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بااتوجا با اساتااۀ فراگیارازرساان هاایاجتمااعیۀرعرصا هاایعلمایو

پژوهشی،وازسویۀیگراهمیتتوج ب «میزانتأثیرپاژوه هاا»،ایانمطالعا بااهاد 
بررسینق رسان هایاجتماعیۀرارزیاابیمیازانتاأثیرپاژوه هاایحاوزهموضاوعی
علمسنجی،انجاامشادهاسات.پاژوه حاضارازناو کااربرۀیاساتوۀرآنازروش
آلتمتریکس(سنج هایمبتنیبروباجتماعی)استااۀهشدهاست.جامع پاژوه مقااتت
واسااتناۀاتمنتشرشاادهۀرۀونشااری هساات حااوزهعلاامساانجییعناای«ساااینتومتریکس»و
«ایناورمتریکس»استک ۀرباازهزماانیپان ساال 2012تاا2016مایالۀیازپایگااههاای
اطالعاتیمنتشارکنندهایانمجاالتیعنای«اساررینگر»و«سااینسۀایرکات»گارۀآوریو
استخراجشدند.برایگرۀآوریۀاۀههایپژوه ازپایگاهاطالعاتیآلتمتریکبا عناوان
ترینومعتبرترینارائ ۀهنادگانخادماتآلتمتاریکسوابازار«بوکمارکلات
یکیازمهم 
آلتمتریک»اینپایگاهاستااۀهشد.ۀرگااماوّلپاژوه ،مقالا هاایۀارایبیشاتریننماره
آلتمتریکک نشانۀهندهکمیتوکیایاتتاوجهیاساتکا یاکمقالا ۀررساان هاای
اجتماعیۀریافتکرۀهاستمشخصشد.ۀرهمینراساتاعاالوهبارتعیاینمقااتتبرتار
حوزهعلمسنجیبرمبناینمراتآلتمتریاکآنهاا،حضاورمقااتتایرانایایانحاوزهۀر
رسان هایاجتمااعیمختلا ومیازانتأثیرآنهاانیازماورۀبررسایوتحلیا قارارگرفات.
همچنینب منظوربررسیرابط میاانحضاورمقالا هاایباینالمللایحاوزهعلامسانجیۀر
رسان هایاجتماعیوعملکرۀاستناۀیاینمقال ها،آزمونهایهمبستگیتزمانجاامشاد.
یافت هابیانگروجوۀرابط آماریمعناۀار،مثبتوۀرعینحالضعی میانتعداۀاساتناۀات
مقاتتحوزهعلمسنجیۀرۀونشری هست مورۀمطالع ونمرهآلتمتریکایانمقااتت،و
نیزمیانتعداۀخوانندگانمقاتتاینحوزهۀرۀوشبک اجتماعیمندلیوسایتیوتیاک
باتعداۀاستناۀهایۀریافتیآنهاۀروبعلومبوۀ.ۀراینپژوه رابطا آمااریمعنااۀاری
میانتعداۀاستناۀهایۀریافتیمقاتتوتعداۀخوانندگانآنهااۀرشابک اجتمااعیتاوییتر
مشاهدهنشد.ۀرمجمو یافت هایفوقبیانگرآناستکا برخایرساان هاایاجتمااعیو
شاخصهایآنهامیتوانندهماننداستناۀهابازنمونیازاثرگذاریمقاتتعلمایباشاند.باا
اینحال،باتوج ب قوینبوۀنضرایبهمبستگی،جایگزینیاینۀوۀست شاخصتوصای 
نمیشوۀ،بلک میتوانازشاخصهایآلتمتریکسب عنوانمکمّ شااخصهاایاساتناۀی
ۀرارزیابیپژوه ومحاسبةمیزانتأثیرعلمیبهرهبرۀ.
کلیدواژه ها :ارزیابیپژوه ،رسان هایاجتماعی،شاخصهایاستناۀی،شااخصهاای
علمسنجی
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.1مقدمه

امروزهۀغدغ اصلیسیاستگذارانپژوهشیحصولاطمیناانازماثثّرواقا شادنپاژوه هااۀر
ۀستیابیب اهدا توسع است.اهمیتتوج ب «اثربخشیپژوه ها»ازآنجاناشایمایشاوۀکا 
ح ا ّمشااکالتوبهبااوۀجامع ا ب ا صااورتهماهن ا وۀرسااط ملّاای،تنهاااازطری ا اجاارای
ت
پژوه هاینیازمداروکاربرۀیومنطب نموۀنتصمیمگیریهابرنتاای آنهااامکاانپاذیراسا 
(شمسوهمکاران.)1387،یکیازراهکارهاایانادازهگیاریاثرگاذاریوکیایاتپاژوه ها ا
ی
ب کارگیریمجموعةغنیوگوناگونیازشاخصهایعلمسنجیاست.اینسنج هاازسانج هاا 
سنتی(شمارشانتشارات،ضریبتأثیرمجل وشمارشاستناۀمقال )گرفت تاسنج هاینویادبخ 
جدیدمبتنیبروبب ارزیابیکیایتپژوه میپرۀازند(.)Harnad,2008سالیانزیاۀیاستک 
ۀرحوزهعلمسنجی،برایبررسیاثرگذاریعلمیپژوهشگرانازروشتحلیا اساتناۀیاساتااۀ ه
ت
میشوۀ.اگرچ شاخصهایمبتنیبراستناۀازجمل مقباولتارینومهامتارینشااخصهااجها 
بررسیعملکرۀواثرگذاریعلمیمحسوبمیشوند،اماهموارهایراۀاتینیازبا ایانشااخصها ا
مطرحبوۀهاست.واقعیتایناستک استناۀیکفرآینادبسایارزماانباراساتوبراساا رشات 
ممکناستۀوتاپن سالطولبکشدتاایاکمقالا اساتناۀۀریافاتکناد،ۀرنتیجا بسایاریبا 
ضریبتأثیرمجل ب عنوانیکپروکسیبرایارزشاستناۀیمقاتتۀرمجل رجو کرۀند؛ولی
باتوج ب توزی نامتقارناستناۀها،مقیا مجالتنبایدب عنوانشاخصسط مقال مورۀاساتااۀ ه
ی
قرارگیرۀ.عالوهبراین،ارتباطبیناستناۀهاوضریبتأثیرنیزضعی است،بناابراینمقیاا هاا 
جایگزین،برایپاسخب اینچال هاتوسع یافت اند(.)Thelwall et al,2013ازطرفیبااتوجا با 
استااۀ فراگیرازرسان هایاجتماعیۀرعرص هایعلمایوپژوهشای،واساتقبالپژوهشاگراناز
ی
ارائ یافت هایعلمیخوۀازطری اینرسان ها،شاخصهایجدیدیتحاتعناوانشااخصهاا 
ی
آلتمتریکس1ۀرکنارمااهیمسنتیعلمسنجی(تحلیا اساتناۀی)بارایبررسایتاأثیرفعالیاتهاا 
پژوهشیۀررسان هایاجتماعیب وجوۀآمدهاست .
بررسیاثرگذاریپژوه هاۀررسان هایاجتماعیبااستااۀهازسنج هاایمناساب،نا تنها ا
تأثیراجتماعیانتشاراترابراینویسندگانمنعکسمینماید،بلک ۀرکتابخانا هاا،ۀانشاگاههااو
سازمانهایپژوهشینیزکاربرۀخواهدۀاشتوسیاساتمدارانراۀربرناما ریازی،بوۀجا بنادیو
ی
تخصیصمناب یاریمیکند.ازسویۀیگر،تنو ،سرعت،گسترۀگیومحبوبیاتکا ازمزایاا 
میشوۀتاانتشاراتفارغاز
شاخصهایآلتمتریکسۀرارزیابیتحقیقاتاست،باعث 

ب کارگیری
شک رسمیخوۀوۀرکمترینزمانممکنارزیابیشوندوعالوهبرتأثیرعلمی،تاأثیراجتمااعی
آثارنیزسنجیدهشوۀ .
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رؤیتپذیریپژوهشاگرا ن

بینشاخصهایاستناۀیوآلتمتریکس(عرفانمن ،)1395،ویامیزان
یکجامع خاصۀررسان هایاجتماعی(اسدیوۀیگران)1394،پرۀاخت شدهاست.ازآنجاک 
مطالعاتآلتمتریکسازجمل زمین هاینوینۀرمطالعاتسنجشیمحسوبمیشوۀ،لازومانجاا م
ی
مطالعاتگسترۀهتریۀراینزمین احسا میگرۀۀ.مسلّماجامع علمایکشاورنیازمنادآشانای 
برونۀاۀهایپژوهشیوسنج اثرگذاری
قابلیتهاومزایایرسان هایاجتماعیۀرانتشار 

بیشتربا
تولیداتعلمیهستند.ویژگیمطالع آلتمتریکسحاضرناوآوریآنۀرزمینا حاوزهموضاوعی
مورۀمطالع است.اینپژوه ۀرصدۀاستباتوج ب اهمیتروزافزونحاوزهعلامسانجی،با ا
علمسنجیومقایس آنباهمین
منتشرشدهۀرۀرۀونشری مهموهست حوزه 
بررسیمقاتتعلمی 
گااذاریهااایآنهاااۀربرخاایازرسااان هااایاجتماااعیمهاام(ماننااد

