
 

  های اجتماعیدر رسانه "سواد سالمت"مطالعه آلتمتریک مقاالت علمی حوزه 
 

 2مرضیه گل تاجی، 1منصوره صراطی شیرازی
   
 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، شیراز، ایران. 1

 م، شیراز، ایرانالدی علوم جهان اسالملل، دانشگاه شیراز و پایگاه استنا دانشکده پردیس بین. 2

 
 پایش نشریه

 19/2/1397تاریخ پذیرش مقاله: 

 249-256صص  1397 تیرـ  خرداد، سوم، شماره هفدهمسال 

 [97 اردیبهشت 26 -]نشر الکترونیك پیش از انتشار

 

 چكیده

های جدیدی در های پژوهشی نیاز به شاخصیافته ها در برقراری ارتباطات علمی و اشاعههای اجتماعی واهمیت آنگسترش رسانه مقدمه:

هـا در ارزیـابی   های آلتمتریکس و سـرعت آن نماید. با توجه به توانایی شاخصبرای ارزیابی پژوهش ضروری میرا های سنتی صکنار شاخ

های اجتمـاعی و  مندی پژوهشگران حوزه سواد سالمت از رسانهپژوهش حاضر، تعیین میزان بهره اصلی از انجام های پژوهشی هدففعالیت

هـای اجتمـاعی و عملکـرد    هـای پژوهشـگران در رسـانه   بررسی رابطه میان وجـود مقالـه   وس نمره آلتمتریك شناسایی مقاالت برتر بر اسا

 بود.ها استنادی آن

سنجی و با استفاده از روش آلتمتریکس انجام گرفـت. جامعـه پـژوهش را    این مطالعه به صورت توصیفی، با رویکرد علم روش کار:مواد و 

گر دیجیتـالی  جا که شناسهاز آن .مقاله بود 649. تعداد اولیه مقاالت بازیابی شده، دادندتشکیل  2015ل مقاالت حوزه سواد سالمت در سا

گر را نداشـتند حـذف شـده و    های مؤسسه آلتمتریك مورد نیاز است، مدارکی که این شناسهاشیا در مطالعات آلتمتریك و استفاده از داده

مطابقـت داده شـد و از      altmetric.comهای موسسه آلتمتریـك از طریـ    ا دادهر مقاله به رکورد تقلیل یافت. 615جامعه پژوهش به 

 ها استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده اسپیرمن آزمون همبستگی

 487، 492و توییتر بوده است کـه بـه ترتیـا بـا       های اجتماعی مندلیبیشترین استفاده از مقاالت مورد بررسی از طری  رسانه ها: یافته

های آلتمتریکس و تعداد اسـتنادات  دار مثبتی بین بیشتر شاخصها حاکی از وجود رابطه معنیاند. یافتههای اول و دوم را داشتهمقاله رتبه

ار ای است که باید مد نظـر قـر  های اجتماعی نیز نکتهدریافتی در وب آو ساینس بود. حضور کمرنگ پژوهشگران و کاربران ایرانی در رسانه

مـورد آن دارای   6مقاله توسط نویسندگان ایرانی حوزه سواد سالمت به رشته تحریر درآمده است که  9گیرد. از بین مقاالت بررسی شده،  

های اجتمـاعی منـدلی و   مقاله بیشتر در رسانه 6شناسه دیجیتالی اشیا بودند که پس از جستجو در سایت آلتمتریك مشخص شد که  این 

 .اندتوییت بوده 64خواننده در مندلی و  134اند و به ترتیا دارای تفاده قرار گرفتهتوییتر مورد اس

توانند تأثیر مثبتی بر میزان استناد به مقاالت علمی داشته باشند. بنابراین، محققـان حـوزه   های اجتماعی میرسانه نتیجه گیری:بحث و 

های اجتمـاعی اسـتفاده   توانند از رسانههای علمی خود، میستناد به فعالیتافزایش انیز سواد سالمت در جهت جستجوی بهتر اطالعات و 

