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مقدمه
تأثیر علمی و اجتماعی انتشار پژوهشهای من چیست؟ این
پرسش از  044سال پیش ،زمان آغاز علم نوین مورد عالقه
دانشمندان و پژوهشگران بوده؛ اما همواره پاسخگویی به این پرسش
مشکل بوده است ( .)1بهطور سنتی اکثر پژوهشگران در درجه اول
آثار خود را در مقالههای مجلهها ،کتابها ،سخنرانیها و کنفرانسها
منتشر میکنند .اغلب تأثیر آثار پژوهشی آنان با محاسبهی تعداد
استنادها در وبگاه علوم یا اسکاپوس ارائه میشود (.)2
در سال  ،1511هنگام طرح ایدهی ضریب تأثیر توسط
 ،Eugene Garfieldبنیانگذار نمایه استنادی علوم ( Science
 ،)Citation Indexفناوریهای کنونی موجود نبود .اکنون ما در
عصر اطالعات بسر میبریم .ظهور اینترنت و سایر فناوریهای
وابسته ،زندگی بشر را متحول ساخته است .عصر رقومی و اطالعات
مشخص میکند که چگونه ما به اطالعات دسترسی داشته و با
دیگران ارتباط برقرار کنیم ( .)3با ظهور وب  2.4پژوهشگران و
دانشمندان مطالب علمی خود را عالوه بر مجراهای سنتی از طریق
ابزار و محیط برخط به اشتراک گذاشته و منتشر میکنند .آیا اکنون
ضریب تأثیر بهتنهایی قادر به سنجش و ارزیابی تأثیر انتشارات و

تعامالت علمی است؟ پیداست که پاسخ منفی است .دانشمندان
حوزههای علمسنجی و وبسنجی به دنبال روشها و سنجههایی
هستند که بتواند این معضل را رفع کند .در سال  2414رویکرد
جدیدی بنام دگر سنجی مطرح شد .با وجود مزایای فراوانی که
دگرسنجی دارد ،با چالشها و انتقاداتی نیز روبروست .در این مقاله
سعی شده است که مفاهیم ،تاریخچه ،مزایا ،معایب و چالشهای
فراروی آن معرفی گردد.
تاریخچه دگر سنجی
ایدهی اندازهگیری تأثیر ) ،(Impact measuringفراتر از
تحلیل استنادی حرکت کرده و مدتها قبل از ظهور رسانههای
اجتماعی مطرح شده است ( .)0تغییرات سریع در نحوهی انتشار
پژوهشها نه تنها مدلهای موجود اندازهگیری تأثیر پژوهشی را به
چالش کشید؛ بلکه پرسشهایی در مورد روشهای فعلی را به
ارمغان آورد ( .)1اکنون ،دگر سنجی ،شاخصهای مبتنی بر فعالیت
در محیطهای رسانههای اجتماعی ،بهعنوان جایگزینی برای
اندازهگیری تأثیر علمی پدید آمده است ( .)6نخستین بار  Jensenدر
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مقاله خود با عنوان "سنجههای جدید اعتبار علمی ( The new

 )3دگر سنجی تصویری کامل از تحت تأثیر قرار گرفتن
مکالمات ،اندیشهها و رفتارها از محصوالت پژوهشی را ارائه میکند
(.)10
 )0دگر سنجی تعامالت علمی وب محور ،مثل توئیتها،
وبنگاشتها ،و یا نشانهگذاریهای پژوهش را اندازهگیری میکند
(.)11
با توجه به تعاریف فوق میتوان اینگونه بیان کرد که دگر
سنجی:
 .1در محیط وب  2.4و خصوصاً رسانهها و شبکههای اجتماعی
به کار گرفته میشود.
 .2از طریق سنجهها و روشهای ارزیابی مخصوص خود،
میتواند با استخراج دادهها از محیط وب انواع بروندادهای علمی،
محصوالت علمی و تعامالت علمی را بسنجد.
 .3امکان تفسیر ،قضاوت و داوری را برای مخاطبان (کاربران
وب) فراهم نموده و تأثیر بروندادها را سریعتر ،متنوعتر و گسترده تر
منعکس میکند.
 .0تالش میکند تا انواع تأثیر بروندادها و تعامالت علمی
شامل تأثیر اجتماعی ،علمی ،آموزشی ،فرهنگی و مانند آن را
بسنجد.
با توجه به مطالب مطرح شده در بخش تاریخچه و تعاریف
دگر سنجی در ادامه به تبیین لزوم استفاده از دگر سنجی پرداخته
میشود.

 ")metrics of scholarly authorityبا اشاره به تأثیر وب 2.4
در ارتباطات علمی ،خواستار اعتباربخشی سنجههای جدید توسط
پژوهشگران شد ( .)7سپس در هشتمین کنفرانس بینالمللی طراحی
نظامهای تعاونی Taraborelli ،در مقاله خود ،تحت عنوان
"نرمافزار ارزیابی متقابل :نرمافزار اجتماعی و ارزیابی علمی توزیع
شده (Soft peer review: Social software and
) ،"distributed scientific evaluationبا بحث در مورد
چشمانداز ارزیابی عصر اینترنت و افزایش انتقاد علیه نقش
شاخصهای ضریب تأثیر ،خواستار سنجههای جدید اندازهگیری
برای ارزیابی کیفیت علمی شد .همچنین او از ابزار نشانهگذاری
اجتماعی ) (Bookmarking Socialبرای ارزیابی پسا انتشار
) (Post- publicationحمایت کرد (.)8
 Neylon & Wuدر مقاله خود ،خدمات سنجههای مقاله
محور پالس ) (PLOS Article –Level Metricsرا توصیف
کردند .سنجههای مقاله محور ،مجموعهای از سنجههای جامع،
معین ،و شفاف برای یک مقاله انفرادی است و شامل استنادها،
کاربرد دادهها ) (Usage dataو دگر سنجی میشود (.)5
 Priemو  Hemmingerدر جوالی  2414با اذعان به رشد
متون علمی و نقاط ضعف روشهای ارزیابی مبتنی بر استناد از
یکسو ،و توجه به خدمات وب  ،2.4مانند نشانهگذاری اجتماعی،
بالگنویسی خرد ( )Microbloggingاز سوی دیگر ،خواستار
ایجاد سنجههای ارزیابی مبتنی بر این دادهها شدند و اصطالح
علمسنجی  2.4را مطرح کردند (.)14
 Groth & Gurneyوبنگاشت نویسی علم شیمی در مورد
مقالههای علمی را بررسی کرده و یافتههای خود را در کنفرانس
علوم وب  2414ارائه کردند .بیانیه دگر سنجی در اکتبر  2414توسط
 Grass ،Taraborelli ،Priemو  Neylonمنتشر شد .آنها در
این بیانیه به انتقاد از روشهای ارزیابی و داوری مقاله ،سنجههای
مبتنی برشمارش استناد ،و ضریب تأثیر مجلهها پرداختند و از
دگرسنجی و پاالیههای آینده ،تکامل سریع ارتباطات علمی ،سرعت،
غنا ،و وسعت دگر سنجی سخن راندند ( .)11بعد از انتشار این بیانیه
مطالعات جدیتر و وسیعتر در مورد دگر سنجی آغاز شد.
تعاریف دگر سنجی
تعاریف متعددی از دگر سنجی مطرحشده است که به چند مورد
از آن اشاره میشود:
 )1دگر سنجی جنبش رو به رشدی است که به دنبال ارزیابی
تأثیر علمی با روشهای جدید مبتنی بر دادههای استخراج شده از
وب اجتماعی است .دگر سنجی برای پشتیبانی سنجههای سریعتر،
گستردهتر ،و متنوعتر تأثیر علمی پیشنهاد میشود (.)12
 )2دگر سنجی رویکردی برای آشکارسازی اثرات ناپیدای تأثیر
پژوهشی بهوسیله بررسی فعالیتها در نظامها و ابزارهای برخط
است (.)13

