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دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تحقیقات
 77-53 ،1399زمستان   ،4 شماره ،53 دوره

 
 

 

 وزارت یدانشگاه یهاکتابخانه آلتمتریکس: موردکاویدانش و استفاده کتابداران از 

 تهران، درمان و آموزش پزشکی در بهداشتوزارت و  علوم، تحقیقات، و فناوری

 
 2*، بهروز رسولی1مریم خسروی

 25/5/99تاریخ پذیرش:      11/1/99تاریخ دریافت:  
 چکیده

طرح  ( یدگرسنجس )کیبا نام آلتمتر ی ارزیابی پژوهش و پژوهشگرانهااز سنجه یاهشکل تاز ریاخ یهادر سال هدف:

نهادهای کلیدی که باید  از. غیره دربارة آثار دانشگاهی استدانلود، و ، دیبازد، یاتوجه رسانهشده که به دنبال ردگیری 

ات سنجش پژوهش که به پژوهشگران خدمهای دانشگاهی هستند ته باشند کتابخانههای نوظهور آگاهی داشاز این سنجه

های دانشگاهی برای ارائة این نوع خدمات تازه دهند. هدف از این پژوهش آگاهی از میزان آمادگی کتابخانهارائه می

 است. 

پژوهش  نیا یامعه آمارج. برداری شده استبرای دستیابی به اهداف پژوهش از روش پیمایشی بهره روش/رویکرد:

اطالعات نفر( بود.  105شهر تهران )شامل  وزارت عتف و بهداشت یهادانشگاه یمرکز یهال در کتابخانهکتابداران شاغ

 یه گردآوری شد. گو 20سه بخش و  ةدارندپرسشنامه محقق ساخته، دربرالزم با یک 

ان کافی نیست و ستفادة کتابداران برای پاسخگویی به درخواست کاربرادهند که دانش و ها نشان مییافته ها:یافته

دانش میزان  انیم یتفاوت معنادار چیهچنین، لتمتریکس پایین است. همرسانی در زمینة آآمادگی این نهادها برای خدمت

ی آموزشی کارگاهنیازمند کتابداران  تربیشن، یبر ا افزون. نیست های آلتمتریکسو استفاده کتابداران دو وزارت از سنجه

 هستند. های آلتمتریکس سنجهز استفاده ا برای یادگیری

های ابخانهاین اولین پژوهشی است که به دنبال آگاهی از میزان آشنایی و استفادة کتابداران کت اصالت/ارزش:

 دانشگاهی ایران از آلتمتریکس است.

شت، وزارت بهدا، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری )وزارت عتف((، یدگرسنج) کسیآلتمتر: یکلیدی هاواژه

 .انیدانشجو، یعلم أتیه یاعضا، یدانشگاه یها، کتابخانهدرمان، و آموزش پزشکی )وزارت بهداشت(
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 مقدمه

ستردگ ست. آن چنان که با  ریسنجش تأث یارهایمع رییموجب تغ یتالیجید طیمح یگ شده ا پژوهش 

 نیر آنها در اکا ریتأث یابیرد یروش برا کیاز  یآن، برخوردار یرشدددد و  و انتشدددار آثار محققان بر رو

امکان  یسنت یهانجهس لهیبه وس دیارتباطات جد نیا یرگذاریاست. چرا که سنجش تأث یضرور دیرسانه جد

 راتی)اعم از تأث راتیدر انعکاس کامل همة تأث ییعدم توانا لیبه دل اسدددتنادهاگر، ید انی. به بسدددتین ریپذ

سوگیرسم راتیانعکاس کامل تأث زیو ن یررسمیغ س یری(،  ستنادها )به دلدر ا تفاوت  لیتناد، تفاوت در نرخ ا

همواره با نقد  یسددداخت ریو ز یفن یهاتی( و محدودیاندازة جامعة علمت، یمل، یدر نوع انتشدددارات، بازة زمان

دهندة تأثیر تواند نشدداناز این رو، اسددتناد به تنهایی نمی(. 1397ی، گیب رزایو م ییروا؛ )سددتودهاند هروبرو بود

های شددیوه ییشددناسددا ازمندیپژوهشددگران ن این در حالی اسددت که .(2018، 1ر باشددد )آلتمتریککامل یک اث

 .(168، 1395کارآمد برای آگاهی از تأثیر آثار خود هستند )سالجقه و دیاری، 

و سددنجش  ارتباط علمی میان پژوهشددگران را دگرگون سدداخته یو  اجتماع دهیپداز سددوی دیگر، 

س دیدارتباطات ج نیا یرگذاریتأث سالجقه و محمدیان، سنت یاهسنجه لهیبه و بر زمان لیبه دل، (72، 1394ی )

اشددداره در ، یبرداردانلود، بهره زانیمی ددددددد همانند علم ریتأث یهاجنبه دیگردر نشدددان دادن  یبودن و ناتوان

أثیرگذاری دددددد ممکن نیسددت. از این رو، برای نشددان دادن تو مانند آنها  یاجتماع یهاتیها و وبسدداروزنامه

، 2نیاز اسدددت )کوشدددا و تلوالبه عنوان مکمل  یدیجد یهاسدددنجه های تازه بهها از طریق این کانالپژوهش

یدگاه. (2007 مل پژوهشدددگران نیز  (2013) 3«نینکرو» از د عا ماع درت جد یو  اجت  یرا برا یدیفرصدددت 

سنجی برای ز این رو، متخصصان علمکرده است. افراهم  یپژوهش های تازه و گوناگون تأثیرشیوه یریگاندازه

« دگرسنجی»یا  4«آلتمتریکس»های تازه روش نوینی با نام ها از طریق این کانالنشان دادن تأثیرگذاری پژوهش

 است. 5«های جایگزینسنجه»اند که به معنای پیشنهاد کرده

سنجهرا می« آلتمتریکس» سنجههایی کیفی تعریف کرد که ها و دادهتوان به عنوان  های مکملی برای 

