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Abstract: The aim of this study is to investigate the role of scientific social
media in evaluating the impact of research in the field of scientometrics.
This study is an applied research using the altmetrics method (social
web metrics). The research population consists of articles and citations
published in two core journals (scientometrics, Journal of informetrics)
in a time interval of five years (2012-2016). Collecting and extracting the
articles directly was carried from Springer and ScienceDirect databases.
The altmetric bookmarklet, a service provided by Altmetric Institute
was used for data collection. In the first step, research articles with the
highest altmetric scores representing the quantity and quality of the
attention received by an article in social media was identified. Articles
with the highest altmetric scores will be identified. Also, the presence of
Iranian articles in the field of scientometrics in various social media and
their effectiveness were analyzed. The association between altmetric
scores and citation indicators was investigated using correlation tests.
The findings indicated a significant, positive and weak statistical relation
between the number of citations of the articles and the altmetric scores
of these articles, as well as the number of readers of the literature in this
area in the two social networks (Mendeley and Citeulike) with the number
of citations received in WOS. In this study, there was no statistically
significant relationship between the number of citations of the articles
and the number of readers on Twitter. In sum, the above findings suggest
that some social networks and their indices can be as representations
of the impact of scientific papers, similar citations. However, due to the
weakness of the correlation coefficients, the replacement of these two
categories of indicators is not recommended, but it is possible to use
the altmetrics indicators as complementary scientometrics indicators in
evaluating the research and calculating the scientific effect.
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چكيــده :بــا توجــه بــه اســتفادۀ فراگیــر از رســانههای اجتماعــی در عرصههــای
علمــی و پژوهشــی و از ســوی دیگــر ،اهمیــت توجــه بــه میــزان تأثیــر پژوهشهــا،
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نقــش رســانههای اجتماعــی در ارزیابــی میــزان
تأثیــر پژوهشهــای حــوزة موضوعــی علمســنجی انجــام شــده اســت .پژوهــش
حاضــر از نــوع کاربــردی اســت و در آن از روش آلتمتریکــس (ســنجههای مبتنــی
بــر وب اجتماعــی) اســتفاده شــده اســت .جامعــة پژوهــش مقــاالت و اســتنادات
منتشرشــده در دو نشــریة هســتة حــوزة علمســنجی یعنــی «ســاینتومتریکس» و
«اینفورمتریکــس» اســت کــه در بــازة زمانــی پنجســالة  2012تــا  2016میــادی
از پایگاههــای اطالعاتــی منتشــرکنندة ایــن مجــات یعنــی «اســپرینگر» و
«ســاینسدایرکت» گــردآوری و اســتخراج شــدند .بــرای گــردآوری دادههــای
پژوهــش از پایــگاه اطالعاتــی «آلتمتریکــس» بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
و معتبرتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات «آلتمتریکــس» و ابــزار «بوکمارکلــت
آلتمتریکــس» ایــن پایــگاه اســتفاده شــد .در گام ا ّول پژوهــش ،مقالههــای دارای
بیشــترین نمــرة آلتمتریکــس کــه نشــاندهندة کمیــت و کیفیــت توجهــی اســت
کــه یــک مقالــه در رســانههای اجتماعــی دریافــت کــرده اســت ،مشــخص شــد.
در همیــن راســتا ،عــاوه بــر تعییــن مقــاالت برتــر حــوزة علمســنجی بــر مبنــای
نمــرات آلتمتریــک آنهــا ،حضــور مقــاالت ایرانــی ایــن حــوزه در رســانههای
اجتماعــی مختلــف و میــزان تأثیرآنهــا نیــز مــورد بررســی و تحلیــل قــرار
گرفــت .همچنیــن ،بهمنظــور بررســی رابطــة میــان حضــور مقالههــای بینالمللــی
حــوزة علمســنجی در رســانههای اجتماعــی و عملکــرد اســتنادی ایــن مقالههــا،
آزمونهــای همبســتگی الزم انجــام شــد .یافتههــا بیانگــر وجــود رابطــة آمــاری
معنــادار ،مثبــت و در عیــن حــال ضعیــف میــان تعــداد اســتنادات مقــاالت حــوزة
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علمســنجی در دو نشــریة هســتة مــورد مطالعــه و نمــرة آلتمتریــک ایــن مقــاالت ،و نیــز میــان تعــداد
خواننــدگان مقــاالت ایــن حــوزه در دو شــبکة اجتماعــی «مندلــی» و «ســایتیوالیک» بــا تعــداد
اســتنادهای دریافتــی آنهــا در «وبآوســاینس» بــود .در ایــن پژوهــش رابطــة آمــاری معنــاداری میــان
تعــداد اســتنادهای دریافتــی مقــاالت و تعــداد خواننــدگان آنهــا در شــبکة اجتماعــی «توییتــر» مشــاهده
نشــد .در مجمــوع ،یافتههــای فــوق بیانگــر آن اســت کــه برخــی رســانههای اجتماعــی و شــاخصهای
آنهــا ميتواننــد هماننــد اســتنادها بازنمونــي از اثرگــذاري مقــاالت علمــي باشــند .بــا ايــن حــال ،بــا
توجــه بــه قوينبــودن ضرايــب همبســتگي ،جايگزينــي ايــن دو دســتة شــاخص توصيــه نميشــود ،بلكــه
ميتــوان از شــاخصهای آلتمتریکــس بهعنــوانمك ّمــل شــاخصهاي اســتنادی در ارزيابــي پژوهــش و
محاســبة میــزان تأثیــر علمــي بهــره بــرد.
كليدواژههـا :ارزیابـی پژوهش ،رسـانههای اجتماعی ،شـاخصهای اسـتنادی ،شـاخصهای آلتمتریکس،
علمسنجی
 .1مقدمه

امــروزه ،دغدغــة اصلــی سیاســتگذاران پژوهشــی حصــول اطمینــان از مؤثّــر واقعشــدن

پژوهشهــا در دســتیابی بــه اهــداف توســعه اســت .اهمیــت توجــه بــه «اثربخشــی پژوهشهــا» از
آنجــا ناشــی میشــود کــه حـ ّ
ـل مشــکالت و بهبــود جامعــه بهصــورت هماهنــگ و در ســطح ملّــی،

تنهــا از طریــق اجــرای پژوهشهــای نیازمــدار و کاربــردی و منطبقنمــودن تصمیمگیریهــا بــر

نتایــج آنهــا امکانپذیــر اســت (شــمس و همــکاران  .)1387یکــی از راهکارهــای اندازهگیــری
اثرگــذاری و کیفیــت پژوهشهــا بهکارگیــری مجموعــهای غنــی و گوناگــون از شــاخصهای

علمســنجی اســت .ایــن ســنجهها از ســنجههای ســنتی (شــمارش انتشــارات ،ضریــب تأثیــر مجلــه
و شــمارش اســتناد مقالــه) گرفتــه تــا ســنجههای نویدبخــش جدیــد مبتنــی بــر وب بــه ارزیابــی

کیفیــت پژوهــش میپردازنــد ( .)Harnad 2008ســالیان زیــادی اســت کــه در حــوزة علمســنجی،

بــرای بررســی اثرگــذاری علمــی پژوهشــگران از روش تحلیــل اســتنادی اســتفاده میشــود .اگرچــه
شــاخصهای مبتنــی بــر اســتناد در زمــرة مقبولتریــن و مهمتریــن شــاخصها جهــت بررســی

عملکــرد و اثرگــذاری علمــی محســوب میشــوند ،امــا همــواره ایراداتــی نیــز بــه ایــن شــاخصها

مطــرح بــوده اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه اســتناد یــک فراینــد بســیار زمانبــر اســت و بــر اســاس

رشــته ممکــن اســت دو تــا پنــج ســال طــول بکشــد تــا یــک مقالــه اســتناد دریافــت کنــد .در نتیجــه،

بســیاری بــه ضریــب تأثیــر مجلــه بهعنــوان یــک پروکســی بــرای ارزش اســتنادی مقــاالت در مجلــه
رجــوع کردنــد؛ ولــی بــا توجــه بــه توزیــع نامتقــارن اســتنادها ،مقیــاس مجــات نبایــد بهعنــوان
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شــاخص ســطح مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،ارتبــاط بیــن اســتنادها و ضریــب

تأثیــر نیــز ضعیــف اســت .بنابرایــن ،مقیاسهــای جایگزیــن ،بــرای پاســخ بــه ایــن چالشهــا توســعه

یافتهانــد ( .)Thelwall et al. 2013از طرفــی ،بــا توجــه بــه اســتفادۀ فراگیــر از رســانههای اجتماعــی

در عرصههــای علمــی و پژوهشــی و اســتقبال پژوهشــگران از ارائــة يافتههــاي علمــي خــود از طريــق
ايــن رســانهها ،شــاخصهای جدیــدی تحــت عنــوان شــاخصهای آلتمتریکــس 1در کنــار مفاهیــم

ســنتی علمســنجی (تحلیــل اســتنادی) بــرای بررســی تأثیــر فعالیتهــای پژوهشــی در رســانههای

اجتماعــی بهوجــود آمــده اســت.

بررســی اثرگــذاری پژوهشهــا در رســانههای اجتماعــی بــا اســتفاده از ســنجههای مناســب،

نهتنهــا تأثیــر اجتماعــی انتشــارات را بــرای نویســندگان منعکــس میکنــد ،بلکــه در کتابخانههــا،

دانشــگاهها و ســازمانهای پژوهشــی نیــز کاربــرد خواهــد داشــت و سیاســتمداران را در برنامهریــزی،

بودجهبنــدی و تخصیــص منابــع یــاری میکنــد .از ســوی دیگــر ،تنــوع ،ســرعت ،گســتردگی و
محبوبیــت کــه از مزایــای بهکارگیــری شــاخصهای آلتمتریکــس در ارزیابــی تحقیقــات اســت،
باعــث میشــود تــا انتشــارات فــارغ از شــکل رســمی خــود و در کمتریــن زمــان ممکــن ارزیابــی
شــوند و عــاوه بــر تأثیــر علمــی ،تأثیــر اجتماعــی آثــار نیــز ســنجیده شــود.