 گذارندهای اجتماعی مختلفی به اشتراک مینمایند. بدین منظور، آثار خود را در رسانه

 

 های اجتماعیرسانه ،سواد سالمت ،آلتمتریکس کلیدواژه:
 

                                                           
 شیراز، دانشگاه پردیس بین الملل: پاسخگو نویسنده 

E-mail: marzieh_goltaji@gmail.com 
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نبـود فرصـت    به آنهـا و نیـز   افزایش تولیدات علمی و عدم دسترسی

کافی برای مطالعه تمام آثار علمی منتشر شده، سنجش کیفـی ایـن   

ترین شاخص و تحلیل نماید. استناد به عنوان مهمآثار را ضروری می

استنادی به عنوان روشی معتبر و قابل اعتماد در سـنجش تولیـدات   

-با این حـال اسـتناد دارای محـدودیت    ،گیرندمورد استفاده قرار می

مـورد نیـاز بـرای     تـوان بـه زمـان   کـه از آن جملـه مـی    هایی اسـت 

های استنادی همچون دسترسی رایگان به پایگاهاستنادگیری و عدم 

  ]1(Scopus) [و اسکوپوس (Thomson Reuters)تامسون رویتزر 

[. عـالوه بـر   2] اشاره کردتمامی مدارک اطالعاتی  و نیز عدم پوشش

اد منفی نیز اشاره نمـود کـه   این نکات، باید به خود استنادی و استن

 کنند.تحلیل استنادی را با ایرادهایی مواجه می
هـای اجتمـاعی پیوسـته،    و ایجاد و گسـترش رسـانه   2ظهور وب    

ای است که تغییرات فراوان و چشمگیری را در نحوه ارتباطات پدیده

علمی پژوهشگران و حتی تعامالت اجتماعی سـایر افـراد جامعـه بـه     

اند که  است. افراد به محیط های آنالین مهاجرت کردهدنبال داشته 

ارائـه   و کـردن  کـردن، بحـ   تعامالتی مانند خواندن، ذخیره در آنها

جایی که تمامی این تعامالت پیشنهاد، امکان پذیر شده است. از آن 

هـای جدیـدی را بـه منظـور     تـوان شـاخص  قابل ردیابی هستند، می

[. 3] ها  ایجاد نموددر این محیط بررسی نفوذ، توجه و تأثیر  مطالا

کـه   (Altmetrics) ای به نـام آلتمتـریکس  حوزه ها دراین شاخص

هـایی  نـام  بـا  ، و اسـت  alternative metricsنوشت عبـارت  کوته

شـود،  ها  نیز شناخته میدگرسنجههای جایگزین یا همچون شاخص

 سـط تو  2010گیرد. آلتمتریکس برای اولین بـار در سـال   قرار می

در واقـ  مکملـی بـرای فیلترهـای      و [4پرایم و همکاران مطرح شد]

بر آن تکیه شـده  است سال  50مبتنی بر استناد است که در حدود 

[. بـر  5و سعی دارد کـه برخـی از کمبودهـای آن را جبـران نمایـد]     

های مبتنی بر استناد، آلتمتریکس تـأثیر انتشـار یـك    خالف شاخص

های سـط  مقالـه،   [. شاخص6کند ]ری میگیمقاله انفرادی را اندازه

که  های کمی و یا کیفی اثربخشی یك مقاله انفرادی هستندشاخص

هـای کمـی شـمارش تعـداد دفعـاتی      های آن شاخصاز جمله نمونه

است که یك مقاله دانلود شده و یا در تـوییتر بـه اشـتراک گذاشـته     

-رسانهتواند پوشش های کیفی میهایی از شاخصشده است و نمونه

با ایـن حـال،    [.7ای و یا پست وبالگ فرد متخصص آن حوزه باشد]