چرا دگر سنجی؟
با رشد روزافزون تولید اطالعات ،امکان مطالعه تمامی منابع
وجود ندارد ،برای انتخاب منابع مناسب سه پاالیه اصلی سنتی وجود
دارد که عبارتاند از :مرور و داوری توسط همتایان ،تعداد استنادها و
ضریب تأثیر مجله ( .)11تعداد استنادها معموالً برای سنجش تأثیر
علمی بکار میرود .سنجههای مبتنی بر استناد و ارزیابی (داوری)
دارای پیشینهای طوالنی است .از دهه  1564تاکنون ،استنادها
بهطور گستردهای برای ارزیابی و نظارت پژوهشی استفاده میشدند
( .)16بااینحال استنادها خالی از اشکال نیستند .آنها فقط جنبههای
محدودی از کیفیت را اندازهگیری میکنند ( )17و تصویر کاملی از
تمام طیفهای تأثیر پژوهش را نشان نمیدهند؛ مانند تألیفاتی که به
آنها استناد نشدهاند و ممکن است مفید باشند چراکه تعداد زیادی از
مقالههای پژوهشی را حرفهمندان غیر نویسنده مثل پزشکان ،وکالء،
دانشجویان و عموم مردم میخوانند و یا سخنرانان از تألیفات
پژوهشی برای مقاصدی مثل آموزش و فعالیتهای حرفهای استفاده
میکنند ( .)16چهبسا مقالههایی که خوانده نشدهاند و به آنها
استناد شده است (.)2
از سوی دیگر بسیاری از مصنوعات مهم مثل مجموعه دادهها،
گرچه مورد استفاده سایر افراد قرار میگیرند؛ اما با روش سنتی قابل
استناد نیستند و کتابسنجی تمام منابع اطالعاتی را ارزیابی نمیکند
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پژوهشگران را تحت تأثیر قرار داده است ( .)22با این وصف واضح
است که ارزیابی و اندازهگیری تأثیر پژوهشی با سنجههای سنتی
ممکن نیست .ازاینرو ،در ارزیابی علمی نیاز به شناسایی تأثیر انتشار
علمی در اجتماع ،اقتصاد ،فرهنگ ،و بافت محیط است (.)16
با توجه به آنچه در مورد محدودیتها و نواقص روش ارزیابی و
فیلترینگ سنتی بیان شد ،نیاز به روشها و سنجههایی که بتواند
ارزیابی را با توجه به تغییر محیط انتشار و نوع مصنوعات علمی
انجام دهد ،ضروری به نظر میرسد.
مرور مطالعات صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که از
سال  2414تاکنون پژوهشهای متعددی در حوزهی دگر سنجی
صورت گرفته است .در این مجال به صورت گزیده میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
* پژوهشهایی که به معرفی دگر سنجی ،مزایا ،راهبردها و
تعریف سنجههای دگر سنجی ،روشها و چالشهای فراروی
دگر سنجی پرداختند؛ مانند پژوهشهای ،)15( Weller
 )5( Fennerو  )23( Bornmannبه لحاظ کمّی تعداد
اینگونه پژوهشها بیش از مقالههای علمی -پژوهشی است.
* پژوهشهایی که ضمن تبیین مفاهیم دگر سنجی به معرفی
کاربرد دگر سنجی برای کتابداران و کتابخانهها پرداختند.
پژوهش مهربان و منصوریان (،)20( Galligan ،)24
 Galliganو  )11( Dyas-Correiaاز این دست
پژوهشهاست.
* پژوهشهایی که رابطه و پیشبینی سنجههای دگر سنجی و
سنجههای سنتی را مورد بررسی قرار دادند .پژوهش  Liو
همکاران با عنوان «اعتبار مدیران مرجع پیوسته برای
اندازهگیری تأثیر علمی» به بررسی مناسب بودن مندلی و
سایت یوالیک برای انداز گیری تأثیر علمی پرداختند .نتایج
پژوهش نشان از رابطه تعداد استنادات وس با تعداد کاربران
مندلی و سایتیوالیک داشت ( .)21همچنین Eysenbach
همبستگی بین تعداد توئیت ها و استنادهای گوگل اسکالر و
اسکاپوس را بررسی کرد و نشان داد مقاالت پژوهشی که
توئیت میشوند بیش از سایر مقاالت احتمال استناد شدن دارند.
 Priemو همکارانش رابطه بین تعداد دانلودها و تعداد استنادها
را اثبات نمودند (.)26
 Bar-Ilanو همکاران در پژوهشی تحت عنوان "فراتر از
استناد :مشاهدهپذیری پژوهشگران در شبکه اجتماعی" با
مطالعه خوانندگان مندلی دریافتند که بین تعداد استنادات
اسکاپس با نشانهگذاریهای مندلی همبستگی وجود دارد (.)27
 Hausteinو همکاران با بررسی استفاده و پوشش شبکههای
اجتماعی روی  71پژوهشگر حوزهی کتابسنجی دریافتند که
نشانهگذاریهای مندلی  4/01با استنادات اسکاپوس در رابطه
است ( Thelwall .)6و  Koushaهمبستگی میان
شاخصهای فعالیت دانشگاهها در ریسرچگیت را با رتبهبندی