های های گوناگونی برای ارزیابی تأثیر پژوهشسددنتی اسددتناد دددددد محور اسددت. این روش دربردارندة سددنجه

(. 2018شوند )آلتمتریک، های گوناگون اجتماعی برخط دریافت میدانشگاهی است که بیشتر از و  و شبکه

سم یاثرگذار افزون بر توانندمی هاسنجه نیا شم یر سنجکه با  ستنادها  از  یگرید یهاجنبهشود، یم دهیار ا
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که در  یتعداد دفعات زیو ن شدددودیدانلود م ایده، یرا که هر مقاله خوانده، د یتعداد دفعات همانند یاثرگذار

 منعکس کنند. زیرا ن شودیبه آن اشاره م یخبر یهاو رسانه یجتماعا یهارسانه

ستنادها  کهیدرحالب، یترت نیبه ا شارات پژوهشیبهرهو  یاثرگذار زانیبر م تنهاا داللت  برداری از انت

و ، یاقتصاد، یآموزش، یاجتماع ریبا نام تأث یاز اثرگذار یگریانواع د توانندمی های آلتمتریکسسنجهدارند، 

کس ( آلتمتری2013) 1«یووارپ» از نظر (. 173، 1397، )در سددتوده و همکاران بسددنجند زیرا ن یعلم آثارفناورانه 

کند میارائه  یپژوهش دستاوردهایو رفتارها را از  هایشهقرار گرفتن مکالمات، اند یراز تحت تأث یکامل یرتصو

قل در  که ، (2014) 2«براون(. »56، 1394، و همکاران یگینادر ب)ن باور اسدددت   ابزار کسیآلتمتر»نیز بر این 

ست برا یقدرتمند ش یو ارزش کارها ریتأث شینما یا شگرانپژ یپژوه های آلتمتریکس در کنار سنجه. «وه

ستناد لیبر تحل یکه مبتن)سنجی علم یسنت هایسنجه ستند یا شارات  یاثرگذار یبررس یبرا توانندی، م(ه انت

فاده قرار گ 2و   طیعلمی در مح ندیمورد اسدددت قل در عرفان منش،  ر ، (2013) 3«فنر»از نظر .(351، 1395)ن

 کسیطرفداران آلتمتر .شودیدانشگاه هاو پژوهشگران استفاده م، سط ناشرانفراتر از پژوهش، تو کسیآلتمتر

را  های منتشرشده در و پژوهش ریتأث یبدرست های علمینشریه ریتأث بیو ضر هابه مقالهمعتقدند که استنادها 

شان نم یعلم پیوندو  سنجندنمی شگران را ن سنجه. دهدیپژوه کردن این  های التمتریکس برای پراز این رو، 

 .اندشکاف پدید آمده

» های اجتماعیعملکرد هر مدرک علمی بر اساس شمار دفعاتی که در رسانهک، یدر مطالعات آلتمتر

شددده، شددمار و کیفیت  «اسددتناد»یا  8«یرسددانهم»، 7«کلیک»، 6«پسددندیده»، «دانلود»، 5«گذارینشددانه»، 4«مشدداهده

کنند(، سدددنجیده )افرادی که آن مدرک را پیگیری می 10«پیروان»که دریافت کرده و یا شدددمار  9«ییهادگاهید»

های سنجه، سنجدمیرا در یک محیط کنترل شدة کیفی  تأثیر آثاربر خالف استناد که  ،دیگر گفتةشود. به می

 یاجتماع یهابه انتشدارات علمی در انواع رسدانه یسدمر ریهر نوع اسدتفاده و اشدارة غ دربردارندةآلتمتریکس 

 .(351، 1395، عرفان منشدر ) شودیم
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به ن با آلتش، یبه دانش، پا انیپژوهشدددگران، اسدددتادان، و دانشدددجو ازینظر  کس، یمترو مهارت کار 

ش یهاکتابخانه شگاه یپژوه شه و کنار جهان خدمات نو زین یو دان  یسازادهیو پ یآنها طراح یبرا ینیدر گو

تنها به  گریباشدند تا د بخشییها رهاکتابخانه یبرا تواندیم یخدمات نیمعتقد هسدتند که چن یاری. بسددانکرده

سنت ةارائ شان کم مکه روزبه، یخدمات  سندهشود، یروز از کاربران سانکتابخانه نینکنند. در ا ب ستند  یها ک ه

شکل کنند، یم برگزار یعموم یهاگاهکارکنند، یم ییراهنما کسیکار با آلتمتر ةنیکه کاربران را در زم و به 

 مباحث آشنا سازند. نیخود را با ا ةتا مؤسس کوشندیم یلک

های دانشددگاهی: به که دو نقش مشددخک کتابخانه(، در صددورتی1394« )نویدی و منصددوریان»از نظر 

های پشددتیبانی یادگیری و فراهم عنوان پل ارتباطی با پژوهشددگران، در ارائه ارزش پژوهش خود و دیگر فعالیت

برای دانشدددجویان و اعضدددای هیأت علمی، را در نظر بگیریم آنگاه میزان ارزش آوردن ابزارهای صدددحی  

از  یجد شددکلیبه نیز  ایهای دانشددگاهی و حرفهشددود. در نوشددتهها مشددخک میآلتمتریکس برای کتابخانه

اگر . (2016 1،ن و بورکومالشدددده اسدددت ) تیحما یعلم پیوند یارهایارائه مع یبرا یکتابداران دانشدددگاه

های دانشدددگاهی برای پذیرش چنین نقشدددی و ارائة چنین خدماتی آماده نباشدددند، عجیب نیسدددت که نهکتابخا

شگاهروزبه شود و در دان سته  شان کا شمار کاربران شگاهروز از  شمار آیند و ها و پژوه ها نهادی ناکارآمد به 

 منزوی شوند.

