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Abstract: The importance of investigative social networking site 

Researchgate services as a means to communicate, sharing of knowledge 

and experiences among researchers is known. This study aimed to 

identify expectations of engineering researchers from Researchgate as 

members of this network. This study is a survey and descriptive research 

and the mixed method was used. The sample consisted of 12 interviews 

in qualitative part and 144 researchers in questionnaire and quantitative 

research. The results showed that engineering researchers have highest 

membership on social networks LinkedIn and GoogleScholar following 

Researchgate, and on average, each researcher in research social 

networking sites more than two. In connection to the expectations from 

Researchgate, the component “communication with citation databases 

and the possibility of using their citation information” ranked first with the 

highest percentage of frequency. Knowing the number of citations is very 

important for researchers, so they expect RSNS reflect reliable feedback 

from their scholarly activities. Also they expect the most suitable criteria to 

facilitate and accelerate scientific-scholarly activities. 
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چکیــده: «ریســرچ گیت» به عنــوان یکــی از مهم تریــن شــبکه هاي اجتماعــی-
پژوهشــى شناخته شــده در حمایــت از فعالیت هــاي علمــی پژوهشــگران نقــش 
پژوهشــگران  اختیــار  در  «ریســرچ گیت»  کــه  قابلیت هایــی  دارد.  به ســزایی 
ــام  ــاط، انج ــرارى ارتب ــبکه جهــت برق ــن ش ــات ای ــت خدم ــد و اهمی ــرار می ده ق
ــه  ــت هرچ ــارب و ... در محبوبی ــش و تج ــتراك دان ــی، اش ــی تیم ــاي علم کاره
ــر  ــۀ حاض ــدف مطالع ــت. ه ــزوده اس ــگران اف ــن پژوهش ــبکه در بی ــن ش ــتر ای بیش
ــتاي  ــرچ گیت» در راس ــی از «ریس ــوزة مهندس ــگران ح ــارات پژوهش ــی انتظ بررس
ایــن  در  آن هاســت.  علمی-پژوهشــی  فعالیت هــاي  از  گســترده تر  حمایــت 
پژوهــش پیمایشــى-توصیفى، از روش ترکیبــى اســتفاده شــد. نمونــۀ آمــارى 
در بخــش کیفــى و مصاحبــه شــامل 12 پژوهشــگر فعــال در «ریســرچ گیت» و 
ــه  ــان داد ک ــج نش ــود. نتای ــامل 144 پژوهشــگر ب ــنامه ش ــى و پرسش در بخــش کّم
ــت  ــزان عضوی ــترین می ــد از «ریســرچ گیت» بیش پژوهشــگران حــوزة مهندســى بع
ــد و هــر پژوهشــگر به طــور متوســط در  ــن» و «گوگل اســکالر» دارن را در «لینکدای
ــا انتظــارات  ــاط ب ــد. در ارتب بیــش از 2 شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى فعالیــت مى کن
ــا  ــاط ب ــۀ «ارتب ــرچ گیت»، مؤلف ــى «ریس ــبکۀ اجتماعى-پژوهش ــگران از ش پژوهش
پایگاه هــاى اســتنادى و امــکان اســتفاده از اطالعــات اســتنادى آن هــا» بــا بیشــترین 
ــداد  ــى از تع ــت. آگاه ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــی از اهمی ــد فراوان درص
اســتنادات دریافتــى تألیفــات پژوهشــى بــراى پژوهشــگران از اهمیــت بســیار باالیــى 
برخــوردار اســت. بنابرایــن، پژوهشــگران انتظــار دارنــد کــه شــبکه هاى اجتماعــى-
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پژوهشــى بازخــورد دقیــق و معتبــرى از فعالیت هــاى علمــى و پژوهشــى آن هــا را منعکــس کننــد. 
همچنیــن، آن هــا انتظــار دارنــد کــه ایــن شــبکه ها بســترهاى مناســب ترى بــراى تســهیل و تســریع 

فعالیت هــاى پژوهشــى ایجــاد نماینــد. 

کلیدواژه هـا: شـبکه هاى اجتماعى-پژوهشـى، شـبکه هاى اجتماعى-علمـى، ریسـرچ گیت، پژوهشـگران 
حـوزة مهندسـى، پردیـس دانشـکده هاى فنـى دانشـگاه تهران

1. مقدمه

ــر  ــن وجــوه تأثیرگــذار ب ــوان یکــى از مهم تری ــى و ارتباطــى به عن ــبکه هاى اطالعات ــور ش ظه
ــال  ــکان انتق ــاه، ام ــى کوت ــت و در زمان ــته اس ــان برداش ــا را از می ــدن، فاصله ه ــى ش ــد جهان فراین
ــه اطالعــات  ــا و دسترســى ب ــاط دنی ــراد در اقصــا نق ــن اف ــاط بی حجــم وســیعى از اطالعــات و ارتب
روزآمــد را فراهــم مــى آورد. ارتباطــات انســانى بــر اســاس نــوع، محتــوا، کیفیــت و کمیــت، ســرعت 
انتقــال، میــزان هزینــه، دســترس پذیرى، فاصلــه و بســیارى مقــوالت دیگــر قابــل طبقه بنــدى هســتند. 
ــام  ــام تم ــت انج ــات، قابلی ــات و ارتباط ــى اطالع ــول همگرای ــن محص ــوان مهم تری ــت به عن اینترن
ــان  ــن هم ــى آورد و ای ــم م ــاال فراه ــرعت ب ــم و س ــه اى ک ــا هزین ــه را ب ــات پیش  گفت ــواع ارتباط ان

مفهــوم بزرگــراه اطالعاتــى اســت (عاملــى 1390).
شــبکه هاى  ســاخت  امــکان  بــا  اجتماعــى  شــبکه هاى  از  تعــدادى  اخیــر،  ســال هاى  در 
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــى و پژوهشــى فعالی ــات علم ــترش ارتباط ــگران و گس ــراى پژوهش تخصصــى ب
کردنــد. «بولینگــر» و همــکاران بــا اســتفاده از تعریــف «بویــد و الیســون» کــه ســه ویژگــى شــبکه هاى 
ــا  ــد (Boyd and Ellison 2007) و ب اجتماعــى را «شناســایى، ارتباطــات و اطالعــات» معرفــى کرده ان
ــا پژوهشــگران مرتبــط اســت، ســایت شــبکه هاى  درنظرگرفتــن جنبــۀ کاربــردى «همــکارى» کــه ب
ــه پژوهشــگران  ــر وب کــه ب ــى ب ــات مبتن ــد: خدم ــه تعریــف کردن  را این گون

اجتماعى-پژوهشــى1
ــازند  ــدود بس ــتم مح ــک سیس ــى درون ی ــا نیمه همگان ــى ی ــل همگان ــک پروفای ــد، ی ــازه مى ده اج
(شناســایى)، فهرســتى از ســایر پژوهشــگران را کــه بــا آن هــا وابســتگى و ارتباطــات مشــترك دارنــد، 

ــد  ــه اشــتراك بگذارن ــا دیگــر پژوهشــگران در سیســتم ب ــد (ارتباطــات)، اطالعــات را ب ایجــاد کنن
(اطالعــات)، و بــا ســایر پژوهشــگران سیســتم همــکارى مشــترك داشــته باشــند (همــکارى). 

