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چکیده
 ارزیابــی پژوهــش بخش مهمی از فرایند مدیریت پژوهش و در حیطه عالقه و ضرورت های نهادهای پژوهشــی به شــمار می آید. این ارزیابی ها عمدتاً
 به میزان اســتناد تکیه دارند که این موضوع خود دارای نقاط قوت و ضعف اســت. توسعه و گسترش  رسانه های اجتماعی در اینترنت، که برای کاربران 
و تولیدکنندگان محتوا محیطی تعاملی فراهم آورده اســت، فرصت های جدیدتری را برای ارزیابی تولیدات پژوهشی ایجاد کرده است. تولیدکنندگان 
آثار پژوهشی از یک سو می توانند آثار خود را در این رسانه ها به اشتراک بگذارند و کاربران نیز با فعالیت هایی همچون پسندیدن، نظر دادن، با دیگران 
به اشــتراک گذاشــتن، ذخیره کردن، و نشانه گذاری کردن به این گونه آثار واکنش نشان دهند. توجه به این فعالیت ها مبنای شکل گیری روش جدیدی 
برای ارزیابی آثار پژوهشــی اســت که با عنوان آلتمتریکس از آن یاد می شــود. در این مقاله، ضمن اشــاره به پدیدآمدن رســانه های اجتماعی، مفهوم 
آلتمتریکس مطرح شــده و ارتباط آن با رسانه های اجتماعی بیان می شــود. ابزارهای آلتمتریکس برای گردآوری داده های موردنیاز و نیز نقاط قوت و 

ضعف آلتمتریکس از دیگر مباحثی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است.
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مقدمه

ارزیابی آثار پژوهشی شامل مقاالت، گزارش های پژوهشی، 
کتاب ها و جز آن موضوعی اســت که طــی دهه های اخیر توجه 
بســیاری را به خود جلب کرده اســت. ارزیابــی پژوهش بخش 
مهمــی از فراینــد مدیریت پژوهش اســت و در حیطــه عالقه و 
ضرورت های نهادهای پژوهشی به شــمار می آید. این ارزیابی ها 
عمدتاً بر میزان اســتناد تاکید دارنــد که خود دارای نقاط قوت و 
ضعف اســت. بااین حال، تاکنون روش معتبــر دیگری که بتواند 
نقــاط قــوت روش های ســنتی را حفظ کــرده و ضعف های آن 
را نیز نداشــته باشــد معرفی نشده اســت. با معرفی وب 2 و ایجاد 
امکانــات تعاملی در ایــن محیط، رســانه های اجتماعی متعددی 
پا به عرصه وجود گذاشــتند که امکان عرضــه محتوا و دریافت 
بازخورد برخط1  را فراهم می کنند. رســانه های اجتماعی اکنون 
بســتر مناســبی را فراهم کرده اند تا عالوه بر انعکاس اخبار انتشار 
تولیدات پژوهشــی، زمینه ارزیابی آن هــا از حیث میزان توجه و 
اســتفاده کاربران نیز فراهم شود. مجموعه ای از ابزارها و معیارها 
برای این منظور شــکل گرفته و مورداستفاده قرار می گیرند که با 
نام آلتمتریکس یا دگرســنجی از آن ها یاد می شود. هدف از این 
مقاله، بحث درباره این مفهوم و مرور ارتباط شبکه های اجتماعی 

با این سنجه های جدید است. 

ضرورت ارزیابی پژوهش

ارزیابی اثربخشــی پژوهش مفهومی مهــم و فعالیتی محوری 
درمجموعه فعالیت های دانشگاهی و سازمان های پژوهشی است. 
بــه گفته اســترتفیلد2  )2009( اثربخشــی، هرگونــه اثر خدمات 
)یــا رخداد یا ابتکار عمل( بر شــخص یا گروه اســت. در عرصه 
پژوهش، هم پژوهشــگران عالقه مندند که میزان اســتفاده جامعه 
از تولیــدات علمی خــود را بدانند و هم نهادهای پژوهشــی، که 
گاه تأمین کننده مالی پژوهش نیز هستند، به ضرورت به اثربخشی 
پژوهش ها حســاس هســتند. به گفته بریــگام3  )2014( محققان 
غالبــاً به تأثیری کــه یافته های آن ها، نه تنها در حــوزه خود بلکه 

درزمینه گسترده تر جامعه علمی و حتی در رسانه های اصلی دارد 
عالقه مند هستند. مدیران و سازمان هایی که ازنظر مالی به پژوهش 
کمک می کنند نیــز، بیش از پیش، برای تعیین تصدی پســت یا 
توجیــه نحوه صرف وقت وزارت یا بودجه عمومی نیز به این نوع 
اطالعات عالقه مند هســتند. امروزه اهمیت این موضوع به قدری 
افزایش یافته که حوزه مطالعاتی مســتقلی به نام علم سنجی شکل 

گرفته است.

