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 چكيده
 شوند،يم منتشر هاشبكه نيا قيطر از کهيي هاپژوهشي ابيارز ضرورت ،ياجتماعي هاشبكه از استفاده روزافزون رشد به توجه با :زمينه

 از تهبرگرفي هاسنجه شدند. يريگبهره قابل ياجتماع يهاشبكه در يعلم ياثرگذار يبررس يبرا يديجد يهاسنجه رو نيا از شد. مطرح

 زانيمي بررس هدف با پژوهش نيا لذا کردند. فراهم پژوهشي ابيارزي براي ديجد فرصت اند،گرفته نام دگرسنجه کهي اجتماعي هاشبكه

 ست.ا گرفته انجامي اجتماعي هاشبكه در اسكوپوس گاهيپا در بوشهري پزشك علوم دانشگاه پژوهشگران شده هينماي هامقاله حضور

ي داراي هامقاله پژوهش نيا در است. گرفته انجام هادگرسنجه از استفاده با که بودهي کاربرد نوع از حاضر پژوهش ها:روش و مواد

 است. گرفته انجام اسكوپوس گاهيپا قيطر از 8/6/8331 تا 8/4/8331 خيتار از هاداده نياي آورجمع شد. مشخص دگرسنجه نمره نيشتريب

 انجام 52 ويرايش SPSS و اکسلي افزارها نرم و رسون(يپي همبستگ بي)ضري ليتحل وي فيتوص آمار از استفاده با هادادهي آمار ليتحل

  است. گرفته

 مقاله 851 اسكوپوس، گاهيپا در بوشهري پژشك علوم دانشگاه پژوهشگران شده هينما مقاله 613 از که داد نشان پژوهشي هاافتهي :هاافتهي

 هاشبكه واعاني بررس بودند. شده گذاشته اشتراک به مختلفي اجتماعي هاشبكه در که بودند دگرسنجه نمرهي داراي اجتماعي هاشبكه در

 از را پژوهش نياي هامقاله کاربران، که بودندي اجتماعي هاشبكه نيترمهم درصد( 21/1) تريتوئ و درصد( 13/13)ي مندل که داد نشان

 پژوهش نياي هامقالهي استنادي هاشاخص و هادگرسنجه انيمي همبستگ مطالعه تينها در اند.گذاشته اشتراگ به اي کرده ديبازد هاآن قيطر

 دارد.ي معنادار و مثبتي آمار رابطه وجود از نشان

 ژوهشگرانپ عملكردي بررسي براي استنادي هاشاخص مكمل عنوان به تواننديم هادگرسنجه که کرد انيب توانيم تينها در گيري:نتيجه

 رند.يگ قرار استفاده مورد

 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهرتريتوئ ،يمندل اسكوپوس، ،ياستناد يهاشاخص ،يسنج علم ها،دگرسنجه کليدي: واژگان
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 مقدمه
 يورکش هر يبرا توسعه يهاتیاولو از یکی علم، دیتول

 یکم و یفیک سطح بردن باال جهت .شودیم محسوب

 يضرور يامر یپژوهش نظام یابیارزش ،یعلم داتیتول

 هاتیعالف نیا یابیارزش يبرا يمراکز دیبا جهینت در است

 تیفعال یابیارزش ضرورت و تیاهم باشد. داشته وجود

 به منجر یعلم مراکز و پژوهشگران عملکرد و

 یسنجعلم است. شده 1یسنجعلم حوزه يریگشکل

 يهاتیفعال یابیارز يهاروش نیترمتداول از یکی

 یسنجعلم حوزه در است. پژوهش تیریمد و یعلم

 روش از پژوهشگران 2یعلم ياثرگذار یبررس يبرا

 روش براساس (.1) شودیم استفاده 3ياستناد لیتحل

 استفاده مورد شتریب که یعلم داتیتول ،ياستناد لیتحل

 .کنندیم افتیدر يشتریب استناد رند،یگیم قرار

 هاشاخص نیترمهم از استناد بر یمبتن يهاشاخص

 .(2) شوندیم محسوب یعلم ياثرگذار یبررس جهت

 نیترمهم است، وارد هاشاخص نیا به ییرادهایا اما

 .(3) هاستآن بودن برزمان هاشاخص نیا بر وارده رادیا

 ازهب به استناد بر یمبتن يهاشاخص گرید عبارت به

 کی رایز دارند، ازین هامقاله یابیارز جهت یطوالن یزمان

 يعدب اثر در سپس و ردیگ قرار مطالعه مورد دیبا مقاله

 هیمان از پس استنادها نیا تینها در و شود استناد آن به

 یسبرري استنادي هاگاهیپا در استنادکننده مقاله شدن

 يهاشاخص هايکاستی بارزترین از دیگر یکی شود.

 است خوداستنادي ،ياستناد تحلیل بر مبتنی سنجیعلم

                                                 
1 Scientometrics 
2 Scientific impact 
3 Citation Analysis 
4 Scopus 
5 Clarivate Analytics 
6 Social Networks 
7 Alternative metrics (Altmetrics)      
8Attention    
9 Presence 

 که است نیا مذکور يهاشاخص گرید بیمعا از (.4)