مطالعــات انجامشــده در ســطح کشــور پیرامــون ارزیابــی تأثیــر پژوهشهــا اکثــرا ً مبتنــی بــر

شــاخصهای علمســنجی بــوده و ســهم مطالعــات داخلــی در زمینــة آلتمتریکــس در مقايســه بــا

پژوهشهــاي بينالمللــي ناچيــز بــوده اســت .در معــدود مطالعــات انجامشــده در داخــل كشــور

بــه بررســی ميــزان بهرهگيــري پژوهشــگران ا ز يــك رســانة اجتماعــي خــاص («ریســرچگیت»

2

(عرفانمنــش ،اصنافــی و ارشــدی 1394؛ بتولــی « ،)1396ســایتیوالیک»( 3ســتوده ،مزارعــی و

میرزابیگــی  ،)1394رابطــه بیــن شــاخصهای اســتنادی و آلتمتریکــس (عرفانمنــش  ،)1395و یــا

میــزان رؤیتپذیــری پژوهشــگران یــک جامعــة خــاص در رســانههای اجتماعــی (اســدی ،نقشــینه

و نظــری  )1394پرداختــه شــده اســت .از آنجــا كــه مطالعــات آلتمتريكــس از جملــة زمينههــاي

نويــن در مطالعــات سنجشــي محســوب ميشــود ،لــزوم انجــام مطالعــات گســتردهتر در ايــن زمينــه
احســاس ميگــردد .مس ـلّماً جامعــة علمــي كشــور نيازمنــد آشــنايي بيشــتر بــا قابليتهــا و مزايــاي

رســانههاي اجتماعــي در انتشــار بروندادهــاي پژوهشــي و ســنجش اثرگــذاري توليــدات علمــي
ِ
آلتمتریکــس حاضــر ،نــوآوری آن در زمینــة حــوزة موضوعــی مــورد
هســتند .ویژگــی مطالعــة
3. Citeulike

2. ResearchGate

1. altmetrics
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مطالعــهاســت .ایــن پژوهــش در صــدد اســت بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون حــوزة علمســنجی،
بــا بررســی مقــاالت علمــی منتشرشــده در در دو نشــریة مهــم و هســتة حــوزة علمســنجی و مقایســة

آن بــا همیــن مجموعهمقــاالت و نشــانهگذاریهای آنهــا در برخــی از رســانههای اجتماعــی

مهــم (ماننــد «ســایتیوالیک»« ،مندلــی» ،1و «توییتــر» )2بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد کــه وضعیــت
رســانههای اجتماعــی علمــی و ســنجههای آن نســبت بــه نمایههــای اســتنادی در ارزیابــی تأثیــر

پژوهشهــای ایــن حــوزة موضوعــی چگونــه اســت.
در ایــن راســتا و در جهــت تحقــق هــدف کلّــی پژوهــش ،اهــداف فرعــی از قبیل میــزان حضور
مقــاالت نشــریات هســتة حــوزة علمســنجی در رســانههای اجتماعــی ،وضعیــت نمــرات آلتمتریــک

مقــاالت ،اثرگذارتریــن مقــاالت داخلــی و خارجــی بــر مبنــای شــاخصهای آلتمتریکــس ،و نیــز
مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة مقــاالت حــوزة علمســنجی در نظــر گرفتــه شــده
اســت .بــا ایــن دیــدگاه ،در ایــن مطالعــه بــه پرسـشهای زیــر پاســخ داده خواهــد شــد:

1 .1میــزان حضــور مقــاالت نشــریات هســتة حــوزة علمســنجی در رســانههای اجتماعــی چقــدر
اســت؟

2 .2وضعیت نمرات آلتمتریک مقاالت نشریات هستة حوزة علمسنجی چگونه است؟

3 .3اثرگذارتریــن مقــاالت داخلــی و خارجــی در حــوزة علمســنجی بــر اســاس شــاخصهای
آلتمتریکــس کدامانــد؟

4 .4مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة مقــاالت حــوزة علمســنجی کــدام رســانهها
هســتند؟

5 .5آیــا ميــان اثرگــذاري مــدارك در «پايــگاه وبآوســاینس» و رســانههای اجتماعــي علمــی
مــورد مطالعــه رابطــة آمــاري معنــاداري وجــود دارد؟

6 .6آیــا شــاخصهای آلتمتریکــس (ســنجههای مبتنــی بــر وب اجتماعــی) میتواننــد جایگزیــن
یــا مک ّمــل نمایههــای اســتنادی بــرای ارزیابــی میــزان تأثیــر پژوهشهــا باشــند؟

 .2پیشینة پژوهش

در ســطح جهانــی ،مطالعــات گســتردهای در زمینــة آلتمتریکــس و قابلیتهــای آن در ارزیابــی

و ســنجش تولیــدات علمــی بــهانجــام رســیده اســت .بــرای ارائــۀ پیشــینهای از پژوهشهــای مرتبــط
2. Twitter
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میتــوان مطالعــات پیشــین را از دیدگاههــای مختلفــی همچــون «موضــوع پژوهــش»« ،رشــتههای
علمــی مــورد مطالعــه» و یــا «رســانههای اجتماعــی مــورد بررســی» معرفــی نمــود.
الف -بررسی پیشینهها از نظر موضوع پژوهش

پژوهشهــای پیشــین از دیــدگاه موضوعــی ،رســانههای اجتماعــی را غالبــاً یــا بــا هــدف

ســنجش میــزان تأثیــر پژوهشــگران و آثــار پژوهشــی یــا بهمنظــور تأییــد اعتبــار آنهــا بــرای ارزیابــی

علمــی و پژوهشــی مــورد بررســی قــرار دادهانــد .در ادامــه  ،بــه برخــی از پژوهشهــای شــاخص در

هــر دو موضــوع پرداختــه میشــود:

«پریــم» ،پیــووار و همینگــر» در مطالعــة خــود بــه بررســی همبســتگی بیــن دگرســنجهها بــا

یکدیگــر و بــا ســنجة تعــداد اســتناد مربــوط بــه  24334مقالــه در «پــاس» 1از  7مجلــه بــا ضریــب

تأثیــر  4/4تــا  12/9پرداختنــد .آنهــا دریافتنــد کــه بیــن ســرویسهای «بوکمــارک» تخصصــی
ماننــد «مندلــی» و «ســایتیوالیک» و تعــداد اســتنادهای دریافتــی همبســتگی مختصــری وجــود
دارد .آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه حداقــل از دگرســنجهها میتــوان بــرای پیشبینــی تعــداد
اســتنادها اســتفاده کــرد (.)Priem, Piwowar, Hemminger 2011

«لــی ،تلــوال و گیســتینی» اعتبــار شــبکههای اجتماعــی بــرای ســنجش تأثیــر علمــی را

مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا بــرای ایــنمنظــور ،تعــداد خواننــدگان نمونــهای از مقــاالت
منتشرشــده در دو مجلــۀ «نیچــر»2و «ســاینس» 3را در ســال  ،2007در دو شــبکۀ اجتماعــی «مندلــی»

و «ســایتیوالیک» یافتــه و بــا تعــداد اســتنادهای ثبتشــدة همــان مقــاالت در «وبآوســاینس»

مقایســه کردنــد .نتایــج آمــاری وجــود رابطــۀ معنـادار میــان تعــداد خواننــدگان و تعــداد اســتنادها را
نشــان داد (.)Li, Thelwall & Giustini 2012b

«تلــوال» و همــکاران در مطالعـهای بــه بررســی یــازده مقیــاس جایگزیــن متفــاوت بــا دادههــای

اســتناد  135331ســند منتشرشــده در «پابمــد» 4در طــول ســالهای  2010تــا  2012پرداختنــد
(بــدون درنظرگرفتــن خوداســتنادیها) .ایــن مطالعــه در پــی پاسـخ بــه ایــن ســؤال بــود کــه تــا چــه
حــد شــاخصهای آلتمتریکــس بــا شــمارش اســتنادها همبســتگی دارنــد؟ نتایــج ،شــواهدی قــوی
ارائــه داد کــه فقــط شــش مقیــاس از یــازده مقیــاس جایگزیــن ،بــا شــمارش اســتنادها همبســتگی

دارنــد .بــا ایــنحــال ،پوشــش همــۀ مقیاسهــای جایگزیــن بــه جــز «توییتــر» کــم بــوده اســت (زیــر
3. Science

2. Nature

1. Plos
4. Pubmed
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 21درصــد) .از دیگــر یافتههــای مهــم ایــن پژوهــش میتــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه
بهدلیــل افزایــش اســتفاده از وب اجتماعــی و بهویــژه «توییتــر» ،ناشــران بایــد بــه ایــن مســئله توجــه
کننــد کــه مقــاالت قدیمیتــر بهدلیــل اســتفادۀ کمتــر از وب اجتماعــی در زمــان انتشــار ،امتیــازات

آلتمتریکــس کمتــری را کســب میکننــد و مقــاالت جدیدتــر بــا تأثیــر احتمالــی همــان مقــاالت،
امتیــازات آلتمتریکــس بیشــتری را بهدســت میآورنــد ،زیــرا در عمــل ،بیشــت ِر پژوهشــگران

بهدنبــال جســتوجوی جدیدتریــن مقــاالت هســتند (.)Thelwall et al. 2013

«کاســتاس ،زاهــدی و ووتــر» در پژوهــش خــود بــا موضــوع مقایــسة شــاخصهای

آلتمتریکــس بــا اســتنادات بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه تراکــم تعــداد شــاخصهای جایگزیــن
رســانههای اجتماعــی بســیار پاییــن اســت و بیــن شــاخصهای جایگزیــن و اســتنادها رابطــهای

مثبــت و ضعیــف وجــود دارد .بــهاعتقــاد آنه ـا اگرچــه شــاخصهای مبتنــی بــر اســتناد از جملــة

مقبولتریــن و مهمتریــن شــاخصها جهــت بررســی عملکــرد و اثرگــذاری علمــی محســوب

میشــوند ،امــا همــواره ایراداتــی نیــز بــه ایــن شــاخصها مطــرح بــوده اســت .دادههــای حاصــل از
مطالعــات اســتنادی وابســتگی زیــادی بــه زمــان داشــته و مدتزمــان زیــادی الزم اســت تــا یــک اثــر

علمــی مــورد مطالعــه و اســتناد قــرار گرفتــه ،مقالــة اســتنادکننده منتشــر و در پایگاههــای اســتنادی
نمایــه شــود تــا بتــوان اســتنادهای دریافتــی آن اثــر را مــورد بررســی قــرار داد (Costas, Zahedi and

2014

.)Wouters

«بونــگ» و «آل ابراهیــم» در مطالعــهای بــا موضــوع ظهــور معیارهــای جایگزیــن بــرای

اندازهگیــری تأثیــرات پژوهشــی ارتبــاط بیــن تعامــل علمی محققــان و میزان اســتنادات را خاطرنشــان

کــرده و تصریــح نمودهانــد کــه ترویــج مقــاالت پژوهشــی از طریــق شــبکههای اجتماعــی علمــی

نهتنهــا نمــرة آلتمتریــک را ارتقــا میدهــد ،بلکــه افزایــش تعــداد اســتنادات مقــاالت را نیــز موجــب

میشــود (.)Bong & Al-Ebrahim 2017

«مهربــان و منصوریــان» در مقالــهای تحــت عنــوان «رصــد روندهــای علمــی» ،بــه بررســی

روشهــای ردیابــی رونــد علمــی ســنتی شــامل روش مســتقیم مــرور و داوری توســط همتایــان و

روشهــای کتابســنجی پرداختهانــد و پــس از بررســی و تحلیــل نقــاط ضعــف ایــن دو روش،
بهویــژه روش تجزیــه و تحلیــل اســتنادی ضعفهــا و کمبودهــای موجــود در ایــن دو روش را

مقدم ـهای بــر ظهــور دیگــر معیارهــای اندازهگیــری تأثیــر علمــی و تجزیــه و تحلیــل رونــد علمــی