ی مورد استفاده در آلتمتـریکس، تـأثیر پژوهشـی را    هاتمامی سنجه

هـای خـوبی بـرای    هـا شـاخص  برخی سـنجه کنند، گیری نمیاندازه

هـای منـدلی(، در   های پژوهشگران هستند )مانند بوک مارکفعالیت

هایی هستند که توجه عمـومی را نشـان   حالی که برخی دیگر سنجه

[. 8( ](HTML) دهند )مانند فیس بوک و خواندن اچ تی ام المی

های آلتمتـریکس  سنجی با استفاده از شاخصکه مطالعات علمبا این

تـری را از بـه کـارگیری و    تر و کامـل توانند در ارزیابی، دید جام می

ط دیگر افراد جامعه تأثیرگذاری متون هم در جامعه علمی و هم توس

تـر  تر و سری تر، گستردههای متنوعارائه نماید و  با استفاده از سنجه

به ارزیابی تولیدات علمی، محبوبیت پژوهشگران و تعامالت علمی در 

حال این روش نیـز  با این .های اجتماعی بپردازندمحیط وب و شبکه

ت کـه از  هـایی همـراه اسـ   مانند روش تحلیل استنادی با محدودیت

ماهیـت متغیـر وب،   های ایـن روش مـی تـوان بـه     جمله محدودیت

[. احتمــال 9ســهولت ترفنــد علمــی و فقــدان نظریــه اشــاره نمــود ]

های مثبت و منفی، پوشش ها، عدم تفکیك انگیزهدستکاری شاخص

نامتوازن مناب ، ناسازگاری و ابهام و گوناگونی منـاب  وب اجتمـاعی،   

ن، سرشت متغیـر وب اجتمـاعی، یکسـان    ثباتی و نوساسوگیری، بی

ــنجه  ــتن ارزش دگرس ــری و   دانس ــانی نظ ــا و مب ــعز ابزاره ــا، ض ه

استانداردها، عدم امکان سنجش نوع و زمینـه اسـتفاده و در نهایـت    

هــای مترتــا بــر تــرین چــالشضــعز در ســنجش کیفیــت از مهــم

در حال حاضر موسسه آلتمریك یکـی   است. [10، 11ها ]دگرسنجه

های آلتمتریك است که اطالعـات را  کنندگان دادهفراهم تریناز مهم

هـای اجتمـاعی متنـوع    با توجه به تاثیر یك مقاله به وسـیله رسـانه  

هـای  دهی به امتیازات کسا شده از رسانهاز طری  وزنو گردآورده 

-مـی مقاله مورد نظر اختصاص داده نمره آلتمتریك را به  ،اجتماعی

هـا در  ح  آلتمتـریکس و دگرسـنجه  با توجه به اهمیت ب [.12د]ده

 سط  جهـان در  های پژوهشی، مطالعات متعددی درارزیابی فعالیت

هـا را  کیفیت و صحت شاخص به بررسی کهاین خصوص انجام شده 

هـای  ارتباط میـان شـاخص  و  ]13 [های مختلز پرداخته در شبکه

هـای مختلـز   را در شـبکه هـا  هـای دگرسـنجه  سنتی و نیز شاخص

ها در منـدلی و شـمار   شمار نشاناند از جمله بررسی کردهاجتماعی 

، [17]، تعداد دانلودها و شمار اسـتنادها [ 14-15] استنادات مقاالت

هـای جـایگزین   سـنجه  ، و نیز[18] هاشمار استنادها و تعداد توییت

که این مطالعات نشـان   [19]و شمار استنادها  برگرفته از آلتمتریك

 های جایگزین اسـت. این استناد و شاخص دادند که همبستگی میان

در ایران نیـز محققـان مطالعـاتی در زمینـه رابطـه میـان اسـتناد و        

هــای اجتمــاعی از جملــه هــای جــایگزین موجــود در شــبکهســنجه

ــدلی ــالس [20]من ــام پ ــك [21]، نظ ــایت یوالی ــرچ [22]، س ، ریس
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 و منصوره شیرازی                                                                                                                                         ...      مطالعه آلتمتریك

