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مقاله پژوهشی

چكيده

مقدمه :آلتمتریک مفهوم جدیدی از شاخص استنادی بر اساس وب  2.0است که میتواند همه بروندادهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهی را ارزیابی نماید .مطالعه حاضر با هدف
ارزیابی میزان استناد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با شاخصهای آلتمتریک در دو شبکه اجتماعی -علمی انجام گردید.
روش بررسي :این مطالعه توصیفی -پیمایشی بر اساس علمسنجی انجام گرفت .همه مقاالت علمی منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال  1997تا  2015در پایگاه استنادی
 845( Scopusعنوان) انتخاب شد و سپس میزان استناد به مقاالت و سایر شاخصهای آلتمتریک مربوط به دو شبکه اجتماعی  )ResearchGate( RGو مندلی ( )Mendeleyمورد
بررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهای  tو ضریب همبستگی  Pearsonتجزیه و تحلیل گردید.
يافتهها :تا پایان سال  ،2015به مجموع  845عنوان مقاله حدود  3199بار استناد شده بود .میزان حضور این تعداد مقاله در شبکه اجتماعی  RGو مندلی به ترتیب برابر با  87و
 52درصد به دست آمد .ارتباط مثبت معنیدار ی بین میزان استناد ،میزان مشاهده و میزان دانلود این مقاالت در شبکه اجتماعی  RGوجود داشت .همچنین ،ارتباط مثبت معنیداری
بین میزان استناد و فراوانی خوانده شدن مقاالت در شبکه اجتماعی -علمی مندلی مشاهده شد (.)P > 0/05
نتيجهگيري :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،شبکههای اجتماعی  RGو مندلی میتوانند اثرات بسیار مثبتی بر میزان استناد به مقاالت علمی داشته باشند .بنابراین ،محققان علوم پزشکی
میتوانند به منظور «خودآرشیوی» و جستجوی بهتر اطالعات و همچنین ،برای استناد بیشتر فعالیتهای علمی خود از این شبکهها استفاده نمایند.
واژههاي کليدي :رسانههای اجتماعی؛ ResearchGate؛ مندلی؛ کتابسنجی؛ پژوهش

اصالح نهایی1395/9/20 :

دریافت مقاله1394/10/30 :

پذیرش مقاله1395/9/28 :

ارجاع :اسماعیلپور بندبنی محمد ،بتولی زهرا ،رمضانی ابوذر ،رنجبر پیرموسی زلیخا ،رمضانی پاکپورلنگرودی فاطمه .ارزیابی شاخصهای آلتمتریک در میزان استناد به مقاالت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن .مدیریت اطالعات سالمت 1395؛ 367-372 :)5( 13

مقدمه
سنجههای استنادی به طور فزایندهای در اندازهگیری تأثیر پژوهشی اهمیت
یافتهاند ،اما بدون نقص نیستند .از اینرو ،علمسنجان و سایر محققان تالشهای
بسیاری کردهاند تا مقیاسهای گوناگون واقعگرایانهای را از تأثیر پژوهشی ایجاد
کنند .آلتمتریک مفهوم جدیدی از شاخص استنادی بر اساس وب  2.0است که
به عنوان مکمل سنجههای استنادی ،میتواند همه بروندادهای علمی و
تحقیقاتی دانشگاهی را ارزیابی نماید .یکی از منابع وبی که بهتازگی به عنوان
ابزار کمکی برای انتشار ،اشاعه و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی مورد استفاده قرار
گرفته است ،رسانهها یا شبکههای اجتماعی هستند ( .)1شبکههای اجتماعی ابزار
نوینی را به عنوان جایگزین وبی برای استنادات کتابشناختی در ارزیابی تأثیر
علمی فراهم آوردهاند .این ابزار جدید ،نشانهگذاری اجتماعی است .نشانهگذاریها
میزان استفاده از یک مدرک را مشخص میکنند .به عبارت دیگر ،تعداد دفعاتی
که یک مدرک نشانهگذاری میشود ،حاکی از تعداد دفعاتی میباشد که آن
مدرک مورد استفاده قرار گرفته است ( Thelwall .)2در مطالعه خود ،شبکههای
اجتماعی که خدمات رایگان نشانهگذاری اجتماعی مقاالت آنالین را ارایه
میکنند ،به عنوان فضاهای منطقی جهت جستجوی شواهدی اجتماعی از
مطالعه مقاالت دانسته است ( .)3این شبکهها به پژوهشگران اجازه میدهد که
متون علمی را به صورت آنالین ذخیره کنند و به اشتراک بگذارند (RG .)2
( )ResearchGateو مندلی ( )Mendeleyاز جمله مهمترین شبکههای اجتماعی