ارزیابی های سنتی مبتنی بر استناد

بــرای ارزیابی اثربخشــی پژوهــش، شــاخص های مختلفی 
به ویژه از اواخر دهه 60 میالدی شــکل گرفته اســت. شاخص ها، 
بازنمون هایی برای تعریف و سنجش متغیرهایی هستند که به طور 
مستقیم قابل اندازه گیری نیستند. این شاخص ها برای کمی کردن 
اثربخشی، کیفیت، و اهمیت اجزای پژوهش شامل پژوهشگران، 
مجالت، مؤسسات، و کشورها استفاده می شود )دیدگاه، باومن، 
و هولمبــرگ4 ، 2016(. در ســاده ترین و قدیمی تریــن حالــت، 
این شــاخص ها تعداد مقاالت مجالت و نیز میزان اســتناد به این 
مقاالت را می ســنجیدند. با شــکل گرفتن و گسترش پایگاه های 
اســتنادی ماننــد نمایه مؤسســه اطالعات علمی، اســکوپوس، و 
گوگل اســکوالر و نیز با توســعه فناوری اطالعات، شاخص های 
بیشــتر و پیچیده تری بر مبنای شــاخص های ســاده قبلی به وجود 
آمدند که از میان آن ها می توان به شــاخص اثربخشی مجالت5، 
شاخص هرش6 ، و شــاخص آیگن7  اشاره کرد. درحالی که این 
شــاخص ها هم چنان تســلط خود را در حوزه ارزیابی اثربخشــی 
پژوهــش حفظ کرده اند، بااین حــال محدودیت ها و نقاط ضعف 
آن ها همواره موردبحث بوده اســت. به عنوان مثال اشــاره شــده 

1. Online
2. Streatfield
3. Brigham
4. Fereshteh Didegah, Timothy D. Bowman, Kim Holmberg
5. Jourrnal Impact Factor
6. H-index
7. Eigen factor
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اســت که این شاخص ها، عمدتاً شــاخص هایی مبتنی بر مجالت 
هســتند و مجموع اســتناداتی که یک مجله دریافــت می کند از 
توزیع هماهنگی در میان مقاالت آن برخوردار نیســت. به همین 
دلیل در بیانیه سانفرانسیســکو درباره ارزیابی پژوهش1 ، بر اهتمام 
ناشران برای ارائه شــاخص هایی که خروجی علمی پژوهشگران 
را به صورت مؤثری بســنجد تأکید شده است )بریگام2 ، 2014 و 

شخاوات و چاهان3 ، 2018(. 

ظهور وب 2 و رسانه های اجتماعی

ابداع اینترنت و گســترش محیط های تعاملی آن، فرصت های 
جدیــدی را برای ارزیابــی پژوهش ایجاد کرده اســت. گزارش 
کمیســیون اروپا اشــاره می کند که با ظهور فناوری های وب 2، 
امکانات جدیدی برای ارزیابی "اثربخشی" تولیدات علمی، یعنی 
نه تنها مقاالت مجالت، بلکه کتاب ها، گزارش ها، داده ها و ســایر 
انواع تولیدات غیرسنتی ایجاد شده است )ویلسدان4  و همکاران، 
2016(. یکی از مهم ترین نمودهای فناوری وب 2 )که به نام های 
وب مشــارکتی و وب اجتماعی نیز خوانده می شــود( رسانه های 
اجتماعی هستند. رسانه های اجتماعی طیفی از ابزارها و بسترهای 
برخط را شــکل می دهند که به کاربــران امکان می دهد تا محتوا 
تولید کرده و با یکدیگر تعامل داشته باشند. نیز به عنوان "گروهی 
از برنامه های مبتنی بر اینترنت تعریف شــده اند که براساس مبانی 
فکری و فن آوری وب 2 ســاخته شــده و امکان ایجــاد و تبادل 
محتوای تولیدشده ازســوی کاربر را فراهم می کنند )سوجیموتو 
و هاســتین5 ، 2016(. امروزه برای برقراری ارتباط میان دوستان و 
آشنایان در زندگی روزمره افراد، استفاده از رسانه های اجتماعی 
بیش از پیش عمومیت یافته اســت. بنابر برخی آمارها، در ســال 
2020 میزان استفاده از انواع رســانه های اجتماعی از 3/8 میلیارد 
نفــر فراتر رفته اســت6 . در جهــان امروز، رســانه های اجتماعی 
چهارمین منبع معروف برای دسترسی به اطالعات ضروری هستند 

