
 

 

 

دانشگاه الزهرا در شبکه   علمی هیئتاعضای  هایفعالیتبررسی 

پایگاه استنادی   آن در تأثیرو گیت ریسرچعلمی اجتماعی 

 اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکوالر

 3رویا برادر، 2سهیال زند ، 1* عباس دوالنی

 شناسیمطالعات دانش 

 69تا   43ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 09/98/ 02تاريخ دريافت: 

 11/98/ 19تاريخ پذيرش: 
 چکیده

الزهرا در شبکه اجتماعی   دانشگاه علمی هیئتپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان حضور و فعالیت اعضای 

بر اساس    اسکوالر  گوگل  جستجوی  موتور   و  اسکوپوس  استنادی  پايگاه  در   آن  تأثیر  و گیت  چعلمی ريسر

 از و  پیمايشی  نوع منظر از،  کاربردی هدف  منظر از پژوهش اين  انجام شده است.  دگرسنجی   هایشاخص 

ا   .بود  دگرسنجی  رويکرد با سنجی علم  شناسی روش منظر آماری  اعضای  يجامعه  کلیه  شامل  پژوهش  ن 

آماری    وتحلیلتجزيهبرای    .بودندگیت  عضو شبکه اجتماعی علمی ريسرچکه    بوددانشگاه الزهرا   علمی هیئت 

  های شاخصنیز از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین هر يک از  

پايگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکوالر بود.  ،  گیتريسرچ  گیری شده در شبکه اندازه

من ويتنی( نیز جهت سنجش روابط و   کروسکال والیس و ،  های همبستگی پیرسونآزمون )  ی استنباطاز آمار  

بیشترين میزان   ندها نشان داديافتهاستفاده گرديد.    موردبررسی وجود و يا عدم وجود اختالف بین متغیرهای  

های هنر و ادبیات با میانگین نمره آر.جی دانشکده   .است  شیمی –و فعالیت مربوط به دانشکده فیزيک    حضور

گیت در ريسرچ  دگرسنجی   هایشاخص میان    معنادار  همبستگی مثبت   همچنین  .ند فعالیت جدی نداشت،  صفر

گذاری دانش و فعالیت افزايش به اشتراک  با  و اسکوپوس وجود دارد.  اسکوالر استنادی گوگل   هایشاخص با  

 نوبهبهيابد و اين  علمی آنان افزايش می   پذيری آثاررويت،  گیتپژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ

 اسکوالر را نیز به دنبال دارد.اسکوپوس و گوگل  هایپايگاهاستنادی در  هایشاخصيش خود افزا 

    اجتماعی   های شبکه گیت،  ریسرچ   ، دگرسنجی   ، دانشگاه الزهرا ،  علمی هیئت اعضای  کلیدی:    ی ها واژه 
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 مقدمه
. بر اين  استمشارکت علمی  ،  اطالعات الزمه پیشرفت علمی و توسعه آن در عصر فناوری و 

  ويژه قرارگیرد.  موردتوجهبايد    جمعیارتباطهای  های ارتباطی و شبکهاساس توجه به کانال

ابزارهای ارتباطی  عنوانبههای اجتماعی  شبکه افزايش ارتباط  يکی از راه،  نسل جديد  های 

 نسل، اجتماعی هایشبکه  باشند.ت و همکاری دانشمندان و پژوهشگران میعلمی و مشارک

 اينترنت جهانی کاربران شبکه توجه کانون در روزها اين  که هستند هايیپايگاه از جديدی

 هرکدام  و کنندمی فعالیت آنالين  تشکیالت مبنای بر هاهپايگا گونهاين  اند.تهگرف  قرار

 اجتماعی هایآورند. شبکهیم هم گرد را خاص هاییويژگ با اينترنتی کاربران از ایدسته

 برقراری از جديدی شکل  به  دستیابی امکان که دانندمی اجتماعی هایهرسان  از  ای را گونه

اشتراک و ارتباط )انآورده فراهم  را اينترنت در محتوا گذاریبه  (.  1389،  پور سلیمانید 

 از  گیریبهره پژوهشگران و علمی تعامالت افزايش  علمی اجتماعی هایشبکه در فعالیت

 اين  در فعالیت مزايای  ديگر از  .شودیم سبب را علمی ارتقای  درنهايت و جمعی خرد

ی  حال  در اين  و اعضاست  علمی تولیدات و مقاالت پذيریرؤيت میزان افزايش ،  هاشبکه

 در علمی توسعه کنندهتعیین   هایشاخص از علمی تولیدات رؤيت پذيری میزان که است

 (.  1397، و سالمی میری، )شريف مقدم است کشورها

هايی نظیر  کنند با شاخصهايی که در حال حاضر فاصله بین کشورها را تعیین میشاخص

نظامی کشورها،  قدرت  گذشته  در  که  درآمد  و  طبقه  ثروت  آن  اساس  میبر  شدند بندی 

ی هستند که جايگاه کشورها را  پژوهش–علمی    های شاخصدر حال حاضر  ،  متفاوت است

و اساسی    ناپذيرجدايیجزء    پژوهش با توجه به اينکه    کنند.را از هم تفکیک می  هاآنتعیین و  

کنند برای اينکه علم را  که بیشتر از دستاورد ساير کشورها استفاده می  يی کشورها،  علم است

و    پژوهش ئی از خود آن کشور يا نظام تبديل کنند ناگزير بايد  کنند و آن را به جز  زادرون

های  ترين پشتوانهبه اينکه يکی از شاخص با توجه پژوهش را در دستور کار خود قرار دهند.

  آموزشی ی کادر  پژوهشوضعیت علمی و  ،  تعلیمات کشوری  طورکلی بهو    هادانشگاهعلمی  

 پژوهشی هر کشور نقش بسزايی به عهده دارند-آموزشی ها و مراکز  دانشگاه،  آن کشور است 
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و    های مؤلفه  ترين مهماز    علمیهیئتاعضای    (.1381،  )رامشک علمی    تريناساسینظام 

های  حوزه  علمیهیئتاعضای    آيند.می  حساببه  هر کشور عناصر توسعه و پیشرفت علمی  

را با کیفیت و کمیت بهتری ارائه دهند  هر چه بتوانند خدمات خود ،  مختلف در هر کشوری

گرفت. خواهد  بیشتری  شتاب  کشور  آن  پیشرفت  و  محصوالت    توسعه  و  پیامدها  از  يکی 

  شود منابع اطالعاتی ارائه می  صورتبهعلمی است که    تولیدات،  علمیهیئتعملکرد اعضای  

مراکز ساالنه،  مختلف داليل به  (.1380،  )مزينانی است   گذاریستسیا و مديريت الزم 

 و علمی هیئت اعضای پژوهشی وریبهره و برونداد  وضعیت،  هاهدانشگا در پژوهش 

،  آن از حاصل نتايج  مقايسه و شناخت با تا نمايند ارزيابی و را رصد هادانشگاه پژوهشگران

 (. 1395، )قضاوی و اطرج فراهم شود تصمیمات شالوده

شیوه بررسی  امروزه  برای  مختلفی  مقاله  بروندادهایهای  و  در  علمی  شده  نمايه  های 

می  هایپايگاه استفاده  معتبر  مطالعهاطالعاتی  نوع  اين  در  کمی    هایگیریاندازهها  شود. 

های علمی  رشته،  نهاد، فراوانی تولیدات علمی هر کشور تا حدودیتواند تولیدات علمی می

نقل    1390،  بذرافشان و مصطفوی )  دينماهشی آن را محاسبه  و حتی فرد و روند افزايشی و کا 

و اقبال    پژوهشگران ابزارهای ارتباطی پیوسته بین    گسترش (. ا سوی ديگر با  1395از بتولی  

ديگری در سنج میزان استفاده از    هایشاخصباعث ظهور    هاآنچشمگیر در میزان استفاده  

علمی در وب اجتماعی   تأثیرابی و رديابی  تولیدات علمی شده است. يکی از اين موارد ارزي

که   می  اصطالحاًاست  تعبیر  سنجی  دگر  )به  افزايش  1395،  بتولیشود  اينکه  به  توجه  با   .)

