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 : یک مطالعه آلتمتریکسResearchGateاجتماعی    حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه

 

 3، فیروزه زارع فراشبندی2احسان گرایی ،1سیامکی صبا

 
 

  چكيده
 خوانندگان و ها آن بین ارتباط برقراری و پژوهشگران میان همکاری افزایش هدف با که باشد می اجتماعی های شبکه نخستین از ( یکیResearchGate) RG شبکه اجتماعی مقدمه:

 .شد انجام اجتماعی  این شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران میزان حضور تعیین هدف با حاضر پژوهش. است شده اندازی راه آثارشان

اصفهان و  پزشکی علوم های مربوط به دانشگاه داده. صورت گرفت آلتمتریکس روش از استفاده با و سنجی علم رویکرد با و پیمایشی صورت به مطالعه این :بررسيروش 

 ، کلRG  نمره های شاخص اساس ها بر در نهایت داده شد و Excelافزار  ها وارد نرم بارگذاری گردید. سپس داده 1394در بهمن سال  RG اجتماعی  طریق شبکه پژوهشگران آن، از

 .گرفت قرار تحلیل و  و آمار توصیفی مورد تجزیه بازدیدها و ها بارگذاری کل، اثرگذاری انتشارات،

 دانشکده. بودند  کرده بارگذاری شبکه این در را خود علمی اثر 2984 مجموع، در که داشتند عضویت RG   شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران از نفر 947 ها: يافته

 .بود پژوهشگر تعداد نظر از آموزشی گروه ترین فعال عضو، 237 با کودکان گروه و دانشکده پرکارترین علمی، اثر 200 بارگذاری و فعال پژوهشگر 659 داشتن با پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات بارگذاری فراوانی بیشترین همچنین، را داشتند و بازدید تعداد باالترین چین و ایران متحده آمریکا، ایاالت کشورهای پژوهشگران

 . دادند اختصاص خود به را RG  شبکه در اصفهان

های مادر کشور، این آمار میزان حضور پژوهشگران تا حدودی پایین است  عنوان یکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به   با توجه به تعداد باالی پژوهشگران دانشگاه گيري: نتيجه

 .باشد RGاجتماعی   های شبکه گیری به نسبت محدود از قابلیت بهره  دهنده  تواند نشان و این امر می

 اصفهان؛ همکاری پزشکی علوم دانشگاه ؛ResearchGate اجتماعی؛ های  شبکه کليدي:هاي   واژه

 
 18/7/1395 پذیرش مقاله: 11/7/1395 اصالح نهایی: 9/10/1394 مقاله: دریافت

: یک مطالعه ResearchGateاجتماعی    حضور پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شبکه .گرایی احسان، زارع فراشبندی فیروزه سیامکی صبا، ارجاع:

 341-346(: 5) 13؛ 1395مدیریت اطالعات سالمت . آلتمتریکس

 

 مقدمه
 که نیست مکالمه و گفتگو کالن جهان یک جز چیزی پژوهش و دانش دنیای

 و بحث جلسات ها، همایش متناوب رویارویی مراسم در را فرهنگی  سرمایه
 این عضو را فرد یک آنچه. آورد درمی چرخش و جریان به ها سخنرانی و مناظره
 طی (.1) فضای مکالمات است این در او مشارکت کند، می فکری دنیای
 ها، وبالگ همچون اینترنت بر مبتنی مشارکتی ابزارهای گذشته، های سال

 تعامل برای توانمندتری را و جدید های کانال اجتماعی های شبکه و ها ویکی
 RG شبکه اجتماعی. اند آورده فراهم جهان از ای نقطه هر در پژوهشگران

(ResearchGateیکی ) افزایش هدف با که است هایی شبکه نخستین از 
 در آثارشان، خوانندگان و ها آن بین ارتباط برقراری و پژوهشگران میان همکاری

 (. 2) دارد کاربر ها میلیون حاضر حال در و شد اندازی راه 2008 سال
Ijad Madisch گذاران بنیان از RG، سازی شبکه های سایت که است معتقد 

 نهایت، در و بخشند می ارتقا را پژوهش فرایند در شفافیت پژوهشی، -اجتماعی
 به نسبت RG شبکه اجتماعی(. 3) شد خواهند علمی پژوهش تقویت به منجر
 که این  نخست دارد؛ جدید ویژگی چند معمولی، آنالین اجتماعی های شبکه
. است شده ساخته پژوهشگران و دانشمندان برای و باشد می تخصصی ای شبکه

