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 1دانشگاه شهید بهشتی گروه علم اطالعات و دانش شناسی، استادیار

 نجال حریری

 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم وتحقیقات تهران گروه علم اطالعات و دانش شناسی، استاد

 فاطمه نوشین فرد

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشیار

 مرکزی بخانهکتا کاربرانکتابداران و  توسط 2.0ابزارهای وب  از استفاده وضعیت تعیینهدف پژوهش حاضر : چکیده

و با  کاربردی است ماهیت، ازنظرپژوهش این  .استآلتمتریکس  سازیپیاده مبتنی بر تهران تحقیقات و علوم دانشگاه

متوالی  صورتهبکمی، کیفی  یهاروشترکیبی از لذا  .ه استانجام شد تبیینی - الیمتو استفاده از روش ترکیبی

حقق ساخته قاتی مو سامانه مدیریت اطالعات تحقی ابزار پرسشنامهدر بخش کمی پژوهش از دو  .قرار گرفت مورداستفاده

تابداران کرای ببه جهت محدودیت تعداد دو پرسشنامه محقق ساخته برای کتابداران و کاربران تدوین شد استفاده شد.

سط تو هر دو نمونه یهادادهو ن شد تعییبر اساس جدول مورگان  صورت نگرفت ولی برای کاربران نمونه یریگنمونه

استفاده از  بابخش کمی دومین ابزار  عنوانبهاس پی اس اس تحلیل گردید. سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی  افزارنرم

این  یهاداده. بود اندکردهاده . جامعه آماری این بخش کلیه کاربران کتابخانه که از سامانه استفشدامکا ایجاد  افزارنرم

احبه این بخش مص ابزار ،اددیس تحلیل شد. بخش کیفی پژوهش از نوع پژوهش کیفی عام بود افزارنرمسامانه توسط 

ائه مجازی برای ار یهارسانهاز  هاآناستفاده نفر از کتابداران برای تعیین وضعیت  12با مصاحبه  و بود افتهیساختار

می تایج بخش کن .به حد اجماع نظری رسیدند هادادهدامه یافت که نصب دونات آلتمتریکس تا جایی اخدمات پس از 

ر پژوهش، میان جامعه د یموردبررس 2.0ابزارهای وب میزان استفاده از  دهدیمنشان با استفاده از ابزار پرسشنامه پژوهش 

موبایلی  رسانامیپاجتماعی  یهاشبکهدر این میان استفاده از  .استاز حد متوسط  ترنییپا کتابداران و کاربران() هدف

ز ان استفاده داد میزا سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی نشان تحلیل ابزار .استدر حد متوسط  کاربران ومیان کتابداران 

است.  افتهیشیافزاآلتمتریکس  سازیپیادهو پس از ایجاد سامانه میان کاربران  ریسرچ گیتاجتماعی مندلی و  یهاشبکه

قدامات ، اتمتریکسآلدونات  ایجاد سامانه و تجهیز آن به کتابداران کتابخانه پس ازکیفی پژوهش، بخش بر اساس نتایج 

د ایجاور کلی به ط دند.مجازی در کتابخانه انجام دا یهارسانهفردی و سازمانی مختلفی برای افزایش استفاده از انواع 

ی اع ابزارهاس و انوآلتمتریکدونات و تجهیز آن به  علوم تحقیقات تهران کتابخانهسامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی در 

ش گستررا  یکسبا ابزار آلتمتر هاآنو آشنایی  مجازی یهارسانهمجازی میزان استفاده کاربران از منابع علمی  یهارسانه
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 مسئلهو بیان  مقدمه
در  مهمیو تخصصی، دارای نقش  یاحرفهمحیطی  عنوانبهآموزشی  مؤسساتو  هادانشگاه، هاسازمان

منابع  کنندهفراهم نیتربزرگ هاکتابخانهدر این میان دانش هستند.  یگذاراشتراکایجاد فضایی برای به 

 استفادهر این اساس . ب(1394زارعی و بیات )دسترسی به این منابع بوده و هستند  کنندهلیتسهعلمی و 

 باال بسیار پتانسیل دارای همم این .است افزایش به رو ایفزاینده طوربه هاکتابخانه توسط آنالین ابزارهای از

 (1366) لنکستراس نظر بر اس .است هاکتابخانه خدمات کتابخانه و افزایش کاربران با کتابداران تعامل برای

ر ادی بر قدبکاهد اما تا حد زی هاکتابخانه وقربارجرشد سریع منابع به شکل الکترونیکی، ممکن است از "

  ."و منزلت کتابداران خواهد افزود

 در یریپذدسترس و سرعت افزایش علمی، ثیرأت یریگاندازه جدید یهاروش ظهور با حاضر حال در

 جایگاه، این در (2012) 1از پریم، پیووار و همینگر نقل به و هستیم ایگسترده راتییتغ حاشیه در وب،

 را کتابداران ،جادشدهیا فضای این در وی .است حیاتی موقعیتی ،یعلم جریان در کتابداران نقش

 .داندیم 2علمی ارتباط متخصصان

 و بخوانند و بنویسند تریتعامل محیط در دارند تمایل محققان امروزه همکارانش و پریم گفته به 

 و است یافته تغیر علمی محیط رونیازا .Priem et al).   (2012است آورکسالت برایشان سنتی محیط

 شده ترکوتاه بازخورد حلقه و شوندیم گزارش گوناگون یهاگروه و مجامع در ترعیسر جدید یهاافتهی

، 3همچون لینکدین عمومی و علمی اجتماعی یهاشبکه از پژوهشگران .) 2012Konkiel(است 

 چه هر معرفی برای اجتماعی ابزارهای سایر و هایکیو ،هاوبالگ ،5منابع مدیریت ابزارهای ،4بوکسیف

 تولیدات یگذاراشتراک به و پژوهشگران با همکاری افراد، سایر با ارتباط برقراری خود، یهاتیفعال بیشتر

 تنها اجتماعی یهاشبکه ازجمله ارتباطی و اطالعاتی یهایفناور گسترش افزودهارزش. برندیم بهره علمی

 ابزارها این بلکه ،ستین پژوهشگرانکتابداران و  میان تعامل تسهیل همچنین روزبه و نوین منابع ارائه در

لذا  اندکرده فراهم وب محیط در را پژوهشی یهاتیفعال و منابع یرگذاریتأث بررسی و ارزیابی زمینه

. است آمده وجود به اجتماعی یهارسانه در پژوهشی یهاتیفعال اثرگذاری بررسی برای جدیدی ابزارهای

 یهاشاخص یا 7جایگزین شاخص آلتمتریکس، .شودیمگفته  هاسنجه دگریا  6به این ابزارها آلتمتریکس

 در علمی تولیدات یاثرگذار بررسی برای یسنجعلم سنتی مفاهیم کنار در توانندیم ،8اجتماعی یهاشبکه

 وب اساس بر جدید معیارهای مطالعه و خلق «گیرند. آلتمتریکس قرار مورداستفاده 2.0 وب محیط

 یهاتیفعال برای جایگزین یک ارائه به ابزار این .«است پژوهش از بخشی آگاهی و تحلیل برای اجتماعی

 طریق از تأثیر کمی تحلیل منظوربه مجالت ثیرأت ضریب و استنادها برشمارش محض تکیه بدون و جاری

                                                           
1.Priem, Piwowar and Hemminger 

2.Scholary Communication Specialists 

3.Linkedin 

4.Facebook 

5.Reference Management Tools 

6.Altmetrics 

7.Alternative metrics 
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 عملکردآلتمتریکس  .(351، 1394 شعرفان من) است جدید ایداده منابع و تکمیلی رویکردهای معرفی

 الیک، ذخیره، ،یگذارنشانه مشاهده، اجتماعی یهارسانه در که دفعاتی تعداد اساس بر علمی مدرک هر

 را که مدرک افرادی تعداد یا و کرده دریافت که ینظرات کیفیت و تعداد شده، استناد یا اشتراک کلیک،

 محیط یک در را مدارک عملکرد که استناد برخالف گریدانیببه .شودیم سنجیده کنندیم پیگیری

 به یررسمیغ اشاره و استفاده نوع هر آلتمتریک یهاشاخص ،دهدیم قرار یموردبررس کمی شدهکنترل

  (Weller 2015).   شوندیم شامل نیز را اجتماعی یهارسانه انواع در علمی تولیدات

 هاکتابخانه و کتابداران گذشته تجربیات گسترده و جدید شیوه درواقع هاکتابخانه در آلتمتریکس

 مقاالت استناد میزان بررسی طریق از خود مجموعه توسعه به اقدام ابزار این یریکارگبه با است. کتابداران

 و هادانشگاه حمایت دیگر طرف . ازاندکرده وبی یهاطیمح در علمی منابع تحلیل و اجتماعی یهارسانه در

 منابع آلتمتریکس تحلیل با هاآن. شده است میسر آلتمتریکس یریکارگبه با کتابداران توسط محققین

 کرده و اقدام مربوطه سازمان به آمار ارائه و بودجه نیتأم و محققان اطالعاتی نیازهای رفع جهت در موجود

 توانندیم آلتمتریکس از استفاده با نکتابدارا (Sutton 2014).  کنندیم خودآگاه عملکرد تأثیر از را هاآن

 هاکتابخانه یهاچالش از همواره که آن یریگاندازه چگونگی و چاپی منابع از فراتر محققان دید افزایش به

 توسعه و کاربران نظارت برای یریگاندازه و متر وجود (2015) 1مر و بورچاردئرو گفته به بپردازند، است

 است. مهم این برای مناسبی پاسخ آلتمتریکس که است ضروری دیجیتال منابع و کتابخانه گاهوب فعالیت

 را خود حاضر در آن انجام خواهد گرفت، فعالیتکتابخانه مرکزی علوم و تحقیقات تهران که پژوهش 

این کتابخانه شامل . است نموده شروع کشور دانشگاهی کتابخانه نیتربزرگ سیتأس باهدف 1391 سال از

 کتابخانه پایگاه. است الکترونیکی کتاب عنوان میلیون 14بیش از  و الکترونیکی مقاله عنوان میلیون 49

، 3، وایلی2علمی )ساینس دایرکت معتبر یهاگاهیپا از مقاله عنوان میلیون پنجاه باکتابخانه  دیجیتال

 یتمامبه www.esource.irآدرس  به التین کتاب عنوان میلیون سه و (6یکب ،5، اشپینگر4اسکوپوس

هنوز است کتابخانه مذکور با حجم عظیم منابع  ذکرقابلدارد.  را سرویس ارائه امکان واحد دانشجویان

