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 در نشر الکترونیکی های پژوهشارزیابی درهای جایگزین سنجه

 2*، فاطمه ستاره1سعیده ابراهیمی 

 

  دانشگاه شیراز ،شناسیبخش علم اطالعات و دانش استادیار ،شناسیی علم اطالعات و دانشا. دکتر1

 دانشگاه شیراز  ،شناسیو دانش. دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات 2

 

 چکیده

ابزارهای  های جایگزین، سازماندهی مجدد وهدف اساسی این مقاله، تبیین ماهیت، پیدایش، رشد و توسعه سنجه

ها در مالحظاتی است که در خصوص استفاده از این سنجه ها وها و همچنین بررسی مزیتگیری این سنجهاندازه

ها بیانگر آن هستند که . یافتهای استگرفته در این مقاله، روش کتابخانه کاردارد. روش بههای علمی وجود ارزیابی

وتی های متفامدل پژوهشگرانهای سطح مقاله مشتق و ریشه در برچسب اچ توییتر دارند. های جایگزین از سنجهسنجه

بندی برنمن و تامارو اشاره توان به طبقهمی هاترین آنمهم اند که ازها تعریف کردهبرای سازماندهی مجدد این سنجه

تواند چون گستردگی و محبوبیت میهمهای علمی با توجه به مزایایی های جایگزین در ارزیابیکرد. استفاده از سنجه

ها همچنان وجود در حالی که مالحظاتی همچون کیفیت و دستکاری داده ها را به همراه داشته باشد،اثربخشی ارزیابی

های های اجتماعی موجب پیدایش نوع جدیدی از سنجهد. بر این اساس، رشد انتشارات الکترونیکی در بستر شبکهدار

ت. اس هاهایی متوجه آنها، هنوز چالشمعتقدند که با وجود مزایای متعدد این سنجه پژوهشگرانارزیابی علمی گردید. 

 شود.یاد میهای قدیمی ها به عنوان مکمل سنجهرو از آناز این

  .ها، ارزیابی پژوهشگیری پژوهش، مالحظات سنجههای جایگزین، سازماندهی مجدد، ابزار اندازهسنجه: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

ارزیابی پژوهش وجود دارد  برایهای مختلفی شیوه

ود مخصوص به خهای ها چالشکه هر یک از این روش

ای از ابعاد تواند به گوشهمی به همراه دارند. هر روشی را

بنابراین گزینش بهترین و  اره کند،ها اشارزیابی

 پژوهش تأثیرتری از انداز وسیعترین روش، چشمجامع

 گشاید.به روی پژوهشگران می را

 در کّمیهای شیوه ترینمهم از در این راستا، یکی

شناسی، روش دانشعلم اطالعات و  پژوهشیهای حوزه

سنجی مطالعه علم، فناوری و سنجی است. علمعلم

. از سوی دیگر با توجه [1]نوآوری از دیدگاه کمی است 

به جهانی شدن علم و فناوری و افزایش تولیدات علمی 

در صدد ارزیابی، هایی در سطح جهان، افراد و سازمان

بندی میزان علم و فناوری دانشمندان، و رتبه رصد

 مبنا،و کشورهای مختلف برآمدند. بر این ها شگاهدان

بندی مورد توجه و رتبه سنجیمرتبط با علمهای بحث

ای را در تحقیقات زمینه تازه سنجیواقع شد. امروزه علم

سنجی، ارائه . از اهداف اساسی علم[2]است  کردهارائه 

کننده پژوهش در اجتماعات علمی توصیفهای شاخص

مد برای مدیریت اد عنصری مفید و کارتواناست که می

ی و همچنین چگونگی تخصیص گذارتحقیق، سیاست

 .[3]بودجه و امکانات در علوم باشد 

های امروزه مجموعه غنی و متنوعی از شاخص

گیری کیفیت پژوهش در در خصوص اندازه سنجیعلم

سنتی های از سنجهها . این سنجهاستحال ظهور 

ش مجله و شمار تأثیر، ضریب گرفته )شمارش انتشارات

نویدبخش جدید مبتنی بر های استناد مقاله( تا سنجه

. یکی از [4] پردازندوب به ارزیابی کیفیت پژوهش می

از  یکی سنجی، استناد است کهاساسی علمهای شاخص

و نقش  شودمحسوب میعلمی های عناصر مهم نگارش

بارزی در تولید و نشر اطالعات دارد. در حقیقت استناد 

د رومی یکی از اصول اساسی تألیف و پژوهش به شمار

رو شود که تواند با اقبال جامعه علمی روبهمی و اثری

این اصل در آن مورد اهتمام قرار گرفته باشد، به نحوی 

که مطالب استناد شده در آن استوار، گویا و صریح 

نظران در این زمینه که تدوین هر اثر ند. صاحبباش

نظر گیرد اتفاقمی علمی بر پایه آثار پیشین صورت

دارند و تصریح این نکته را که مطالب ارائه شده در 

و دستاوردهایی مبتنی ها بر چه اندیشهها نگارش

 دانندمی ، الزمه پیروی از موازین اخالقی علمیاندبوده

وان تمی استناد در ارتباطات علمی،. به دلیل اهمیت [5]

گیری استنادات مقاالت علمی نیز به اهمیت با اندازه

ها پی برد. بنابراین از شاخص استناد به عنوان آن

 معیاری مهم برای ارزیابی تولیدات علمی استفاده

 . [6]د شومی

تحقیقات بیانگر آن است که عوامل مختلفی بر 

مل وابسته به زمان، شاخص استناد اثرگذار است. عوا

عوامل وابسته به نویسنده از  حوزه، مجله، مقاله و

. [7]ترین عوامل اثرگذار بر شاخص استناد هستند مهم

توان تنها به شاخص استناد این مالحظات، نمی بر بنا

 هایرو سنجههای علمی متکی شد. از اینبرای ارزیابی

جدیدی در کنار شاخص استناد پا به عرصه ظهور 

 ناشی از آن را جبران کنند. های اند تا کاستینهاده

از سویی دیگر، با تغییر در الگوی دسترسی محتوای 

و همچنین با ورود  [8]مجالت به صورت الکترونیکی 

های نوظهور مبتنی بر وب از جمله شبکههای فناوری

علمی و های اجتماعی، فضاهای جدیدی برای ارزیابی

وجود آمده است و ی بهفاوتمتهای پژوهشی به شیوه

جایگزین مطرح های جدیدی با عنوان سنجههای سنجه

های شبکه 2. در این راستا، با ظهور وب است شده

اجتماعی نیز گسترش یافتند. قابل تأمل است که 

پژوهشگران نحوه حضور افراد در وب را به دو دسته 

 اند:کردهتقسیم 

های )رسمی: سایتصورت سازمانی . حضور در وب به1

 شخصی و گروهی پژوهشی( 
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در ها . حضور در وب اجتماعی که شامل پروفایل2

، 1سرچ گوگل اسکالر، مایکروسافت آکادمیک

است  5و اسالید شر 4، آکادمیا3، لینکداین2مندلی

[9] . 