 عقاید گذاشتن اشتراک و ها پاسخ و پرسش بارگذاری برای فضایی را که این دوم
 (. 4) است آورده فراهم پژوهشگران میان همکاری و مشاغل جستجوی نظرات، و

Bullinger  ،شبکه اجتماعیو همکاران RG اجتماعی   را به عنوان شبکه
های این  و به قابلیت  های آنالین معرفی کرده همکاری  پژوهشی پیشرو در ارایه

شبکه همچون شبکه سازی، برقراری ارتباط و همکاری مؤثر پژوهشگران با 
نیز در پژوهش خود  Batooli(. 5اند ) یکدیگر و روزامد ماندن اشاره نموده

 محققان، توان به شناسایی د که از آن جمله میرا معرفی کر RGهای  ویژگی
 مدیریت اطالعات، یافتن اطالعات، آنان، اشتراک با همکاری و ارتباط برقراری

 و تنظیمات محققان به دهی رتبه محقق، داشتن نگه روزامد و استنادات، منابع
 (. 6اشاره نمود ) شبکه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سازمانی می باشدمقاله حاصل تحقیق مستقل بدون حمایت مالی و 
شناسی، دانشکده گروه علم اطالعات و دانش شناسی،، علم اطالعات و دانشدانشجوی دکتری -1

های کل کتابخانه اداره کارشناس، شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز وعلوم تربیتی و روان
 مسؤول( )نویسنده ، ایرانآبادخرمعمومی استان لرستان، 

Email: saba.siamaki@gmail.com 

 شناسی،شناسی، گروه علم اطالعات و دانشدانش و اطالعات علم دکتری تخصصی، -2

 ایران آباد،خرم لرستان، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده
آوری اطالعات در امور فن مرکز تحقیقات رسانی پزشکی،دانشیار، کتابداری و اطالع -3

 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 مقاله پژوهشی

mailto:Saba.siamaki@gmail.com
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 پژوهشگران رفتار پژوهش، حوزه در جدید های آوری فن این ظهور دنبال به
 سنتی های شاخص از فراتر و جدیدتر رویکردهای ایجاد به نیاز و کرده تغییر نیز

 شده ایجاد وب فضای در های آنان پژوهش تأثیر ارزیابی برای سنجی، کتاب مانند
 در تأثیر های شاخص ایجاد بر که است رویکردهایی از یکی آلتمتریکس. است

برای ارزیابی  آلتمتریکس در. دارد تمرکز اجتماعی وب بر مبتنی ابزارهای فضای
 ها، مارک بوک ها، تگ خوانندگان، تعداد مانند هایی شاخص تأثیر آثار پژوهشی، از

(. 7، 8) شود می استفاده انتشارات درباره ها بالگ های پست یا ها توییت ها، کامنت
 نسبت تری کوتاه بسیار زمانی  بازه در را انتشارات تأثیرگذاری تواند می آلتمتریکس

 بندی رتبه برای کمی های آلتمتریکس(. 8)کند  ارزیابی متعارف های شاخص به
 راه ترین ساده اغلب ها روند؛ چرا که آن می کار به نیز کشورها و مؤسسات
 مکانی یا اطالعات سازمانی آدرس فاقد شاید که هستند مقاالتی به دسترسی

 مؤسسات از ای شده بندی رتبه سیاهه RG شبکه اجتماعی. باشند کشور نویسنده
 و فراگیری میزان  درباره مختلفی های پژوهش .دهد می ارایه سایت خود وب در

 همگی که است شده انجام دانشگاهیان میان در اجتماعی های شبکه محبوبیت
 از نتایج پیمایشی. باشد می پژوهشگران میان در ها شبکه این محبوبیت بیانگر
 های شبکه در ها آن عضویت میزان که داد نشان دهلی، دانشگاه پژوهشگر 160
RG، و آکادمیا LinkedIn تحقیق  در(. 9) است درصد 39 و 51 ،54 ترتیب به

 درصد 68 با LinkedIn که شد مشخص سنجی، کتاب متخصص 71 از دیگری
 آکادمیا و RG از درصد 21 تنها و باشد می اجتماعی  شبکه ترین محبوب عضویت،

