
 رسانی دانشگاهی،  تحقیقات کتابداری و اطالع
 337-321، ص 1394، پاییز 3، شمارة 49 دورة

Academic Librarianship and 
Information Research 
Vol. 49, No. 3, Autumn 2015, pp. 321-337 
 

 

321 

 های اجتماعی یت پژوهشگران ایرانی در شبکهؤبررسی میزان ر

 (اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مطالعه: مورد)علمی 

 3، مریم نظری2،  نادر نقشینه*1حمیده اسدی
 10/7/94تاریخ پذیرش:       94/ 25/3تاریخ دریافت: 

 چکیده
هاد  ایا    پژوهشای   ا هاای عممای     های اجتماعی در عرصه شبکه از فراگیر ۀبا توجه به استفاد هدف:

 .ستها در ای  شبکه پژوهشگران ایرانی یتؤمیزان رپژوهش بررسی 
های مبتنای   سنجش –آلتمتریک  آنکاررفته در  هروش بپیمایشی و  ۀپژوهش حاضر از نوع مطالع: روش

پاژوهش انتااا     ۀعناوان جامعا   باه  ت عممی دانشگاه تهرانأاست. اعضای هی -اجتماعی های بر شبکه
 ۀجوی اسامی ای  پژوهشگران و اساتارا  مااا ت آنهاا  در نمایا    و های پژوهش با جست داده شدند و

ساایت یاو   اجتمااعی عممای    ۀشابک سه جوی ماا ت همان افراد در و استنادی اسکوپوس و نیز جست
افازار اکساو و    آماده باا اساتفاده از نار      دسات  هاای باه   داده دلی گردآوری شاد. نو م یک  بیبسونومی 

 .اس.پی.اس.اس. تحمیو شدند
هاای آااار    گاذاری  پژوهش نشان داد که همبستگی معنااداری میاان اساتنادها و نشاانه     های یافته ها: یافته

اجتمااعی منادلی    ۀبارای شابک  ترتیب میزان همبساتگی را    پژوهشگران ایرانی وجود دارد. ای  ارتباط به
نشاان   241/0اجتمااعی بیبساونومی    ۀو برای شبک 439/0اجتماعی سایت یو  یک  کۀ؛ برای شب801/0
درصد اطمینان  همبستگی معنااداری میاان    99لحاظ آماری و با  بهکه توان گفت  طور کمی می دهد. به می

پژوهش وجود دارد. ایا  همبساتگی بارای    در ای   مذکورهای آاار پژوهشگران  گذاری استنادها و نشانه
اجتمااعی ساایت یاو  یاک و بیبساونومی       ۀاجتماعی مندلی در با تری  سطح نسبت به دو شبک ۀشبک

 قرار دارد.
 .گذاری اجتماعی اجتماعی عممی  نشانه ۀشبکرؤیت  اجتماعی   ۀرسان آلتمتریک  تأایر عممی  :یکلیدهای  واژه
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 مقدمه
شداگیدر مدیعلمیباشمارشآثارواستنادهادرمتونعلمیاندااه 2یارؤیت1ثیرأطورسنتیتبه

رفتکدهکارمیطورمعمولبرا اشار بهآنچهبه(واصطالحتأثیربه2012ودیگران،3)بارایالن
هدا (.شمارشاسدتنادهابدهپایگدا 5،2003وپرایس4شود)ثلوالگیر میباشمارشاستنادانااه 

کننداواهمیدانآن داها اسدتناد راگدردآور مدیکتابشناختیمحاودومنحصراستکهداد 
ران،)بدارایدالنودیگداشار کرد7واسکوپوس6توانبهدوپایگا استناد م موباوساینسمی

(.9،2012وثلوالوگیوستینی8؛لی2012
ها بیشتر برا ارتباطواشاعۀباگسترشوبورا یافتنآثاروانتشاراتعلمیدرآن،را 

وجودآماووببهمنبعم میبرا سدنششمدااروواطالعداتتبدای شداپژوهشدروببه
ترتیبتعدااد اهپژوهشدگرانبده(.بهاین11،1390؛تلوال2012؛لیودیگران،10،2001)کرونین

ها کیفیارهیابیپژوهشوبدرج دتتکمید تحلید اسدتناد سدنتیتر یدبشناساییروش
(.2012شانا)لیودیگران،

ها اجتماعیاستآخرینوجایاترینمنابعیکهبرا ارهیابیپژوهششناساییشا ،رسانه
هدا ولزومروهآماساه اطالعاتپژوهشگراندرحدوه کهامروه باافزایشحشممتونعلمی

ویژ (.به2012خویش،تمای اینافرادبهاستفاد اهآن ابیشترشا است)لیودیگران،تخصصی
هدابدزر گذار ایدا اشتراوها اجتماعیوبهنس جایادانشمناانودانشگاهیانکهباشبکه

عنوانابدزاراسدتاناارد بدرا یاستگذارانیهستناکهاهشبکهبهانا،درحالتبای شانبهسشا 
(.اینافرادسعیدارنابااسدتفاد 13،2012وعبااهلل12برنا)یونگگذار دانشب ر میاشتراوبه

