
    
  11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال  
 
 

 
 
 

  
SCIENCES AND TECHNIQUES OF 
INFORMATION MANAGEMENT  

VOL. 4, NO. 2, SUMMER 1397 
AUGUST/2018 

   

  *: مطالعه مورديمقایسه با اچ ایندکسامتیاز آر.جی. در 
  1مریم رحمانی
  2امیر رضا اصنافی

  3سیده زهرا روتن 
  4محمدي مریم جان

 )76- 61 فحات(ص

 چکیده
توسـط پژوهشـگران    ،هـایی همچـون ارتبـاط و انتشـار    هاي اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیـت : شبکههدف

هاي منتشرشده بر روي این محمل نیاز به ابزار جدیدي رسد جهت ارزیابی پژوهشنظر میه . باندتوجه قرار گرفته مورد
  پردازد.است، پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با اچ ایندکس می

هـا، اسـامی   بـراي گـردآوري داده   : پژوهش از نـوع پیمایشـی و روش آن آلتمتـریکس اسـت.    پژوهش روش
-علمی بـود در شـبکه ریسـرچ    عضوهیأت 360هاي فنی دانشگاه تهران که هیات علمی پردیس دانشکده ياعضا تمامی

گیت بوده و امتیاز آر.جی. این شبکه را کسب کـرده بودنـد. سـپس اچ    نفر از آنان عضو ریسرچ 231گیت جستجو شد.
بـا ایـن سـه     راستایی امتیاز آر.جی.استخراج شد تا میزان هم اسکالروس، گوگلاسکوپآوساینس، وب ایندکس اعضا از

هاي استخراج شـده از آزمـون   ایندکس. جهت بررسی همبستگی میان شاخص امتیاز آر.جی.و اچ.شاخص محاسبه شود
  همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

و امتیـاز آر.جـی.    آوسـاینس وبراج شـده از  ایندکس اسـتخ میزان همبستگی میان اچ نشان داد هایافته: هایافته
، و میزان همبسـتگی میـان   859/0ایندکس استخراج شده از اسکوپوس و امتیاز آر.جی. ، میزان همبستگی میان اچ844/0
  است.820/0اسکالر و امتیاز آر.جی.ایندکس استخراج شده از گوگلاچ

-بنابراین امتیاز آر.جی. می ایندکس وجود دارد.اچ رابطه آماري معناداري میان امتیاز آر.جی. و گیري:نتیجه
  هاي علمی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.عنوان شاخص مکمل براي ارزیابی فعالیته تواند ب

اسـکالر، نمایـه   گیـت، وب علـوم، اسـکوپوس، گوگـل    هـاي اجتمـاعی پژوهشـی، ریسـرچ    شبکهها: کلیدواژه
    .هاي فنی دانشگاه تهراننشکدهاستنادي، ارزیابی پژوهشگر، پردیس دا
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  قدمهم
خـود، نیازمنـد    ءویـایی وارتقـا  ر، پها به منظور به انجام رساندن وظـایف خطیـ  دانشگاه 

هـا وفرآینـدهاي مربـوط و    الگو و ابزار مناسب براي ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامـه 
). تـاکنون  1385رضـی،  هستند (میرعـرب کارآیی و اثربخشی دانش آموختگان در پژوهش 

کـار گرفتـه   هاي متفاوتی براي ارزیابی مجالت، مقاالت و پژوهشـگران بـه  ابزارها و شاخص
هاي جدید اطالعات و بازخوردهاي گرفته شده از این ابزارهـا و  ظهور محمل شده است که
وه تاثیر قرار داده به طوري که سبب تغییر در نحـ ها طی سالیان گذشته، آنها را تحتشاخص

عنـوان یـک رسـانه    ه وب نیـز بـ   محاسبه یک شاخص یا ارائه شاخصـی جدیـد شـده اسـت.    
هایی همچون اشاعه سریع اطالعات، امکان تعامل و مشارکت بـا  ارتباطی با دارا بودن قابلیت

هـاي  دیگران از سوي ناشران و پژوهشگران مورد اسـتقبال قـرار گرفـت. بسـیاري از پایگـاه     
ل شـکل گرفتـه و بسـیاري از پژوهشـگران درصـدد اسـتفاده از       اطالعاتی بر روي ایـن محمـ  

هـا و  ، ویکـی هـاي علمـی  امکانات آن در جهت انجام فعالیتهاي پژوهشی برآمدنـد. وبـالگ  
هاي اجتماعی پژوهشی نمودهایی از اسـتفاده از امکانـات   هاي تخصصی به همراه شبکهفروم

  ).2015و کوشا،  1(ثلوال هاي پژوهشی استوب براي فعالیت
 2انـد، مـک روبرتـز   هاي ارزیابی کنونی برمبناي استناد ایجـاد شـده  بسیاري از شاخص
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) در پژوهش خود به عوامل موثر بر تعداد استنادهاي دریافتی اشاره کرده و وابستگی 1989(
ان، تعداد استناد به عوامل مختلفی مانند: نوع منبع انتشاراتی، بـازه زمـانی انتشـار، ملیـت و زبـ     

