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Objective ResearchGate is one of the most popular social networking websites for scholars. This study
aims to investigate the presence of the faculty members of Hamadan University of Medical Sciences
(HUMS) on ResearchGate by using an Altmetrics approach.
Methods The study population consists of the profiles of the faculty members from HUMS, Hamedan, Iran on
ResearchGate in 2021. For Altmetrics study, first their profiles were visited. Their data were then extracted
which included Research items, Total Research Interest, Questions, Answers, Followers, Followings, Reads,
Recommendations, RG Score, Citations, and h-index. Their total citations were then extracted from the Web
of Science, Scopus, and Google Scholar databases. Finally, the collected data were analyzed in SPSS v. 25 software, using Kolmogorov–Smirnov test and Spearman correlation test.
Results All faculty members of HUMS had a profile in ResearchGate and 78.31% had joined ResearchGate.
The statistical analysis showed a significant positive correlation between RG score and citations on ResearchGate, Web of Science, Scopus and Google Scholar.
Conclusion Through active participation in ResearchGate and sharing published studies, medical scholars
can make their works more visible and get more citations.

Extended Abstract

T

Introduction

he increasing popularity of social media in
recent years has led scholars to share their
research using various social networks.
ResearchGate is one of the most popular
scientific social networking sites among
scholars such that most of them have became members of
this network and use its features and services after registering
and creating a profile. Faculty members, especially in medical sciences, are also the members of this site, using it as a

communication channel. This study aims to investigate the
presence of faculty members of Hamadan University of
Medical Sciences (HUMS) in ResearchGate using Altmetrics approach.

Methods
This is a cross-sectional study. The study population consists of 521 faculty members of HUMS. Data was collected
manually from January 15 to February 20, 2021. First, the
names of the faculty members were searched in the scientific
evaluation system and their profiles were examined. Their
citations and h-index values in three databases of Web of
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Science, Scopus, and Google Scholar were extracted. Then,
their information was extracted by clicking on their ResearchGate links in the scientific evaluation system.
To analyze the data in SPSS v. 25, the normality of data
from ResearchGate (RS score), Citations and h-index of
Web of Science, Scopus, Google Scholar were examined
using Kolmogorov-Smirnov test. Then, the non-parametric
Spearman correlation test was used to assess the correlation
of indicators.

Results

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10 ]

The findings showed that all faculties of HUMS were
present in ResearchGate and 78.31% of the faculty members
of this university had profiles in ResearchGate. Each person
had 28.64±41.16 research items in this site. The results of
Spearman’s correlation test showed a statistically significant positive correlation between the altimetric variable (RG
Score) and citations and h-index of faculty members in the
mentioned databases (Table 1). The RG Score had a strong
correlation with citations and h-index of ResearchGate, h-index of Web of Science and Google Scholar, and citations of
Web of Science, while it had a moderate correlation with citations of Google Scholar. All ResearchGate indicators were
correlated with each other. RG Score as the most important
index in this network had a strong correlation with Citations,
Research items, Total Research Interest, Recommendations,
and h-index (Table 2).

Discussion
Interaction with other scholars in social scientific networks
and sharing their works can increase the visibility of the
works and consequently the possibility of their citation. The
field of expertise and the nature of works can influence the
activity of scholars in scientific social networks. ResearchGate provides a number of indicators for each scholar having
a profile; some of these indicators can be used to measure the
impact of each scholar. Adding the ResearchGate link in the
profile of HUMS faculty members in the scientific evaluation system of the university is promising step that has been
taken. To increase the interaction of faculty members of this
university with others, the positive aspects of using scientific
social networks should be taught through holding workshops
and incentive policies.
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Table 1. Statistics about the presence of HUMS faculty members in ResearchGate (n=408)

15

Indicator

Min

Max

Mean±SD

Total

Research items

0

278

28.64±41.16

11679

Total Research Interest

0

9647

222.36±727.45

12.90722

Citations

0

14014

267.75±901.24.

109242

Recommendations

0

1767

26.98±124.73

11006

Reads

0

100471

4840.52±9656.20

1974932

RG Score

0

43.84

11.54±10.35

871.4705

H-index

0

29

72.5±5.68

2332

Following

0

953

40.40±69.89

16484

Followers

0

506

37.88±49.46

15455

Questions

0

61

0.25±3.06

101

Answers

0

65

0.54±3.85

219
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Table 2. Correlation between ResearchGate indicators of HUMS faculty members

Citations

Citations

Research items

Total Research Interest

Recommendations

Reads

1

0.909**

0.970 **

0.792 **

0.871**

1

0.925**

0.858**

0.888**

1

0.847**

0.903**

1

0.822**

Research items
Total Research Interest
Recommendations
Reads

1

RG Score
h-index
Following
Followers
Questions
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Answers
RG Score

h-index

Following

Followers

Questions

Answers

Citations

0.922**

0.953**

272.0 **

687.0 **

0.103*

0.182**

Research items

0.934**

0.911**

0.296**

0.712**

0.135**

0.203**

Total Research Interest

0.926**

0.935**

0.303**

0.705**

0.111*

0.195**

Recommendations

0.851**

0.789**

0.330**

0.695**

0.194**

0.306**

Reads

0.842**

0.846**

0.324**

0.700**

0.190**

0.278**

RG Score

1

0.922**

0.310**

0.695**

0.158**

0.210**

1

0.265**

0.686**

0.097*

0.178**

1

0.360**

0.216**

0.238**

1

0.206**

0.338**

1

0.563**

h-index
Following
Followers
Questions
Answers

1
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مقاله پژوهشی
تحلیل آلتمتریکس پروفایل اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان در ریسرچ گیت
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 .1گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علومپزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران.
Citation: Saberi MK, Naderbeigi F, Amiri MR, Vakilimofrad H, Jahangiri P. [Altmetric Analysis of ResearchGate Profiles of
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2022; 8(1):14-25. https://doi.org/10.32598/JMIS.8.1.3
https://doi.org/10.32598/JMIS.8.1.3