است. ابزارهایی که  برنداشتهمجازی  اجتماعی یهارسانه مندی ازبرای شناخت و بهره یمؤثر هایقدم

و های نوین اطالعاتی هایی که فناوریفرصت . لذااندکردهنمایان  هاکتابخانهای را در حوزه های تازهافق

 فراهم اساتید و دانشجویان با تعامل جهت مناسب در زمینه اشتراک دانش و ایجاد بستری آلتمتریکس

. همچنین جای خالی وجود است بودهناشناخته مانده یا محدود و موردی کتابخانه اغلب در این  کنندیم

و تجهیز آن به انواع  قاتیتحق ویک مخزن سازمانی مجهز به منابع علمی با وابستگی سازمانی علوم 

مجازی و آلتمتریکس در این کتابخانه مشهود است. در وضعیت موجود امکان اشتراک اطالعات  یهارسانه

آلتمتریکس( وجود ندارد و کتابخانه ) یوباز استنادات  یمندبهرهو تبادل منابع سازمان در فضای وب و 

                                                           
1.Roemer and Borchardt 

2.Sciencedirect 

3.Wiley 

4.Scopus 

5.Springer 

6.Cabi 
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تریکس و انواع آلتم سازیپیادهپژوهش حاضر بر آن است تا با  . لذاشودیمهمچنان به شیوه سنتی اداره 

را میان کاربران کتابخانه و  2.0از ابزارهای وب  استفاده وضعیتدر این کتابخانه،  2.0وب ابزارهای 

زمینه ایجاد  پژوهشقرار دهد. این  یموردبررستوسط کتابداران(  ترنهیبهارائه خدمات  منظوربه)کتابداران 

تابخانه هدف را فراهم مجازی و دونات آلتمتریکس در ک یهارسانهیک مخزن سازمانی مجهز به انواع 

 زیر است: یهاپرسشپاسخ به  درصددمحقق  رونیازاخواهد کرد. 

میان کتابداران و کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد  2.0استفاده از انواع ابزارهای وب  میزان .1

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، چگونه است؟

مجازی توسط کاربران پس از نصب دونات  یهارسانهوضعیت استفاده از منابع علمی  .2

 آلتمتریکس در کتابخانه چگونه است؟

نصب دونات مجازی برای ارائه خدمات پس از  یهارسانهوضعیت استفاده کتابداران از  .3

 آلتمتریکس در کتابخانه چگونه است؟

 

 پیشینه پژوهش
و تحلیل  یموردبررسگوناگون  یهادگاهیدگسترده و رو به رشدی است که از  یاحوزهمجازی  یهارسانه

که  رندیگیمقرار  یموردبررساجتماعی  یهارسانه یهاپژوهشآن بخش از قسمت  است. در این قرارگرفته

و یا دانشجویان پرداخته بودند و یا به بررسی  هاکتابخانهاجتماعی توسط  یهاشبکهبه بررسی کاربردهای 

با استفاده از ابزارهای  یسنجعلمنوین  یهاشاخص عنوانبهاجتماعی  یهارسانهگذاری تأثیرمیزان 

 هالیفاکه با استفاده از تحلیل الگ  شودیمپرداخته  ییهایبررسبه همچنین  .اندپرداختهآلتمتریکس 

. لذا پیشینه پژوهش در سه اندآوردهاجتماعی به دست  یهارسانه یریکارگبهاطالعات مناسب در زمینه 

 .شودیمارائه  هالیفاآلتمتریکس و ج: الگ  اجتماعی ب: یهاشبکهالف:  حوزه

 هاپژوهشاز این  هرکدامصورت گرفته است و  اجتماعی یهاشبکه در زمینه یاگستردهمطالعات الف. 

پیمایشی  –جنبه توصیفی  هاپژوهشبخش اعظم این . اندپرداختهموضوع  از ابعاد گوناگونی به بررسی

 ،(1394) بیات و زارعیمانند  اندپرداختهداشته و با استفاده از ابزار پرسشنامه به گردآوری اطالعات 

 یریکارگبهمیزان  دهدیمنشان  هاپژوهشنتایج این  . (1393) نمنصوریا و مهربان ،(1394) رشیدی

موجود در  یهاتیمحدودو آشنایی کتابداران با این ابزارها با توجه به  هاکتابخانهاجتماعی در  یهارسانه

روبرو بوده است. البته میزان آشنایی  ییفرازوفرودهاحد متوسط و در برخی موارد رو به پایین است و با 

این ابزارها در  ریتأث( و میزان 1392 دیگرانو  جوادی نیا) 2.0از ابزارهای وب  هاکتابخانهکاربران 

 یهاتیمحدوددر سایه رفع موانع و  هاآنلذا استفاده از  است دشدهییتأپژوهشی کاربران  یهاتیفعال

و عدم آشنایی کافی  هاکتابخانه یهااستیسوبی و اینترنتی یا  یهارساختیزمانند کامل نبودن )

موجود برای ارتباط و تبادل و تعامل اطالعات به جهت  (باطیکتابداران با ابزارهای نوین اطالعاتی و ارت

 هاپژوهشبرخی دیگر از  .(1394 و دیگران آریانی) است شدههیتوصبودن و مفیدتر بودن  صرفهبهمقرون

اجتماعی با روش  یهاشبکهرا در  هادانشگاه یعلمئتیهحضور گروهی از پژوهشگران یا اعضای 

و زارع  گرایی ،یامکیس ؛(1396) قاضی زاده وعلی جانی،  کار، کینمانند  ؛اندکردهآلتمتریکس بررسی 
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 ؛(1394) منش عرفان ؛(1394)  دیگران و یاصناف ؛(1395) و پازوکی یآبادفیشررضایی ؛(1395)

نشان داده است پژوهشگران ایرانی هنوز بهره  هاپژوهش ننتایج ای .(1393) ، و نظرینقشینه ،یاسد

 .اندنبردهاجتماعی علمی  یهاشبکهچندانی از 

 Islam and Habiba 2015; Chen, Chu) مشابه در خارج از ایران صورت گرفته است یهاپژوهش

and Xu 2012; Palmer 2014)  اجتماعی در  یهارسانهبا این تفاوت که با توجه به وجود انواع مختلف

در تعامالت علمی کاربران سنجیده شده است  2.0ابزارهای وب  تأثیرو  هاآن، میزان استفاده از هاکتابخانه

نتایج این  .اندپرداختهمیان کاربران  2.0و در برخی موارد به مقایسه میزان استفاده از ابزارهای وب 

 هاکتابخانهمثبتی در افزایش کیفیت خدمات  تأثیر 2.0نشان داده است استفاده از ابزارهای وب  هاپژوهش

 .و ارتباطات علمی دارد

 تاکنون 2006ب. مرور ادبیات نظری و تخصصی در حوزه آلتمتریکس نشان داد که این مهم از سال 

 است. قرارگرفتهو تحلیل  یبررس مورددسته کلی  5در ایران و خارج از ایران در 

تماعی اج یهاشبکهتوصیفی و پیمایشی به بررسی  صورتبههستند که  ییهاپژوهشدسته اول  

 مؤسساتو  هادانشگاه یعلمئتیهآلتمتریکس، میان دانشجویان و اعضای  یهادادهمنابع  عنوانبه

و و اسدی  (5139) رحمانیاصنافی و (، 2014) و همکاران 1هاوستین مانند: .اندپرداختهآموزشی و علمی 

بیشترین  4و ریسرچ گیت 3یترئتو، 2مندلی یابزارهانشان داده است  هاپژوهشنتایج این  .(1393) دیگران

 .اندداشتهاستفاده را میان کاربران 

 تحلیل مثالً ،اندپرداخته منبع یک برای مختلف یهاشاخص مطالعه به نیز هاپژوهشاز دسته دوم 

 و اجتماعی یهامارک بوک ،هایبندرتبه پیشنهادها، شمارش به ،پالس در مقاله سطح یهااسیمق

 غالب منبع یترئتو و مندلی شدهانجام مطالعات اساس بر .اندپرداخته پالس در منتشرشده مقاالت استنادات

 Bornmann 2014; Priem, Piwowar, and Hemminger) اندآلترمتریکس بوده یا هاسنجه دگر برای

 (1993زاهدی  2012; 

در زمینه  مندنظامبا توجه به فقدان شواهد علمی  که است تحقیقاتیطیف وسیعی از  سومدسته 

به بررسی همبستگی میان تعداد استنادات و شمار آلتمتریکس مقاالت در  هاسنجه دگرآلتمتریکس یا 

 یهاشاخص بین که است این از حاکی حوزه . مطالعات ایناندپرداختهمختلف علمی  یهاحوزه

 Thelwall andهای )پژوهشمانند  .وجود دارد معنادار ،تمثب همبستگی استناد، دریافت و آلتمتریکس

Wilson 2016; Mohammadi and Thelwall 2014; Schloegl and Gorraiz  2010 ) ابراهیمی،و 

 (1393)زاهدی  ؛(1394) میزابیگی و ،مزارعی ستوده، ؛(1394)عرفان منش  ؛(1395)چاره  حسین ستاره،

 مثبت همبستگی باوجود البته (Bornman 2015). و   (Barne 2015) مانند: فیضع موارد برخی در و

دو به جهت اختالف در توزیع استنادات و آلتمتریکس  این به گفته آلتمتریکس، ابزارهای و استنادات بین

                                                           
1.Haustein 

2.Mendely 

3.Tewitter 

4.Researchgate 
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در این حوزه  هاپژوهشلذا  .((Thelwall and Wilso 2016 دارند یکدیگر با اساسی تفاوت منابع،

 .همچنان ادامه دارد

اشاره  هاکتابخانهبه لزوم استفاده از ابزارهای آلتمتریکس در مخازن  هاپژوهشدسته چهارم از 

 Roemer and Borchard 2015; Rehemtula rt al. 2014; Konkiel and Schere) اندداشته

جهت تحلیل و بررسی  افزودهارزشیک سرویس  عنوانبهاز آلتمتریکس  هاپژوهشدر تمام این  .(2013

است. الزم به ذکر است در  ادشدهیروش سنتی سنجش علم باشد،  کنندهلیتکم دتوانیممنابع که  تأثیر

یکی از  .دسته چهارم در داخل کشور مطالعات شایان توجهی صورت نگرفته است یهاپژوهشزمینه 

 ایران است. یهاکتابخانهدر  2.0 وب یهایفنّاوردالیل این مهم نبود و یا کمبود 

تحقیقات و  ارزیابی برای نوظهور رشتهکی عنوانبه را آلتمتریکس حوزه انتشاراتپنجم  دسته

نویدی و منصوریان . مانند پژوهش های اندکرده بررسی حوزه این در تحقیقاتی یهاشیگرا شناسایی

 González, Pacheco-Mendoza, and Arencibia 2016; Erdt, Nagarajan, and Sin( و )1394)

 یهاپژوهش دهدیم نشان آلتمتریکس در زمینه شدهانجام مختلف یهاپژوهش و مطالعات بررسی .(2016

 نیازمند آلتمتریکس ابزارهای کارایی مورد در یریگمیتصم و دارند قرار مسیر ابتدای در هنوز آلتمتریکس

 .است یترگسترده پژوهشی مطالعات انجام

 محیط در برانکار انتخابات و هایمندعالقه عملکرد، مورد در ارزشمندی اطالعات حاوی هاالگ ج.