پذیرکننا)بارایالنوها اجتماعی،خودوآثارشانرابیشاهپیشرؤیتویژ شبکهاهشبکهوبه
شدودامداهمیندلی ضرورتارهیابیپژوهشگراندرایدنمحدیااحسداسمدی(.به2012دیگران،

ها اجتماعیباشمارشاستنادهاممکننیست؛هایاشبکهارهیابینویسناگانوآثارآن ادررسانه
14«آلتمترید »شدودکدهبدامف دومها سنششتأثیردیگر استفاد مدیبرا اینمنظوراهروش

هدا مبتندیبدرشدبکۀاجتمداعیبدرا تشزیدهوناوعبارتنااهخلقوبررسیسنشهشوشناختهمی
(.2012رسانیدانشوتخصص)بارایالنودیگران،تحلی وآگاهی

عندوانشداخصا بهطورفزاینا ها اجتماعیریشهداردوبهسنششآلتمتری کهدرشبکه
هداییدربدارچوگدونگیترکیدباسدت،ایدا ابتااییتدأثیروسدودمنا اسدتفاد وحمایدتشدا 

رسداکدهدرمیایسدهبدانظرمدیکناوبهها اجتماعیباابعادسنتیفعالیتعلمیپیشن ادمیرسانه
،15دهدا)ثلدوال،هوسدتینشمارشاستناد،شک متفداوتیاهرؤیدتوتدأثیرپژوهشدیراارایدهمدی



 ...  های اجتماعی یت پژوهشگران ایرانی در شبکهؤبررسی میزان ر

 

323 

و19،گدابزاس18(.دراینهمیندهتدورس2012دیگران،؛بارایالنو17،2013،سوجیموتو16الریویر
(آلتمتری رامکم تحلی استناد سنتیونیزانعکاسیاهمیزانپذیرشمیاالت2013)20جیمنز

انا.درجامعۀعلمیدانسته
کنداکدهدرهایدااشدکالتدأثیر راپیگیدر مدیتواناییبالیوچآلتمتری ایناستکهروش

گیدر تدأثیرهدا جایدا بدرا اندااه دنبالآنروششوناوبهناد منعکسنمیها استپیشینه
هدا سدنتیبدرا ارهیدابیکناکهشایامکم ونهجدایگزینشداخصنویسناگانوآثارارایهمی

بنابراینضرور استکهبهبررسیآلتمتری دربرابر.(2012پژوهشباشا)بارایالنودیگران،
عنواناستاناارد طالییبرا سنششتأثیرپژوهشی؛هماهلحاظنظروهمکهبهشمارشاستناد)

سدنشانوندین(.علدم23،2012وهمینگر22،پیووار21عم درنظرگرفتهشا است(بپرداهیم)پریم
کننداکدهنمایدۀهدا موضدوعیاسدتفاد مدیهاییرابرا بررسیارهیابیپژوهشدرحوه سنشه

نششتأثیر،جامعیاکافینیست.آن دادرتحیییداتمتعداد ارهشمندابعوبدیواستناد برا س
(2010انا)کوشا،ثلدوالورضدایی،ها برخاگوناگونرابرا سنششتأثیربررسیکرد پایگا 

ووبرادارا اطالعدات ندیانادار میانمنابعوبیو یروبییافتهواهلحاظآمار رابطۀمعنا
(.2012انا)لیودیگران،شتأثیرعلمیمعرفیکرد برا سنش
اهجملدۀمندابعم دمبدرا 26ومندالی25وسدایتیدوالید 24ها اجتماعیبیبسدونومیشبکه

و27آلتمتری وشام دوابزاربالیو برا ارهیابیپژوهشهستنا:ابزارها مایریتارجاعبرخا
(.2012گذار اجتماعی)لیودیگران،نشانهیعنی28ها اجتماعیسایرابزارها رسانه

وجدودآمداوامدروه بده2004 گدذار درسدالسایتیوالی باهافارایۀخداماتنشدانه
شود)رهروهوستین،عنوانسیستمرایگانیبرا مایریتویافتنارجاعاتعلمیهمشناختهمیبه

عنددوانسیسددتمرایگددانیبددرا هبدد2006(.بیبسددونومیدرسددال2013؛سددایتیددوالیدد ،2010
؛رهدرو2013؛بیبسدونومی،1387هادردسترسعمومقرارگرفت)گذار منابعونشانهاشتراوبه

وجودآمابه2008(.منالیجایاترینشبکۀاجتماعیدانشگاهیاستکهدرسال2010هوستین،
(.2013الی،؛من2012ها کاربرمحوراستفاد شا)لیودیگران،وبرا سنشش
دهناکهبااستفاد اهدوابزارندامبرد ،مندابعوهابهکاربرانوپژوهشگراناجاه میاینشبکه

هدا انتخدابیخدودبدهگدذار کننداوبداکلیداوا  گذار وبروسدبمتونخودراذخیر ،نشانه
اشتراوبگذارنا)بارایالنوتوصیفآن ابپرداهناودرن ایتایناطالعاتراباسایرکاربرانبه

