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چكيده
زمينه :با توجه به رشد روزافزون استفاده از شبكههاي اجتماعي ،ضرورت ارزيابي پژوهشهايي که از طريق اين شبكهها منتشر ميشوند،
مطرح شد .از اين رو سنجههاي جديدي براي بررسي اثرگذاري علمي در شبكههاي اجتماعي قابل بهرهگيري شدند .سنجههاي برگرفته از
شبكههاي اجتماعي که دگرسنجه نام گرفتهاند ،فرصت جديدي براي ارزيابي پژوهش فراهم کردند .لذا اين پژوهش با هدف بررسي ميزان
حضور مقالههاي نمايه شده پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در پايگاه اسكوپوس در شبكههاي اجتماعي انجام گرفته است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده که با استفاده از دگرسنجهها انجام گرفته است .در اين پژوهش مقالههاي داراي
بيشترين نمره دگرسنجه مشخص شد .جمعآوري اين دادهها از تاريخ  8331/4/8تا  8331/6/8از طريق پايگاه اسكوپوس انجام گرفته است.
تحليل آماري دادهها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (ضريب همبستگي پيرسون) و نرم افزارهاي اکسل و  SPSSويرايش  52انجام
گرفته است.
يافتهها :يافتههاي پژوهش نشان داد که از  613مقاله نمايه شده پژوهشگران دانشگاه علوم پژشكي بوشهر در پايگاه اسكوپوس 851 ،مقاله
در شبكههاي اجتماعي داراي نمره دگرسنجه بودند که در شبكههاي اجتماعي مختلف به اشتراک گذاشته شده بودند .بررسي انواع شبكهها
نشان داد که مندلي ( 13/13درصد) و توئيتر ( 1/21درصد) مهمترين شبكههاي اجتماعي بودند که کاربران ،مقالههاي اين پژوهش را از
طريق آنها بازديد کرده يا به اشتراگ گذاشتهاند .در نهايت مطالعه همبستگي ميان دگرسنجهها و شاخصهاي استنادي مقالههاي اين پژوهش
نشان از وجود رابطه آماري مثبت و معناداري دارد.
نتيجهگيري :در نهايت ميتوان بيان کرد که دگرسنجهها ميتوانند به عنوان مكمل شاخصهاي استنادي براي بررسي عملكرد پژوهشگران
مورد استفاده قرار گيرند.
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شبکههاي اجتماعي :مطالعه آلتمتريکس
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مقدمه

( .)4از معایب دیگر شاخصهاي مذکور این است که

تولید علم ،یکی از اولویتهاي توسعه براي هر کشوري

تحلیل استنادي در انحصار چند مؤسسه اطالعاتی مانند

محسوب میشود .جهت باال بردن سطح کیفی و کمی

اسکوپوس4و

کلریویت

آنالیتیکس5

است ،و به عالوه

تولیدات علمی ،ارزشیابی نظام پژوهشی امري ضروري

استنادها آثاري را که در وب 0/2منتشر میشوند به طور

است در نتیجه باید مراکزي براي ارزشیابی این فعالیتها

کامل در نظر نمیگیرند .با بهوجود آمدن وب ،0/2
اجتماعی6

و عملکرد پژوهشگران و مراکز علمی منجر به

پژوهشگران را به خود جلب کردند .در اثر استفاده

شکلگیري حوزه علمسنجی 1شده است .علمسنجی

گسترده از شبکههاي اجتماعی سنجههاي جدیدي براي

یکی از متداولترین روشهاي ارزیابی فعالیتهاي

بررسی اثرگذاري علمی در شبکههاي اجتماعی قابل

علمی و مدیریت پژوهش است .در حوزه علمسنجی

بهرهگیري شدند .در همین راستا ،در وب اجتماعی

براي بررسی اثرگذاري علمی 2پژوهشگران از روش

شاخصهایی تحت عنوان دگرسنجهها یا سنجههاي

تحلیل استنادي 3استفاده میشود ( .)1براساس روش

یا آلتمتریکس مطرح شدند .هدف از طرح

تحلیل استنادي ،تولیدات علمی که بیشتر مورد استفاده

این سنجهها در دسترس قرار دادن ابزاري بهتر جهت

قرار میگیرند ،استناد بیشتري دریافت میکنند.

نظارت ،پیگیري و اندازهگیري جنبههاي دیگر متون

شاخصهاي مبتنی بر استناد از مهمترین شاخصها

علمی و پژوهشی است ( .)4آلتمتریکس از اصطالح

جهت بررسی اثرگذاري علمی محسوب میشوند (.)2
اما ایرادهایی به این شاخصها وارد است ،مهمترین
ایراد وارده بر این شاخصها زمانبر بودن آنهاست (.)3
به عبارت دیگر شاخصهاي مبتنی بر استناد به بازه
زمانی طوالنی جهت ارزیابی مقالهها نیاز دارند ،زیرا یک

 Alternative metricsگرفته شده و به معناي سنجش
حاصل از میزان توجه به آثار علمی در شبکههاي
اجتماعی است .به عبارت دیگر ،دگرسنجهها تالش
میکند تا مقیاس جدیدي براي میزان