 اطالعات گردآوری جهت مدکارآ ابزار یک عنوانبه محققین توسط امروزه که یاگونهبه ،است دیجیتال

 .است ازیموردن

 12 زمانی ةباز در ایران علمی مدارک و اطالعات مرکز وبگاه از استفاده تحلیل به (1384زوارقی )

 روز که داد نشان او. است نکرده تحلیل را خام الگ وی البته .پرداخت 1383 آبان تا 1382 اسفند

 .است بوده هفته روز نیترپراستفاده شنبهسه

 یهاگاهیاپ در جستجو راهبردهای تحلیل گوگل یهالیتحل از استفاده ( با1392) مهربان و حریری

 طریق از شده کاربردهبه یهاپرسش طول متوسط که دریافتند و کردند مطالعه را نانو فناوری اطالعاتی

 استفاده العاتاط بازیابی برای ساده جستجوی راهبردهای از کاربران و بوده واژه 3/39 جستجو موتورهای

 .اندکرده

 مدارک و اطالعات پایگاه الگ تحلیل و بررسی به پژوهشی ( در1393) یمهموئ جمالی و خسروی

 کاربران که است آن از حاکی هاافتهی. پرداختند آن کاربران جستجوی رفتار ایران )ایرانداک( و علمی

 موضوع پربسامدترین و اندکرده استفاده پایگاه از نقاط سایر از بیش تبریز و مشهد تهران، چون شهرهایی

 اصالح نظیر مفاهیمی با کاربران از برخی که شد مشخص همچنین .است اجتماعی علوم شده جستجو

 بازیابی به منجر نکات این و نیستند آشنا 1بول عملگرهای از استفاده صحیح نحوه یا جستجو عبارت

 بازیابی سامانه ارزیابی در تواندیم الگ از استفاده که داد نشان تحقیق این انجام .شودیم پایگاه از ناکارآمد

 .باشد مفید بسیار آن کاربران رفتار شناخت و

                                                           
1.Boolean 



 83      و همکاران یخانود / ... 2.0وب  یاستفاده از ابزارها تیوضع نییتع

پذیری سیستم کتابخانه دیجیتالی دانشگاه کاربردبرای بررسی  (1395) همتیان ، ومؤمنی ،طاهری

کتابخانه دیجیتالی وی نشان داد  یهالیتحلها استفاده کرده است. نتایج الگ از تحلیل عالمه طباطبائی

صورت کامل را به «جستجو»و  «راهبری«های مربوط به معیارهای موردبررسی سطح باالیی از ویژگی

بایست برای افزایش کاربردپذیری کتابخانه دیجیتالی ها میچهارم ویژگیکند و کمتر از یکپشتیبانی می

 .موردنظر توسط طراحان سیستم مدنظر قرار گیرد

 ت.ها صورت گرفته اسالگبا استفاده از تحلیل  یاگستردهدر خارج از ایران مطالعات 
 کاربران از درصد 67 که کردند گزارش هالیفا الگ تحلیل با( 2000) 1چیانسن، اسپینک و ساراچوی

 .کنندیم ایجاد خود جستجوی در تغییر یک تنها هاآن درصد 19 و داده انجام جستجو یک فقط

 و کرده جوجست را واژه سه یا دو کاربران که دریافتند دیگری مطالعه رد (2006اسپینک و یانسن )

 به وب در جستجو ررفتا مورد در یادی ز اطالعاتآنها تحقیقات .کنندیم مشاهده را نتایج صفحه اولین تنها

 .دهدیم دست

 سایک روانشناسی یهاداده یهاگاهیپا کاربران جستجوی الگ بررسی در(  2006و همکاران ) 2یی

 از بهتری شناخت چندتایی، یا مرکب یهاواژه که دریافتند انسانی علوم حوزه پایگاه دو و  3اینفو

 سایک در هاپرسش طول میانگین نیز و دهندیم دست به را کاربران یابیاطالع رفتار پرسش یبندمقوله

 .بود واژه 3/42 دیگر پایگاه دو در و واژه 3/16 اینفو

 نشان و پرداختند دایرکت ساینس پایگاه الگ بررسی به( 2008) 4نیکوالس، هاتینگتون و جمالی

 .وجود فاحشی یهاتفاوت مختلف، های رشته در دانشجویان جستجوی رفتار میان که دادند

 جستجوها که داد نشان 6ام سی آی موتور جستجوی الگ بررسی در نیز( 2010) 5لمبرت

 .هستند کلمه دو از متشکل و ساده طورمعمولبه

 نیتریطوالن که کردند مشخص علمی وبگاه یک الگ روی بر بررسی در( 2013) 7پارک و لی

 حداکثر و ثانیه یک هاآن حداقل و ثانیه 15 و دقیقه 24 میانگین دقیقه، 30 از کمتر کاربران یهانشست

 2010 سال در زیستی علوم و 2009 سال در یطیمحستیز علوم موضوعات همچنین،. بود ساعت 10

 .اندبوده جستجو میزان باالترین دارای

 و هاگاهیپا ارزیابی یهاوهیش از یکی عنوانبه الگ تحلیل نکهیباوجودا ،دهدیم نشان پژوهش نهیشیپ

 کار ایران در هنوز ،است داکردهیپ را خود جایگاه کشور از خارج در کاربران جویی اطالع رفتار مطالعه

 .است نشدهانجام زمینه این در چندانی پژوهشی

، پژوهش حاضر در میان نتیجه گرفت توانیمپژوهش ارائه شد  یهانهیشیپبا توجه به مروری که بر 

 یهارسانهانواع  سازیپیاده)شیوه کار  ازنظردر ایران،  هاسنجهحوزه آلتمتریکس یا دگر  یهاپژوهش

                                                           
1.Jansen, Spink, and Saracevic 

2.Yi 

3.PsycINFO 

4.Nicholas, Huntington, and Jamali 

5.Lambert 

6.MCI 

7.Park and Lee 

http://elmnet.ir/article/10994561-80207/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%A7%DA%AF
http://elmnet.ir/article/10994561-80207/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%A7%DA%AF
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در یک  1اددیس افزارنرمها با استفاده از الگو تحلیل  (آلتمتریکس سازیپیادهو  اجتماعی در کتابخانه

، ددار هاکتابخانهدر  آلتمتریکسکه جای خالی آن با توجه به اهمیتی که  استنو  کاریپژوهش واحد، 

 .شودیماحساس 

 

 پژوهش شناسیروش
در  .است شدهانجام 2تبیینی -متوالی و با استفاده از روش ترکیبی ماهیت، کاربردی ازنظرپژوهش حاضر 

 .است قرارگرفته مورداستفادهمتوالی  صورتبهکمی، کیفی  یهاروشاین پژوهش ترکیبی از 

 مراحل زیر طی شد: اول، سؤالبه پاسخ  منظوربهدر بخش کمی پژوهش  -1

با  2.0از ابزارهای وب  هاآنمیزان استفاده  منظوربهبرای گردآوری اطالعات اولیه از کتابداران و کاربران 

 یکیالکترونرسشنامه محقق ساخته ، دو پیالمللنیبی و در سطح ملّ یاکتابخانهاستفاده از منابع 

با طیف  سؤالشامل یازده  ند؛دارای بیست گویه بود هاپرسشنامه( تدوین گردید. کاربران کتابداران،)

با طیف لیکرت پنج  یهاسؤالبرای  باز پاسخ. سؤالو یک  یانهیچندگز سؤال، هشت یادرجهپنجلیکرت 

 تعیین روایی صوری )ساختاری و محتوایی( منظوربه در نظر گرفته شد.پنج تا یک  یهانمرهدرجه 

و ارزیابی قرار گرفت و  یموردبررساین حوزه  نظرانصاحبچند تن از متخصصین و  دیدگاه هاپرسشنامه

از ضریب  در این پژوهش هاپرسشنامهرفع ابهام و ویرایش گردید. جهت سنجش پایایی  ازیموردندر موارد 

و پرسشنامه  درصد 84/0برای پرسشنامه کاربران برابر با یزان آن است که م شدهاستفادهاخ آلفای کرونب

نفر از کتابداران شاغل در  28جامعه آماری این پژوهش شامل  .بوده است درصد 95/0کتابداران برابر با 

 (یعلمئتیهاعم از دانشجو و عضو )کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کاربران کتابخانه 

جامعه هدف انتخاب  عنوانبهنفر بودند. به جهت محدودیت جامعه کتابداران، تمام افراد  18500 بربالغ

کاربران کتابخانه کلیه کاربران  یریگنمونهبرای نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.  17نفر کتابدار  28شدند. از 

در نظر گرفته  یعلمئتیهشدند و تفاوتی میان دانشجویان و اعضای  یریگنمونه باهمیکسان و  صورتبه

 آلفا  =05/0 یخطابا در نظر گرفتن  3مورگان -با توجه به مدل کرجسی تصادفی صورتبه نشد. نمونه

 بودند. لیتحلقابلپرسشنامه پاسخ داده شد و  377است. تمام  شدهگرفتهنفر در نظر  377قریب به 

ت تحقیقاتی دیریت اطالعاسامانه ماز  دوم پژوهش سؤالبه پاسخ  منظوربهدر بخش کمی پژوهش  -2

 بهره گرفته شد که شامل مراحل زیر است: )محقق ساخته(

سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه آزاد »با عنوان  5یک مخزن سازمانی 4امکا افزارنرمبا استفاده از 

 .در این پایگاه بارگذاری شدند csvفایل  در موردنظر مقاالت وایجاد شد  «6قاتیتحق واسالمی، واحد علوم 

در این پژوهش بر  مورداستفادهمنبع گردآوری اطالعات انتخاب شد. نسخه  عنوانبهپایگاه اسکوپوس 

