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چکیده
هدف :با توجه به استفادۀ فراگیر از شبکههای اجتماعی در عرصههاای عممای ا پژوهشای هاد ایا
پژوهش بررسی میزان رؤیت پژوهشگران ایرانی در ای شبکههاست.

روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعۀ پیمایشی و روش بهکاررفته در آن آلتمتریک – سنجشهای مبتنای

بر شبکههای اجتماعی -است .اعضای هیأت عممی دانشگاه تهران باهعناوان جامعاۀ پاژوهش انتااا
شدند و دادههای پژوهش با جستوجوی اسامی ای پژوهشگران و اساتارا مااا ت آنهاا در نمایاۀ
استنادی اسکوپوس و نیز جستوجوی ماا ت همان افراد در سه شابکۀ اجتمااعی عممای ساایت یاو
یک بیبسونومی و مندلی گردآوری شاد .دادههاای باهدساتآماده باا اساتفاده از نار افازار اکساو و
اس.پی.اس.اس .تحمیو شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که همبستگی معنااداری میاان اساتنادها و نشاانهگاذاریهاای آااار
پژوهشگران ایرانی وجود دارد .ای ارتباط بهترتیب میزان همبساتگی را بارای شابکۀ اجتمااعی منادلی
0/801؛ برای شبکۀ اجتماعی سایت یو یک  0/439و برای شبکۀ اجتمااعی بیبساونومی  0/241نشاان
میدهد .بهطور کمی میتوان گفت که بهلحاظ آماری و با  99درصد اطمینان همبستگی معنااداری میاان
استنادها و نشانهگذاریهای آاار پژوهشگران مذکور در ای پژوهش وجود دارد .ایا همبساتگی بارای
شبکۀ اجتماعی مندلی در با تری سطح نسبت به دو شبکۀ اجتمااعی ساایت یاو یاک و بیبساونومی
قرار دارد.
واژههای کلیدی :آلتمتریک تأایر عممی رسانۀ اجتماعی رؤیت شبکۀ اجتماعی عممی نشانهگذاری اجتماعی.
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26

323

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،3پاییز 1394

بیان مسئله
تحیییاتنشانمی دهاکهوبشام اطالعاتمناسبیبرا بررسیوضعیتپژوهشدگران،خاصده

درحوهچعلوماجتماعیاست(کوشاودیگران،)2010،وراکهپژوهشگراناهطریقپروفای ها 
شبکهها اجتماعی،صفحاتخانگییاف رستها آثار،رد اهخودبرجا میگذارناتاخود

وآثارشانرابیشتررؤیتپذیرکننا(بارایالنودیگران.)2012،اهمیاناینمحم ها،شدبکههدا 

اجتماعی،روهبهروهمحبوبیتبیشتر پیااکرد اناوبهپراسدتفاد تدرینخدامتاینترنتدیتبدای 
روبررسیحضورپژوهشگرانوآثارشاندراینشبکههدا،تصدویر


).اهاین
شا انا(نگ بان1391،
کام تر اهوضعیتآن ادرجامعۀعلمیارایهخواهاکرد .
ترتیبمسئلۀاصلیپژوهشحاضربررسیمیزانرؤیتپژوهشگرانایرانیدرشبکههدا 

به 
این

اجتماعیعلمیومیایسۀآنباپایگا استناد اسکوپوساست .

پرسشهای پژوهش
پرسشاصلیپژوهشاینخواهابودکه :
.میزانرؤیتپژوهشگرانایرانیدرشبکهها اجتماعیعلمیویاراست؟ 

1
سؤاالتهیرگامهاییهستناکهبرا پاسخبهپرسشاصلیاینپژوهشبایابرداشدتهشدودو

درپژوهشحاضربهآن اپاسخداد خواهاشا :
.2ونادرصااهاعضا هیأتعلمیدانشگا ت دراندرشدبکههدا اجتمداعیعلمدیحضدور
دارنا؟ 
.هرکااماهشبکه ها اجتماعیموردبررسی،وهتعااداهآثارپژوهشگرانایرانیراتحدت

