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 چکيده
و رابطة آن را با  گیتیسرچرفاده از شبکة اجتماعی علمی وضعیت است بررسیپژوهش  این هدف مقدمه:

 .باشدیمدر میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  سرمایة اجتماعی
پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم  جامعة. باشدمیپژوهش حاضر به روش پیمایشی  روش:

 که از بین آنها دادمیشکیل ت گیتریسرچور اهواز، عضو شبکة اجتماعی علمی پزشکی جندی شاپ
، هادادهآوری دابزار استفاده شده برای گر .انتخاب شد به روش تصادفی نفر 208به تعداد  اینمونه

 پریرخ و احمدی بود. پژوهش پرسشنامه 
میان اعضای هیئت علمی در گیتریسرچاز شبکةاجتماعی استفاده میزان  میانگین کهداد نشان  هایافته :هایافته

مشارکت، اعتماد، معتمد بودن و  هایمؤلفه و میانگین 88/1 شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی
و  03/3، 46/3، 30/3احساس تعلق و عالقه از سرمایة اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه به ترتیب 

 .سنجیده شددرصد  34/3میانگین وضعیت سرمایة اجتماعی آنان مجموع در است. درصد  52/3
در  گیتریسرچشبکةاجتماعی  میزان استفاده ازبین که  دهدمینتایج حاصل از این پژوهش نشان  :گيرينتيجه

سرمایه اجتماعی رابطه  یهامؤلفهپزشکی جندی شاپور اهواز و  میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم
فاده آنها از شبکة اجتماعی اغلب اعضای هیئت علمی که میزان است به عبارتیمعناداری وجود دارد. 

 که هاییپژوهشنتایج  .اندداشتهعالقة بیشتری به استفاده از این شبکه و  باال بوده است گیتریسرچ
کاربران در راستای همکاری به  تواندمی ،گیرندمیانجام  علمی اجتماعی هایشبکهدررابطه با ماهیت 

 مک نماید.ک پژوهشی هایزمینه ربهتر د

، اعضای سرمایة اجتماعی شبکة اجتماعی، شبکة اجتماعی علمی ریسرچ گیت، :كليدي هايهواژ
 .علوم پزشکی جندی شاپور اهواز علمی، دانشگاههیئت 

                                                           
رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطالع1-

   memar.nasim@gmail.com جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز
رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اطالععضو هیئت علمی و مربی گروه کتابداری و 2--

جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز و دانش آموخته دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران 
            fbaji@yahoo.comاهواز

ابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کت3-
              f.hosseinizadeh@yahoo.comجندی شاپور اهواز، ایران، اهواز
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 مقدمه 
هستند که با استفاده از  وبتحت افزارهاینرمبراساس  هاییشبکه، 1یاجتماع یهاشبکه

 .آورندمیگوناگون فراهم  هایشکلکاربران را با محتوای وب به  ، امکان تعامل2وب  فناوری

اما به صورت سودمندی  ؛افراد با یکدیگراست رابطهتسهیل ،اجتماعی هایشبکه اصلی کاربرد

 ییهانمونه .(1391 نگهبان،)روندمیدانش افراد نیز به کار  برای یادگیری و به اشتراک گذاری

، آر اس  4اجتماعی یهاشبکه هاییتسا، 3هایکیو، 2هاوبالگعبارتند از:  اجتماعییهاشبکهاز 

، 8، مای اسپیس7مانند فیس بوک یاجتماع یهاشبکه هاییتسا. در 6هاپادکست، و 5اس

برقرارکرده وروابط خود را  ارتباط وو غیره افراد ضمن معرفی خود با یکدیگر تعامل  9لینکداین

، شودیماجتماعی یاد  یهاشبکهبه عنوان  هاآنکه عمدتاً از  هایتسا. این کنندیمحفظ 

 یسرچردر جهت مباحث کاری مورد نظر افراد مانند سایت لینکدین یا مای اسپیس و  توانندیم

(. 2007، 11)الیسون، استینفیلد و لمپ برای جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی ایجاد شوند 10گیت

 هاشبکهاز مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و  یامجموعهرا  یاجتماع( سرمایة 2000) 12پوتنام