بر این اساس، حضور فعاالنه افراد در وب به بهبود 

ن یو به ا کندمی اجتماعی انتشارات علمی کمک تأثیر

ترتیب نمره آلتمتریکس مقاالت نیز متأثر خواهد شد. 

در واقع، نمره آلتمتریکس عالوه بر میزان استناد به 

، هامندیها، عالقیگذارمیزان بازدید، بارگیری، نشانه

 اجتماعیهای و ذخیره مقاالت در شبکه بحث

های توان با شناسایی دقیق شبکهمی پردازد. بنابراینمی

عی مختلف به ارتقای نظام امتیازدهی مقاالت با اجتما

 د. های جایگزین کمک کراستفاده از سنجه

های بدیهی است که پژوهش در رابطه با سنجه

ضروری است. جنبش پیرامون این  جایگزین در آینده

، گواهی بر عالقه پژوهشگران مسئله در دو سال گذشته

رد که از بسیاری وجود داهای به این حوزه دارد. جنبه

دید پژوهشگران پنهان مانده است و برای اینکه این 

نزدیک شوند، به ارزش ویژه و ملموس خود ها سنجه

با  ،به عنوان مثال باید مراحلی را سپری کنند؛

خاص های برای گروهها بندی این سنجهدسته

توان به طیف می ها، پژوهشگران و ناشرانکتابخانه

 . [10]ای متصل به هم دست یافت وسیعی از منابع داده

ن جایگزیهای پژوهشگران دیگر معتقدند که سنجه

 هنوز یک ابزار جدید برای پژوهشگران محسوب

مشکالتی دارند که به مرتفع ها د. این سنجهنشومی

بیشتر در این راستا، های . پژوهشاستنیاز ها کردن آن

ا ر جایگزینهای کاهد و سنجهمی از تردید پژوهشگران

. در واقع [11]کند می تبدیل های قابل قبولبه سنجه

 اجتماعی تأثیرتحت وبی هستند که های سنجهها، این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Microsoft Academic Search 

2 . Mendeley 

3 . LinkedIn 

4 . Academia 

5 . Slideshare 

ها از قبیل انوع انتشارات را فارغ از شکل رسمی آن

ها، پوسترها، آثار چاپ نشده، صفحات ها، گزارشنامه

 .کنندمی گیریوبالگ و غیره اندازههای وب، پیام

توجه به نوپایی و مسائل مطرح شده در  بنابراین با

ها جایگزین، بررسی بیشتر این سنجههای زمینه سنجه

 بع اطالعاتیبه کنکاش طیف وسیعی از اثرگذاری منا

 راجتماعی منجهای نظر کاربران شبکهگوناگون از نقطه

مرتبط با های دیگر، پژوهش شود. از سویمی

چندانی  ایایران از غن درونجایگزین در های سنجه

مشابه در این های رو فعالیتبرخوردار نیستند. از این

 حوزه به اثربخشی پژوهش کمک خواهد کرد.

متون مرتبط  ای ودر این مطالعه، از روش کتابخانه

استفاده شده  آوری اطالعات موردنیازبه منظور جمع

داخلی انجام شده در های است. از آنجایی که پژوهش

قوت چندانی برخوردار  یگزین ازجاهای زمینه سنجه

برای تجزیه و تحلیل مباحث، از  نبودند، بنابراین

ثرتری استفاده شده خارجی به طور مؤهای پژوهش

  .است

 جایگزینهای ماهیت و پیدایش سنجه -2

( 2012) 6محققانی از جمله پرایم، گروت و تارابوریلی

 هایهای جایگزین از سنجهمعتقدند که اصطالح سنجه

یا معیارهای جایگزین مشتق شده است. این  7سطح مقاله

توسط پرایم،  2010سنجه برای نخستین بار در سال 

و ریشه در  [12]مطرح شد  8تارابوریلی، گروت و نیالن

عبارتی دیگر، با حرکت . به[13]توییتر دارد  9برچسب اچ

های ارتباطات علمی به سمت قلمرو دیجیتال، سنجه

ای اجتماعی توجه بیشتری را به خود هتحت وب و رسانه

اند. در این راستا اقداماتی برای استفاده از جذب کرده

های پژوهشی صورت گرفته های وبی در ارزیابیداده

6. Priem, Groth and Taraborelli,  

7. Article level metrics 

8. Neylon 

9. hashtag 
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های اجتماعی . بر این اساس، با ورود شبکه[14]است 

های جدیدی شکل گرفتند و رشد یافتند که قادر سنجه

تشارات علمی بودند به سنجش تأثیر یا استفاده از ان

های تحت های جایگزین از مصادیق سنجه. سنجه[15]

های غیرسنتی برای ها در مکانوب هستند. این سنجه

 ها، توییتر وها، ویکیگفتمان دانشگاهی نظیر وبالگ

و به  [10و 16]های مختلف کاربرد دارند سایتوب

های فردی از جمله مقاالت مجالت یا کارکرد پژوهش

های پردازند. بنابراین شاخصها میای از دادههمجموع

توانند تأثیر تحقیقات پژوهشگران به ویژه جایگزین می

ها پژوهشی نباشد را به آن -اگر به صورت مقاله علمی 

های سنتی ها مکمل سنجه. این سنجه[17]نشان دهند 

شوند و در مقابل تأخیر موجود در بازه زمانی محسوب می

تواند د، این ابزار نسبتًا جدید به سرعت میدریافت استنا

حل رقابتی یا مکمل را در فضای مبتنی بر وب یک راه

 . [18]ارائه دهد 

جایگزین گسترش دید افراد بر های هدف سنجه

 ای جدیدو منابع دادهها از راه سنجه تأثیرروی عامل 

های وردههای جایگزین تمام مراحل و فرا. سنجهاست

اجتماعی های جوی متنوی )از جستتحقیقات علم

بوک گرفته تا تبادل نظر نتایج منتشر شده فیس

اند. همچنین خوانندگان توییتر( را مدنظر قرار داده

ری تأثیر نویسندگی و گیشیوه جدیدی را برای اندازه

تواند مکمل می گیرند کهمی کارانتشارات به

از . [12]سنتی در ارزیابی پژوهش باشد های شاخص

ح تواند تأثیر را در سطمی سویی دیگر، سنجه جایگزین

اجتماعی های مقاالت مجله از طریق فعالیت رسانه

 جدید بینشهای گیری کند. با این وجود، سنجهاندازه

اند که به دست آوردن جدیدی را در تأثیر کشف کرده

ها در مقایسه با ممکن بود. آنها در گذشته غیرآن

رو . از این[12]کنند می تر عملیعسنتی سرهای سنجه

مستلزم طی بازه زمانی  در مشاغل خود افراد جهت ارتقا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plum 