3
پوششدارناواینمیزانوهتفاوتیبامیزانپوششنمایۀاستناد اسکوپوسدارد؟ 
.آیامیاناستنادهاونشانهگذار ها آثارپژوهشگرانیایراندی،همبسدتگیمعندادار وجدود

4
دارد؟ 

پیشینۀ پژوهش
تحیییاتپیشینومرتباباپژوهشحاضربراساسالگدو پیشدن اد نظدر ()1392اهدومنظدر
موضوعیوروششناختیتحلی وارایهمیشونا(نمودار .)1
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 .1تحلیل پیشینه از منظر موضوعی
تحیییاتبسیار درهمینۀشبکه ها اجتمداعیانشدامگرفتدهاسدت.اهمیدانآن داآنچدهراکدهبدا

موضوعاینپژوهشمرتبااست،میتواندردوگرو کلیدستهبنا کرد :

هاییهستناکهشبکهها اجتماعیرابرا سنششمیزانتأثیرپژوهشگران

گرو اول،پژوهش

وآثارپژوهشیبهکداربدرد اندا(ثلدوالودیگدران2013،؛بداریلنودیگدران2012،؛ووندگ30و

پارو2012،31؛پریمودیگران2012،؛ثلوال2012،؛ثلوالوپرایس .)2003،
گرو دوم،تحیییاتیهستناکهشبکه ها اجتماعیرابرا کسبشواهابیشتر بدرا تأییدا
اعتباراینشبکههادرارهیابیعلمیوپژوهشیبررسیکرد انا(لیودیگدران2012،؛هوسدتینو

سایبنلیست2011،؛هوستینودیگران2010،؛کوشاودیگران .)2010،
درادامه،پژوهشها شاخصهرگرو معرفیودستاوردها آن اارایهمیشود :

ثلددوال32وهمکددارانش() 2013درپژوهشددیبددهمیایسددۀآلتمترید واسددتنادپرداختنددا.آنددان
آلتمتری رابهعنوانشاخصتأثیروسودمنا میالهدرشبکهها اجتماعیودربرابراسدتنادها 
وباوساینسبهعنوانشاخصاستناد تأثیردرنظرگرفتناودرادامهتعااد اهمیداالتپایگدا 


پابما 33رادروباوساینسویاهد شبکۀاجتماعیدیگرمیایسهکردنا.اهلحاظآمدار رابطدۀ

معنادار میانآلتمتری واستنادیافتشا .
کنناگاندرکنفرانسبینالمللدی«شداخصهدا 


)رؤیتشرکت
باریلن 34وهمکارانش(2012
36
رادرشبکهها اجتماعیبررسیکردنا.آن ابرا این

علموفناور »35درسال2010درالیان
منظورنمونها  57نفر اهافرادشرکتکننا ت یهومیاالتآن ارادرنمایۀاسدتناد اسدکوپوس

به عنواننسخۀسنتیبرا سنششرؤیتوتأثیربررسیکردنا.سپسنتایجآنرابانتایجحاص اه

بررسیهمانمیاالتدرشدبکههدا اجتمداعیمندالیوسدایتیدوالید میایسدهکردندا.نتدایج
دست آما ارتباطمعنادار رامیانتعااددفعاترؤیتپژوهشگرانموردبررسیدرشدبکههدا 
به 
اجتماعیوتعااداستنادها کسبشاچآناندرنمایۀاستناد نشانمیدهنا .
لی37وهمکارانش()2012اعتبارشدبکههدا اجتمداعیبدرا سدنششتدأثیرعلمدیرابررسدی
کردنا.بهاینمنظورآن اتعاادخوانناگاننموندها اهمیداالتمنتشرشدا دردومشلدۀنیچدر38و

ساینس39درسدال 2007رادردوشدبکۀاجتمداعیمندالیوسدایتیدوالید یافتنداوبداتعدااد
استنادها ثبتشاچهمانمیاالتدروباوساینسمیایسهکردنا.نتایجآمدار اهرابطدۀمعندادار
میانتعاادخوانناگانوتعااداستنادهاحکایتداشت .
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)درپژوهشیبهبررسیرؤیتمشالتدرشبکهها اجتمداعی