انجـام   [24-26]و نیز شرکت آلتمتریـك  [24]1000، اف [23]گیت

که حاکی از وجود رابطه بین تعداد اسـتناد دریـافتی و اکثـر     اندداده

با توجه بـه مطالـا گفتـه شـده در      باشد. های جایگزین میشاخص

های اجتماعی در اشاعه اطالعات و بـا عنایـت   خصوص اهمیت رسانه

و  انبه اهمیت سواد سالمت برای کلیه افراد جامعه اعـم از متخصصـ  

دسترسی دارند، در ایـن مقالـه    که به نشریات علمی انغیر متخصص

-های اجتماعی میسواد سالمت در رسانه های حوزهبه بررسی مقاله

هـای  پردازیم و ارتباط میان استنادهای دریافتی و حضـور در شـبکه  

دهـیم.  اجتماعی با تاکید بر مقاالت ایرانی را مورد بررسـی قـرار مـی   

ـ   1970ادبیات مربوط به سواد سالمت در سـال   اب شـده  مـیالدی ب

گیـر  های متعددی که گریبـان است و امروزه با توجه به وفور بیماری

هـا درگیـر   ای بـا آن غالا افراد جامعه شده است و هر فردی به گونه

[. 28است، به بح  مهم و اجتنـاب ناپـذیری  تبـدیل شـده اسـت ]     

های شناختی و اجتماعی که انگیـزه و  سواد سالمت به عنوان مهارت

را در بــه دســت آوردن، درک و اســتفاده از اطالعــات توانــایی افــراد 

کند، تعریز شـده  می و حفظ سالمتی، تعیین ءبهداشتی در راه ارتقا

است کـه در جهـت توانمندسـازی افـراد بـه منظـور فـراهم آوری و        

دسترسی به اطالعات سالمت و ظرفیت آنان در استفاده موثر از آن، 

های اجتماعی در ی شبکهپذیربا افزایش دسترس. [29اهمیت دارد ]

های مطرح شده آنان برای میان عموم افراد جامعه و باالخص قابلیت

هـای اجتمـاعی   محققان در جهت اشاعه برونـدادهای علمـی، رسـانه   

بین افراد جامعه خواهنـد  نقش مهمی در باال بردن سواد سالمت در 

داشت. در گذشته تصور بر این بـود کـه رسـانه ملـی کـه بیشـترین       

ا را در بین افراد جامعه دارد، تنها منب  کسا اطالع افـراد و  مخاط

های باال بردن سط  سواد سالمت افراد است و به همین دلیل برنامه

-متعددی به همین منظور تنظیم شد. اما امروزه با گسترش فناوری

های نوین اطالعاتی، رقبای جدی در افـزایش سـواد سـالمت افـراد،     

اند  که بسیاری نیز مورد اسـتقبال افـراد   دهبرای رسانه ملی ظهور کر

 [.  30اند ]قرار گرفته

سـنجی و بـا اسـتفاده از روش آلتمتریـك     این پژوهش با رویکرد علم

سـواد  "انجام گرفت. جامعـه ایـن پـژوهش را کلیـه مقـاالت حـوزه       

سـاینس تشـکیل   آونمایه شده در پایگاه وب 2015در سال  "سالمت

. تعـداد  (wc=”health literacy” and py=2015)دهنـد  مـی 

گـر  جـا کـه شناسـه   مقاله بود، از آن 649اولیه مقاالت بازیابی شده، 

های مؤسسه دیجیتالی اشیا در مطالعات آلتمتریك و استفاده از داده

گـر را نداشـتند   آلتمتریك مورد نیاز است، مدارکی که ایـن شناسـه  

 رد تقلیل یافت.  رکو 615حذف شده و جامعه پژوهش به 

( Bookmarklet)بوکمارکلت  ها با استفاده از ابزارجم  آوری داده

موجود بوده و قابل  Altmetric.comسایت در که به طور رایگان  

شد. بدین شکل که تمام مـدارک بازیـابی شـده     ، انجاماستاستفاده 

هـا  به صورت دستی مورد جستجو قرار گرفت و نمـره آلتمتریـك آن  

های مرتبط با هر ی شد و در صورت وجود نمره آلتمتریك، دادهبازیاب

-های اجتماعی نیز استخراج شد. به منظور انجام آزمونیك از رسانه

و آزمـون   SPSSافـزار آمـاری علـوم اجتمـاعی     های آمـاری از نـرم  

 همبستگی اسپیرمن استفاده شد. 

