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معرفی پژوهش
با توجه به استفادۀ فراگیر از شبکههای اجتماعی در عرصههای علمی و پژوهشی ،و از سوی دیگر اهمیت توجه به «اثربخشی پژوهشها» ،این مطالعه با هدف بررسی
نقش شبکههای اجتماعی علمی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهشهای حوزه علمسنجی ،در صدد پرداختن به این مسئله است که آیا شبکههای اجتماعی علمی و
شاخصهای آن میتوانند جایگزین یا مکمّل نمایههای استنادی برای ارزیابی اثربخشی پژوهشها باشند؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از
روش آلتمتریک (سنجشهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی) انجام شده است جامعه پژوهش عبارت است از :مقاالت و استنادات منتشرشده در دو مجله هسته
حوزه علمسنجی یعنی ( scientometricsو  ) Journal of informetricsدر یک بازه زمانی پنجساله ( 2012تا  .)2016گردآوری و استخراج مقاالت

این دو نشریه مستقیماً از پایگاههای اطالعاتی منتشرکننده این مجالت یعنی  Springerو  ScienceDirectانجام شده است .در این پژوهش از میان
ارائهدهندگان خدمات آلتمتریکس ،از دادههای پایگاه اطالعاتی آلتمتریک که یکی از مهمترین و معتبرترین ارائه دهندگان خدمات آلتمتریکس محسوب
میشود ،استفاده شده است .برای گردآوری دادههای پژوهش از ابزار بوکمارکلت آلتمتریک که بهرایگان از سایت  Altmetric.comقابل دریافت و نصب بر
روی مرورگر می باشد ،استفاده شده است .در گام اوّل پژوهش مقالههای دارای بیشترین نمره آلتمتریک که نشاندهنده کمیت و کیفیت توجهی است که یک
مقاله در رسانههای اجتماعی دریافت کرده است مشخص شد .در همین راستا عالوه بر تعیین مقاالت برتر حوزه علمسنجی بر مبنای نمرات آلتمتریکس آنها،
حضور مقاالت ایرانی این حوزه در رسانههای اجتماعی مختلف و میزان اثربخشی آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .همچنین بهمنظور بررسی رابطه میان
حضور مقالههای بینالمللی حوزه علمسنجی در رسانههای اجتماعی و عملکرد استنادی این مقالهها ،آزمونهای همبستگی الزم انجام شد .یافتهها بیانگر وجود
رابطه آماری معنادار ،مثبت و درعین حال ضعیف میان تعداد استنادات مقاالت حوزه علمسنجی در دو نشریه هسته مورد مطالعه و نمره آلتمتریک این مقاالت ،و
نیز میان تعداد خوانندگان مقاالت این حوزه در دو شبکه اجتماعی مندلی و سایتیوالیک با تعداد استنادهای دریافتی آنها در وب علوم بود .در این پژوهش رابطه
آماری معناداری میان تعداد استنادهای دریافتی مقاالت و تعداد خوانندگان آنها در شبکه اجتماعی توییتر مشاهده نشد .در مجموع یافتههای فوق بیانگر آن است که
برخی شبکههای اجتماعی و شاخصهای آنها میتوانند همانند استنادها بازنمونی از اثرگذاری مقاالت علمی باشند .با این حال ،با توجه به قوینبودن ضرایب
همبستگی ،جایگزینی این دو دسته شاخص توصیه نمیشود ،بلکه میتوان از شاخصهای آلتمتریکس به عنوان مکمّل شاخصهای علمسنجی در ارزیابی پژوهش
و محاسبة اثرگذاری علمی بهره برد.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش آلتمتریک(سنجشهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی) انجام میشود .بدینمنظور ابتدا مقاالت و استنادات
منتشرشده در دو مجله هسته حوزه علمسنجی( scientometricsو  ) Journal of informetricsدر یک بازه زمانی پنجساله ( 2012تا  )2016از

پایگاههای اطالعاتی منتشرکننده این مجالت یعنی اسپرینگر و ساینسدایرکت استخراج شدهاند .در این پژوهش از میان ارائه دهندگان خدمات آلتمتریکس ،از
دادههای مؤسسه آلتمتریک این که یکی از مهمترین و معتبرترین ارائه دهندگان خدمات آلتمتریکس محسوب میشود ،استفاده شده است .برای گردآوری
دادههای پژوهش از ابزار بوکمارکلت آلتمتریک که بهرایگان از سایت Altmetric.comقابل دریافت و نصب بر روی مرورگر می باشد ،استفاده میشود .در
این پژوهش مقالههای دارای بیشترین نمره آلتمتریک که نشاندهنده کمیت و کیفیت توجهی است که یک مقاله در رسانههای اجتماعی دریافت کرده است
مشخص خواهد شد .عالوه بر آن میزان حضور مقاالت ایرانی حوزه علمسنجی در رسانههای اجتماعی مختلف و میزان اثربخشی آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار
خواهد گرفت .همچنین از آنجا که وجود ارتباط آماری معنیدار بین شاخصهای آلتمتریکس و استنادی مقاالت مورد بررسی میتواند بیانگر قابلیت شاخصهای
آلتمتریک جهت ارزیابی عملکرد و اثرگذاری پژوهشی باشد ،موضوع فوق نیز در گامهای بعدی این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