)عقیلی، قاسم زاده عراقی، 1394(.
هرچند درمــورد انواع مصادیقــی که ذیل رســانه اجتماعی 

آلتمتریکس: رسانه های اجتماعی در خدمت ارزیابی اثربخشی پژوهش / علیرضا بهمن آبادی

قرار می گیرند تفاوت نظرهایی وجود دارد، بااین حال، شبکه های 
اجتماعــی )مانند فیس بــوک(، نشــانه گذاری اجتماعــی )مانند 
مندلی(، وب نوشــت7   ها، ریزبالگ ها )ماننــد توییتر(، ویکی ها، 
وبگاه8   های اشــتراک گذاری داده ها و رسانه های تصویری )مانند 
یوتیوب و آپارات( ازجمله مهم ترین انواع رســانه های اجتماعی 

هستند.
رســانه های اجتماعی توانســته اند به نوبه خود بــر انتظارات و 
رفتارهای ارتباطات علمی نیز تأثیرگذار باشــند. مثال پژوهشگران 
می توانند اثر علمی خود را در توییتر به اشــتراک گذاشته و توجه 
مخاطبان عالقمند به آن مقالــه را به خود جلب کنند. آن ها برای 
اهداف مختلفی مانند کاوش، و نیز برای کشــف ایده های جدید 
تحقیق و بــه اشــتراک گذاری نتایج پژوهش های خــود، یا گاه 
نتایج پژوهش های افــراد دیگر، از منابــع داده اي این نرم افزارها 
اســتفاده می کنند. این ارتباط علمی غیررسمی ازطریق رسانه های 
اجتماعــی، ردپاها یــا دنباله هایــی را در دنیای مجــازی برجای 
می گذارد که می تواند برای شناسایی دانش جدید، تعیین اهمیت 
هر فعالیت پژوهشــی خاص، یا کنترل عالقه جمعی جامعه علمی 
یا عموم مردم نســبت به یک موضوع دقیق گردآوری و استفاده 
شــود. به بیان ســاده، روش هایی را که محققان با استفاده از آن ها 
آثار دیگران را به اشتراک می گذارند یا کشف و تفسیر می کنند، 
می تواند موردبررسی قرار گیرد تا تأثیر هر تحقیق ردیابی و پایش 
شــود. به عنوان مثال، خواننــدگان ممکن اســت مقاالتی را برای 
خواندن در آینده ذخیره کنند یا پــس از مطالعه مقاله ای، درباره 

آن نظر دهند.

1. DORA
2. Brigham
3. Shekhawat and Chauhan
4. Wilsdon
5. Cassidy Sugimoto, Stefanie Haustein
6. https://wearesocial.com/blog/01/2020/digital-8-3-2020-billion-
people-use-social-media
7. Weblog
8. Site
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تعریف آلتمتریکس

در سال 2010، جیســون پرایم اصطالح آلتمتریکس را برای 
اولیــن بار مطرح کرد و آن را "مطالعه و اســتفاده از ســنجه های 
اثربخشــی علمی مبتنی بر فعالیت در محیط ها و ابزارهای برخط" 
تعریف کرد )بریگام، 2014(. به گفته گمبل1  و همکاران )2017( 
آلتمتریکس زیرمجموعه ای از وب ســنجی یا سایبرمتریک است 
که بر ســنجش تعامــالت برخط بــا خروجی های پژوهشــی در 
رسانه های اجتماعی، مدیریت ابزار، منابع و مراجع، وب نوشت  ها 
و غیره تاکید دارد. برای سنجش فعالیت های علمی، آلتمتریکس 
بر منابع برخط و یا مبتنی بر وب توجه داشــته و برای جمع آوری 
اطالعات دربــاره آگاهی اجتماعی و رؤیت پذیــری انواع نتایج 
پژوهشــی در زمان تقریباً واقعی، از زیرســاخت های فناوری وب 
نویــن )مانند وب 2 که به عنوان وبگاه  هایی تعریف می شــوند که 
بر محتوای تولیدشده ازسوی کاربر، تعامل و تولید و تبادل دانش 
جمعی تأکیددارند( اســتفاده می کند. شاخص های آلتمتریکس، 
هم چنان کــه نام آن نشــان می دهــد، بیش از آنکــه جایگزینی 
برای شــاخص های ســنتی و متداول استنادـ مبنا باشــند، به عنوان 
شاخص هایی مکمل شناخته می شوند. همان طور که ثلوال )2020( 
اشــاره می کند شــاخص های آلتمتریکس به عنوان راه حلی برای 
دو مســئله مدیریتی پژوهش پیشنهاد شــده اند: ارزیابی اثربخشی 

