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Abstract: This study is an applied research.The main aim of this research
is to evaluate the impact of the selected Iranian scientific products in two
areas of social sciences and computer science indexed in Scopus using
alternative indicators (Altmetrics). The research community consists of
the articles of the Iranian researchers in the subject areas of computer
science and social sciences indexed at the Scopus Database in 20142018. Some of the most important altmetric service providers such as
Altmetrics Explorer and Plum Analytics have been used to assess the
presence of the research outputs in the social media and their impact
assessment. Also, the relationship between variables such as scientific
collaboration of researchers, open access journals and the quality of
research journals with altmetric activity have been investigated through
appropriate correlation tests. The findings of data analysis showed that
in the field of social sciences, the extent of the presence of the articles of
the Iranian researchers in the social media is about 12% and in the field
of computer science is only about 4% of the total retrieved articles. The
most important social media publishing Iranian articles in each of the two
subject areas are Mendeley, Twitter and Facebook. Due to the low level of
correlation coefficient between the two variables of scientific collaboration
of researchers and the altmetric activity, it seems that the increase in the
number of authors in the two thematic areas does not have a significant
effect on the altmetric score of these articles. The results of the correlation
test showed a significant and weak statistical relation between journal
openness and the altmetric scores in the social sciences. While in the
field of computer science there was no significant statistical relation
between these two variables. Also, due to the correlation between the two
variables of the quality of the journals published the studied articles and
their altmetric activity in both areas of the study, it can be concluded that
the published articles in the journals with higher quality indicators have
higher altmetric scores and are more likely to be present in social media.

The results of these studies show that using altmetric indicators, one can evaluate the impact
of research in different subject areas and compare them. Science and technology policy
makers can consider the presence of articles in social media and altmetric indices in scientific
policy along with traditional research evaluation indicators.
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چكيــده :پژوهــش حاضــر مطالعــهای كاربــردي اســت کــه بــا هــدف ارزیابــی
تأثیــر تولیــدات علمــی پژوهشــگران ایرانــی در دو حــوزة علــوم اجتماعــی و علــوم
کامپیوتــر بــا اســتفاده از شــاخصهاي دگرســنجی (آلتمتريكــس) و علمســنجي
انجــام شــده اســت .در ایــن پژوهــش مقالههــاي منتشرشــدة پژوهشــگران ایرانــی
در حوزههــای موضوعــی علــوم کامپیوتــر و علــوم اجتماعــی کــه در بــازة زمانــی
 2014تــا  2018در پایــگاه «اســکوپوس» نمایــهشــدهاند و بهدلیــل دارا بــودن
شناســاگر شــیء دیجیتــال ( )DOIامــکان رصــد فعالیــت آلتمتریــک آنهــا وجــود
دارد ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد .بــرای بررســي حضــور و ميــزان انتشــار
بروندادهــاي پژوهشــي در رســانههاي اجتماعــي و نیــز ســنجش میــزان تأثیــر
آنهــا از اطالعــات برخــی از مهمتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات آلتمتریکــس
از قبیــل «آلتمتریکساکســپلورر» و «پالمآنالیتیکــس» اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن ،ارتبــاط عوامــل مختلــف از قبیــل همــکاری علمــی پژوهشــگران و
دسترســی آزاد مجــات بــا میــزان تأثیــر بروندادهــای مــورد مطالعــه و نیــز ارتبــاط
بیــن فعالیــت آلتمتریــک و کیفیــت مجــات پژوهشــی بــا اســتفاده از آزمونهــای
همبســتگی مناســب مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .يافتههــاي ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه میــزان حضــور مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی در حــوزة
علــوم اجتماعــی در رســانههای اجتماعــی حــدود  12درصــد و در حــوزة علــوم
کامپیوتــر تنهــا حــدود  4درصــد از مجمــوع مقــاالت بازیابیشــده را تشــکیل
میدهــد .مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة مقــاالت پژوهشــگران
ایرانــی در هــر یــک از دو حــوزة موضوعــی فــوق بهترتیــب عبارتانــد از:
«مندلــی»« ،توییتــر» ،و «فیســبوک» .بــا توجــه بــه پایینبــودن میــزان ضریــب
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همبســتگی دو متغیــر همــکاری علمــی پژوهشــگران و میــزان تأثیــر تولیــدات علمــی ب ـ ه نظــر میرســد
کــه افزایــش تعــداد نویســندگان مقــاالت در دو حــوزة موضوعــی فــوق تأثیــر قابــل توجهــی در نمــرة
آلتمتریــک ایــن مقــاالت نــدارد .نتایــج آزمــون همبســتگی وجــود رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیفــی را
میــان دو متغیــر دسترســی آزاد مجــات و میــزان تأثیــر علمــی مقــاالت (نمــرة آلتمتریــک) در حــوزة
علــوم اجتماعــی نشــان میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزة علــوم کامپیوتــر رابطــةآمــاری
معن ـادار بیــن دو متغیــر فــوق مشــاهده نشــد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه وجــود همبســتگی بیــن دو متغیــر
کیفیــت مجــات منتشــرکنندة مقــاالت و عملکــرد آلتمتریــک آنهــا در هــر دو حــوزة موضوعــی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مقــاالت منتشرشــده در مجــات بــا شــاخصهاي کیفیــت باالتــر دارای
نمــرة آلتمتریــک بیشــتری بــوده و از میــزان حضــور بیشــتري در رســانههاي اجتماعــی برخــوردار هســتند.
نتایــج اینگونــه مطالعــات نشــان میدهــد کــه بــا بهرهگیــری از شــاخصهای آلتمتریکــس میتــوان
میــزان تأثیــر بروندادهــای پژوهشــی در حوزههــای مختلــف موضوعــی را ارزیابــی و بــا یکدیگــر
مقایســه کــرد .در همیــن راســتا ،سیاســتگذاران علــم و فنــاوري میتواننــد در کنــار شــاخصهاي
ســنتی ارزیابــی پژوهــش ،از شــاخصهای نویــن آلتمتریکــس بهعنــوان مالکــی بــرای ارزیابــی علمــی-
پژوهشــی پژوهشــگران و دانشــگاهیان در سیاســتگذاری علــم اســتفاده نماینــد.
كليدواژههــا :تأثیــر پژوهــش ،دگرســنجهها ،پایــگاه اســکوپوس ،رســانههای اجتماعــی ،علــوم
اجتماعــی ،علــوم کامپیوتــر
 .1مقدمهو بیان مسئله

امــروزه ،دغدغــة اصلــی سیاســتگذاران پژوهشــی حصــول اطمینــان از مؤثّــر واقعشــدن

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

ملّــی ،تنهــا از طریــق اجــرای پژوهشهــای نیازمــدار و کاربــردی و منطبقنمــودن تصمیمگیریهــا

بــر نتایــج آنهــا امکانپذیــر اســت (شــمس و همــکاران  .)1387انــواع تأثیــرات مــورد انتظــار از
پژوهــش را میتــوان بــه دو دســتة کلّــی تقســیم کــرد« :تأثیــرات علمــی» کــه عبــارت از مشــارکت

نظــری در توســعه و غنیســازی یــک رشــتة علمــی یــا بــه بیــان ســادهتر گســترش مرزهــای دانــش

اســت ،و «تأثیــرات بیرونــی اجتماعی-اقتصــادی» کــه چیــزی فراتــر از محیــط علــم و دانشــگاه بــوده

و بــه حــل مســائل و مشــکالت موجــود و بهبــود جامعــه مربــوط میشــود (گلشــنی 1393؛ Penfield

.)et al. 2014

یکــی از عوامــل اصلــی موثّــر در توســعۀ هــر جامعــه ،ک ّمیــت و کیفیــت ف ّعالیتهــا و تولیــدات

علمــی پژوهشــگران آن کشــور اســت .بحــث ســنجش ايــن توليــدات در منابــع مختلــف از اهميــت

بســيار زيــادي برخــوردار اســت .در همیــن راســتا ،ایــن پژوهــش نیــز بــا تأکیــد بــر بررســی اثرگذاری
680

ارزیابی تأثیر پژوهش با استفاده از دگرسنجی(مطالعة موردی :تولیدات علمی ایران در حوزههای علوم  | ...صدیقی

بروندادهــای پژوهشــی در محیطهــای علمــی انجــام گرفتــه اســت .افزایــش روزافــزون تولیــد

مــدارك علمــى و گســترش دانــش در حوزههــاى تخصصــى منجــر بــه اهمیــت بیشــتر ارزیاب ـی و
ســنجش تولیــدات علمــى شــده اســت .تأکیــد فراوانــی کــه در سیاس ـتهای کلّــی نظــام و ســایر
اســناد باالدســتی بــه مســئلة افزایــش کاربــرد و اثربخشــی پژوهشهــای کشــور دیــده میشــود،

حاکــی از توافــق صاحبنظــران عالیرتبــة نظــام در خصــوص اه ّمیــت و ضــرورت ایــن مســئله
اســت (احســانی و همــکاران  .)1395امــروزه ،ســنجههاى مختلفــى بــراى ســنجش و ارزیابــى

تولیــدات علمــى وجــود دارد کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب خــود را دارد و هــر روزه بــراى تکمیــل

ســنجههاى قبلــى ،ســنجههاى جدیدتــرى ایجــاد میشــود .ســالیان زیــادی اســت کــه در حــوزة
علمســنجی بــرای بررســی اثرگــذاری علمــی پژوهشــگران از روش تحلیــل اســتنادی اســتفاده
میشــود .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 ( .)Zahedi, Costas & Wouters 2014در ایــن میــان و بــا

توجــه بــه اســتفادۀ فراگیــر از شــبکههای اجتماعــی در عرصههــای علمــی و پژوهشــی و اســتقبال
پژوهشــگران از ارائــة يافتههــاي علمــي خــود از طريــق ايــن شــبکهها ،شــاخصهای جدیــدی

تحــت عنــوان شــاخصهای دگرســنجی در کنــار مفاهیــم ســنتی علمســنجی (تحلیــل اســتنادی)
بــرای بررســی اثرگــذاری فعالیتهــای پژوهشــی در رســانههای اجتماعــی بهوجــود آمــده اســت.

ایــن ارزیابــی بهواســطة بررســی تعــداد دفعاتــی کــه مــدرك در رســانههاي اجتماعــی مشــاهده،

نشــانهگذاري ،ذخیــره ،بارگیــري ،الیــک ،کلیــک ،یــا اشــتراك شــده ،و تعــداد و کیفیــت نظراتــی

کــه دریافــت کــرده ،تعــداد افــرادي کــه آن مــدرك را پیگیــري میکننــد و یــا بــه افــراد دیگــر
پیشــنهاد میدهنــد ،ســنجیده میشــود (.)Holmberg 2015

مبنــای بررســی در مطالعــات آلتمتریکــس ،1مقالــه بوده و از ایــن رو ،شــاخصهای آلتمتریکس

(دگرســنجی) از جملــه شــاخصهای ســطح مقالــه 2محســوب میشــوند .شــاخصهای ســطح

مقالــه شــاخصهایی هســتند کــه عملکــرد یــک مقالــه را بــدون در نظــر گرفتــن مجلــة منتشــرکننده

و ســایر مقالههــای منتشرشــده در آن مجلــه بررســی میکننــد (بــر خــاف شــاخصهای ســطح
مجلــه 3ماننــد ضریــب تأثیــر.)Neylon & Wu 2009( )3
3. journal-level metrics

2. article-level metrics

1. altmetrics
4. impact factor
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بررســی مطالعــات و پژوهشهــای مختلــف انجامشــده در زمینــة دگرســنجهها نشــان

میدهــد کــه تصمیمگیــری در مــورد کارایــی ابزارهــای آلتمتریکــس نیازمنــد انجــام مطالعــات

پژوهشــی گســتردهتری اســت .مطالعــات همبســتگی صورتگرفتــه در ایــن حــوزه حاکــی از ایــن

اســت کــه بیــن شــاخصهای دگرســنجی و دریافــت اســتناد ،همبســتگی مثبــت وجــود دارد؛ ولــی

دریافــت شــواهد قویتــر نیازمنــد مطالعاتــی در مقیــاس وســیعتر اســت .بــا جمعبنــدی مــوارد

فــوق ،مســئلة پژوهــش حاضــر بــهشــکل مختصــر بدیــنقــرار اســت :ارزیابــی تأثیــر تولیــدات علمــی
بهویــژه بــا توجــه بــه رشــد کمیــت آنهــا ضرورتــی غیــر قابــل انــکار اســت.