انتشار رسمی در   از  قبل  تولیدات علمی يکديگر حتی  به  پژوهشگران    های پايگاهدسترسی 

و   معتبر  موتورهای اطالعاتی  را  ،  جستجوی  استناددهی  و  استفاده  حدالگوی  زيادی    تا 

بطوريکه   و    زعمبهدگرگون ساخته است.  )ابراهیمی  تغییر2016همکاران  باعث  در    ( حتی 

زودآيند( را نیز سبب شده است. به  )  ندهي آتعداد استنادها داشته و افزايش استنادهای مقاالت  

می استفاده  نظر  و  پذيری  روئیت  افزايش  در  اجتماعی  وب  در  پژوهشگران  فعالیت  رسد 

بررسی میزان فعالیت  به  اين پژوهش  باشد. لذا در    مؤثراطالعاتی    های پايگاهدر    هاآنتولیدات  

الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئت  اعضای  از    عنوانبهگیت  دانشگاه  يکی 

پرداخته میپرکاربردترين شبکه اجتماعی علمی  پژوهش  ؛  شودهای  اين  اهداف  از  بنابراين 
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ايندکس  استنادی  هایشاخصبین   آماری  یرابطه بررسیتوان  می  در استناد نمره و اچ 

و شاخص آلتمتريک شبکه اجتماعی علمی  ر  الواسک  و گوگل اسکوپوس استنادی پايگاه

دو فضای   هایفعالیتبین  ارتباط معناداری که  است RG نمره و ايندکس  اچ ، گیتريسرچ

تواند مبنايی برای نتیجه حاصل از اين پژوهش می کند؛ اشاره نمود.مختلف علمی را بیان می

از  و ساير پژوهشگران    علمیهیئتدرک و شناخت وضعیت کنونی حضور و استفاده اعضای  

استنادی و موتورهای جستجو را نمايان سازد    هایپايگاهآن در    تأثیرهای اجتماعی و  شبکه

تر  مؤثر  حالدرعین استفاده بیشتر و    سویبهساز ترغیب پژوهشگران  زمینه  تواندهمین امر می

 . شود یهايآوریفن چنین از 

چندی در زمینه مطالعات دگرسنجی در ايران و جهان صورت گرفته است    هایپژوهش 

توان  کار پژوهشگران شده است ولی می  مايه دستزمینه اين پژوهش چندی نیست که    هرچند 

( در پژوهشی با عنوان رابطه بین  1396بتولی )  های مرتبط اشاره نمود.به تعدادی از پژوهش 

مقاله  هایشاخص مورد  مطالعه  و ريسرچ گیت:  علوم  استنادی  و  پايگاه  داغ  استناد های    پر 

پژوهشگران ايرانی    پر استناددرصد از مقاالت داغ و    5/99پژوهشگران ايرانی نشان داد که  

 اند.مشاهده شده  باريکاقل  در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ گیت به اشتراک گذاشته و حد

بتولی پژوهش ديگری  نادی  ،  در  و  عنوان  1395)  یراوندجنوی  با    های شاخص  تأثیر( 

  مقايسه :  ساينس   آو  وب  بالینی  پزشکی  برتر  هایمقاله  استناد  میزان  افزايش   بر  گیت  ريسرچ

ترکیه نشان دادند بین میزان استنادات صورت گرفته در ريسرچ    و ايران پژوهشگران مقاالت 

مقاالت در    وی خود آرش گیت و پايگاه وب آو ساينس همبستگی معناداری و جود دارد. لذا  

شبکه گیت  چنین  ريسرچ  مانند  اجتماعی  در    تواندمیهای  استنادات  میزان    های پايگاهدر 

 باشد. مؤثراطالعاتی معتبر 

 در عضويت به ايرانی های شیمیدان گرايش  بررسی به پژوهشی  در    (1393)  سعادت 

های  يافته .پرداخت آنان بازشناخت و علم تولید،  هاويژگی پايه بر علمی  اجتماعی هایشبکه

 هایهشبک از يکی تن در 682 تنها،  موردبررسی پژوهشگر 2970 میان پژوهش نشان داد از 

عضو و گیت ريسرج،  )آکادمیا  موردبررسی  31/23ا  تنه زنان .باشندمی ريسرچرآيدی( 
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مقايسه با مردان   در که  دهندمی تشکیل را موردبررسی اجتماعی های شبکه اعضای  از درصد

 اند.ها داشتهاستقبال کمی از اين شبکه

 آنالين  اجتماعی هایشبکه جايگاه عنوان با خود مقاله در  ( 1393) علوی و زاده صراف 

درصد    35  نشان دادند  شناسیش دان  و اطالعات  علم  ارشد کارشناسی دانشجويان میان  در

هیچپاسخ عضو  شبکهدهندگان  از  اينترنت  کدام  فیلترينگ  نیستند.  اجتماعی    عنوانبههای 

ازبزرگ استفاده  مانع  شبکهشبکه  ترين  از  منفی  تصور  شد.  شناخته  اجتماعی  های  های 

استفاده از    نیز  دهندگاندرصد از پاسخ  36ها بود.  استفاده از اين شبکهاجتماعی دومین مانع  

وقتشبکه اتالف  را  اجتماعی  می  های  تلقی  بیهوده  کار  نظر،  اسدیگردند.  و  و  ی  نقشینه 

طی  1394) بررسیپژوهش(  به  تهران  علمیهیئتاعضای   رؤيت  میزان ی   در دانشگاه 

پرداختند. هایهشبک میان    هاآنپژوهش    اجتماعی علمی  معناداری  نشان داد که همبستگی 

اين ارتباط میزان همبستگی   های آثار پژوهشگران ايرانی وجود دارد.گذاریاستنادها و نشانه

برای شبکه    و  0/ 439برای شبکه اجتماعی سايت يواليک  ،  801/0با شبکه اجتماعی مندلی را  

برای شبکه اجتماعی مندلی در باالترين  اين همبستگی    نشان داد  241/0  یبسونوم ی ب اجتماعی  

بود. بیبسونومی و سايت يواليک  به دو شبکه  ای  نیز در مقاله  (1394)  اصنافی  سطح نسبت 

 علمی شبکه در بهشتی شهید دانشگاه علمیهیئت اعضای  حضور میزان بر تحت عنوان تأملی

  گیتکه ريسرچبشاين دانشگاه در   علمیهیئت اعضای فعالیت گیت به بررسی میزان ريسرچ

 فیزيک و پالسما  و لیزر ،  شیمی هایرشته که ساخت  نمايان  پژوهش  های اين پرداخت. يافته

 علوم هایهرشت همچنین  .اند داشته گیت علمی ريسرچ شبکه در را حضور میزان ترين ش بی 

 ندارند.  جدی  فعالیت گیتريسرچ شبکه در بهشتی شهید دانشگاه انسانی

 هایشبکه  از گیریبهره تأثیر بررسی عنوان با  خود نامهپايان در (1394) صمدی 

و   دولتی هایدانشگاه  علمیهیئت اعضای عملکرد بر مجازی پژوهشی علمی و اجتماعی

 ( پرداخت.فرهنگ و علم دانشگاه و تهران دانشگاه  موردی مطالعه)  تهران شهر ی ردولت ی غ

 پژوهشی اجتماعی علمی و هایشبکه از گیریبهره بین  که دهدمی نشان پژوهش  هایيافته

 رابطه تهرانر  شه غیردولتی  و دولتی هایدانشگاه  علمیهیئت اعضای  عملکرد و مجازی

بر عملکرد  وجود   معناداری با    نامهپايان ( در  1395)   سلیمی است.    مؤثر  هاآنداشته و  خود 
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بررسی تول پژوهشگران حضور میزان عنوان  اجتماعیشبکه در ايرانی دی پر   علمی ی 

 میزان که بیشترين   دريافتند  دگرسنجی  روش با اسکوپوس استنادی پايگاه و گیتريسرچ

 علوم گروهکمترين فعالیت مربوط به   و مهندسی  و فنی  گروه به  مربوط فعالیت و حضور

 منتخب های شاخص بین قوی  و  مثبت همبستگی  ها همچنین نشان دادند. يافتهاست انسانی

 یشبکه دگرسنجی هایشاخص و (اچ شاخص  و استناد نمره)  اسکوپوس استنادی پايگاه از

 .دارد وجود( گیتريسرچ ی شبکه ینمره  و تأثیرگذاری ینمره) گیتريسرچ

قاسمی  پژوهشی  به1395)  زاده در   دانشجويان استفاده میزان و نگرش بررسی  ( 

 پژوهش  اين علمی پرداخت. نتايج اجتماعی هایشبکه از تبريز دانشگاه تکمیلی تحصیالت

  به علمی اجتماعی  هایشبکه از  استفاده برای دانشجويان  های هانگیز ترين یاصل داد نشان

 ديگر با بودن تماس در،  دانش  و علم هایتازه از يافتن  اطالع از: اندعبارت ترتیب

تحصیلی  .  پژوهشگران ديگر  فعالیت کردن  دنبال  نیز و انپژوهشگر مقاطع  بین  همچنین 

 پژوهشی شناسه  ثبت مانند علمی اجتماعی هایهشبک  از استفاده  هایهانگیز و دانشجويان

( پژوهشی 1396عفیفیان و گل تاجی )،  ابراهیمی.  دارد وجود داریمعنی و مستقیم ارتباط

شبکه در  دانش  اشتراک  آيا  عنوان  ريسرچتحت  علمی  شاخصی  بهرهگیت  وری  های 

می افزايش  را  جهانمطالعه :دهد؟پژوهشگران  برتر  فیزيکدانان  موردی  دادند. ،  ی  انجام 

پژوهش يافته سنجه  های  بین  از  که  داد  ريسرچنشان  با شاخص  ،  گیتهای  بارگیری  سنجه 

همکاران    قاضی و معناداراست. نیز دارد و مدل رگرسیون آن  دارمعنیهـرش رابطـه مثبت و 

عن1396) تحت  پژوهشی  ارزيابی  (  دانشگاه  های شاخصوان  پزشکی  آلتمريک  علوم  های 

شبکه در  اجايران  ريسرچت های  علمی  دادند.ماعی  انجام  آکادمیا  و  داد    نتايج  گیت  نشان 

های  تعداد اعضا در شبکه  و  هاآنحضور    زانی مها بر اساس اچ ايندکس با  بندی دانشگاهرتبه

علمی ريسرچ آکادمیا  اجتماعی  و  دارد.گیت  معناداری وجود  اين    رابطه  بر    ازلحاظعالوه 