دانســته و روشهــای مبتنــی بــر وب  2را موقعیتــی بــرای خلــق معیارهــای جدیــد اندازهگیــری تأثیــر
علمــی قلمــداد کــرده و بــه مزایــا و کاســتیهای آلتمتریکــس اشــاره نمودهانــد (.)1393
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ب -بررسی پیشینهها از دیدگاه رشتههای علمی مورد مطالعه

برخــی از پژوهشهــای پیشــین بــه بررســی بروندادهــای پژوهشــی یــک یــا چنــد رشــتة

خــاص علمــی بــا اســتفاده از شــاخصهای آلتمتریکــس پرداختهانــد .
ّ

«هاســتین» و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی رؤیــت مجــات در شــبکههای اجتماعــی

پرداختنــد .آنهــا  1۲مجلــۀ برتــر حــوزة فیزیــک را کــه بیــن ســالهای  2004تــا  2008منتشــر شــده

بودنــد ،انتخــاب و مقــاالت آنهــا را در نمایۀ اســتنادی علوم جسـتوجو و تعداد اســتنادهای آنها را

اســتخراج کردنــد .بــرای بازیابــی دادههــای نشــانهگذاری ،از دو شــبکۀ اجتماعــی «ســایتیوالیک»

و «بیبســونومی»1بهــره جســتند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نشــانهگذاریها را میتــوان
بهعنــوان شــاخص جهانــی مطالعــۀ مــدارک شــناخت و از آنهــا بهعنــوان یــک شــاخص مکمــل
در کنــار شــاخصهای اســتنادی بــرای ارزیابــی تأثیــر علمــی پژوهشــی اســتفاده نمــود (Haustein

.)et al. 2010

«الهیکاینــن» در مطالعــهای بــا موضــوع آلتمتریکــس در علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی،

بــا اســتفاده از نرمافــزار «پلومایکــس» 2نتایــج پــروژة آلتمتریکــس کتابخانــة «دانشــگاه هلســینکی»

را مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داده کــه از آنجــا کــه
بســیاری از موضوعــات مهــم دو حــوزة علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی محلــی بــوده و مقــاالت

آنهــا بــهزبانهــای غیرانگلیســی منتشــر میشــوند ،ابزارهــای آلتمتریکــس ،ایــن دو حــوزه را بــر

خــاف حوزههایــی نظیــر پزشــکی و علــوم طبیعــی ب ـه خوبــی پوشــش نمیدهنــد و کتابخانههــای
دانشــگاهی بایــد در توســعه و بهکارگیــری ابزارهــای آلتمتریکــس بــا همــکاری ســایر کتابخانههــا

و محققــان شــرکت کننــد (.)Lahikainen 2016

«نوردینــی» و «پتــرز» در پژوهشــی عملکــرد آلتمتریــک  30مجلــه در حــوزة اقتصــاد و

بازرگانــی را مــورد مطالعــه قــرار داده و از «مندلــی»« ،توییتــر» و رســانههاي خبــري بهعنــوان

مهمتریــن ابــزار اجتماعــی منتشــرکنندة بروندادهــاي پژوهشــی در مجلههــاي مــورد مطالعــه

نــام میبرنــد .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش رابطــة آمــاري معنــادار میــان نمــرة آلتمتریــک و اســتناد
دریافتــی مقالههــا در پایــگاه «وبآوســاینس» مشــاهده شــد (.)Nuredini & Peters 2016

عرفانمنــش در مطالعــهای تحــت عنــوان «حضــور مقالههــای بینالمللــی ایرانــی علــم

اطالعــات و کتابــداری در رســانههای اجتماعــی» ،بــا اســتفاده از شــاخصهای آلتمتریکــس میــزان
2. PlumX

1. Bibsonomy
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حضــور  365مقالــة ایرانــی علــم اطالعــات و کتابــداری (نمایهشــده در پایــگاه علــوم تــا انتهــای ســال

 2014میــادی) در رســانههای اجتماعــی مختلــف را مــورد بررســی قــرار داده اســت .بررســی انــواع
رســانههای اجتماعــی مختلــف نشــان داد کــه «توییتــر»« ،مندلــی» و «ســایتیوالیک» مهمتریــن
رســانههای اجتماعــی منتش ـرکنندة مقالههــای علــم اطالعــات و کتابــداری ایــران بودهانــد (.)1395

«گلتاجــی و جــوکار» در پژوهــش خــود بــا موضــوع وجــود بروندادهــای علمــی حــوزة

انفورماتیــک پزشــکی در رســانههای اجتماعــی ،بــا رویکــرد علمســنجی و بــا اســتفاده از روش

آلتمتریکــس ،بهرهمنــدي پژوهشــگران حــوزة انفورماتیــک پزشــکی از رســانههاي اجتماعــی
و شناســایی مقــاالت برتــر بــر اســاس نمــرة آلتمتریــک و تعییــن رابطــة میــان وجــود مقالههــاي

پژوهشــگران در رســانههاي اجتماعــی و عملکــرد اســتنادي آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه «مندلــی»« ،توییتــر»« ،فیسبــوک»« ،ســایتیوالیک»،
«گوگلپــاس» ،1و «بــاگ» 2از جملــة رســانههای اجتماعــی هســتند کــه بیشــتر توســط پژوهشــگران

جهــت بهاشــتراکگذاری بروندادهــای علمــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد و رابطــة معنــادار
مثبتــی بیــن بیشــتر شــاخصهای آلتمتریکــس و تعــداد اســتنادات دریافتــی در «وبآوســاینس»

وجــود دارد (.)1396

پ -بررسی پیشینهها از دیدگاه رسانههای اجتماعی مورد مطالعه

برخــي ديگــر از پژوهشهــاي انجامشــده بــه بررســي يــك رســانة اجتماعــي خــاص

پرداختــه و ميــزان فعاليــت پژوهشــگران در انتشــار يافتههــاي علمــي خــود از طريــق ايــن رســانه

را مطالعــه كردهانــد .از جملــة ايــن پژوهشهــا ميتــوان بــه مطالعــات انجامشــده در خصــوص

«توییتــر» (« ،)Haustein et al. 2014aاف ( 3»1000ابراهیمــی و ســتاره 1395؛ ،)Li & Thelwall 2012

«ريســرچگيت»(عرفانمنــش ،اصنافــي و ارشــدي « ،)1394آکادمیــا» (،)Thelwall & Kousha 2014

«ســايتيواليك» (ســتوده ،مزارعــي و ميرزابيگــي 1394؛  )Haustein et al. 2014bو «مندلــی»
( )Mohammadi & Thelwall 2014اشــاره نمــود .ذیــ ً
ا بــه معرفــی چنــد نمونــه از پژوهشهــای
داخلــی از ایــن دیــدگاه میپردازیــم:

«ســتوده ،مزارعــی و میرزابیگــی» در پژوهــش خــود رابطــه میــان شــاخصهای علمســنجی

و نشــانهای «ســایتیوالیک» در مقالههــای منتشرشــده در مجــات علــم اطالعــات و کتابــداری

طــی ســالهای  2004تــا  2012را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــه
3. F1000
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نقش رسانههای اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهشها (مطالعة موردی :حوزة علمسنجی) | صدیقی

لحــاظ آمــاری رابطــة معنــادار ،مثبــت و ضعیفــی میــان شــمار اســتنادات مقــاالت در «وبآوســاینس»
و تعــداد نشــانهای مقــاالت در «ســایتیوالیک» وجــود دارد ( .)1394وجــود چنیــن همبســتگی

میــان اســتنادها و نشــانها بیانگــر ایــن اســت کــه میــزان نشــانگذاری و اســتفاده از مقــاالت

در رســانههای اجتماعــی میتوانــد بازنمونــی از اثرگــذاری علمــی آنهــا باشــد .همچنیــن،
«عرفانمنــش ،اصنافــی و ارشــدی» در پژوهشــی عملکــرد دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی کشــور

در رســانة اجتماعــی علمــی «ریســرچگیت» را بــا اســتفاده از شــاخصهای ش ـشگانة «آر.جــی»،1

تأثیرگــذاری ،تعــداد اعضــاء ،تعــداد مــدارک ،تعــداد بازدیــد و تعــداد بارگیــری مــورد بررســی

قــرار دادنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بــر اســاس شــاخصهای مــورد بررســی ،دانشــگاههای

«علــوم پزشــکی تهــران»« ،تهــران»« ،تربیــت مــدرس»« ،صنعتــی امیرکبیــر»« ،آزاد اســامی»« ،علــوم
پزشــکی شــیراز» و «صنعتــی شــریف» دارای بهتریــن عملکــرد در «ریســرچگیت» بودهانــد (.)1394

همچنیــن ،رابطــة آمــاری معن ـادار ،مثبــت و ضعیفــی میــان تعــداد اســتنادهای دریافتــی دانشــگاهها

و مؤسســات پژوهشــی در «وبآوســاینس» و تعــداد بازدیــد و بارگیــری مقالههــای آنهــا در
«ریســرچگیت» مشــاهده شــد .در پژوهــش دیگــری «اســدی ،نقشــینه و نظــری» بــا موضــوع بررســی

میــزان رؤیــت پژوهشــگران ایرانــی در شــبکههای اجتماعــی علمــی و مقایســة ســه شــبکة «مندلــی»،

«بیبســونومی» و «ســایتیوالیک» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه «مندلــی» نســبت بــه دو شــبکة

اجتماعــی دیگــر شناختهشــدهتر و در نتیجــه ،میــزان حضــور پژوهشــگران ایرانــی در آن بیشــتر

اســت .شــاید دلیــل برتــری «مندلــی» بــر دو شــبکة دیگــر را بتــوان در کاربرپســند بــودن ،ســهولت
اســتفاده ،دقّــت بازیابــی و  ...جسـتوجو نمــود ( .)1394امــا قطعیــت ایــن عوامــل نیازمنــد پیمایــش
پژوهشــگران اســت« .بتولــی» در پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــة بیــن شــاخصهای پایــگاه اســتنادی

علــوم و ریســرچگیت» ،مقالههــای برتــر پژوهشــگران ایرانــی شــامل مقــاالت پراســتناد و مقــاالت

داغ در پایــگاه اســتنادی علــوم را بــر اســاس شــاخصهای اســتنادی ایــن پایــگاه و شــاخصهای

آلتمتریکــس «ریســرچگیت» مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد
کــه ضریــب همبســتگی بیــن متغیــر تعــداد دفعــات اســتناد بــه مقــاالت در پایــگاه اســتنادی علــوم و

تعــداد دفعــات مشــاهده ،بارگیــری و اســتناد مقــاالت در شــبکة اجتماعــی «ریســرچگیت» مثبــت و
معنــادار اســت .همچنیــن ،نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از پوشــش عالــی و تعــداد بازدیدکننــدگان

قابــل توجــه از «ریســرچگیت» اســت .افزایــش دفعــات مشــاهدة مقــاالت در شــبکة اجتماعــی
1. RG
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«ریســرچگیت» ،افزایــش تعــداد دفعــات اســتناد بــه مقــاالت را بــههمــراه داشــت .نتایــج حاکــی از
تأثیــر بــاالی «ریســرچگیت» در افزایــش مشــاهدهپذیری آثــار علمــی دارد و بنابرایــن ،پژوهشــگران

میتواننــد از ایــن شــبکه بهعنــوان ابــزار «خود-آرشــیوی» و «جســتوجوی اطالعــات» اســتفاده
نماینــد (بتولــی .)1396

جمعبنــدی پژوهشهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه از منظــر روششــناختی تقریبــاً

تمامــی ایــن پژوهشهــا از یــک روش واحــد ،یعنــی آلتمتریکــس اســتفاده نمودهانــد و ارتبــاط آن

را بــا شــاخص اســتنادی ســنجیدهاند .ایــن پژوهشهــا بــرای ســنجش آلتمتریکــس از شــبکههای

اجتماعــی ماننــد «ســایتیوالیک»« ،مندلــی»« ،بیبســونومی» و  ...اســتفاده کردهانــد؛ امــا بــرای

اســتخراج دادههــای اســتنادی ،از پایگاههــای اســتنادی گوناگــون ماننــد «نمایــۀ اســتنادی علــوم»،
«اســکوپوس»« ،وبآوســاینس»« ،نمایــة اســتنادی علــوم اجتماعــی» بهــره بردهانــد .در اکثــر ایــن
مطالعــات ارتبــاط آمــاری معنــاداری میــان شــاخصهای آلتمتریکــس وجــود دارد کــه میتوانــد

بــهمعنــای قابلیــت ایــن شــاخصها جهــت ارزیابــی عملکــرد و اثرگــذاری پژوهشــی تعبیــر گــردد.

