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چکیده

هدف :هدف از این مقاله ارائه سیرتحول در مفاهیم از کتابسنجی تا دگرسنجی و مقایسه آنها با درنظرگرفتن معیارهایخاص
است .با توجه به مباحث فوق ،هدف این مقاله ارائه سیر تحول پژوهش ،بررسی معیارها و شاخصهای مورداستفاده و نقاطقوت
و ضعف ناشی از ادبیاتفعلی است .عالوهبراین ،نویسندگان تکنیکهایدستکاری برای هردوزمینه را بهعنوان ضعفاصلیآنها ،و
همچنین نکاتکلیدی دیگری ارائه میدهند و گزینههایجایگزینکتابسنجی و دگرسنجی را تحلیل میکنند.
ی/روش/رویکرد :ابتدا نویسندگان تحول ادبیات مربوط به زمینه خاص و معیارهای مورداستفاده را ارائه میدهند ،و در
طراح 
ادامه توضیحات مختصری در مورد مزایا و معایب شاخصهایاساسی مربوط به حوزه کتابسنجی(ضریبتأثیرمجله  ،8عاملویژه،9
نمرهتأثیرمقاله 10و شاخصاچ )11را ارائه میدهند .در بخش دوم ،نویسندگان ،دگرسنجی را توصیف میکنند و تفاوتها را با
کتابسنجی ارائه میدهند.

یافتهها :هردوی کتابسنجی و دگرسنجی همچنان شاخصهای ضعیفی هستند زیرا مملو از ضررهایی هستند ،که از همه
مهمتر دستکاری است .با این وجود ،ترکیب این دو بهمنظور خروج نتیجهگیری ایمنتر در ارزیابی اثر ،ارائه شده است .با توجه
به دستکاریها ،هنوز تکنیکی روشن برای از بین بردن دستکاری وجود ندارد .به طور خاص ،در مورد کتابسنجی ،دستکاری
شاخصها فقط به مداخلهعاملانسانی مربوط میشود .پیامدهای نظری این پژوهش جمعآوریادبیات مربوط به شاخصهایعلمی
است.

محدودیتها/پیامدهایتحقیقاتی :ما باید مطالعه شاخصهای جدید را درنظر بگیریم ،که معیارها و روشهای
مورداستفاده در هردو کتابسنجی و دگرسنجی را به کار میبرند .پیامدهای نظری این پژوهش جمعآوری ادبیات مربوط به
شاخصهایعلمی است .بنابراین محققان تشویق میشوند که پیشنهادات آینده ارائهشده را آزمایش کنند.
مفهومعملی :این کمکعملی ،دانشمندان را درمورد چگونگی دستیابی به کارهایشان برای افزایشتأثیر آنها فراهم میکند.

اصالت/ارزش :نویسندگان با تهیه چارچوبی از ادبیات مربوط به کتابسنجی و دگرسنجی برای محققانآینده ،به اصالت
میافزایند .نویسندگان ،دگرسنجی را شرحداده و تفاوتهای آن را با کتابسنجی ارائه میدهند .نویسندگان این تحقیق را با مفاهیم
تجزیهوتحلیل انجامشده و جهتهای بالقوه برای تحقیقات آینده نتیجه گیری میکنند .با توجه به دستکاری ،نویسندگان روشهایی
1. literature review
2. Bibliometrics
3. altmetrics
4. Bibliometrics and altmetrics literature review: Performance indicators and comparison analysis
5. Karanatsiou, D., Misirlis, N. and Vlachopoulou, M.

 .6این مقاله ترجمهای است از:
Karanatsiou, D., Misirlis, N. and Vlachopoulou, M. (2017), «Bibliometrics and altmetrics literature review: Performance
indicators and comparison analysis», Performance Measurement and Metrics, Vol. 18 No. 1, pp. 27-16.
0036-2016-08-PMM/10.1108/https://doi.org
 .7کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همرانaliochi061@gmail.com /
)8. journal impact factor ( JIF
9. eigenfactor
)10. article influence score(AIS
11. h-index
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را ارائه میدهند که محققان از این روشها برای محافظت از مشخصات دانشگاهی خود آگاه هستند.
کلیدواژهها :کتابسنجی ،دگرسنجی ،مرور ،دستکاری ،تجزیهوتحلیلمقایسه ،شاخصعملکرد

