
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه                                 

  ي آموزش علوم پزشکی         توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  94بهار ، 1ي  ، شمارهششمسال                                                                                                                                                               

  

  

ي اجتماعی ههاي علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکحضور پژوهشگران دانشگاه

 گیتعلمی ریسرچ

  

 .شهید بهشتی، تهران، ایراندانشگاه ، شناسیگروه علم اطالعات و دانش ،عضو هیأت علمی :امیررضا اصنافی

 .ایران تهران، تهران، دانشگاه پیام نور ،شناسیگروه علم اطالعات و دانش عضو هیأت علمی،: مریم سالمی

 .شاپور اهواز، اهواز، ایرانجندي گاه علوم پزشکیدانشعضو هیأت علمی، : مهدي سیاح برگرد

و دانشجوي  آبادان، ایران ي علوم پزشکی آبادان،عضو هیأت علمی، دانشکده :*سید عابدین حسینی آهنگري

  .، ایرانشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد دکتراي گروه علم اطالعات و دانش

  

 
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

ي علوم پزشکی آبادان، و دانشجوي دکتراي گروه علم اطالعات و و هیأت علمی، دانشکدهعض :ي مسؤول سندهینو*

  .، ایرانشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهددانش

  
  

Email: hoseini.abed@gmail.com 
 

هاي اجتماعی، به کهگیري از شبپژوهش حاضر با توجه به اهمیت تعامل و مشارکت علمی در محیط وب، و بهره :چکیده

 هاي شهید چمران، علوم پزشکی و علوم و تحقیقات شهر اهواز در بررسی میزان حضور و مشارکت پژوهشگران دانشگاه

ي آلتمتریکس انجام شده سنجی و با شیوهاین تحقیق با رویکرد علم. گیت پرداخته استي اجتماعی علمی ریسرچشبکه

شاپور، ي شهر اهواز، یعنی علوم پزشکی جندير پژوهشگران سه دانشگاه مهم و عمدهتحقیق حاضر نشان داد که اکث. است

. گذارندگیت حضور فعال دارند و آثار خود را با سایر محققان به اشتراك میي اجتماعی ریسرچشهید چمران و آزاد، در شبکه

واز، بیشترین میزان حضور و فعالیت را در این پژوهش مشخص ساخت که پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اه

پژوهشگران باید بتوانند خود را با محیط اطالعاتی و فناوري جدید سازگار . اندگیت داشتهي اجتماعی علمی ریسرچشبکه

اي تواند در ارتقها میگیري از آنهاي اجتماعی علمی و چگونگی بهرههاي آموزشی آشنایی با شبکهبرگزاري کارگاه. کنند

  .سطح علمی پژوهشگران و اعضاي هیأت علمی اثربخش باشد
  

شاپور اهواز، دانشگاه شهید چمران گیت، دانشگاه علوم پزشکی جنديي اجتماعی علمی ریسرچشبکه :کلیدي واژگان

  اهواز، دانشگاه آزاد اهواز

 

mailto:tanomanda@yahoo.com
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  مقدمه

