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ه در حوز یرانیتوجه به مقاالت منتشرشده پژوهشگران ا زانیم

مطالعه  کی: یاجتماع یهادر شبکه عیشا یهاسرطان

 یدگرسنج

 
 

 3/ شهره سیدحسینی2/ رضا بصیریان جهرمی 1عاصفه عاصمی 

 چکیده
 

د مکه در پاب عیپنج سرطان شا نهیدر زم یرانیپژوهشگران ا یعلم داتیپژوهش حاضر با هدف مطالعه اثرگذاري تول مقدمه:

 .منتشر شده انجام گرفته است يالدیم 2015-2011 يهاسال یط

تحلیلی و روش پژوهش آن علم سرررنجی  با اسرررت اده از شرررا   -پژوهش حاضرررر کاربردي از نوو تويررری ی :هاروش

 معده، روده بزرگ،  عیشررا يهادر حوزه سرررطان یرانی( بود. جامعه پژوهش شررامت تمام مالا ت پژوهشررگران ایدگرسررنج

ها با است اده از ابزار  مد منتشر شده بود. داده  پاب رد يالدیم 2015-2011 ی( بود که در بازه زمانهیپستان، پروستات، و ر  

  .افزار اکست تحلیت شدندهاي آمار تويی ی در نرمدگرسنجه استخراج و با روش يبرچسب گذار

در  يالدیم 2015و  2011در سررال  بیبه ترت یسرررطان يهادر حوزه یرانیپژوهشررگران ا یاز مجموو مالا ت علم :هاافتهی

سرطان روده بزرگ  52و  25معده  سرطان  ستان    93و  40،  سرطان پ س   256و  88،  سرطان پرو سرطان  44و  20تات ،  ، و 

 نیبود؛ از ا تالیجید ینشانگر ش   يدارا يهااز مالاله یکم دريد  نهیمد منتشر شد که در هر زم  رکورد در پاب 32و  15 هیر

يد محدود  زیتعداد ن سنج  ياز مالا ت دارا يدر س  نیبودند. همچن ینمره دگر   يهاکه به مالاله یاجتماع يهاشبکه  یدر برر

  .بود شتریاز همه ب یمرجع مندل تیریاشاره شده است، سهم ابزار مد یرانیپژوهشگران ا

و قابت قبول  یعیطب يدر کشررور از رشررد  عیشررا يهاپژوهشررگران حوزه سرررطان  یعلم داتیتول ،یبطور کل :یریگجهینت

پژوهشرررگران  رسرررد،یاز نظر نمرات آلتمتریك کسرررب شرررده ناهمگون بودند. به نظر م یعلم داتیبر وردار اسرررت، اما تول

 يها  ود در رسرررانه  یپژوهشررر يبروندادها   يگذار راکبه اشرررت  زیمختلف با دقت در انتخاب مجالت معتبر و ن    يها حوزه

 .ها شوندمالاله نیشدن ا دهید شتریو ب نیباعث جلب توجه مخاطب توانندیم یاجتماع

 یاجتماع ياثرگذار ،یدگرسنج ،یعلم داتیتول ع،یشا يهاسرطان :یدیکل یهاواژه

 
   :03/06/97: یینها رشیپذ 27/05/97: ییاصالح نها 29/01/97وصول مقاله 

  

                                                 
  . دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان1

 . استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران 2

 ( Email:tanin64@gmail.com)دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران؛ نویسنده مسئول .3

https://orcid.org/orcid-search/quick-search/?searchQuery=0000-0003-1667-4408
https://orcid.org/orcid-search/quick-search/?searchQuery=0000-0002-9281-7936
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های حوزه پزشکککی سوسککس موسککسککات دوزتی و نیز،  پژوهش

گیرند. این گونه های خصوصی مورد حمایت قرار می  شرکت 

ها برای آنکه قابلیت اجرا داشکککته باشکککد باید دارای           پژوهش

سیار پرهزینه        سیدن به آن ب شند که ر سطح باالیی از اعتماد با

سرمایه    ست. از این رو  ش ا این  یگذاران نیازمند ارزیابی اثربخ

یل      نوع پژوهش جام سحل با ان نه   ها  ید   -های مبتنی بر هزی ه فا

 شککان به درسککتی هسککتند سا اطمینان حاصککل کنند که سککرمایه 

ها [ از چنین منظری کیفیت پژوهش1صکککرد شکککده اسکککت.  