(.2010؛رهروهوستین،29،2011؛هوستینوسایبنلیست2012دیگران،
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 بیان مسئله
دهاکهوبشام اطالعاتمناسبیبرا بررسیوضعیتپژوهشدگران،خاصدهتحیییاتنشانمی

ها وفای (،وراکهپژوهشگراناهطریقپر2010درحوهچعلوماجتماعیاست)کوشاودیگران،
گذارناتاخودآثار،رد اهخودبرجا میها ها اجتماعی،صفحاتخانگییاف رستشبکه

هدا ها،شدبکه(.اهمیاناینمحم 2012کننا)بارایالنودیگران،پذیروآثارشانرابیشتررؤیت
امتاینترنتدیتبدای تدرینخدوبهپراسدتفاد انااجتماعی،روهبهروهمحبوبیتبیشتر پیااکرد 

هدا،تصدویرروبررسیحضورپژوهشگرانوآثارشاندراینشبکه(.اهاین1391انا)نگ بان،شا 
تر اهوضعیتآن ادرجامعۀعلمیارایهخواهاکرد.کام 
هدا ترتیبمسئلۀاصلیپژوهشحاضربررسیمیزانرؤیتپژوهشگرانایرانیدرشبکهاینبه

میایسۀآنباپایگا استناد اسکوپوساست.اجتماعیعلمیو

 های پژوهش پرسش
پرسشاصلیپژوهشاینخواهابودکه:

ها اجتماعیعلمیویاراست؟.میزانرؤیتپژوهشگرانایرانیدرشبکه1
اصلیاینپژوهشبایابرداشدتهشدودوهاییهستناکهبرا پاسخبهپرسشسؤاالتهیرگام
آن اپاسخداد خواهاشا:درپژوهشحاضربه

هدا اجتمداعیعلمدیحضدور.ونادرصااهاعضا هیأتعلمیدانشگا ت دراندرشدبکه2
دارنا؟
ها اجتماعیموردبررسی،وهتعااداهآثارپژوهشگرانایرانیراتحدت.هرکااماهشبکه3

پوسدارد؟پوششدارناواینمیزانوهتفاوتیبامیزانپوششنمایۀاستناد اسکو
ها آثارپژوهشگرانیایراندی،همبسدتگیمعندادار وجدودگذار .آیامیاناستنادهاونشانه4
دارد؟

 پیشینۀ پژوهش
(اهدومنظدر1392تحیییاتپیشینومرتباباپژوهشحاضربراساسالگدو پیشدن اد نظدر )

(.1شونا)نمودارشناختیتحلی وارایهمیموضوعیوروش
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 یل پیشینه از منظر موضوعی. تحل1
ها اجتمداعیانشدامگرفتدهاسدت.اهمیدانآن داآنچدهراکدهبداتحیییاتبسیار درهمینۀشبکه

بنا کرد:تواندردوگرو کلیدستهموضوعاینپژوهشمرتبااست،می
ها اجتماعیرابرا سنششمیزانتأثیرپژوهشگرانهاییهستناکهشبکهگرو اول،پژوهش

و30؛ووندگ2012؛بداریلنودیگدران،2013اندا)ثلدوالودیگدران،کداربدرد وآثارپژوهشیبه
(.2003؛ثلوالوپرایس،2012؛ثلوال،2012؛پریمودیگران،31،2012پارو

ها اجتماعیرابرا کسبشواهابیشتر بدرا تأییداگرو دوم،تحیییاتیهستناکهشبکه
؛هوسدتینو2012انا)لیودیگدران،ادرارهیابیعلمیوپژوهشیبررسیکرد هاعتباراینشبکه
(.2010؛کوشاودیگران،2010؛هوستینودیگران،2011سایبنلیست،

شود:شاخصهرگرو معرفیودستاوردها آن اارایهمیها درادامه،پژوهش
(درپژوهشددیبددهمیایسددۀآلتمتریدد واسددتنادپرداختنددا.آنددان2013وهمکددارانش)32ثلددوال

ها اجتماعیودربرابراسدتنادها عنوانشاخصتأثیروسودمنا میالهدرشبکهآلتمتری رابه
عنوانشاخصاستناد تأثیردرنظرگرفتناودرادامهتعااد اهمیداالتپایگدا وباوساینسبه

رادروباوساینسویاهد شبکۀاجتماعیدیگرمیایسهکردنا.اهلحاظآمدار رابطدۀ33ماپاب
معنادار میانآلتمتری واستنادیافتشا.

هدا شداخص»المللدیکنناگاندرکنفرانسبین(رؤیتشرکت2012وهمکارانش)34باریلن
ماعیبررسیکردنا.آن ابرا اینها اجترادرشبکه36درالیان2010درسال35«علموفناور 
کننا ت یهومیاالتآن ارادرنمایۀاسدتناد اسدکوپوسنفر اهافرادشرکت 57ا منظورنمونه

عنواننسخۀسنتیبرا سنششرؤیتوتأثیربررسیکردنا.سپسنتایجآنرابانتایجحاص اهبه
سدایتیدوالید میایسدهکردندا.نتدایجهدا اجتمداعیمندالیوبررسیهمانمیاالتدرشدبکه