اجتماعی پژوهش، و کسب سریع تر شواهد این اثربخشی.
ســنجه ها یا شــاخص های آلتمتریکس در پی این اندیشــه به 
وجود آمدند که ســنجه های سنتی مبتنی بر اســتناد برای ارزیابی 
پژوهش، تأثیر محیط های برخط و تعاملی را در نظر نگرفته و برای 
ارزیابی اثربخشی پژوهش عمدتاً بر مقاالت مجالت متکی هستند. 
درحقیقت، این نوع سنجه ها بیشتر اثرات دانشگاهی پژوهش ها را 
ارزیابی می کنند و به گفته ثلوال )2020( در شرایط فعلی که فشار 
روزافزونی بر پژوهشــگران برای نشــان دادن اثربخشی اجتماعی 
پژوهش های خود وجود دارد، این یک محدودیت مهم به شمار 
می آید. ازاین رو آلتمتریکس، اثربخشــی اجتماعی پژوهش ها را 
در کانون توجه خود دارد. این کار با اســتفاده از ابزارهایی انجام 

می شــود که در محیط هــای تعاملی رســانه های اجتماعی وجود 
دارند. درواقع، انواع مختلفی از نشــانه های قابل اندازه گیری مانند 
پسندیدن2 ، اشــتراک گذاری3 ، دنبال کننده4 ، ذخیره5 ، ارسال6 ، 
اشاره7 ، و نظر8  در شبکه های اجتماعی وجود دارند، که هرکدام 
ســطح مشارکت متفاوتی را نشان می دهند )ویلسدان و همکاران، 

.)2016

آلتمتریکس و رسانه های اجتماعی

رســانه های اجتماعی و ازجملــه شــبکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک، توییتــر، یوتیــوب، لینکدین، ریســرچ گیت، مندلی 
و غیره ابزارهایی هســتند که توانســته اند افراد بسیاری را به خود 
جــذب کنند. هدف اصلی این رســانه ها ایجاد و حفظ ارتباطات 

بوده است )میشر و پیترس9 ، 2017(.
رسانه های اجتماعی به کاربران امکان می دهند تا اندیشه های 
خود را به اشــتراک گذاشــته و برای نظرات به اشتراک گذاشته 
شــده خود پاســخ های بی درنگی را دریافت کنند. به دلیل همین 
قابلیت پاســخگویی ســریع است که رســانه های اجتماعی توجه 
جامعــه علمی را به خود جلــب کرده اند، تا در فعالیت های علمی 
روزمره و به موازات اســتفاده از اشــکال ســنتی ارتباطات علمی، 
ازاین گونــه محیط های برخط نیز برای انتشــار نتایج پژوهش های 

خود استفاده کنند )حسن و همکاران، 2017(.
داده هــای ارزشــمندی که در اثــر تعامل افراد با رســانه های 
اجتماعــی به دســت می آیند، زمینــه شــکل گیری آلتمتریکس 
را فراهــم کرده انــد. با معرفی اصطــالح آلتمتریکــس به جامعه 
علم سنجی، پژوهشــگران این حوزه تالش کرده اند تا تحلیل های 
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8. Comment
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احتمالی حاصــل از این فعالیت برخط و تأثیــری که می تواند بر 
جوامــع مختلــف درون و بیرون دانشــگاهی ازجمله پزشــکان، 
افراد حرفه ای، و عموم مردم داشــته باشــد را ارائه دهند )حسن و 

همکاران، 2017(.
برنامه های رســانه های اجتماعی، بر رفتارها و انتظارات علمی 
دانشمندان تأثیر محسوسی داشته اند. در توییتر، دانشمندان ممکن 
اســت با استفاده از هشــتگ درباره فعالیت خود بحث کنند و آن 
را به اشــتراک بگذارند تا نشــان دهند که اقدام آن ها به مخاطبان 
خاصی مرتبط اســت. به طور مشابه، از فیس بوک و گوگل پالس 
می توانند برای به اشــتراک گذاری اطالعــات علمی در داخل و 
خارج از شبکه اجتماعی بالفصل کاربر استفاده کنند. دانشمندان 
از سامانه مدیریت ارجاعات مانند مندلی یا زوترو برای سامان دهی 
منابع علمی و به اشــتراک گذاری فراداده و برچســب های ســند 
استفاده می کنند. عالوه براین، از وبگاه   یو الیک و پینترست برای 
نشانه گذاری یا سنجاق کردن اسناد علمی مربوط به رشته تحصیلی 