Use your device to scan
and read the article online

:

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 18 :شهریور 1400
تاریخ پذیرش 25 :فروردین 1401
تاریخ انتشار 12 :فروردین 1401

ریسرچگیت،
آلتمتریکس ،شبکههای
اجتماعی علمی ،ارزیابی
پژوهشی ،ارتباطات
علمی

مقدمه

جردن معتقد است که اصطالح «سایتهای شبکه اجتماعی
علمی» شامل انواع بسترهای آنالینی است که سعی میکنند
مزایای شبکههای آنالین را برای مخاطبان دانشگاهی خاص به
ارمغان آورند [ .]4اکنون شبکههای اجتماعی علمی به یک ابزار
مهم در زندگی حرفهای پژوهشگران تبدیل شدهاند که فضای
آنالین را برای گفتمان علمی بینالمللی فراهم میکنند و اشتراک
دانش ،شبکهسازی و ایجاد هویت را تسهیل میکنند [ .]5ایجاد
مادیش ،یکی از بنیانگذاران ریسرچگیت معتقد است شبکههای
اجتماعی مروج شفافیت در روند پژوهش هستند و نهتنها ،داوری
تخصصی پیش از انتشار ،بلکه نقد و بررسی پس از انتشار را نیز

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.3

ظهور وب پدیدهای تأثیرگذار در نحوه ارتباطات علمی پژوهشگران
و حتی تعامالت اجتماعی سایر افراد جامعه بوده و ایجاد و گسترش
رسانههای اجتماعی مبتنی بر آن به مهاجرت افراد به محیطهای
آنالین منجر شده است [ .]1محبوبیت فزاینده رسانههای اجتماعی
در سالهای اخیر باعث شده است که پژوهشگران تحقیقات خود را با
استفاده از ابزارهای مختلف شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارند [.]2
این شبکهها شامل دو گروه عمده هستند :عمومی ،مانند فیسبوک،
توییتر و تخصصی مانند ریسرچگیت ،مندلی و آکادمیا [.]3

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

کلیدواژهها:

هدف ریسرچگیت یکی از محبوبترین شبکههای اجتماعی علمی در میان پژوهشگران است .این مطالعه با هدف بررسی میزان حضور
اعضای هیئتعلمیدانشگاه علومپزشکی همداندر ریسرچگیت با استفاده از تحلیل آلتمتریکس انجام شد .
روشها جامعه این پژوهش 521 ،نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان بود .در سال  1400در یک مطالعه آلتمتریکس،
ابتدا بهصورت دستی پروفایل جامعه پژوهشی در ریسرچگیت ویزیت شد .شاخصهای آیتمهای پژوهشی ،مجموع عالقه پژوهشی
کسبشده ،تعداد پرسش ،تعداد پاسخ ،تعداد دنبالکنندگان ،تعداد دنبالشوندگان ،تعداد دفعه خوانده شدن آثار ،تعداد توصیهها ،امتیاز
آرجی ،تعداد استناد و اچ ایندکس استخراج و وارد یک فایل اکسل شد .سپس کل استنادهای دریافتی پژوهشگران از دیتابیسهای وبآو
ساینس ،اسکوپوس و گوگلاسکالر استخراج شد .درنهایت ،بعد از گردآوری دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  25و آزمونهای ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ـ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف و ضریب همبستگی اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
یافته ها تمام دانشکدههای دانشگاه علومپزشکی همدان در ریسرچگیت حضور داشتند 78/31 .درصد اعضای هیئتعلمی این دانشگاه
در ریسرچگیت دارای پروفایل بودند .نتایج آزمونهای آماری نشان داد که بین امتیاز آرجی و تعداد استنادهای دریافتی در ریسرچگیت،
پایگاههای استنادی وب آو ساینس ،اسکوپوس و گوگلاسکالر همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری حضور فعال پژوهشگران علومپزشکی در ریسرچگیت و بهاشتراکگذاری انتشارات علمی باعث رؤیتپذیری بیشتر آثار آنها
و دریافت استناد بیشتر میشود.

* نویسنده مسئول:
دکتر محمدرضا امیری
نشانی :همدان ،دانشگاه علومپزشکی همدان ،دانشکده پیراپزشکی ،گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی.
تلفن+98 )918( 3306153 :
پست الکترونیکیm.r.amirilib@gmail.com :
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تسهیل میکنند .درنهایت ،او معتقد است این امر سبب تقویت
تحقیقات علمی میشود [ .]6، 7از طرفی شبکههای اجتماعی
تخصصی ،فضایی را برای بارگذاری پرسش و پاسخ و به اشتراک
گذاشتن عقاید و نظرات ،جستوجوی مشاغل و همکاری میان
پژوهشگران فراهم آوردهاند [ .]8همچنین این شبکهها پنج قابلیت
دارند که شامل مدیریت وجهه آنالین ،انتشار پژوهشها ،همکاری،
مدیریت اطالعات و ارزیابی تأثیر برای پژوهشگران است [.]9