هاي اجتماعی که زمان چندانی هم از بررسی شبکه    

بسیاري از  يگذرد، موضوع مورد عالقهنمی ها آنیدایش پ

علوم ارتباطات اجتماعی  يدانشجویان و پژوهشگران حوزه

ظهور در طیف وسیعی از  هاي نوکاربرد این شبکه. است

روابط شخصی گرفته تا روابط جهانی، این پدیده را تبدیل 

اي هاي اجتماعی و رسانهدر پژوهش عمده يبه یک سوژه

طی سالیان گذشته، پارادایم جدیدي از  .ه استکرد

   ارتباطات و تعامالت اینترنتی به وجود آمده است که

ها تعامل بین این رسانه. شودي اجتماعی خوانده میرسانه

کاربران را تسهیل کرده است و در حقیقت سکوي جدیدي 

. را براي همکاري و مشارکت بین کاربران ایجاد کرده است

 قابلبب شده است که در عصر حاضر بخش این قضیه س

هاي اجتماعی استفاده از کاربران وب، از شبکه یتوجه 

     هاي اجتماعی مبتنی بر وب، کاربران در شبکه. کنند

عمومی یا اختصاصی با  صورت بهتوانند اطالعات را می

    ها را در یک این شبکه. دیگران به اشتراك بگذارند

بوك ان به دو گروه عمومی نظیر فیستوبندي کلی میدسته

گیت، مندلی و ریسرچ: و، توییتر و نیز تخصصی نظیر

هاي اجتماعی علمی جزو شبکه. بندي نمودآکادمیا تقسیم

   توانند شوند و میهاي تخصصی محسوب میشبکه

آموزشی و پژوهشی  يها تیفعالهاي اساسی را براي قابلیت

هاي اجتماعی، شبکه این نوع از. محققان ارائه کنند

یابی را در جهت آموزش، متنوع و گسترده مجراهاي اطالع

توانند بدون صرف وقت و که افراد می يا گونه به .سازندمی

براي حضور در محیط آموزشی، با  وآمد رفتهزینه جهت 

هاي مختلف در تعامل باشند متخصصان و پژوهشگران رشته

و به سهولت به  تر عیسر خود را ازین موردو اطالعات و دانش 

  . دست آورند

ي خود با عنوان در مقاله) 1391( همکارانحریري و     

هاي اجتماعی تخصصی وبی هاي شبکهسنجش قابلیت

سازي این کارهاي مناسب براي بهینهراه يفارسی و ارائه

، 2هاي کلوبکه شبکه، دریافتند ها در ایرانشبکه

تیب بیشترین میزان به تر 4و دوره 3متخصصان ایران

هاي یک هاي سنجش قابلیتلفهؤمطابقت را با ابعاد و م

 همکاراننعمتی انارکی و  .اجتماعی دارا هستند يشبکه

در پژوهشی به بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ) 1393(

. اشتراك دانش از دیدگاه اعضاي هیأت علمی پرداختند

ت أعضاي هیدرصد ا 13حدود نشان داد که  ها آنهاي یافته

علمی وضعیت فرهنگ سازمانی، و تنها شش درصد وضعیت 

 ها آندرصد  16. ساختار سازمانی را مناسب ارزیابی نمودند

درصد راهبردهاي  12حمایت مدیریت سازمان و حدود 

گذاري دانش، مناسب ارزیابی سازمان را در به اشتراك

 و یسازمان درونعوامل سازمانی با اشتراك دانش . نمودند

 همکارانبتولی و  .معناداري داشت يرابطه یسازمان برون

در تحقیق خود دریافتند که از نظر پژوهشگران ) 1392(

هاي اجتماعی ي علوم پزشکی در ایران، شبکهحوزه

اساسی براي  يها تیقابلو  ها یژگیوتحقیقاتی، داراي 

معرفی و : از اند عبارتها این ویژگی. محققان هستند

قان، برقراري ارتباط و همکاري با محققان، شناسایی محق

اشتراك اطالعات، یافتن اطالعات، مدیریت منابع و 

به محققان و  دهیرتبهمحقق،  داشتن نگهاستنادات، روزآمد 

هاي اجتماعی علمی، با استفاده از شبکه. تنظیمات شبکه

گیت، پژوهشگران قادر خواهند بود که ریسرچ خصوص به

هاي علمی عی، آثار پژوهشی و یافتهبدون محدودیت موضو

خود را با سایر پژوهشگران به اشتراك  يها مهارتو 

در ) زودآیند(منش، اصنافی و ارشدي عرفان. بگذارند

ها و مؤسسات پژوهشی به بررسی میزان حضور دانشگاه

گیت با روش ي اجتماعی ریسرچعلمی ایران در شبکه

  . پرداختندآلتمتریکس 

هاي دانشگاه نشان داد که پژوهشگران ها آنپژوهش     

علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، امیر کبیر، دانشگاه آزاد، 

علوم پزشکی شیراز و صنعتی شریف، بهترین عملکرد را در 

نشان داد که  ها آنتحقیق . اندداشته گیتپایگاه ریسرچ

ي معنادار ضعیفی بین استنادهاي دریافتی رابطه

اه وب آف ساینس و میزان مشاهده و پژوهشگران در پایگ

. گیت وجود داردي ریسرچدر شبکه ها آنبارگذاري مقاالت 

در پژوهش خود دریافتند که ) 2014( همکارانمحمدي و 

تواند براي کمک به انتقال ي اجتماعی مندلی میشبکه

هاي مختلف و در نهایت دریافت استنادهاي دانش بین رشته

مک . د استفاده پژوهشگران باشدبیشتر براي مقاالت، مور

دریافت که مندلی به کاربران در جهت ) 2012(میالن 

    . کندها کمک میارتقاي سطح سواد اطالعاتی آن

هاي این شبکه، مشارکت و تعامل بین پژوهشگران را ویژگی

 نیا  به .کندگذاري دانش تسهیل میدر راستاي به اشتراك

ه اهمیت تعامل و مشارکت ، پژوهش حاضر با توجه ببیترت 

هاي اجتماعی، بر گیري از شبکهو بهره علمی در محیط وب

ریکس، میزان حضور و مشارکت تآلتم يها شاخصاساس 

هاي شهید چمران، علوم پزشکی پژوهشگران دانشگاه

ي شاپور و علوم و تحقیقات شهر اهواز را در شبکهجندي

  .اددگیت مورد بررسی قرار اجتماعی علمی ریسرچ

  مواد و روش کار

سنجی پیمایشی، با رویکرد علم صورت بهپژوهش حاضر      

ــریکس  ــتفاده از روش آلتمت ــا اس ــت  و ب ــده اس ــام ش  .انج
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 گروهی از محققان اروپایی ي لهیوس بهي آلتمتریکس، حوزه

