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Abstract 

Objective: This research investigates the citation, usage, reach and readership of scholarly 

books published by Springer Nature in four areas of Pure Sciences, Engineering, Medical 

Sciences, and Social Sciences within three years after publication. 

Methodology: The current study is a descriptive – correlational research which is conducted 

using citation, altmetrics and usage-based indicators. The sample of study is comprised of 1184 

electronic books from Springer published in 2013. The data was collected from Bookmetrix, 

Springer’s platform for monitoring the performance of books, which shows the number of 

citations in Crossref, the number of downloads in SpringerLink, the number of mentions in 

social media tools and the number of bookmarks in Mendeley. Data analysis was conducted 

using SPSS. 

Findings: Results of the study revealed that Springer books in pure sciences were more 

frequently cited than the other three subject areas. Like citation data, download statistics varied 

between scientific areas and the highest download count belonged to engineering books. Results 

showed that books in medicine received more social media attentions compared with those in 

social sciences, pure sciences and engineering. Regarding Mendeley bookmarks, the 

engineering books demonstrated the highest number of bookmarks among four studied research 

areas. All the studied books have been downloaded at-least once, while the proportion of 

bookmarked, cited and mentioned books was 90.2%, 67.9% and 19.5%, respectively. The 
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highest number of downloads in all four subject areas was occurred 6 to 18 months after 

publication time. The results of running a series of correlation tests revealed statistically 

significant and positive associations among the number of citations, downloads, mentions and 

bookmarks in all four disciplines. Findings revealed that books with more download statistics 

also accumulated higher citation counts. The relationship between citations and downloads 

could be bilateral. On the one hand, early download may lead to more citations. On the other 

hand, documents may gain more attention and be downloaded because they acquire more 

visibility when they are cited. 

Conclusion: The results of the current study provide evidence that usage-based and social 

media-based metrics could act as the complement of traditional citation-based measures for 

assessing the impact of books and book chapters in a multidimensional way. This study also 

provides insights into different types of impact that scholarly books have and how they are 

being cited, downloaded and discussed in book-oriented and article-oriented disciplines. 

Librarians’ and researchers’ familiarity with alternative metrics are mandatory. 

 

Keywords: Electronic Books, Springer, Bookmetrix, Citation, Download, Bookmarking, 

Altmetrics, Usage-based factors. 

 

Article type: Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------- 
Central Library of Astan Quds Razavi 

Library and Information Sciences, 2020, Vol. 23, No. 3, pp. 119-144. 

Received: 31/01/2018 - Accepted: 24/02/2018 

 



 020                                                                                                         9شماره  ،29دوره ، 0911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 
 

های الکترونیکی علمی: مطالعه موردی گذاری کتاباستناد، دانلود، اشاره و نشانه

 های اشپرینگر با استفاده از پلتفرم بوکمتریکسکتاب

 زهره مقیسه

 رایانامه: ایران.، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، کارشناس دفتر علم سنجیو  گذاری علم و فناوری نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری سیاست* 

z.moghise.6644@gmail.com  
 

 مهسا مرادیان

  mahsa.moradyan@gmail.comکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران. رایانامه:
 

 منشمحمدامین عرفان

 رایانامه: .گذاری، کمیسیون آموزش عالی شرق کانادا، نیوبرانزویک، کانادا تحلیلگر پژوهش و سیاستشناسی،  استادیار علم اطالعات و دانش
amin.erfanmanesh@gmail.com 

 

 چکیده
حوزه  های الکترونیکی منتشر شده از سوی اشپرینگر در چهارگذاری کتابپژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان استناد، دانلود، اشاره و نشانه هدف:

 ها انجام گرفته است. موضوعی علوم پایه، مهندسی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی در یک بازه زمانی سه ساله پس از انتشار کتاب

های استنادی، دگرسنجی و کاربرد انجام شده است. همبستگی است که با استفاده از شاخص -ن پژوهش نوعی مطالعه توصیفی ای روش پژوهش:

سسه ؤتوسط م 3182کتاب الکترونیکی در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، علوم اجتماعی، مهندسی و پزشکی که در سال  8811نمونه پژوهش شامل 
های الکترونیکی، های پژوهش از طریق بوکمتریکس، پلتفرم اختصاصی اشپرینگر جهت نمایش عملکرد کتاباند. دادهشده انتشاراتی اشپرینگر منتشر

 اس انجام شد.  اس پی ها با استفاده از نرم افزار استجزیه و تحلیل داده .گردآوری شد

های اجتماعی به علوم پایه تعلق دارد، بیشترین میزان اشاره در رسانههای نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان استناد به کتاب ها:یافته

های مورد بررسی حداقل یک بار های مهندسی تعلق داشته است. تمامی کتابگذاری به کتابهای علوم پزشکی و بیشترین میزان دانلود و نشانه کتاب
های درصد و سهم کتاب 0/76های استناد شده معادل درصد، سهم کتاب 3/01ل گذاری شده معادهای نشانهاند، در حالی که سهم کتابدانلود شده

های الکترونیکی در هر چهار حوزه بیشترین سهم دانلود کتابدرصد بوده است. همچنین  5/80های اجتماعی تنها معادل اشاره شده در رسانه
دار و مثبت میان  ینتایج آزمون همبستگی نشان دهنده وجود رابطه آماری معنت. ها اتفاق افتاده اسموضوعی، شش ماه تا هجده ماه بعد از انتشار کتاب

 های الکترونیکی در هر چهار حوزه موضوعی مورد مطالعه است.گذاری کتابتعداد استناد، دانلود، اشاره و نشانه

های سنتی استنادی، جهت توانند در کنار شاخصمیهای علمی گذاری کتابهای جایگزین مانند میزان دانلود، اشاره و نشانهشاخص گیری:نتیجه

های جایگزین حائز های الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. از این رو آشنایی کتابداران و جامعه پژوهشی کشور با شاخصمطالعه اثرگذاری کتاب
 اهمیت است.

 

 های مبتنی بر کاربرد.کتاب الکترونیکی، اشپرینگر، بوکمتریکس، استناد، دانلود، نشانه گذاری، دگرسنجی، شاخص :هاکلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
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 قدمهم

ها و موضوعات داغ در جامعه های علمی به یکی از چالشهای اخیر بررسی میزان اثرگذاری کتابدر طی سال

هایی هستند که در شاخص مهمترینترین و های استنادی یکی از رایجسنجی تبدیل شده است. شاخصعلم

سسات، کشورها و ؤسنجی و به منظور ارزیابی عملکرد افراد، متوسط متخصصان علمطول سالیان متمادی 

گیرند. از دیدگاه جامعه علمی، اثری که بیشتر از سوی سایر پژوهشگران مورد مدارک مورد استفاده قرار می

های اکثر نمایهکید أ(. با این وجود، ت1،7112گیرد، از اثرگذاری باالتری برخوردار است )موئداستناد قرار می

 4)تامسون رویترز 3انلیتیکس های کلریویتهای مجالت بوده و نمایه استنادی کتاببر روی مقاله 7استنادی

های چند ناشر خاص و دارای پوشش موضوعی اندک و محدود به کتاب 5های پایگاه اسکوپوسسابق( و کتاب

سالیناس، تورسها کافی نیستند )اثرگذاری کتابانگلیسی زبان بوده و به همین جهت برای ارزیابی میزان 