مطالعهآلتمتریکسحاضر،بااستفادهازشاخصهایریسرچگیتانجام
ل عمومی پژوهشگران،
شد .ریسرچگیت امکانات مختلفی مانند پروفای 
پیوند هایی به انتشارات پژوهشگران ،و گزینههایی برای پیوند به مطالب
تکمیلی ،مانند تصاویر ،جداول ،ودادهها را ارائه میدهد .این امکانات سبب
دیده شدن پژوهش و تعامل با سایر پژوهشگران میشود [ .]24برای
انجام پژوهش حاضر ،دادهها بهصورت دستی و از  15ژانویه تا  20فوریه
 2021جمعآوری شد .ابتدا در سامانه علمسنجی ،اسامی هیئتعلمی
هر گروه در دانشگاه علومپزشکی همدان استخراج و به پروفایل آنها
در این سامانه مراجعه شد .استنادات 1و شاخص هرش 2آنها از سه پایگاه
وبآوساینس ،اسکوپوس ،گوگلاسکالر استخراج شد و سپس با مراجعه
به لینک ریسرچگیت در سامانه اعضای هیئتعلمی ،اطالعات آنها از
ریسرچگیت استخراجشد .درصورتیکه فرد دارای لینک ریسرچگیت
نبود ،نام فرد عضو هیئتعلمی در ریسرچگیت جستوجو میشد و
اطالعات شاخصهای موارد تحقیق ،ٰ3کل عالقه پژوهشی ،4سواالت،5
پاسخها ،6دنبالکننده ،7دنبالشونده ،8خواندن ،9توصیهها ،10امتیاز
ریسرچگیت ،11استناداتو شاخص هرش یادداشت میشد.
برای تجزی هوتحلیل دادهها از نرمافزارهای اکسل نسخه  2016و
 SPSSنسخه  25استفاده شد .به این منظور ابتدا با استفاده از آزمونهای
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف 12نرمال بودن شاخصهای ریسرچگیت،
استنادات و شاخص هرش در پایگاههایوبآوساینس ،اسکوپوس و
گوگلاسکالر آزمون شد که نتایج حاکی از نرمال نبودن دادهها بود.
بنابراین از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ به منظور
آزمودن همبستگی شاخصها و تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
1. Citations
2. h-index
3. Research items
4. Total Research Interest
5. Questions
6. Answers
7. Followers
8. Followings
9. Reads
10. Recommendations
11. RG Score
12. Kolmogorov-Smirnov test
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محمدکریم صابری و همکاران .تحلیل آلتمتریکس پروفایل اعضای هیئتعلمی

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.3

بعد از ظهور ریسرچگیت اکثر پژوهشگران عضو این شبکه
شدند و با ایجاد پروفایل از امکانات و خدمات آن استفاده میکنند.
دانشگاهها بهعنوان سازمانهای آموزشی و پژوهشی و اعضای
هیئتعلمی ،بهویژه در حوزه علومپزشکی نیز از این قاعده مستثنا
نبوده و از ریسرچگیت بهمثابه کانالهای ارتباطی و اطالعیابی
استفاده میکنند .باتوجهبه قابلیتها و مزایایی که ریسرچگیت برای
پژوهشگران دارد ،هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان حضور
اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان در شبکه پژوهشی
ریسرچگیت با استفاده از رویکرد آلتمتریکس است .بدین منظور
نیمرخی از فعالیتهای اعضای هیئتعلمی که در ریسرچگیت
دارای پروفایل هستند ارائه میشود .با توجه به محدودیتها و
نواقص روشهای سنتی در اندازهگیری تأثیر پژوهشی از یکسو و
قابلیتهای وبسایتهای شبکههای اجتماعی علمی از سوی دیگر،
استفاده از آلتمتریکس برای اندازهگیری تأثیر پژوهشی توصیه شده
است .بنابراین سایردانشگاههای علومپزشکی میتوانند از این مطالعه
بهعنوان یک الگو استفاده کنند و در کنار سایر روشهای سنتی
ارزیابی پژوهشی وضعیت خود را در ریسرچگیت بررسی کنند.

در سال  ،1400این مطالعه مقطعی با روش آلتمتریکس انجام شده
است .شبکههای اجتماعی علمی طیف وسیعی از شاخصها را در
اختیار کاربران خود قرار میدهند .این شاخصها که به آلتمتریکس
شناخته میشوند ،سنجش تأثیرات علمی کتابسنجی سنتی را
توسعه دادهاند [ .]22-24آلتمتریکس تالش میکند تا انواع تأثیر
بروندادها و تعامالت علمی شامل تأثیر اجتماعی ،علمی ،آموزشی،
فرهنگی و مانند آن را بسنجد [.]25

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

ریسرچگیت در سال  2008راهاندازی شد و بهعنوان «فیسبوک
دانشمندان» [ ]10و با شعار«ریسرچگیت بهوسیله دانشمندان
برای دانشمندان» ایجاد شد [ .]11بیش از نوزده میلیون عضو از
سراسر جهان از آن برای بهاشتراکگذاری ،یافتن و بحثهای
پژوهشی استفاده میکنند [ .]12ریسرچگیت یکی از محبوبترین
وبسایتهای شبکههای اجتماعی علمی است [ ]13که کاربران
آن میتوانند با ایجاد پروفایل ،اطالعات خود را بهصورت عمومی
یا خصوصی با دیگران به اشتراک بگذارند [ .]16-14کمک گرفتن
از سایر پژوهشگران همرشته ،اشتراکگذاری دانش ،دریافت آمار
خواندن و استنادات آثار پژوهشگران ،آگاهی از فرصتهای شغلی
و پژوهشی ،رفع مشکالت تحقیقاتی و برقراری ارتباط و همچنین
همکاری با همکاران در امر پژوهش ،تشکیل گروههای مطالعاتی با
دیگر پژوهشگران ،روزآمد بودن محتوا و دستیابی به پژوهشهای
دیگران را میتوان از عوامل گرایش پژوهشگران به استفاده از
رسانههای اجتماعی علمی همچون ریسرچگیت برشمرد [ -20
 .]8 ،17از این رو باید بپذیریم که ریسرچگیت یک ابزار مهم برای
پژوهشگران است [.]21

