
 نخستین همایش آلتمتریکس
 

رابطه میان عملکرد آلتمتریک  و کیفیت مجالت علم اطالعات و 
 کتابداری نمایه شده در اسکوپوس

 محمدامین عرفان منش
 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان



 مقدمه

 .بروندادهای پژوهشی( Scholarly Impact)استفاده از تحلیل استنادی برای بررسی اثرگذاری علمی 
 

 :ایرادات شاخص های استنادی
 وابستگی زیاد به زمان-
 در نظر نگرفتن وزن استنادها-
 در نظر نگرفتن زمینه استنادها-
 نامشخص بودن انگیزه های استناد-
 نیازمند دسترسی به پایگاه های استنادی اشتراکی-
 امکان دستکاری کردن شاخص های استنادی-
 تمرکز پایگاه های استنادی بر مقاالت بر مقاالت مجالت، کنفرانس ها و کتاب ها-
 محدودیت پوشش پایگاه های استنادی-
 استناد نمی تواد به عنوان تنها شاخص اثرگذاری پژوهش مورد بررسی قرار گیرد-
 سوگیری زبانی پایگاه های استنادی-

 
 



 مقدمه

 :استفاده گسترده پژوهشگران از رسانه های اجتماعی در راستای
 
 شبکه سازی-
 برقراری ارتباطات علمی-
 به اشتراک گذاری بروندادهای پژوهشی-
 روئت پذیر کردن فعالیت های پژوهشی و برندسازی پژوهشی-
 دریافت بازخورد از متخصصان-
 ...یافتن فرصت های شغلی و -

 
 



 مقدمه

 (:شاخص های شبکه اجتماعی یا آلتمتریکس)شاخص های جایگزین 
 
 تعداد مشاهده-
 تعداد نشانه گذاری-
 تعداد ذخیره سازی-
 تعداد الیک-
 تعداد کامنت-
 تعداد به اشتراک گذاری-
 تعداد توصیه-
 ...تعداد افراد دنبال کننده و -

 
 



 مقدمه

 :مزایای آلتمتریکس
 

 بروندادهای پژوهش( Societal Impact)سنجش اثرگذاری اجتماعی -
 بروندادهای پژوهشی( Real Time Impact)امکان مطالعه اثرگذاری آنی -
 کارامکان ارزیابی عملکرد پژوهشگران جوان و تازه -
 امکان دسترسی به برخی از داده های آلتمتریک به صورت رایگان-
 امکان مطالعه اثرگذاری طیف گسترده ای از بروندادهای پژوهشی در فرمت های مختلف-
 (Open Peer Review)استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی در داوری باز مقاالت -

 (Lowly Cited)یا کم استناد ( Uncited)امکان ارزیابی مقاالت بدون استناد -

 
 

 



 مقدمه

 (Article Level Metrics)شاخص های سطح مقاله : آلتمتریکس
 

 :امکان استفاده از این شاخص ها در سایر سطوح سنجش نیز وجود دارد
 مجالت-
 موسسات-
 کشورها-
 موضوعات  -
 

 :تمرکز پژوهش حاضر
 مجالت علمیاستفاده از شاخص های آلتمتریک در سطح 

 



 اهداف پژوهش

 مطالعه پوشش آلتمتریک مجالت علم اطالعات وکتابداری نمایه شده در اسکوپوس-
 اسکوپوسآلتمتریک مجالت علم اطالعات وکتابداری نمایه شده در توجه مطالعه -
و شاخص های عملکرد  ( پوشش و توجه)بررسی همبستگی میان فعالیت آلتمتریک -

 اسکوپوسمجالت علم اطالعات وکتابداری نمایه شده در استنادی 
 

 
آیا مجالت با کیفیت تر بر اساس شاخص های عملکرد استنادی، از 

 فعالیت آلتمتریک بیشتری نیز برخوردار بوده اند؟
 

  



 روش شناسی

 همبستگی توصیفی و: روش پژوهش
مجله علم اطالعات و کتابداری نمایه شده در   193مقاله های منتشر شده در : جامعه پژوهش

   2016اسکوپوس در سال 
 :  ابزار گردآوری داده ها

 (Journal Metrics)ژورنال متریکس 

 (Scopus)اسکوپوس 

 (Altmetric Explorer)آلتمتریک اکسپلورر 

 (به دلیل توزیع غیرنرمال مقادیر متغیرها)همبستگی اسپیرمن : آزمون آماری
 (18نسخه ) SPSS: نرم افزار آماری مورد استفاده

 2017جوالی : زمان گردآوری داده ها



 روش شناسی

 :مراحل انجام پژوهش
تهیه لیستی از مجالت نمایه شده در اسکوپوس در طبقه موضوعی علم اطالعات و -

 .کتابداری
 .گردآوری داده های مربوط به عملکرد مجالت از ژورنال متریکس-
جستجوی هر مجله به صورت جداگانه در اسکوپوس و ذخیره سازی داده های مربوط به  -

 .مقاالت
مقاالت هر مجله به آلتمتریک اکسپلورر و ذخیره سازی داده های  DOIانتقال کدهای -

 .مربوط به فعالیت آلتمتریک مقاله ها
جهت انجام آزمون   SPSSانتقال داده های مربوط به فعالیت آلتمتریک و عملکرد مجالت به -

 .همبستگی



 روش شناسی

 :شاخص ها
 

 :شاخص های فعالیت آلتمتریک
 درصد مقاله های دارای نمره آلتمتریک(: Altmetric Coverage)پوشش آلتمتریک 