اندازه و نوع حوزه موضوعی را انتقادي بـر ایـن شـاخص برشـمرده اسـت. از طرفـی وجـود        
هاي تخصصی و استفاده ها، نادیده گرفتنهایی چون نادیده گرفتن مجموعه دادهمحدودیت

و نیاز به گذشت زمان بـراي دریافـت    ) 2015، 1(شریواستاوا و ماهاجان آموزشی از مقاالت
نیـز از جملـه    )1394منش، اصـنافی و ارشـدي،   ؛عرفان1393ه و نظري، (اسدي، نقشین استناد

ارزیـابی وارد شـده و اسـتفاده از آن     عنوان سنجهه انتقادات دیگري بوده است که به استناد ب
هـاي اجتمـاعی   در شـبکه  بـه ویـژه  هـاي پژوهشـی در سـطح وب و    را براي سـنجش فعالیـت  
هاي منتشر شده لی براي بررسی تاثیر پژوهشراه ح 2دانند. آلتمتریکسپژوهشی مناسب نمی

هـاي آلتمتـریکس در   در بستر وب اجتمـاعی اسـت. سـرعت و سـهولت و شـفافیت مقیـاس      
شود. آلتمتـریکس کـه   ها موجب اعتبار بخشی به کارهاي پژوهشی میارزیابی تاثیر پژوهش
ت بـه  هـاي دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی اسـ     گیري تاثیر و توزیع پـژوهش یک روش اندازه
سریع و مطلوب و مرتبط براي ارزیابی تاثیر پژوهش، در ابتداي راه و شاخصی  یعنوان روش

 ). 1393،رو به توسعه معرفی شده است (نویدي و منصوریان
، عـالوه بـر کارکردهـاي    3گیـت هاي اجتماعی پژوهشی ماننـد ریسـرچ  برخی از شبکه

لیت ارائه اطالعـات آمـاري در مـورد    شناسایی، ارتباطات، و اطالعات به لحاظ دارا بودن قاب
توانـد  هـا مـی  ها و استناد به تالیفـات پژوهشـگران و سـازمان   ها، دریافت مقالهبازدید پروفایل

وسـیله سـنجش اعتبـار     4امتیـاز آر.جـی.   براي مطالعات آلتمتریکس مورد استفاده قرار گیرد.
.، تعامــل بــین گیــت اســت. امتیــاز آر.جــیعلمــی پژوهشــگران در شــبکه اجتمــاعی ریســرچ

-پژوهشگران را که بخش مهمی از فرایند پژوهش است، قابل مشاهده و قابـل سـنجش مـی   

شـود:  هاي محرمانه و بـر مبنـاي چهـار عامـل محاسـبه مـی      اساس الگوریتم کند. این امتیاز بر
گـذاري شـده، فعالیـت پژوهشـگر در پرسـیدن سـؤال، فعالیـت        تعداد مـدارك بـه اشـتراك   

                                                                                                                   
1 . Shrivastava&Mahajan 
2. Altmetrics 
3.ResearchGate 
4. RG Score 



   
  
  

 

 64 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

هـاي پژوهشـگر (بتـولی و    کننـدگان فعالیـت  سؤاالت سایرین، و دنبال پژوهشگر در پاسخ به
  ).1393نظري، 

هـا و نقـاط   ) در ارزیـابی امتیـاز آر.جـی. محـدودیت    2015( 1اگرچه کراکـر و لکـس  
ها و فاکتورهاي فعلی این شـاخص را بـراي   ضعف جدي بر این امتیاز برشمردند و الگوریتم

در حـال حاضـر امتیـاز آر.جـی. یکـی از       نداسـتند، امـا  هـاي علمـی مناسـب    ارزیابی فعالیت
هاي اجتماعی علمی بـراي ارزیـابی پژوهشـگران ارائـه     هایی است که از طریق شبکهشاخص

گرفتـه در حــوزه پزشـکی و مهندســی از منظــر   هـاي انجــام شـده اســت و برحسـب پــژوهش  
ت و فعالیـت  عنوان یک عامل محرك در عضویه هاي مذکور این امتیاز بپژوهشگران حوزه

؛ 1394رود (رحمـانی،  گیـت بـه شـمار مـی    پژوهشگران در شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ
 عنـوان امتیـاز آر.جی.بـه   بررسی حاضر پژوهش اصلی رومسألۀ). از این1393بتولی و نظري، 

از  .دانشگاه تهران در حوزه فنـی اسـت   پژوهشگران ارزیابی براي یا مکمل جایگزین ابزاري
-ید بیان داشت که آلتمتریکس به عنوان راه حلی براي بررسی تأثیر پـژوهش با ،طرف دیگر

