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عنوان طرح پژوهشی

ارزیابی تأثیر پژوهش با رویکرد آلتمتریکس(مطالعه موردی :منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایهشده در پایگاه اسکوپوس)
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دربارة طرح پژوهشی

با توجه به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای آن بهعنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی،
ضرورت ارزیابی و داوری کیفیت آن دسته از پژوهشهای علمی که از طریق این بستر منتشر میشوند ،بیش از پیش وجود دارد .از
آنجا که مطالعات انجام شده در سطح کشور پیرامون ارزیابی تأثیر پژوهشها اکثراً مبتنی بر شاخصهای علمسنجی بوده و عملکرد
تولیدات علمی پژوهشگران کشورمان در حوزههای موضوعی مختلف ،با استفاده از شاخصهای دگرسنجی(آلتمتریکس) کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است ،این پژوهش که یك مطالعه کاربردی است ،با هدف اصلی بکارگیری شاخصهای جایگزین (آلتمتریکس)
بهعنوان راهحلی برای بررسی اثرگذاری فعالیتهای پژوهشی در رسانههای اجتماعی انجام شده است .همچنین در این مطالعه میزان
پوشش دو نمونه از ابزارهای ارائهدهنده خدمات دگرسنجی یعنی :آلتمتریکساکسپلورر و پالمآنالیتیکس در ارائه شاخص های
جایگزین مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرد .با استفاده از اطالعات ارائه شده توسط این ابزارها میزان تأثیر پژوهشگران ایرانی در دو
حوزه موضوعی علوم اجتماعی و علوم کامپیوتر(نمایهشده در پایگاه اسکوپوس) در یك بازه زمانی پنجساله ( 2014تا  2018میالدی)
ارزیابی میشود .در این راستا عالوه بر شناسایی اثرگذارترین پژوهشها در حوزههای مختلف علمی بر مبنای شاخصهای دگرسنجی،
میزان حضور مقاالت پژوهشگران ایرانی در رسانههای اجتماعی و چگونگی تأثیر عوامل مختلف از قبیل(همکاری علمی و دسترسی
آزاد مجالت) ،بر این میزان مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته است .همچنین ارتباط بین فعالیت آلتمتریك و کیفیت مجالت پژوهشی
مورد مطالعه نیز بررسی شده است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر یك مطالعه کاربردی است که به روش اسنادی(کتابخانهای) و با استفاده از شاخصهای دگرسنجی(آلتمتریکس)

و علمسنجی انجام میشود .جامعه پژوهش شامل مقالههای منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزههای موضوعی علوم کامپیوتر و علوم
اجتماعی است که در بازه زمانی  2014تا  2018در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایهشدهاند و بهدلیل دارا بودن شناساگر شیء دیجیتال
) ،(DOIامکان رصد فعالیت آلتمتریك آنها وجود دارد .برای بررسی حضور و میزان انتشار بروندادهای پژوهشی در رسانههای
اجتماعی و نیز سنجش میزان تأثیر آنها ،از شاخصهای دگرسنجی(سنجههای مبتنی بر شبکههای اجتماعی) و از اطالعات برخی از
مهمترین ارائهدهندگان خدمات آلتمتریکس از قبیل آلتمتریکساکسپلورر و پالمآنالیتیکس استفاده شده است .همچنین ارتباط عوامل
مختلف از قبیل(همکاری علمی پژوهشگران و دسترسی آزاد مجالت) با میزان تأثیر بروندادهای مورد مطالعه و نیز ارتباط بین فعالیت
آلتمتریك و کیفیت مجالت پژوهشی با استفاده از آزمونهای همبستگی مناسب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
یافتههاي طرح پژوهشی

یافتههای پژوهش نشان داد میزان حضور مقاالت پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در رسانههای اجتماعی حدود  12درصد
و در حوزه علوم کامپیوتر تنها حدود چهار درصد از مجموع مقاالت بازیابی شده را تشکیل میدهد .مهمترین رسانههای اجتماعی
منتشرکننده مقاالت پژوهشگران ایرانی در هر یك از دو حوزه موضوعی فوق بهترتیب عبارتند از :مندلی ،توییتر و فیسبوک .با توجه به
پایینبودن میزان ضریب همبستگی دو متغیر همکاری علمی پژوهشگران و میزان تأثیر تولیدات علمی ،بهنظر میرسد افزایش تعداد
نویسندگان مقاالت در دو حوزه موضوعی فوق ،تأثیر قابل توجهی در نمره آلتمتریك این مقاالت ندارد .نتایج آزمون همبستگی وجود
رابطه آماری معنادار و ضعیفی را میان دو متغیر دسترسی آزاد مجالت و میزان تأثیر علمی مقاالت (نمره آلتمتریك) در حوزه علوم
اجتماعی نشان میدهد .در حالی که در حوزه علوم کامپیوتر رابطه آماری معنیدار بین دو متغیر فوق مشاهده نشد .همچنین با توجه به
وجود همبستگی بین دو متغیر کیفیت مجالت منتشرکننده مقاالت و عملکرد آلتمتریك آنها در هر دو حوزه موضوعی مورد مطالعه
میتوان نتیجه گرفت مقاالت منتشرشده در مجالت با شاخصهای کیفیت باالتر ،دارای نمره آلتمتریك بیشتری بوده و از میزان حضور
بیشتری در رسانههای اجتماعی برخوردار هستند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به اینکه دارا بودن نشانگر شیء دیجیتال جهت رصد و رهگیری مدارک در پایگاههای ارائه دهنده خدمات آلتمتریکس
مانند آلتمتریكاکسپلورر ضروری است ،الزم است نشریات علمی بینالمللی ( بهویژه نشریات ایرانی نمایهشده در اسکوپوس) این کد
را برای تمامی مقالههای خود دریافت کرده و در وبسایت خود به اشتراک بگذارند .در این پژوهش تنها مقالههای منتشر شده در دو
حوزه علوم اجتماعی و علوم کامپیوتر در بازه زمانی  2018-2014میالدی نمایهشده در پایگاه اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفت.
پژوهشهای آتی میتوانند در راستای برطرفکردن محدودیتهای مطالعه جاری ،فعالیت آلتمتریك تولیدات علمی سایر حوزههای
موضوعی را در بازههای زمانی مختلف و با استفاده از دادههای برگرفته از سایر پایگاههای اطالعاتی و ارائهدهندگان خدمات
آلتمتریکس تکرار و نتایج را مقایسه نمایند .مطالعاتی مانند بررسى اعتبار دگرسنجهها ،ایجاد ابزارهاى گردآورى سنجههاى مناسب براى
پژوهشهاى پژوهشگران ایرانى در وب ،و بررسى رفتار اطالعیابى کاربران با دگرسنجهها میتواند موضوعات تحقیقاتی بعدی را
تشکیل دهد.