مجموعاا مقاااتتونشااان 

ی
«سایتیوتیک»«،مندلی»،3و«توییتر»)4ب اینمسئل پاسخۀهدک وضعیترسان هایاجتمااع 
علمیوسنج هایآننسابتبا نمایا هاایاساتناۀیۀرارزیاابیتاأثیرپاژوه هاایایانحاوز ه
موضوعیچگون است .
ۀراینراستاوۀرجهتتحق هد کلّایپاژوه ،اهادا فرعایازقبیا میازانحضاور
ک
مقاتتنشریاتهسات حاوزهعلامسانجیۀررساان هاایاجتمااعی،وضاعیتنماراتآلتمتریا 
مقاتت،اثرگذارترینمقاتتۀاخلیوخارجیبرمبنایشاخصهایآلتمتریکس،ونیزمهمترین
رسان هایاجتماعیمنتشرکنندهمقاتتحوزهعلمسنجیۀرنظرگرفت شدهاست.باایانۀیادگا ه
ۀراینمطالع ب پرس هایزیرپاسخۀاۀهخواهدشد :
علمسنجیۀررسان هایاجتماعیچقدراست؟ 
-1میزانحضورمقاتتنشریاتهست حوزه 
علمسنجیچگون است؟ 
-2وضعیتنمراتآلتمتریکمقاتتنشریاتهست حوزه 
-3اثرگاذارترینمقااتتۀاخلایوخااارجیۀرحاوزهعلامسانجیبااراساا شااخصهااای
آلتمتریکسکدامند؟ 
علمسنجیکدامرسان هاهستند؟ 
مهمترینرسان هایاجتماعیمنتشرکنندهمقاتتحوزه 
 -4
-5آیامیاناثرگذاریمدارکۀرپایگاهوبعلومورسان هایاجتماعیعلمیمورۀمطالعا 
رابط آماریمعناۀاریوجوۀۀارۀ؟ 


1

ResearchGate
Citeulike
3
Mendeley
4
Twitter
2

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 21:27 IRST on Tuesday November 20th 2018

مطالعاتانجامشدهۀرسط کشورپیرامونارزیابیتأثیرپاژوه هاااکثارا
مبتنیبرشاخصهایعلمسنجیبوۀهوسهممطالعاتۀاخلیۀرزمین آلتمتاریکسۀرمقایسا با ا
ی
پژوه هایبینالمللیناچیزبوۀهاست.ۀرمعدوۀمطالعاتانجامشدهۀرۀاخ کشوربا بررسا 
میزانبهرهگیریپژوهشگرانازیکرسان اجتماعیخاص(«ریسرچگیت»(1عرفانمن ،اصنافی،
وارشدی1394،؛بتولی«،)1396،سایتیوتیک»(2ستوۀه،مزارعی،ومیرزابیگی،)1394،رابطا 
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جایگزینیامکمّ نمای هایاستناۀیبرایارزیابیمیزانتأثیرپژوه هاباشند؟ 

 .2پیشینه پژوهش

قابلیتهای آن ۀر ارزیابی و سنج 

گسترۀهای ۀر زمین آلتمتریکس و 

ۀر سط جهانی مطالعات 
میتوان مطالعات
تولیدات علمی ب انجام رسیده است.برای ارائة پیشین ای از پژوه های مرتبط  
ۀیدگاههای مختلای همچون «موضو پژوه »« ،رشت های علمی مورۀ مطالع » و یا

پیشین را از 
«رسان هایاجتماعیمورۀبررسی»معرفینموۀ .
ال -بررسیپیشین هاازنظرموضو پژوه
پژوه هایپیشینازۀیدگاهموضوعی،رسان هایاجتماعیراغالبایاباهد سنج میزانتأثیر
پژوهشگرانوآثارپژوهشییاب منظورتأییداعتبارآنهابرایارزیابیعلمیوپژوهشیمورۀبررسی
میشوۀ  :
ذیالب برخیازپژوه هایشاخصۀرهرۀوموضو پرۀاخت  
ۀاۀهاند .
قرار 
«پریم»« ،1پیووار» 2و «همینگر» )2011( 3ۀر مطالع خوۀ ب بررسی همبستگی بین ۀگرسنج ها با
یکدیگر وبا سنج تعداۀاستناۀ مربوطب  24334مقال ۀر «پال »4از  7مجل با ضریب تأثیر4/4
بوکمارک تخصصی مانند «مندلی» و
سرویسهای  

تا 12/9پرۀاختند .آنها ۀریافتند بین 
سایتیوتیک»وتعداۀاستناۀهایۀریافتیهمبستگیمختصریوجوۀۀارۀ.همچنینآنهاۀریافتند

«
میتوانبرایپی بینیتعداۀاستناۀهااستااۀهکرۀ .
ک حداق ازۀگرسنج ها 
«لی» 5و همکاران ( )2012اعتبار شبک های اجتماعی برای سنج

تأثیر علمی را مورۀ بررسی

بدینمنظور آنها تعداۀ خوانندگان نمون ای از مقاتت منتشرشده ۀر ۀو مجلة «نیچر» 6و
قرارۀاۀند .
سایتیوتیک» یافت و با تعداۀ

«ساینس»  7ۀر سال  2007را ۀر ۀو شبکة اجتماعی «مندلی» و «
وبآوساینس مقایس کرۀند .نتای آماری وجوۀ رابطة
ثبتشده همان مقاتت ۀر  
استناۀهای  
معنیۀارمیانتعداۀخوانندگانوتعداۀاستناۀهارانشانۀاۀ .

ۀاۀههای
«تلوال» 8و همکاران ( )2013ۀر مطالع ای ب بررسی یازۀه مقیا جایگزین متااوت با  
پابمد» 9ۀر طول سالهای  2010تا  2012پرۀاخت (بدون
استناۀ  135331سند منتشرشده ۀر « 
پاسخۀاۀن ب این سثال بوۀ ک تا چ حد
خوۀاستناۀیها) .این مطالع ۀر پی  

ۀرنظرگرفتن 
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میتوانند
شاخصهای آلتمتریکس(سنج های مبتنی بر وب اجتماعی) 

-6آیا 
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ارائ ۀاۀ ک فقط ش
اینحال ،پوش


مقیا از یازۀه مقیا جایگزین ،با شمارش استناۀها همبستگی ۀارند؛ با

همة مقیا های جایگزین ب جز توییتر کم بوۀه است (زیر  .)%21از ۀیگر

یافت های مهم این پژوه

میتوان ب این موضو اشاره کرۀ ک ب ۀلی افزای
 

استااۀه از وب

قدیمیترب ۀلی استااۀ 

اجتماعیوب ویژه«توییتر»،ناشرانبایدب اینمسئل توج کنندک مقاتت
میکنند و مقاتت
کمتر از وب اجتماعی ۀر زمان انتشار ،امتیازات آلتمتریکس کمتری را کسب  
میکنند؛ زیرا ۀر
جدیدتر با تأثیر احتمالی همان مقاتت ،امتیازات آلتمتریکس بیشتری را کسب  
عم ،بیشترِپژوهشگرانب ۀنبالجستجویجدیدترینمقاتتهستند .
«کاستا » 1و همکاران ( )2014ۀر پژوه

شاخصهای آلتمتریکس با

خوۀ با موضو مقایس 

شاخصهای جایگزین رسان های اجتماعی

استناۀات ب این نتیج ۀست یافتند ک تراکم تعداۀ 
شاخصهایجایگزینواستناۀهارابط مثبتوضعیایوجوۀۀارۀ.ب اعتقاۀ

بسیارپاییناستوبین
شاخصها جهت بررسی

مهمترین 
مقبولترین و  

شاخصهای مبتنی بر استناۀ از جمل 

آنها اگرچ 
شاخصهامطرحبوۀه

میشوند،اماهموارهایراۀاتینیزب این
عملکرۀواثرگذاریعلمیمحسوب 
ۀاۀههای حاص از مطالعات استناۀی وابستگی زیاۀی ب زمان ۀاشت و مدت زمان زیاۀی
است  .
تزم است تا یک اثر علمی مورۀ مطالع و استناۀ قرارگرفت  ،مقال استناۀکننده منتشر و ۀر
پایگاههایاستناۀینمای شوۀتابتواناستناۀهایۀریافتیآناثررامورۀبررسیقرارۀاۀ .

«بون

» و «آل ابراهیم» )2017( 2ۀر مطالع ای با موضو ظهور معیارهای جایگزین برای

اندازهگیریتأثیراتپژوهشیارتباطبینتعام علمیمحققانومیزاناستناۀاتراخاطرنشانکرۀه

نموۀهاند ک تروی مقاتت پژوهشی از طری شبک های اجتماعی علمی ن تنها نمره
و تصری  
میشوۀ .
میۀهدبلک افزای تعداۀاستناۀاتمقاتترانیزموجب 
آلتمتریکراارتقا 
روشهای
مهربان و منصوریان ()1393ۀر مقال ای تحت عنوان «رصد روندهایعلمی» ،ب بررسی  
روشهای
رۀیابی روند علمی سنتی شام روش مستقیم مرور و ۀاوری توسط همتایان  و  
کتابسنجیپرۀاخت اندوپسازبررسیوتحلی نقاطضع اینۀوروش،ب ویژهروشتجزی و



تحلی استناۀی ضع ها و کمبوۀهای موجوۀ ۀر این ۀو روش را مقدم ای بر ظهور ۀیگر
روشهایمبتنیبروب2
اندازهگیریتأثیرعلمیوتجزی وتحلی روندعلمیۀانست و 
معیارهای 

Costas
Bong & Al-Ebrahim

1

2
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نموۀهاند .
کاستیهایآلتمتریکساشاره 

ب مزایاو
ب-بررسیپیشین هاازۀیدگاهرشت هایعلمیمورۀمطالع 
برونۀاۀهای پژوهشی یک یا چند رشت خاصّ علمی با
برخی از پژوه های پیشین ب بررسی  
شاخصهایآلتمتریکسپرۀاخت اند .