به شمار میروند که ابزارهای آلتمتریک را فراهم آوردهاند و این قابلیت را دارند که
جهت ارزیابی و بررسی تأثیر علمی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرند (.)4 ،5
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیش از یک ربع قرن فعالیت ،دارای
 8دانشکده 8 ،مرکز آموزشی ،پزشکی و درمانی با  15رشته تحصیلی در مقاطع
مختلف و رشتههای تخصصی و  12مرکز تحقیقاتی میباشد .این دانشگاه در

مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره  93122605میباشد که با حمایت معاونت تحقیقات و
فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شده است.
 -1استادیار ،پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی کاشان ،کاشان و دانشجوی دکتری ،علم اطالعات و دانششناسی ،گروه علم
اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،گروه کتابداری و اطالعرسانی
پزشکی ،دانشکده مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: ramezani-a@razi.tums.ac.ir
 -4کارشناس ارشد ،علم اطالعات و دانششناسی ،کتابخانه مرکزی ،دانشگاه علوم پزشکی
گیالن ،رشت ،ایران
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد ،کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی،
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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ارزیابی شاخصهای آلتمتریک در میزان استناد

سال  1392به تیپ یک ارتقا یافت ( .)6با توجه به این که ساالنه سهم
گستردهای از بودجه پژوهشی کشور به مؤسسات و مراکز پژوهشی اختصاص
مییابد ،بررسی و تحلیل مستمر فعالیتهای پژوهشی این مؤسسات ،میتواند
یکی از گامهای مهم در شناسایی نیازهای اساسی کشور تلقی شود که در
جهتدهی و تعریف پژوهشهای آینده نقش محوری دارد .مطالعاتی در ارتباط با
بررسی تولیدات پژوهشی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی صورت گرفته است که
اغلب آنها در پایگاه  Web of Scienceو  Scopusو یا هر دو نمایه شدهاند.
همچنین ،برخی تحقیقات با هدف شناسایی قابلیتهای شبکههای اجتماعی و
کاربرد آنها در فعالیتهای علمی مورد بررسی قرار گرفتهاند که از آن جمله
میتوان به پژوهشهای سعادت ( ،)7بتولی و نظری (،)9( Madhusudhan ،)8
 )10( Chakrabortyاشاره کرد .تاکنون برونداد پژوهشی پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی گیالن به طور همزمان در پایگاههای استنادی و شبکههای
اجتماعی تحقیقاتی ارزیابی نشده است .بنابراین ،بررسی فعالیت پژوهشگران این
دانشگاه در شبکههای اجتماعی تحقیقاتی ،میتواند سرآغازی جهت معرفی هرچه
بیشتر شبکههای اجتماعی برای محققان این دانشگاه باشد.
هدف از انجام مطالعه حاضر ،ارزیابی برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن در پایگاه استنادی  Scopusاز سال  1997تا  2015بر اساس شاخصهای
علمسنجی  Scopusو شاخصهای آلتمتریک در شبکههای اجتماعی تحقیقاتی
 RGو مندلی بود .بدین منظور دادههای نشانهگذاری در پژوهش یعنی میزان
خوانده شدن ،دانلود و مشاهده مقاالت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیالن
در پایگاه اطالعاتی  Scopusدر دو شبکه اجتماعی  RGو مندلی مورد بررسی
قرار گرفت .در نتیجه ،تعداد مقاالت نمایه شده پژوهشگران دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در پایگاه  Scopusو تعداد استنادات دریافتی هر یک مشخص
گردید و رابطه تعداد دفعات مشاهده و خوانده شدن این مقاالت در دو شبکه
اجتماعی تحقیقاتی مورد نظر با میزان استناد تحلیل گردید.

روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بود که با استفاده از روش تحلیل استنادی
و آلتمتریک انجام شد .جامعه پژوهش مطالعه شامل مقاالت پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی گیالن در پایگاه استنادی  Scopusبود .دادههای مورد نیاز نیز از
نمایه استنادی  Scopusو دو شبکه اجتماعی  RGو مندلی جمعآوری شد .به
منظور استخراج عناوین مقاالت و تعداد استنادات هر یک از مقاالت پژوهشگران،
از پایگاه اطالعاتی پیوسته  Scopusاستفاده گردید .جهت جمعآوری دادههای
مقاالت ،جستجو از طریق وابستگی سازمانی صورت گرفت .در ادامه ،اطالعات

هر مقاله شامل عنوان ،سال انتشار و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله در قالب
فایل  Excelذخیره شد تا در مرحله نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .سپس
جهت استخراج دادههای نشانهگذاری از  RGو مندلی ،عناوین  845مقاله در این
دو شبکه اجتماعی جستجو گردید .بدین ترتیب پس از جستجو ،چنانچه این
مقاالت در این شبکهها ثبت شده بودند ،تعداد دفعات خوانده شدن هر مقاله
یادداشت شد .عالوه بر این ،مشخص گردید که متن کامل کدام یک از مقاالت
از طریق این دو شبکه اجتماعی قابل دسترس میباشد .برخی از عناوین مقاالت
چندین بار در شبکه اجتماعی  RGوارد شده بودند که دادههای مربوط به میزان
مشاهده و دانلود کل آنها برای ثبت ،با یکدیگر جمع شد.
برای تعیین میزان همبستگی میان استنادات و نشانهگذاریهای آثار
پژوهشگران از آزمون استنباطی  Independent tو ضریب همبستگی Pearson
استفاده شد .در نهایت ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 21
( )version 21, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
الزم به ذکر است که دادههای توصیفی در نرمافزار  Excelنسخه 2013
تحلیل گردید.

يافتهها
مجموع کل استنادات برای  845مقاله در پایگاه  3199 ،Scopusمورد ثبت شد
که میانگین استناد به هر مقاله  3/79 ± 7/59به دست آمد .از طرف دیگر،
 43/4( 367درصد) عنوان مقاله فاقد استناد بود 128 .عنوان مقاله ( 15/1درصد)
تنها یک استناد داشت .مقاالت علمی -پژوهشی  91/2درصد ،مقاالت مروری
 3/5درصد ،نامه به سردبیر  2/5درصد و سایر انواع مقاالت کمتر از  1درصد
منتشر شده بودند.
اطالعات  741عنوان مقاله ( 87/7درصد) دانشگاه علوم پزشکی گیالن در
 RGبارگذاری شده و مطابق یافتههای حاصل شده 104 ،عنوان ( 12/3درصد)
به این شبکه راه نیافته بود 438 .عنوان مقاله ( 51/8درصد) دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در  RGمتن کامل داشت .دامنه دانلود مقاالت در این شبکه از
صفر ( 54/2درصد) تا  0/1( 1496درصد) و در مجموع 28587 ،بار بود و هر
مقاله به طور متوسط  38/48 ± 108/9بار دانلود شده بود.
اطالعات  444عنوان مقاله ( 52/24درصد) دانشگاه علوم پزشکی گیالن
وارد مندلی شده بود و  108مقاله متن کامل داشت .این مقاالت در مجموع
 2211بار مورد مشاهده قرار گرفتند و دامنه خوانده شدن آنها بین  1تا  46بار
بود .به عبارت دیگر ،هر مقاله به طور متوسط  4/9 ± 5/45بار خوانده
شده بود.