                                                           
1.AddThis 

2.Sequential-Explanatory Mixed Method Design 

3.Krejcie-Morgan 

4.Omeka 

5.Institutional Repository 

6. http://iranaltmetric.com 
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مربوط به دانشگاه علوم و  آمدهدستبه. تعداد مقاالت است 1960از سال  شدهیگردآور یهادادهاساس 

مقاله دارای شاخص  12899. از این تعداد، استمقاله  17672شامل  2016تا  2010تحقیقات از سال 

و مجدد  (1)جدول شماره  آمد دست به یریگنمونهخوشه جهت  5بودند. در این مرحله  1دی او آی

. به دست آمدعنوان مقاله  6536 تیدرنهابا یکدیگر مقایسه شدند.  هاخوشه تکراری بودن مقاالت، ازلحاظ

جامعه هدف، برای ایجاد  عنوانبهکه  عنوان دارای شاخص آلتمتریکس بودند 622از این تعداد مقاله 

 قرار گرفتند. مورداستفادهمخزن سازمانی کتابخانه 

 در سامانه شدههیتعب یهاخوشه .1جدول شماره 

 آلتمتریکس مقاالت دارای تعداد مقاالت اصلی یهاخوشه

 425 3970 علوم پایه

 112 2036 علوم مهندسی

 6 28 علوم اجتماعی

 9 147 علوم انسانی و هنر

 70 355 علوم پزشکی

 622 6536 جمع کل

وبومتریک  یسینوبرنامهاشیاء، رابط  دیجیتال گرشناسبرای استخراج شاخص آلتمتریکس مقاالت، بر پایه 

بر اساس دستورالعمل سپس  آلتمتریکس استفاده شد. یهادادهو استخراج  یگردآورجهت  2آنالیست

آلتمتریکس در دونات نسب کدهای آلتمتریکس که در سایت آلتمتریکس قرار دارد، کدهای مخصوص 

شدند.  مشاهدهقابلکنار هر مقاله تعبیه شد. لذا در این مرحله با کلیک روی هر مقاله آیکن آلتمتریکس 

سامانه اضافه شد.  4هایفرابرچسببه  و ...دی او آی  عنوان، نویسنده، ازجمله ازیموردن 3یاهفرادادهسپس 

در سامانه توسط شرکت آلتمتریکس شد.  شدههیتعبآلتمتریکس مقاالت  یهانمرهاین امر باعث رصد 

 سرچیر ،یمندل ،5پالس گوگل ،نینکدیل تر،ییتو ،بوکسیف: ازجملهاجتماعی  یهارسانههمچنین انواع 

مقاالت برای کاربران  یگذاراشتراکدر پایگاه بارگذاری شد تا امکان به  8شزیدل ،7نترستیپ ،6گوید ت،یگ

اجتماعی بیشتر به ابزارهایی توجه شد که توسط آلتمتریکس رصد  یهارسانهفراهم شود. جهت نصب 

این سامانه )کتابداران، دانشجویان، اعضای  نفعانیذجامعه آماری برای استفاده از سامانه کلیه  .شوندیم

مالحظاتی در کتابخانه و دانشگاه  ازجملهموجود  یهاتیمحدود( در نظر گرفته شد. )به جهت یعلمئتیه

                                                           
1.DOI (Digital Object Identifier) 

2.Webometric analyst 

3. Metadata 

4.Metatag 

5.Google Plus 

6.Diigo 

7.Pinterest 

8.Delicious 
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یک فایل معرفی با ایجاد رمز در سامانه موافقت نشد و سامانه در اختیار همه اعضا قرار گرفت(. 

برای آشنایی کاربران با آلتمتریکس تعبیه  1سایت کتابخانه آلتمتریکس تهیه شد و در قسمت راهنمای

ساعته با  چهارهمچنین کارگاهی  شد. یرساناطالعگردید. این فایل همچنین در کانال تلگرام سامانه 

آشنایی کتابداران با آلتمتریکس و کاربرد آن، در  منظوربه «دانشگاهی و آلتمتریکس یهاکتابخانه»عنوان 

آلتمتریکس و جامعه » عنوانبا  یک سمینار مجازی در همین راستا با برپایی. شد برگزارکتابخانه هدف 

 تهران کاربران با مفهوم و کاربرد آلتمتریکس آشنا شدند. قاتیتحق ودر کتابخانه مرکزی علوم  «یعلم

 این بخش استفاده گردید. یهادادهبرای تحلیل  2اددیس پلتفرماز  تیدرنها

ه ش کیفی عام کسوم پژوهش انجام شد، از نوع پژوه سؤالپاسخ به  منظوربهبخش کیفی پژوهش که  -3

 .است، شودیمنامیده  گراعملگاه پژوهش کیفی پایه یا 

قرار است  کهییازآنجاآلتمتریکس در کتابخانه  سازیپیادهمجازی و آموزش و  یهارسانهپس از نصب انواع 

خدماتی، تخصصی و تحقیقاتی خود را با استفاده از  یهامهارتکتابداران( در آینده ) دسترسنمونه در 

 یریگبهرهمجازی و آلتمتریکس در کتابخانه افزایش دهند الزم شد بار دیگر وضعیت  یهارسانهابزارهای 

 افتهیساختار قرار گیرد. در این بخش از پژوهش از ابزار مصاحبه یموردبررساز این ابزارها توسط کتابداران 

اطمینان از وجود حقیقت در  کندیم نیتأمیکی از معیارهایی که اعتبار پژوهش کیفی را  استفاده شد.

کمی است. در  یهاپژوهشکه معادل روایی در  ندیگویم 3یریباورپذهای پژوهش است که به آن یافته

و  هامقولهمکرر و دقت در تعیین  یهاادداشتینگارنده با نوشتن  یریباورپذاین پژوهش برای اطمینان از 

اعتبار پژوهش نمود. یکی دیگر از  نیتأمسعی در  شوندگانمصاحبهو ارتباط مستمر با  هایکدگذار

بودن و معادل پایایی در  ریتکرارپذیعنی  ؛پژوهش است 4یریپذنانیاطممعیارهای اعتبار پژوهش کیفی 

کیفی بافت مدار هستند و زمان و مکان بخشی از این  یهاپژوهش کهییازآنجاکمی است.  یهاپژوهش

به حصول نتایج مشابه در چند سال بعد در مکانی مشابه اطمینان داشت.  توانینمبافت هستند لذا 

این پژوهش را برای محققان آتی  یریتکرارپذپژوهشگر با ثبت و ضبط جزئیات پژوهش امکان  وجودنیباا

تهران شامل  قاتیتحق وکلیه کتابداران کتابخانه مرکزی علوم  یوردبررسمجامعه  .5کرده است ریپذامکان

تا جایی  هامصاحبهنمونه برابر کل جامعه در نظر گرفته شد. به جهت محدودیت جامعه  لذا نفر بودند. 28

حرف  شوندگانمصاحبه یهاگفتهبه این معنی که در  به حد اجماع نظری رسیدند هادادهادامه یافت که 

 12از طریق تلگرام ارسال شد که از این تعداد  نامهدعوت 28 که افراد پیشین نگفته باشند نبود. یاتازه

با استفاده از کدگذاری و تحلیل مضمونی انجام شد. در این  هادادهتحلیل  نفر در مصاحبه شرکت کردند.

به  هادادهفرعی در حین تحلیل  یهامقولهمصاحبه بودند و  یهاپرسشاصلی مبتنی بر  یهامقولهپژوهش 

 دست آمدند.

                                                           
1.Libgude 

2.https://en.wikipedia.org/wiki/AddThis 

3.Credibility 

4.Dependibility 

شده و در صورت . در این مقاله به جهت محدودیت در حجم مقاله از بیان جزئیات اجتناب شد. تمام جزئیات روش کیفی ثبت5

 های آتی قرار خواهد گرفت.نیاز در دسترس محققان برای پژوهش
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 پژوهش یهاافتهي
ران کتابخانه مرکزی میان کتابداران و کارب 2.0میزان استفاده از انواع ابزارهای وب  پاسخ به پرسش اول:

 تا چه حد است؟ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 یهاشبکه: ازجملهاجتماعی  یهارسانهانواع ابزارهای میزان استفاده از  پرسش اولپاسخ به  منظوربه

موبایلی  رسانامیپ، ابزارهای ویکی، ابزارهای مدیریت منابع، ابزارهای هاوبالگاجتماعی داخلی و خارجی، 

 کهابزارهایی  یهیکلدر این بخش از پژوهش تالش شد و ابزارهای پردازش ابری مورد پرسش قرار گرفتند. 

و ابزارهایی که توسط آلتمتریکس رصد در کتابخانه مفید است  هاآنو کاربرد  شوندیممربوط  2.0وب  به

ابزارهای مدیریت منابع مانند مندلی که جزء ابزارهای آلتمتریکس  مثالًمورد پرسش قرار گیرد.  ،شوندیم

قرار  موردتوجهدارای رابطه مثبت و معناداری با استنادات سنتی بودند  هانهیشیپبر اساس و هستند 

و آلتمتریکس  2.0انواع ابزارهای وب  سازیپیادهگرفتند. همچنین ابزارهای پردازش ابری که در صورت 

 مورداستفاده یافزارهانرم شودیمسعی امروزه  کهییازآنجا و کارآمد هستندضروری و در کتابخانه بسیار 

 قرار گرفتند. موردتوجه د،ندر فضای ابری تعبیه شو هاکتابخانه در

اجتماعی داخلی  یهاشبکهاز  هاآنمیزان استفاده  در میان کتابداران آمدهدستبه یهادادهبر اساس 

 و درصد 49/1 هاوبالگ ، فعالیت دردرصد 76/1اجتماعی خارجی  یهاشبکه، درصد 73/1با میانگین 

از ابزارهای مدیریت منابع با  هاآن همچنین میزان استفاده. استدرصد  83/1با میانگین ابزارهای ویکی 

در این میان استفاده از  استاز حد متوسط  ترنییپا درصد 71/1و رایانش ابری درصد  46/1میانگین 

 است. شدهیابیارزدر حد متوسط  درصد 49/2با میانگین  موبایلی رسانامیپاجتماعی  یهاشبکه

 20/1اجتماعی داخلی با میانگین  یهاشبکه. ی به دست آمدنتایج مشابه نیز برای کاربران کتابخانه

ابزارهای  درصد، 18/1 هاوبالگفعالیت در  ،درصد 6/1اجتماعی خارجی با میانگین  یهاشبکه، درصد