( .)13سنجههای مبتنی بر استنادها دارای محدودیتهایی است،
محدودیت کلیدی استنادها زمانبر بودن) (Timelinessآنهاست.
ممکن است سالها طول بکشد تا به یک مقاله استناد شود چرا که
باید ابتدا چاپ شده ،نمایه شده ،خوانده شده و سپس در پژوهشهای
آتی به کار گرفته شود؛ این محدودیتی بزرگ برای ارزیابی آثار
پژوهشگران جوان و یا کتابخانههای رقومی است .در مورد اخیر
روزآمدی ،مسئلهای ویژه است زیرا پژوهشگران که با حوزهی علمی
خود آشنایی دارند ،اساساً نیاز خواهند داشت که خود را با تازهترین
آثار منتشره که هنوز استناد نشدهاند بروز نگه دارند (.)18
یکی دیگر از محدودیتها این است که در استنادها تعداد
خوانندگان و تأثیر مقالههای علمی بر توسعه فناوری و مخاطبان
غیردانشگاهی سنجیده نمیشود ( .)15همچنین به نظر میرسد که
معیارهای مبتنی بر استناد ،بیشتر برای ارتقای رتبه ،تعیین پستهای
سازمانی ،و به دست آوردن بودجههای پژوهشی به کار میروند و به
این دلیل ،پژوهشگران مجبورند این معیارها را در آثارشان لحاظ
نمایند .در نتیجه ،گروهی از آنان محیطهای علمی را  -برخالف
آنچه باید باشد -به داد و ستد استنادی ،نگارش تألیفات بیکیفیت ،و
افزایش رفتارهای سلطهجو و بهرهبردار سوق میدهند ( .)24امروزه
پیشرفتهای وب و فناوری اطالعات باعث بهبود سطح آگاهی،
جامعهپذیری و همکاری ،تسهیل هماهنگی شده ( )21و رفتارهای
پژوهشگران را تغییر داده است .آنان نهتنها از وب برای ارتباط با
یکدیگر استفاده میکنند؛ بلکه به جمعآوری و اطالعرسانی اطالعات
علمی میپردازند؛ بنابراین تألیفات یک پژوهشگر از طریق کانالهای
مختلف وب ،مثل وبسایتهای شخصی ،وبسایتهای گروههای
پژوهشی ،مخازن سازمانی ،وبنگاشتهای پژوهشی و مخازن
رشتهای منتشر میشود ( .)2همچنین دانشمندان بهطور فزایندهای
ترکیبی از ابزارهای رسانههای اجتماعی مانند وبنگاشتها ،توییتر،
ریسرچگیت و مندلی را در ارتباطات علمی و حرفهای به کار
میگیرند .آنها با استفاده از ابزارهای برخط و عمومی ،به شیوههای
مختلف به گفتمان علمی میپردازند ،ازجمله نشانهگذاری ،یادداشت
نویسی ) (Annotationو (بهخصوص) بحثهای غیررسمی (،)12
همچنین از این محیطها برای تألیف مشارکتی ( collaborative
 ،)authoringبرنامهریزی جلسهها ،کنفرانسها ،انتشار پژوهشها
استفاده میکنند (.)6
بسیاری از دانشمندان نیز پژوهشهای خود را بهوسیله فهرست
تألیفات ،مهارتها و دستاوردها در وبسایتهای شخصی و یا در
وبسایتهای اجتماعی منتشر میکنند .به نظر میرسد که این
تبلیغات در وب بهعنوان یک کاالی عمومی باشد به این معنا که
کانالهای بیشتری برای پیدا کردن اطالعات در مورد پژوهشهای
مرتبط برای سایرین فراهم میکند (.)2
از سویی دیگر فناوریهای نوین و ابزارهای وب  2.4بر چرخه
علمی شامل مفهومپردازی ،جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،بیان
یافتهها ،ترجمه و تعامل تأثیرگذار بوده و ارتباطات علمی
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تعداد بازدید از نیمرخ نمیتواند یک معیار دگر سنجی باشد و
درنهایت دریافتند سنجههای کتابسنجی سنتی با هیچ یک از
سنجههای شبکههای آکادمیا برای پژوهشگران فلسفه رابطه
ندارد (.)34
همانگونه که مشاهده شد سنجه های دگر سنجی از تنوع
زیادی برخوردار بوده و با توجه به محیطی که دگر سنجی
صورت میپذیرد ،سنجه و روشهای ارزیابی متنوعی را
میطلبد ،بررسی دقیق پیشینه پژوهشی دگر سنجی در این
مقاله نمیگنجد.

) ،QS (QS World University Rankingرتبهبندی
آموزش عالی موسسه )،(CWTS Leiden Ranking
(CWTS Leiden
رتبهبندی دانشگاه الیدن هلند
) ،Rankingرتبهبندی دانشگاه شانگهای (Shanghai
) Academic Ranking of World Universitiesو
رتبهبندی وبومتریکس (Webometrics Ranking of
) World Universitiesمورد مقایسه قرار دادند.
نتایج پژوهش نشان داد که از میان شاخصهای ریسرچگیت،
شاخصه نمره تأثیرگذاری دارای باالترین همبستگی با رتبه
حاصل از پنج رتبهبندی جهانی مورد بررسی بوده است (.)28
نادربیگی در پژوهش خود دریافت که اچ ایندکس پژوهشگران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با سنجههای
ریسرچگیت آنان رابطه مستقیم دارد (.)25
* بعضی پژوهشها به مقایسه رشتههای مختلف و حضور آنها
در شبکههای اجتماعی پرداختهاند :مانند پژوهش
 Mas-Bledaو همکاران که به بررسی میزان و تأثیر حضور
دانشمندان مؤسسات اروپایی موفق در گوگل اسکوالر ،لینکدن،
مایکروسافت آکادمیک سرچ ،مندلی ،آکادمیا و SlideShare
پرداختند .آنها حوزهی کاری پژوهشگران را بر اساس
رشتههای آی.اس.آی به پنج گروه اصلی مهندسی ،علوم پایه،
بهداشت و سالمت ،علوم زیستی و علوم اجتماعی تقسیم نموده
و سنجههای مختلفی را در نظر گرفتند :استنادهای یو.آر.ال را
برای وبسایتها شخصی ،تعداد دنبال کنندگان را برای گوگل
اسکوالر ،تعداد دنبال کنندگان ،تعداد بازدید از مدارک را برای
آکادمیا ،تعداد خوانندگان را برای مندلی و درنهایت تعداد
بازدیدها ،پسندها و اشتراکگذاریها را برای .SlideShare
نتایج بررسی نشان داد پژوهشگران بهجز ماکروسافت آکادمیک
سرچ -ماکروسافت آکادمیک سرچ بهصورت خودکار نیمرخ
برای پژوهشگران مذکور میسازد -حضور کمرنگی در سایر
شبکههای اجتماعی داشتند.
اکثر پژوهشگران دارای وبسایت شخصی بودند .تعداد
وبسایتهای شخصی پژوهشگران حوزههای بهداشت و
سالمت و علوم زیستی از سایرین کمتر بود؛ اما تعداد
وبسایتهای گروهی حوزههای بهداشت و سالمت و علوم
زیستی از سایرین بیشتر بود .حدود نیمی از پژوهشگران در هیچ
یک از شبکههای گوگل اسکوالر ،لینکدن ،مندلی ،آکادمیا و
 SlideShareحضور نداشتند؛ اما لینکدن بیش از سایر
شبکهها مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته بود (.)2
*  Thelwallو کوشا در پژوهش خود ،ابتدا به بررسی تعداد
بازدید پروفایل هیأت علمی رشتههای حقوق ،تاریخ ،علوم
کامپیوتر و فلسفه را بررسی کردند.
همچنین آنها دریافتند که اچ ایندکس پژوهشگران همبستگی
با تعداد بازدید نیمرخ آنها ندارد و به این نتیجه رسیدند که