نشـان داد   Altmetric.comبررسی مقاالت بازیابی شده در سایت 

آوساینس که دارای مقاله بازیابی شده از پایگاه وب 615که از میان  

مقالـه در هـیک کـدام از     119گر دیجیتالی اشیا بودند، تعداد شناسه

های اجتماعی مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه بودنـد و در نتیجـه      رسانه

ت بیشترین استفاده از مقـاال  .آلتمتریکی نیز کسا نکرده بودند نمره

و تـوییتر بـوده     مندلی های اجتماعی ازمورد بررسی از طری  رسانه

-های اول و دوم را داشتهرتبهمقاله  487، 492است که به ترتیا با 

هـای بعـدی   و وبالگ در رتبـه  ، نیوز اوت لت اند و سپس فیس بوک

هـای اجتمـاعی را در   میـزان اسـتفاده از رسـانه    1قرار دارند. نمودار 

تعـداد خواننـدگان    دهـد. وزه سـواد سـالمت نشـان مـی    های حمقاله

، کـه  نفر بودنـد  13145مندلی، حوزه سواد سالمت از طری  مقاالت 

کشور  61به غیر از افرادی که ملیت آنها نامشخص بود سایر افراد از 

(، 215بودند که در بـین ایـن کشـورها بیشـترین افـراد از آمریکـا )      

بودنــد. اطالعــات مربــوط بــه  ( نفــر68( و اســپانیا )125انگلســتان )

ــه  ــت حرف ــراد     موقعی ــترین اف ــه بیش ــان داد ک ــدگان نش ای خوانن

(، دانشـجویان مقطـ    2767دانشجویان مقطـ  کارشناسـی ارشـد  )   

انـد. اغلـا خواننـدگان    ( بـوده 1715( و پژوهشـگران ) 2485دکترا )

(، علوم 4505های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی )مندلی، در رشته

( فعــال 1545ای )(، پرســتاری و بهداشــت حرفــه1804اجتمــاعی )

مقـاالت حـوزه سـواد سـالمت را از طریـ       نفر  3548تعداد  اند.بوده

هـا  اند که به غیر از افـرادی کـه ملیـت آن   توییتر به اشتراک گذاشته

-در میان آن کشور مختلز بودند که 78از مشخص نبود، سایر افراد 

(در 176( و اسـترالیا ) 387)(، انگلستان 1042ها کشورهای آمریکا )

صدر این اشـتراک گـذاری قـرار دارنـد. تجزیـه و تحلیـل جمعیـت        
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شناختی استفاده کنندگان توییتر  بر اسـاس  دسـته بنـدی سـایت     

Altmetric.com دهـد کـه بیشـترین تعـداد اسـتفاده     نشان می-

اند و  پزشـکان و متخصصـان   کنندگان از اعضای عمومی جامعه بوده

، تقسـیم بنـدی    2مرتبه دوم قرار دارنـد. نمـودار    حوزه بهداشت در

اسپیرمن  همبستگی آزمون نتایج دهد.جمعیت شناختی را نشان می

دار میان تعداد استنادهای دریافتی معنی ارتباط که بود آن از حاکی

 تعداد(، >01/0pو  =r 437/0)آو ساینس و نمره آلتمتریك در وب

 تعـداد (، >01/0pو  =r 353/0)تـوییتر   در مقـاالت  انتشـار  دفعات

 پست تعداد(، >01/0pو  =r 472/0) مندلی در مقاالت خوانندگان

وبـالگ    در پسـت  تعـداد  (،>01/0pو  =r 254/0)در فـیس بـوک   

(209/0 r=  01/0وp<،) 208/0) گوگل پـالس  در  پست تعداد r= 

Wikipediaویکی پـدیا   در ارجاع تعداد(، >01/0pو 
 (031/0 r= 

 گــذاری مقــاالت در ســایت یوالیــك    عــداد نشــان (، ت>01/0pو 

(026/0 r=  05/0وp<تعداد بح  در بروندادهای خبری ،) (316/0 

r=  01/0وp< .رسانه سایر آلتمتریکس هایبین شاخص رابطه( بود

 peer review ترازخـوانی هـای هـم  اجتماعی )ردیتر، سـایت  های

site
ــت   ــت و پل ــرچ هایالی ــرم ریس  research highlight ف

platform) سط  درآوساینس وب دریافتی مقاالت در استنادات و  

 