 درصد 57/1و رایانش ابری  درصد 15/1ابزارهای مدیریت منابع با میانگین ، درصد 84/1ویکی با میانگین 

در حد  49/2موبایلی با میانگین  رسانامیپاجتماعی  یهاشبکه کهیدرحال استاز حد متوسط  ترنییپا

درصد پاسخگویی کتابداران و کاربران به  2 و 1بر طبق نمودارهای شماره  است. شدهیابیارزمتوسط 

، ابزارهای ویکی، ابزارهای مدیریت منابع، ابزارهای هاوبالگاجتماعی،  یهاشبکه انواع ازمیزان استفاده 

 .بوده است کنمینماستفاده  83/0و  67/0موبایلی و ابزارهای پردازش ابری،  رسانامیپ

موبایلی نسبت به سایر ابزارها بیشتر  رسانامیپکه نتایج نشان داد جامعه هدف از ابزارهای  طورهمان

رها واتس آپ در میان کتابداران و تلگرام در میان کاربران دانشگاه هدف . در میان این ابزاکنندیماستفاده 

 بیشترین استفاده را به خود اختصاص داده است. 
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، ابزارهای ویکی، هاوبالگاجتماعی،  یهاشبکه انواع ازنمودار درصد پاسخگویی کتابداران به میزان استفاده  .1نمودار 

 موبایلی و ابزارهای پردازش ابری رسانامیپابزارهای مدیریت منابع، ابزارهای 

 

 
، ابزارهای ویکی، هاوبالگاجتماعی،  یهاشبکه انواع ازبه میزان استفاده  کاربراننمودار درصد پاسخگویی  .2نمودار 

 موبایلی و ابزارهای پردازش ابری رسانامیپابزارهای مدیریت منابع، ابزارهای 

 
مجازی توسط کاربران پس از نصب دونات  یهارسانهوضعیت استفاده از منابع علمی  پاسخ به پرسش دوم:

 آلتمتریکس در کتابخانه چگونه است؟

نگارنده اقدام به ایجاد سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی در کتابخانه که  پاسخ به این پرسشبرای 

مربوط به گروه  مقاالت بیشترین سامانه مقاله بارگذاری شده در 622از ، کرد. استمخزن سازمانی  ینوعبه

 .است( 8/0)مقاله  5( و کمترین به حوزه علوم اجتماعی با 4/68مقاله ) 426با علوم پایه 

0% 6%

21%

6%

67%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

استفاده نمیکنم 

1% 5% 5%

6%

83%

بسیار زیاد

زیاد 

متوسط

کم

استفاده نمی کنم 



 89      و همکاران یخانود / ... 2.0وب  یاستفاده از ابزارها تیوضع نییتع

درصد مربوط به حوزه علوم پایه است،  33/32است،  گرفتهانجامبازدیدی که از مقاالت سامانه  201از 

درصد از  48/3. در این میان مقاالت گروه علوم انسانی و هنر تنها اندداشتهاین گروه بیشترین بازدیدها را 

در  شدهگذاشتهاشتراک به مقاله  50از  دهدیمنتایج نشان مشاهدات را به خود اختصاص داده است. 

 یهاشبکهدر پژوهش پیش رو از میان مربوط به گروه علوم اجتماعی هستند. درصد  61/0 سامانه

( با بیشترین فراوانی درصد 0/40) مورداستفاده 22برای اشتراک مقاالت مندلی با  مورداستفادهاجتماعی 

 مورداستفاده( دومین ابزاری است که بیشتر رصد 36/16مورد ) نهدر رده اول قرار دارد و ریسرچ گیت با 

 بر اساس نتایج پرسش اول پژوهش میانگین است. قرارگرفتهکاربران برای اشتراک مقاالت در سیستم 

نفر  377از  (درصد 95/7) تنها. به عبارتی است( درصد 19/1استفاده از ابزار مندلی در میان کاربران )

اشتراک صورت گرفته،  50 از جادشدهیاسامانه در  کهیدرحال. اندکردهجامعه هدف از این سیستم استفاده 

 میان کاربران بوده است یگذاراشتراکبنابراین مندلی ابزار غالب برای  ؛مورد توسط مندلی بوده است 22

وضعیت مشابه نسبت به ابزار ریسرچ گیت . است افتهیشیافزاو میزان استفاده از آن در میان کاربران 

لذا  شاید یکی از دالیل این امر آموزش استفاده از این ابزار از سوی نگارنده به کاربران باشد.وجود دارد. 

مجازی در سامانه استفاده از این ابزار میان کاربران  یهارسانهپس از نصب دونات آلتمتریکس و انواع 

 افزایش داشته است.

( کمترین میزان فراوانی درصد 63/3) مورداستفاده یکو ردیت با یتر ئتو دهدیمهمچنین نتایج نشان 

. ایجاد سامانه مدیریت اطالعات انددادهرا به خود اختصاص  در سامانه استفاده برای اشتراک مقاالت

، توییتر برای اشتراک بوکسیفتحقیقاتی و تشویق و آموزش کاربران کمک چندانی به افزایش استفاده از 

 مقاالت علمی نداشته است.

است. با  شدهگذاشتهکه بیشتر در سامانه به اشتراک  دهدیمرا نشان  یامقاله( دو نمونه 2جدول )

اشتراک مقاالت در وب توسط کاربران را بر نمره  تأثیرر پی آن هستیم تا نگاهی به این جدول د

بار توسط مندلی و هشت مشاهده کنیم. بر اساس جدول، مقاله اول از گروه علوم انسانی  هاآنآلتمتریکس 

. همچنین کاربران با استفاده از ابزارهای دیگ و شدهگذاشتهبار در ابزار ریسرچ گیت به اشتراک پنج 

 دهدیم. نگاهی به نمره آلتمتریکس مقاله نشان اندگذاشتهمقاله را به اشتراک  بارکی هرکدامپینترست 

دالیل این امر  نیترمهمتفاوتی در نمره آن ایجاد نکرده است. یکی از  ذکرشدهاشتراک مقاله با ابزارهای 

و تعداد خوانندگان  شودیمابزارهایی است که توسط آلتمتریکس رصد  ازجملهمندلی : اوالًاین است که 

است ولی  مشاهدهقابلدر جزئیات نمره آلتمتریکس مقاله  همآنجغرافیایی( ) کیدموگرافمندلی و نقشه 

ابزارهایی هستند  ازجملهریسرچ گیت  ثانیاًی روی افزایش و یا تغیر نمره آلتمتریکس مقاالت ندارد. تأثیر

به بعد توسط آلتمتریکس رصد  2015طرفداران فراوان در میان محققان و در ایران از سال  باوجودکه 

 بارکی موردنظر: مقاله ثالثاً. لذا اشتراک با این منبع تغیری در نمره مقاله ایجاد نکرده است. شودینم

 ریگچشمدن اشتراک توسط این ابزار تغیری است و به جهت پایین بو شدهگذاشتهتوسط دیگ به اشتراک 

ریسرچ  بارکیبار توسط مندلی، چهار مقاله دوم از گروه علوم اجتماعی، در نمره مقاله مشاهده نشده است. 

توسط توییتر به اشتراک گذاشته شد. ابزاری که در  بارکیبا استفاده از ابزار سایت یو الیک و  بار دوگیت، 

باقی موارد تغیری در نمره  و ؛استیتر ئنمره آلتمتریکس این مقاله شده است تو این میان باعث افزایش
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توجه به  مجازی با یهارسانهلذا آموزش کاربران به استفاده از انواع آلتمتریکس مقاله ایجاد نکرده است. 

 در نمره آلتمتریکس مقاالت از ضروریات است. هاآن تأثیرمیزان 

 
 1در سامانه به همراه ابزارهای اشتراک شدهگذاشتهبیشتر به اشتراک  نمونه مقالهدو  .2جدول 

Altmetrics 
Score 
after 
share in 
site 

Altmetrics 
Score 
before 
share in 
site 

IN T C G P D F RG M Share 
Score 
 

collection Articles 

1 1     1 1  5 8 15 Social 
Science  

1. Relevance 
ranking on 
Google: Are 
top ranked 
results really 
considered 
more relevant 
by the users? 

1 90/0   1 2     1 4 8 Social 
Science 

2. 
Competencies 
required by 
special 
librarians: An 
analysis by 
educational 
levels 

 
ونات نصب دس از مجازی برای ارائه خدمات پ یهارسانهوضعیت استفاده کتابداران از  پاسخ پرسش سوم:

 آلتمتریکس در کتابخانه چگونه است؟

توسط کتابداران  و آلتمتریکس 2.0برای شناخت وضعیت استفاده از ابزارهای وب  شدهانجاممصاحبه  12

یفی از ط، «قاتیتحق ومدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم »پس از تعبیه سامانه 

نشان  هامصاحبهنتایج  .است شدهداده نشان( 1) شکلرا آشکار کرد که در  هامقولهاصلی و زیر  یهامقوله

 هاآنب و آموزش و آلتمتریکس پس از نص 2.0داد که وضعیت کتابخانه در زمینه استفاده از ابزارهای وب 

، در هاشنهادیپ. 3د . موانع کاربر2 جادشدهیا یهاتیمز. 1)در سه مقوله اصلی  توانیمدر کتابخانه را 

به همراه زیر  هامقوله. تحلیل قرارداد یموردبررس (و آلتمتریکس 2.0ارتباط با کاربرد ابزارهای وب 

 در ادامه آمده است. هامقوله

 

                                                           
به  Fبه توییتر،  Tبه سایت یو الیک،  Cبه پینترست،  Pبه دیگ،  Dبه ریسرچ گیت،  RGبه مندلی،  M( 29-4. در جدول )1

 به گوگل پالس اشاره دارد. Gفیس بوک، 

http://iranaltmetric.com/collections/show/7
http://iranaltmetric.com/collections/show/7
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 حاصل از مصاحبه کتابداران یهامقولهاصلی و زیر  یهامقوله. 1شکل 

 

 جادشدهيا یهاتيمز .1
تهران،  قاتیتحق وو آلتمتریکس در کتابخانه مرکزی علوم  2.0انواع ابزارهای وب  سازیپیاده افزودهارزش

 ایپدیکیوتشویق کتابداران به انجام اقدامات سازمانی و فردی متعدد بود. ایجاد پروفایل برای کتابخانه در 

اری جلسات زبرگو استفاده از ابزار الیبراری دینگز در بخش خدمات فنی کتابخانه  نیچنهمو  لینکدینو 

رات بیشتر به کتابخانه در انجام امور مربوط متعدد کتابداران با مدیران باالدستی خود جهت تفویض اختیا

تهران فعالیت جدایی از  قاتیتحق وعلوم  دانشگاهزیر نظر پژوهش  یسنجعلمواحد ) یسنجعلمبه 

افزار نصب نرماقدامات عملی و سازمانی بود که در کتابخانه انجام شد. همچنین با  ازجملهکتابخانه دارد( 

افزار تلگرام های غیرحضوری از طریق نرمکتابخانه، برخی سرویس در بخش امانت TeleLib رسانامیپ

به اعضا قبل از تاریخ  ریتأخرسانی اسناد در معرض اطالعشامل موارد زیر است:  هاسیسرواین  .انجام شد

رسانی یا کتابخانه، های اختصاصی و عمومی به اعضا، تعبیه لینک سایت مرکز اطالعبازگشت، ارسال پیغام

رسانی بدون نیاز به پرسش از کتابدار، دسترسی به آخرین اخبار کتابخانه، استفاده از سرویس اطالع

 دهندهسیسروهایی که ها و کانالگروه اساس برصی رسانی اختصابرای کاربران میهمان(، اطالع) نامثبت

(، پنل ارسال پیغام PDF،Xlsx, Doc اعم از) ء، امکان ارسال هر نوع فایل برای اعضااستعضو  هاآندر 

این اقدامات زمینه  های کتابخانه در قالب فایل اکسل.افزار تلگرام، ارسال تازهبرای کاربران ویژه در نرم

 شوندگانمصاحبهاز اقدامات فردی به گفته تعامل بیشتر میان کتابداران و کاربران را فراهم کرده است. 