ابعاد دگر سنجی
پژوهشهای دگر سنجی هنوز در مراحل اولیه است و پس از
انتشار بیانیه  Priemو همکارانش ،روی بررسی منابع داده ،متمرکز
شده است ( .)15در این پژوهش ،ابعاد مختلف دگر سنجی در چهار
دسته سازماندهی شده است که عبارتاند از:
 .0سنجههای سطح جدید .دسته اول به منابع جایگزینی
جهت تحقق سنجش نشریات سنتی مقاله محور اشاره دارد .اغلب
طرحهای دگر سنجی نیز بهعنوان «معیارهای مقاله محور» توصیف
شدهاند ( .)15سنجههای مقاله محور شاخصهای کمی و کیفی
کسب شدهی یک مقاله است (.)31
در سنجههای مقاله محور ،بازدیدها ،دانلودها ،کلیکها،
یادداشتها ،ذخیرهها ،توئیتها ،اشتراکگذاریها ،توصیهها
بازخوردها
پستها،
برچسبها،
(،)Recommends
توضیحها
نشانهگذاریها،
بحثها،
(،)Trackbacks
( )Commentsبهجای فقط استنادهای یک مقاله در یک پایگاه
اطالعاتی مثل اسکاپوس شمرده میشود ( .)23یکی از سایتهایی
که سنجههای مقاله محور را محاسبه کرده و نشان میدهد سایت
 www.altmetric.comاست .شکل  1آمار دگر سنجی یک
مقاله را نشان میدهد.
 .2سنجههای قالبهای جدید بروندادهای علمی .بُعد دوم
سایر بروندادهای علمی مانند پستهای وبنگاشتها ،مواد آموزشی
یا محصوالت نرمافزاری را میسنجد& Buschman .
 Michalekاشاره کردند که نتایج منفی پژوهشها (ناکامیها و
شکستها) کمتر در مجلهها منتشر شدهاند و پژوهشگران درصدد
نمایش آنها در قالبهای جایگزین مانند وبنگاشتها هستند،
بنابراین آنها استدالل میکنند که این منابع اطالعاتی نیز باید
بهعنوان عملکرد علمی پژوهشگران در نظر گرفته شوند .اغلب
وبنگاشتها حاوی بروندادهای متنی پژوهشها هستند؛ اما
بروندادهای غیرمتنی پژوهشها نظیر ویدئوهایی با محتوای علمی
در یوتیوب ( )YouTubeو یا مواد دیگری مانند سخنرانیهای
ضبط شده ،اسالیدهای ارائهها که در  SlideShareبارگذاری
شدهاند ،مخازن دادههای پژوهش ،و یا کد منبع در گیتهاب
( )Githubنیز باید ارزیابی شوند (.)32
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نهتنها فرصتی برای جمعآوری بروندادهای دانشمندان خاص در
تمامی کانالهای مختلف ارائه میکند ،بلکه فرصتی برای نظارت بر
میزان بازخوردی که فرد دریافت میکند ،نیز فراهم میسازد؛
بهعنوان مثال ،دنبالکنندگان در توییتر و یا مقالههای ذکرشدهی
یک پژوهشگر در ویکیپدیا Bar-Ilan .و همکاران «ردپاهای»
فعالیتهای دانشمندان در محیطهای برخط را بررسی کرده و
معیارهای سطح نویسنده را با استنادهای گوگل اسکالر و نمایه
استنادی علوم مرتبط ساختند (.)32

 .3سنجههای جمعآوریشده برای پژوهشگران .دگر
سنجی امکان اختصاص شیوههای دگر سنجی برای سنجش
محبوبیت پژوهشگران را فراهم کرده است Buschman .و
 Michalekاذعان کردند که بزرگترین فرصت برای استفاده از
معیارهای جدید وقتی است که ما فراتر از ردیابی صرف سنجههای
مقاله محور برای یک برونداد خاص ،برای ارتباط تمام بروندادهای
پژوهشی فرد پدیدآور حرکت میکنیم .پس از آن میتوانیم زیربنای
سنجههای مؤثر با گراف اجتماعی را بنا نهیم .رسانههای اجتماعی

شکل  .1آمار دگر سنجی مقاله برگرفته از  www.altmetric.comدر تاریخ 50/2/34

روشهای دگر سنجی

 .9سنجههای مبتنی بر شکلهای جایگزین استناد

(،)Metrics based on alternative forms of citations
هدف انجمن دگر سنجی ( )altmetrics communityبهحساب
آوردن انواع مختلف مخاطبان و فعالیتهای علمی است که نهتنها بر
جامعه پژوهشی فعال ،بلکه در عامه مردم نیز تأثیرگذار است.
برخالف سنجههای مبتنی بر استناد که فقط تأثیر پژوهشگران فعال
مشارکتکننده درروند نگارش و استناددهی تألیفات علمی را دریافت
میکند؛ دگر سنجی استناد گونههایی ( )Citation-Likeمانند
فعالیتهای انجام شده توسط دانشگاهیان (نظیر پیوند به انتشارات
مجله در پستهای وبنگاشت پژوهشگر) ،دانشجویان،
روزنامهنگاران علمی یا مخاطبان عام ،نظیر نوشتن یک مقاله
ویکیپدیا راجع به یک پژوهشگر را نیز در نظر میگیرد .دگر سنجی
لزوماً فقط مبتنی بر فرآیندهای استناد گونه نیست ،اما میتواند شامل
سنجههایی مثل نشانهگذاریها و دانلودهای مقالههای علمی باشد
که منعکسکنندهی توجه و استفاده خوانندگان است (.)15

همبستگی و پیشبینی با سنجههای دائمی Garfield :در
سال  1575از رویکرد همبستگی و پیشبینی برای توجیه شمارش
استنادها بهعنوان سنجههای تأثیر فردی استفاده کرد و نشان داد که
این رویکردها چگونه برندگان جایزه نوبل را پیشبینی میکنند.
 Narinهم تالشهای اولیۀ این زمینه را خالصه کرد تا بین
استنادها و سنجههای اعتبار ،پیوند برقرار کند .این رویکرد معمول
پژوهشهای دگر سنجی تا به امروز بوده؛ اما باید با احتیاط به کار
برده شوند.
ما نباید انتظار داشته باشیم که همبستگی دقیق و کاملی بین
سنجههای سنتی و سنجههای جدید وجود داشته باشد .بخشی از
ارزش دگر سنجی توانایی سنجش شکلهایی از تأثیر جزئی یا کامالً
نامربوط به آنچه استنادها دریافت میکنند ،است؛ بهعنوان مثال
پیشبینی تألیف در توئیتر ردیابی شده است ،در حالی که مطالعات
متعددی همبستگی بین استنادها و «شمول مدیر مرجع
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توستتط نویستتندگان استتتفاده میکننتتدDaniel & Bornmann .