 نداشت. قرار دارمعنی

از بین مقـاالت بررسـی    :وضعیت مقاالت ایرانی حوزه سواد سالمت 

مقاله توسط نویسندگان ایرانی حوزه سواد سالمت به رشته  9شده،  

مـورد آن دارای شناسـه دیجیتـالی اشـیا      6تحریر درآمده است کـه  

ودند که پس از جستجو در سایت آلتمتریك مشخص شد که  ایـن  ب

های اجتماعی مندلی و توییتر مورد استفاده مقاله بیشتر در رسانه 6

پست  64خواننده در مندلی و  134اند و به ترتیا دارای قرار گرفته

هـا مشـاهده   اند، اما هیک فرد ایرانی در بـین کـاربران آن  توییتر بوده

کشور مشخص شده کـه   11وییتر توسط کاربران از های تنشد. پست

انـد.  ( بـوده 16( و انگلسـتان ) 20ها، متعل  بـه آمریکـا )  بیشترین آن

انـد  خوانندگان مندلی به صورت پراکنده از نقاط مختلز جهان بـوده 

کشور تنها یـك خواننـده داشـته و کشـور سـایر       8که در این میان 

بار  4بار در فیس بوک و  5کاربران مشخص نبوده است. این مقاالت 

بیشـترین نمـره آلتمتریـك      انـد. در اخبار به اشتراک گذاشته شـده 

کـه در مقایسـه بـا نمـره      اسـت  43کسا شده توسط ایـن مقـاالت   

 1جـدول باشـد.   مـی  24آلتمریك مقاالت بررسی شده، دارای رتبـه  

را نشـان   مقاالت ایرانی دارای نمره آلتمتریك در حوزه سواد سالمت

 د.دهمی

 
 مقاالت ایرانی دارای نمره آلتمتریک در حوزه سواد سالمت :1جدول 

 

 
 حوزه سواد سالمت یکهای اجتماعی در به اشتراک گذاری مقاالت دارای نمره آلتمترسهم رسانه :1نمودار

 

دفعات  

 استناد

صفحه فیس  مندلی توییتر نمره

 بوک

بروندادهای 

 خبری

Understanding Latino Parents' Child Mental Health Literacy: Todos a bordo/All Aboard 1 4 5  22   

Iranian Health Literacy Questionnaire (IHLQ): An Instrument for Measuring Health 

Literacy in Iran 1 1 1 15   
Concurrent validation of two key health literacy instruments in a South Eastern European 

population 3 1 1 13   

Patient information materials in general practices and promotion of health literacy: an 

observational study of their effectiveness 2 43 16 21 1 4 

Health literacy: Why it matters to South Asian men with diabetes 2 4 6 20   

Design and Multi-Country Validation of Text Messages for an mHealth Intervention for 

Primary Prevention of Progression to Hypertension in Latin America 4 24 36 48 5  
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 و منصوره شیرازی                                                                                                                                         ...      مطالعه آلتمتریك

 
 

 . تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی استفاده کنندگان توییتر مقاالت حوزه سواد سالمت2نمودار

 

 گيري حث و نتيجهب

هـای اجتمـاعی، خواننـدگان    با ظهور وب و ایجاد و گسـترش شـبکه  

تمایل دارند تا با حداقل کوشش به مدارک مورد نیاز خود دسترسـی  

تـرین راه بـرای دسترسـی بـه     دهند سادهپیدا کنند، آنان ترجی  می

مدرک مورد نیاز خود را انتخـاب نماینـد و براسـاس اصـل کمتـرین      

تالش دارد با صرف حداقل زمان و تـالش، بـه نتیجـه     کوشش، کاربر

-رسانه های اجتماعی یکی از بهترین گزینه مطلوب خود دست یابد.