های علمی که توسط نویسندگان مورد استفاده و استناد کتاب . از طرفی به غیر از(7112 ،6گارسیا و گورآیز

ها شوند که در این گونه کتابهایی با اهداف آموزشی، فرهنگی و سرگرمی منتشر میگیرند، کتابقرار می

 .(7115، 2کنند )کوشا و تلوالاستناد پایینی از سوی پژوهشگران دریافت می معموالً

های استنادی، ها به صورت الکترونیکی و به منظور رفع نواقص شاخصها و کتاببا ظهور وب و انتشار مجله  

8های جایگزینها به نام سنجهنوع جدیدی از شاخص
گیرد. یتوسط پژوهشگران معرفی و مورد استفاده قرار م 

9های مبتنی بر کاربردهای اطالعاتی شاخصبسیاری از ناشران و پایگاه
نظیر تعداد  انواع منابع دیجیتال 

های ها اگرچه اهداف و انگیزهنمایند. این شاخصرا ارائه می 17سازی و ذخیره 11)بارگیری( ، دانلود11مشاهده

کننده و  مقاالت پرکاربرد، افراد و کشورهای استفادهکنند، اما اطالعاتی درباره استفاده منابع را مشخص نمی

دهنده توانایی جذب مخاطب یک های مبتنی بر کاربرد نشاندهند. شاخصزمان استفاده در اختیار قرار می

 توانند یک نویسنده و یا مجله را برکه خوانندگان نیز می مقاله، مجله و یا کتاب الکترونیکی است. ضمن این

، 14گاه و بومان؛ هولمبرگ، دیده7111، 13یینگلینگ و میها ارزیابی نمایند )ژیولی، هانگصاساس این شاخ

 
1. Moed 

2. Citation Index 

3  . Clarivate Analytics 

4. Thomson Reuters 

5. Scopus 

6. Torres.Salinas, Garcia & Gorraiz 

7. Kousha & Thelwall 

8  . Alternative Metrics 

9  . Usage based Metrics 

10  . Number of Views 

11  . Number of Downloads 

12  . Number of Saves 

13. Xue.li, Hong.ling & Mei.ying 

14. Holmberg, Didegah & Bowman 
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تر از ها سریع(. این شاخص7112، 7؛ دوان و ژیونگ7115، 1؛ گلنزل و گورآیز7115؛ کوشا و تلوال، 7115

در حالی که برای  شود،یک اثر چندماه پس از انتشار بارها دانلود می ؛کنندمی  های استنادی عملشاخص

دریافت استناد ممکن است نیازمند گذشت چند سال باشد. حتی ممکن است نسخه پیش از انتشار یک اثر 

های استنادی محدود به نویسندگانی است که در بارها از سوی جامعه علمی دانلود و استناد شود. شاخص

مبتنی بر کاربرد، طیف وسیعی از افراد اعم از  هایاند، اما شاخصهای خود به سایر افراد استناد نمودهمقاله

-اند را در برمینویسنده، پژوهشگر، دانشجو، متخصص و خواننده عمومی که اثری را مشاهده و یا دانلود نموده

گیرند، در حالی که انواع منابع اعم از کتاب، مقاله های مجله بیشتر مورد استناد قرار می مقاله گیرد. معموالً

 (.7115شوند )کوشا و تلوال، سرمقاله، اخبار و غیره بارها مشاهده و دانلود میکنفرانس، 

امکان دستکاری در . شودهای مبتنی بر کاربرد گرفته میهمواره از سوی جامعه علمی ایراداتی نیز به شاخص  

مقاالت خود را دانلود های استنادی است، زیرا افراد ممکن است بارها دفعات دانلود و مشاهده بیشتر از شاخص

(. ارائه اطالعات مربوط به مشاهده، 7115کرده و یا دیگران را ترغیب به دانلود مقاالت خود نمایند )هولمبرگ، 

ناشران و یا ابزار مدیریت مراجع مسائل مرتبط با محرمانگی و حریم  گاهسازی یک اثر در وبدانلود و ذخیره

سازی (. استانداردهای یکسانی برای ذخیره7116، 3هد )موئد و هَلِویدخصوصی کاربران را تحت شعاع قرار می

های مبتنی بر کاربرد وجود ندارد؛ یک منبع الکترونیکی ممکن است توسط های مورد نیاز برای شاخصداده

م دهنده تماتواند نشانیک نفر دانلود و با سایر افراد به اشتراک گذاشته شود در نتیجه آمار ارائه شده نمی

ها نیازمند جا که برخی منابع الکترونیکی رایگان نیستند و دسترسی به آنخوانندگان مقاله باشد. از آن

های ارائه شده محدود به مخاطبان خاصی است و های اطالعاتی و ناشران است، شاخصدسترسی به پایگاه

به این معنا نیست که آن  اثر لزوماً که دانلود متن کامل یکتوان آن را به کل جامعه تعمیم داد. ضمن ایننمی

         ؛ بولن، رودریگز و 7115و دیگران،  4اثر به طور کامل خواننده شده و مورد استفاده قرار گیرد )گارسیا

  (.7116؛ موئد و هَلِوی، 5،7112سامپلدِ وَن 

های پژوهشی و برونداد ها پژوهشها، نظرات، نتایج ایده ،بسیاری از پژوهشگران 6های اجتماعیبا ظهور رسانه  

 و 9هاویکی ،8هاو میکروبالگ هاوبالگ ،2مراجع مدیریت ابزارهای پیوسته، اجتماعی هایخود را از طریق شبکه

 
1. Glanzel & Gorraiz 

2. Duan & Xiong 

3. Halevi 
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7. Reference Management Tools 

8. Blogs & Microblogs 

9. Wikis 
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  اجتماعی، هایرسانه از پژوهشگران استفاده با گذارند. همزماناجتماعی به اشتراک می ابزارهای سایر

است.  آمده وجود به اجتماعی هایرسانه در پژوهشی هایفعالیت اثرگذاری بررسی های جدیدی برایشاخص

های اجتماعی های مبتنی بر رسانهتوان استفاده از شاخصرا می 7یا دگرسنجی 1های وب اجتماعیشاخص

بر      جهت بررسی اثرگذاری تولیدات علمی تعریف نمود. در مطالعات دگرسنجی، عملکرد هر مدرک علمی

 6اشتراک یا 5، کلیک4، ذخیره، الیک3گذاری های اجتماعی مشاهده، نشانهاساس تعداد دفعاتی که در رسانه

  سنجیده 8کنندو یا تعداد افرادی که آن مدرک را پیگیری می که دریافت کرده 2شده، تعداد و کیفیت نظراتی

خود  ها پژوهشهای (. پژوهشگران به سرعت نتایج و یافته1395؛ عرفان منش، 7111و دیگران، 9)پریم شودمی

گذارند، در حالی که مدت زمان و غیره به اشتراک می11، توییتر11های اجتماعی نظیر فیسبوکرا در انواع رسانه

های استنادی ن دیگر شاخصای منتشر و استناد دریافت نماید. به بیایک مقاله در مجله زیادی الزم است تا

توانند های دگرسنجی از وابستگی کمتری به زمان برخوردارند و میوابستگی زیادی به زمان دارند، اما شاخص

بر مقاله  های استنادی عموماًتولیدات علمی مورد استفاده قرار بگیرند. پایگاه 17جهت بررسی اثرگذاری آنی

حالی که امکان بررسی اثرگذاری انواع منابع اطالعاتی )نوشته  کنند درکید میأت ها و کتابمجالت، کنفرانس