مقدمه

کتابسنجی بیانگر تجزیه و تحلیل آماری مربوط به کتاب ها ،مجالت ،مقاالت علمی و نویسندگان است .تجزیه و تحلیل بسامد
کلمه ،12تحلیل استنادی 13یا تعداد مقاالت نویسندگان ،معیارهای اصلی و اولیه برای چنین تحلیل آماری بودند .پس از دهه ،90
مطابق موسسه اطالعات علمی )ISI( 14و نمایه استنادی علوم ،)SCI( 15کتابسنجی از یک مطالعه کتابسنجی ساده آماری به یک
زمینه مطالعاتی جداگانه و منحصر به فرد تبدیل شد.
علم سنجی ،16مطالعه علم و فناوری از جمله تعامل بین نظریه های علم سنجی و ارتباطات علمی است(مینگرز و لیدسدورف،17
2015؛ هود و ویلسون .)2001 ،18عالوه بر این ،این مطالعه کتابشناسی 19مرتبط ،ارزیابی تحقیقات علمی و سیستم های اطالعاتی
است(وان ران .)1997 ، 20عالوه بر این ،علم سنجی اغلب با کتابسنجی اشتباه گرفته می شود ،زیرا هر دو مربوط به کتابشناسی
هستند .با این حال ،علم سنجی ،به جای اینکه فقط آن را اندازه گیری کنند ،کتابشناسی را متفاوت تفسیر می کنند ،همانطور که
در کتابسنجی رخ می دهد(هود و ویلسون  .)2001 ،در مطالعه ما ،مینگرز و لیدسدورف ()2015را تأیید می كنیم كه اظهار می
دارند ،با رشد فنآوری ،پایگاه داده های الکترونیکی و تعداد زیادی از استنادهای موجود به صورت آنالین ،علم سنجی ،کتابسنجی
را پشت سر خواهد گذاشت.
تاگیو_ساتکلیف )1992( 21انفورماتیک 22را به عنوان مطالعه جنبه های کمی از اطالعات به هر شکلی ،نه فقط سوابق یا کتابشناسی،
و در هر گروه اجتماعی ،نه فقط دانشمندان تعریف می کند .اصطالح انفورماتیک برای اولین بار در سال  1979معرفی شد،
اما تعریف جداگانه و مادری از انفورماتیک و علم سنجی فقط در سال  1984بدست آمد و تعاریف اساسی را برای معیارها و
خصوصیات اقدامات عملکرد بازیابی پوشش داد(هود و ویلسون2001 ،؛ تاگیو_ساتکلیف1992 ،؛ بروکس.)1990 ،23
در سال  1999به همراه نفوذ وب  2.0و استفاده از اینترنت در علم به عنوان یک پایگاه داده عظیم علمی ،وبسنجی 24از جمله
تجزیه و تحلیل لینک ،25تجزیه و تحلیل استناد به وب 26و ارزیابی موتور جستجو 27معرفی شد(بار_ایالن2008 ،28؛ ثلوال،29
 .)2008داده های آنالین پویا هستند و می توانند به عنوان یک پایگاه داده بزرگ كتابشناختی مجالت علمی در نظر گرفته شوند
كه استنادهای وب را می توان استخراج كرد .محققان با استفاده از تکنیک های داده کاوی 30در محتوای تولید شده توسط کاربر
در اینترنت ،میتوانند در مورد تأثیر چنین دادههایی بر دانشمندان و محققان نتیجه گیری کنند(ثلوال .)2008 ،تحقیقات نشان
می دهد که استناد به وب با تعداد استناد  ISIارتباط خوبی دارد .مجموعه استناد وب از کنفرانس های آنالین و بالگ های علمی
12. word frequency analysis
13. citation analysis
14. Institute for Scientific Information
15. Science Citation Index
16. Scientometrics
17. Mingers and Leydesdorff
18. Hood and Wilson
19. bibliography
20. Van Raan
21. Tague-Sutcliffe
22. informetrics
23. Brookes
24. webometrics
25. link analysis
26. web citation analysis
27. search engine evaluation
28. Bar-Ilan
29. Thelwall
30. data mining
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و سیستم عامل ها ایجاد می شود(ثلوال و کوشا.)2015 ،31
رشد سریع وب  2.0و استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی ،داده های موجود در زمینه ادبیات آنالین و ابزار علمی آنالین،
ارتباط علمی را بصورت آنالین مطرح کرده اند(لیو و آدی .)2013 ،32در نتیجه ،سنجه های جایگزین و سنجه هایی که نسبت به
علم سنجی و وب سنجی ،تمرکز بر تأثیر علمی دارند و به دگرسنجه معروف هستند ،ایجاد میشوند(پرایم ،گروث و تارابوریلی،33
 .)2012آنها می توانند به عنوان فیلترهایی استفاده شوند که «تأثیر گسترده و سریع دانش در این اکوسیستم در حال رشد» را
نشان می دهد(پرایم و دیگران.)2010 ،34
هدف از این مقاله ارائه سیر تحول در مفاهیم از کتاب سنجی تا دگر سنجی و مقایسه آنها با در نظر گرفتن معیارهای خاص است.
با توجه به مباحث فوق ،هدف این مقاله ارائه سیر تحول پژوهش ،بررسی معیارها و شاخص های مورد استفاده و نقاط قوت و ضعف
ناشی از ادبیات فعلی است .عالوه بر این ،ما تکنیک های دستکاری برای هر دو زمینه را به عنوان ضعف اصلی آنها ،و همچنین
نکات کلیدی دیگری ارائه میدهیم و گزینه های جایگزین کتاب سنجی و دگر سنجی را تحلیل میکنیم.
ساختار این مقاله در ادامه آمده است .ابتدا تکامل ادبیات ،مربوط به زمینه خاص و معیارهای مورد استفاده را ارائه می دهیم ،در
ادامه با شرح مختصری از شاخص های اساسی مربوط به حوزه کتابسنجی (ضریب تأثیر مجله ،عوامل ویژه ،نمره تاثیر مقاله و
شاخص اچ) در مورد مزایا و معایب آنها بحث میکنیم .در بخش دوم ،ما دگرسنجه ها را شرح می دهیم و تفاوت ها را با کتابسنجی
ارائه می دهیم .ما تحقیقات خود را با پیامدهای تحلیل انجام شده و جهت های بالقوه برای تحقیقات آینده نتیجه می گیریم.

روش شناسی

مرحله اول تحقیق ما شامل بررسی ادبیات موجود با تمرکز بر مقاالت علمی مربوط به کتابسنجی و دگرسنجی است .تحقیقات
ما روی کتابخانه های اصلی آنالین ،مانند امرالد ،35ساینس دایرکت ،36مجالت سیج ،37وایلی 38و گوگل اسکوالر 39انجام شده
است .به منظور محدود کردن نتایج ،از روش های بولی بر اساس کلید واژه ها استفاده کردیم :دگرسنجه ،کتابسنجی ،رسانه های
اجتماعی ،ضریب تأثیر و شاخص اچ .جستجو محدود به مدت زمان مشخصی نبود .دلیل این تصمیم این است که ،با این که
دگرسنجه نشان دهنده یک زمینه مطالعه مرتبط جدید است ،اما کتابسنجی به مرور زمان بر میگردد .ما رویکرد توسعه یافته
توسط کرزول )1994(40را دنبال کردیم ،کسی که اظهار می کند هدف از مرور ،خالصه کردن دانش انباشته شده در مورد موضوع
مورد عالقه و برجسته کردن موضوعاتی است که تحقیقات ،هنوز راه حلی برای آنها ندارد .تجزیه و تحلیل داده ها به شرح زیر
انجام شد .هر مقاله با استفاده از طبقه بندی اولیه ما توسط مباحث نشان داده شده در جداول  1و  ،4خوانده و خالصه شد .این
دو جدول بر اساس نتایج مرور ادبیات ایجاد شده است.

