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چکیده
در بین شــبکه های اجتماعیـ  علمی، ریســرچ گیت پرشمارترین اعضاء و مخاطبین را دارد. بنابراین، برای بررسی میزان مشارکت و فعالیت علمی پژوهشگران موسسه ها، 
پژوهشــکده ها، مراکز ملی و مراکز اســتانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، 852 پژوهشگر عضو این شبکه در واحدهای تابعه این سازمان بررسی 
شــدند. داده های جامعه پژوهش از ســامانه علم ســنجی و نیز از داده های آلت متریک در شــبکه ریســرچ گیت گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشــان دادند که تقریباً 
یک چهارم پژوهشــگران سازمان، عضو شبکه ریسرچ گیت هســتند و با افزایش رتبه علمی افراد، میزان فعالیت علمی آنان نیز بیشتر شده است. همچنین مشخص شد که 
مشــارکت پژوهشگران در شــبکه های اجتماعی ـ علمی، فعالیت علمی و دستیابی آنان به دانش روز را افزایش داده و بهره وری بیشتر آن ها در واحدهای تابعه سازمان را 

در پی داشته است
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مقدمه

با ظهور وب 2 که برعکس وب ایستا و یک سویه، تعاملی است 
و از امور مشــارکتی حمایت می کند، ارتباطات علمی نیز متحول 
شده اســت. اکنون، بسیاری از پژوهشــگران، ایده ها و یافته های 
پژوهشی خود را در اینترنت به اشتراک می گذارند و برای انتشار 
رسمی و طوالنی مدت مقاالت در مجالت علمی منتظر نمی مانند. 
بنابراین، استنادها دیگر به تنهایی نمی توانند اعتبار تولیدات علمی 
برخط و به روز را بســنجند، زیرا پژوهشگران می خواهند تا هرچه 
ســریع تر مقاالت معتبــر و منابع به روز را شناســایی و از آن ها در 
پژوهش هــا و برنامه ریزی های پژوهشــی خود اســتفاده کنند. دو 
مزیت عمده وب 2 برای پژوهشــگران، توانمندســازی آن ها در 
خلق و به اشــتراک گذاری محتوا و برقــراری تعامالت علمی در 

سطوح گسترده بوده است )اشرف و حنیفا1 ، 2016(.
در ایــن فضا و در بســتر وب 2 بود که شــبکه های اجتماعی 
ـ علمــی شــکل گرفتند. ایــن شــبکه ها، امکانــات، فرصت ها و 
دسترس پذیری بیشتر و گســترده تری را برای پژوهشگران فراهم 
آورده و امــکان عرضه، تبادل و مشــارکت علمی منابع را میســر 
ســاختند. درنتیجــه، همکاری های علمی را افزایــش داده اند. در 
دسترس بودن، سهولت استفاده و رایگان بودن نیز از دیگر مزایای 
فناوری های وب 2 هســتند که در گسترش روزافزون شبکه های 
اجتماعی نقش داشــته اند )مــس- بلدا  و همــکاران، 2014(. به 
دلیل پشــتیبانی از فعالیت ها و همکاری های علمی پژوهشــگران 
در جوامع علمی، این شــبکه ها شــهرت زیادی یافتند. درنتیجه با 
استقبال شدید دانشــمندان و دانش پژوهان سراســر جهان روبرو 
شــدند و از نخســتین روزهای آغاز فعالیت، کاربران زیادی را به 

خود جذب نمودند )ستوده و سعادت، 2018(.
اکنــون، صاحب نظران بر این عقیده اند که عضویت و فعالیت 
در شبکه های اجتماعی ـ علمی، ضرورتی ناگزیر و ابزاری مکمل 
برای پژوهش اســت. تاکنون در این زمینــه پژوهش های زیادی 
انجام شــده اســت که قریب به اتفاق آن ها بیانگــر محبوبیت این 
شــبکه ها )اصنافی، 1394؛ ستوده و سعادت، 2018( به ویژه شبکه 

ریســرچ گیــت2  )بتولی، 1392؛ جانســون3 ، 2012؛ هارملــن4 ، 2012؛ 
مارتین-مارتین5  و همکاران، 2014؛ اوردونا- مالیا6  و همکاران، 