با تأثیرگذاری در  وب اجتماعی هستند.ها برای رسیدن به این هدف 

ارتباطات افراد جوام  مختلز باع  ایجاد ارتباطات جدی پژوهشـی  

ری ارتباطـات جدیـد   بین محققان شـده اسـت و سـنجش تأثیرگـذا    

های سـنتی اسـتنادی امکـان پـذیر نیسـت      وسیله سنجهپژوهشی به

در پژوهش حاضر میزان وجود مقاالت حوزه سواد سـالمت در   [.31]

ــا اســتفاده از اطالعــات مؤسســه   رســانه ــز ب هــای اجتمــاعی مختل

منـدلی و   آلتمتریك مورد بررسی قرار گرفـت. نتـایج نشـان داد کـه    

های مـورد اسـتفاده پژوهشـگران ایـن حـوزه      ترین رسانهمهم توییتر

، ایـن نتیجـه مویـد نتـایج     هسـتند جهت اشاعه برونـدادهای علمـی   

ها، منـدلی را بـه   . بسیاری از پژوهش[32] استهای پیشین پژوهش

های سط  مقالـه و  ترین ابزارهای ارایه کننده دادهعنوان یکی از مهم

در مقایسـه بـا    این ابـزار ، چرا که [16اند ]آلتمتریکس معرفی نموده

اطالعات کاربران همانند نام کشور، رشته  های اجتماعی، سایر رسانه

[ و باعـ   8کنـد ] نیـز ارایـه مـی   ها را تحصیلی و موقعیت شغلی آن

هــا بــا دیگــر کــاربران گــذاری پــژوهشایجــاد همکــاری و اشــتراک

اسـت کـه    حاضر نیز حـاکی از آن  شود. نتایج پژوهشدانشگاهی می

نتایج ذخیره شده بودند.  درصد مقاالت توسط کاربران در مندلی 99

دار میان که رابطه معنی بودحاکی از آن  اسپیرمن آزمون همبستگی

ــاینس   ــاه وب آو س ــافتی در پایگ ــتنادات دری ــاخص اس ــای و ش ه

های اجتمـاعی وجـود داردب بـه طـوری کـه      آلتمتریکس اغلا رسانه

تعداد استناد به آن مقاالت شده بود. این  وجود مقاالت باع  افزایش

[، 15[، ]18[، ]24[، ]26]،[ 16] پیشـین   ها با نتایج مطالعـات یافته

هـای اجتمـاعی در   [ همخوانی داشت. آنان بیان کردند که رسانه14]

افزایش میزان اسـتناد بـه مقـاالت تـأثیر مثبتـی دارنـد. همچنـین،        

 سـنجه ذخیـره در   همبستگی مشاهده شده بین شاخص استناد بـا 

[ کـه  33های جایگزین، بیشتر بود ]در مقایسه با دیگر سنجه مندلی

و شـمار   این رسانه اجتماعی در این امر پوشش موضوعی، محبوبیت

نتایج مطالعه حاضر حاکی از حضـور   تأثیر نیست.زیاد کاربران آن بی

هـای  فعال کاربران کشورهای آمریکا، انگلسـتان و اسـپانیا در رسـانه   

مقالـه توسـط    9باشد. در میان مقاالت مـورد بررسـی،   جتماعی میا

 6هـا  نویسندگان ایرانی به رشته تحریر درآمـده بـود کـه از بـین آن    

مورد موف  به کسا نمره آلتمتریـك شـده بودنـد، حضـور کمرنـگ      

ای هـای اجتمـاعی نیـز نکتـه    پژوهشگران و کاربران ایرانی در رسـانه 

بـار در   دودب چرا کـه نـام ایـران تنهـا     است که باید مد نظر قرار گیر

وجود دارد. با توجه بـه اهمیـت سـواد سـالمت      مندلی میان کاربران

برای کلیه افراد جامعه و اینکه سازمان بهداشت جهانی سواد سالمت 

را به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای سالمت معرفی کرده اسـت  

ل در این حوزه بیش از رود تعداد کاربران ایرانی فعا[، انتظار می34]

جا که بیشتر مقاالت توسـط ناشـران   از آن پیشنهادها:این رقم باشد. 