2. usage 

3. Capture 

 حتی آثار منتشر نشده آنان نیز ارزیابی طوالنی نیستند،

 پردازند. می خواهد شد و به رقابت با سایر همکاران خود

 سازماندهی مجدد -3

جایگزین، ردیابی های کارگیری سنجههدف از به

پژوهشی مشاهده شده، به اشتراک گذاشته های فعالیت

. است ،شده، مورد نقد قرار گرفته و یا اینکه استناد شده

های شوند تا فعالیتمی کار گرفتههبها برخی از سنجه

در حالی که برخی دیگر  ،پژوهشی را ردیابی کنند

دهند. می محبوبیت عام تحقیقات علمی را نشان

 مختلفی تقسیمهای ه گروهجایگزین عموماً بهای سنجه

 .[19]شوند می

دسته  پنج های جایگزین را در، سنجه1پالم

های ، بحث، رسانه3، کسب2های استفادهشاخص

استفاده شامل  دهد. شاخصاجتماعی و استناد قرار می

. استپذیری و خدمات تحویل مدرک بارگذاری، رؤیت

مندی، همچون عالقشاخص کسب مواردی 

گذاری، ذخیره، شمار خوانندگان و تماشاگران را نشانه

های وبالگ، در بردارد. در رابطه با سنجه بحث به پیام

ها اشاره شده ها و بررسیهای خبری، یادداشتداستان

اجتماعی را های هدف خود از رسانهاست. پژوهشگران 

 بندیی و رتبهگذارها، اشتراکمیزان توییت، دوستی

 . [20]اند هدانست

( نیز 2014) 4تحقیقات کومار داس و میشرا برمبنای

عنوان های بازدید، ذخیره، بحث و استناد بهسنجه

جایگزین معرفی های بندی دیگری از سنجهطبقه

پذیری و اند. منظور از سنجه بازدید، میزان رؤیتشده

. سنجه ذخیره از طریق میزان است بارگذاری مقاالت

 6و دلیشز 5یوالیک در مندلی، سایتذخیره مقاالت 

های شود. سنجه بحث از طریق شبکهمی محاسبه

4. Kumar Das and Mishra  

5. CiteULike 

6 . Delicious 
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ها بوک، گوگل پالس، لینکداین و وبالگتوییتر، فیس

  .[21]شود می گیریاندازه

 باید برمبنایدر پالس، پژوهشی اساساً مقاالت 

گیری شوند. در مارس انفرادیشان اندازههای سنجه

سطح های سنجه سازیفراهم برای، یک برنامه 2009

مقاله برای همه مجالت تدوین شد. این مجموعه از 

به کاربران جهت تعیین ارزش مقاالت در  هاشاخص

بندی عنوان دستهکنند. بهمی جوامع علمی کمک

توان به می پالس ارائه شدههای جدیدی که از سنجه

پذیری، ذخیره، بحث، توصیه و استناد شمار رؤیت

. با استفاده از تاکسونومی [22] شاره کردمقاالت ا

توان به پژوهشی میدر ارزیابی مقاالت  1پالس

پرداخت که عوامل ها بندی دیگری از سنجهدسته

 موارد بحث، توصیه و استناد از این ،3نام، ثبت2دسترسی

د است که کاربر توانایی وروهستند. دسترسی به این معن

م، کاربر ناد. سنجه ثبتبه منابع اینترنتی را داشته باش

ی گذارسازد تا به سازماندهی و به اشتراکمی را قادر

منابع دیجیتال بپردازد. با استفاده از سنجه بحث، 

توانند در مورد مقاالت خود در توییتر و می کاربران

نجه توصیه نیز نظر بپردازند. سها به تبادلوبالگ

 کندمی بندینظرهای مختلف رتبهمقاالت را از نقطه

[13]. 

 جایگزین راهای ترین سنجهدر این راستا، مهم

ها، مدیران منابع توان به سه گروه میکروبالگینگمی

تقسیم کرد. میکروبالگینگ ابزاری است ها وبی و وبالگ

که به کمک آن کاربران به ارسال پیام کوتاه با یکدیگر 

. مدیران است ترین آن توییترکه مهم کنندمی اقدام

توانند خدمات می منابع وبی، نظامی هستند که

های مدیریت منابع را در ی اجتماعی و قابلیتگذارنشانه

د تواننمی د. کاربرانکننافزاری فراهم یک بستر نرم

ی کنند گذارمنابع موجود در وب را ذخیره و برچسب

اد یوالیک ی توان در این زمینه از مندلی و سایتمی که
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. PLOS Taxonomy 

2. Access 

3. Register 

الکترونیکی هستند که های ز انجمننیها کرد. وبالگ

 گیرند و کاربرانمی ای از افراد شکلتوسط یک یا عده

موضوعی ویژه به  وب به طور مستمر نظراتشان را درباره

. در این زمینه، با مراجعه به [23]ند گذاراشتراک می

های جایگزین را بندی سنجهتوان دسته( می1)جدول 

هی بدی بررسی کرد.ون نظر پژوهشگران گوناگاز نقطه

تحت وب هستند و قدرت ارزیابی ها است که این سنجه

رو بسترهای مجازی یه اشکال پژوهش را دارند. از اینکل

ای را در اجتماعی نقش برجستههای از جمله شبکه

 انتشارات علمی بر عهده دارند.  تأثیرارزیابی 

 جایگزینهای بندی سنجهطبقه -1جدول 

 نظام هاسنجه مراجع ردیف

1 
بوشمن و 

 (2013میشلک )

استفاده، کسب، بحث، 

 اجتماعی و استنادهای رسانه
 پالم

2 
کومارداس و 

 (2014میشرا )
 آلتمتریکس بازدید، ذخیره، بحث و استناد

3 
وان  پالس

(2014) 

پذیری، ذخیره، بحث، رؤیت

 توصیه و استناد
 پالس

 (2014تامارو ) 4
نام، بحث، دسترسی، ثبت

 توصیه و استناد

تاکسونومی 

 پالس

5 
 2014برنمن )

 الف(

ها، مدیران میکروبالگینگ

 هامنابع وبی و وبالگ

 توییتر،

بوک، فیس

 مندلی و سایت

 یوالیک

 

 گیری ابزارهای اندازه -4

جایگزین در میان های با توجه به محبوبیت سنجه

گیری مختلفی پا به عرصه پژوهشگران، ابزارهای اندازه

اه را تواند رمی گذاشتند. شناسایی و ارزیابی این ابزارها

هموار سازد و با  سنجیحوزه وب پژوهشگرانبرای 

پژوهشی خود های اطمینان بیشتری به گردآوری داده

 بپردازند.
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. این پایگاه است 1یکی از این ابزارها، پالم آنالیتیکس