  (.10) کنند می استفاده
 ها آن هند، مشخص شد که NEHU دانشگاه پژوهشگران نظرسنجی در
 با مطالعاتی های گروه تشکیل. دادند ارایه RG از استفاده برای متنوعی دالیل
 به دستیابی و( درصد 31) محتوا بودن روزامد ،(درصد 37) پژوهشگران دیگر

 (.11) است دالیل بوده این ترین مهم جمله از ،(درصد 24) دیگران های پژوهش
 کشور برتر 20 میان از که حاکی از آن بود Kousha و Thelwall نتایج مطالعه

 از بعد ایرانی ، پژوهشگران2013 سال در آوری فن و علم تولیدات در جهان
 تعداد در حالی که داشتند؛ RG در مدارک را ترین تعداد کم چینی، پژوهشگران

روسیه،  سوئیس، ترکیه، سوئد، همچون کشورهایی از بیشتر در ایران RG اعضای
 تمامی از ایران RGشاخص  و مدارک تعداد اما بوده است، جنوبی و تایوان کره

 و سالمی نشان پژوهش اصنافیهای  یافته (.12است ) کمتر مذکور کشورهای
جندی  پزشکی اهواز )علوم شهر مهم دانشگاه سه پژوهشگران بیشتر که داد

 فعال حضور RG اجتماعی  شبکه در دانشگاه آزاد اسالمی( و چمران شاپور، شهید
 در این میان، .گذارند می اشتراک به محققان سایر با را خود آثار و دارند

 و حضور میزان بیشترین اهواز تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه پژوهشگران
در تحقیق  منش و همکاران (. عرفان13داشتند ) اجتماعی  در این شبکه را فعالیت

  شبکه در ایران علمی  مؤسسه و  دانشگاه 428حضور  میزان بررسی به خود
 که داد نشان پرداختند. نتایج مطالعه آنان روش آلتمتریکس با RG اجتماعی

 دانشگاه مدرس، امیرکبیر، تربیت تهران، پزشکی های علوم دانشگاه پژوهشگران
در این  را عملکرد بهترین شریف، صنعتی و شیراز پزشکی آزاد اسالمی، علوم

 در اجتماعی های رسانه نقش ارزیابی به و همکاران Allen(. 14اند ) داشته پایگاه
پرداختند و به این  Clinical Pain علوم اصیل مقاالت انتشارات میزان ارتقای

 و LinkedIn تویتر، بوک، فیس های سایت ها و بالگ از استفاده نتیجه رسیدند که
 مقاالت دانلود و بازدید میزان بر (،Research Bloggingبالگینگ )  ریسرچ
 (.15) دارد مثبتی تأثیر Clinical Pain علوم اصیل

 دانشگاهی اجتماعی سازی شبکه  های سایت بر اساس آنچه گفته شد،
 و اند شده تبدیل رسمی غیر پژوهشی ارتباطات از مهمی بخش ، بهRG همچون

 مشارکتی های محیط مطالعه برای اجتماعی های شبکه تحلیل از پژوهشگران
 میزان حضور تعیینحاضر با هدف  رو، پژوهش این از. کنند می استفاده

مادر و  های دانشگاه از یکی عنوان به اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران
 .انجام شد RG اجتماعی  شبکه در کشور برتر

 

 روش بررسی
با رویکرد  پیمایشی، صورت بهاز نظر هدف، کاربردی بود که  این پژوهش

های مربوط به  داده. گردید انجام آلتمتریکس روش از استفاده و باسنجی  علم
 ( از1394زمانی یک ماهه )بهمن ماه   اصفهان در بازه پزشکی علوم دانشگاه

 پژوهشگران را پژوهش  جامعه بارگذاری شدند. RG اجتماعی  طریق شبکه
پزشکی اصفهان )اعضای هیأت علمی، دانشجویان مقاطع مختلف  علوم دانشگاه

بودند، تشکیل  RG اجتماعی  شبکه های پژوهشی( که عضو و کارکنان بخش
هایی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به  شاخصدادند. در مطالعه حاضر 

 تفصیل آمده است.
 هر برای RG اجتماعی  شبکه که است ای نمره شاخص این :RG  نمره
 الگوریتم یک از استفاده با کرده است و محاسبه پژوهشگر یا مؤسسه دانشگاه،