یا عالقه کاربر استفاده می شود )حسن و همکاران، 2017(.
دو دهــه پیــش و در نبــود هرگونــه شــاخص اثربخشــی 
غیردانشگاهی که بتواند به صورت گســترده  از آن استفاده شود، 
وب به عنوان منبع جدید و بالقوه ای از شــواهد شناســایی شد که 
اثربخشــی پژوهش دانشــگاهی را از اســتنادات به آن و در انواع 
مختلف صفحات وب محاســبه می کــرد. برآمدن وب اجتماعی 
در یــک دهه پیش، به فراخوان تازه ای برای ایجاد شــاخص های 
اثربخشی اجتماعی جدید انجامید. به عنوان مثال، ازآنجاکه اقلیت 
قابل توجهی از توییتر اســتفاده می کردند، این ادعا مطرح شد که 
از تعداد توییت ها درباره پژوهش های دانشگاهی می توان به عنوان 
شاخص جدیدی از عالقمندی عمومی به پژوهش ها استفاده کرد 

)ثلوال، 2020(.
 برای ردیابی استفاده از پژوهش های علمی در انواع سکوهای 
نرم افزاری1  برخط ازجمله وبگاه  های خبری، سیســتم عامل های 
رســانه های اجتماعــی، وب نوشــت  ها، وبگاه  هــای ویدیویــی و 
ابزارهــای مدیریت مرجع، به طور خاص از داده های آلتمتریکس 

اســتفاده می شــود. به این ترتیــب، آلتمتریکــس براســاس انواع 
فعالیت هــای برخط، که می تواند نظرات، بحث ها، پســندیدن ها، 
اشتراک ها و نشانک ها را شــامل شود، وضعیت اشتراک گذاری 
آنی اســناد علمی را تجزیه وتحلیل می کند. )حســن و همکاران، 

.)2017
هاســتین و همــکاران )2016( رابطه رســانه های اجتماعی و 

آلتمتریکس را به شکل زیر نظریه پردازی کرده اند:
یک شــیء پژوهشی، عامل یا سندی است که می تواند 
برای آن رویدادی ثبت شــود. رویدادها، کارها یا اقداماتی 
هستند که فعالیت های مربوط به دستیابی، ارزیابی یا استفاده 
از اشیاء پژوهشــی را ضبط می کنند. آلتمتریکس بر اساس 
این رویدادها عمل می کند. اســناد پژوهشی خروجی های 
بســیار متنوعی را دربر می گیرند. به عنوان مثال، اسناد سنتی 
می تواننــد مقــاالت مجــالت، فصل های کتــاب، مقاالت 
اجالس، گزارش های فنی، پایان نامه ها، رساله ها، پوسترها، 
کتاب ها و اختراعات ثبت شــده باشند. این ها به طورمعمول 
در وب وبگاه  های ناشــران، مجالت برخط و کتابخانه های 
دیجیتال مانند پاپ مد2 ، اســکوپوس3 ، پلــوس4 ، الزویر5 ، 
یا اشــپرینگر6  میزبانی می شــوند. برو ن دادهای پژوهشــی 
جدیدتری مانند اســالیدهای ارائه شــده در اسالیدشیر7 ، 
فیلم های ســخنرانی در یوتیوب8 ، پست های وب نوشت  در 
ریسرچ بالگر9 ، مجموعه داده ها در دریاد10  و کد نرم افزار 
در گیت هاب11  ازجمله اســناد پژوهشی هستند که بر روی 
شبکه های اجتماعی قرار می گیرند. پژوهشگران، گروه های 
پژوهشــی، بخش ها، دانشگاه ها، مؤسســات یا آژانس های 
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تأمین مالی می توانند ازجمله عوامل تحقیق باشــند. عوامل 
پژوهشــی معمــوالً در شــبکه های اجتماعی پژوهشــی یا 
دانشگاهی مانند ریسرچ گیت1  و آکادمیا دات اجو2  میزبانی 
می شــوند. آلتمتریکــس برنامه هــای مختلف رســانه های 
اجتماعی و ســکوهای نرم افــزاری را به عنوان منابع داده ای 
خود پوشــش می دهد. منابع داده، وقایع مربوط به اشــیای 
پژوهشــی را ثبت می کنند و معموالً آن ها را ازطریق برنامه 
واســط3 ، بســتر برخط، مخزن یا مدیر مرجع در دســترس 
قرار می دهند. میزبان های اشــیاء پژوهشــی معموالً به عنوان 
منبع داده عمل می کننــد. به عنوان مثال، مندلی رویدادهای 
مربوط به مقاالت را به شکل مثاًل ذخیره شده یا خوانده شده 
ضبط می کند و این رویدادها را در اختیار مصرف کنندگان 
آلتمتریکس قرار می دهــد. مصرف کنندگان آلتمتریکس 
متشــکل از گردآورندگان یــا ارائه دهنــدگان خدمات و 
معیارهای آلتمتریکس هستند که رویدادهای مختلف را در 
رســانه های اجتماعی ردیابی و آن ها را گردآوری می کنند 