ی کاربرانشدددان فراهم سدددازند، های دانشدددگاهی بتوانند این خدمات نوین را برابرای آنکه کتابخانه

با سدددنجهکتابداران و کارکنان شددداغل در این کتابخانه باید دانش و مهارت کافی برای کار  تازة ها  های 

های در پیوند با این موضوع را پاسخ توانند درخواستتنها میآلتمتریکس را داشته باشند. به این شکل، آنها نه

برداری از این فضددای تازه را بر عهده ، یعنی آموزش کاربران برای بهرهترتوانند نقشددی کلیدیدهند، بلکه می

هایی دربارة دانش، مهارت، و گیرند. با آنکه در کشورهای گوناگون دددد به شکل جسته و گریخته دددد پژوهش

)به اند های آلتمتریکس انجام شدههای دانشگاهی ]و غیر دانشگاهی[ در زمینة سنجهآشنایی کتابداران کتابخانه

شاره شده است(، ولی در ایران مطالعهبرخی از آنها در بخش مرور نوشته ای در پیوند با این موضوع انجام ها ا

سیاست ست. به گفتة دیگر، هنوز برای  شده ا های آموزشی دددد پژوهشی، گذاران اطالعات، رؤسای مؤسسهن

ها و کارکنان آنها این کتابخانه های دانشدددگاهی روشدددن نیسدددت که آیامدیران پژوهشدددی، و مدیران کتابخانه

های آلتمتریکس برآیند یا خیر. سازی خدمات نوین سنجش پژوهش با ابزارها و روشتوانند از عهدة فراهممی

ها دددد یعنی اعضای هیعت علمی و دانشجویان دددد نیز در از سوی دیگر، میزان درخواست کاربران این کتابخانه

تواند به سدددت. در دسدددترس نبودن این اطالعات و این ناآگاهی میهای آلتمتریکس مشدددخک نیزمینة سدددنجه
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هایی جدی در ارائة خدمات در آینده برای آنان به های دانشددگاهی بیانجامد و چالشسددردرگمی در کتابخانه

 همراه داشته باشد.

 برداریبهره زانیو م مهارت /سدددط  دانش یمسدددعله بررسددد نیا یگام در واکاو نیخسدددتاز این رو، ن

 یکارآمد برا ینشدددیب یررسدددب نیکه ا چرااسدددت.  کسیآلتمترهای ها و سدددنجهروشابداران در کار با کت

 یبرا ندازهتا چه اکه  آوردیفراهم م یدانشدددگاه یهاکتابخانه رانیمد نیو همچن یآموزشددد اسدددتگذارانیسددد

ها است: رسشاین پبه  ییپژوهش در صدد پاسخگو نیراستا، ا نیدر ا دارند. یآمادگ نیمواجهه با خدمات نو

شگاه زانیم( 1) سنجه یدانش کتابداران دان ست؟های آلتمتریکس چقداز  شگاه( 2) ر ا چقدر  یکتابداران دان

سنجه سازمانی ن، تجربة حرفهس( آیا متغیرهایی همانند 3) رند؟یگیهای آلتمتریکس بهره ماز  ستگی  ای، و واب

شگاه یهاخانهکتابداران کتابتوانند تفاوتی در میزان آگاهی می سنجه یدان  و ؟ایجاد کنند های آلتمتریکساز 

 ؟توان ارائه کردمیهای آلتمتریکس بهبود استفاده از سنجه یبرا ییچه راهکارها( و 4)

 هامرور نوشته

سنجی و علم اطالعات و ای در حوزة علمزمینة پژوهشی به نسبت تازه« آلتمتریکس»اگرچه 

میالدی پیشنهاد شده است، ولی در چند سال گذشته در کانون توجه بسیاری  2010شناسی است و در سال دانش

های آثار در عنوان، چکیده، و کلیدواژه« آلتمتریکس»از پژوهشگران و نهادهای پژوهشی بوده است. کاوش 

دهد که پژوهش روی این مفهوم سیری افزایشی داشته نشان می 1«و  آو ساینس )واس(»شده در پایگاه نمایه

 .2است )نمودار یک(
 

 
 «واس»یگاه در پا« آلتمتریکس»ها در زمینة . روند افزایش شمار پژوهش1نمودار 
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« توئیتر»های اجتماعی برخط، همانند ها در شبکهها به مطالعة تأثیر پژوهشبرخی از این پژوهش

و پرایم  2011، 2باشد )همانند آیزنباخ تواند نقشی همانند استناد داشتهمی 1«تییتو»اند که اند و نشان دادهپرداخته

هایی همانند علوم انسانی و اجتماعی را در زمینه« آلتمتریکس»برداری از (. برخی دیگر نیز بهره2012 3و کاستلو،

اند و سنجش گیرند د بسیار سودمند دانستههای علوم مهندسی یا پزشکی مید که ذاتاً استناد کمتری نسبت به زمینه

 (.2014، 4همرفلتاند )همانند های تازه را توصیه کردهها با ابزارها و روشی این پژوهشتأثیرگذار

ها کاری بیشتری به سراغ افزودن این روشهای دانشگاهی با محافظهبا این حال، کتابداران در کتابخانه

ا سنجیده شود. از این رو، اند تا اعتبار آنهاند و اندکی صبر کردهو ابزارهای تازه به سیاهة خدمات خود رفته

، چند 2013های ای در سالبه خدمات کتابخانه« آلتمتریکس»ها و ابزارهای ها برای افزودن روشنخستین جرقه

هایی اشاره کردند که سال پس از پیدایش این مفهوم، زده شد. برخی از متخصصان کتابداری به مزایا و فرصت

های کمک کتابداران را به پژوهشگران در این زمینه معرفی کردند یوهبرای پژوهشگران دارد و ش« آلتمتریکس»

 6«ویالویسنسیو -گونزالس فرناندز»های مرتبط، (. در یکی دیگر از این پژوهش2013 5)گالووی، پیس، و راو،

 کیخدمات آلتمتر یبانیپشت یبرا توانندیپرداختند که کتابداران م ییهاگام ییبه شناسا( 2014)و همکارانش 

های آلتمتریکس دارند سنجه جیدر اشاعه و ترو یآنها مشخک کرد که کتابداران نقش مهم یهاافتهیبردارند. 