که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک اجتماع شده و در نهایت  گیردیمدر نظر 

سرمایة اجتماعی عبارتند از  یهامؤلفه ینترمهمرا تأمین خواهد کرد.  هاآنمنافع متقابل 

 یةسرماعلق و عالقه. منابع بسیاری در ایجاد مشارکت، اعتماد، معتمد بودن، و احساس ت

 یهاگروهعبارتند از: اجتماعات بسته همچون خانواده،  هاآناجتماعی نقش دارند که برخی از 

و  هاانجمنعقیدتی همچون مذهب،  یهانظامدولتی، ایدئولوژی و  یهاگروهخویشاوندی و 

رسمی همچون مدرسه، دانشگاه،  یهاسازمانارتباطی خودجوش و مردمی، نهادها و  یهاشبکه

                                                           
1  - Social Networks 
2  - Weblogs 
3  - Wikis 
4  - Social Networking Sites 
5  - RSS 
6  - Podcasts 
7  - Facebook 
8  - MySpace 
9  - LinkedIn 
10  - ResearchGate 
11  - Elison, Steinfield& Lampe 
12  - Putnam 
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 هاپژوهشنتایج برخی  (.1385تجاری و تبلیغی و اطالع رسانی)اخترمحققی،  یهاسازمان

این تمایل جوامع  دهدیمنشان ( 2007، الیسون، استینفیلد و لمپ، 2014، 1)تلوال و کوشا

در آنان نیز 2اجتماعییةسرماعلمی سبب تقویت  یاجتماع یهاشبکهعلمی به استفاده از 

اجتماعی یک  هایشبکهنیز در این زمینه معتقدند  (2014)3، مغربی و نعمتیاوکالی.شودیم

شخصیتی افراد تأثیر  هایویژگیروی  تواندمیه ک آورندمیفراهم فرد ه محیط ویژه ومنحصرب

 (1390)حدادیموسوی و در آنان شود. در ایران، اجتماعی  افزایش سرمایةگذاشته و موجب 

 کنندهمنعکس ،یتعامل یفضا کی به عنوان یمجاز یکه فضا این نتیجه رسیدندطی پژوهشی به 

 ةیسرما ،یمجاز یفضا که معنا نیاست. بد یواقع یایافراد در دن یاجتماع ةیهمان حجم سرما

 شیب و کم یدر جهان مجاز هیسرما نیبلکه حجم ا دهدنمی شیافزا ایافراد را کاهش  یاجتماع

 .است یواقع یایافراد در دن یاجتماع ةیحجم سرما دهندهبازتاب

 اجتماعی ةسرمای ة افزایش سطحدر زمین گذارییهسرمابا  هادانشگاهگفت  توانیمبنابراین 

بر دانش و مهارت و شایستگی اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود و همچنین  توانندیم

کاری،  یهاروشساختاری خود از قبیل دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و  ةسرمای سطح

 .(1388قنادان و اندیشمند، غیره بیفزایند) واطالعاتی  هاییستمسیادگیری سازمانی، 

وجود ارتباط میان استفاده از شبکة اجتماعی علمی و سطح  هاپژوهشبا توجه به اینکه 

 یهاشبکهاز  توانیم، دهندیمسرمایة اجتماعی در میان افراد به ویژه دانشگاهیان را نشان 

مجازی که دارای بستر و توان بالقوه برای افزایس سطح  یهامکاناجتماعی علمی به عنوان 

 هاییتقابلبا وجود  .نام برد ،هزینة اندک هستندصرف  ایة اجتماعی افراد دانشگاهی باسرم

نو در  ةاین موضوع مهم و پدید دهدیماولیه نشان  هاییبررس، هاشبکه گونهیناگستردة 

در پژوهش ( 1392)نیازمندگرفته است. در این باره، کشور ما مورد غفلت قرار  یهاپژوهش

 کویت، کشورهای پژوهشگرانبه این نتیجه رسید که از میان کشورهای خاورمیانه،  خود

 ماراتا بحرین، کشورهای و پژوهشگران استفادهمیزان  بیشترین قطر و عربی متحده امارات

؛ در حالی دارند علمی اجتماعی هایشبکهدر  را حضور میزان بیشترین سوریه و عربی متحده

                                                           
1  - Thelwall & Kousha 
2  - Social Capital 
3  - Oakley, Maghrabi & Nemati 
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 برخوردار مطلوبی جایگاه از علمی اجتماعی هایشبکه از استفاده و حضور لحاظ به ایران که

از  یامجموعهبا هدف فراهم نمودن  2008شبکة اجتماعی علمی ریسرچ گیت در سال  نیست.