)ارت  و همکاران4، 2016(.
شــاخص های  ایجــاد   )2016( همــکاران  و  ســوجیموتو 
آلتمتریکس را در پرتو تحوالت و انقالبی که در حوزه ارتباطات 
علمی رخ داده اســت موردتوجه قــرار داده اند. بــه گفته آن ها، 
موضوعــی که در همه تصورات ما از تحــوالت حوزه ارتباطات 
علمی رخنه می کند، رؤیت پذیری و ناهمگنی گســترده تر است. 
در ســال های اخیر، این گفتمان بر نقش رســانه های اجتماعی در 
افزایش دیــد دانش پژوهان، بــورس تحصیلی و ارائــه ابزارهای 
جدید انتشــاراتی متمرکز شــده اســت. هم زمان، هرگز تقاضا ـ 
ازســوی بانیان و مدیران تحقیق ـ برای تعیین شاخص های فعالیت 
علمــی و فناوری، خصوصاً بــرای نشــان دادن ارزش تحقیق در 
بین طیف گســترده تری از مخاطبان، این  اندازه زیاد نبوده است. 
دراین زمینه، بســتر رسانه های اجتماعی به ســرعت به عنوان منبعی 
بالقوه برای ســنجش تأثیر پژوهش هــای علمی )هم در علم و هم 
در جامعه( شناســایی  شــده اند که این خود، خانواده جدیدی از 

شاخص های علمی به نام آلتمتریکس را ایجاد کرده است.

ابزارهای ارزیابی در آلتمتریکس

داده های ذخیره شــده در رســانه های اجتماعی باید به  روشی 
نظام یافتــه جمع آوری شــوند تا امکان تحلیل آن ها وجود داشــته 
باشــد. درحال حاضر، برخــی وبگاه  ها، ســازمان ها یا ناشــران با 
طراحــی نرم افزارهای خاص، این داده هــا را گردآوری می کنند 
که از آن ها با عنوان گردآورنده5  یاد می شود. درحال حاضر بیش 
از ده وبگاه  یا مرکز، داده های رسانه های اجتماعی را جمع آوری 

می کنند که برخی از معروف ترین آن ها عبارت اند از:
آلتمتریکس دات کام: این وبگاه  که از سال 2011 فعالیت خود 

را آغاز کرد، داده های شــبکه های اجتماعــی )مانند فیس بوک، 
توییتــُر و مندلــی(، برخــی رســانه های خبری )مثــل گاردین و 
نیویورک تایمز(، وب نوشــت  های علمی، اســناد سیاست گزاری 
دولتی، و رســانه های تصویــری )مانند یوتیــوب( را گردآوری 
می کنــد. این وبگاه ، افزونه رایگانی را به نام بوکمارلت در اختیار 
کاربــران قرار می دهد که با اســتفاده از آن و براســاس شناســه 
دیجیتالی شــیء6  هر مقاله، می تــوان داده های آلتمتریکس آن را 
مالحظه کــرد )تصویر 1(. همچنین بر اســاس وزنی که برای هر 
رســانه  محاســبه شــده، درمجموع امتیازی را به مقاله اختصاص 

می دهد که به نمره آلتمتریکس معروف است.
ایمپکت استوری7: ابزاری منبع باز و دسترسی آزاد است که در 

