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Responsible Metrics

Responsibleعبارت metricsستنادابرمبتنیهایشاخصازمناسبومسئوالنه،،اخالقیاستفادهبه
سایروسآلتمتریکهایشاخصو،H)شاخص،ژورنالتأثیرضریب،استنادهاتعدادمثالعنوانبه)

.دارداشارهتحقیقاتارزیابیکمیابزارهای

مسئوالنهشپژوهارزیابیفرآینددرهاشاخصازاستفادهکندتضمینکهاستایندنبالبهکهجنبشی
.دهدکاهشراناخواستهعواقبوانحرافیاثراتتاشود،میانجام

(Elizabeth Gadd, 2019)



ذینفعان
ده یا  استفاده اخالقی و مناسب از شاخص ها مربوط به همه کسانی است که در استفا

:تولید این شاخص ها مشارکت دارند

  محققان

تأمین کنندگان مالی پژوهش

 (.به عنوان مثال دانشگاه ها و سایر ارگان هایی که محققان در آنجا مشغول به کارند)موسسات

ناشران

سازمان هایی که شاخص های اندازه گیری را ارائه می دهند.

(Jenkis, 2019)



ااهمیت استفاده اخالقي در استفاده و تفسیر شاخص ه

نمایدمیایفاجامعهباآنارتباطوعلومتوسعهدرمهمیبسیارنقشپژوهشارزشیابی.

فراداتوسطآنهاتفسیروگردآوریکهکنندارائهتوانندمیرامهمیاطالعاتپژوهشیهایسنجه
.شوندتبدیلهدفبهابزارازکمیاطالعاتاینکهداداجازهنبایداما.استدشوارمتخصص

استارزشیابیموردپژوهشماهیتوهدفبامطابقدقیقارقامکردنادغامعمل،شیوهبهترین.
.باشدمیخوددرراههدفیخودهریکواستالزمکیفیوکمیشواهدهردوی

بناکیفیتباالترینابهاییدادهتوسطکهباالکیفتبافرایندهاییاساسبربایستیدرعلمگیریتصمیم
.شوداتخاذشده

(1394زاهدی،)



ربه استفاده اخالقي و مناسب از شاخص ها  رهنمودهایي را براي تج
:هایي بهتر ارائه مي کند که از سناریوهاي زیر جلوگیري کند

 خود مقالهمی شود تا بر اساس شایستگیارزیابی ژورنالی صرفاً بر اساس مجله ای که در آن چاپ می شود مقاله.

وهاادهدبودنکاملکهحالی،درکنندمیتأکیدبندیرتبههاینظامیکدرخودجایگاهبهبودبردانشگاهها
.استمناقشهموردکندمیاستفادهبندیرتبهنظامآنکهمعیارهاییبودنمناسب

 یا اخراج کارکنان خودسرانه از این شاخص ها استفاده می کنند/ کارفرمایان برای استخدام و.

 استریسوگیشوند، دارای دستکاری ارزیابی تحقیقات به طور کلی با این واقعیت که معیارها می توانند.

(Jenkis, 2019)



.تبسیاري از  شاخص ها از کنترل جامعه آکادمیک خارج اس



Metric Tide

وزمینهپیشبهکهاستشدهمنتشر2015سالدرکهاستمهمیبسیارگزارش«تایدمتریک»گزارش
.کردکمک(انگلستاندرحداقل)هاشاخصازمناسبواخالقیاستفادهمورددربحث

وبخروشیکعنوانبهتحقیقاتیجامعهدرهاشاخصازمناسبواخالقیاستفادهرویکرداتخاذ
.شودمیگرفتهدرنظر

مشاورهوتحلیلوتجزیه،شواهدآوریجمعماهپانزدهاساسبر،Metric Tideبرایراچارچوبی
.هددمیارائهراهدفمندتوصیهبیستازایمجموعهوفراهمهاشاخصازمناسبواخالقیاستفاده

اساسیهایدادههایزیرساختوهاشاخصکهشودحاصلاطمینانتااندشدهطراحیهمباهااین
.نندکپشتیبانیتحقیقمختلفتأثیراتوهاکیفیتازکهشوندمیدادهتوسعهروشیبه

(The metric Tide,2015)



Metric Tideابعاد 
 کیفیت باال(Robustness) :از نظر دقت و دامنهداده های ممکن مبنای معیارها بر اساس بهترین.