مواد و روشها

بهار  .1401دوره  .8شماره 1

یافتهها
حضور و مشارکت پژوهشگران در ریسرچگیت
 735نفر (شامل اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران) در
ریسرچگیت فعال هستند و در زمان انجام مطالعه از مجموع
 521نفر عضو هیئتعلمی که در سامانه علمسنجی دانشگاه
علومپزشکی همدان نام و مشخصات ایشان درج شده بود408 ،
نفر ( 78/31درصد) در ریسرچگیت دارای پروفایل بودند که در
جدول شماره  ،1نتایج میزان حضور و مشارکت آنها در یازده
شاخص مهم ریسرچگیت ارائهشده است.
یکی از مهمترین شاخصهای این شبکه علمی امتیاز
ریسرچگیت است .الگوریتم محاسبه این شاخص برای اعضا
شفاف نیست ،اما همانگونه که در سایت ریسرچگیت آمده
است مبتنی بر سواالت ،پاسخها ،دنبالکننده ،دنبال شونده
و سواالت است .عالوهبراین ،محاسبه این شاخص به نحوه
پذیرش و ارزیابی سایر اعضا و اینکه آنها چه کسانی هستند
بستگی دارد .هرچه امتیاز ریسرچگیت اعضایی که با پژوهش
فرد تعامل دارند باالتر باشد ،امتیاز ریسرچگیت فرد نیز بیشتر
خواهد شد .یک مشارکت با کیفیت پایین احتماالً بازخورد
مثبت و شناخت جامعه را جلب نخواهد کرد .همانگونه که در
جدول شماره  1مالحظه میشود باالترین میزان این شاخص
 43/84است و میانگین آن  11/53است.

یکی از امکانات این شبکه این است که میتوان از سایر پژوهشگران
سؤال پرسید و یا به سؤاالت سایرین پاسخ داد .بررسیها نشان
داد که  45نفر از اعضای هیئتعلمی این دانشگاه به سؤاالت
سایرین پاسخ دادهاند یعنی  11/02درصد در این فعالیت شرکت
کردهاند .همچنین 6/37درصد از اعضای هیئتعلمی ایندانشگاه
از سایرین سؤاالتی را پرسیدهاند.
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جامعه پژوهش حاضر انتشارات علمی خود را از طریق این شبکه
به اشتراک گذاشتهاند .موارد تحقیق نشاندهنده این فعالیت است
و هر نفر ب ه طور میانگین  28/64با انحراف معیار  41/16اثر را در

این شبکه به اشتراک گذاشته است .درمجموع  11679اثر توسط
اعضای هیئتعلمی این دانشگاه به اشتراک گذاشتهشده است.
این آثار مورد توجه سایر پژوهشگران قرار گرفته است که شاخص
کل عالقه پژوهشی نشاندهنده میزان عالقه و توجه به آنهاست
که باالترین میزان آن  9647است و میانگین آن  222/36با
انحراف معیار  727/45است .اعضای این شبکه بعد از مطالعه اثر
به اشتراک گذاشتهشده میتوانند آن را به دیگران توصیه کنند.
باالترین میزان توصیه آثار یکی از اعضای هیئتعلمی ایندانشگاه
 1767است و هر اثر به اشتراک گذاشتهشده بهصورت میانگین
 26/98با انحراف معیار  124/73بار توصیه شده است و درمجموع
آثار این پژوهشگران  11006بار توصیه شده است .استنادات یکی
دیگر از شاخصها در ریسرچگیت است که نشان میدهد آثار به
اشتراک گذاشتهشده تا چه میزان مورد توجه سایرین بوده است.
بهگونهای که در آثار خود به این اثر استناد کردهاند .باالترین
میزان استنادات یکی از اعضای هیئتعلمی این دانشگاه 14104
است و درمجموع به آثار این پژوهشگران  109242بار استناد
شده است و بهصورت میانگین هر پژوهشگر  267/75استناد
دریافت کرده است.

جدول  .1حضور و مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان در ریسرچگیت

موارد تحقیق

408

0

278

28/64±41/16

11679

کل عالقه پژوهشی

408

0

9647

222/36±727/45

90722/12

استنادات

408

0

14014

267/75±901/24

109242

توصیهها

408

0

1767

26/98±124/73

11006

خواندن

408

0

100471

4840/52±9656/20

1974932

امتیاز ریسرچگیت

408

0

43/84

11/54±10/35

4705/871

شاخص هرش

408

0

29

5/72±5/68

2332

دنبالکننده

408

0

953

40/40±69/89

16484

دنبالشونده

408

0

506

37/88±49/46

15455

سواالت

408

0

61

0/25±3/06

101

پاسخها

408

0

65

0/54±3/85

219
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شاخص

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین±انحراف معیار

مجموع

19
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تعداد

دارای پروفایل

بدون پروفایل

درصد حضور

موارد تحقیق

استادیار

۲۸۱

212

69

75/44

89/02 102/30 14/32

2692/70 13/71

7/74

3/24

40/44

24/60

0/42

0/69

مربی

51

40

11

78/43

3858/08 47/50 387/25 271/09 13/35

4/59

2/75

61/40

30/50

0/05

0/46

استنادات

دانشیار

۱۱۴

92

22

80/70

15/14 5565/56 26/14 274/21 203/66 35/93

7/49

34/74

42/29

0/08

0/11

توصیهها

امتیاز ریسرچگیت

شاخص هرش

دنبالشونده

دنبالکننده

سواالت

استاد

۷۵

64

11

85/33

23/24 11735/63 59/28 775/81 616/46 75/05

12/88

34/20

79/22

0/03

0/69

خواندن

درجه

پاسخها

کل عالقه پژوهشی

جدول  .2میزان حضور و میانگین شاخصهای ریسرچگیت بر اساس رتبه علمی اعضای هیئتعلمی

استاد یا رتبه استادیار دارای میانگین یکسان از لحاظ پاسخگویی به
سؤاالت هستند.