 1960به این منظور از دهه های عازمانه اسککت؛ نیازمند ارزیابی

االت های اسکککتنادی به منظور بررسکککی سکککودمندی م         نمایه  

یابی    ند و سهییرات مهمی در ارز های  مجالت عرضککککه شککککد

این  . با های اسکککتنادی ایجاد کردند     پژوهشکککی برمبنای سحلیل  

ستفاده از سحلیل  ستنادی با محدودیت حال ا رو هایی روبهای ا

بر اسکککت و هم به ها هم بسکککیار زماناسکککت زیرا، سحلیل داده

ندی صکککورت می   یل عالوه بر این، [ 1  پذیرد. ک های  سحل

گیری ساثیر نشککریات از منظر پژوهشککگران  اسککتنادی به اندازه

سوان چنین ادعا نمود [ به بیان دیگر می4-2  .شوند محدود می

شارات نظری      سنجه  که شتر مناسب ارزیابی انت ستنادی بی های ا

های کاربردی آنها چندان پژوهشگران هستند و برای پژوهش  

یان غازب پژوهشگران راه حل  [ در این م4  .باشند مناسب نمی 

عنوان   (altmetrics) ها مسکککئله فوا را کاربرد دگرسکککنجه    

سا ساثیرات اجتماعی م االت علمی       کردند که سالش می   کنند 

ند.   را منعکس  بینی [ در واقع یک راه معمول برای پیش 1کن

ست که از سعداد    ساثیر علمی پژوهش شکی این ا های حوزه پز

فته به م االت اسککتفاده شککود زیرا به های صککورت گرن ل قول

سد که این گونه ن ل قول نظر می سوی  ر ها با نوعی داوری از 

افراد شکککاغل در آن حوزه موضکککوعی مرسبس باشکککد که به آن 

یا همترازخوانی    کاران    )(peer judgmentsقضککککاوت هم

سیاری از دانشگاه  [ بنابراین، 5و  1گویند.  می  ها و موسسات  ب

شی به دنبال ارس ا    علمی به منظور  سی ارزش م االت پژوه برر

 های مبتنی بر وب کههای سنتی موجود و پیدایش سنجهروش

، مکککجکککاز (altmetric)بکککرخکککی بکککه دگکککرسکککککنکککجکککی  

 ) (webometricsسککنجی، و وب) (cybermetricsسککنجی

ورزند. در این میان کتابداران ن ش اهتمام می ،معرود هستند 

ایفا  هاییبرد چنین سکککنجهگیری و کاربی بدیلی را در شککککل

  [6  .کنندمی

جه   هدد گردآور    جنبش دگرسکککن با  بل   یغ راتیساث  یها  قا  ر

شارات علم    شاهده انت ساس داده  یم  شده یسپار سوده یهابر ا

(crowdsourcingدر شککبکه  )ها، چون بالگ یاجتماع یها

 تیریو ابزار مد یاجتماع یابزار نشککانه گذار ها،کروبالگیم

ست.     شکل گرفته ا شاخص [ دگرسنجه 4مرجع  موفق  یهاها 

بر اسکککتناد  یکه مکمل اقدامات مبتن دهند یرا ارائه م  یدی جد 

 یهااز سکککنجه کردیرو رییحال سه نی[ با ا8-7اسکککت.   یسکککنت

 رایز ؛ردیصکککورت بگ اطیبا احت  دی ها با  به دگرسکککنجه   یسکککنت

س  شارات علم  یاریب س  زین نیدروغ ایو  یسجار یانت ت ممکن ا

 [7کسب کنند.   یدر دگرسنج یینمرات باال

سب گذاری       سنجی، برچ ستفاده در دگر از جمله ابزار مورد ا

 نهیزماسککت که  (Altmetrics Bookmarklet)دگرسککنجه 

ش  ش  در ینینو یپژوه ش  آثار یابیارز  دو وب سیمح در یپژوه

 سیمح در دی جد  یشکککاخصککک  ارائه  هدد  با  یاجتماع  وب ای 

 با استفاده از این شود.  محسوب می  یعلم یاجتماع یهاشبکه 

جام شککککده از م االت   ها بارگیری ابزار  به   ، ی ان جه   میزان سو

های رسککانه، های اجتماعیرسککانه در اشککاره به آنها، تم اال

ها و به طور کلی در خدمات مبتنی بر وب دو     ، وبالگخبری

سنجش قرار می  ب برچس گیرد. چندی است که کاربرد  مورد 

به عنوان یکی از ابزارهای دگرسککنجی در  گذاری دگرسککنجه

های گوناگون علوم پزشککککی به منظور سکککنجش میزان  حوزه

های اجتماعی نیز های م االت، و ذکر آنها در رسککانهبارگیری

 برای .مورد سوجه پژوهشکککگران این حوزه قرار گرفته اسکککت   

های  نمونه حضکککور م االت پژوهشکککگران ایرانی در شکککبکه     

شککککی و انفورماسیک پزشککککی سوسککس  اجتماعی در حوزه پز

ست.       سی قرار گرفته ا شگران مورد برر [ در این 10و  9 پژوه

برانگیز در گسکککتره علوم هککای چککازشمیککان یکی از حوزه

 .های سرطان بوده استپزشکی، حوزه مرسبس با انواع بیماری

 مقدمه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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قازب               هداشکککت جهانی در  ئه شکککده سکککازمان ب آمارهای ارا

میالدی  2015که در سکال  دهد های رسکمی نشکان می  گزارش

ته و میر افراد شناخابتال به سرطان به عنوان دومین عامل مرگ 

ست؛ به نحوی که می    سال از  شده ا سوان ادعا نمود در همین 

مورد مرگ، یک مورد آن به دزیل ابتال به یکی از انواع      6هر 

 رود شیوعها رخ داده است. بنا بر همین آمار انتظار می سرطان 

درصکککد  70ها در دنیا طی دو دهه آینده حدود طانانواع سکککر

افزایش یابد. این در حازی اسککت که به اسککتناد همین گزارش  

درصد از   70انتشار یافته است حدود    2018که در فوریه سال  

سعه      سرطان نیز در کشورهای ف یر و در حال سو موارد ابتال به 

ست  شوره 11  .رخ داده ا ای در [ ایران نیز به عنوان یکی از ک

حال سوسکککعه در معرأ سرثیرات ناشکککی از ابتال به این بیماری 

قرار دارد.  بنککا بککه ااهککارات رئیس اداره سکککرطککان وزارت  

در ایران سکازیانه بیش از  بهداشکت، درمان و آموزش پزشککی   

میالدی،  20۳0هزار نفر دچار سرطان می شوند که سا سال     90

[ 12  .هد رسککیدهزار نفر خوا155با هفتاد درصککد افزایش، به 

شاره نظر به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر    ها سمامی ا

، انتشکککار ویدیو، متن یا های شکککایعسکککرطان به م االت حوزه

شانه نوشته  های مرسبس در هر یک گذاریای مربوط به آنها و ن

های اجتماعی، طی یک بازه زمانی پنج ها و شکککبکهاز سکککایت

گرفت و امتیازهای متفاوت این  سازه مورد مطازعه بررسی قرار

م االت به دسکککت آمد. مجموع این امتیازها به صکککورت یک 

شتراک، سوجه،       شان دهنده میزان ا سنجی کلی که ن نمره دگر

سانه    ستفاده از این م االت در ر های اجتماعی بود، مد نظر و ا

یت         ی ت و کیف نده کم مذکور، نشککککان ده فت. نمره   قرار گر

های اجتماعی از سوی ر رسانهسوجهی است که یک مدرک د

مخاطبان دریافت کرده اسککت. نظر به اهمیت این بررسککی دو  

که         سوزیع هدد عمده مورد سوجه قرار گرفت: نخسککککت این

سوزیدات علمی پژوهشککگران ایرانی بر اسککاس شککاخص سوزید  

زب مفهوم      قا که در  مت    ») عات سکککال مطرح « عرضککککه اطال

های طی سککالهای شککایع شککود( به سفکیک انواع سککرطان می

پاب     2015 -2011 گاه  پای یب بوده      میالدی در  چه سرس به  مد 

شگران ایرانی به     ست؛ و دوم آنکه چه سعداد از م االت پژوه ا

سرطان  ست در بازه زمانی      سفکیک انواع  سته ا شایع سوان های 

مذکور سوجه بیشتری را از سوی مخاطبان )که در قازب مفهوم 

شککود( به خود جلب مطرح می« س اضککای اطالعات سککالمت »

 نماید.

 

 