هدا آما ارتباطمعنادار رامیانتعااددفعاترؤیتپژوهشگرانموردبررسیدرشدبکهدستبه
دهنا.شاچآناندرنمایۀاستناد نشانمیاجتماعیوتعااداستنادها کسب

رابررسدیهدا اجتمداعیبدرا سدنششتدأثیرعلمدی(اعتبارشدبکه2012وهمکارانش)37لی
و38ا اهمیداالتمنتشرشدا دردومشلدۀنیچدرمنظورآن اتعاادخوانناگاننموندهکردنا.بهاین

رادردوشدبکۀاجتمداعیمندالیوسدایتیدوالید یافتنداوبداتعدااد2007درسدال39ساینس
دارابطدۀمعنداشاچهمانمیاالتدروباوساینسمیایسهکردنا.نتایجآمدار اهراستنادها ثبت

میانتعاادخوانناگانوتعااداستنادهاحکایتداشت.
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ها اجتمداعی(درپژوهشیبهبررسیرؤیتمشالتدرشبکه2010وهمکارانش)40هوستین
منتشدرشدا بودندا،2008تدا2004ها مشلۀبرترحوهچفیزی راکهبینسال 45پرداختنا.آن ا

جووتعدااداسدتنادها آن دارااسدتخرا ونمایۀاستناد علومجستانتخابومیاالتآن ارادر
گذار اهدوشبکۀاجتماعیسایتیوالی وبیبسونومیها نشانهکردنا.آن ابرا باهیابیداد 

عندوانشداخصج دانیتدوانبدههارامیگذار ب ر گرفتنا.نتایجاینپژوهشنشاندادکهنشانه
هدا اسدتناد بدرا عنوانشداخصمکملدیدرکندارشداخصواهآن ابهمطالعۀمااروشناخت
پژوهشیاستفاد کرد.-ارهیابیتأثیرعلمی
ا هدرسابیشترتحیییاتداخلیدرحوهچشدبکهنظرمیگرفته،بهها صورتبراساسبررسی

رواجتماعیعمومیاسدتتداعلمدیودانشدگاهی.ایدنبررسدیبدهمبداحایودونکدارکرد)بشدی
(و1391(،قابلیدت)حریدر وعنبدر ،1391(،تولیامحتدوا)رسدولیومدراد ،1389افراسیابی،

پرداهد.ها اجتماعیمیشبکه

 شناختی . تحلیل پیشینه از منظر روش2
شناسدیواحدا ؛یعندیآلتمترید هدااهروشتیریبتمدامایدنپدژوهششناختیبهاهمنظرروش
هدا،بدرا سدنششاندا.ایدنپدژوهشآنراباشاخصاسدتناد سدنشیا اناوارتباطاستفاد کرد 

انا.امداها اجتماعیما سایتیوالی ،منالی،بیبسونومیو...استفاد کرد آلتمتری اهشبکه
41هدا اسدتناد گونداگونماد نمایدۀاسدتناد علدومهدا اسدتناد اهپایگدا برا استخرا داد 
(،وباوساینس)لیودیگدران،2012(،اسکوپوس)باریلنودیگران،2010)هوستینودیگران،

)وونگو42(ونمایۀاستناد علوماجتماعی2013؛ثلوالودیگران،2012؛پریمودیگران،2012
انا.(ب ر برد 2012پارو،

 جامعۀ آماری و روش پژوهش
ت رانرابررسیکنیمکهنامشداندردراینپژوهشدرنظرداریمکهاعضا هیأتعلمیدانشگا 

(آما است.بهاینمنظورف رستیاهاینافرادت یدهشدا.البتدهندامwww.ut.ac.irوبگا دانشگا )
هدا وقفدیمانندادانشدکاچفندیفدومنودانشدکاچفندیکاسدپینواعضا هیأتعلمیدانشکا 

هدا پدولی(ههمرا است)دانشکا هاییکهجذبدانششودرآن اصرفاًباپرداختش ریپردیس
کیش،ارسوالبره،اهاینف رستحذفشا.ها برا ماالپردیس
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 . نقشۀ پژوهش حاضر1 نمودار

دلی تعاادهیادافرادوسختیناشیاهبررسیک افدرادجامعدۀمدوردپدژوهش،گروهدیاهبه
در43«گرحشدمنموندهمحاسبه»منظوراهعنواننمونهانتخابشانا.بهاینشک تصادفیبهافرادبه

افزارهدا ا اهندرماستفاد شا.نظامپیمایشمشموعده45«نظامپژوهشخالق»یا44«نظامپیمایش»
ترتیدبتاکنوندراینحوه فعالاست.بهاین1982هاستکهاهسالپیمایشیبرا انواعپژوهش

نفدر5،309درصداوضدریبخطدا 95اننفر اینپژوهش،بداسدطااطمیند1566برا جامعۀ
عنواننمونهانتخابشانا.به

پذیر بهجامعۀپژوهشراحمایتکنداواعضدا شا قابلیتتعمیمبرا آنکهنمونۀانتخاب
گیدر ها آموهشدیدرآنگنشاندا شدود،اهنموندهها تحصیلیوگرو هیأتعلمیهمۀرشته