2017( در بین پژوهشگران است.
در میــان شــبکه های اجتماعــی ـ علمــی، ریســرچ گیــت 
پرشــمارترین اعضاء و مخاطبین را به خود اختصاص داده است. 
این امر ناشــی از امکانات و امتیازاتی اســت که این شــبکه برای 
پژوهشــگران فراهم کرده و آن را از دیگر شبکه های اجتماعی ـ 
علمی متمایز و برتر ساخته است. موضوعی که توسعه علمی بیشتر 
و بهــره وری فزون تر تحقیقات را در پی دارد. جانســون )2012( 
ریســرچ گیت را فیس بوک دانشمندان می داند. اکتشاف، ارتباط 
و همکاری از اهداف اصلی این شــبکه اجتماعی ـ علمی اســت 
و برای همکاری های علمی و جهانی پژوهشــگران، دانشــمندان، 
استادان و دانشجویان سراسر جهان، شماری از ابزارها و امکانات 

را فراهم کرده است.
این شــبکه، به هر پژوهشــگر، موسسه یا دانشــگاه امتیازی را 
اختصــاص می دهد. این امتیاز از برآیند فعالیت های علمی اعضاء 
به دســت می آید و بــرای رتبه بندی مراکز و پژوهشــگران نیز از 
آن اســتفاده می کند. رتبه آر. جی7 ، ابزاری برای ســنجش اعتبار 
علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعیـ  علمی ریسرچ گیت است. 
رتبه آر جی بر اساس ســنجه های مختلفی ازجمله تعداد تألیفات 
به اشتراک گذاشــته شده، تعداد مشاهدات، تعداد استنادها، تعداد 
دنبال کننده ها و فعالیت پژوهشگر در پرسش ها و پاسخ ها، محاسبه 
می شــود. در شــکل 1، نمونه ای از پروفایل یک پژوهشگر نشان 
داده شده است. در این نمونه، به سهولت می توان رتبه آر. جی. و 
مدارک و امتیازات این پژوهشگر ازنظر سنجه های ریسرچ گیت 

را مشاهده کرد.
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از دیگر امکانات جالب ریسرچ گیت، ارائه گزارش لحظه ای 
به پژوهشگر از خوانده شدن آثار، استناد به آن ها، انتشار مقاالت 
مرتبط ازســوی پژوهشــگران دنبال کننده یا دنبال شــونده و حتی 
پیشــنهاد آثار مرتبط با عالیق پژوهشــگر اســت؛ امــری که در 
افزایش فعالیت او نقشــی مؤثــر دارد. در پایان هر هفته و با توجه 
به میزان فعالیت ، ریســرچ گیت رتبه آر. جی. هر پژوهشــگر در 
زمینه های مختلف را بررسی و بازنگری می کند. درنتیجه، با قرار 
دادن پژوهشــگر در فضای همکاری و رقابت علمی ســالم، او را 
ترغیب و تشویق به فعالیت می کند. ریسرچ گیت عالوه بر تسهیل 
روزآمدسازی و دستیابی پژوهشگر به دانش روز، به گونه ای نقش 
یک دســتیار تحقیق را نیز ایفا می کند؛ امری که ارتقای کیفی و 

بهره وری بیشتر تحقیقات و توسعه علمی را در پی دارد.
ایــن مطالعه کــه ازنظر هــدف کاربــردی اســت، وضعیت 
مشارکت پژوهشــگران موسسه ها، پژوهشــکده ها و مراکز تابعه 
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی را تا تابســتان 

1398 در شــبکه اجتماعی ـ علمی ریسرچ گیت بررسی می کند. 
ایــن پژوهش بــه روش علم ســنجی و بــا رویکرد دگرســنجی 
)آلتمتریکس( انجام شــده است. دگرسنجی رویکردی است که 
براساس ســنجه های جدید مبتنی بر وب اجتماعی، دانش پژوهی 
را تحلیل و تبیین می کند و به جای ســنجه های ســنتی، معیارهای 
جدیدی را برای سنجش میزان تأثیر آثار مؤلفان فراهم می آورد. 
داده های پژوهش از سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی و نیز با مراجعه به پروفایل پژوهشــگران در 
ســایت شــبکه اجتماعی ـ علمی ریســرچ گیت گردآوری شد. 
ازآنجا که تاکنون در حوزه کشاورزی پژوهشی در این زمینه انجام 
نشــده است، دســتاورد این مطالعه می تواند برای تصمیم گیران و 
مدیران پژوهش ســازمان، برآوردی از میزان فعالیت پژوهشگران 
در فضای مجازی و مجاری غیررســمی فراهم آورد. این بررسی 