ری به گردآو 2نویسی کاربردیبا استفاده از رابط برنامه

کند. این منابع شامل می از منابع گوناگون اقدامها داده

 هایها، توییتر، مخازن دسترسی آزاد که سنجهوبالگ

(، 3دهد )کتابخانه عمومی علوممی سطح مقاله را انتشار

 .[24](، 4هابمنبع )گیت ها، مخازن کدمخازن داده

)مندلی و سایت  گذاری اجتماع علمیهای نشانهسایت

های دادهها و گذاری ارائههای اشتراکسایت، یوالیک(

د )همچنین سایتداین، ریدرمتر و مین اعتبار هستنأت

. از سویی، [10]مشابه پالم آنالیتیکس(  5ساینس کارد

 که ابزارهای دیگری رسیدندبه این نتیجه  پژوهشگران

، 6نظیر سایتداین، ریدرمتر، آلتمتریکس اکسپلورر

 8، پیپرکریتیک7ایمپکت اکسپلورر ساینس کارد، پالس

گیری نیز نقش بارزی در اندازه 9و ایمپکت استوری

 کنند.می جایگزین ایفاهای سنجه

ا، پدی مقاالت را از ویکیهای ابزار سایتداین، سنجه

 و پاب 10یوالیک، کونتا نیچر بالگ، گوگل بالگ، سایت

. همچنین از ابزارهای منبع باز [25]کند می مد تهیه

جایگزین های شود که فهرستی از سنجهمی محسوب

دهد. این ابزار فقط مقاالت می برای هر محصول ارائه

گیری دیگر، . ابزار اندازه[26]کند می مد را پذیرش پاب

افزار مفهومی است یدرمتر نام دارد. ریدرمتر یک نرمر

ابزارهای  مبنایاحتمالی خوانندگان را برهای که داده

. این ابزار که [27]آورد می دستهع بمدیریت مناب

اندازه شده قادر به ارائه وسیله تارابوریلی راهبه

استفاده از نظام مندلی است و بر های شاخص

. آلتمتریکس [28]محور تکیه دارد های استنادسنجه

اکسپلورر نیز به عنوان ابزاری شناخته شده است که به 

ها و توییتها الگاز طریق اخبارها، وبها گردآوری داده

 بندی اطالعات ارائه شدهپردازد. همچنین به رتبهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Plum Analytics 

2. APIS 

3 . PLOS 

4. GitHub 

5. CitedIn, ReaderMeter and ScienceCard 

6. AltmetricExplorer 

گیری، ساینس . از دیگر ابزارهای اندازه[10]پردازد می

استناد، های . این نظام به طور خودکار سنجهاست کارد

جایگزین را برای پژوهشگران های بارگذاری و سنجه

ندگی ویسکند و به کاربرانش یک شناسه نمی ویژه مهیا

دهد. با استفاده از پالس ایمپکت می منحصر به فرد ارائه

گوهای گردآوری شده وتوان گفتمی اکسپلورر نیز

گوها وجو کرد. این گفتووسیله آلتمتریکس را جستبه

ی وسیله کتابخانه عمومهستند که بهمربوط  به مقاالتی

اند. نظام دیگری که به علوم )پالس( انتشار یافته

گران مسیر کنترل انواع بازخوردهای آثار پژوهش

ابزار  . ایناست دهد، پیپرکریتیکمی نشان شان راعلمی

دهد تا به سهولت آثار دیگران را در می به کاربران اجازه

 . [29]یک محیط کامالً باز و شفاف بررسی کنند 

به منظور شناسایی  2012ایمپکت استوری در سال 

. [21]ی شد گذارآثار پژوهشی بنیان تأثیرکامل 

افزار را به عنوان ابزار پژوهشگران دیگری نیز این نرم

اند. کاربران با استفاده از منبع باز رایگان معرفی کرده

خود را از طریق های توانند مجموعهمی این ابزار

شناساگر اینترنتی مانند پروفایل گوگل اسکالر، 

مد بنا نهند.  ناساگر پابو ش 11شناساگر اشیای دیجیتال

از ها جوی سنجهوهمچنین این ابزار برای جست

اجتماعی محبوبی مانند مندلی و پالس های رسانه

معتقدند این  . پژوهشگران دیگر[30] گیردمی کمک

های ابزار یک خدمت غیرانتفاعی است که سنجه

کند. عالوه بر می تهیه 2011جایگزین را از اواخر سال 

 محور را نیز ارائههای سنتی استنادها، شاخصاین سنجه

های جایگزین . در هر حال، سنجه[17]دهد می

هستند که به منظور ارائه  سنجیای از وبمجموعهزیر

، فهرستی از ها برای پژوهشگرانتصویری روشن از آن

 (2) جایگزین در جدولهای گیری سنجهابزارهای اندازه

7. PLoS Impact Explorer 

8. PaperCritic 

9. ImpactStory 

10. Connotea 

11. DOI 
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های تواناییزارها نیز ذکر شده است. هر یک از این اب

دهند. می متنوعی را ارائههای مختلفی دارند و سنجه

توان بهترین ابزار را انتخاب ها نمیبنابراین از میان آن

اند تومی . هر پژوهشگر بسته به هدف و رویکرد خودکرد

 ترین ابزار را برگزیند. مناسب

 جایگزینهای گیری سنجهابزارهای اندازه -2جدول

 دسترسی امکانات ابزار ردیف

 /http://www.plumanalytics.com اجتماعی و استنادهای استفاده، کسب، بحث در رسانههای شاخص آنالیتیکس پالم 1

 سایتداین 2
اجتماعی و های و شااابکهها ها، ویکیمقاالت در وبالگبحث های شااااخص

 استناد
http://www.citedin.org/ 

 /http://readermeter.org استفاده از نظام مندلی و استنادهای ارائه شاخص ریدرمتر 3

 /http://www.altmetric.com بازدید، ذخیره، بحث و استنادهای شاخص آلتمتریکس اکسپلورر 4

 /http://sciencecard.org جایگزین و استناد هایبارگذاری، سنجههای شاخص کاردساینس  5

6 
پالس ایمپکت 

 اکسپلورر
 /https://www.plos.org پذیری، ذخیره، بحث، توصیه و استنادرؤیتهای شاخص

 /http://www.papercritic.com جایگزین با استفاده از نظام مندلیهای ارائه سنجه پیپرکریتیک 7

 ایمپکت استوری 8
بارگذشااااخص نههای  ئه های ی، بحث در وبالگگذاراری، نشاااا علمی، ارا

 جایگزین با استفاده از نظام مندلی و پالس و استنادهای سنجه
https://impactstory.org/ 

 

 جایگزینهای کاربرد سنجه -5

جایگزین عالوه بر اینکه برای نویسندگان های سنجه

 وها ها، دانشگاهتواند در کتابخانهمی اهمیت است دارای

 یات مربوطهای تحقیقاتی نیز به کار رود. جزیسازمان

 به هریک از این موارد در ادامه مقاله تبیین شده است.

