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چکیده
 آلتمتریکس مفهومى است که ریشه در واژة دگرسنجى دارد و اغلب تصور مى شود که مفهومى 
جایگزین براى شاخص هاى سنتى استنادى است؛ هرچند باید توجه کرد که آلتمتریکس داللت  
از  بسیارى  مى شوند.  استفاده  پژوهش  ارزیابى  سیستم هاى  در  که  دارد  حقیقى  شاخص هاى  بر 
پژوهشگران با ایدة جایگزینى دگرسنجى به جاى شاخص هاى استنادى سنتى موافق نیستند و 
معتقدند آلتمتریکس از پیامدهاى فّناورى نوین است که با حضور شبکه هاى اجتماعى مجازى 
پژوهشگران  بین  و  مى شود  گرفته  به کار  پژوهش  تأثیر  و  ـ پژوهشى  علمى  ارتباطات  سنجش  در 
دراین باره توافق عمومى وجود دارد. این مقاله به معرفى یکى از کتاب هایى که دربارة آلتمتریکس 

و براى متخصصان علم اطالعات نوشته شده است، مى پردازد.

کلید واژه 
آلتمتریکس، تأثیر پژوهش، ارزیابى پژوهش، متخصصان اطالعات.

1. مقدمه
ــم در  ــده و مه ــائل پیچی ــى از مس ــواره یک ــال ها هم ــول س ــش در ط ــى پژوه ارزیاب
ــه گفــت هــدف  ــوان ک ــى مى ت نظام هــاى دانشــگاهى و پژوهشــى بوده اســت. به طورکل
ــا  ــه ب ــت آن پژوهــش در مقایس ــا کیفی ــى ارزش ی ــش، ارزیاب ــى پژوه ــوع ارزیاب ــر ن ه
ســایر پژوهش هاســت. کیفیــت پژوهــش، مفهومــى عمدتــاً ذهنــى و بســیار دشــوار بــراى 
ــن کار  ــراى ای ــور در طــول ســال ها ب ــوان یــک فاکت ســنجش اســت و اســتنادها به عن
اســتفاده شــده اند. اســتنادها بخــش مهمــى از ارتباطــات علمــى و یــک عنصــر مهــم 
ــا ایــن فــرض کــه آثــارى کــه مــورد اســتناد باالیــى  در ارزیابــى پژوهشــى هســتند، ب
ــیار  ــن رو بس ــد و ازای ــر مى گذارن ــگران تأثی ــر پژوهش ــار دیگ ــر آث ــد ب ــرار مى گیرن ق
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ــى  ــاى پژوهش ــر فعالیت ه ــان دهندة تأثی ــتنادها، نش ــى رود اس ــان م ــمندند. گم ارزش
ــهامداران  ــایر س ــا و س ــى پژوهش ه ــدگان مال ــر، تأمین کنن ــال هاى اخی ــند. در س باش
ــواع  ــه ان ــد، بلک ــان دهن ــى را نش ــر علم ــا تأثی ــه نه تنه ــد ک ــواهدى بوده ان ــال ش به دنب
ــراً شــاهد  دیگــر تأثیــر ماننــد تأثیــرات اجتماعــى پژوهــش را هــم نشــان دهنــد. اخی
ــى  ــدف بررس ــا ه ــن ب ــاى آنالی ــتفاده از داده ه ــا اس ــه ب ــم ک ــى بوده ای پژوهش های
ــارة  ــایندى درب ــاى ناخوش ــن ایده ه ــت. همچنی ــورت گرفته اس ــى، ص ــرات اجتماع تأثی
تغییــر سیســتم ارزیابــى پژوهشــى و شــاید تغییــر ارزیابــى علــم به طورکلــى نیــز شــکل 
گرفته انــد. آلتمتریکــس حــوزة پژوهشــى جدیــدى اســت کــه بــه بررســى شــاخص هاى 
بالقــوه و منابــع داده اى جدیــد بــا هــدف ارزیابــى تأثیــر پژوهــش بــر مخاطبــان گوناگون 
ــد و  ــى مى کن ــد را معرف ــع داده اى جدی ــن مناب ــى از ای ــاب برخ ــن کت ــردازد. ای مى پ
ــز  ــس را نی ــوزة آلتمتریک ــده در ح ــاى انجام ش ــى پژوهش ه ــل برخ ــن حاص همچنی