تاکنــون متداولتریــن روش بــرای بررســی اثرگــذاری علمــی پژوهشــگران «تحلیــل اســتنادی»

بــوده ،امــا همــواره ایرادهایــی بــر ایــن روش و شــاخصهای مبتنــی بــر اســتناد مطــرح بــوده اســت.
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اه ّمیــت و ضــرورت مســئلة «ارزیابــی تأثیــر پژوهــش» مجبوریــم همــواره

بهدنبــال روشهــای جایگزیــن یــا مک ّمــل بــرای انجــام ایــن مهــم باشــیم .یکــی از گزینههایــی

کــه طــی ســالیان اخیــر بــرای بررســی اثرگــذاری فعالیتهــای پژوهشــی در رســانههای اجتماعــی

در دســترس قــرار گرفتــه« ،دگرســنجی» اســت .در همیــن راســتا ،ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــا
بهرهگیــری از شــاخصهای دگرســنجی (ســنجههای مبتنــی بــر شــبکههای اجتماعــی) میــزان تأثیــر
بروندادهــای پژوهشــی را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .بدینمنظــور ،در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده

از اطالعــات برخــی از مهمتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات دگرســنجی از قبیــل «آلتمتریکــس

اکســپلورر»1و «پــامآنالیتیکــس» ،2میــزان تأثیــر پژوهشــگران ایرانــی در دو حــوزة موضوعــی علــوم
اجتماعــی 3و علــوم کامپیوتــر( 4نمایهشــده در پایــگاه اســکوپوس )5در یــک بــازة زمانــی پنجســاله

( 2014ت ـا  2018میــادی) مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا ،عــاوه بــر شناســایی

اثرگذارتریــن 6پژوهشهــا در حوزههــای مختلــف علمــی بــر مبنــای شــاخصهای دگرســنجی،

میــزان حضــور مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی در رســانههای اجتماعــی و چگونگــی تأثیــر عواملــی

چــون همــکاری علمــی و دسترســی آزاد مجــات بــر امتیــاز آلتمتریکــس مقــاالت مــورد مطالعــه
مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن ،ارتبــاط بیــن فعالیــت آلتمتریــک و کیفیــت اســتنادی

مجــات پژوهشــی مــورد مطالعــهنیــزبررســی شــده اســت.
3. social sciences

2. Plum Analytics

1. Altmetrics Explorer

5. Scopus

4. computer sciences

 .6پژوهشهایــی کــه دارای بیشــترین نمــرة آلتمتریــک هســتند و بهعبارتــی از بیشــترین میــزان توجــه در رســانههای
اجتماعــی برخوردارنــد.
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 .2پرسشهای پژوهش
پرسش ک ّلی:

چگونــه میتــوان بــا بهرهگیــری از شــاخصهای آلتمتریکــس (ســنجههای مبتنــی بــر

شــبکههای اجتماعــی) میــزان تأثیــر بروندادهــای پژوهشــی را ارزیابــی کــرد؟
پرسشهای اختصاصی:

1 .1چــه میــزان از مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حوزههــای موضوعــی علــوم اجتماعــی و علــوم
کامپیوتــر نمایهشــده در «اســکوپوس» در رســانههای اجتماعــی حضــور دارنــد؟

2 .2اثرگذارتریــن مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حوزههــای علمــی مــورد مطالعــه بــر اســاس
شــاخصهای دگرســنجی کــدام مقــاالت هســتند؟

3 .3آیــا میــان همــکاری علمــی پژوهشــگران و میــزان تأثیــر تولیــدات علمــی مــورد مطالعــه بــر
اســاس شــاخصهای دگرســنجی رابطــة آمــاری معنــاداری وجــود دارد؟

4 .4آیــا میــان دسترســی آزاد مجــات مــورد بررســی و میــزان تأثیــر تولیــدات علمــی مــورد مطالعــه
بــر اســاس شــاخصهای دگرســنجی رابطــة آمــاری معنـاداری وجــود دارد؟

5 .5آیــا رابطــة آمــاری معنــاداری میــان عملکــرد آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه و کیفیــت
اســتنادی مجــات منتشــرکنندة ایــن مقــاالت وجــود دارد؟

 .3پیشینة پژوهش

مــرور ادبیــات نظــری و تخصصــی در حــوزة دگرســنجی نشــان داد کــه از ســال  2010و

ارائــة مفهــوم دگرســنجی تــا بــه امــروز ،پژوهشهــاي متعــددي در خصــوص مفاهیــم ،ویژگیهــا

و نقــاط ضعــف ،ارائهدهنــدگان خدمــات ،میــزان توجــه بــه بروندادهــاي پژوهشــی در رســانههاي

اجتماعــی و رابطــة میــان شــاخصهاي دگرســنجی و اســتنادي انجــام شــده اســت .در ادامــه ،بــه

برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة دگرســنجهها و موضــوع ایــن تحقیــق اشــاره میشــود:

«تلــوال و کوشــا» در پژوهــش خــود بــه بررســی دادههــای اســتنادی  135331ســند منتشرشــده

در «پابمــد» 1در بــازة زمانــی  2010تــا  2012پرداختــه و آنهــا را بــا یــازده مقیــاس جایگزیــن ایــن
مقــاالت مقایســه کردهانــد .ایــن مطالعــه در پــی پاس ـخدادن بــه ایــن ســؤال بــود کــه تــا چــه حــد

شــاخصهای آلتمتریکــس بــا شــمارش اســتنادها همبســتگی دارنــد؟ نتایــج ،شــواهدی قــوی ارائــه
1. PubMed
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داد کــه فقــط شــش مقیــاس از یــازده مقیــاس جایگزیــن بــا شــمارش اســتنادها همبســتگی دارنــد؛

بــا ایــن حــال ،پوشــش همــۀ مقیاسهــای جایگزیــن بهجــز «توییتــر» 1کــم (زیــر  21درصــد)
بــوده اســت .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 کســب میکننــد ،زیــرا در عمــل ،بیشــت ِر پژوهشــگران بهدنبــال

جســتوجوی جدیدتریــن مقــاالت هســتند (« .)Thelwall & Kousha 2013تلــوال» و همــکاران

میــزان بهکارگیــری پژوهشــگران برجســتة حــوزة علمســنجی از رســانههای اجتماعــی را مــورد

بررســی قــرار دادنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بهترتیــب  67/6 ،73/2و  43/7درصــد از ایــن
پژوهشــگران بــرای مقاصــد حرفـهای از رســانههای اجتماعــی «فیســبوک»« ،2لینکدایــن» 3و «توییتــر»

بهــره میبرنــد (« .)Thelwall et al. 2013کاســتاس ،زاهــدی و ووتــرز» در پژوهــش خــود بــا موضــوع
مقایســة شــاخصهای آلتمتریــک بــا اســتنادات بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه حضــور تعــداد

شــاخصهای جایگزیــن رســانههای اجتماعــی در مقــاالت بســیار پاییــن اســت ،و تنهــا حــدود  15تــا
 24درصــد مقــاالت ،فعالیتهــای آلتمتریــک را ارائــه میکننــد؛ اگرچــه حضــور ایــن شــاخصها

در مقــاالت بهتدریــج رو بــهافزایــش اســت .در مقــاالت حوزههــای علــوم انســانی ،علــوم اجتماعــی

و پزشــکی شــاخصهای جایگزیــن حضــور بیشــتری را نشــان میدهنــد کــه بیانگــر داشــتن ارزش
بالقــوة ایــن شــاخصها بــرای حوزههــای فــوق اســت .تحلیلهــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه

بیــن شــاخصهای جایگزیــن و اســتنادها رابطــة مثبــت و ضعیفــی وجــود دارد .بــه اعتقــاد ایــن
نویســندگان اگرچــه شــاخصهای مبتنــی بــر اســتناد از جملــه مقبولتریــن و مهمتریــن شــاخصها

جهــت بررســی عملکــرد و اثرگــذاری علمــی محســوب میشــوند ،امــا همــواره ایراداتــی نیــز بــه
ایــن شــاخصها وارد 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 و مقالــة اســتنادکننده منتشــر و در پایگاههــای اســتنادی نمایــه شــود تــا بتــوان اســتنادهای

دریافتــی آن اثــر را مــورد بررســی قــرار داد (.)Costas, Zahedi and Wouters 2014

«ســود و تلــوال» در مقالـهای بــه مبحــث مهــم اعتبــار شــاخصهای جایگزیــن و مقایســة آنهــا
3. LinkedIn
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بــا شــاخصهای اســتنادی پرداختنــد .آنهــا معتقدنــد کــه اگــر آلتمتریکــس بــر ایــن ادعاســت کــه

ارزیابــی مطمئنــی از پژوهشهــا ارائــه میدهــد ،بایــد خــود مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .آنهــا بــا

بحــث پیرامــون راهبردهــای ارزیابــی آلتمتریکــس بــر ضــرورت وجــود طیفــی از روشهــا کــه
بتواننــد بــر شناســایی نقــاط قــوت نســبی آلتمتریکــس تمرکــز کننــد ،تأکیــد میدارنــد (Sud and

« .)Thelwall 2014الهیکاینــن» در مطالع ـهای بــا موضــوع آلتمتریکــس در علــوم اجتماعــی و علــوم

انســانی ،بــا بهکارگیــری نرمافــزار «پالمایکــس» 1نتایــج پــروژة آلتمتریکــس کتابخانــة دانشــگاه

«هلســینکی» 2را مــورد بررســی قــرار داده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد از آنجــا که

بســیاری از موضوعــات مهــم در دو حــوزة علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی محلــی بــوده و مقــاالت

آنهــا ب ـه زبانهــای غیــر انگلیســی منتشــر میشــوند ،ابزارهــای آلتمتریکــس ایــن دو حــوزه را بــر

خــاف حوزههایــی نظیــر پزشــکی و علــوم طبیعــی ،بهخوبــی پوشــش نمیدهنــد و کتابخانههــای
دانشــگاهی بایــد در توســعه و بهکارگیــری ابزارهــای آلتمتریکــس بــا همــکاری ســایر کتابخانههــا
و محققــان شــرکت کننــد (« .)Lahikainen 2016نوردینــی و پتــرز» در پژوهشــی عملکــرد فعالیــت

آلتمتریــک  30مجلــه در حــوزة اقتصــاد و بازرگانــی را مــورد مطالعــه قــرار داده و از «مندلــی»،3

«توییتــر» و رســانههاي خبــري بهعنــوان مهمتریــن ابــزار اجتماعــی منتشــرکنندة بر وندادهــاي