وجــود رابطــة آمــاری معنــادار میــان تعــداد خواننــدگان مقالههــا در «مندلــی» و همچنیــن تعــداد
خواننــدگان در «ســایتیوالیک» بــا تعــداد اســتنادهای دریافتــی مقالــه در پایگاههــای اســتنادی
گــزارش شــده اســت .از ســوی دیگــر ،مقایســة عملکــرد پژوهشــگران در رســانههای اجتماعــی

مختلــف نیــز موضــوع برخــی از پژوهشهــای انجامگرفتــه در ایــن حــوزه بــوده اســت .همچنیــن،
حضــور و اســتفادة پژوهشــگران رشــتههای مختلــف از رســانههای اجتماعــی نیــز در برخــی

پژوهشهــا مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت .میــزان حضــور مقالههــای منتشرشــده در یــک مجلــة
خــاص در رســانههای اجتماعــی نیــز در برخــی پژوهشهــا بررســی شــده اســت.

در نهایــت ،میتــوان گفــت کــه علیرغــم قابلیــت دادههــای آلتمتریکــس در ارزیابــی تأثیــر

پژوهــش و مطالعــات گســتردهای کــه در ایــن زمینــه در ســطح جهانــی انجــام میشــود ،در داخــل

کشــور پژوهشهــای اندکــی بــا اســتفاده از ایــن شــاخصها انجــام شــده اســت .همانگونــه کــه
اشــاره شــد ،در معــدود مطالعــات انجامشــده در داخــل كشــور ،بــهداليــل و ميــزان بهرهگيــري

پژوهشــگران از رســانههاي اجتماعــي و همچنيــن رابطــة شــاخصهاي اســتنادي و آلتمتريكــس

پرداختــه شــده و ارزیابــی تأثیــر تولیــدات علمــی بــا اســتفاده از شــاخصهای آلتمتریکــس بســیار
کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مســل ّماً جامعــة علمــي كشــور نيازمنــد آشــنايي بيشــتر بــا

قابليتهــا و مزايــاي رســانههاي اجتماعــي در انتشــار بروندادهــاي پژوهشــي و ســنجش اثرگــذاري
توليــدات علمــي اســت .از طرفــی ،نظــر بــه اهمیــت روزافــزون ارزیابــی تأثیــر پژوهشهــای حــوزة
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علمســنجی کــه تاکنــون در مطالعــات داخلــی بهعنــوان یــک حــوزة موضوعــی مســتقل از دیــدگاه
آلتمتریکــس مــورد بررســی قــرار نگرفتــه ،در ایــن پژوهــش نقــش برخــی رســانههای اجتماعــی

علمــی و ســنجههای آن نســبت بــه نمایههــای اســتنادی ،در ارزیابــی تأثیــر پژوهشهــای ایــن

حــوزة موضوعــی در بــازة زمانــی  2016 -2012میــادی ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد .یافتههــای

ایــن پژوهــش میتوانــد مک ّمــل نتایــج پژوهشهــای پیشــین در خصــوص ارزیابــی پژوهشهــای
بینالمللــی حــوزة علمســنجی باشــد.
 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر بــا هــدف اصلــیِ بررســی نقــش رســانههای اجتماعــی علمــی در ارزیابــی

میــزان تأثیــر پژوهشهــای حــوزة علمســنجی انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی
اســت و بــا اســتفاده از روش آلتمتریکــس (ســنجههای مبتنــی بــر وب اجتماعــی) انجــام شــده اســت.

پژوهــش حاضــر در خصــوص ســؤاالت اول تــا چهــارم نوعــی مطالعــة توصیفــی بــوده و بــا اســتفاده
از شــاخصهاي آلتمتریکــس و علمســنجی انجــام میشــود .همچنیــن ،در خصــوص ســؤاالت

چهــارم و پنجــم از نــوع پژوهشهــاي همبســتگی محســوب میشــود .در روش آلتمتریکــس کــه
از جملــة شــیوههای جدیــد علمســنجی اســت ،از امکاناتــی کــه ســایتهای رســانه یــا شــبکههای

اجتماعــی بــرای ردیابــی و پیگیــری تأثیــر علمــی کاربــران پیشــنهاد میکننــد ،اســتفاده میشــود.

در ایــن پژوهــش از میــان ارائهدهنــدگان خدمــات آلتمتریکــس ،از دادههــای «مؤسســة آلتمتریــک»
اســتفاده شــده اســت .ایــن مؤسســه کــه یکــی از مهمتریــن و معتبرتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات

آلتمتریکــس محســوب میشــود ،میــزان حضــور یــک مــدرک علمــی را در رســانههای اجتماعــی
مختلــف مــورد بررســی قــرار میدهــد .ایــن پایــگاه ،میــزان حضــور و بهاشــتراكگذاري مــدارك

علمــی در رســانههاي اجتماعــی ماننــد ســایتهاي خبــري ،وبالگهــا« ،توییتــر»« ،فیسبــوك»،

«ویکیپدیــا»« ،گوگلپــاس»« ،لینکدایــن»« ،1ردیــت»« ،2پینترســت»« ،3مندلــی» ،و «ســایتیوالیک»
را رصــد میکنــد« .مؤسســة آلتمتریــک» بــرای گــردآوری ایــن دادههــا از روشهــای بازشناســی
پیونــد 4و تکنیکهــای متـنکاوی 5اســتفاده میکنــد .مبنــای کار بدیــنصــورت اســت کــه هرگونــه

بحــث (در وبالگهــا ،اخبــار ،ســایتهای پرســش و پاســخ و «ردیــت») ،اشــاره ،و ویدیــوی
مرتبــط بــا یــک مقالــة علمــی در منابــع فــوق ،بــرای آن مقالــه دارای امتیازهــای متفاوتــی اســت .از
3. Pinterest

2. Reddit

1. LinkedIn

5. text-mining techniques

4. link recognition
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مجمــوع ایــن امتیــازات ،یــک نمــرة آلتمتریــک کلّــی کــه نشــاندهندة میــزان اشــتراک و اســتفاده
از آن مــدرک در رســانههای اجتماعــی اســت ،اختصــاص داده میشــود .شــایان ذکــر اســت کــه

در محاســبة نمــرة آلتمتریــک ،انتشــار بــرونداد پژوهشــی در رســانههاي اجتماعــی مختلــف از

امتیــاز متفاوتــی برخــوردار اســت .بهعنــوان مثــال ،اشــاره بــه یــک بــرونداد پژوهشــی در اخبــار

هشــت امتیــاز ،در وبالگهــا پنــج امتیــاز ،در «گوگلپــاس» یــک امتیــاز و در «فیسبــوک»
 0/25امتیــاز دارد« .مؤسســةآلتمتریک» همچنیــن آمارهــای مفیــد و غنــی دیگــری در خصــوص

موقعیــت جغرافیایــی افــراد بهاشــتراکگذارنده یــا خواننــده ،ســطح حرفــهای و رشــتة تخصصــی
ایــن افــراد را نیــز در اختیــار قــرار میدهــد .اطالعــات «مؤسســة آلتمتریــک» تنهــا شــامل مــدارک

علمــی اســت کــه دارای نشــانگر شــیء دیجیتــال ،1نشــانگر مــدرک «پابمــد» ،2نشــانگر آرشــیو ،3یــا

ســایر نشــانگرهای اســتاندارد باشــند (عرفانمنــش  .)1395بــرای گــردآوری دادههــای پژوهــش از
ابــزار «بوکمارکلــت آلتمتریــک» 4کــه بــهرایــگان قابــل دریافــت اســت ،اســتفاده شــده اســت .ایــن

ابــزار بهصــورت یــک «بوکمــارک» در مرورگرهــای وب ذخیــره و اطالعــات آلتمتریکــس را ارائــه
میدهــد .جامعــة پژوهــش همــة مقــاالت دو نشــریة هســتة حــوزة علمســنجی («ســاینتومتریکس» 5و

«اینفورمتریکــس» )6در بــازة زمانــی پنجســالة  2012تــا  2016میــادی هســتند کــه دادههــای اســتنادی

و آلتمتریکــس آنهــا در دو گام زیــر گــردآوری و اســتخراج شــدند:
الف -بازیابی مقاالت و استنادات آنها

در مرحلــة آغازیــن جســتوجو بــرای بازیابــی مقــاالت حــوزة علمســنجی منتشــره در دو
نشــریة فــوق مســتقیم اً بــه پایگاههــای اطالعاتــی منتشــرکنندة ایــن مجــات یعنــی «اســپرینگر» 7و

«ســاینسدایرکت» 8مراجعــه شــد .اطالعــات مقــاالت گردآوریشــده از نشــریه «ســاینتومتریکس»
شــامل (عناویــن مقــاالت ،تعــداد اســتنادات و ســال انتشــار آنهــا) بــرای بــازة زمانــی 2016-2012

نشــان میدهــد کــه از مجمــوع  1342مقالــة بازیابیشــده در ایــن بــازه ،تعــداد  1119مقالــه مــورد

اســتناد قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،از مجمــوع  396مقالــة بازیابیشــده از نشــریة «اینفورمتریکــس»
تعــداد  360مقالــه مــورد اســتناد واقــع شــدهاند.