 اساس بر شاخص رسد که این می نظر به. گردد می محاسبه نشده اعالم
 سنجیده اعضا و شهرت اعضا دیگر با تعامل مشارکت، میزان مانند معیارهایی

 .(2شود ) می
 شده سیاهه انتشارات تعداد و شامل کمی شاخصی انتشارات: کل شاخص

 .(2باشد ) ها می پروفایل آن در پژوهشگر یا مؤسسه دانشگاه، یک توسط
 پژوهشگران که است مجالتی تأثیر ضرایب مجموع :کل اثرگذاری  نمره

 و کمیت از ترکیبی شاخص این. اند کرده منتشر آن در را خود مقاالت دانشگاه
 .(2کند ) می منعکس را( مجله بر مبتنی) استناد تأثیر

 پژوهشگران متن تمام مقاالت بارگذاری دفعات کل تعداد بارگذاری: دفعات
 و مؤسسات ها، دانشگاه برای شاخص این. است شده بارگذاری RG سایت در که

 .(2باشد ) می سنجش قابل نیز کشورها
 موجود آثار و ها پروفایل از شده انجام بازدیدهای کل بیانگر تعداد :بازدیدها

بازدیدهای بیش از هزار مورد، با عالمت  .(2است ) RG اجتماعی  شبکه در
 شود. ده میبه معنی کیلو نشان دا Kاختصاری 
ها، اطالعاتی همچون نام پژوهشگر، دانشکده، گروه،  داده بارگذاری از پس

 Excelافزار  و نمره اثربخشی وارد نرم RGتعداد انتشارات، میزان بازدید، نمره 
مذکور، تجریه و تحلیل  های شاخص وشد. سپس با استفاده از آمار توصیفی 

 .ها انجام گرفت داده
 

 ها یافته
 علوم دانشگاه پژوهشگران از نفر 947 که داد نشان RG اجتماعی  شبکه بررسی
 از مورد 2984 مجموع در این افراد. داشتند عضویت  شبکه این در اصفهان پزشکی
 پژوهشگران RG  نمره. بودند  کرده بازگذاری  این شبکه در را خود علمی تولیدات
 .بود 15/2930 ها، آن اثرگذاری  نمره و 49/6697 اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه

علوم پزشکی تهران و دانشگاه اصفهان، بیشترین همکاری را با   دانشگاه
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داشتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن 
و دانشگاه  14786اثرگذاری   ، دارای نمرهRG  پژوهشگر فعال در شبکه 3223

اثرگذاری   ، دارای نمرهRG  شگر فعال در شبکهپژوه 1242اصفهان با داشتن 
 بود. 2377

متحده  ایاالت کشورهای پژوهشگران که نشان داد 1 جدول های داده
 فراوانی بازدید و همچنین، بیشترین تعداد باالترین چین، و ایران آمریکا،

  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات بارگذاری
RG پزشکی علوم دانشگاه نیز مؤسسات میان در. اند خود اختصاص داده به را 

 .داشت را بارگذاری و بازدید فراوانی بیشترین ترتیب به اصفهان
 

 مقاالت کننده بارگذاری  و بازدید کننده مؤسسات و کشورها :1 جدول

  علمی  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران

RG (ResearchGate) 

 کشور يا مؤسسه
 تعداد

 بازديدها
 تعداد

 ها بارگذاري

 1309 1851 متحده آمریکا ایاالت
 499 456 ایران
 444 409 چین

 36 54 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
 9 - یاسوج پزشکی علوم دانشگاه
 6 5 تهران پزشکی علوم دانشگاه
 - 5 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه

 
 علمی، اثر 200 بارگذاری و فعال پژوهشگر 658 داشتن با پزشکی دانشکده

 فعال پژوهشگران تعداد شاخص در. است بوده RG  شبکه در دانشکده پرکارترین
  مامایی و پرستاری و (عضو 276) پزشکی دندان های دانشکده شبکه نیز، در
 پزشکی دارای باالترین  دانشکده. داشتند قرار سوم و دوم های رده در( عضو 234)

 و داروسازی دانشکده به اثرگذاری  نمره میانگین باالترین. اثرگذاری بود  نمره
 .(2داشت )جدول  اختصاص دارویی علوم