ابزارها جهت همکاری، اشتراک دانش و ایجاد شبکه کاری و اکتشافی در میان دانشمندان 

شد. بسیاری از محققان و دانشمندان جهت تثبیت جایگاه خود به عنوان یک  یاندازراه

. ریسرچ گیت را کنندیمدر یک زمینة علمی خاص، از این شبکة اجتماعی استفاده  نظرصاحب

، امکاناتی هایتسا؛ این اندکرده یبنددستهنیز  1پژوهشی رسانییآگاه هاییتسادر ردیف 

ارتباط با اخبار شبکه و زمینة پژوهشی وی، اجازه ساخت ماندن محقق در  روزبهجهت 

پروفایل تخصصی، دستیابی به اطالعاتی در مورد عالئق و کارهای جاری محقق و همچنین 

و به دلیل  سازندیم یرپذامکانرا  کنندیمردیابی کاربران دیگری که در زمینه فعالیت وی کار 

ایران، برای بررسی در پژوهش  یهاانشگاهدفراگیر بودن آن در میان اعضای هیئت علمی 

موضوع ذهن پژوهشگر را به  این شد موجب که دالیل خاصیعالوه براین  حاضر انتخاب شد.

 زیراست: شرح به پژوهش گردد خود مشغول کرده و سبب انجام این

 زمینه این در بود مندعالقه شخصاً و روبروشده مسئله این با کتابدار یک عنوان به . پژوهشگر1

 .کند تحقیق

اجتماعی و میزان تأثیر آن در اشتراک  هایشبکه. باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از 2

 دانش بین پژوهشگران، ذهن محقق را به سمت این موضوع سوق داده است.

اجتماعی در  ةاجتماعی علمی و وضعیت سرمای یهاشبکهبررسی رابطة میزان استفاده از لذا، 

پژوهش حاضر بر آن بنابراین . رسدیمامری ضروری به نظر  هادانشگاهت علمی ئمیان اعضای هی

یک شبکة اجتماعی ریسرچ گیت را به عنوان  اجتماعی علمی ةاست تا وضعیت استفاده از شبک

در ، را (1392)بتولی، پیدا کرده  هاآنزیادی در میان رایگان برای دانشمندان و محققان که محبوبیت 

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که به عنوان یکی از  دانشگاهت علمی ئمیان اعضای هی

را  کندیمتیپ یک نقش مهمی را در امر پژوهش و آموزش منطقة جنوب کشور فراهم  یهادانشگاه

 جتماعی آنان مورد ستجش قرار دهد.رابطة آن را با سرمایة اداده و  مورد بررسی قرار

 

                                                           
1  - Research awareness 
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 پژوهش هايپرسش
علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شبکه  هیئتاعضای  ةمیزان استفاد. 1

 ؟باشدیمچقدر  گیتیسرچراجتماعی علمی 

مؤلفة مشارکت، اعتماد، معتمد بودن، و احساس تعلق  4اجتماعی در  ییهسرماوضعیت . 2

 و عالقه در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز چگونه است؟

علمی دانشگاه  هیئتاعضای  یاستفادهمیزان سرمایه اجتماعی با  یهامؤلفهبین  رابطة. 3

 ؟چگونه است ،علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت

 

 پژوهش شناسیروش
 ةکلی پژوهش را جامعة انجام گرفت. به روش پیمایشیاست و  توصیفی پژوهش حاضر

اجتماعی علمی  ةضو شبکع علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هیئتاعضای 

 ، این تعدادبود. از نفر  454 هاآن تعدادکه در زمان انجام پژوهش،  دادتشکیل  گیتریسرچ