1. Social Research Network Sites (SRNS)
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ــى»4،  ــا»3، «مندل ــکالرز»1، «کلبرکــس»2، «آکادمی ــد «اس ــى مانن ــبکه هاى اجتماع ــى از ش ــا برخ آن ه
شــبکه هاى  از  را   

8
«ســایت یوالیک» و   

7
«ریســرچ گیت» «ساى اســپیس»6،  «ماى نت ســرچ»5، 

.(Bullinger et al. 2010) برشــمردند پژوهشــى  بافــت  در  وبــى  اجتماعــى 
ــال 2008 توســط  ــه در س ــبکه هاى اجتماعى-پژوهشــى اســت ک ــه ش ــرچ گیت» از جمل «ریس

 و یــک متخصــص کامپیوتــر بــه نــام 
10

 و «ســورن هافمیــر»
9
دو فیزیکــدان بــه نام هــاي «ایــاد مدیــش»

ــبکه بیــش از  ــن ش ــت. در حــال حاضــر، ای ــدازي شــد و گســترش یاف  راه ان
11

«هورســت فیکنچــر»
ــر دارد. مؤسســان شــبکۀ «ریســرچ گیت» مأموریــت خــود را برقــراري ارتبــاط  هشــت میلیــون کارب
ــش و  ــى، دان ــی، پژوهش ــاي علم ــه خروجی ه ــتراك، و دسترســی ب ــهیل اش ــگران، تس ــن پژوهش بی
تجربیــات پژوهشــگران می داننــد. آن هــا همچنیــن، امکاناتــی را بــراي شــبکۀ خــود در نظــر 

ــاند: ــاري می رس ــر ی ــور زی ــام ام ــگران در انج ــه پژوهش ــه ب ــد ک گرفته ان
اشتراك انتشارات و دسترسی میلیون ها پژوهشگر به شبکه و انتشار داده و اطالعات؛
 برقــراري ارتبــاط و همــکاري بــا دانشــگاهیان، همــکاران، نویســندگان مشــترك و متخصصــان

در رشــتۀ موضوعــی پژوهشــگر؛
 ــه ــتنادات ب ــاالت و اس ــت مق ــل، دریاف ــد پروفای ــورد بازدی ــاري در م ــات آم ــت اطالع دریاف

پژوهشــگر؛ پژوهش هــاي 
سؤال و جواب براى پیدا کردن راه حل هاي مناسب براي مشکالت پژوهش؛
 .(Researchgate 2008) یافتن شغل مناسب و تمرکز بر مشاغل پژوهشى

 
ــانی پژوهشــی12 ــایت هاي آگاهی رس ــف س ــکاران «ریســرچ گیت» را در ردی «بولینگــر» و هم

دســته بندي نموده انــد (Bullinger et al. 2010). در مطالعــه اى دیگــر مســعود و همــکاران آن را 

1. scholarz.net

2. collabrx.com

3. academia.edu

4. mendeley.com

5. mynetresearch.com

6. scispace.com

7. researchgate.net

8. citeulike.org

9. Ijad Madisch

10. Sören Hofmayer

11. Horst Fickenscher

12. research awareness
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ســایت شــبکۀ اجتماعــی پژوهش محــور1 معرفــی کردنــد (Masud et al. 2012). «هارملــن» نیــز 
ــات  ــۀ مطالع ــد (Harmelen 2012). نتیج ــگران می دان ــی پژوهش ــبکۀ اجتماع ــی آن را ش در پژوهش
ــترین  ــرچ گیت» بیش ــى، «ریس ــبکه هاي اجتماعی-پژوهش ــان ش ــه از می ــان داد ک ــادهان» نش «مادهاس
.(Madhusudhan 2012) اســتفاده را در بیــن پژوهشــگران بــراي انجــام فعالیت هــاي دانشــگاهی دارد

اجتماعى-پژوهشــى  شــبکۀ  کاربــردى  و  مهــم  ویژگى هــاى  و  قابلیت هــا  از  برخــى 
عضویــت  خود-آرشــیوي2،  پژوهشــگر،  تخصصــی  پروفایــل  از:  عبارت انــد  «ریســرچ گیت» 

ــام  ــاس ن ــر اس ــگران ب ــت وجوي پژوهش ــی، جس ــی و خصوص ــاي عموم ــگران در گروه ه پژوهش
ــۀ  ــا در زمین ــاغل پژوهشــى و کنفرانس ه ــازمان و موضــوع، جســت وجوي مش ــام س ــگر و ن پژوهش
ــد  ــد کــردن و تأیی ــاز آرجــی3، تأیی ــا ســایر شــبکه هاي اجتماعــی، امتی ــاط ب کاري پژوهشــگر، ارتب
ــده  ــاالت اشتراك گذاري ش ــه مق ــتنادات ب ــداد اس ــۀ تع ــگران، و ارائ ــایر پژوهش ــط س ــدن توس ش

ــف). ــی 1392ال ــگران (بتول ــط پژوهش توس

2. مرورى بر پژوهش ها

ــورد بررســى  ــه در حــوزة «ریســرچ گیت» م ــات انجام گرفت ــرور پیشــینه ها، مطالع در بخــش م
ــا مضمــون «ریســرچ گیت» در داخــل و خــارج از کشــور  قــرار مى گیــرد. پژوهش هــاى بســیار نــو ب
صــورت گرفتــه کــه مرتبط  تریــن آن هــا بــا موضــوع پژوهــش حاضــر از ســال 2012 شــروع مى شــود.

پژوهــش  در  آن هــا  قابلیت هــاى  همچنیــن  و  اجتماعى-پژوهشــى  شــبکه هاى  مهم تریــن 
بررســى  و  مشــاهده  قابلیت هــا،  شناســایى  مبنــاى  اســت.  شــده  شناســایى  «بتولــى» (1392ب) 
شــبکه هاى منتخــب بــود کــه نتایــج حاصــل نیــز مبنــاى ســؤاالت مصاحبــه قــرار گرفــت. مصاحبــه 
بــا رویکــرد مقوله بنــدى در بیــن پژوهشــگران حــوزة علــوم پزشــکى کــه در شــبکه هاى اجتماعــى-

پژوهشــى فعــال بودنــد، انجــام گرفــت. از تحلیــل متــن مصاحبه هــا، اهــداف پژوهشــگران در هفــت 
دســته و قابلیت هــا در هشــت گــروهِ معرفــی پژوهشــگر و شناســایی پژوهشــگران، برقــراري ارتبــاط 
و همــکاري بــا پژوهشــگران، اشــتراك اطالعــات، یافتــن اطالعــات، مدیریــت منابــع و اســتنادات، 
ــدي  ــبکه مقوله بن ــات ش ــگران، و تنظیم ــت پژوهش ــى فعالی ــگر، ارزیاب ــتن پژوهش ــد نگهداش روزآم
ــناخته شــد  ــت ش ــودمندترین قابلی ــن 4/8 س ــا میانگی ــت پژوهشــگران ب ــى فعالی ــت ارزیاب شــد. قابلی

1. research oriented SNSs

2. self-archiving

3. RG score 
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ــداف  ــایر اه ــه س ــبت ب ــى نس ــات پژوهش ــتراك گذاردن تألیف ــگر و به اش ــى پژوهش ــدف معرف و ه
ــى  ــدف بررس ــا ه ــا» در پژوهشــى ب ــرى و فهیم نی ــى، نظ ــود. «بتول ــوردار ب ــترى برخ ــت بیش از اهمی
ــال در شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى  ــوم پزشــکى فع ــرون داد علمــى و فعالیت هــاى پژوهشــگران عل ب
«ریســرچ گیت»، از طریــق مشــاهدة پروفایــل پژوهشــگران نتایــج ذیــل را بازیابــى کردنــد: میانگیــن 