پژوهشــی در مجلههــاي مــورد مطالعــه نــام میبرنــد .همچنیــن در ایــن پژوهــش رابطــة آمــاري
معنــادار میــان نمــرة آلتمتریــک و اســتناد دریافتــی مقالههــا در پایــگاه «وبآوســاینس» 4مشــاهده

شــد (« .)Nuredini & Peters 2016بونــگ و آل ابراهیــم» در مطالعـهای بــا موضــوع ظهــور معیارهــای

جایگزیــن بــرای اندازهگیــری تأثیــرات پژوهشــی ،ارتبــاط بیــن تعامــل علمــی محققــان و میــزان
اســتنادات را خاطرنشــان کــرده و تصریــح کردهانــد کــه ترویــج مقــاالت پژوهشــی از طریــق

شــبکههای اجتماعــی علمــی /توییتــر /بالگهــا نهتنهــا نمــرة آلتمتریــک را ارتقــا میدهــد ،بلکــه
افزایــش تعــداد اســتنادات مقــاالت را نیــز موجــب میشــود (.)Bong & Ale Ebrahim 2017

«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 رابطــه میــان وجــود مقالههــاي
پژوهشــگران در رســانههاي اجتماعــی و عملکــرد اســتنادي آنهــا را مــورد بررســی قــرار
4. Web of Science

3. Mendeley

2. Helsinki

1. PlumX
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دادهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه «مندلــی»« ،توییتــر»« ،فیســبوک»« ،ســایتیوالیک»

1

و «گوگلپــاس» 2از جملــه رســانههای اجتماعــی هســتند کــه جهــت بــه اشــتراکگذاری
بروندادهــای علمــی از ســوی پژوهشــگران ،بیشــتر بـهکار گرفتــه شــد ه و رابطــة معنــادار مثبتــی بیــن

بیشــتر شــاخصهای دگرســنجی و تعــداد اســتنادات دریافتــی در «وبآوســاینس» وجــود داشــته
اســت (.)1396

از جملــه مطالعاتــي كــه در زمينــة بررســي بروندادهــاي پژوهشــي يــك رشــتة خــاص علمــي

ش
بــا بهکارگیــری شــاخصهاي دگرســنجی انجــام گرفتــه ،ميتــوان بهعنــوان مثــال بــه پژوهــ 

«عرفانمنــش» اشــاره کــرد .وی میــزان حضــور اجتماعــی و فعالیــت آلتمتریــک  563مقالــة
پژوهشــگران ایرانــی علــم اطالعــات و دانششناســی نمایهشــده در پایــگاه «وبآوســاینس» را
مــورد بررســی قــرار داده و بیــان میکنــد کــه بــا وجــود رابطــة آمــاري معنــادار میــان میانگیــن

اســتنادهاي دریافتــی مقالههــا و تعــداد خواننــدگان در «مندلــی» و «ســایتیوالیک» ،تعــداد توییــت

و تعــداد پســت وبــاگ مقالههــا ،رابطــه میــان ضریــب تأثیــر مجلههــاي منتشــرکنندة ایــن مقالههــا

و فعالیــت آلتمتریــک آنهــا از لحــاظ آمــاري در ســطح معنــاداري قــرار نداشــته اســت (.)1395

بررســی مطالعــات و پژوهشهــای مختلــف انجامشــده در زمینــة دگرســنجهها در داخــل

کشــور نشــان میدهــد کــه تصمیمگیــری در مــورد کارایــی ابزارهــای آلتمتریکــس نیازمنــد انجــام

مطالعــات پژوهشــی گســتردهتری اســت .مطالعــات همبســتگی صورتگرفتــه در ایــن حــوزه حاکــی

از ایــن اســت کــه بیــن شــاخصهای دگرســنجی و دریافــت اســتناد ،همبســتگی مثبــت وجــود دارد،

ولــی دریافــت شــواهد قویتــر نیازمنــد مطالعاتــی در مقیــاس وســیعتر اســت .در همیــن راســتا،

در ایــن پژوهــش بــا کاربــرد رویکــرد ســنجشهای مبتنــی بــر شــبکههای اجتماعــی و اطالعــات

برخــی از مهمتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات آلتمتریکــس از قبیــل «آلتمتریکساکســپلورر» و
«پالمآنالیتیکــس» ،میــزان تأثیــر تولیــدات علمــی پژوهشــگران ایرانــی در دو حــوزة علــوم کامپیوتــر

و علــوم اجتماعــی در یــک بــازة زمانــی پنجســاله ( 2014تــا  )2018مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه

اســت ،همچنیــن ،عــاوه بــر شناســایی اثرگذارتریــن پژوهشهــا در حوزههــای مختلــف علمــی

بــر مبنــای شــاخصهای دگرســنجی ،میــزان حضــور مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی در رســانههای
اجتماعــی مختلــف تعییــن شــده اســت .ویژگــی دیگــر ایــن پژوهــش بررســی ارتبــاط عوامــل
مختلــف از قبیــل (همــکاری علمــی و دسترســی آزاد مجــات) بــا امتیــاز آلتمتریکــس بروندادهــای
2. Google Plus

686

1. Citeulike

ارزیابی تأثیر پژوهش با استفاده از دگرسنجی(مطالعة موردی :تولیدات علمی ایران در حوزههای علوم  | ...صدیقی

مــورد مطالعــه و نیــز بررســی ارتبــاط بیــن فعالیــت آلتمتریــک و کیفیــت اســتنادی مجــات پژوهشــی

مــورد مطالعــه اســت.
 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر يــك مطالعــة كاربردي اســت که بـه روش اســنادی (کتابخانهای) و با اســتفاده

از شــاخصهاي دگرســنجی و علمســنجي انجــام شــده اســت .جامعــة پژوهــش شــامل مقالههــاي

منتشرشــدة پژوهشــگران ایرانــی در حوزههــای موضوعــی علــوم کامپیوتــر و علــوم اجتماعــی اســت

کــه در بــازة زمانــی  2014تــا  2018در پایــگاه اســتنادي «اســکوپوس» نمایــهشــدهاند و بهدلیــل دارا

بــودن شناســاگر شــیء دیجیتــال 1امــکان رصــد فعالیــت آلتمتریــک آنهــا وجــود دارد .انتخــاب دو

حــوزة موضوعــی فــوق بــرای بحــث ســنجش تأثیــر بــا رویکــرد آلتمتریکــس بدیــندلیــل اســت کــه
بهطــور کلــی ،پژوهشــگران در رشــتههایی ماننــد علــوم کامپیوتــر کــه ماهیتــی نزدیکتــر بــه وب

و ســایر رســانههاي نویــن ارتباطــی دارنــد و نیــز علــوم اجتماعــی کــه از ارتباطــات گســتردهتري

بــا جامعــه برخوردارنــد ،بــه میــزان بیشــتری از رســانههاي اجتماعــی جهــت برقــراري تعامــات
پژوهشــی بهــره میبرنــد ( .)Rowlands et al. 2011در گام ا ّول ایــن پژوهــش ،بهمنظــور اســتخراج

دادههــا از پایــگاه «اســکوپوس» ،پــس از جس ـتوجوی نــام کشــور ایــران و محدودســازی نتایــج
بــر اســاس ســال انتشــار و ســپس ،محدودنمــودن نتایــجبــه دو حــوزة علــوم کامپیوتــر و علــوم
اجتماعــی ،اطالعــات كتابشــناختي ايــن مــدارك از پايــگاه «اســكوپوس» اســتخراج و در قالــب يــك

فايــل صفحهگســترده 2ذخيرهســازي شــد .بــرای بررســي حضــور و ميــزان انتشــار بروندادهــاي

پژوهشــي در رســانههاي اجتماعــي و نیــز ســنجش میــزان تأثیــر آنهــا از ســنجههای مبتنــی بــر

شــبکههای اجتماعــی و اطالعــات برخــی از مهمتریــن ارائهدهنــدگان خدمــات آلتمتریکــس از

قبیــل «آلتمتریــکاکســپلورر» و «پالمآنالیتیکــس» اســتفاده شــد .برخــی از مهمتریــن ایــن ســنجهها
عبارتانــد از :تعــداد دفعاتــی کــه یــک مــدرک در رســانههای اجتماعــی مشــاهده ،نشــانهگذاری،

ذخیــره ،الیــک ،کلیــک ،اشــتراک یــا استنادشــده ،تعــداد و کیفیــت نظراتــی کــه دریافــت کــرده

و یــا تعــداد افــرادی کــه آن مــدرک را پیگیــری میکننــد .جهــت بازيابــي دادههــاي مربــوط بــه
عملكــرد آلتمتريــك بروندادهــای مــورد بررســی ،شناســاگر شــيء ديجيتــال ايــن بروندادهــا پــس
از ذخيرهســازي از «اســكوپوس» ،بهعنــوان ورودي بــه پايــگاه «آلتمتريــكاكســپلورر» وارد شــد.
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)1. Digital Object Identifier (DOI

687

بهار  | 1400دورة  | 36شمارة 3

ایــن کار بــا اســتفاده از ابــزار «بوکمارکلــتآلتمتریــک» 1کــه بهرایــگان قابــل دریافــت اســت و

بهصــورت یــک «بوکمــارک» 2در مرورگرهــای وب ذخیــره و اطالعــات آلتمتریکــس را ارائــه

میدهــد ،انجــام شــد .در گام د ّوم پژوهــش ،بــا جمعبنــدی و تجزیــه و تحلیــل دادههــا و بـ ه کمــک

روشهــای آمــاری توصیفــی همچــون جــداول درصــد فراوانــی و نمودارهــای توزیــع فراوانــی بــه

پرســشهای پژوهــش پاســخ مناســب داده شــد .در ایــن مرحلــه از پژوهــش و بهمنظــور تعییــن

کیفیــت اســتنادی مجــات ،ابتــدا فهرســتی از مجــات منتشــرکنندة مقــاالت مــورد مطالعــه در دو

حــوزة موضوعــی علــوم اجتماعــی و علــوم کامپیوتــر نمایهشــده در پایــگاه «اســکوپوس» تهیــه و در
قالــب خروجــی «اکســل» ذخیــره شــد .بــرای مطالعــة کیفیــت مجــات منتشــرکنندة مقــاالت مــورد

مطالعــه از دو شــاخص اســتنادي «اسجــیآر» 3و شــاخص چــارک 4اســتفاده شــد .از آنجــا کــه
مقادیــر دو شــاخص فــوق بــرای مجــات نمایهشــده در «اســکوپوس» از وبســایت «ســایمگو»

5

قابــل دریافــت اســت ،بــا مراجعــه بــه ایــن وبســایت مقادیــر هــر یــک از شــاخصهای اشارهشــده
بــرای مجــات مــورد بررســی اســتخراج و ذخیــره شــد .در نهایــت ،بهمنظــور بررســی ارتبــاط عوامــل
مختلــف از قبیــل همــکاری علمــی و دسترســی آزاد مجــات ،بــا امتیــاز آلتمتریکــس بروندادهــای

مــورد مطالعــه و نیــز ارتبــاط بیــن فعالیــت آلتمتریــک و کیفیــت اســتنادی مجــات پژوهشــی از
آزمونهــای همبســتگی مناســب بهــره گرفتــه شــده اســت.