هـاي اجتمـاعی   هاي منتشر شده در بستر وب اجتماعی و تحلیـل اسـتفاده از رسـانه یـا شـبکه     
 رسـانه  هايسایت کهی امکانات از دارد دارد. اما در نظر همپوشانی استنادي تحلیل با است که

د، اسـتفاده  نـ کنردیابی و پیگیري تأثیر علمی کاربران پیشنهاد می براي اجتماعی هايشبکه یا
  ). 1395چاري، ، نقل در ابراهیمی، ستاره، و حسین2012نماید (لی و همکاران، 

هـاي اجتمـاعی بـه عنـوان     ) در تحقیقی به بررسی شبکه1393اسدي، نقشینه، و نظري (
هـاي اجتمـاعی   ش آنهـا شـبکه  یکی از ابزارهـاي ارزیـابی پژوهشـگران پرداختنـد. در پـژوه     

بررسی شد. جامعه مورد مطالعه آنـان، اعضـاي   » 4مندلی«، و »3یوالیکسایت«، 2»بیبسونومی«
اي گیـري تصـادفی طبقـه   نفر با نمونه 309هیأت علمی دانشگاه تهران بودند که از میان آنان 

بـا  » مندلی«ه دست آمده از پژوهش ایشان حاکی از آن است که نسبی انتخاب شدند. نتایج ب
به عنوان ابزار جایگزین در ارزیابی پژوهشگران مناسب شناخته شد.  801/0میزان همبستگی 
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در جایگـاه دوم و   241/0و  439/0بـه ترتیـب بـا همبسـتگی      »بیبسونومی«و » یوالیکسایت«
عنـوان ابـزاري   هاي اجتمـاعی علمـی بـه   سوم قرار دارند. شواهد کافی براي استفاده از شبکه

به دست نیامد، زیـرا میـزان   » مندلی«یگزین یا مکمل در ارزیابی پژوهشگران ایرانی به جز جا
  ها ضعیف بود.قوي و در سایر شبکه» مندلی«دار در همبستگی و رابطه معنی
 مؤسسـه  و دانشـگاه  سـی  ) عملکرد1394منش، اصنافی، و ارشدي (در پژوهش عرفان

 تعدادمـدارك،  تعداداعضـاء،  تأثیرگـذاري،  آرجـی،  گانـه  شـش  هـاي شاخص براساس برتر
 اثرگـذاري  میـان  آمـاري  هدف، بررسی رابطـه  بررسی شد. تعداد بارگذاري و بازدید تعداد

 اجتمــاعی شــبکه و1علــوم وب اســتنادي پایگــاه در هــاي کشــوردانشــگاه تولیــدي مــدارك
سـتنادهاي  ا تعـداد  همبستگی اسپیرمن میان با استفاده از آزمون بود که گیتپژوهشی ریسرچ

 در هـا دانشـگاه  ایـن  مـدارك  بارگـذاري  و بازدیـد  تعداد و علوم وب ادر هدانشگاه دریافتی
 ضـعیفی  و مثبـت  معنـادار  آمـاري  هاي پژوهش نشان داد،رابطـه شد. یافته انجام گیتریسرچ
 تعـداد  و وب علـوم  در کشور پژوهشی مؤسسات و هاهدانشگا دریافتی استنادهاي تعداد میان
 .دارد وجود گیتریسرچ در آنها مدارك بارگذاري و بازدید

هـاي  ) در پژوهشی به بررسی رابطه بـین سـنجه  1395چاري (ابراهیمی، ستاره، و حسین
، و »منـدلی «، »یوالیـک سـایت « هـاي اجتمـاعی  پـذیري و ذخیـره در شـبکه   جایگزین رویـت 

-کـراس «، و 4»مدسـنترال پـاب «آوساینس، ، وب3با شاخص استناد در اسکوپوس 2»شرفیگ«

 1892مقالـه   90728از  6»پـالس «پرداختند. جهت انجام پژوهش بـا مراجعـه بـه نظـام      5»رف
-هـاي رویـت  مقاله به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش آنان نشـان داد سـنجه  

بـا شـاخص اسـتناد در    » منـدلی «و » یوالیـک سـایت « اجتماعی هايپذیري و ذخیره در شبکه
هاي مورد بررسی همبستگی مثبت و معناداري دارد؛ در حالیکه سنجه ذخیـره در  نظام تمامی

 با استناد همبستگی منفی و معناداري را نشان داد.» شرفیگ«

                                                                                                                   
1. Web of Science 
2. Figshare 
3.Scopus 
4 . PubMed Central 
5. CrossRef 
6.  PLOS 
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اي بــه بررســی رؤیــت مجــالت برتــر حــوزة ) در مطالعــه2010و همکــاران ( 1هاســتین
» بیبسـونومی «و » یوالیکسایت«هاي اجتماعی در شبکه 2008تا  2004هاي فیزیک بین سال

عنوان یـک  ها بهگذاري در این شبکهتوان از  نشانهپرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد می
  شاخص مکمل در کنار شاخص استناد براي ارزیابی تأثیر علمی استفاده نمود.