توجه8

به مقاله یا

میزان حضور 9مقالهها بدون تکیه بر استنادها و یا ضریب

مقاله باید مورد مطالعه قرار گیرد و سپس در اثر بعدي

تأثیر مجله ارائه دهد ،تا شاید بتوان بر اساس این

به آن استناد شود و در نهایت این استنادها پس از نمایه

سنجههاي جدید بیان نمود که کدام مقالهها تأثیر بیشتري

شدن مقاله استنادکننده در پایگاههاي استنادي بررسی

بر خوانندگان داشته است .مفهوم دگرسنجه براي اولین

شود .یکی دیگر از بارزترین کاستیهاي شاخصهاي
علمسنجی مبتنی بر تحلیل استنادي ،خوداستنادي است

بار توسط جیسون پریم ( )Jason Priemو همکاران،
به عنوان روشی نوین و تکمیل کننده روشهاي سنتی
1

Scientometrics
Scientific impact
3 Citation Analysis
4 Scopus
5 Clarivate Analytics
6 Social Networks
)7 Alternative metrics (Altmetrics
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وجود داشته باشد .اهمیت و ضرورت ارزشیابی فعالیت

شبکههاي

جایگزین7

گسترش پیدا کردند و توجه
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محیط وب اجتماعی مطرح شد ( .)5اصلیترین مزیت

فرد بازدیدکننده را فراهم میکنند و از طریق شبکههاي

دگرسنجهها سرعت عمل آن میباشد همانگونه که

اجتماعی مانند مندلی 11یا سایت یوالیک 12در اختیار

پیشتر اشاره شد براي استناد به یک مقاله زمان زیادي

قرار میدهند .براي مثال اگر گفته شود که مقالهاي 2

الزم است اما براي همان مقاله در عرض یک هفته صدها

بازدید داشته است دگرسنجهها این امکان را به کاربر

رخداد دگرسنجی ازجمله بازدید ،ذخیره ،اشتراک و

میدهد که زمان این بازدید ،موقعیت جغرافیایی بازدید

غیره .روي میدهد .براساس دگرسنجهها تمامی افرادي

کننده ،پیوندهاي مرتبط و نامهاي کاربري بازدید کننده

که در شبکههاي اجتماعی فعالیت دارند اعم از

و همانطور که گفته شد رشته و مدرک تحصیلی آن را

پژوهشگر و غیر پژوهشگر میتوانند در نمره دگرسنجه

مشاهده کند .با وجود همه این موارد باید در نظر داشت

مقاله دخیل باشند ،زیرا این افراد مقاله را مشاهده ،دانلود

که دگرسنجهها از لحاظ پژوهشی هنوز در ابتداي راه

و ذخیره میکنند ویا با دوستان خود به اشتراک

قرار دارد و نیازمند مطالعات بیشتر و گستردهتر است.

میگذارند ( .)6با وجود این مزایا ،ایراداتی نیز از سوي

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مانند سایرین

برخی پژوهشگران به این سنجههاي جدید وارد است:

نیاز دارند تأثیر پژوهشهاي خود را در جنبههاي

دادههاي دگرسنجه در فضاي مجازي گردآوري میشوند

مختلف علم ببیند تا انگیزه الزم براي نگارش

پس احتمال دستکاري در دادهها وجود دارد .این

پژوهشهاي آینده را بهدست آورند .این دانشگاه در

سنجهها بیشتر براي پژوهشهایی است که در محیط

حوزههاي گوناگون پزشکی ،بهداشت و سالمت

وب صورت گرفته است و کنترل بر روي این پژوهشها

تولیدات علمی قابل مالحظهاي دارد که مانند سایر

وجود ندارد ( .)6عدم استانداردسازي در این حوزه به

تولیدات علمی نیاز است مورد ارزشیابی قرار گیرند (.)7

دلیل نوپا بودن آن و اعتبار کم دگرسنجهها در مقایسه با

اما شاخصهاي استنادي به تنهایی نمیتوانند بیانگر

شاخصهاي استنادي از دیگر معایب دگرسنجههاست.

میزان استفاده و در نتیجه ارزشیابی مبتنی بر واقعیت

با وجود این معایب و با توجه به نوپابودن مبحث

مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دگرسنجه نیاز به پژوهش بیشتر در این زمینه است.

باشند؛ پس الزم است مطالعهاي صورت گیرد که با

محدودیتها و نواقص شاخصهاي سنتی ارزیابی آثار

استفاده از دگرسنجهها به ارزشیابی به نسبت واقعیتر

علمی همواره پژوهشگران را برآن داشت تا به فکر

جایگاه مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی

سنجههایی براي تکمیل شاخصهاي قدیمی باشند.

بوشهر در شبکههاي اجتماعی بپردازد .به همین دلیل

رسالت دگرسنجهها این است که مقیاسها را در سطح

پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی میزان حضور

مقاله بدون در نظر گرفتن مجله و سایر مقالهها بررسی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و میزان توجه

نماید .دگرسنجهها آمارهاي بارگذاري ،پیوندهایی که به

به مقالههاي آنها در شبکههاي اجتماعی بتواند میزان

مقاله شده ،اشتراکگذاري مقاله و همچنین اطالعات

تأثیرگذاري پژوهشها را مشخص کند .هدف از انجام
10
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ارزیابی پژوهش در سنجش میزان تأثیر آثار علمی در

جمعیت شناختی ،10رشته و مدرک تحصیلی مربوط به
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دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس در

پزشکی بوشهر "14باشد .تعداد مقالههاي نمایه شده در

شبکههاي اجتماعی بر اساس دگرسنجهها میباشد.