ــد. ــه مى ده ارائ

2.  دربارة نویسنده
 نویســندة کتــاب کیــم هامبــرگ1، دانشــیار بخــش پژوهشــى در گــروه جامعه شناســى 
آمــوزش در دانشــگاه تورکــو2 فنالنــد اســت. حــوزة مطالعاتــى نویســنده، کتاب شناســى، 
آلتمتریکــس و رســانه هاى اجتماعــى اســت. همچنیــن پژوهشــگر افتخــارى در گــروه 
پژوهشــى ســایبرمتریک آمــارى در دانشــگاه ولورهمتــون3 در انگلســتان و هلنــد اســت. 
ــات  ــى، ارتباط ــبکه هاى فرامتن ــد ش ــواردى مانن ــامل م ــۀ او ش ــاى موردعالق حوزه ه
ــاوت در ارتباطــات علمــى  ــرات اقلیمــى در رســانه هاى اجتماعــى، تف ــه تغیی ــوط ب مرب
ــت.  ــازى اس ــاى مج ــى از محیط ه ــتفادة آموزش ــف و اس ــته هاى مختل ــطح رش در س
ــس  ــار آلتمتریک ــا و اعتب ــه  معن ــوط ب ــات مرب ــر تحقیق ــان ب ــاى ایش ــراً پژوهش ه اخی

ــت. ــز شده اس متمرک

Holmberg. K. (2016), Altmetrics for Information 
Professionals: Past, Present and Future, Elsevier, 159 
pages, ISBN: 9780081002735.

شایسته ترجمه
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3.  دربارة محتواى کتاب
بخـش اول کتـاب (ص 8-54) دربارة گذشـتۀ آلتمتریکس، ریشـه هاى شـکل گیرى آن و 
ارتباط تاریخى آن با کتاب سـنجى و وب سـنجى اسـت. نویسـنده معتقد اسـت، گذشـتۀ 
آلتمتریکـس از بسـیارى جهـات مشـابه گذشـتۀ کتاب سـنجى و وب سـنجى اسـت، امـا 
بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کـرد کـه شـروع آلتمتریکـس به معنـى پایـان کتاب سـنجى و 
وب  سـنجى نبوده اسـت. درواقـع ایـن 3 حـوزة پژوهشـى در کنـار یکدیگـر و پهلوبه پهلـو 
درحال توسـعه  بوده انـد و از همدیگـر تأثیـر پذیرفتـه و باعـث تکمیـل یکدیگـر شـده اند.

بخـش اول کتـاب همچنیـن دیـدگاه کلـى دربـارة ارتباطـات علمـى و روش هـاى 
پژوهـش مورداسـتفاده در شـمارش، سـنجش و وزن دهـى آن ارائـه مى دهـد کـه به نـام 
کتاب سـنجى و اخیـراً در پرتـو اختـراع وب بـه وب سـنجى مشـهور شده اسـت. نواقـص 
روش هـاى  و  اسـتانداردها  و  بحـث  پژوهـش  ارزیابـى  در  کتاب سـنجى  چالش هـاى  و 
نویـن بـراى تحلیـل دقیق تـر کتاب سـنجى ارائـه شده اسـت. بخـش اول بـا تمرکـز بـر 
پیشـرفت هاى رسـانه هاى اجتماعـى کـه به عنـوان بسـتر مهـم بـراى ارتباطـات علمـى 