های  علوم پزشکی در شبکه  هایدانشگاهآلتمتريک    هایشاخصداری بین  آماری رابطه معنی

ريسرچ شد.  اجتماعی  مشاهده  ايندکس  اچ  و  استناد  میزان  با  آکادمیا  و  و گیت    رحمانی 

به بررسی    يسه با اچ ايندکس پژوهشی تحت عنوان امتیاز آر.جی. در مقادر  (  1397همکاران )

وب آف ،  اطالعاتی اسکوپوس  هایپايگاهرابطه بین امتیاز آر.جی و امتیاز اچ ايندکس در  
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های فنی  هپرديس دانشکد  علمیهیئتاعضای  ساينس و موتور جستجوی گوگل اسکوالر  

پرداختند. نتايج نشان دادند که همبستگی بسیار بااليی بین امتیازهای مذکور    دانشگاه تهران

فعالیت اعضا در شبکه آنان در    تأثیرگیت  ريسرچ  ی اجتماع  وجود دارد و  امتیاز  بااليی در 

 اطالعاتی ديگر و موتور جستجوی گوگل اسکوالر دارد. هایپايگاه

اعضای شبکه اجتماعی آکادمیا   هایفعالیت به بررسی   پژوهشی  در  ( 2014)   کوشا و  1ثلوال

نتايج نشان داد  ،  حقوق ،  های فلسفه در رشته  اعضای   های فعالیت تاريخ و کامپیوتر پرداختند. 

به دلیل بارگذاری تولیدات علمی اعم از مقاله و کتاب بیشتر از دانشجويان است.   علمی هیئت 

همچنین میزان بازديد از مقاالت در حالت کلی بیشتر از ساير اسناد مانند کتاب است. از سوی 

. است ديگر بازديد از پروفايل و اسناد اعضاء با جنسیت زن به جز رشته فلسفه بیشتر از مردان  

های اجتماعی از رسانه   سنجی علم پژوهشگر حوزه    71میزان استفاده    ( 2014) ديگران    و   2هاستین 

سومین ،  گیت پس از لینکداين و آکادمیا بیان کردند که ريسرچ   قرار داده و   موردمطالعه علمی را  

گذاری گیت برای به اشتراک از ريسرچ   ها آن از    % 21رسانه محبوب از ديد اين افراد بوده و  

ی به در پژوهش ،  ( 2015)   3البری   کنند. های علمی و تعامل با پژوهشگران ديگر استفاده می يافته 

سايت   آگاهی  بررسی از  استفاده  شبکه و  کارکنان های  توسط  دانشگاهی  اجتماعی  های 

دهندگان نشان داد که اکثر پاسخ  نتايج .مصر پرداختند جنوبی در  4دانشگاهی در دانشگاه والی

، آکادمیا،  لینکدين ،  گیتهای اجتماعی علمی آگاه بودند. به ترتیب ريسرچ که با استفاده از شب 

گرايش  ( 2016)  5السید دهند.و استفاده را نشان می  آگاهیمندلی و سکالسیکا باالترين سطح 

شبکه  از  استفاده  در  را  عرب  با  پژوهشگران  دانشگاهی  اجتماعی  علمی   تأکید های  شبکه  بر 

داد.    موردمطالعه گیت  ريسرچ  که    هايافته قرار  داد  شبکه   چهارم سه نشان  اين  از  پاسخگويان 

و همکاران   6کالینز   کنند. اجتماعی علمی برای به اشتراک گذاشتن انتشارات خود استفاده می 

پژوهشی ،  ( 2016)  بررسی    در  استفاده به  از رسانه چگونگی  پژوهشگران  در های  ی  اجتماعی 
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های اجتماعی ند به عقیده اکثر پژوهشگران استفاده از رسانه ها نشان داد يافته .  پرداختند   محل کار

کاری   روند  بهبود  و  کیفیت  افزايش  باعث  کار  محیط  همچنین می   ها آن در   عمدتاً   شود. 

رشته  شبکه پژوهشگران  اين  از  زيستی  علوم  می ی  بهره  شامل  گ ها  بیشتر  که  از رفتند  استفاده 

بررسی چرايی ی به  پژوهش در  ،  ( 2017)   1آکچايیربود.  ها  لینکدين و وبالگ ،  بوک فیس ،  یتريتو 

 پرداخت.  های اجتماعی در زمینه آموزشاز شبکه   علمیهیئت استفاده يا عدم استفاده اعضای  

که دارای يک حساب   علمی هیئت های اين پژوهش نشان داد که تقريبًا نیمی از اعضای  يافته 

کنند. استفاده می   آموزشیها برای اهداف  از اين شبکه ،  های اجتماعی بودند کاربری در شبکه 

 پژوهشگرانبا    مؤثر هايی امکان ايجاد ارتباط سريع و  از استفاده از چنین شبکه   ها آن انگیزه اصلی  

نگرانی از   کردند نمی های مذکور استفاده  ديگر بود. از سوی ديگر انگیزه اعضايی که از شبکه 

 نقض حريم خصوص عنوان شد.

های اجتماعی  پژوهشی با عنوان »چگونگی کاربرد شبکه، (2018و همکاران ) 2بارداکی  

دادند.   انجام  پژوهشگران«  توسط  علمی  شبکه  هاآندانشگاهی  اجتماعی  ،  مندلیهای 

قرار دادند. نتايج نشان داد به عقیده    موردبررسی را    ا و زوتروی آکادم ،  لینکدين ،  گیتريسرچ

اين شبکهپژوهشگران علی استفاده گسترده؛  بین  رغم  دانش  اشتراک  برای  مناسبی  ابزار  ها 

  ی و استفاده  یآگاه بررسی  به  پژوهشی  در  ،  (2018)  3پارابهوی و کومارینیست.    پژوهشگران

های اجتماعی  از شبکه  ی فناوری دهاباد هندوستانو دانشجويان موسسه  علمیهیئت  اعضای

های  شبکه  های حسابدارای    دهندگانپاسخدرصد از    85  نتايج نشان دادند  .علمی پرداختند

بیشترين  ايمپکت استوری و مندلی هستند.  ،  لینکدين ،  گیتريسرچ،  اجتماعی مانند آکادمیا

لینکدين  استفاده از  از ريسرچو  کنندگان  استفاده کردهسپس  مارگام گیت  و   4اند. عاصمی 

مرکزی  ان دانشگاهپژوهشگری اجتماعی آکادمیک برای هاپژوهشی با عنوان شبکه (2018)

ريسرچمطالعه،  دهلی موردی:  آکادمیای  و  دادند.،  گیت  که  يافته  انجام  داد  نشان  ها 

گیت  علمی و از ريسرچ  هایپژوهش گذاری و  ز آکادمیا بیشتر برای به اشتراکپژوهشگران ا
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های پژوهشگران  اما عدم امنیت داده؛  کنندان استفاده میپژوهشگرعمدتاً برای ارتباط با ديگر  

نشان داد که استفاده از اين    پژوهشهای اين  های اصلی آنان بیان شد. همچنین يافتهاز نگرانی

 رود.پیش می یکندبه افتهيتوسعهد نسبت به کشورهای ها در هن شبکه

میزان استفاده  هدف بررسی    دهد بیشتر مطالعات بادر ايران و خارج نشان می  هامرور پیشینه

های اجتماعی عمومی صورت گرفته است و  های اجتماعی علمی و ساير شبکهاز انواع شبکه

به   شبکه  های فعالیت  تأثیرکمتر  اين  در  اعضای  موتورهای    هایپايگاهها  حتی  و  اطالعاتی 

  هرگونهمنفی    تأثیراز    آگاهی مثبت و يا    تأثیرشک انتظار داشتن  اند. بیجستجو توجه داشته

با توجه به    علمیهیئتالخصوص اعضای  های علمی برای پژوهشگران علیفعالیت در محیط

ها حائز اهمیت است. لذا به  و ارزشیابی آنان بر اساس همین فعالیت  یسازمانتیموقعداشتن  

  هایفعالیتدر نحوه    علمیهیئتاعضای    آگاهیبتواند بر    مسئلهرسد پرداختن به اين  نظر می

 ها مثمرثمر باشد.افزايش رتبه دانشگاه درنتیجههای اجتماعی علمی و آنان در شبکه

 ش در ادامه بیان شده است:پژوه  سؤاالت

الزهرا  علمیهیئتمیزان حضور اعضای   - چگونه  در شبکه علمی ريسرچ گیت    دانشگاه 

 است؟

گیت  دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتمیزان فعالیت اعضای   -

 چگونه است؟ به تفکیک جنسیت

گیت  دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتمیزان فعالیت اعضای   -

 چگونه است؟  به تفکیک رتبه علمی

 چگونه است؟  گیتپژوهشگران فعال دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ -

 دانشگاه الزهرا در پايگاه اسکوپوس چگونه است؟  علمی هیئتاعضای   هایفعالیت -

فع - اعضای  وضعیت  تفکیک    علمیهیئتالیت  به  اسکوالر  گوگل  در  الزهرا  دانشگاه 

 چگونه است؟ دانشکده

 در ادامه بیان شده است:  پژوهش  های هفرضی 

نمره - استناد در گوگل  علمیهیئت  یاعضا  RG  بین  میزان  و  الزهرا  و  دانشگاه  اسکوالر 

 اسکوپوس همبستگی وجود دارد.
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نمره - ايندکس در گوگل  علمیهیئت  ی اعضا  RG  بین  اچ  الزهرا و  و  دانشگاه  اسکوالر 

 اسکوپوس همبستگی وجود دارد.