 تواضع(Humility ) : نباید  اما -ی کند پشتیبانکیفی و تخصصی تشخیص اینکه ارزیابی کمی باید از ارزیابی
.جایگزین یکدیگر شوند

 شفافیت(Transparency) : ه نگه داشتن جمع آوری داده ها و فرآیندهای تحلیلی ، به طوری کباز و شفاف
.می توانند نتایج را آزمایش و تأیید کنندشوند، افرادی که ارزیابی می 

 تنوع(Diversity) : برای انعکاس و طیف وسیعی از شاخص ها و استفاده از ها تنوع در رشتهتوجه به
.سیستمپشتیبانی از انبوهی از مسیرهای شغلی پژوهشگر و محقق در سراسر 

 انعکاس پذیری(Reflexivity) : ه روزرسانی و بو بالقوه شاخص هاسیستمتیک تأثیرات شناخت و پیش بینی
.آنها در پاسخ 

(The metric Tide,2015)



.رتبه بندي دانشگاه ها به تفکر مجدد نیاز دارند
University rankings need a rethink.

Elizabeth Gadd (2020)

.خشندبببهبودراپژوهشفرهنگتوانندمیهاارزیابیچگونهکهداردوجودبررسیاینبهجدینیاز
رخیبویژههایمأموریتواهدافاستممکنکهبرندمیکاربهراهاشاخصازترکیبیهابندیرتبه

.ندهندقرارارزیابیموردراهادانشگاه
Societal)اجتماعیتأثیراتمواقعبرخیدلیل،همینبه Impact)آموزشکیفیتو(teaching

Quality)شودمیگرفتهنادیده.



INORMS 
International Network of Research

Management Societies 

 شگاهی رتبه بندی دانیک گروه کاری برای ارزیابی پژوهش که نگرانی و دغدغه عمده آن ها تأکید بر نیاز به
.استمنصفانه تر و مسئوالنه تر

 امعه آموزش انتظارات جبین رویکردهای رتبه بندی جهانی و همسویی بیشتر فشاری می تواند منجر به چنین
. شودمسئوالنه عالی برای رتبه بندی منصفانه و 

 ز آنها را درک کنند و هنگام استفاده امحدودیت های رتبه بندی ممکن است به کاربران کمک کند تا همچنین
.کننداحتیاطبرای تصمیم گیری 

 بوددر هر دو صورت پیشرفت خواهد.

Elizabeth Gadd (2020)



بیانیه هاي بین المللي

 San Francisco Declaration on Research» ( دورا)ارزیابی پژوهش سان فرانسیسکو بیانیه •
Assessment (DORA) »(2012)

« The Leiden Manifesto for research metrics/ مانیفست لیدن برای شاخص های پژوهش»•
(2015.)

https://sfdora.org/read/
https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351


اقدامات رو به جلو

اصولایاجربهشروعتحقیقبنیانگذارانزیرابشنوید،بیشترموضوعاینمورددررودمیانتظار
رااریکچنیننیزکنندمیمالیکمکآنهاازکهراهاییسازمانوکنندمیپذیرمسئولیتمعیارهای

.دهندمیانجام

بهموسومآزاددسترسیسیاستPlan Sولکامآزاددسترسیسیاستهمچنینو(Wellcome’s Open

access policy .هستنددستاینازهایینمونه(2021



بیانیه الیدن

انجامهادادهربتمرکزباپژوهشارزیابیکهاستاینمسئلهکهاستشدهتاکیدبیانیهاینمقدمهدر
.درستارزیابیفرآیندبرتمرکزبانهشودمی

هاییوهشبااغلبونیستندبخشآگاهیولی.اندشدهدادهتوسعهخیرخواهانهاهدافیباهاشاخص
.شوندمیبردهکاربهبد

هستیمپژوهشارزیابیسیستمبهرساندنآسیبمعرضدرماماهیتیچنینبا.

فزایندهورطبهپژوهشارزیابیفرآیندببخشیم،بهبودرااوضاعکهایمکردهطراحیزیادیابزارهای
.رودمیرکابهکافیمهارتودرست،تفسیردانش،بدونهاسازمانتوسطااماستگسترشبهروای

علمیردعملکوتحقیقاتارزیابیبرایهاشاخصازفراگیرنادرستاستفادهبرمبنیهشدارهایی
.کردیمدریافت



در ا هشاخصنادرست از کاربرداستفاده وءسومثال هایي از 
ارزشیابي عملکرد پژوهشي

 شاخصمعیارقراردادنH  پژوهشگران یا تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با رتبه استنادی باال
درتصمیمات مربوط به استخدام یا ارتقا پژوهشگران، 

 باال، تاثیر ضریب چاپ مقاالت در مجالت با دغدغه

 جهانیهای بندیاز رتبه خود در رده ها دانشگاهو نگرانی دغدغه،

مجالتر اختصاص بودجه یا پاداش برپایه عواملی نظیر صرف تعداد انتشارات یا صرف چاپ مقاله د.