 کنند.پژوهشگران  یبه انتشارات علم یانیکمک شا تواندیماران، ها به کتابدشاخک نیو آموزش استفاده از ا

ای، بسیاری از متخصصان حرفههای های دانشگاهی و فعالیتدر پژوهش« آلتمتریکس»پس از رواج 

ها و ابزارهای تازه برداری از این روشهای دانشگاهی را به بهرهکتابداری توجه مدیران و کتابداران کتابخانه

های دانشگاهی از راهکارهای جلب کاربران به این جلب کردند و افزودن آنها را به سیاهة خدمات کتابخانه

 9؛ آدامز و بوالرد،2013 8؛ لپینسکی، پیووار، و پرایم،2015 7مر و بورچارت،نهادها دانستند )برای نمونه، رو

_______________________________________________________________ 
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ای جلسة جداگانه 2«آلتمتریکس»ها موجب شدند تا در کنفرانس ساالنة (. اینگونه توجه2014، 1؛ بالدک2014

کمیتة . »(2015 4در نظر گرفته شود )کنکیل، ساتن، و لوین د کالرک، 3«هاآلتمتریکس در کتابخانه»به نام 

های دانشگاهی و پژوهشیی انجمن کتابداری (، وابسته به کمیتة کتابخانه2014) 5«ریزی و بازنگری پژوهشیبرنامه

های دانشگاهی و پژوهشی است از روندهای کلیدی در کتابخانه« آلتمتریکس»آمریکا، نیز بر این باور است که 

 کتابداران نیز با این مفاهیم تازه آشنا شوند. ها باشد وکه باید در خدمات این گونه از کتابخانه

های دانشگاهی موجب شد تا در کتابخانه« آلتمتریکس»برداری از توجه به فرصت پنداشتن بهره

برداری از این خدمات روی آورند.  از این رو، برخی از پژوهشگران های بیشتری به بهرهروز کتابخانهروبه

و  «مالون»هایی انجام دادند. برای نمونه، برای ارائة چنین خدماتی پژوهش هادربارة آمادگی این کتابخانه

 سنتینوظهور و  یهاکتابداران از سنجه یهادگاهیدر پژوهش خود به سنجش دانش و د( 2016) «بورک»

اند ههای آلتمتریکس در حد متوسط دانستخود را با سنجه ییآشنا زانیکه اکثر کتابداران م دریافتند و پرداختند

 بیآنها با ضر %65آنها با شمارش استنادها و  %74 سنتی، یهاسنجه انیاند. از مبوده شناآ بسیارآنها  %10و تنها 

کتابداران با  ییآشنا زانیمدر زمینة  .اندها کمک کردهپژوهشگران را در این زمینهآشنا بوده و  نشریه ریتأث

آشنا  7«یمندل»آنها با  %24و  6«دات کام کسیآلتمتر»ها با آن %26حدود ، «کسیآلتمتر» یخدمات یهاگاهیپا

 یتربه آموزش و کسب اطالعات بیشدانند، یرا کارآمد م «کسیآلتمتر»کتابداران  هند. اما از آنجا کاهبود

 هایآنها با سنجه ییآشنا زانیبا م زیکتابداران ن یاسابقه حرفهافزون بر این، مند هستند. درباره آنها عالقه

 .داشته استرابطه مثبت  «آلتمتریکس»

های دانشگاهی در حال ( روشن شد که بسیاری از کتابخانه2017 8در پیمایشی دیگر )هادو و مامتورا،

پردازند. بر پایة این پیمایش، که کتابداران شاغل در به کاربران خود می« آلتمتریکس»حاضر به ارائة خدمات 

« آلتمتریکس»ها خدمات درصد کتابخانه 50ا به آن پاسخ داده بودند، پیرامون کتابخانة دانشگاهی در استرالی 38

_______________________________________________________________ 
1 Bladek 

2 The Altmetrics Conference 

3 Altmetrics in the library 
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3 Mendeley  
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، و 1«پلوم ایکس»، «آلتمتریک دات کام»دهند. اند و به آنها گزارش ارزیابی میبرای کاربرانشان فراهم کرده

 اند.ها بودهاز ابزارهای کلیدی کاربردی در این کتابخانه 2«ایمپکت استوری»

مند عالقه یعلم أتیه یاعضا تیخود نشان دادند که اکثر ی، در بررس(2018) 3«نیلوو کو اردینیو«

تر کتابداران به و بیش دیمجله کمک نما تیفیک یابیارز یمنبع به آنها برا کیبودند که کتابخانه به عنوان 

با برخی از  یعلم یهایخروج ریتأث یابیانتشار مقاله شامل انتخا  مجله و ارز ندیدر فرا یعلم أتیه یاعضا

 13( نیز با تجزیه و تحلیل پاسخ 2018« )ساتن»، و «کانکیل»، 4«مایلز» .کنندیکمک م« آلتمتریکس»های سنجه

هزار کتابدار دانشگاهی به یک پرسشنامه در زمینة پیوند کتابداران با سنجش تأثیر پژوهش، به این نتیجه رسیدند 

آشنایی « آلتمتریکس»های برداری از آثار و کمتر با سنجها و آمار بهرهکه این کتابداران بیشتر با شمار استناده

ای خود را در دستور کار توسعة حرفه« آلتمتریکس»دارند. این در حالی است که بیشتر این کتابداران یادگیری 

 اند.جای داده

ها و کتابخانه در« آلتمتریکس»برداری از خدمات در ایران نیز، همانند دیگر کشورهای جهان، بهره

( 1393وبیش در کانون توجه جای گرفته است. مهربان و منصوریان )توسط کتابداران مسعله بوده که کم

اند و این خدمات را برای رونق خدمات تشویق کرده« آلتمتریکس»های دانشگاهی را به ارائة خدمات کتابخانه

برداری کتابداران و بهره به بررسی میزان نیز (1396)و همکارانش  یدوخاناند. کتابداری بسیار سودمند دانسته

بر  یمبتن 2.0  و یاز ابزارها کاربران کتابخانة مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم و تحقیقات تهران(