 انتخاب شد. نفر  208به تعداد  کوکران گیرینمونه با استفاده از فرمولبه طور تصادفی و  اینمونه

تغییراتی در . استفاده شد (1388)پریرخ و احمدیپرسشنامه از ،آوری اطالعاتدگربرای 

روایی سازی لحاظ شد.  بومیاین پرسشنامه به منظور تطبیق با برخی از سؤاالت پژوهش و 

آن نیز با توزیع پایایی شده و  تأیید  رسانیاطالعپرسشنامه توسط اساتید علم کتابداری و این 

 اعضای هیئت علمی عضو شبکة اجتماعی علمینفر از  38متشکل از  اینمونهپرسشنامه در 

ضریب آلفای و مقدار  به شدهة پژوهش حاضر نبودند، مجدداً محاسریسرچ گیت که جزء نمون

این پرسشنامه مشتمل بر پایا بودن ابزار بود.  دهندةنشانبه دست آمد که  99/0 آن کرونباخ

لیکرت )از کامال موافقم تا کامال  ایدرجهسوال در مقیاس پنج  32االت جمعیت شناختی و ؤس

 معتمدبودن، اعتماد، )مشارکت، اجتماعی یسرمایه یمولفهچهار  که از طریق آن استمخالفم(

مورد سنجش  ،و میزان استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیتوعالقه(  تعلق واحساس

 204تعداد در میان نمونة پژوهش توزیع گردید و در نهایت مذکور پرسشنامة  .گیردمیقرار 

 هاآنشدند و تحلیل  22نسخة  SPSSوارد نرم افزار آماری هاداده شد.پرسشنامه بازگردانده 

 در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. 
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 پژوهش هايیافته
 116ها را زنان و ( از آزمودنیدرصد 13/43نفر ) 88جمعیت شناختی  هاییافتهبر اساس 

نفر معادل  86. از نظر مدرک تحصیلی دادندمی( از آنها را مردان تشکیل درصد 87/56)نفر

درصد( دارای مدرک 15/57نفر معادل ) 118درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و 85/42)

 بودند. دکتری
 

استفاده از شبکة اجتماعی ریسرچ گيت در ميان ميزان مربوط به  هايیافته

 اعضاي هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز
مربوط به میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  هاییافته

اعضای هیئت یعنی اغلب درصد  7/61، 1جدول هایداده. بر اساس اندآمده 1اهواز در جدول 

بار در  5تا 4درصد  9/5و تنها بار در روز  یکعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز علمی دانشگاه 

 . کنندمیاستفاده  روز از شبکه ریسرچ گیت

 
در میان اعضای هیئت علمی  توزیع فراوانی میزان استفاده از شبکة اجتماعی ریسرچ گیت .1جدول

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 ميانگين)درصد( فراوانی )نفر( ميزان استفاده

 7/61 126 یکبار
 7/17 36 دو بار
 7/14 30 سه بار

 9/5 12 چهار الی پنج بار

 

دانشگاه علوم  همچنین به منظور بررسی میانگین کلی میزان استفاده اعضای هیئت علمی

 هاییافتهتک متغیره استفاده و  t از آزمونریسرچ گیت شبکة از  پزشکی جندی شاپور اهواز
 گزارش شد.  2مربوط به آن در جدول 
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علمی ریسرچ گیت در میان اعضای هیئت علمی  یشبکهمیانگین کلی میزان استفاده از  .2جدول
 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 آماره                                 

 مؤلفه
 میانگین

انحراف 
 Sig T معیار

 -51/17 001/0 94/0 88/1 میزان استفاده از شبکة اجتماعی علمی ریسرچ گیت

که مقایسه میانگین مؤلفة میزان استفاده با میانگین فرضی  دهدمینشان  2جدول  هایداده

(x=3)  گفت که میانگین میزان استفاده از  توانمیکمتر از سطح متوسط بوده و  بر این اساس

شبکة ریسرچ گیت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در 

 سطح مطلوبی قرار ندارد.