استااۀهاز
«هاستین» 1و همکاران ( )2010ۀر پژوهشی ب بررسی رؤیت مجالت ۀر شبک های اجتماعی
پرۀاختند .آنها  12مجلة برتر حوزه فیزیک ک بین سالهای  2004تا  2008منتشر شده بوۀند را
انتخاب و مقاتت آنها را ۀر نمایة استناۀی علوم جستجو و تعداۀ استناۀهای آنها را استخراج
سایتیوتیک» و «بیبسونومی»2

ۀاۀههای نشان گذاری ،از ۀو شبکة اجتماعی «
کرۀند .برای بازیابی  
بهره جستند .نتای این پژوه

میتوان ب عنوان شاخص جهانی
گذاریها را  

نشان ۀاۀ ک نشان 

شاخصهای استناۀی برای

مطالعة مدارک شناخت و از آنها ب عنوان یک شاخص مکم ۀر کنار 
ارزیابیتأثیرعلمیپژوهشیاستااۀهنموۀ .
«تهیکاینن» )2015( 3ۀر مطالع ای با موضو آلتمتریکس ۀر علوم اجتماعی و علوم انسانی ،با
پلومایکس»  4نتای پروژه آلتمتریکس کتابخان ۀانشگاه هلسینکی را مورۀ
نرمافزار « 
استااۀه از  
ۀاۀهاست.نتای حاص ازاینبررسینشانۀاۀهازآنجاک بسیاریازموضوعاتمهم
بررسیقرار 
زبانهای غیر انگلیسی منتشر
ۀو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی محلی بوۀه و مقاتت آنها ب  
حوزههایینظیرپزشکیوعلومطبیعی،
میشوند،ابزارهایآلتمتریکس،اینۀوحوزهرابرخال  

بخوبی پوش

نمیۀهند و کتابخان های ۀانشگاهی باید ۀر توسع و بکارگیری ابزارهای
 

آلتمتریکسباهمکاریسایرکتابخان هاومحققانشرکتکنند .
«نورۀینی» و«پترز»)2016(5ۀرپژوهشیعملکرۀآلتمتریک30مجل ۀرحوزهاقتصاۀوبازرگانی
رامورۀمطالع قرارۀاۀهواز«مندلی»«،توییتر»ورسان هایخبریب عنوانمهمترینابزاراجتماعی
میبرند.همچنین ۀر این پژوه 
برونۀاۀهای پژوهشی ۀر مجل های مورۀ مطالع نام  
منتشرکننده  
رابط آماری معناۀار میان نمره آلتمتریک و استناۀ ۀریافتی مقال ها ۀر پایگاه وب علوم مشاهده
شد  .
بینالمللی ایرانی علم اطالعات و
عرفانمن ( )1395ۀر مطالع ای تحت عنوان حضور مقال های  

شاخصهای آلتمتریکس میزان حضور  365مقال 

کتابداری ۀر رسان های اجتماعی ،با استااۀه از 
ایرانی علم اطالعات و کتابداری(نمای شده ۀر پایگاه علوم تا انتهای سال  2014میالۀی) ۀر
1
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مهمترین رسان های
سایتیوتیک»  

رسان های اجتماعی مختل نشان ۀاۀ ک «توییتر»« ،مندلی» و «
بوۀهاند .
اجتماعیمنتشرکنندهمقال هایعلماطالعاتوکتابداریایران 
گ تاجی و جوکار( )1396ۀر پژوه

برونۀاۀهای علمی حوزه
خوۀ با موضو وجوۀ  

علمسنجی و با استااۀه از روش
اناورماتیک پزشکی ۀر رسان های اجتماعی ،با رویکرۀ  
بهرهمندی پژوهشگران حوزه اناورماتیک پزشکی از رسان های اجتماعی و شناسایی
آلتمتریکس  ،
مقاتت برتر بر اسا

نمره آلتمتریک و تعیین رابط میان وجوۀ مقال های پژوهشگران ۀر

ۀاۀهاند.نتای اینپژوه نشان
رسان هایاجتماعیوعملکرۀاستناۀیآنهارامورۀبررسیقرار 
سایتیوتیک»« ،گوگ پال » ،1و «بالگ»  2از جمل 

فیسبوک»« ،
ۀاۀک «مندلی»« ،توییتر» « ،
برونۀاۀهای
اشتراکگذاری  

رسان های اجتماعی هستند ک بیشتر توسط پژوهشگران جهت ب 
شاخصهای آلتمتریکس و

معنیۀار مثبتی بین بیشتر 
علمی مورۀ استااۀه قرار گرفت اند و رابط  
وبآوساینسوجوۀۀارۀ .
تعداۀاستناۀاتۀریافتیۀر 
پ-بررسیپیشین هاازۀیدگاهرسان هایاجتماعیمورۀمطالع 
برخی ۀیگر از پژوه های انجام شده ب بررسی یک رسان اجتماعی خاص پرۀاخت و میزان
کرۀهاند.از جمل 
فعالیت پژوهشگران ۀر انتشار یافت های علمی خوۀ از طری این رسان را مطالع  
میتوان ب مطالعات انجام شده ۀر خصوص «توییتر» (هاستین و ۀیگران2014 ،
این پژوه ها  
عرفانمن ،

ریسرچگیت» (

ال )« ،ا ( 3»1000ابراهیمی و ستاره1394 ،؛ لی و تلوال« ،)2012 ،
سایتیوتیک» (ستوۀه ،مزارعی و

اصنافی و ارشدی« ،)1394 ،آکاۀمیا» (تلوال و کوشا« ،)2014 ،
میرزابیگی 1394 ،هاستین و ۀیگران 2014 ،ب)و «مندلی» (محمدی و تلوال)2014 ،اشاره نموۀ.
ذیالب معرفیچندنمون ازپژوه هایۀاخلیازاینۀیدگاهمیپرۀازیم :
ستوۀه ،مزارعی و میرزابیگی( )1394ۀر پژوه

علمسنجی و
شاخصهای  

خوۀ رابط میان 

سایتیوتیک» ۀر مقال های منتشر شده ۀر مجالت علم اطالعات و کتابداری طی

نشانهای «

سالهای  2004تا  2012را مورۀ مطالع قرار ۀاۀند.نتای این پژوه نشان ۀاۀ ک ب لحاظ آماری
نشانهایمقاتت
رابط معناۀار،مثبتوضعیایمیانشماراستناۀاتمقاتتۀروبعلوموتعداۀ 
نشانهابیانگراین است ک 
سایتیوتیک» وجوۀ ۀارۀ.وجوۀ چنینهمبستگی میان استناۀهاو 

ۀر «
نشانگذاری و استااۀه از مقاتت ۀر رسان های اجتماعی میتواند بازنمونی از اثرگذاری
ک میزان  
عرفانمن ،اصنافیوارشدی()1394ۀرپژوهشیعملکرۀۀانشگاههاو

علمیآنهاباشد.همچنین
ریسرچگیت» را با استااۀه از شاخص های

موسسات پژوهشی کشور ۀر رسان اجتماعی علمی «
1
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بازۀید و تعداۀ بارگیری مورۀ بررسی قرار ۀاۀند.نتای پژوه
ۀاۀ ک بر اسا

نشان

شاخصهای مورۀ بررسی ،ۀانشگاههای علوم پزشکی تهران ،تهران ،تربیت



مدر  ،صنعتی امیرکبیر ،آزاۀ اسالمی ،علوم پزشکی شیراز و صنعتی شری

ۀارای بهترین

بوۀهاند .همچنین رابط آماری معنا ۀار مثبت و ضعیای میان تعداۀ
ریسرچگیت  

عملکرۀ ۀر 
استناۀهای ۀریافتی ۀانشگاهها و مثسسات پژوهشی ۀر وب علوم و تعداۀ بازۀید و بارگیری
ریسرچگیت»مشاهدهشد.ۀرپژوه ۀیگریاسدی،نقشین ونظری()1394با

مقال هایآنهاۀر«
موضو بررسی میزان رؤیت پژوهشگران ایرانی ۀر شبک های اجتماعی علمی و مقایس س شبک 
رسیدهاند ک «مندلی» نسبت ب ۀو شبک 

سایتیوتیک» ب این نتیج 

«مندلی»« ،بیبسونومی» و «
شدهتر و ۀرنتیج میزان حضور پژوهشگران ایرانی ۀر آن بیشتر است.شاید
اجتماعی ۀیگر شناخت  
ۀلی برتری مندلی بر ۀو شبک ۀیگر را بتوان ۀر کاربرپسند بوۀن ،سهولت استااۀه ،ۀقّت بازیابی
و ...جستجو نموۀ .اما قطعیت این عوام نیازمند پیمای

پژوهشگران است .بتولی( )1395ۀر

ریسرچگیت»« ،مقال های برتر»