های جایگزین برای سازمانهای سنجه -5-1

 تحقیقاتی و تأمین اعتبار

ئولیت پژوهشگران عصر جدید سنگین است. مس

ها عالوه بر انجام پژوهش و تربیت نسل آینده، باید آن

به انتشار بروندادهای خود همراه با جذب اعتبار 

مطالعات آینده بپردازند. در این راستا، مؤسسات 

تحقیقاتی و کمیته تأمین اعتبار، بیشتر متقاضی ارزیابی 

هایی له به شاخصئهستند که این مس کیفیت پژوهش

دی بنمشاغل و بودجه گردد که مسئولیت ارتقایمی بر

بر عهده دارند. بنابراین این مسئله برای  پژوهش را

اهمیت است که عالوه بر  پژوهشگران از این نظر دارای

 اینکه اثربخشی آثار )استنادگیری و خوانندگی( را تأیید

ها به آننیز هایشان را اجتماعی پژوهش تأثیر کند،می

توانند اعتبارات می . از این طریق نیز[31] دهدمی نشان

. از سویی دیگر، کنندبه نفع خود جذب  پژوهشی را

ای را به عنوان ان پژوهشی، بودجهگذارسرمایه بیشتر

گیرند که این بودجه به بهترین ایده می جایزه در نظر

 سوابقویژه گیرد و سوابق فرد متقاضی بهمی تعلق

 اراتی آن فرد، نقش مهمی را در این زمینه ایفاانتش

جایگزین قادر به های کند. بر این اساس سنجهمی

وزه از ح بیرونو  درونگذاری بر انتشارات علمی در تأثیر

دانشگاهی خواهند بود. البته اگرچه توجه ویژه به 

تأثیر باالی اجتماعی به معنی کیفیت یا های رسانه

در رابطه با اشتغال و جذب . به هر حال پژوهش نیست

 اجتماعی به پیشبرد راهبردهای نیرو این سنجه

  .[32] کنندمی ان کمکگذارسرمایه

 هاجایگزین برای کتابخانههای سنجه -5-2

ها، پژوهشگران و نویسندگان در تالشند تا دانشگاه

آثار علمی خود را بیابند. کتابداران و متخصصان  تأثیر

ها کمک توانند به آنمی موارد علم اطالعات در این
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کنندگان د. کتابداران، فرهیختگان و توزیعکنن

ها با مذاکره پیرامون آلتمتریکس هستند. آن ،اطالعات

توانند به می سنتیهای جایگزین و سنجههای سنجه

تواند سودمندی می . این کارپژوهشگران کمک کنند

های جهها به کاربرد سنکارمندان را در صورتی که آن

د، داشته باشنتمایل ود مشاغل خ ارتقایجایگزین برای 

ای برای بنابراین، این فرصت بهینه .[33] تأیید کند

جایگزین های است تا به گردآوری سنجهها کتابخانه

ها برای بروندادهای دانشگاهی بپردازند و کتابخانه

بهترین مکان برای اجرای این نقش محوری در رابطه با 

  .[34]هستند  جایگزینی هاسنجه

و ها رو، نقش کتابداران در بسیاری از دانشگاهاز این

اکنون نیز در  تغییر یافته و هم های پژوهشیسازمان

 بیشترله مشترک برای حال تغییر است. مسئ

های فناورانه ها، جریان دانش و نوآوریکتابخانه

منظور حمایت از پژوهشگران در تقویت بروندادهای به

. به هر حال چالش تأثیر استپذیری و دانشگاهی، رؤیت

واند تمی مطرح شده برای کتابخانه این است که چگونه

پذیری نویسندگان را بدون داشتن انتشارات رؤیت

ها را قابل تواند آنمی مشهود افزایش دهد و چگونه

جایگزین های گیری کند. در این زمینه، سنجهاندازه

. از [35] شوندمی محسوبها بخشی از این فعالیت

جایگزین برای توسعه های سویی دیگر، از سنجه

ا هشود. این سنجهمی مجموعه کتابخانه نیز استفاده

ریزی توانند مکمل آمار استفاده موجود جهت برنامهمی

برای توسعه مجموعه، تخصیص، بازاریابی و توسعه 

ترین مجموعه باشند. همچنین با شناسایی محبوب

ریزی بهتری در ضوع و مجموعه، مدیران به برنامهمو

  .[36]پردازند ها میرابطه با توسعه فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ORCID 

2. grey literature 

 هاجایگزین برای مدیران دانشگاههای سنجه -5-3

کمّی های مدیران در بسیاری از مؤسسات به داده

توجه بیشتری دارند و از این ها نسبت به سایر سنجه

ا کاری یهای گروهطریق به بررسی صالحیت کارمندان، 

های . کاربرد دیگر سنجه[33] پردازندها میبخش

عنوان شاخص بهجایگزین برای مدیران این است که 

در هنگام نشان دادن دستاوردهای دانشگاه  تأثیرمکمل 

شود. می ان داخلی و خارجی استفادهگذاربرای سرمایه

در کمیته بررسی اعضای هیأت ها همچنین این سنجه

نیز با ها . بنابراین دانشگاه[36] یز کاربرد داردعلمی ن

توانند به می جایگزینهای در دست داشتن سنجه

 از نظر تراز علمی بپردازند. ها رقابت با سایر دانشگاه

جایگزین برای نویسندگان و های سنجه -5-4

 پژوهشگران

تواند به نویسندگان در می جایگزینهای سنجه

انتشارات با دسترسی آزاد کمک کند.  تأثیردرک بهتر 

بسیاری از ابزارهای آلتمتریکس نظیر آلتمتریکس و 

 ایمپکت استوری نه تنها آمار استفاده مدرک را فراهم

آورند، بلکه اطالعات خوانندگان و نحوه استفاده می

کنند. از طرفی دیگر، می ها از مدارک را نیز ردیابیآن

مکمل به نویسندگان ای هبه عنوان سنجهها این سنجه

تأثیر پژوهش خود را ثبت کنند و به د تا نکنمی کمک

. برای این منظور [36]شان بپردازند سوابق ارتقای

بهره  1از یک شناساگر منحصر به فرد پژوهشگران باید

ند که تمام بروندادهای بگیرند و اطمینان حاصل کن

ای رشان دارای شناساگر ثابت باشند. این موارد بعلمی

کند. این می بیشتر صدق 2انتشارات خاکستری

الکترونیکی، اسناد کاری، های انتشارات شامل رساله

. در این راستا، [34] ها هستندو دادهها مجموعه گزارش

جایگزین نظیر آلتمتریکس و های ابزارهای سنجه

بروندادهای پژوهشی را از طریق  تأثیرایمپکت استوری 
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ها، نند که از بین همه آنکمی شناساگرها بررسی