هــایی بــراي ي شـاخص توســعه تیــقابلبررسـی   منظــور بـه 

تمـاعی  مشخص کردن تأثیر مقاالت علمی از طریـق وب اج 

ي زمـانی اواخـر تیرمـاه تـا     این پژوهش، در بازه. مطرح شد

هاي مورد نظر داده. انجام شده است 1393 مردادماهي نیمه

. گیت به دست آمده استي اجتماعی علمی ریسرچاز شبکه

ي اجتماعی ویژه براي دانشگاهیان و گیت یک شبکهریسرچ

صـی  تـوان پروفایـل شخ  محققان است که از طریق آن مـی 

ایجاد کـرد، انتشـارات خـود را فهرسـت نمـوده و بـا سـایر        

ي جدیدي را این شبکه، شیوه. پژوهشگران نیز تعامل داشت

شناسایی انتشاراتشـان و ارتبـاط    منظور بهبراي پژوهشگران 

میزان مشـاهده  . کندعلمی و تحقیقاتی به محققان ارائه می

ي توانـد شاخصـی بــرا  و بارگـذاري انتشـارات مقـاالت، مـی    

). ، زودآینـد همکـاران ثلوال و (اثرگذاري این انتشارات باشد 

تعداد اعضا، میزان : هایی نظیردر پژوهش حاضر، از شاخص

 هـاي انتشـارات، امتیـاز آر جـی    انتشارات، میزان بارگـذاري 

)RG Score( ي اثرگـذاري اسـتفاده شـده اسـت    و نمره .

هاي علـوم پزشـکی،   ي پژوهش، پژوهشگران دانشگاهجامعه

ي شهید چمران و آزاد شهر اهـواز اسـت کـه عضـو شـبکه     

  .باشد، میگیت هستنداجتماعی علمی ریسرچ

جی، شاخصی است .در پژوهش حاضر منظور از امتیاز آر    

اي با توجه هاي محرمانهکه  با توجه به استفاده از الگوریتم

تعداد مدارك به اشتراك گذاشته شده، : به چهار عامل

پرسیدن سؤال، فعالیت محقق در پاسخ  فعالیت محقق در

     دادن به سؤاالت دیگران و تعداد دنبال کنندگان 

. شودگیت محاسبه میهاي محقق در پایگاه ریسرچفعالیت

مجموع  )Impact Point(ي ي تأثیرگذارمنظور از نمره

ضریب تأثیر مقاالت مجالتی که اعضاي یک دانشگاه یا 

. اندگیت قرار دادهرچي پژوهشی در سایت ریسمؤسسه

  ي تأثیرگذاري یک مؤسسه به تعداد مدارك آن و نمره

چنین به کیفیت مجالت منتشر کننده آن مدارك هم

 ). ، زودآیندو همکاران منشعرفان(بستگی دارد 

  سؤاالت پژوهش

هاي مورد بررسی، چند عضو و انتشارات هر یک از دانشگاه-1

 گیت دارند؟در پایگاه ریسرچ

از  کی کدامهاي مورد مطالعه با ر یک از دانشگاهه-2

ها یا مؤسسات پژوهشی داخلی داراي تعامالت دانشگاه

 پژوهشی هستند؟

هاي مورد بررسی،  بیشتر از انتشارات پژوهشگران دانشگاه-3

 سوي کدام کشورها بارگذاري شده است؟

جی و .هاي آرها بر اساس شاخصبندي این دانشگاهرتبه-4

 تأثیرگذاري چگونه است؟ي نمره

 يهـا  شاخصبندي پژوهشگران مورد بررسی از نظر رتبه-5

  گیت چگونه است؟موجود در ریسرچ

  هایافته

هاي مورد بررسی در میزان حضور دانشگاه - 1جدول 

  ي علمی ریسرچ گیتشبکه
تعداد   نام دانشگاه

  اعضاء

تعداد 

  انتشارات

امتیاز 

 جی.آر

امتیاز 

  اثرگذاري

علوم و آزاد واحد 

  تحقیقات اهواز

2064  1900  4854.93  1715.61  

  467.93  1319.21  445  490  شهید چمران اهواز

علوم پزشکی 

  شاپور اهوازجندي

358  455  1275.39  22/433  

پژوهشگران  ،شودمشاهده می 1که در جدول  طور همان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، بیشترین میزان 