31. Thelwall and Kousha
32. Liu and Adie
33. Priem, Groth and Taraborelli
34. Priem et al
35. Emerald
36. Science Direct
37. Sage Journals
38. Wiley
39. Google Scholar
40. Creswell
17

،نشریه علمی-تخصصی ادکا
سال ششم ،شماره ششم ،بهار و تابستان1400

جدول  .1طبقه بندی ادبیات مبتنی بر ارجاع کتابسنجی ،دگرسنجی یا هردو
عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله

شاخص اچ مقاالت

حوزه

ضریب تاثیر مجله

آلونسو و همکاران،)2009( 42
آسلوس ،)2015( 43بورنمن و
دیگران ،)2008( .44گیزبرت
46
و پانز ،)2009( 45هیرش
گارفیلد، )1999( 54
برگستروم و دیگران ،)2008( .41فرانسچت
(،)2007
هیرش
(،)2005
56
مایلر ،)2012( 55ماالیی
(،)2010 c
کلی و جنیونز،)2006( 47
57
( ،)2013کتس و شوان
(،)2015
شوان
ماالیی ( ،)2013کت و
خان و دیگران،)2013( .48
58
( ،)2015تیموتی (،)2015
فرانسچت(،)b2010فرانسچت(،)a2010
لی و فانگ،)2012(49
59
لینک (،)2015
برگستروم ()2007
51
پورویس ،)2006( 50سالم
( ،)2011دلگادو لوپز کوزار و
53
دیگران ،)2014( .52هاگن
()2013
آیزنباخ ،)2011( 65گالیگان و دیاز-کورریا ،)2013( 66لین ،)2012( 67لین و فنر ،)2013( 68لیو و آدی
( ،)2013پیووار ،)2013( 70پرایم ،گروث و تارابوریلی ( ،)2012پرایم و همکاران ،)2010( .رینگالن و
دیگران ،)2015( .71ثلوال و دیگران ،)2013( .ثلوال و کوشا ()2015

کتابسنجی

69

دگرسنجه

41. Bergstrom et al
42. Alonso et al
43. Ausloos
44. Bornmann et al
45. Gisbert and Panés
46. Hirsch
47. Kelly and Jennions
48. Khan et a
49. Fang
50. Purvis
51. Saleem
52. Delgado López-Cózar et al
53. Hagen
54. Garfield
55. Miller
56. Malay
57. Coats and Shewan
58. Timothy
59. Link
65. Eysenbach
66. Galligan and Dyas-Correia
67. Lin
68. Fenner
69. Adie
70. Piwowar
71. Ringelhan et al
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اورتگا ،)2015( 72بورنمن ( ،)2014پرایم ،پیووار و هممینگر ،)2012( 73تیلور ،)2013( 74کاستاس و
دیگران ،)2015( .ملرو ( ،)2015راسموسن و اندرسن ،)2013( 75تورس-سالیناس و دیگران،)2013( 76
هاستین و دیگران)2014( .

مقایسه
کتابسنجی و
دگرسنجه

جدول 1ادبیات را بر اساس استناد هر مقاله به کتابسنجی یا دگرسنجی تقسیم می کند 9 .مقاله به هر دو اشاره می کنند بنابراین
یک طبقه بندی جداگانه تشکیل می دهند .عالوه بر این ،مقاالت مربوط به کتابسنجی بیشتر بر اساس شاخصی که در هر یک از
آنها مورد بررسی قرار می گیرد ،در زیر شاخه ها جدا می شوند .برخی مقاالت در بیش از یک گروه ارائه می شوند زیرا بیش از یک
شاخص را بررسی می کنند .شاخص هایی با بیشتر مقاالت ضریب تاثیر مجله و شاخص اچ با  13مقاله برای هر کدام هستند .می
توان گفت که حتی شاخص هایی وجود دارند که در مقاالت بیشتری ارائه می شوند ،این مقوالت تقریباً به طور مساوی با هفت
مقاله برای عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله و یازده مقاله برای اشاره به دگرسنجی تقسیم شده اند.

مرور کتابسنجی

ما شاخص های کتابسنجی گسترده ،به ویژه ضریب تاثیر مجله ،عامل ویژه ،نمره تاثیر مقاله و شاخص اچ را ارائه می دهیم.
توضیحات ،مزایا و معایب ،سوء تفاهمات مشترک و مقایسه بین ضریب تاثیر مجله و عوامل ویژه ارائه شده است.