تدوین بیانیه الیدن

متخصصانازجمعی،(هلند)الیدندر2014سپتامبردرفناوریوعلومهایشاخصکنفرانسازبعد
10حاویایبیانیهتاشدندآنبرپژوهشسیاستگذاروعلمشناسیجامعهسنجی،علمحوزهبرجسته

.دهندهشداروهشپژارزشیابیدرهاشاخصازنادرستاستفادهبهنسبتبدینوسیلهتانمایندمنتشراصل

(1394زاهدی،)

The Leiden Manifesto for research metrics



اصول بیانیه الیدن

.کندپشتیبانیمتخصصاننظروکیفیارزشیابیازبایدکمیارزشیابی•
موردیهاشاخص).بسنجیدپژوهشگریاگروهمؤسسهپژوهشمأموریتواهدافگرفتننظردرباراعلمیعملکرد•

دهدمیوسعهترادانشمرزهایکهپژوهشیمثال.باشندمرتبطوسازگارمؤسسهاهدافبابایدارزیابیبرایاستفاده
تمامبرایفردیبهمنحصرمدل.کندمیارائهاجتماعیمشکالتبرایراراهکارهاییکهاستپژوهشیازمتفاوت

.(نداردوجودهازمینه
وتماعیاجعلومحوزهدربخصوص).بگیریدنظردرارزشیابیفرآینددررامحلیوملیمرتبطهایپژوهشمزیت•

غیرشریاتناگردرشود،مینوشتهملیزبانبهترجیحاوشودمیانجامملیومحلیبافتدرتحقیقاتکهانسانی
.(شودخاصیتوجههاآنبهبایدشدمیمنتشرزبانانگلیسي

(1394زاهدی ، )

(The DORA Decleration, 2012)

The Leiden Manifesto for research metrics



اصول بیانیه الیدن

یلتفضیکشاخصدرسادگی).بگذاریدسادهوشفافباز،راهاآنتحلیلوداده،گردآوریفرآیند•
راهاهدادتواندمیسادههایشاخصچونبودمحتاطبایدامادهد،میافزایشراشفافیتزیرااست،

لحاظتحقیقدفراینپیچیدگیبامتناسبشاخصی،هاشاخصاینپایهبرارزشیابیدر،کنندتحریف
.(شود

هرشخصی)کنندتاییدراتحلیلوهادادهاند،گرفتهقرارارزیابیموردکهپژوهشگرانیکهبدهیداجازه•
شخصیاوتأییدیخودطریقازراهادادهصحتوکیفیتبایدکند،میمدیریتراارزیابیفرآیندکه

.(نمایدتأییدوبازبینیثالث

The Leiden Manifesto for research metrics

(1394زاهدی ، )
(The DORA Decleration, 2012)



اصول بیانیه الیدن

.بگیریدنظردراستنادوانتشارهایشیوهدرراایرشتهتفاوت•

وتخصص،پژوهشیاثریعنیکنید،ارزیابیاشعلمیپروفایلازکیفیقضاوتاساسبررامحققان•
هایدیتابیسدرh-indexتفاوتمثال).دهیدقرارتوجهمورداچشاخصازبیشترراهاآنتجربه

(مختلف

برایاراعشازبعدرقممانند).نماییداجتنابکاذبریزشباونادرستانتزاعی،شاخصهایکاربرداز•
(تأثیرضریب

.بشناسیدراهاشاخصوارزیابیمندنظامتأثیرات•

.کنیدروزبهراآنهاودادهقراربررسیموردمنظمطوربهراهاشاخص•

The Leiden Manifesto for research metrics

(1394زاهدی ، )
(The DORA Decleration, 2012)



بیانیه دورا

سکوسانفرانسیدرسلولیبیولوژیانجمنسالیانهگردهماییطیدرو2012سالدرباراولینبرایبیانیهاین
.گردیدایجادآمریکا

ارزشیابیارهایمعیتغییر»بهمحققینوموسسات،ها،انجمنناشران،مالی،کنندگانتأمینکلیهبیانیهایندر
.نمودندتاکید«پژوهشیبروندادهای

بهمعروفبیانیهامضاطریقاز–پژوهشارزیابیجدیدراههایتوسعهوایجادبهراهمهافراداینDORA
.نمودنددعوت

ازبودندعبارتپیوستندبیانیهاینبهاولقدمدرکهناشرانی: PlosNature،Embo،Hindawiو
F1000.



sfdora.org
@DORAssessment

Declaration On Research Assessment 

Signed by >1,975 organizations and >16,000 individuals
Supporting organizations



To date, 18,854 individuals and organizations in 
143 countries have signed DORA.