اعضای   - مقاالت  تعداد  علمی    علمیهیئتبین  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

 اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود دارد. گیت با میزان استناد در گوگلريسرچ

اعضای   - مقاالت  بازديد  میزان  الزهرا   علمی هیئت بین  علمی    دانشگاه  اجتماعی  شبکه  در 

 اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود دارد. ايندکس نويسندگان در گوگل   hگیت با  ريسرچ 

گیت  دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ   علمی هیئت بین تعداد مقاالت اعضای   -

 اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود دارد. ايندکس نويسندگان در گوگل   hبا  

-  6-  ( رتبه  الزهرا  علمیهیئتاعضای    (RGبین  علمی    دانشگاه  اجتماعی  شبکه  در 

 اختالف معناداری وجود دارد.  بر اساس دانشکده گیتريسرچ

  گیت دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتی  اعضا   (RG)  بین رتبه   -

 بر اساس جنسیت اختالف معناداری وجود دارد. 

  گیت دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتاعضای    (RGبین رتبه )  -

 بر اساس رتبه علمی اختالف معناداری وجود دارد. 

 روش 
  شناسیروش منظر از و پیمايشی نوع منظر از،  کاربردی هدف منظر از پژوهش اين  

 یتوسعه قابلیت بررسی منظور به،  دگرسنجی  .است دگرسنجی رويکرد با سنجیعلم

به کار گرفته    اجتماعی وب طريق از علمی مقاالت تأثیر کردن مشخص  برای هايیشاخص

که    استدانشگاه الزهرا    علمیهیئتن پژوهش شامل کلیه اعضای  يجامعه آماری ا  شود.می

در استخدام  پیمانی يا رسمی    صورت بهدانشیاری و مربی و  ،  استادی ،  مرتبه علمی استادياریبا  

بوده ريسرچ  دانشگاه  علمی  اجتماعی  شبکه  عضو  هستند.و  اعضای    گیت    علمی هیئتکل 

و    گیتنفر عضو شبکه اجتماعی ريسرچ  151،  که از اين تعداد  استنفر    351دانشگاه الزهرا  

اسکوالر گوگل  و  اسکوپوس  و    زمانهم  صورتبه  پايگاه  پژوهش    عنوانبهبوده  جامعه 

 انتخاب شدند.
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اجتماعی علمی ريسرچداده به شبکه  مراجعه  با  پژوهش  اين  نام  های  گیت و جستجوی 

کاوش در پايگاه استنادی    همچنین ين شبکه و  و بررسی پروفايل اعضا در ا  علمیهیئتاعضای  

ر و استخراج آمار و اطالعات مربوط به اعضای  الوگوگل اسک موتور جستجوی  اسکوپوس و  

قبیل  علمیهیئت آر.جی  از  شده،  نمره  نمايه  مدارک  هرش،  تعداد  تعداد  ،  شاخص 

شوندگان،  بازديدکنندگان دنبال  و  کنندگان  دنبال  عضو    تعداد  تعداد    علمیهیئتهر  و 

  در   پژوهشـگران  اعتبار علمی  سـنجش   جی وسـیله.آر  نمره  وری شد.آاستنادات دريافتی گرد

  بخش   که   را  پژوهشگران  بـین   تعامـل،  .جـی.آر  امتیـاز.  اسـت  گیـتريسـرچ  اجتمـاعی  شـبکه

  اساس   بر  امتیاز  اين .  کندمـی  سنجش قابل   و  مشاهدهقابل،  است  پژوهش   فرآيند  از  مهمی

 بـه   مـدارک  تعداد:  شـودمـی  محاسـبه  عامـل  چهـار  مبنـای  بـر  و  محرمانه  هایالگوريتم

  پاسخ   در  پژوهشگر   فعالیـت،  سـؤال  پرسـیدن  در  پژوهشـگر فعالیـت،  شـده گـذاریاشـتراک

 (. 1392، بتـولیپژوهشـگر ) هایفعالیت کننـدگان دنبال و سايرين  سؤاالت به

آماری نیز از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی   وتحلیلتجزيهبرای 

از   میانگین هر يک  فراوانی و  ،  گیتريسرچ  گیری شده در شبکهاندازه  هایشاخصشامل 

پايگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکوالر در قالب جدول و نمودار بود.  

سنجش روابط و وجود و يا عدم وجود اختالف بین متغیرهای  از آمار استنباطی نیز جهت  

آزمون  موردبررسی از  راستا  اين  در  گرديد.  پیرسوناستفاده  همبستگی  کروسکال  ،  های 

 استفاده شد.  2و من ويتنی  1والیس

 هایافته

شبکه اجتماعی    دانشگاه الزهرا در  علمی هیئتتوصیف میزان فعالیت اعضای   بخش  اين  در 

  های سؤالدر قالب  اسکوپوس و گوگل اسکوالر   استنادی پايگاه در گیت وريسرچعلمی  

 شوند.می بررسیپژوهش 

 
1. Kruskal-Wallis 
2. Mann-Whitney U 
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الزهرا  علمیهیئتمیزان حضور اعضای   - چگونه  در شبکه علمی ريسرچ گیت    دانشگاه 

 است؟

تعداد   يک  اساس جدول  اجتماعی    علمیهیئتعضو    151بر  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

اند و نمره آر.جی  اثر را در اين شبکه بارگذاری کرده  4404  جمعاًد و  گیت عضو هستن ريسرچ

نیز. در سطح دانشکدهاست  23/1441  رفتههمیرو  هاآن و    ترين فعال،  ها  فیزيک  دانشکده 

با   با    30شیمی  زنان  پژوهشکده  و  طبع    2عضو  به  هستند.  دارا  را  فعالیت  کمترين  عضو 

رشتهدانشکده و  فعالیت  بیشترين  شیمی  رشته  نیز  را  ها  فعالیت  کمترين  هنر  و  الهیات  های 

 اند.داشته

گیت به ریسرچ دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی  علمیهیئت. میزان حضور اعضای  1  جدول

 تفکیک دانشکده 

 دانشکده
  تعداد

 عضو 

تعداد  

 انتشارات
  نمره 
RG 

  تعداد

 استناد

  تعداد

 فالور 

  تعداد

 فالووينگ 

 میزان

 بازديد

 13227 235 372 374 96/54 172 13 ادبیات 

 75 22 11 0 0 1 3 اسالمی  معارف و  الهیات

 774 28 22 41 33/11 9 2 زنان  پژوهشکده 

 6334 158 133 107 23/45 104 10 ورزش  و  بدنی تربیت

 23846 504 356 337 66/43 222 25 اقتصاد  و  اجتماعی علوم

 20709 349 249 819 64/80 339 14 شناسی روان و تربیتی  علوم

 9777 289 369 1081 18/78 161 11 رياضی   علوم

 56805 767 1179 2980 15/277 697 21 زيستی  علوم

 129364 1122 2619 24513 87/683 2368 30 شیمی  و فیزيک

 25929 345 639 1804 21/166 326 16 مهندسی 

 491 9 27 0 0 5 6 هنر 
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گیت  دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتمیزان فعالیت اعضای   -

 چگونه است؟ به تفکیک جنسیت

دانشگاه    علمی هیئت اعضای    حضور   درصد   69/ 5  شود که مشاهده می   2با توجه به جدول    

 . است درصد مربوط به مردان    30/   5و  گیت مربوط به زنان  الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ 

گیت به اجتماعی علمی ریسرچ  شبکهدانشگاه الزهرا در  علمیهیئتمیزان فعالیت اعضای   .2جدول  

 تفکیک جنسیت

 مرد  زن

 RG نمره  مجموع درصد فراوانی  فراوانی  RG نمره  مجموع ی درصد فراوان فراوانی 

105 5/69 6/860 46 5/30 63/580 

گیت  دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ  علمیهیئتمیزان فعالیت اعضای   -

 چگونه است؟  به تفکیک رتبه علمی

اعضای    فعالیت  میزان  علمی    علمیهیئتبررسی  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

و    درصد  3/48نشان داد که استاديار به میزان    (3گیت به تفکیک رتبه علمی )جدول  ريسرچ

 درصد در اين شبکه فعالیت دارند. 2درصد و مربی  6/8درصد و استاد  1/41دانشیار 

گیت به اعی علمی ریسرچ دانشگاه الزهرا در شبکه اجتم علمیهیئت. میزان فعالیت اعضای 3  جدول

 تفکیک رتبه علمی

 RG نمره  مجموع درصد فراوانی  فراوانی  علمی  رتبه

 0 %2 3 مربی

 25/656 %41.1 62 دانشیار

 54/513 %48.3 73 استاديار

 44/271 %8.6 13 استاد

 23/1441 %100 151 جمع

 چگونه است؟  گیتپژوهشگران فعال دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ -

ممهد هروی با   به مجید متعلق جی.آر امتیاز  ترينبیش  شدهیگردآورهای بر اساس داده

امتیاز در    66/36امتیاز و محمد خرمی با    52/41امتیاز است. قدسی محمدی زيارانی با    24/49
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ساير اطالعات مربوط به پژوهشگران فعال در جدول شماره    های دوم و سوم قرار دارند.رتبه