ضر  پژوهشدر  شگران ایرانی  به منظور یافتن  حا م االت پژوه

شده در مجالت علمی    شر  سرطا منت شایع  ندر حوزه  طی های 

شککناختی اطالعات کتابمیالدی که  2015سا  2011های سککال

جی سن روش علم است، ابتدا  مد نمایه شده آنها در پایگاه پاب

به کار گرفته      (productivity index)و شکککاخص سوزید 

بککا سرکیککب هر یککک از مککد . بککه این منظور در پککابشککککد

 ،titleد در فیلبه سفکیک هر سککرطان های انگلیسککی کلیدواژه

یلککد        درج  ف یران در  لیککدواژه ا نی       ک گی سککککازمککا ت  وابسکککک

(affiliation)        و اعمال محدودیت زمانی )دوره زمانی اول

نویککه    میالدی(،   2015سککا سکککی و یکم دسککککامبر         2011ژا

به نرم            یابی و  باز طان  به سفکیک هر سکککر هایی  زار افرکورد

در فیلد مِش،  انت ال داده شککد. سککپس  (EndNote) اندنوت

الح انجام و اصط  هر سرطان  های انگلیسی با کلیدواژهجستجو  

یدوا    ته این کل با انت ال          ها ژهپذیرف هایت  حاصکککل شکککد. در ن

ستجوی پاب    کلیدواژه صل از مِش به باکس ج  سرکیب مد،حا

با   وابسکککتگی سکککازمانی و اعمال     ایران در فیلد  کلیدواژه  آن 

به            بازیابی شکککده  مجدد محدودیت زمانی قبلی، رکوردهای 

ا فعال بانت ال داده شد.   اندنوتافزار به نرم سفکیک هر سرطان 

ینکک      گز کراری      ه کردن  س کوردهککای   Discard)حککذد ر

Duplicate)        نرم سوسکککس  سکراری  فزار  و حککذد موارد  ا

سعککداد نهککایی م ککاالت و انت ککال سککککایر رکوردهککا  انککدنوت

 مدبه سفکیک هر سککرطان در پایگاه پاب پژوهشککگران ایرانی

سال  شد   میالدی  2015سا  2011های طی  شخص  همچنین، . م

به هر یک از م االت     به منظور سکککنجش میزان سوجه کاربران   

های دگرسنجی  بررسی شده در بخش علم سنجی از شاخص     

ام شده  های انجبا استفاده از دگرسنجی بارگیری  . استفاده شد  

ضور آنها       شده، میزان سوجه به م االت، ح سی  از م االت برر

ها و به طور های خبری، وبالگ، رسانههای اجتماعیرسانه در

 هاروش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 .مورد سکککنجش قرار گرفتدو کلی در خدمات مبتنی بر وب 

پاب     گاه  پای جامعیت،         در این پژوهش، از  بار،  یل اعت به دز مد 

پذیری، و کاربردی بودن اطالعات این پایگاه ترسدقت، دسکک

در حوزه پزشکی به عنوان ابزار گردآوری داده جهت بررسی 

طان بین        نه سکککر یدات علمی پژوهشکککگران ایرانی در زمی سوز

 [ 15-1۳  .میالدی استفاده شد 2015سا  2011های سال

ساس اعتبار و اهمیت    ضر  بر ا از ابزار برچسب  در پژوهش حا

اسککتفاده شککد؛ شککاید بتوان اسککتفاده حجم   دگرسککنجهگذاری 

های پیشککین در حوزه  دگرسککنجی را  ای از پژوهشگسککترده

با          به حسکککاب آورد.  بار این ابزار  نشکککان دهنده اهمیت و اعت

شاره    ستفاده از ابزار بوکمارکلت سمامی ا  هها به م االت حوزا

شایع سرطان  شته   های  شار ویدیو، متن یا نو بوط مرای ، و یا انت

ها و های مرسبس در هر یک از سککایتگذاریبه آنها، و نشککانه

سر ذکر شکککد، طی بازه زمانی پنج سکککازه مورد منابعی که پیش

مطازعه قرارگرفت و امتیازهای متفاوت این م االت به دسکککت 

آمد. مجموع این امتیازها به صکککورت یک نمره دگرسکککنجی   

ن تفاده از ایکلی که نشککان دهنده میزان اشککتراک، سوجه و اسکک

های اجتماعی بود، مد نظر قرار گرفت. الزم م االت در رسانه 

، نشککانگر مدرک  DOIبه ذکر اسککت سنها م االسی که دارای 

سس       پاب ستاندارد بودند سو شانگرهای ا سایر ن چسب  برمد، یا 

 در این مرحله،قابلیت بررسکککی داشکککتند.   گذاری دگرسکککنجه

شگران ایرانی در   سرطان سمامی م االت پژوه شای زمینه  ع های 

« doi.org»مد نمایه شککده بودند در سککایت که در پایگاه پاب

چک شکککد و پس از سایید شکککماره نشکککانگر شکککی دیجیتال          

(Digital Object Identifier (DOI))  م ازه و بازیابی

که قبال به  « altmetric it»م ازه از این سکککایت روی گزینه     

شده    « bookmarks»بخش  ضافه  شد؛  مرورگر ا بود کلیک 

بود، نمایش داده  دگرسککنجیچنانچه م ازه مذکور واجد نمره 

یت        می قابل یات آن نیز  یک روی این نمره جزئ با کل شککککد و 

 کرد.مشاهده پیدا می

 

 
 

 

دوره زمانیتولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه پنج سرطان شایع به تفکیک . آمار 1 جدول  

 سال ردیف
 سرطان معده

سرطان روده 

 بزرگ

 سرطان پروستات سرطان پستان
 سرطان ریه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1 2011 25 9/12  40 9/11  88 1/10  20 5/12  15 ۳/11  

2 2012 ۳1 9/15  50 9/14  155 8/17  28 4/17  2۳ ۳/17  

۳ 201۳ ۳8 6/19  66 6/19  157 9/17  25 5/15  29 8/21  

4 2014 48 8/24  87 9/25  217 9/24  44 ۳/27  ۳4 5/25  

5 2015 52 8/26  9۳ 7/27  256 ۳/29  44 ۳/27  ۳2 1/24  

 100 1۳۳ 100 161 100 87۳ 100 ۳۳6 100 194 مجموع 6

 

یک،      جدول  طابق  هایی م االت     م عداد ن پژوهشکککگران س

های طی سکککال مدبه سفکیک هر سکککرطان در پایگاه پاب ایرانی

رکورد برای سککرطان معده،  194میالدی شککامل  2015سا  2011

رکورد برای  87۳رکورد برای سکککرطککان روده بزرگ،    ۳۳6

 1۳۳رکورد برای سککرطان پروسککتات و   161سککرطان پسککتان،  

 .رکورد برای سرطان ریه مشخص شد

های پژوهشککگران ایرانی در زمینه سککرطان  بررسککی م ازه

مد منتشککر شککده در شکککل یک سرسککیم  معده که در پایگاه پاب

شده است.

 یافته ها
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 ها درحوزه سرطان معدهدر تعداد کل مقاله دگرسنجیهای دارای نمره سهم مقاله. 1 شکل

 

م ازه  194دهد، از مجموع چنانچه شکککل یک نشککان می 

عده،      طان م زه )    61پژوهشکککگران ایرانی در حوزه سکککر  ۳2م ا

درصد( فاقد نشانگر شی دیجیتال بوده و در نتیجه امکان بررسی 

آنها با اسکککتفاده از ابزار برچسکککب گذاری دگرسکککنجه وجود        

ه ب های دارای نشککانگر شککی دیجیتال، سنهانداشککت. در بین م ازه

شبکه    12م ازه ) 22 صد( در  شده، این    در شاره  های اجتماعی ا

درصکککد( در هیک یک از    57م ازه )   111در حازی اسکککت که    

 است. های اجتماعی مورد اشاره قرار نگرفته شبکه

ان های پژوهشگرهای اجتماعی که به م ازهشکل دو شبکه

 دهد.ایرانی در حوزه سرطان معده اشاره کردند را نشان می

 

در حوزه سرطان معده دگرسنجیهای دارای نمره های اجتماعی به اشتراک گذارنده مقالهتوزیع شبکه. 2 شکل  
 

ه به های اجتماعی کباسوجه به شکل دو، در بررسی شبکه   

های پژوهشککگران ایرانی حوزه سککرطان معده اشککاره کرده م ازه

 22اسککت، سککهم ابزار مدیریت مرجع مندزی از همه بیشککتر بود؛ 

بار در  20۳درصد(  100م ازه پژوهشگران ایرانی سرطان معده )

ندزی، شکککبکه    مندزی مورد اشکککاره قرار گرفته بودند. پس از م    

م ازه پژوهشکککگران ایرانی سکککرطان   21اجتماعی سوییتر بود که 

بار به اشککتراک گذاشککته شککده   ۳1درصککد( در آن  5/95معده )

  (follower)دنبال کننده ۳5849بود؛ ضمن اینکه در مجموع 

ماعی های اجتشککد. پس از سوییتر به سرسیب شککبکه را شککامل می

و پککازیسکککی   درصککککد(،  6/1۳بوک بککا سککککه م ککازککه )    فیس  

درصد(، از دیگر  1/9با دو م ازه )  (policy source)سورس

به م االت پژوهشکککگران        شکککبکه  های اجتماعی مهمی بود که 

 ایرانی اشاره کردند.