[ ضروری است که ناشران درباره ایـن  26 ، 35شود ]رسانی میاطالع

بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتفاده       مهم، اقدامات الزم را به عمل آورنـد. 

گـذاران و  های اجتماعی ضـروری اسـت کـه سیاسـت    علمی از شبکه

های علمـی  امر نسبت به بح  پاالیش و فیلترینگ فعالیت نمسئوال

های اجتماعی تجدیدنظر نماینـد.از طرفـی دیگـر، ضـروری     در شبکه

هـای آلتمتریـك و حضـور پژوهشـگران و اعضـای      است که شـاخص 

هـای اجتمـاعی   ها و مراکز پژوهشـی در شـبکه  هیئت علمی دانشگاه

هـا در نظـر گرفتـه شـود تـا      علمی به عنوان معیاری برای ارتقای آن

هـا  پـذیری و تأثیرگـذاری آثـار علمـی آن    بدین شکل میـزان رویـت  

هـای اجتمـاعی   رسـانی در مـورد شـبکه   افزایش یابد. بنابراین آگاهی
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های استفاده و حضـور از آنـان بـه    علمی و نحوه حضور فعال و مزیت

کلیه اقشار جامعه باالخص پژوهشـگران بـه عنـوان بخشـی از سـواد      

 ای الزم و ضروری است. هرسان

 سهم نويسندگان

منصوره صـراطی شـیرازی: گـردآوری، تجزیـه و تحلیـل داده هـا و       

 نگارش مقاله

 تاجی: گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش مقالهمرضیه گل

 تشكر و قدرداني

نگارندگان این مقاله بر خود الزم مـی داننـد از تمـامی پژوهشـگران     

از مطالعـات ایشـان در انجـام ایـن پـژوهش       حوزه آلتمتـریکس کـه  

 نمایند.استفاده شده است، تشکر و قدردانی 
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Objective (s): Due to the capabilities of alternative metrics and their speed in evaluating scientific outputs, and the importance 

of social media in establishment of scholarly communication and findings’ dissemination, the aim of this study was to 

investigate the use of social media by health literacy researchers, and to identify top articles based on altmetric score and the 

association between altmetrics and citation indicators.  

Methods: The current descriptive research was conducted through scientometrics method and using altmetrics data. The study 

population consisted of health literacy articles that were published in year 2015, had digital object identifier (DOI), and were 

indexed in Web of Science. The initial number of retrieved articles was 649 papers. Since the digital object identifiers was 

required in altometric studies and the use of data from the Altmetric Institute, the documents that did not have the identifier 

were removed and thus the research population was reduced to 615 record. To collect alternative indicators, each individual 

article was matched by altmetric.com manually. Spearman correlation was used for analyzing the data.  

Results: Mendeley and Twitter were the most used social media by health literacy scholars for sharing scientific outputs, 

ranked first and second by number of 492 and 487 articles respectively. The results revealed statistically significant 

relationship between most alternative metrics and the number of citations in Web of Science. From the reviewed articles, 

Iranian researchers wrote 9 articles on health literacy. Of these, 6 had a digital object identifiers. After searching on the 

altmetric site, it became clear that these six articles have been used in Mendeley's social media and Twitter compared to more 

than other social media and had 134 readers in Mendeley and 64 tweets in Twitter respectively. 

Conclusion: Social media can have a positive impact on the citation rate of articles. Therefore, health literacy researchers can 

make use of social media in order to better inform peers on the Internet and increase the citation to their scientific productions. 

For this purpose, they could share their work in various social media.  
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