ســال 2011 ایجاد شد و هم اکنون بنیاد آلفرد پی اسلوان8 ، تأمین 
مالی آن را برعهد دارد. ایمپکت استوری، نسخه متصـــل توتـال 
ایمپکـــت است و داده ها را از انواع منابع باز آنالین گـردآوري 
کرده و اثربخشــی وبــی یک مجموعه داده یا مقاله مجلـــه یـــا 
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دیگـــر بروندادهاي پژوهشي که در یک مکان آنالین ثابت قرار 
دارند را گزارش می کند. داده های تـــوییتر، گیـت هـاب1 ، وبگاه 
 یـوالیــــک2 ، منــــدلي3 ، اسالیدشــــیر4 ، اف هــزار ریویوز5 ، 
دلیشز6  و دیگر منابع آنالین، ازجمله منابع داده اي هستند که این 

نرم افزار از آن ها استفاده می کند )نویدی و منصوریان، 1394(.
پــام آنالیتیکز7 : بیــش از 20 نوع مختلــف از بروندادها را 

ردیابی کرده و 5 دسته اصلی از معیارهای اثربخشی را جمع آوری 

می کند: اســتفاده، ضبط، اشاره، رســانه های اجتماعی و استنادها 
)تصویر 2(. معیارها در ســطح گروه )به عنوان مثال، آزمایشــگاه، 
گروه یا مجله( ذخیره و با یکدیگر مرتبط می شوند. پالم آنالیتیکز 
داده های استفاده در سطح مقاله را از منابع مختلف ازجمله پلوس 
ای ال ام جمع آوری می کند. پالم آنالیتیکز در سال 2011 تأسیس 

شد.
پلوس ای ال ام1 : در ســال 2009 راه اندازی شد و معیارهایی 
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شکل 1: نمونه ای از داده های آلتمتریکس ارائه شده برای مقاله ای از پایگاه بایومدیکال جورنال
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شکل 2: نمونه ای از نحوه ارائه داده های آلتمتریکس در پام آنالیتیکز
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بــه نام معیارهای ســطح مقالــه2  را ارائه دادکه عملکــرد و نتایج 
مقاالت پژوهشــی منتشرشــده در پلوس را اندازه گیری می کند. 
رابــط ای ال ام و مجموعــه داده های آن به  رایــگان و آزاد برای 
همه مقاالت مجله پلوس در دســترس قرار دارند. پلوس همچنین 
یک برنامه منبع باز به نام الگوتو3  ارائه داده است که این معیارها 
را در مجموعه گســترده ای از منابع داده ای مانند توییتر، مندلی و 

کراس رف4  بازیابی و محاسبه می کند.
کیوداس5 : یک برنامه خدماتی وبی است که ازطریق افزایش 

رؤیت پذیــری آثار منتشرشــده محققان، به آن ها در دســتیابی به 
اثربخشــی باالتر در پژوهش ها کمک می کند. محققان می توانند 
پژوهش های خود را تشــریح کرده، ازطریق رسانه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارند و تأثیر این فعالیت ها را بررسی و اندازه گیری 
کنند. کیوداس همچنین برای مؤسسات، ناشران و سرمایه گذاران 
خدماتی را ارائه می دهد. کیوداس تعداد استنادها را از وبگاه آی 
اس آی، و داده هــای آلتمتریکــس را از آلتمتریکــس دات کام 

جمع آوری می کند.
وبومتریک آنالیســت6 : این برنامه که قباًل با نام جستجوگر 

لگزی یو آر آل7  شــناخته می شــد، برنامه ای رایــگان و مبتنی بر 
ویندوز برای آلتمتریکس، تحلیل استنادی، تحلیل وب اجتماعی، 
وب ســنجی، و تجزیه وتحلیل پیوندها است. این برنامه، داده ها را 
از برنامــه رابط یا ذخیره مســتقیم از وب دریافت می کند و طیف 

گسترده ای از گزینه های پردازشی را دربر دارد.

نقاط قوت و ضعف آلتمتریکس

باوجودآنکــه توســعه و گســترش اســتفاده از آلتمتریکس 
نویدبخش فرصت های جدیدی اســت که می تواند برای ارزیابی 
اجتماعی اثربخشی پژوهش مورداستفاده قرار گیرد؛ بااین حال این 
ابزار نیز مزایا و معایــب خاص خود را دارد. نویدی و منصوریان 
)1394( ضمــن اشــاره بــه کامل نبــودن آلتمتریکــس به عنوان 
یک مقیــاس پژوهش، بیــان می کنند که خدمات بافت محـــور 
آلتمتـــریکس نیز تقریباً جدید هســتند و هنوز پاالیش نشده اند. 