ضریب تاثیر مجله

در سال  ،1955گارفیلد ( )2006شاخصی را ارائه داد که میانگین استنادها را در نظر می گرفت  -یک مجله تأثیر خود را در
یک زمینه علمی خاص نشان می دهد و بازتاب می دهد .این شاخص با نام ضریب تاثیر مجله توسط کسری محاسبه می شود:
()1
گذشته سال دو در مجله استنادات تعداد
استناد قابل مقاالت تعداد
دوره دو سال می تواند افزایش یافته یا کاهش یابد تا منعکس کننده تأثیر کوتاه مدت یا بلند مدت باشد(گارفیلد .)1999 ،ضریب
تاثیر مجله از نظر فهم و اندازه گیری ،ساده است ،بنابراین معموالً توسط جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد .نویسندگان قبل
از ارسال اثر خود در مجله ،ضریب تاثیر مجله را در نظر می گیرند .سردبیران از ضریب تاثیر مجله به عنوان یک ابزار بازاریابی ،به
عنوان نمادی از وضعیت ،استفاده می کنند و کتابخانه ها در سراسر جهان از آن استفاده می کنند تا بتوانند مجموعه مجالت خود
را بهتر سازماندهی کنند(گارفیلد 1999 ،؛ فرانسچت2010 b ،؛ ماالیی .)2013 ،ضریب تاثیر مجله یک شاخص کامل برای اندازه
گیری تأثیر و اهمیت یک ژورنال علمی است .در حقیقت ،در مجالت با ضریب تاثیر مجله باال چاپ در آن دشوارتر است زیرا آنها به
قوانین پذیرش سختگیرانه ای رسیدگی می کنند ،بنابراین هرچه یک مجله مهم تر باشد ،چاپ در آن دشوارتر است(هافل.)1998 ،
عالوه بر سادگی ،ضریب تاثیر مجله اغلب با سوء تفاهم ها مواجه می شود .همانطور که گارفیلد ( )1999ادعا می کند ،محققان
اغلب ضریب تاثیر مجله را با تأثیر نویسندگان 77اشتباه می گیرند .عالوه بر این ،این یک روش مشترک برای مقایسه ضریب تأثیر
ژورنال ها از رشته های مختلف است .این استراتژی به دلیل تنوع در زمینه های علمی ممکن است مشکالتی ایجاد کند .هر چه
یک جامعه علمی بزرگتر باشد ،مطالب منتشر شده نیز بیشتر خواهد بود ،اگرچه مهمترین کلید ضریب تاثیر مجله تراکم نیست
بلکه زمان استناد به نقل است(گارفیلد2005 ،؛ لینک .)2015 ،با توجه به معایب شاخص ضریب تاثیر مجله ،دانشمندان اغلب
اعتبار ضریب تاثیر مجله را به چالش می کشند ،زیرا این پژوهشگران جوان را در اولین قدم های خود در دانشگاه پیچیده و تحت
تأثیر قرار می دهد(تیموتی .)2015 ،عالوه بر این ،ضریب تاثیر مجله به راحتی قابل دستکاری است .به عنوان مثال ،مقاالت مرور
72. Ortega
73. Hemminger
74. Taylor
75. Rasmussen and Andersen
76. Torres-Salinas et a
77. authors’ impact
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ادبیات تمایل به بارگیری بیشتر دارند ،بنابراین ،سردبیران علیرغم مشارکت اصلی آنها در زمینه های علمی ،اینها را به جای مقاالت
تحقیقاتی اولیه انتخاب می کنند(لینک .)2015 ،عالوه بر این ،اغلب از نویسندگان خواسته می شود که در ژورنال خاصی که می
خواهند مقاله خود را منتشر کنند به منظور افزایش ضریب تاثیر مجله به مقاالت آن استناد کنند(ماالیی .)2013 ،دستکاری و
روشهای آن در پاراگراف جداگانه بررسی می شود.

عامل ویژه و نمره تاثیر مقاله

عامل ویژه به عنوان جایگزینی برای ضریب تاثیر مجله مطرح شد و تا به امروز به دلیل اعتبار آن مورد بحث قرار نگرفته است و این
نشانگر اهمیت و حیثیت یک مجله در بین جامعه علمی است(کاستاس و شوان2015 ،؛ برگستروم و دیگران .)2008 ،به منظور
محاسبه عامل ویژه ،مجله را در نظر می گیریم و به صورت تصادفی استناد آن مجله را به مقاله دیگری دنبال می کنیم ،سپس
استناد دیگری را از مجله دوم انتخاب کرده و آن را به عنوان بعدی و غیره دنبال می کنیم .با این روش ،درصد زمان صرف شده در
هر مجله را نیز محاسبه می کنیم .یک استناد در یک مجله با تأثیر باال ممکن است بر خالف بسیاری ،از استناد به مجالت کمتر
شناخته شده اهمیت بیشتری داشته باشد(برگستروم .)2007 ،بنابراین ،وقتی استنادهایی را از دیگر مجالت تأثیرگذار دریافت
می کند ،یک مجله تأثیر زیادی می گیرد(فرانسچت .( 201 c ،ما متوجه می شویم که عامل ویژه به عنوان الگوریتم گوگل برای
جستجوی نتایج عمل می کند ،زیرا مقدار پیوندها(78در مورد استنادات ما) و همچنین منابع را در نظر می گیرد(برگستروم و
دیگران .)2008 ،عالوه بر این ،عامل ویژه بر میزان مقاالت منتشر شده در یک مجله تکیه میکند ،بنابراین ،مجالت با مقادیر مقاالت
بسیار زیاد چاپ شده ،تمایل به کسب عامل ویژه ویژه تر با توجه به ضریب تاثیر مجله نسبی دارند(فرانسچت2010 c،؛ ماالیی،
 .)2013الگوریتم موجود در نشانگر عامل ویژه قابل اعتماد است و از آنجایی که زمینه ریاضی محکمی دارد ،از استنادهای خود
محروم است و به عنوان یک نشانگر اعتبار شناخته می شود و نتایج تحقیقات آن در وب باز و منتشر می شود(فرانسچت.)2010 c،
سرانجام ،با عامل ویژه می توان نمرات مجالت را از زمینه های مختلف علمی مقایسه کرد(برگستروم.)2007 ،
محققان با تقسیم عامل ویژه بر مقدار مقاالت منتشر شده در یک مجله ،نمره تاثیر مقاله را ایجاد کردند .ما اعالم میکنیم که
از آنجا که نمره تاثیر مقاله ،میانگین میزان تأثیر در هر مقاله را محاسبه می کند ،می توان آن را با ضریب تاثیر مجله مقایسه
کرد(برگستروم2007 ،؛ برگستروم و دیگران.)2008 ،
یک مجله می تواند با ترکیب تعداد استنادات مجالت متنوع و اعتبار آنها ،جایگاه بهتری در شناخت علمی کسب کند .در نتیجه،
بسیاری از محققان ضریب تاثیر مجله و عامل ویژه را اشتباه می گیرند .در این مقاله ما به طور کامل ضریب تاثیر مجله و عامل ویژه
را تعریف می کنیم تا بر هرگونه سوء تفاهم غلبه کنیم .عامل ویژه یک شاخص اعتبار و اطمینان است و ضریب تاثیر مجله شاخص
محبوبیت است .عالوه بر این ،عامل ویژه نسبت به ضریب تاثیر مجله و نمره تاثیر مقاله عدم اطمینان بیشتری را نشان می دهد،
و به نظر می رسد برای زمینه های مختلف علمی تنوع بیشتری دارد ،در حالی که نمره تاثیر مقاله با ثبات تر است(فرانسچتb،
 .)2010ضریب تاثیر مجله انتقاد بیشتری را نسبت به هر شاخص دیگر به ارمغان می آورد ،زیرا این فشار را برای دانشگاهیان
ایجاد می کند تا در مجالت با نمرات باال منتشر شوند(کاستاس و شوان2015 ،؛ میلر .)2012 ،عدم توجه به نامه ها و سرمقاله
ها ،انتقاد دیگری را برای ضریب تاثیر مجله نشان می دهد ،زیرا مشخص نیست که کدام نوع انتشار قابل استناد است و همانطور
که گارفیلد ( )1999ادعا می کند ،بسیاری از قوانین به اختیار نویسندگان است.