...( در مطالعات دگرسنجی وجود دارد. انجام مطالعات تحلیل استنادی نیازمند  وبالگ، اخبار، اسالید، فیلم و

ای هو اسکوپوس بوده در حالی که داده انلیتیکس های استنادی اشتراکی نظیر کلریویتدسترسی به پایگاه

دگرسنجی به سرعت و در برخی موارد به صورت رایگان در دسترس است. طیف وسیعی از مخاطبان 

های های اجتماعی حضور دارند و در جریان آخرین نتایج و یافته)پژوهشگر و غیر پژوهشگر( در رسانه

منش، ؛ عرفان7115؛ هولمبرگ، 7114، 14؛ زاهدی، کاستاس و وتر13،7114گیرند )هامارفلتقرار می ها پژوهش

 (.1395منش، 

دانند، اما های دگرسنجی میای از شاخصکاربرد را زیرمجموعه های مبتنی بربسیاری از افراد شاخص

های بسیار دور از های دگرسنجی است و از سالتر از شاخصهای مبتنی بر کاربرد بسیار طوالنیسابقه شاخص

 
1. Social Media Metrics 

2. Altmetrics (Alternative Metrics) 

3. Number of Bookmarks 

4. Number of Likes 
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10. Facebook 
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12. Real.time Impact 

13. Hammarfelt 

14 .Zahedi, Costas & Wouters 
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ای( تعداد مجالت استفاده شده، دفعات امانت بین کتابخانههای به امانت رفته، سوی کتابداران )تعداد کتاب

های اجتماعی را های دگرسنجی هرگونه اشاره به یک اثر در رسانهگرفته است. شاخصمورد استفاده قرار می

های مبتنی بر کاربرد متکی به اطالعات ناشران منابع الکترونیکی دهند، در حالی که شاخصمدنظر قرار می

های اجتماعی نیز اطالعات تعداد دانلود و نمایش یک اثر را با استفاده از چه برخی از رسانههستند. اگر

تر تر و دقیقشود کاملهایی که توسط ناشران ارائه میدهند، اما شاخصابزارهای خاص در اختیار قرار می

به عنوان  دگرسنجی عموماًهای مبتنی بر کاربرد و که شاخص (. با وجود این7115هستند )گلنزل و گورآیز، 

های الکترونیکی مورد استفاده شوند، اما در پژوهش حاضر در مورد کتابمعرفی می 1های سطح مقالهشاخص

  اند.قرار گرفته

سنجی و دگرسنجی در داخل کشور پژوهشی های الکترونیک با رویکرد علمدر ارتباط با بررسی کتاب

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور به طور خالصه مورد اشاره  شناسایی نشد، به همین جهت تعدادی از

های حوزه های دگرسنجی مقاالت و کتابشاخص (7114هامارفلت )ها، گیرد. در یکی از این پژوهشقرار می

ها اغلب در ها حاکی از این بود که مقالهعلوم اجتماعی کشور سوئد را مورد مطالعه قرار داده است. یافته

گذاری  شدند و میزان به اشتراکها بیشتر در توییتر به اشتراک گذاشته میدرصد( ذخیره و کتاب 61) 7یمندل

( 7114) 3گورآیز،گامپنبرگر و شلگل .درصد( و سایر ابزار مدیریت مراجع بسیار اندک بود 2ها در مندلی )کتاب

حوزه موضوعی را مطالعه نمودند. نتایج ها در چهار در پژوهش خود رفتار استناددهی و میزان دانلود کتاب

نشان داد که بیشترین میانگین استنادی متعلق به رشته آنکولوژی و کمترین میانگین استنادی متعلق به 

رشته هنر و علوم اجتماعی بود. رشته اقتصاد دارای بیشترین میانگین دانلود و هنر و علوم اجتماعی، آنکولوژی 

های درصد از منابع منتشر شده در طی سال 91ی بعدی قرار داشتند. در حدود هاو علوم کامپیوتر در رتبه

درصد منابع استناد دریافت کرده بودند. همچنین بیشترین  61تا  47و دانلود  7111در سال  7111تا  7117

  میزان دانلود )هر چهار حوزه( در دو سال پس از انتشار اتفاق افتاده بود.

های رشته تاریخ را ( رابطه میان تعداد خوانندگان و استنادهای دریافتی کتاب7115) دیگرانو  4زوکاال

ها حاکی از این بود که همبستگی بسیار ضعیفی بین تعداد خوانندگان و مورد بررسی قرار دادند. یافته

 . ها وجود داشتاستنادهای دریافتی و همبستگی بسیار قوی بین تعداد خوانندگان و نقد و بررسی کتاب
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کتاب الکترونیکی و تعداد  451( در پژوهشی رابطه آماری میان نقد و بررسی 7115کوشا و تلوال )

و  1هایی که در چویسهای پژوهش نشان داد کتابها را مورد مطالعه قرار دادند. یافتهاستنادهای دریافتی آن

 اند. یافت کردهنیز در 3در گوگل بوکساند، تعداد استناد بیشتری  مرور و نقد شده 7آمازون

های منتشر شده توسط دانشگاه گراندا در ( در پژوهشی کتاب7112سالیناس، گارسیا و گورآیز )تورس

های اجتماعی، های کاربرد، اشاره و حضور در رسانهاساس شاخص را بر 7111-7116های طی سال

( مورد بررسی قرار 4های پالمیکسدادهسنجه و  18سازی در ابزار مدیرت مراجع و استناد )با استفاده از  ذخیره

را  هاسنجه های مورد بررسی حداقل یکی ازدرصد از کتاب 41ها نشان داد که تنها حدود دادند. یافته

درصد دارای بیشترین  71سازی با  های ذخیرهدرصد و شاخص 29های کاربرد با اند. همچنین شاخص داشته

نزدیک به  ها تقریباًهای اجتماعی و استناد این کتابمیزان اشاره در رسانهکه  اند. ضمن اینبوده میزان فراوانی

سازی و همچنین مطالعات بسیاری در خصوص همبستگی میان دانلود، مشاهده، ذخیره. صفر بوده است

؛ بذرافشان، 7113، ؛ شلگل و دیگران7115، استنادهای دریافتی در سطح مقاالت و مجالت )بولن و دیگران

(، نقاط ضعف و قوت 7112، ؛ دوان و ژیونگ7112و دیگران ، 5؛ استوجانوسکی7115دوست و زارع، حق

های (، شاخص7116، 2؛ هاستین7115، 6هولمبرگ، دیدگاه و باومن ؛7113دگرسنجی )تلوال و دیگران 

؛ 1395، منش؛ عرفان1394، علم اطالعات )ستوده، مزارعی و میرزابیگی دگرسنجی در حوزه کتابداری و

؛ 7114، زاهدی، کاستاس و وترهای دگرسنجی و تعداد استناد )( و همچنین بررسی رابطه شاخص1392

  ( صورت گرفته است.7112، ؛ دیدگاه، باومن و هولمبرگ7115، کاستاس، زاهدی و وتر

های اخیر تمایل بسیاری به پژوهشگران طی سالهای پیشین نشان داد که به طور کلی مرور پژوهش

اکثر مطالعات اند، اما های کاربرد و دگرسنجی برای بررسی بروندادهای پژوهشی نشان دادهاستفاده از شاخص

های انجام های علمی بوده و در معدود پژوهشهای منتشر شده در مجلهانجام شده محدود به بررسی مقاله