پایگاه اسکوپوس از سال  2000تا  2016مربوط به

در راستاي رسیدن به این هدف ،اهداف فرعی زیر نیز

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 679 ،مقاله بوده که به

بررسی خواهند شد:

عنوان جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .در

شناسایی مقالهها و مجلههاي پربازدید پژوهشگران

این پژوهش از دادههاي مؤسسه آلتمتریک 15به دلیل

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

استفاده آسان و رایگان بودن استفاده شد و میتوان گفت

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالههاي پژوهشگران

که این مؤسسه یکی از مهمترین و معتبرترین

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با میزان بازدید از آنها در

ارائهدهندگان خدمات دگرسنجه محسوب میشود (.)1

شبکههاي اجتماعی توسط کاربران؛

این مؤسسه میزان حضور آثار علمی را در شبکههاي

شناسایی موضوعهاي مورد عالقه کاربران از طریق

اجتماعی مانند فیسبوک ،16توییتر ،17مندلی ،گوگل

بررسی میزان بازدید آنها از مقالهها؛

پالس 18نشان میدهد .مبناي کار بدین صورت است که

شناسایی موقعیت جغرافیایی ،رشته و سطح تحصیالت

هرگونه بحث ،اشاره ،مطالعه ونشانگذاري یک مقاله

کاربرانی که بیشتر از مقالههاي پژوهشگران دانشگاه

علمی در شبکههاي اجتماعی ذکر شده براي آن مقاله

علوم پزشکی بوشهر استفاده میکنند؛

داراي امتیاز متفاوت میباشد .از مجموع این امتیازها

بررسی رابطه میان حضور مقالههاي پژوهشگران

یک نمره دگرسنجه کلی که نشاندهنده میزان اشتراک و

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در شبکههاي اجتماعی با

استفاده از آن مدرک در شبکههاي اجتماعی است،

عملکرد استنادي آنها (به لحاظ شاخص اچ )13در

اختصاص داده میشود .به بیان دیگر نمره دگرسنجه

پایگاه اسکوپوس؛

نشاندهنده کمیت و کیفیت توجهی است که یک مدرک
در شبکههاي اجتماعی دریافت کرده است ( .)1این نمره

مواد و روشها

سپس براساس تعداد مقالههاي موجود در مجله منتشر

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است و از نوع

کننده مقاله و همچنین تعداد مقالههاي منتشر شده در

پژوهشهاي توصیفی  -تحلیلی بوده که با رویکرد
علمسنجی و به کمک دگرسنجهها انجام شده است.
جامعه این پژوهش را مقالههاي نمایه شده پژوهشگران

یک سال خاص نرمالسازي میشود تا از این طریق
امکان مقایسه نمره دگرسنجه یک مقاله با سایر مقالههاي
منتشر شده در یک مجله یکسان فراهم شود .این مؤسسه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اطالعاتی

همچنین آمارهاي مفیدي در خصوص موقعیت

اسکوپوس تشکیل دادهاند .مقالههاي یاد شده باید داراي

جغرافیایی افراد به اشتراک گذارنده و یا خواننده ،سطح
حرفهاي و رشته تحصیلی آنها را نشان میدهد.
13

H index
Bushehr university of medical sciences
)15 Altmetric LLP (www.altmetric.com
16 Facebook
17 Twitter
18 Google Plus
14

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 5:04 +0330 on Thursday September 24th 2020

پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مقالههاي پژوهشگران
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آلتمتریک جمعآوري شدند .مراحل گردآوري دادهها به

صورت یک بوکمارک در مرورگرهاي وب ذخیره شده

این صورت بوده که ابتدا با مراجعه به پایگاه اسکوپوس،

و اطالعات دگرسنجه را ارائه داده ،دریافت شود .در

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جستجو شده تا تمامی

ابتدا هر یک از  414مقاله پژوهشگران مورد نظر با

مقالههایی که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی

استفاده از بوکمارکلت آلتمتریک مورد جستجو قرار

بوشهر نوشته و در پایگاه اسکوپوس نمایه شده ،قابل

گرفته و در صورت دارا بودن نمره دگرسنجه ،دادههاي

دسترسی باشند .راهبرد جستجو در پایگاه اطالعاتی

مربوط به شبکههاي اجتماعی منتشر کننده با مراجعه به

اسکوپوس براي جستجوي وابستگی سازمانی دانشگاه

صفحه مقاله در سایت مؤسسه آلتمتریک گردآوري شد.

علوم پزشکی بوشهر و در بخش  affiliationباید به

به

اینصورت باشد که به جاي جستجوي شکلهاي

The effects of synbiotic supplementation on
markers of insulin metabolism and lipid
profiles in gestational diabetes: A
randomised,
double-blind,
placebo controlled trialاز احمدي و همکاران از طریق