شاخص اچ

ارزيابي دانشمندان در فضاي رقابتي دانشگاهي ضروري است .ارزیابی مثبت ممکن است دسترسی به منابع مالی بزرگتر را فراهم
کند ،پیشنهادهای بیشتری را بپذیرد یا بر حرفه کلی یک محقق تأثیر بگذارد(گیزبرت و پانس2009 ،؛ آلونسو و دیگران،79
 .)2009شاخص اچ معیاری است که برای چنین هدفی مسلط است(کلی و جنیونز2006 ،80؛ هیرش .)2005 ،همانطور که هیرش
( )2005تعریف می کند ،یک محقق هنگامی که اچ تعداد انتشاراتش از مجموع انتشارات خود ،دست کم اچ تعداد استناد داشته
باشد ،دارای یک شاخص اچ است و بقیه هر کدام کمتر از اچ استناد دارند .شاخص اچ ،بهره وری یک محقق و همچنین کیفیت
و شناخت آن از جامعه علمی را در نظر می گیرد(هیرش 2005 ،؛ آلونسو و دیگران2009 ،؛ گیزبرت و پانس( .)2009 ،شکل )1
شاخص اچ یک شاخص قابل قبول ،عینی و قابل درک توسط جامعه دانشگاهی است .این هم بهره وری و هم کیفیت کار یک
78. links
79. Alonso et al
80. Jennions
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محقق را محاسبه می کند و با مرورهای همتایان همراه است(کاستاس و بوردونس2007 ،81؛ هیرش2007 ،2005 ،؛ گیزبرت و
پانس .)2009 ،در عوض ،شاخص اچ به حوزه علمی بستگی دارد .هنگامی که محققان با زمینه های علمی اصلی ارتباط دارند ،آنها
تمایل دارند مقادیر باالتری از شاخص اچ را نشان دهند .ما این واقعیت را به دلیل استنادهای احتمالی بیشتری که یک مقاله می
تواند دریافت کند ،توضیح می دهیم .عالوه بر این ،شاخص اچ خود استنادی را نیز در نظر گرفته و محاسبه می کند .دانشمندان
می توانند با به طور مداوم با خود استنادی ،شاخص اچ خود را افزایش دهند( هیرش 2005 ،؛ آلونسو و همکاران  .)2009 ،برای
محاسبه شاخص اچ ،کمیت را به جای کیفیت یک مقاله محاسبه می کنیم .بنابراین نشریات با تعداد زیاد استناد ،فقط یک بار
توسط الگوریتم شمرده می شوند ،بدون اینکه آنها را دوباره مورد بررسی قرار دهند ،حتی اگر استنادهایی که بعد از محاسبه اولیه
بدست می آورند ،به میزان قابل توجهی افزایش یابد(خان و دیگران .)2013 ،شاخص اچ به سالها تجربه پژوهشگر نیز بستگی دارد.
یک محقق بالغ از شاخص اچ باالتری نسبت به یک جوان برخوردار خواهد بود .بنابراین ،مقایسه دو دانشمند فقط با شاخص اچ
آنها دشوار است ،بدون اینکه ابتدا سن و سطح تجربه آنها را در نظر بگیریم(کلی و جنیونز .)2006 ،سرانجام ،شاخص اچ به پایگاه
داده ای که از آن استخراج می شود بستگی دارد و بین اسکوپوس ،وب آو ساینس و گوگل اسکالر تفاوت های معنی داری وجود
دارد(خان و دیگران2013 ،؛ آلونسو و دیگران .)2009 ،در مورد نویسندگان متعدد ،که شایع ترین مورد آن است ،اگر سهم تالش
برای نوشتن مقاله به طور مساوی نباشد ،محاسبه شاخص اچ برای هر نویسنده دشوار است ،به این معنی که شاخص اچ برای همه
مشترکان به طور برابر محاسبه می شود .حتی اگر درصد سهم آنها متفاوت باشد(لیو و فانگ2012 ،؛ آسلوس .)2015 ،محققان
برای غلبه بر معایب hmcr-index ،ایجاد کردند که میزان مشارکت هر نویسنده را محاسبه می کند(لیو و فانگ .)2012 ،نوع دیگر
انعطاف پذیرتری از شاخص اچ ارائه شده است که هم روی بهره وری و هم تأثیر متمرکز است و در عمل نشان داده می شود که
آنها می توانند خیلی خوب یکدیگر را تکمیل کنند(بورنمن و دیگران.)2008 ،