.بهاینمنظورابتاااسامیاعضا هیأتعلمیدانشگا ت رانبدرا نسبیاستفاد شاتصادفیطبیه
-شددا اهپایگدا اسددکوپوساسدتخرا –مبندا رشدتۀتحصددیلیآن دا،درو ددارگدرو موضددوعی

 پیشینه

 از منظر موضوعی

استفاده از شبکه ها برای  
سنجش میزان تأثیر 

 پژوهش و پژوهشگران  

 2013ثلوال و دیگران، 

 2012باریلن و دیگران، 

 ....و 

بررسی اعتبار شبکه ها 
برای ارزیابیهای علمی و  

 پژوهشی

 2012لی و دیگران، 

هوستین و سایبنلیست،  
2011 

 ....و 

 آلتمتریک از منظر روش شناختی

آلتمتریک و نمایۀ استنادی  
 علوم

 2010هوستین و دیگران، 

 2012باریلن و دیگران،  آلتمتریک و اسکوپوس

 آلتمتریک و وب آو ساینس
 2012لی و دیگران، 

 2012پریم و دیگران، 
 2013ثلوال و دیگران، 

آلتمتریک و نمایۀ استنادی  
 علوم اجتماعی

 2012چانگ و پارک، 
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وعلدوم48،علومفیزیکی47،علومب ااشت46هاعبارتنااه:علومهیستیبنا شانا.اینگرو دسته
.49اجتماعیوانسانی
ا نسبیدرگیر تصادفیطبیه،باروشنمونه«نظامپیمایش»وسیلۀینتعاادنمونهبهپساهتعی

هرگرو ،تعاادنمونهبهنسبتتعاادک جامعهدرهرگرو انتخابشا.درادامه،توهیعوتوهیع
هاآما است.درصا جامعهونمونۀپژوهشدرهری اهگرو 

دیدا 1ها موضوعی،درجداولنمونهدرهری اهگرو محاسباتدقیقبرا تعیینتوهیع
 شود.می



 

 های موضوعی توزیع درصدی جامعه و نمونۀ پژوهش برای هر یک از گروه .2نمودار 

. تعیین تعداد اعضای نمونه بر مبنای تعداد اعضای جامعه1جدول   

نسبت تعداد گروه 
 به تعداد نمونه

درصد نسبت 
تعداد گروه به 

 نهتعداد نمو

درصد نسبت تعداد 
گروه به تعداد 

 جامعه

نسبت تعداد 
گروه به تعداد 

 جامعه

تعداد 
 جامعه

 ها گروه

 علومهیستی306 1566/306 54/19=%20% 20*309% 8/61=62

 علومب ااشت122 1566/122 79/7=%8% 8*309% 72/24=25

 علومفیزیکی426 1566/426 20/27=%27% 27*309% 43/83=83

139=05/139 309%*45 %45%=46/45 1566/712 712
علوم

اجتماعیو
 انسانی

جمع1566 309

20% 

8% 

27% 

45% 

 علوم زیستی

 علوم بهداشت

 علوم فیزیکی

 علوم اجتماعی و انسانی
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تفکید وبداگیر تصادفیبرا هرگدرو بدهپساهتعیینتعاادنمونهبرا هرگرو ،نمونه
گیدر ،درهدرگدرو تعدااد نموندۀافزاراکس انشامگرفدت.پدساهپایداننموندهاستفاد اهنرم

گیر تکرارشاتاحشدمنموندۀهاحافونمونهتکرار یافتشاکهاینتعااداهف رستنمونه
 دستآیا.موردنظربه

منظوراسدتخرا عنداوینمیداالتوتعدااداسدتنادها هدرید اهمیداالتپژوهشدگران،اهبه
هدا وداد اسدتفاد شدا50پایگدا اطالعداتیپیوسدتۀاسدکوپوسانتشداراتالزویدر2013ویرایش
طدورتصدادفیاهو دارگدرو ونفراهاعضا هیأتعلمدیدانشدگا ت دران)کدهبده309استناد 

ترتیبهیرعم شا:هابهدستآما.برا گردآور اینداد عنواننمونهانتخابشا بودنا(بهبه
اسدکوپوس،ندامجو نویسناچنمایۀاستناد وجو،درقسمتجستودرمرحلۀآ اهینجست

عندوانسداهمانمتبدوعواردنامدانشگا ت رانبه51هرنویسنا ثبتودرقسمتوابستگیساهمانی،
شا.

جو،بهاطالعاتهری اهافرادنمونهدسترسیحاص شاوایناطالعاتکدهوپساهجست
اید اکسد ذخیدر شام تعاادمیاالت،عناوینمیاالتوتعااداستناداتبود،جااگانهدرید ف

 شانا.