تالش کرده است تا به دو پرسش زیر پاسخ دهد:
وضعیــت فعالیت پژوهشــگران واحدهای تابعه ســازمان   )1
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی در شبکه اجتماعی ـ علمی 
ریسرچ گیت بر اساس رتبه آر. جی. و سنجه های آن چگونه است؟

تابعــه ســازمان  فعال تریــن پژوهشــگران واحدهــای   )2
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی در شــبکه اجتماعی ـ 

علمی ریسرچ گیت بر اساس رتبه آر. جی. کدم اند؟

دستاورد

از مجموع 2957 نفر1  اعضای ســامانه علم ســنجی ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، تعداد 852 نفر اعضای 
هیئت علمی و غیر هیئت علمی )از 58 واحد شــامل 17 موسسه، 2 
پژوهشکده، 2 مرکز ملی و 35 مرکز تحقیقات و آموزش استانی( 
که عضو شــبکه اجتماعی ـ علمی ریسرچ گیت بوده و دست کم 
یک مدرک علمی را در این شبکه به اشتراک گذاشته اند، جامعه 
آمــاری این پژوهش را شــکل داده اند. 2 مرکز ترویج و توســعه 

فنّاوری دامغان و هراز فاقد عضو در ریسرچ گیت بوده اند.

مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی ـ علمی ریسرچ گیت / هوشنگ حکیمی

1. مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی، گروه پژوهش و علم سنجی

شکل 1. نمونه پروفایل یک پژوهشگر در ریسرچ گیت
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در پاســخ بــه پرســش اول پژوهــش که بــر میــزان فعالیت 
پژوهشگران واحدهای تابعه ســازمان در شبکه اجتماعی ـ علمی 
ریســرچ گیت تاکید دارد، بررســی رتبه آر. جی. پژوهشــگران 
نشــان داد که باالتریــن میانگین )19/82( برای پژوهشــگرانی با 
رتبه استاد بوده اســت. مربیان با میانگین 4/23 کمترین رتبه را به 
خود اختصاص داده اند. در سنجه های تعداد تألیفات، مشاهدات، 

اســتنادات و دنبال کنندگان نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود. 
اما در ســنجه تعداد پرســش ها، باالترین میانگین به استادیاران و 
کمترین میانگین به استادان و در ســنجه تعداد پاسخ ها، باالترین 
میانگین به دانشــیاران و کمترین میانگین به محققان تعلق داشــته 

است )جدول 1(.

جدول 1. میانگین رتبه آر. جی. و سنجه های آن در رتبه های علمی متفاوت پژوهشگران در جامعه پژوهش

پاسخپرسشدنبال کنندگاناستناداتمشاهداتتألیفاتآر.جی.درجه علمی

19/8284/569516/81867/44111/530/030/66استاد

14/0646/854735/74228/2364/920/563/06دانشیار

8/5122/572852/4987/5644/110/622/51استادیار
4/2311/001009/2233/8020/080/430/67مربی
4/7113/371267/4646/4822/880/140/42محقق

می
 عل

ت
هیئ

یر 
غ

می
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ت
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در رتبه آر. جی. و چهار ســنجه تعداد تألیفات، مشــاهدات، 
اســتنادها و دنبال کننــدگان، باالتریــن میانگین هــا بــه ترتیب به 
استادان، دانشیاران، استادیاران، محققان و مربیان اختصاص داشته 
اســت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درجه و رتبه 
علمی، میزان فعالیت علمی نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد 
کــه این امر نشــانگر افزایش کمیــت تولید آثار علمــی به عنوان 
نشــانه ای از تجربه، سنوات خدمتی و سابقه علمی بیشتر باشد. در 
میانگین باالی ســه رتبه علمی نخست، یعنی اســتادان، دانشیاران 
و اســتادیاران، باید تأثیر احتمالی ویژگی مشــترک این سه گروه 
ازنظــر نوع مــدرک تحصیلــی ـ یعنــی دکتــری ـ را ازنظر دور 
نداشت. امری که شامل سطح چهارم مرتبه علمی در بین اعضای 
هیئت علمی یعنی مربیان نشــده و حتی شاهد پیشی گرفتن محققان 
غیــر هیئت علمی از این گــروه در رتبه آر. جی. و چهار ســنجه 
یادشده هســتیم که البته به بررسی جداگانه ای نیاز دارد. اما برای 
دو سنجه دیگر یعنی پرســش و پاسخ، این ترتیب دیده نمی شود 
و قاعده مندی چندانی نیز نمی توان بر آن مترتب دانست. میانگین 