ــی ــژوهش ل ــاران (2در پ ــبکه )2012و همک ــار ش ــنجش  اعتب ــراي س ــاعی ب ــاي اجتم ه
ورد بررسی قرار گرفت. این پژوهشـگران تعـداد خواننـدگان برخـی از     تأثیرگذاري علمی م

و » منـدلی «هـاي  در شـبکه  2007در سـال   4»سـاینس «و  3»نیچـر «مقاالت منتشر شده مجالت 
مقایسـه   آوسـاینس وبرا با تعـداد اسـتنادهاي دریـافتی همـان مقـاالت در      » یوالیکسایت«

هـاي اجتمـاعی و   دگان مقاالت در شـبکه کردند. در این مقاله مشخص شد میان تعداد خوانن
) 2013داري وجود دارد. تلـوال و همکـارانش (  رابطه معنی آوساینسوبتعداد استنادها در 

-عنوان شاخص استنادي در برابر آلتمتـریکس بـه  را به آوساینسوبدر پژوهشی استنادهاي 

ایـن پژوهشـگران،    هاي اجتماعی قرار دادند.عنوان شاخص تأثیر و سودمندي مقاله در شبکه
و یـازده شـبکه اجتمـاعی دیگـر      آوسـاینس وبرا در » مـد پـاپ «تعدادي از مقـاالت پایگـاه   

هاي پژوهش نشان داد رابطه معناداري میان میزان اسـتناد و آلتمتـریکس   مقایسه کردند. یافته
؛ هوسـتین و  2013هاي انجام گرفته (اسـکلوگل و همکـاران،   در برخی پژوهش وجود دارد.
) همبستگی متوسطی میان تعداد خوانندگان مقاالت در مندلی بـا اسـتنادات   2014ران، همکا

وجود همبستگی  هاي دیگر نیزپژوهش ثبت شده مقاالت در اسکوپوس گزارش شده است.
: 2012کند (بـارایلن و همکـاران،   با تعداد استناد را تأیید می» مندلی«میان تعداد خوانندگان 
 100) در پژوهشـی کـه بـه بررسـی مقـاالت      2014( 5بـارایلن  ).2015محمدي و همکـاران،  

هاي مقاله او نشـان داد میـان تعـداد اسـتنادات ثبـت      فیزیکدان در حوزه نجوم پرداخت. یافته
همبسـتگی معنـادار   » منـدلی «شده مقـاالت در اسـکوپوس و تعـداد خواننـدگان مقـاالت در      

                                                                                                                   
1 . Haustein 
2 . Li 
3. Nature 
4. Science 
5 . Bar-Ilan 
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مبســتگی بــاال میــان تعــداد ) ه2014در پــژوهش محمــدي و ثلــوال ( ضــعیفی وجــود دارد.
و تعداد استناد در علوم اجتماعی نسبت به علوم انسانی گزارش شـد.  » مندلی«خوانندگان در 

و آوسـاینس  وبداري میـان تعـداد اسـتنادها در    نتایج پژوهش نشان داد رابطه آمـاري معنـی  
و اسـکلوگل   وجـود دارد. » منـدلی «گذاري مدارك در شـبکه اجتمـاعی علمـی    تعداد نشانه
هـاي منـدلی و   اي به نتایج زیـر دسـت یافنتنـد: بـین خوانـدن داده     در مقاله )2014همکاران (

) 2015( و کوشـا  در بخشـی از پـژوهش ثلـوال   استناد آنها همبستگی متوسطی برقرار اسـت.  
 و گیـت شبکه اجتماعی تحقیقاتی ریسرچ در هادانشگاه فعالیت هايشاخص میان همبستگی
-رتبـه «،1»کیـواس  بنـدي رتبـه « مانند موجود المللیبندي بینرتبه هايظامن در هارتبه دانشگاه

 دانشـگاه  بنـدي رتبه«، 3»هلند الیدن دانشگاه بنديرتبه«، 2»تایمز مؤسسه آموزش عالی بندي
 داد نشـان  پـژوهش  نتـایج  .قرار گرفت مورد مقایسه 5»وبومتریکس بنديرتبه« و4»شانگهاي
 پـنج  از حاصل رتبه با باالترین همبستگی گیت دارايدر ریسرچ تأثیرگذاري نمره شاخص
  .است موردبررسی بوده المللیبین بندينظام رتبه

هـاي آلتمتـریکس در اغلـب مـوارد بـا      آن اسـت کـه شـاخص    مرور تحقیقات بیـانگر 
دسـت آمـده   میزان همبستگی بـه  ،هاي استناد محور همبستگی دارند. از سویی دیگرشاخص
هاي آلتمتـریکس متفـاوت   هاي استنادي گوناگون با شاخصنظام هاي موضوعی ودر حوزه