جدول  :1پوشش پايگاه  Scopusو شبکههای اجتماعی  RGو مندلی از مقاالت دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تعداد رخدادهاي غير صفر

ميانگين تعداد رخدادهاي

[تعداد (درصد)]

غير صفر

(845 )100

 3199استناد شدن

(478 )56/56

3/79

RG

(741 )87/69

 75768مشاهده شدن

(730 )98/51

103/79

مندلی

(444 )52/50

 2211خوانده شدن

(416 )93/69

18/87

پايگاه
Scopus

مدارک نمايه شده

کل رخدادها

[تعداد (درصد)]

RG: ResearchGate
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محمد اسماعیلپور بندبنی و همکاران

جدول  :2مقايسه میانگین استناد مقاالت در پايگاه  Scopusبر اساس حضور و عدم حضور در شبکههای اجتماعی  RGو مندلی
تعداد استناد مقاالت

حضور در مندلی
بارگذاری متن کامل در RG
بارگذاری متن کامل در مندلی

آمار توصيفي
تعداد

ميانگين  ±انحراف معيار

t

درجه آزادي

P

اختالف ميانگينها

دارد

743

4/26 ± 7/978

4/922

843

0/001

3/893

ندارد

102

0/36 ± 0/842

دارد

444

5/78 ± 9/138

ندارد

401

1/58 ± 4/458

دارد

407

4/54 ± 8/916

ندارد

438

3/09 ± 6/039

دارد

108

3/65 ± 6/298

ندارد

336

6/46 ± 9/788

مقاالت پايگاه Scopus
حضور در RG

آزمون برابري ميانگينها

8/351
2/778
-2/808

843
843
843

0/001
0/006
0/005

4/201
1/447
-2/816
RG: ResearchGate

مطابق دادههای جدول  ،1متوسط تعداد استناد به هر مقاله  3/79بود و
 56/56درصد مقاالت نمایه شده در پایگاه  Scopusحداقل یک استناد دریافت
کردند (رخداد غیر صفر) .به عبارت دیگر ،بیش از  40درصد مقاالت فاقد استناد
بودند .میزان پوشش مقاالت مورد بررسی در شبکه اجتماعی  RGبا حدود
 87درصد ،بهتر از مندلی (حدود  52درصد) به دست آمد 98/51 .درصد مقاالت
نمایه شده در  RGو  93/69درصد مقاالت نمایه شده در مندلی حداقل یک بار
مورد مشاهده قرار گرفتند (رخداد غیر صفر) .هر مقاله نشانهگذاری شده در ،RG
به طور متوسط توسط  103نفر مشاهده شده بود و در مقایسه با آن ،هر مقاله
نشانهگذاری شده در مندلی توسط  5/3نفر مورد بازدید قرار گرفت.
تحلیل آماری نشان داد که بین میزان استناد در پایگاه  Scopusو میزان
مشاهده مقاله در شبکه  ،RGهمبستگی معنیداری وجود داشت (،P > 0/050
 .)r = 0/327همچنین ،بین میزان استناد در پایگاه  Scopusو میزان دانلود مقاله
در شبکه  ،RGهمبستگی معنیداری مشاهده شد (.)r = 0/237 ،P > 0/050
همبستگی بین میزان استناد در پایگاه  Scopusو میزان خوانده شدن مقاله در
شبکه اجتماعی مندلی نیز معنیدار بود (.)r = 0/333 ،P > 0/050
بر اساس دادههای جدول  ،2از مجموع مقاالت وارد شده به شبکه اجتماعی
 405 ،RGمورد دارای متن کامل و  336مورد بدون متن کامل بودند .تفاوت
میانگین تعداد استناد به این دو گروه با استفاده از آزمون  tسنجیده شد و اختالف
معنیداری را نشان داد ()P > 0/010؛ به طوری که میانگین تعداد استناد به مقاالت
دارای متن کامل ،بیشتر از استناد به مقاالت بدون متن کامل گزارش شد.
 108مقاله شبکه اجتماعی مندلی دارای متن کامل بودند و  336مقاله متن
کامل نداشتند .نتایج آزمون  Independent tحاکی از وجود تفاوت معنیدار بود
(.)P > 0/010
دادههای جدول  2نشان داد که از مجموع مقاالت دانشگاه علوم پزشکی
گیالن در پایگاه  743 ،Scopusمورد توسط محققان در شبکه اجتماعی  RGوارد
شده و  102مورد وارد نشده بود .تفاوت میانگین تعداد استناد به این دو گروه با
استفاده از آزمون  tمورد سنجش قرار گرفت و اختالف معنیداری را نشان داد
()P > 0/010؛ به طوری که میانگین تعداد استناد به مقاالت وارد شده در RG
نسبت به مقاالت وارد نشده ،بیشتر بود.
از مجموع مقاالت دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پایگاه  444 ،Scopusمورد