برای ابزارهای آلتمتریکس ضروری  1شناساگر دیجیتال

رو همکاری با دفاتر چاپ که به . از این[37]است 

 ندپردازمی سازماندهی انتشارات با شناساگر دیجیتال

. در این راستا، داشتن شناساگر ثابت است نیز الزامی

توزیع و  قایتواند به ارتمی برای انتشارات علمی

. همچنین به سهولت ها کمک کنداستناددهی آن

  .[34] رساندمی ها نیز یاریآن تأثیرنمایش 

 ها در ارزیابی پژوهشکارگیری سنجهمزایای به -6

متنوعی های جایگزین، شاخصهای با ظهور سنجه

ارد و سنجیبرای ارزیابی بروندادهای علمی به حوزه علم

منحصر های قابلیتا هشدند. هر یک از این سنجه

و ها شناسایی ویژگیفردی دارند، بنابراین به

ها، پژوهشگران را در دستیابی این سنجههای محدودیت

 رساند. می تر یاریشفافهای به سنجه

  گستردگی -6-1 

جایگزین در های روی وسعت سنجه پژوهشگران

. [38] نظر دارندتأثیر تحقیق، اتفاقگیری اندازه

جایگزین، نظرات طیف وسیعی از خوانندگان  هایسنجه

یان، دولتمردان و عموم مردم مانند متخصصان، دانشجو

. بنابراین برخالف [39] گیردمی مند را در نظرعالق

به طور بالقوه تمام خوانندگان را ها استناد، این سنجه

 دهند و در یک زمان واقعی در دسترسمی پوشش

های توانند فعالیتها می. این سنجه[40] هستند

با استفاده از ابزارهای  یپژوهشی را در مقیاس وسیع

  .[41]مجازی ردیابی کنند 

 تنوع  -6-2

منحصر ها جایگزین به انواع دادههای تنوع سنجه

افته نیز تسری یها بلکه این مورد به منابع داده ،شودنمی

ها است که به ارزیابی طیف وسیع و متنوعی از داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. DOI 

ید بنیاد ملی علوم این است . بیانیه جد[42]زد پردامی

قابل قبول باید قابل استناد و در های وردهکه فرا

دسترس باشند. این محصوالت به انتشارات محدود 

 تحقیق را شاملهای شوند و سایر اشکال و خروجینمی

 جایگزین، دیگرهای . خوشبختانه سنجه[43]شوند می

موجود در های مپژوهش از جمله پیاهای خروجی

 گیریعلمی را اندازههای ها، اسالیدها و گفتمانوبالگ

قدیمی های نسبت به سنجهها کنند. این سنجهمی

های هوردجایی که بیشتر فراتر هستند. از آنپیشرفته

علمی در حال حاضر در مجالت الکترونیکی و دیگر 

های اند، از روشاینترنتی اشاعه یافتههای درگاه

ید کنند. تأکمی فی برای کسب استناد استفادهمختل

 توانند ارتباطاتمی جایگزین بر این است کههای سنجه

های مقاالت علمی در رسانه تأثیرعلمی الکترونیکی و 

. بنابراین این تنوع [44]اجتماعی را نیز ردیابی کنند 

 کنندهافزارهای ارزیابیارزیابی شده، نرمهای وردهدر فرا

 ،گیرندمی بهرهها مخاطبانی که از نتایج این سنجهو 

 . [45]شود می مشاهده

 سرعت -6-3

در  ترین معایب شمارش استنادیکی از بزرگ

ابل گیری معتبر و ق، این است که اندازهتأثیرگیری اندازه

 پذیر استپس از انتشار محصوالت امکانها اعتماد، سال

تر را سریع تأثیرن جایگزیهای در حالی که سنجه ،[46]

های کنند و مکمل سنجهمی گیریتر اندازهو عمیق

 ،. به عبارتی دیگر[38]هستند  سنتی استنادی

، استناد و محبوبیت انتشارات تأثیرجایگزین های سنجه

کنند. این امر زمانی مهم است می را به سرعت پردازش

دانشگاهی منتظر حق تصدی یا تأمین  پژوهشگرانکه 

 .[11]دولتی باشند  اعتبار

 تأثیرعنوان یا  ارزیابی برمبنای از سویی دیگر،

. همچنین است مجالت یک شکل ضعیف از سنجش

گوناگون، متفاوت است. های در حوزه تأثیرضریب باالی 
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ضعف  های جایگزین سعی بر آن دارند تا نقاطسنجه

سازند. یکی از  محور را مرتفعهای استنادسنجه

موقع بودن است. ها، بهاین سنجه آشکارترین مزایای

دهد. این می استناد زمان زیادی را به خود اختصاص

 التحصیالنی که پس از انتشار نخستینتأخیر برای فارغ

اند یک مشکل بزرگ مقاله خود درخواست شغل داده

 . [47]شود می محسوب

 دسترسی آزاد -6-4

 از طریق به راحتی علمیبا توجه به اینکه مقاالت 

، در دسترسی آزاد جنبش اجتماعی وهای رسانه

ن جایگزیهای سنجهبحث  گیرند،می دسترس افراد قرار

متخصصان علم  و دانشمندان برای یبه عنوان ابزار

. جنبش دسترسی آزاد [11] ه استمطرح شد اطالعات

 جایگزین ایفاهای نقش مهمی را در توسعه سنجه

کند که در این میان، مجالت دسترسی آزاد می

 ندهستسطح مقاله های آورندگان سنجهفراهم نخستین

جایگزین های . بنابراین برخالف استناد، سنجه[10]

بدون هیچ مشکلی و به سهولت در دسترس پژوهشگران 

 گیرند. می قرار

 محبوبیت  -6-5

 های تأثیرعنوان سنجهجایگزین بههای سنجه

، پژوهشگرانها برای شوند. آنمی اجتماعی مطرح

 براینگاران به ابزاری سردبیران مجالت و روزنامه

اند. و شناسایی عناوین داغ تبدیل شده سازیمحدود

گیری محبوبیت همچنین بهترین سنجه برای اندازه

. محبوبیت یکی از ابعادی هستند انتشارات علمی خاص

و  پردازدمی گیری آنزهجایگزین به اندا است که سنجه

 تجاری محسوبهای مقیاس بسیار مهمی برای شرکت

 اجتماعی با تأثیردهد که میشود. تحقیقات نشان می

ها در برخورد با این سنجه ، اماعلمی مرتبط است تأثیر

ی باید ماهیت مکمل ،باید احتیاط کرد. به عبارتی دیگر

ها الً آند. احتمانگیربمورد تأکید قرار ها این سنجه

توانند مکمل استنادات سنتی می جایگزین نیستند و

 .[48]باشند 

 هاو مالحظات سنجهها محدودیت -7

 تجاری کردن -7-1

کنندگان تجاری، بسیاری از خدمات عنوان فراهمبه

اجتماعی سهم وسیعی را در زندگی افراد های در رسانه

همیشه کاربران  ،ایمیل ،طور مثالکنند؛ بهمی ایفا

متعددی را به سوی خود جذب کرده است. فقدان یا 

به شکست ها عدم تمایل به ارتباط با این ورودی

های شود. در مورد سنجهمی تجاری منجرهای برنامه

جایگزین تاکنون هیج بررسی تجربی در رابطه با گرایش 

 .[42]به سمت این تبلیغات تجاری صورت نگرفته است 

جود وها ها: ابعاد مختلفی از کیفیت دادهکیفیت داده

منجر  جایگزینهای دارد که به محدودسازی سنجه

، پژوهشگرانشود. تعصب و اهداف مختلف می

متعدد از انتشارات، تفسیرهای متفاوت و های نسخه

له گیری و مسئعدم وجود استانداردها در اندازه

. [42] هستند از این دسته مواردها سازی دادهنرمال

طرفی که کیفیت تاکنون سازمان حسابرس بی

وجود نیامده ، بهجایگزین را تضمین کندهای سنجه

ت ها فاقد کیفی. بنابراین زمانی که این سنجه[49]است 

تفاده کننده استکمیلهای یا اینکه از دیگر سنجهباشند 

آورند می وجودکنند، مشکالت زیادی را در علم بهن

[48]. 