ــب، 33  ــر پژوهشــگر، به ترتی ــل ه ــده در پروفای ــل بارگذارى ش ــن کام ــداد مت ــات و تع ــداد تألیف تع
و هشــت مقالــه بــود. به طــور میانگیــن مقــاالت هــر پژوهشــگر، 1469 بــار مشــاهده و 33 بــار مــورد 
ــود و  ــار دانل ــاهده، 12 ب ــار مش ــن، 43 ب ــور میانگی ــز به ط ــف نی ــر تألی ــود. ه ــه ب ــرار گرفت ــتناد ق اس
یــک بــار مــورد اســتناد قــرار گرفتــه بــود. بیشــترین ســؤال مطرح شــده و پاســخ داده شــده از ســوى 
پژوهشــگران، به ترتیــب، 14 ســؤال و 60 پاســخ بــود (1393). شــبکه هاى اجتماعى-پژوهشــى 
ــتفاده  ــورد اس ــى م ــاالت علم ــر مق ــنجش تأثی ــرى س ــت اندازه گی ــزارى جه ــوان اب ــد به عن مى توانن
ــد و فرهنگ ســازى اســتفاده از ایــن شــبکه ها، ارتقــاء ســطح اچ ایندکــس1 پژوهشــگران  ــرار گیرن ق
را بــه همــراه خواهــد داشــت (1393). در پژوهــش «یعقوبــى» بــا هــدف شناســایى انگیزه هــا و 
تعامــالت اطالعاتــى دانشــمندان در «ریســرچ گیت»، نتایــج ذیــل گــزارش شــد: اعضــاء بــا پیشــنهاد 
همــکاران بــا شــبکه آشــنا و عضــو آن شــده اند. مهم تریــن ویژگــى شــبکه، امــکان برقــرارى ارتبــاط 
ــاز  ــدون نی ــى ب ــاى علم ــریع فعالیت ه ــار س ــکان انتش ــى و ام ــى و بین الملل ــطح مل ــل در س و تعام
ــر و بیشــتر  ــه داورى اســت. هــدف پژوهشــگران در اســتفاده از ایــن شــبکه، اشــاعه و نمایــش بهت ب
ــى  ــاى اطالعات ــه پایگاه ه ــل مشــکالت دسترســى ب ــن، به دلی ــاى علمى شــان اســت. همچنی فعالیت ه
ــد (1393). در  ــره مى برن ــز از آن به ــى نی ــع اطالعات ــه مناب ــى ب ــت دسترس ــده جه ــورى فزاین به ط
ــا روش علم ســنجى انجــام شــده، عملکــرد 30  ــى، و ارشــدى» کــه ب پژوهــش «عرفان منــش، اصناف
ــداد  ــذاري، تع ــی»، تأثیرگ ــش گانۀ «آرج ــاخص هاي ش ــاس ش ــر اس ــر ب ــۀ برت ــگاه و مؤسس دانش
اعضــاء، تعــداد مــدارك، تعــداد بازدیــد و تعــداد بارگــذاري بررســی شــد. هــدف، بررســى رابطــۀ 
ــتنادي  ــگاه اس ــور در پای ــگاه هاي کش ــد دانش ــدارك تولی ــذاري م ــان اثرگ ــادار می ــاري معن آم
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــه ب ــود ک ــرچ گیت» ب ــى «ریس ــبکۀ اجتماعی-پژوهش 2 و ش

ــاینس» «وب آوس

و  «وب آوســاینس»  در  دانشــگاه ها  دریافتــی  اســتنادهاي  تعــداد  میــان  همبســتگی «اســپیرمن» 
تعــداد بازدیــد و بارگــذاري مــدارك ایــن دانشــگاه ها در «ریســرچ گیت» انجــام شــد. یافته هــاى 

1. H-index: Hirsch index

2. Web of Science
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پژوهــش نشــان داد کــه رابطــۀ آمــاري معنــادار مثبــت و ضعیفــی میــان تعــداد اســتنادهاي دریافتــی 
ــذاري  ــد و بارگ ــداد بازدی ــاینس» و تع ــور در «وب آوس ــی کش ــات پژوهش ــگا ه ها و مؤسس دانش
ــۀ  ــا مطالع ــا در «ریســرچ گیت» وجــود دارد (1394). در پژوهــش «مادهاســادهان» ب ــدارك آن ه م
ــى  ــبکه هاى اجتماع ــرى ش ــى، کارب ــبکه هاى اجتماع ــى» از ش ــگاه دهل ــگران «دانش ــتفادة پژوهش اس
در راســتاى امــور پژوهشــى بررســى شــد. نتایــج حاصــل از پرسشــنامۀ ســاخت یافته اى کــه 
ــام  ــراى انج ــگران ب ــتر پژوهش ــه  بیش ــان داد ک ــد، نش ــع گردی ــت علمــی توزی ــن 160 عضــو هیئ بی
ــتفاده از  ــاي اس ــت مزای ــد. اولوی ــتفاده مى کنن ــبکه هاى علمــى تخصصــى اس ــات خــود از ش تحقیق
ــن پژوهشــگران  ــا حــوزة تخصصــی، یافت ــن مطالــب مرتبــط ب ــب، یافت شــبکه هاي اجتماعــی به ترتی
جدیــد، ارتبــاط بــا پژوهشــگران آشــنا، و انتشــار مطالــب معرفــی شــد. از بیــن شــبکه هاي اجتماعــی 
تخصصــی، «ریســرچ گیت» و «آکادمیــا» به ترتیــب، بیشــترین میــزان عضویــت و اســتفاده را در 
ــتفاده  ــل اس ــا و دالی ــى فعالیت ه ــج بررس ــتند (Madhusudhan 2012). نتای ــگران داش ــن پژوهش بی
از شــبکه هاى اجتماعــى «فیس بــوك» و «ریســرچ گیت» توســط پژوهشــگران دانشــگاه «نــورث 
ــران شــبکۀ اجتماعــى  ــى» نشــان داد کــه 95 درصــد کارب  در پژوهــش «چاکرابورت

1
ــل» ایســترن هی

«فیس بــوك» و 93 درصــد کاربــران شــبکۀ اجتماعــى «ریســرچ گیت» از آن شــبکه ها راضــى 
ــا اهمیــت شــبکه هاى اجتماعــى در پژوهــش، نتایــج نشــان داد کــه 70 درصــد  بودنــد. در ارتبــاط ب
جامعــۀ پژوهــش (عمدتــاً در حــوزة علــوم اجتماعــى) شــبکه هاى اجتماعــى را ابــزارى بــراى 
ــده  ــن عقی ــر ای ــوم محــض) ب ــوزة عل ــاً در ح ــا (عمدت ــد آن ه ــا 30 درص ــد و تنه ــش مى دانن پژوه
بودنــد کــه شــبکه هاى اجتماعــى هیــچ نقشــى در پژوهــش و آمــوزش ندارنــد. پژوهشــگران در بیــان 
دالیــل خــود از اهمیــت شــبکه هاى اجتماعــى در پژوهــش بــه مــوارد زیــر اشــاره نمودنــد: ارتبــاط بــا 
ســایر پژوهشــگران، ایجــاد و افزایــش عالقــه بــه پژوهــش، اشــتراك اطالعــات، اشــتراك تجــارب 
ــت کمــک از  ــش، دریاف ــن پژوه ــاى نوی ــناخت ابزاره ــى، ش ــد پژوهش ــتراك عقای ــى، اش پژوهش
ســایر پژوهشــگران، یافتــن مشــاغل پژوهشــى، خلــق ایده هــاى پژوهشــى، ایجــاد گروه هــاى بحــث، 
آگاهــى از ســمینارها و کارگاه هــاى آموزشــى، و ... (Chakraborty 2012). پژوهــش مهــم دیگــرى 
کــه توســط «تلــوال و کوشــا» انجــام شــده، بــه بررســى ارتبــاط و همبســتگى بیــن رتبه هــاى شــبکۀ 
اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت» و ســایر رتبه بندى هــاى بین المللــى دانشــگاهى مى پــردازد. 