يافتهها
در پاسخ به پرسش اول پژوهش یعنی میزان حضور مقاالت نشریات هسته حوزه علمسنجی (Scientometrics , Journal of Informetricsمربوطبه بازه زمانی  )2016- 2012در رسانهها یا شبکههای اجتماعی ،بررسی دادهها نشان داد این میزان شامل تعداد  821مقاله است که با درنظرگرفتن تعداد کلّ مقاالت
مورد مطالعه( 1738مورد) ،نزدیک به  48درصد از مجموع مقاالت بازیابیشده را تشکیل میدهد.در این میان بیشترین سهم حضور مقالههای منتشرشده در بازه
زمانی 2016-2012در رسانههای اجتماعی به سال  2016تعلق دارد.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش و به منظور تعیین وضعیت نمرات آلتمتریکس مقاالت دو نشریه هسته حوزه علمسنجی از دادههای مؤسسه آلتمتریک استفاده شد.استخراج نمرات آلتمتریک تمامی مقاالت بازیابیشده نشان داد بیشینه و کمینه نمرات آلتمتریکس مقاالت مجله  Scientometricsبهترتیب  208و یک
میباشد .بیشترین میانگین نمرات آلتمتریکس به مقاالت سال  2016این مجله تعلق دارد .بیشینه و کمینه نمرات آلتمتریکس مقاالت Journal of
 Informetricsنیز بهترتیب 200و یک میباشد و بیشترین میانگین نمرات آلتمتریکس مربوط به مقاالت سالهای  2012و  2013این مجله است.
-در پاسخ به پرسش سوم پژوهش و بر پایه نمرات آلتمتریکس استخراجشده اثرگذارترین پژوهشهای داخلی و خارجی در بازه زمانی مورد بررسی در حوزه

علمسنجی مشخص شدند .در خصوص مقاالت داخلی از تعداد  1342مقاله استخراجشده از مجله  Scientometricsتعداد  31مقاله(2/3درصد) به پژوهشگران
ایرانی اختصاص دارد .میزان حضور مقاالت ایرانی این مجله در رسانههای اجتماعی تعداد  17مورد است .در این میان اثرگذارترین مقاله داخلی این مجله در بازه
زمانی مورد بررسی ،متعلق به زهره زاهدی و همکاران با نمره آلتمتریکس  38میباشد .از کلّ مقاالت بازیابیشده مجله  Journal of informetricsتعداد 8
مقاله(2/02درصد) به پژوهشگران ایرانی اختصاص دارد .میزان حضور مقاالت ایرانی این مجله در رسانههای اجتماعی پنج مورد است و اثرگذارترین مقاله داخلی
این مجله در بازه زمانی مورد بررسی ،متعلق به اشکان عبادی و همکار با نمره آلتمتریکس  8میباشد.
در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش ،بررسی دادهها نشان داد :مهمترین رسانههای اجتماعی منتشرکننده مقاالت حوزه علمسنجی بهترتیب عبارتند از :مندلی( بامیزان پوشش  46/89درصد) ،توییتر( با پوشش  44/87درصد) و سایتیوالیک( با پوشش  7/99درصد) (جدول .)5-4بدینترتیب مندلی از پوشش مناسبی در
خصوص مقالههای حوزه علمسنجی برخوردار بوده و میتواند در پژوهشهای آینده مورد استفاده و بررسیهای دقیقتر قرار گیرد .سایر رسانههای اجتماعی
منتشرکننده مقاالت حوزه علمسنجی بهترتیب فراوانی حضور مقاالت عبارتند از:بالگ ،فیسبوک ،گوگل پالس ،نیوزاوتلت ،پالیسیسورس ،ویکیپدیا و.....
در پاسخ به پرسش پنجم پژوهش ،یافتههای پژوهش نشاندهنده وجود رابطه آماری معنادار ،مثبت و درعین حال ضعیفی میان تعداد استنادات مقاالت حوزهعلمسنجی در دو نشریه هسته مورد مطالعه و نمره آلتمتریک این مقاالت(جدول  ،)10-4و نیز تعداد خوانندگان مقالههای حوزه علمسنجی در مندلی و
سایتیوالیک با تعداد استنادهای دریافتی آنها در وب علوم بود .در این پژوهش رابطه آماری معناداری میان تعداد استنادهای دریافتی مقاالت و تعداد خوانندگان
آنها در شبکه اجتماعی توییتر مشاهده نشد.
در پاسخ به پرسش ششم پژوهش ،یافتهها نشان میدهد آن دسته از شبکههای اجتماعی علمی که تعداد بیشتری از مقاالت پژوهشگران را تحت پوشش دارند ومقاالت آنها نشانهگذاری بیشتری کسب کرده و همبستگی معناداری میان استنادها و نشانهگذاریهای آن وجود دارد ،احتماالً این قابلیت را دارا هستند که بهعنوان
ابزاری جایگزین یا مکمّل در ارزیابی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرند .بر این مبنا در این پژوهش شواهدی برای استفاده از شبکههای اجتماعی مندلی و
سایتیوالیک بهعنوان ابزاری مکّمل و نه جایگزین ،برای ارزیابی پژوهشها بهدست آمد؛ اما برای شبکة توییتر این فرض محقق نشد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش و وجود رابطه معنادار و مثبت بین حضور مقالههای علمی در رسانههای اجتماعی و عملکرد استنادی آنها ،شبکههای اجتماعی
میتوانند تأثیر مثبتی بر میزان استناد به مقاالت علمی داشته باشند .بنابراین ،محققان حوزههای مختلف علمی بهمنظور جستجوی بهتر اطالعات و همچنین ،افزایش