بوده است. پژوهش حاضر بررسی های مورد استفاده دچار محدودیت ها، جامعه و شاخصشده در مورد کتاب

های موضوعی مختلف، از چه میزان اثرگذاری های الکترونیکی منتشر شده در حوزهنماید که کتابمی

اند. برخوردار بوده و در یک بازه زمانی سه ساله پس از انتشار، چگونه مورد اشاره، کاربرد و استناد قرار گرفته

های الکترونیکی منتشر شده گذاری کتابستناد، دانلود، اشاره و نشانهلذا این پژوهش با هدف مطالعه میزان ا
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های موضوعی علوم پایه، علوم اجتماعی، مهندسی و پزشکی در حوزه 1توسط موسسه انتشاراتی اشپرینگر

 صورت گرفته است. اهداف پژوهش عبارتند از:

 های الکترونیکی منتشر شده توسط کتابگذاری مطالعه تعداد استنادهای دریافتی، دانلود، اشاره و نشانه

 اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، علوم اجتماعی، مهندسی و پزشکی؛

 های الکترونیکی منتشر گذاری کتابهای استنادی، دانلود، اشاره و نشانهمطالعه همبستگی میان شاخص

 عی، مهندسی و پزشکی؛شده توسط اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، علوم اجتما

 دهد:و فرضیه زیر پاسخ می پرسشپژوهش حاضر به 

 های منتشر شده توسط اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی )علوم اجتماعی، مهندسی، علوم وضعیت کتاب

 گذاری چگونه بوده است؟های استناد، دانلود، اشاره و نشانهپایه و پزشکی( از نظر شاخص

 های الکترونیک منتشر گذاری کتابهای استناد، دانلود، اشاره و نشانهمیان شاخصداری  یرابطه آماری معن

 شده توسط اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، علوم اجتماعی، مهندسی و پزشکی وجود دارد.

 

 شناسیروش

دگرسنجی و های استنادی، همبستگی است که با استفاده از شاخص -پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی 

کتاب الکترونیکی تشکیل شده که در چهار حوزه موضوعی  3115کاربرد انجام شده است. جامعه پژوهش از 

توسط  7113کلی علوم پایه )شیمی، فیزیک و ریاضیات(، علوم اجتماعی، مهندسی و پزشکی در سال 

در دسترس هستند. با استفاده از  7اند و به صورت پیوسته از طریق پایگاه اشپرینگرلینکمنتشر شده اشپرینگر

کتاب الکترونیکی به عنوان نمونه  1181گیری تصادفی ساده، تعداد  و روش نمونه 3مورگان -جدول کرجسی

 1های منتشر شده و حجم نمونه در چهار حوزه موضوعی اصلی در جدول پژوهش انتخاب شدند. تعداد کتاب

 قابل مشاهده است.

 2109کی منتشر شده توسط اشپرینگر در سال های الکترونی. کتاب0 جدول
 تعداد نمونه هاتعداد کل کتاب حوزه موضوعی ردیف

 211 011 علوم پایه 8

 306 737 علوم اجتماعی 3

 307 163 مهندسی 2

 311 766 پزشکی 1

 8818 2885 مجموع -
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آن به عنوان یکی از  علت انتخاب اشپرینگر جهت مطالعه در این پژوهش، در وهله اول اهمیت و جایگاه

المللی و همچنین به دلیل ارائه اطالعات مربوط به سسات انتشاراتی در سطح بینؤبزرگترین و معتبرترین م

های الکترونیکی از طریق پلتفرمی اختصاصی با عملکرد استنادی، میزان کاربرد و فعالیت دگرسنجی کتاب

کنندگان خدمات  ارائه مهمترینیکی از  7ه آلتمتریکاست. این پلتفرم با همکاری موسس 1عنوان بوکمتریکس

 های الکترونیکی اشپرینگر طراحی شده است.سطح جهانی و به صورت اختصاصی برای کتاب دگرسنجی در

ها در یک این بوده است که امکان مطالعه کتاب 7113های منتشر شده در سال همچنین دلیل انتخاب کتاب

گذاری ها وجود داشته باشد. بنابراین، میزان استناد، دانلود، اشاره و نشانهانتشار آنبازه زمانی سه ساله بعد از 

 مطالعه شده است. پنجره سه ساله با توجه به این 7116تا انتهای سال  7114های مذکور از ابتدای سال کتاب

با توجه به نشر  اند،های مورد مطالعه در موضوعات مختلف از جمله علوم اجتماعی منتشر شدهکه کتاب

ها در پایگاه رسد. از آنجا که ماه انتشار کتابمناسب و منطقی به نظر می ها زمان نسبتاًالکترونیکی آن

میالدی  7114ها از ابتدای سال اشپرینگرلینک مشخص نشده است، بازه زمانی سه ساله عملکردی آن

( گردآوری 1395)اسفند و فروردین  7112های مارس و اوریل های پژوهش در ماهمحاسبه شده است. داده

ها تا زمان مذکور است. از طریق پلتفرم گذاری کتابهای مربوط به استناد، دانلود، اشاره و نشانهشده و داده

اشپرینگر گاههای الکترونیکی منتشر شده از سوی اشپرینگر در وبهای عملکرد کتاببوکمتریکس، شاخص

مار مربوط به تعداد آتاب به صورت رایگان قابل مشاهده و دسترسی است. لینک و در صفحه مربوط به هر ک

های اجتماعی مختلف از پایگاه موسسه آلتمتریک، تعداد ، میزان حضور در رسانه3رفاستناد از پایگاه کراس

 شود. اشپرینگرلینک گردآوری و ارائه می گاهمدیریت منابع مندلی و تعداد دانلود از وب افزارخواندگان از نرم

های الکترونیکی ابتدا در پایگاه اشپرینگرلینک، نوع مدارک را به کتاب های پژوهشآوری دادهجهت جمع

های منتشر شده در موضوعات ای از کتابمیالدی محدود کرده و سیاهه 7113و زمان انتشار را به سال 

های موضوعی ها در حوزها که پژوهش درصدد مقایسه عملکرد کتابآوریم. از آنجمختلف را به دست می

های منتشر شده در چهار دسته موضوعی علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی و علوم پایه مختلف است، کتاب

)فیزیک، شیمی و ریاضیات( جهت مطالعه در این پژوهش انتخاب شدند. پس از تعیین تعداد نمونه در هر یک 

ها به صورت تصادفی انتخاب شده و وارد صفحه مربوط به مشخصات هر رگانه فوق، کتاباز موضوعات چها

 4های کتاب ، بخشی تحت عنوان شاخص1 (. در قسمت پایین و سمت راست تصویر1ر شویم )تصویکتاب می
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شویم و که با انتخاب آن، به صفحه اختصاصی کتاب در پلتفرم بوکمتریکس هدایت می شودمشاهده می

های اجتماعی در اختیارمان ها در رسانهگذاری کتاباطالعات مربوط به میزان استناد، دانلود، اشاره و نشانه

های پلتفرم بوکمتریکس این است که آمار مربوط به استناد، دانلود، (. از جمله ویژگی7ر گیرد )تصویقرار می

دهد در طول زمان در اختیارمان قرار می گذاری هر کتاب و حتی هر یک از فصول کتاب رااشاره و نشانه

کتاب موجود در نمونه پژوهش به صورت دستی به یک  1181از  های مذکور، برای هر یکداده (.3 )تصویر