منابع در حوزه آلتمتریکس اشاره کرد. همچنین  بامطالعه هاآنبه افزایش سواد اطالعاتی  توانیم

خود اقدام به راهنمایی مراجعین کتابخانه در  تمتریکسآلو  2.0کتابداران پس از آشنایی با ابزارهای وب 
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نشان داد کتابداران تمایل فردی  هامصاحبهلذا تحلیل  .انددادهاین زمینه کرده و توضیحات الزم را به آنان 

 زیادی به آشنایی و کاربرد این ابزارها نشان دادند.

 

 موانع کاربرد .2
ن موانع کی از ایست. یبا موانع متعددی روبرو بوده ا به گفته کتابداران البته اقدامات مذکور در کتابخانه

 عنوانبهبود بوروکراسی  شوندگانمصاحبه موردتوجهوجود بوروکراسی اداری است. آنچه در این پژوهش 

که به  شودیم کاربردهبهاداری و ضد نوآوری در سازمان  ضدتحرک عنوانبهعدم کارایی سازمان است که 

 .هدام حس شخصیت تمایل داردعدم قابلیت انعطاف و ان

 ست.ا هدفنوین در کتابخانه  یهایفناور یریکارگبهنبودن دانش کتابداران مانع دیگری در  روزبه

است.  شدهرحمطدر سامانه  شدههیتعبی ابزارها یریکارگبهموانع  عنوانبه شوندگانمصاحبه ازنظراین مورد 

ت شغلی رضای مسلماً افزایش دانش و مهارت کارکنان و کتابداران منجر به افزایش انگیزه، خالقیت و

واهد به کتابخانه خ نیمراجعبیشتر  یمندتیرضاو  ترقیدقکه نتیجه آن ارائه خدمات اطالعاتی  شودیم

 .بود

از سوی  نوین در کتابخانه هدف یهایفناوراستفاده از  مانع دیگری برای عنوانبهعدم تمرکز سازمانی 

یانی تابداران و مدیران مککه عدم تفویض اختیار به  است شدهمطرحبه این دلیل  شوندگانمصاحبهبرخی 

جاد ای مدرن در سازمان یهایاورفنو کاربرد  یمندبهرهو سطح پایین کتابخانه هدف، مشکالتی را در 

والت مدرن و حمایت از تح یهایفناور سازیپیادهران به کتابدا یتفاوتیبمنجر به  ینوعبهکرده است و 

جه ت. با توانی نیسجدید کار آس یهایفناورشده است. این موانع نشان داد برای کتابداران تغییر و قبول 

س، عواملی در کتابخانه و آلتمتریک 2.0وب  یهایفناوربه استفاده از  شوندگانمصاحبهبه تمایل زیاد 

 سازیهپیاد وجود دارند که پذیرش این مهم را برای کتابداران کمی دشوار کرده است. اولین قدم در

جیه وجود و توممجازی در جامعه هدف رفع موانع سازمانی  یهارسانهآلتمتریکس و استفاده از انواع 

ائه گفته شد با ار ترشیپد آغاز یک سری از اقداماتی که . لذا کتابداران باوجواستمدیران فعلی 

عالی ت به سمت تو حرک موردنظر یهایفناورآمادگی خود را برای حمایت هر چه بیشتر از  ییهاشنهادیپ

 نشان دادند.
 

 هاشنهادیپ .3

ایجاد یک مخزن  هاکتابخانهمجازی در  یهارسانهآلتمتریکس در کنار تعبیه انواع  سازیپیاده اساس وپایه 

مرتبط و  یهاگاهیپااز  یامجموعه. مخزن سازمانی یک نظام آرشیوی دیجیتال شامل 1سازمانی است

. این شودیمایجاد و نگهداری  یطورکلبهیکپارچه است که در یک بخش از یک سازمان و یا در سازمان 

ا به بیانی کلی مدیریت ، حفاظت و نگهداری و اشاعه، ییسازرهیذخمخزن بستری برای گردآوری، 

. در این شرایط افراد دیآیمساختن آن بشمار  ریپذدسترستوسط سازمان و نیز  دشدهیتولاطالعات 

                                                           
1.Institutional repository.  
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. این تعامل شودیمشده و زمینه تعامل علمی میان افراد فراهم  باخبرعلمی یکدیگر  یهاتیفعالسازمان از 

تخصصی خود اقدام به  یهانهیزمو افراد در  ابدییمبه خارج از سازمان هم گسترش  مرورزمانبه

توسط نگارنده نمونه مقدماتی یک مخزن سازمانی بود.  شدهیطراح. سامانه کنندیم یاحرفه یهاتیفعال

. کتابداران در آلتمتریکس در کتابخانه هدف است سازیپیادهاین مهم یکی از اقدامات ضروری برای 

 .انی جامع را داشتندمصاحبه پیشنهاد ایجاد یک مخزن سازم

نوین فناوری اطالعات برای  یهاحوزهمستمر در  یهاآموزش شوندگانمصاحبهدیگر  یهاشنهادیپاز 

رف آموزشی از ط یهاکارگاه یبرگزاراست. در کتابخانه هدف سهولت  و کاربران کتابداران

به  باالردهمدون از مدیران  یهایزیربرنامهاست. این امر در سایه  شنهادشدهیپ کراتبه شوندگانمصاحبه

 یریکارگبهن به پذیرش و که کتابدارا دهندیماین بخش از پژوهش نشان  یهاافتهیاست.  اجراقابلپایین 

 ند. نتایجعات نیاز داربودن در عصر اطال روزبهمجازی و آلتمتریکس در کتابخانه برای  یهارسانهانواع 

ند تراف کردد و اعدر کتابخانه آگاه هستن یموردبررسمندی ابزارهای نشان داد که کتابداران نسبت به سود

 زعمبه .شودیماحساس  شدتبه هایفناورکه نیاز به آموزش و حمایت مدیران برای استفاده از این 

 یهاآموزشافراد سازمان،  شدههیتعبایجاد یک مخزن سازمانی کامل متشکل از منابع  شوندگانمصاحبه

دیران مدون توسط م یهایزیربرنامه برهیتکمدرن با  یهایفناورمستمر کتابداران و مدیران در زمینه 

 باالدست و ابالغ به مدیران میانی زمینه مساعدتری را فراهم خواهد کرد.

 

 یریگجهینتبحث و 
وند. ربه شمارمی  رسانه آنالین در دنیا نیرومندتریناجتماعی مجازی  یهاشبکهدر حال حاضر  دیتردیب

ا بارتباط  نالین ووای آاجتماعی به کاربران اجازه به اشتراک گذاشتن و تعامل با محت یهاشبکه یهاتیسا

وای الین در محتردیابی تعامالت آن امکان( یسنج دگرآلتمتریکس )میان . در این دهدیم مردم همفکر را

 را در فضای علمی و عمومی هموار کرده است. هاآن تأثیرو  منابع علمی

از  ترنییپا 2.0پژوهش نشان داد میزان استفاده کتابداران و کاربران از ابزارهای وب  اول سؤال نتایج 

ندیاری اسف ؛(1390) یگراندو مرادی  ؛(1392) دیگران اناری و ؛(1394زارعی و بیات ) .استحد متوسط 

هم در پژوهش خود به نتایج  (2012و همکاران ) 2(؛ چن2010) 1چایب؛ (1388مقدم و حسینی شعار )

و  2.0از ابزارهای وب  یموردبررسدریافتند میزان استفاده کتابداران دانشگاهی  هاآنمشابهی رسیدند. 

 پژوهش با پژوهشبخش از این  همچنین .استاجتماعی در سطح متوسط و پایین  یهارسانه یهاتیقابل

دانشگاهی پاکستان  یهاکتابخانههمسو است. آنان در پژوهش خود دریافتند  (2016) 3شیخ، سید و نصیر

 ازجملهاجتماعی  یهارسانه، از ابزارهای افتهیتوسعهکتابخانه دانشگاهی در کشورهای  34در مقایسه با 

که نتایج نشان داد جامعه هدف از ابزارهای  طورهمان. کنندیمیتر بسیار کم استفاده ئو تو بوکسیف

ایسنا )خرداد  یخبرگزار. به نقل از کنندیمموبایلی نسبت به سایر ابزارها بیشتر استفاده  رسانامیپ

                                                           
1.Chaib 

2.Chen    
3 Sheikh, Syed, and Naseer 
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بوک و تلگراف، کاربران اینترنت در حال ترک فیس تیساوبشده در طبق تحقیقات انجام( 1395

رسد افراد در اپ و تلگرام هستند و به نظر میی مانند واتسترهای خصوصیاینستاگرام برای اپلیکیشن

در قالب چهار خواهد بود برای ارائه برخی خدمات  یابهانهاین امر  .تر هستندحال انتقال به جوامع بسته

 گردآوری و 4دانش یدهسازمان ،3دانش یگذاراشتراک به ،2یرساناطالعشامل:  1وظیفه اصلی کتابخانه

بر اساس این بخش از پژوهش نگارنده کتابداران را تشویق به استفاده از انواع ابزارهای  .5اطالعات