در شبکه اجتماعی مندلی وارد شده و  401مورد در آن راه نیافته بود .تفاوت
میانگین تعداد استناد به این دو گروه نیز با استفاده از آزمون  tسنجیده شد و بین
آنها اختالف معنیداری مشاهده گردید ()P > 0/010؛ به نحوی که میانگین تعداد
استناد به مقاالت وارد شده در مندلی نسبت به مقاالت ثبت نشده ،بیشتر بود.
از مجموع مقاالت وارد شده به مندلی 108 ،مورد متن کامل داشتند و
 336مورد بدون متن کامل بودند .نتایج آزمون  tدر بررسی تفاوت میانگین تعداد
استناد به این دو گروه حاکی از وجود اختالف معنیدار بود ()P > 0/010؛ بدین
معنی که میانگین تعداد استناد به مقاالت دارای متن کامل در مندلی ،کمتر از
استناد به مقاالت بدون متن کامل گزارش شد.

بحث
با توجه به اهمیت استناد به مقاالت در ارزشیابی کیفیت تولیدات علمی ،مطالعه
حاضر اولین بررسی در سطح دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در خصوص بررسی
میزان استناد به مقاالت منتشر شده توسط استادان و اعضای هیأت علمی در
پایگاه  Scopusبر اساس وجود مقاله در شبکههای اجتماعی مندلی و  RGبود.
سبحانی و همکاران در مطالعه خود ،تعداد مقاالت انگلیسی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن را تا پایان سال  183 ،2008عنوان ذکر نمودند ( )11و این تعداد
در مطالعه حاضر تا سال ( 2015بعد از گذشت  7سال) ،به  845عنوان رسیده
است .در بررسی کیفیت مقاالت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن ،آذری حمیدیان با استفاده از شاخصهای  H-indexو  mدر مقایسه با
مطالعات خارج و داخل ،به این نتیجه رسید که استناد به مقاالت اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن از نظر کمی و کیفی (استنادها) در مرتبه پایینتری قرار
دارد ( .)12در مطالعه حاضر کل مقاالت دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( 845عنوان
مقاله) 3199 ،بار مورد استناد قرار گرفت و میانگین استناد به این تعداد مقاله تا سال
 3/79 ،2015بار بود و شاخص  H-indexآن  26به دست آمد.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،بین حضور و عدم حضور محققان در
شبکههای اجتماعی علمی  RGو مندلی با میانگین تعداد استنادات به مقاالت
مربوط ،اختالف معنیداری مشاهده گردید ()P > 0/050؛ به طوری که حضور
افراد باعث افزایش تعداد استناد به مقاالت شده بود .این یافته با نتایج مطالعات
سعادت ( ،)7بتولی و نظری ( )8و بتولی و صباحی ( )13همخوانی داشت .آنان
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بیان کردند که شبکههای اجتماعی علمی ،در معرفی و برقراری ارتباط و همکاری
بین پژوهشگران و همچنین ،مدیریت تولیدات علمی آنها تأثیر مثبتی دارد.