 .5گردآوری دادهها

استخراج و گردآوری دادههای این پژوهش در چند گام بهشرح زیر انجام شد:
 .1-5استخراج مقاالت دو حوزة علوم اجتماعی و علوم کامپیوتر از پایگاه «اسکوپوس»

بــرای بازیابــی مقالههــاي منتشرشــدة پژوهشــگران ایرانــی در دو حــوزة موضوعــی علــوم

ی و علــوم کامپیوتــر کــه در بــازة زمانــی  2014تــا  2018در پایــگاه اســتنادي «اســکوپوس»
اجتماعـ 
نمایــهشــدهاند ،ابتــدا جســتوجو در ایــن پایــگاه بــر پایــة نــام کشــور ایــران و بــر اســاس ســال
انتشــار انجــام شــد .ســپس ،در فهرســت بازیابیشــده ،کار جسـتوجو بـ ه تفکیــک بــرای هــر یــک
از دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه انجــام شــد .در نهایــت ،اطالعــات كتابشــناختي مقــاالت

بازیابیشــده از پايــگاه فــوق اســتخراج و در قالــب يــك فايــل صفحهگســترده ذخيرهســازي شــد.
)3. Scimago Journal Ranking (SJR
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2. Bookmark

1. Bookmarklet Altmetric

5. www.scimagojr.com

)4. quartile (Q
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پرســشهای جســتوجو بــرای دو حــوزة موضوعــی علــوم اجتماعــی و علــوم کامپیوتــر

بهترتیــب عبــارت اســت از:

< AFFILCOUNTRY (iran) ANDDOCTYPE (ar) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR
))”2019 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,”SOCI
< AFFILCOUNTRY (iran)ANDDOCTYPE (ar) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR
))”2019 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,”COMP

 .2-5جســتوجوی مقــاالت گردآوریشــده در رســانههای اجتماعــی بــا اســتفاده از ابــزار
«بوکمارکلــت آلتمتریــک»

پــس از جسـتوجو ،اســتخراج ،و گــردآوری اطالعــات مقــاالت دو حــوزة موضوعــی فــوق

و بهمنظــور تعییــن میــزان حضــور مقــاالت بازیابیشــده در رســانههای اجتماعــی ،هــر یــک از

مقــاالت بهتفکیــک بهصــورت دســتی بــا اســتفاده از «بوکمارکلــت آلتمتریــک» مــورد جسـتوجو

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 .مبنــاي كار پايــگاه «آلتمتريــك اكســپلورر» بــه ايــن صــورت اســت كــه بــراي هرگونــه بحــث
(در وبالگهــا ،اخبــار ،اســناد سياســتگذاري ،ســايتهاي پرســش و پاســخ و همترازخوانــي

پــس از انتشــار) ،اشــاره(در فيســبوك ،گوگلپــاس ،ويكيپديــا ،1پينترســت ،2رديــت ،3توييتــر و

لينكدايــن) ،مطالعــه و نشــانگذاري( 4در ســايتيواليك و مندلــي) و ويدئــو (در يوتيــوب )5يــك

مــدرك علمــي امتيازهــاي متفاوتــي در نظــر ميگيــرد .بهعنــوان مثــال ،بيشــترين امتيــاز بــه اخبــار

(بــا وزن معــادل  )8و كمتريــن امتيــاز بــه «لينكدايــن»« ،رديــت»« ،پينترســت» و «فيســبوک» (بــا وزن

معــادل  )0/25تعلــق دارد .از مجمــوع ايــن امتيــازات ،نمــرة آلتمتريــك كــه نشــاندهندة ميــزان
اشــتراك و اســتفاده از آن مــدرك در رســانههاي اجتماعــي اســت ،بــه هــر مــدرك اختصــاص داده

ميشــود .بــه بيــان ديگــر ،نمــرة آلتمتريــك نشــاندهندة كميــت توجهــي اســت كــه يــك مــدرك

در رســانههاي اجتماعــي دريافــت كــرده اســت ( .)Bornman 2014بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار الزم
اســت در صفحــة اصلــی مقالــه کــه شــامل اطالعــات کتابشــناختی و چکیــدة مقالــه اســتDOI ،

مقالــه را در حالــت انتخــاب قــرار داده و بــر روی بوکمــارک ذخیرهشــده بــر روی مرورگــر وب

کلیــک کنیــم.

3. Reddit

2. Pinterest

1. Wikipedia

5. Youtube

4. Bookmarking
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 .3-5جســتوجوی مقــاالت بازیابیشــده در رســانههای اجتماعــی بــا اســتفاده ا ز ابــزار «پــام
آنالیتیکــس»

پس از گردآوری اطالعات مقاالت با بهکارگیری دادههای «مؤسسة آلتمتریکس» ،در این مرحله

دادههای مربوط به حضور مقاالت در رسانههای اجتماعی برای هر یک از مقاالت بازیابیشده به

کمک ابزار «پالمایکسمتریکس» 1که از طریق پایگاه «اسکوپوس» نیز قابل دسترسی است ،استخراج

و گردآوری شد .برای بهکارگیری این ابزار الزم است در صفحة اصلی مقاله در پایگاه «اسکوپوس» که

شامل اطالعات کتابشناختی و چکیدة مقاله است ،بر روی گزینة «پالمایکسمتریکس» کلیک کنیم.
همانگونه که در تصویر  1مالحظه میشود« ،پالم» 2سنجههاي جايگزين را در پنج دسته قرار میدهد

(.)Buschman and Michalek 2013; Tammaro 2014; Das & Mishra 2014
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5

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .2اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار »ﭘﻼمآﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺲ«

ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪﻛﻨﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .1ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي »ﭘﻼماﻳﻜﺲ« ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﭘﺎﻳﮕﺎه »اﺳﻜﻮﭘﻮس«

5

ارزیابی تأثیر پژوهش با استفاده از دگرسنجی(مطالعة موردی :تولیدات علمی ایران در حوزههای علوم  | ...صدیقی

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .2اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار »ﭘﻼمآﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺲ«

تصویر  .2اطالعات ارائهشدة مرتبط با مقاالت با استفاده از ابزار «پالمآنالیتیکس»

هــدف از اســتفاده از ابزارهــای مختلــف ارائهکننــدة خدمــات آلتمتریکــس ،مقایســة پوشــش و

ـتخراجﻫﺎي ﻳا ﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
وجو ،ﺗﻮاساـﻧﻤﻨﺪي
ﭘﻮﺷﺶ و
ﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜاسـﺲ،ـت.ﻣﻘﺎﻳکارﺴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت آ
ﻣﺨﺘﻠﻒارائـاـةراشﺋﻪــاخﻛﻨﻨﺪة
ـای ایازـ اﺑـنﺰارﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺪف از
جس ـت
جایگزیــن
صهای
يــا در
ابزاره
توانمندیهـ
و گــردآوری دادههــای مقــاالت دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه از پایگاههــای «اســکوپوس»،
انجــام ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎ
مــدت دوﻣﻮﺿﻮﻋمــاهﻲ ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎﻻت دوبــه ﺣﻮزة
شــهریورادهوﻫﺎي
ﮔﺮدآوري د
اﺳﺘﺨﺮ
«آلتمتریکــس» وﻛﺎر«پالمﺟﺴﺖوﺟﻮ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺖ.
مهــر 1397
دراجماهوهــای
آنالیتیکــس»
گرفتــه اســت.
»آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ« و »ﭘﻼمآﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺲ« در ﻣﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  1397ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .6یافتهها

 .6ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

بهمنظــور پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش ،نتايــج حاصــل از تجزيــه و تحليــل مجموعــة

دادههــاي بازيابيشــده در هــر یــک از دو حــوزة موضوعــی علــوم اجتماعــی و علــوم کامپیوتــر

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮقـﻳﻲـرارﺑﻪگرفﺳـﺆـت.اﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دادهﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه در
ﻣﻨﻈﻮر بررســی
ﺑﻪمــورد
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 .1-6میــزان حضــور مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حوزههــای موضوعــی علــوم اجتماعــی و علــوم

کامپیوتــر نمایهشــده در «اســکوپوس» در رســانههای اجتماعــی

در حــوزة علــوم اجتماعــی از مجمــوع  3853مقالــة بازیابیشــده از پایــگاه اطالعاتــی
نشــانگر و ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴ
درصــد)ﻋﻠﻮمدارایاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
 .1-6ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي
«اســکوپوس» بــرای بــازة زمانــی  2018-2014تعــداد  2941مقالــه (76

»اﺳﻜﻮﭘﻮس« در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

شــیء دیجیتــال و  712مقالــه ( 2 4درصــد) فاقــد آن هســتند و از ایــنرو ،امــکان رصــد فعالیــت

آلتمتریــک آنهــا وجــود نــدارد .در ایــن میــان تعــداد مقالههــای دارای نمــرة آلتمتریــک 450

در ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﺠﻤﻮع  3853ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ »اﺳﻜﻮﭘﻮس« ﺑﺮاي ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﻲ 4
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مقالــه ( 12درصــد) اســت کــه ایــن مقــاالت تــا زمــان جسـتوجوی اطالعــات حداقــل یکبــار در

رســانههای اجتماعــی بــهاشــتراک گذاشــته شــدهاند .تعــداد  3402مقالــة نمایهشــده ( 88درصــد)

در ایــن حــوزه نمــرة آلتمتریــک ندارنــد .در ایــن میــان بیشــترین درصــد حضــور مقالههــای

منتشرشــده در رســانههای اجتماعــی بهترتیــب بــ ه ســالهای  15/4( 2017درصــد)14/7( 2018 ،
درصــد) 10/5( 2016 ،درصــد)10/2( 2014 ،درصــد) و  8/6( 2015درصــد) تعلــق دارد (جــدول .)1
جدول  .1میزان حضور مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزة علوم اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر حسب سال
انتشار (با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی اسکوپوس)
حوزة  علوم اجتماعی
موضوعی
تعداد مقاالت

تعداد مقاالت
دارای استناد

تعداد
استنادات

مقاالت دارای
شاخصهای
آلتمتریکس

درصد مقاالت
دارای شاخص
آلتمتریکس

مقاالت فاقد
شاخصهای
آلتمتریکس

2014

797

436

2089

81

10/28

715

2015

776

345

1320

67

8/63

278

2016

949

366

1217

100

10/53

849

2017

844

235

563

130

15/40

740

2018

487

61

82

72

14/78

383

مجموع

3853

1443

5271

450

-

2965
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همچنیــن ،در حــوزة علــوم کامپیوتــر از مجمــوع  4929مقالــة استخراجشــده از پایــگاه فــوق،

تعــداد  4719مقالــه ( 95/7درصــد) دارای نشــانگر شــیء دیجیتــال و  210مقالــه ( 4/3درصــد) فاقــد
آن هســتند و بدینترتیــب ،از آنجــا کــه امــکان پیگیــري فعالیــت آلتمتریــک آنهــا وجــود نــدارد،

ایــن مــدارك از مطالعــة حاضــر کنــار گذاشــته شــدند .تعــداد مقالههــای دارای نمــرة آلتمتریــک کــه

تــا زمــان جس ـتوجوی اطالعــات حداقــل یکبــار در رســانههای اجتماعــی بــهاشــتراک گذاشــته

شــدهاند205 ،مقالــه ( 4/1درصــد) اســت .تعــداد  4729مقالــة نمایهشــده ( 95/9درصــد) در ایــن

حــوزه نمــرة آلتمتریــک ندارنــد .در ایــن میــان ،بیشــترین درصــد حضــور مقالههــای منتشرشــده در

رســانههای اجتماعــی بهترتیــب ،ب ـه ســالهای  5/04( 2015درصــد) 4/38( 2018 ،درصــد)2016 ،
( 3/82درصــد) 3/78( 2014 ،درصــد) و  3/71( 2017درصــد) تعلــق دارد (جــدول .)2
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جدول  .2میزان حضور مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزة علوم کامپیوتر در رسانههای اجتماعی بر حسب سال
انتشار (با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی اسکوپوس)
حوزة  علوم کامپیوتر
موضوعی
تعداد مقاالت