 

در حوزه سرطان معده به تفکیک دوره زمانی دگرسنجیتولیدات علمی پژوهشگران ایرانی دارای نمره . 2 جدول  

هاتعداد مقاله سال ردیف  
های دارای نمره تعداد مقاله

 دگرسنجی

مجموع نمره 

 دگرسنجی

میانگین نمره 

 دگرسنجی

1 2011 25 ۳ 5 7/1  

2 2012 ۳1 4 10 5/2  

۳ 201۳ ۳8 6 7 2/1  

4 2014 48 8 11 4/1  

5 2015 52 1 1 1 

 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

مندزی سوییتر فیس بوک پازیسی سورس

12/0  

۰/۳۱

۰/57

مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره نشده

اعیمقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره شده در شبکه های اجتم

12/0  
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های پژوهشگران ایرانی در جدول دو، میزان حضور م ازه

 2011های های اجتماعی طی سالحوزه سرطان معده در شبکه

، سعداد 2دهد. بر اساس جدول میالدی را نشان می 2015سا 

مورد  22در حوزه سرطان معده  دگرسنجیم االت دارای نمره 

رد به سال ، چهار مو2011بوده که از این میان سه مورد به سال 

، و 2014، هشت مورد به سال 201۳، شش مورد به سال 2012

میالدی اختصاص داشت.  2015در نهایت یک مورد به سال 

های پژوهشگران ایرانی در همچنین میزان حضور م ازه

میالدی  2014سا  2011های های اجتماعی طی سالشبکه

 میالدی کاهش یافته است. 2015افزایش و در سال 

های پژوهشگران ایرانی در زمینه سرطان م ازهبررسی 

مد منتشر شده در شکل سه روده بزرگ که در پایگاه پاب

 سرسیم شده است.

ها در حوزه سرطان روده بزرگدر تعداد کل مقاله دگرسنجیهای دارای نمره سهم مقاله. 3 شکل  

 

م ازه پژوهشگران ایرانی   ۳۳6مطابق شکل سه، از مجموع   

درصکککد( فاقد     27م ازه )   92در حوزه سکککرطان روده بزرگ،  

نشکککانگر شکککی دیجیتال بوده و در نتیجه امکان بررسکککی آنها با  

شت. در        سنجه وجود ندا ستفاده از ابزار برچسب گذاری دگر ا

شانگ بین م ازه شی دیجیتال، سنها به  های دارای ن  76م ازه ) 56ر 

های اجتماعی اشاره شده، این در حازی است    درصد( در شبکه  

شبکه    56م ازه ) 189که  صد( در هیک یک از  های اجتماعی در

 است. مورد اشاره قرار نگرفته 

که      هار شکککب کل چ زه         شککک به م ا که  ماعی  های  های اجت

شاره      سرطان روده بزرگ ا شگران ایرانی حوزه  کردند را  پژوه

 دهد.نشان می

 

 
 

در حوزه سرطان روده بزرگ دگرسنجیهای دارای نمره های اجتماعی به اشتراک گذارنده مقالهتوزیع شبکه. 4 شکل  

 

 هایهمچنین، با سوجه به شکککل چهار در بررسککی شککبکه  

های پژوهشکککگران ایرانی حوزه سکککرطان    اجتماعی که به م ازه     

روده بزرگ اشککاره کرده، سککهم ابزار مدیریت مرجع مندزی از  

م ازه پژوهشکککگران ایرانی سکککرطان روده      5۳همه بیشکککتر بود؛  

ه تبار در مندزی مورد اشاره قرار گرف 197درصد(  6/94بزرگ )

م ازه    51بودند. پس از مندزی، شکککبکه اجتماعی سوییتر بود که       

۰/۲7

۰/56

۰/۱7
مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره نشده

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره شده در شبکه های اجتماعی

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

5۰

6۰

مندزی سوییتر فیس بوک وبالگ  ها ویکی پدیا یوالیک کونوسیا ردیت نیوز آسلتز پیر ریویو
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سرطان روده بزرگ )    شگران ایرانی  صد( در آن   1/91پژوه در

بار به اشککتراک گذاشککته شککده بود؛ ضککمن اینکه در مجموع  91

شککد. پس از سوییتر به سرسیب دنبال کننده را شککامل می 295184

بوک با د(، فیسدرص  7/10با شش م ازه )   (blogs)هاوبالگ

با چهار     (Wikipedia)پدیا  درصکککد(، ویکی 9/8پنج م ازه )  

زه )    news)درصکککد(، سکککایت یوالیک و نیوز آسلتز     1/7م ا

outlet)     ( و  6/۳هککر کککدام بککا دو مکک ککازککه ،)درصکککککد

، و سکککایت پیر  (Redditor)، ردیت (Connotea)کونوسیا

زه )         (peer review site)ریویو یک م ا با  کدام   8/1هر 

شبکه    صد(، از دیگر  های اجتماعی مهمی بود که به م االت در

 پژوهشگران ایرانی اشاره کردند.

شگران ایرانی در  های پژوهجدول سه، میزان حضور م ازه  

های های اجتماعی طی سالحوزه سرطان روده بزرگ در شبکه

 دهد.میالدی را نشان می 2015سا  2011
 

تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان روده بزرگ به تفکیک دوره . 3 جدول

 زمانی

 سال ردیف
تعداد 

هامقاله  

های تعداد مقاله

دارای نمره 

 دگرسنجی

مجموع نمره 

 دگرسنجی
میانگین نمره 

 دگرسنجی

1 2011 40 4 1۳ 6/۳  

2 2012 50 ۳ ۳ 1 

۳ 201۳ 66 11 41 7/۳  

4 2014 87 12 48 4 

5 2015 9۳ 26 180 9/6  

 

 بر اساس جدول سه، سعداد م االت دارای نمره دگرسنجی

مورد بوده اسککت که از این   56در حوزه سککرطان روده بزرگ  

 11، 2012، سکککه مورد به سکککال 2011میان چهار مورد به سکککال 

 26، و در نهایت 2014مورد به سکککال  12، 201۳مورد به سکککال 

سال   شت. همچنین، میزان     2015مورد به  صاص دا میالدی اخت

ا س 2011های های پژوهشککگران ایرانی طی سککال  حضککور م ازه 

 های اجتماعی افزایش یافته است. میالدی در شبکه 2015

های پژوهشککگران ایرانی در زمینه سککرطان  بررسککی م ازه

 مد منتشککر شککده در شکککل پنج سرسککیمپسککتان که در پایگاه پاب

شده است.

