمی
هاي اجتماعی بسیار بیشتر این پایگاه بر دیده شدن در شبکه

بر این اساس نیاز هست که زمینه الزم . باشدتر میو عمیق
گران و نویسندگان در تر پژوهشبراي حضور بیشتر و فعال
ها و توان تأثیر پایگاهزیرا نمی. پایگاه مندلی فراهم گردد

هاي اجتماعی را در جذب استنادات و یا خوانده شدن شبکه
            . مدارك توسط دیگران نادیده گرفت

  اد دریافتی در ـزان استنـاط بین میـبررسی ارتب
اوساینس نشان وپوس، و وبـر، اسکـاسکالهاي گوگلپایگاه

اد دریافتی در ـد رابطه معناداري بین میزان استنـدهمی
ر ـاسکالوگلـساینس و گاووپوس، وبـهاي اسکگاهـپای

  ترین رابطه همبستگی در این به ترتیب قوي. وجود دارد
  ص استناد دریافتی در پایگاه گوگل ـمورد بین شاخ
 ایتاًاوساینس و اسکوپوس و نهوپوس، وبـاسکالر و اسک

ش ـایج این بخـنت. دـباشاوساینس میر و وبـاسکال وگلـگ
) 2016( رانـق موند و دیگـده در تحقیـبا نتایج ارائه ش

  همچنین رابطه معناداري بین . باشدهمسو می
ساینس اووپوس، وبـهاي اسکگاهـندکس در پاییاشاخص اچ
  گی بینـان همبستزـمی. اسکالر وجود داردو گوگل

ر از ـاسکالایندکس اسکوپوس و گوگلچص اـشاخ
  اوساینس و ایندکس وبگی بین شاخص اچـهمبست
این میزان ارتباط قوي بین دو . تر استاسکالر قويگوگل

اسکالر و اسکوپوس به دلیل استقبال نویسندگان پایگاه گوگل
  از مجالت نمایه شده در اسکوپوس جهت چاپ مقاالت 

  .باشدخود می
  



  1400، سال 2، شماره 29نشریه جراحی ایران، دوره 

 

38

Abstract: 

 
Investigating the Relationship between Altmetrics Indicators and 

Scientometric Indicators of Iranian Researchers in the Field of 
Nursing in the Period 2000-2019 

Biranvand A. P.hD* 

(Received: 29 May 2021 Accepted: 23 Aug 2021) 

 
Introduction & Objective: Identifying effective social science networks in different scientific fields 

helps researchers to identify influential individuals and universities in each field and realize the importance 
of knowledge sharing through these new information tools. Accordingly, the present study was conducted 
with the aim of identifying the relationship between metamorphic scores of social networks and 
scientometric indicators obtained from the activities of Iranian nursing researchers in citation databases. 

Materials & Methods: The present study is an applied and descriptive research that has been done 
by the scientometric method with Altmetrics approach. The statistical sample for the study includes Iranian 
researchers in the field of nursing who had an indexed document in the Scopus citation database, in the 
period 2000-2019 and on the date of the research (20/03/2020), and was also a member of the Mendeley 
resource management database. There were 158 high-profile authors introduced by Scopus. 

Results: Findings showed that from 2000 to 2019, 5821 records related to the field of nursing, 
indexed by Iranian researchers written in the Scopus database, 5009 records (86%) were articles. 
Linguistically, 5627 records (96.6%) were in English and only 198 cases (3.4%) were written in Persian. 
Tehran University of Medical Sciences and Health Services is the top university in the field of activity or 
sponsor of nursing researchers. A significant coefficient of 0.40 was obtained between the H-index index in 
Scopus database and the follower’s index in Mendeleev, which shows that there is no significant 
relationship in this field. However, there is a significant relationship between the other indicators studied in 
these two databases. There is also a significant relationship between co-authorship index, H-index, citation 
received, readers, publications and viewers in Mendelian scientific social network with indexes of citation 
number and H-index in Web of Science citation database. But there is no significant relationship between 
the followers index and the mentioned indices due to the occurrence of a significance coefficient of 0.202. 
Examining the relationship between the amounts of citations received in Mendeley, Scopus, and Web-
Science databases shows that there is a significant relationship between the amount of citations received in 
these databases. 

Conclusions: Respectively, the strongest correlation, in this case, is between the citation index 
received in the Mendeley and Web of Science database, Mendeley and Scopus, and finally Scopus and 
Web of science. There is also a significant relationship between the etch index in the Mendeley, Scopus, 
and Web of Science databases. The correlation between the Mendeley h-index and Web of Science is 
stronger than the correlation between the Mendeley h-index and Scopus. 

Key Words: Altmetrics, Scientometric, Nursing 
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