ظهـور آلتمتریکـس را میسـر سـاخت، به پایـان مى رسـد.
بخـش دوم (ص 55-104) دربـارة تحقیقـات جـارى در آلتمتریکـس اسـت. درواقـع 
ایـن بخـش بـا مرورى بـر ارتباطات علمـى در محیط وب شـرایط موجود و پتانسـیل هاى 
آن شـروع شـده، سـپس شـاخص هاى آنالیـن جدیـد را مـرور مى کنـد. فراهم کننده هـا 
دربـارة  توضیحاتـى  سـپس  و  شـده اند  معرفـى  به اختصـار  آلتمتریکـس  کارگـزاران  و 
تأثیرگذاران و سـهامداران این حوزه داده شده اسـت. ازنظر نویسـنده، سـهامداران زیادى 
در ارتبـاط بـا آلتمتریکـس وجـود دارنـد کـه همۀ آن هـا به طـرز متفاوتى از آن اسـتفاده 
کـرده و بـه شـکل هاى مختلف سـود مى برنـد. تحقیقـات اولیـه درخصـوص آلتمتریکس 
ارائـه شده اسـت. منظـور همـان تحقیقاتى اسـت که آلتمتریکس را به سـمت جلـو برده و 

هنـوز هـم به شـکل هاى مختلـف درحـال انجام هسـتند.
 بخـش سـوم و پایانـى کتـاب (ص 105-129) بـا ایـن بحـث شـروع مى شـود کـه 
چگونه بخشـى از آلتمتریکس به واسـطۀ فعالیت پژوهشـگران و بخشـى به واسـطۀ فعالیت 
عمـوم به وجـود آمـد و چگونـه ادبیات مربوط بـه آلتمتریکـس خلق و جمع آورى شـده و 
بـه چـه  صـورت در سـنجش اطالعات اسـتفاده مى شـود. در ایـن بخش از کتاب سـطوح 
مختلـف و ممکـن سـنجش تأثیـر ترسـیم و چگونگـى اسـتفاده از ایـن تقسـیم بندى در 
آلتمتریکـس مطـرح مى شـود. یکـى از مباحـث بسـیار مهمـى کـه درمـورد آلتمتریکس 
در ایـن فصـل بررسـى مى شـود، اسـتفادة هدفمنـد و بى اغراض از سـنجه هایى اسـت که 
اثـر قابل مالحظـه اى بـر نتایـج هرگونـه تحلیـل از دگرسـنجه ها دارد. این کتـاب با بحث 
دربـارة رونـد تحـوالت در پژوهش هـاى آلتمتریکـس و مسـیرهاى احتمالى پیشـرفت در 

ایـن حـوزه به پایان مى رسـد.

آلتمتریکس برای متخصصان اطالعات: گذشته، حال و آینده
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4. نقد و نظر
ایـن کتـاب به بررسـى مسـائل مربوط بـه آلتمتریکـس از ابتدا تـا به امروز پرداخته اسـت 
و نگاهـى نیـز بـه آینـده دارد. نویسـنده بحث مى کنـد که اختـراع رسـانه هاى اجتماعى، 
پژوهشـگران  کـه  به  این  شـکل  داده اسـت؛  تغییـر  را  ـ پژوهشـى  علمى  ارتباطـات  شـیوة 
مى تواننـد ایده هـاى خـود را در بالگ هـا مطـرح کننـد؛ بـا همـکاران خـود در فیس بوك 
بـه بحـث بپردازنـد و مقاله هـاى خـود را ازطریق توییتـر4 و مندلـى5 به اشـتراك بگذارند. 
ایـن تغییـرات به این دلیـل رخ داده اسـت کـه پژوهـش از اکوسیسـتم بسـتۀ سـنتى بـه 
محیـط بـاز وب منتقـل شـده و حتـى افـراد دیگـر به جـز پژوهشـگران مى تواننـد در 
بحث هـاى علمـى شـرکت کننـد و افق هـاى جدیـد پژوهشـى بـراى طیـف گسـترده اى 
ـ پژوهشـى مسـتلزم  از مخاطبـان گشـوده شده اسـت. شـکل هاى جدیـد ارتباطـات علمى 