« آلمتریکس»برداری این دو گروه از خدمات پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بهره« سکیآلتمتر» یسازادهیپ

 تر از حد متوسط است.پایین

و  ییآشنا زانیادعا کرد که تا کنون در خصوص م توانیانجام شده، م یهاپژوهش نهیشیبا مرور پ

صورت  یپژوهش «آلتمتریکس»از های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم و بهداشت کتابداران کتابخانهاستفاده 

و ، یپژوهش یهاافتهیو اشاعه  یارتباطات علم یقراردر بر یاجتماع یهارسانه تینگرفته است. با توجه به اهم

 5«و وُ لونین». چرا که از نظر رسدیبه نظر م یپژوهش ضرور نیابزارها، ا نیاز ا تفادهعالقه روزافزون اس زین

نقش  یو اشاعه اطالعات، در رشد علم یسازمانده، یبا گردآور یمتأثر از رشد علمباید کتابداران نیز ، (2009)

مناسب مطالعات  پایشهم چنان با  توانندیعلم دارند م پیشرفتکه به روند  یو معرفت نشیو با ب شتهدا ییبسزا

_______________________________________________________________ 
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پژوهشگران باشند. برای کمک به محققان،  یشگیهم اوری دیجد یگوناگون و با استفاده از ابزارها یهاحوزه

ترین( منبع را در ترین و مرتبط)مهم اتخاذ تدابیری الزم است که با توجه به نیازهای اطالعاتی آنان، بهترین

توانند با گزینش منابع مرتبط و با ساخت و توسعه این هدف، کتابداران می حققاختیار آنان قرار دهد. برای ت

آنها تا چه  دید دیراستا، اساساً با نیمعیارهای مناسب، در زمان، هزینه و انرژی آنان صرفه جویی کنند در هم

است  دیجد یکارلحاظ  نیداشته و مورد استفاده آنها است. پژوهش حاضر از ا ییآشنا نینو میمفاه نیحد با ا

ها دارند، های آلتمتریکس در کتابخانهکه سنجه یتیآن با توجه به اهم یخال یاذعان کرد که جا توانیو م

 .شودیاحساس م

 شناسی پژوهشروش

انجام  «آلتمتریکس»های بداران از سنجهدانش و استفاده کتا زانیم آگاهی ازپژوهش حاضر با هدف 

تابداران کهمة  پژوهش نیا یاست. جامعه آمار یزکاربردیو از لحاظ هدف ن یفیتوص شیمایشده و از نوع پ

هر تهران ش یو آموزش پرشک انوزارت عتف و بهداشت، درم یهادانشگاه یمرکز یهاشاغل در کتابخانه

بود:  یدیکل یةگو 20مه محقق ساخته است که شامل سه بخش و پرسشنا زیاطالعات ن یاست. ابزار گردآور

از  یبردار(، و بهرههیگو 10های آلتمتریکس )با سنجه یی(، آشناهی)هفت گو یشناختتیجمع یهایژگیو

پرسشنامه، در نظر  یهاهیگو یهاخپاس نیدر تدو یگوناگون یهااسی(. مقهیگو 10های آلتمتریکس )سنجه

 یهاو گونه، یپنج ارزش «کرتیل» اسیمق یةبر پا یبرخر، یخ /یپرسشنامه، بل یهاهیگو پاسخ از یگرفته شد. برخ

 یبزار به درستاهمانند، کوشش شد که  یهاپژوهش ةو مطالع یپس از بررسز، یپژوهش ن نیبودند. در ا گرید

ش، یمایپ یااز اجر شیآن، پس از ساخت ابزار و پ یصور ییآوردن روا تبدس یشود. لذا، برا یطراح

های آلتمتریکس و سنجه یسنجعلم ةاز متخصصان حوز یبرخ یبرا یکیبه صورت الکترون هیپرسشنامه اول

پس از  انی. در پاندیپرسشنامه اعالم نما یهاهیگو ةخود را دربار دگاهیارسال و از آنها درخواست شد تا د

 .جرا شدو آماده ا میشنامه تنظآنها پرس یاصالح یهادگاهیمتخصصان و اعمال د اتنظر یآورجمع

مطالعة »؛ به این شکل که ابتدا یک شد یریگابزار پژوهش بهره ییایپابرای « 1کرونباخ یآلفا» از آزمون

 بیضرتحلیل شدند. سرانجام،  «21. اس. اس.یاس. پ»افزار نرمهای گردآوری شده با انجام شد و داده« پایلوت

بود بدست آمد.  ریرپذییشده و تغ یطراح شیاز پ یهانهیبه شکل گز انشیهاکه پاسخ یاهیگو 11 یبرا 66/0

پرسشنامه و  یبرخوردار است. در اجرا ینسب ییایساخته شده از پا رکه ابزا دهدیبدست آمده نشان م بیضر

با کتابداران تعامل کرده  یکه بتواند بخوب یاطالعات از کتابداران، آموزش الزم به کارشناس خاص یگردآور

ماه ید 20تا  1397آذر ماه سال  20 یدر بازه زمان یارائه شد. ود، ینما هیپرسشنامه توج لیتکم یآنها را برا و

_______________________________________________________________ 
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کامل به کتابداران  حاتیها مراجعه و پس از توضکتابخانه کیکایحضوراً به  نامهیمعرف افتی، با در1397

پژوهش در خصوص  نی. در اندینما لیپرسشنامه را تکم تیهدف، از آنها درخواست کرد تا با کمال رضا

جهت  یفراوان یو نمودارها یفیشامل جداول توص، یفیآمار توص یهابه سواالت ابتدا از شاخک یپاسخده

مناسب پرداخته  یاستنباط یآمار یهاها با استفاده از آزمونها استفاده شده، سپس به تحلیل دادهداده فیتوص

 شده است.