افزار مایکروسافت اکسل منتقل شده و میانگین تعداد استناد، دانلود و اشاره به  فایل صفحه گسترده در نرم

افزار  های همبستگی از نرمع کلی محاسبه گردید. جهت انجام آزمونها در هر یک از چهار موضوکتاب

 استفاده شد.  18نسخه  1اس اس پی اس

 

 
 . صفحه اختصاصی هر کتاب در اشپرینگرلینک0تصویر

 
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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 . صفحه اختصاصی هر کتاب در پلتفرم بوکمتریکس2تصویر

 

 
 های مختلف پس از انتشار آنهر کتاب در ماههای مربوط به استناد، دانلود و اشاره به  . ارائه داده9تصویر 

 

 هایافته

های منتشر شده توسط اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی )علوم اجتماعی، وضعیت کتاب :پرسش

گذاری چگونه بوده های استناد، دانلود، اشاره و نشانهمهندسی، علوم پایه و پزشکی( از نظر شاخص

 است؟
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 2/24دهد که الکترونیکی منتشر شده توسط اشپرینگر نشان می هایمطالعه عملکرد استنادی کتاب

   درصد 3/67و  های پزشکیدرصد کتاب 7/63های مهندسی، درصد کتاب 2/21های علوم پایه، درصد کتاب

اند. رف دریافت کردههای پژوهش حداقل یک استناد در کراسهای علوم اجتماعی تا زمان گردآوری دادهکتاب

استناد به ازای هر  28/9استناد دریافتی و  7936های علوم پایه با حوزه 7116تا  7114های در مجموع سال

استناد  79/6استناد و  1867، مهندسی با 59/2استناد دریافتی و میانگین استنادی  7182کتاب، پزشکی با 

چهارم قرار داشتند  در رتبه اول تا 49/5و میانگین استنادی  1637به ازای هر کتاب و علوم اجتماعی با 

 (. 7 )جدول

 2109-2101های تعداد استنادها طی سال .2 جدول

 استنادی میانگین تعداد استناد حوزه موضوعی ردیف

61/0 3027 علوم پایه 8  

50/6 3816 پزشکی 3  

30/7 8173 مهندسی 2  

10/5 8723 علوم اجتماعی 1  

30/6 1786 مجموع -  

 

  دهد کهها نشان میالکترونیکی در فاصله سه سال پس از انتشار آنهای مطالعه استنادشدگی کتاب

اند. به طور مشابهی برخوردار بوده های منتشر شده در موضوعات مختلف از روند استنادشدگی نسبتاًکتاب

های الکترونیک در دو سال اول روند افزایشی داشته و پس از آن با کلی، تعداد استنادهای دریافتی کتاب

ه ذکر نمود که ممکن ئلتوان این مسرا می 7116همراه بوده است. علت کاهش تعداد استنادها در سال  کاهش

های ها در پایگاههای این پژوهش، هنوز بسیاری از منابع استنادکننده به کتاباست تا زمان گردآوری داده

 است. ها هنوز محاسبه نشده اند و در نتیجه استنادهای آناستنادی نمایه نشده

های الکترونیکی منتشر شده در حوزه علوم پایه )فیزیک، شیمی و دهد که کتابنتایج پژوهش نشان می

های پزشکی، مهندسی و علوم اند و کتابها استناد دریافت کردهتر و بیشتر از سایر حوزهریاضیات( سریع

 های بعد قرار دارند. اجتماعی در رتبه
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 2101-2101های الکترونیکی در بازه زمانی کتاب . روند استنادشدگی1 تصویر

 

های الکترونیکی منتشر شده از سوی اشپرینگر، نتایج در خصوص تعداد دفعات دانلود متن کامل کتاب

دانلود(،  8112771های مهندسی )دهد که بیشترین تعداد دانلود به ترتیب مربوط به کتابپژوهش نشان می

 دانلود( بوده است. 4635349دانلود( و علوم اجتماعی ) 5761879علوم پایه )دانلود(،  6613212پزشکی )

های الکترونیکی منتشر شده در حوزه مهندسی در یک بازه زمانی سه ساله پس از انتشار به طور کتاب

های علوم پایه ، کتاب77964های پزشکی معادل اند که این میزان برای کتابدریافت کرده 72151میانگین 

های مربوط به تعداد دانلود دانلود بوده است. داده 15612های علوم اجتماعی معادل و کتاب 12539ادل مع

بررسی نرخ رشد ارائه شده است.  3های زمانی شش ماهه در جدول های چهار حوزه موضوعی در بازهکتاب

در هر چهار حوزه متعلق به دهد که باالترین نرخ رشد های زمانی شش ماهه نشان میتعداد دانلود در بازه

درصدی نسبت به شش  781های حوزه علوم اجتماعی با رشد بوده است. کتاب 7114شش ماهه دوم سال 

درصد( و  719درصد(، علوم پایه ) 729های پزشکی )در رتبه اول و پس از آن حوزه 7114ماه اول سال 

های دیگر، بیشترین سهم دانلود کتاب های بعدی قرار داشتند. به بیاندرصد( در رتبه 712مهندسی )

ها اتفاق افتاده است. روند الکترونیکی در هر چهار حوزه موضوعی، شش ماه تا هجده ماه بعد از انتشار کتاب

ارائه شده است. بیشترین تعداد دانلود   5های الکترونیکی در چهار حوزه موضوعی در تصویر دانلود کتاب

و بیشترین دانلود  7115اجتماعی، پزشکی و مهندسی متعلق به ماه می سال های علوم های حوزهکتاب

 (.4 بوده است )تصویر 7116های علوم پایه متعلق به ماه سپتامبر سال کتاب
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 2101-2101های منتشر شده توسط اشپرینگر در بازه زمانی . تعداد دانلود کتاب9جدول 

حوزه 

 موضوعی

ماهه اول  1

2101 

ماهه دوم  1

2101 

ماهه اول  1

2101 

ماهه دوم  1

2101 

ماهه اول  1

2101 

ماهه دوم  1

2101 

 مجموع

 1725210 131871 012188 171525 071166 616633 316111 علوم اجتماعی
 1116331 8105161 8273858 8151352 8183301 8611131 516131 مهندسی

 5378130 8831712 618125 111878 8111201 8116353 220011 علوم پایه

 7782616 8131878 8881167 8828068 8151118 8101111 202221 پزشکی

 

 
 2101تا  2101های های الکترونیکی در چهار حوزه موضوعی کلی طی سال. روند دانلود کتاب1تصویر 

 
اجتماعی مختلف در های های الکترونیکی در رسانهگذاری کتاباطالعات مربوط به تعداد دفعات به اشتراک

های اجتماعی درصد( دارای بیشترین حضور در رسانه 9/77های پزشکی )ارائه شده است. کتاب 4جدول 

های علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی در درصد از کتاب 3/16و  19، 7/71اند و پس از آن، به ترتیب بوده

های چهار حوزه در اند. کتابه قرار گرفتهسسه آلتمتریک مورد اشارؤهای اجتماعی تحت پوشش مرسانه

های اجتماعی به رسانه مهمترینبودند.  های مختلف به اشتراک گذاشته شدهبار در رسانه 279مجموع 

( 31پدیا )ویکی ( و86(، فیسبوک )566های این چهار حوزه موضوعی به ترتیب توییتر )گذارنده کتاباشتراک