، و »یوالیـک سـایت «، »منـدلی « هـاي بیشتر مطالعات انجـام گرفتـه بـه شـبکه     ،است. همچنین
مـنش،  )، و عرفـان 2015هـاي ثلـوال و کوشـا (   محصور شده و تنها در پـژوهش » بیبسونومی«

هـاي جـایگزین و مکمـل    و سـنجه  هاي اسـتنادي ) به بررسی سنجه1394اصنافی، و ارشدي (
گیت در میان پژوهشـگران،  گیت پرداخته شده است. لذا با توجه به محبوبیت ریسرچریسرچ
گیـت، پـژوهش   هاي ویژه این شبکه و از سویی اهمیت ابزارهاي آلتمتریکس ریسرچقابلیت
یـاز  بررسـی ارتبـاط میـان امت    بـه  هـاي پیشـین،  پـژوهش  هـاي تواند درتکمیل یافتـه می حاضر

                                                                                                                   
1. The QS World University Rankings 
2. The Times Higher Education Ranking 
3. The CWTS Leiden Ranking 
4. ARWU: The Academic Ranking of World Universities 
5. The Webometrics Ranking of World Universities 
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-، اسکوپوس،  و گوگـل آوساینسوبهاي استنادي ایندکس در نظامآر.جی. و شاخص اچ

  اسکالر بپردازد.
بـه سـؤاالت    پژوهش حاضر سعی دارد تناسب بین این شاخص را از طریق پاسخگویی

  مورد بررسی قرار دهد: زیر
یسـرچ هاي فنی دانشـگاه تهـران در ر  میزان فعالیت اعضاي هیأت علمی پردیس دانشکده .1

  گیت براساس امتیاز آر.جی. چگونه است؟
هـاي  گیـت و اچ اینـدکس در پایگـاه   آیا رابطه معناداري میان امتیاز آر.جـی. در ریسـرچ   .2

  استنادي وجود دارد؟

 پژوهش شناسیروش
براي انجام آن از رویکرد آلتمتـریکس اسـتفاده شـده     بوده و پژوهش حاضر پیمایشی

هـاي فنـی دانشـگاه    اعضاي هیأت علمی پردیس دانشـکده جامعه آماري مورد مطالعه  است.
تهران فعال در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت در نظر گرفته شد. انتخاب این جامعـه بـه   

هـاي فنـی دانشـگاه تهـران     دلیل دسترسی به اطالعات این افراد با حمایت پـردیس دانشـکده  
عنـوان مهـد مهندسـی    تهـران بـه  هاي فنی دانشگاه پذیر بود و بررسی پردیس دانشکدهامکان

 شـامل  کـه  علمـی  هیـأت  اعضـاي  اسامی داد.کشور نتایج بهتري در حوزه مهندسی ارائه می
تهران اسـتخراج   دانشگاه فنی هايدانشکده پردیس گاهوب از است علمی هیأت عضو 360

 جهـت شناسـایی  منـد انتخـاب شـد و    شد. نمونه آماري پژوهش بـه صـورت تصـادفی نظـام    
جسـتجو بـر    اند،گیت که امتیاز آر.جی را نیز کسب کردهأت علمی عضو ریسرچاعضاي هی

 231بـه ایـن ترتیـب تعـداد      گیـت انجـام شـد.   اساس نـام اعضـاي هیـأت علمـی در ریسـرچ     
هـاي فنـی دانشـگاه تهـران کـه عضـو       پژوهشگر از اعضاي هیـأت علمـی پـردیس دانشـکده    

عنـوان نمونـه   اند شناسایی و بهکرده گیت هستند و امتیاز آر.جی. این شبکه را کسبریسرچ
و مرحلـه کلـی انجـام گرفـت      4هاي این پـژوهش در  گردآوري دادهآماري انتخاب شدند. 

تیـر مـاه    18تـا   1395فـروردین مـاه    16ها در بازه زمانی جستجوها و گردآوري داده تمامی
  انجام گرفت.  1395
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ــه شــبکه اجتمــاعی پژوهشــی ریســرچ   · ــه ب ــا مراجع ــه اول: ب ــام  مرحل گیــت و جســتجوي ن
  ها استخراج شد.پژوهشگران، امتیاز آر.جی. نمونه انتخابی از پروفایل آن

آوساینس، با جسـتجوي شناسـه پژوهشـگران    مرحله دوم: با مراجعه به پایگاه استنادي وب ·
ایندکس ، مقاالت و اچ Author Identifiersدر قسمت جستجوي ساده و انتخاب فیلد 

بودنـد   1»ديریسـرچرآي «أت علمی که داراي شناسه پژوهشـگر  آن دسته از اعضاي هی
اینــدکس ســایر پژوهشــگران نیــز در قســمت جســتجوي اســتخراج شــد.  مقــاالت و اچ

ــدهاي  ــتفاده از فیل ــا اس ــندگان) Authorپیشــرفته ب ــام نویس ــتگی Address  و (ن (وابس
  بازیابی شد. ANDسازمانی) و ترکیب با عملگر 