 

 ها و بحثیافته

 شناختیمعیتاطالعات ج

در پژوهش  یکتابدار دانشگاه 89شده،  عیپرسشنامه توز 105شده، از  یگردآور یهاداده یةبر پا

 31دهندگان در بازه از پاسخنفر(  75) درصد 85سن رفته، همرویاند. و به پرسشنامه پاسخ دادهکرده مشارکت 

از درصد(  76نفر ) 67مرد و  در پیمایش کنندگاناز مشارکت درصد( 24نفر ) 21. همچنین، سال است 50تا 

کنندگان در پیمایش نشان داده شده توزیع سنی و جنسیتی مشارکت 2نمودار و  1نمودار در  اند.زن بودهآنها 

 است.

را  یفراوان نیشتریسال تجربه کار داشتند ب 20از  شیکه ب یبدارانکتاهای گردآوری شده، بر پایة داده

ای کتابداران آمده است. توزیع میزان تجربة حرفه 3نمودار درصد(. در  32نفر،  28) به خود اختصاص داده اند

 یکارآمد یبرا ،دیآیبدست نم یدانشگاه تالیشغل تنها با تخصک و تحص کیاز آنجا که عملکرد موفق در 

دارد. هر  یاژهیو تیاهم زیکه فرد به آن کار مشغول است ن یکار مدت زمان کیتر در انجام بیش تیو موفق

 یسازمان یرهایمتغ ریو سا یشغل عملکردسابقه کار با  ایتجربه  انیم یها ارتباط معناداراز پژوهش یچند، در برخ

. در هر صورت، تجربه اندکرده یابیرابطه را معنادار ارز نیا زین یادیز یهادر پژوهش ینشده است، ول دهید

 نیدارند؛ تا از ا یبه بررس ازیاست که ن یاز جمله اطالعات، یشناختتیجمع ریمتغ کیبه عنوان ، یسابقه کار ای

 .بالعکس ایتر بدهند، و باتجربه یروهایبه ن یتربیش تیها اهمسازمان قیطر
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. توزیع سنی 1نمودار 

 کنندگان در پیمایشمشارکت

. توزیع 2نمودار 

جنسیتی 

کنندگان در مشارکت

 پیمایش

 

 
 کنندگان در پیمایشمشارکت یاتجربة حرفه زانیم. توزیع 3نمودار 

 

 20گذرد، هنوز پیرامون شناسی در کشور میسده از آموزش علم اطالعات و دانشبا آنکه بیش از نیم 

های گردآوری های دیگری هستند. بر پایة دادههای دانشگاهی از رشتهدرصد از کتابداران شاغل در کتابخانه

توزیع فراوانی رشتة  1جدول اند. در التحصیل شدهسنجی فارغشده، تنها هشت درصد از کتابداران از رشتة علم

 تحصیلی کتابداران گزارش شده است.
 

 شیمایکنندگان در پمشارکتی لیرشتة تحص یفراوان عیتوز. 1جدول 

 رشته تحصیلی کتابداران
 و اطالعات علم

 شناسیدانش
 هاسایر رشته سنجیعلم

 درصد فراوانی درصد وانیفرا درصد فراوانی
 19% 14 8% 6 73% 54 عتف وزارت وابسته کتابداران
 14% 2 7% 1 78% 11 بهداشت وزارت به وابسته کتابداران

 18% 16 8% 7 74% 65  کتابداران مجموع
 

مسعله شود، یها محول مکه به آن یافهیافراد با وظ یهاییمتناسب بودن تخصک و تواناپیداست که 

است  ییهااست. کتابخانه از جمله سازمان رانیمهم مد فیو احتماالً جزء وظا دیآیبه شمار م یمهم یتیریمد
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)شامل  یفن اتخدم یهابه بخش توانیم فیوظا نیاز جمله ا خورد؛یدر آن به چشم م یمتنوع فیکه وظا

 یمنابع برا یساز، آمادهامانت زیم، یرسانخدمات مرجع و اطالع، یسینودهیچک، یسازمانده، یسینوفهرست

متخصک  یانسان یرویبزرگ، معموالً از ن یهامنابع و ...( اشاره کرد. در کتابخانه هیسفارش و ته، یرسانخدمات

کوچک به  یهااند، اما در کتابخانهمجزا شده گریاز همد کامالً فیوظا نیو ا شودیهر بخش استفاده م یبرا

چند  ای کیمعموالً ، یانسان یرویدر ن ییجوصرفه نیچنو هم یاابخانهمحدود بودن منابع و خدمات کت لیدل

راستا، نیروی انسانی زیربنای توسعه  نیدر هم .باشندیمختلف م یهابخش فیکارمند قادر به انجام وظا

های کاردان، دهد. به همین جهت، تربیت انسانفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه را تشکیل می

ای و علمی، به اه، دانا، توانا و متناسب با تقاضای بازار کار در صدر وظایف و اهداف مراکز تربیتی، حرفهآگ

 نیقرار دارد. درست به هم -یافته و یا در حال توسعهاعم از توسعه -در کلیه کشورها یالنظام آموزش ع ژهیو

ر هر کشور، تربیت نیروهای متخصک مورد ها و مراکز آموزش عالی دهای مهم دانشگاهیکی از رسالتل، یدل

در  ریچند دهه اخ یط یدانشگاه ةرشت کیبه عنوان  یشناسنیاز جامعه و صنعت است. علم اطالعات و دانش

مراکز  ریو سا، یرسانها، مراکز اطالعکتابخانه یکار و منابع انسان یروین تیمطرح شده است. ترب یمحافل علم

است. مطمعناً افراد  یها و مراکز آموزش عالرشته در دانشگاه نیاف آموزش ااهد نیتراز مهم یکیمرتبط، 

بر  ماًیامر مستق نیبرخوردارند و ا یتربیش تیموفق لیاز پتانس رمتخصصانیو متخصک نسبت به غ دهیدآموزش

ها خانهاز کتاب یکه در برخ شودیوجود، هنوز مشاهده م نیخواهد بود. با ا رگذاریها تأثآن یعملکرد شغل

 ها است.رشته ریآنها در سا یکه آموزش دانشگاه شوندیاستخدام م یافراد

اند. های تهران در پیمایش مشارکت کردهتر دانشگاهدهند که از بیشهای گردآوری شده نشان میداده