تعداد مقاالت
دارای استناد

تعداد
استنادات

مقاالت دارای
شاخصهای
آلتمتریکس

درصد مقاالت
دارای شاخص
آلتمتریکس

مقاالت فاقد
شاخصهای
آلتمتریکس

2014

873

767

9587

33

78/3

2016

810

661

4066

31

82/3

734
694
630
663
423

سال انتشار

832

2015
2017
2018

مجموع

736

1022

701

4929

3349

1392

484

7032

42

2700

04/5

38

1200

24585

71/3
38/4

61

-

205

3144

يافتههــاي پژوهــش نشــان ميدهــد كــه بهطــور كلّــي ،در بیــن رســانههای اجتماعــي اصلــی
تحــت پوشــش پايــگاه «آلتمتريكاكســپلورر» (مندلــی ،توییتــر ،و فیســبوک)« ،مندلــي» بيشــترين
ســهم را در بــهاشتراكگذاشــتن مقــاالت مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش در بازههــای زمانــی
مــورد بررســی داشــته اســت .در حــوزة علــوم اجتماعــی از مجمــوع  450مقالــة دارای شــاخصهای
آلتمتریــک 425 ،مقالــه ( 94درصــد) ،داراي حداقــل يــك خواننــده در «مندلــي» بودهانــد .پــس از
آن ،بهترتیــب« ،توییتــر» بـا  402مقالــه ( 89درصــد) ،و «فیســبوک» بــا  76مقالــه ( 17درصــد) ،ســایر
ابزارهــای اجتماعــی بیشــترین اشــتراک در حــوزة علــوم اجتماعــی بودهانــد (جــدول .)3
جدول  .3سهم رسانههاي اجتماعي مختلف در اشتراك مقاالت حوزة علوم اجتماعی بهتفکیک سال انتشار (با
استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
حوزة  علوم اجتماعی
موضوعی

مقاالت دارای
شاخصهای
آلتمتریکس

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «مندلی»

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «توییتر»

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «فیسبوک»

2014

797

81

77

69

2016

949

100

97

94

72

62

17
11
11
25
12
76
17

سال انتشار

2015
2017
2018

مجموع
درصد

تعداد مقاالت

776
844
487

3853
-

67

130
450
12

66

61

123

119

425

402

94

59

89
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در حــوزة علــوم کامپیوتــر از مجمــوع  205مقالــة دارای شــاخص آلتمتریــک 193 ،مقالــه (94

درصــد) ،داراي حداقــل يــك خواننــده در «مندلــي» بــوده اســت و پــس از آن «توییتــر» بــا  169مقالــه

( 82درصــد) ،و «فیســبوک» بــا  20مقالــه (10درصــد) ،رســانههای اجتماعــی بعــدی در اشــتراک
مقــاالت حــوزة علــوم کامپیوتــر هســتند (جــدول .)4

جدول .4سهم رسانههاي اجتماعي مختلف در اشتراك مقاالت حوزة علوم کامپیوتر بهتفکیک سال انتشار
(با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی آلتمتریک)
حوزة  علوم کامپیوتر
موضوعی

مقاالت دارای
شاخصهای
آلتمتریکس

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «مندلی»

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «توییتر»

تعداد مقاالت
دارای خواننده
در «فیسبوک»

2014

873

33

30

19

6

2015

832

42

39

32

9

2016

810

31

29

27

3

2017

1022

38

36

33

1

2018

1392

61

59

58

1

مجموع

4929

205

193

169

20

درصد

-

4

94

82

10

سال انتشار

تعداد مقاالت

نتایــج اطالعــات استخراجشــده بــا اســتفاده از ابــزار «پالمآنالیتیکــس» نشــان میدهــد کــه

در حــوزة علــوم اجتماعــی از مجمــوع  450مقالــة دارای نمــرة آلتمتریکــس تعــداد  409مقالــه (90

درصــد) ،حداقــل یکبــار خوانــده شــده ،چکیــدة  338مقالــه ( 75درصــد) و تماممتــن  75مقالــه
( 16درصــد) مــورد مشــاهده قــرار گرفتــه ،بــه تعــداد  361مقالــه ( 80درصــد) ،حداقــل یکبــار

در نمایههــای اســتنادی ،اســتناد شــده اســت .وضعیــت ســایر ســنجههای آلتمتریکــس بــرای
ِ
ترتیــب فراوانــی عبارتانــد از :لینکهــا ،توییتهــا ،ذخیرهشــدهها،
مقــاالت ایــن حــوزه به

بــهاشــتراکگذاریها ،اشــارات وبــاگ ،بارگیریهــا ،اشــارات خبــری ،مراجــع ،کلیکهــا،

کامنتهــا (شــکل .)1
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شکل  .1سهم رسانههای اجتماعی و سنجههای آلتمتریکس در اشتراک مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزة علوم
اجتماعی بهتفکیک سال انتشار (با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی پالمآنالیتیکس)

ﺷﻜﻞ  .1ﺳﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ در اﺷﺘﺮاك ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻼمآﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺲ(

 178ﻳﻚﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
تعــدادﺣﺪاﻗﻞ
آلتمتریکــس،درﺻﺪ(،
نمــرة 178ﻣﻘﺎﻟﻪ )86
دارایﺗﻌﺪاد
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ،
مجمــوعي ﻧﻤﺮ
205از ﻣﻘﺎﻟﺔ دارا
علــوماز ﻣﺠﻤﻮع
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
در ﻋﻠﻮم
در ﺣﻮزة
205ةمقالــة
کامپیوتــر
حــوزة
ﻋﻠﻮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﻘﺎﻻت
اﺷﺘﺮاك
ﻣﻮردﻳﻜﺲ
آﻟﺘﻤﺘﺮ
15ﻫﺎي
ﺳﻨﺠﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻬﻢ56رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻜﻞ .1
ﺣﻮز،ةﺣﺪاﻗ
ﺮاﻧﻲدرﺻﺪ(
ﻣﻘﺎﻟﻪ ا)ﻳ71
ﺗﻌﺪاد 146
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
در ﻗﺮار
ﻣﺸﺎﻫﺪه
درﺻﺪ(
 31وﻣﻘﺎﻟﻪ )
درﺻﺪ(،يﺗﻤﺎمﻣﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ )
ﭼﻜﻴﺪة 13
مقالــه ( 86درصــد) ،حداقــل یکبــار خوانــده شــده ،چکیــدة  13مقالــه ( 56درصــد) ،تماممتــن
ﻜﺲ(ﺗﺮﺗﻴﺐِ ﻓﺮاواﻧ
ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﭘﻼمﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ا
ﻜﺲ ﺑﺮاي
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي
وﺿﻌﻴ)ﺑﺎﺖ ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﺎلاﺳﺖ.
اﺳﺘﻨﺎﻴدﻚﺷﺪه
اﺳﺘﻨﺎد
ﻳﻚﺑﺎر در ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎي
آﻧﺎﻟﻴﺘﻴ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻳﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺘﺸﺎر
ﻲيﺑﻪﺗﻔﻜ
اﺟﺘﻤﺎﻋ
ـل
ـ
حداق
ـد)،
ـ
درص
(71
ـه
ـ
مقال
146
ـداد
ـ
تع
ـه
ـ
ب
و
ـه
ـ
گرفت
ـرار
ـ
ق
ـاهده
ـ
مش
ـورد
ـ
م
ـد)
ـ
(15درص
31
اﺷﺎرات ،ﺧﺒﺮي
وﺑﻼگ ،ﻛﻠ
ﻣﺮاﺟﻊ،
ﮔﺬاريﻫﺎ،
ﺷﺪهﻫﺎ،
ﻨﻚﻫﺎ ،ذﺧ
ﻫﺎ ،ﻟﻴ
ﺗﻮﻳﻴﺖ
ﻧﺪـهاز:
ﻋﺒﺎرت
)ﺷﻜﻞﺑﺎر.(2ﺧﻮاﻧﺪه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
ﻫﺎ ،درﺻﺪ(
ﻚ86
ﻣﻘﺎﻟﻪﻴ )
اﺷﺎرات 178
ﻜﺲ ،ﺗﻌﺪاد
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳ
اﺷﺘﺮاكﻧﻤﺮة
ﻣﻘﺎﻟﺔﺑﻪ داراي
ﻣﺠﻤﻮعﻴﺮه205
ﻮﺗﺮ از
ﻛﺎﻣﭙﻴ
ﻋﻠﻮم
مقالـة
ﺣﻮاز
در

ـس بـ
آلتمتریکـ
ﻗﺮارهای
ﻣﺸﺎﻫﺪهــنجه
ﻣﻮردســایر س
وضعیــت
ـتناد31شــده
ﺗﻤﺎماسـ
ـتنادی
ـای اسـ
کبﺪـةـار13در نمای
ـرایﻣﻘﺎﻟﻪ ) 71درﺻﺪ(،
146
ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ـت.درﺻﺪ(
ﻣﻘﺎﻟﻪاس)ـ15
ﻣﺘﻦ
درﺻﺪ(،
ﻣﻘﺎﻟﻪه)هـ56
یﭼﻜﻴ
بــهﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐِ
ﻣﻘﺎﻻت اﻳ
ذخیرﺑﺮاهي
هــا،ﻜﺲ
آﻟﺘﻤﺘﺮﻳ
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ
انــدﺖاز:ﺳﺎﻳﺮ
وﺿﻌﻴ
فراوانــیاﺳﺖ.
اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه
ایــنﻪﻫﺎي
در ﻧﻤﺎﻳ
ﻳﻚﺑﺎر
اﺳﺘﻨﺎدي ِ
شــدهها،
هــا،يلینک
توییت
عبارت
ترتیــب
حــوزه به
مقــاالت
 .)2اﺷﺎرات ﺧﺒﺮي )ﺷﻜﻞ .(2
ﻚﻫﺎ،
وﺑﻼگ ،ﻛﻠﻴ
اﺷﺎرات
هــا ،ﻣﺮاﺟﻊ،
کيﻫﺎ،
کلیﮔﺬار
اﺷﺘﺮاك
ﺷﺪهﻫﺎ ،ﺑﻪ
مراجــع،ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎ ،ﻟﻴﻨﻚﻫﺎ،
کاز :ﺗﻮ
اشــترااﻧﺪ
ﻋﺒﺎرت
(شــکل
خبــری
اشــارات
وبــاگ،
اشــارات
ﺖها،
گذارﻳﻴی

ﺷﻜﻞ  .2ﺳﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ در اﺷﺘﺮاك ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزة ﻋﻠﻮ
ﺷﻜﻞ  .2ﺳﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي آﻟﺘﻤﺘﺮﻳﻜﺲ در اﺷﺘﺮاك ﻣﻘﺎﻻت
شکل  .2سهم رسانههای اجتماعی و سنجههای آلتمتریکس در اشتراک مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزة علوم
کامپیوتر بهتفکیک سال انتشار (با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعاتی پالمآنالیتیکس)

 .2-6شناســایی اثرگذارتریــن مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حوزههــای علمــی مــورد مطالعــه بــر
اســاس شــاخصهای دگرســنجی (بــا اســتفاده از اطالعــات پایــگاه اطالعاتــی آلتمتریــک)

در پاســخ بــه پرســش دوم پژوهــش ،نمــرات آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه از پایــگاه
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اطالعاتــی آلتمتریــک اســتخراج گردیــد .نتایــج حاصــل از مطالعــة وضعیــت نمــرات آلتمتریــک