. اندگیت را داشتهاجتماعی علمی ریسرچ يحضور در شبکه

اثر علمی خود  1900پژوهشگر عضو در این پایگاه،  2064

جی .امتیاز آر. اندقرار داده ي اجتماعی علمیشبکهاین را در 

و امتیاز اثرگذاري این دانشگاه،  4854.93دانشگاه آزاد اهواز 

فراوانی حضور افراد در این شبکه و . است 1715.61

ري انتشارات این افراد، تأثیر مستقیمی بر امتیاز بارگذا

هر چه تعداد اعضاي یک . دارد ها آنجی و اثرگذاري .آر

این شبکه بیشتر باشد، و  ي پژوهشی دردانشگاه یا مؤسسه

انتشارات خود را در این محیط به اشتراك گذاشته  آن اعضا

د نیز باالتر خواه ها آنجی .باشند، امتیازات اثرگذاري و آر

  .رفت

هاي مورد میزان تعامالت پژوهشگران دانشگاه - 2جدول

  داخل و خارج از کشور يها دانشگاهبررسی با پژوهشگران 

هاي مورد دهد که پژوهشگران دانشگاهنشان می 2جدول

بررسی بیشترین میزان همکاري را با پژوهشگرانی از 

هاي تهران، تربیت مدرس، شیراز، علوم پزشکی انشگاهد

چنین  2از جدول  .اندتهران و علوم پزشکی اصفهان داشته

آید که بیشترین میزان بارگذاري آثار پژوهشگران بر می

هاي اهواز، متعلق به پژوهشگران دانشگاه آزاد اهواز دانشگاه

راد را مرتبه آثار این اف 4246یعنی سایر پژوهشگران،  .است

  .اندبارگذاري کرده

نام دانشگاه داخلی   نام دانشگاه

  همکار

میزان بارگذاري 

  انتشارات 

کشورهاي داراي 

بیشترین میزان 

  بارگذاري

  دانشگاه تهران  آزاد اهواز

و دانشگاه تربیت  

  مدرس

  آمریکا، چین، هند  4246

شهید 

  چمران 

  دانشگاه تهران 

  و دانشگاه شیراز

  آمریکا، ایران، چین  919

 

   شاپور يجند

  علوم پزشکی تهران،

  علوم پزشکی اصفهان 

  آمریکا، ایران، چین  801
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دهد که پژوهشگران چنین نشان میاین جدول، هم