  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال های آموزشی گروه تحلیل
 فیزیولوژی و کودکان نورولوژی، های آموزشی  گروه که داد نشان RG علمی

گروه  ترین فعال. داشتند شبکه این در را علمی انتشارات بیشترین ترتیب به
  نمره باالترین. بود عضو 237 با کودکان گروه پژوهشگر، تعداد نظر از آموزشی

 میانگین شاخص نظر از. اختصاص داشت فارماسیوتیکس به گروه اثرگذاری
 جایگاه در اصفهان ریز درون غدد و متابولیسم  پژوهش مرکز اثرگذاری،  نمره

 (.3 جدول) گرفت قرار نخست
 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال پژوهشگران عملکرد تحلیل و تجزیه

 شده، بررسی های شاخص تمامی در که حاکی از آن بود RG علمی  شبکه در
 در آزادبخت لیال. است داده اختصاص خود به را نخست جایگاه «کلیشادی رویا»

 RG  نمره و اثرگذاری  نمره استنادها، تعداد انتشارات، بازدید میزان های شاخص
 زادگان فرج زیبا مقاالت نیز بارگذاری تعداد نظر از. داشت قرار دوم جایگاه در

 (.4)جدول  را به خود اختصاص داد دوم جایگاه
 

 بحث
 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران ارتباطات و نتایج بررسی میزان حضور

 دانشگاه پژوهشگران از نفر 947نشان داد که  RG اجتماعی  شبکه در اصفهان
 آن در را خود علمی اثر 2984 شبکه، این عضو اصفهان پزشکی علوم

علوم پزشکی   با توجه به تعداد زیاد پژوهشگران دانشگاه .اند کرده بارگذاری
اصفهان )اعضای هیأت علمی، دانشجویان مقاطع مختلف و کارکنان 

های مادر کشور، این آمار تا  عنوان یکی از دانشگاه های پژوهشی( به  بخش
گیری به نسبت  بهره  دهنده  تواند نشان حدودی پایین است و این یافته می

باشد. این یافته با نتایج  RGاجتماعی   های شبکه شگران از قابلیتمحدود پژوه
  که نقش پژوهشگران ایرانی را در شبکه Kousha و Thelwall پژوهش

نتیجه به دست آمده  (، همخوانی داشت.12داند ) کمرنگ می RGاجتماعی 
ممکن است به این دلیل باشد که پژوهشگران ایرانی هنوز به تمامی 

های  اجتماعی اگاهی ندارند و فقط مقاالت و پژوهش  این شبکههای  قابلیت
کنند. از سوی دیگر، باید توجه شود که هر یک از ارایه  خود را بارگذاری می

  ، تنها بخش مشخصی از گسترهRGدهندگان خدمات آلتمتریکس از جمله 
 (. 16دهند ) بسیار وسیع وب را تحت پوشش قرار می

  نمره و 49/6697 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران RG  نمره

بر خالف تعداد زیاد پژوهشگران فعال . به دست آمد 15/2930ها  آن اثرگذاری

و اثرگذاری قابل توجهی را کسب  RGها نمره  ایرانی در این شبکه، دانشگاه

کند.  ( را تأیید می13نکردند. این یافته، نتیجه پژوهش اصنافی و سالمی )

 بازدید تعداد باالترین چین و ایران متحده آمریکا، ایاالت کشورهای پژوهشگران

 علوم دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات بارگذاری فراوانی بیشترین نیز و

 نیز دیگر مطالعات در. دادند اختصاص خود به را RG  شبکه در اصفهان پزشکی

 شناسایی RG اجتماعی  شبکه در کشور ترین فعال عنوان آمریکا به متحده ایاالت

 شبکه این در مقاالتشان بارگذاری در متحده آمریکا ایاالت پژوهشگران. شد

 برخی همچنین،. اند برده  بهره شبکه این مزایای از خوبی به و بوده فعال بسیار

 (. 12، 13) دارند بسیار زیادی اعضای ایران و برزیل هند، مانند کشورها

 

 RG (ResearchGate) علمی  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال های دانشکده :2 جدول