،کنارگذاشتهشدانا52ا اهآن ادرپایگا استناد اسکوپوسنمایهنشا بودافراد کهمیاله
جدووووبییۀاسامیدرسهشبکۀاجتماعیعلمدیبیبسدونومی،سدایتیدوالید ومندالیجسدت

گذار مربوطبههرفرداستخرا شا.اطالعاتنشانه
صدورتگذار مربوطبهپژوهشگرانجامعۀنمونه،اههرسهشبکهبدهنهها نشااستخرا داد 

جدو،عندوانمیداالتهدرعضدوودستیانشامگرفتومراح هیرطیشا.ابتاادرقسمتجسدت
جو،ونانچهمیالۀوهیأتعلمیکهاهاسکوپوساستخرا شا بود،ثبتشا.پساهاعمالجست

شودکهثبتوذخیر شا باشا،صفحۀدیگر گشود میها موردنظرجوشا درشبکهوجست
هدا گدذار تدوانتعداادنشدانهدها.دراینصفحهمدیاطالعاتمربوطبهآنمیالهرانمایشمی

دریافتیهرمیالهراهممشاها کرد.
شد ریور27(تدا2013آگوسدت28)1392شد ریور6جوهدادرفاصدلۀهمدانیوتمامیجست

جو اسامی،تندوعنگدارشآن دادروعالو برا جست(انشامگرفت.به2013سپتامبر18)1392
نظرگرفتهشاودرمواردمشابهبرا حصولاطمینان،اطالعداتسداهمانیوپروفاید آن داکنتدرل

شانا.
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 های پژوهش یافته
رشداندریکیاهابعادبررسیرؤیتپژوهشگرانونویسناگانمبتنیبدرحضورشدانوپوشدشآثا

ها استناد واجتماعیاست.پژوهشحاضرقصاداردمیزانرؤیتپژوهشگرانایراندیراپایگا 
ها اجتماعیبررسیکناوآنرادربرابرپایگا استناد بسنشا.بدهایدنمنظدورتمدامیدرشبکه

نفر،ندام309نجوشا.اهمیانایواسامیکهدرنمونهقرارگرفتهبودنا،ابتاادراسکوپوسجست
درصدا)بدیشاهنیمدیاهایدنافدراد(در36/54نفردراسکوپوسنمایهشا بدود.ایدنیعندی168

اسکوپوسحضورداشتنا.
نفر کده168ها اجتماعیبایانامبرا آگاهیاهمیزانحضورپژوهشگرانایرانیدرشبکه

بیبسونومی،سایتیوالی ومنالیها اجتماعیدستکمی اثردراسکوپوسداشتنا،درشبکه
2هدادرجداولهابهتفکی گدرو جوواینجستدادنشا.نتایجحاص اهانشامجومیوجست

آما است.

 . حضور پژوهشگران در اسکوپوس2 جدول

تعداد نمونۀ 
شده در  یافت

 مندلی

تعداد نمونۀ 
شده در  یافت

سایت یو 
 الیک

تعداد نمونۀ 
شده در  یافت

 بیبسونومی

درصد نمونۀ 
شده در  یافت

 اسکوپوس

تعداد نمونۀ 
شده در  یافت

 اسکوپوس

تعداد 
 نمونه

حوزة 
 موضوعی

علومهیستی87/835262=38165%84
علومب ااشت00/882225=1780%88
علومفیزیکی74/867283=634224%87

1334%16=82/1522139
علوماجتماعی
وانسانی

131 

%(78=97/77)
69 

%(41=07/41)
33 

%(20=62/19)
مشموع36/54168309=%54

 

درصا،بیشدترینحضدوررادر97/77دهاکهپژوهشگرانباها جاولمذکورنشانمیداد 
درصابهبیبسونومیمربوطاست.62/19اناوکمترینحضوربامنالیداشته

ها اجتماعی،عناوینمیداالتهدرید فرددرشبکهگیر میزانپوششآثارهربرا انااه 
جوشا.وتفکی درسهشبکۀاجتماعیمزبورجستکهاهاسکوپوساستخرا شا بود،به
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هدابدرا تشزیدهوگدذار آما اعماهتعاادمیاالت،استنادهاونشدانهدستها بهتمامیداد 
مفص بودنایدنجداول،تن دابدهذکدرجمدعدلی تشمیعودر شا.به3تحلی ن اییدرجاول

ها حاص اهآندرادامهذکرخواهاشا.هابسنا شا،امایافتهداد 

. آلتمتریک در سطح نویسنده3 جدول  

نام و  اسکوپوس بیبسونومی
خانوادگی نام  مدارک استناد نرخ مدارک پوشش نشانه نرخ 

98/0  187 36/5%  190 46/5  ک آثار 3541 19366 

 
نام و  سایت یو الیک مندلی

خانوادگی نام  مدارک پوشش نشانه نرخ مدارک پوشش نشانه نرخ 
37/4  4497 80/26%  949 90/0  155 82/4%  ک آثار 171 



میالهپرتولیاترینپژوهشگردر122با«ههراامامجمعه»ها اینجاولمشخصکردکهداد 
«فریداقدادر »اثدرو15با«حمیاپزش »اثر،21با«مسعوداساپور»پایگا استناد اسکوپوسو

ترتیبپرتولیاترینپژوهشگراندربیبسونومی،سایتیوالی ومنالیهستنا.اثر،به43با
اسدتناد،اثرگدذارترینپژوهشدگردر2366بادریافدت«م ا ادیب»همچنینمشخصشاکه