 شده است.  ارائه 4

 . پژوهشگران فعال دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت.4جدول  

 RG امتیاز علمی هیئت  نام
  تعداد

 انتشارات

 میزان

 مشاهده

 میزان

 استناد

  تعداد

 فالوور 

  تعداد

 فالووينگ 

 87 509 13018 44769 987 24/49 هروی   مجیدممهد

 257 371 2226 27314 334 52/41 زيارانی  محمدی قدسی

 0 88 1214 2015 124 66/36 خرمی  محمد

 14 192 1626 9786 68 3/33 شیری مرتضی

 25 48 700 3865 135 87/31 دهقانپور  سعید

 69 82 761 9081 82 65/31 خانی شفیع عزيزاله

 6 144 702 3788 53 97/30 پور  طالب  زهرا

 20 16 253 1102 59 47/30 عنافچه  مريم

 68 188 684 13407 104 04/30 صعودی  محمدرضا

 37 118 799 6763 67 73/26 اردوخانی  يداله

 دانشگاه الزهرا در پايگاه اسکوپوس چگونه است؟  علمی هیئتاعضای   هایفعالیت -

قسمت    اين  اعضای    هایشاخصدر  تفکیک    علمی هیئتتوصیفی  به  الزهرا  دانشگاه 

در اسکوپوس    دانشکده  استنادی  اين  می  ارائهپايگاه  از:عبارت  هاشاخصشود.  تعداد    اند 

را برای    ها خصشا وضعیت اين    8-4باشند که جدول  شاخص اچ و نمره استناد می،  مدارک

شیمی    –دانشکده فیزيک  ،  5های جدول  با توجه به يافته .دهد میمختلف نشان   های گروه 

دارد. اسکوپوس  پايگاه  در  را  تعداد مدرک  به   بیشترين  مهندسی  و  زيستی  علوم  دانشکده 

 – میانگین استنادات دريافتی نیز دانشکده فیزيک    ازنظر  د.نهای دوم و سوم را دارترتیب رتبه

در رتبه اول و دانشکده علوم زيستی و مهندسی نیز رتبه دوم و سوم ،  9/921شیمی با میانگین  

علوم  ،  شیمی- نیز به ترتیب دانشکده فیزيک لحاظ شاخص اچ  به  .انددادهرا به خود اختصاص  

ترين دانشکده رند. دانشکده هنر غیرفعالهای اول تا سوم قرار دازيستی و مهندسی در رتبه

 و هیچ امتیازی را کسب نکرده است. در پايگاه اسکوپوس بوده 
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 دانشگاه الزهرا در پایگاه اسکوپوس به تفکیک دانشکده  علمیهیئتمیانگین فعالیت اعضای .  5  جدول

 h شاخص استناد مدرک  تعداد دانشکده

 2/1 30/12 46/4 ادبیات 

 0 0 33/0 اسالمی  معارف و  الهیات

 2 5/22 5 زنان  پژوهشکده 

 6/0 1/2 1/2 ورزش  و  بدنی تربیت

 24/1 28/25 32/5 اقتصاد  و  اجتماعی علوم

 42/1 64/27 4 شناسی روان و تربیتی  علوم

 63/2 36/66 27/9 رياضی   علوم

 90/4 145 61/16 زيستی  علوم

 3/11 9/921 26/62 شیمی  و فیزيک

 12/4 56/101 93/13 مهندسی 

 0 0 0 هنر 

اعضای   - فعالیت  تفکیک    علمیهیئتوضعیت  به  اسکوالر  گوگل  در  الزهرا  دانشگاه 

 چگونه است؟ دانشکده

جدول به  توجه  دانشکدهفعال،  6  با  ترتیب  به  اسکوالر  گوگل  در  دانشکده  های  ترين 

مهندسی    علوم،  شیمی–فیزيک   و  مجموع    ازلحاظکه    باشندمیزيستی  و  انتشارات  میزان 

 های اول تا سوم قرار دارند.در رتبه، علمیهیئتاعضای   hاستنادات دريافتی و 

 دانشگاه الزهرا در گوگل اسکوالر به تفکیک دانشکده  علمیهیئتمیانگین فعالیت اعضای   .6  جدول

 h شاخص استناد انتشارات دانشکده

 53/2 07/49 18 ادبیات 
 66/0 3 12 اسالمی  معارف و  الهیات

 5/1 31 5/37 زنان  پژوهشکده 
 7/2 8/44 5/23 ورزش  و  بدنی تربیت

 16/2 04/46 96/34 اقتصاد  و  اجتماعی علوم
 92/2 57/66 35/27 شناسی روان و تربیتی  علوم

 27/4 18/165 81/20 رياضی   علوم
 23/7 42/435 28/56 زيستی  علوم
 4/12 4/1096 06/88 شیمی  و فیزيک

 25/5 68/165 06/28 مهندسی 
 1 16/9 83/16 هنر 
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دانشگاه الزهرا و میزان استناد در گوگل اسکوالر    علمیهیئتاعضای    RG. بین نمره  1فرضیه  

 اسکوپوس همبستگی وجود دارد. پايگاه اطالعاتی  و

دانشگاه الزهرا و میزان   علمیهیئتبررسی همبستگی بین نمره آر.جی اعضای    منظور به

با توجه    ر و اسکوپوس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.والها در گوگل اسک استناد

و همبستگی    471/0اسکوالر    در گوگلمیزان همبستگی نمره آر.جی و استنادات  به اينکه  

دانشگاه    علمیهیئتبین نمره آر.جی اعضای  ،  است  0/ 463آر.جی و استنادات در اسکوپوس  

اسک  الزهرا استنادها در گوگل  میزان  معناداریوال و  اسکوپوس همبستگی  و  دارد    ر  وجود 

 (. 7)جدول 

الزهرا و    علمیهیئتاعضای    RGبین نمره    .2  هی فرض  در گوگل    هاآن  hشاخص  دانشگاه 

 اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود دارد.

اعضای    منظوربه  آر.جی  نمره  بین  همبستگی  اچ    علمیهیئتبررسی  و  الزهرا  دانشگاه 

با   .ر و اسکوپوس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شدوالدر گوگل اسک هاآنايندکس 

اينکه   به  در گوگتوجه  ايندکس  اچ  و  آر.جی  نمره  همبستگی   و   752/0اسکوالر  ل  میزان 

در   ايندکس  اچ  و  آر.جی  گرديد  814/0اسکوپوس  همبستگی  آر.جی  ،  محاسبه  نمره  بین 

ر و اسکوپوس همبستگی  والو اچ ايندکس در گوگل اسک  دانشگاه الزهرا  علمیهیئتاعضای  

 (. 7)جدول  وجود داردو معناداری مثبت 

اعضای  3فرضیه   مقاالت  تعداد  بین  علمی    علمی هیئت.  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

 گیت با میزان استناد در گوگل اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود دارد. ريسرچ

دانشگاه الزهرا در شبکه    علمیهیئتبررسی همبستگی بین تعداد مقاالت اعضای    منظوربه 

از آزمون    یزن  ر و اسکوپوس والگیت با میزان استنادها در گوگل اسک علمی ريسرچ_ اجتماعی

  میزان استناد میزان همبستگی نمره آر.جی و  با توجه به اينکه  همبستگی پیرسون استفاده شد.  

  946/0در اسکوپوس    میزان استناد آر.جی و  نمره    همبستگی  و  917/0  در گوگل اسکوالر

گرديد اعضای  ،  محاسبه  مقاالت  تعداد  شبکه    علمی هیئتبین  در  الزهرا  دانشگاه 
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ر و اسکوپوس همبستگی  والگیت با میزان استنادها در گوگل اسکسرچعلمی ري_ اجتماعی

 (.7)جدول  معناداری وجود دارد

اعضای    .4  فرضیه مقاالت  بازديد  میزان  اجتماعی    علمیهیئتبین  الزهرا در شبکه  دانشگاه 

با  علمی ريسرچ نويسندگان در گوگل  hگیت  اسکوپوس همبستگی    ايندکس  و  اسکوالر 

 وجود دارد. 

دانشگاه الزهرا    علمیهیئتبررسی همبستگی بین میزان بازديد مقاالت اعضای    منظوربه 

گیت با میزان اچ ايندکس نويسندگان در گوگل اسکوالر  در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ

شد.   استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  اسکوپوس  اينکه  و  به  توجه  همبستگی  با  میزان 

در گوگل اسکوالر و پايگاه اسکوپوس    hو شاخص  يد مقاالت  بین میزان بازدمحاسبه شده  

ترتیب   شد  814/0و    820/0به  و  ،  محاسبه  مثبت  همبستگی  مذکور  متغیرهای  بین  بنابراين 

 (.7معناداری برقرار است )جدول 

اعضای  5فرضیه   مقاالت  تعداد  بین  علمی    علمی هیئت.  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

با  ريسرچ اسکوالر و اسکوپوس همبستگی وجود  ايند  hگیت  نويسندگان در گوگل  کس 

 دارد.