 انندم یاطالعات سسهؤم چند انحصار در ياستناد لیتحل

 عالوه به و ،است 5کسیتیآنال تیویکلر و4اسکوپوس

 طور به شوندیم منتشر 2/0وب در که راي آثار استنادها

 ،2/0 وب آمدن وجودهب با رند.یگینم نظر در کامل

 توجه و کردند دایپ گسترش 6یاجتماع يهاشبکه

 استفاده اثر در کردند. جلب خود به را پژوهشگران

 يبرا يدیجد يهاسنجه یاجتماع يهاشبکه از گسترده

 قابل یاجتماع يهاشبکه در یعلم ياثرگذار یبررس

 یاجتماع وب در راستا، نیهم در شدند. يریگبهره

 يهاسنجه ای هادگرسنجه عنوان تحت ییهاشاخص

 طرح از هدف شدند. مطرح کسیآلتمتر ای 7نیگزیجا

 جهت بهتر يابزار دادن قرار دسترس در هاسنجه نیا

 متون گرید يهاجنبه يریگاندازه و يریگیپ نظارت،

 اصطالح از کسیآلتمتر (.4) است یپژوهش و یعلم

Alternative metrics سنجش يمعنا به و شده گرفته 

 يهاهشبک در یعلم آثار به توجه زانیم از حاصل

 تالش هادگرسنجه گر،ید عبارت به است. یاجتماع

 ای مقاله به 8توجه زانیم يبرا يدیجد اسیمق تا کندیم

 بیرض ای و هااستناد بر هیتک بدون هامقاله 9حضور زانیم

 نیا اساس رب بتوان دیشا تا دهد، ارائه مجله ریتأث

 يشتریب ریثأت هامقاله کدام که نمود انیب دیجدي هاسنجه

 نیلاو يبرا دگرسنجه مفهوم است. داشته خوانندگان بر

 ،همکاران و (Jason Priem) میپر سونیج توسط بار

 یسنت يهاروش کننده لیتکم و نینو یروش عنوان به
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 در یعلم آثار ریثأت زانیم سنجش در پژوهش یابیارز

 تیمز نیتریاصل (.5) شد مطرح یاجتماع وب طیمح

 که گونههمان باشدیم آن عمل سرعت هادگرسنجه

 يادیز زمان مقاله کی به استناد يبرا شد اشاره شتریپ

 صدها هفته کی عرض در مقاله همان يبرا اما است الزم

 و اشتراک ،رهیذخ، دیبازد ازجمله یدگرسنج رخداد

 يافراد یتمام هادگرسنجه براساس .دهدیم يرو .غیره

 از اعم دارند تیفعال یماعتاج يهاشبکه در که

 جهدگرسن نمره در توانندیم پژوهشگر ریغ و پژوهشگر

 لوددان مشاهده، را مقاله افراد نیا رایز باشند، لیدخ مقاله

 اشتراک به خود دوستان با ایو کنندیم رهیذخ و

 يسو از زین یراداتیا ،ایمزا نیا وجود با (.6) گذارندیم

 است: وارد دیجدي هاسنجه نیا به پژوهشگران یبرخ

 شوندیم يگردآور يمجاز يفضا در دگرسنجهي هاداده

 نیا دارد. وجود هاداده در يدستکار احتمال پس

 طیمح در که است ییهاپژوهش يبرا شتریب هاسنجه

 هاشپژوه نیا يرو بر کنترل و است گرفته صورت وب

 به حوزه نیا در ياستانداردساز عدم .(6) ندارد وجود

 با سهیمقا در هادگرسنجه کم اعتبار و آن بودن نوپا لیدل

 هاست.دگرسنجه بیمعا گرید از ياستناد يهاشاخص

 مبحث نوپابودن به توجه با و بیمعا نیا وجود با

 .تاس نهیزم نیا در شتریب پژوهش به ازین دگرسنجه

 آثار یابیارز یسنت يهاشاخص نواقص و هاتیمحدود

 فکر به تا داشت برآن را پژوهشگران همواره یعلم

 .باشند یمیقد يهاشاخص لیتکم يبرا ییهاسنجه

 سطح در را هااسیمق که است نیا هادگرسنجه رسالت

 یبررس هامقاله ریسا و مجله گرفتن نظر در بدون مقاله

 هب که ییوندهایپ ،يبارگذار يآمارها هادگرسنجه .دینما

 اطالعات نیهمچن و مقاله يگذاراشتراک شده، مقاله

                                                 
10 Demographic Information  
11 Mendeley 
12 Cite U Like 

 هب بوطمر یلیتحص مدرک و رشته ،10یشناخت تیجمع

 يهاهشبک قیطر از و ندنکیم فراهم را دکنندهیبازد فرد

 اریاخت در 12کیوالی تیسا ای 11یمندل مانند یاجتماع

 2 يامقاله که شود گفته اگر مثال يبرا .دندهیم قرار

 رکارب به را امکان نیا هادگرسنجه است داشته دیبازد

 دیبازد ییایجغراف تیموقع د،یبازد نیا زمان که دهدیم

 نندهک دیبازد يکاربر يهانام و مرتبط يهاوندیپ نده،کن

 را آن یلیتحص مدرک و رشته شد گفته که همانطور و

 داشت نظر در دیبا موارد نیا همه وجود با کند. مشاهده

 راه يابتدا در هنوز یپژوهش لحاظ از هادگرسنجه که

 ست.ا ترگسترده و شتریب مطالعات ازمندین و دارد قرار

 نیریاس مانند بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران

 يهاجنبه در را خود يهاپژوهش ریثأت دارند ازین

 نگارش يبرا الزم زهیانگ تا ندیبب علم مختلف

 در دانشگاه نیا .آورند دستبه را ندهیآ يهاپژوهش

 سالمت و بهداشت ،یپزشک گوناگون يهاحوزه

 ریسا مانند که داردي امالحظه قابلی علم داتیتول

 .(7) ندریگ قراری ابیارزش مورد است ازینی علم داتیتول

 گرانیب توانندینمیی تنها بهي استنادي هاشاخص اما

 تیاقعو بری مبتنی ابیارزش جهینت در و استفاده زانیم

 بوشهری پزشک علوم دانشگاه پژوهشگراني هامقاله

 اب که ردیگ صورتي امطالعه است الزم پس باشند؛

 تریقعوا نسبت بهی ابیارزش به هادگرسنجه از استفاده

 یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگراني هامقاله گاهیجا

 لیدل نیهم به بپردازد.ی اجتماعي هاشبکه در بوشهر

 حضور زانیم یبررس با تا ددار یسع حاضر پژوهش

 وجهت زانیم و بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران

 زانیم بتواند یاجتماعي هاشبکه در هاآن يهامقاله به

 انجام از هدف کند. مشخص را هاپژوهش يرگذاریثأت
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 پژوهشگران يهامقاله تیوضع لیتحل حاضر پژوهش