شکل  .1محاسبه شاخص اچ

با توجه به ادبیات فوق ،از شاخص اچ به عنوان شاخص مستقل استفاده نمی شود .به طور خاص ،با شاخص اچ در کنار ضریب تاثیر
مجله می توان محققان عالی را در هر زمینه علمی نشان داد.
اگرچه این یک استاندارد طالیی برای ارزیابی یک محقق نیست ،اما شاخص اچ به عنوان یک شاخص واقعی شناخت علمی شناخته
می شود(کاستاس و بوردون2007 ،؛ سالم.)2011 ،

مرور دگرسنجه ها

وب  2.0و رسانه های اجتماعی حجم عظیمی از داده های موجود را بصورت آنالین ،از جمله ادبیات آنالین و ابزارهایی برای اهداف
دانشگاهی ایجاد می کنند(لی و آدی .)2013 ،دانشمندان معیارها و شاخص های جایگزین ،نسبت به وب سنجی و علم سنجی،
به نام دگرسنجه ایجاد می کنند(پرایم ،گروث و تارابوریلی .)2012 ،ایده اصلی در رابطه با دگرسنجه این است که با وجود حجم
بسیار زیادی از اطالعات موجود ،ابزارهایی برای فیلتر کردن و کاهش عواقب مطالعه مورد نیاز است(پرایم و دیگران.)2010 ،
81. Bordons
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ما رویدادهای دگرسنجه را اقدامات خاص درمورد مقاالت می نامیم مانند ذکرهای توییتر ،82اشتراک گذاریهای فیسبوک،83
الیکها 84و نظرات ،85ذخایر مندلی ،86پست های وبالگ ،87رتبه بندی های  ،F100088بازدیدها 89و بارگیری ها(90پرایم ،پیووار
91
و همینگر .)2012 ،نیاز به طبقه بندی این معیارها به منظور درک بهتر آنها منجر به طبقه بندی زیر توسط پایگاهدادهپالس
شد(لین و فنر.)2013 ،
( )1مشاهده شده :92اقدامات آنالین در مورد دسترسی به یک مقاله؛

( )2ذخیره شده :93اقدامات آنالین در مورد ذخیره مقاله در مورد مدیران مرجع آنالین ،ارائه اشتراک در بین محققان
و سازماندهی بهتر.
( )3بحث شده :94بحث های آنالین درباره محتوای مقاله (توییت ها ،بحث و گفتگو در انجمن یا نظرات در مورد مقاله)؛
( )4توصیه شده :95اقدامات آنالین که به طور رسمی یک مقاله را تأیید می کنند؛ و
( )5استنادشده :96استناد به مقاله در مجالت علمی.

جدول  2طبقه بندی اساسی معیارهای فوق را ارائه می دهد .متوجه شدیم ،همانطور که از چپ به راست می خوانیم ،تعامل
در حال افزایش است .همراه با جداول  2و  3استفاده از مقاالت علمی توسط دانشگاهیان و عموم برای هر سنجه ارائه می شود.

82. Twitter mentions
83. Facebook shares
84. likes
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87. blog posts
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منبع باز ،داده های باز ،به موقع بودن و سرعت از جمله مزایایی است که دگرسنجه دارد(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ پرایم
و دیگران2010 ،؛ پیووار2013 ،؛ تیلور .)2013 ،عالوه بر این ،دگرسنجه نشانگر تعامل اجتماعی تر نسبت به استنادات علمی
است .عالوه بر این ،دگرسنجه داده های خود را بیشتر از رسانه های اجتماعی می گیرد و در نتیجه ،دانشگاهیانی که در مجالت
منتشر نمی کنند بلکه از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن کار خود استفاده می کنند ،و هر آنچه را که مفید و جالب
به نظر می رسند ایجاد می کنند(ثلوال و دیگران .)2013 ،رینگالن و همکاران ،)2015(122توانایی فیس بوک را در پیش بینی
تعداد احتمالی استنادات یک مقاله و شمارش تعداد الیک ها مورد مطالعه قرار داد ،در حالی که آیزنباخ( )2011در توییتر و این
واقعیت که تجزیه و تحلیل توییت می تواند تعداد استنادها را در مدت زمان سه روز پیش بینی کند متمرکز شده است .سرانجام،
دگرسنجه می تواند به عنوان ابزاری برای بازاریابی نه تنها برای یک مقاله علمی بلکه برای هر فعالیت آنالین که نیاز به نظارت و
ارزیابی داشته باشد ،مورد استفاده قرار گیرد(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ ثلوال و دیگران .)2013 ،مطالعه دگرسنجی همچنین
معایبی را در رابطه با عدم پیشینه نظری نشان داد(پرایم ،پیووار و همینگر .)2012 ،عالوه بر این ،بورنمن( )2014اظهار داشت
كه كیفیت داده ها و تجارت در رسانه های اجتماعی می تواند نمرات دگرسنجی را دستكاری كند .ساگیموتو )2016(123چارچوبی
مفهومی را در اعمال زیربنای این معیارها در زمینه ارتباطات علمی ارائه می دهد.