مختلف اسامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،شناسه
 60015360را جستجو کرد که شکلهاي مختلف اسم
دانشگاه در قالب این شناسه تجمیع شدهاند .با این
راهبرد بهطور کامل  927رکورد بازیابی شد (جمعآوري
این دادهها از تاریخ  1397/4/1تا  1397/6/1انجام گرفته
است) که وقتی به سالهاي  2000تا  2016محدود
شدند به  679رکورد دست یافته شد .مؤسسه آلتمتریک
تنها به مقالههایی نمره میدهد که داراي نشانگر شی
دیجیتال 19باشند .این نشانگر ،شماره و یا کدي است که
براي شناسایی مقالهها به کار میرود و منحصر به همان
مقاله میباشد.از این رو باید تمامی  679مقاله به منظور
داشتن نشانگر شی دیجیتال بررسی میشدند تا در
صورت عدم داشتن نشانگر ،مقاله مذکور از جامعه
پژوهش حذف شده باشد .که از این میان تعداد 265
مقاله فاقد نشانگر بوده و از جامعه حذف شدند و جامعه
پژوهش را  414مقاله باقیمانده تشکیل داد .براي
دریافت نمره دگرسنجه هر مقاله باید ابتدا وارد
وبسایت آلتمتریک شده و ابزار بوکمارکلت

عنوان

مثال

مقاله

جستجو در اسکوپوس بازیابی شده است ،با استفاده از
بوکمارکلت آلتمتریک میزان حضور این مقاله در
شبکههاي اجتماعی جستجو شد .نتایج نشان داد که نمره
دگرسنجه مقاله  26بوده که  18بار در مندلی به اشتراک
گذاشته و  5بار توییت شده است .با کلیک کردن بر
روي گزینه جزییات بیشتر ،میتوان به سایر اطالعاتی
که در باال ذکر شد (اطالعات جغرافیاي و رشته و غیره).
دسترسی پیدا کرد .در نهایت به منظور بررسی رابطه
میان میزان استناد به مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر با میزان بازدید از آنها در شبکههاي
اجتماعی توسط کاربران و همچنین بررسی رابطه میان
حضور مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر در شبکههاي اجتماعی با عملکرد استنادي آنها
(به لحاظ شاخص اچ )21در پایگاه اسکوپوس از ضریب
همبستگی پیرسون ( )P=0/05و نرمافزار SPSS

ویرایش  20استفاده شد.

19

)Digital object identifier (DOI
Altmetric Bookmarklet
21 H index
20
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آلتمتریک 20را که به رایگان قابل دریافت بوده و به

] [ DOI: 10.29252/ismj.22.4.222

بازنمايي و تحليل وضعيت مقالههاي نمايه شده 556 /...

 / 551طب جنوب

شکل  )2نمونه جزییات نمره دگرسنجه سایت آلتمتریک

يافتهها

بودند و فقط یک مقاله داراي بیشترین نمره یعنی 95

براساس نتایج این پژوهش از  414مدرک منتشر شده

(حدود  0/24درصد) بوده است .بررسی انواع شبکههاي

در رسانههاي اجتماعی 286 ،مقاله (حدود 70/04

اجتماعی نشان داد که در  2382مورد (حدود 79/79

درصد) فاقد نمره دگرسنجه بودند -تعداد  20مقاله فاقد

درصد) ،مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی

نمره دگرسنجه بودند اما در شبکههاي اجتماعی

بوشهر از طریق مندلی به اشتراک گذاشته شده است.

خصوصاً در مندلی بازدید شدهاند -از این میان  71مقاله

پس از مندلی ،توئیتر با  256مورد (حدود  8/57درصد)

(حدود  17/1درصد) داراي نمره  1یعنی کمترین نمره

دیگر شبکه اجتماعی مهم است که توسط کاربران
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کاربران در مندلی نشان داد که بیشترین تعداد اشتراک

کارشناسی ارشد ( )394و کارشناسی ( )376بیشترین

مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استفاده کننده از مقالههاي دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مربوط به کشورهاي ایاالت متحده آمریکا ( 20بار)،

بودهاند .از سوي دیگر بیشتر این خوانندگان از رشتههاي

بریتانیا و اسپانیا ( 10بار) و برزیل( 9بار) بوده ،همچنین

پزشکی و دندانپزشکی ( ،)701کشاورزي و علوم

کشورهاي ایاالت متحده آمریکا ( 48بار) ،کانادا( 20بار)

بیولوژیکی ( )319بودهاند .اما تجزیه و تحلیل جمعیتی

و بریتانیا ( 19بار) داراي بیشترین خواننده مقالههاي

در توییتر نشان داد که افراد عادي جامعه (،)199

مورد اشاره از طریق توئیتر بودند .همچنین اطالعات

پژوهشگران ( )19و متخصصان و افراد حرفهاي ()14

مربوط به موقعیت حرفهاي این خوانندگان در مندلی

بیشتر از این مقالهها استفاده کردهاند.

جدول  )8اطالعات مربوط به کاربران مقالههاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در توئيتر و مندلي
کشورهاي داراري

کشورهاي داراري

بيشترين کاربران اين

بيشترين کاربران اين

مقالهها در مندلي

مقالهها در توئيتر

1

آمریکا ()20

آمریکا ()48

دکتري ()433

2

بریتانیا ()10

کانادا ()20

کارشناسی ارشد ()394

3

اسپانیا ()10

بریتانیا ()19

کارشناسی ()376

شیمی ()186

4

برزیل ()9

ایتالیا ()7

پژوهشگر ()254

5

هند ()7

استرالیا ()6

استاد ()137

6

استرالیا ()7

اسپانیا ()4

7

کانادا ()7

هلند ()3

8

پرتغال ()7

ایرلند ()3

دانشجوي دکتري()114
دانشآموخته مقطع تحصیالت
تکمیلی()90
مربی ()40

بیوشیمی و ژنتیک()154
پرستاري و حرفه هاي
سالمت(999
مهندسی ()88

9

ایتالیا ()7

گواتماال ()3

کتابدار ()30

10

ایران ()6

کلمبیا ()2

رتبه

سطح تحصيالت کاربران

رشته تحصيلي

تجزيه و تحليل

مندلي

کاربران در مندلي

جمعيتي در توييتر

پزشکی و
دندانپزشکی()701
کشاورزي و علوم
بیولوژیک()319

افراد عادي جامعه()199
محققان ()19
متخصصان وافراد
حرفهاي()14
پیونددهندگان علم ()12