( »)Reference Manager Inclusionیا بین استنادها و دگر
سنجیهای متعدد انجام شده را مورد بررسی قرار داده است.
تحلیل محتوا :مطالعات تحلیل محتوایی استتنادی (Context
 ،)analytic studies of citationسنتی طوالنیمدت دارد کتهآغتتاز آن طبقهبنتتدی متتؤثر استتتنادهای  34مقالتته فیزیتتک توستتط
 Murugesan & Moravcsikدر سال  1571بتود Cronin .و
همکارانش در سال  1558ذکرهای وبتی علمتی را تحلیتل کردنتد.
 Thelwallو دیگران ( )2446نیز زمینته فترا پیونتدهای علمتی را
تحلیل کردند .مطالعات مشابه ،دگر سنجیها بخصوص توئیتهتا را
بررسی کردهاند.
با بازخورد پدیدآورنده ( :)Creator Feedbackبررسیهای
بتتازخورد پدیدآورنتتده بتتا نامهتتای «انگیزههتتای استتتناد کننتتده
( »)Citer Motivationو «رفتتتتار استتتتناد کننتتتده (Citer
 »)Behaviorنیز شناخته میشتود .در ایتن روش ،پژوهشتگران از
مصاحبه و یا نظرسنجی برای بررسی دالیل ایجتاد انتواع پیشتینهها

بسیاری از پژوهشهتای بتازخورد پدیدآورنتدا استتناد ستنتی ،مثتل
مصاحبه محور بروکس ( )Brooksو نظرستنجی محتور وینکلتر را
بازنگری کردند Cronin & Overfelt .پژوهشهایی برای احتراز
انگیزههای نویسندگان از ایجتاد ستپاسنامه انجتام دادنتد و ستپس
 Priem & Costelloاز مصتتاحبه بتترای بررستتی انگیزههتتای
پژوهشگران برای استناد در توئیتر استفاده کردنتد ( .)13نکتته حتائز
اهمیت اینکه در مطالعات و پژوهشهای رایتج دگتر ستنجی بیشتتر
روی محیط تأکید شده و تمرکز کمتری روی سنجهها صورت گرفته
است.
ردهبندی تأثیر پژوهشهای علمی
تأثیر ،یک مفهوم چندوجهی ( )Multi-facetedاست (.)33
 Buschmanو  Michalekدر مقالهی خود طبق جدول 1
طبقهبندی تأثیر پژوهشهای علمی را نشان دادند (.)32

جدول  .0طبقهبندی تأثیر پژوهشهای علمی از دیدگاه Michalek & Buschman

برخی منابع
سنجه
رده (طبقه)
ردیف
دانلودهتتا ،مشتتاهدهها ،موجتتودی کتتتاب ،امانتتت پتتالس ،وردکتتت ،ایپتترینتس ،ویمیتتو (،)Vimeo
1
استفاده (کاربرد)
دیاسپیس ()Dspace
بینکتابخانهای ،تحویل مدرک
جتتتتذب مخاطتتتتب عالقهمندیها ،نشانهگذاریها ،ذخیرههتا ،گروههتا ،سایتیوالیک ،اسالیدشیر ،گیتهاب
2
مندلی ،یوتیوب
بینندگان
()Captures
ویکیپتتتتتتدیا ،فیسبتتتتتتوک ،ستتتتتتورسفورج
پستهای وبنگاشت ،اخبار ،ویکیپدیا
3
ذکرها
( ،)SourceForgeردیت ()Reddit
تفسیرها ،بررسیها
توئیتها 1+ ،هتا ،پستندیدنها ،اشتتراکگذاریها ،فیسبوک ،توئیتر
0
رسانههای اجتماعی
گوگلپالس
رتبهبندیها
پابمد ،اسکاپوس
تعداد استنادها
استنادها
1
ذکرها نشاندهنده این است که مخاطبان تا چه اندازه با اثر پژوهشی
تعامل برقرار کردهاند و از طریق استخراج سنجههایی چون
پستهای وبنگاشتها و اخبار از منابعی نظیر ویکیپدیا و فیس
بوک استخراج و محاسبه میشوند .ردهی رسانههای اجتماعی
مشخصکنندهی میزان انتشار و توجه به یک برونداد علمی است که
با استخراج سنجههایی چون توئیتها و  1+ها از فیسبوک و توئیتر
قابل محاسبه است .آخرین رده ،ردهی استنادها است که
نشاندهندهی تعداد استناد یک مقاله در پابمد و اسکاپوس است.

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،پنج رده اصلی
برای تأثیر در نظر گرفته شده که متناسب با هر رده ،سنجهها و
منابع مرتبط برای استخراج و محاسبۀ آنها تعریف شده است.
سایتی با نام  Plumبه نشانی http://plumanalytics.com
تأثیر برونداد علمی را با هر یک از ردههای فوق محاسبه کرده و
نشان میدهد .پالم ،میزان استفاده (کاربرد) یک برونداد علمی را با
استخراج سنجههایی چون تعداد دانلود و تعداد مشاهده از منابعی
نظیر پالس و وردکت محاسبه و نمایش میدهد .در واقع
پژوهشگران با آگاهی از استفاده (کاربرد) ،مطلع میشوند که مقاله
آنان چند بار خوانده شده و یا یک فیلم چند بار دیده شده است.
مخاطبان پس از مشاهده برونداد علمی برای مراجعات بعدی ،آن را
نشانهگذاری کرده و یا آن را به فهرست عالقهمندیهایشان اضافه
میکنند .با استخراج سنجههایی چون عالقهمندیها و
نشانهگذاریها از منابعی نظیر مندلی و یوتیوب میتوان دریافت که
یک برونداد علمی چقدر قادر به جذب مخاطب بوده است .ردهی

منابع دگر سنجی
 :Altmetrics.org .0وبسایت مذکور رایگان بوده و قطب
مرکزی اطالعات در مورد رشد جنبش دگر سنجی است و توسط
چهرههای سرشناس جهانی کتابسنجی ،مانند  Priemو
 Piwowarتأسیسشده است.
آدرسhttp://altmetrics.org :
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 :ImpactStory .2سابقاً توتال ایمپکت ()Total Impact