اینـدکس نمونـه انتخـابی بـراي     پایگاه استنادي اسکوپوس، مقـاالت و اچ مرحله سوم: با مراجعه به  ·
ــا جســتجوي شناســه 2»ديارکیــدآي«آن دســته از اعضــاي هیــأت علمــی کــه داراي  بودنــد، ب

ـبه اچ اینـدکس سـایر اعضـاي هیـأت        ORCID پژوهشگر در فیلد  استخراج شـد. بـراي محاس
  استفاده شد. Affiliationو  Author last name،Author first name علمی نیز از فیلدهاي

ایندکس اکثریت اعضاي هیـأت  اچ ها،مرحله چهارم: در آخرین مرحله از گردآوري داده ·
هــا اســکالر بودنــد از پروفایــل آنعلمــی کــه عضــو شــبکه اجتمــاعی پژوهشــی گوگــل

 3»اُرپـریش پـابلیش «افـزار  اینـدکس سـایر اعضـا از نـرم    استخراج شد و براي محاسبه اچ
 Google   Scholarو گزینـه   Newه شد. به این ترتیـب کـه بـا انتخـاب دکمـه      استفاد

query در فیلــد  Authors ــام نویســندگان جســتجو و مقــاالت و اچ ــا اینــدکس آنن ه
بـه   .شـد  اسـتفاده  توصیفی و تحلیلـی  آمار از هاداده تحلیل و تجزیه براي استخراج شد.

غیرنرمال بود، از آزمون سـنجش همبسـتگی   هاي پژوهش داراي توزیع دادهدلیل اینکه 
 نظیـر میـانگین   آمـاري  هـاي شاخص با هایافته توصیفی آمار. غیرپارامتریک استفاده شد

 کارنسـخه  ایـن  همبستگی اسپیرمن انجام شد. براي ها نیز با آزمونشد. تحلیل داده ارائه
  .شد کارگرفته به4اساسپی اس افزارنرم 16

                                                                                                                   
1.  Researcher ID 
2.  ORCID ID: Open Researcher and Contributor Identifier 
3. Publish or Perish 
4. SPSS 
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  هاي پژوهشیافته
هـاي فنـی دانشـگاه    عملکرد اعضاي هیأت علمی پردیس دانشکدهسؤال اول پژوهش: 

  اساس امتیاز آر.جی. چگونه است؟ بر گیتتهران در ریسرچ
هاي پردیس فنی دانشـگاه تهـران   میانگین امتیاز آر.جی. اعضاي هیأت علمی دانشکده

هـاي  دانشـکده  دهـد کـه  هـاي پـژوهش نشـان مـی    ارائه شده است. یافتـه  1در جدول شماره 
هـا، مهندسـی شـیمی، مهندسـی بـرق و      مهندسی متالورژي و مواد، مهندسی صنایع و سیسـتم 
هاي اول تا پنجم قرار دارند. میـانگین امتیـاز   کامپیوتر، و مهندسی مکانیک به ترتیب در رتبه
   ) است.99/21( هاي فنی دانشگاه تهرانآر.جی. اعضاي هیأت علمی پردیس دانشکده

  هاي پردیس فنی دانشگاه تهرانیانگین امتیاز آر.جی. اعضاي هیأت علمی دانشکده. م1جدول 

میانگین امتیاز   گیتمقایسه با سایر اعضاي ریسرچ
 آر.جی.

  دانشکده

 مهندسی متالورژي و مواد 61/27  % اعضا85بیشتر از 

 هامهندسی صنایع و سیستم 39/25  % اعضا80بیشتر از 

 مهندسی شیمی 40/24 % اعضا5/77بیشتر از 

 مهندسی برق و کامپیوتر 81/23  % اعضا5/77بیشتر از 

 مهندسی مکانیک 85/21 % اعضا5/72بیشتر از 

 مهندسی عمران 76/18 % اعضا5/67بیشتر از 

 مهندسی معدن 73/17 % اعضا65بیشتر از 

 مهندسی نقشه برداري و اطالعات مکانی 10/17 % اعضا5/62بیشتر از 

  فنی کاسپین  78/15 % اعضا60 بیشتر از
  علوم مهندسی  00/13 % اعضا5/52بیشتر از 
 فنی فومن 43/9 % اعضا5/42بیشتر از 

  هاي فنیپردیس دانشکده 99/21 % اعضا75بیشتر از 
  

گیـت و اچ  سؤال دوم پژوهش: آیا رابطـه معنـاداري میـان امتیـاز آر.جـی. در ریسـرچ      
  وجود دارد؟هاي استنادي ایندکس در پایگاه
هاي پردیس فنی دانشگاه تهـران در  ایندکس اعضاي هیأت علمی دانشکدهمیانگین اچ
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هاي مهندسی صنایع و دهد دانشکدهارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می 2جدول شماره 
ها، مهندسی متالورژي و مواد، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شـیمی، و مهندسـی   سیستم