روانشناسی( )71
علوم محیطی()55
داروشناسی و
سمشناسی()50
علوم اجتماعی()49

شناسی

در

مجله

بررسی حضور مقاله هاي پژوهشگران این پژوهش

میکروب

نشان داد که بیشترین نمره دگرسنجه به مقاله اي با

 BioMed Research Internationalمنتشر شد.

عنوان A review on antibacterial, antiviral,

این مقاله  406بار در مندلی 26 ،بار در گوگل پالس،

 and antifungal activity of curcuminبا نمره

 6بار در توییتر 5 ،بار در فیس بوک 153 ،بار در سایت

 95تعلق داشت .که توسط ظروفچیان مقدم ،ابوبکر،

دیمنشز 3 ،22بار در وبالگ ها و  5بار درشبکه هاي

زندي ،تاجیک ،حسن درویش و عبدالقادر نوشته شده

خبري مورد بازدید قرار گرفته است و همچنین از

است .این مقاله در سال  2014با موضوع ایمنی و

نتایج این مقاله یک بار در پتنت 23استفاده شده است.
Dimensions
patent
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مورداستفاده قرارگرفته است .تجزیه و تحلیل جغرافیایی

نشان داد که کاربران با سطح تحصیل دکتري (،)433
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اطالعات مربوط به ده مقاله برتر پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر از نظر دگرسنجه ها در جدول
.زیر آمده است
) مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر داراي بيشترين نمره دگرسنجه5 جدول
ميزان استناد

سال انتشار

نمره

مجله

نويسندگان

مقاله

رتبه

Zorofchian Moghadamtousi,
S., Abdul Kadir, Hassandarvish, P., Tajik, H., Abubakar, S., Zandi, K
Movahed, A., Nabipour, I.,
Lieben Louis, X,
Thandapilly, S., Yu, L.,
Kalantarhormozi, M., Rekabpour, S.J., Netticadan, T.

A review on antibacterial,
antiviral, and antifungal activity of curcumin

1

Antihyperglycemic effects
of short term resveratrol
supplementation in type 2
diabetic patients

2

165

2014

95

BioMed Research
International

65

2013

73

Evidence-based
Complementary and
Alternative Medicine

54

2014

65

Water Resources &
Indusry

Ramavandi, B.

7

2016

25

British Journal of
Nutrition

Ahmadi, S., Jamilian, M.,
Tajabadi-Ebrahimi, M.,
Jafari, P., Asemi, Z

2

2016

24

BMC Neurology

Taghizadeh Asl, M., Nemati, R., Chabi, N.,
Salimipour, H., Nabipour, I.,
Assadi, M.

Journal of the
American College of
Cardiology

Nemati, R., Movahhednia,
M., Mehdizadeh, S.,
Salimipour, H., Iranpour, D.,
Pourbehi, M.R., Amini, A.,
Nabipour, I., Akbarzadeh,
M., Assadi, M.

1

2016

23

0

2015

17

Reviews on
Environmental
Health

Mortazavi, G., Mortazavi,
S.M.J.

17

2011

14

Progress in NeuroPsychopharmacology
and Biological
Psychiatry

Mowla, A., Kardeh, E.

4

2015

12

Food and Function

Rahbar, A.R.,
Mahmoudabadi, M.M.S., Islam, M.S.

5

2015

10

JAMS Journal of
Acupuncture and
Meridian Studies

7

2014

10

BMC Cancer

Asadi, N., Maharlouei, N.,
Khalili, A., Darabi, Y.,
Davoodi, S., Raeisi Shahraki, H., Hadianfard, M.,
Jokar, A., Vafaei, H.,
Kasraeian, M.
Hosseini, M., Naghan, P.A.,
Jafari, A.M., Yousefifard,
M., Taslimi, S., Khodadad,
K. Mohammadi, F., Sadr,
M., Rezaei, M., Mortaz, E.,
Masjedi, M.R

Treatment of water turbidity and bacteria by using a
coagulant extracted from
Plantago ovata
The effects of synbiotic
supplementation on markers of insulin metabolism
and lipid profiles in gestational diabetes: A randomised, double-blind, placebocontrolled trial
Brain perfusion imaging
with voxel-based analysis
in secondary progressive
multiple sclerosis patients
with a moderate to severe
stage of disease: A boon for
the workforce
Association between Migraine Headache and Cardiac Syndrome X
Increased mercury release
from dental amalgam restorations after exposure to
electromagnetic fields as a
potential hazard for hypersensitive people and pregnant women
Topiramate augmentation
in patients with resistant
major depressive disorder:
A double-blind placebocontrolled clinical trial
Comparative effects of red
and white grapes on oxidative markers and lipidemic
parameters in adult hypercholesterolemic humans

3

4

5

6

7

8

9

Effects of LI-4 and SP-6
Acupuncture on Labor
Pain, Cortisol Level and
Duration of Labor