میزان حضور و میانگین شاخصهای ریسرچگیت بر اساس
رتبه علمی اعضای هیئتعلمی

میزان حضور و میانگین شاخصهای اعضای هیئتعلمی بر
اساس دانشکدهها

همانگونه که در جدول شماره  3دیده میشود ،تمام
دانشکدههای دانشگاه علومپزشکی همدان در ریسرچگیت
حضور دارند .بیشترین حضور مربوط به دانشکده پرستاری مالیر،
دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی
نهاوند و مراکز پژوهشی و دانشکده داروسازی است .تمام اعضای
هیئتعلمی این پنج دانشکده و مراکز پژوهشی در ریسرچگیت
ن دیگر میزان حضور آنها صددرصد است.
حضور دارند .بهبیا 

جدول  .3میزان حضور و میانگین شاخصهای اعضای هیئتعلمی بر اساس دانشکدهها

دانشکده پرستاری مالیر

4

4

100

10

23/32

28

9/25

دانشکدهی علوم و
فناوریهای نوین پزشکی

5

5

100

6/23

7/130

158/2

42/2

دانشکده پیراپزشکی نهاوند

6

6

100

67/10

33/39

47/17

3/17

مرکز تحقیقات

9

9

100

33/70

88/391

402/33

106/67

دانشکده داروسازی

27

27

100

۲۴/۷۴

39/185

273/93

15

دانشکده پیراپزشکی

23

22

65/95

۱۹/۱۴

45/67

89/23

9/55

دانشکده بهداشت

46

41

13/89

32/74

14/750

816/51

90/39

دانشکده علوم توانبخشی

26

22

62/84

05/30

21/223

266/51

35/91

دانشکده پرستاری و مامایی

39

32

05/82

88/28

02/410

566/78

62/53

دانشکده پزشکی

270

197

96/72

34/25

07/164

196/95

16/42

دانشکده دندانپزشکی

67

43

18/64

49/13

92/60

86/02

3/91
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نام دانشکده

تعداد اعضای
هیئتعلمی
در دانشکده

تعداد اعضای
هیئتعلمی در
ریسرچگیت

درصد حضور

موارد تحقیق

کل عالقه
پژوهشی

استنادات

توصیهها
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همانطور که در جدول شماره  2مالحظه میشود میزان حضور
اعضای هیئتعلمی با درجه استاد بیش از سایرین است .همچنین
اعضای هیئتعلمی با درجه استاد از نظر میزان حضور در تمام
شاخصها ،بهجز دنبالشونده و سواالت در رتبه اول قرار دارند .اعضای
هیئتعلمی با رتبهدانشیاردر رتبهدوم و بعد از آنها رتبه مربیدر رتبه
سوم قرار دارند .اعضای هیئتعلمی با رتبه مربی از نظر شاخصهای
کل عالقه پژوهشی ،دنبالکننده ،دنبالشونده ،خواندن ،توصیهها و
استنادات از اعضای هیئتعلمی با رتبه استادیار رتبه بیشتری کسب
کردند .میانگین شاخص امتیاز ریسرچگیت و دنبالکننده متناسب
با رتبه علمی اعضای هیئتعلمی است .اعضای هیئتعلمی با رتبه

بهار  .1401دوره  .8شماره 1

دانشکدهپرستاری
مالیر

4

4

4281/75

5/38

2/75

دانشکدهی علوم و
فناوریهای نوین
پزشکی

5

5

16101/6

20/46

6/4

69/2

دانشکده
پیراپزشکینهاوند

6

6

1705/17

4/71

2/67

22

11/83

مرکزتحقیقات

9

9

10432/33

22/9

9/67

102/67

65/44

0/67

دانشکده داروسازی

27

27

4080/67

13/95

7/26

37

34/41

0/15

0/15

دانشکده
پیراپزشکی

23

22

3571/18

7/8

3/95

72/05

35/32

0/45

0/86

دانشکده بهداشت

46

41

13519/24

22/38

10/76

53/44

79/32

0/05

1/24

دانشکده علوم
توانبخشی

26

22

6900/84

12/51

5/76

48/9

40/3

1/42

2/08

دانشکده پرستاری و
مامایی

39

32

9969/91

10

5/03

64/97

48/75

0/06

0/34

دانشکدهپزشکی

270

197

2869/25

11/07

5/55

31/17

32/49

0/06

0/19

دانشکده
دندانپزشکی

67

43

2477/26

6/48

3/56

25/23

21/23

0

0/05

کمترین میزان حضور مربوط به دانشکده دندانپزشکی است .از
نظر میانگین شاخص امتیاز ریسرچگیت بهترین عملکرد مربوط
به اعضای هیئتعلمی در مراکز پژوهشی است .دانشکده بهداشت
با میانگین امتیاز ریسرچگیت  22/38درصد و دانشکده علوم و
فناوریهای نوین پزشکی با میانگین امتیاز ریسرچگیت 20/46
درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .نکته جالبتوجه اینکه
مراکز پژوهشی و دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی،
هردو ،کمجمعیت هستند اما صددرصد اعضایشان فعال هستند
و امتیاز ریسرچگیت خوبی در میان دانشکدهها کسب کردهاند.
عالوهبراین ،بیشترین کل عالقه پژوهشی و موارد تحقیق مربوط
به دانشکده بهداشت است .دانشکده علوم و فناوریهای نوین
پزشکی از نظر پاسخگویی به سؤاالت سایر پژوهشگران و طرح
سؤال از سایرین پیشتاز است و باالترین میزان خواندن را داراست.