 مدارک و شواهدفقدان  -7-2

های جایگزین مفهوم نوپایی است. قابلیتهای سنجه

 سال پیش آنقدر پیچیده نبودند که پنجمبتنی بر وب در 

حمایت کنند. تحقیقات بیشتر، مطالعات ها از این سنجه

های طوالنی را در رابطه بین همبستگی مستقیم سنجه

 . به[10]کند می از علوم، طلبهایی جایگزین با جنبه

ها هر حال مطالعات در مقیاس وسیع از این سنجه

 و درستیمندی از شواهد نظامکمیاب هستند. همچنین 
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با توجه به  .[40] وجود نداردها اعتبار بافت این سنجه

جایگزین قدمت زیادی ندارند، جوامع های اینکه سنجه

ئل و دیگر مساها علمی سخت در تالشند که به این سنجه

ا رها بپردازند و آنها ها و مکانیسمداندارآن از قبیل است

 .[17] در بافتار بگنجانند

 1دستکاری -7-3

موجود در اینترنت و های بدیهی است که یادداشت

بسیار  اری،الکترونیکی نسبت به دستکهای سایر محمل

تواند آمار اعضای می طلبیحساس هستند. هر منفعت

و چنین  عمومی را تغییر دهدهای موجود در انجمن

ها توانند نماینده سنجه محبوبیت در رسانهمی آمارهایی

ز آنجایی که هیچ کنترل کیفی و . ا[43]قرار گیرند 

شناسایی هویت کاربران در  براییند رسمی فرا

توان به می اجتماعی وجود ندارد، به راحتیهای شبکه

ای از مقاالت، نمره آلتمتریکس یا مجموعه پژوهشگرهر 

. بنابراین همواره این نگرانی [15]باال اختصاص داد 

را  تأثیرجایگزین چگونه های وجود دارد که سنجه

تأثیر کنند و یا اینکه آیا دستکاری می محاسبه

 .[44]پذیر است امکان

 هایاز سویی دیگر، به عنوان یکی دیگر از محدودیت

وان به این نکته اشاره کرد تمی جایگزینهای سنجه

اجتماعی، مقاالت جدیدتر بر های که با رشد رسانه

یابند. مورد دیگر می تر برتریسایر مقاالت قدیمی

اینکه حضور مستمر مجالت، ناشران و متخصصان در 

نسبت به سایرین به افزایش نمره ها این رسانه

شود. همچنین سود بردن میمنجر  هاآلتمتریکس آن

در کشورهایی که با محدودیت ها ن سنجهاز ای

اجتماعی و یا اینترنت مواجه های دسترسی به شبکه

 . [50]شود می هستند نیز محدود

پژوهشگران دیگری نیز عالوه بر مسائل ذکر شده به 

که  اندجایگزین اشاره کردههای دیگر سنجههای قابلیت

 کمک شایانیها سازی سنجهها به شفافبیان آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. manipulation 

محور، این های سنتی استنادند. برخالف سنجهکمی

کنند. می گیریاجتماعی را اندازه ها تأثیرسنجه

سنجند که این می سطح مقاله راهای همچنین شاخص

ها را تولید کرده افزاری که آنبه شدت به نرمها شاخص

پذیری مواد نامتعارف ها رؤیت. آنهستند وابسته ،است

ها را ارزیابی و کنفرانسآموزشی های مانند دوره

ای لحظهها نتایج حاصل از این ارزیابی کنند کهمی

گیری وابسته زمان اندازه هستند و به شدت به ابزار و

  .[51]هستند 

های رو عالوه بر مزایای برشمرده بر سنجهاز این

های ناشی از آن نیز توجه به محدودیت باید جایگزین

 د. کر

 بحث  -8

ترین سنجه در حوزه زین محبوبجایگهای سنجه

. این [23]د نآیبه حساب می سنجیمطالعات علم

 اجتماعی مفهوم نوظهور بر آن است که با استفاده از وب

به تحلیل و ارزیابی مدارک علمی تولید شده بپردازد 

 تأثیرجایگزین، طیف وسیعی از های . سنجه[17]

 ریگیرا اندازه هستند پژوهش که فراتر از استناد

 را نه تنها با احتساب تأثیرکنند. این ابزارها شاخص می

مجازی و های شمار استناد بلکه با توجه به استفاده

ها کنند. این سنجهمی نیز محاسبهها اشتراک داده

بوک، فیسهای مندیها، عالقشامل شمارش توییت

پدیا یا  و دفعات استناد در ویکیها اریبارگذ

. حوزه [52] هستند الکترونیکیهای یگذارنشانه

انداز جدیدی را به روی جایگزین چشمهای سنجه

گشاید. گفتمان در این رابطه نه تنها از پژوهشگران می

 غنای آثار علمی ، بلکه برکاهدنمیها ارزش این سنجه

 د. کناد بیشتری از پژوهش را کشف میافزاید و ابعمی

نکاش ی و کگذاربسیاری به ارزش پژوهشگران

 ها ابعاداند که هر یک از آنجایگزین پرداختههای سنجه

ای از . دستهاندها را مطرح کردهمخصوصی از این سنجه
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 اندهای جایگزین را بررسی کردهیابی سنجهآنان، ریشه

ای دیگر، ورود به عرصه دیجیتال و پیدایش . دسته[13]

های تحت وب را مورد اجتماعی و سنجههای رسانه

. دیگر پژوهشگران نیز کاربرد [14]اند جه قرار دادهتو

[ و 16[، ]10]اند های جایگزین را بیان کردهسنجه

های سنتی را با سنجههای . همچنین کرس سنجه[28]

. در این راستا، بارایلن و [18] کندمیمقایسه تحت وب 

 جایگزین را کنکاشهای همکاران اهداف سنجه

های جایگزین از ماهیت سنجه. بنابراین [53]د نکنمی

ته گرف رمختلف مورد ارزیابی قرا نظر پژوهشگراننقطه

 است.

