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بررسی شبکه های اجتماعی علمیی بیه عنیاا ابیراری
جایگرین یا مکمّل در ارزیابی پژوهشگرا ایرانی
چکیده
هدف :از آنجاکه شبکههای اجتماعی علمی همانند پایگاههای استنادی امکاا ررسسای ماا ا
استفاده از یک منبع یا اثر سا فراهم میکنند ،هدف این پژوهش ررسسی شبکههای اجتماعی علمی
رهعنوا یکی از ار اسهای اسزیاری پژوهشگرا است.

 .3استادیار دانشکده علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران

واژگا کلیدی :اسزیاری پاژوهش ،تایثار علمای ،آلتمتاریک  ،نشاانهگاااسی اجتمااعی ،سساان
اجتماعی ،شبک اجتماعی.

 .2استادیار دانشکده علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران

نتیجهگیری :نتایج نشا داد که مندلی میتواند ره عنوا ار اس جایگ ین یا مکمل ررای اسزیااری
دانشمندا استفاده شود.

مریم نظری
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)Email: asadi1366@gmail.com

یافتهها :رراساس نتایج رهدستآمده ،مندلی را ما ا همرستگی  ۰/۱۰۶رهعنوا ارا اس جاایگ ین
یا مکمل دس اسزیاری پژوهشگرا  ،مناسب شناخته شد .سایت یو الیک و رابسونومی رهترتااب راا
همرستگی  ۰/۹۹۳و  ۰/۱۹۶دس جایگاه دوم و سوم قراس داسند .ردینترتاب وزاست علاوم و مراکا
آموزب عالی و مؤسسات پژوهشی عالوهرر اینکه از وضعات پژوهشگرا آگاه میشوند ،شااخ
و ار اسهای نوینی ررای اسزیاری پژوهشگرا کسب مینمایند.

نادر نقشینه
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 .*7دانشجوی کارشناسی ارشد علمسنجی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول:

روششناسی :پژوهش حاضر از نوع مطالعا پامایشای و سوب راهکااس سفتاه دس آ آلتمتریاک
(سنجشهای مبتنی رر شبکههای اجتماعی) است .جامع موسد مطالعه دس این پاژوهش ،اعااای
هائتعلمی دانشگاه تهرا شامل  ۶۶۱۱نفر هستند که از ماا آناا  ۹۰۳نفار راا نموناهگااری
تصادفی طبقه ای نسبی ،ررای ررسسی انتخاب گردیدند .دادههای پژوهش را جستوجوی اساامی
این پژوهشگرا و استخراج مقاالت آ ها ،دس نمای استنادی اسکوپوس و ساس جساتوجاوی
مقاالت هما افراد دس سه شبک اجتماعی علمی سایت یو الیک و رابسونومی و مندلی گردآوسی
شد .دادههای رهدستآمده را استفاده از نرماف اس اکسل و اس .پی .اس .اس .تحلال شدند.

حمیده اسدی

*1

دریافت7314/2/71 :
پذیرش7314/8/73 :
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بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان ابزاری جایگزین ....

علمسنجی
پژوهشنامه 
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مقدمه

سنجش و ارزیابی فعالیتهای علمی ازجمله مهمترین عوامل م ؤثر در سیاس تگ ذاری علم ی اس ت
(بهروزفر و داورپناه )7388 ،که بهطور سنتی از تحلیل استنادی برای این منظور استفاده م یش د (موئ د،7
 2۰۰۲نقل در لی 2ثلوال 3و گویستینی)2۰72 ،4؛ اما گسترش وب و ظهور روشهای نوین ارتباط و اشاعۀ
پژوهش مانند آرشیوهای دسترسی باز و مجالت برخط و ابزارهای رسانههای اجتم اعی (ل ی و دیگ ران،
 ،)2۰72متخصصان علمسنجی و سیاس تگ ذاران را ب ه ای ن فک ر ان داخت ک ه مقی اسه ای گون اگون
واقعگرایانهای از تأثیر پژوهشی ایجاد کنند (پ ریم ۲و پی ووار و همینگ ر)2۰72 ،1؛ زی را اس تنادها ب رای
افزایش یافتن ،نیاز به زمان دارند و به همین جهت بهترین ش اخ ب رای ارزی ابی ب هش مار نم یرون د.
همچنین استنادها تنها تأثیر استنادکنندگان را ارزیابی میکند و از سایر مخاطبان غفلت کرده است (ثل وال،
هوستین ،8الریویر 1و سوجیموتو .)2۰73 ،7۰همچنین در برخی رشتهه ا ،ب هخص و عل و اجتم اعی و
انسانی ،استنادها بیشتر اوقات نارسا و ناکافی است و شاید شاخ های دیگر مفید باشد (کوشا 77و ثل وال
و رضایی .)2۰7 ،72به عالوه تأثیر اجتماعی پژوهش ممکن نیست که از طریق استناد به خوبی عنوان ش ود
(ثلوال و دیگران)2۰73 ،؛ از این رو این پژوهش در گسترش روش ها و ابزارهای جایگزین برای اس تفاده
از منابع وبی در کنار منابع استنادی اهمیت دارد.
بدین ترتیب روشهای جدیدی از سنجشهای وبمبنا شکل گرفت که تصویر گس تردهت ری از ت أثیر
علمی را ارائه میکند .جدیدترین این روشها ،سنجشهای مبتنی بر فعالی ته ای رس انه ی ا ش بکهه ای
اجتماعی است (پریم و دیگران .)2۰72 ،این شبکهها این توانایی را دارند که ب رای س نجش ت أثیر علم ی
برمبنای شمارش تعداد کاربران استفاده ش وند؛ چراک ه ام روزه ب ا اف زایش حج م مت ون علم ی و ل زو
روزآمدسازی پژوهشگران در حوزههای تخصصیش ان ،تمای ل پژوهش گران ب ه اس تفاده از رس انهه ای
اجتماعی مرد گرا که امکان طبقهبندی و تفسیر و به اشتراکگذاری را فراهم میکنند ،بیشتر شده است (لی
و دیگران.)2۰72 ،
برای ارزیابی رسانهها یا شبکههای اجتماعی ،از روشهای سنجش تأثیری استفاده میش ود ک ه تح ت
مفهو «آلتمتریکس »73خالصه شده اند (باریلن 74و دیگران .)2۰72 ،اصل آلتمتریکس ک ه ب رای توص یف