در این بخش جهت بررسی رابطه شاخصهای آلتمتریکس
پژوهشگران در ریسرچگیت (امتیاز ریسرچگیت ،شاخص هرش
و استنادات) و بیبلبومتریکس (شاخص هرش و استنادات آنها

11/25

14

0

2/5

60/2

12/8

14/2

0

0
1/22

ن همبستگی
در گوگلاسکالر ،اسکوپوس و وبآوساینس) از آزمو 
اسپیرمن استفاده شد .دلیل استفاده از این آزمون ،نرمال نبودن
توزیع دادهها در آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بود .در جدول
شماره  ،4همبستگی شاخصهای مذکور ارائه شده است.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشاندهنده وجود همبستگی
آماری معنادار مثبت میان متغیر آلتمتریک (امتیاز ریسرچگیت)
و استنادات اعضای هیئتعلمیدانشگاه علومپزشکی از پایگاههای
استنادی است .امتیاز ریسرچگیت با استنادات ریسرچگیت،
شاخص هرش ریسرچگیت ،شاخص هرش وبآوساینس ،شاخص
هرش گوگلاسکالر و استنادات وبآوساینس همبستگی قوی و با
استنادات گوگلاسکالر همبستگی متوسط دارد.
همچنین بین امتیاز ریسرچگیت پژوهشگران و استنادهای
دریافتی آنها در ریسرچگیت همبستگی مثبت و قوی ()0/922
وجود دارد .عالوه بر این بین امتیاز ریسرچگیت پژوهشگران و
استنادهای دریافتی آنها در گوگلاسکالر ( ،)0/673اسکوپوس
( )0/730و وبآوساینس ( )0/701همبستگی معنادار وجود
دارد .همانطور که اعداد نشان میدهد میزان همبستگی
امتیاز ریسرچگیت پژوهشگران با استنادات اسکوپوس بیشتر از
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همبستگی بین شاخص هرش ،امتیاز ریسرچگیت و استنادات
در ریسرچگیت ،گوگلاسکالر ،اسکوپوس و وبآوساینس

شاخص هرش دنبالشونده
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نام دانشکده

تعداد اعضای
هیئتعلمی
در دانشکده

تعداد اعضای
هیئتعلمیدر
ریسرچگیت

خواندن

امتیاز
ریسرچگیت

دنبالکننده

سواالت

پاسخها
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جدول  .4همبستگی بین شاخصهای آلتمتریکس ریسرچگیت و بیبلبومتریکس اعضای هیئتعلمی
شاخصها

پایگاه

امتیازریسرچگیت
ریسرچگیت
وبآوساینس
گوگلاسکالر
اسکوپوس

ریسرچگیت

امتیاز
گیت
ریسرچ
شاخص هرش

1

وبآوساینس

اسکوپوس

گوگلاسکالر

استنادات

شاخص هرش استنادات شاخص هرش استنادات شاخص هرش استنادات

**0/922

**0/922

**0/713

**0/701

**0/718

**0/673

**0/767

**0/730

1

**0/953

**0/682

**0/681

**0/748

**0/726

**0/770

**0/758

1

**0/678

**0/664

**0/732

**0/697

**0/768

**0/728

1

**0/942

**0/737

**0/696

**0/795

**0/756

1

**0/700

**0/695

**0/778

**0/756

1

**0/848

**0/870

**0/846

1

**0/820

**0/813

1

**0/926

شاخص هرش
استنادات
شاخص هرش
استنادات
شاخص هرش
استنادات
شاخص هرش

1

استنادات

** همبستگی در سطح  * ،0/01همبستگی در سطح 0/05

همانگونه که در جدول شماره  5قابل مشاهده میشود تمامی
شاخصهای ریسرچگیت با یکدیگر همبستگی دارند .امتیاز
ریسرچگیت بهعنوان مهمترین شاخص در این شبکه با استنادات،
موارد تحقیق ،کل عالقه پژوهشی ،توصیهها و شاخص هرش
همبستگی قوی دارد.

جدول  .5همبستگی بین شاخصهای ریسرچگیت اعضای هیئتعلمی

استنادات

**0/909

**0/970

**0/792

**871/0

**0/922

**0/953

**0/272

1

**0/925

**0/858

**0/888

**0/934

**0/911

**0/296

**0/712

1

**0/847

**0/903

**0/926

**0/935

**0/303

**0/705

0/111

1

**0/822

**0/851

**0/789

**0/330

**0/695

**0/194

**0/306

1

**0/842

**0/846

**0/324

**0/700

**0/190

**0/278

1

**0/922

**0/310

**0/695

**0/158

**0/210

1

**0/265

**0/686

*0/097

**0/178

1

**0/360

**0/216

**0/238

1

**0/206

0/338

1

**0/563

موارد تحقیق
کل عالقه
پژوهشی

1

توصیهها
خواندن
امتیاز
ریسرچگیت
شاخص هرش
دنبالشونده

دنبالشونده دنبالکننده

دنبالکننده
سؤاالت
پاسخها

**0/135

**0/203
**0/195

1

** همبستگی در سطح  * ،0/01همبستگی در سطح 0/05
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*0/103

**0/182
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شاخصها

کل عالقه
استنادات موارد تحقیق
پژوهشی

توصیهها

شاخص
امتیاز
خواندن
ریسرچگیت هرش

سواالت

پاسخها

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

وبآوساینس و بیشتر از گوگلاسکالر است .همچنین استنادات
ریسرچگیت با استنادات گوگلاسکالر و استنادات اسکوپوس
همبستگی مثبت و قوی دارد و با استنادات وبآوساینس
همبستگی مثبت و متوسطدارد .برایناساس میتوان گفت ،حضور
فعال پژوهشگران در رسانههای اجتماعی و بهاشتراکگذاری
انتشارات ،همبستگی مثبت با شاخص هرش و استنادات آنها در
دیتابیسهای استنادی دارد.