کشورهاي ایران، آمریکا، چین و هند بیشترین میزان 

هاي مورد بررسی و دانشگاه مراجعه به مقاالت پژوهشگران

 . اندبارگذاري آن مقاالت را داشته

- پژوهشگران فعال دانشگاه علوم پزشکی جندي - 3جدول 

 ي اجتماعی علمی ریسرچ گیتاهواز در شبکهشاپور 
امتیاز   پژوهشگرنام 

  جی.آر

تعداد 

  انتشارات

میزان 

مشاهده 

  انتشارات

میزان 

بارگذاري 

  انتشارات

میزان 

  استنادات

نمره 

  اثرگذاري

محمدرضا 

  عباسپور

16/15  18  k4  7093  40  95/19  

  84/0  0  1565  258  1  51/1 ضیاغمزهرا 

  k7 1701  113  28/38  140  97/26  فاخر رحیم

  k3 1122  82  59/13  53  15/15 محمد علوي

  k1 629  21  40/26  27  02/19  پروین عابدي

اسکندر 

  پورمقیمی

05/13  43  k1  761  22  65/8  

  k6 1919  165  91/74  51  07/28  حسین نگهبان

ارعی علی ز

  يمحمودآباد

74/20  45  k3  927  126  99/30  

  k2  594  92  17/20  24  26/17  رضا امانی

  k1  893  36  08/8  16  30/10  نسرین عاقل

ترین پژوهشگران دانشگاه تعداد ده نفر از فعال 3جدول 

ي اجتماعی شاپور اهواز را در شبکهعلوم پزشکی جندي

نمایان  2هاي جدول داده. دهدگیت نشان میعلمی ریسرچ

مدرك، بیشترین تعداد  140سازد که فاخر رحیم با می

محمد . گیت قرار داده استریسرچ يانتشارات را در شبکه

  مدرك در  51مدرك و حسین نگهبان با  53علوي با 

از نظر امتیاز . هاي دوم و سوم از این شاخص قرار دارندرتبه

و علی  97/26، فاخر رحیم، 07/28جی، حسین نگهبان، .آر

جی .بیشترین میزان امتیاز آر 74/20زارعی محمود آبادي 

ي از لحاظ میزان مشاهده. اندهرا به خود اختصاص داد

انتشارات، فاخر رحیم، حسین نگهبان و محمدرضا عباسپور 

از نظر میزان استنادهاي . ي اول تا سوم قرار دارنددر رتبه

، علی زارعی محمودآبادي، 165دریافتی، حسین نگهبان، 

ي از جنبه. انداستناد دریافت کرده 113و فاخر رحیم  126

امتیاز، فاخر  91/74حسین نگهبان با  ي اثرگذاري،نمره

 99/30امتیاز و علی زارعی محمود آبادي با  38/38رحیم با 

از نظر . ي اول تا سوم قرار دارندامتیاز به ترتیب در رتبه

شاخص میزان بارگذاري انتشارات، مقاالت محمدرضا 

عباسپور، حسین نگهبان و فاخر رحیم بیشتر از سوي 

   چنین  2بنابراین از جدول . اندکاربران بارگذاري شده

هاي مورد استفاده، توان دریافت که بر اساس شاخصمی

حسین نگهبان، فاخر رحیم و علی زارعی محمودآبادي 

بیشترین میزان حضور و فعالیت را به عنوان پژوهشگران 

شاپور اهواز در پایگاه ریسرچ دانشگاه علوم پزشکی جندي

  .اندگیت داشته

  

  

ژوهشگران فعال دانشگاه آزاد اهواز در شبکه پ - 4جدول 

  اجتماعی علمی ریسرچ گیت
نام 

  پژوهشگر

امتیاز 

  آرجی

تعداد 

  انتشارات

میزان 

مشاهده 

  انتشارات

میزان 

بارگذاري 

  انتشارات

میزان 

  استنادات

نمره 

  اثرگذاري

ابراهیم 

 طالبی

71/3  40  k2 2721  15  13/0  

محسن 

  هاشمی

62/43  276  k39 7051  4606  85/848  

زینب 

  قصابی

68/1  4  201 7614  1  57/0  

رضا 

 فضائلی

69/8  14  k1 3369  14  11/6  

بنفشه 

  گرجی

24/6  4  770 2757  2  23/6  

حامد 

  رحمانی

28/12  8  251  10  21  66/20  

علیرضا 

  افشاري

28/7  15  443 3645  3  73/8  

پیمان 

  افضل

15/23  44  778  772  41  23/41  

حسن 

  باقري

38/0  4  k1 5826  -  -  

امین ر

  یوسفی

48/28  62  k9 5935  131  12/65  

ترین پژوهشگران دانشگاه آزاد اهواز را در ، فعال4جدول 

. دهدگیت نشان میي اجتماعی علمی ریسرچشبکه

 62/43جی متعلق به محسن هاشمی با .بیشترین امتیاز آر

امتیاز و پیمان افضل با  48/28رامین یوسفی با . امتیاز است

از نظر تعداد . اي دوم و سوم قرار دارندهدر رتبه 15/23

اثر علمی در پایگاه  276انتشارات، محسن هاشمی با ارائه 

رامین . گیت، بیشترین میزان انتشارات را داشته استریسرچ

هاي بعدي اثر مرتبه 44اثر و پیمان افضل با  62یوسفی با 

انتشارات، مقاالت  يي میزان مشاهدهاز جنبه. قرار دارند

ن هاشمی، رامین یوسفی و ابراهیم طالبی بیشتر مورد محس

از نظر میزان بارگذاري . مشاهده کاربران قرار گرفته است

انتشارات، مقاالت زینب قصابی، محسن هاشمی و رامین 

 یوسفی بیشترین میزان بارگذاري از سوي کاربران را 

از جنبه میزان استنادات، محسن هاشمی با . اندداشته

بیشترین میزان استناد را از سوي سایر  4606دریافت 

استناد و  131رامین یوسفی با . محققان دریافت کرده است

. هاي دوم و سوم هستنداستناد در رتبه 41پیمان افضل با 

بیشترین میزان  85/848از جنبه امتیاز اثرگذاري، با امتیاز 

رامین یوسفی و پیمان افضل به . ذاري را داشته استاثرگ

هاي دوم و سوم از امتیاز در رتبه 23/41و  12/65ترتیب با 

نشان  4بنابراین در مجموع، جدول . این شاخص هستند

دهد که محسن هاشمی، رامین یوسفی و پیمان افضل می

ي علمی بیشترین میزان حضور و فعالیت را در شبکه

نوان پژوهشگران دانشگاه آزاد اهواز ریسرچ گیت به ع

. اندداشته
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پژوهشگران فعال دانشگاه شهید چمران اهواز  - 5جدول 