 

علمی دانشگاه علوم پزشکی  هيئتاجتماعی اعضاي  يیهسرماوضعيت به  مربوط هايیافته

 جندي شاپور اهواز 

سرمایه اجتماعی)مشارکت، اعتماد، معتمد بودن،  چهار مؤلفةبررسی وضعیت  منظوربه 

در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز احساس تعلق و عالقه( 

. مقایسه رائه شده استا 3در جدولمربوط به آن  هاییافتهاجرا شد که  تک متغیره tآزموناز 

که میانگین هر مؤلفه از میانگین  دهدمینشان  (x=3)میانگین هر مؤلفه با میانگین فرضی

براساس طیف پنج تایی لیکرت پاسخگویی در پرسشنامه در نظر که سطح مطلوبیت  3 فرضی

دریافت که میزان سرمایه  توانمیمعناداری بیشتر است. بنابراین  طوربه ،گرفته شده است

بر بیشتر از سطح متوسط است و در سطح مطلوبی قرار دارد. اجتماعی در میان پاسخگویان

 52/3با میانگین « احساس تعلق و عالقه»مؤلفه ، هامؤلفهاز میان ، 3اساس داده های جدول 

و معتمد  ،اعتماد، مشارکت هایمؤلفهداراست و  هامؤلفهبهترین وضعیت را نسبت به سایر 

ی هیئت علمی دانشگاه علوم اعضا گفت توانمی، در واقع بودن در سطوح بعدی قرار دارند.

دارند اما اعتماد، مشارکت ریسرچ گیت عالقه به استفاده از شبکه  پزشکی جندی شاپور اهواز

 پایینی قرار دارد. نسبتاً نان در سطح آدر این شبکه در میان  و مورد اعتماد بودن 
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سرمایة اجتماعی در میان اعضای  هایمؤلفهتک متغیره در مورد وضعیت   tآزمون هاییافته .3جدول
 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 T Sig انحراف معیار میانگین مؤلفه
 001/0 81/4 89/0 30/3 مشارکت
 001/0 38/7 89/0 46/3 اعتماد

 001/0 727/0 76/0 03/3 معتمد بودن
 001/0 34/8 90/0 52/3 احساس تعلق و عالقه

 001/0 67/5 87/0 34/3 سرمایه اجتماعی کلی وضعیت

همچنین در پایان به منظور تعیین وضعیت کلی سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی 

 هایدادهتک متغییره اجرا شد. بر حسب  tدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، آزمون 

بیشتر بوده و از آنجا  05/0مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  t، 3جدول 

بنابراین چنین استنباط بیشتر است،  (x=3)که میانگین مشاهده شده نیز از میانگین فرضی 

شگاه علوم پزشکی وضعیت سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانکه  شودمی

 ور اهواز بیشتر از سطح متوسط است.جندی شاپ

 

 هيئتاعضاي  ياستفادهسرمایه اجتماعی با ميزان  يهامؤلفهبين  مربوط به رابطة هايیافته

 علمی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گيت

 یاستفادهسرمایه اجتماعی با میزان  یهامؤلفههدف اصلی پژوهش بررسی رابطة بین 

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ 

 آمده است. 4مربوط به آن در جدول  هاییافتهگیت بود که 
 

اعضای هیئت  یاستفادهسرمایه اجتماعی با میزان  یهامؤلفهمربوط به رابطة بین  هاییافته .4جدول

 علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت
 میزان استفاده متغیر
 F Sig مؤلفه

 001/0 70/292 مشارکت
 001/0 63/187 اعتماد

 001/0 92/417 معتمد بودن
 001/0 91/210 احساس تعلق و عالقه
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توان میدر نتیجه  ،مشاهده شد >05/0Sigتمام سطوح  در دهدمینشان  4جدول  هایداده

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از  یاستفادهبین میزان گفت 

جتماعی رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه ا مؤلفهچهار با  شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت

از شبکة اجتماعی میزان استفاده آنها که  گفت اغلب اعضای هیئت علمی توانمیبه عبارتی 

 .اندداشتهبیشتری به استفاده از این شبکه  تمایلباال بوده است، ریسرچ گیت 

 

 گيرينتيجهبحث و 
اجتماعی علمی و تحقیقاتی به عنوان ابزارهای ارتباطی علمی نوین در جهت  هایشبکه