1. Moed, H. F.
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3. Thelwall. Mike
4. Giustini, Dean
5. Priem, Jason
6. Piwowar, Heather A.
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9. Lariviere, Vincent
10. Sugimoto, Cassidy R.
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14. Bar-Ilan, Judith
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سنجشهای جایگزین (جایگزین تحلیل استنادی) مبتنی بر رسانههای اجتماعی بهکاررفته (پریم و دیگران،
 )2۰72در دهۀ نود با وب سنجی (مطالعۀ کمی ویژگ یه ای وب) ب هوج ود آم د ،از ک اربرد روش ه ای
کتابسنجی برای سایت های آنالین مشتق و به عنوان خلق و مطالعۀ ش اخ ه ای جدی د ب رای تحلی ل
7
فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی و علمی برمبنای وب  2و شبکههای اجتماعی تعریف شده است (تورس
(تورس 7و کابزاس 2و جیمنز.)2۰73 ،3
ازجمله مهمترین شبکه های اجتماعی علم ی ک ه ابزاره ای آلتمتری ک را ف راهم آورده ،م یت وان ب ه
بیبسونومی 4و سایت یو الیک ۲و مندلی اشاره کرد.
سایت یو الیک با هدف ارائۀ خدمات نشانه گذاری در سال  2۰۰4روانۀ بازار شد و ام روزه ب هعن وان
یک نظا رایگان برای مدیریت و یافتن ارجاعات علمی هم شناخته م یش ود (ره ر 1و هوس تین2۰7۰ ،؛
سایت یو الیک .)2۰73 ،بیبسونومی در سال  2۰۰بهعنوان نظامی رایگان برای به اشتراکگذاری من ابع و
نشانه ها در دسترس عمو قرار گرفت («عصر نر افزاره ای اجتم اعی در کتابخان ه»7381 ،؛ بیبس ونومی،
2۰73؛ رهر و هوستین .)2۰7۰ ،مندلی هم جدیدترین شبکۀ اجتماعی دانشگاهی است ک ه در س ال 2۰۰8
روانۀ بازار شد و برای سنجشهای کاربرگرا یا کاربرمحور مورداستفاده قرار گرفت (لی و دیگران2۰72 ،؛
مندلی.)2۰73 ،
این شبکهها بهدلیل اینکه به پژوهشگران اجازه میدهد متون علمی خود را ب هص ورت ب رخط ذخی ره
کرده ،نشانه گذاری کنند ،برچسب گذاری و با کلیدواژه های انتخابی خود توصیف نمایند و درنهای ت ای ن
اطالعات را با سایر کاربران بهاشتراک بگذارند (هوستین و سایبنلیست2۰77 ،8؛ باریلن و دیگ ران2۰72 ،؛
رهر و هوستین ،)2۰7۰ ،برای ارزیابی مناسب هستند و ازاینرو برای این بررسی انتخاب شدهاند.
بیا مسئله

توجه دانشمندان و دانشگاهیان به رسانهها یا شبکههای اجتماعی ،برای انتشار و اشاعۀ پ ژوهش و نی ز
افزایش رویتپذیری ،هر روز در حال افزایش است (یونگ 1و عبداهلل2۰72 ،7۰؛ پ ریم و دیگ ران2۰72 ،؛
باریلن و دیگران .)2۰72 ،به عالوه ،ثلوال ( )2۰72شبکههای اجتماعی که خدمات رایگ ان نش انهگ ذاری
اجتماعی مقاالت برخط ارائه میکند را بهعنوان فضاهای منطقی برای جستوجوی شواهدی اجتم اعی از
مطالعۀ مقاالت دانسته است .با توجه ب ه ن و ب ودن ای ن ابزاره ا در پ ژوهش ه ای عل م س نجی کش ور و
کاربردیبودن آنها در این زمینه ،معرفی و بررسی کاربرد عملی آنها برای کسب شواهد بیش تری درب ار
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حمیده اسدی ،نادر نقشینه و مریم نظری

بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان ابزاری جایگزین ....