هوستین40وهمکارانش(2010
پرداختنا.آن ا 45مشلۀبرترحوهچفیزی راکهبینسالها 2004تدا2008منتشدرشدا بودندا،
انتخابومیاالتآن ارادرنمایۀاستناد علومجستوجووتعدااداسدتنادها آن دارااسدتخرا 
کردنا.آن ابرا باهیابیداد ها نشانهگذار اهدوشبکۀاجتماعیسایتیوالی وبیبسونومی
هارامیتدوانبدهعندوانشداخصج دانی

ب ر گرفتنا.نتایجاینپژوهشنشاندادکهنشانهگذار 
مطالعۀمااروشناختواهآن ابهعنوانشداخصمکملدیدرکندارشداخصهدا اسدتناد بدرا 
ارهیابیتأثیرعلمی-پژوهشیاستفاد کرد .
نظرمیرسابیشترتحیییاتداخلیدرحوهچشدبکههدا 


گرفته،به
براساسبررسیها صورت

اجتماعیعمومیاسدتتداعلمدیودانشدگاهی.ایدنبررسدیبدهمبداحایودونکدارکرد(بشدیرو
افراسیابی،)1389،تولیامحتدوا(رسدولیومدراد ،)1391،قابلیدت(حریدر وعنبدر )1391،و
شبکهها اجتماعیمیپرداهد .

 .2تحلیل پیشینه از منظر روششناختی
اهمنظرروششناختیبهتیریبتمدامایدنپدژوهشهدااهروششناسدیواحدا ؛یعندیآلتمترید



استفاد کرد اناوارتباطآنراباشاخصاسدتناد سدنشیا اندا.ایدنپدژوهشهدا،بدرا سدنشش
آلتمتری اهشبکهها اجتماعیما سایتیوالی ،منالی،بیبسونومیو...استفاد کرد انا.امدا
برا استخرا داد هدا اسدتناد اهپایگدا  هدا اسدتناد گونداگونماد نمایدۀاسدتناد علدوم41
(هوستینودیگران،)2010،اسکوپوس(باریلنودیگران،)2012،وباوساینس(لیودیگدران،
2012؛پریمودیگران2012،؛ثلوالودیگران)2013،ونمایۀاستناد علوماجتماعی(42وونگو
پارو)2012،ب ر برد انا .
جامعۀ آماری و روش پژوهش
دراینپژوهشدرنظرداریمکهاعضا هیأتعلمیدانشگا ت رانرابررسیکنیمکهنامشداندر

وبگا دانشگا () www.ut.ac.irآما است.بهاینمنظورف رستیاهاینافرادت یدهشدا.البتدهندام
اعضا هیأتعلمیدانشکا  هدا وقفدیمانندادانشدکاچفندیفدومنودانشدکاچفندیکاسدپینو
پردیسهاییکهجذبدانششودرآن اصرفاًباپرداختش ریههمرا است(دانشکا هدا پدولی)

برا ماالپردیسها کیش،ارسوالبره،اهاینف رستحذفشا .
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ثلوال و دیگران2013 ،
استفاده از شبکه ها برای
سنجش میزان تأثیر
پژوهش و پژوهشگران

باریلن و دیگران2012 ،

و ....
از منظر موضوعی
لی و دیگران2012 ،
بررسی اعتبار شبکه ها
برای ارزیابیهای علمی و
پژوهشی
پیشینه

هوستین و سایبنلیست،
2011

و ....

از منظر روش شناختی

آلتمتریک و نمایۀ استنادی
علوم

هوستین و دیگران2010 ،

آلتمتریک و اسکوپوس

باریلن و دیگران2012 ،

آلتمتریک
آلتمتریک و وب آو ساینس

لی و دیگران2012 ،
پریم و دیگران2012 ،
ثلوال و دیگران2013 ،

آلتمتریک و نمایۀ استنادی
علوم اجتماعی

چانگ و پارک2012 ،

نمودار  .1نقشۀ پژوهش حاضر

به دلی تعاادهیادافرادوسختیناشیاهبررسیک افدرادجامعدۀمدوردپدژوهش،گروهدیاه

43
محاسبهگرحشدمنمونده» در

افرادبهشک تصادفیبهعنواننمونهانتخابشانا.بهاینمنظوراه«

45
44
«نظامپیمایش» یا«نظامپژوهشخالق» استفاد شا.نظامپیمایشمشموعدها اهندرمافزارهدا 
پیمایشیبرا انواعپژوهشهاستکهاهسال1982تاکنوندراینحوه فعالاست.بهاینترتیدب
برا جامعۀ1566نفر اینپژوهش،بداسدطااطمیندان95درصداوضدریبخطدا 309،5نفدر
بهعنواننمونهانتخابشانا .