 (.3اند )جدول بوده

 های اجتماعیهای منتشر شده توسط اشپرینگر در رسانهمیزان حضور کتاب. 1 جدول
 اخبار گوگل پالس اسناد دولتی نوشته وبالگ پدیاویکی فیسبوک توییت های اشاره شده کتاب حوزه موضوعی
 3 3 1 5 7 1 811 71 علوم اجتماعی

 8 8 1 8 2 81 61 11 مهندسی
 8 1 1 3 1 87 827 56 علوم پایه

 7 3 6 87 81 11 867 77 پزشکی

 21 6 7 12 32 65 655 132 مجموع
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افزار مدیریت منابع مندلی  لکترونیکی اشپرینگر در نرماهای گذاری کتابهای مربوط به تعداد نشانهیافته

های حوزه مهندسی تعلق داشته که  گذاری به کتاب قابل مشاهده است. بیشترین سهم از نشانه 5در جدول 

های  اند. این میزان برای کتاب گذاری شده های آن حداقل یک بار در مندلی نشانه درصد از کتاب 2/94

درصد بوده است. از نظر  4/85و  9/82، 93های علوم پایه، علوم اجتماعی و پزشکی به ترتیب معادل  حوزه

، 9199، 9543، 9672های مهندسی، علوم پایه، پزشکی و علوم اجتماعی به ترتیب با تعداد خواننده نیز کتاب

 های اول تا چهارم قرار داشتند.خواننده در رتبه 5975و 

 

 های الکترونیکیگذاری شده در کتاب گذاری و سهم مدارک نشانه . تعداد نشانه1جدول

 شده )%(گذاری  سهم مدارک نشانه گذاری تعداد نشانه حوزه موضوعی

0/16 5035 علوم اجتماعی  
 6/01 0736 مهندسی

 02 0512 علوم پایه

 1/15 0800 پزشکی

 

  گذاریهای استناد، دانلود، اشاره و نشانهداری میان شاخص یرابطه آماری معن :فرضیه

های الکترونیک منتشر شده توسط اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، علوم  کتاب

 مهندسی و پزشکی وجود دارد.اجتماعی، 

گذاری های استناد، دانلود، اشاره و نشانههای مربوط به شاخص هگویی به این فرضیه دادجهت پاسخ

اس شده و با توجه به نرمال نبودن  اس پی های الکترونیک در هر چهار حوزه موضوعی وارد نرم افزار اسکتاب

استفاده  7( از آزمون همبستگی اسپیرمن1اسمیرنوف-کولموگروفتوزیع مقادیر متغیرها )معنادار بودن آزمون 

های دریافتی و میزان اشاره دار، مثبت و ضعیف میان استناد یهای پژوهش از وجود رابطه آماری معنشد. یافته

، (p=0.000و  r=0.359)، پزشکی (p=0.000و  r=0.296)های حوزه علوم پایه های اجتماعی در کتابدر رسانه

های حکایت دارد. به بیان دیگر کتاب (p=0.000و  r=0.227)و مهندسی ( p=0.000و  r=0.432)علوم اجتماعی 

اند، استناد بیشتری نیز های اجتماعی مورد توجه و اشاره قرار گرفتهتر در رسانهالکترونیکی که به طور گسترده

های های استناد و اشاره در کتابتگی شاخصاند و برعکس. نمودار پراکندگی مربوط به همبسدریافت کرده

 قابل مشاهده است.  6الکترونیکی چهار حوزه موضوعی در تصویر 

 
1. Kolmogorov.Smirnov 

2. Spearman’s Rank Order Correlation Test 



 091                                                                                                         9شماره  ،29دوره ، 0911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 
 های الکترونیکی چهار حوزه موضوعیهای استناد و اشاره در کتابهمبستگی میان شاخص. 1تصویر 

 

تعداد استنادهای دریافتی و دار، مثبت و ضعیفی میان  یهای پژوهش نشان داد که رابطه آماری معنیافته

، علوم اجتماعی (p=0.000و  r=0.340)، پزشکی (p=0.001و  r=0.183)علوم پایه های حوزه تعداد دانلود کتاب

(r=0.283  وp=0.000)  و مهندسی(r=0.169  وp=0.004)  .هایی که در بازه به بیان دیگر، کتابوجود دارد

اند و برعکس. اند، استناد بیشتری نیز دریافت کردهیشتری دانلود شدهزمانی سه ساله پس از انتشار به میزان ب

های الکترونیکی چهار حوزه های استناد و دانلود در کتابنمودار پراکندگی مربوط به همبستگی شاخص

 قابل مشاهده است. 2موضوعی در تصویر 

 
 الکترونیکی چهار حوزه موضوعیهای های استناد و دانلود در کتابهمبستگی میان شاخص. 1تصویر 
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دهنده وجود گذاری نیز نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان در خصوص رابطه میان تعداد استناد و نشانه

های حوزه علوم گذاری کتابدار، مثبت و متوسط میان استنادهای دریافتی و تعداد نشانه یرابطه آماری معن

( p=0.000و  r=0.580(، علوم اجتماعی )p=0.000و  r=0.561(، پزشکی )p=0.000و  r=0.531) پایه

های الکترونیکی که به میزان ( در مندلی بود. به بیان دیگر، کتابp=0.000و  r=0.614و مهندسی )

نمودار پراکندگی اند و برعکس. اند، استناد بیشتری نیز دریافت کردهگذاری شدهبیشتری در مندلی نشانه

های الکترونیکی چهار حوزه موضوعی در گذاری در کتابهای استناد و نشانهشاخصمربوط به همبستگی 

 قابل مشاهده است. 8تصویر 

 
 های الکترونیکی چهار حوزه موضوعیگذاری در کتابهای استناد و نشانههمبستگی میان شاخص. 1تصویر 

 
های میان میزان اشاره در رسانه دار، مثبت و ضعیف یرابطه آماری معنهای پژوهش نشان داد که یافته  

و  r=0.387(، پزشکی )p=0.000و  r=0.285های حوزه علوم پایه )گذاری کتاباجتماعی و تعداد نشانه

p=0.000( علوم اجتماعی ،)r=0.366  وp=0.000( و مهندسی )r=0.195   وp=0.001 وجود دارد. به )

اند، توجه بیشتری نیز در سایر گذاری شدهمندلی نشانههایی که به میزان بیشتری در عبارت دیگر، کتاب

نمودار اند و برعکس. تری به اشتراک گذاشته شدههای اجتماعی دریافت کرده و به میزان گستردهرسانه

های الکترونیکی چهار حوزه گذاری در کتاب های اشاره و نشانهپراکندگی مربوط به همبستگی شاخص

 مشاهده است.قابل   9موضوعی در تصویر 
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 های الکترونیکی چهار حوزه موضوعیگذاری در کتابهای اشاره و نشانههمبستگی میان شاخص. 1تصویر 

 

رابطه دهنده وجود در خصوص رابطه میان تعداد اشاره و دانلود، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان  

(، p=0.003و  r=0.174حوزه علوم پایه )های دار، مثبت و ضعیف میان این دو شاخص در کتاب یآماری معن

و  r=0.151( و مهندسی )p=0.000و  r=0.230(، علوم اجتماعی )p=0.000و  r=0.209) پزشکی

p=0.010های اجتماعی مختلف منتشر شده تر در رسانههایی که به صورت گسترده( بود. به بیان دیگر، کتاب

نمودار پراکندگی مربوط به اند و برعکس. نیز دانلود شده اند، به میزان بیشتریمورد اشاره قرار گرفته و

قابل  11های الکترونیکی چهار حوزه موضوعی در تصویر های اشاره و دانلود در کتابهمبستگی شاخص

 مشاهده است.