خالصه اصول بیانیه دورا

 ازIF  (ضریب تأثیر نشریات )برای ارزیابی تحقیقات استفاده نکنید.

 وجه کنید  برای محققان جوان در ابتدای کار، به اهمیت پژوهش ت: به آژانس های تامین منابع مالیتوصیه
.تا معیارهای علم سنجی

 کنیدسیاستگزاری تمرکز برای ارزیابی تحقیقات، به اثربخشی نتایج تحقیق روی.



خالصه اصول بیانیه دورا

ذکراز:ناشرانبهتوصیهIFسنجیعلممعیارهایکاملیکسریاز.کنیدخودداریمجالتدرتنها
Authors)تحقیقاتدرنویسندگاناشتراکوکننداستفاده Contribution)معیاریکعنوانبهرا

.بگیرندنظردرمهم

مردمعمومرویبرتحقیقاتبخشیاثرمعیارهای(Public)مانندمربوطههایآمارهبارا
Altmetricsایهشبکهدرومردمروزمرهزندگیدرعلماثراتبیانبهموظفناشران.نماییدبیان

.هستنداجتماعی

دردستکاریمراقبناشرانIFکنندنظارتدقتبهرامواردوباشند.

دردستکاریمواردبایدنیزمحققانIFدهندگزارشناظرموسساتبهدقتبهرا.



/https://sfdora.org/sign: لینک جهت امضا

https://sfdora.org/sign/


Member organizations, Steering Committee and Staff

Stephen Curry, Chair

Imperial College London

Dan Morgan

PLOS

David Carr

Wellcome

Catriona MacCallum

Hindawi

Bernd Pulverer

EMBO

Fiona Reddington

Cancer Research UK

Erika Shugart

American Society for Cell Biology

Erin McKiernan

National Autonomous 

University of Mexico

Claire Moulton

Company of Biologists

Stuart King

eLife
Anna Hatch

Program Director

Helen Sitar

Community Coordinator

Michael Hill

Swiss National Science Foundation

Boyana Konforti

Howard Hughes Medical Institute



اه دورا  سوگیري هاي سیستمي و شناختي در ارزیابي پژوهش از دیدگ

هالواثر(Hallo effect):وبیشترسیلپتاندارایراباپرستیژتروبرترمؤسسهیکازکاندیدیکمثال
.دانیممیکاندیدهاسایرازتریعلمی

سریعقضاوت(Anchoring):مقایسهمثال.کنیممیقضاوتمحدود،واندکهاییدادهشنیدنبا
بههاگزینهبیننسبیمقایسهبرتأکید.کروناازقبلعلمیتولیداتباپساکروناعلمیتولیداتمنفی
.کندمیسوگیریدچارراما،آنهاواقعیمقدارجای

کمپلقانون(Campbell’s law):سنجشوایحادبرایراهیعنوانبههاشاخصکههنگامی
سیستممثالعنوانبه.دهندمیدستازراخودمعنایعینیاقداماتعنوانبه،شوندمیپذیرفتهارزش

باشریاتندرانتشاروواستنادهامانند-هستندمتکیگیریاندازهقابلهایشاخصبهکهپاداشهای
IFدهندسوقسیستمبازیسمتبهرامردمتوانندمی-باال.

متیواثر(Matthew effect):زیرابگیرندقراراستنادموردبیشتراستممکناستنادپرمنابع
رامالیکمکاعطایطوالنیسابقهکهمحققانی.هستنداستنادپربسیارآنهاکهکنندمیمشاهدهمحققان

.کنندمیدریافتجدیدبودجهازنامتناسبیمبلغ،دارند



گاه دورا  سوگیري هاي سیستمي و شناختي در ارزیابي پژوهش از دید
موجودوضعیتسوگیري(Status quo bias):میپیشدررامقاومتکمترینراهمعموالًما