جایگزینی یا استفاد تکمیلی از رسانه ها یا شبکه های اجتماعی در راستای ارزیابی پژوهشگران ،بهویژه در
حوزه های موضوعی که نمایۀ استنادی برای سنجش تأثیر ،جامع یا کافی نیست (کوشا و دیگ ران)2۰7۰ ،
ضروری بهنظر میرسد.
ازاینرو مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان اب زاری ج ایگزین ی ا
مکمل برای ارزیابی پژوهشگران ایرانی است .بدینمنظور تعداد مقاالت و تع داد اس تنادهای نمون های از
اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران در نمایۀ استنادی اسکوپوس با تعداد مقاالت و نشانهگذاریهای هم ان
افراد در شبکههای اجتماعی علمی بیبسونومی و سایت یو الی ک و من دلی مقایس ه م یگ ردد .نت ایج ب ه
دستآمده از این بررسی به عنوان مبنایی برای پاسخگویی به پرسشهای این پ ژوهش مورداس تفاده ق رار
میگیرند.

علمسنجی
پژوهشنامه 
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پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا شبکه های اجتماعی علمی میتوانند ج ایگزین ی ا مکم ل
نمایههای استنادی برای ارزیابی پژوهشگران ایرانی باشند؟
سؤاالت زیر گا هایی هستند که برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش باید برداشته شود و در پژوهش
حاضر بدانها پاسخ داده خواهد شد:
 .7چند درصد از مقاالت پژوهشگران ایرانی در رسانهها یا شبکههای اجتماعی وجود دارد؟
 .2مقاالت پژوهشگران ایرانی در شبکههای اجتماعی چقدر نشانهگذاری شده است؟
 .3آیا میان استنادهای اسکوپوس و نشانهگذاریهای شبکههای اجتماعی علم ی بیبس ونومی و س ایت ی و
الیک و مندلی ،همبستگی یا رابطۀ معناداری وجود دارد؟
پیشینه پژوهش