10

Nutrition and lung cancer:
A case control study in Iran

11
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مطالعه مقالههاي برتر از نظر دارا بودن بیشترین نمره

توجه

دگرسنجه در شبکههاي اجتماعی مختلف نشان داد که

Treatment of water turbidity and bacteria by
using a coagulant extracted from Plantago
 ovataبوده است ،نویسنده این مقاله رماوندي است و

باالترین نمرهاي که مقالههاي دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر از سایت آلتمتریک دریافت کردهاند  95بوده
است .دومین نمره  73در سال  2013بوده است .در سال

قرار

گرفته

مقاله

در سال  2014منتشر شده است .مقاله پر بازدید بعدي
مقالهاي از موحد ،نبیپور ،کالنترهرمزي و رکابپور

از سایت آلتمتریک دریافت کردند که این نمرهها به
ترتیب  24 ،25و  23بودند .بررسی میزان استنادهاي

Antihyperglycemic effects of short term
 resveratrol supplementation in type 2بوده که

دریافتی مقالهها نشان داد که بیشترین میزان استناد

 126در شبکههاي اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و

دریافتی تعداد  165استناد ( )0/28براي یک مقاله بوده

در سال  2014منتشر شدهاست .بررسیهاي زیادي در

است .این مقاله در سال  2014منتشر شده و داراي

پیوند با رابطه میان بازدید و نمره دگرسنجه و استناد

بیشترین نمره از نظر دگرسنجهها ( )95بوده است.

مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در

دومین مقاله با نمره  65 ،73استناد (حدود  0/28درصد)

این پژوهش صورت گرفت .بر اساس جدول 3

دریافت کرده است .یافتهها نشان داد که پربازدیدترین

همبستگی میان نمره دگرسنجه و تعداد استنادهاي

مقاله A review on antibacterial, antiviral, and

دریافتی رابطهاي مثبت و قوي و معادل  0/69بود .این

 antifungal activity of curcuminمیباشد ،که

امر میتواند نشانگرآن باشد که هرچه نمره دگرسنجه

توسط ظروفچیان مقدم ،ابوبکر ،زندي ،تاجیک،

یک مقاله باالتر باشد استنادهاي دریافتی آن نیز بیشتر

حسندرویش و عبدالقادر نوشته شده است .این مقاله

بوده و بالعکس؛ یعنی هرچه تعداد استنادهاي دریافتی

در سال  2014با موضوع ایمنی و میکروبشناسی منتشر

مقالهاي بیشتر باشد آن مقاله در شبکههاي اجتماعی هم

شد ،که  606بار در شبکههاي مختلف توسط کاربران

از نمره دگرسنجه باالتري برخوردار بوده است.

مورد توجه قرار گرفتهاست .مقاله سوم که  135بار مورد
جدول  )3ضريب همبستگي پيرسون ميان نمرههاي دگرسنجه و با تعداد استنادهي دريافتي
مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
شاخص

ضريب همبستگي ()r

رابطه نمرههاي دگرسنجه با تعداد استنادهاي دریافتی

0/69

در بررسیهاي دیگر بین نمره دگرسنجه مقالهها و

مقالهها با میزان استنادهاي دریافتی آنها در پایگاه

شاخص اچ پژوهشگران رابطه مثبت و بسیار ضعیفی

اسکوپوس رابطه مثبت و قوي وجود دارد اما میان نمره

بود .میتوان گفت رابطه همبستگی بین این دو به قدري

دگرسنجه مقالهها با اچ ایندکس پژوهشگران رابطه مثبت

ضعیف است که این امر میتواند ناشی از تصادف باشد

و ضعیفی وجود دارد که میتوان اساساً از آن

( .)P=0/05( )r0/1درواقع میان نمره دگرسنجه

صرفنظر کرد.
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جدول  )4ضريب همبستگي پيرسون ميان نمرات دگرسنجه با شاخص اچ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
شاخص

ضريب همبستگي ()r

رابطه نمره دگرسنجه با شاخص اچ پژوهشگران

0/1

بحث

رؤیتپذیري کم مقالهها در وب ،نداشتن نشانگر

میباشند فرصت جدیدي را براي ارزیابی پژوهش

وب مرتبط دانست ( 8و  .)9شاید بتوان مهمترین دلیل

فراهم میآورند .و همچنین میتوانند مقاله را بدون در

این امر را از یک سو عدم درک اهمیت تخصیص

نظرگرفتن مجلهاي که در آن منتشر شده (برعکس

نشانگر شی دیجیتال از سوي مجالت میزبان طی

ضریب تأثیر) بررسی میکند .این پژوهش با هدف

سالهاي مورد مطالعه ،و از سویی دیگر عدم توجه

تعیین وضعیت مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم

خود پژوهشگران به انتخاب مجالتی مرتبط دانست که

پژشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس از نظر نمره

عنصر نشانگر شی دیجیتال را در مقاالتشان لحاظ

دگرسنجه و همچنین مطالعه میزان رؤیتپذیري این

نمیکردهاند .در بررسی انواع شبکههاي اجتماعی

مقالهها در شبکههاي اجتماعی انجام شد .نتایج

مشخص شد که مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم

پژوهش نشان داد که براساس اطالعات موسسه

پزشکی بوشهر  2382بار در مندلی بازدید و به اشتراک

آلتمتریک از بین  679مقاله نمایه شده پژوهشگران

گذاشته شده است و پس از آن توئیتر به عنوان شبکه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس 128