شاخصهای پایگاه استناۀی علوم و «

پژوهشی با عنوان رابط بین 
پژوهشگران ایرانی شام «مقاتت پراستناۀ» و «مقاتت ۀاغ» ۀر پایگاه استناۀی علوم را بر اسا 
ریسرچگیت» مورۀ مطالع قرار ۀاۀه

شاخصهای آلتمتریکس «

شاخصهای استناۀی این پایگاه و 

میۀهد ضریب همبستگی بین متغیر تعداۀ ۀفعات استناۀ ب مقاتت
است.نتای این پژوه نشان  
ۀر پایگاه استناۀی علوم و تعداۀ ۀفعات مشاهده ،بارگیری و استناۀ مقاتت ۀر شبک اجتماعی
ریسرچگیت» مثبت و معناۀار است.همچنین نتای حاکی از پوش عالی و تعداۀبازۀیدکنندگان

«
ریسرچگیت»،

ریسرچگیت» است.افزای ۀفعات مشاهده مقاتت ۀر شبک اجتماعی «

قاب توج «
ریسرچگیت»

افزای تعداۀۀفعاتاستناۀب مقاتتراب همراهۀاشت.نتای حاکیازتأثیرباتی«
ۀر افزای

مشاهدهپذیری آثار علمی ۀارۀ و بنابراین ،پژوهشگران میتوانند از این شبک ب عنوان



ابزار«خوۀ-آرشیوی»و«جستجویاطالعات»استااۀهنمایند .
روششناختی تقریبا تمامی این پژوه ها
میۀهد از منظر  
انجامشده نشان  
جم بندی پژوه های  
نموۀهاند و ارتباط آن را با شاخص استناۀی
روششناسی واحد ،یعنی آلتمتریکس استااۀه  
از یک  
سایتیوتیک»،

سنجیدهاند.این پژوه ها برای سنج آلتمتریکس ازشبک های اجتماعی مانند «

پایگاههای

ۀاۀههای استناۀی ،از 
کرۀهاند؛ اما برای استخراج  
«مندلی»« ،بیبسونومی» و ...استااۀه  
وبآوساینس ،نمای استناۀی علوم
استناۀی گوناگون مانند نمایة استناۀی علوم ،اسکوپو   ،
شاخصهایآلتمتریکس

برۀهاند.ۀراکثراینمطالعاتارتباطآماریمعناۀاریمیان
اجتماعیبهره 
شاخصها جهت ارزیابی عملکرۀ و اثرگذاری

میتواند ب معنای قابلیت این 
وجوۀ ۀارۀ ک  
RG
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سایتیوتیک» با تعداۀ استناۀهای ۀریافتی مقال ۀر

مندلی و همچنین تعداۀ خوانندگان ۀر «
پایگاههای استناۀی گزارش شده است.از سوی ۀیگر مقایس عملکرۀ پژوهشگران ۀر رسان های

انجامگرفت ۀر این حوزه بوۀه است.همچنین
اجتماعی مختل نیز موضو برخی از پژوه های  
حضور و استااۀه پژوهشگران رشت های مختل

از رسان های اجتماعی نیز ۀر برخی پژوه ها

مورۀ مقایس قرار گرفت است .میزان حضور مقال های منتشر شده ۀر یک مجل خاص ۀر
رسان هایاجتماعینیزۀربرخیپژوه هابررسیشدهاست 
ۀاۀههای آلتمتریکس ۀر ارزیابی تأثیر پژوه
میتوان گات ک علیرغم قابلیت  
ۀر نهایت  

و

میشوۀ،ۀر ۀاخ کشور پژوه های
گسترۀهای ک ۀر این زمین ۀر سط جهانیانجام  

مطالعات 
شاخصها انجام شده است.همانگون ک اشاره شد ۀر معدوۀ مطالعات

اندکی با استااۀه از این 
بهرهگیری پژوهشگران از رسان های اجتماعی و
انجام شده ۀر ۀاخ کشور ب ۀتی و میزان  
شاخصهایاستناۀیوآلتمتریکسپرۀاخت شدهوارزیابیتأثیرتولیداتعلمیبا

همچنینرابط 
شاخصهای آلتمتریکس بسیار کمتر مورۀ بررسی قرار گرفت است.مسلمّا جامع علمی

استااۀه از 
برونۀاۀهای
قابلیتها و مزایای رسان های اجتماعی ۀر انتشار  

کشور نیازمند آشنایی بیشتر با 
پژوهشی و سنج

اثرگذاری تولیدات علمی هستند.از طرفی نظر ب اهمیت روزافزون ارزیابی

علمسنجی ک تاکنون ۀر مطالعات ۀاخلی بعنوان یک حوزه موضوعی
تأثیر پژوه های حوزه  
مستق از ۀیدگاه آلتمتریکس ،مورۀ بررسی قرار نگرفت است ،ۀر این پژوه

نق

برخی

رسان های اجتماعی علمی و سنج های آن نسبت ب نمای های استناۀی ،ۀر ارزیابی تأثیر
میگیرۀ.
پژوه هایاینحوزهموضوعیۀربازهزمانی2016-2012میالۀی،مورۀبررسیقرار 
یافت های این پژوه

میتواند مکمّ نتای پژوه های پیشین ۀر خصوص ارزیابی پژوه های
 

علمسنجیباشد .
بینالمللیحوزه 



- 3روششناسی پژوهش

پژوه

حاضر با هد اصلی بررسی نق

رسان های اجتماعی علمی ۀر ارزیابی میزان تأثیر

علمسنجی انجام شده است.این پژوه از نو کاربرۀی است و با استااۀه از
پژوه های حوزه  
روش آلتمتریکس (سنج های مبتنی بر وب اجتماعی) انجام شده است .پژوه

حاضر ۀر

شاخصهایآلتمتریکس

خصوصسثاتتاولتاچهارمنوعیمطالع توصیایبوۀهوبااستااۀهاز
علمسنجی انجام میشوۀ .همچنین ۀر خصوص سثاتت چهارم و پنجم از نو پژوه های
و 
علمسنجی ب شمار
شیوههای جدید  
میشوۀ.ۀر روش آلتمتریکس ک از جمل  
همبستگی محسوب  
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میشوۀ.
میکند،استااۀه 
رۀیابیوپیگیریتأثیرعلمیکاربرانپیشنهاۀ 
ۀاۀههایمثسس آلتمتریکاستااۀه
ۀراینپژوه ازمیانارائ ۀهندگانخدماتآلتمتریکس،از 
مهمترین و معتبرترین ارائ ۀهندگان خدمات آلتمتریکس
شده است .این مثسس ک یکی از  
میشوۀ،میزانحضوریکمدرکعلمیراۀررسان هایاجتماعیمختل مورۀبررسی
محسوب 
اشتراکگذاری مدارک علمی ۀر رسان های اجتماعی

میۀهد.این پایگاه میزان حضور و ب 
قرار  
ویکیپدیا»« ،گوگ پال »،

فیسبوک»« ،
وبالگها« ،توییتر» « ،

سایتهای خبری ،

مانند 
میکند .مثسس 
سایتیوتیک» را رصد  

«لینکداین»« ،1رۀیت»« ،2پینترست»« ،3مندلی» ،و «
متنکاوی5
تکنیکهای  

روشهای بازشناسی پیوند 4و 
ۀاۀهها از  
آلتمتریک برای گرۀآوری این  
سایتهای

وبالگها ،اخبار ،

میکند.مبنای کار بدین صورت است ک هرگون بحث (ۀر 
استااۀه  
پرس وپاسخو«رۀیت»)،اشاره،وویدئومرتبطبایکمقال علمیۀرمناب فوق،برایآنمقال 
ۀارایامتیازهایمتااوتیاست.ازمجمو اینامتیازات،یکنمرهآلتمتریککلّیک نشانۀهنده
میشوۀ.شایان
میزاناشتراکواستااۀهازآنمدرکۀررسان هایاجتماعیاست،اختصاصۀاۀه 
برونۀاۀپژوهشیۀررسان هایاجتماعیمختل 
ذکراستک ۀرمحاسب نمرهآلتمتریک،انتشار 
برونۀاۀ پژوهشی ۀر اخبار هشت
از امتیاز متااوتی برخورۀار است.ب عنوان مثال اشاره ب یک  
فیسبوک  0/25امتیاز ۀارۀ.
امتیاز ،ۀر وبالگ ها پن امتیاز ،ۀر گوگ پال یک امتیاز و ۀر  
مثسس آلتمتریک همچنین آمارهای ماید و غنی ۀیگری ۀر خصوص موقعیت جغرافیایی افراۀ
میۀهد.
اشتراکگذارندهیاخواننده،سط حرف ایورشت تخصصیاینافراۀنیزۀراختیارقرار 

ب
اطالعات مثسس آلتمتریک تنها شام مدارک علمی است ک ۀارای نشانگر شیء ۀیجیتال، 6
عرفانمن .)1395 ،

نشانگر مدرک پابمد ، 7نشانگر آرشیو ،8یا سایر نشانگرهای استاندارۀ باشند(
ۀاۀههای پژوه
برای گرۀآوری  

از ابزار بوکمارکلت آلتمتریک 9ک ب رایگان قاب ۀریافت

است ،استااۀه شده است .این ابزار ب صورت یک بوکمارک ۀر مرورگرهای وب ذخیره و
میۀهد .جامع پژوه
اطالعات آلتمتریکس را ارائ  