کتابسنجی در مقابل دگرسنجی

نتایج بررسی مقاالت نشان دهنده تفاوت بین کتابسنجی و دگرسنجی با تمرکز بر برخی نقاط قوت کتابسنجی یا نقاط ضعف و
بالعکس است .مزایا و معایب خاصی برای هر قسمت ذکر شده در جدول  4وجود دارد.
از لحاظ تحلیلی ،با مقایسه کتابسنجی و دگرسنجی ،متوجه می شویم که دگرسنجی بیشتر با وبالگ های علمی ،ادبیات
خاکستری ،124کتاب ها و همایش ها در مقایسه با کتابسنجی که قادر به پوشش چنین منبع هایی نیستند ،تعامل بیشتری دارد.
بنابراین ،دگرسنجی تأثیر ناگفته و اجتماعی را تأیید می کند که کتابسنجی قادر به انجام آن نیست(اورتگا2015 ،؛ تیلور2013 ،؛
پرایم و دیگران2010 ،؛ راسموسن و اندرسن2013 ،؛ هاستین و دیگران .)2013 ،عالوه بر این ،دگرسنجی شفاف تر در نظر گرفته
شده است زیرا کل جامعه علمی است که آنها را ارزیابی می کند(گالیگان و دیاز-کورریا2013 ،؛ لین2012 ،؛ راسموسن و اندرسن،
2013؛ تیلور .)2013 ،یافته های بدست آمده از دگرسنجی و به طور کلی از رسانه های اجتماعی دانشگاهی ،به دلیل تنوع بین
منابع و اقدامات قابل اندازهگیری ،برای تعمیم دادن دشوار است(ساگیموتو و دیگران .)2016 ،عالوه بر این ،دگرسنجی متأثر از
ارائه خدمات ،از قبیل ریسرچ گیت 125و گوگل اسکوالر است ،در حالی که کتابسنجی ،حتی اگر بتواند تحت تأثیر پایگاه داده علمی
(مث ً
ال  )h-indexقرار بگیرد ،تمایل به پایداری بیشتری دارد(اورتگا2015 ،؛ دلگادو لوپز کوزر و همکاران2014 ،126؛ تورس سالیناس
127
و همکاران  .)2013 ،دگرسنجه برای استخراج اقدامات قابل اندازه گیری همیشه به هر سرویس و سیستم عامل بستگی دارد.
جدول  .4مزایا و معایب کتابسنجی و دگرسنجی
تأثیر واقعی
پیشینه قوی نظری

مزایا

تحت تأثیر پایگاه داده قرار می گیرد
دستکاری
نمی توان در زمینه های علمی مقایسه کرد

معایب

کتابسنجی

122. Ringelhan et al
123. Sugimoto
124. grey literature
125. Research Gate
126. Delgado López-Cózar et al
127. Torres-Salinas et al
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تأثیر کشف نشده  /اجتماعی
شفافیت (داده های باز)
به موقع بودن

مزایا

عدم سوابق نظری
تحت تأثیر خدمات
دستکاری  -اعمال نفوذ
تفاوت در زمینه های علمی

معایب

دگرسنجی

بسیاری از این معیارها فقط در داخل پلتفرم خاص در نظر گرفته شده اند و نمی توان آنها را در خارج از ابزار محاسبه کرد .این
واقعیت باعث می شود تا دگرسنجه از نظر کتابسنجی ،کمتر پایدار و وابسته به ابزارهای خاص باشد(ساگیموتو و دیگران.)2016 ،
عالوه بر این ،دگرسنجه اجازه می دهد تا تأثیر اجتماعی خروجی های علمی را تقریباً در زمان واقعی ارزیابی کرد و مزیت به موقع
بودن را در اختیار آنها قرار دهد(ملرو2015 ،؛ پرایم و دیگران .)2010 ،سرانجام ،با دو تأیید نتیجه می گیریم .دگرسنجی برخالف
کتابسنجی ،فاقد پیشینه نظری قوی است(پرایم و دیگران2010 ،؛ اورتگا2015 ،؛ تورس سالیناس و دیگران ،)2013 ،و کتابسنجی
با دگرسنجی همبستگی مثبت اما میانه رویی دارد(کاستاس و دیگران2015 ،؛ پرایم ،پیووار و همینگر2012 ،؛ هاستین و دیگران،
 .)2014محققان باید دگرسنجه را به عنوان یکی از عوامل مکمل کتابسنجی در نظر بگیرند و آنها را برای قضاوت آگاهانه تر در
مورد مرور همتا ترکیب کنند و وابستگی خود را به شاخص های کمتر قابل اعتماد مانند ضریب تاثیر مجله کاهش دهند(بورنمن
2015 ، 2014 ،؛ گالیگان و دیاز-کورریا 2013 ،؛ ثلوال و دیگران2013 ،؛ پریم  ،پیووار و هممینگر 2012 ،؛ کاستاس و بوردون،
2007؛ پریم  ،گروت و ترابورلی 2012 ،؛ اورتگا 2015 ،؛ ملرو 2015 ،؛ راسموسن و اندرسن2013 ،؛ تورس سالیناس و دیگران،
.)2013