مطالعات بسیاری دررابطهبا شبکههای اجتماعی انجا شده است و هریک از این پژوهشها ،شبکههای
اجتماعی را یا با هدف سنجش تأثیر پژوهشی یا بهمنظور ارزیابی پژوهش موردبررسی قرار دادهاند .ب رای
ارائۀ پیشینهای از این پژوهشها از الگوی پیشنهادی نظری ( )7312استفاده شده است .براساس این الگ و،
مطالعات پیشین از دو منظر «موضوعی» و «روششناختی» تحلیل و ارائه میشوند (شکل .)7
 .۱تحلیل پیشینه از منظر موضوعی
مطالعاتی که با موضوع این پژوهش مرتبط است را میتوان در دو گروه کلی دستهبندی کرد:
گروه اول ،مطالعاتی هستند که شبکه های اجتماعی را برای س نجش می زان ت أثیر پژوهش گران و آث ار
پژوهشی بهکار بردهاند (ثلوال و دیگران2۰73 ،؛ باریلن و دیگران2۰72 ،؛ چونگ 7و پارک2۰72 ،2؛ پریم و
و دیگران2۰72 ،؛ ثلوال2۰72 ،؛ ثلوال و پرایس)2۰۰3 ،؛
گروه دو  ،مطالعاتی هستند که شبکههای اجتماعی را برای کسب شواهد بیشتری جه ت تأیی د اعتب ار
1. Chung, Chung Joo
2. Park, Han Woo
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این شبکهها در ارزیابی علمی و پژوهشی مورد بررسی ق رار دادهان د (ل ی و دیگ ران2۰72 ،؛ هوس تین و
سایبنلیست2۰77 ،؛ هوستین و دیگران2۰7۰ ،؛ کوشا و دیگران.)2۰7۰ ،
در ادامه ،پژوهشهای شاخ هر گروه معرفی و دستاوردهای آنها ارائه میشوند:
ثلوال و همکارانش ( )2۰73در پژوهشی به مقایسۀ آلتمتریکس و استناد پرداختند .آنان آلتمت ریکس را
به عنوان شاخ تأثیر و سودمندی مقاله در شبکههای اجتماعی و دربرابر استنادهای وب آو ساینس 7ب ه
عنوان شاخ استنادی تأثیر درنظر گرفتند و در ادامه تعدادی از مق االت پایگ اه پ ابم د 2را در وب آو
ساینس و یازده شبکۀ اجتماعی دیگر مقایسه کردند .از لحاظ آماری رابطۀ معن اداری می ان آلتمت ریکس و
استناد یافت شد.
باریلن و همکارانش ( )2۰72رویت شرکت کنندگان در کنف رانس ب ین الملل ی «ش اخ ه ای عل م و
فناوری »3در سال  2۰7۰در الیدن 4را در شبکههای اجتماعی مورد بررسی ق رار دادن د .آنه ا ب رای ای ن
منظور نمونهای  ۲1نفری از افراد شرکتکننده تهیه و مقاالت آنها را در نمای ۀ اس تنادی اس کوپوس ۲ب ه
عنوان نسخۀ سنتی برای سنجش رویت و تأثیر بررسی کردند .سپس نتایج آن را با نتایج حاصل از بررسی
همان مقاالت در شبکههای اجتماعی مندلی و سایت یو الیک مقایسه نمودند .نتایج به دستآم ده ارتب اط
معنیداری میان تعداد دفعات رویت پژوهشگران مورد بررسی در شبکه های اجتماعی و تعداد اس تنادهای
کسب شد آنان در نمایۀ استنادی گزارش کردند.
لی و همکارانش ( )2۰72اعتبار شبکه های اجتماعی برای سنجش تأثیر علم ی را م ورد بررس ی ق رار
دادند .بدینمنظور آنها تعداد خوانندگان نمونهای از مقاالت منتشرشده در دو مجلۀ نیچر و س اینس 1در
سال  2۰۰1را در دو شبکۀ اجتماعی مندلی و سایت یو الیک یافته و با تعداد استنادهای ثب تش د هم ان
مقاالت در وب آو ساینس مقایسه کردند .نتایج آماری ،از رابطۀ معنیدار میان تعداد خوانن دگان و تع داد
استنادها حکایت داشت.
هوستین و همکارانش ( )2۰7۰در پژوهشی به بررسی رویت مجالت در شبکه های اجتماعی پرداختند.
آن ها  4۲مجلۀ برتر حوز فیزیک که بین سال های  2۰۰4تا  2۰۰8منتشر شده بودند را انتخاب و مق االت
آن ها را در نمایۀ استنادی علو جست وجو و تعداد استنادهای آن ه ا را اس تخرا کردن د .ب رای بازی ابی
داده های نشانه گذاری ،از دو شبکۀ اجتماعی سایت یو الیک و بیبسونومی بهره جستند .نتایج این پژوهش
نشان داد که نشانهگذاریها را میتوان بهعنوان شاخ جهانی مطالعۀ مدارک شناخت و از آنها بهعن وان
یک شاخ مکمل در کنار شاخ های استنادی برای ارزیابی تأثیر علمی پژوهشی استفاده نمود.
براساس بررسیهای صورتگرفته ،بهنظر میرسد بیشتر مطالعات انجا شده در داخل کشور در ح وز
1. Web of Science
2. Pubmed
)3. Science and Technology Indicators (STI
4. Liden
5. Scopus
6. Nature
7. Science
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بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان ابزاری جایگزین ....

شبکه های اجتماعی عمومی است تا علمی و دانشگاهی .این بررسی ب ه مب اح ی چ ون ک ارکرد (بش یر و
افراسیابی )7381 ،و تولید محتوا (رسولی و مرادی )7317 ،و قابلیت (حریری و عنبری )7317 ،شبکههای
اجتماعی میپردازد.
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 .۲تحلیل پیشینه از منظر روششناختی
از منظر روش شناختی تقریباً تما این پژوهش ها از یک روش شناسی واحد ،یعنی آلتمتریکس ،استفاده
نموده اند و ارتباط آن را با شاخ استنادی سنجیدهاند .ای ن پ ژوهشه ا ب رای س نجش آلتمت ریکس از
شبکههای اجتماعی م ل سایت یو الیک ،مندلی ،بیبس ونومی و ...اس تفاده ک ردهان د؛ ام ا ب رای اس تخرا
دادههای استنادی ،از پایگاههای استنادی گوناگون م ل نمایۀ استنادی علو ( 7هوستین و دیگ ران،)2۰7۰ ،
اسکوپوس (باریلن و دیگران ،)2۰72 ،وب آو ساینس (لی و دیگران2۰72 ،؛ پریم و دیگران2۰72 ،؛ ثلوال
و دیگران ،)2۰73 ،نمایۀ استنادی علو اجتماعی( 2چونگ و پارک )2۰72 ،بهره بردهاند.
از تحلیل مطالعات پیشین اینطور بر میآید که این آثار تنها به بررسی ی ک بع د ،یعن ی ی ا ت أثیر (ی ا
رویت) یا ارزیابی شبکههای اجتماعی علمی پرداختهاند .در این پژوهش نیز تنها به بعد ارزی ابی پرداخت ه
شده؛ اما با این تفاوت که آن را برای جامعهای از پژوهشگران ایرانی بررسی نموده است.