 

 
حوزه سرطان پستان ها درهای دارای نمره دگرسنجی در تعداد کل مقالهسهم مقاله. 5 شکل   

 

م ازه پژوهشککگران  87۳براسککاس شکککل پنج، از مجموع  

درصککد( فاقد  21م ازه ) 18۳ایرانی در حوزه سککرطان پسککتان،  

سی آنها با        ست در نتیجه امکان برر شی دیجیتال بوده ا شانگر  ن

شت. در        سنجه وجود ندا ستفاده از ابزار برچسب گذاری دگر ا

م ازه    152های دارای نشکککانگر شکککی دیجیتال، سنها به      ازه بین م  

شبکه   17) صد( در  شده، این در حازی    در شاره  های اجتماعی ا

۰/۲۱

۰/6۲

۰/۱7

مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره نشده

اعیمقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره شده در شبکه های اجتم

https://www.altmetric.com/details/2276132/news
https://www.altmetric.com/details/2276132/news
https://www.altmetric.com/details/2019771/reddit
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های درصکککد( در هیک یک از شکککبکه 62م ازه ) 5۳8اسکککت که 

 است. اجتماعی مورد اشاره قرار نگرفته 

ران  های پژوهشگ های اجتماعی که به م ازهشکل شش شبکه   

 دهد.ن پستان اشاره کردند را نشان میایرانی حوزه سرطا

 

 
 های اجتماعی به اشتراک گذارنده . توزیع شبکه6 شکل

 

 در حوزه سرطان پستان های دارای نمره دگرسنجیم ازه

که  های اجتماعیباسوجه به شکل شش، در بررسی شبکه     

پژوهشککگران ایرانی حوزه سککرطان پسککتان اشککاره    های به م ازه

شتر بود؛     سهم ابزار مدیریت مرجع مندزی از همه بی  147کرده، 

بار  1269درصد(  7/96م ازه پژوهشگران ایرانی سرطان پستان )  

در مندزی مورد اشککاره قرار گرفته بودند. پس از مندزی، شککبکه  

سککرطان  م ازه پژوهشککگران ایرانی 1۳2اجتماعی سوییتر بود که 

بار به اشککتراک گذاشککته شککده بود؛  478درصککد(  8/86پسککتان )

نده را شکککامل       1،097،696ضکککمن اینکه در مجموع   بال کن دن

 1/19م ازه )   29بوک با  شکککد. پس از سوییتر به سرسیب فیس   می

هر  و نیوز آسلِتز  (Google plus)درصککککد(، گوگل پالس 

زه )       با هفت م ا پدیا، و   ها، ویکی درصکککد(، وبالگ 6/4کدام 

صد(، و ردیت،   6/2سایت یوالیک هر کدام با چهار م ازه )  در

، ویدیو  (Policy source)سایت پیر ریویو، پازیسی سورس    

 weibo)، و وی ایبو یوزرز    (video uploader)آپلودِر  

users)           ( زه یک م ا با  کدام  درصککککد(، از دیگر  7/0هر 

به م االت پژوهشکککگران        شکککبکه  های اجتماعی مهمی بود که 

 ایرانی اشاره کردند.

ضور م ازه  شگران ایرانی   هایجدول چهار، میزان ح پژوه

های های اجتماعی طی سکال در حوزه سکرطان پسکتان در شکبکه   

 دهد.میالدی را نشان می 2015سا  2011

 

. تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان پستان به تفکیک دوره زمانی4جدول   

هاتعداد مقاله سال ردیف  
های دارای داد مقالهتع

دگرسنجینمره   

مجموع نمره 

 دگرسنجی

میانگین نمره 

 دگرسنجی

1 2011 88 5 14 8/2  

2 2012 155 21 56 7/2  

۳ 201۳ 157 17 56 ۳/۳  

4 2014 217 ۳4 400 8/11  

5 2015 256 75 194 6/2  

 

بر اسککککاس جککدول چهککار، سعککداد م ککاالت دارای نمره  

سنجی  ستان،     دگر سرطان پ مورد بوده که از این  152در حوزه 

مورد به  17، 2012مورد به سال   21، 2011مورد به سال   5میان 

مورد به  75، و در نهایت 2014مورد به سکککال  ۳4، 201۳سکککال 

۰

۲۰

۴۰

6۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱6۰

https://www.altmetric.com/details/3077758/policy-documents
https://www.altmetric.com/details/2429094/video
https://www.altmetric.com/details/2429094/weibo
https://www.altmetric.com/details/2429094/weibo
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میالدی اختصککاص داشککت. همچنین میزان حضککور  2015سککال 

 2015سا   2011های  های پژوهشکککگران ایرانی طی سکککال  م ازه  

 های اجتماعی افزایش یافته است. میالدی در شبکه

های پژوهشککگران ایرانی در زمینه سککرطان  بررسککی م ازه

مد منتشککر شککده در شکککل هفت   پروسککتات که در پایگاه پاب

سرسیم شده است.

 

 
حوزه سرطان پروستاتها در های دارای نمره دگرسنجی در تعداد کل مقالهسهم مقاله. 7 شکل  

 

م ازه پژوهشکککگران    161مطابق شککککل هفت، از مجموع    

درصکد( فاقد   19م ازه ) ۳0ایرانی در حوزه سکرطان پروسکتات،   

نشانگر شی دیجیتال بوده است و در نتیجه امکان بررسی آنها با     

شت. در        سنجه وجود ندا ستفاده از ابزار برچسب گذاری دگر ا

شی دیجیتال، سنها به    م ازه بین شانگر   21م ازه ) ۳4های دارای ن

های اجتماعی اشاره شده، این در حازی است    درصد( در شبکه  

های اجتماعی درصککد( در هیک یک از شککبکه  60م ازه ) 97که 

 است. مورد اشاره قرار نگرفته 

زه       شککککل هشکککت شکککبکه     به م ا های  های اجتماعی که 

رطان پروسککتات اشککاره کردند را پژوهشککگران ایرانی حوزه سکک

 دهد.نشان می

 
 

های دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان پروستاتهای اجتماعی به اشتراک گذارنده مقالهتوزیع شبکه. 8 شکل  

 

ه های اجتماعی که ببر اساس شکل هشت، در بررسی شبکه      

شاره کرده      های م ازه سرطان پروستات ا پژوهشگران ایرانی حوزه 

م ازه   ۳2اند، سککهم ابزار مدیریت مرجع مندزی از همه بیشککتر بود؛  

بار در   ۳54درصکد(   1/94پژوهشکگران ایرانی سکرطان پروسکتات )   

مندزی مورد اشاره قرار گرفته بودند. پس از مندزی، شبکه اجتماعی  

  2/91یرانی سرطان پروستات )  م ازه پژوهشگران ا  ۳1سوییتر بود که 

بار به اشتراک گذاشته شده بود؛ ضمن اینکه        1۳7درصد( در آن  

شامل می  667550در مجموع   شد. پس از سوییتر به دنبال کننده را 

  چهارپدیا با درصککد(، ویکی 6/20م ازه )هفت بوک با سرسیب فیس

ها،  گدرصد(، وبال  8/8م ازه ) ۳با  درصد(، نیوز آسلتز  8/11م ازه )

درصکککد(، و  9/5م ازه )   2سکککایت یوالیک، و ردیت هر کدام با       

 research)کونوسیا، گوگل پالس، ریسکککرا هایالیت پالت فرم     

highlight platform)   م ازه   1، و پازیسککی سککورس هر کدام با

های اجتماعی مهمی بوده که به      از دیگر شکککبکه درصکککد(،  9/2)

 م االت پژوهشگران ایرانی اشاره کردند.