مقــاالت بــرای هــر یــک از دو حــوزة علمــی مــورد مطالعــه در جــدول  ،5خالصــه شــده اســت.
جدول  .5وضعیت نمرات آلتمتریکس مقاالت دو حوزة مورد بررسی بهتفکیک سال انتشار
حوزة  علوم اجتماعی
موضوعی

علوم کامپیوتر

سال انتشار

بیشینة نمره
آلتمتریکس

کمینة نمره
آلتمتریکس

میانگین نمرات
آلتمتریکس

بیشینة نمره
آلتمتریکس

کمینة نمره
آلتمتریکس

میانگین نمرات
آلتمتریکس

2014

79

1

3/37

3

1

1/54

2015

52

1

3/47

9

1

2/07

2015

25

1

2/6

5

1

1/74

2017

196

1

3/8

1017

1

28/44

2018

18

1

3/26

18

1

2/08

جــدول  ،6مشــخصات کتابشــناختی نمونههایــی از تأثیرگذارتریــن پژوهشــگران ایرانــی

حــوزة علــوم اجتماعــی(دارای بیشــترین نمــرة آلتمتریــک) نمایهشــده در «اســکوپوس» در بــازة

زمانــی  2014-2018را نشــان میدهــد.
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 ده مقالة تأثیرگذار پژوهشگران ایرانی حوزة علوم اجتماعی نمایهشده در «اسکوپوس» بر اساس.6 جدول
بیشترین نمرة آلتمتریک
نمره
آلتمتریک

سال
انتشار

196 2017
79 2014

عنوان مجله

نویسندگان

ردیف عنوان مقاله

Journal of Cross-

Sorokowska, A.,

Preferred Interpersonal

Cultural Psychology

Sorokowski, P., Hilpert,

Distances: A Global

P.,& others

Comparison

Cyberpsychology,

Young, S.D., Shakiba, A.,

The influence of social

Behavior, and Social Kwok, J., Montazeri, M.S.,

networking technologies on

Networking

1
2

female religious veil-wearing
behavior in iran

52 2015

Scientometrics

Jamali, H.R., Nabavi, M.,

Open access and sources
of full-text articles in Google

3

Scholar in different subject
fields

25 2016

Scientometrics

23 2015

IEEE Transactions on

18 2018

American Journal of

17 2015

Scientometrics

Akhavan, P., Ebrahim,

Major trends in knowledge

N.A., Fetrati, M.A.,

management research: a

Pezeshkan, A.,

bibliometric study

Beigi, S., Gohari, A.,

Monotone Measures for Non-

Information Theory

Local Correlations
Esfijani, A.,

Distance Education

Measuring Quality in Online
Education: A Meta-synthesis

Maghami, M.R., Asl,

Qualitative and quantitative

S.N., Rezadad, M.E., Ale

analysis of solar hydrogen

Ebrahim, N., Gomes, C.,

generation literature from 2001

4
5
6
7

to 2014

16 2018

College and Research Sotudeh, H., Ghasempour,
Libraries

Z.,

The world’s approach toward
publishing in springer and

8

elsevier’s APC-funded open
access journals

12 2018

Case Studies on

Ermagun, A., Samimi, A.,

Transport Policy

Potential cost savings of
promoting active travel to

9

school

11 2015

Demographic

McDonald, P., Hosseini-

An assessment of recent

Research

Chavoshi, M., Abbasi-

Iranian fertility trends using

Shavazi, M.J., Rashidian,

parity progression ratios

10

A.,

 نیــز مشــخصات کتابشــناختی تأثیرگذارتریــن پژوهشــگران ایرانــی حــوزة علــوم7 جــدول

-2018 کامپیوتــر (دارای بیشــترین نمــرة آلتمتریــک) نمایهشــده در «اســکوپوس» در بــازة زمانــی

. را نشــان میدهــد2014
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بر اساس بیشترین نمرة آلتمتریک
نمره
آلتمتریک

سال
انتشار

عنوان مجله

1017

2017

International Journal of
Information Security

نویسندگان

ردیف عنوان مقاله

Mehrnezhad M., PiSHi: click the images and
Ghaemi Bafghi A.,

I tell if you are a human

1

Harati A., Toreini E

18

2018

American Journal of

9

2015

Digital Signal Processing: A

Abolghasemi V., Shen

Subsampled terahertz data

Review Journal

H., Shen Y., Gan L.

reconstruction based on

Esfijani, A.

Distance Education

Measuring Quality in
Online Education: A Meta-

2

synthesis

3

spatio-temporal dictionary
learning

9

2015

IEEE Transactions on

Salehi M., Sharma R.,

Spreading Processes in

Network Science and

Marzolla M.

Multilayer Networks

8

2015

Marketing Intelligence and

Mohammadi H.,

A study of mobile banking

8

2017

4

Engineering
Planning

usage in Iran

IEEE Transactions on Shehnepoor S., Salehi NetSpam: A Network-Based
Information Forensics and

M., Farahbakhsh R., Spam Detection Framework

Security

Crespi N., for Reviews in Online Social

5
6

Media

7

6

2018

2018

Journal of Ambient

Azmoodeh A.,

Detecting crypto-

Intelligence and

Dehghantanha A.,

ransomware in IoT

Humanized Computing

Conti M., Choo K.-

networks based on energy

K.R.,

consumption footprint

Journal of Computer

Pajouh H.H.,

Intelligent OS X malware

Virology and Hacking

Dehghantanha A.,

threat detection with code

Techniques

Khayami R., Choo

inspection

7

8

K.-K.R.,

6

2018

Scientometrics Sotudeh H., Estakhr Z.,

Sustainability of open
access citation advantage:

9

the case of Elsevier’s
author-pays hybrid open
access journals

5

2018

IEEE Transactions on

Salkhordeh, R.,

ReCA: An Efficient

Parallel and Distributed

Ebrahimi, S., Asadi, H.

Reconfigurable Cache

Systems

10

Architecture for Storage
Systems with Online
Workload Characterization
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ارزیابی تأثیر پژوهش با استفاده از دگرسنجی(مطالعة موردی :تولیدات علمی ایران در حوزههای علوم  | ...صدیقی

 .3-6تعییــن وجــود رابطــة آمــاری معن ـادار میــان همــکاری علمــی پژوهشــگران و میــزان تأثیــر
تولیــدات علمــی مــورد مطالعــه بــر اســاس شــاخصهای دگرســنجی

در پاســخ بــه پرســش ســوم پژوهــش ،دادههــاي مربــوط بــه میــزان تأثیــر مقــاالت (نمــرة

آلتمتریــک) و تعــداد نویســندگان هــر یــک از مقــاالت مــورد مطالعــه بــه نرمافــزار «اسپـیاساس»
نســخة  19انتقــال داده شــد و آزمــون همبســتگی رتبــهاي «اســپیرمن» بهتفکیــک بــرای مقــاالت

هــر دوحــوزة موضوعــی انجــام شــد .در حــوزة علــوم اجتماعــی رابطــة آمــاری معنــادار مثبــت

و ضعیفــی بیــن تعــداد نویســندگان هــر یــک از مقــاالت مــورد مطالعــه و نمــرة آلتمتریــک ایــن

مقــاالت مشــاهده شــد ( p=0/003و  .)r=0/047در حــوزة علــوم کامپیوتــر نیــز رابطــة آمــاری معنــادار

مثبــت و ضعیفــی بیــن تعــداد نویســندگان هــر یــک از مقــاالت مــورد مطالعــه و نمــرة آلتمتریــک

ایــن مقــاالت مالحظــه شــد ( p=0/000و  .)r=0/057یافتههــای فــوق بیانگــر آن اســت کــه بــا توجــه

بــه پایینبــودن میــزان ضریــب همبســتگی دو متغیــر ،میــان همــکاری علمــی نویســندگان مقــاالت

در دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه و میــزان تأثیــر تولیــدات علمــی مــورد مطالعــه بــر اســاس

شــاخصهای دگرســنجی رابطــة چندانــی وجــود نــدارد.

 .4-6تعییــن وجــود رابطــة آمــاری معنـادار میــان دسترســی آزاد مجــات مــورد بررســی و میــزان
تأثیــر تولیــدات علمــی مــورد مطالعــه بــر اســاس شــاخصهای دگرســنجی

بهمنظــور پاســخگویی بــه پرســش چهــارم پژوهــش ،ابتــدا بــا اســتفاده از اطالعــات پایــگاه

«اســکوپوس» ،مجــات دسترســی آزاد و غیــر آزاد دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه شناســایی

شــدند .بــرای بررســی رابطــة میــان دسترســی آزاد مجــات مــورد بررســی و میــزان تأثیــر تولیــدات
علمــی در دو حــوزة مــورد مطالعــه بــر اســاس شــاخصهای آلتمتریکــس بــا توجــه بــه نرمالنبــودن
توزیــع دادههــا از آزمــون همبســتگی رتبــهای «اســپیرمن» اســتفاده شــد .بدینمنظــور ،دادههــاي

مربــوط بــه میــزان تأثیــر مقــاالت (نمــرة آلتمتریــک) و وضعیــت دسترســی آزاد مجــات بــه نرمافزار

«اسپــیاساس نســخة  »19انتقــال داده شــد و آزمــون همبســتگی رتبــهاي «اســپیرمن» بهتفکیــک

بــرای مقــاالت هــر دو حــوزة موضوعــی انجــام شــد .بهمنظــور ک ّمــی کــردن دادههــای مربــوط بــه

دسترســی آزاد بــه مجــات ،ایــن دادههــا کدگــذاری شــد؛ بدینصــورت کــه بــه دسترســی آزاد
مجــات کــد یــک و عــدم دسترســی کــد صفــر اختصــاص داده شــد .در حــوزة علــوم اجتماعــی

بیــن دسترســی آزاد مجــات و نمــرة آلتمتریــک مقــاالت رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیفــی مالحظــه
شــد ( p=0/000و  .)r=-0/068ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزة علــوم کامپیوتــر بــا توجــه بــه

مقــدار پــی بزرگتــر از  ،0/05رابطــةآمــاری معن ـاداری بیــن متغیرهــای دسترســی آزاد مجــات و
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نمــرة آلتمتریــک مقــاالت دیــده نشــد ( p=0/882و  .)r=0/002یافتههــای فــوق نشــان میدهــد کــه

دسترســی آزاد مجــات بهویــژه در حــوزة علــوم کامپیوتــر نقــش چندانــی در عملکــرد آلتمتریــک
مقــاالت و تأثیرگــذاری بیشــتر آنهــا بــر اســاس شــاخصهای آلتمتریکــس نــدارد .از آنجــا کــه

میــزان تأثیــر علمــی مقــاالت بــر اســاس نمــرة آلتمتریــک در هــر گــروه موضوعــی میتوانــد تــا
حــدود زیــادی بــا کیفیــت مقــاالت و توجــه پژوهشهــا بــه مســائل نــو ،کاربــردی و بـهروز دنیــا در
ارتبــاط باشــد ،بــهنظــر میرســد کیفیــت مقاالتــی کــه بهویــژه در نشــریات دسترســی آزاد منتشــر

شــدهاند ،بــا توجــه بــه کــمبــودن میــزان حضــور آنهــا در رســانههای اجتماعــی ،در وضعیــت

چنــدان مطلوبــی قــرار نــدارد .یــک احتمــال منطقــی دیگــر هــم کــه ممکــن اســت بهعنــوان یکــی
از دالیــل کــم بــودن امتیــاز آلتمتریــک مقــاالت منتشرشــده در مجــات دسترســی آزاد مطــرح
شــود ایــن اســت کــه ایــن مقــاالت از طریــق خــود مجــات در دســترس عمــوم هســتند و بنابرایــن،

ا ّوال جوینــدگان ایــن مقــاالت ،آنهــا را بهطــور مســتقیم از طریــق مجــات پیــدا میکننــد و ثانی ـاً

نگارنــدگان آنهــا نیــز کمتــر احســاس نیــاز میکننــد کــه آنهــا را از طریــق شــبکههای اجتماعــی

بازنشــر دهنــد.