برا آنکهنمونۀانتخابشا قابلیتتعمیمپذیر بهجامعۀپژوهشراحمایتکنداواعضدا 
هیأتعلمیهمۀرشتهها تحصیلیوگرو ها آموهشدیدرآنگنشاندا شدود،اهنموندهگیدر 

تصادفیطبیها نسبیاستفاد شا.بهاینمنظورابتاااسامیاعضا هیأتعلمیدانشگا ت رانبدر

مبندا رشدتۀتحصددیلیآن دا،درو ددارگدرو موضددوعی–اسدتخرا شددا اهپایگدا اسددکوپوس-
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دستهبنا شانا.اینگرو هاعبارتنااه:علومهیستی،46علومب ااشت،47علومفیزیکی48وعلدوم

49
اجتماعیوانسانی  .
،باروشنمونهگیر تصادفیطبیها نسبیدر

ینتعاادنمونهبهوسیلۀ«نظامپیمایش»

پساهتعی
هرگرو ،تعاادنمونهبهنسبتتعاادک جامعهدرهرگرو انتخابشا.درادامه،توهیعوتوهیع
درصا جامعهونمونۀپژوهشدرهری اهگرو هاآما است .
محاسباتدقیقبرا تعیینتوهیعنمونهدرهری اهگرو ها موضوعی،درجداول1دیدا 
میشود.



20%
علوم زیستی
علوم بهداشت

45%

8%

علوم فیزیکی
علوم اجتماعی و انسانی
27%

نمودار  .2توزیع درصدی جامعه و نمونۀ پژوهش برای هر یک از گروههای موضوعی
جدول  .1تعیین تعداد اعضای نمونه بر مبنای تعداد اعضای جامعه
نسبت تعداد گروه
به تعداد نمونه
61/8=62
24/72=25
83/43=83
139/05=139
 309
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درصد نسبت
تعداد گروه به
تعداد نمونه
20%*309
8%*309
27%*309

درصد نسبت تعداد
گروه به تعداد
جامعه
19/54%=20%
7/79%=8%
27/20%=27%

نسبت تعداد
گروه به تعداد
جامعه
306/1566
122/1566
426/1566

 306
 122
 426

45%*309

45/46%=45%

712/1566

 712





تعداد
جامعه

 1566

گروهها
علومهیستی
علومب ااشت
علومفیزیکی
علوم
اجتماعیو
انسانی
جمع 
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پساهتعیینتعاادنمونهبرا هرگرو ،نمونهگیر تصادفیبرا هرگدرو بدهتفکید وبدا
استفاد اهنرمافزاراکس انشامگرفدت.پدساهپایداننموندهگیدر ،درهدرگدرو تعدااد نموندۀ
هاحافونمونهگیر تکرارشاتاحشدمنموندۀ

تکرار یافتشاکهاینتعااداهف رستنمونه
موردنظربهدستآیا.

به منظوراسدتخرا عنداوینمیداالتوتعدااداسدتنادها هدرید اهمیداالتپژوهشدگران،اه

50
ویرایش2013پایگدا اطالعداتیپیوسدتۀاسدکوپوسانتشداراتالزویدر اسدتفاد شداوداد هدا 
استناد 309نفراهاعضا هیأتعلمدیدانشدگا ت دران(کدهبدهطدورتصدادفیاهو دارگدرو و
هابهترتیبهیرعم شا :
بهعنواننمونهانتخابشا بودنا)بهدستآما.برا گردآور اینداد  

جو،درقسمتجستوجو نویسناچنمایۀاستناد اسدکوپوس،ندام

درمرحلۀآ اهینجستو
51
هرنویسنا ثبتودرقسمتوابستگیساهمانی ،نامدانشگا ت رانبهعندوانسداهمانمتبدوعوارد
شا .
پساهجستو جو،بهاطالعاتهری اهافرادنمونهدسترسیحاص شاوایناطالعاتکده