همبستگی بین شاخصهای ریسرچگیت
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همبستگی امتیاز ریسرچگیت با تعداد دنبالکننده و
دنبالشونده متوسط و با شاخص سواالت و پاسخها ضعیف است.
گرچه در شبکه ریسرچگیت تأکید شده است که محاسبه امتیاز
ریسرچگیت بر اساس دنبالکننده ،دنبالشونده ،انتشارات 13و
پاسخها است؛ اما همبستگی قوی این شاخص در تحقیق حاضر
با موارد تحقیق و همبستگی متوسط با دنبالکننده و همبستگی
ضعیف با سواالت و پاسخها نشان از این مطلب دار د که در
پژوهش حاضر آثار معتبر به اشتراک گذاشتهشده سبب کسب
امتیاز ریسرچگیت شده است.
شاخص مهم دیگر در ریسرچگیت شاخص هرش است .در
قسمت امتیاز این شبکه امتیاز ریسرچگیت و شاخص هرش آمده
است و این نشان از اهمیت خاص این دو شاخص در این شبکه
اجتماعی علمی دارد .این شاخص با شاخصهای استنادات ،موارد
تحقیق ،کل عالقه پژوهشی ،خواندن ،توصیهها و همبستگی
مثبت و قوی دارد.

بحث

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

13. Publications

در زمان نگارش مقاله حاضر ،بیش از نوزده میلیون محقق در
ریسرچگیت عضو بودند .در پژوهش حاضر وضعیت فعالیتهای
اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان در ریسرچگیت
بررسی شد و شاخصهای ریسرچگیت با شاخصهای گوگلاسکالر،
اسکوپوس و وبآوساینس مقایسه شد .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که  78/31درصد اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی
همدان در این شبکه دارای پروفایل هستند .میزان حضور
اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی همدان از دانشگاههای
علومپزشکی ایران و صنعتی شریف بیشتر است ،چراکه نتیجه
پژوهش نادربیگی و اسفندیاریمقدم نشان داد که  75درصد
اعضای هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف در ریسرچگیت
دارای پروفایل هستند [ .]10پژوهش نعمتی انارکی و همکاران
نشان داد که  45درصد اعضای هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی
ایران در ریسرچگیت حضور دارند [ .]27نتایج این پژوهش نشان
داد که شاخصهای ریسرچگیت با شاخصهای بیلبیومتریکس
گوگلاسکالر ،اسکوپوس و وبآوساینس همبستگی مثبت دارد
که این نتایج با پژوهشهای نعمتی انارکی و همکاران ،جنوی
و همکاران و دوالنی و همکاران همسوست [ .]29-27بنابراین
میتوان گفت تعامل با سایر پژوهشگران در شبکههای علمی
اجتماعی و اشتراکگذاری آثار میتواند رؤیتپذیری آثار و به
دنبال آن احتمال استناددهی به آنان را افزایش دهد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد میزان شرکت اعضای
هیئتعلمی این دانشگاه در پرسش و پاسخ بسیار کم است و
امتیاز ریسرچگیت از بهاشتراکگذاری آثار بهدستآمده است.
نتایج این پژوهش با نتایج نادربیگی و اسفندیاری مقدم ،نادربیگی
و همکاران و نعمتی انارکی و همکاران همسو است [،27 ،29
 .]10نتایج پژوهش حاضر نشان داد امتیاز ریسرچگیت و درصد
حضوردانشکدههای مختلفدانشگاه علومپزشکی همدان متفاوت
است .این نتایج با نادربیگی و همکاران و نعمتی انارکی و همکاران
همسو است .]29-27[ .با توجه به امتیاز ریسرچگیت دانشکدهها
میتوان گفت اعضای هیئتعلمی مرکز تحقیقات بهدلیل ماهیت
پژوهشی وظایف خود با حضور صددرصدی و باالترین میانگین
امتیاز ریسرچگیت تمایل بیشتری به حضور در این شبکه علمی
اجتماعی داشتند و آثار این اعضا موردتوجه سایر پژوهشگران
قرار گرفته و باالترین میزان توصیه نسبت به سایر دانشکدهها
را به خود اختصاص داده است .همچنین اعضای دانشکده علوم
و فناوریهای نوین پزشکی به دلیل ماهیت رشته تخصصی خود
حضور صددرصدی در این شبکه علمی اجتماعی داشتهاند و بعد
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با توجه به ویژگیهای وب  2روشهای تعامل محققان و انتشار
نتایج علمی نیز تغییر کرده است .یکی از دستاوردهای وب 2
شبکههای اجتماعی علمی است .با توجه به استقبال محققان
از ابزارهای جدید برای انتشار دستاوردهای علمی ،روشهای
سنتی برای ارزیابی تأثیر پژوهشی پژوهشگران کافی نیست.
بلکه روشهای جدیدی برای ارزیابی تأثیر انتشارات علمی آنها
مورد نیاز است که به این روش جدید آلتمتریکس گفته میشود.
ریسرچگیت برای هر پژوهشگر دارای پروفایل ،تعدادی شاخص
ارائه میدهد که میتوان توسط برخی از این شاخصها میزان
تأثیر هر پژوهشگر را سنجید .یکی از مهمترین شاخصهای
ریسرچگیت امتیاز ریسرچگیت است .این شاخص از تعداد
انتشارات به اشتراک گذاشتهشده هر پژوهشگر ،شاخص تعداد
دنبالکنندگان و تعداد پرسش و پاسخهای پژوهشگر محاسبه
میشود .از سویی دیگر نتایج این پژوهش نشان داد میزان امتیاز
ریسرچگیت همبستگی بسیار زیاد و مثبتی با تعداد استنادها
و شاخص هرش ریسرچگیت دارد .درواقع این دو شاخص نیز
تا حد زیادی بر امتیاز ریسرچگیت تأثیرگذارند .البته الگوریتم
محاسبه امتیاز ریسرچگیت پیچیده است و بر اساس فعالیتهای
پژوهشگر و کیفیت مشارکت آن با سایر اعضا محاسبه میشود.
کاپیلو و بونیفاسی معتقدند امتیاز ریسرچگیت عمدتاً تحت تأثیر
تعامل اعضا در محیط این شبکه ،و در درجه بعد تحت تأثیر
انتشارات علمی اعضا محاسبه میشود .این شاخص بهعنوان
ابزاری برای پیادهسازی استراتژی سرمایهگذاری شرکت مالک
ریسرچگیت است .این نویسندگان معتقدند که امتیاز ریسرچگیت
یک شاخص قابلاعتماد برای اعتبار علمی و دانشگاهی نیست