در  که ؛از نتایج این امر بود Telelibموبایلی برای ارائه خدمات در کتابخانه هدف کرد. ایجاد  رسانامیپ

 است. شدهاشارهبخش کیفی پژوهش به آن 

 ه ابزارهایبآن  زیتجه ومدیریت اطالعات تحقیقاتی سامانه ایجاد  دوم پژوهش سؤالبر اساس نتایج 

پس از  بیترتنیاهب .کردفراهم را مجازی  یهارسانهآلتمتریکس زمینه استفاده کاربران از منابع علمی 

ی وب ابزارها ه از انواعآلتمتریکس در کتابخانه موارد زیر حاصل شد. این موارد زمینه استفاد سازیپیاده

 تهران فراهم کرد. قاتیتحق ورا در کتابخانه علوم  2.0

 قاتیتحق و علوم یزمرک کتابخانه در پژوهش نیا انجام منظوربه نگارنده توسط بار نیاول یبرا -

 یابزارها نواعا با ییآشنا هاکارگاه نیا یاصل محور. شد برگزار یآموزش یهاکارگاه تهران

 .بود کسیآلتمتر و یعلم مقاصد یبرا یاجتماع

 .دندش آشنا آن کاربرد و کسیآلتمتر مفهوم با بار نینخست یبرا کاربران و کتابداران -

 کاربران یراب کسیآلتمتر از استفاده یبرا را نهیزم یقاتیتحق اطالعات تیریمد سامانه جادیا -

 .کرد فراهم هدف

 انواع با هاآن اکاشتر به اقدام بار نیاول یبرا مقاالت، کامل متن از استفاده بر عالوه کاربران -

 .کردند سامانه در شدههیتعب یابزارها

 و کرده مشاهده سامانه در شدههیتعب مقاالت کنار را کسیآلتمتر دکمه نخست بار یبرا کاربران -

 .شدند هاآن کسیآلتمتر نمره شیافزا به منجر مقاالت اشتراک با موارد یبرخ در

( شدیم جادیا شدههیتعب تلگرام کانال نیادم قیطر از ارتباط) نگارنده به کاربران اظهارات طبق -

 انیهمتا یعلم یهاتیفعال از 2.0 وب یابزارها از استفاده با هاآن تا شد فراهم یانهیزم

 .شوند خودآگاه

 یهاهفراداد) مقاالت مشخصات به شتریب توجه یبرا کاربران یبرا یانهیزم شدن فراهم -

 و شتریب و بهتر شدن دهید جهت یمجاز یفضا در هاآن تیاهم و( مقاله هر کنار در شدههیتعب

 .استنادات افتیدر

                                                           
 با عنوان زیر در مجله الیبراری فیالسوفی به چاپ رسیده است: ای. این قسمت از پژوهش توسط نگارنده در مقاله1

The use of Library 2.0 and Mobile Messaging Applications: Case Study: Central Library of 

Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran 

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1612/ 

2.Information communication 

3.Knowledge distribution 

4.Knowledge organization 

5.Information gathering 
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در میان منابع بارگذاری شده در سامانه، مقاالت گروه علوم انسانی کمترین و گروه علوم پایه بیشترین  

 در پژوهش خود دریافت( 2016) 1الهیکاینن مقاالتی بودند که دارای نمره آلتمتریکس هستند.

برای بارگذاری  یموردبررسمقاالت  ،کم است نسبتاًو علوم اجتماعی  علوم انسانی یهارشتهآلتمتریکس در 

آن  و ؛مطرح است 2نبود. در شرایط کنونی بحث علوم انسانی دیجیتال مستثنادر سامانه هم از این قاعده 

 مبتنی بر کامپیوتر در علوم انسانی و علوم اجتماعی تعریف کرد. یآورفنکاربرد  عنوانبه توانیمرا 

 کالج ازجملهجدید است، این بخش در تمام ادارات و مؤسسات برجسته  نسبتاًکه این حوزه  یباوجود

از سال  .است شدهسیتأس 6استنفورد، دانشگاه 5لیه چپل ،4یشمال ینایکارول دانشگاه ،3لندن نگیک

میلیون دالر  17، گروه علوم انسانی دیجیتال در کالج کینگ لندن با اهداف تحقیقاتی بیش از 2000

منابع  خصوصبه، فرایند دیجیتالی سازی بدون مشکل صورت نگرفته است 7کرده است یگذارهیسرما

تاریخی آن و آلتمتریکس برای این فرایند کمک شایان توجهی کرده است. با پیدا کردن مقاالتی که در 

از مقاالتی  یفهرست توانیمو دارای نمره آلتمتریکس هستند،  اندداشتهیک حوزه خاص بیشترین توجه را 

رند. طولی نخواهد کشید که قرار گی موردتوجه یسازتالیجیدرا فراهم کرد که الزم است در فرایند 

مورخان و محققین حوزه علوم اجتماعی و انسانی که به دنبال دیجیتالی شدن پیامدهای تاریخی و 

اجتماعی از آلتمتریکس استفاده خواهند کرد. این تحوالت  راتیتأث یریگاندازهاجتماعی هستند برای 

در حوزه علوم  یطورجدبه ترنوآورانهکردهای روی سازیپیادهچگونه آلتمتریکس در آینده با  دهدیمنشان 

 .گذاردیم ریتأثانسانی 

 61/0در سامانه  شدهگذاشتهمقاله به اشتراک  50 ازنشان داد  شدهگذاشتهبررسی مقاالت به اشتراک 

هم سو است.  (2014) 8زاهدی مربوط به گروه علوم اجتماعی هستند. این نتیجه با نتایج پژوهشدرصد 

 یهاشاخه. یکی از اندقرارگرفتهبیشتر این مقاالت با استفاده از ابزار مندلی مورد اشتراک و تعامل  چراکه

توجه به ابزارهایی که بتواند  رونیازا حیاتی در نظام آموزش عالی هر کشور حوزه علوم اجتماعی است.

یاری برخوردار است. پژوهشی این حوزه یاری رساند از اهمیت بس یهاتیفعالمحققان را در انجام 

پژوهشی، توجه بسیاری از محققان  یهاتیفعالاجتماعی در مسیر انجام  یهاشبکهکاربردهای  اکنونهم

دانش بین  ییافزاهمبه گستردگی این حوزه،  تواندیماین حوزه را به خود جلب کرده است. این امر 

همچنین  آتی، منجر شود. یهاپژوهشنوین در راستای انجام  یهادهیاعلمی مختلف و پیدایش  یهاحوزه

به آن اشاره شد یاری خواهد  ترشیپکه  علوم انسانی دیجیتالگسترش فرایند  این نتایج کتابخانه را در

 کرد.

                                                           
1 Lahikainen   
2.Digital Humanities 

3.King London College 

4.University of North Carolina 

5.Chapel Hill 

6.Stanford University 

7.https://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/about/index.aspx 

8 Zahedi 
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م علوخانه ان کتابکه استفاده آن در میان کاربر ندابزارهایی بود ازجمله ریسرچ گیت بعدازآن و مندلی

برای  هاسانهریکی از ابزارهای غالب در میان سایر  اکنونهمافزایش یافت و تهران  قاتیتحق و

و س( هم 1395ی )این نتایج با پژوهش اصنافی و رحمان .استمنابع توسط کاربران هدف  یگذاراشتراک

اجتماعی تحقیقاتی  یهاشبکهترین عنوان مهمگیت، آکادمیا و مندلی به یسرچآنان ر زعمبهاست. 

  .اندشدهیمعرف

 پرطرفداراجتماعی  یهاشبکهیکی از  عنوانبهدر پژوهش خود دریافت مندلی ( 2012) 1مک میالن

 یهایژگیوو  شودیمباعث ارتقای سطح سواد اطالعاتی کاربران  یموردبررسمیان دانشجویان و کتابداران 

در ( 2015) 2السید .کندیماین شبکه مشارکت و تعامل بین پژوهشگران را جهت اشتراک دانش تسهیل 

وی از  یموردبررسپژوهش خود به نتایج مشابهی رسید. وی دریافت بیش از نیمی از پژوهشگران عرب 

و ردیت  یترئدر این میان تو. کنندیمشبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای اشتراک منابع خود استفاده 

 .کمترین میزان استفاده برای اشتراک مقاالت در سامانه را داشتند

 Palmer 2014; Maisiri, Mupaikwa and Ngwenya 2013; McCallumهای )ولی با پژوهش

ز ا، بر استفاده یمندبهرهسیاسی حاکم و ممنوعیت  طیشرا ریتأثهمسو نیست. باید اذعان داشت ( 2015

ه کتابخان ازجملهایران و  یهاکتابخانهیتر، یوتیوب در ئ، توبوکسیفمجازی همچون  یهارسانهبرخی 

 نبوده است. ریتأثیب آمدهدستبههدف در نتایج 

نواع التمتریکس و آبا ایجاد سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی و تجهیز آن به دکمه  بیترتنیابه

ین همچن ود یافت.بهب مجازی توسط کاربران یهارسانه استفاده از منابع علمی ، وضعیت2.0ابزارهای وب 

یر دند و تغشنا شکاربران با مشاهده نمره آلتمتریکس کنار مقاالت برای نخستین بار با استنادات وبی آ

استنادات وبی آشنا  در تغیر 2.0از ابزارهای وب  هرکدامنمره آلتمتریکس برخی مقاالت کاربران را با نقش 

در  هرکدامو میزان نقش  شوندیمآموزش انواع ابزارهایی که توسط آلتمتریکس رصد  بیترتنیابه کرد.

یکی  عنوانبهش نمره آلتمتریکس برای کاربران کتابخانه از ضروریات است. این مورد در بخش کیفی پژوه

 است. شدهاشارهاصلی مصاحبه از طرف کتابداران  یهامقولهاز 

در  فردی و سازمانی متعددی اقداماتینشان داد کتابداران  هشسوم پژو سؤالکه نتایج  طورهمان

البته در انجام این  .در کتابخانه برداشتندبهتر برای ارائه خدمات و آلتمتریکس  2.0سایه ابزارهای وب 

در  عواملاین . عدم تمرکز سازمانی و بوروکراسی اداری ازجمله. اندبوده روروبهاقدامات با موانع متعددی 

( موانع 1393) یفوالد ظهوریاناست.  شدهییشناسایک مانع  عنوانبهمتعدد پیشین  یهاپژوهش

اجتماعی توسط کتابداران  یهارسانهموانع کاربست  عنوانبهسازمانی و نحوه گردش کار در سازمان را 

در این زمینه به نتایج ( 2013)3مایسیری دانشگاهی مالزی مطرح کرده است. همچنین یهاکتابخانه

 بر هاکتابخانه در اجتماعی یهاشبکه کاربرد مطالعه به زیمباوه در پژوهشی در هاآنمشابهی رسیدند. 