دستکاری کتابسنجی و دگرسنجی

کتابسنجی مستلزم دستکاری در مورد مجالت ،یا نویسندگان است .با توجه به مجالت ،برخی سعی می كنند ضریب تاثیر
مجله خود را با روشهای غیرقانونی كه مطابق با دامنه واقعی شاخص نیستند ،افزایش دهند(کاستاس و شوان2015 ،؛ ادیتورس،
 .)2006بر اساس تعریف ضریب تاثیر مجله ،در کسر ( )1این شاخص با افزایش شمارنده یا کاهش مخرج افزایش می یابد .خود
استنادی یک عمل متداول برای این منظور است .عالوه بر این ،نویسندگان سعی می کنند تا حد ممکن استناد خود را از مجله
خاصی که می خواهند منتشر کنند درج کنند(ماالیی .)2013 ،با توجه به مخرج کسر ( ،)1سرمقاله ها یا نامه ها به عنوان قابل
استناد محاسبه نمی شوند بنابراین ارزش آن کاهش می یابد و منجر به ضریب تاثیر مجله باالتر می شود(فاالگاس و الکسیو،128
 .)2008به منظور دستکاری کتابسنجی ،بسیاری از محققان ،نویسندگان همکار را شامل می شوند یا مرور ادبیات را ترجیح می
دهند(ادیتورس2006 ،؛ فاالگاس و الکسیو .)2008 ،روش دیگر دستکاری ،تکنیک عدم انتشار است .حتی به نظر می رسد برخی
مجالت با انتشار نکردن چیزی تا دو سال ،ضریب تاثیر مجله خود را افزایش می دهند(کاستاس و شوان .)2015 ،شاخص اچ می
تواند با خود استنادی به راحتی دستکاری شود (پارویس .)2006 ،129با این وجود ،اخالق همان چیزی است که یک دانشمند
در ذهن داشته باشد تا شاخص ها را دستکاری نکند(فاالگاس و الکسیو2008 ،؛ ادیتورس2006 ،؛ دلگادو لوپز کوزر و همکاران،
.)2014
همانطور که ثلوال و همکاران( )2013ادعا می کند ،دستکاری دگرسنجه با توجه به کتابسنجی آسانتر است ،حتی ماهیت آنها
مانند نتیجه کنترل جامعه آنالین ،باز و شفاف تر است(لین .)2012 ،در رسانه های اجتماعی چنین کنترلی کام ً
ال وجود ندارد،
زیرا پروفایل های جعلی ایجاد می شوند ،و به همین دلیل ذکر های جعلی وجود دارد ،با این حال هیچ راهی برای شناسایی کاربر
آنالین وجود ندارد(بورنمن .)2014 ،دلگادو لوپز کوزر و همکاران( ،)2014آزمایشی را انجام داد و مقاالتی کاذب ایجاد کرد که به
یک محقق جوان به نام مارکوآلبرتوپانتانیکنتادور 130مرتبط است .آنها سعی کردند بررسی کنند که چگونه می توانند چنین نقص
هایی را از گوگل اسکوالر تشخیص دهند .مقاالت کاذب ،به جز محتوای بی فایده و نامربوط ،حاوی استنادهایی به مقاالت منتشر

128. Falagas and Alexiou
129. Purvis
130. Marco Alberto Pantani-Contador
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شده آزمایشگاه لوپز کوزار ،131و کار رابینسون گارسیا 132بود .نتایج آزمایش شگفت آور بود .شاخص اچ و شاخص آی 10133به طور
قابل توجهی افزایش یافته و نشانگر سهولت دستکاری استنادات گوگل اسکوالر است.
برخی از روشها اجازه می دهند تا با در نظر گرفتن داده های بزرگ و کالیبراسیون متقاطع از منابع مختلف ،دگرسنجه تکامل یابد
تا بتواند دستکاری شود(پرایم و همینگر .)2010 ،عالوه بر این ،ما از ابزارهایی استفاده میکنیم که دستکاری را به حداقل می
رسانند (به عنوان مثال  ،)DataTrustکه هشدارها را هنگام اقدام عجیب و غریب ارسال می کنند؛ مانند تعداد بازدیدها یا بارگیری
ها از آیپی 134یکسان(لین  ،)2012 ،یا  )/BotorNot (http://botornot.coکه حساب های تقلبی توئیتر را تشخیص می دهد .این
مقاله محدودیتی در لیست تکنیک های دستکاری ندارد .حتی همیشه روش هایی برای دستکاری شاخص ها وجود خواهد داشت،
محقق واقعی نوعدوست ،اخالقی و متعهد به علم است.

تحقیقات بیشتر و نتیجه گیری

مطالعه ما با مرور ادبیات و تهیه چارچوب ها و جداول مربوطه برای درک هرچه بیشتر این حوزه ،به ادبیات و تحلیل معیارها و
شاخص های مربوط به کتاب ها ،ژورنال ها و کار علمی دانشمندان  /نویسندگان کمک می کند .کتابسنجی و دگرسنجی هردو
همچنان شاخص های عملکرد ضعیفی هستند زیرا مملو از معایبی هستند که از همه مهمترین دستکاری است .با این وجود،
ترکیبی از این دو به منظور خروج نتیجه گیری ایمن تر در ارزیابی تأثیر دانشگاهیان ،دانشگاه ها و مجالت ارائه شده است .با
توجه به دستکاری شاخص ها ،تمرکز بیشتر روی تکنیک های گزارش دهی بود که برای دستکاری نمرات مورد استفاده قرار می
گرفت و تأکید می کند که هنوز یک روش روشن برای از بین بردن دستکاری وجود ندارد .به طور خاص ،در مورد کتابسنجی،
دستکاری شاخص ها فقط به مداخله عامل انسانی مربوط می شود .در نتیجه ،نمایش عادالنه و ارزشهای اخالقی قوی توسط
محققان الزم است .ما باید تحقیقات بیشتری را در مورد توسعه سیاست ها و نرم افزار انجام دهیم ،که این امر باعث می شود
دستکاری دگرسنجه ها غیرممکن شود .ما همچنین باید مطالعه شاخصهای جدید را در نظر بگیریم ،که معیارها و روشهای مورد
استفاده در هر دو کتابسنجی و دگرسنجی را به کار می برند .وقت آن است که از ذهنیت فعلی مقابله با کتابسنجی و دگرسنجی
به عنوان تکنیک های مخالف پیشی بگیریم و آنها را به عنوان امکانات موازی در زمینه ارتباطات علمی در نظر بگیریم .پیامدهای
نظری این پژوهش جمع آوری ادبیات مربوط به شاخص های علمی است .از طرف دیگر ،این کمک عملی ،دانشمندان را در مورد
چگونگی دستیابی به کارهایشان با افزایش تأثیر ،به دانشمندان ارائه می دهد.
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