 دانشکده انتشارات تعداد پژوهشگران تعداد کل اثرگذاری نمره اثرگذاری نمره میانگین

 پزشکی 200 658 50/165 83/0

 پزشکی دندان 130 276 10/46 35/0

 دارویی علوم و داروسازی 113 198 50/146 30/1

 مامایی و پرستاری 91 234 08/15 17/0

 پزشکی رسانی اطالع و مدیریت 45 30 - -
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 RG (ResearchGate) علمی  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال های  گروه :3 جدول

 واحد انتشارات تعداد پژوهشگران تعداد کل اثرگذاري نمره اثرگذاري نمره ميانگين

 نورولوژی گروه 116 189 80/102 89/0

 کودکان گروه 112 237 05/88 79/0

 فیزیولوژی گروه 104 189 56/83 80/0

 فارماسیوتیکس گروه 74 107 33/135 83/1

 گروه فارماکوگنوزی 61 111 52/86 42/1

 داخلی پزشکی گروه 54 184 51/50 94/0

 پوست گروه 54 104 81/70 31/1

 اصفهان ریز درون غدد و متابولیسم پژوهش مرکز 51 109 50/117 30/2

 گرمسیری و عفونی های بیماری پژوهش مرکز 50 102 53/34 69/0

 زیستی آمار و اپیدمیولوژی گروه 49 120 51/89 83/1

 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال پژوهشگران عملکرد تحلیل و تجزیه
 شده، بررسی های شاخص تمامی در حاکی از آن بود که RG علمی  شبکه در
 در آزادبخت لیال. است داده اختصاص خود به را نخست جایگاه «کلیشادی رویا»

 RG  نمره و اثرگذاری  نمره استنادها، تعداد انتشارات، بازدید میزان های شاخص
 زادگان فرج زیبا مقاالت نیز بازگذاری تعداد نظر از. داشت قرار دوم جایگاه در

 و زارع فراشبندی  بر اساس نتایج مطالعه. را به خود اختصاص داد دوم جایگاه
. بودند برتر تولید نفرات شاخص نظر از کلیشادی و امینی آزادبخت، همکاران،
داشت و از جمله پرکارترین پژوهشگران  را ها همکاری بیشترین کلیشادی

  فته با نتایج پژوهش حاضر مشابهت داشت.این یا (.17) دانشگاه بود
 پزشکی علوم دانشگاه های آموزشی فعال گروه و ها دانشکده خصوص در
 انتشارات، کل  شاخص که داشت توجه ، بایدRG اجتماعی  شبکه در اصفهان

 عضویت شبکه در مراکز این از که است اعضایی تعداد و مرکز از اندازه متأثر

. است مرتبط مقاالت  مطالعه میزان با مقاالت بارگذاری شاخص همچنین،. دارند
 رسد می نظر به اما نیست، آن تأثیرگذاری با برابر مقاله یک  مطالعه اگرچه

 آموزش علم، در طریقی به شاید شوند، می مطالعه گسترده صورت به که مقاالتی
 توان می شاخص، این بر وارد ایرادهای  جمله از. بود خواهند اثرگذار ها فعالیت یا
 امکان و مختلف های حوزه در کارشناسی دانشجویان تعداد از آن تأثیرپذیری به

 که این  به دلیل. نمود اشاره خوانندگان توسط مقاالت به رایگان دسترسی
 یا ها سایت وب در را مقاالت به دسترسی امکان بسیاری بالقوه خوانندگان

 که بود حاضر این پژوهش های محدودیتجمله  از(. 12) ندارند دیگر های مکان
 بارگذاری، فعالیت و بازدید تعداد آمار ارایه در RGبه دلیل محدودیت شبکه 

 زمانی  یک بازه در تنها اجتماعی شبکه این در علوم پزشکی اصفهان دانشگاه
 های بازه در پژوهش این بنابراین، تکرار گرفت. قرار بررسی مورد ماهه یک

 .نماید تکمیل را نتایج آن تواند می متوالی، زمانی
 

 RG (ResearchGate) علمی  شبکه در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فعال : پژوهشگران4جدول 