1. North Eastern Hill University
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1 از «ریســرچ گیت» جمــع آورى و 
SocSciBot آن هــا لیســتى از صفحــات اصلــى مؤسســات را توســط

ذخیــره کردنــد. آمارهــاى به دســت آمده از «ریســرچ گیت» در صفحــات هــر مؤسســه شــامل: امتیــاز 
«آرجــى»، تعــداد تألیفــات، تعــداد اســتنادات و امتیــاز تأثیــر تألیفــات، تعــداد دانلودهــاى تألیفــات، 
ــد  ــگاه ها مانن ــى دانش ــدى بین الملل ــر رتبه بن ــام معتب ــا 5 نظ ــه ب ــود ک ــات ب ــاهدة تألیف ــداد مش و تع
6 مقایســه شــد. نتایــج 

«کیــو اس»2، «اى  آردبلیویــو»3، «ســى دبلیوتى اس»4، «تــى اچ اى»5، «وبومتریکــس»

ــه مى دهــد، همبســتگى نســبتاً  ــر اســاس آمــارى کــه «ریســرچ گیت» ارائ نشــان داد کــه رتبه بنــدى ب
ــر  ــاز تأثی ــى دانشــگاهى دارد. بیشــترین همبســتگى در امتی ــاى بین الملل ــایر رتبه بندى ه ــا س ــى ب خوب
مقــاالت در «ریســرچ گیت» و ســایر نظام هاســت. در نتیجــه، اســتفاده از «ریســرچ گیت» در افزایــش 

 .(Thelwall and Kousha 2015) ــر اســت ــاالت مؤث ــر مق تأثی
اســتنتاج کلــى از مــرور پیشــینۀ پژوهــش نشــان مى دهــد کــه از میــان شــبکه هاى اجتماعــى-

پژوهشــى، «ریســرچ گیت» بیشــترین میــزان اســتفاده و عضویــت در بیــن پژوهشــگران را دارد. 
ــى و به اشــتراك  ــد از: معرف اهــداف عضویــت و فعالیــت پژوهشــگران در «ریســرچ گیت» عبارت ان
گــذاردن تألیفــات پژوهشــى، شناســایى و برقــرارى ارتبــاط بــا ســایر پژوهشــگران، اطــالع یافتــن از 
فعالیت هــاى پژوهشــى ســایر پژوهشــگران، افزایــش مشــاهده پذیرى و ضریــب دسترســى از طریــق 
موتورهــاى جســت وجو، ارتبــاط بــا دوســتان و پژوهشــگران آشــنا، ابزارى بــراى روزآمد نگهداشــتن 
رزومــه، جســت وجو و دسترســى بــه مقــاالت و مطالــب در حــوزة پژوهشــى مــورد عالقــه، دریافــت 
ــش  ــطح دان ــردن س ــاال ب ــخصى و ب ــۀ ش ــخصى، و عالق ــى ش ــاى علم ــه کاره ــبت ب ــورد نس بازخ
ــى فعالیــت  ــز شــامل ارزیاب ــن قابلیت هــاى «ریســرچ گیت» نی ــه شــبکه هاى علمــى. مهم تری نســبت ب
ــد نگهداشــتن پژوهشــگر،  ــایر پژوهشــگران، روزآم ــایى س ــى پژوهشــگر و شناس پژوهشــگر، معرف
یافتــن اطالعــات، خودآرشــیوى، برقــرارى ارتبــاط، تعامــل و همــکارى، و تنظیمــات شــبکه اســت. 
ــراى  ــدى ب ــاى جدی ــرچ گیت، افق ه ــگران در ریس ــت پژوهش ــنجش فعالی ــاى س ــن، ابزاره همچنی

گــروه  توســط  وب ســایت ها  پیونــدى  نمودارهــاى  ترســیم  و  وب  صفحــات  تحلیــل  بــراى  نرم افــزار  ایــن   .1
پژوهشى «سایبرمتریکس» دانشگاه «ولورهامپتون» انگلستان طراحى شده است و از طریق نشانى 

 http://socscibot.wlv.ac.uk قابل دسترس است.

2. The QS World University Rankings

3. ARWU: The Academic Ranking of World Universities

4. The CWTS Leiden Ranking

5. The Times Higher Education Ranking

6. The Webometrics Ranking of World Universities
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مطالعــات آلتمتریکــس پیــش روى پژوهشــگران حــوزة علم ســنجى گشــوده اســت.
عضویــت  اهــداف  بــا  ارتبــاط  در  پژوهش هایــى  کــه  مى دهــد  نشــان  پیشــینه ها  مــرور 
پژوهشــگران در «ریســرچ گیت» قابلیت هــاى آن در تســریع و تســهیل فعالیت هــاى علمى-پژوهشــى، 
ــوان  ــگران به عن ــه پژوهش ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــام ش ــبکه انج ــن ش ــس ای ــاى آلتمتریک و ابزاره
ــا از  ــارات آن ه ــه انتظ ــت ک ــخص نیس ــوند، مش ــوب مى ش ــرچ گیت» محس ــى «ریس ــران اصل کارب
ــن،  ــه اســت؟ بنابرای ایــن شــبکه در راســتاى توســعه و تســهیل فعالیت هــاي علمی-پژوهشــی چگون
ــوان یکــی  مســئلۀ اصلــی پژوهــش حاضــر بررســى انتظــارات پژوهشــگران از «ریســرچ گیت» به عن
از پرکاربردتریــن شــبکه هاي اجتماعى-پژوهشــى در راســتاي پیشــبرد اهــداف علمــى پژوهشــگران 

ــد: ــر پاســخ مى ده ــؤال هاى زی ــه س ــن پژوهــش ب ــتا ای ــن راس اســت. در همی
ــدام . 1 ــى ک ــوزة مهندس ــگران ح ــتفاده پژوهش ــورد اس ــى م ــبکۀ اجتماعى-پژوهش ــن ش مهم تری

اســت؟
اجتماعى-پژوهشــى . 2 شــبکۀ  در  مهندســى  حــوزة  پژوهشــگران  فعالیــت  و  حضــور  میــزان 

اســت؟ چگونــه  «ریســرچ گیت» 

انتظــارات پژوهشــگران حــوزة مهندســى از شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت» چگونــه . 3
اســت؟

3. روش پژوهش

ــه  ــاى آمیخت ــوع پژوهش ه ــى از ن ــاظ روش شناس ــى و به لح ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض پژوه
اســت. بــراى انجــام ایــن پژوهــش از روش پیمایشــى اســتفاده شــده اســت. بــا بهره گیــرى از قابلیــت 
جســت وجوى نــام ســازمان ها در «ریســرچ گیت»، نــام دانشــکده هاى پردیــس فنــى «دانشــگاه 
ــرچ گیت»  ــو «ریس ــگران عض ــب، پژوهش ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــت وجو ق ــورد جس ــران» م ته
ــن  ــد. از بی ــد، اســتخراج گردی ــران» بودن ــی «دانشــگاه ته ــه پردیــس دانشــکده هاي فن ــق ب کــه متعل
ــاز «آرجــى»  ــه کســب امتی ــق ب ــداد 242 پژوهشــگر عضــو هیئــت علمــى کــه موف ــراد عضــو، تع اف
ــش  ــى پژوه ــى و کیف ــش کم ــارى در بخ ــۀ آم ــوان جامع ــد، به عن ــده بودن ــرچ گیت» ش در «ریس
ــرى  ــه روش نمونه گی ــه ب ــام مصاحب ــى و انج ــش در بخــش کیف ــاى پژوه ــدند. نمونه ه ــاب ش انتخ
ــگر  ــداد 12 پژوهش ــه تع ــه ک ــراي مصاحب ــاري ب ــۀ آم ــاب نمون ــدند. در انتخ ــاب ش ــد انتخ هدفمن
بودنــد، پروفایــل تمامــى اعضــاى هیئــت علمــى در 9 دانشــکده (مهندســى بــرق و کامپیوتــر، 
ــواد، مهندســى  ــورژى و م مهندســى مکانیــک، مهندســى عمــران، مهندســى شــیمى، مهندســى متال
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ــى  ــس فن ــتم ها) پردی ــع و سیس ــى صنای ــه بردارى، مهندس ــى نقش ــى، مهندس ــوم مهندس ــدن، عل مع
ــبکۀ «ریســرچ گیت»  ــال حــوزة مهندســى در ش ــایى پژوهشــگران فع ــران جهــت شناس دانشــگاه ته
ــاالى 50 درصــد پژوهشــگراِن  ــاز «آرجــى» ب ــر کســب امتی ــرار گرفــت. عــالوه ب ــورد بررســى ق م
ــه  ــؤال و پاســخ ب ــه، پرســش س ــد؛ از جمل ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــروط دیگــرى نی ــبکه، ش عضــو ش
ســؤال ســایر پژوهشــگران، بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهشــگرانى بــراى مصاحبــه در نظــر گرفتــه شــدند 
کــه در محاســبۀ امتیــاز «آرجــى» آن هــا حداقــل 10 درصــد امتیــاز، حاصــل پرســش ســؤال و پاســخ 
ــراد  ــگر و اف ــاى پژوهش ــداد دنبال کننده ه ــوع، تع ــد و در مجم ــگران باش ــایر پژوهش ــؤال س ــه س ب
دنبال شــده توســط پژوهشــگر، تعــداد 12 پژوهشــگر باشــد. در بخــش کّمــى و تکمیــل پرسشــنامه 
نیــز بــا اســتفاده از جــدول «کرجســی و مــورگان»١، تعــداد 144 پژوهشــگر به عنــوان نمونــۀ آمــارى 
ــه،  ــل، مصاحب ــاهدة پروفای ــامل مش ــزار گــردآورى داده در پژوهــش حاضــر ش ــدند. اب انتخــاب ش
ــرار  ــنامه ق ــؤاالت پرسش ــاى س ــا مبن ــل از مصاحبه ه ــج حاص ــود. نتای ــاخته ب ــنامۀ محقق س و پرسش
ــتفاده شــد.  ــى صــورى اس ــنامه در پژوهــش حاضــر از روای ــى پرسش ــراى ســنجش روای ــت. ب گرف
ــا روایــى صــورى، پرسشــنامه جهــت تأییــد روایــى بیــن 10 نفــر از متخصصــان  همچنیــن، همســو ب
ــرات الزم در  ــا، تغیی ــرات آن ه ــتفاده از نظ ــا اس ــد و ب ــع ش ــى توزی ــات و دانش شناس ــم اطالع عل