                                                           
1 MacMillan 

2 Elsayed 

3 Maisiri 
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 یموردبررس یهاکتابخانه از کیچیه داد نشان بررسی پرداختند. این مدون استراتژی و برنامه یک اساس

 .نبودند اجتماعی یهاشبکه یریکارگبه جهت مدون برنامه یک دارای

نوین در  یهایفناور یریکارگبهدر کتابداران و کاربران  روزآمدمانع دیگر عدم اطالعات کافی و 

 2.0پژوهش خود در زمینه استفاده کتابداران از ابزارهای وب در  (2008) 1. سکربود هدفکتابخانه 

عامل  نیتریاصل، هاکتابخانهمجازی در  یهارسانهاز ابزارهای  مؤثردریافت آشنا نبودن با نحوه استفاده 

ها، باید از در کتابخانه« آموزش»ا سرلوحه قرار دادن ب . لذاهاستآناز  یریکارگبهبازدارنده کتابداران در 

و مجهزترین  نیتربزرگآموزش کتابداران، کارکنان و حتی آموزش کاربران عبور کرد و به اعزام نیرو به 

 .المللی اندیشیددر سطح بین آموزش و به های دنیاکتابخانه

ایجاد یک مخزن : ازجملهرا از طرف کتابداران مشخص کرد  هاشنهادیپنتایج مصاحبه طیف وسیعی از 

و آلتمتریکس و  2.0در کتابخانه، افزایش اطالعات کتابداران و کاربران نسبت به ابزارهای وب  سازمانی

رید، مک فارلند و  .یباالدستنوین از طرف مدیران  یهایفناورمدون برای کاربست  یهایزیربرنامه

بررسی دیدگاه محققین و دانشجویان نسبت به آلتمتریکس و  باهدفدر پژوهشی ( 2016) 2کرافت

آنالین، به نتایج مشابه رسید وی دریافت کتابداران نقش مهمی در کمک به محققین برای  یهالیپروفا

این همیاری و کمک شامل  یهانهیزموی  زعمبهآنالین دارند.  یهالیوفاپراستفاده از آلتمتریکس و ایجاد 

، ایجاد یگذارهدف، هاآنافزایش اطالعات  منظوربه موارد پیش رو خواهد بود: حمایت شخصی از محققین

با  شدنمواجهکاربران برای  یسازآمادهارتقاء علمی،  منظوربهگرایش به ابزارهای خاص و آلتمتریکس 

و بحث در این زمینه، آموزش دسترسی آزاد به منابع و راهنمایی  تیرایکپ، بررسی مسائل بالقوهمشکالت 

 شدهیزیربرنامهمستمر و  یهاآموزشاین عوامل در سایه  گوناگون است. یهاتیموقعافراد مختلف با 

اطالعاتی ی بر پایین بودن سواد اول مبن سؤاالتبحث آموزش با توجه به نتایج  است. ریپذامکانکتابداران 

ابزارها برای  دوم که بیانگر استفاده تعداد معدودی از سؤالو نتایج  2.0کاربران نسبت به ابزارهای وب 

 .ابدییماشتراک مقاالت است، ضرورت 

اجتماعی  یهاشبکههوشمندانه  یریکارگبه درگرونقش دانش  واسطهبهآینده کشورها  کهییازآنجا

منجر این عوامل  و استاست که توجه به سهم برتر متخصصین از عوامل محوری آن  محوردانشتخصصی 

، در پژوهش حاضر تالش شد تا لذا مجازی شده است یهاعرصهآلتمتریکس( در )به ظهور استنادات وبی 

مجازی و دکمه آلتمتریکس، عالوه بر بررسی میزان حضور کاربران در  یهارسانهانواع  سازیپیادهبا 

امید است نوشته پیش رو نقطه شروعی  مجازی علمی، زمینه برای افزایش این مهم هموار شود. یهاعرصه

توسعه عملکرد  منظوربهدانشگاهی  یهاکتابخانهدر  3نسخه آلتمتریکس سازمانی سازیپیادهباشد برای 

 نوین. یهایفناور برمبتنی  هاکتابخانه

 

 

                                                           
1.Secker 

2.Reed, McFarland, and Croft 

3.Institutional Altmetrics 



 1396، بهار و تابستان4یاپپی شماره – 1،  شماره3دوره مديريت اطالعات/                                                                98

 پیشنهادهای پژوهش

 پیشنهادهای حاصل از نتايج پژوهش
 یهارسانهمیزان استفاده از انواع  دهدیماز نتایج پژوهش که نشان  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  .1

کتابخانه  شودیماست، پیشنهاد  شدهیابیارزاز حد متوسط  ترنییپامجازی میان کتابداران و کاربران 

نوین ابتدا خلع موجود در کتابخانه را  یهایفناورو  هانهیزمنیروهای متخصص در این  یریکارگبهبا 

نظری و عملی کاربران را به استفاده از ابزارهای نوین  یهاکارگاهسپس با برگزاری  برطرف کند،

 تشویق کند.

توسط اعضای  هاپرسشنامهاز  درصد 9/1تنها ) یعلمئتیهبا توجه به مشارکت پایین اعضای  .2

مدیریت کتابخانه با اتخاذ تدابیری اقدام به برگزاری  شودیمپیشنهاد  (است پرشده یعلمئتیه

 یهارسانهتخصصی برای این گروه از کاربران کتابخانه کند تا اساتید پس از آشنایی با انواع  یهاکارگاه

با استنادات  تیدرنها و ؛این ابزارها برای تعامل با دانشجویان خود کنند یریکارگبهمجازی اقدام به 

 وبی آشنا شوند.

در زمینه  هاآنگیر موجود در دانشگاه و الزام تبعیت کتابخانه مرکزی از  وپادستبا توجه به قوانین  .3

هش حاضر پژو یهاتیمحدودکه یکی از  در محیط کتابخانه یتخصصو وبینارهای  هاکارگاهبرگزاری 

مدیریت کتابخانه با همکاری بخش پژوهش و آموزش دانشگاه یک برنامه  شودیمهم بود، پیشنهاد 

 و وبینارهای تخصصی در کتابخانه تدوین کند. هاکارگاهمکتوب برای تسهیل برگزاری 

که با واژه  به نگارنده، اذعان داشتند برای اولین بار است ییهاامیپبسیاری از کاربران سامانه با ارسال  .4

 هاغامیپ، این اندنکردهبه دکمه آن در کنار مقاالت توجه  گاهچیهو  شوندیمآلتمتریکس مواجه 

و سمینارهای تخصصی در این حوزه را هم برای کتابداران و هم برای  هاکارگاهضرورت برگزاری 

 .کندیمکاربران کتابخانه، چند برابر 

 

 آينده یهاپژوهشپیشنهادهای اجرايی برای 
در اختیار کاربران  اجتماعی مجازی یهاشبکه یهاتیساوبکه  ییهافرصتپژوهش در زمینه  .1

 از تهدید به فرصت. هاشبکهو تغیر نگاه به این نوع  دهدیمقرار  هاکتابخانه

 یجابهاجتماعی برای شناخت نیازهای فرهیختگان  یهاشبکهو امکانات  هاتیقابلپژوهش درباره  .2

مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و  یزیربرنامهایجاد محدودیت برای آنان. این پژوهش فرصت 

اجتماعی مجازی در  یهاشبکهاین فضا را در حیطه شناخت عالیق و سالیق کاربران  یهافرصت

 .دهدیماختیار جامعه دانشگاهی قرار 

متولیان کاربرد  عنوانبه) هاانشگاهدپژوهش پیرامون نقش گروه علم اطالعات و دانش شناسی  .3

مجازی  یهاگروه یهاتیفعالدر جهت حمایت از  (هاکتابخانهاطالعات و ارتباطات در  یهایفناور

و اساتید گروه در زمینه  یعلمئتیهعلمی. این پژوهش شامل مطالعه سواد اطالعاتی اعضای 
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اجتماعی و بررسی میزان فعالیت آنان در فضای مجازی و تشویق دانشجویان از طریق ایجاد  یهاشبکه

 .استمرتبط در کتابخانه  یهاشیهماو  هاکارگاه

موبایلی جهت تبادالت و تعامالت علمی میان  رسانامیپپژوهش در زمینه استفاده از ابزارهای  .4

فنی آن  یهارساختیزاز سوی دیگر و بررسی  رکتابداو  سوکیاز  یعلمئتیهدانشجویان و اعضای 

 بودن. ریپذدسترستر بودن و  صرفهبهمقرونجهت رسیدن به این مهم، به جهت 
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Abstract: This study aimed to investigate the familiarity of librarians and users of the 

Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran 

with Web 2.0, on the implementation of Altimetrics. In essence, this study was an 

applied research and has been carried out using a Sequential-Explanatory Mixed 

Method Design. Therefore, a combination of quantitative and qualitative methods has 

been used. Questionnaires and structured interviews were used in quantitative and 

qualitative research. Two questionnaires were developed for librarians and users. The 

target population of this section was all librarians and users of the Library of Science 

and Research University in Tehran. Due to the limited number of librarians, sampling 

was not performed, but for users sample based on Morgan's table, Data were analyzed 

by SPSS. The Information Management System was created as the second part of the 

quantitative tool with the help of OMEKA. The target population of this section was 

all library users who used the system. Data was analyzed by Addthis. The qualitative 

part of the research was a general qualitative research method and the target society 

was considered as the whole librarian because of limited population. Structured 

interview was used and interviews with 12 librarians continued to be used to reach the 

consensus level. The results of quantitative part of the research show that using virtual 

media tools among target population has been evaluated below the average. 

Meanwhile, the use of Mobile messenger tools in both groups is moderate. Also, the 

analysis showed that the use of some social networks, including Mendly and Research 

Gate, has increased among users after the creation of The InformationManagement 

System. Based on the results of the qualitative part of the research, the use of virtual 

media among users and librarians has increased after implementation of the altmetrics 

button. Creating The Information Management System at the library site and 

equipping it with the altmetrics button and variety of virtual media tools expanded the 

users' use of virtual media and familiared them with altmetrics. Librarians also took 

important steps to use the examined tools to better Services the library. 

Keywords: Altmetrics, Central Library of Islamic Azad University of Science and 

Research branch of Tehran, Social Networks, Virtual Media, Web 2.0 Tools. 
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