 در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت
امتیاز   نام پژوهشگر

  آرجی

تعداد 

  انتشارات

میزان 

مشاهده 

  انتشارات

میزان 

بارگذاري 

  انتشارات

میزان 

  استنادات

نمره 

  اثرگذاري

  k2 7716  6  22/6  54  01/7  منصور زرانژاد

افشین 

  قنبرزاده

81/14  49  k3 1818  363  55/12  

کوروش 

  شیرازي

86/18  35  k3 3157  117  73/22  

  k3 3001  113  25/25  34  71/20 حمید صدیقی

  k2 1120  56  93/38  46  21/21  محمد صبائیان

افراسیاب 

  رهنما

11/11  12  k2 1265  43  81/12  

  k2 1193  30  31/21  34  49/17  محمدرضا دیر

رسول 

  غالمزاده

-  5  491  1279  -  -  

  01/4  10  217 846  12  39/6  مرجان نادران

ترین پژوهشگران دانشگاه شهید چمران ، فعال5جدول 

   گیت نشان ي اجتماعی علمی ریسرچاهواز را در شبکه

 21/21جی، محمد صبائیان با .ي امتیاز آراز جنبه. دهدمی

امتیاز و کوروش شیرازي با  71/20امتیاز، حمید صدیقی با 

از این . جی هستند.امتیاز داراي بیشترین امتیاز آر 86/18

آید که از نظر فراوانی انتشارات در جدول چنین بر می

اثر، افشین قنبرزاده  54گیت، منصور زرانژاد با پایگاه ریسرچ

اثر افرادي هستند که  46اثر و محمد صبائیان با  49با 

. اندگیت بارگذاري کردهار خود را در ریسرچبیشتر، تعداد آث

ار افشین قنبرزاده، کوروش ها نشان داد که آثبررسی

و حمید صدیقی بیشتر از سوي کاربران مشاهده  شیرازي

ات، ي شاخص میزان بارگذاري انتشاراز جنبه. اندشده

   و حمید صدیقی در  منصور زارنژاد، کوروش شیرازي

از نظر شاخص میزان . ار دارندهاي اول تا سوم قررتبه

استناد، کوروش شیرازي  363استنادات، افشین قنبرزاده با 

هاي استناد در رتبه 113استناد و حمید صدیقی با  117با 

ي اثرگذاري، ي شاخص نمرهاز جنبه. اول تا سوم هستند

 25/25امتیاز، حمید صدیقی با  93/38محمد صبائیان با 

امتیاز پژوهشگران برتر  73/22با امتیاز و کوروش شیرازي 

. گیت هستنددانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه ریسرچ

دهد که حمید صدیقی، ها نشان میدر مجموع، بررسی

محمد صبائیان، کوروش شیرازي، افشین قنبرزاده و منصور 

زرانژاد از پژوهشگران فعال دانشگاه شهید چمران اهواز در 

از طرف  . سرچ گیت هستندي اجتماعی علمی ریشبکه

ها نشان داد که پژوهشگران دیگر در این پژوهش، بررسی

هاي مورد بررسی، در نگارش مقاالت خود، بیشترین دانشگاه

میزان همکاري علمی را با پژوهشگرانی از کشورهاي امریکا، 

استرالیا، کانادا، کره جنوبی، تایلند، اسپانیا، مراکش، فرانسه، 

، مالزي، آلمان، هندوستان، مکزیک، و ونزوئال ایتالیا، نیجریه

 .اندداشته

  