از سویی دیگر، کووک معتقد است که شمارش 

و ها اریبارگذ بوک،فیسهای مندیها، عالقتوییت

های یگذارپدیا یا نشانهدفعات استناد در ویکی

ثار آ الکترونیکی نیز قادر به کاهش یا افزایش اثرگذاری

علمی خواهند بود. بنابراین شناسایی این عوامل در 

 اسزایی را ایفهتعیین جایگاه انتشارات علمی نقش ب

  .[52]کند می

های به گونه پژوهشگرانجایگزین توسط های سنجه

اند. بوشمن ومیچلک با متفاوتی سازماندهی مجدد شده

استفاده، کسب، های استفاده از نظام پالم به شاخص

اند. اجتماعی و استناد اشاره کردههای ، رسانهبحث

کومار داس و میشرا به وسیله نظام آلتمتریکس، 

بازدید، ذخیره، بحث و استناد را مورد توجه های سنجه

پذیری، ذخیره، اند. در نظام پالس نیز رؤیتقرار داده

های بحث، توصیه و استناد را معیار ارزیابی سنجه

. تامارو با استفاده از تاکسونومی اندجایگزین قرار داده

است. قابل  کردهبررسی  های جایگزین راپالس سنجه

برای ذکر است که همه این پژوهشگران از نظام واحدی 

در  ،اندجایگزین استفاده کردههای دستیابی به سنجه

 مختلفی از جمله توییتر،های حالی که برنمن نظام

ر مورد کنکاش قراالیک را یو سایت مندلی و بوک،فیس

بندی متفاوتی نسبت به سایر و به دسته داده

توان چنین می روپژوهشگران دست یافته است. از این

اوتی متفهای مختلف قابلیتهای استنباط کرد که نظام

ها در توان از آندارند که بسته به اهداف پژوهشگر می

 موارد مختلفی بهره جست.

جایگزین در میان های با توجه به محبوبیت سنجه

گیری مختلفی پا به عرصه پژوهشگران، ابزارهای اندازه

اه را تواند رمی گذاشتند. شناسایی و ارزیابی این ابزارها

هموار سازد و با  سنجیحوزه وب برای پژوهشگران

پژوهشی خود های اطمینان بیشتری به گردآوری داده

ه ند کگوناگونی دارهای بپردازند. این ابزارها قابلیت

که  . از آنجاییروندکار میبهمتناسب با نیاز پژوهشگران 

بحث پیرامون این ابزارها از شواهد کافی برخوردار 

توان در این راستا به مقایسه بنابراین نمی ،نیست

دیگری در این خصوص الزم های پرداخت و پژوهش

 است.

جایگزین های کارگیری سنجههمزایا و مالحظات ب

 ران بررسی شده است. پژوهشگرانی ازتوسط پژوهشگ

( و اشخاص دیگر 2012جمله پرایم، پیووار و همینگر )

، [39]، [38]اند توجه داشتهها به گستردگی این سنجه

دیگری به  پژوهشگران. در این میان [41[ و]40]

. [45] [ و44]، [43]، [42]اند کردهویژگی تنوع اشاره 

ای جایگزین هبرخی دیگر نیز معتقدند که سنجه

 پژوهش کارکردبه ارزیابی ها تر از سایر سنجهسریع

. از سوی دیگر، جنبش [47و ] [46][، 11]پردازند می

جایگزین های شود که سنجهمی دسترسی آزاد باعث

بدون هیچ مشکلی و به سهولت در دسترس پژوهشگران 

. محبوبیت نیز از نظر آیسنباچ [11]و [ 10]گیرند  قرار

. [48]شود می محسوبها مزایای این سنجهاز دیگر 

عالوه بر برشمردن این محاسن به بررسی  پژوهشگران

در ارزیابی ها کارگیری این سنجههمالحظاتی در ب

توان به تجاری می اند که از آن جملهپژوهش پرداخته

ا هبودن، کیفیت دادهها، فقدان شواهد و دستکاری داده

تواند تهدیدی می وهشگراناشاره نمود که از دید این پژ

 جایگزین به حساب آید. های برای سنجه
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 گیریبندی و نتیجهجمع -9

این مقاله نشان داد که رشد انتشارات های یافته

اجتماعی منتهی به های الکترونیکی در بستر شبکه

های که سنجه ها شدظهور نوع جدیدی از سنجه

نه فعاالجایگزین نام گرفتند. پیرو این مطلب، حضور 

های شبکه ویژهوهشگران در بسترهای مجازی بهپژ

پژوهش را به نفع های تواند نتایج ارزیابیمی اجتماعی

 آنان رقم زند و از این طریق با سایرین به رقابت بپردازند. 

های پژوهشگران به مرور به سازماندهی سنجه 

ا رها جایگزین پرداختند و ابعاد متعددی از این سنجه

اجتماعی  تأثیرتنها ها نهردند. این سنجهکشف ک

بلکه  کنند،می گیریانتشارات را برای نویسندگان اندازه

پژوهشی نیز های و سازمانها ها، دانشگاهدر کتابخانه

ریزی، کاربرد دارند و سیاستمداران را در برنامه

ی . از سویکنندمی بندی و تخصیص منابع یاریبودجه

گستردگی و محبوبیت از مزایای دیگر، تنوع، سرعت، 

در ارزیابی تحقیقات است. این ها کارگیری این سنجههب

شود تا انتشارات فارغ از شکل رسمی می موضوع باعث

زمان ممکن ارزیابی شوند و عالوه بر  کمترینخود و در 

شود. با می اجتماعی آثار نیز سنجیده تأثیرعلمی،  تأثیر

سازی، رابطه با تجاری هایی دراین وجود، هنوز چالش

مطرح است ها فقدان شواهد، کیفیت و دستکاری داده

کارگیری این هو مالحظاتی را در بها که محدودیت

شود. این مشکل می در ارزیابی پژوهش متذکرها سنجه

توان با کنترل و نظارت بیشتر بر ابزارهای می را

 برایآلتمتریکس تا حدودی مرتفع ساخت. به هر حال 

ها شود تا از این سنجهمی مینان بیشتر توصیهاط

سنتی استفاده شود. های عنوان مکمل سنجهبه

های بیشتر در راستای سنجههای همچنین پژوهش

ها فزاید و آنها را بیتواند غنای این سنجهمی جایگزین

  قابل قبولی تبدیل کند.های را به سنجه
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Abstract 

The main purpose of this article is to explain nature, growth and development of the alternative 

measures, reorganization, measurement tools, and the advantages, limitations, and consideration of these 

metrics for evaluating research. The method used in this article is library research method. The findings 

shows that alternative measures are derived the article level metrics and originated from twitter hash 

tag. The researchers like Bornmann and Tamarrow proposed different models for reorganization of these 

metrics. The use of these metrics in research evaluation, respect to the advantages like extension and 

popularity can lead to the evaluation effectiveness, while some considerations such as data quality and 

data manipulation can lead to plenty of limitations. Accordingly, the growth of electronic publications 

is emerged in the context of social networks. Researchers believe that in spite of numerous benefits of 

this metrics still they have challenges. Thus they have mentioned as complementary to traditional 

measures. 

Keywords: Altmetrics, Reorganization, Research measuring tools, Consideration of metrics, Research 

evaluation 
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