شکل  .۱نقشۀ پژوهش حاضر

1. Science Citation Index
2. Social Science Citation Index
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هدف این پژوهش بررسی شبکه های اجتماعی علمی به عنوان ابزاری جایگزین یا مکم ل در ارزی ابی
پژوهشگران ایرانی است .بر این اساس از رویکرد پیمایش و روش آلتمتریکس برای انجا ای ن پ ژوهش
استفاده شده است .رویکرد پیمایش معموالً برای تعی ین وض عیت موج ود ی ک پدی ده ب هک ار م یرود.
پیش فرض اصلیِ بیشتر پژوهش های پیمایشی این است که با دنبال کردن دقیق ی ک رون د علم ی وی ژه،
می توان ازطریق مطالعۀ تعداد نسبتاً اندکی که از یک گروه بزرگتر انتخاب ش ده ان د ،درب ار بس یاری از
عوامل به استنتا هایی رسید .امتیاز اصلی پژوهش پیمایشی در این است ک ه ای ن ن وع پ ژوهش اگ ر ب ه
درستی انجا شود ،امکان میدهد که نتایج از یک گروه کوچک به گروه بزرگتری تعم یم داده ش ود ک ه
این زیرگروه ،برگرفته از آن است (پاول.)7311 ،
آلتمتریکس هم تحلیل استفاده از رسانه های اجتماعی است که با تحلیل استنادی همپوش انی دارد؛ ام ا
درنظر دارد از امکاناتی که سایت های رسانه یا شبکه های اجتماعی برای ردی ابی و پیگی ری ت أثیر علم ی
کاربران پیشنهاد میکند ،استفاده نماید (لی و دیگران.)2۰72 ،
جامع ۀ ای ن پ ژوهش اعض ای هیئ تعلم ی دانش گاه ته ران اس ت ک ه نامش ان در وبگ اه دانش گاه
( )www.ut.ac.irآمده است .انتخاب این جامعه به این دلیل بود که دسترسی به اطالع ات ای ن اف راد ب ه
دلیل حمایت دانشگاه از پژوهش امکانپذیر بود و بررسی اعضای هیئتعلم ی دانش گاه ته ران ب هعن وان
دانشگاه مادر که تقریباً تما رشته های دانشگاهی در آن ارائه میشوند ،نتایج بهتری از بررسی ارائه می داد.
البته نا آن دسته از اعضای هیئت علمی که در دانشکدههای وقفی ،مانند دانشکد فنی ف ومن و دانش کد
فنی کاسپین و پردیسهایی که جذب دانشجو در آنها صرفاً با پرداخت شهریه همراه است (دانشکدههای
پولی) ،برای م ال پردیس کیش و پردیس ارس و پردیس البرز ،حضور داش تند ،از ای ن فهرس ت ح ذف
گردید .این حذف به این دلیل انجا شد که سازوکار آموزشی ،بودجهای ،نظارتی و ...ای ن دانش کدهه ا و
پردیسها متفاوت از سایر دانشکدهها و پردیسهای منتسب به دانشگاه تهران است .ب رای یکس انس ازی
شرایط بافتی نمونه و کاهش تأثیرگذاری عوامل مداخلهگر بافتی ،این موارد حذف شدند.
در این پژوهش بهدلیل تعداد زیاد اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران ،گروهی از افراد بهشکل تصادفی
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگیری در دو مرحله انجا شد:
مرحلۀ اول :تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه از «محاسبهگر حجم نمونه »7در «نظا پیمایش »2یا «نظا پژوهش خ ال  »3ب ه
نشانی  www.surveysystem.comاستفاده شد .نظا پیمایش مجموعه ای از نر افزارهای پیمایش ی ب رای
انواع پژوهش هاست که از سال  7182تاکنون در این حوزه فعال است .در این نر افزار برای جامعۀ 7۲
نفری پژوهش ،با سطح اطمینان  %1۲و ضریب خطا  ،۲تعداد نمونه  3۰1نفر محاسبه شد.
1. Sample Size Calculator
2. Survey System; www. Surveysystem.com
3. Creative Research Systems; www. Surveysystem.com
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روششناسی پژوهش

بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان ابزاری جایگزین ....