بهتنادهااسازاستفادهمثالبرای.باشیمداشتهآنندادنانجامبرایمحکمیدالیلاینکهمگر،گیریم
ارزشابجایگزینکمیهایشاخصگرفتننظردرجایبه،کیفیتیاتأثیراصلیشاخصعنوان
برایتالشواستنقصدارایافرادتشخیصکهاستسازمشکلجهتازاینمورداین.واقعیدنیای

.شودمیتلقیحدازبیشتالشعنوانبهجدیدمراحلاتخاذیاآنهارفع

تأییدسوگیري(Confirmation bias):هاقضاوتباکهراشواهدیکهدارندتمایلمعموالافراد
رزومهاند،فتهپذیرراکاندیدیکقبالاینکهدلیلبهمثال.نپذیرندرانیستسازگارهاآناولیهعقایدو

سایرسیلپتانوکنند،میسرکوبراشواهدکنند،میبررسیگونهوسواسدقتباراکاندیدهاسایر
.گیرندمیندیدهراافراد

پذیريدسترس(Availability):یمپذیرند،دسترسراحتیبهکههاییدادهیاباالدستیهایداده
یاافرادروایاتمانند.کندسوگیریدچارمیکنیمبندیاولویتماکهراآنچهناخواستهطوربهتوانند

یدهنادرامهمشواهدکهشودباعثتواندمیموقعیتیچنین.شدهشناختهمالیکمکیکدریافت
.بگیریم



هاي  درخواست کرده است این شاخص را با دقت بیشتري در ارزیابي Hمبدع شاخص 
:  پژوهش مورد استفاده قرار دهید

ایندربارهراایمقاله2005سالدردیگوسن،کالیفرنیادانشگاهفیزیکدان،هیرشجورجکهزمانی
:استگفتهکرد،منتشرشاخص

.  "ه باشدمن حتی مطمئن نبودم که آن را منتشر کنم یا نه و انتظار نداشتم چنین تأثیر بزرگی داشت"

Jorge E. Hirsch Gemma Conroy (2020)



تلنگري بر استفاده از شاخص اچ

ازیکیهنوزاچشاخص"کهاستمعتقدواستنوشتهراایمقاله2020ژانویهدرهیرشجورج
نفیمعواقبوبخوردشکستچشمگیریطرزبهتواندمیامااست،علمیهدفمنداقداماتبهترین

."باشدداشتهشدیدیناخواسته

درایگستردهطوربهاچشاخصکهدادنشانپراستنادمحقق2307رویبر2012سالدرتحلیلی
االترینبدارایمتوسططوربهشیمیوبالینیپزشکیمحققان.استمتفاوتگوناگون،هایرشته

.ددارنرامیزانکمترینکامپیوترمتخصصانوریاضیدانانکهحالیدر،هستندHهایشاخص

ایبرگیریتصمیمهنگامتاخواهدمیاعتبارتأمینهایآژانسواستخدامهایکمیتهازهیرش
ویسندهنجایگاه،رشتهجملهاز،بگیرندنظردرراویایحرفهدیگرهایجنبهمحقق،یکاستخدام

.استداشتههمکاریتعدادچهبااینکهو

Gemma Conroy (2020)



تلنگري بر استفاده از شاخص اچ

استخدامدرنهایتدر،کنیدگیریتصمیمشخصاچشاخصاساسبرفقطاگرکهکندمیتأکیدهیرش
مهمیکارباشدقادراستممکنکهشخصیازرامالیکمکاستممکنوشویدمیاشتباهدچارشخص

.گیردقراراستفادهمورددقتبابایدHشاخص.کنیددریغدهد،انجام

Gemma Conroy (2020)



:محدودیت ها و نظرات مخالف در خصوص اچ ایندکس
مختلفهایرشتهدردریافتیاستنادهایتعدادوتولیداتتعدادخصوصدرکههاییتفاوتدلیلیبه•

بهتواندنمیایندکساچ.نیستعادالنهمختلفهایرشتهازافرادایندکساچمقایسهدارد،وجود
Discipline)رودکاربهمختلفهایحوزهپژوهشگرانعملکردمقایسهبرایشاخصیعنوان

dependent).