 رد اسکوپوس گاهیپا در بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 باشد.یم هادگرسنجه اساس بر یاجتماع يهاشبکه

 زین ریزی فرع اهداف هدف، نیا به دنیرسي راستا در

 شد: خواهندی بررس

 پژوهشگران دیپربازدي هامجله و هامقالهیی شناسا

  بوشهر؛ی پزشک علوم دانشگاه

 گرانپژوهشي هامقاله به استناد زانیم نیب رابطهی بررس

 در هانآ از دیبازد زانیم با بوشهری پزشک علوم دانشگاه

 کاربران؛ توسطی اجتماعي هاشبکه

 قیطر از کاربران عالقه موردي هاموضوعیی شناسا

 ها؛مقاله از هاآن دیبازد زانیمی بررس

 التیتحص سطح و رشته ،ییایجغراف تیموقعیی شناسا

 اهدانشگ پژوهشگراني هامقاله از شتریب کهی کاربران

 کنند؛یم استفاده بوشهری پزشک علوم

 پژوهشگراني هامقاله حضور انیم رابطهی بررس

 با یاجتماعي هاشبکه در بوشهری پزشک علوم دانشگاه

 در (13اچ شاخص لحاظ )به هاآني استناد عملکرد

 اسکوپوس؛ گاهیپا

 

 هاو روش مواد
 نوع از و است يکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 ردکیرو با که بوده یلیتحل - یفیتوص يهاپژوهش

 .است شده نجاما هادگرسنجه کمک به و یسنجعلم

 پژوهشگران شده هینما يهامقاله را پژوهش نیا جامعه

 یاطالعات گاهیپا در بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 ياراد دیبا شده ادی يهامقاله .اندداده لیتشک اسکوپوس

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

 ومعل دانشگاه" به یوابستگ با سندهینو کی حداقل

 در دهش هینما يهامقاله تعداد باشد. "14بوشهر یپزشک

 به مربوط 2016 تا 2000 سال از اسکوپوس گاهیپا

 به که بوده مقاله 679 ،بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 در است. گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش جامعه عنوان

 لیدل به 15کیآلتمتر سسهؤم يهاداده از پژوهش نیا

 گفت نتوایم و شد استفاده بودن گانیرا و آسان استفاده

 نیمعتبرتر و نیترمهم از یکی سسهؤم نیا که

 (.1) شودیم محسوب دگرسنجه خدمات دهندگانارائه

 يهاهشبک در را یعلم آثار حضور زانیم سسهؤم نیا

 گوگل ،یمندل ،17ترییتو ،16بوکسیف انندم یاجتماع

 هک است صورت نیبد کار يمبنا .دهدیم نشان 18پالس

 مقاله کی يگذارونشان مطالعه اشاره، بحث، هرگونه

 مقاله آن يبرا شده ذکر یاجتماع يهاهشبک در یمعل

 اهازیامت نیا مجموع از .باشدیم متفاوت ازیامت يدارا

 و اشتراک زانیم دهندهنشان که یکل دگرسنجه نمره کی

 است، یاجتماع يهاهشبک در مدرک آن از استفاده

 دگرسنجه نمره گرید انیب به .شودیم داده اختصاص

 درکم کی که است یتوجه تیفیک و تیکم دهندهنشان

 نمره نیا (.1) است کرده افتیدر یاجتماع يهاشبکه در

 منتشر مجله در موجود يهامقاله تعداد براساس سپس

 در شده منتشر يهامقاله تعداد نیهمچن و مقاله کننده

 قیطر نیا از تا شودیم يسازنرمال خاص سال کی

 يهاهمقال ریسا با مقاله کی دگرسنجه نمره سهیمقا امکان

 سهسؤم نیا شود. فراهم کسانی مجله کی در شده منتشر

 تیموقع خصوص در يدیمف يآمارها نیهمچن

 طحس خواننده، ای و گذارنده اشتراک به افراد ییایجغراف

 .دهدیم نشان را هاآن یلیتحص رشته و ياحرفه
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 سسهؤم و اسکوپوس گاهیپا از پژوهش يهاداده