شام تعاادمیاالت،عناوینمیاالتوتعااداستناداتبود،جااگانهدرید فاید اکسد ذخیدر 
شانا.
افراد کهمیالها اهآن ادرپایگا استناد اسکوپوسنمایهنشا بود ،کنارگذاشتهشدانا
وبییۀاسامیدرسهشبکۀاجتماعیعلمدیبیبسدونومی،سدایتیدوالید ومندالیجسدتوجدوو
اطالعاتنشانهگذار مربوطبههرفرداستخرا شا .

نه گذار مربوطبهپژوهشگرانجامعۀنمونه،اههرسهشبکهبدهصدورت
استخرا داد ها نشا 
دستیانشامگرفتومراح هیرطیشا.ابتاادرقسمتجسدتوجدو،عندوانمیداالتهدرعضدو
هیأتعلمیکهاهاسکوپوساستخرا شا بود،ثبتشا.پساهاعمالجستوجو،ونانچهمیالۀ
جستوجوشا درشبکهها موردنظرثبتوذخیر شا باشا،صفحۀدیگر گشود میشودکه

اطالعاتمربوطبهآنمیالهرانمایشمیدها.دراینصفحهمدیتدوانتعداادنشدانهگدذار هدا 

دریافتیهرمیالهراهممشاها کرد .
تمامیجستوجوهدادرفاصدلۀهمدانی6شد ریور28(1392آگوسدت)2013تدا27شد ریور
)انشامگرفت.بهعالو برا جستوجو اسامی،تندوعنگدارشآن دادر

18(1392سپتامبر2013
نظرگرفتهشاودرمواردمشابهبرا حصولاطمینان،اطالعداتسداهمانیوپروفاید آن داکنتدرل
شانا .
52
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یافتههای پژوهش
یکیاهابعادبررسیرؤیتپژوهشگرانونویسناگانمبتنیبدرحضورشدانوپوشدشآثارشداندر
پایگا  ها استناد واجتماعیاست.پژوهشحاضرقصاداردمیزانرؤیتپژوهشگرانایراندیرا
درشبکه ها اجتماعیبررسیکناوآنرادربرابرپایگا استناد بسنشا.بدهایدنمنظدورتمدامی

اسامیکهدرنمونهقرارگرفتهبودنا،ابتاادراسکوپوسجستوجوشا.اهمیاناین309نفر،ندام
168نفردراسکوپوسنمایهشا بدود.ایدنیعندی54/36درصدا(بدیشاهنیمدیاهایدنافدراد)در
اسکوپوسحضورداشتنا .
برا آگاهیاهمیزانحضورپژوهشگرانایرانیدرشبکهها اجتماعیبایانام168نفر کده
دستکمی اثردراسکوپوسداشتنا،درشبکهها اجتماعیبیبسونومی،سایتیوالی ومنالی
جومیشا.نتایجحاص اهانشامدادناینجستوجوهابهتفکی گدرو هدادرجداول2

جستو
آما است .
جدول  .2حضور پژوهشگران در اسکوپوس
تعداد نمونۀ
یافتشده در
مندلی

تعداد نمونۀ
یافتشده در
سایت یو
الیک

تعداد نمونۀ

درصد نمونۀ

تعداد نمونۀ

یافتشده در

یافتشده در

یافتشده در

بیبسونومی

اسکوپوس

اسکوپوس

5
0

 83/87=84%
 88/00=88%
 86/74=87%

 52
 22
 72

 62
 25
 83

 15/82=16%

 22

 139

علوماجتماعی
وانسانی 

 54/36=54%

 168

 309

مشموع 

 38
 17
 63

 16
8
 42

 24

 13

3

4

131

69
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( )19/62=20%(  )41/07=41%(  )77/97=78%

تعداد

حوزة

نمونه

موضوعی

علومهیستی 
علومب ااشت 
علومفیزیکی 

داد ها جاولمذکورنشانمیدهاکهپژوهشگرانبا77/97درصا،بیشدترینحضدوررادر
منالیداشتهاناوکمترینحضوربا19/62درصابهبیبسونومیمربوطاست .