روش هـاى جدیـد سـنجش تأثیـر پژوهش هسـتند.
ازنظـر نویسـندة کتـاب، هنـوز سـؤال هاى بى پاسـخ زیادى وجـود دارند کـه برخى از 

مهم تریـن آن هـا عبارت انـد از:
1.  سؤال هاى مربوط به آلتمتریکس

-  توجه آنالین چگونه به معنى تأثیر است؟
-  چگونه آلتمتریکس تأثیر پژوهش را نشان مى دهد؟

-  آیا آلتمتریکس مى تواند انواع مختلف و سطوح متفاوت تأثیر را نشان دهد؟
-  چـه کسـى پدیده هـاى مربوط بـه آلتمتریکس را در سـایت هاى مختلـف اجتماعى 

مى کند؟ ایجـاد 
-  چه انگیزه اى باعث خلق آلتمتریکس شد؟

2. سؤال هاى مربوط به اعتبار آلتمتریکس
-  چگونه مى توانیم آلتمتریکس را نرمال کنیم؟

-  چگونه مى توانیم آلتمتریکس را استاندارد کنیم؟
-  آیا آلتمتریکس به وسیلۀ پژوهشگران و مجالت دست کارى مى شود؟

-  چگونه مى توان بازى آلتمتریکس را آغاز کرد؟
-  چگونـه مى تـوان تنـوع آلتمتریکـس را در چنیـن محیـط دینامیکـى کـه به عنوان 

رسـانۀ اجتماعـى مى شناسـیم، کنتـرل کرد؟
هدف این کتاب پاسخ گویى به همۀ این سؤال ها نیست؛ درواقع کتاب حتى سؤال هاى 
بیشترى را هم مطرح مى کند؛ اگرچه تعریف پذیرفته شده اى از آلتمتریکس که موردقبول 
پتانسیل  و  آلتمتریکس  وراى  در  که  ایده اى  اما  ندارد،  وجود  فعًال  باشد،  وسیعى  طیف 
مهم  تحقیقات  و  ـ پژوهشى  علمى  ارتباطات  ردپاى  که  است  این  دارد،  وجود  آن  بالقوة 
در رسانه هاى اجتماعى به خوبى دریافت شده و به راحتى قابل ردیابى و ارزیابى هستند؛ 

بنابراین مى توان تأثیر یک پژوهش و ارزش بالقوه آن را کشف کرد.

شایسته ترجمه
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از آن جایى کـه تنـوع منابـع داده اى و انـواع داده هـا بسـیار زیـاد اسـت، به همین دلیل 
و  بحـث  بـراى  دوجانبـه  محصـول  یـک  به عنـوان  آلتمتریکـس  از  اغلـب  مخاطبـان 
کـه  مى شـود  تصـور  مى کننـد.  اسـتفاده  خـود  پژوهشـى  تولیـدات  به اشـتراك گذارى 
آلتمتریکـس به طـور بالقـوه نـکات دقیق تـر و ظریف تـرى از تأثیر پژوهش نشـان مى دهد 
و نیـز طیـف وسـیع ترى از مخاطبـان را نمایندگـى مى کنـد. آلتمتریکـس قـادر اسـت 
برخـى از جنبه هـاى پنهـان فراینـد پژوهـش را نشـان دهـد کـه پیش تـر مشـهود نبـود؛ 
طیـف وسـیع ترى از مخاطبـان را نشـان دهـد و اطالعـات دقیقـى دربارة تأثیـر پژوهش، 
چگونگـى و نحـوة سـنجش آن به دسـت دهـد (پیـووار6، 2013). عالوه بر توانایـى مربوط 
بـه ارزیابـى پژوهـش و مطالعـات علمـى، آلتمتریکـس توانسـته کاربردهـاى عملـى در 
بحـث فیلترینـگ اطالعـات پیدا کنـد (پرایم و همینگـر7، 2010). پژوهـش در این حوزه 