ب -جســتوجوی مقــاالت گردآوریشــده در رســانههای اجتماعــی بــا اســتفاده از ابــزار

«بوکمارکلــت آلتمتریــک»
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بهمنظــور تعییــن میــزان حضــور مقــاالت بازیابیشــده در رســانههای اجتماعــی ،هــر یــک

از مقــاالت بــهتفکیــک بهصــورت دســتی و بــا اســتفاده از «بوکمارکلــت آلتمتریــک» مــورد

جســتوجو قــرار گرفتنــد و در صــورت دارا بــودن نمــرة آلتمتریــک ،دادههــای مربــوط بــه
رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة آن بــا مراجعــه بــه صفحــة مقالــه از ســایت «مؤسســة آلتمتریــک»
گــردآوری شــد .در حــال حاضــر« ،مؤسســة آلتمتریــک» اطالعــات بیــش از  9میلیــون مقالــه را کــه

حداقــل یکبــار در یکــی از رســانههای اجتماعــی تحــت پوشــش بــه اشــتراک گذاشــته شــدهاند،
ارائــه میدهــد .بهعنــوان نمونــه ،پــس از جسـتوجوی مقالـهای بــا عنــوان  Mapping altruismنوشــته

«کالوانــس» 1و »بنیــاک» 2در پایــگاه اطالعاتــی «ســاینسدایرکت» ناشــر نشــریة «اینفورمتریکــس»

و یافتــن صفحــة اصلــی مشــخصات ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده از «بوکمارکلــت آلتمتریــک» حضــور
ایــن مقالــه در رســانههای اجتماعــی مــورد جس ـتوجو قــرار گرفــت .نتایــج جس ـتوجو نشــان داد

کــه ایــن مقالــه دارای نمــرة آلتمتریــک  10بــوده و  13بــار از طریــق «توییتــر» و یکبــار از طریــق

«فیسبــوک» بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت (در ایــن قســمت تنهــا خالص ـهای از دادههــا ارائــه
میشــود) .در ادامــه ،بــا مراجعــه بــه صفحــة اختصاصــی مقالــه در پایــگاه «مؤسســة آلتمتریــک»،

تمامــی اطالعــات مربــوط بــه حضــور ایــن مقالــه در رســانههای اجتماعــی مختلــف گــردآوری شــد.
از روش مشــابه بــرای گــردآوری اطالعــات تمامــی مقالههــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش
اســتفاده شــد .کار جســتوجو و اســتخراج دادههــای مقــاالت در اردیبهشــتماه  96بــهمــدت
یــک مــاه انجــام گرفــت .در نهایــت ،دادههــای گردآوریشــده کــه شــامل تعــداد مقــاالت ،عناویــن

مقــاالت ،تعــداد اســتنادات ،تعــداد دانلودهــا ،نمــرات آلتمتریــک ،و تعــداد حضــور مقــاالت در هــر
یــک از رســانههای اجتماعــی اســت ،در دو فایــل «اکســل» بهصــورت جداگانــه بــرای هــر یــک از

دو مجلــة مــورد مطالعــه ذخیــره شــد.
 .4یافتهها

در ايــن بخــش نتايــج حاصــل از تجزيــه و تحليــل مجموعــة دادههــاي بازيابيشــده بهمنظــور

پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش مــورد بررســی قــرار ميگيــرد.

در پاســخ بــه پرســش اول پژوهــش (میــزان حضــور مقــاالت بینالمللــی حــوزة علمســنجی در

رســانههای اجتماعــی) بررســی دادههــا نشــان داد کــه از مجمــوع  1342مقالــة استخراجشــده از

نشــریة «ســاینتومتریکس» کــه همگــی دارای نشــانگر شــیء دیجیتــال هســتند ،تعــداد  699مقالــه
2. Bonyak

1. Klavans
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( 52درصــد) در هیچیــک از رســانههای اجتماعــی مــورد اشــاره قــرار نگرفتهانــد .تعــداد

 643مقالــه ( 48درصــد) تــا زمــان جس ـتوجوی اطالعــات حداقــل ی ـک بــار در رســانههای

اجتماعــی بهاشــتراک گذاشــته شــده و دارای نمــرة آلتمتریــک هســتند .در ایــن میــان بیشــترین
درصــد حضــور مقالههــای منتشرشــده در رســانههای اجتماعــی بهترتیــب ،بــه ســالهای

 61/9( 2016درصــد) 56/3( 2015 ،درصــد) 42/85( 2012 ،درصــد) 42( 2013 ،درصــد)

و  38/69( 2014درصــد) تعلــق دارد (جــدول  .)1همچنیــن ،اطالعــات گردآوریشــده از
نشــریة «اینفورمتریکــس» نشــان میدهــد کــه از مجمــوع  396مقالــة بازیابیشــده ،تعــداد 209

مقالــه ( 52/5درصــد) در هیچیــک از رســانههای اجتماعــی مــورد اشــاره قــرار نگرفتهانــد.
تعــداد  187مقالــه ( 47/4درصــد) تــا زمــان جســتوجوی اطالعــات حداقــل یــک بــار در

رســانههای اجتماعــی بــهاشــتراک گذاشــته شــده و دارای نمــرة آلتمتریــک هســتند .هماننــد

نشــریة «ســاینتومتریکس» بیشــترین ســهم حضــور مقالههــای منتشرشــدة ایــن مجلــه نیــز در
رســانههای اجتماعــی بــه ســال  75/3( 2016درصــد) تعلــق دارد ،پــس از آن بیشــترین درص ـ ِد

حضــور بهترتیــب ،بــه ســالهای  52/5( 2015درصــد) 41/93( 2013 ،درصــد)35/44( 2014 ،
درصــد) و  26/98( 2012درصــد) تعلــق دارد (جــدول  .)1نمــودار  ،1میــزان حضــور مقــاالت
حــوزة علمســنجی در رســانههای اجتماعی(استخراجشــده از هــر دو نشــریه) را بــر حســب
ســال انتشــار نشــان میدهــد.

جدول  .1میزان حضور مقاالت بینالمللی حوزة علمسنجی در رسانههای اجتماعی (با استفاده از اطالعات
پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
سال
انتشار

تعداد
مقاالت

تعداد
استنادات

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

2012

245

63

2335

1006

105

17

42/85

26/98

140

46

2013

250

93

2203

1101

105

39

42

41/93

145

54

2014

336

79

2213

619

130

28

38/69

35/44

206

51

2015

238

80

937

434

134

42

56/3

52/5

104

38

2016

273

81

461

195

169

61

61/9

75/3

104

20

396

8149

3355

643

187

-

-

699

209

مجموع 1342
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مقاالت دارای
شاخصهای
آلتمتریکس

درصد مقاالت
دارای شاخص
آلتمتریکس

مقاالت فاقد
شاخصهای
آلتمتریکس

2016

2733

81

ﻣﺠﻤﻮع

1342

396

75/3

104

20

461

195

169

61

61
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187
پژوهشها 7
643
های اجتماعی در3355
8149

699

209

٢۵٠
٢٠٠
١۵٠
١٠٠
۵٠
٠

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١۴

٢٠١۵۵

٢٠١۶

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎﺎر
ﻧﻤﻮﻮدار  .1ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزة ﻋﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ در رﺳﺎﻧﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺮ
نمودار  .1میزان حضور مقاالت حوزة علمسنجی در رسانههای اجتماعی بر حسب سال انتشار

ﻣﻴﺎن اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻟﺘﻤﺘﺮﺮﻳﻜﺲ ،از دادهﻫﻫﺎي »ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻟﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻚ«
● در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ن
وﺑﻼگﻫﺎ،
خدمــاتﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪﻳﻦهﺻﻮﻮرت
ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺎر
ي
ایــن اﺳﺖ.
هــای اﺧﺒﺎر و
در ﺷﺪﺪه
اﺳﺘﻔﺎده
«مؤسســة
آلتمتریکــس،دراز داده
دهنــدگان
میــان ارائ
پژوهــش از

اســت ازکــهﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي
هرگونــهﻦ
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي
شــدهآن
ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺮاي
ﭘﺮﺳﺶ واســتفاده،
اﻣﺘﻴﺎزاتدر
اﻳﻦ بحــث
يصــورت
داراي کار بدین
ﻣﻘﺎﻟﻪمبنــای
اســت.
آلتمتریــک»

ـی
آنــای
امتیازه
اﺷﺘﺮاكمقالوــهاﺳدارای
ﻣﻴﺰاننـرای آن
دﻫﻨﺪةــخ ،بـ
ﺸﺎن و پاس
پرسـﻧﺸـش
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳســای
ﻧﻤﺮةاخبــار و
ﻚهــا،
وبالگ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
متفاوتـدر
ﺳﺘﻔﺎده از
هایﻛﻪ
ﻳﻚتﻛﻠّﻲ
ﻳﻚ
ﻣﺪﺪرك
آلتمتریــک کل ّ
دهندة
ﺑﻴﺎننمــرة
یــک
امتیــازات
اﺳﺖ،ایــن
مجمــوع
اســت .از
کــهدﻫﻨﺪﺪة
مقالــه ﺑﻪ
دادهبــهﻣﻲﺷﻮد.
اﺧﺘﺼﺎص
نشــانﻛﻤﻴﺖ
ﻤﺘﺮﻳﻚــیﻧﺸﺎن
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺮة آﻟﺘﻤ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ا

اﺟﺘﻤه
ﻫﺎيرســان
رﺳﺎﻧﻪ در
مــدرک
داده
اختصــاص
اســت،
اجتماعــی
اســتفاده از
اشــتراک
ﻣﺪرك
اﺳﺖوﻛﻪ ﻳﻚ
ﻛﺮده
میــزانﻮﺟﻬﻲ
Bornma
اﺳﺖ) ann
هایدرﻳﺎﻓﺖ ﻛ
ﻤﺎﻋﻲ
در
آن ر
و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮ

م
یشــود .بــه بیــان دیگــر نمــرة آلتمتریــک نشــاندهندة کمیــت و کیفیــت توجهــی اســت کــه
.(٢٠١٤
یــک مــدرک در رســانههای اجتماعــی دریافــت کــرده اســت(.)Bornmann 2014

در پاســخ بــه پرســش دوم پژوهــش (وضعیــت نمــرات آلتمتریکــس مقــاالت بینالمللــی حــوزة
علمســنجی) ،نتایــج حاصــل از اســتخراج دادههــای مقــاالت نشــریة «ســاینتومتریکس» نشــان
میدهــد کــه بیشــینه و کمینــة نمــرات آلتمتریــک مقــاالت ایــن مجلــه  208و یــک اســت.