فرددرشبکهها اجتماعی،عناوینمیداالتهدرید 

برا انااه گیر میزانپوششآثارهر
کهاهاسکوپوساستخرا شا بود،بهتفکی درسهشبکۀاجتماعیمزبورجستوجوشا .
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دستآما اعماهتعاادمیاالت،استنادهاونشدانهگدذار هدابدرا تشزیدهو
تمامیداد ها به 
تحلی ن اییدرجاول3تشمیعودر شا.بهدلی مفص بودنایدنجداول،تن دابدهذکدرجمدع
داد هابسنا شا،امایافتهها حاص اهآندرادامهذکرخواهاشا .
جدول  .3آلتمتریک در سطح نویسنده
نرخ
0/98

نرخ
4/37

بیبسونومی
نشانه پوشش
%5/36
187

مندلی
نشانه پوشش
%26/80 4497

مدارک
190

مدارک
949

نرخ
5/46

نرخ
0/90

اسکوپوس
مدارک
استناد
3541
19366
سایت یو الیک
پوشش
نشانه
%4/82
155

نام و
نامخانوادگی
ک آثار

مدارک
171

نام و
نامخانوادگی
ک آثار



داد ها اینجاولمشخصکردکه«ههراامامجمعه»با122میالهپرتولیاترینپژوهشگردر
پایگا استناد اسکوپوسو«مسعوداساپور»با21اثر«،حمیاپزش »با15اثدرو«فریداقدادر »
اثر،به ترتیبپرتولیاترینپژوهشگراندربیبسونومی،سایتیوالی ومنالیهستنا .

با43
همچنینمشخصشاکه«م ا ادیب»بادریافدت2366اسدتناد،اثرگدذارترینپژوهشدگردر
نشانهگذار و
نشانهگذار «،مسعوداساپور»با 26
اسکوپوسبود استو«رامتینخسرو »با 22
هارابهترتیبدربیبسونومی،سایتیوالید ومندالی

نشانهگذار ،اولینرتبه
«ال هال ی»با 342
کسبکرد انا .
دستآما اهبررسیمیزانپوشششدبکههدا اجتمداعیعلمدیاه3541اثدر
جاول4نتایجبه 
پژوهشگرانایرانیرانشانمیدها .

جدول  .4خالصۀ پوشش اسکوپوس و شبکههای اجتماعی
متوسط(نرخ) تعداد
رخدادهای غیرصفر
 9.29
 0.99
 1.58
 5.36

تعداد رخدادهای
غیرصفر
 )%58.82(2083
 )%5.30(188
 )%2.76(98
 )%23.66(838

کل رخدادها (استناد
و نشانهگذاری)
 19366
 187
 155
 4497

تعداد مدارک
نمایهشده
 3541
 190
 171
 949

نام پایگاه
اسکوپوس 
بیبسونومی 
سایتیوالی 
منالی 
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دراینجاولبراساسداد ها بدهدسدتآمدا ،میدزانپوشدشمربدوطبدهمندالیبدا23/66(838
درصا)میالهکهدستکمی نشانهگذار کسبکرد انا،ب تربود است.رتبهها بعا بدهترتیدببده
بیبسونومیبا5/30(188درصا)میالهوسایتیوالی با2/76(98درصا)میالهاختصاصیافتهاست.
ایندرصاهاعالو برآنکهمیزانپوششمیداالتشدبکههدا اجتمداعیرامدنعکسمدیکنندا،متوسدا
نشانهگذار ها هرمیالۀنشانهگذار شا راهمنشانمیدهنا.ونانکهدرجاول4آما ،درمنالیهر

نفرنشانهگذار شدا اسدت.درمیایسدۀبداآن،هدرمیالدۀ

یالۀنشانهگذار شا بهطورمتوساتوسا5

م
نفروهرمیالۀنشانهگذار شا دربیبسونومیتوسا1نفر

نشانهگذار شا درسایتیوالی توسا2

نشانهگذار شا است.نکتۀشایانتوجهآنکهاگرودهبیبسدونومیتعداادمیداالتبیشدتر رانسدبتبده

سایتیوالی تحتپوششقرارداد ،متوسانشانهگذار ها کسبشا بهوسیلۀسدایتیدوالید 
بیشتراهمتوسانشانهگذار ها کسبشا بهوسیلۀبیبسونومیاست .