فعالیتهای علمی مانند فعالیتهای آموزشی و خدماتی نیز استفاده
شود؛ بهعنوان مثال ،با استفاده از دگر سنجی میتوان تأثیر بستههای
دورههای آموزشی ،لیست خواندن و یا حضور در دورههای آموزشی
پیوسته () )Massive Open Online Course (MOOCرا
سنجید ( .)23در واقع با استفاده از دگر سنجی تنوع سنجهها و منابع
اندازهگیری فراهم میشود.
سرعت :دومین ویژگی دگر سنجی ،سرعت است .درروش
سنتی ارزیابی ،اعتبار یک مقاله با تعداد استنادهای کسب شده آن
ارتباط دارد .روش سنتی ارزیابی از فرآیند زمانبر تحلیل استنادی
استفاده میکند که این زمان در رشته و حوزههای مختلف با یکدیگر
متفاوت است .ابزارهای جدید خبر از سنجشهای تقریباً فوری
میدهند ( .)1دگر سنجی این امکان را فراهم میکند تا تأثیر یک
مقاله (دیگر بروندادهای علمی) فقط چند روز یا چند هفته پس از
انتشار سنجیده شود .امروزه باوجود وب  ،2.4خیلی زود مقالههای
منتشره خوانده ،نشانهگذاری ،و ذخیره میشوند و در محافل
دانشگاهی شرح داده شده و توسط عموم مورد بحث قرار میگیرند.
توئیت فوری و وبنگاشت نویسی به پژوهشگران کمک میکند تا
نتایج پژوهشهای علمی را قبل از ارسال به مجله ارائه کنند
(".)23سرعت دگر سنجی فرصتی برای ایجاد نظامهای توصیه
بالدرنگ ( )Real- time recommendationو فیلترینگ
مشارکتی فراهم میکند :هر پژوهشگری بهجای اشتراک در دهها
فهرست مطالب ،میتواند مهمترین آثار هفته در حوزهی کاری خود
را دریافت کند .مخصوصاً زمانی این ویژگی قدرتمندتر میشود که با
"جایگزین تألیفات ( ")Alt-pulicationsمانند وبنگاشتها و یا
سرورهای پیشچاپ ترکیب شود و چرخه ارتباطات از سال به هفته
یا چند روز کاهش مییابد .سنجههای جایگزین سریعتر و گستردهتر
میتوانند نقش مهمی در سرمایهگذاری و ارتقاء تصمیمگیری ایفا
کنند.)1(".
گشودگی ( :)Opennessسومین ویژگی دگر سنجی،
گشودگی است .تعداد استنادها برای سنجش علمی در انحصار چند
پایگاه داده (مانند وبگاه علوم متعلق به تامسون رویترز
( )Thomson Reuters’ Web of Scienceیا اسکاپوس
متعلق به الزویر ( ))Elsevier’s Scopusاست که بهراحتی
نمیتوان به دادههای آن دسترسی داشت (.)23
در محیط وب میتوان دادهها را از طریق رابط برنامهنویسی
کاربردی جمعآوری کرد .شمول دادهها نیز کامالً برای کاربر شفاف
است .همچنین شاخصهای جایگزین با استفاده از الگوریتمها ،کدها
و دادههای جمعآوری شده محاسبه میشوند .از این لحاظ ،مزیت
مهم مورد بحث در متون امکان پایان دادن وابستگی به پایگاه
دادههای تجاری وبگاه علوم یا اسکاپوس است" (.)1
وسعت ( :)Broadnessچهارمین ویژگی دگر سنجی ،وسعت
است .بسیاری از فعالیتها و ارتباطات علمی در وب صورت میگیرد
و میتوان آنها را برای سنجش جنبههای عملکرد علمی در نظر

نامیده میشد .ایمپکت استوری ،ابزار منبع باز برای پشتیبانی نشر
مبتنی بر آدرس اینترنتی ( )URL-basedاز طریق گردآوری دگر
سنجی برخط است .ایمپکت استوری بیش از ده رابط برنامهنویسی
کاربردی را برای جستجو و گردآوری سنجهها از منابع رسانههای
اجتماعی محبوب تا ابزار علمی مانند مندلی و مجله پالس به کار
میگیرد .سپس موارد جمعآوریشده دستهبندی میشوند؛ مثل
ذخیره شدهها ،استناد شدهها ،بحث شدهها و توصیه شدهها.
آدرسhttp://impactstory.org :
 :PLoS Article Level Metrics .3پالس بهعنوان
پیشرو مخزن ( )Repositoryمجله دسترسی آزاد ظهور پیدا کرد
که توجه زیادی به عوامل تأثیر سنتی دارد .با این حال ،پالس
جایگزینی برای تأثیر سنتی مقاله در قالب سنجههای مقاله محور
فراهم میکند و تأثیر فردی مقاله را از تعداد دانلودها تا ذکرها در
رسانههای اجتماعی و وبنگاشتها پیگیری میکند.
همچنین سنجههای داخلی مجله ،نظیر یادداشتها ،تفسیرها و
رتبهبندیها را ردیابی میکند.
آدرسhttp://article-level-metrics.PLoS.org :
 :Publish or Perish .9ویل هارزینگ پابلیشاُر پریش
(پاپ) را برای کمک به اعضای هیأت علمی و کتابسنجیهای
متنوعتر ایجاد کرد .پاپ عالوه بر اچ ایندکس سنجههای متعددی را
محاسبه میکند.
آدرسhttp://www.harzing.com/pop.htm :
 :ReaderMeter .5ریدرمتر ،ابزار رایگان تأثیر
«انبوه سپاری ( » )Crowdsourcesاز طریق پردازش دادههای
خوانندگان مندلی است .توجه ریدمتر به خوانندگان است و توابع
سایت با گزارشها بر مبنای نام نویسنده که متعاقباً از طریق رابط
برنامهنویسی کاربردی مندلی پردازش میشود را جمعآوری میکند.
آدرسhttp://readermeter.org :
مزایای دگر سنجی
 Woutersو  Costasبه چهار ویژگی کلیدی در پشتیبانی از
اشکال دگر سنجی توسط ابزار مبتنی بر وب اشاره کردهاند که در
اینجا بهعنوان مزایای دگر سنجی از آن یاد میشود.
تنوع ( :)Diversityاولین ویژگی دگر سنجی ،تنوع منابع و
فیلترینگ است .ازآنجا که انتشار مبتنی بر وب و ارتباطات متنوع
هستند ،به همان اندازه نیاز به مجموعهای متنوع از ابزارها است تا
طبق تأثیرهای ارتباطات اقدام کنند ()1؛ بهعبارتی دیگر ،اکنون
نهتنها تألیفات؛ بلکه اشکال دیگر محصوالت علمی ،نظیر مجموعه
دادهها ،نرمافزارها ،حق مؤلفها ،الگوریتمها ،متون خاکستری ،و
اسالیدها در ارزیابی پژوهش نقش مهمی دارند.
دگر سنجی فرصتی مناسب برای تعیین تأثیر این محصوالت در
علم-در پیشینههای استنادی نشان داده میشود -و هم فراتر از علم
را فراهم آورده است .دگر سنجی میتواند برای ردیابی انواع
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آشکارسازی آن نبودند .تأثیراتی مانند تغییر خطمشی،
سیاستگذاریها و عملکرد بالینی ،برنامههای کاربردی فنی،
آموزش ،و سیاستهای سالمت.)0( ».