.نیستزیادهاآناستنادهایومقاالتتعدادچونگیرد،مینادیدهراجوانپژوهشگراناچشاخص•

.گیردقراراستفادهموردپژوهشگرانبلندمدتعملکردبررسیجهتبایدایندکساچ•

بارادافاستنادهایومقاالتتعدادچوناستوابستهافرادایحرفهسنبهزیادیحدتاایندکساچ•
.یابدمیافزایشزمانگذشت

(1394منش،عرفان)



:محدودیت ها و نظرات مخالف در خصوص اچ ایندکس
رگذاریاثخصوصدرتواننمیآنهااچمیزانگرفتننظردرباصرفاوافرادعلمیعمرگرفتننظردربدون

.کردصحبتافراداین

زمانگذشتبافرداچشاخص)دهدنمینشانرازمانطولدرافرادعلمیعملکردفرودوفرازاچشاخص
.(دیابنمیکاهشنکند،دریافتدیگریاستنادهیچیاونکندتولیددیگریمقالههیچویاگرحتی

گیریمنمینظردررامقاالتدرهمکارنویسندگانتعدادشاخصایندر(Insensitivity to the
number of coauthors).

تولیدرفتارهایتاکندتشویقراافرادتواندمیایندکساچ(Publishing Behaviour)رفتارهاییا
Citation)استنادی Behaviour)شافزایتصنعیصورتبهراخوداچشاخصتاگیرندکاربهنادرستی

.دهند

(1394عرفان منش، )



:محدودیت ها و نظرات مخالف در خصوص اچ ایندکس

.گیردقرارنابجاخوداستنادیتاثیرتحتاستممکناچشاخص•
تامانندبمنتظرهاسالبایدخوبخیلیمقاالتباافراداستطوالنیاستنادیعمرکههاییحوزهدر•

.رودباالترهاآنایندکساچوکردهدریافتاستناد
رایبشاخصاینتنهاسنجیعلممطالعاتدراستممکناست،آسانایندکساچمحاسبهکهجاآناز•

هایفعالیت)شودپوشیچشمدیگرهایشاخصازوگیردقرارمقایسهموردافرادعملکردمقایسه
(کردیبررسشاخصهیکازاستفادهباتنهاراآنتواننمیواستبعدیچندفرایندیافرادعلمی

(.1394عرفان منش، )



پروژه
Metric literacy

در حال انجام شدن است که سواد  شاخص های علم سنجی  ScholCommLabپروژه ای در کانادا در مرکز •
.را از لحاظ درک درست و استفاده درست از شاخص ها مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد

https://stefaniehaustein.com/metrics-literacy/



منبع مفید برای مطالعه



منابع مفید
Metrics Toolkit

http://www.metrics-toolkit.org/


مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس

درورهذخیاستفاده،گرفته،قراراشارهموردپژوهشیکبارچنداینکهمعنیبه)آلتمتریکهایشاخص
.(شدهگذاشتهاشتراکبهاجتماعیگذارینشانهخدماتواجتماعیهایرسانهوها،وبالگ

پژوهشارزیابیدرجایگزینهایشاخصازمسئوالنهاستفادهبهنیاز.

نکنیمکرارتراپژوهشتأثیرهایشاخصقبلینسلدربارهحدازبیشسازیسادهکهباشیمهوشیارباید.

غیرواقعیهایپژوهشگذاریاشتراکبهبامناسبناکاربردهایشناسایی(inorganic)(مثالعنوانبه
.(هاربات

Kathy Christian, CEO, Altmetric, 2020



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس

برایتوجیهیکهاستنبودهاینپژوهشارزیابیدرالتمتریکسهایشاخصازمندیبهرهدرمهمنکته•
درروزهااینکهیکشمارههاینگرانیازیکی)کنندنمیتوئیتکافیاندازهبهکهباشداساتیدیاخراج

برتنیمبوسنتیهایشاخصدربارهکهاستمحققانیبهکمکبلکه،(داردرواجدانشگاهیانجامعهبین
.هستندضعیفاستناد

Euan Adie , Founded  Altmetric (2011) and now Overton (2020)



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس
:سوء استفاده و سوء تعبیر در استفاده از شاخص هاي آلتمتریک•

هایاخصشتفسیربرکهاستمشکلیمختلف،تفسیرهایوپژوهشارزیابیدرمعیوبهایشاخصتوسعه
سوءاستفادهبرودکرمیصحبتنکتهاینازآلتمتریکساصلیمانیفستبودبهتر.استگذاراثرهمآلتمتریک

جامعهدراختالفاتتشدیدبرتواندمیهااستفادهسوءاین.کردمیتأکیدهاشاخصاینتفسیردربالقوه
.بگذارداثرپژوهشارزیابیفرآینددردانشگاهی