 Bar-Ilanو همکاران در پژوهش خود نشان دادند که از  1136مقاله مربوط
به  57محقق حوزه علمسنجی نمایه شده در پایگاه  928 ،Scopusعنوان
( 81/6درصد) توسط شبکه اجتماعی مندلی پوشش داده شده و  82درصد این
مقاالت حداقل یک بار در مندلی خوانده شده است .همچنین ،متوسط تعداد
دفعات خوانده شدن هر مقاله را  9/5مرتبه گزارش نمودند .بر اساس نتایج
مطالعه آنها ،بین استناد به مقاالت در پایگاه  Scopusو تعداد دفعات خوانده
شدن مقاله در شبکه علمی مندلی ،همبستگی معنیداری وجود دارد
( .)14( )P > 0/050در مطالعه حاضر نیز از مجموع  743مقاله موجود در ،RG
متوسط تعداد دفعات خوانده شدن هر مقاله 103/79 ،بود و بین حضور در شبکه
 RGبا متوسط تعداد استناد به مقاالت ارتباط مثبت معنیداری مشاهده شد
( ،)P > 0/050البته این اختالف قابل توجه مربوط به بازه زمانی مطالعه
میباشد؛ چرا که مطالعه  Bar-Ilanو همکاران فقط مربوط به سال  2012است،
اما مطالعه حاضر وضعیت استناد مقاالت را تا سال  2015مورد بررسی قرار داد .از
طرف دیگر ،استقبال بیشتر در این شبکه را میتوان به این دلیل دانست که به
طور کلی آمار قابل توجهی از کاربران شبکه  RGمربوط به حوزه علوم پزشکی و
زیستشناسی میباشند ( .)15همچنین ،دارا بودن شاخصهای علمسنجی بیشتر
در شبکه اجتماعی  RGنسبت به دیگر شبکهها ،میتواند یکی از دالیل موفقیت
آن به شمار رود.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای تحقیقات  ،)9( Madhusudhanبتولی و
صباحی ( ،)13بتولی و نظری ( )8و بتولی و همکاران ( )16همسو بود .آنان به
این نتیجه رسیدند که شبکه اجتماعی  ،RGبیشترین استفاده را در بین محققان
برای انجام فعالیتهای علمی دارد؛ در حالی که نتایج مطالعه  Hausteinو
همکاران نشان داد که کاربرانی کمی در شبکه  RGحضور دارند و این شبکه بعد
از  ،LinkedInآکادمیا و مندلی ،رسانه محبوبی از دید کاربران بود و  21درصد
کاربران از  RGبرای به اشتراکگذاری یافتههای علمی و تعامل با پژوهشگران
دیگر استفاده میکنند ( )5که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت نداشت.
در مطالعه حاضر ،متوسط خوانده شدن  444مقاله در شبکه علمی مندلی،
 18/87برای هر مقاله محاسبه گردید که با نتایج مطالعه  Liو همکاران ( )17و
بتولی و صباحی ( )13همخوانی داشت؛ به طوری که در هر دو مطالعه،
همبستگی مثبت معنیداری بین مقاالت حاضر در شبکه علمی مندلی و تعداد
استنادات مشاهده شد .مندلی به عنوان یک ابزار قدرتمند از نظر برخورداری از
دادههای دگرسنجی با ترکیبی از ویژگیهای شبکههای اجتماعی علمی و
ابزارهای مدیریت منابع ،میتواند ابزار جامعی برای محققان محسوب شود؛ به