بیشــترین میانگیــن نمــرات آلتمتریــک بــه مقــاالت ســال  2016ایــن مجلــه تعلــق دارد .بیشــینه و

کمینــة نمــرات آلتمتریــک مقــاالت «اینفورمتریکــس» نیــز بهترتیــب 200 ،و یــک اســت .در

ایــن میــان ،بیشــترین میانگیــن نمــرات آلتمتریــک مربــوط بــه مقــاالت ســالهای  2012و 2013

منتشــره در ایــن مجلــه اســت .جــدول  ،2وضعیــت نمــرات آلتمتریــک مقــاالت مربوطــه را بــه

تفکیــک ســال انتشــار بــا اســتفاده از اطالعــات پایــگاه اطالعاتــی آلتمتریــک نشــان میدهــد.
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جدول  .2وضعیت نمرات آلتمتریک مقاالت دو مجلة مورد بررسی ب ه تفکیک سال انتشار
(با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)

سال انتشار

بیشینة نمرة
آلتمتریکس

میانگین نمرات
آلتمتریکس

کمینة نمرة
آلتمتریکس

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

2012

208

200

1

1

5/98

16/17

2013

38

69

1

1

4/11

10/69

2014

43

19

1

1

5/04

4/03

2015

118

45

1

1

5/08

6/38

2016

83

87

1

1

7/18

6/83

بــرای پاســخ بــه پرســش ســوم پژوهــش «اثرگذارتریــن پژوهشهــای داخلــی و خارجــی در
حــوزة علمســنجی بــر اســاس شــاخصهای آلتمتریکــس» دادههــای استخراجشــده مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج بهدســتآمده در جــدول  ،3خالصــه شــده اســت:

جدول  .3اثرگذارترین پژوهشهای داخلی و خارجی در حوزة علمسنجی بر اساس شاخصهای آلتمتریکس
اطالعات کتابشناختی
مقاله
Fanelli, D. 2012.
Negative results are

تعداد
تعداد تعداد
تعداد تعداد
تعداد
خوانندگان
تعداد
نمرة
تعداد
پست ارجاع در
خوانندگان
پست پست
استنادات
در سایت
آلتمتریک تویی 
ت
وبالگ فیسبوک ردیت ویکیپدیا
در مندلی
یوالیک

208

76

385

6

12

1

1

1

185

disappearing from
most disciplines
and countries.
Scientometrics 90: 891904.
Wang, Xianwen,
Shenmeng Xu, Lian
Peng, Zhi Wang, and
Xianbing Wang 2012.
’Exploring scientists
working timetable: Do
scientists often work
overtime? Journal of
Informetrics 6 (4): 655660.

780

200

176

159

10

6

6

0

0

19
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اطالعات کتابشناختی
مقاله
Zahedi, Zohre, Rodrigo
Costas, and Paul

تعداد
تعداد تعداد
تعداد تعداد
تعداد
خوانندگان
تعداد
نمرة
تعداد
پست ارجاع در
پست پست
خوانندگان
در سایت
آلتمتریک تویی 
ت
استنادات
در مندلی
وبالگ فیسبوک ردیت ویکیپدیا
یوالیک

38

31

290

6

2

0

0

0

61

Wouters. 2014. How
well developed are
altmetrics? A crossdisciplinary analysis
of the presence of
‘alternative metrics’ in
scientific publications.
Scientometrics 101 (2):
1491-1513.
Ebadi, Ashkan, and
Andrea Schiffauerova.

8

12

44

0

0

0

0

0

9

2015. How to become
an important player in
scientific collaboration
networks? Journal of
Informetrics 9 (4): 804825.

بــرای پاســخگویی بــه پرســش چهــارم پژوهــش «مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة

مقــاالت حــوزة علمســنجی» اطالعــات استخراجشــده از مقــاالت دو نشــریه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد:

از  1342مقالــة بازیابیشــده از نشــریة «ســاینتومتریکس» ،تعــداد 640مقالــه ( 47/6درصــد)

توســط «مندلــی» کــه یکــی از ابزارهــای اجتماعــی مدیریــت مراجــع بهشــمار مـیرود ،بــهاشــتراک
گذاشــته شــده اســت .پــس از «مندلــی» ،دیگــر رســانههای اجتماعــی مهم مورد اســتفادة پژوهشــگران

حــوزة علمســنجی عبارتانــد از« :توییتــر» بــا  592مقالــه ( 44/1درصــد) و «ســایتیوالیک» بــا
104مقالــه (7/7درصــد) .همچنیــن ،از مجمــوع  396مقالــة بازیابیشــده از نشــریة «اینفورمتریکــس»
تعــداد  188مقالــه ( 47/4درصــد) توســط «توییتــر» 175 ،مقالــه ( 44/1درصــد) توســط «مندلــی» و

 35مقالــه ( 8/8درصــد) نیــز توســط «ســایتیوالیک» بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت .جــدول
 ،4بیانگــر میــزان حضــور مقــاالت حــوزة علمســنجی در رســانههای اجتماعــی بــهتفکیــک ســال

انتشــار اســت .نمــودار  ،2میــزان حضــور مقــاالت حــوزة علمســنجی را در ســایر رســانههای

اجتماعــی (بــا اســتفاده از اطالعــات پایــگاه اطالعاتــی آلتمتریــک) نشــان میدهــد.
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جدول  .4مهمترین رسانههای اجتماعی منتشرکنندة مقاالت حوزة علمسنجی ب ه تفکیک سال انتشار
(با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)

سال انتشار

تعداد خوانندگان در مندلی

تعداد خوانندگان در توییتر

تعداد خوانندگان در
سایتیوالیک

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

2012

245

16

97

17

37

7

2013

250

37

91

39

19

7

2014

336

24

116

28

19

7

2015

238

39

124

43

13

10

2016

273

59

164

61

16

4

مجموع
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮددن ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﻫﺎ ،از آزﻣﻮن ﻫﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻪ
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎﻨﺎداري وﺟﻮد ددارد ،(.ﺑﺎ

ﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ،دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة آآﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻚ
»اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ددو ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻮرد ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدات درﻳﺎﻓﻓﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در

نقش رسانههای اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهشها (مطالعة موردی :حوزة علمسنجی) | صدیقی

و نیــز بــرای آزمــون فرضیــة پژوهــش (ميــان اثرگــذاري مــدارك در پايــگاه «وبآوســاینس»
و شــبكههای اجتماعــي علمــی مــورد مطالعــه رابطــة آمــاري معنــاداري وجــود دارد،).

بــا توجــه بــه نرمــال نبــودن توزیــع دادههــا ،از آزمــون همبســتگی «اســپیرمن» اســتفاده شــد.
بدینمنظــور ،دادههــاي مربــوط بــه میــزان توجــه (میانگیــن نمــرة آلتمتریــک مقالههــاي

دو مجلــة مــورد مطالعــه) و تعــداد اســتنادات دریافتــی هــر یــک از مقــاالت مــورد مطالعــه
در پایــگاه «وبآوســاینس»،بــه نرمافــزار  SPSSانتقــال داده شــده و آزمــون همبســتگی
رتب ـهاي «اســپیرمن» ابتــدا ب ـ ه تفکیــک بــرای مقــاالت هــر دو نشــریه و ســپس ،بــرای مجمــوع

مقــاالت مــورد بررســی انجــام شــد (جــدول  .)5همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،نتایــج

آزمــون همبســتگی وجــود رابطــة آمــاری معنــادار مثبــت و در عیــن حــال ضعیفــی را میــان
متغیرهــای مــورد مطالعــه نشــان میدهــد .رابطــة بیــن اســتنادات ّ
کل مقــاالت مــورد بررســی

و نمــرة آلتمتریــک مقــاالت ( p=0/145و  )r=0/000بیانگــر آن اســت کــه بــا افزايــش تعــداد

اســتنادهاي دريافتــي مقــاالت مــورد مطالعــه در «وبآوســاینس» ،نمــرة آلتمتریــک مقــاالت نیز
افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن ،نتایــج آزمــون همبســتگی نشــاندهندة وجــود رابطــة آمــاری

معنــادار ،مثبــت و متوســط میــان تعــداد خواننــدگان مقــاالت در «مندلــی» و تعــداد اســتنادهای

دریافتــی در «وبآوســاینس» ( p=0/000و  )r=0/572و همچنیــن ،تعــداد خواننــدگان مقــاالت

در «ســایتیوالیک» و تعــداد اســتنادهای دریافتــی در «وبآوســاینس» ( p=0/000و )r=0/314
اســت .ایــن یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه بــا افزایــش تعــداد اســتنادهای دریافتــی مقــاالت
مــورد مطالعــه در «وبآوســاینس» ،تعــداد خواننــدگان ایــن مقــاالت نیــز در شــبکههای علمــی

«مندلــی» و «ســایتیوالیک» افزایــش یافتــه اســت ،ولــی بیــن تعــداد خواننــدگان مقــاالت

در «توییتــر» و تعــداد اســتنادهای دریافتــی در «وبآوســاینس» ( p=0/302و  )r=0/37رابطــة

معنــاداری دیــده نشــد.

جدول  .5نتایج آزمون همبستگی بین تعداد استنادات ّ
کل مقاالت مورد بررسی و عملکرد آلتمتریک آنها

تعداد
استنادات
مقاالت

نمرة آلتمتریک
مقاالت

تعداد خوانندگان
مقاالت در مندلی

تعداد خوانندگان
مقاالت در
سایتیوالیک

تعداد خوانندگان
مقاالت در توییتر

0/000

0/000

0/000

0/302

همبستگی اسپیرمن 0/145

0/572

0/314

0/37

مقدار p

بــرای پاســخگویی بــه پرســش ششــم پژوهــش ،فــرض بــر آن اســت کــه آن دســته از رســانههای
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اجتماعــی علمــی کــه همبســتگی معنــاداری میــان اســتنادها و نشــانهگذاریهای آن وجــود
دارد ،احتمــاالً ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بهعنــوان ابــزاری جایگزیــن یــا مک ّمــل در ارزیابــی
پژوهشــگران ایرانــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .بــر ایــن مبنــا شــواهدی بــرای اســتفاده از
«مندلــی» و «ســایتیوالیک» بهعنــوان ابــزاری ّ
مکمــل و نــه جایگزیــن بهدســت آمــد؛ امــا

بــرای شــبکۀ «توییتــر» ایــن فــرض محقــق نشــد .نکتــۀ جالــب توجــه در نتایــج پژوهــش حاضــر و

پژوهشهــای گذشــته ،الگــوی مشــابه حضــور ،در «مندلــی» و اســتفاده از آن و ارتبــاط اســتنادها
و نشــانهگذاریهای ایــن شــبکه اســت؛ بدینمعنــا کــه در اغلــب پژوهشهــای انجامشــده،

«مندلــی» برتریــن شــبکۀ اجتماعــی اســت .از جملــه میتــوان بــه نتایــج پژوهشهــای Zahedi,

) Mohammadi et al. (2015) ،Costas & Wouters (2014و ) Haustein et al. (2014cاشــاره
نمــود کــه بیانگــر آن اســت کــه همبســتگی بیــن شــاخص اســتناد بــا ســنجة ذخیــره در «مندلــی»

در مقایســه بــا دیگــر ســنجههاي جایگزیــن بیشــتر اســت .شــاید دلیــل برتــری «مندلــی» بــر دو
شــبکۀ مــورد مطالعــه دیگــر را بتــوان در کاربرپســندبودن ،ســهولت اســتفاده ،دقّــت بازیابــی
و  ...جس ـتوجو نمــود .البتــه ،قطعیــت ایــن عوامــل نیازمنــد پیمایــش پژوهشــگران اســت کــه
از حــوزة ایــن پژوهــش خــارج اســت.