 .5-6تعییــن وجــود رابطــة آمــاری معن ـادار میــان عملکــرد آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه و
کیفیــت اســتنادی مجــات منتشــرکننده

هماننــد مراحــل قبلــی پژوهــش ،بــرای بررســی رابطــة بیــن متغیرهــای عملکــرد آلتمتریــک

مقــاالت مــورد مطالعــه و کیفیــت مجــاتمنتشــرکنندة ایــن مقــاالت از نرمافــزار «اسپ ـیاساس

نســخة  »19اســتفاده شــد .شــایان ذکــر اســت کــه بهدلیــل توزیــع غیــر نرمــال شــاخصهاي مذکــور

در آزمــون «کولموگروف-اســمیرنوف» ،1در ایــن مرحلــه نیــز از آزمــون همبســتگی رتبــهاي
«اســپیرمن» جهــت مطالعــة ارتبــاط میــان متغیرهــا اســتفاده شــد .در حــوزة علــوم کامپیوتــر بیــن

نمــرة آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه و شــاخص کیــو مجــات منتشــرکنندة ایــن مقــاالت رابطــة
آمــاری معنــادار و ضعیــف مشــاهده شــد ( p=0/000و  .)r=0/073بیــن نمــرة آلتمتریــک مقــاالت

مــورد مطالعــه در حــوزة علــوم کامپیوتــر و شــاخص «اسجــیآر» مجــات منتشــرکنندة ایــن
مقــاالت نیــز رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیــف دیــده شــد ( p=0/000و  .)r=-0/075در حــوزة علــوم

اجتماعــی نیــز بیــن نمــرة آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه و شــاخص کیــو مجــات منتشــرکنندة
ایــن مقــاالت رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیــف مشــاهده شــد ( p=0/000و  .)r=-0/242بیــن نمــرة
1. Kolmogorov-Smirnov Test
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آلتمتریــک مقــاالت مــورد مطالعــه در حــوزة علــوم اجتماعــی و شــاخص «اسج ـیآر» مجــات
منتشــرکنندة ایــن مقــاالت نیــز رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیــف دیــده شــد ( p=0/000و .)r=0/34
ایــن یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه در هــر دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه ،بهویــژه در حــوزة

علــوم اجتماعــی ،مقــاالت منتشرشــده در مجــات بــا شــاخصهاي کیفیــت باالتــر در مجمــوع
دارای نمــرة آلتمتریــک بیشــتری بــوده و از میــزان حضــور بیشــتري در رســانههاي اجتماعــی

برخــوردار هســتند.

 .7بحث و نتیجهگیری

نتايــج حاصــل از تجزيــه و تحليــل دادههــا در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه میــزان حضــور

مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حــوزة علــوم اجتماعــی (استخراجشــده از پایــگاه اطالعاتــی

«اســکوپوس» مربــوط بــه بــازة زمانــی  )2018-2014در رســانههای اجتماعــی 450مقالــه اســت کــه
بــا در نظــر گرفتــن تعــداد ّ
کل مقــاالت استخراجشــده ایــن حــوزه در بــازة زمانــی فــوق (3853

مــورد) نزدیــک بــه  12درصــد از مجمــوع مقــاالت بازیابیشــده را تشــکیل میدهــد .در ایــن

حــوزه امــکان رصــد فعالیــت آلتمتریــک حــدود  76درصــد مقــاالت بازیابیشــده (بــا توجــه بــه
داشــتن نشــانگر شــیء دیجیتــال) وجــود داشــته اســت .همچنیــن ،در حــوزة علــوم کامپیوتــر از
مجمــوع  4929مقالــة پژوهشــگران ایرانــی استخراجشــده از پایــگاه «اســکوپوس» (مربــوط بــه بــازة

زمانــی  2014تــا  ،)2018تنهــا تعــداد  205مقالــه ( 4/1درصــد) دارای نمــرة آلتمتریــک بــوده و در

رســانههای اجتماعــی حضــور دارنــد .گفتنــی اســت در ایــن حــوزه نزدیــک بــه  95درصــد مقــاالت

بازیابیشــده دارای نشــانگر شــیء دیجیتــال هســتند و امــکان رصــد فعالیــت آلتمتریــک آنهــا

وجــود داشــته اســت« .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 2014بــههــر حــال ،بررســی نتایــج پژوهشهــاي
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 2015

مهمتریــن رســانههای اجتماعــی منتشــرکنندة مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی در حــوزة علــوم

اجتماعــی بهترتیــب عبارتانــد از« :مندلــی» (بــا میــزان پوشــش  94درصــد)« ،توییتــر» (بــا پوشــش
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 89درصــد) و «فیســبوک» ( بــا پوشــش  17درصــد) (جــداول  3و  .)4در حــوزة علــوم کامپیوتــر نیــز
بهترتیــب ،همیــن رونــد مشــاهده میشــود« :مندلــی» (بــا پوشــش  94درصــد)« ،توییتــر» (بــا پوشــش

 82درصــد) و «فیســبوک» (بــا پوشــش  10درصــد) .بدینترتیــب« ،مندلــی» کــه یکــی از ابزارهــای

اجتماعــی مهــم مدیریــت مراجــع بهشــمار مـیرود ،از پوشــش مناســبی در ارتبــاط بــا مقالههــای ایــن

دو حــوزة موضوعــی برخــوردار بــوده و میتوانــد در پژوهشهــای آینــده مــورد اســتفاده و

بررس ـیهای دقیقتــر قــرار گیــرد .پژوهشهــای پیشــین نیــز از «مندلــی» و نیــز از «توییتــر» بهعنــوان

یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ارائهکننــدة دادههــای ســطح مقالــه و آلتمتریکــس نــام بردهانــد

(عرفانمنــش1395 ،؛ Robinson-García 2015؛ Haustein, Costas & Larivière 2015؛ & Nuredini

« .)Peters 2016گلتاجــی و جــوکار» ( )1396نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه

رســانههاي اجتماعــی ،بهویــژه «توییتــر» و «مندلــی» بــهلحــاظ برخــورداري از دادههــاي آلتمتریکــس
ابزارهايــی قدرتمنــد هســتند و میتواننــد ابــزار جامعــی بــراي پژوهشــگران محســوب شــوند و

ذخیــره ،نشــانگذاري و توییــت مقــاالت در آنهــا میتوانــد بیانکننــدة نوعــی از تأثیــر ایــن
مقــاالت بــر کاربــران باشــد .اســتخراج نمــرات آلتمتریــک تمامــی مقــاالت بازیابیشــده نشــان داد

کــه بیشــینه و کمینــة نمــرات آلتمتریکــس مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی حــوزة علــوم اجتماعــی در
بــازة زمانــی مــورد مطالعــه بهترتیــب 196 ،و  1اســت .بیشــترین میانگیــن نمــرات آلتمتریکــس

مقــاالت ایــن حــوزه بــه ســال  2017تعلــق دارد .در حــوزة علــوم کامپیوتــر بیشــینه و کمینــة نمــرات

آلتمتریکــس مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی بهترتیــب 1071 ،و  1اســت و بیشــترین میانگیــن نمــرات

آلتمتریکــس مقــاالت ایــن حــوزهنیــز بــه ســال  2017تعلــق دارد .بــر پایــة نمــرات آلتمتریکــس
استخراجشــده اثرگذارتریــن پژوهشهــا در هــر یــک از دو حــوزة مــورد مطالعــه شناســایی شــدند.

بررســی رابطــة میــان همــکاری علمــی پژوهشــگران (همنویســندگی) و میــزان تأثیــر تولیــدات
علمــی در دو حــوزة مــورد مطالعــه ،بــا اســتفاده از آزمــون همبســتگی رتبـهای «اســپیرمن» نشــان داد
کــه رابطــة آمــاری معنــادار مثبــت و ضعیفــی میــان دو متغیــر فــوق در هــر دو حــوزة موضوعــی مــورد
مطالعــه وجــود دارد .بــا توجــه بــه پایینبــودن میــزان ضریــب همبســتگی دو متغیــر بــهنظــر میرســد

کــه افزایــش تعــداد نویســندگان مقــاالت در دو حــوزة موضوعــی مــورد مطالعــه تأثیــر قابــل توجهــی
در نمــرة آلتمتریــک ایــن مقــاالت نــدارد .بدیــنلحــاظ متغیــر همــکاری علمــی در نــگارش مقــاالت

نمیتوانــد بهعنــوان يــك عامــل ســوگيري در میــزان تأثیــر مقــاالت قلمــداد شــود .هرچنــد برخــی
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه هرچــه تعــداد نویســندگان یــک مقالــه افزایــش یابــد ،بــه میــزان
اســتنادهای دریافتــی توســط آن مقالــه و در نتیجــه میــزان تأثیــر علمــی آن افــزوده خواهــد شــد
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(بهعنــوان مثــال ،)Wykes, Lipczynska & Guha 2013 ،ایــن بــدانمعناســت کــه مقــاالت چندمؤلفــی

گاهــی از کیفیــت علمــی باالتــری برخوردارنــد ،زیــرا در ایــن مقــاالت اســت کــه ایدههــای جدیــد

زیــادی بــه بحــث گذاشــته میشــود و گســترش افقهــای جدیــد در علــوم مختلــف را باعــث
میشــود .بـ ه هــر حــال ،علیرغــم وجــود رابطــة معنـادار بیــن دو شــاخص همتألیفــی و میــزان تأثیــر

تولیــدات علمــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ،ولــی بــا توجــه بــه ضعیفبــودن میــزان ضریــب
همبســتگیبیــن ایــن دو شــاخص الزم اســت مســئلة عــدم تأثیــر قابــل مالحظــة همــکاری علمــی بــر

عملکــرد آلتمتریــک مقــاالت در حوزههــای مختلــف موضوعــی در پژوهشــی جداگانــه مــورد

بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد .نتایــج آزمــون همبســتگی وجــود رابطــة آمــاری معنــادار و ضعیفــی را
میــان دو متغیــر دسترســی آزاد مجــات و میــزان تأثیــر علمــی مقــاالت (نمــرة آلتمتریــک) در حــوزة

علــوم اجتماعــی نشــان میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج آزمــون همبســتگی انجامشــده
بــرای مقــاالت حــوزة علــوم کامپیوتــر بیانگــر نبــو ِد رابطــةآمــاری معنـادار بیــن متغیرهــای دسترســی

آزاد مجــات و نمــرة آلتمتریــک مقــاالت ایــن حــوزه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه انتشــار محتــوای
مجــات علمــی بهصــورت الکترونیکــی و دسترســی آزاد و مجانــی ،عــاوه بــر اینکــه باعــث

دسترســی عمــوم افــراد بــه آنهــا میشــود ،احتمــال مــورد اســتناد قرارگرفتــن آنهــا توســط
نویســندگان دیگــر را نیــز بــاال بــرده و میتوانــد موجــب افزایــش تأثیــر علمــی و اســتنادی آنهــا
گــردد ( ،)Harnad & Brody 2004در بیشــتر پژوهشهــا بــرای مقــاالت و مجــات دسترســی آزاد

در مقایســه بــا مجــات و مقــاالت دسترســی غیــر آزاد تأثیــر اســتنادی بیشــتری گــزارششــده اســت

(پاشــاییزاد و همــکاران  .)1390بهطــور مثــال« ،آيزنبــاخ» بــا بررســي رفتــار اســتنادي مقــاالت

دسترســي آزاد بــه ايــن نتيجــه دســت يافــت كــه رؤيتپذيــري ،بيشــتر بــه شناختهترشــدن مقــاالت
ميانجامــد .در نتيجــه ،ايــن عمــل منجــر بــه اســتناد بيشــتر شــده و زودتــر بــه اســتناد مقــاالت منتهــي
ميشــود ( .)Eysenbach 2006از ســوي ديگــر ،بــا افزايــش دســترسپذيري يــك مقالــه از طريــق

موتــور جسـتوجو ميتــوان شــمار اســتنادات آن مقالــه را ارتقــا داد .همچنيــن ،حتــي اگــر مقالـهاي

از كيفيــت چندانــي نيــز برخــوردار نباشــد ،افزايــش دســترسپذيري بــه افزايــش اســتناد بــه آن مقالــه

كمــك ميكنــد ( .)Ale Ebrahim 2014بديهــي اســت كــه پژوهشهــاي پيشــين رؤيتپذيــري را
معــادل دســترسپذيري دانســتهاند .ايــن مســئله تــا حــدودي طبيعــي اســت؛ بــه ايــن دليــل كــه نبــو ِد
موانــع در دسترســي بــه يــك مقالــه ،دفعــات اســتفادة كاربــران را خودبهخــود افزايــش ميدهــد.