ایهدادهآلتمتریکهایشاخصازاستفادهکهاستدادهنشانموردیمطالعهیک:ارزیابيدرنابرابري•
اینازادهاستفباارزیابیدرهانابرابریکهداشتتوجهباداما.کندمیاعتمادترقابلراپژوهشارزیابی
.بگیردقرارموردتوجهبایدهاشاخص

Gemma Derrick, Senior Lecturer (Higher Education) at Lancaster University



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس

وجوددموارایندرهاییتفاوتاستممکن،اجتماعیعلومبرایویژهبه،اخالقینظراز:ايرشتهتفاوت•
رشتهازیشب،حوزهاینافرادبرایهادادهاینازاستفادهدرریسکازقبولیقابلسطحتفسیر.باشدداشته
.استSTEMحوزهبامرتبطهای

اجتماعییهارسانهازاستفادهدرارزیابيریسکمحققان،واخالقبررسیهایکمیتهنیزقبلیمطالعاتدر•

.اندکردهگوشزدراتحقیقاتدر

Gemma Derrick, Senior Lecturer (Higher Education) at Lancaster University



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس
هایرشتهرخیببرابردرتواندمیکهاستتحقیقاتتأثیرسنجشسنتیهایشیوهبخشنویدآلتمتریک•

.داردراخودشهایمحدودیتآلتمتریکهرحالبه.گیردقرارسوگیریموردخاص

حدتاکهلف،مختدرمتغیرهایپذیریتکراروسازگاری،دقتعدممانند:یابدارتقاءبایدآلتمتریککیفیت•
.داردقراراجتماعیهایرسانهرویدادهایپویایماهیتتأثیرتحتزیادی

ازاستفادهوآشناییتاشودانجامناشرانوتحقیقاتیموسساتتوسطبایدمناسبهایتالشوهااستراتژی•
ورطبههاشاخصاینتاداردوجودآنامیدصورتایندر.یابدبهبوددانشگاهدرآلتمتریکهایشاخص
.شوندپذیرفتهسنتیهایسنجهکناردرایگسترده

Dr. ThengYin Leng is Associate Provost (Faculty Affairs) and Professor of Information
Studies at the Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang
Technological University (NTU, Singapore). 



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس

.شودمیالمللیبینسطحدرارزیابیدرنابرابریبهمنجر:ایراندرفیلترینگ•

ترینمهمهکنمی کننداستفادهمقاالتاشتراک گذاریبهبرایتوئیترازایرانیمحققینوپژوهشگران•
استفیلترینگدلیلبهکشورداخلدرآنبهدسترسیدرمحدودیتامرایندلیل

.(1394)حسینی، (2014)ملکیو(1398)حبیبیوحسینیعرفان منش، 



مالحظات اخالقي در شاخص هاي آلتمتریکس

ربات هاي توئیتري:
طمئنمبایدواندافزایشحالدرنیزتوئیتریهایرباتکهاستاینداردوجودموردایندرکهنگرانی

.باشدحکمفرمااستفادهگستردگیاینبرانسانیعاملکهبود
تمقاالکهکنندتالشعامدانهوآگاهانهخود،نشریاتپذیریرؤیتافزایشجهتناشراناستممکن
.گذارنداشتراکبهاجتماعیهایرسانهمختلفانواعدرراخود
پشتیباني از زبان بومي و بهبود عملکرد استنادي  :

تماعی به های اجتوانند از پتانسیل موجود در شبکهو ناشران حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی میمحققان 
زبان بومی منتشر  پذیری آثار خود بخصوص مطالعاتی که بهدر دسترسپشتیبانی مؤثر و ابزاری مکمل عنوان 

.اند، استفاده کنند و از این طریق عملکرد استنادی خود را نیز بهبود ببخشندشده
(1399)حسینی، تقی زاده میالنی 



رعایت احتیاط در تفسیر داده هاي آلتمتریک
اجتماعیتأثیراتارزیابیبرایهادادهگردآوریفرآیندوهاشاخصابزارها،استاندارد،هایروشفقدان•

(societal impact)داردوجودتحقیقات.
Societal)اجتماعیتأثیراتگیریاندازه• impact measurements)جامعهمشکالتحلجهتدرباید

.باشد

شپژوهارزیابیاهدافبرایزمانورشتهلحاظازبایدمندلیخوانندگانشمارشمانندآلتمتریکهایداده•
.شودسازینرمال

آنماعیاجتتأثیرازبیشراعلمیآثاردربارهمردمعمومنظراتوعالقهتوجه،استممکنآلتمتریکهایداده•
.کندمنعکسها

Iman Tahamtan , Lutz Bornmann (2020)



رعایت احتیاط در تفسیر داده هاي آلتمتریک

Conclusions based on altmetrics data in research evaluation should be drawn with caution!