اجتماعی پربازدید معرفی شد .زاهدي در پژوهش خود

مورد (حدود  18/9درصد) در شبکههاي اجتماعی به
اشتراک گذاشته شدهاند .حدود  18/9درصد از
مقالههاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در

بیان نمود که مجلههاي بینالمللی ایرانی پوشش تقریباً
خوبی در مندلی دارند ( ،)4به عالوه کالهی و خزایی
نیز در پژوهش خود توئیتر و مندلی را به عنوان

این مؤسسه نشاندهنده استفاده نسبتاً محدود این

محبوبترین منابع داده کاوي معرفی کردهاند که با

پژوهشگران از قابلیتهاي شبکههاي اجتماعی

نتایج این پژوهش همخوانی دارد ( .)10نتایج پژوهش

میباشد .عرفانمنش نیز در پژوهش خود به این نتیجه

نشان داد که بینالمللی بودن مجله و دسترسی آزاد

دست یافت که پژوهشگران مورد مطالعه وي

به مجله را میتوان از عواملی دانست که میتواند میزان

بهرهگیري نسبتأ محدودي از قابلیتهاي شبکههاي

بازدید مقاله را افزایش دهد ،همانطور که نعمتی

اجتماعی داشتهاند ( .)1اما این نکته را نیز نباید

انارکی و همکاران بیان کردند که به نظر میرسد

فراموش کرد که مؤسسه آلتمتریک تنها بخش کوچکی

نگارش مقالههاي بینالمللی میتواند در کسب نمره

از گستره بسیار وسیع وب را تحت پوشش قرار

دگرسنجه و میزان استنادهاي دریافتی مقالهها اهمیت

میدهد .علت کم بودن تعداد مقالههاي داراي

زیادي داشته باشد ( .)8طبق نظر عرفانمنش نیز که

شاخصهاي دگرسنجه را میتوان به مواردي چون

بیان میکند در شبکههاي اجتماعی شانس مورد توجه
Open access
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دهقاني و همكاران

مییابند به مراتب بیشتر از مجالتی است که دسترسی

معناداري وجود دارد که با نتیجه این پژوهش همخوانی

به آنها نیازمند پرداخت حق اشتراک است با این

دارد

بارایلین

پژوهش همخوانی دارد ( .)1بررسیهاي رابطه میان

( )Bar-Ilanو همکاران نیز در پژوهش خود اعالم

بازدید و نمره دگرسنجه و استناد مقالههاي

کردند که همبستگی معناداري بین میزان توجه به

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این

مقالهها در مندلی و شمار استنادات در اسکوپوس

پژوهش حکایت از آن دارد که میان استناد به مقالهها

وجود دارد ( .)12نتایج پژوهش عرفانمنش و همکاران

و میزان حضور آنها در مندلی رابطه مثبت و معناداري

نیز با این پژوهش همخوانی دارد آنها در پژوهش

وجود دارد ،همچنین میان نمره دگرسنجه بسیاري از

خود اعالم کردند که میزان استنادهاي دریافتی با میزان

مقالهها با میزان بازدید از آن مقالهها در توئیتر رابطه

بازدید مدارک رابطه مثبت و معناداري دارد ( .)13در

مثبت و معناداري به چشم میخورد .دلیل این امر را

این میان ،تنها سالجقه و دیاري در بخشی از پژوهش

میتوان رشد سریع مقالهها در توئیتر اعالم کرد .به طور

خود به عدم وجود رابطه بین تعداد استنادها و میزان

کلی میتوان گفت که مخاطبان مندلی به دلیل اینکه

مورد توجه قرار گرفتن مقالهها درتوئیتر اشاره کرده

افراد متحصص و داراي مدارک تحصیلی باالیی هستند

است (این در حالی است که سالجقه و دیاري در

و در آثار تولیدي خود به مقالههاي مندلی استناد

نتیجه کلی پژوهش خود ذکر کردهاند که بسیاري از

میدهند میتوانند ناخودآگاه موجب باال رفتن میزان

دگرسنجهها میتوانند به عنوان مکملی براي استنادها

استنادهاي صورت گرفته به مقاالت منتشر شده در این

باشند)( .)14در بخش دیگر ،یافتهها نشان میدهند بین

شبکه اجتماعی شوند ،این در حالیاست که مخاطبان

دگرسنجهها و استنادهاي دریافتی مقالهها رابطه مثبت

توئیتر بیشتر افراد عادي جامعه میباشد که مقاله را فقط

و معناداري وجود دارد .زاهدي و همکاران در پژوهش

مطالعه میکنند و تأثیري در میزان استناد به مقاله ندارند

خود به نتایجی مشابه با همین نتیجه رسیدند و اعالم

اما در بسیاري از موارد دیده شده که بر میزان نمره

کردند که میان استناد و شاخصهاي دگرسنجه رابطه

دگرسنجه اثر دارند؛ یعنی اگر مقالهاي حتی یکبار در

مثبت وجود دارد ( .)15در برخی از پژوهشها گزارش

توئیتر بازدید شده باشد در بیشتر موارد نمره دگرسنجه

شده است که دادههاي دگرسنجه از لحاظ آماري

به آن تعلق گرفته ،این در حالی است که ممکن است

پیشبینیکننده تعداد استنادهاي دریافتی در آینده

این مقاله تعداد بازدید زیادي در مندلی داشته باشد .در

خواهد بود (.)15-19 ،5

نهایت میتوان اینگونه بیان نمود که شبکه مندلی

به طور کلی نتایج و یافتهها حاکی از آن است که میزان

میتواند براي کمک به انتقال دانش بین رشتههاي

حضور پژوهشگران در سالهاي اخیر بیش از گذشته بوده

مختلف و در نهایت دریافت استنادهاي بیشتر براي

(هرچند در سالهاي اخیر حضور کمرنگی داشتهاند).