 به هاداده يگردآور مراحل .شدند يآورجمع کیمترآلت

 وپوس،اسک گاهیپا به مراجعه با ابتدا که بوده صورت نیا

 یامتم تا شده جستجو بوشهر یپزشک علوم دانشگاه

 یکپزش علوم دانشگاه پژوهشگران توسط که ییهامقاله

 ابلق شده، هینما اسکوپوس گاهیپا در و نوشته بوشهر

 یاطالعات گاهیپا در جستجو راهبرد .باشند یسدستر

 شگاهدان یسازمان یوابستگ يجستجو يبرا اسکوپوس

 به دیبا affiliation بخش در و بوشهر یپزشک علوم

ي هاشکلي جستجوي جا به که باشد صورتنیا

 هشناس بوشهر،ی پزشک علوم دانشگاهی اسام مختلف

 اسم مختلفي هاشکل که کرد جستجو را 60015360

 نیا با اند.شده عیتجم شناسه نیا قالب در دانشگاه

ي آور)جمع شد یابیباز رکورد 927 کامل طوربه راهبرد

 گرفته انجام 1/6/1397 تا 1/4/1397 خیتار از هاداده نیا

 محدود 2016 تا 2000 يهاسال به یوقت که است(

 کیآلتمتر سسهؤم .شد افتهی دست رکورد 679 به شدند

 یش نشانگر يدارا که دهدیم نمره ییهامقاله به تنها

 هک است يکد ای و شماره نشانگر، نیا باشند. 19تالیجید

 مانه به منحصر و رودیم کار به هامقاله ییشناسا يبرا

 منظور به مقاله 679 یتمام دیبا رو نیا .ازباشدیم مقاله

 در تا شدندیم یبررس تالیجید یش نشانگر داشتن

 جامعه از مذکور مقاله نشانگر، داشتن عدم صورت

 265 تعداد انیم نیا از که .باشد شده حذف پژوهش

 هجامع و ندشد حذف جامعه از و بوده نشانگر فاقد مقاله

 يبرا .داد لیتشک ماندهیباق مقاله 414 را پژوهش

 وارد ابتدا دیبا مقاله هر دگرسنجه نمره افتیدر

 بوکمارکلت ابزار و شده کیآلتمتر تیساوب

 به و بوده افتیدر قابل گانیرا به که را 20کیآلتمتر

 شده رهیذخ وب يمرورگرها در بوکمارک کی صورت

 در .شود افتیدر ،داده ارائه را دگرسنجه اطالعات و

 با نظر مورد پژوهشگران مقاله 414  زا کی هر ابتدا

 رارق جستجو مورد کیآلتمتر بوکمارکلت از استفاده

 يهاداده ،دگرسنجه نمره بودن دارا صورت در و گرفته

 به عهمراج با کننده منتشر یعاجتما يهاشبکه به مربوط

 شد. يگردآور کیآلتمتر سسهؤم تیسا در مقاله صفحه

 مقاله مثال عنوان به

The effects of synbiotic supplementation on 

markers of insulin metabolism and lipid 

profiles in gestational diabetes: A 

randomised, double-blind, placebo-

controlled trial قیطر از همکاران وي احمد از 

 از فادهاست با است، شده یابیباز اسکوپوس در جستجو

 در مقاله نیا حضور زانیم کیآلتمتر بوکمارکلت

 نمره هک داد نشان جینتا .شد جستجو یاجتماع يهاهشبک

 اشتراک به یمندل در بار 18 که بوده 26 مقاله دگرسنجه

 رب کردن کیکل با است. شده تییتو بار 5 و گذاشته

 یعاتاطال ریسا به توانیم شتر،یب اتییجز نهیگز يرو

 .(رهغی و رشته و يایجغراف )اطالعات شد ذکر باال در که

 بطهرای بررس منظور به تینها در کرد. دایپ یدسترس

 لومع دانشگاه پژوهشگراني هامقاله به استناد زانیم انیم

 يهاشبکه در هاآن از دیبازد زانیم با بوشهری پزشک

 انیم رابطهی بررس نیهمچن و کاربران توسطی اجتماع

ی پزشک علوم دانشگاه پژوهشگراني هامقاله حضور

 هانآي استناد عملکرد بای اجتماعي هاشبکه در بوشهر

 بیضر از اسکوپوس گاهیپا در (21اچ شاخص لحاظ )به

 SPSS افزارنرم و (P=05/0) رسونیپی همبستگ

 شد. استفاده 20 ویرایش

 

                                                 
19 Digital object identifier (DOI) 
20 Altmetric Bookmarklet 
21 H index 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
is

m
j.2

2.
4.

22
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 14

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.22.4.222
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1145-en.html


 8331 مهر و آبان/ 4سال بيست و دوم/ شماره                                            / طب جنوب                                         551

http://bpums.ac.ir 

 
 

 اسکوپوس گاهیمقاله در پا دگرسنجهنمونه نشان دادن نمره  (1 شکل

 

 
 

 کیآلتمتر تیسا دگرسنجه نمره اتیینمونه جز (2 شکل
 

 هاافتهي
 شده منتشر مدرک 414 از پژوهش نیا جینتا براساس

 04/70 )حدود مقاله 286 ،یاجتماعي هارسانه در

 فاقد مقاله 20 تعداد -بودند دگرسنجه نمره فاقد درصد(

 یاجتماع يهاهشبک در اما بودند دگرسنجه نمره

 مقاله 71 انیم نیا از -اندشده دیبازد یمندل در خصوصاً

 نمره نیکمتری عنی 1 نمره يدارا درصد( 1/17 )حدود

 95 یعنی نمره نیشتریب يدارا مقاله کی فقط و بودند

 ياهشبکه انواع یبررس است. بوده درصد( 24/0 )حدود

 79/79 )حدود مورد 2382 در که داد نشان یاجتماع

 یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران يهامقاله ،درصد(

 ت.اس شده گذاشته اشتراک به یمندل قیطر از بوشهر

 درصد( 57/8 )حدود مورد 256 با تریتوئ ،یمندل از پس

 کاربران توسط که است مهم یاجتماع شبکه گرید
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 ییایغرافج لیتحل و هیتجز .است قرارگرفته مورداستفاده

 تراکاش تعداد نیشتریب که داد نشان یمندل در کاربران

 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران يهامقاله

 (،بار 20) کایآمر متحده االتیا يکشورها به مربوط

 نیهمچن ،بوده (بار 9)لیبرز و (بار 10) ایاسپان و ایتانیبر

 (بار 20)داکانا (،بار 48) کایآمر متحده االتیا يکشورها

 يهامقاله خواننده نیشتریب يدارا (بار 19) ایتانیبر و

 اطالعات نیهمچن .بودند تریتوئ قیطر از اشاره مورد

 یمندل در خوانندگان نیاي احرفه تیموقع به مربوط

 (،433)ي دکتر لیتحص سطح با کاربران که داد نشان

 نیشتریب (376)ی کارشناس و (394) ارشدی کارشناس

 وشهربی پزشک علوم دانشگاهي هامقاله از کننده استفاده

ي هاتهرش از خوانندگان نیا شتریب گریدي سو از اند.بوده

 علوم وي کشاورز (،701)ی دندانپزشک وی پزشک

 یتیجمع لیتحل و هیتجز اما اند.بوده (319)ی کیولوژیب

 (،199) جامعه يعاد افراد که داد نشان ترییتو در

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

اند.کرده استفاده هامقاله نیا از شتریب

 
 هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در توئيتر و مندلياطالعات مربوط به کاربران مقاله (8جدول 