ــد. پرسشــنامه اعمــال گردی

4. تجزیه و تحلیل یافته ها

در ارتبــاط بــا ســؤال اول پژوهــش مبنــى بــر مهم ترین شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى مورد اســتفادة 
ــر «ریســرچ گیت» در  ــا نشــان داد کــه پژوهشــگران عــالوه ب پژوهشــگران حــوزة مهندســى، یافته ه
ــن» و  ــد. «لینکدای ــت مى کنن ــز فعالی ــى نی ــى و داخل ــى بین الملل ــبکه هاى اجتماعى-پژوهش ــایر ش س
«گوگل اســکالر» به ترتیــب، داراى بیشــترین عضــو و شــبکۀ «پژوهشــگران ایرانــى» داراى کمتریــن 

ــى  ــى بین الملل ــبکه هاى اجتماعى-پژوهش ــت در ش ــداد 386 عضوی ــوع، تع ــتند. در مجم عضــو هس
ــراى 144 پژوهشــگر جامعــۀ پژوهــش گــزارش شــد (جــدول 1). نتایــج نشــان داد کــه  و داخلــى ب
ــور دارد.  ــى و تخصصــى حض ــبکۀ اجتماعى-پژوهش ــن در 2/68 ش ــور میانگی ــگر به ط ــر پژوهش ه
ــز در  ــبکه هاى اجتماعى-پژوهشــى نی ــورد پژوهــش در ش ــۀ م ــت پژوهشــگران جامع ــت فعالی اولوی
جــدول 2، ارائــه شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، شــبکۀ اجتماعــى- پژوهشــى «ریســرچ گیت» داراى 

1. Krejcie and Morgan
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بیشــترین میــزان اهمیــت در بیــن پژوهشــگران اســت. 

جدول 1. توزیع فراوانى شبکه هاى اجتماعى مورد استفادة پژوهشگران جامعۀ پژوهش

درصدتعدادشبکۀ اجتماعى-پژوهشى

144100ریسرچ گیت

7854/2لینکداین

6746/5گوگل اسکالر

5034/7آکادمیا

1913/2مندلى

1812/5سایت مرجع متخصصان ایران

64/2شبکۀ اجتماعى خانوادة دانشگاه تهران

42/8شبکۀ پژوهشگران ایرانى

جدول 2. توزیع فراوانى اولویت فعالیت در شبکه هاى اجتماعى مورد استفادة پژوهشگران جامعۀ پژوهش

درصدتعدادشبکه  اجتماعى پژوهشى

9968/8ریسرچ گیت

2618گوگل اسکالر

1913/2لینکداین

ــزان حضــور و فعالیــت پژوهشــگران حــوزة  ــر می ــى ب ــا ســؤال دوم پژوهــش مبن ــاط ب در ارتب
مهندســى در شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت»، مــدت زمــان عضویــت و میــزان مراجعــۀ 
ــت  ــان عضوی ــدت زم ــج حاصــل از بررســى م ــد. نتای ــه «ریســرچ گیت» بررســى ش ــگران ب پژوهش
ــۀ پژوهــش در شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت» در جــدول 3، نشــان مى دهــد کــه  جامع
ــج  ــال اســت. نتای ــک س ــتر از ی ــبکه بیش ــن ش ــگران در ای ــت (88/9 درصــد) پژوهش ــان عضوی زم
ــان  ــز نش ــدول 4 نی ــرچ گیت» در ج ــه «ریس ــش ب ــۀ پژوه ــۀ جامع ــزان مراجع ــى می حاصــل از بررس
ــت  ــا به محــض دریاف ــه، و ی ــگران به صــورت هفتگــى، روزان ــه (81/9 درصــد) پژوهش ــد ک مى ده
ــج حاصــل از نظرســنجى  ــه نتای ــا توجــه ب ــن، ب ــد. بنابرای ــه مى کنن ــه «ریســرچ گیت» مراجع ــل ب ایمی

ــتند. ــال در «ریســرچ گیت» هس ــراِن فع ــا کارب ــتر آن ه ــش، بیش ــۀ پژوه پژوهشــگران جامع



717

انتظارات پژوهشگران حوزة مهندسى در دانشگاه تهران از شبکۀ اجتماعى-پژوهشى ریسرچ گیت   |   رحمانى و دیگران

جدول 3. توزیع فراوانى جامعۀ پژوهش بر حسب مدت زمان عضویت در شبکۀ اجتماعى-پژوهشى «ریسرچ گیت»

درصد تجمعىدرصدتعدادمدت زمان عضویت

8055/655/6بیشتر از 2 سال

4833/388/9یک تا 2 سال

613997/9 ماه تا یک سال

32/1100یک تا 6 ماه

144100جمع

جدول 4. توزیع فراوانى جامعۀ پژوهش بر حسب میزان مراجعه به «ریسرچ گیت»

درصد تجمعىدرصدتعدادمیزان مراجعه

5135/435/4به محض دریافت ایمیل

3826/461/8روزانه

2920/181/9هفتگى

13990/9ماهانه

139100به  ندرت

144100جمع

ــى از  ــوزة مهندس ــگران ح ــارات پژوهش ــر انتظ ــى ب ــوم پژوهــش مبن ــؤال س ــا س ــاط ب در ارتب
ــراى تحلیــل داده هــا از روش تحلیــل مضمونــى اســتفاده  ــه، ب «ریســرچ گیت» بعــد از انجــام مصاحب

شــد. ابتــدا، داده هــاى هــر مصاحبــه پیاده ســازى شــد و پــس از آن بــه اســتخراج مفاهیــم و کدگذارى 
پرداختــه شــد. ســپس، مفاهیــم بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــى داده هــاى مطالعــه کــه شــامل نظــرات و 
تجــارب پژوهشــگران در «ریســرچ گیت» اســت و بــر حســب شــباهت و همپوشــانى مفهومــى کدهــا 
بــا اســتفاده از رویکــرد مقوله بنــدى، تحلیــل و در 10 گــروه دســته بندى شــدند. نتایــج در ارتبــاط بــا 

انتظــارات پژوهشــگران از «ریســرچ گیت» در جــدول 5، آمــده اســت.
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جدول 5. انتظارات پژوهشگران جامعۀ پژوهش از «ریسرچ گیت»