اعضای    منظوربه  مقاالت  تعداد  بین  همبستگی  شبکه    هیئتبررسی  در  الزهرا  دانشگاه 

ر و  والگیت و میزان اچ ايندکس نويسندگان در پايگاه گوگل اسکريسرچ  اجتماعی علمی

محاسبه  میزان همبستگی  با توجه به اينکه  اسکوپوس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.  

شاخص    علمیهیئتاعضای    مقاالت   تعدادبین  شده   پايگاه    hو  و  اسکوالر  گوگل  در 

بنابراين بین متغیرهای مذکور همبستگی  ،  محاسبه شد  854/0و    804/0اسکوپوس به ترتیب  

 (. 7ر است )جدول مثبت و معناداری برقرا

علمی  شبکه  هایشاخص. نتایج پنج فرضیه فوق در خصوص وجود همبستگی بین 7جدول  

 گیت با پایگاه اسکوپوس و گوگل اسکوالر ریسرچ

 پنجم  فرضیه چهارم  فرضیه سوم  فرضیه دوم  فرضیه اول فرضیه

  RG نمره  بین

  علمیهیئت اعضای

  RG نمره  بین

  علمیهیئت اعضای

  مقاالت تعداد بین

  علمیهیئت اعضای

  بازديد میزان بین

 اعضای مقاالت

  مقاالت تعداد بین

  علمیهیئت اعضای
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 پنجم  فرضیه چهارم  فرضیه سوم  فرضیه دوم  فرضیه اول فرضیه

  و الزهرا دانشگاه 

  در استناد میزان

  و  اسکوالر گوگل

  اطالعاتی پايگاه 

  اسکوپوس

  وجود همبستگی

 .دارد

  و الزهرا دانشگاه 

  در هاآن h شاخص

  و  اسکوالر گوگل

  اسکوپوس

  وجود همبستگی

 .دارد

  در الزهرا دانشگاه 

  اجتماعی شبکه

  گیتريسرچ علمی

  در استناد میزان با

  و  اسکوالر گوگل

  اسکوپوس

  وجود همبستگی

 .دارد

  دانشگاه  علمیهیئت

  شبکه  در الزهرا

  علمی  اجتماعی

 h با  گیتريسرچ 

  ايندکس

  در نويسندگان

  و  اسکوالر گوگل

  اسکوپوس

  وجود همبستگی

 .دارد

  در الزهرا دانشگاه 

  اجتماعی شبکه

  گیتريسرچ علمی

  ايندکس h با

  در نويسندگان

  و  اسکوالر گوگل

  اسکوپوس

  وجود همبستگی

 .دارد

اسکوپ 

 وس

اسکول

 ار

اسکوپ 

 وس

اسکول

 ار

اسکوپ 

 وس

اسکول

 ار

اسکوپ 

 وس

اسکول

 ار

اسکوپ 

 وس

اسکول

 ار

463 /0 471 /0 814 /0 752 /0 946 /0 917 /0 814 /0 820 /0 854 /0 804 /0 

000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 

 يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ يید تأ تأيید 

بین  6فرضیه   آر.جی.  علمی    علمیهیئتاعضای    نمره  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

 بر اساس دانشکده اختالف معناداری وجود دارد.  گیتريسرچ

اعضای    آر.جی  نمره  بین  اختالف  وجود  عدم  يا  و  وجود  آزمون  بر   علمیهیئتبرای 

شود با توجه به اينکه  می خاطرنشاناساس دانشکده از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. 

واريانس  يکسانی  آزمون  دانشکدهابتدا  آر.جی  نمره  توزيع  خصوص  در  شد ها  معنادار    ها 

(000 /0  =sig)  ،  آزمون    جایبه لذا از  واريانس  آنالیز  پارامتريک  پارامتريک  ناآزمون 

= 000/0)  یمعنادارخروجی آزمون سطح    بنابراين نظر به اينکه؛  کروسکال والیس استفاده شد

sigرتبه بین  مشخص شد  دانشکده   علمیهیئتاعضای    آر.جی  (  اساس  بر  الزهرا  دانشگاه 

 (. 8جدول دارد ) اختالف معناداری وجود 
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 علمیهیئتاعضای  (RG)رتبه  بین   خروجی آزمون کروسکال والیس جهت بررسی رابطه.  8  جدول

 دانشگاه الزهرا بر اساس دانشکده 

 83/ 810 اسکوئر  کای آماره 

 10 آزادی درجه

 0/ 000 معناداری  سطح

رتبه7فرضیه   بین   .  (RG )    علمی    علمی هیئتاعضای اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

 بر اساس جنسیت اختالف معناداری وجود دارد.  گیتريسرچ

بر اساس    علمیهیئتبرای آزمون وجود و يا عدم وجود اختالف بین نمره آر.جی اعضای  

اينکه آزمون يکسانی واريانس  به  با توجه  استفاده شد.  ويتنی  از آزمون من  ها  متغیر جنس 

آزمون تی مستقل از آزمون ناپارامتريک    جایبه،  (sig=  009/0)معنادار شد    (لوين  آزمون)

مشخص   (sig=  32/0)  خروجی آزمون سطح معناداریبنابراين نظر به  ؛  من ويتنی استفاده شد

بین  اساس    علمیهیئتاعضای    آر.جی  رتبه  شد  بر  الزهرا  جنسدانشگاه  اختالف    متغیر 

 (.9)جدول  داردنمعناداری وجود 

دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی   علمیهیئتاعضای  (RGرتبه )رابطه بین   .9  جدول

 بر اساس جنسیت  گیتریسرچ

 RG رتبه 

 1891/ 000 ويتنی  من آماره 

 - Z 140 /2 آماره 

 32/0 معناداری  سطح

)8فرضیه   رتبه  بین   .RGاعضا علمی    علمی هیئت  ی(  اجتماعی  شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

 بر اساس رتبه علمی اختالف معناداری وجود دارد. گیتريسرچ

بر اساس    علمیهیئتبرای آزمون وجود و يا عدم وجود اختالف بین نمره آر.جی اعضای  

شود با توجه به اينکه  می  خاطرنشاناز آزمون کروسکال والیس استفاده شد.    هاآنرتبه علمی  

ها در خصوص توزيع نمره آر.جی بر اساس رتبه علمی معنادار  ابتدا آزمون يکسانی واريانس 

ناپارامتريک    جای بهلذا  ،  (sig=  000/0)  شد آزمون  از  واريانس  آنالیز  پارامتريک  آزمون 
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( sig=  001/0)  خروجی آزمون سطح معناداری بنابراين نظر به  ؛  کروسکال والیس استفاده شد

اختالف    رتبه علمیدانشگاه الزهرا بر اساس    علمیهیئتاعضای    آر.جی   مشخص شد بین رتبه 

 (.10)جدول  معناداری وجود دارد

دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی  علمیهیئت ی( اعضاRGرابطه بین رتبه ). 10  جدول

 بر اساس رتبه علمی  گیتریسرچ

 17/ 161 اسکوئر  کای آماره 

 3 آزادی درجه

 0/ 001 معناداری  سطح

 گیریبحث و نتیجه 
بدون  موردنظردسترسی به اطالعات  مسئله ، میزان تولیدات علمیامروزه با توجه به افزايش  

صرف زمان و هزينه اضافی و مرور مدارک غیر مرتبط بسیار مهم و حیاتی است. عالوه بر  

های  شبکه،  اطالعاتی سنتی که برخی از آنان موضوعی و برخی ديگر کلی هستند  هایپايگاه

افزايش و سهولت دسترس نیز جهت  اند. شاخص کارکرد  آمده   به وجودی  اجتماعی علمی 

ريسرچشبکه مانند  علمی  اجتماعی  غیره آکادمیا  ،  گیتهای  طريق    و  از  دانش  اشتراک 

ان در استفاده از  پژوهشگر. همچنین با توجه به اقبال گسترده  استاشتراک تولیدات علمی  

میزان و نرخ  ، علمی مجازی  هایگروههای اجتماعی علمی و تبادل اطالعات و تشکیل شبکه

اين   اثرگذاری  بر  مسئله خود  اين  پیدا کرده است  افزايش  بسیار  تولیدات علمی  از  استفاده 

شده  فعالیت نمايه  مقاالت  استناددهی  و  استفاده  میزان  بر    های پايگاهدر    پژوهشگرانها 

اعضای    هایفعالیتهدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت    است.  مؤثراطالعاتی معتبر بسیار  

اجتماعی ريسرچ  علمیهیئت الزهرا در شبکه  و  دانشگاه  و    تأثیرگیت  استنادها  میزان  بر  آن 

پايگاه  غیره  و  hشاخص   بود.   در  استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکوالر 

ه علمی در رتبه همان موسسه در مجامع که مسجل است رتبه پژوهشگران هر موسس  طورهمان

علمی مهم و حیاتی است. شايد بتوان چنین بیان داشت با توجه به افزايش تولیدات علمی در  

رشته تشکیل  ،  هاتمامی  طريق  از  اطالعات  گزينشی  و    هایگروه دسترسی  کوچک  علمی 
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فضاهای   در  شبکه)  یمجازبزرگ  برای  مانند  اجتماعی(  باشد.    پژوهشگرانهای  مثمرثمر 

  151دانشگاه الزهرا تنها    علمیهیئتعضو    351آمده نشان دادند که از بین    به دست آمارهای  