های پژوهشگران ایرانی در جدول پنج، میزان حضور م ازه

های های اجتماعی طی سالحوزه سرطان پروستات در شبکه

 دهد.میالدی را نشان می 2015سا  2011

۰/۱9

۰/6۰

۰/۲۱
مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره نشده

یمقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره شده در شبکه های اجتماع

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰

https://www.altmetric.com/details/2208806/research-highlights
https://www.altmetric.com/details/2208806/research-highlights
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تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان پروستات به تفکیک دوره زمانی. 5 جدول  

هاتعداد مقاله سال ردیف  
های دارای تعداد مقاله

دگرسنجینمره   

مجموع نمره 

 دگرسنجی

میانگین نمره 

 دگرسنجی

1 2011 20 5 10 2 

2 2012 28 2 2 1 

۳ 201۳ 25 ۳ 10 ۳/۳  

4 2014 44 10 ۳4 4/۳  

5 2015 44 14 157 2/11  
 

 

نمره            سعککداد م ککاالت دارای  پنج،  بر اسککککاس جککدول 

مورد بوده که از این  ۳4حوزه سککرطان پروسککتات  دگرسککنجی

مورد به  ۳، 2012مورد به سکککال  2، 2011مورد به سکککال  5میان 

مورد به  14، و در نهایت 2014مورد به سکککال  10، 201۳سکککال 

ضور       2015سال   شت. همچنین، میزان ح صاص دا میالدی اخت

 2012سا   2011های  های پژوهشکککگران ایرانی طی سکککال  م ازه  

های اجتماعی کاهش وزی پس از آن سا سککال در شککبکهمیالدی 

 میالدی افزایش یافته است.  2015

های پژوهشگران ایرانی در زمینه سرطان ریه   بررسی م ازه 

مد منتشر شده در شکل نه سرسیم شده است.که در پایگاه پاب
 

 
ها در حوزه سرطان ریهتعداد کل مقالههای دارای نمره دگرسنجی در سهم مقاله. 9 شکل  

 
 

شکل نه، از مجموع   شگران ایرانی   1۳۳مطابق  م ازه پژوه

سرطان ریه،   شی       15م ازه ) 20در حوزه  شانگر  صد( فاقد ن در

ستفاده از       سی آنها با ا ست و در نتیجه امکان برر دیجیتال بوده ا

جه وجود      گذاری دگرسکککن نداشکککت. در بین   ابزار برچسکککب 

 2۳م ازه )   ۳0های دارای نشکککانگر شکککی دیجیتال، سنها به      م ازه  

های اجتماعی اشاره شده، این در حازی است    درصد( در شبکه  

های اجتماعی درصککد( در هیک یک از شککبکه  62م ازه ) 8۳که 

 است. مورد اشاره قرار نگرفته 

ان های پژوهشگر ه به م ازههای اجتماعی کشکل ده شبکه  

دهد.ایرانی حوزه سرطان ریه اشاره کردند را نشان می

 

 
های دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان ریههای اجتماعی به اشتراک گذارنده مقالهتوزیع شبکه. 10 شکل

 

۰/۱5

۰/6۲

۰/۲۳
مقاالت بدون نشانگر شی دیجیتال

مقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره نشده

ماعیمقاالت دارای نشانگر شی دیجیتال اشاره شده در شبکه های اجت

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

مندزی سوییتر فیس بوک وبالگ ها گوگل پالس یوالیک نیوز آسلتز پازیسی سورس
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به  های اجتماعی کهباسوجه به شکل ده، در بررسی شبکه

های پژوهشگران ایرانی حوزه سرطان ریه اشاره کرد، م ازه

م ازه  ۳0سهم ابزار مدیریت مرجع مندزی از همه بیشتر بود؛ 

بار در مندزی  ۳8۳درصد(  100پژوهشگران ایرانی سرطان ریه )

اجتماعی  بکهمورد اشاره قرار گرفته بودند. پس از مندزی، ش

 7/96م ازه پژوهشگران ایرانی سرطان ریه ) 29سوییتر بود که 

بار به اشتراک گذاشته شده بود؛ ضمن  55درصد( در آن 

شد. پس از دنبال کننده را شامل می 86412اینکه در مجموع 

درصد(، نیوز  20بوک با شش م ازه )سوییتر به سرسیب فیس

ها، سایت یوالیک، الگدرصد(، وب 7/6با دو م ازه ) آسلتز

 ۳/۳گوگل پالس، و پازیسی سورس هر کدام با یک م ازه )

های اجتماعی مهمی بوده که به م االت درصد(، از دیگر شبکه

 پژوهشگران ایرانی این حوزه اشاره کردند.

های پژوهشگران ایرانی جدول شش، میزان حضور م ازه

های های اجتماعی طی سالدر حوزه سرطان ریه در شبکه

 دهد.میالدی را نشان می 2015سا  2011
 

. تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی دارای نمره دگرسنجی در حوزه سرطان ریه به تفکیک دوره زمانی6جدول   

هاتعداد مقاله سال ردیف  
های دارای تعداد مقاله

دگرسنجینمره   

مجموع نمره 

 دگرسنجی

میانگین نمره 

 دگرسنجی

1 2011 15 1 2 2 

2 2012 2۳ 5 27 4/5  

۳ 201۳ 29 7 18 6/2  

4 2014 ۳4 9 26 9/2  

5 2015 ۳2 8 11 4/1  

 

عداد م االت دارای نمره        جدول شکککش، س بر اسککککاس 

مورد بوده که از این میان  ۳0در حوزه سرطان ریه،   دگرسنجی 

، هفت مورد 2012مورد به سککال ، پنج 2011یک مورد به سککال 

سال   سال  201۳به  شت مورد  2014، نه مورد به  ، و در نهایت ه

سال   ضور     2015به  صاص دارد. همچنین، میزان ح میالدی اخت

 2014سا   2011های  های پژوهشکککگران ایرانی طی سکککال  م ازه  

شبکه  سال  میالدی در  های اجتماعی افزایش وزی پس از آن سا 

 فته است.میالدی کاهش یا 2015

 

 