بخشى از مصاحبه هامؤلفه ها و انتظارات استخراج شده

ایجــاد محدودیــت جهــت عضویــت، 
ــوز  ــگران، مج ــا پژوهش ــه تنه به طورى ک

ــند ــته باش ــبکه را داش ــت در ش فعالی

ــۀ  ــران ریســرچ گیت به مــرور جنب ــاد کارب ــه نظــر مى رســد، تعــداد زی «ب
علمــى و تحقیقاتــى ایــن شــبکه را کاهــش مى دهــد و ســطح ایــن 
شــبکه را در حــد شــبکۀ اجتماعــى عمومــى پاییــن مــى آورد. پاالیــش 
ــن  ــد راه حــل ای ــا و ایجــاد محدودیــت در عضویــت مى توان پروفایل ه

مشــکل باشــد ...»
امکان تخصصى تر کردن جست وجوهاى 
اصطالحنامه هاى  از  استفاده  با  موضوعى 
جست وجوى  ابزارهاى  و  تخصصى 

پیشرفته

«پوشــش منابــع اطالعاتــى در ریســرچ گیت بــاال و بیــش از حــد انتظــار 
اســت. ابزارهــاى جســت وجوى پیشــرفته بــراى دســتیابى بــه منابــع 
اطالعاتــى و انجــام جســت وجوى دقیق تــر، کمــک زیــادى بــه محقــق 

«... مى کنــد 
ــات  ــراى موضوع ــاد alert ب ــکان ایج ام
از  اطــالع  جهــت  شــبکه  در  اخــص 

حــوزه آن  تحقیقــات  جدیدتریــن 

ــاالت  ــا مق ــه ب ــرچ گیت در رابط ــالى از ریس ــاى ارس ــداد ایمیل ه «... تع
ــم  ــح مى ده ــت ترجی ــاد اس ــیار زی ــى ام بس ــوزة تخصص ــد در ح جدی
مثــل  هــم  ریســرچ گیت  شــبکۀ  در   alert کــردن  جزئى تــر  امــکان 

پایگاه هــاى اطالعاتــى تخصصــى ایجــاد شــود»
اجتماعـى- شـبکه هاى  سـایر  بـا  ارتبـاط 

پژوهشى
ــى هــم عضــو هســتم،  ــا و مندل ــر ریســرچ گیت در آکادمی «... عــالوه ب

اگــر شــبکه هاى اجتماعــى بــا یکدیگــر پیونــد داشــته باشــند و بتــوان از 
پروفایــل موجــود در ریســرچ گیت بــه اطالعــات پروفایــل محققــان در 
ســایر شــبکه ها دسترســى داشــت، بــا جامعــۀ علمــى وســیع ترى ارتبــاط 

ــم» ــرار مى کنی برق
ـــد از اطالعـــات کتابشـــناختى  ایجـــاد پیون
پایگاه هـــاى  بـــه  شـــبکه  در  منـــدرج 

اطالعاتـــى مرتبـــط

«... بــراى اعتبارســنجى مقــاالت بارگذارى شــده در ریســرچ گیت بهتــر 
اســت لینــک از اطالعــات منــدرج در شــبکه بــه پایگاه هــاى اطالعاتــى 
وجــود داشــته باشــد تــا محققــان در صــورت عــدم دسترســى بــه فایــل 

تمام متــن مقــاالت بــه پایــگاه اطالعاتــى مربوطــه راهنمایــى شــوند»
ــف دارد،  ــق مؤل ــت ح ــدم رعای ــى در ع ــیل باالی ــرچ گیت پتانس «ریس

در  مى توانــد  پایگاه هــا  بــه  شــبکه  در  مقالــه  اطالعــات  از  ارتبــاط 
بررســى صحــت اعتبــار و ارزش مقالــه مفیــد باشــد ...»

ارتبـاط بـا پایگاه هـاى اسـتنادى و امـکان 
اسـتفاده از اطالعـات اسـتنادى آن ها

 
ــر1 ــد آنچــه در آرنت ماین ــر اســت برخــى ارائه هــاى تصویــرى مانن «بهت

 در مــورد افــراد، ژورنال هــا و 
و مایکروســافت آکادمیــک ســرچ2

کنفرانس هــا عرضــه مى شــود، در ریســرچ گیت نیــز ارائــه شــود ...»
ــود  ــى خ ــاى پژوهش ــى و فعالیت ه ــاى علم ــورد کاره ــراى بازخ «... ب
از گوگل اســکالر اســتفاده مى کنــم، رتبــۀ آرجــى در ریســرچ گیت 
چنــدان معتبــر و قطعــى نیســت. در مقابــل جزئیاتــى کــه گوگل اســکالر 

ــر اســت» ــرچ گیت معتبرت ــه ریس ــبت ب ــد نس ــه مى ده ارائ

1. Arnetminer: https://aminer.org

2. Microsoft Academic Search: http://academic.research.microsoft.com
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بخشى از مصاحبه هامؤلفه ها و انتظارات استخراج شده

منابـع  شـامل  شـخصى  کتابخانـۀ  ایجـاد 
مـورد اسـتفاده در فعالیت هـاى پژوهشـى 

پژوهشـگر

ــم.  ــزار مدیریــت اســتنادى اســتفاده مى کن ــوان نرم اف ــى به عن «... از مندل
قابلیــت ذخیــرة منابــع مــورد اســتفاده در کتابخانــۀ شــخصى ایــن شــبکه 
بســیار مناســب اســت. بــا عالمت گــذارى منابــع و مقــاالت جدیــد 
مرتبــط بــا پژوهش هــاى خــودم، آن هــا را در کتابخانــۀ شــخصى ام 
ذخیــره مى کنــم. اگــر ریســرچ گیت هــم ایــن کارکــرد را داشــته باشــد 

ــد» ــى باش ــن مندل ــد جایگزی مى توان
ــع  امــکان رفرنس نویســى مقــاالت و مناب
ــه ســبک هاى مختلــف مــورد اســتفاده ب

ســبک هاى  بــه  اطالعاتــى  منابــع  رفرنس نویســى  امــکان  اگــر   ...»
ــاء  ــراى ارتق ــى ب ــۀ خوب ــود، گزین ــم ش ــف در ریســرچ گیت فراه مختل

میــزان رضایت منــدى کاربــران اســت» 
امـکان برگـزارى کنفرانس هـاى مجازى 

در گروه هـاى تخصصـى
ــن اعضــاى  ــرى در بی ــکان گفت وگــوى برخــط صوتــى و تصوی «... ام
گروه هــا جهــت برقــرارى ارتبــاط، بحــث و تبــادل نظــر تأثیــر بیشــترى 
برگــزارى  امــکان  قابلیــت  ایــن  بــا  دارد.  متنــى  گفت وگــوى  از 

مى شــود» فراهــم  تخصصــى  گروه هــاى  در  ویدئوکنفرانــس 
کاربران  فعالیت  سنجش  معیارهاى  تغییر 

در شبکه
«... بــه نظــر مى رســد در محاســبۀ امتیــاز آرجــى در ریســرچ گیت 
تفاوتــى در امتیــاز مربــوط بــه مقالــۀ ژورنــال معتبــر و مقالــۀ کنفرانــس 
ــى  ــکان امتیازده ــان، ام ــراى محقق ــه ب ــى ک ــدارد، در صورت ــود ن وج

ــم اســت» ــیار مه ــاالت بس ــت مق برحســب کیفی
ــر  ــان تأثی ــل محقق ــده در پروفای ــاالت بارگذارى ش ــداد مق ــرا تع «ظاه

ــراى  ــبى ب ــار مناس ــد معی ــه نمى توان ــى دارد ک ــاز آرج ــادى در امتی زی
ــل توســط  ــاد پروفای ــا ایج ــون ب ــد، چ ــبکه باش ــان در ش ــت محقق فعالی
محقــق و بارگــذارى اولیــۀ مقــاالت، ســایر تألیفــات محقــق به صــورت 
خــودکار توســط شــبکه انجــام مى گیــرد و ایــن معیــار نمى توانــد 