بســیار پایین جامعه در پرســش و پاسخ، نشــان دهنده پرسشگر و 
پاســخگو نبودن غالب جامعه پژوهش در ســازمان است. این دو 
ویژگی جــزء جدایی ناپذیر از ماهیت پژوهش اســت، به گونه ای 
که ریســرچ گیت امتیاز این دو فعالیت را در تعیین رتبه آر. جی. 

بسیار موثر دانسته است.
ایــن موضــوع که از تعــداد 2957 پژوهشــگر ثبت نام شــده 
در ســامانه علم ســنجی، 852 نفــر )28/81 درصد( یعنــی تقریباً 
یک چهارم پژوهشگران، در شــبکه ریسرچ گیت عضو هستند و 
به صورت غیررسمی و غیرموظف در شبکه علمی مجازی فعالیت 
دارند، می تواند نشــانه ای از ظرفیت بالقــوه و تمایل برای فعالیت 
تلقی گردد. نتایج پژوهش نیز نشــان داد که 42/49 درصد )362 
نفر( از جامعه پژوهش بــاالی میانگین آر. جی. جامعه )9/01( و 
57/51 درصد )490 نفر( زیر میانگین قرار دارند. به نظر می رســد 
که نداشــتن اطالع و نبود اطالع رســانی کافی درباره این شبکه و 
انواع خدمات علمی آن، علت عضو نشدن سه چهارم پژوهشگران 

جامعه پژوهش در این شبکه علمی باشد.
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در پاســخ به پرســش دوم پژوهش درباره شناسایی فعال ترین 
پژوهشــگران در واحدهــای تابعه ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی در شــبکه اجتماعی ـ علمی ریسرچ گیت بر 
اساس رتبه آر. جی.، همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود، 
انحراف معیار در جامعه موردمطالعه در همه ســنجه ها بســیار باال 
اســت. این موضوع نشان  می دهد که پراکندگی داده ها در جامعه 

پژوهش بسیار زیاد اســت. دامنه زیاد تغییرات بین کمینه و بیشینه 
داده ها نیز مؤید این مسئله اســت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت 
که جامعه پژوهش یکدســت نبوده و برخی اعضاء بســیار پرکار 
و فعال و در مقابل برخی دیگر بســیار کــم کار و تقریباً غیرفعال 

بوده اند.

مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی ـ علمی ریسرچ گیت / هوشنگ حکیمی

جدول 2. آمار توصیفی رتبه آر. جی. و سنجه های آن در پژوهشگران جامعه موردمطالعه

انحراف معیاربیشینهکمینهمیانگینآماره

9/01044/177/51رتبه آر. جی.

26/81131533/998تألیفات

3056/830802125795/99مشاهدات

130/6505516328/92استنادها

45/34056453/53دنبال کنندگان

0/520803/36پرسش ها

2/11023213/171پاسخ ها

همان طــور که از جدول 3 می توان دریافت، میانگین رتبه آر. 
جی. در کل جامعه 9/01 اســت. باالترین رتبه 46/31 اســت که 
به دکتر مرتضی حسینی، اســتادیار واحد تحقیقات فیزیولوژی و 
تغذیه و تولید آبزیان از موسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشور 
تعلق دارد. دکتر قاســم حسینی سالکده، اســتاد بخش تحقیقات 
زیست شناسی سیســتم ها در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 

بــا 43/58 در رتبــه دوم و دکتر فاطمه ســفیدکن، اســتاد گروه 
تحقیقات شــیمی گیاهی از موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشور با 36/55 در رتبه سوم قرار دارند. جدول 3، رتبه آر. جی. 
ده نفر نخســت فعال ترین پژوهشگران جامعه موردمطالعه را نشان 