مرحلۀ دوم :گروهبندی پژوهشگران
برای آنکه نمونۀ انتخابشده قابلی ت تعم یمپ ذیری ب ه جامع ۀ پ ژوهش را حمای ت کن د و اعض ای
هیئتعلمی همۀ رشتههای تحصیلی و گروههای آموزشی در آن گنجانده ش ود ،از نمون هگی ری تص ادفی
طبقهای نسبی استفاده شد .بدینمنظور ابتدا اسامی اعض ای هیئ تعلم ی دانش گاه ته ران برمبن ای رش تۀ
تحصیلی آنها ،در چهار گروه موضوعی ،استخرا شده از پایگاه اسکوپوس ،دستهبندی شدند .این گروهها
عبارتاند از :علو زیستی ،7علو بهداشت ،2علو فیزیکی 3و علو اجتماعی و انسانی.4
پس از تعیین تعداد نمونه توسط «نظا پیمایش» ،با روش نمونه گیری تصادفی طبق ه ای نس بی در ه ر
گروه ،تعداد نمونه به نسبت تعداد کل جامعه در هر گروه انتخاب شد .در ادامه توزیع درص دی جامع ه و
نمونۀ پژوهش در هریک از گروهها آمده است.
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علو زیستی
علو بهداشت

45%

8%

علو فیزیکی

27%

علو اجتماعی و انسانی

نمودار  .۱توزیع درصدی جامعه و نمونۀ پژوهش برای هریک از گروههای موضوعی

محاسبات دقیق برای تعیین توزیع نمونه در هریک از گروه های موضوعی در جدول  7نشان داده شده
است.
جدول  .۱تعیین تعداد اعضای نمونه بر مبنای تعداد اعضای جامعه
نسبت تعداد گروه
به تعداد نمونه
8/ 7= 2
12/24=2۲
43/83=83
۰۲/731=731

درصد نسبت
تعداد گروه به
تعداد نمونه
%2۰*3۰1
%8*3۰1
%21*3۰1

درصد نسبت تعداد
گروه به تعداد
جامعه
%۲4/71=%2۰
%11/1=%8
%2۰/21=%21

7۲ /3۰
7۲ /722
7۲ /42

%4۲*3۰1

%4 /4۲=%4۲

7۲ /172

3۰1

نسبت تعداد گروه
به تعداد جامعه

تعداد
جامعه
3۰
722
42
172
7۲

گروهها
علو زیستی
علو بهداشت
علو فیزیکی
علو اجتماعی و
انسانی
جمع

1. Life Science
2. Health Science
3. Physical Science
4. Social Science & Humanities
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پس از تعیین تعداد نمونه برای هر گروه ،نمونهگیری تصادفی برای هر گروه بهتفکیک و با اس تفاده از
نر افزار اکسل 7انجا شد .پس از پایان نمونهگیری ،در هر گروه تعدادی نمونۀ تکراری یافت شد که ای ن
تعداد از فهرست نمونهها حذف و نمونهگیری تکرار گردید تا حجم نمونۀ مورد نظر بهدست آید.
گردآوری دادهها در چند گا به شرح زیر انجا شد:
مرحلۀ اول :بازیابی مقاالت و استنادهای افراد در اسکوپوس
از آنجاکه اسکوپوس برخالف وب آف ساینس که ب ر عل و و عل و اجتم اعی تأکی د دارد ،در هم ۀ
رشته ها از یکدستی نسبی برخوردار است و نتایج بهتری ارائه می کند ،به عنوان منبع اصلی ب رای بازی ابی
داده های استنادی انتخاب شد .به منظور استخرا عناوین مقاالت و تع داد اس تنادهای هری ک از مق االت
پژوهشگران ،از ویرایش  2۰73پایگ اه اطالع اتی پیوس تۀ اس کوپوس انتش ارات الزوی ر 2اس تفاده ش د و
دادههای استنادی نمونۀ انتخابشده بهدست آمد .برای گردآوری این دادهها به ترتیب زیر عمل شد:
در مرحلۀ آغازین جست وجو ،در قسمت جست وجوی نویسند نمایۀ اس تنادی اس کوپوس ،ن ا ه ر
نویسنده ثبت و در قسمت وابستگی سازمانی 3نا دانشگاه تهران بهعنوان سازمان متبوع وارد شد.
پس از اعمال جستوجو ،به اطالعات هریک از افراد نمونه دسترسی حاصل و این اطالعات که شامل
تعداد مقاالت و عناوین مقاالت و تعداد استنادات بود ،جداگانه در یک فایل اکسل ذخیره شد.
مرحلۀ دو  :بازیابی نشانهگذاریهای افراد در بیبسونومی و سایت یو الیک و مندلی
افرادی که مقالهای از آنها در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه نشده بود ،4کنار گذاشته شدند و م ابقی
اسامی در سه شبکۀ اجتماعی علمی بیبسونومی و س ایت ی و الی ک و من دلی جس ت وج و و اطالع ات
نشانهگذاری مربوط به هر فرد استخرا گردید.
استخرا دادههای نشانهگذاری مربوط به پژوهشگران موردبررسی از هر سه شبکه ،بهص ورت دس تی
انجا شد و مراحل زیر طی گردید .ابتدا در قسمت جستوجو ،عنوان مقاالت هر عضو هیئتعلمی که از
اسکوپوس استخرا شده بود ،ثبت گردید .پس از اعمال جستوجو ،چنانچه مقالۀ جستوج و ش ده در
شبکههای مورد نظر ثبت و ذخیره شده باشد ،صفحۀ دیگری گشوده میشود که اطالع ات مرب وط ب ه آن
مقاله را نمایش میدهد .در این صفحه میتوان تعداد نشانهگذاریهای دریافتی هر مقال ه را ه م مش اهده
کرد.
کلیۀ جستوجوها در فاصلۀ زمانی شهریورماه  28( 7312آگوست  )2۰73ت ا  21ش هریورماه 7312
( 78سپتامبر  )2۰73انجا شد .به عالوه ،برای جست وجوی اسامی تنوع نگارش آن ها درنظر گرفته ش د و
در موارد مشابه برای حصول اطمینان ،اطالعات سازمانی و پروفایل آنها کنترل گردید.