 رتبه
کشورهاي داراري 

بيشترين کاربران اين 
 ها در مندليمقاله

 يراراد يکشورها
 نيا کاربران نيشتريب

 توئيتر ها درمقاله

کاربران  التيسطح تحص
 يمندل

 يليرشته تحص
 يکاربران در مندل

 ليو تحل هيتجز
 رتييدر تو يتيجمع

 (433دکتري ) (48آمریکا ) (20آمریکا ) 1
پزشکی و 

 (701دندانپزشکی)
 (199افراد عادي جامعه)

 (394ارشد )کارشناسی  (20کانادا ) (10بریتانیا ) 2
کشاورزي و علوم 

 (319بیولوژیک)
 (19محققان )

 (186شیمی ) (376کارشناسی ) (19بریتانیا ) (10اسپانیا ) 3
متخصصان وافراد 

 (14اي)حرفه
 (12پیونددهندگان علم ) (154بیوشیمی و ژنتیک) (254پژوهشگر ) (7ایتالیا ) (9برزیل ) 4

 (137استاد ) (6استرالیا ) (7هند ) 5
پرستاري و حرفه هاي 

 999سالمت)
 

  (88مهندسی ) (114دانشجوي دکتري) (4اسپانیا ) (7)استرالیا  6

 (3هلند ) (7کانادا ) 7
آموخته مقطع تحصیالت دانش

 (90تکمیلی)
  (71روانشناسی) 

  (55علوم محیطی) (40مربی ) (3ایرلند ) (7پرتغال ) 8

 (30کتابدار ) (3گواتماال ) (7ایتالیا ) 9
داروشناسی و 

 (50شناسی)سم
 

  (49علوم اجتماعی)  (2کلمبیا ) (6ایران ) 10

 پژوهش نیا پژوهشگران يهامقاله حضور یبررس

 با يامقاله به دگرسنجه نمره نیشتریب که داد نشان

 ,A review on antibacterial, antiviral عنوان

and antifungal activity of curcumin نمره با 

 کر،ابوب مقدم، انیظروفچ توسط که .داشت تعلق 95

 دهش نوشته عبدالقادر و شیدروحسن ک،یتاج ،يزند

 و یمنیا موضوع با 2014 سال در مقاله نیا است.

                                                 
22 Dimensions 
23 patent 

 مجله در یشناس کروبیم

BioMed Research International شد. منتشر 

 پالس، گوگل در بار 26 ،یمندل در بار 406 مقاله نیا

 تیسا در بار 153 بوک،سیف در بار 5 تر،ییتو در بار 6

 يهاشبکهدر بار 5 و هاوبالگ در بار 3 ،22منشزید

 از نیهمچن و است گرفته قرار دیبازد مورد يخبر

 است. شده استفاده 23پتنت در بار کی مقاله نیا جینتا
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 گاهدانش پژوهشگران برتر مقاله ده به مربوط اطالعات

 جدول در هادگرسنجه نظر از بوشهر یپزشک علوم

 است. آمده ریز
 

 

 

 داراي بيشترين نمره دگرسنجه هاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهر( مقاله5جدول 

 ميزان استناد سال انتشار نمره مجله نويسندگان مقاله رتبه

1 
A review on antibacterial, 
antiviral, and antifungal ac-
tivity of curcumin 

Zorofchian Moghadamtousi, 
S., Abdul Kadir,  Hassandar-

vish, P., Tajik, H., Abuba-
kar, S., Zandi, K 

BioMed Research 
International 

95 2014 165 

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

Movahed, A., Nabipour, I., 
Lieben Louis, X, 

Thandapilly, S., Yu, L., 
Kalantarhormozi, M., Reka-
bpour, S.J., Netticadan, T. 

Evidence-based 
Complementary and 
Alternative Medicine 

73 2013 65 

3 
Treatment of water turbid-
ity and bacteria by using a 
coagulant extracted from 
Plantago ovata 

Ramavandi, B. 
Water Resources & 

Indusry 
65 2014 54 

4 

The effects of synbiotic 
supplementation on mark-
ers of insulin metabolism 
and lipid profiles in gesta-
tional diabetes: A random-
ised, double-blind, placebo-
controlled trial 

Ahmadi, S., Jamilian, M., 
Tajabadi-Ebrahimi, M., 

Jafari, P., Asemi, Z 
British Journal of 

Nutrition 
25 2016 7 

5 

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 

Taghizadeh Asl, M., Ne-
mati, R., Chabi, N., 

Salimipour, H., Nabipour, I., 
Assadi, M. 

BMC Neurology 24 2016 2 

6 
Association between Mi-
graine Headache and Car-
diac Syndrome X 

Nemati, R., Movahhednia, 
M., Mehdizadeh, S., 

Salimipour, H., Iranpour, D., 
Pourbehi, M.R., Amini, A., 
Nabipour, I., Akbarzadeh, 

M., Assadi, M. 