می دهد:
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جدول 3. رتبه آر. جی. ده پژوهشگر فعال برتر در جامعه پژوهش

آر.جی.واحد تابعهبخش/ گروهمرتبه علمیپژوهشگررتبه

واحد تحقیقات فیزیولوژی و تغذیه و استادیارمرتضی حسینی1
تولید آبزیان

46/31موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

43/58پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیبخش تحقیقات زیست شناسی سیستم هااستادقاسم حسینی سالکده2

36/55موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورگروه تحقیقات شیمی گیاهیاستادفاطمه سفیدکن3

34/57موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیبخش تولید واکسن بروسلوزاستادیارمریم دادار4

33/18موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیبخش تولید واکسن های هوازیاستادیارحمید کهرام5

32/82پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیبخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبیدانشیارمریم هاشمی6

32موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیبخش جانوران سمی و تولید سماستادیاریوسف شاه علی7

31/73موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورگروه ژنتیک مولکولیاستادمحمد پورکاظمی8

31/37موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورگروه رده بندی گیاهان گل داراستادمصطفی اسدی9

گروه بهداشت و بیماری های ماهیان دانشیارمحمدابراهیم جلیل ذریه زهرا10
دریایی

31/26موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

نکته ای کــه درباره این افراد به خصوص افــرادی با رتبه های 
باالی آر. جی.باید اشاره کرد آن است که اکثریت قریب به اتفاق 
آن ها به ســه مرتبه بــاالی هیئت علمی، یعنی اســتاد، دانشــیار و 
استادیار، تعلق دارند. این امر می تواند ناشی از کسب تجربه بیشتر 
در توالــی زمانی طوالنی مدت بــرای دریافت مراتب هیئت علمی 
و ســوابق علمی بیشتر باشــد؛ اگرچه این عامل مســلماً به تنهایی 
تعیین کننــده نبــوده و انگیــزه و برخی ویژگی های شــخصیتی، 
مدیریتی و حتی برخورداری از بودجه کافی و امکانات پیشــرفته 
آزمایشگاهی، کارگاهی و میدانی نیز ممکن است مالزم آن بوده 
و به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار در این زمینه مطرح باشــند که 

خود موضوع پژوهشی جداگانه است.
نکتــه قابل اشــاره دیگر آنکه بیشــترین امتیازات نیــز به این 
پژوهشــگران فعال تعلق دارد. این پژوهشــگران را نخبه می نامند. 
شناسایی پژوهشگران نخبه و فعال می تواند به مدیران سطح کالن 
ســازمان کمک کند تا امکانات و تســهیالت حمایتی بیشتری به 
آن ها اختصاص یافته و برای ارتقاء بهره وری واحد تابعه و هدایت 
و پیشــبرد طرح ها و پروژه های راهبردی ملی و بین المللی، از این 

پژوهشگران استفاده بیشتری شود.

توصیه ها

• مشارکت و فعالیت هر چه بیشتر پژوهشگران و کارشناسان 
در شبکه های اجتماعیـ  علمی برای ارتقاء سطح علمی و دستیابی 

به دانش روز؛
• معرفی شــبکه های اجتماعی ـ علمی و امکانات و امتیازات 
آن هــا ازطریــق برگــزاری دوره هــا و کارگاه های آموزشــی با 
بهره گیــری از اعضای فعال، نصب اســتند، پوســتر و روش های 

اطالع رسانی مناسب دیگر.
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Abstract
Research Gate has the largest number of members and audiences among the scientific social networks. In order to investigate 
the level of participation and scientific activity, all 852 researchers' member of this network in the research institutes, national 
and provincial research centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 
were studid. Relevant data were obtained from the AREEO's scientometric database until 2019, as well as the altmetrics data 
from their research activities in the Research Gate network. The results showed that nearly one quarter of the organization's 
researchers are members of the Research Gate network and their scientific activity has increased as their scientific rank. In this 
way, the participation of the researchers in scientific social networks will make increasing in their scientific activity and today 
knowledge access. This will result in additive productivity in the activities of the subsidiaries of the Agricultural Research, 
Education and Extension Organization.
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Agricultural Information sciences and Technology
Number 4,Volume 2, Fall and Winter 2020

aistj.areeo.ac.ir 