مقالههاي مورد استفاده پژوهشگران باشد .همانطور

هرچه میزان حضور مقالهها در شبکههاي اجتماعی و

که ثلوال ( )Thelwallو محمدي در پژوهش خود به

همچنین در عرصههاي بینالمللی بیشتر باشد احتمال دیده

این نتیجه رسیدند که بین تعداد خوانندگان مقالهها در

شدن و استناد به آنها توسط کاربران افزایش مییابد.
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دگرسنجه روش جدیدي است که میزان حضور آثار

عالوه به عنوان پژوهشهاي آینده پیشنهاد میشود که

علمی و توجهی که کاربران به این آثار دارند را

میزان حضور تولیدات حوزههاي علمی مختلف و یا

اندازهگیري میکنند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که

سایر دانشگاهها در شبکههاي اجتماعی بررسی و با نتایج

مقالههاي داراي دگرسنجه در مقایسه با سایر مقالهها از

این پژوهش و پژوهشهاي مشابه مقایسه شود .و در

میانگین استنادي باالتري برخوردارند .این امر میتواند

نهایت از محدودیت پژوهش حاضر میتوان به این مورد

نشانگرآن باشد که هرچه نمره دگرسنجه یک مقاله باالتر

اشاره کرد که طبیعتأ از آنجا که ابزار بوکمارکلت

باشد استنادهاي دریافتی آن نیز بیشتر بوده و بالعکس؛

آلتمتریک تنها یکی از چند ابزار مورد استفاده در حوزه

یعنی هرچه تعداد استنادهاي دریافتی مقالهاي بیشتر

دگرسنجهها تلقی میشود که مورد وثوق بسیاري از

باشد آن مقاله در شبکههاي اجتماعی هم از نمره

متخصصان نیز هست ،با این حال میتوان گفت که شاید

دگرسنجه باالتري برخوردار بوده است .به عبارت دیگر

این ابزار نتواند به دلیل محدودیتهاي فنی همه

میتوان گفت دادههاي دگرسنجه از لحاظ آماري

جنبههاي مورد بحث در حوزه دگرسنجهها را مورد

میتوانند پیشبینی کننده تعداد استنادهاي دریافتی در

بررسی قرار دهد؛ موردي که در پیوند با سایر ابزار در

آینده باشد .در نهایت با توجه به تمامی موارد ذکر شده

این حوزه نیز مطرح است.

میتوان از دگرسنجهها به عنوان مکمل شاخصهاي
استنادي در ارزیابی پژوهش بهره برد ،اما (همانطور که
قبالً ذکر شد) به دلیل حضور کم مقالهها در منابع
دگرسنجه ،در بعضی موارد رابطه ضعیف یا عدم وجود
رابطه با استنادها و ارزیابی متفاوت بروندادهاي علمی
بهتر است براي دگرسنجهها از اصطالح مکمل به جاي
سنجههاي جایگزین استفاده کرد .پژوهشهاي آینده
میتوانند کارگاههاي آموزشی در خصوص معرفی و
آموزش استفاده از شبکههاي اجتماعی به ویژه شبکه
پرکاربرد مندلی و همچنین کارگاهی در خصوص

سپاس و قدرداني
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سارا
دهقانی دانشجوي گروه کتابداري و اطالعرسانی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که با تأمین
هزینههاي پژوهشی توسط معاونت محترم تحقیقات و
فناوري این دانشگاه انجام شده است.
تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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Abstract
Background: As social networks are increasingly used, the research published through social networks
should be evaluated. Hence, new measures were employed to examine the scientific effectiveness of social
networks. The measurements taken from social networks, called Altmetrics, provide an opportunity to
evaluate research. Therefore, this study aimed to investigate the presence of indexed articles of researchers
affiliated with Bushehr University of Medical Sciences at the Scopus site in social networks.
Materials and Methods: The present applied study used altmetrics to determine articles with the highest
altmetrics score. Data was collected form June 22nd to August 23rd, 2018 from Scopus database, and
analyzed using descriptive and analytic statistics (Pearson’s correlation coefficient) in Excel and SPSS
version 20.
Results: The findings of this study showed that out of 679 articles incexed for Bushehr University of
Medical Sciences in Scopus database, 128 articles in social networks had altmetrics score in different social
networks. The study of various networks showed that Mendely (79.79%), Twitter (8.58%) and
Dimensions (6.86%) were the most important social networks that users visited or shared through the
research articles. Finally, we found a positive and significant relationship between altmetrics and citation
indicators of articles,
Conclusion: It can be said that altmetrics can be used as a complement to citation indicators to evaluate the
performance of researchers.
Keywords: Altmetrics, Scientometrics, Citation Indicators, Mendely, Scopus database, Twitter, Bushehr University
of Medi-cal Sciences
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