گونهای که ذخیره مقاالت در آن میتواند نشان دهنده نوعی از تأثیر این مقاالت
بر کاربران باشد و به عنوان یک ابزار جایگزین یا مکمل جهت ارزیابی
دانشمندان استفاده گردد ( )18 ،19و این در حالی است که یافتههای پژوهش
حاضر با نتایج مطالعه  Mas-Bledaو همکاران ( )20همسو نیست؛ چرا که شبکه
اجتماعی مندلی به عنوان یک شبکه اجتماعی محبوب شناخته شده نیست (.)20

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شبکههای اجتماعی  RGو مندلی میتوانند
اثرات بسیار مثبتی بر میزان دانلود و استناد به مقاالت علمی داشته باشند.
همچنین ،نتایج حاکی از آمار باالی تعداد دفعات مشاهده مقاالت در این دو
شبکه بود که بیانگر تأثیر باالی دو شبکه اجتماعی مورد بررسی در افزایش
مشاهدهپذیری آثار علمی میباشد .بنابراین ،محققان علوم پزشکی میتوانند از
این شبکه به عنوان ابزار «خودآرشیوی» و «جستجوی اطالعات» استفاده
نمایند .با استفاده از نتایج مطالعه حاضر ،وزارت بهداشت ،دانشگاهها ،مؤسسات
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی میتوانند نسبت به اهمیت حضور و عضویت
پژوهشگران ،اعضای هیأت علمی و حتی دانشجویان -به ویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی -در شبکههای اجتماعی آگاه شوند و شاید آن را به عنوان
معیاری برای ارزیابی علمی -پژوهشی پژوهشگران و دانشگاهیان در
سیاستگذاری علمی مورد استفاده قرار دهند.

پیشنهادها
برای باال بردن میزان فعالیت و حضور محققان دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،نیاز
است کارگاههای آموزشی در زمینه معرفی قابلیتهای شبکههای اجتماعی علمی
برگزار شود تا عالوه بر آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی با اینگونه شبکههای
اجتماعی که به طور مستمر در حال تغییر هستند ،بتوانند از پتانسیلهای نهفته در
این فضاها برای باال بردن میزان رؤیتپذیری آثار پژوهشی خود استفاده نمایند و
در نتیجه ،میزان استناد به مقاالت خود را افزایش دهند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از خانم دکتر مریم اخوتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،به جهت ارایه پیشنهادهای اصالحی و آقای ابوالفضل رمضانی دانشجوی
دکتری مسایل اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران برای مشاوره آماری پژوهش،
تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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An Assessment of Altmetrics Indicators on Citation Rate of Articles Affiliated by Guilan
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Abstract

Original Article

Introduction: Altmetrics is a new concept retrieved from citation indicators based on Web 2.0 that can evaluate all academic
outputs. This descriptive survey aimed to compare the citation rate of academic articles affiliated by Guilan University of Medical
Sciences, Iran, in two social scientific networks.
Methods: The recent study was descriptive applied research carried based on scietometric approach. All of the academic articles
with affiliation of Guilan University of Medical Sciences indexed in Scopus from 1997 to 2015 (845 articles) were chosen. Then,
the citation rates of articles with details of indicators in two scientific social networks, ResearchGate and Mendeley were
followed. The collected data were analyzed using SPSS software, through analytical statistic tests such as Student-t and Pearson
Correlation Coefficient testss. The significant level was less than 0.05 in this study (P < 0.05).
Results: All of 845 academic papers were cited 3199 times in Scopus database until 2015. The citation rate in ResearchGate
(87%) was more than the citation rate in Mendeley (52%). There was a positive significant correlation between citation rate of
articles, observation rate and download rate of articles in ResaerchGate. In addition, there was a positive significant correlation
between citation rates with reading frequency of articles in Mendeley (P < 0.05).
Conclusion: According to the results, the ResearchGate and Mendeley scientific networks have more impact on increasing the
amount of download and as a result, the citation rate of articles. Therefore, researchers in medical sciences can use these networks
as a "search for information" and "self-archive" for the purpose of greater use and citation of their scientific activities.
Keywords: Social Media; ResearchGate; Mendeley; Bibliometrics; Research
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