  هاي اول تا پنجم قرار دارند.ترتیب در رتبهمکانیک به 

 هاي پردیس فنی دانشگاه تهران. میانگین اچ ایندکس اعضاي هیأت علمی دانشکده2جدول 

یندکس ااچ  میانگین
  اسکالرگوگل

یندکس ااچ
  دانشکده  آوساینسایندکس وباچ  اسکوپوس

97/13 33/17 60/13 00/11 
مهندسی صنایع و 

 هاسیستم

97/11 00/13 07/12 84/10 
مهندسی متالورژي و 

 مواد

 مهندسی برق و کامپیوتر 70/7 82/9 87/12 13/10

 مهندسی شیمی 84/8 69/9 08/11 85/9

 مهندسی مکانیک 66/6 11/8 50/9 10/8

 مهندسی عمران 31/6 17/7 28/9 57/7

 مهندسی معدن 16/5 00/6 88/7 35/6

33/6 23/8 84/5 92/4 
برداري و مهندسی نقشه 

 اطالعات مکانی

  علوم مهندسی 87/4 00/6 12/7 00/6
  فنی کاسپین 00/5 50/5 50/5 33/5
 فنی فومن 66/0 66/1 33/2 55/1

  
ارزیـابی   در ادامه بـراي آگـاهی از ایـن مسـأله کـه آیـا رابطـه آمـاري میـان شـاخص          

اسـکوپوس،  آوسـاینس،  وبارزیـابی محققـان در    و شـاخص  گیـت پژوهشگران در ریسرچ
اینـدکس  هـاي اچ اسکالر وجود دارد یا خیر، آزمون همبستگی اسپیرمن میان شاخصگوگل

و امتیاز آر.جی. انجام گرفت. براي انجام ایـن آزمـون تمـام اعضـاي هیـأت علمـی پـردیس        
گیت هستند مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.     هاي فنی دانشگاه تهران که عضو ریسرچدانشکده

 دار مثبـت و قـوي میـان امتیـاز    دهنده وجود رابطه آماري معنـی ی نشاننتایج آزمون همبستگ
هـاي اسـتنادي اسـت. امـا ایـن ارتبـاط در اسـکوپوس        ایندکس در همه پایگاهاچ و آر.جی. 
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اینـدکس پژوهشـگران، امتیـاز    ها است. به عبارت دیگر بـا افـزایش اچ  تر از سایر پایگاهقوي
در حقیقت، این رابطه دو طرفه است و عکس این مورد آر.جی. آنها نیز افزایش یافته است. 

  نیز می تواند رخ بدهد.

  اسکالر و امتیاز آر.جی.آوساینس، اسکوپوس، گوگل. همبستگی میان اچایندکس در وب3جدول 
- ایندکس گوگلاچ

  اسکالر
ایندکس اچ

  اسکوپوس
-اچ ایندکس وب

  متغیرهاي پژوهش  آوساینس

امتیاز   اسپیرمنهمبستگی  844/0  859/0  820/0
 داريمعنی ρ  0  0  0  آر.جی.

  
اصـلی  تـوان بـه پرسـش   هاي پژوهش مـی هاي حاصل از بررسی پرسشبا توجه به یافته

 پژوهش پاسخ داد:

ــازآر.جی ــا امتی ــهمــی آی ــد ب ــوانتوان ــزاري عن ــا جــایگزین اب ــراي مکمــل ی ــابی ب  ارزی
  پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد؟

کرد که همبستگی مثبت و معناداري میان امتیاز آر.جی. و اچ  هاي پژوهش اثباتیافته
هاي استنادي وجود دارد، احتماالً امتیاز آر.جی. این قابلیـت را داراسـت کـه    ایندکسِ پایگاه

هاي علمیِ پژوهشگران مورد اسـتفاده  عنوان ابزاري مکمل یا جایگزین در ارزیابی فعالیت به
عنـوان ابـزار    گیـت بـه  اده از امتیـاز آر.جـی. در ریسـرچ   قرار گیرد. دالیل کافی بـراي اسـتف  

  جایگزین و مکمل به دست آمد.

  گیريبحث و نتیجه
نتـایج قطعـی و جـامعی کـه      اگرچه این پژوهش به یک نمونه خاص محـدود اسـت و  

هاي پژوهش حاضر، دست نیامده است، با این وجود به نظر می رسد یافتهقابل تعمیم باشد به
گیـت در راسـتاي ارزیـابی پژوهشـگران در     د کافی بـراي اسـتفاده از ریسـرچ   تواند شواهمی
هـاي نـوین ارزیـابی ماننـد     قرار دهد. در واقع نتایج پژوهش گویاي آن است که شیوه اختیار

هـاي علمـی   تواند در کنار میزان استناد به آثار علمی، براي ارزیابی فعالیتامتیاز آر.جی. می
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توان اظهـار داشـت کـه اسـتفاده از     می ،بنابراین فاده قرار گیرد.و پژوهشی محققان مورد است
عنوان ابـزاري جـایگزین یـا مکمـل بـراي بررسـی و       گیت بههاي آلتمتریکس ریسرچقابلیت