ــد ...» ــرچ گیت باش ــق در ریس ــت محق ــراى فعالی ــبى ب ــاخص مناس ش

ــتفادة پژوهشــگران حــوزة مهندســى  ــت اس ــج پژوهــش نشــان داد، اولوی ــور کــه نتای همان ط
ــن شــبکه  ــا در ای ــال آن ه از شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت» از یــک ســو و حضــور فع
ــان  ــا در خصــوص انتظاراتش ــرات آن ه ــه نظ ــد ک ــر باش ــن ام ــد بیانگــر ای ــر، مى توان از ســوى دیگ
ــزار و  ــتفاده از اب ــا در اس ــات آن ه ــدى و تجربی ــتوانۀ رضایتمن ــر پش ــى و ب ــرچ گیت» منطق از «ریس
قابلیت هــاى «ریســرچ گیت» اســت. نمــودار 1، توزیــع فراوانــى نظــرات جامعــۀ پژوهــش در ارتبــاط 
بــا اولویــت و اهمیــت انتظــارات پژوهشــگران از «ریســرچ گیت» را نشــان مى دهــد. از منظــر 
ــا توزیــع فراوانــى 86/8 درصــد و  ــا پایگاه هــاى اســتنادى» ب پژوهشــگران انتظــار قابلیــت «ارتبــاط ب
«پیونــد از اطالعــات منــدرج در شــبکه بــه پایگاه هــاى اطالعاتــى مرتبــط» بــا فراوانــى 22/2 درصــد 

ــتند. ــوردار هس ــت برخ ــزان اولوی ــن می ــترین و کمتری ــب، از بیش به ترتی
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نمودار 1. توزیع فراوانى نظرات جامعۀ پژوهش در ارتباط با اولویت انتظارات پژوهشگران از «ریسرچ گیت»

5. نتیجه گیرى

ــتفاده پژوهشــگران حــوزة مهندســى  ــورد اس ــن شــبکۀ اجتماعــى م ــا مهم تری ــط ب ــج مرتب نتای
ــر شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت»،  نشــان داد کــه پژوهشــگراِن مــورد بررســى عــالوه ب
ــاى تخصصــى و پژوهشــى در  ــه فعالیت ه ــد و ب ــز عضویــت دارن ــایر شــبکه هاى اجتماعــى نی در س
ــد. از بیــن شــبکه هاى اجتماعــى بین المللــى «لینکدایــن»، «گوگل اســکالر»،  ایــن شــبکه ها مى پردازن
ــى  ــبکه هاى اجتماعــى داخل ــن ش ــد. از بی ــرار دارن ــارم ق ــوم و چه ــاى دوم، س ــى» در رتبه ه و «مندل
نیــز ســایت مرجــع متخصصــان ایــران بیشــترین اســتقبال را از ســوى پژوهشــگران حــوزة مهندســى 
ــن، اکثریــت پژوهشــگران  ــه اســت. همچنی ــرار گرفت ــۀ پنجــم ق ــه خــود اختصــاص داده و در رتب ب
ــا ســایر  ــراى آن هــا فعالیــت علمى -پژوهشــى در «ریســرچ گیت» در مقایســه ب اذعــان داشــتند کــه ب
ــى تخصصــى  ــبکه هاى اجتماع ــادهان» ش ــۀ «مادهاس ــت دارد. در مطالع ــى اولوی ــبکه هاى اجتماع ش
ــوم، و  ــاى اول، دوم، س ــب، در رتبه ه ــى» به ترتی ــن»، و «مندل ــا»، «لینکدای ــرچ گیت»، «آکادمی «ریس

ــاى دانشــگاهى  ــراى انجــام فعالیت ه ــن پژوهشــگران ب ــتفاده در بی ــزان اس نهــم از نظــر بیشــترین می
ــوم پزشــکى  ــى»، پژوهشــگران حــوزة عل ــرار داشــتند (Madhusudhan 2012). در پژوهــش «بتول ق
«بایومداکســپرت»1،  «مندلــى»،  «آکادمیــا»،  اجتماعــى  شــبکه هاى  در  «ریســرچ گیت»،  به جــز 
ــو  ــز عض ــا نی ــا، و کلوب ه ــا، دوره ه ــز در انجمن ه ــران» و نی ــان ای ــع متخصص ــن»، «مرج «لینکدای

1. biomedexperts.com
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هســتند (1392ب). مقایســۀ نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش «بتولــى» (1392ب) نشــان مى دهــد 
ــزان عضویــت را در  ــد از «ریســرچ گیت»، بیشــترین می ــوم پزشــکى بع کــه پژوهشــگران حــوزة عل
«آکادمیــا» و «مندلــى» دارنــد، در حالــى کــه پژوهشــگران حــوزة مهندســى بعــد از «ریســرچ گیت»، 
ــزان  ــد. على رغــم تفــاوت در می ــزان حضــور را در «لینکدایــن» و «گوگل اســکالر» دارن بیشــترین می
اهمیــت شــبکه هاى اجتماعى-پژوهشــى بین المللــى در میــان پژوهشــگران حــوزة علــوم پزشــکى و 
مهندســى، ســایت «مرجــع متخصصــان ایــران» به عنــوان مهم تریــن شــبکۀ اجتماعــى داخلــى در هــر 

دوگــروه پژوهشــگران ارزیابــى شــد.
ــابه  ــر مش ــش حاض ــا پژوه ــده ب ــارات عنوان ش ــی» انتظ ــش «چاکرابورت ــی از پژوه  در بخش

تخصصی تــر  رده بنــدي  پژوهشــگران،  مختــص  شــبکه اي  ایجــاد  از:  عبارت انــد  کــه  اســت 
ــا،  ــه ژورنال ه ــگان ب ــی، دسترســی رای ــبکه هاي اجتماع ــایر ش ــا س ــاط ب ــی، ارتب ــته هاي موضوع رش
ــه  ــی، دسترســی ب ــع اطالعات ــه مناب ــه ســایت هاي دیگــر جهــت دسترســی بیشــتر ب ــاط ب ایجــاد ارتب
انجمن هــاي بحــث و ژورنال هــاي الکترونیکــی، ارائــۀ تحقیقــات جدیــد و اکتشــافات علمــی، 
گــزارش پژوهش هــاي اخیــر حوزه هــاي موضوعــی خــاص، تجهیــز شــبکه ها بــه ابزارهــاي 
ــت بازخــورد  ــی» دق ــس (Chakraborty 2012). در پژوهــش «یعقوب ــۀ کنفران پژوهش محــور، و ارائ
ــی و  ــکان گفت وگــوي برخــط صوت ــدم ام ــه «گوگل اســکالر» و ع ــن «ریســرچ گیت» نســبت ب پایی
ــزارش  ــر پژوهشــگران گ ــه مشــکالت «ریســرچ گیت» از منظ ــري در «ریســرچ گیت» از جمل تصوی
ــتفاده از  ــکان اس ــتنادى و ام ــاى اس ــا پایگاه ه ــاط ب ــاي «ارتب ــا مؤلفه ه ــه ب ــت (1393) ک ــده اس ش
اطالعــات اســتنادى آن هــا» و «امــکان برگــزارى کنفرانس هــاى مجــازى در گروه هــاى تخصصــى» 