گذار ونشانه26با«مسعوداساپور»ذار ،گنشانه22با«رامتینخسرو »اسکوپوسبود استو
ترتیبدربیبسونومی،سایتیوالید ومندالیهارابهگذار ،اولینرتبهنشانه342با«ال هال ی»

انا.کسبکرد 
اثدر3541هدا اجتمداعیعلمدیاهآما اهبررسیمیزانپوشششدبکهدستنتایجبه4جاول

ها.دپژوهشگرانایرانیرانشانمی

های اجتماعی . خالصۀ پوشش اسکوپوس و شبکه4 جدول  

متوسط)نرخ( تعداد 
 رخدادهای غیرصفر

تعداد رخدادهای 
 غیرصفر

کل رخدادها )استناد 
 گذاری( و نشانه

تعداد مدارک 
 شده نمایه

 نام پایگاه

اسکوپوس%193663541(58.82)9.292083
بیبسونومی%187190(5.30)0.99188
سایتیوالی %155171(2.76)1.5898
منالی%4497949(23.66)5.36838
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66/23)838آمدا ،میدزانپوشدشمربدوطبدهمندالیبدادسدتها بدهدراینجاولبراساسداد 
ترتیدببدهها بعا بدهانا،ب تربود است.رتبهگذار کسبکرد درصا(میالهکهدستکمی نشانه

درصا(میالهاختصاصیافتهاست.76/2)98درصا(میالهوسایتیوالی با30/5)188بیبسونومیبا
کنندا،متوسداهدا اجتمداعیرامدنعکسمدیایندرصاهاعالو برآنکهمیزانپوششمیداالتشدبکه

آما ،درمنالیهر4دهنا.ونانکهدرجاولشا راهمنشانمیگذار ها هرمیالۀنشانهگذار نشانه
گذار شدا اسدت.درمیایسدۀبداآن،هدرمیالدۀنفرنشانه5طورمتوساتوساشا بهگذار یالۀنشانهم

نفر1شا دربیبسونومیتوساگذار نفروهرمیالۀنشانه2شا درسایتیوالی توساگذار نشانه
بیشدتر رانسدبتبدهگذار شا است.نکتۀشایانتوجهآنکهاگرودهبیبسدونومیتعداادمیداالتنشانه

وسیلۀسدایتیدوالید شا بهها کسبگذار سایتیوالی تحتپوششقرارداد ،متوسانشانه
وسیلۀبیبسونومیاست.شا بهها کسبگذار بیشتراهمتوسانشانه

درصداآثدارشدر100بداپوشدش«فرشدادالهدوتی»شدودکدهمشدخصمدی3بانگاهیبهجداول
،«محمامراد شد رباب »درصاآثارشدرسایتیوالی ،50باپوشش«یمرضاییانمر»بیبسونومی؛

درصاآثارشداندرمندالی؛100باپوشش«فرشادالهوتی»و«اسااهللکریمان»،«احمافاطمیاردستانی»
انا.ها اجتماعیاهآثارپژوهشگرانقرارگرفتهدررتبۀاولمیزانپوشششبکه

هایداانینظر پژوهشذکرشا،قابلیتبالیوچآلتمتری اینستکهروشطورکهدرمبهمان
کنا.اینتأثیراحتماالًبداشود؛پیگیر میها استناد منعکسنمیاشکالتأثیر راکهدرپیشینه

(.ونانکدهایدنمطلدب2012تأثیراستناد مرتبااست،امایکسداننیسدت)بدارایدالنودیگدران،
همیندلی درادامۀهامنعکسشود،بهگذار ادرهمبستگیمیاناستنادهاونشانهصحیاباشا،بای

شود.اینپژوهش،همبستگیمزبوربررسیمی
بیشتراهآناسدتکدهبتدواناهآهمدون53هامشخصشاکهمیزانوولگیپساهبررسیداد 

آنیعندیآهمدونهمبسدتگیهمیندلی نمونۀ یرپارامترید استفاد کرد،به54همبستگیپیرسون
انتخابشا.55اسپیرمن

 ها گذاری همبستگی اسپیرمن میان استنادها و نشانه . 5 جدول

  اسکوپوس بیبسونومی سایت یو الیک مندلی
اسکوپوس241/0000/1**439/0**801/0**
بیبسونومی241/0**380/0000/1**350/0**
الی سایتیو439/0**380/0**433/0000/1**

منالی801/0**350/0**433/0**000/1
داراستامعن01/0**همبستگیدرسطا
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 ها گذاری . همبستگی میان استنادها و نشانه3نمودار 

واسدکوپوسدار میداناسدتنادها امعندهمبسدتگی،دهدانشدانمدی5طورکدهجداولهمان
امدا،وجدوددارد(درصدا1)01/0بیبسونومی،سایتیوالی ومنالیدرسطاها گذار نشانه

اینهمبستگیبدرا نامبرد متفاوتاست.ها میزانهمبستگیمیاناسکوپوسوهری اهشبکه
.محاسبهشا اسدت241/0وبرا بیبسونومی439/0؛برا یوالی 801/0اجتماعیمنالیۀشبک
ارتبداطمیدان،هدا مندالیبسدیارقدو گدذار نشدانهارتباطمیاناسدتنادهاومیادیر،ایناساسبر