-ها و مراکز پژوهشی مهم و مؤثراست. از سـویی دیگـر عرفـان   بندي دانشگاهارزیابی و رتبه

هـاي  داري میـان اثرگـذاري دانشـگاه   عنـی ) رابطه آمـاري م 1394منش، اصنافی، و ارشدي (
گیـت گــزارش  کشـور در پایگـاه اسـتنادي وب علـوم و شـبکه اجتمـاعی پژوهشـی ریسـرچ        

  کردند. 
ــراي    2015کراکــر و لکــس ( ــوان یــک شــاخص ب ــاز آر.جــی. بعن ــابی امتی ) در ارزی
انـد کـه برخـی از    هاي علمی پژوهشگران به نقاط ضعف آن اشاره داشتهاعتبارسنجی فعالیت

نها عبارتند از: شفاف نبودن نحـوه محاسـبه امتیـاز آر.جـی و مشـخص نبـودن میـزان تـأثیر         آ
ها. آنها در پژوهش خود بیان داشتند که در محاسبه امتیـاز آر.جـی. ضـریب    هریک از مولفه

توانـد شـاخص   تاثیر نشریه هم دخیل است، این درحالی است کـه ضـریب تـاثیر مجلـه نمـی     
توانـد  گر باشد، و در پایان اینکه تغییرات در امتیاز آر.جی. نمـی مناسبی براي ارزیابی پژوهش

دهنـده  هاي پیشـین کـه نشـان   دوباره نوسازي شود. بر حسب نتایج پژوهش حاضر و پژوهش
توانـد در زمـره   هاي استنادي است، این امتیاز مـی راستایی امتیاز آر.جی. با شاخصمیزان هم

  مورد استفاده قرار گیرد.یکی از ابزارهاي کاربردي و آلتمتریکس 
-هاي اجتماعی پژوهشی بر اثرگذاري علمی تـأثیر مـی  عضویت پژوهشگران در شبکه

ها و انتشـار و  شود از طریق عضویت در این شبکهبنابراین به پژوهشگران پیشنهاد می ،گذارد
 اشتراك نتایج تحقیقاتی و تألیفات پژوهشی خود در فضاهاي مجازي علمی ماننـد منـدلی و  

بـه ایـن    .پذیري آثـار علمـی و پژوهشـی خـود را افـزایش دهنـد      گیت میزان مشاهدهیسرچر
میزان اثرگذاري و استناد به منابع علمی آنها افزایش خواهد یافـت. از طرفـی امکـان     ،ترتیب

هـاي اجتمـاعی پژوهشـی و معرفـی و     ساخت پروفایل تخصصی براي پژوهشگران در شـبکه 
شـود تعـامالت   اي پژوهشگران باعـث مـی  هاي حرفهانمنديارائه رزومه و بیان تخصص و تو

هـا  هاي علمی آنتري برقرار شود و همکاريعلمی و پژوهشی محققان با جامعه علمی وسیع
شـود  سنجی پیشنهاد میبه پژوهشگران حوزه علم ،برحسب نتایج این پژوهش یابد.گسترش 
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ــابع وب  ــریکس و من ــار نظــاماجتمــاعی ر اســتفاده از ابزارهــاي آلتمت هــاي اســتنادي ا در کن
توانند از نتایج ایـن  شناسی میها و متخصصان علم اطالعات و دانشکتابخانه گسترش دهند.

آشـنایی بـا  شـبکه    «هـاي آموزشـی تخصصـی    پژوهش جهت طراحـی و برگـزاري کارگـاه   
رسـانی  به عنوان یکی از خـدمات اطـالع  » گیت براي پژوهشگراناجتماعی پژوهشی ریسرچ

این امکان  .برداري نمایندهاي دانشگاهی و تخصصی بهرهویژه در کتابخانه ها بهابخانهدر کت
گیت، پژوهشگران را به عضـویت  هاي ریسرچرسانی مزایا و قابلیتوجود دارد که با آگاهی

هـاي  سـازي اسـتفاده از شـبکه   در این شبکه تشویق و ترغیـب نماینـد و در راسـتاي فرهنـگ    
هـاي  همچنین وزارت علـوم و سـازمان   بین پژوهشگران پیشگام باشند.اجتماعی پژوهشی در 

تواننـد نسـبت بـه ضـرورت     متبوعه، وزارت بهداشـت، و مؤسسـات و مراکـز پژوهشـی  مـی     
هـا  حضور پژوهشگران، اعضاي هیأت علمی، و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این شبکه

گیـت در  ي آلتمتـریکس ریسـرچ  هـا و ابزارهـا  آگاهی یابنـد و اسـتفاده کـاربردي ازقابلیـت    
  پژوهشِ محققان داشته باشند. ارزیابی علمی هاي علم و معیارهايگذاريسیاست
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