گرفت که توسط تحلیل استنادی و یا بررسی دقیق مقدور نیست.
بهعنوان مثال ،دانلود دادهها میتواند برای سنجش استفاده واقعی از
آثار فرد استفاده شود و یا تعداد پیوند به وبسایت شخصی نیز
ممکن است نشانهای از نوعی از تأثیر باشد (.)1
 Tylorبا استفاده از اصطالح «تأثیر نهان ( Hidden
 » )Impactدر مقالهاش بدین مفهوم اشاره میکند« :دگر سنجی
میتواند تأثیری را فاش کند که شاخصهای سنتی تاکنون قادر به

مخاطبان (ذینفعان) دگر سنجی
مطابق شکل  ،2مخاطبان و ذینفعان دگر سنجی به سه دسته
تقسیم میشوند :ناشران ،سازمانها و نهادها ،و پژوهشگران.

شکل  .2مخاطبان دگر سنجی برگرفته از سایت  http://www.altmetric.comعکس در تاریخ 49/3/21

*ماهیت همواره متغیر وب اجتماعی ،ازجمله فقدان شناسههای
پایدار که معموالً مورد استفاده قرار میگیرند.
*خود ترویجی (خود ارتقایی) و ترفندها ( self-promotion
 )and gamingکه اغلب در تمام فعالیتهای وب مشاهده میشود
و این دشواری با درک اینکه چه کسی صحبت میکند ،تشدید
میشود.
*روی سخن دگر سنجی سنجش پذیری ،کمیت سنجی ،میزان
اقبال تولیدات علمی منتشره ،و خود ترویجی است (.)5
باوجود پتانسیلهای دگر سنجی Priem ،سه نقد بر آن به
شرح زیر وارد کرد:
الف) فقدان نظریه :ساختار و بدنه دگر سنجی فاقد نظریه است
و این باید قبل از بهکارگیری در سطح وسیع ،اصالح شود .هرچند
این موضوع فقط خاص دگر سنجی نیست و  Garfieldدر سال
 1575در مورد استناد نیز اذعان کرد و بیان داشت که این مشکل
نباید دلیلی برای عدم استفاده از آن شود.

 .0ناشران :دگر سنجی تأثیر علمی نویسندگان ،خوانندگان ،و
ناشران را با روشی بدیع نشان میدهد و گفتگوهای پیرامون
مقالههای مجلههای ناشران را زیر نظر گرفته ،جستجو کرده و
ارزیابی میکند.
 .2نهادها و سازمانها :دگر سنجی ارزش افزوده برای
کتابخانهها و منابع سازمانی ایجاد میکند .معیارهای مقاله محور
برای بروندادهای پژوهشی سازمان را پیگیری نموده و تصویری
غنیتر از تأثیر علمی هیأت علمی ،کارکنان و سازمانها ارائه میهد.
 .3پژوهشگران Weller :تأثیر و فایده دگر سنجی برای
پژوهشگران را در تبلیغ کارها و آثار آنان و بازیابی متون
موردعالقهشان میداند (.)15
چالشها ،انتقادات ،نقاط ضعف و محدودیتهای دگر سنجی

بسیاری از چالشها و انتقادات مطرحشده در مورد دگر سنجی
به ماهیت وب اجتماعی مربوط میشود Fenner .به سه مورد از
آنها اینگونه اشاره میکند:
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ج) سوگیری (طرفدارانه) :نقد سوم در ارتباط با دگر سنجی این
است که بهطور سامانمند سوگیرانه است ،بهطور خاص ،به سمت
پژوهشگران و یا رسانههای جوانتر یا مد زودگذر عمومی گرایش
دارد ( .)13جدول  2بر اساس نقاط ضعفی که  Bornmannبرای
دگر سنجی برشمرده ،تنظیم شده است (.)23

این موضوع در مورد دگر سنجی نیز صدق میکند ،ایجاد نظریه
دگر سنجی باید بهعنوان یک اولویت در حوزهی جدید و نه بهعنوان
یک پیشنیاز در نظر گرفته شود.
ب) سهولت ترفند :نقد دوم به سهولت دستکاری شمارش دگر
سنجی مربوط میشود؛ اما نباید تصور کرد که سایر سنجهها عاری
از دستکاری هستند.

جدول  .2نقاط ضعف دگر سنجی از دیدگاه Bornmann

نام

ردیف
1

تجاریسازی ()Commercialisation

سوگیری
مقصود ()Target

2

کیفیتتتتت
اطالعات

نستتتتتتتتتخههای متعتتتتتتتتتدد
()Multiple versions
معتتتتتتتتتتانی مختلتتتتتتتتتتتف
()Different meanings
استتتتتتتتانداردهای ستتتتتتتنجش
()Measurement standards

استتتتتتتتتتانداردهای ذکتتتتتتتتتر
()Mention standards
نرمالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازی
()Normalization
تکرار ()Replication
3
0

متتتتدارک و شتتتتواهد بهحستتتتاب نیامتتتتده
()Missing Evidence
دستکاری ()Manipulation