هم مقاتت ۀو نشری هست حوزه

علمسنجی(«ساینتومتریکس» 10و «ایناورمتریکس»  )11ۀر بازه زمانی پن سال ( 2012تا  2016

1

LinkedIn
Reddit
3
Pinterest
4
Link Recognition
5
Text-mining Techniques
6
)Digital Object Identifier (DOI
7
PubMed Record ID
8
ArXiv ID
9
Altmetric Bookmarklet
10
Scientometrics
11
Journal of Informetrics
2
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سایتهای رسان یا شبک های اجتماعی برای

میروۀ ،از امکاناتی ک 




نقش رسانههای اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهشها | مهری صدیقی

گرۀآوریواستخراجشدند :
ال -بازیابیمقاتتواستناۀاتآنها 
مستقیما

علمسنجی منتشره ۀر ۀونشری فوق 
ۀر مرحل آغازین جستجوبرایبازیابی مقاتت حوزه  
ساینسۀایرکت» 2مراجع 

پایگاههای اطالعاتی منتشرکننده این مجالت یعنی «اسررینگر» 1و «

ب 
شد .اطالعات مقاتت گرۀآوری شده از نشری «ساینتومتریکس» شام (عناوین مقاتت ،تعداۀ
استناۀات و سال انتشار آنها) برای بازه زمانی  2016-2012نشان میۀهد از مجمو  1342مقال 
بازیابیشدهۀراینبازهتعداۀ1119مقال مورۀاستناۀقرارگرفت اند.همچنینازمجمو 396مقال 

شدهاند .
بازیابیشدهازنشری «ایناورمتریکس»تعداۀ360مقال مورۀاستناۀواق  

گرۀآوریشده ۀر رسان های اجتماعی با استااۀه از  ابزار بوکمارکلت

ب -جستجوی مقاتت 
آلتمتریک 
بازیابیشده ۀر رسان های اجتماعی ،هر یک از مقاتت

ب منظور تعیین میزان حضور مقاتت 
ب تاکیک بصورت ۀستی با استااۀه از بوکمارکلت آلتمتریک مورۀ جستجو قرار گرفتند و ۀر
ۀاۀههای مربوط ب رسان های اجتماعی منتشرکننده آن با
صورت ۀارا بوۀن نمره آلتمتریک  ،
مراجع ب صاح مقال از سایت مثسس آلتمتریک گرۀآوری شد .ۀر حال حاضر مثسس 
آلتمتریک اطالعات بی

از  9میلیون مقال ک حداق یک بار ۀر یکی از رسان های اجتماعی

میۀهد  .ب عنوان نمون پس از جستجوی
شدهاند را ارائ  
تحت پوش  ،ب اشتراک گذاشت  
مقال ای با عنوان  Mapping altruismنوشت «کالوانس» 3و »بنیاک» 4ۀر پایگاه اطالعاتی
ساینسۀایرکت»ناشرنشری «ایناورمتریکس»ویافتنصاح اصلیمشخصاتاینمقال ،بااستااۀه

«
ازبوکمارکلتآلتمتریکحضوراینمقال ۀررسان هایاجتماعیمورۀجستجوقرارگرفت.نتای 
جستجونشانۀاۀک اینمقال ۀاراینمرهآلتمتریک10بوۀهو13بارازطری توییترویکباراز
ۀاۀهها ارائ 
فیسبوک ب اشتراک گذاشت شده است(ۀر این قسمت تنها خالص ای از  
طری  
میشوۀ) .ۀر اۀام با مراجع ب صاح اختصاصی مقال ۀر پایگاه مثسس آلتمتریک ،تمامی

اطالعات مربوطب حضور این مقال ۀررسان های اجتماعی مختل گرۀآوری شد.از روش مشاب 
تمامیمقال های مورۀ بررسی ۀر این پژوه

برای گرۀآوری اطالعات 

استااۀه شد.کار جستجو

ۀاۀههای
ارۀیبهشتماه96ب مدتیکماهانجامگرفت.ۀرنهایت 

ۀاۀههایمقاتتۀر
واستخراج 
گرۀآوریشده ک شام تعداۀ مقاتت ،عناوین مقاتت ،تعداۀ استناۀات ،تعداۀ ۀانلوۀها ،نمرات


Springer
ScienceDirect

Klavans
Bonyak

1
2

3
4
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بصورتجداگان برایهریکازۀومجل مورۀمطالع ذخیرهشد .
-4یافتهها

بازیابیشده ب منظور پاسخگویی ب 

ۀاۀههای 
ۀر این بخ نتای حاص ازتجزی و تحلی مجموع  
میگیرۀ  .
سثاتتپژوه مورۀبررسیقرار 
●ۀر پاسخ ب پرس

اول پژوه

(میزان حضور مقاتت بین المللی حوزه علمسنجی ۀر

استخراجشده از نشری 

ۀاۀهها نشان ۀاۀ از مجمو  1342مقال 
رسان های اجتماعی) بررسی  
«ساینتومتریکس» ک همگی ۀارای نشانگر شیء ۀیجیتال هستند ،تعداۀ  699مقال ( 52ۀرصد)ۀر
هیچیک از رسان های اجتماعی مورۀ اشاره قرار نگرفت اند.تعداۀ  643مقال ( 48ۀرصد)تا زمان

شده و ۀارای نمره
جستجوی اطالعات حداق یک بار ۀر رسان های اجتماعی ب اشتراک گذاشت  
آلتمتریک هستند.ۀر این میان بیشترین ۀرصد حضور مقال های منتشر شده ۀر رسان های اجتماعی
سالهای61/9(2016ۀرصد)56/3(2015،ۀرصد)42/85(2012،ۀرصد)42(2013،
ب ترتیبب  
ۀرصد)و  38/69( 2014ۀرصد)تعل ۀارۀ(جدول .)1همچنین اطالعات گرۀآوریشده ازنشری 
بازیابیشده ،تعداۀ  209مقال ( 52/5ۀرصد)

میۀهد از مجمو  396مقال 
«ایناورمتریکس» نشان  
ۀر هیچ یک از رسان های اجتماعی مورۀ اشاره قرار نگرفت اند.تعداۀ  187مقال ( 47/4ۀرصد)تا
شده و ۀارای
زمان جستجوی اطالعات حداق یک بار ۀر رسان های اجتماعی ب اشتراک گذاشت  
نمره آلتمتریک هستند.همانند نشری «ساینتومتریکس» بیشترین سهم حضور مقال های منتشر شده
اینمجل نیزۀررسان هایاجتماعیب سال75/3(2016ۀرصد)تعل ۀارۀ،پسازآنبیشترین

سالهای  52/5( 2015ۀرصد) 41/93( 2013 ،ۀرصد)35/44( 2014 ،
ۀرصد حضور ب ترتیب ب  
ۀرصد) و  26/98( 2012ۀرصد) تعل ۀارۀ (جدول  .)1نموۀار  1میزان حضور مقاتت حوزه
علمسنجی ۀر رسان های اجتماعی(استخراج شده از هر ۀو نشری )را بر حسب سال انتشار نشان

میۀهد .

جدول -1میزان حضور مقاالت بین المللی حوزه علمسنجی در رسانههای اجتماعی ( با استفاده از اطالعات
پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
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میباشد ،ۀر ۀو فای اکس 
آلتمتریک ،و تعداۀ حضور مقاتت ۀر هر یک از رسان های اجتماعی  



تعداد استنادات

تعداد مقاالت

مقاالت دارای شاخصهای

درصد مقاالت دارای

آلتمتریکس

شاخص آلتمتریکس

مقاالت فاقد شاخصهای
آلتمتریکس

انتشار
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

مجموع

1342

396

8149

3355

643

187

-

-

699

209


۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

نمودار -1میزان حضور مقاالت حوزه علمسنجی در رسانههای اجتماعی بر حسب سال انتشار


●ۀر این پژوه

ۀاۀههای مثسس آلتمتریک
از میان ارائ ۀهندگان خدمات آلتمتریکس ،از  

وبالگها ،اخبار و

استااۀه شده است .مبنای کار بدین صورت است ک هرگون بحث ۀر 
سایتهایپرس وپاسخ،برایآنمقال ۀارایامتیازهایمتااوتیاست.ازمجمو اینامتیازات،

ب مقال یک نمره آلتمتریک کلّی ک نشان ۀهنده میزان اشتراک و استااۀه از آن مدرک ۀر
میشوۀ.ب بیانۀیگرنمرهآلتمتریکنشانۀهندهکمیت
رسان هایاجتماعیاست،اختصاصۀاۀه 
و کیایت توجهی است ک یک مدرک ۀر رسان های اجتماعی ۀریافت کرۀه است
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( .)Bornmann, 2014ۀر پاسخ ب پرس

ۀوم پژوه

(وضعیت

علمسنجی) ،نتای حاص 
بینالمللی حوزه  
نمرات آلتمتریکس مقاتت  
میۀهد بیشین و کمین نمرات
ۀاۀههای مقاتت نشری «ساینتومتریکس» نشان  
از استخراج  
میباشد.بیشترین میانگین نمرات آلتمتریک ب مقاتت
آلتمتریک مقاتت این مجل  208و یک  
سال  2016این مجل تعل ۀارۀ .بیشین و کمین نمرات آلتمتریک مقاتت «ایناورمتریکس»  نیز
میباشد .ۀر این میان بیشترین میانگین نمرات آلتمتریک مربوط ب مقاتت
ب ترتیب 200و یک  
سالهای  2012و  2013منتشره ۀر این مجل است.جدول  2وضعیت نمرات آلتمتریک مقاتت

میۀهد .
مربوط راب تاکیکسالانتشاربااستااۀهازاطالعاتپایگاهاطالعاتیآلتمتریکنشان 

جدول  -2وضعیت نمرات آلتمتریک مقاالت دو مجله مورد بررسی بهتفکیک سال انتشار
( با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
سال
انتشار

بیشینه نمره

کمینه نمره

میانگین نمرات

آلتمتریکس

آلتمتریکس

آلتمتریکس

Sci.