ريسرچ اجتماعی  شبکه  عضو  هستندنفر  می  گیت  نشان  اعضای  که  از  نیمی  از  بیش  دهد 

با مرور دوباره آمار مذکور    گونههیچ  علمیهیئت ندارند.  اين شبکه  در  توان  میفعالیتی را 

های عضويت و استفاده  در دانشگاه از مزيت  یعلمئتیهین بیان داشت که نیمی از اعضای  چن

بندی دانشگاه  منفی خود را در رتبه  تأثیرخود    نوبهبهبهره هستند که  های مجازی بیاز شبکه

لوم  های عمهندسی و برخی از رشته،  های حوزه علوم پايهدهد. بر اين اساس رشتهنیز نشان می 

مربوط به    هایرشتهگیت دارند و  اجتماعی بیشترين عضو را در شبکه اجتماعی علمی ريسرچ

اند. با توجه به اينکه تعداد  کمترين فعالیت را ثبت کرده،  های دينی و تاريخی و هنرحوزه

اطالعاتی خارجی )مانند اسکوپوس( نیز نرخ بسیار   های پايگاهتولیدات علمی گروه اخیر در 

آرا و عقايد در اين نوع    گذاریاشتراکعدم همکاری و تعامل و به  ،  دهدناچیزی را نشان می

رسد عدم حضور و نبود تعامل افکار در چنین  خورد. به نظر میبیشتر به چشم می،  هااز رشته

ها  در پايگاه  غیره  يخ( در قالب نمايه مقاالت وهای مربوط به حوزه دين و تاررشته)  يیهارشته

مذهبی  ،  المللی معتبر با توجه به شرايط خاص کشور )سیاسیاجتماعی علمی بین   هایشبکهو  

و لزوم   1404  اندازچشمبه    با عنايتولی از سوی ديگر  ،  ( تا حدی قابل توجیه باشدغیره  و

شود. البته رسیدن  قصان را متذکر میوجود ن،  علمی به رتبه نخست منطقه  ازنظررسیدن کشور  

موضوع و پژوهشگر را    ازنظرتر  به کنه قضیه و داليل آن نیاز به پژوهشی با ابعاد اختصاصی

 طلبد که از حوصله اين مقاله خارج است. می

اجتماعی    علمیهیئتاعضای    هایفعالیت  تأثیرگذاری  ازنظر شبکه  در  الزهرا  دانشگاه 

موتور جستجوی گوگل  علمی ريسرچ و  اسکوپوس  استنادی  پايگاه  در  آنان  رتبه  بر  گیت 

فرضیه گرديد.  اسکوالر  مطرح  اعضای    چنانچههايی  آر.جی  نمره  چه  هر  شد  مشخص 

ريسرچ )   علمیهیئت در  بیشتر  باشدفعالیت  بیشتر  در  ،  گیت(  اعضا  استنادهای  آن  طبع  به 

همبستگی مثبت(. نتايج اين بخش با نتايج  بود )وپوس و گوگل اسکوالر بیشتر خواهد  اسک

( همسو است. همچنین در فرضیه دوم همبستگی بین نمره آر.جی  1396همکاران )قاضی و  

آنان در اسکوپوس و گوگل اسکوالر نیز آزمون شد که همبستگی بااليی را    hو شاخص  
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می نیزمتذکر  فرضیه  اين  نتايج  )  شد.  سلیمی  پژوهش  نتايج  همکاران  ،  (1395با  و  قاضی 

از   علمیهیئتاعضای   هایفعالیت( همسو بود. بررسی  1397( و رحمانی و همکاران ) 1396)

ريسرچ علمی  اجتماعی  شبکه  در  نیز  ديگر  گرفتابعاد  صورت  و    مجدداًکه    گیت  رابطه 

و گوگل اسکوالر را در    و اثربخشی در پايگاه اسکوپوس  هاتی فعالهمبستگی مثبت بین اين  

بین تعداد مقاالت و    چنانچه پی داشت.   در فرضیه سوم و چهارم و پنجم وجود همبستگی 

اعضای   مقاالت  از  ريسرچ  علمیهیئتبازديد  استنادهادر  میزان  با  در    hشاخص  ،  گیت 

اسکوالر   گوگل  و  پژوهش   تأيیداسکوپوس  نتايج  با  بخش  اين  نتايج  و  شد.  بتولی  های 

( همسو 1396( و قاضی و همکاران )2014( ثلوال و کوشا )1396)  یبتول( و  1395همکاران )

نتايج فرضیه بررسی  با  نتیجه رسید که  می   5تا    1های  بود.  اين  به    های فعالیت  شکیبتوان 

پژوهشگران در سراسر جهان با اقبال    های اجتماعی علمی که امروزه بین پژوهشگران در شبکه

مثبت خواهد    تأثیر(  h  مانند)  سنجیعلم  هایشاخصبر میزان استنادها و  ،  مواجه شده است 

های علمی و حتی کشورها  رشته،  بندی و محاسبه رتبه علمی افرادداشت. با توجه به اينکه رتبه

از   استفاده  و  علمی  تولیدات  میزان  اساس  غیرهاستنادها  )  ها آنبر  است    پرواضح  است (  و 

اهمیت است.    حائزدر سطوح پژوهشگران    هم آنپرداختن به مسئله استفاده از وب اجتماعی  

مزيت   بر  ايجاد  ،  شدهگفتههمچنین عالوه  سراسر    های گروهامکان  پژوهشگران  بین  علمی 

تگی صرف  جستجو و بازيابی تولیدات علمی بدون وابس،  جهان بدون در نظر گرفتن مسافت

جستجو  هایپايگاهبه   موتورهای  و  سنتی  مزيت،  اطالعاتی  ديگر  اين  از  در  عضويت  های 

 .استها شبکه

دانشگاه الزهرا    علمیهیئتاعضای    های فعالیتفرضیه شش پژوهش وجود اختالف بین  

، آمد  گیرینتیجهکه در ابتدای بخش بحث و    طورهمانبر اساس دانشکده را آزمون نمود.  

گیت دارند های موجود در دانشگاه فعالیت بسیار کمی در شبکه علمی ريسرچاز رشتهبرخی  

نمايان   هاآنمنفی عدم حضور    تأثیر(  h  )مانند  هاشاخصکه با بررسی میزان استنادها و ساير  

بررسی   هفتم  فرضیه  در  جنسیت    علمیهیئتاعضای    هایفعالیتاست.  متغیر  اساس  بر 

نتا  موردبررسی گرفت.  اعضای قرار  فعالیت  میزان  بر  جنسیت  عامل  که  دادند  نشان  يج 

استناد شود  تأثیربی  علمیهیئت فرضیه ششم  نتیجه  به  اگر  است.  داشت  می،  بوده  بیان  توان 
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خواهند بود و متغیرهای    علمیهیئتهای علمی عامل مهمی در میزان فعالیت اعضای  رشته

رهای علمی در میان تمامی پژوهشگران  به اينکه هنجا  توجهشناختی مانند جنسیت با  جمعیت

خواهند بود. فرضیه هشتم نیز میزان فعالیت اعضای    تأثیربیتاثیر و يا    کم  طبیعتاًيکسان است  

را    علمیهیئت آنان  علمی  رتبه  اساس  اعضای   موردبررسیبر  دادند  نشان  نتايج  داد.  قرار 

  علمیهیئتفعالیت بیشتری نسبت به اعضای    مراتببهبا رتبه باال )دانشیار و استاد(    علمیهیئت

های استادياری و مربی دارند. شايد نتايج اين فرضیه را بتوان چنین تفسیر نمود که خود  با رتبه

با توجه  ) میمستق  صورتبهعامل فعالیت در شبکه اجتماعی علمی بر افزايش رتبه علمی آنان  

در روزآمدسازی صفحات شخصی خود در    علمیهیئتامتیازدهی به اعضای    های صشاخ به  

اجتماعی  شبکه جهت    خصوصاًهای  اسکوالر  گوگل  جستجوی  موتور  و  گیت  ريسرچ 

تولیدات    گذاریاشتراکفعالیت و به  )  میمستق غیر    صورتبهدريافت امتیاز پژوهشی( و هم  

در همان    پژوهشگرانتر بردن نمره فعالیت  های اجتماعی علمی عالوه بر باالعلمی در شبکه

برای   مقاالت  پذيری  روئیت  افزايش  باعث  اجتماعی  و    پژوهشگرانشبکه    درنتیجهديگر 

آنان در   استناددهی  استفاده و  استنادی می  هایپايگاهافزايش شانس  شود(  اطالعاتی علمی 

موجود در ريسرچ    هایشاخصبا توجه به همبستگی باال که بین    طبیعتاً بوده است. لذا    مؤثر

و   پژوهشی    تأثیرگیت  کارنامه  در  موتورهای    هایپايگاهدر    پژوهشگرانآن  و  اطالعاتی 

فعالیت پژوهشگران   تأثیر، پرداخته شد هاآنهای يک تا پنج به جستجوی دارد که در فرضیه

 گردد.علمی( توجیه می) یاجتماع در وب 

رصد    طور به به  توجه  با  اجتماعی    علمیهیئتاعضای    های فعالیتکلی  شبکه  در 

و  ريسرچ ساير    تأثیرگیت  بر  مجازی  های موقعیتآن  دنیای  در  بیان    توانمی،  علمی  چنین 

های اجتماعی علمی بر زندگی علمی آنان  پژوهشگران در شبکه  هایفعالیت  شک بیداشت  

بیشتر و تد  مؤثر با توجه  ( جهت  و غیرهمختلف )تشويقی    هایسیاستوين  خواهد بود. لذا 

تا حد بسیار زيادی    تواندمیهای اجتماعی علمی  عضويت هر چه بیشتر پژوهشگران در شبکه

افزايش و باعث تنوير افکار اقشار علمی جهان از موقعیت علمی   تعامالت علمی کشور را 

  کشور گردد. 