ــانى دارد. ــر همپوش ــش حاض در پژوه
ــتنادى  ــات اس ــتفاده از اطالع ــکان اس ــتنادى و ام ــاى اس ــا پایگاه ه ــاط ب ــت «ارتب ــار قابلی انتظ
ــد، برخــى  ــاره ش ــه اش ــور ک ــگران دارد. همان ط ــراى پژوهش ــت را ب ــزان اهمی ــترین می ــا» بیش آن ه
ــه  ــوط ب ــات مرب ــع آورى اطالع ــکالر» را جم ــتفاده از «گوگل اس ــت اس ــل اولوی از پژوهشــگران دلی
ــد.  ــوان کردن ــه مقاالتشــان، و اچ ایندکــس را عن ــتنادات ب ــداد اس ــاالت منتشرشــده، مشــاهدة تع مق
پژوهشــگران بــراى مشــاهده و دریافــت بازخــورد دقیق تــر نســبت بــه فعالیت هــاى علمــى و 
ــد. اهمیــت اســتناد  پژوهشــى خــود از شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «گوگل اســکالر» اســتفاده مى کنن
بــه منابــع علمــى و پژوهشــى بســیار مهــم اســت. در برخــى از پایگاه هــاى اطالعاتــى تعــداد اســتناد 
ــۀ  ــه ارائ ــر پژوهشــگران ب ــن، اکث ــه مى شــود. همچنی ــه مقــاالت در «ریســرچ گیت» و «مندلــى» ارائ ب
ــار  ــگران انتط ــن، پژوهش ــتند. بنابرای ــاره داش ــرچ گیت» اش ــر در «ریس ــر و دقیق ت ــتنادات واقعى ت اس
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ــى- ــبکه هاى اجتماع ــود را در ش ــاى پژوهشــى خ ــر از فعالیت ه ــر و معتبرت ــورد دقیق ت ــد بازخ دارن
پژوهشــى دنبــال کننــد. انتظــار قابلیــت «رفرنس نویســى مقــاالت و منابــع مــورد اســتفاده بــه 
ــه ســبک هاى  ــرار داشــت. رفرنس نویســى مقــاالت ب ــۀ دوم اهمیــت ق ســبک هاى مختلــف» در رتب
 و ...، از قابلیت هایــى 

4
گوناگــون مثــل «شــیکاگو»1، «هــاروارد»2، «آى ترى پــل اى»3، «اِى پــى اِى»

ــبکه هاى  ــود. ش ــراى پژوهشــگران مى ش ــاى پژوهشــى ب ــه باعــث تســهیل انجــام فعالیت ه اســت ک
اجتماعى-پژوهشــى مى تواننــد بــا ایجــاد ایــن قابلیــت، میــزان رضایتمنــدى مخاطبــان و پژوهشــگران 
ــت گســترده ترى  ــاى علمــى و پژوهشــى پژوهشــگران حمای ــد و از فعالیت ه خــود را افزایــش دهن
ــراى موضوعــات اخــص در شــبکه جهــت اطــالع از  داشــته باشــند. انتظــار قابلیــت «ایجــاد alert ب
جدیدتریــن تحقیقــات آن حــوزه» در رتبــۀ ســوم از میــزان اهمیــت قابــل توجهــى برخــوردار اســت. 
پژوهشــگران انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه گســتردگى و جامعیــت «ریســرچ گیت»، آگاهى رســانى هاى 
شــبکه به شــکلى دقیــق و متناســب بــا فیلــد تخصصــى آن هــا انجــام گیــرد. بــه نظــر مى رســد تجهیــز 
شــبکۀ اجتماعى-پژوهشــى «ریســرچ گیت» بــه قابلیت هــاى بــاال میــزان رضایت منــدى پژوهشــگران 
در راســتاى یکپارچه ســازى و انســجام امــور پژوهشــى و حمایــت گســترده تر از فعالیت هــاى 
ــد «ریســرچ گیت» بســترهاى  پژوهشــى را افزایــش مى دهــد. در مجمــوع، پژوهشــگران انتظــار دارن

ــد.  ــاد نمای ــى و پژوهشــى ایج ــاى علم ــریع فعالیت  ه ــهیل و تس مناســب ترى جهــت تس

6. پیشنهادهاى پژوهشى

ــراى پژوهش هــاى  ــان هــر پژوهــش، آغــازى ب ــر اســت و پای مســیر پیشــرفت علــم پایان ناپذی
بعــدى اســت. مبتنــى بــر یافته هــاى حاصــل از پژوهــش حاضــر، پیشــنهادهایى بــراى انجــام 

ــود:  ــه مى ش ــى ارائ ــورد بررس ــوع م ــا موض ــط ب ــده مرتب ــاى آین پژوهش ه
 بــا توجــه بــه قابلیت هــا و ابزارهــاى آلتمتریکــس در «ریســرچ گیت»، پیشــنهاد مى شــود

پژوهش هایــى در حــوزة بررســى تطبیقــى شــاخص هاى ارزیابــى فعالیــت پژوهشــگران در 
«ریســرچ گیت» بــا شــاخص هاى اســتنادى در ســایر نظام هــا انجــام گیــرد.

-ــى ــبکه هاى اجتماع ــاى ش ــى قابلیت ه ــا بررس ــه ب ــى در رابط ــود پژوهش های ــنهاد مى ش پیش

1. Chicago

2. Harvard

3. IEEE

4. APA
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پژوهشــى بین المللــى در مقایســه بــا شــبکه هاى داخلــى انجــام گیــرد و امکانــات و تفاوت هــاى 
ــاى  ــب، کاســتى ها و برترى ه ــن ترتی ــه ای ــا یکدیگــر مقایســه شــده و ب ــبکه ها ب موجــود در ش

ــى شناســایى شــوند. شــبکه هاى داخل
 ــا توجــه بــه عــدم اســتقبال پژوهشــگران حــوزة مهندســى در عضویــت شــبکه هاى اجتماعــى ب

داخلــى، پژوهش هایــى در رابطــه بــا بررســى دالیــل عــدم اســتفادة پژوهشــگران از شــبکه هاى 
داخلــى انجــام گیــرد.

 ــاز «آرجــى» اشــاره داشــتند کــه ــه نحــوة محاســبۀ امتی برخــى پژوهشــگران جامعــۀ پژوهــش ب
ــودن الگوریتم هــاى محاســبه، امــکان بررســى دقیــق ایــن شــاخص وجــود  ــه ب به دلیــل محرمان
نــدارد. البتــه، می تــوان بــا تجزیــه و تحلیــل پروفایــل پژوهشــگران در «ریســرچ گیت» بــه 
ــن،  ــت. بنابرای ــى» پرداخ ــاز «آرج ــنجش امتی ــاى س ــان معیاره ــتگى می ــزان همبس ــى می بررس

ــود. ــام ش ــوص انج ــن خص ــی در ای ــود پژوهش های ــنهاد می ش پیش
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مریم رحمانى
داراى مــدرك کارشناســى ارشــد در رشــتۀ علــم اطالعــات و دانش شناســى از 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت. ایشــان در حــال 
ــزى  ــه مرک ــى کتابخان ــاى اطالعات ــئول بخــش پایگاه ه ــناس مس حاضــر کارش

پردیــس 2 دانشــکده هاى فنــى دانشــگاه تهــران اســت. 
شــبکه هاى اجتماعــى علمــى، پایگاه هــاى اطالعاتــى، کتابخانــۀ دیجیتــال، 
ــق  ــۀ عالی ــگاهى از جمل ــاى دانش ــنجى، و کتابخانه ه ــى، علم س ــواد اطالعات س

پژوهشــى وى اســت.

عبدالرضا نوروزى چاکلى
داراى مـدرك دکتـرى در رشـتۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـى از دانشـگاه 
فردوسـى مشـهد اسـت. ایشـان در حـال حاضـر دانشـیار دانشـگاه شـاهد اسـت.  
ــاى  ــى، و نمایه نامه ه ــاى اطالعات ــات، پایگاه ه ــازماندهى اطالع ــنجى، س علم س

تخصصــى و اســتنادى از جملــۀ عالیــق پژوهشــى وى اســت.
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امیررضا اصنافى
داراى مـدرك دکتـرى در رشـتۀ علـم اطالعـات و دانش شناسـى از دانشـگاه 
شـهید چمـران اهـواز اسـت. ایشـان در حـال حاضـر اسـتادیار دانشـگاه شـهید 

بهشـتى اسـت.  
وب سـنجى و حوزه هاى وابسـته، آرشـیوهاى تحـت وب، مجـالت الکترونیکى 

رایـگان، و شـبکه هاى اجتماعـى از جملۀ عالیق پژوهشـى وى اسـت.