1. Excel
2. Elsevier
3. Affiliation
 .4تعداد این افراد  747نفر از  3۰1نفر (حدود  4درصد) اعضای نمونه بود.
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گردآوری دادهها

بررسی شبکههای اجتماعی علمی بهعنوان ابزاری جایگزین ....

یافتههای پژوهش

براساس نتایج بهدستآمده مشخ شد که من دلی تع داد مق االت بیش تری از اعض ای هیئ تعلم ی
دانشگاه تهران را دربر دارد .همچنین مقاالت موجود در مندلی تعداد نشانهگذاریهای بیشتری هم دریافت
کرده و نیز نشانه گذاریهای مندلی با استنادهای اسکوپوس هم بستگی (ارتباط) بیشتری نسبت ب ه س ایت
یو الیک و بیبسونومی دارد .در ادامه مشروح یافتهها ارائه میشود.
چند درصد از مقاالت پژوهشگرا ایرانی در رسانهها یا شبکههای اجتماعی وجاد دارد؟

جدول  2نتایج بهدستآمده از بررسی مقاالت موجود در پایگاه های استنادی و اجتماعی مورد نظ ر را
نشان میدهد.
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جدول  .۲خالصۀ آماری مقاالت

دادههای این جدول مشخ ساخت علیرغم آنکه مندلی در سال  2۰۰8و بیبسونومی در س ال 2۰۰
و سایت یو الیک در سال  2۰۰4روانۀ بازار شدند ،اما تعداد مقاالت یافتشد پژوهشگران مورد بررس ی
در مندلی ( 141مقاله) به نسبت بیشتر از دو شبکۀ بیبسونومی ( 71۰مقاله) و سایت یو الیک ( 717مقال ه)
بود .بدینترتیب متوسط تعداد مقالههای موجود برای هر پژوهشگر مورد بررس ی  ۲/ 4در من دلی7/73 ،
در بیبسونومی و  7/۰7در سایت یو الیک به دست آمد.
الز به ذکر است که اگرچه مندلی با ثبت متوسط  ۲/ 4مقاله برای هر پژوهشگر رتب ۀ اول را در می ان
شبکه های مورد بررسی کسب کرده ،با اینحال تعداد مقاالت موجود در آن از یکسو مقاالت اسکوپوس
هم کمتر بود.
مقاالت پژوهشگرا ایرانی در شبکههای اجتماعی چقدر نشانهگذاری شده است؟

جدول  3نت ایج خالص های از وض عیت اس تنادی مق االت موج ود در نمای ۀ اس تنادی اس کوپوس و
نشانهگذاری مقاالت موجود در شبکههای اجتماعی بیبسونومی و سایت یو الیک و مندلی ارائه میدهد.
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جدول  .3خالصۀ آماری استنادها و نشانهگذاریها

بنا بر آنچه در این جدول آمده است ،متوسط تعداد نشانهگ ذاریه ای من دلی بیش تر از بیبس ونومی و
سایت یو الیک است و البته متوسط تعداد استنادها بیشتر از متوسط تعداد نشانهگذاریها میباشد.
آیا میا استنادهای اسکاپاس و نشانهگذاریهای شبکههای اجتماعی علمی بیبسانامی و سایت ییا الییک و

برای بررسی همبستگی (رابطه) از آزمون همبس تگی اس پیرمن 7اس تفاده ش ده اس ت؛ زی را دادهه ای
پژوهش دارای چولگی 2بود و ناگزیر میبایست از آزمون سنجش همبستگی غیرپارامتریک استفاده میشد.
جدول  .4همبستگی اسپیرمن میان استنادها و نشانهگذاریها
Bookmark
)(Mendeley
0.801