هیچ اســتانداردي براي گزارش آلتمتریکس وجـــود نـــدارد و 
آلتمتریکــس هنوز به انــدازه ضریب تأثیر مجالت، کاربرپســند 
نیســت. آن هــا همچنیــن شــمارش را بزرگ تریــن نقطه ضعف 
آلتمتریکــس دانســته و معتقدنـــد کــه مقیاس هاي رســانه هاي 
اجتماعي و آمارهاي اســتفاده بســیار قابل دست کاری و شکننده 

هستند. ثلوال )2020( نیز به مشکالت زیر اشاره می کند:
 مشــکات مربوط به گردآوری داده ها: درحالی که ممکن 

اســت داده هــای آلتمتریکــس از یــک ارائه دهنده تجــاری در 
مقیاســی وسیع به دست آید، گردآوری بســیاری از این سنجه ها 
زمان بر هســتند. با توجه به اینکه ســنجه های مختلفی وجود دارد 
و جمع آوری داده ها کار آســانی نیست، این احتماالً بزرگ ترین 

مانع استفاده عملی از آن ها است.
پوشش نه چندان گسترده: بسیاری از سنجه های آلتمتریکس 

بــرای تعداد کمی از مقــاالت حاوی اعداد و ارقام هســتند. این 
امر قدرت این ســنجه ها برای ایجاد تمایز میان اثربخشی متوسط 
مجموعــه ای از خروجی هــا را تضعیف می کند. به نظر می رســد 
این ســنجه ها عمدتاً در حوزه های وابســته به علوم سالمت، علوم 

انسانی، علوم اجتماعی، و علوم زیستی عملکرد مؤثری دارند.
مشکات مربوط به هنجارسازی حوزه علمی: ارزیابی نمرات 

آلتمتریکــس بــدون وجــود مقادیر معیــار، مانند نمراتــی که با 
نرمال سازی به دست می  آید، دشــوار است. تولید داده های کافی 
برای نرمال ســازی رشته علمی یا معیارگذاری در برابر گروه های 
دیگــر، میــزان داده هــای موردنیــاز را افزایــش می دهــد. برای 
هنجارسازی رشــته علمی می توان از دسته های موضوعی مربوط 
به شاخص های اســتنادی سنتی اســتفاده کرد، اما این شاخص ها 
برای خروجی های غیراستاندارد احتماالً به روشی جایگزین برای 

طبقه بندی موضوعی آن ها نیاز دارد.

1. PLOS ALM
2. Article-Level Metrics
3. Lagotto
4. CrossRef
5. kudos.com
6. Webometric Analyst
7. LexiURL
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نتیجه گیری

برآمــدن رســانه های اجتماعی فرصت های جدیــدی را برای 
ارزیابی اثربخشی پژوهش به وجود آورده است. شمار قابل توجهی 
از پژوهشگران، دانشجویان، اســاتید و عالقه مندان به فعالیت های 
پژوهشــی برای دیدن، به اشتراک گذاشــتن و ردیابی حوزه های 
پژوهشی موردنظر خود از رســانه های اجتماعی استفاده می کنند. 
این گرایش ســبب شــده اســت تا در کنار ارزیابی های سنتی که 
بر شــمارش استنادها تکیه داشــته و به ارزیابی های دانشگاه محور 
منتســب هســتند، معیارهــای ارزیابــی دیگری شــکل بگیرندکه 
اثربخشــی پژوهش ها را در بافت اجتماعی می سنجد. این معیارها 
زیر عنوان کلی آلتمتریکس معرفی شــده اند. در آلتمتریکس که 
تأکیــد آن بر جمــع آوری نحوه تعامل و واکنش کاربران نســبت 
به مطالبی اســت که در رســانه های اجتماعی ارائه می شود، تالش 
می شود تا بر وجه دیگری از اثربخشی پژوهش که همانا اثربخشی 

اجتماعی آن است توجه شود.
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Abstract
Research evaluation is an important part of the research management process and is in the area of interest and needs 
of research institutions. These assessments are mainly based on the citation counts that have their own strengths 
and weaknesses. With development of social media on the Internet, which provides an interactive environment 
for users and content producers, new opportunities have now emerged to evaluate research products. On the one 
hand, producers of research works can share their works in these media, and on the other hand, users can react to 
such works through activities such as liking, commenting, sharing, downloading, and marking. Attention to these 
activities has become the basis for the formation of a new method for evaluating research works, which is called 
altmetrics. In this article, while referring to the emergence of social media, the concept of altmetrics is introduced 
and its relationship with social media is expressed. Altmetrics tools for collecting the required data as well as the 
strengths and weaknesses of altmetrics are other points that have been mentioned in this article.
Keywords: social media; Social networks, research impact; Altmetrics
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