Info.

Sci.

Info.

Sci.

Info.

1

 5/98

 16/17

2012

 208

 200

1

 4/11

 10/69

2013

 38

 69

1

1

 4/03

2014

 43

 19

1

1

 5/04

2015

 118

 45

1

1

 5/08

 6/38

2016

 83

 87

1

1

 7/18

 6/83




● برای پاسخ ب پرس

سوم پژوه

«اثرگذارترین پژوه های ۀاخلی و خارجی ۀر حوزه

ۀاۀههای استخراج شده مورۀ بررسی قرار گرفت.
شاخصهای آلتمتریکس»  

علمسنجی بر اسا 

بدستآمدهۀرجدول3خالص شدهاست :

نتای 

جدول  -3اثرگذارترین پژوهشهای داخلی و خارجی در حوزه علمسنجی بر اساس شاخصهای آلتمتریکس
اطالعات کتابشناختی

نمره

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

مقاله

آلتمتریک

توییت

خوانندگا

خوانندگان

پست

پست

پست

ارجاع در

استنادا
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ت

ویکیپدیا

ردیت

فیسبوک

وبالگ

در

ن در

سایتیوالی
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●برای پاسخگویی ب پرس

نتای نشان،استخراجشدهازمقاتتۀونشری مورۀبررسیقرارگرفت

علمسنجی»اطالعات
 حوزه
 :ۀاۀ
» ۀرصد)توسط «مندلی47/6(  مقال640 تعداۀ،»بازیابیشده نشری «ساینتومتریکس

  مقال1342 از
پس.میروۀ ب اشتراک گذاشت شده است
  ک یکی از ابزارهای اجتماعی مدیریت مراج ب شمار
:علمسنجی عبارتند از
  از «مندلی» ۀیگر رسان های اجتماعی مهم مورۀ استااۀه پژوهشگران حوزه
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بازیابیشده نشری 

(7/7ۀرصد) .همچنین از مجمو  396مقال 
«ایناورمتریکس» تعداۀ  188مقال (47/4ۀرصد) توسط توییتر 175 ،مقال (44/1ۀرصد) توسط
سایتیوتیک» ب اشتراک گذاشت شده است.جدول

«مندلی» و  35مقال (8/8ۀرصد)نیز توسط «
علمسنجی ۀر رسان های اجتماعی ب تاکیک سال انتشار
  4بیانگر میزان حضور مقاتت حوزه  
علمسنجیراۀرسایررسان هایاجتماعی(بااستااۀه
میباشد.نموۀار2میزانحضورمقاتتحوزه 

میۀهد .
ازاطالعاتپایگاهاطالعاتیآلتمتریک)نشان 

جدول  -4مهمترین رسانههای اجتماعی منتشرکننده مقاالت حوزه علمسنجی به تفکیک سال انتشار
تعداد خوانندگان در
سال

تعداد خوانندگان در توییتر

تعداد خوانندگان در
سایتیوالیک

مندلی

انتشار
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

640

175

592

188

104

35

(با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
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سایتیوتیک» با 104مقال 

توییتر با  592مقال ( 44/1ۀرصد) و «
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نمودار -2میزان حضور مقاالت حوزه علمسنجی در سایر رسانههای اجتماعی (با استفاده از اطالعات پایگاه
اطالعاتی آلتمتریک)

بینالمللیحوزه
 ●ۀرپاسخب پرس پنجمپژوه ب منظوربررسیرابط میانحضورمقال های 
علمسنجی ۀر رسان های اجتماعی و عملکرۀ استناۀی این مقال ها و نیز برای آزمون فرضی 

ۀاۀهها ،از آزمون همبستگی اسریرمن استااۀه شد.
پژوه  ،1با توج ب نرمال نبوۀن توزی  
ۀاۀههای مربوط ب میزان توج (میانگین نمره آلتمتریک مقال های ۀو مجل مورۀ
بدینمنظور  ،

مطالع ) و تعداۀ استناۀات ۀریافتی هر یک از مقاتت مورۀ مطالع ۀر پایگاه وب علوم  ،ب 
نرمافزار  SPSSانتقال ۀاۀه شدهو آزمونهمبستگی رتب ای اسریرمنابتدا ب تاکیک برای مقاتت

هر ۀو  نشری و سرس برای مجمو مقاتت مورۀ بررسی انجام شد(جدول  .)5همانگون ک 
میشوۀنتای آزمونهمبستگیوجوۀرابط آماریمعناۀارمثبتوۀرعینحالضعیایرا
مشاهده 
میۀهد .رابط بین استناۀات ک ّ مقاتت مورۀ بررسی و نمره
میان متغیرهای مورۀ مطالع نشان  
آلتمتریک مقاتت (  p=0/145و  )r=0/000بیانگر آن است ک با افزای

تعداۀ استناۀهای

ۀریافتی مقاتت مورۀ مطالع ۀر وب علوم ،نمره آلتمتریک مقاتت نیز افزای

یافت است.

نشانۀهندهوجوۀرابط آماریمعناۀار،مثبتومتوسطمیانتعداۀ
همچنیننتای آزمونهمبستگی 
خوانندگان مقاتت ۀر «مندلی» و تعداۀ استناۀهای ۀریافتی ۀر وب علوم( p=0/000و
سایتیوتیک»وتعداۀاستناۀهایۀریافتی

 )r=0/572وهمچنینتعداۀخوانندگانمقاتتۀر«
ۀر وب علوم( p=0/000و  )r=0/314است.این یافت ها بیانگر آن است ک با افزای

تعداۀ

استناۀهایۀریافتیمقاتتمورۀمطالع ۀروبعلوم،تعداۀخوانندگاناینمقاتتنیزۀر 


1

میاناثرگذاریمدارکۀرپایگاهوبعلوموشبک هایاجتماعیعلمیمورۀمطالع رابط آماریمعناۀاریوجوۀۀارۀ.
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بین تعداۀ خوانندگان مقاتت ۀر «توییتر» و تعداۀ استناۀهای ۀریافتی
ۀروبعلوم( p=0/302و )r=0/37رابط معناۀاریۀیدهنشد .

جدول-5نتایج آزمون همبستگی بین تعداد استنادات کلّ مقاالت مورد بررسی و عملکرد آلتمتریک آنها
نمره آلتمتریک

تعداد

تعداد

تعداد

مقاالت

خوانندگان

خوانندگان

خوانندگان

مقاالت در

مقاالت در

مقاالت در

مندلی

سایتیوالیک

توییتر

تعداد
استنادات
مقاالت

مقدار p
همبستگی اسپیرمن

0/000

 0/000

 0/000

 0/302

 0/145

 0/572

 0/314

 0/37


●برایپاسخگوییب پرس ششمپژوه ،فرضبرآناستک آنۀست ازرسان هایاجتماعی
گذاریهای آن وجوۀ ۀارۀ ،احتماتاین قابلیت

علمی ک همبستگی معناۀاری میاناستناۀهاونشان 
را ۀارند ک ب عنوان ابزاری جایگزین یا مکمّ ۀر ارزیابی پژوهشگران ایرانی مورۀ استااۀه قرار
سایتیوتیک» ب عنوان ابزاری مکّم و ن 

گیرند.بر این مبنا شواهدی برای استااۀه از «مندلی» و «
جایگزین ب ۀست آمد؛ اما برای شبکة «توییتر» این فرض محق نشد.نکتة جالب توج ۀر نتای 
پژوه

حاضر و پژوه های گذشت  ،الگوی مشاب حضور ،ۀر و استااۀه از «مندلی» و ارتباط

انجامشده،
گذاریهای این شبک است؛ بدین معنی ک ۀر اغلب پژوه های  

استناۀها و نشان 
میتوان ب نتای پژوه های زاهدی و
«مندلی» برترین شبکة اجتماعی است .از جمل  
ۀیگران( ،)2014محمدی و ۀیگران()2015و «هاستین» و ۀیگران()2014اشاره نموۀ ک بیانگر آن
است ک همبستگی بین شاخص استناۀ با سنج ذخیره ۀر «مندلی» ۀر مقایس با ۀیگر سنج های
جایگزین ،بیشتر است .شاید ۀلی برتری «مندلی» بر ۀو شبکة مورۀ مطالع  ۀیگر را بتوان ۀر
کاربرپسند بوۀن ،سهولت استااۀه ،ۀقّت بازیابی و...جستجو نموۀ؛ اما قطعیت این عوام نیازمند
میباشد  .
پیمای پژوهشگراناستک ازحوزهاینپژوه خارج 