بانگاهیبهجداول3مشدخصمدیشدودکده«فرشدادالهدوتی»بداپوشدش100درصداآثدارشدر
بیبسونومی؛«مریمرضاییان»باپوشش50درصاآثارشدرسایتیوالی «،محمامراد شد رباب »،
«احمافاطمیاردستانی»«،اسااهللکریمان»و«فرشادالهوتی»باپوشش100درصاآثارشداندرمندالی؛
دررتبۀاولمیزانپوشششبکهها اجتماعیاهآثارپژوهشگرانقرارگرفتهانا .

همانطورکهدرمبانینظر پژوهشذکرشا،قابلیتبالیوچآلتمتری اینستکهروشهایدا

اشکالتأثیر راکهدرپیشینهها استناد منعکسنمیشود؛پیگیر میکنا.اینتأثیراحتماالًبدا
تأثیراستناد مرتبااست،امایکسداننیسدت(بدارایدالنودیگدران.)2012،ونانکدهایدنمطلدب
هامنعکسشود،بههمیندلی درادامۀ

ادرهمبستگیمیاناستنادهاونشانهگذار 

صحیاباشا،بای
اینپژوهش،همبستگیمزبوربررسیمیشود .

53
پساهبررسیداد هامشخصشاکهمیزانوولگی بیشتراهآناسدتکدهبتدواناهآهمدون
همبستگیپیرسون54استفاد کرد،بههمیندلی نمونۀ یرپارامترید آنیعندیآهمدونهمبسدتگی
اسپیرمن55انتخابشا .
جدول  . 5همبستگی اسپیرمن میان استنادها و نشانهگذاریها
سایت یو الیک
مندلی

**0/439
** 0/801
** 0/380
** 0/350
 1/000
** 0/433
**
 0/433
 1/000
**همبستگیدرسطا0/01معناداراست 
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**0/241
 1/000
** 0/380
** 0/350

اسکوپوس
 1/000

**0/241

**0/439
** 0/801

اسکوپوس 
بیبسونومی 
سایتیوالی 
منالی 
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نمودار  .3همبستگی میان استنادها و نشانهگذاریها

همانطورکدهجداول5نشدانمدیدهدا،همبسدتگیمعندادار میداناسدتنادها اسدکوپوسو

نشانهگذار ها بیبسونومی،سایتیوالی ومنالیدرسطا1(0/01درصدا)وجدوددارد،امدا

میزانهمبستگیمیاناسکوپوسوهری اهشبکهها نامبرد متفاوتاست.اینهمبستگیبدرا 
شبکۀاجتماعیمنالی0/801؛برا یوالی 0/439وبرا بیبسونومی0/241محاسبهشا اسدت.
براساساینمیادیر،ارتباطمیاناسدتنادهاونشدانهگدذار هدا مندالیبسدیارقدو ،ارتبداطمیدان
اسددتنادهاونشددانهگددذار هددا سددایتیددوالی د بددهنسددبتضددعیفوارتبدداطمیدداناسددتنادهاو
گزارشمیشود .

نشانهگذار ها بیبسونومیبسیارضعیف

نشانهگذار هدا آثدارپژوهشدگران
بهمنظورنمایشمیزانهمبستگیمیاناستنادهاو 
نمودار 1
ایرانیترسیمشا است.پراکناگینیاطایننمودارهامیزانهمبستگیمیاناستنادها اسدکوپوس
خوبینشانمیدها .