 
 های الکترونیکی چهار حوزه موضوعیهای اشاره و دانلود در کتابهمبستگی میان شاخص. 01تصویر 



 های اشپرینگر ... : مطالعه موردی کتابهای الکترونیکی علمیگذاری کتاباستناد، دانلود، اشاره و نشانه                                 091

-کتابگذاری در مندلی و دانلود تعداد دفعات نشانهدار، مثبت و ضعیف میان  یرابطه آماری معن، نهایتاً

(، علوم اجتماعی p=0.000و  r=0.377(، پزشکی )p=0.000و  r=0.354های حوزه علوم پایه )

(r=0.271  وp=0.000( و مهندسی )r=0.315  وp=0.010مشاهده شد. به عبارت دیگر، کتاب ) های

اند اند، از میزان دانلود باالتری نیز برخوردار بودهگذاری شدهالکترونیکی که به میزان بیشتری در مندلی نشانه

های الکترونیکی چهار های اشاره و دانلود در کتابنمودار پراکندگی مربوط به همبستگی شاخصو برعکس. 

 قابل مشاهده است. 11حوزه موضوعی در تصویر 

 
 های الکترونیکی چهار حوزه موضوعیگذاری و دانلود در کتابهای نشانههمبستگی میان شاخص. 00تصویر 

 

 گیری بحث و نتیجه

های الکترونیکی منتشر گذاری کتابهای استناد، دانلود، اشاره و نشانهپژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص

پزشکی و علوم اجتماعی و مطالعه شده از سوی اشپرینگر در چهار حوزه موضوعی علوم پایه، مهندسی، 

ها ذکر شده و جمع بندی ها انجام شد. در ادامه بحث مربوط به هر یک از شاخصهمبستگی میان این شاخص

 نهایی انجام خواهد شد:

 شاخص استناد 

های حوزه علوم پایه های استناد و میانگین استنادی کتابحاکی از این بود که در شاخص هایافته

اند. تعداد استنادهای دریافتی هر چهار حوزه در فاصله زمانی دو بهتری نسبت به سه حوزه دیگر داشتهعملکرد 

تواند به دلیل تا سه سال پس از انتشار به باالترین حد خود رسیده و سپس با کاهشی همراه بوده است که می
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های پژوهش حاضر باشد. ذکر این تا زمان گردآوری داده 7116فرصت کوتاه محاسبه استنادهای دریافتی سال 

های موجود در ماهیت و همچنین رفتار استناد بروندادهای پژوهشی در تفاوت با وجودنکته ضروری است که 

 ؛اندهای موضوعی مختلف، هر چهار حوزه کلی مورد مطالعه از روند استنادشدگی مشابهی برخوردار بوده حوزه

ها ها با هم متفاوت بوده است. تفاوت رفتار استنادی کتابر این حوزههر چند که میزان استنادهای دریافتی د

( مورد اشاره قرار گرفته است. با این وجود 7111های مختلف موضوعی توسط کوشا، تلوال و رضایی )در حوزه

های علمی های منتشر شده در مجلهای مشخصی که در مقالههای رشته( تفاوت7115به باور چی و دیگران )

 ها کمتر قابل مشاهده است.جود دارد، در کتابو

 شاخص دانلود 

های حوزه مهندسی در مقایسه با سه های پژوهش نشان داد که میزان و سرعت دانلود شدن کتابیافته

های بیشترین سهم دانلود کتاببیشتر بوده است. همچنین  7116تا  7114های حوزه موضوعی دیگر طی سال

ها اتفاق افتاده است. موئد و چهار حوزه موضوعی، شش ماه تا هجده ماه بعد از انتشار کتابالکترونیکی در هر 

های علمی به طور معمول چهار سال پس از انتشار کنند که تعداد دفعات دانلود مقاله( بیان می7116) هَلِوی

سرعت باالی دانلود کند. یدا میها روند افزایشی پیابد، در حالی که استناد به آنها تا حد زیادی کاهش میآن

گورآیز، گامپنبرگر و شلگل ها در مقایسه با سرعت استناد در بسیاری از مطالعات پیشین از جمله کتاب

تواند به عنوان که آیا تعداد دفعات دانلود یک مدرک می اشاره قرار گرفته بود. اما این مورد ( نیز7114)

گردد، موضوعی است که اتفاق نظری در مورد آن وجود ندارد. از شاخصی برای اثرگذاری پژوهشی آن لحاظ 

ها  شوند، احتمال بیشتری نیز برای خواندن و استنادکردن به آنیک سو، مدارکی که به میزان بیشتر دانلود می

هیچگاه  ولیاما از سوی دیگر، ممکن است یک مدرک بارها دانلود شود،   از سوی سایر پژوهشگران وجود دارد

( عقیده دارند که میزان دانلود مدارک 7116مورد مطالعه و استناد قرار نگیرد. در این راستا، موئد و هالوی )

دهنده اثرگذاری پژوهشی مدارک  تواند نشاننمی ها و توجه خوانندگان است و الزاماًنشان دهنده جذابیت آن

ها انلود و استناد مدارک تا حد زیادی به نوع آن( میزان د7111باشد. همچنین به باور شلگل و گورآیز )

تعداد دفعات دانلود بسیار زیاد،  با وجودها و چکیده مقاالت کنفرانس . برخی از مدارک مانند نامهبستگی دارد

 کنند.های پژوهشی دریافت میاستناد خیلی کمتری در مقایسه با مقاله معموالً

 های اجتماعیشاخص اشاره در رسانه 

اند و هر کتاب به های اجتماعی داشتههای چهار حوزه مورد بررسی، حضور بسیار کمرنگی در رسانهکتاب

های های اجتماعی دریافت کرده است. به بیان دیگر، بسیاری از کتاباشاره در رسانه 6/1طور میانگین تنها 

اشاره قرار نگرفته و از نمره  های اجتماعی موردالکترونیکی منتشر شده از سوی اشپرینگر تاکنون در رسانه
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اند. با این وجود، حوزه پزشکی دارای بیشترین میزان حضور در معادل صفر برخوردار بوده 1آلتمتریک

های گذاری کتابهای اجتماعی مورد استفاده جهت به اشتراکرسانه مهمترینهای اجتماعی بوده و  رسانه

های پژوهش حاضر با مطالعه تورس سالیناس، اند. یافتهبوده پدیاالکترونیکی به ترتیب توییتر، فیسبوک و ویکی

اند، بسیار محدود گزارش کرده های اجتماعی راها در رسانه( که میزان حضور کتاب7112گارسیا و گورآیز )

ها )مقاله مجله، مقاله کنفرانس، های دگرسنجی بروندادهای پژوهشی بسته به نوع آنمطابقت دارد. شاخص

اما به طور معمول  ؛ها متفاوت هستندو غیره(، حوزه موضوعی و پایگاه ارائه دهنده خدمات و دادهکتاب 

بهداشت به میزان  و زیست های کامپیوتر، علوم اجتماعی، پزشکی، مهندسی، محیطپژوهشگران حوزه

های حضور اندک کتاب(. دلیل 7111)رونالدز و دیگران،  نمایندهای اجتماعی استفاده میرسانه تری ازگسترده

ها و تر و در اکثر مواقع رایگان به مقالهدسترسی سریعتواند ناشی از های اجتماعی میاین چهار حوزه در رسانه

هایی که پیوسته در حال تغییر و کشف دانش جدید ها به عنوان منابع روزآمد و جدیدتر در حوزهاهمیت مقاله

 هستند، باشد.