 میانگین نمره آلتمتریک مقاالت مجله(: Altmetric Attentions)توجه آلتمتریک 

 

 :شاخص های عملکرد مجالت
 (SJR)اس جی آر 

 (SNIP) سنیپ

 (CiteScore)سایت سکور 

 (CPP)میانگین استنادی 



 محدوده پژوهش

 
 
 2016: محدوده زمانی-
 علم اطالعات و کتابداری: محدوده موضوعی-
 اسکوپوس: پایگاه استنادی-
 (آلتمتریک اکسپلورر)داده های موسسه آلتمتریک : داده های آلتمتریک-
 دو شاخص جهت مطالعه عملکرد آلتمتریک: شاخص ها-
 چهار شاخص جهت مطالعه عملکرد استنادی                          
 

 
 

 
 



 یافته ها

 مقاله 8131:  2016مجله علم اطالعات و کتابداری در سال  193مقاله های منتشر شده در 
 عنوان مجله 149: به مقاالت DOIتعداد مجالت اختصاص دهنده 

 مقاله  DOI :6638تعداد مقاالت دارای 
 عنوان مجله 134: دارای حداقل یک اشارهتعداد مجالت 

 (DOIدرص مقاالت دارای  38درصد کل مقاالت و  31)مقاله  2524: تعداد مقاالت دارای نمره آلتمتریک

اشاره به مقاالت دارای  24/6میانگین )اشاره  62170: تعداد کل اشاره های دریافتی از سوی مقاالت
 (نمره آلتمتریک

 5/56: میانگین نمره آلتمتریک مقاالت
 395: باالترین نمره آلتمتریک



 یافته ها

 :رسانه های اجتماعی به اشتراک گذارنده مقاالت علم اطالعات و کتابداری
 



 یافته ها

 :پوشش آلتمتریک مجالت علم اطالعات و کتابداری
 
 



 یافته ها

 :توجه آلتمتریک مجالت علم اطالعات و کتابداری
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان پوشش آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت SJRو مستقیم میان پوشش آلتمتریک و شاخص  رابطه آماری معنادار

 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان پوشش آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت CiteScoreرابطه آماری معنادار و مستقیم میان پوشش آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان پوشش آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت SNIPرابطه آماری معنادار و مستقیم میان پوشش آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان پوشش آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت CPPرابطه آماری معنادار و مستقیم میان پوشش آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان توجه آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت SJRرابطه آماری معنادار و مستقیم بین میانگین نمره آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان توجه آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت CiteScoreرابطه آماری معنادار و مستقیم بین میانگین نمره آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان توجه آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت SNIPرابطه آماری معنادار و مستقیم بین میانگین نمره آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 
 
 



 یافته ها

 :رابطه میان توجه آلتمتریک و شاخص های عملکرد مجالت علم اطالعات وکتابداری
 مجالت CPPرابطه آماری معنادار و مستقیم بین میانگین نمره آلتمتریک و شاخص 

 
 
 
 
 
 
 



 نتیجه گیری

حضور مجالت علم اطالعات و کتابداری در رسانه های اجتماعی از توزیع نرمالی برخوردار  
 :نبوده است

-Journal of Information Science :100درصد 
-Journal of Information and Computational Science :0/43 درصد 

 استفاده برخی از مجالت از فضای رسانه های اجتماعی جهت به اشتراک گذاری مقاالتشان
 
 
 



 نتیجه گیری

 :اهمیت مطالعه اشتراک گذارندگان بروندادهای پژوهشی در رسانه های اجتماعی
 نویسندگان مقاله-
 همکاران سازمانی نویسندگان-
 خوانندگان مقاالت-
 دفتر مجله-
 ناشر-
 به اشتراک گذارندگان ناشناس-
 ارسال اتوماتیک توسط ربات ها-
 به اشتراک گذاری مقاالت توسط متخصصان آن حوزه یا پژوهشگران حوزه های دیگر-
 
 
 



 نتیجه گیری

 
 :  مجالت باکیفیت تر از پوشش آلتمتریک بیشتری برخوردار بوده اند
 .مقاالت آن ها به میزان بیشتری در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است

 
 :  مجالت با کیفیت تر از توجه آلتمتریک بیشتری برخوردار بوده اند

 .  مقاالت آن ها از میانگین نمره آلتمتریک باالتری برخوردار بوده اند
 

های حوزه زیست پزشکی در رابطه آماری معنادار و مثبتی میان فعالیت آلتمتریک مجله(: 2014)هم راستایی نتایج با مطالعه هاشتین و دیگران 
 های عملکرد آن ها در پایگاه گزارش استنادی نشریاتتویتر و شاخص

 
 

 وجود رابطه دو سویه میان شاخص های عملکرد آلتمتریک و استنادی مجالت
 
 



 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

 
 

 مطالعه اشتراک گذارندگان بروندادهای پژوهشی در رسانه های اجتماعی-
 مطالعه میزان حضور و استفاده مجالت علمی ایرانی از رسانه های اجتماعی-
 مقایسه فعالیت آلتمتریک مجالت رشته های مختلف -
مطالعه میزان آشنایی و دیدگاه دست اندرکاران نشریات علمی کشور از رسانه های -

 .اجتماعی
-... 

 
 
 

 
 



 سپاس از توهج شما