  گیرينتیجه و بحث

انسان، موجودي اهل تعامل و اجتماعی است و      

   يهمین خصوصیت، سعی دارد تا دایره ي واسطه به

حضور در اجتماع و تعامل با  ي واسطه بههایش را فعالیت

که یک  توان تصور کردنمی. نوعان خود گسترش دهدهم

به فعالیت بپردازد به همین  ییتنها بهانسان منزوي، بتواند 

خاطر، وي در طول تاریخ، از تمام ابزارهاي ارتباطی جهت 

ارتباط علمی نیز . بهره برده است ها انسانتعامل با سایر 

شود که طی یکی از مجراهاي ارتباط اجتماعی محسوب می

ی مختلف، پس هاي علمآن، پژوهشگران و دانشمندان حوزه

- از تولید آثار علمی، به انتقال آن به سایر محققان می

کند که به نقل از کالینز بیان می) 1386(داورپناه . پردازند

     دانشمندان فقط از طریق تعامل مستقیم و شخصی 

اي را که کارشان توانند دانش ضمنی و مدون ناشدهمی

ها ب وجود شبکهبه این ترتی. متکی بر آن بوده مبادله کنند

      هاي علمی، موجبات پیشرفت علم و به و حلقه

با توجه به پیدایش . سازدگذاري دانش را فراهم میاشتراك

ي ارتباطات، مجراهاي ارتباطی تحوالت فناورانه در عرصه

تري را به خود گرفته و فرایند ها شکل و ابعاد تازهانسان

العات تسهیل شده اط يگذار اشتراكتوزیع، انتقال و به 

اي را براي یافتن افراد، معموالً راهبردهاي چندگانه. است

کارها، یکی از راه. برنداطالعات در محیط وب به کار می

هایی است که در آن، گیري از جوامع مجازي و شبکهبهره

. گذارندافراد اطالعات تخصصی را با دیگران به اشتراك می

هاي اساسی که یکی از شاخصاز سوي دیگر، با توجه به این

توسعه در هر جامعه، میزان تولیدات علمی محققان آن 

جامعه است، بحث سنجش این تولیدات در منابع مختلف 

  .موضوع مورد نظر بسیاري از پژوهشگران است

ي اجتماعی علمی ریسرچ گیت از زمان ایجاد شبکه       

گذرد، ولی هنوز پژوهشگران نزدیک به هشت سال می

هاي آموزشی و تحقیقاتی این کامل از قابلیت طور بهایرانی 

ي صرفاً ویژه که ییآنجا ازاین پایگاه، . گیرندشبکه بهره نمی

محققان و دانشجویان است، بستري در جهت تعامل بیشتر 

. هاست آنهاي گذاري یافتهپژوهشگران جهان و به اشتراك

دانشگاه تحقیق حاضر نشان داد که اکثر پژوهشگران سه 

شاپور، ي شهر اهواز، یعنی علوم پزشکی جنديمهم و عمده

گیت ي اجتماعی ریسرچشهید چمران و آزاد، در شبکه

حضور فعال دارند و آثار خود را با سایر محققان به اشتراك 

این پژوهش مشخص ساخت که پژوهشگران . گذارندمی

زان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، بیشترین می

گیت ي اجتماعی علمی ریسرچحضور و فعالیت را در شبکه

. اندداشته



  72                 حسینی و همکاران                                                                                                              

 13913944  بهاربهار  ،،11ي ي شمارهشماره  ،،  ششمششمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی   --ي علمی ي علمی فصلنامهفصلنامه

اثر  1900پژوهشگر عضو در این پایگاه،  2064 که يطور به

جی .امتیاز آر. اندگیت قرار دادهعلمی خود را در ریسرچ

و امتیاز اثرگذاري این  93/4854دانشگاه آزاد اهواز 

توجه پژوهشگران  این امر نشانگر. است 61/1715دانشگاه، 

هاي مورد بررسی به استفاده از ابزارهاي ارتباطی دانشگاه

هاي تحقیقاتی، علمی و نوین در جهت تعامالت و همکاري

البته این نکته قابل . آموزشی و علمی با سایر محققان است

جی فقط منحصر به میزان باالي .ذکر است که امتیاز آر

ایر کاربران دیگر توسط س ها آني انتشارات یا مشاهده

هاي متعدد محقق نظیر پرسش و بلکه میزان فعالیت. نیست

 يها مهارتپاسخ با سایر کاربران در این پایگاه، افزودن 

   ي شخصی و نظایري از این قبیل، تخصصی به صفحه

باید . جی محققان گردد.تواند موجب افزایش امتیاز آرمی

        ش، توجه داشت که در عصر جدید آموزش و پژوه

آکادمیا، : هاي اجتماعی علمی نظیرهاي شبکهگاهوب

 ي، نقش اساسی در آموزش و توسعهیمندل وگیت ریسرچ

ها، امکان ارتباط و تعامل این شبکه. پژوهش دارند

دهد تا اجازه می ها آنسازد و به پژوهشگران را فراهم می

ها به بروندادهاي پژوهشی خود را از طریق این شبکه

ها هستند کاربر، عضو این شبکه ها ونیلیم. اشتراك بگذارند

توانند از این طریق، نیازهاي اطالعاتی خود را می یراحت بهو 

پژوهشگران  یابی اطالعمسیر  بیترت نیا بهتأمین نمایند، 

محدود به  ها آندچار تحولی اساسی شده است و دیگر 

ورهاي ها یا موتهاي آموزشی و کتابخانهفضاهاي محیط

پژوهشگران باید بتوانند خود را با محیط . کاوش نیستند

هاي برگزاري کارگاه. اطالعاتی و فناوري جدید سازگار کنند

هاي اجتماعی علمی و چگونگی آموزشی آشنایی با شبکه

تواند در ارتقاي سطح علمی می ها آنگیري از بهره

پژوهشگران، اعضاي هیأت علمی و حتی دانشجویان 

هاي آموزشی شود دورهدر نهایت پیشنهاد می. باشد اثربخش

 منظور بهکوتاه مدتی براي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی 

هاي اجتماعی علمی و معرفی با انواع شبکه ها آنآشنایی 

 منظور بهها کارکردهاي آموزشی و پژوهشی این شبکه

همچنین . یابی این افراد، برگزار گرددهدایت مسیر اطالع

شود که در پژوهش دیگري، میزان حضور هاد میپیشن

هاي اجتماعی هاي اهواز در شبکهپژوهشگران دانشگاه

و آکادمیا بررسی و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه  مندلی

  . گردد

 