Journal of the 
American College of 

Cardiology 
23 2016 1 

7 

Increased mercury release 
from dental amalgam resto-
rations after exposure to 
electromagnetic fields as a 
potential hazard for hyper-
sensitive people and preg-
nant women 

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

Reviews on 
Environmental 

Health 
17 2015 0 

8 

Topiramate augmentation 
in patients with resistant 
major depressive disorder: 
A double-blind placebo-
controlled clinical trial 

Mowla, A., Kardeh, E. 
Progress in Neuro-

Psychopharmacology 
and Biological 

Psychiatry 

14 2011 17 

9 

Comparative effects of red 
and white grapes on oxida-
tive markers and lipidemic 
parameters in adult hyper-
cholesterolemic humans 

Rahbar, A.R., 
Mahmoudabadi, M.M.S., Is-

lam, M.S. 
Food and Function 12 2015 4 

10 
Effects of LI-4 and SP-6 
Acupuncture on Labor 
Pain, Cortisol Level and 
Duration of Labor 

Asadi, N., Maharlouei, N., 
Khalili, A., Darabi, Y., 

Davoodi, S., Raeisi Shah-
raki, H., Hadianfard, M., 

Jokar, A., Vafaei, H., 
Kasraeian, M. 

JAMS Journal of 
Acupuncture and 
Meridian Studies 

10 2015 5 

11 Nutrition and lung cancer: 
A case control study in Iran 

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 

BMC Cancer 10 2014 7 
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 مرهن نیشتریب بودن دارا نظر از برتري هامقاله مطالعه

 هک داد نشان مختلفی اجتماعي هاشبکه در دگرسنجه

 یپزشک علوم دانشگاهي هامقاله کهي انمره نیباالتر

 بوده 95 اندکرده افتیدر کیآلتمتر تیسا از بوشهر

 سال در است. بوده 2013 سال در 73 نمره نیدوم است.

 ییباال دگرسنجهي هانمره دانشگاه، از مقاله سه 2016

 هب هانمره نیا که کردند افتیدر کیآلتمتر تیسا از

ي استنادها زانیمی بررس بودند. 23 و 24 ،25 بیترت

 ناداست زانیم نیشتریب که داد نشان هامقالهی افتیدر

 بوده مقاله کي یبرا (28/0) استناد 165 تعدادی افتیدر

ي دارا و شده منتشر 2014 سال در مقاله نیا است.

 است. بوده (95) هادگرسنجه نظر از نمره نیشتریب

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

 نیتردیپربازد که داد نشان هاافتهی است. کرده افتیدر

 A review on antibacterial, antiviral, andمقاله

antifungal activity of curcumin که باشد،یم 

 ک،یتاج ،يزند ابوبکر، مقدم، انیظروفچ توسط

 همقال نیا است. شده نوشته عبدالقادر و شیدروحسن

 شرمنت یشناسکروبیم و یمنیا موضوع با 2014 سال در

 کاربران توسط مختلف يهاهشبک در بار 606 که شد،

 مورد بار 135 که ومس مقاله است.گرفته قرار توجه مورد

 مقاله گرفته قرار توجه
Treatment of water turbidity and bacteria by 

using a coagulant extracted from Plantago 

ovata و است يرماوند مقاله نیا سندهینو ،است بوده 

ي بعد دیبازد پر مقاله است. شده منتشر 2014 سال در

 پوررکاب و يکالنترهرمز پور،ینب موحد، از يامقاله

 عنوان با مشترک طوربه
Antihyperglycemic effects of short term 

resveratrol supplementation in type 2 که بوده 

 و گرفته قرار توجه موردی اجتماعي هاشبکه در 126

 در يادیز يهایبررس .استشده منتشر 2014 سال در

 ناداست و دگرسنجه نمره و دیبازد انیم رابطه با وندیپ

 رد بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران يهامقاله

 3 جدول اساس بر گرفت. صورت پژوهش نیا

 ياستنادها تعداد و دگرسنجه نمره انیم یهمبستگ

 نیا بود. 69/0 معادل و يقو و مثبت يارابطه یافتیدر

 دگرسنجه نمره هرچه که باشد نشانگرآن تواندیم امر

 شتریب زین آن یافتیدر ياستنادها باشد باالتر مقاله کی

 یتافیدر ياستنادها تعداد هرچه یعنی بالعکس؛ و بوده

 هم یاجتماع يهاهشبک در مقاله آن باشد شتریب يامقاله

   است. بوده برخوردار يباالتر دگرسنجه نمره از

 

هاي دگرسنجه و با تعداد استنادهي دريافتي ضريب همبستگي پيرسون ميان نمره (3جدول 

 هاي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بوشهرمقاله
 (rضريب همبستگي ) شاخص

 69/0 هاي دگرسنجه با تعداد استنادهاي دریافتینمرهرابطه 

 

 و هامقاله دگرسنجه نمره نیب گریدي هایبررس در

 یفیضع اریبس و مثبت رابطه پژوهشگران اچ شاخص

 يقدر هب دو نیا نیب یهمبستگ رابطه گفت توانیم بود.

 اشدب تصادف از یناش تواندیم امر نیا که است فیضع

(1/0r) (05/0=P.) دگرسنجه نمره انیم درواقع 

 گاهیپا در هاآن یافتیدر ياستنادها زانیم با هامقاله

 رهنم انیم اما دارد وجود يقو و مثبت رابطه اسکوپوس

 ثبتم رابطه پژوهشگران ندکسیا اچ با هامقاله دگرسنجه

  آن از اساساً توانیم که دارد وجود یفیضع و

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

 (rضريب همبستگي ) شاخص

 1/0 رابطه نمره دگرسنجه با شاخص اچ پژوهشگران

 