شده اسـت. شـروع  به تازگـى 

5. جمع بندى
هـدف اصلـى ایـن کتـاب معرفـى آلتمتریکـس، شـاخص هاى آن و نحـوة به کارگیـرى 
آن هاسـت. مخاطبـان کتاب متخصصان اطالع رسـانى در سـطح کتابخانه هاى دانشـگاهى 
و سـایر سـازمان هاى عالقه منـد بـه ارزیابـى پژوهش و سیاسـت علمى و دانشـجویان این 
حـوزه  اسـت. کتـاب با معرفـى ایده هاى اصلى ظهـور و نـوآورى در پژوهش هـاى اولیه اى 
آغـاز شـده کـه باعـث تحول از کتاب سـنجى بـه وبومتریکس شـدند و سـپس بـا اختراع 

رسـانه هاى اجتماعـى بـه آلتمتریکس تحـول یافتند.
بخش   3 از  نیز  کتاب  ساختارى  به لحاظ  پیداست،  کتاب  عنوان  از  که  همان گونه 
گذشته، حال و آینده تشکیل شده و فصل بندى دیگرى ندارد. قبل از شروع بخش هاى 
اصلى، یک مقدمۀ 7 صفحه اى با توضیحاتى دربارة آلتمتریکس، ساختار و محتواى کتاب 
نوشته شده است. هر بخش با مقدمه شروع مى شود و پس از طرح مباحث اصلى با یک 

نتیجه گیرى به پایان مى رسد. از نقاط قوت کتاب، وجود نمایۀ انتهاى کتاب است.
بـه  مربـوط  تحقیقـات  کـه  مى رسـد  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  کتـاب  در  نویسـنده 
آلتمتریکـس، معنـا و اعتبـار آن به تازگـى شـروع شـده و هنـوز در مرحلۀ نوزادى اسـت. 
اکثـر پژوهش هـاى اخیـر بـر توییتـر و مندلى متمرکز شـده اند کـه ازجمله 2 وب سـایتى 
هسـتند که بیشـترین پوشـش انتشـاراتى پژوهشـى را دارند (تلـوال و دیگـران8، 2013). 
درحالى کـه تعـداد زیـادى از وب سـایت ها وجـود دارنـد کـه بایـد کشـف شـوند. یکـى از 
چالش هـاى آلتمتریکـس این اسـت که روشـن کند که سـایت هاى رسـانه هاى اجتماعى 
مى تواننـد شـاخص هاى معتبـر و قابل اعتمـادى فراهـم کننـد. چالـش عملـى مربـوط به 
گـردآورى داده هـا و سـطح یکپارچه سـازى آن هاسـت، در حالى کـه چالش مهم تـر مربوط 

بـه معنـى دقیـق و اعتبـار آلتمتریکس اسـت.

آلتمتریکس برای متخصصان اطالعات: گذشته، حال و آینده
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هـدف از ایـن کتـاب این اسـت کـه برخـى از تکه هـاى پـازل آلتمتریکـس را معرفى 
کنـد و نشـان دهـد کـه چگونـه با هم ارتبـاط دارنـد. هنوز قطعـات زیادى گم شـده اند و 
بـدون همـۀ قطعـات نمى توان معنـى آلتمتریکـس را به طورکامـل درك کـرد؛ بااین حال، 

به انـدازة کافـى قطعـه وجـود دارد که بتـوان مزایا و معایـب آلتمتریکس را شـناخت.
در پایـان بایـد اشـاره کـرد که بـا توجه به نـگاه متفاوت ایـن کتاب به گذشـته، حال 
و آینـدة آلتمتریکـس و بـا توجـه بـه  این کـه مخاطـب اصلى ایـن کتاب متخصصـان علم 
اطالعـات هسـتند، لـذا ترجمـۀ کتـاب مى توانـد بـراى مخاطبـان ایرانـى و عالقه منـدان 

حـوزة آلتمتریکس مفید باشـد.
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