. 5بحث و نتیجهگیری 
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یافت است.ولی
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ۀاۀههای استناۀیو
علمسنجی انجام شد.ۀر این پژوه کاربرۀی  ،
میزان تأثیر پژوه های حوزه  
علمسنجی («سایتنومتریکس» و «ایناورمتریکس») ۀر
آلتمتریکس مقاتت ۀو نشری هست حوزه  
پایگاههای اطالعاتی منتشرکننده این مقاتت گرۀآوری و

بازه زمانی  2012تا  2016میالۀی از 
ۀاۀههانشانۀاۀ :
استخراجشدند.نتای حاص ازتجزی وتحلی  
اشارهشده،ۀررسان هایاجتماعیتعداۀ
میزانحضورمقاتتنشریاتمورۀمطالع ۀربازهزمانی  821مقال است ک با ۀرنظرگرفتن تعداۀ ک ّ مقاتت مورۀ مطالع ( 1738مورۀ) ،نزۀیک ب 48
میۀهد«.کاستا » ،زاهدی و «ووترز»()2014ۀر
بازیابیشده را تشکی  

ۀرصد از مجمو مقاتت 
پژوه

خوۀ ب ۀامن پوش

محدوۀ ارائ ۀهندگان خدمات آلتمتریکس از جمل مثسس 

میکنندۀرحالحاضرتنها15تا24ۀرصدازک ّتولیداتعلمیۀر
آلتمتریکاشارهکرۀهوبیان 
رسان های اجتماعی حضور ۀارند.ب هر حال بررسی نتای پژوه های پیشین حاکی از این است
ک میزان پوش

برونۀاۀهای پژوهشی بر اسا نو و ماهیت حوزه موضوعی مورۀ
آلتمتریک  

ۀاۀههای
بررسی ،نو رسان های اجتماعی مطالع شده و پایگاه مورۀ استااۀه جهت گرۀآوری  
آلتمتریکس ،متااوت بوۀه است ( .)Holmberg, 2015ۀرمقایس نتای این پژوه

با برخی از

حوزههای موضوعی ۀیگر( Zahedi, Costas, & Wouters, 2014
پژوه های پیشین ۀر  

میتوان

)Haustein, Costas, Larivière,2015 ،Mohammadi, Thelwall, 2014
علمسنجی از پوش
برونۀاۀهای پژوهشی حوزه  
گات ک  

آلتمتریک نسبتا مناسبی برخورۀار

بوۀهاند .

منتشرشده ۀر بازه زمانی 2016-2012ۀر رسان های اجتماعی ب 
بیشترین سهم حضور مقال های  شاخصهایآلتمتریکبراسا سالانتشار

سال2016تعل ۀارۀ.بررسیفراوانیمقال هایۀارای
بیانگررواجاستااۀهازرسان هایاجتماعیۀرمیانمحققانۀرسالیاناخیراست.باتوج ب اینک 
میزان ناوذ و استااۀه از رسان های اجتماعی پیوست خصوصا ۀر چند سال اخیر گسترش یافت و
ۀاۀههایمثسس آلتمتریکبرمدارکمنتشرشدهازسال2011میالۀی
همچنینازآنجاک تمرکز 
میرسد.افزای حضورتولیداتعلمیۀررسان هایاجتماعی
ب بعداست،اینیافت منطقیب نظر 
سالهایاخیرۀرپژوه «کاستا »وۀیگران()2014نیزگزارششدهاست .
طی 
ۀاۀههای
علمسنجی از  
ب منظور تعیین وضعیت نمرات آلتمتریک مقاتت ۀو نشری هست حوزه  بازیابیشده ک 

مثسس آلتمتریک استااۀه شد .استخراج نمرات آلتمتریک تمامی مقاتت 
مشخصکننده کمیت و کیایت توجهی است ک این مقاتت ۀر رسان های اجتماعی ۀریافت

کرۀهاند ،نشان ۀاۀ بیشین و کمین نمرات آلتمتریک مقاتت نشری «ساینتومتریکس» ب ترتیب 208

میباشد .بیشترین میانگین نمرات آلتمتریک ب مقاتت سال  2016این نشری تعل ۀارۀ.
و یک  
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میباشد و بیشترین میانگین نمرات آلتمتریک
ب ترتیب 200و یک  
سالهای2012و2013اینمجل است.یافت های«تلوال»وۀیگران()2013نشان
مربوطب مقاتت 
ۀاۀ با توج ب افزای

قدیمیتر ب ۀلی استااۀ کمتر از وب

استااۀه از وب اجتماعی ،مقاتت 

میکنند و مقاتت جدیدتر با تأثیر
اجتماعی ۀر زمان انتشار ،امتیازات آلتمتریک کمتری را کسب  
میکنند؛ زیرا ۀر عم  ،بیشترِ
احتمالی همان مقاتت ،امتیازات آلتمتریک بیشتری را کسب  
پژوهشگران ب ۀنبال جستجوی جدیدترین مقاتت هستند.این یافت ها با نتای این پژوه مطابقت
ۀارۀ  .
استخراجشده اثرگذارترین پژوه های ۀاخلی و خارجی ۀر بازه زمانی

بر پای نمرات آلتمتریک علمسنجیمشخصشدند.ۀرخصوصمقاتتۀاخلیازتعداۀ1342مقال 
مورۀبررسیۀرحوزه 
استخراجشده از نشری «ساینتومتریکس» تعداۀ  31مقال (2/3ۀرصد) ب پژوهشگران ایرانی

اختصاص ۀارۀ .میزان حضور مقاتت ایرانی  این مجل ۀر رسان های اجتماعی تعداۀ  17مورۀ
است.ۀر این میان اثرگذارترین مقال ۀاخلی این مجل ۀر بازه زمانی مورۀ بررسی ،متعل ب زهره
بازیابیشده نشری 

میباشد .از ک ّ مقاتت 
زاهدی و همکاران با نمره آلتمتریک    38
«ایناورمتریکس» تعداۀ  8مقال (2/02ۀرصد) ب پژوهشگران ایرانی اختصاص ۀارۀ .میزان حضور
مقاتت ایرانی این مجل ۀر رسان های اجتماعی پن مورۀ است و اثرگذارترین مقال ۀاخلی این
میباشد .
مجل ۀربازهزمانیمورۀبررسی،متعل ب اشکانعباۀیوهمکاربانمرهآلتمتریک 8
علمسنجی ب ترتیب عبارتند از«:مندلی»
مهمترین رسان های اجتماعی منتشرکننده مقاتت حوزه  
 سایتیوتیک»(باپوش 

(بامیزانپوش 46/89ۀرصد)«،توییتر»(باپوش 44/87ۀرصد)و«
بدینترتیب «مندلی» از پوش
 7/99ۀرصد)  .

علمسنجی
مناسبی ۀر خصوص مقال های حوزه  

بررسیهای ۀقی تر قرار گیرۀ.

میتواند ۀر پژوه های آینده مورۀ استااۀه و 
برخورۀار بوۀه و  
پژوه های پیشین )(Zahedi, Costas & Wouters 2014; Priem et al. 2012; Li et al. 2012
مهمترین ابزارهای ارائ کننده ۀاۀه های سط مقال و
نیز از «مندلی» و «توییتر» ب عنوان یکی از  
فیسبوک»« ،گوگ پال »،
برۀهاند .ۀیگر رسان های اجتماعی مانند «بالگ» « ،
آلتمتریکس نام  
جایگاههای بعدی

ویکیپدیا»« ،کونوتیا» و «رۀیتور» ب ترتیب ۀر 

پالیسیسور »« ،

«نیوزاوتلت»« ،
علمسنجیقرارۀارند .
فراوانیحضورمقاتتحوزه 
نشانۀهندهوجوۀرابط آماریمعناۀار،مثبتوۀرعینحالضعیایمیانتعداۀ
یافت هایپژوه  علمسنجی ۀر ۀو نشری هست مورۀ مطالع و نمره آلتمتریک این مقاتت،
استناۀات مقاتت حوزه  
سایتیوتیک» با تعداۀ

علمسنجی ۀر «مندلی» و «
و نیز تعداۀ خوانندگان مقال های حوزه  
نشانهای
استناۀهای ۀریافتی آنها ۀر وب علوم بوۀ .وجوۀ چنین رابط آماری معناۀاری میان  
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پایگاههای استناۀی ۀر برخی  از پژوه های پیشین نیز گزارش شده است .این یافت مطاب با

معنیۀاری را میان تعداۀ
یافت های «پریم»« ،پیووار»و «همینگر»(  ) 2011است ک رابط آماری  
استناۀهای ۀریافتی ۀر وب علوم و تعداۀ ۀفعات بارگذاری مدارک ۀر شبک اجتماعی علمی
«پال » گزارش کرۀند.ستوۀه ،مزارعی و میرزابیگی()1394رابط آماری معناۀار مثبت و ضعیای
سایتیوتیک» و تعداۀ استناۀهایۀریافتی آنها مشاهده کرۀند.