درهمین.استازنیموردمعتبرآلتمتریکهایدادهبازیابیبرایهاییروشدرکبرایبیشتریتحقیقات•
جوامعردهاآنازاستفادهبهتاباشد،انتقادیودقیقبایداجتماعیهایرسانهمنابعانتخابراستا

وگیریجلایرشتهوزبانیبالقوههایسوگیریازوشودتوجهمختلفمخاطبانبرایوگوناگون
.شود

Iman Tahamtan , Lutz Bornmann (2020)



!کنیمرا بهتر اوضاع وقت آن است که 

ازیچر،نوزیننشریهدریادداشتیدرایلینویدانشگاهدرتحقیقاتیوایحرفهاخالقملیمرکزمدیر
ازیو.استنوشته«پژوهشدرامانتداریودرستکاری»دفترکارمندعنوانبهخوددههچندتجربیات

اینهککنندنمیمنتشرعمومطوربهراهاگزارشنتایجکهکندمیگالیههادانشگاهمحرمانهرفتار
.شودمیاعتمادیبیایجادورفتارسوءموجببیشترمحرمانگی،

C. K. Gunsalus is director of the National Center for
Professional and Research Ethics at the University of Illinois
Urbana–Champaign.



ایرانکنسرسیوم سنجش و ارزیابي علم، فناوري و نوآوري در

دازیانراهمسائلونوآوریوفناوریعلم،ارزیابیوسنجشکنسرسیوماندازیراهعملیاتیهایگامشناخت
کنسرسیوم؛

؛سردرگمیازجلوگیریوصحیحهایدادهاستعالمجهتحوزهایناصلیمتولیانشناختضرورت

عملکردی؛وتحلیلهایگزارشارائهدرملیسطحدرمنسجمارزیابینظامضرورت

؛کشوراوریفنوعلمسنجشحوزهدرملیپایدارنظامیکبهدستیابیبرایباصالحیتمرجعیتیکضرورت

ذارسیاستگنهادهایمیاندرانسجامنبودومختلفمتولیانوجودوسیاستیوراهبردیهایچالشوجود.

(1399جنوی،علیزاده،چاکلی،نوروزی)



نقش انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران

 بیانیه هایی مشابه با بیانیه های بین المللی از دیدگاه این رشته؛ایجاد یک کارگروه تدوین

پیوستن به بیانه های دورا و الیدن؛

 بیانیه ها با معاونت پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشکده ها؛ارسال و به اشتراک گذاری

 تبه بندی؛دقیق تر و کارآمدتر شاخص های ارزیابی و ربرای آسیب شناسی برای همکاری با شورای عالی عتف

 ؛آموزش مالحظات اخالقی در ارزیابی پژوهشبرگزاری سیمنارها و کارگاه هایی برای

 می مانند سرقت علمی و ساالنشر مقاالت برگزاری سمینارها و کارگاه هایی برای آموزش مالحظات اخالقی در  .
...



راهکارهایي براي ایران

ضررويدانشگاهيجامعهدرسنجيعلمهايشاخصسوادسنجشبرايمليمطالعاتانجام
.است

استالزاميپژوهشارزیابيدرپذیريانعطافایجادهدفباهانامهآیینبررسي.

یکدیگرکناردرکیفيوکميارزیابيلزوم..

الیدنودورامانندجهانيهايبیانیهبهپیوستنلزوم.

پژوهشارزیابيدراخالقيمالحظاترعایتبرايمليبیانیهیکتدوین.

روندهاينامهآیینازدوريومداراخالقرویکردبامليسطحدرمتمرکزهاينامهآیینتنظیم
.متمرکزغیروهدفبدونسختگیرانههايسیاستبادانشگاهي

الملليبینارزشمندتجربیاتازگرفتنالهام.

پژوهشارزیابيفرهنگوپژوهشفرهنگتقویت.



عمناب
: ارائه شده در هشتمین همایش ملی ادکا. 2012مطالعه آلتمتریک مقاله های پراستناد علم اطالعات و کتابداری در سال : بهره گیری از رسانه های اجتماعی جهت اشاعه تولیدات علمی(. 1394)حسینی،  الهه •

.تهران. دانشگاه شهید بهشتی. 94آبان 20. رسانه های اجتماعی در مراکز اطالع رسانی
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