شمار  2جدول ها در پیمایش نماینده داشته است. در کننده بیش از دیگر دانشگاهمشارکت 21دانشگاه تهران با 

  های گوناگون گزارش شده است.کنندگان در مؤسسهمشارکت
 

 گوناگون یهادر مؤسسه در پیمایش کنندگانشمار مشارکت. 2جدول 

فراوا نام مؤسسه
 نی

 نام مؤسسه
 فراوانی

 4 شکی تهراندانشگاه علوم پز 21 دانشگاه تهران

 4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10 دانشگاه تربیت مدرس

 3 دانشگاه امیرکبیر 9 دانشگاه شاهد
 3 دانشگاه خوارزمی 8 دانشگاه الزهرا

 2 دانشگاه عالمه طباطبایی 8 دانشگاه بهشتی

 1 دانشگاه خواجه نصیر 6 دانشگاه علم و صنعت
 1 اه علوم بهزیستیدانشگ 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 89 جمع 4 دانشگاه شریف
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بوده است. « کتابدار»اند تر کتابدارانی که در پیمایش مشارکت کردهاز دیدگاه سازمانی نیز، پست بیش

کنندگان در کارشناس بخش مرجع نیز از مواردی بوده که فراوانی باالیی داشته است. در شمار مشارکت

  گاهی گزارش شده است.های متفاوت کتابخانة دانشبخش
 

 های متفاوت کتابخانة دانشگاهیبخشدر  در پیمایش کنندگانشمار مشارکت. 3جدول 

 فراوانی پست سازمانی فراوانی پست سازمانی

 1 استاد دانشگاه 12 کتابدار
کارشناس کتابداری بخش مرجع و 

 رسانیاطالع
 1 یرئیس گروه دیداری و شنیدار 12

 1 نامهکارشناس پایان 9 مسئول بخش امانت

 1 کارشناس سفارش منابع خارجی 8 کارشناس و کارشناس مسئول

 1 کارشناس منابع دیجیتال 3 سنجیواحد علم

 1 مسعول کارشناسی 2 فهرست نویسی

 

 آشنایی کتابداران با مفهوم آلتمتریکس

با مفهوم آلتمتریکس پیوند داشته است. بر پایة بخش دیگری از پیمایش به میزان آشنایی کتابداران 

با آلتمتریکس کافی نیست. بر این اساس، تنها چهار نفر از  کتابداران آشنایی زانیمهای گردآوری شده پاسخ

توزیع فراوانی هریک از  4نمودار اند. در با این مفهوم آشنایی داشته« بسیار زیاد»و « زیاد»کتابداران در سط  

  ها در این باره گزارش شده است.پاسخ

 
 های آلتمتریکسسنجهکنندگان در پیمایش با مفهوم مشارکت . میزان آشنایی4نمودار 

 

ر یی هم که اظهاآنها ییآشناپیداست که آشنایی کتابداران با مفهوم آلتمتریکس کافی نیست. حتی 

 یاز آنها ابزارها یاریاست، چرا که بس یمفهوم نینام چن دنیاحتماالً در حد شن شناسنداند این مفهوم را میکرده

های پژوهش حاضر با یافتهسوال دوم پرسشنامه(.  یهاپاسخ ی)بر مبنا شناسندیرا نم نهیزم نیدر ا یکاربرد

برداری رسد؛ آنها نیز دریافته بودند که بهرهر میهمسو به نظ (1396و همکارانش ) یدوخانهای پژوهش یافته

 یریگدر اندازه (2016) «بورک»و « مالون» تر از حد متوسط است. همچنین،پایین« آلتمتریکس»کتابداران از 

 افتندیدر، «کسیآلتمتر» ینوظهور پژوهش یهااز سنجه« اُکالهما» التیا یکتابداران دانشگاه یدانش و نظر تمام

اند. در کرده فیتوص «زیاد اریبس» کسیخود را از آلتمتر ییآشنا زانیدهندگان مدرصد پاسخ 10از  ترکه کم

قرار داشتند. اما در پژوهش  «حد وسط»در  تیاکثر اند وبرگزیدهرا « کامال ناآشنا»چهارم آنها  کیکه  یحال

24 13 47

3

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
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 رسدیرش کرده بودند که به نظر مرا گزا «اریبس» ییآشنا یاز کتابداران دانشگاه 30و همکاران، % «1لیکنک»

، «مایلز»(. گفتنی است که 2016است )در مالون و بورک، ها مربوط به نوع دانشگاه جینتا دییعدم تأ نیا

تر از حد پایین« آلتمتریکس»( نیز به این نتیجه رسیدند که دانش کتابداران دربارة 2018« )ساتن»، و «کانکیل»

 انتظار است.

جدول زیر، از دیدگاه سازمانی نیز پیداست که تفاوت معناداری میان سط  آگاهی  هایبر پایة داده

 (.4جدول های وزارت عتف و بهداشت دربارة آلتمتریکس نیست )کتابداران کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزارت عتف و بهداشت یهاکتابخانه کتابدارانِ یتفاوت سطح آگاه ۀدربار «یتنیـ و ومانی»آزمون  ةجینت. 4جدول 

 آلتمتریکس ۀدربار

 آمار توصیفی

 N Minimum Maximum 

 5 1 88 ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه

 2 1 89 وابستگی سازمانی

 هارتبه

وابستگی  
 N Mean Rank Sum of Ranks سازمانی

 3266.00 44.14 74 عتف د؟ستیها چقدر آشنا هبا دگرسنجه

 650.00 46.43 14 بهداشت

   88 کل

 

 آمار آزمون
 

 ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه 

Mann-Whitney U 491.000 

Wilcoxon W 3266.000 

Z -.339 

Asymp. Sig. (2-tailed) .734 

_______________________________________________________________ 
1 Konkiel 



 

 کسیدانش و استفاده کتابداران از آلتمتر

 ______________________________________________________________  

  

  

67 

 

 