میان تعداۀ خوانندگان مقال ها ۀر «
معنیۀاری میان تعداۀ استناۀها ۀر وب علوم و تعداۀ
محمدی و تلوال ( )2014نیز رابط آماری  
میکنند .همچنین «هاستین» و ۀیگران
نشان گذاری مدارک ۀر شبک اجتماعی «مندلی» گزارش  
میتواند نشان از آن
()2013همبستگی متوسطی را میان این ۀو متغیر ۀر«مندلی»یافتند.این یافت ها  
ۀاشت باشد ک قوّت رابط ها و ۀر نتیج اعتبار ۀگرسنج ها بست ب شبکة اجتماعی یا محیط وبی
مورۀبررسیتااوتۀارۀ .
ۀراینپژوه رابط آماریمعناۀاریمیانتعداۀاستناۀهایۀریافتیمقاتتوتعداۀخوانندگانآنهاۀرشبک اجتماعی«توییتر»مشاهدهنشد .
 با این فرض ک آن ۀست از رسان های اجتماعی علمی ک همبستگی معناۀاری میان استناۀها وگذاریهای آن وجوۀ ۀارۀ ،احتمات این قابلیت را ۀارا هستند ک ب عنوان ابزاری جایگزین یا

نشان 
مکمّ ۀر ارزیابی پژوهشگران مورۀ استااۀه قرار گیرند ،ۀر این پژوه شواهدی برایاستااۀه از
سایتیوتیک»ب عنوانابزاریمکّم ون جایگزین،برایارزیابی

شبک هایاجتماعی«مندلی»و«
پژوه ها ب ۀست آمد؛ اما برای شبکة «توییتر» این فرض محق نشد.ۀر مجمو یافت های فوق
میتوانند همانند استناۀها
شاخصهای آنها  

بیانگر آن است ک برخی رسان های اجتماعی و 
آزمونهای همبستگی نشان

بازنمونی از تأثیر مقاتت علمی باشند.با این حال ،همانگون ک نتای 
نمیشوۀ،
قوینبوۀن ضرایب همبستگی ،جایگزینی این ۀو ۀست شاخص توصی  
ۀاۀ ،با توج ب  
علمسنجی ۀر ارزیابی
شاخصهای  

شاخصهای آلتمتریکس ب عنوان مکمّ 

میتوان از 
بلک  
پژوه ومحاسبةتأثیرعلمیبهرهبرۀ .
های جایگزین برای ارزیابی پژوه ۀر حال تغییر و نوسان است.با این حال
میزان اهمیت سنج  حتی اگر هیچ نو شواهد قطعی مبنی بر اهمیت این سنج ها ۀر ارزیابی پژوه
باشد ،روشن است ک پژوه

وجوۀ نداشت 

همگانیترشدن است.

ۀرباره این سنج ها و بکارگیری آن ۀرحال 

کوتاهمدتمطالع ۀرعلوماطالعاتنیستند،بلک ۀرحال
بدینترتیباینسنج هاتنهایکگزین  

میروند (.)Priem et al., 2010اهمیت روب رشد
مطرحشدن بعنوان یک زیرحوزه جدیدبشمار  

میتوان با توج ب مطالعات متعدۀی ک ۀر این زمین از
آلتمتریکس (ۀر علوم اطالعات) را  
کتابسنجان ،حدوۀ
ۀیدگاههای مختل انجام شده است ،مالحظ نموۀ.ۀر یکی از پیمای های  
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تزم برای ارزیابی نویسندگان یا مقاتت را ۀارۀ.این مطالع همچنین
نتیج گیری کرۀه است ک باوجوۀ پتانسی بسیار خوب آلتمتریکس،تزم است قب ازبکارگیری
آن ۀر ارزیابی پژوه

 ،برخی مشکالت موجوۀ مرتا شوند ( Haustein, Peters, Bar-Ilan,

 .)et al., 2014ب اعتقاۀ زاهدی و ۀیگران (« )2014مطالع آلتمتریکس ۀر مراح اولی خوۀ
است».بسیاری از مطالعات منتشرشده تاکنون ،صرفا ارتباط بین استناۀات و آلتمتریکس را مورۀ
ۀاۀهاند( .)Eysenbach, 2011با این حال اطالعات کمی از این مطالعات بدست
بررسی قرار  
نموۀهاند ک 
معنیۀاری را گزارش  
آمده است.بیشتر مطالعات ،ارتباط ۀر سط متوسط و بشدت  
میتواندکامالآزاۀان تاسیرشوۀ .

همانگون ک «بورنمن»()2011و «روسو»()2013اشاره ۀاشت اند ۀر صورت استااۀه از سنج هایعلمسنجی مبتنی
شاخصهای  

جایگزین برایارزیابی پژوه  ،تزم است این سنج ها ۀقیقا همانند
بر یک فرآیند ۀاوری تخصصی آگاهان باشند.بنابراین نتای مبتنی بر این نو ارزیابی ن تنها باید
تصمیمگیری ۀرباره بوۀج های تحقیقاتی شوۀ ،بلک تزم است برای کمک

بطور مستقیم منجر ب 
تصمیمگیری ۀر یک فرآیند ۀاوری تخصصی مورۀ استااۀه قرار گیرۀ

ب کارشناسان جهت 
( .(Bornmann, and Rousseau and Ye, 20132011معیارهای سنتی و جایگزین باید
یکدیگرراۀریکفرآیندۀاوریتخصصیآگاهان تکمی نمایندن اینک جانشینیکدیگرشوند.
همانگون ک عنوان شد ۀرحقیقت سنج های جایگزین مبتنی بر وب اجتماعی
بعبارت ۀیگر  
علمسنجی برای بررسی عملکرۀ پژوه
شاخصهای  

میتوانند ب عنوان مکمّلی ۀر کنار 


و تأثیر

تولیداتعلمیمورۀاستااۀهقرارگیرند .
علمسنجی
سخن پایانی آن ک ۀر این پژوه تنها مقال های منتشر شده ۀر ۀو نشری هست حوزه  
ۀر بازه زمانی  2016-2012میالۀی مورۀ مطالع قرار گرفت.از سوی ۀیگر ،عملکرۀ آلتمتریک
ۀاۀههای یکی از ارائ ۀهندگان خدمات آلتمتریکس (پایگاه
مقاتت مورۀ مطالع تنها بر اسا  
اطالعاتی آلتمتریک) بررسی شد .ازآنجا ک پوش

الگوریتمهای مورۀ استااۀه از سوی

و 

پایگاههای ارائ ۀهنده خدمات آلتمتریکس با یکدیگر متااوت است،تکرار این پژوه با استااۀه

اینرو
ۀاۀههای ۀیگرارائ ۀهندگان خدمات فوق ،ممکن است با نتای متااوتی همراه باشد.از  
از  
محدوۀیتهای مطالع جاری ،فعالیت

میتوانند ۀر راستای برطر کرۀن 
پژوه های آتی  
بازههای زمانی
حوزههای موضوعی ۀیگر را ۀر  
علمسنجی ،یا  
آلتمتریک سایر مجالت ۀر حوزه  
ۀاۀههای برگرفت از سایر ارائ ۀهندگان خدمات آلتمتریکس تکرار و نتای 
مختل و با استااۀه از  
رامقایس کنند
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ابراهیمی،سعیده.ستاره،فاطم .)1395(.سنج هایجایگزینۀرارزیابیهایپژوه ۀرنشرالکترونیکی.رهیافت.61.
.24-9
اسدی ،حمیده .نقشین  ،ناۀر .نظری ،مریم .)1394(.بررسی میزان رؤیت پژوهشگران ایرانی ۀر شبک های اجتماعی
علمی(مورۀمطالع :اعضایهیأتعلمیۀانشگاهتهران).تحقیقاتکتابداریواطال رسانیۀانشگاهی-321:49)3(.
.337
ریسرچگیت:مطالع مورۀی مقال های ۀاغ و

بتولی ،زهرا.)1396(.رابط بین شاخص های پایگاه استناۀی علوم و 
پراستناۀپژوهشگرانایرانی.پژوهشنام پرۀازشومدیریتاطالعات.186-163:33)1(.
نشانهای
شاخصهای استناۀی و  

ستوۀه ،هاجر ،مزارعی ،زهرا و میرزابیگی ،مهدی  .)1394(.بررسی رابط میان 
سایتیوتیک :نمون مورۀ مطالع مقاتت حوزه علم اطالعات و کتابداری ۀر سالهای  .2012-2004پژوهشنام 

پرۀازشومدیریتاطالعات.963-939:30)4(.
شمس ،علی .ایروانی ،هوشن

  .رضوانار ،احمد و خلی کالنتری .)1387( .تحلی عاملی  مسائ و مشکالت

پژوه هایکشاورزیۀرکشور.فصلنام فنآوریهاینوینکشاورزی.102-87.2)2(،
عرفانمن  ،محمدامین ،اصنافی ،امیررضا و ارشدی ،هما .)1394( .ۀانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور ۀر

ریسرچگیت:مطالع آلتمتریک.ۀان شناسی.72-59.8)30(.

عرفانمن  ،محمدامین.)1395(.حضور مقال های ایرانی علم اطالعات و کتابداری ۀر رسان های اجتماعی:مطالع 

آلتمتریک.پژوهشنام پرۀازشومدیریتاطالعات .373-349:)2(32.
زاهدی ،زهره .)1394( .ۀر رابط

با آلتمتریکس ،بازیابی شده ۀر 30 :مهر ،1395

20http://armook.ir/question/question/
علمسنجی و تغییر نق کتابداران.
مهربان ،سحر ،منصوریان ،یزۀان.)1393(.رصد روندهای علمی روش و معیارهای  
علمیپژوهشیپرۀازشومدیریتاطالعات.631-613:29)3(.
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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 Five Years ( 2016-2012).
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.
Keywords: research evaluation, social media, citation indexes, altmetrics indexes,
scientometric
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