م االت و آثار پژوهشگران ایرانی در زمینه سرطان معده،   

سا  2011های مد طی سکال روده بزرگ، و پسکتان در پایگاه پاب 

از طرد دیگر، میالدی رشککد قابل سوجهی داشککته اسککت.  2015

های پروسککتات و سوزیدات علمی پژوهشککگران در زمینه سککرطان

با افزایش   ریه نیز علی رغم وجود نوسکککان در برخی سکککال   ها 

های عصکککاره و معرفت    روبرو بوده اسکککت که همانند پژوهش    

(، شاه خدابنده و همکاران  2007(، موسوی و همکاران ) 1۳84)

(،  قجازاده و  1۳91(، بیگلو، شکککاه خدابنده، و اسکککدی )   1۳88)

نده   2015(، و بیگلو و همکاران ) 2014همکاران )  ( نشکککان ده

سالش پژوهشکککگران حوزه سکککالمکت در پژوهش و کشککک    

ه و ها بودهای جدید پیشککگیری، درمان و بررسککی بیماریشککیوه

نه پزشککککی و      یدات علمی ایران در زمی نشککککان از رشککککد سوز

د چشمگیری  [. رش 21-16های وابسته به آن داشته است     حوزه

که در انتشار م االت حوزه پنج سرطان شایع طی این پنج سال      

شککود، نشککان از وجود نوعی نگرانی و حسککاسککیت  مشککاهده می

نسکککبت به این موضکککوع نزد پژوهشکککگران ایرانی و به سبع آن      

هککا در زمینککه جسکککتجو و پژوهش بککه منظور کککاهش نگرانی

باور حری دغدغه       های بیماری  به  گوناگون   های مذکور دارد. 

شخصی      پژوهشگران در حوزه نگارش علمی از قبیل سملک یا 

کردن دانش، سبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی، و پیروی 

امع های مجکه بر سارک فعازیت« بنویس و زنده بمان»از شککعار 

ستادان       شگران و ا شگاهی جهت ارس اء علمی پژوه علمی و دان

مل مهم       نده اسککککت نیز در زمره عوا یه افک جام چنین   سککککا ان

 [ 22  .شودهایی قلمداد میپژوهش

 بحث 
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های ، بررسی م ازه  بر اساس اطالعات موسسه دگرسنجی    

میالدی در  2015سا   2011های  پژوهشکککگران ایرانی طی سکککال 

شایع که در پایگاه پاب    سرطان  شده ن   زمینه پنج  شر  شان  مد منت

درصکککد 27درصکککد م االت مربوط به سکککرطان معده،       ۳1داد 

درصکککد م االت   21حوزه سکککرطان روده بزرگ،   م االت در  

درصککد م االت در حوزه سککرطان 19مرسبس با سککرطان پسککتان، 

درصد م االت در حوزه سرطان ریه فاقد نشانگر 15پروستات و 

ستفاده از       سی آنها با ا شی دیجیتال بودند و در نتیجه امکان برر

وال ها معموجود نداشت. این م ازه  ابزار بوکمارکت دگرسنجی 

مجالسی منتشککر شککده که در آن یا نشککانگر شککی دیجیتال به   در

م االت اختصکککاص داده نشکککده و یا نشکککانگر شکککی دیجیتال       

صد کمی از         صحیح نبود. در این بین، در شده  صاص داده  اخت

 های اجتماعیهای دارای نشککانگر شککی دیجیتال در شککبکهم ازه

 ،های اسکککدی مورد سوجه قرار گرفته اند. همانند نتایج پژوهش      

 ،نعمتی انارکیمنش)زودآیند(، ( و عرفان1۳94ن شینه،  نظری ) 