 شاخص نشانه گذاری 

های هر چهار حوزه ها در مندلی بیانگر حضور پررنگ کتابگذاری کتابهای مربوط به میزان نشانهیافته

  های مطالعه شده در مندلی توسط خوانندگاندرصد کتاب 91در این ابزار مدیریت مراجع داشت و بیش از 

مهندسی تعلق داشته است. های حوزه گذاری به کتابگذاری شده بودند. همچنین بیشترین میزان نشانهنشانه

ها به پایگاه توان به دسترسی پژوهشگران این حوزهها میاز دالیل درصد باالی ذخیره و نشانه گذاری کتاب

ها برای استفاده از ابزار مدیریت ها و همچنین گرایش باالی آناشپرینگر لینک و نسخه الکترونیک کتاب

خوانی ندارد. وی ( هم7114ها با نتایج پژوهش هامارفلت )از یافته مراجع به ویژه مندلی اشاره نمود. این بخش

ها در توییتر بسیار بیشتر از ذخیره در مندلی است. از در پژوهش خود اعالم کرده بود که میزان اشتراک کتاب

دلی های علم اطالعات که به میزان بیشتر در منکنند که مقاله( بیان می7115و تلوال ) 7سوی دیگر، مفلهی

 های پژوهش حاضر مشابهت دارد.کنند که با یافتهشوند، استناد بیشتری نیز دریافت میسازی میذخیره

اند، در حالی که های مطالعه شده حداقل یک بار دانلود شدهدرصد کتاب 111نتایج پژوهش نشان داد که 

  ها دردرصد و میزان اشاره به آن 9/62ها معادل درصد، میزان استناد آن 7/91ها معادل گذاری آنمیزان نشانه

های درصد بوده است. این نکته را باید در ذهن داشت که شاخص 5/19های اجتماعی تنها معادل رسانه

؛ موئد و هالوی، 7115دگرسنجی یا کاربرد به میزان زیادی قابل دستکاری کردن و انحراف هستند )هولمبرگ، 

 
1. Altmetric Score 

2. Maflahi 
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های استنادی نیز تا حدی از طریق خوداستنادی و یا استناددهی شاخص(. اگرچه امکان دستکاری در 7116

تر و پیگیری آن امری دشوار  هایی مانند اشاره و دانلود بسیار راحتاجباری وجود دارد، اما دستکاری شاخص

های آن را است. به عنوان مثال شخصی ممکن است بارها بروندادهای پژوهشی خود را دانلود کند تا شاخص

های دار و مثبت میان شاخص یمعن دهنده وجود رابطه آماری های همبستگی نشان ایش دهد. نتایج آزمونافز

های الکترونیکی در هر چهار حوزه موضوعی بود. به بیان دیگر گذاری کتاباستناد، دانلود، اشاره و نشانه

ه، تعداد دفعات بیشتری در هایی که به میزان بیشتری از سوی خوانندگان اشپرینگرلینک دانلود شد کتاب

های اجتماعی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و همچنین به میزان بیشتری توسط خوانندگان مندلی رسانه

ثیر این متغیرها بر یکدیگر دو أت اند و برعکس. مسلماًاند، استناد بیشتری نیز دریافت کردهگذاری شدهنشانه

آن  اًقطعدیگر اثرگذار باشد. به عنوان مثال، دانلود شدن بیشتر یک اثر تواند بر متغیر سویه است و هر کدام می

شود. در سوی مقابل، تری در معرض دید مخاطبان قرار داده و باعث افزایش استناد آن میرا در سطح گسترده

دانلود و مدارک پراستناد از دیدگاه جامعه پژوهشی از کیفیت و اعتبار باالیی برخوردارند و به میزان بیشتری 

های علمی پیش از این در شوند. رابطه آماری معنادار و مثبت میان تعداد دانلود و استناد مقالهمطالعه می

( نیز گزارش شده بود. 7113و شلگل و دیگران ) (7116موئد و هالوی )(، 7112های دوان و ژیونگ )پژوهش

های اجتماعی هایی مانند اشاره در رسانهشاخص توان بدین نحو تفسیر نمود کهوجود چنین رابطه آماری را می

سنجی مبتنی بر های سنتی علمتوانند در کنار شاخصگذاری میهای دگرسنجی(، دانلود و نشانه )شاخص

های الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرند. با این وجود از آنجا که استناد، جهت مطالعه عملکرد کتاب

اری و اشاره به مدارک چندان مشخص و قابل مطالعه نیست، عوامل غیرعلمی نیز گذ های دانلود، نشانه انگیزه

و دیگران  ثیرگذار باشد. به عناون مثال هاستینأهای کاربرد و دگرسنجی مدارک تشاخص تواند در افزایشمی

های های بسیار باکیفیت، از سوی تعداد کمی خواننده در رسانه( معتقد است که ممکن است مقاله7114)

گذاری شوند، در حالی که مدارک با کیفیت کمتر که مطالعه و درک آن برای تعداد  اجتماعی اشاره و نشانه

 بیشتری از افراد ممکن است و یا مدارکی که عنوان طنز و جذاب دارند، اشاره بیشتر دریافت کنند. 

ی مهندسی، علوم پزشکی، های الکترونیکی اشپرینگر در چهار حوزه موضوعپژوهش حاضر محدود به کتاب

های ارائه شده از طریق پلتفرم بوکمتریکس بود. مطالعات و داده 7113علوم پایه و علوم اجتماعی در سال 

های دگرسنجی و کاربرد را در خصوص سایر انواع منابع اطالعاتی بررسی نمایند. توانند شاخصآینده می

تری در خصوص نحوه استناد، تواند اطالعات دقیقتر میههمچنین انجام پژوهش مشابهی در بازه زمانی گسترد

های منتشر شده های الکترونیکی در اختیار قرار دهد. مقایسه عملکرد کتابگذاری کتاباشاره، دانلود و نشانه

 تواند در این راستا مفید باشد. سسات انتشاراتی مختلف نیز میؤاز سوی م
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 سپاسگزاری

 شود. رسانی قدردانی می داوران محترم فصلنامه کتابداری و اطالع، از این پژوهش یاندر پا

 

 منابع

یوالیک: سایت هاینشان و استنادی هایشاخص میان رابطه (. بررسی8201مهدیه ) میرزابیگی، ؛زهرا مزارعی،؛ هاجر ستوده،

 (،1)21، اطالعات مدیریت و پردازش .3183-3111های سال در کتابداری و اطالعات علم حوزه مقاالت مطالعه نمونه مورد

210-262. 

های اجتماعی: مطالعه المللی ایرانی علم اطالعات و کتابداری در رسانههای بینحضور مقاله(. 8205) محمدامین منش،عرفان

 .262–210، (3)23 ،پردازش و مدیریت اطالعات .آلتمتریک

مطالعات . های علم اطالعات و کتابداری فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجلههای رابطه میان شاخص (.1397) محمدامین منش،عرفان

 .37-6(، 3)30 ت.ملی کتابداری و سازماندهی اطالعا
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