استناد به فعالیتهای علمی خود ،میتوانند از رسانههای اجتماعی استفاده نموده و آثار خود را در رسانههای اجتماعی مختلفی به اشتراک گذارند.دراین میان
دادههای آلتمتریک میتواند به عنوان مکمّلی در کنار شاخصهای علم سنجی جهت تعیین میزان اثرگذاری بروندادهای علمی بهکار رود .بههرحال در صورت
استفاده از سنجههای جایگزین برای ارزیابی پژوهش ،الزم است این سنجهها دقیقاً همانند شاخصهای علمسنجی مبتنی بر یک فرآیند داوری تخصصی آگاهانه
باشند .بنابراین نتایج مبتنی بر این نوع ارزیابی نهتنها باید بطور مستقیم منجر به تصمیمگیری درباره بودجههای تحقیقاتی شود ،بلکه الزم است برای کمک به
کارشناسان جهت تصمیمگیری در یک فرآیند داوری تخصصی مورد استفاده قرار گیرد .معیارهای سنتی و جایگزین باید یکدیگر را در یک فرآیند داوری
تخصصی آگاهانه تکمیل نمایند نه اینکه جانشین یکدیگر شوند.
پیشنهادها
در این پژوهش تنها مقالههای منتشر شده در دو نشریه هسته حوزه علمسنجی در بازه زمانی  2016-2012میالدی مورد مطالعه قرار گرفت .از سوی دیگر ،عملکرد
آلتمتریک مقاالت مورد مطالعه تنها بر اساس دادههای یکی از ارائهدهندگان خدمات آلتمتریکس (پایگاه آلتمتریک اکسپلورر) بررسی شد .ازآنجا که پوشش و
الگوریتمهای مورد استفاده از سوی پایگاههای ارائهدهنده خدمات آلتمتریکس با یکدیگر متفاوت است ،تکرار این پژوهش با استفاده از دادههای
دیگرارائهدهندگان خدمات فوق ،ممکن است با نتایج متفاوتی همراه باشد .از اینرو پژوهشهای آتی میتوانند در راستای برطرف کردن محدودیتهای مطالعه
جاری ،فعالیت آلتمتریک سایر مجالت(در حوزه علمسنجی یا دیگر حوزههای علمی) را در بازههای زمانی مختلف و با استفاده از دادههای برگرفته از سایر
ارائهدهندگان خدمات آلتمتریکس تکرار و نتایج را مقایسه نمایند.
پژوهشهای آینده میتوانند با استفاده از روششناسی مشابه ،رابطه میان شاخصهای آلتمتریک و کتابسنجی را در سطح نشریات علمی سایر حوزههایموضوعی مورد مطالعه قرار داده و نتایجبدستآمده را مورد مقایسه قرار دهند.
 مطالعاتی مانند بررسى اعتبار دگرسنجهها ،ایجاد ابزارهاى گردآورى سنجههاى مناسب براى پژوهشهاى پژوهشگران ایرانى در وب ،و بررسى رفتار اطالعیابىکاربران با دگرسنجهها میتواند موضوعات تحقیقاتی بعدی را تشکیل دهد.