 .5بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بــا هــدف اصلــی بررســی نقــش رســانههای اجتماعــی علمــی در ارزیابــی

میــزان تأثیــر پژوهشهــای حــوزة علمســنجی انجــام شــد .در ایــن پژوهــش کاربــردی ،دادههــای
اســتنادی و آلتمتریکــس مقــاالت دو نشــریة هســتة حــوزة علمســنجی («ســایتنومتریکس» و

«اینفورمتریکــس») در بــازة زمان ـی  2012تــا  2016میــادی از پایگاههــای اطالعاتــی منتشــرکنندة
ایــن مقــاالت گــردآوری و اســتخراج شــدند .نتايــج حاصــل از تجزيــه و تحليــل دادههــا نشــان داد:

میــزان حضــور مقــاالت نشــریات مــورد مطالعــه در بــازة زمانــی اشارهشــده ،در رســانههای
اجتماعــی تعــداد 821مقالــه اســت کــه بــا درنظرگرفتــن تعــداد ّ
کل مقــاالت مــورد مطالعــه

( 1738مــورد) ،نزدیــک بــه  48درصــد از مجمــوع مقــاالت بازیابیشــده را تشــکیل میدهــد.

«کاســتاس ،زاهــدی و ووتــرز»در پژوهــش خــود بــه دامنــة پوشــش محــدود ارائهدهنــدگان

خدمــات آلتمتریکــس از جملــه «مؤسســة آلتمتریــک» اشــاره کــرده و بیــان میکننــد کــه در
حــال حاضــر تنهــا  15تــا  24درصــد از ّ
کل تولیــدات علمــی در رســانههای اجتماعــی حضــور

دارنــد ( .)Costas, Zahedi and Wouters 2014بــه هــر حــال ،بررســی نتایــج پژوهشهــاي
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پیشــین حاکــی از ایــن اســت کــه میــزان پوشــش آلتمتریــک بروندادهــاي پژوهشــی بــر اســاس

نــوع و ماهیــت حــوزة موضوعــی مــورد بررســی ،نــوع رســانههاي اجتماعــی مطالعهشــده و

پایــگاه مــورد اســتفاده جهــت گــردآوري دادههــاي آلتمتریکــس ،متفــاوت بــوده اســت

( .)Holmberg 2015در مقایســة نتایــج ایــن پژوهــش بــا برخــی از پژوهشهــاي پیشــین در

حوزههــاي موضوعــی دیگــر

Zahedi, Costas & Wouters (2014); Mohammadi, Thelwall

) (2014و ) Haustein, Costas, Larivière (2015میتــوان گفــت کــه بروندادهــاي پژوهشــی
حــوزة علمســنجی از پوشــش آلتمتریــک نســبتاً مناســبی برخــوردار بودهانــد.

بیشــترین ســهم حضــور مقالههــای منتشرشــده در بــازة زمانــی 2016-2012در رســانههای
اجتماعــی بــه ســال  2016تعلــق دارد .بررســی فراوانــی مقالههــای دارای شــاخصهای
آلتمتریــک بــر اســاس ســال انتشــار بیانگــر رواج اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در میــان

محققــان در ســالهای اخیــر اســت .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان نفــوذ و اســتفاده از رســانههای
اجتماعــی خصوصــاً در چنــد ســال اخیــر گســترش یافتــه و همچنیــن ،از آنجــا کــه تمرکــز

دادههــای «مؤسســة آلتمتریــک» بــر مــدارک منتشرشــده از ســال  2011میــادی بــه بعــد
اســت ،ایــن یافتــه منطقــی بــه نظــر میرســد .افزایــش حضــور تولیــدات علمــی در رســانههای

اجتماعــی طــی ســالهای اخیــر در پژوهــش ) Costas, Zahedi and Wouters (2014نیــز
گــزارش شــده اســت.

بهمنظــور تعییــن وضعیــت نمــرات آلتمتریــک مقــاالت دو نشــریة هســتة حــوزة علمســنجی از

دادههــای «مؤسســة آلتمتریــک» اســتفاده شــد .اســتخراج نمــرات آلتمتریــک تمامــی مقــاالت
بازیابیشــده کــه مشــخصکنندة کمیــت و کیفیــت قابــل توجهــی اســت کــه ایــن مقــاالت در

رســانههای اجتماعــی دریافــت کردهانــد ،نشــان داد کــه بیشــینه و کمینــة نمــرات آلتمتریــک

مقــاالت نشــریة «ســاینتومتریکس» بهترتیــب 208 ،و یــک اســت .بیشــترین میانگیــن نمــرات

آلتمتریــک بــه مقــاالت ســال  2016ایــن نشــریه تعلــق دارد .بیشــینه و کمینــة نمــرات آلتمتریــک

مقــاالت «اینفورمتریکــس» نیــز بهترتیــب  200و یــک اســت و بیشــترین میانگیــن نمــرات

آلتمتریــک مربــوط بــه مقــاالت ســالهای  2012و  2013ایــن مجلــه اســت .یافتههــای Thelwall

) (2013نشــان داد کــه بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده از وب اجتماعــی ،مقــاالت قدیمیتــر

بهدلیــل اســتفادۀ کمتــر از وب اجتماعــی در زمــان انتشــار ،امتیــازات آلتمتریــک کمتــری را

کســب میکننــد و مقــاالت جدیدتــر بــا تأثیــر احتمالــی همــان مقــاالت ،امتیــازات آلتمتریــک
بیشــتری را کســب میکننــد؛ زیــرا در عمــل ،بیشــت ِر پژوهشــگران بهدنبــال جســتوجوی
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جدیدتریــن مقــاالت هســتند .ایــن یافتههــا بــا نتایــج ایــن پژوهــش مطابقــت دارد.

بــر پایــة نمــرات آلتمتریــک استخراجشــده اثرگذارتریــن پژوهشهــای داخلــی و خارجــی
در بــازة زمانــی مــورد بررســی در حــوزة علمســنجی مشــخص شــدند .در خصــوص مقــاالت
داخلــی از تعــداد  1342مقالــة استخراجشــده از نشــریة «ســاینتومتریکس» تعــداد  31مقالــه (2/3
درصــد) بــه پژوهشــگران ایرانــی اختصــاص دارد .میــزان حضــور مقــاالت ایرانــی ایــن مجلــه در

رســانههای اجتماعــی تعــداد  17مــورد اســت .در ایــن میــان ،اثرگذارتریــن مقالــة داخلــی ایــن

مجلــه در بــازة زمانــی مــورد بررســی ،متعلــق بــه ) Zahedi, Costas & Wouters (2014بــا نمــرة
آلتمتریــک  38اســت .از ّ
کل مقــاالت بازیابیشــدة نشــریه «اینفورمتریکــس» تعــداد  8مقالــه

( 2/02درصــد) بــه پژوهشــگران ایرانــی اختصــاص دارد .میــزان حضــور مقــاالت ایرانــی ایــن

مجلــه در رســانههای اجتماعــی پنــج مــورد اســت و اثرگذارتریــن مقالــة داخلــی ایــن مجلــه در

بــازة زمانــی مــورد بررســی ،متعلــق بــه ) Ebadi & Ashkan (2015و همــکار بــا نمــرة آلتمتریــک
 8اســت.

مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة مقــاالت حــوزة علمســنجی بهترتیــب عبارتانــد

از« :مندلــی» (بــا میــزان پوشــش  46/89درصــد)« ،توییتــر» (بــا پوشــش  44/87درصــد) و

«ســایتیوالیک» (بــا پوشــش  7/99درصــد) .بدینترتیــب« ،مندلــی» از پوشــش مناســبی

در خصــوص مقالههــای حــوزة علمســنجی برخــوردار بــوده و میتوانــد در پژوهشهــای
آینــده مــورد اســتفاده و بررســیهای دقیقتــر قــرار گیــرد .پژوهشهــای پیشــین (Zahedi,

 )Costas & Wouters 2014; Priem, Piwowar, Hemminger 2012; Li et al. 2012bنیــز از
«مندلــی» و «توییتــر» بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ارائهکننــدة دادههــای ســطح مقالــه

و آلتمتریکــس نــام بردهانــد .دیگــر رســانههای اجتماعــی ماننــد «بــاگ»« ،فیسبــوک»،
«گوگلپــاس»« ،نیوزاوتلــت»« ،پالیسیســورس»« ،ویکیپدیــا»« ،کونوتیــا» و «ردیتــور»

ِ
بعــدی فراوانــیِ حضــور مقــاالت حــوزة علمســنجی قــرار دارنــد.
بهترتیــب ،در جایگاههــای

یافتههــای پژوهــش نشــاندهندة وجــود رابطــة آمــاری معنــادار ،مثبــت و در عیــن حــال،
ضعیفــی میــان تعــداد اســتنادات مقــاالت حــوزة علمســنجی در دو نشــریة هســتة مــورد مطالعــه

و نمــرة آلتمتریــک ایــن مقــاالت ،و نیــز تعــداد خواننــدگان مقالههــای حــوزة علمســنجی

در «مندلــی» و «ســایتیوالیک» بــا تعــداد اســتنادهای دریافتــی آنهــا در «وبآوســاینس»

بــود .وجــود چنیــن رابطــة آمــاری معنــاداری میــان نشــانهای مــدارک در ابزارهــای

پیوســتة مدیریــت مراجــع و اســتنادهای دریافتــی آنهــا در پایگاههــای اســتنادی در برخــی
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از پژوهشهــای پیشــین نیــز گــزارش شــده اســت .ايــن يافتــه مطابــق بــا يافتههــاي Priem,

) Piwowar, and Hemminger (2012اســت كــه رابطــة آمــاري معــناداري را ميــان تعــداد

اســتنادهاي دريافتــي در «وبآوســاینس» و تعــداد دفعــات بارگــذاري مــدارك در شــبكة

اجتماعــي علمــي «پــاس» گــزارش كردنــد« .ســتوده ،مزارعــی و میرزابیگــی» رابطــة آمــاری
معنــادار مثبــت و ضعیفــی میــان تعــداد خواننــدگان مقالههــا در «ســایتیوالیک» و تعــداد

اســتنادهای دریافتــی آنهــا مشــاهده کردنــد ( Mohammadi & Thelwall (2014) .)1394نيــز
رابطــة آمــاري معنــاداري ميــان تعــداد اســتنادها در «وبآوســاینس» و تعــداد نشــانهگذاري

مــدارك در شــبكة اجتماعــي «مندلــي» گــزارش ميكننــد .همچنیــن )Haustein et al. (2014c

همبســتگي متوســطي را ميــان ايــن دو متغيــر در «مندلــي» يافتنــد .ايــن يافتههــا ميتوانــد نشــان

از آن باشــد كــه قـ ّوت رابطههــا و در نتيجــه ،اعتبــار دگرســنجهها بســته بــه شــبكة اجتماعــي يــا

محيــط وبــي مــورد بررســي تفــاوت دارد.

در ایــن پژوهــش رابطــة آمــاری معنــاداری میــان تعــداد اســتنادهای دریافتــی مقــاالت و تعــداد
خواننــدگان آنهــا در شــبکة اجتماعــی «توییتــر» مشــاهده نشــد.