ايــن افزايــش اســتفاده نيــز بــه اســتناد منجــر خواهــد شــد .در عیــن حــال ،نتایــج پژوهــش حاضــر

نشــان داد کــه دسترســی آزاد مجــات ،بهویــژه در حــوزة علــوم کامپیوتــر نقــش چندانــی در
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عملکــرد آلتمتریــک مقــاالت و تأثیرپذیــری بیشــتر آنهــا نــدارد کــه بــا نتایــج بررس ـیهای قبلــی

همخوانــی نــدارد .از آنجــا کــه میــزان تأثیــر علمــی مقــاالت (کــه بــا نمــرة آلتمتریــک آنها ســنجیده

میشــود) در هــر گــروه موضوعــی ممکــن اســت تــا حــدود زیــادی بــا کیفیــت مقــاالت و توجــه
پژوهشهــا بــه مســائل نــو ،کاربــردی و بـهروز دنیــا در ارتبــاط باشــد ،بــهنظــر میرســد کــه کیفیــت

مقاالتــی کــه بهویــژه در نشــریات دسترســی آزاد منتشــر شــدهاند ،بــا وجــود دسترســی آســان بــه

ایــن مقــاالت بــا توجــه بــه کمبــودن میــزان حضــور آنهــا در رســانههای اجتماعــی ،در وضعیــت

چنــدان مطلوبــی قــرار نــدارد .یــک احتمــال منطقــی دیگــر هــم کــه ممکــن اســت بهعنــوان یکــی
از دالیــل کــم بــودن امتیــاز آلتمتریــک مقــاالت منتشرشــده در مجــات دسترســی آزاد مطــرح
شــود ،ایــن اســت کــه ایــن مقــاالت از طریــق خــو ِد مجــات در دســترس عمــوم هســتند و بنابرایــن،

ا ّوالً جوینــدگان ایــن مقــاالت آنهــا را مســتقیماً از طریــق مجــات پیــدا میکننــد و ثانیـاً نگارنــدگان
آنهــا نیــز کمتــر احســاس نیــاز میکننــد کــه آنهــا را از طریــق شــبکههای اجتماعــی بازنشــر

دهنــد .بــه هــر حــال ،بررســی دقیقتــر ایــن مســئله و ارائــة راهکارهــای مناســب در ایــنبــاره خــود

نیازمنــد پژوهــش دیگــری اســت .در همیــن راســتا ،اهتمــام پژوهشــگران بــه نوشــتن مقــاالت
باکیفیــت جهــت چــاپ در نشــریات دسترســی آزا ِد ایرانــی و غیــر ایرانــی میتوانــد زمینــة مناســبی
را بــرای اســتنادپذیری بیشــتر مقــاالت و تأثیرپذیــری بیشــتر آنهــا فراهــم آورد .نتایــج آزمــون

همبســتگی بیانگــر وجــود رابطــة معنــادار و ضعیــف تــا متوســط بیــن دو متغیــر کیفیــت مجــات

منتشــرکنندة مقــاالت بــر اســاس شــاخصهای اســتنادی و عملکــرد آلتمتریــک آنهــا در دو حــوزة
موضوعــی مــورد مطالعــه اســت .ایــن یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه در هــر دو حــوزة موضوعــی،

بهویــژه در حــوزة علــوم اجتماعــی ،مقــاالت منتشرشــده در مجــات باکیفیــت اســتنادی باالتــر
دارای نمــرة آلتمتریــک بیشــتری بــوده و از میــزان حضــور بیشــتري در رســانههاي اجتماعــی
برخــوردار هســتند .یافتههــاي ایــن پژوهــش تــا حــدودي همراســتا بــا نتایــج مطالعــة «هاســتین» و

همــکاران اســت کــه رابطــة آمــاري معنــادار و مثبتــی میــان فعالیــت آلتمتریــک مجلههــاي حــوزة
زیستپزشــکی در «توییتــر» و شــاخصهاي عملکــرد آنهــا در پایــگاه گــزارش اســتنادي نشــریات
ارائــه کردنــد ( .)Haustein et al. 2014همچنیــن ،برخــی از پژوهشهــاي پیشــین نیــز وجــود رابطــة

آمــاري معنــادار میــان شــاخصهاي آلتمتریکــس و میــزان اســتناد دریافتــی بروندادهــاي پژوهشــی
را گــزارش کردهانــد

(Bar-Ilan 2012؛ Mohammadi & Thelwall 2014

و

& Zahedi, Costas

 .)Wouters 2014ایــن یافتــه بــا توجــه بــه اینکــه مجلههــاي برتــر علمــی مــورد اقبــال و توجــه

پژوهشــگران از سراســر دنیــا بــوده و مقالههــاي منتشرشــده در آنهــا بهصــورت گســترده مــورد
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انتشــار ،مطالعــه ،توجــه و اســتناد قــرار میگیــرد ،قابــل توجیــه اســت .بدیهــی اســت انتشــار

بروندادهــاي پژوهشــی در محیــط وب اجتماعــی ،از آنجــا کــه رؤیتپذیــري ایــن مــدارك را

افزایــش داده و آن را در معــرض دیــد گــروه گســتردهتري از مخاطبــان قــرار میدهــد ،در میــزان

اســتنادهاي آتــی ایــن بروندادهــا نیــز مؤثــر بــوده و باعــث میشــود کــه از طریــق دریافــت

اســتنادهاي بیشــتر ،شــاخصهاي عملکــرد کیفــی مجلههــاي مربوطــه نیــز در آینــده افزایــش یابــد.

از ایــنرو ،میتــوان بیــان نمــود کــه ارتبــاط دوســویهاي میــان شــاخصهاي عملکــرد آلتمتریــک

و شــاخصهاي کیفــی مجلههــای علمــی وجــود دارد کــه افزایــش هــر یــک میتوانــد در افزایــش
دیگري نیز تأثیرگذار باشد (عرفانمنش .)1397
 .8پیشنهادها

در ایــن پژوهــش تنهــا مقالههــاي منتشرشــده در دو حــوزة علــوم اجتماعــی و علــوم کامپیوتر در

بــازة زمانــی  2018-2014میــادي نمایهشــده در پایــگاه «اســکوپوس» مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

پژوهشهــاي آتــی میتواننــد در راســتاي برطرفکــردن محدودیتهــاي مطالعــة جــاري،

فعالیــت آلتمتریــک تولیــدات علمــی ســایر حوزههــای موضوعــی را در بازههــای زمانــی مختلــف

و بــا اســتفاده از دادههــاي برگرفتــه از ســایر پایگاههــای اطالعاتــی و ارائهدهنــدگان خدمــات

آلتمتریکــس تکــرار و نتایــج را مقایســه نماینــد .بــا توجــه بــه اینکــه دارا بــودن نشــانگر شــیء
دیجیتــال جهــت رصــد و رهگیــري مــدارك در پایگاههــاي ارائهدهنــدة خدمــات آلتمتریکــس

ماننــد «آلتمتریکاکســپلورر» ضــروري اســت ،الزم اســت نشــریات علمــی بینالمللــی (بهویــژه
نشــریات ایرانــی نمایهشــده در اســکوپوس) ایــن کــد را بــراي تمامــی مقالههــاي خــود دریافــت

کــرده و در وبســایت خــود بــه اشــتراك بگذارنــد.

بــا اســتفاده از نتایــج اینگونــه مطالعــات ،سیاســتگذاران علــم و فنــاوري میتواننــد

در کنــار شــاخصهاي ســنتی ارزیابــی پژوهــش ،وجــود مقــاالت در رســانههاي اجتماعــی و

شــاخصهاي آلتمتریکــس را در سیاســتگذاري علمــی در نظــر بگیرنــد تــا از اینطریــق عــاوه
بــر آگاهــی از اهمیــت حضــور و عضویــت پژوهشــگران و بــهاشــتراکگذاري آثــار آنــان در

رســانههاي اجتماعــی ،اینگونــه شــاخصها را بهعنــوان مالکــی بــرای ارزیابــی علمــی -پژوهشــی

پژوهشــگران و دانشــگاهیان در سیاسـتگذاری علــم مــورد اســتفاده قــرار دهنــد .بــا توجــه بــه نقــش

مهــم مجــات دسترســی آزاد در افزایــش اســتنادات مقــاالت و تأثیرپذیــری بیشــتر آنهــا بــهنظــر
میرســد کــه بهمنظــور افزایــش کیفیــت نشــریات دسترســی آزاد ایرانــی ،اهتمــام پژوهشــگران بــه
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نوشــتن مقــاالت باکیفیــت جهــت چــاپ در نشــریات دسترســی آزا ِد ایرانــی و غیــر ایرانــی میتوانــد

زمینــة مناســبی را بــرای تأثیرپذیــری بیشــتر آنهــا فراهــم نمایــد .همچنیــن ،ســردبیران اینگونــه

نشــریات میتواننــد شــاخصهای مناســبی را در پذیــرش و انتشــار مقــاالت در نظــر بگیرنــد

تــا زمین ـهای مناســب بــرای نوشــتن مقــاالت باکیفیــت ،بــرای دریافــت اســتنادهای بیشــتر از بســتر
بســیار مناســب و آســا ِن دسترســی آزاد فراهــم شــده و زمینــة افزایــش شــاخص تأثیــر و عملکــرد
آلتمتریــک ،حفــظ اعتبــار و یــا ورود بــه فهرســت نشــریات در نمایههــای معتبــر فراهــم شــود.
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مهری صدیقی

دانشآموختــة کارشناســی ارشــد در رشــتة پترولــوژی (علــوم زمیــن) از
 ایشــان هماکنــون مربــی پژوهشــکدة علــوم.دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت

.اطالعــات پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات (ایرانــداک) اســت

 تحلیــل، سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی، تحلیــل اطالعــات،علمســنجی

شــبکههای اجتماعــی و ترســیم نقشــههای علمــی از جملــه عالیــق پژوهشــی
.وی اســت

 اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺮﺑﻲ. داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﭘﺘﺮوﻟﻮژي )ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ( از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ،ﻣﻬﺮي ﺻﺪﻳﻘﻲ
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ
. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوهﺸﯽ وﯼ اﺳﺖ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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