پژوهشی نقش بسیار مهمی را در عصر تکنولوژی  هایهمکاریارتباطات و تعامالت علمی و 

 هاییافته گذاریاشتراکتعامل علمی و  ،امکان ارتباط هاشبکهاخیر ایفا کرده اند. این  هایسال

ب با بدین ترتی .سازندمیفراهم در عرصه علم آموزش را با یکدیگر  پژوهشگرانپژوهشی 

ان سرمایه اجتماعی آنان نیز تحت تأثیر علمی پژوهشگر هایهمکاریو  هاشبکهبکارگیری این 

که وضعیت  دهدمیاین تحقیق نشان که نتایج  طورهمان. لذا گیردمیاین تعامالت قرار 

علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیشتر از  هیئتاجتماعی اعضای  یسرمایه

قرار دارد و مؤلفه احساس تعلق و عالقه به نسبتاً مطلوبی ده و در وضعیت سطح متوسط بو

در اجتماعی  یسرمایه هایمؤلفهسایر نسبت به استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت 

این  هاییافته .برخوردار بوده استباالترین اقبال از علمی دانشگاه مذکور  هیئتاعضای میان 

( و روبوک 1390(، موسوی و همکاران)1392نیازمند) هایپژوهش هاییافتهبا حاضر پژوهش 

 هایمؤلفهکه بین  دهدمینشان مطالعة حاضر  نتایجهمچنین ( مطابقت دارد. 2013و همکاران)

 هیئتاعضای  استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت در میان سرمایه اجتماعی با میزان

چنین بیان کرد که  توانمیدر نهایت  رابطه معناداری وجود دارد. ،علمی دانشگاه مورد پژوهش

که از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با وجود وضعیت مطلوبی 

اعتماد نظر سرمایة اجتماعی دارند و با وجود عالقه به استفاده از شبکه ریسرچ گیت هنوز 

این شبکه را به دست دراین  خود هایپژوهشثار علمی و آ ریاشتراک گذاکامل را در زمینه به 

رسد استفاده از شبکه اجتماعی ریسرچ گیت در میان اعضای هیئت علمی . به نظر میاندنیاورده
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دانشگاه جندی شاپور اهواز، توانسته است در سطح نسبتاً مطلوبی به ارتقای سطح سرمایة 

 توانندمیاین گونه شبکه هاست که  هاینقشاجتماعی آنها کمک کند و این یکی از مهم ترین 

با برقراری پیوند میان پژوهشگران یک رشته از سراسر جهان با از بین بردن مرزهای 

و  هاپژوهشرا برای ایجاد حس اعتماد، مشارکت و به اشتراک گذاری جغرافیایی، فرصتی 

که میزان حضور و به در پایان نباید از نظر دور داشت تجربیات علمی آنان فراهم کند. 

است که در  1آلتمتریکس هایشاخصدانش در شبکه های اجتماعی یکی از  گذاریاشتراک

مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ بنابراین،  آینده نه چندان دور برای ارزیابی پژوهشگران

اجتماعی  هایشبکهکارکردها و مزایای عضویت در چنانچه دانشگاه ها در زمینه استفاده، 

را به اعضای هیئت علمی ارائه دهند، راه را برای تحقق نقش های اجتماعی و  هاییآموزش

کمک نموده و زمینه را  هاآن علمی پژوهشگران باز کرده، به پرورش سرمایة اجتماعی و فکری

باتوجه به نتایج درنهایت  فراهم خواهند کرد.، هاآنبرای رسیدن به وضعیت علمی مطلوب 

در  گیتریسرچاز شبکة اجتماعی علمی استفاده آموزش  هایکارگاه شودمیپژوهش پیشنهاد 

و همکاری علمی با  گذاریاشتراکدانشجویان، اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای بین 

دیگر در  ایمطالعهبرگزار شود. همچنین  هادانشگاههدف معرفی کارکردهای این شبکه در 

در بین تحقیقاتی با اشتراک دانش اجتماعی  هایشبکهرابطة بین میزان استفاده از زمینه 

 مورد بررسی قرار گیرد.پژوهشگران 

  

                                                           
1  - Altmetrics 
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