شرح مختصر
تأمینکنندگان تجاری با خدماتی که در رستانههای اجتمتاعی مثتل تتوئیتر و فیسبتوک ارائته
میدهند ،سهم قابلتوجهی در جذب مخاطبان به پرتالهتای ختود دارنتد .در ایتن میتان عتدم
ارتباط و یا عدم تمایل به برقراری ارتباط میتواند به شکست تجاری پرتال منجر شود .تتاکنون
هیچ مطالعۀ تجربی برای بررسی میزان سوگیری تبلیغات ارتباطی در دگر سنجی انجتام نشتده
است .این نوع از تجاریسازی که در آینده بسیار مهتم استت شتامل ستنجههای ستنتی مثتل
کتابسنجی نمیشود .پژوهشگران برای استناد تشویق نشدهاند و با وجتودی کته آمتار و ارقتام
تألیفات و استنادات در وُس و اسکاپوس ارائه میشود ،الزویر و تامسون رویترز هتیچ استتراتژی
برای افزایش تعداد تألیفات و استنادات ندارند "؛ بتهطور خالصته ستنجههای تجاریستازی در
دگر سنجی نادیده گرفته شده و مطالعاتی روی آن صورت نگرفته است.
سنجههای تأثیر قادر به سنجش گرایش (سوگیری) نیستند.
دگر سنجی اغلب بهعنوان تعداد تمتام ذکرهتای مترتبط در یتک محتیط ستاخته میشتوند .بتا
اینحال اطالعات بیشتری راجع به گروههای کاربرانی که مجبورند از یک مقاله علمی استتفاده
کنند ضروری است و همچنین برای سنجههای اجتماعی این پرسش مطرح است :آیتا تتأثیر در
مورد اسناد دولتی یا سایتهای تفسیر شبکههای اجتماعی سنجیده شده است؟
تألیفات اغلب در نسخههای مختلف وجود دارد .در نتیجته ،نتتایج ستنجش دگتر ستنجی دارای
ابهام و افزونگی است.
استناد ممکن است یک ذکر ساده و یا بحثهای گستردهای از یک مقالتۀ استتناد شتده باشتد.
بدین ترتیب معنا با گفتگوها در رسانههای اجتماعی گسترش مییابد؛ و همتین باعتث میشتود
که یک مفهوم اما با معانی مختلف در سنجش لحاظ شود.
با تنوع سنجههای دگر سنجی مفهوم ،روش محاسبه هرکتدام از ستنجههای بترای پژوهشتگر
روشن نبوده و اینکه هرکدام نشاندهنده چه هستند؟
درروش سنتی قوانین دقیقی برای زمان و مکان استناد مقالهها در یک سند حاکم استت .حتال
آنکه در رسانههای اجتماعی قواعد یکسانی در این مورد موجود نیست.
امتیازات دگر سنجی باید نرمالسازی شده باشند تا امکان مقایسته تتأثیر اجتمتاعی مقالتهها در
بازههای زمانی و موضوعات مختلف را فراهم کننتد؛ امتا تتاکنون نرمالستازی دادههتای دگتر
سنجی معمول نبوده و تنها ایمپکت استوری از صدک ها بدین منظور استفاده میکند.
تکرار دادههای دگتر ستنجی مشتکل استت چترا کته ممکتن استت فراهمکننتدگان داده و یتا
سرویسهای دگر سنجی تغییر کرده و یا حتی منسوخ شوند.
 Hausteinو همکارانش معتقدند "مطالعات دگر سنجی در مقیاس بزرگ بسیار نتادر استت ،و
شواهد نظامند در مورد اعتبار ،صحت ،و مضمون این سنجهها وجود ندارد" (.)0
دستکاری در دگر سنجی نسبت به کتابسنجی بسیار آسانتر استت .بتهویژه ،وبستایتهای
اجتماعی تمایل و فرایند رسمی برای کنترل کیفیت و هویت آفالین کتاربران ندارنتد ایتن امتر
میتواند بهآسانی و بهطور نظاممند ،نمرات دگر سنجی باال برای هر محقتق یتا مجموعتهای از
مقالهها ایجاد کند.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به کاربرد اینترنت و ابزار وب  2.4و تأثیرگذاری آن بر
چرخهی علمی ،پژوهشگران عالوه بر مجراهای سنتی ،از وبنگاشتها،

شبکههای اجتماعی علمی ،سایتهای شخصی و مانند آن برای انتشار
یافتهها و آثار خود استفاده کرده و سریعتر از قبل به اشتراک دانش و
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(وبسنجی) ،حوزه فعالیت آن بسیار دقیقتر و کمّیتر خواهد بود .از
مزایای دگر سنجی میتوان بهسرعت ،تنوع منابع و فیلترینگ ،گشودگی
از طریق دسترسی به رابط برنامهنویسی کاربردی و وسعت سنجههای
آن اشاره کرد .در دگر سنجی تأثیر پژوهشها تنها به تعداد استنادها
محدود نمیشود؛ بلکه در این رویکرد به ردهبندی تأثیر پرداخته و
متناسب با هر رده ،سنجهها و منابع مرتبط در نظر گرفته میشود .رده-
های تأثیر علمی شامل استفاده ،جذب مخاطب ،ذکرها ،رسانههای
اجتماعی و استنادهاست .با این حال دگر سنجی با انتقادها ،نقاط ضعف
و چالشهایی همچون ماهیت متغیر وب ،فقدان نظریه ،سهولت ترفند و
کلک ،تجاریسازی ،مدهای زودگذر ،و مدارک و شواهد بهحساب نیامده
روبروست .با این وصف الزم است تا پژوهشهای بیشتری در این زمینه
صورت گیرد تا درصدد رفع نقاط ضعف برآید .هنوز دگر سنجی نو پا
است و گامهای اولیه را برداشته و بهتنهایی نمیتواند به سنجش تأثیر
علمی بپردازد .اکنون ترکیبی از روشهای سنتی استنادی و دگر سنجی
برای سنجش تأثیر علمی پیشنهاد میگردد.

تجربیات خود میپردازند .روش سنتی سنجش تأثیر علمی که مبتنی بر
تعداد استنادهای دریافتی مقالههاست با محدودیتهایی نظیر زمانبر
بودن و منحصر بودن به وبگاه علوم و اسکاپوس روبروست؛ عالوه بر
این قادر به سنجش تمام بروندادهای علمی ،تجربیات ،تعامالت ،تعداد
خوانندگان ،تأثیر بروندادهای علمی بر توسعه فناوری و مخاطبان
غیردانشگاهی نیست .از همه مهمتر اینکه روش سنتی سنجش تأثیر
علمی بیشتر بر ضریب تأثیر مجلهها تأکید میکند که نقدهای زیادی بر
آن وارد است؛ بنابراین سنجههای سنتی استنادی قادر به سنجش تمام
وجوه تأثیر علمی پژوهشهای کنونی نیست و استفاده از رویکردها و
سنجههای جدید ضروری است .رویکردی به نام دگر سنجی از سال
 2414برای سنجش تأثیر علمی توسط  Priemو همکارانش معرفی
شد .دگر سنجی به سنجش فعالیتهای علمی و وبی میپردازد.
دگر سنجی وقتی به سنجش فعالیتهای علمی میپردازد
زیرمجموعهای از علمسنجی محسوب شده و وقتی با فعالیتهای وبی
مواجه است زیرمجموعهی وبسنجی به شمار میرود .البته در مورد دوم
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Abstract
Background and aim: Altmetrics seeks to assess the scientific impact with new
ways using data derived from the social Web. The aim of this paper aims to
represent the concept, benefits, disadvantages and challenges of Altmetrics.
Material and methods: This review article was conducted using the related
literature.
Findings: Unlike to the traditional evaluation methods which are done based on
three filters ‘peer review’, ‘number of citations’, and ‘impact factors’, are timeconsuming and can not to assess all the scientific productions, altmetrics evaluates
the scientific productions, researchers' popularity and scientific cooperation in web
and social networks using faster, broader, and more different metrics. However,
altmetrics encounters to criticism and challenges such as the changing nature of
web, lack of theory, and ease of scientific trick.
Conclusion: Impact is a multi-dimensional concept and traditional citation
methods cannot measure all aspects of the impact. Therefore, it is necessary to use
altmetrics and on the other hand, considering the criticisms against altmetrics and
doing more research to remove them, the advantages of altmetrics can be used as
metrics to complete the traditional metrics.
Keywords: Altmetrics, Alternative metrics, Scientific outputs evaluation, Scientific
impact
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