بــا ایــن فــرض کــه آن دســته از رســانههای اجتماعــی علمــی کــه همبســتگی معنــاداری میــان
اســتنادها و نشــانهگذاریهای آن وجــود دارد ،احتمــاالً ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بهعنــوان
ابــزاری جایگزیــن یــا مک ّمــل در ارزیابــی پژوهشــگران مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .در ایــن

پژوهــش شــواهدی بــرای اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی «مندلــی» و «ســایتیوالیک»
بهعنــوان ابــزاری ّ
مکمــل و نــه جایگزیــن ،بــرای ارزیابــی پژوهشهــا بهدســت آمــد؛ امــا
بــرای شــبکۀ «توییتــر» ایــن فــرض محقــق نشــد .در مجمــوع ،یافتههــای فــوق بیانگــر آن

اســت کــه برخــی رســانههای اجتماعــی و شــاخصهای آنهــا ميتواننــد هماننــد اســتنادها
بازنمونــي از تأثیــر مقــاالت علمــي باشــند .بــا ايــن حــال ،همانگونــه کــه نتایــج آزمونهــای

همبســتگی نشــان داد ،بــا توجــه بــه قوينبــودن ضرايــب همبســتگي ،جايگزينــي ايــن دو دســته

شــاخص توصيــه نميشــود ،بلكــه ميتــوان از شــاخصهای آلتمتریکــس بهعنــوان مك ّمــل
شــاخصهاي علمســنجي در ارزيابــي پژوهــش و محاســبة تأثیــر علمــي بهــره بــرد.

ی جایگزیــن بــرای ارزیابــی پژوهــش در حــال تغییــر و نوســان
میــزان اهمیــت ســنجهها 
اســت .بــا ایــن حــال ،حتــی اگــر هیــچ نــوع شــواهد قطعــی مبنــی بــر اهمیــت ایــن ســنجهها

در ارزیابــی پژوهــش وجــود نداشــته باشــد ،روشــن اســت کــه پژوهــش دربــارة ایــن ســنجهها

و بهکارگیــری آن در حــال همگانیترشــدن اســت .بدینترتیــب ،ایــن ســنجهها تنهــا
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یــک گزینــة کوتاهمــدت مطالعــه در علــوم اطالعــات نیســتند ،بلکــه در حــال مطرحشــدن
بهعنــوان یــک زیرحــوزة جدیــد بــه شــمار میرونــد ( .)Priem et al. 2010اهمیــت روبهرشــد

آلتمتریکــس در علــم اطالعــات را میتــوان بــا توجــه بــه مطالعــات متعــددی کــه در ایــن زمینــه
از دیدگاههــای مختلــف انجــام شــده ،مالحظــه نمــود .در یکــی از پیمایشهــای انجامشــده کــه

جامعــة پژوهــش آن را متخصصــان حــوزة کتابســنجی تشــکیل میدادنــد ،حــدود  85درصــد
افــراد مــورد بررســی معتقــد بودنــد کــه آلتمتریکــس توانایــی الزم بــرای ارزیابــی نویســندگان

یــا مقــاالت را دارد .ایــن مطالعــه همچنیــن ،نتیجهگیــری کــرده اســت کــه بــا وجــود پتانســیل

بســیار خــوب آلتمتریکــس ،الزم اســت قبــل از بهکارگیــری آن در ارزیابــی پژوهــش ،برخــی
مشــکالت موجــود مرتفــع شــوند( .)Haustein, et al. 2014aبــه اعتقــاد «زاهــدی ،کاســتاس

و ووتــرز» مطالعــة آلتمتریکــس در مراحــل اولیــة خــود اســت (Zahedi, Costas & Wouters

 .)2014بســیاری از مطالعــات منتشرشــده تاکنــون ،صرفـاً ارتبــاط بیــن اســتنادات و آلتمتریکــس
را مــورد بررســی قــرار دادهانــد ( .)Eysenbach 2011بــا ایــن حــال ،اطالعــات کمــی از ایــن

مطالعــات بهدســت آمــده اســت .بیشــتر مطالعــات ،ارتبــاط در ســطح متوســط و بــهشــدت
معن ـاداری را گــزارش نمودهانــد کــه میتوانــد کام ـ ً
ا آزادانــه تفســیر شــود.

همانگونــه کــه «بورنمــن» و «روســو» اشــاره داشــتهاند ،در صــورت اســتفاده از ســنجههای
جایگزیــن بــرای ارزیابــی پژوهــش ،الزم اســت ایــن ســنجهها دقیقــاً هماننــد شــاخصهای

علمســنجی مبتنــی بــر یــک فراینــد داوری تخصصــی آگاهانــه باشــند .بنابرایــن ،نتایــج مبتنــی بر
ایــن نــوع ارزیابــی نهتنهــا بایــد بهطــور مســتقیم منجــر بــه تصمیمگیــری دربــارة بودجههــای

تحقیقاتــی شــود ،بلکــه الزم اســت بــرای کمــک بــه کارشناســان جهــت تصمیمگیــری در

یــک فراینــد داوری تخصصــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (Bornmann 2011; Rousseau and

 .)Ye 2013معیارهــای ســنتی و جایگزیــن بایــد یکدیگــر را در یــک فراینــد داوری تخصصــی

آگاهانــه تکمیــل نماینــد ،نــه اینکــه جانشــین یکدیگــر شــوند .بهعبــارت دیگــر ،همانگونــه

کــه عنــوان شــد در حقیقــت ســنجههای جایگزیــن مبتنــی بــر وب اجتماعــی میتواننــد

بهعنــوان مک ّملــی در کنــار شــاخصهای علمســنجی بــرای بررســی عملکــرد پژوهــش و
تأثیــر تولیــدات علمــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

ســخن پایانــی آنکــه در ایــن پژوهــش تنهــا مقالههــاي منتشرشــده در دو نشــریة هســتة حــوزة

علمســنجی در بــازة زمانــی  2016-2012میــادي مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .از ســوي دیگــر،
عملکــرد آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه تنهــا بــر اســاس دادههــاي یکــی از ارائهدهنــدگان

788

نقش رسانههای اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهشها (مطالعة موردی :حوزة علمسنجی) | صدیقی

خدمــات آلتمتریکــس (پایــگاه اطالعاتــی آلتمتریــک) بررســی شــد .از آنجــا کــه پوشــش و

الگوریتمهــاي مــورد اســتفاده از ســوي پایگاههــاي ارائهدهنــدة خدمــات آلتمتریکــس بــا یکدیگــر

متفــاوت اســت ،تکــرار ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دادههــاي دیگــر ارائهدهنــدگان خدمــات فــوق

ممکــن اســت بــا نتایــج متفاوتــی همــراه باشــد .از ایــنرو ،پژوهشهــاي آتــی میتواننــد در
راســتاي برطرفکــردن محدودیتهــاي مطالعــة جــاري ،فعالیــت آلتمتریــک ســایر مجــات در

حــوزة علمســنجی یــا حوزههــای موضوعــی دیگــر را در بازههــای زمانــی مختلــف و بــا اســتفاده از

دادههــاي برگرفتــه از ســایر ارائهدهنــدگان خدمــات آلتمتریکــس تکــرار و نتایــج را مقایســه کننــد.
فهرست منابع
ابراهیمــی ،ســعیده .فاطمــه ســتاره .1395 .ســنجههای جایگزیــن در ارزیابیهــای پژوهــش در نشــر الکترونیکــی.
رهیافــت .24-9 :61

اســدی ،حمیــده ،نــادر نقشــینه ،و مریــم نظــری .1394 .بررســی میــزان رؤیــت پژوهشــگران ایرانــی در شــبکههای

اجتماعــی علمــی (مــورد مطالعــه :اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران) .تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی
دانشــگاهی .337-321 :)3( 49

بتولــی ،زهــرا .1396 .رابطــه بیــن شــاخصهای پایــگاه اســتنادی علــوم و ریســرچگیت :مطالعــة مــوردی مقالههــای داغ
و پراســتناد پژوهشــگران ایرانــی .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .186-163 :)1( 33

زاهــدی ،زهــره .۱۳۹۴ .در رابطــه بــا آلتمتریکــس ،بازیابیشــده از( http://armook.ir/question/question/ :دسترســی در
)1395/7/30

ســتوده ،هاجــر ،زهــرا مزارعــی ،و مهدیــه میرزابیگــی .1394 .بررســی رابطــه میــان شــاخصهای اســتنادی و نشــانهای

ســایتیوالیک :نمونــة مــورد مطالعــه مقــاالت حــوزة علــم اطالعــات و کتابــداری در ســالهای .2012-2004
پژوهشــنامة پــردازش و مدیریــت اطالعــات .963-939 :)4( 30

شــمس ،علــی ،هوشــنگ ایروانــی ،احمــد رضوانفــر ،و خلیــل کالنتــری .1387 .تحلیــل عاملــی مســائل و مشــکالت
پژوهشهــای کشــاورزی در کشــور .فصلنامــه فناوریهــای نویــن کشــاورزی .102-87 :)2( 2

عرفانمنــش ،محمدامیــن .1395 .حضــور مقالههــای ایرانــی علــم اطالعــات و کتابــداری در رســانههای اجتماعــی:
مطالعــة آلتمتریــک .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .۳۷۳-۳۴۹ :)۲( ۳۲

_____ ،امیررضــا اصنافــی ،و همــا ارشــدی .1394 .دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی کشــور در ریســرچگیت:
مطالعــه آلتمتریــک .دانششناســی .72-59 :)8( 30

گلتاجــی ،مرضیــه ،و عبدالرســول جــوکار .1396 .وجــود بروندادهــای علمــی حــوزة انفورماتیــک پزشــکی در
رســانههای اجتماعــی :مطالعــة آلتمتریــک .مدیریــت اطالعــات ســامت .77-71 :)۲( 14

مهربــان ،ســحر ،و یــزدان منصوریــان ،یــزدان .1393 .رصــد روندهــای علمــی روش و معیارهــای علمســنجی و تغییــر
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مهری صدیقی

دانشآموختــة کارشناســی ارشــد در رشــتة پترولــوژی (علــوم زمیــن) از دانشــگاه

 ایشــان هماکنــون مربــی پژوهشــکدة علــوم اطالعــات.شــهید بهشــتی اســت
.پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات (ایرانــداک) اســت

 سیسـتمهای، تحلیل اطالعات،حوزههـای پژوهشـی مـورد عالقه وی علمسـنجی
 تحلیـل شـبکههای اجتماعـی و ترسـیم نقشـههای علمـی،اطالعـات جغرافیایـی

.است
ﻟﻮژي )ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ
آﻣﻮﺧﺘﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﭘﺘﺮوﻟﻮ
ﺔ
 داﻧﺶ،ﻣﻬﺮي ﺻﺪﻳﻘﻘﻲ
ﻦ( از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
(ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )اﻳﺮاﻧﺪاك
 اﻳﺸﺎنن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة م.اﺳﺖ
،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟ
ﻢ
، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻮزههﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﻮرد ﻋﻼﻗﻪ وي ﻋﻠﻠﻢﺳﻨﺠﻲ.اﺳﺖ
.ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻋﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ
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