 پژوهشگر
 تعداد

 انتشارات
 (K) انتشارات بازديد ميزان

 بارگذاري تعداد

 مقاالت
 RG نمره  اثرگذاري نمره استنادها تعداد

 39/43 86/744 3739 20972 37 382 کلیشادی رویا

 40/39 61/367 2779 7352 19 162 آزادبخت لیال

 87/33 42/199 571 7591 14 139 ادیبی پیمان

 73/32 27/125 225 3867 10 146 جوانمرد جوی حق شقایق

 11/31 14/82 570 9618 13 133 صادقی معصومه

 51/29 77/86 245 10065 9 97 زادگان فرج زیبا

 19/29 29/57 883 5873 10 93 قنادی علیرضا

 59/27 82/68 280 4580 9 65 زولگاقری بهزادی

 52/19 26/34 259 2586 6 24 ایروانی سیاوش

 49/12 32/3 70 2561 3 32 عجمی سیما
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 گیری نتیجه
 های شبکه آمار و ها دانشگاه بندی رتبه های نظام آمار میان با توجه به همبستگی

 این های قابلیت به ویژه توجه شده، انجام مطالعات در RG همچون اجتماعی
 های دانشگاه ریزی که برنامه است بدیهی. شود می آشکار پیش از بیش ها شبکه
و ارتباط و تعامل با سایر  ها شبکه این  قابلیت از گیری بهره جهت کشور داخل

 نظر از ها آن جایگاه ارتقای به منجر نهایت جهان، در ها و مؤسسات دانشگاه
. شد خواهد جهان سراسر های دانشگاه میان در آلتمتریکس های شاخص
و  RGهای اجتماعی علمی مانند  جایگاه و نقش شبکه  رسانی درباره اطالع

ها و  بندی پژوهشگران و دانشگاه های جدید رتبه ها در شاخص اثرگذاری آن
ساز آشنایی هرچه بیشتر  تواند زمینه آموزشی و پژوهشی، میمؤسسات 

تر در  ها و حضور فعال علوم پزشکی اصفهان با این شبکه  پژوهشگران دانشگاه
 های شبکه ء جز RG اجتماعی  ها گردد. همچنین، با توجه به این که شبکه آن

سایر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  رود، به شمار می پژوهشی رسانی آگاهی
 راستای در ها شبکه این امکانات از اهدافشان، بر اساس توانند می ها دانشگاه

 .شوند مند بهره خود سازمانی عملکرد ارتقای
 

 پیشنهادها
هایی به منظور آشنایی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی  برگزاری کارگاه

و در نظر گرفتن امتیاز پژوهشی  RGهای اجتماعی  های شبکه اصفهان با قابلیت
اجتماعی   توسط آن دانشگاه برای پژوهشگرانی که پروفایل خود را در این شبکه

باشد که بهتر است به منظور بهبود  تکمیل کنند، از جمله پیشنهادهایی می
های آلتمتریکس مورد  وضعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر شاخص

 .توجه قرار گیرد
 

 دردانیتشکر و ق
از تمام افرادی که در انجام مطالعه حاضر همکاری نویسندگان بدین وسیله 

 . آورند نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
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A Survey on the Presence of Isfahan University of Medical Sciences Researchers in 

ResearchGate Network: An Altmetrics Study 

 

Saba Siamaki1, Ehsan Geraei2, Firoozeh Zare-Farashbandi3 

 

Abstract 
Introduction: ResearchGate is one of the first social networks aims to foster collaboration and communication between 

researchers and their readers. The goal of the present research was to study the degree of presence of Isfahan University of 

Medical Sciences researchers in ResearchGate. 

Methods: The current study was a survey research using altmetrics data. The data of Isfahan University of Medical Sciences 

and its researchers were loaded through ResearchGate social network in February 2015. Then, the data were analyzed based on 

indicators ResearchGate score, total publications, total impact, loads, and views and descriptive statistics. 

Results: 947 of the researchers in Isfahan University of Medical Sciences had joined and loaded 2984 scientific works in 

ReseachGate. In addition, School of Medicine was the most active school with 659 active researchers and 200 scientific works. 

Moreover, in terms of the number of researchers, Department of Pediatrics was known as the most active department with  

237 researchers. 

Conclusion: Despite the great number of university researchers in Isfahan University of Medical Sciences which is one of the 

great universities of Iran, the results showed that the amount of researchers’ presence in ResearchGate is relatively low. This may 

indicate the researchers’ limited use of ResearchGate network facilities. 

Keywords: Social Networks; ResearchGate; Isfahan University of Medical Sciences; Collaboration 
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