 

 

References 

Nazari, M, Batool,  Z 2013, A survey on 
academic social networks capabilities for 
application in research activities of Iranian 
medicince scholars, in Presented in The 
first National Congress on Library and 
Society, Kerman, I.R. 

Batool, Z  2013, Capabilities on Research 
Gate Social Network for Scholar, Science 
and Technology Discourse, Vol. 2, No.1, 
Pp.59-68. 

Davarpanah, M.R 2007, Scientific 
Communication: Information need and 
Information seeking behavior, Tehran, 
Dabizesh.  

Erfanmanesh, M.A, Asnafi, A.R, Arshadi, 
H in press, Iranian Universities and 
research institutions in Research Gate: 
Altmetrics study, Epistomolgy Quarterly.  

Nemati Anaraki, L,  NooshinFard, F 2014, 
Effective Organizational Factors in 
Knowledge Sharing from the Viewpoint of 
Faculty Members, Journal of Health 
Administration, Vol.17, No. 56, Pp.65-79. 

Madhusudhan, M 2012. Use of social 
networking sites by research scholars of the 
University of Delhi: A study, International 
Information & Library Review, Vol. 44, 
No. 2, Pp.100-113. 

Mohammadi, E, Thelwall, M 2014, 
Mendeley readership altmetrics for the 
social sciences and humanities: Research 
evaluation and knowledge flows, Journal of 
the American Society for Information 
Science & Technology, Available from: 
http://cba.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/ 
Ehsan Mendeley Altmetrics.pdf (Retrieved 
8 June 2014). 

Thelwall, M, Kousha, K, in press, 
ResearchGate:Disseminating,communicatin
g and measuring scholarship ? ,  Journal of 
the Association for Information Science and 
Technology,  Available at: http:// www.  cit. 
wlv. ac.uk/ ~cm1993/ papers/ esearchGate. 
pdf  (Retrieved 9 Jun 2014). 

http://cba.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/


 ...حضور پژوهشگران دانشگاه هاي علوم پزشکی و                                                                                     73

 13941394بهار بهار   ،،11ي ي شمارهشماره  ،،  ششمششمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی   --ي علمی ي علمی فصلنامهفصلنامه

Presence of Ahavz Universities (Medical Science, Azad and Governmental) 

Scholars Iranian Library and Information Science Scholars in Academic 

Social Network: Research Gate 

 
 

Amir Reza Asnafi1 

Maryam Salami2  
Mehdi Sayyah Baragard3  
Seyed Abedin Hosseini Ahangari4,* 
1: Faculty member, Information Science and Knowledge department   Shahid Beheshti 
University, Tehran, Iran. 
2: Faculty member, Information Science and Knowledge department, Payam E Noor 
University, Tehran, Iran.  
3:Faculty member, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.  
4: Faculty member of Abadan school of medical sciences, Abadan, Iran & PhD 

candidate of Information Science and Knowledge Department of Payam E Noor 

University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

 
 

  

  
  
  
  
  
  

                               
 
 
  

 
 

  

 

  

  

 

Email: hoseini.abed@google.com 

Abstract: Due to the importance of scientific collaboration and interaction, and using social 
networks, present research was conducted to investigate on the scholars participation ,at Ahvaz 
Universities including Medical Science, Azad and Governmental, in Research Gate seen as an 
academic social network. In current study, Scientometrics approach and Altmetrics method were 
used.  Findings indicated that most scholars of 3 main and important universities in Ahvaz named 
JundiShapur Ahvaz, Shahid Chamran Ahvaz and Azad werer active in Research Gate and shared 
their works with others scholars. This paper revealed that scholars of Ahvaz Azad University 
(Science and Research Unit) had the highest presence and action in the Research Gate. 
Accordingly, Scholars must adapt themselves with new technologies and information ground, 
moreover, establishing some workshops for scholarsand faculty members to make them familiar 
with academic social networks and to use them can increase their scientific status. 
 

Keywords: Academic social networks, Research Gate, JundiShapur,  Ahvaz University, Shahid 

Chamran, Ahvaz Azad University. 
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