سوان این امر را نشککککانگر (می1۳96) ،علی بیککک، آقککاجککانی

قابلیت      بهره تا محدود پژوهشکککگران ایرانی از  های  گیری نسکککب

[ همچنین با 24-2۳و  9های اجتماعی سوصکککی  کرد.    رسکککانه 

به پژوهش    جه  نه، و نظری )    سو (، 1۳94های اسککککدی، ن شکککی

فان  ند( می عر جه      منش )زودآی به سو یل این امر را،  سوان دال

نکردن کافی نویسکککندگان این م االت به ایجاد پروفایل علمی          

به        در شکککبکه  باال رفتن میزان سوجه  به سبع آن  های اجتماعی و 

[ دزیل دیگر در عدم   24و  2۳  .های آنها، مرسبس دانسکککت  م ازه  

صحیح این پژوهشگران از موضوع      سرجمان دانش )بیان درک 

قابل فهم عموم( در قازب           به زبان سکککاده و  علم سخصکککصکککی 

های اجتماعی قابل جسکککتجو اسکککت. از سکککوی دیگر       شکککبکه 

طور که کاسکککتاس، زاهدی و ووسرز بیان کردند ابزارهای همان

از جمله ابزار اسکککتفاده شکککده در پژوهش  مختل  دگرسکککنجی

 زحاضککر )سککایت موسککسککه دگرسککنجی( سنها بخش مشککخصککی ا

گسککتره وب را زیر پوشککش قرار داده و به ارزیابی همان بخش  

سس عرفان می شده  پردازد؛ این امر سو منش )زودآیند( نیز سایید 

نابراین، می 24اسککککت.   یل سوجه       [ ب به عنوان دال ها  سوان از آن

های اجتماعی محدود به م االت پژوهشککگران ایرانی در رسککانه

 رد.در این زمینه ااهار نظر کسوان با قطعیت یاد کرد؛ ازبته نمی

های اجتماعی حاکی از آن بررسککی انواع مختل  رسککانه 

های پژوهشکککگران ایرانی در  بود که اشکککتراک گذارنده م ازه      

های سوییتر، مندزی، فیسکککبوک، و حوزه سکککرطان معده، شکککبکه

های پازیسککی سککورس؛ در حوزه سککرطان روده بزرگ، شککبکه   

یوز پدیا، سکککایت یوالیک، ن     ویکیسوییتر، مندزی، فیسکککبوک،  

کونوسیا، ردیت، و سکککایت پیر ریویو؛ در حوزه سکککرطان  ،آسلتز

وز های سوییتر، مندزی، فیسبوک، گوگل پالس، نی پستان، شبکه  

ر ریویو، سایت پی  ،پدیا، سایت یوالیک ها، ویکیآسلتز، وبالگ

ردیت، ویدیو آپلودِر، وی ایبو یوزرز، و پازیسککی سککورس؛ در  

سر  شبکه   حوزه  ستات،  سبوک طان پرو ، های سوییتر، مندزی، فی

یت یوالیک، نیوز آسلتز      ها، ویکی بالگ یا،  کون ،پدیا، سکککا وس

سورس؛ در      سی  سرا هایالیت، گوگل پالس، و پازی ردیت، ری

شبکه    سرطان ریه،  سایت    حوزه  سبوک،  های سوییتر، مندزی، فی

س گوگل پالس، و پازیسی سور   ،ها، نیوز آسلتزیوالیک، بالگ

بودند که در این بین سوییتر و مندزی بیشکککترین آمار را به خود       

سانه       سایر ر سبت به  صاص داده و ن های اجتماعی از اهمیت اخت

بیشکککتری برخوردار بودند. اهمیت این دو رسکککانه اجتماعی در      

ست     پژوهش شاره قرار گرفته ا شین نیز مورد ا [ 27-2۳  .های پی

ر به زحاظ برخورداری این امر نشکککان دهنده قدرسمندی این ابزا 

باشد که آنها را به عنوان ابزار جامعه  می های دگرسنجی از داده

گذاری و سوییت م االت  برای پژوهشکککگران در ذخیره، نشکککانه  

هایی نیز بر ن ش  معرفی کرده اسکککت. عالوه بر این در پژوهش

مندزی به عنوان برسرین شبکه اجتماعی در نشانه گذاری م االت 

[ 29-28و  2۳و  10و  9  .ان شکککده اسکککت پژوهشکککگران اذع  

ه ب های دارای شاخص دگرسنجی  همچنین، بررسی سعداد م ازه 

سفکیک سککال انتشککار، بیانگر بهبود وضککعیت آشککنایی و کاربرد 

های اجتماعی سوسککس پژوهشککگران ایرانی حوزه سککرطان رسککانه

 201۳معده، سرطان روده بزرگ، سرطان پستان )به استثنا سال       

 2015طان پروستات، و سرطان ریه )به استثنا سال     میالدی(، سر 

های خود سر، پژوهشککگران در پژوهشباشککد. پیشمیالدی( می

 [25  .این امر را در سایر سوزیدات علمی بررسی و سایید کردند

ها و مسکککتندات مربوط به آنها نشکککان به طور کلی، سحلیل

شگران ایرانی در حوزه   داد  ضعیت سوجه به م االت پژوه های و

سرطان        سایر  سبت  ستات به ن د. پس ها بهتر بوسرطان ریه و پرو
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ستان، روده بزرگ، و معده    از آن به سرسیب حوزه سرطان پ های 

ند. همچنین،       به خود اختصککککاص داده بود بیشکککترین سوجه را 

سی سعداد م ازه  سنجی   برر شاخص دگر ک به سفکی های دارای 

شنایی و کار       ضعیت آ شار بیانگر بهبود و های سانه برد رسال انت

اجتماعی سوسس پژوهشگران ایرانی در حوزه پنج سرطان شایع      

بوده است. علیرغم اینکه، در حوزه سوزیدات علمی پژوهشگران 

سرطان  ساناسی در میزان سوزید     حوزه  شور نیز نو شایع در ک های 

های پژوهشککی متخصککصککان در پایگاه   م االت و گزارش یافته

خورد، با این  ه به چشکککم می های مورد مطازع   مد طی سکککال پاب 

حال این سوزیدات نیز در هر پنج حوزه به طور کلی از رشکککدی   

ضوع می    ست. این مو سواند طبیعی و قابل قبول برخوردار بوده ا

ایع های شککای از اهمیت پرداختن به انواع سککرطانبه مثابه نشککانه

نزد پژوهشکککگران ایرانی ارزیابی شکککود. همچنین، بهتر اسکککت    

شکککان در ر راسکککتای افزایش سوجه به م االت     پژوهشکککگران د

نه  خاب مجالت معتبر      رسککککا ماعی،  در انت خاب  –های اجت انت

ری دقت و حساسیت بیشت  -مجالت دارای نشانگر شی دیجیتال

های ها و رسانه به خرج دهند چرا که افراد عادی بیشتر از شبکه  

های علمی به منظور کسککب اطالعات اجتماعی به نسککبت پایگاه

فاده می  مختل ند. عالوه   خود اسکککت با وارد شککککدن  کن براین، 

شبکه  های اجتماعی مختل  و باالرفتن سوجه م االت علمی در 

فت        عادی نیز از پیشکککر های  های حوزه به این م االت، افراد 

یاری از سرس و          جه بسککک ته و در نتی یاف گاهی  مختل  علمی آ

ناآگاهی در جامعه نمود پیدا می         نگرانی د، کن هایی که در اثر 

سوان کاهش خواهد یافت. ازبته با بررسککی نتایج این پژوهش می

های  اذعان داشکککت که پژوهشکککگران ایرانی در این جهت گام     

های اند. بر اسککاس مطازعات مبتنی بر شککاخصاسککاسککی برداشککته

سنجی  شگران       دگر ضعیت م االت پژوه ضر، و در پژوهش حا

به رشدی را  های شایع روند مثبت و رو  ایرانی در حوزه سرطان 

سواند حاکی از درک این   دهد که این موضکککوع می  نشکککان می

لمداد های اجتماعی قپژوهشگران نسبت به ن ش بی بدیل رسانه   

 شود. 

سانه     سترسی به برخی از ر های اجتماعی در داخل عدم امکان د

ان از دالیل سوکشور برای پژوهشگران به دزیل فیلتر بودن را می  

م االت پژوهشککگران ایرانی در  رسککنجیدگبرونداد پایین نمره 

 .های شایع برشمردسرطان

سوی دیگر ابزار   سنجه   از  سب گذاری دگر ابی سنها به بازی برچ

دازد پرمینشکککانگر شکککی دیجیتال میزان سوجه به م االت دارای 

ی نشککانگر شکک بسککیاری از م االت پژوهشککگران ایرانی که فاقد  

 بودند نادیده گرفته شدند.دیجیتال 

 

 

اپیدمیوزوژی  »نامه با عنوان    این م ازه حاصکککل بخشکککی از پایان      

ران و یابی اینترنتی کارباطالعات سککالمت بر مبنای رفتار اطالع

ع های شکای سوزیدات علمی پژوهشکگران ایرانی در زمینه سکرطان  

، در م طع دکترای       «میالدی   2015-2011هککای طی سککککال  

سال     سخصصی علم اطالعات و دانش    سی، در  ست   1۳96شنا ا

 که با حمایت دانشگاه اصفهان اجرا شده است.
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 Abstract 

 
Introduction: The current study aimed to investigate the effectiveness of Iranian scientific outputs 

on common cancers published in PubMed database during 2011-2015.   

Methods: In this applied, descriptive-analytical study, a scientometrics analysis was used. The 

study was conducted on all research papers which were written by Iranian scholars on stomach, 

colon, breast, prostate, and lung cancers and were indexed in PubMed database during 2011-2015. 

Data were extracted using Altmetrics Bookmarklet tool and analyzed by excel software. 

Results: According to the findings, the number of articles published by Iranian scholars on stomach, 

colon, breast, prostate, and lung cancers in 2011 was 25, 40, 88, 20 and 15, respectively. The number 

of articles on the same subjects in 2015 was 52, 93,256,44, and 32, in that order; however, a small 

percentage of the research papers were assigned a digital object identifier or had altmetrics scores. 

Mendeley had the highest proportion among other social networks to represent Iranian scholars’ 

outputs. 

Conclusion: Although the rate of scientific publications of Iranian scholars on common cancers has 

totally increased, they were heterogeneous in terms of quality and Altmetrics score. Therefore, it is 

recommended that the researchers select journals that assign a digital object identifier to their 

articles and publish their scientific papers in social media as well.  

Keywords: Common Cancers, Scientific productivity, Altmetric, Social effectiveness  
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