 بحث
 یاجتماع وب از برگرفتهي هاشاخص که هادگرسنجه

 پژوهشی ابیارزي برا راي دیجد فرصت باشندیم

 در بدون را مقاله توانندیم نیهمچن و آورند.یم فراهم

 )برعکس شده منتشر آن در کهي امجله نظرگرفتن

 فهد با پژوهش نیا کند.یمی بررس ر(یثأت بیضر

 معلو دانشگاه پژوهشگراني هامقاله تیوضع نییتع

 نمره نظر از اسکوپوس گاهیپا در بوشهری پژشک

 نیاي ریپذتیؤر زانیم مطالعه نیهمچن و دگرسنجه

 جینتا شد. انجامی اجتماعي هاشبکه در هامقاله

 موسسه اطالعات براساس که داد نشان پژوهش

 پژوهشگران شده هینما مقاله 679 نیب از کیآلتمتر

 128 اسکوپوس گاهیپا در بوشهر یشکپز علوم دانشگاه

 بهی اجتماعي هاشبکه در درصد( 9/18 )حدود مورد

 از درصد 9/18 حدود اند.شده گذاشته اشتراک

 در بوشهری پزشک علوم دانشگاه پژوهشگراني هامقاله

 نیا محدود نسبتاً استفاده دهندهنشان سسهؤم نیا

ی اجتماعي هاشبکهي هاتیقابل از پژوهشگران

 جهینت نیا به خود پژوهش در زین منشعرفان باشد.یم

ي و مطالعه مورد پژوهشگران که افتی دست

ي هاشبکهي هاتیقابل ازي محدود نسبتأي ریگبهره

 دینبا زین را نکته نیا اما (.1) اندداشتهی اجتماع

ی وچکک بخش تنها کیآلتمتر سسهؤم که کرد فراموش

 قرار پوشش تحت را وب عیوس اریبس گستره از

ي داراي هامقاله تعداد بودن کم علت دهد.یم

 چوني موارد به توانیم را دگرسنجهي هاشاخص

                                                 
24 Open access 

 نشانگر نداشتن وب، در هامقاله کمي ریپذتیؤر

 طیمح در اطالعاتي باال حجم زین و فرد به منحصر

 لیدل نیترمهم بتوان دیشا (.9و  8) دانست مرتبط وب

 صیتخص تیاهم درک عدم سو کی از را امر نیا

 یط زبانیم مجالت يسو از تالیجید یش نشانگر

 توجه عدم گرید ییسو از و مطالعه، مورد يهاسال

 که دانست مرتبط یمجالت انتخاب به پژوهشگران خود

 لحاظ شانمقاالت در را تالیجید یش نشانگر عنصر

 یاجتماع يهاهشبک انواع یبررس در .اندکردهینم

 علوم دانشگاه پژوهشگران يهامقاله که شد مشخص

 اشتراک به و دیبازد یمندل در بار 2382 بوشهر یپزشک

 بکهش عنوان به تریتوئ آن از پس و است شده گذاشته

 خود پژوهش دري زاهد .شد یمعرف دیپربازد یاجتماع

 باًیقرت پوششی رانیای المللنیبي هامجله که نمود انیب

یی خزا وی کاله عالوه به (،4) دارندی مندل دری خوب

 عنوان به رای مندل و تریتوئ خود پژوهش در زین

 اب که اندکردهی معرفي کاو داده منابع نیترمحبوب

 پژوهش جینتا (.10) داردی همخوان پژوهش نیا جینتا

 ادآزی دسترس و مجله بودنی المللنیب که داد نشان

 زانیم تواندیم که دانست یعوامل از توانیم را مجله به

 ینعمت که طورهمان ،دهد شیافزا را مقاله دیبازد

 رسدیم نظر به که کردند انیب همکاران و یانارک

 هنمر کسب در تواندیم یالمللنیب يهامقاله نگارش

 تیاهم هامقاله یافتیدر ياستنادها زانیم و دگرسنجه

 که زین منشعرفان نظر طبق .(8) باشد داشته يادیز

 هتوج مورد شانس یاجتماع يهاشبکه در کندیم انیب
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 نتشارا آزاد یدسترس مجالت در که یمقاالت گرفتن قرار