N=168 , P=0.01
Bookmark
Bookmark
)(Bibsonomy
)(CiteULike
0.241
0.439

Spearman's p
Citation
)(Scopus

نتایج حاصل از انجا این آزمون نشان میدهد همبس تگی (ارتب اط) در س طح  )%7( ۰/۰7ب رای هم ۀ
شبکهها معنیدار است؛ اما این ارتباط در مندلی قوی و در سایت یو الیک و بیبسونومی ضعیف بود.
با توجه به یافتههای حاصل از بررسی پرسشهای پژوهش میتوان پرسش اصلی پژوهش را پاسخ داد:
آیا شبکه های اجتماعی علمی میتاانند جایگرین یا مکمل نمایه های استنادی برای ارزیابی پژوهشگرا ایرانی
باشند؟

در این پرسش فرض بر آن است که آن شبکۀ اجتماعی علمی که تعداد بیشتری از مقاالت پژوهشگران
را تحت پوشش دارد و مقاالت آن نشانهگذاری بیشتری کسب کرده و همبستگی معناداری میان استنادها و
نشانهگذاریهای آن وجود دارد ،احتماالً این قابلیت را داراست که بهعنوان ابزاری جایگزین یا مکم ل در
ارزیابی پژوهشگران ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
بر این مبنا شواهد کافی برای استفاده از مندلی بهعنوان ابزاری جایگزین یا مکمل بهدست آمد؛ اما برای
دو شبکۀ بیبسونومی و سایت یو الیک این فرض محقق نشد.

1. Spearman
2. Skewness
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مندلی ،رابطۀ معناداری وجاد دارد؟
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بحث و نتیجهگیری

هرچند این پژوهش محدود به یک نمونۀ خا بود و نتایج قطعی و ج امعی ک ه قاب ل تعم یم باش د
کسب نشد ،با اینحال یافته های مهم و مفید این پ ژوهش ب ه عن وان اول ین گ ا در بررس ی ش بکه ه ای
اجتماعی علمی ،شواهدی برای استفاده از این منابع در راستای ارزیابی پژوهش در اختیار گذاشت.
نتایج این پژوهش نشان داد که پژوهشگران ایرانی آشنایی الز با شبکههای اجتماعی علمی را نداش ته
و نسبت به ذخیر آثار خود در این شبکهها ،آنگونه که امکانپذیر بوده ،عمل نکردهاند و طبیعت اً مق االت
آنها نشانهگذاری زیادی دریافت نکرده است .بهعالوه نتایج حاصل از بررس یه ا و تحلی له ای آم اری
نشان داد ارتباط معناداری میان استنادها و نشانه گذاریهای هر سه شبکۀ م ورد مطالع ه وج ود دارد؛ ام ا
همانطور که قبالً هم اشاره شد ،این ارتباط در مندلی قوی و در سایت یو الیک و بیبسونومی ضعیف بود.
بدینترتیب شواهد کافی برای استفاده از شبکه های اجتماعی علمی به عنوان ابزاری جایگزین یا مکمل در
ارزیابی پژوهشگران ایرانی بهجز مندلی بهدست نیامد.
اگرچه نتایج پژوهش حاضر که با پیمایش آثار پژوهشگران ایرانی انجا شد ،نتایج متفاوتی نس بت ب ه
آثار پیشین دربر داشت ،اما نکتۀ جالب توجه در نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای گذشته ،الگوی مشابه
حضور ،در و استفاده از مندلی و ارتباط استنادها و نشانهگذاریهای این شبکه است؛ ب دین معن ی ک ه در
اغلب پژوهش های انجا شده ،مندلی برترین شبکۀ اجتماعی است .شاید دلیل برتری مندلی ب ر دو ش بکۀ
دیگر را بتوان در کاربرپسند بودن ،سهولت استفاده ،دقت بازیابی و ...جست وجو نمود؛ ام ا قطعی ت ای ن
عوامل نیازمند پیمایش پژوهشگران است که از حوز این پژوهش خار میباشد.
درمجموع ،نتایج این پژوهش می تواند استفاده از منابع جایگزین برای استفاده از من ابع وب ی در کن ار
منابع استنادی را گسترش دهد .با استفاده از نتایج ای ن پ ژوهش ،وزارت عل و  ،دانش گاهه ا ،مؤسس ات
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی میتوانند نسبت به اهمیت حضور پژوهشگران و اعضای هیئتعلم ی و حت ی
دانشجویان ،بهویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،در این شبکهها آگاه شوند و احتم االً آن را ب ه عن وان
مالکی برای ارزیابی علمیپژوهشی پژوهشگران و دانشگاهیان در سیاستگذاری علم مورد اس تفاده ق رار
دهند.
پیشنهادها

پیشنهاداتی که با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان مطرح نمود ،عبارتاند از:
 برگزاری کارگاههای آموزشی بهمنظور معرفی و آموزش استفاده از شبکههای اجتماعی علمی و
ارتقای سواد رایانهای؛
 استفاده از شبکههای اجتماعی علمی برای ارزیابی پژوهشگران؛
 طراحی مدل یا یک شبکۀ اجتماعی برای ذخیره و اشتراک مقاالت فارسیزبان.
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