اسددتنادهاوارتبدداطمیدداننسددبتضددعیفوبددههددا سددایتیددوالیدد گددذار اسددتنادهاونشددانه
د.شوگزارشمیها بیبسونومیبسیارضعیفگذار نشانه

هدا آثدارپژوهشدگرانگذار نشانهمنظورنمایشمیزانهمبستگیمیاناستنادهاوبه1نمودار
ایرانیترسیمشا است.پراکناگینیاطایننمودارهامیزانهمبستگیمیاناستنادها اسدکوپوس

.دهاخوبینشانمیها اجتماعینامبرد رابهها شبکهگذار ونشانه

 گیری بحث و نتیجه
باشا،پذیرقطعیوجامعیکهتعمیمبود،نتایجمحاودخاصۀاهآنشاکهاینپژوهشبهی نمون

ها اجتماعیعنواناولینگامدربررسیشبکهها م مومفیااینپژوهشبهامایافته،کسبنشا
پژوهشگراندراختیداررؤیتبررسیمیزانهمینۀعلمی،شواهاخوبیبرا استفاد اهاینمنابعدر

گذاشت.
میدزانحضدورپژوهشدگرانمدوردکدهار نشداندادتحلی آمدوآما اهتشزیهدستهنتایجب

کهحاودنیمدیاهاینمعنهادرصااست.ب50مطالعهدرپایگا استناد اسکوپوساناکیبیشاه
ۀمیدانسدهشدبکۀشا دراسکوپوسدارندا.همچندیندرمیایسدی اثرنمایهدستکمپژوهشگران

حاضرنشداندادکدهمندالینسدبتبدهدواجتماعیبیبسونومی،سایتیوالی ومنالی،پژوهش
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ترودرنتیشهمیزانحضورپژوهشگرانایرانیدرآنبیشتراست.شا اجتماعیدیگرشناختهۀشبک
.ایدننتدایجهمچندیناخدتالفقراردارنابعا ها رتبهترتیبدرسایتیوالی وبیبسونومیبه

ها اجتماعیذکرشا دررابطهبداپوشدشآثدارپژوهشدگرانایراندیا میانشبکهمالحظهشایان
50کمتدراهذکوراجتمداعیمدۀ،پوشدشهدرسدهشدبکدادهنتایجپژوهشنشدانکارایهکرد.ونان
بیشدتراهدودرصدا66/23امااهمیدانآن دامندالیبدا؛رسانظرنمیومناسببهاستدرصابود 

میاالتپژوهشگرانایرانیراتحتپوششقرارداد اسدتوبیبسدونومیبدا،اعیدیگراجتمۀشبک
نسدبتانداوها بعا قرارگرفتدهترتیبدررتبهبهدرصا76/2وسایتیوالی بادرصا30/5

شا دربررسیهمبستگیعالو ،براساسمیاارپیمحاسبهبهپوششبسیارکمتر دارنا.بهمنالی
 بدرا  جدامعی منطیدیو تدوانوندینعندوانکدردکدهنتدایجمدی،هداگدذار تنادهاونشانهمیاناس

 امدابدرا اسدت، آمدا  دسدتهب منالی ها گذار نشانه میاب تعااد در استنادها تعااد جایگزینی

 الی وبیبسونومیایننتایج یو سایت ها گذار نشانه تعااد میاب  در تعااداستنادها جایگزینی

.ارسنمینظرهب جامعومنطیی
سدنشیهدا علدمهدادرپدژوهشباتوجهبهنوبدودنایدنروشکهتوانگفتترتیبمیینهاب

رؤیدتا برا سنششمیدزانکشوروکاربرد بودنآن ادراینهمینه،اینپژوهشالگو اولیه
نتدایجایدنپدژوهشهمچندینها اجتماعیعلمیارایهخواهداکدرد.پژوهشگرانایرانیدرشبکه

هدا جدایگزینبدرا اسدتفاد اهمندابعوبدیدرکندارمندابعاسدتناد راگسدترشاستفاد اهروش
دها.می

سساتپژوهشیومراکزتحیییاتیؤها،مبااستفاد اهنتایجاینپژوهش،وهارتعلوم،دانشگا 
ویددژ بدده)علمددیوحتددیدانشددشویانهیددأتاهمیددتحضددوروعضددویتپژوهشددگران،اعضددا اه

عنوانمالکدیبدرا آنرابهشایاشوناومیآگا هادراینشبکه(دانششویانتحصیالتتکمیلی
.کارببرنابهپژوهشیپژوهشگرانودانشگاهیاندرسیاستگذار علم-ارهیابیعلمی

 پیشنهادها
 عبارتنااه:،دکرتوانمطرحکهباتوجهبهنتایجپژوهشحاضرمیهاییپیشن اد
  هدا اجتمداعیمنظورمعرفدیوآمدوهشاسدتفاد اهشدبکهها آموهشیبهبرگزار کارگا

 .ا علمیوارتیا سوادرایانه
 ها اجتماعیعلمیبرا ارهیابیپژوهشگراناستفاد اهشبکه. 
 هباناجتماعیبرا ذخیر واشتراومیاالتفارسیۀطراحیمالیای شبک.
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