 یسترسد که است یمجالت از شتریب مراتب به ابندییم

 نیا با است اشتراک حق پرداخت ازمندین هاآن به

 انیم رابطهي هایبررس (.1) داردی همخوان پژوهش

 يهامقاله استناد و دگرسنجه نمره و دیبازد

 نیا در بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران

 اهمقاله به استناد انیم که دارد آن از تیحکا پژوهش

 يمعنادار و مثبت رابطه یمندل در هاآن حضور زانیم و

 از ياریبس دگرسنجه نمره انیم نیهمچن دارد، وجود

 طهراب تریتوئ در هامقاله آن از دیبازد زانیم با هامقاله

 را امر نیا لیدل .خوردیم چشم بهي معنادار و مثبت

 طور هب کرد. اعالم تریتوئ در هامقاله عیسر رشد توانیم

 نکهیا لیدل به یمندل مخاطبان که گفت توانیمی کل

 تندهس ییباال یلیتحص مدارک يدارا و متحصص افراد

 استناد یمندل يهامقاله به خود يدیتول آثار در و

 زانیم رفتن باال موجب ناخودآگاه توانندیم دهندیم

 نیا رد شده منتشر مقاالت به گرفته صورت ياستنادها

 مخاطبان که استیحال در نیا شوند، یاجتماع شبکه

 فقط را الهمق که باشدیم جامعه يعاد افراد شتریب تریتوئ

 ندارند همقال به استناد زانیم در يریثأت و کنندیم مطالعه

 نمره زانیم بر که شده دهید موارد از ياریبس در اما

 در کباری یحت يامقاله اگر یعنی ؛دارند اثر گرسنجهد

 گرسنجهد نمره موارد شتریب در باشد شده دیبازد تریتوئ

 تاس ممکن که است یحال در نیا گرفته، تعلق آن به

 در د.باش داشته یمندل دري ادیز دیبازد تعداد مقاله نیا

 یمندل شبکه که نمود انیب نگونهیا توانیم تینها

ي هارشته نیب دانش انتقال به کمکي برا تواندیم

ي راب شتریبي استنادها افتیدر تینها در و مختلف

 طورهمان باشد. پژوهشگران استفاده موردي هامقاله

 به خود پژوهش دري محمد و (Thelwall) ثلوال که

 در هاهمقال خوانندگان تعداد نیب که دندیرس جهینت نیا

 و مثبت رابطه هاآنی افتیدر استناد زانیم وی مندل

 یهمخوان پژوهش نیا جهینت با که دارد وجودي معنادار

 نیلیبارا (.11) دارد

(Bar-Ilan) اعالم خود پژوهش در زین همکاران و 

 هب توجه زانیم نیب يمعنادار یهمبستگ که کردند

 اسکوپوس در استنادات شمار و یمندل در هامقاله

 همکاران و منشعرفان پژوهش جینتا (.12) دارد وجود

 پژوهش در هاآن داردی همخوان پژوهش نیا با زین

 زانیم بای افتیدري استنادها زانیم که کردند اعالم خود

 در (.13) داردي معنادار و مثبت رابطه مدارک دیبازد

 پژوهش ازی بخش دري ارید و سالجقه تنها ان،یم نیا

 زانیم و استنادها تعداد نیب رابطه وجود عدم به خود

 ردهک اشاره تریدرتوئ هامقاله گرفتن قرار توجه مورد

 دري ارید و سالجقه که استی حال در نی)ا است

 از ياریبس که اندکرده ذکر خود پژوهشی کل جهینت

 هااستنادي برای مکمل عنوان به توانندیم هادگرسنجه

 نیب دهندیم نشان هاافتهی گر،ید بخش در (.14باشند()

 بتمث رابطه هامقالهی افتیدري استنادها و هادگرسنجه

 پژوهش در همکاران و زاهدي دارد. وجودي معنادار و

 اعالم و دندیرس جهینت نیهم با مشابهی جینتا به خود

 هرابط دگرسنجهي هاشاخص و استناد انیم که کردند

 گزارش هاپژوهش از یبرخ در (.15) دارد وجود مثبت

ي آمار لحاظ از دگرسنجهي هاداده که است شده

 ندهیآ دری افتیدري استنادها تعداد کنندهینیبشیپ

 (.15-19، 5) بود خواهد

 زانیم که است آن ازی حاک هاافتهی و جینتای کل طور به

 ودهب گذشته از شیب ریاخي هاسال در پژوهشگران حضور

 اند(.داشتهی کمرنگ حضور ریاخي هاسال در )هرچند

 وی اجتماعي هاشبکه در هامقاله حضور زانیم هرچه

 دهید لاحتما باشد شتریبی المللنیبي هاعرصه در نیهمچن

 د.ابییم شیافزا کاربران توسط هاآن به استناد و شدن
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 يريگجهينت

 آثار حضور زانیم که استي دیجد روش دگرسنجه

 را دارند آثار نیا به کاربران کهی توجه وی علم

 که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا کنند.یمي ریگاندازه

 زا هامقاله ریسا با سهیمقا در دگرسنجهي داراي هامقاله

 تواندیم امر نیا برخوردارند.ي باالتري استناد نیانگیم

 االترب مقاله کی دگرسنجه نمره هرچه که باشد نشانگرآن

 بالعکس؛ و بوده شتریب زین آنی افتیدري استنادها باشد

 ترشیبي امقالهی افتیدري استنادها تعداد هرچهی عنی

 نمره از همی اجتماعي هاشبکه در مقاله آن باشد

 گرید عبارت به است. بوده برخورداري باالتر دگرسنجه

ي آمار لحاظ از دگرسنجهي هاداده گفت توانیم

 دری افتیدري استنادها تعداد کنندهی نیبشیپ توانندیم

 دهش ذکر مواردی تمام به توجه با تینها در باشد. ندهیآ

ي هاشاخص مکمل عنوان به هادگرسنجه از توانیم

 هک )همانطور اما برد، بهره پژوهشی ابیارز دري استناد

 منابع در هامقاله کم حضور لیدل به شد( ذکر قبالً

 دوجو عدم ای فیضع رابطه مواردی بعض در دگرسنجه،

ی لمعي دادهابرون متفاوتی ابیارز و استنادها با رابطه

ي اج به مکمل اصطالح از هادگرسنجهي برا است بهتر

 ندهیآي هاپژوهش کرد. استفاده نیگزیجاي هاسنجه

 وی معرف خصوص دری آموزشي هاکارگاه توانندیم

 هشبک ژهیو بهی اجتماعي هاشبکه از استفاده آموزش

 خصوص دری کارگاه نیهمچن وی مندل پرکاربرد

 به کنند. برگزار آني هاشاخص و هادگرسنجهی معرف

 که شودیم شنهادیپ ندهیآي هاپژوهش عنوان به عالوه

 ای و مختلفی علمي هاحوزه داتیتول حضور زانیم

 جیتان با وی بررسی اجتماعي هاشبکه در هادانشگاه ریسا

 در و شود. سهیمقا مشابهي هاپژوهش و پژوهش نیا

 دمور نیا به توانیم حاضر پژوهش تیمحدود از تینها

 بوکمارکلت ابزار که آنجا از عتأیطب که کرد اشاره

 حوزه در استفاده مورد ابزار چند ازی کی تنها کیآلتمتر

 زاي اریبس وثوق مورد که شودیمی تلق هادگرسنجه

 دیشا هک گفت توانیم حال نیا با هست، زین متخصصان

 همهی فني هاتیمحدود لیدل به نتواند ابزار نیا

 مورد را هادگرسنجه حوزه در بحث موردي هاجنبه

 رد ابزار ریسا با وندیپ در کهي مورد دهد؛ قراری بررس

 است. مطرح زین حوزه نیا
 

 سپاس و قدرداني

ارا سنامه کارشناسی ارشد مطالعه حاضر برگرفته از پایان

رسانی گروه کتابداري و اطالعدهقانی دانشجوي 

با تأمین  کهاست پزشکی بوشهر  دانشگاه علوم

تحقیقات و  هاي پژوهشی توسط معاونت محترمهزینه

 فناوري این دانشگاه انجام شده 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. 
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