ونشانهگذار ها شبکهها اجتماعینامبرد رابه


بحث و نتیجهگیری
اهآنشاکهاینپژوهشبهی

قطعیوجامعیکهتعمیمپذیرباشا،

نمونۀخاصمحاودبود،نتایج

عنواناولینگامدربررسیشبکهها اجتماعی

امایافتهها م مومفیااینپژوهشبه

کسبنشا،
علمی،شواهاخوبیبرا استفاد اهاینمنابعدرهمینۀبررسیمیزانرؤیتپژوهشگراندراختیدار
گذاشت .
دستآما اهتشزیهوتحلی آمدار نشداندادکدهمیدزانحضدورپژوهشدگرانمدورد
نتایجبه 
مطالعهدرپایگا استناد اسکوپوساناکیبیشاه50درصااست.بهاینمعناکهحاودنیمدیاه
پژوهشگراندستکمی اثرنمایهشا دراسکوپوسدارندا.همچندیندرمیایسدۀمیدانسدهشدبکۀ
اجتماعیبیبسونومی،سایتیوالی ومنالی،پژوهشحاضرنشداندادکدهمندالینسدبتبدهدو
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اجتماعیدیگرشناختهشا  ترودرنتیشهمیزانحضورپژوهشگرانایرانیدرآنبیشتراست.

شبکۀ
رتبهها بعا قراردارنا.ایدننتدایجهمچندیناخدتالف
سایتیوالی وبیبسونومیبهترتیبدر 
مالحظها میانشبکه ها اجتماعیذکرشا دررابطهبداپوشدشآثدارپژوهشدگرانایراندی

شایان
ارایهکرد.ونانکهنتایجپژوهشنشدانداد،پوشدشهدرسدهشدبکۀاجتمداعیمدذکورکمتدراه50
نظرنمیرسا؛امااهمیدانآن دامندالیبدا23/66درصدابیشدتراهدو


ومناسببه
درصابود است
شبکۀاجتماعیدیگر ،میاالتپژوهشگرانایرانیراتحتپوششقرارداد اسدتوبیبسدونومیبدا
ترتیبدررتبهها بعا قرارگرفتدهانداونسدبت

5/30درصاوسایتیوالی با2/76درصا 
به
بهعالو ،براساسمیاارپیمحاسبهشا دربررسیهمبستگی
بهمنالیپوششبسیارکمتر دارنا .
تنادهاونشانهگدذار هدا،مدیتدوانوندینعندوانکدردکدهنتدایج منطیدیو جدامعی بدرا 

میاناس
نشانهگذار ها منالی بهدسدت آمدا  اسدت،امدابدرا 
جایگزینی تعااد استنادها در میاب تعااد 
نشانهگذار ها سایت یو الی وبیبسونومیایننتایج
جایگزینی تعااداستنادها در میاب تعااد 
نمیرسا .
منطییوجامع بهنظر 
ترتیبمیتوانگفتکهباتوجهبهنوبدودنایدنروشهدادرپدژوهشهدا علدمسدنشی

بها 
ین
ت
کشوروکاربرد بودنآن ادراینهمینه،اینپژوهشالگو اولیها برا سنششمیدزانرؤید 
پژوهشگرانایرانیدرشبکهها اجتماعیعلمیارایهخواهداکدرد.همچندیننتدایجایدنپدژوهش

استفاد اهروش هدا جدایگزینبدرا اسدتفاد اهمندابعوبدیدرکندارمندابعاسدتناد راگسدترش
میدها .

بااستفاد اهنتایجاینپژوهش،وهارتعلوم،دانشگا ها،مؤسساتپژوهشیومراکزتحیییاتی
اهاهمیددتحضددوروعضددویتپژوهشددگران،اعضددا هیددأتعلمددیوحتددیدانشددشویان(بددهویددژ 
آنرابهعنوانمالکدیبدرا 

میشوناوشایا
دراینشبکههاآگا  

دانششویانتحصیالتتکمیلی)
بهکارببرنا .
ارهیابیعلمی-پژوهشیپژوهشگرانودانشگاهیاندرسیاستگذار علم 

پیشنهادها
کهباتوجهبهنتایجپژوهشحاضرمیتوانمطرحکرد،عبارتنااه:

پیشن ادهایی
 برگزار کارگا ها آموهشیبهمنظورمعرفدیوآمدوهشاسدتفاد اهشدبکههدا اجتمداعی
علمیوارتیا سوادرایانها .
 استفاد اهشبکهها اجتماعیعلمیبرا ارهیابیپژوهشگران.
 طراحیمالیای شبکۀاجتماعیبرا ذخیر واشتراومیاالتفارسیهبان .
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