66 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

 پیشنهادها
 تولیدات  ش نماي هایابزار ترينمهم  از يکی  اجتماعی علمی های شبکه اينکه به توجه  با

 اعضای تشويق  جهت تمهیداتی شودمی پیشنهاد،  باشندمی پژوهشی سازمان  هر علمی

  چراکه.  در نظر گرفته شود اجتماعی هایشبکه در  عضويت جهت هادانشگاه علمیهیئت

شبکه  پژوهشگرانفعالیت   چنین  علمی  در  اجتماعی  غیر  صورتبههای  و    م ی مستقمستقیم 

منتهی  خود    نوبه بهو اين امر نیز  های پژوهشگران  ارتقای شاخصباعث    تفسیر فرضیه شش( )

 . شودمیها و ساير مؤسسات های دانشگاهبه ارتقای شاخص

اينکه با به  و گرايش احتمالی داليل از يکی عنايت   و پژوهشگران اندک عضويت 

علمی هایهشبک  در عضويت  به  علمیهیئت اعضای عدم،  اجتماعی   در امنیت احساس 

 از هاشبکه اين  تأيید و (آموزشی های  اهدر قالب کارگ)  ی معرف،  است اشتراک اطالعات

 به نسبت  علمی  جامعه اطمینانر  د تواندمی کشور   دولتی های نسازما و  هاوزارتخانه سوی

 .باشد راهگشا هاشبکه اين  علمی کاربرد

 منابع 

  در   دانش   اشتراک   آيا(.  1396)  . مرضیه  ، تاجی  گل   و  فرزانه  ،عفیفیان،  سعیده،  ابراهیمی

: دهد؟می افزايش را  پژوهشگران وری بهره هایشاخص گیت  ريسرچ  علمی ی شبکه

 . سنجیعلم نامهپژوهش . جهان برتر فیزيکدانان موردی یمطالعه

  ايرانی  پژوهشگران  رؤيت  میزان  بررسی(.  1394)  .مريم  ،نظری  و  نادر،  نقشینه،  حمیده،  اسدی

  . (تهران  دانشگاه  علمیهیئت  اعضای:  موردمطالعه)   علمی  اجتماعی  هایشبکه  در

 . 337-321، (3)49، دانشگاهی رسانی اطالع و کتابداری تحقیقات  فصلنامه

  بهشتی   شهید  دانشگاه  علمیهیئت  حضوراعضای  میزان  بر  تأملی(.  1394)  .رضا  امیر،  اصنافی

 .70-61، (2)3 ،اطالعات و انسان تعامل. گیت ريسرچ  علمی شبکه در

 بر   گیت   ريسرچ   های شاخص   تأثیر(.  1395)   .سمیه ،  راوندیالمیرا و نادی  ،  جنوی،  زهرا ،  بتولی 

 مقاالت   مقايسه :  ساينس   آو   وب   بالینی   پزشکی   برتر   های مقاله   استناد   میزان   افزايش 

 .83- 93  ، ( 2) 3  ،شناسی   دانش   و   اطالعات مديريت   فصلنامه ترکیه.    و   ايران  پژوهشگران
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بین  1396)  .زهرا،  بتولی پايگاه استنادی علوم و ريسرچ گیت: مطالعه    های شاخص(. رابطه 

مقاله استنادهای داغ و  مورد  ايرانی.    پر  پردازش و مديريت  پژوهشگران  پژوهشنامه 
 . 163-186 ،(1)33 ،اطالعات

 علم  گفتمان.  پژوهشگران  برای  گیتريسرچ  اجتماعی  شبکه  هایقابلیت(.  1392)  .زهرا،  بتولی

 .68-59، (2)1 ،یفناور و

  انستیتو  علم   تولید  سال  36  سنجی علم  (. تحلیل1390)  .احسان،  اعظم و مصطفوی ،  بذرافشان

 .7-10 ،(45)14 ،مديريت سالمت. ISI SCIEپايگاه  در  ايران پاستور

  اعضای   وسیلهبه  علمی  تولیدات  کمی  وضعیت  بررسی(.  1381)  .محمدرضا،  رامشک

  ی هاسال  طی  کاشان  یدرمان،  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمیهیئت
 .تهران، تهران ارشد کارشناسی نامهپايان  .79-74

  امتیاز(.  1397)  .مريم  ،یمحمد  جان  و  زهرا  سیده  ،روتن   ،امیررضا،  اصنافی،  مريم،  رحمانی

 مديريت  فنون  و  علومفصلنامه    .موردی  مطالعه:  ايندکس   اچ  با  مقايسه  در.  جی.آر

 . 76-61، (11)2، اطالعات

  های شبکه  در  عضويت  به  ايرانی  هایشیمیدان  گرايش   بررسی(.  1393)  .ن ی اسم ي،  سعادت
  کارشناسی   نامهپايان  .آنان  بازشناخت   و  علم   تولید،  ويژگیها  پايه  بر  علمی  اجتماعی

  و  اطالعات   علم  گروه،  تربیتی  علوم  و  شناسیروان  دانشکده،  شیراز  دانشگاه،  ارشد

 شناسی.  دانش 

 آوردره فصلنامه تهديدها. و هافرصت :اجتماعی هایشبکه(.  1389) .اهللروح ، پور سلیمانی

 . 19-14 ،31 .نور

  اجتماعی   یشبکه  در  ايرانی  پرتولید  پژوهشگران  حضور  میزان  بررسی(.  1395)  .الهام،  سلیمی

  نامهپايان  .آلتمتريکس   روش  با   اسکوپوس  استنادی   پايگاه  و  گیت  ريسرچ  علمی

 . تهران  .الزهرا دانشگاه ارشد کارشناسی

  در   علمیهیئت  اعضای  فعالیت(.  1397)  .مريم  ،یسالم  و  انیس   ،میری،  هادی،  مقدم  شريف

  ی فصلنامه.  تأثیرگذار  عوامل  و  الزامات،  موانع،  هازمینه:  علمی  اجتماعی  هایشبکه
 . 171-153 ،(3)29. اطالعات دهیسازمان و کتابداری ملی مطالعات
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  میان   در  آنالين   اجتماعی  هایشبکه  جايگاه(.  1393)  .ال ی سه  ،یعلوو    ميمر،  زاده  صراف

  ،اطالعات و انسان تعامل . شناسی دانش  و اطالعات علم  ارشد کارشناسی دانشجويان

1(1) ،44-56 . 

  پژوهشی   و  علمی  اجتماعی  های شبکه  از  گیریبهره  تأثیر  یبررس  (.1394)  .صابره،  صمدی

  تهران   شهر  و غیردولتی  دولتی  هایدانشگاه  علمیهیئت  اعضای  عملکرد  بر  مجازی
.  ارشد  کارشناسی  نامهپايان  .(فرهنگ  و  علم   دانشگاه  و  تهران  دانشگاه   موردی   مطالعه)

 . فرهنگ و علم دانشگاه

  تکمیلی  تحصیالت دانشجويان استفاده میزان و نگرش بررسی(. 1395) .روزهی ف ، زاده قاسمی

 .تبريز  دانشگاه.  ارشد  کارشناسی  نامهپايان.  علمی  اجتماعی  هایشبکه  از  تبريز  دانشگاه

  رمضانی  و  ن یمحمدحس  ،يکتاکوشالی،  ابوذر ،  یرمضان،  یاحمدپاپ،  جواد  دی س ،  میرسعید  قاضی

  علوم  هایدانشگاه  آلتمتريک   هایشاخص  یابيارز  .( 1396)  .فاطمه  ،لنگرودی  پاکپور

  مديريت  فصلنامه  .آکادمیا   و  گیتريسرچ  علمی  اجتماعی  هایشبکه  در  ايران  پزشکی
 .30-23 ،1، شناسی دانش  و اطالعات

. پژوهشگران   علمی   پروفايلهای  راهنمای.  ( 1395)   . ا ي رو   ، کلیشادی   و   زهرا اطرج،  ،  ه ی رق ،  قضاوی

 .اصفهان   استان  درمانی  بهداشتی  خدمات و  پزشکی   علوم  دانشگاه : اصفهان 

  اعضای  توسط   علمی   اطالعات  تولید  و   مصرف  وضعیت  بررسی(.  1380)  . یعل  .مزينانی

 . 217-196 ،25، فتایره  .کشور آموزشی  علمیهیئت

  خاورمیانه   کشورهای  پژوهشگران  استفاده  میزان  تطبیقی  بررسی(.  1392)  .محمدرضا،  نیازمند

  دانشکده،  شیراز  دانشگاه.  ارشد  کارشناسی  نامهپايان.  علمی  اجتماعی  هایشبکه  از

 .شناسی دانش  و اطالعات علم گروه، تربیتی  علوم و شناسیروان
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