و بیشتر شبیه ابزاری برای اجرای استراتژی کارآفرینی شرکت
مالک ریسرچگیت است .این بهنوعی ویژگی مشترک همه کاالها
و خدمات تجاری است .درواقع شرکت ریسرچگیت دیر یا زود نیاز
به تأمین هزینههای خود با درآمد را تجربه میکند تا از طرف
سرمایهگذارانی که در این پلتفرم سرمایهگذاری کردهاند ،ارزش و
سود ایجاد کند [.]26
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از مرکز تحقیقات در بین دانشکدههایی که حضور صددرصدی
داشتند رتبه دوم امتیاز ریسرچگیت را کسب کردند .آنها
تعامل بسیار خوبی با سایر پژوهشگران داشتند و باالترین میزان
پاسخگویی به پرسشها را به خود اختصاص دادند .دانشکدههای
دندانپزشکی و پزشکی کمتریندرصد حضور را به خود اختصاص
دادند .شاید به دلیل این باشد که اعضای هیئتعلمی این دو
دانشکده ساعات بسیاری را در بیمارستان و خارج از دانشگاه
صرف معالجه بیماران میکنند و فرصت کمتری برای فعالیت در
اینگونه شبکهها دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رشته
تخصصی و ماهیت وظایف میتواند بر فعالیت افراد در شبکههای
علمی اجتماعی تأثیرگذار باشد.

گردآوری اطالعات :محمدکریم صابری ،فرحناز نادربیگی و
پروین جهانگیری؛ تجزیهوتحلیل اطالعات :محمدکریم صابری و
محمدرضا امیری؛ تهیه مقاله :همه نویسندگان؛ محمدرضا امیری:
پیگیری مقاله.

نتیجهگیری

تعارض منافع

نتیجه نهایی اینکه شاخصهای شبکههای اجتماعی میتوانند
بهعنوان مکمل ارزیابی تأثیر پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها استفاده شوند .افزودن لینک ریسرچگیت در پروفایل
اعضای هیئتعلمی در سامانه علمسنجی دانشگاه علومپزشکی
گام نخستین و نویدبخشی است که انجامگرفته است.

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب و با حمایت مالی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علومپزشکی همدان به شماره
 140006094654است.
مشارکت نویسندگان

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارص منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علومپزشکی همدان و به خاطر تصویب طرح پژوهشی و
همکاری در اجرای آن کمال قدردانی و تشکر را دارند.

با توجه به فعالیتهای پژوهشگران در طول زمان ،میزان
سنجهها نیز تغییر میکنند .همچنین ریسرچگیت در بازههای
زمانی مختلف نام شاخصها را تغییر میدهد که میتواند از
محدودیتهای پژوهش حاضر باشد.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان تعامل اعضای
هیئتعلمی با سایرین در پرسش و پاسخ ضعیف است؛ بنابراین
یک رویکرد برای بهبود وضعیت فعلی موردنیاز است .پیشنهاد
میشود برای افزایش تعامل اعضای هیئتعلمی این دانشگاه با
سایرین جنبههای مثبت استفاده از شبکههای اجتماعی علمی
از طریق برگزاری کارگاه و سیاستهای تشویقی فراهم شود.
همچنین نتایج نشان داد میزان همبستگی امتیاز ریسرچگیت
پژوهشگران با استنادات اسکوپوس بیشتر از وبآوساینس و بیشتر
از گوگلاسکالر است .با توجه به اینکه با صرف وجود همبستگی
نمیتوان رابطه علت و معلولی را بیان کرد ،باید در پژوهشی
جداگانه علت افزایش همبستگی امتیاز ریسرچگیت پژوهشگران
با استنادات اسکوپوس نسبت به استنادات وبآوساینس و
گوگلاسکالر را بررسی کرد.

حامی مالی

مالحظات اخالقی

این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره IR.umsha.
 kec.1398.378از دانشگاه علومپزشکی همدان است.
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