 یسط  آگاه انیم یتفاوت معنادار یکه از نظر آمار دهدینشان م 1«یتنید و ومانی»آزمون  یهاافتهی

های سنجه ةوابسته به وزارت عتف و وزارت بهداشت دربار یدانشگاه یهاکتابداران شاغل در کتابخانه

های . از آنجا که در چند سال گذشته وزارت بهداشت در بیشتر دانشگاه(sig=0.734) ستیآلتمتریکس ن

سنجی کرده و مدیران و کارشناسان بسیاری های علمواحدها/ ادارهاندازی وابسته به این وزارتخانه اقدام به راه

رفت که پیوند انتظار می 2در این واحدها مشغول هستند و حتی همایشی ساالنه نیز برای آنها ترتیب داده است،

آشنایی های بروز ها نیز با موضوعها قوی باشد و به همین جهت کتابداران این دانشگاهاین واحدها با کتابخانه

های این پژوهش، تفاوت سط  آگاهی کتابداران در دو وزارتخانة بیشتری داشته باشند. با این حال، بر پایة یافته

 عتف و بهداشت معنادار نیست.

( کتابداران نیز بر سط  آگاهی آنها دربارة 6جدول ای )( و تجربة حرفه5جدول افزون بر این، سن )

ای های متفاوت و با تجربة حرفهآلتمتریکس اثری نداشته است. از این رو، تفاوت آگاهی کتابداران در سن

  گوناگون به لحاظ آماری معنادار نیست.
 

 ریهای آلتمتریکس و متغسنجه ۀکتابداران دربار یوت سطح آگاهتفا ۀدربار «سیکروسکال وال»آزمون  ةجینت. 5جدول 

 سن

 هارتبه

 N Mean Rank سن 

 69.00 3 31> ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه

31-40 37 44.49 

41-50 37 42.49 

51-60 10 40.30 

Total 87  

 آمار آزمون

 ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه 

Chi-Square 4.022 

df 3 

Asymp. Sig. .259 

 
 

 ریهای آلتمتریکس و متغسنجه ۀکتابداران دربار یتفاوت سطح آگاه ۀدربار «سیکروسکال وال»آزمون  ةجینت. 6جدول 

 یکار ةتجرب

_______________________________________________________________ 
1 U Mann Whitney Test 

2 http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=11932&hbsId=202&category=2&templateid=2 
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 هارتبه

 N Mean Rank تجربة کاری 

 39.10 5 6> ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه

6-10 11 34.00 

11-15 22 49.98 

16-20 19 37.45 

>20 28 45.52 

Total 85  

 آمار آزمون

 ها چقدر آشنا هستید؟با دگرسنجه 

Chi-Square 5.604 

df 4 

Asymp. Sig. .231 

 

 مپکتیا» ، «دات کام کسیآلتمتر»، «کسیپلوم ا»چون  ییبا ابزارها کسیدر خصوص خدمات آلتمتر

 .کاربرد دارند نهیزم نیهستند که در ا ییابزارها نیتریدیکه از کل، «کسیپلوم ا»و  1«پلوس الگوتو« » یاستور

اند تنها شش نفر با دو ابزار، دو ابزارها آشنا بوده نیااز  یکیکم که با دست ینفر 49از  ها نشان دادند کهیافته

در  زین یگریاظهار کرده که ابزار د زینفر ن کی اند.داشته یینفر با هر چهار ابزار آشنا کینفر با سه ابزار، و 

کتابداران  رصدد 60تر از ابزار نکرده است. به هر حال، کم نیبه نام ا یاکه البته اشاره شناسدیم آلتمتریک ةنیزم

پژوهش جه، ینت نیا یاند. در راستاهای آلتمتریکس آشنا بودهسنجه جیرا یاز ابزارها یکیکم با نفر( دست 41)

از ابزارها آشنا نبودند.  کیچیبا ه زیدهندگان آنها ندرصد از پاسخ 64نشان داد که  (2016) «بورک»و « مالون»

 بوده است. «یمندل»و سپس « دات کام کسیآلتمتر»کنندگان آنها مربوط به مشارکت ییآشنا زانیم نیتربیش

 «یاستور مپکتیا»، و «کسیپلوم ا» ،«دات کام کیآلتمتر( »2017« )مامتورا»و  «هادو»های افزون بر این، یافته

 .اندهای دانشگاهی استرالیا بودهکتابخانهدر  یکاربرد یدیکل یاز ابزارها

این از آنها معتقدند  یاریاست که بس ی، در حالهای آلتمتریکسسنجهکنندگان با مشارکت ییآشنا

در  های آلتمتریکسسنجهبودن  که به پرسش مؤثر ینفر 57از  پژوهشگران مؤثر هستند. یابیدر ارزها شاخک

نمودار ) مؤثر هستند یابیارز یابزارها برا نی( اعتقاد دارند که ا37نفر )% 21اند پژوهشگران پاسخ داده یابیارز

در ست، یهش نپژو نیا یهاشباهت به پرسش ی، که ب(2016) «بورک»و « مالون»پژوهش  دکتابدارانی. از د(5

درصد  40 «هینشر ریتأث بیضر«درصد،  65 «یشمارش استناد»و نوظهور،  یتسن یاستنادها سهیمقا یرده کارآمد

 درصد قرار داشتند.  31با  های آلتمتریکسسنجهو سپس 

_______________________________________________________________ 
1 Plos Lagotto 
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 دگاه کتابداراناز دی پژوهشگران یابیدر ارز های آلتمتریکسسنجهمؤثر بودن  زانیم. 5نمودار 

 

 یکاربرد یهاروز بر شمار سنجهبهکاربرد دارند فراوان هستند و روز «آلتمتریکس»که در  ییهاسنجه

 یابیارز یاز نظر کتابداران برا آلتمتریکس یهااز سنجه کیکدام  نکهی. اشودیافزوده م «آلتمتریکس»

 دهدینشان م 6نمودار  برخوردار است. یاریبس تیماز اه زیباشد ن یمؤثر و کاربرد تواندیتر مپژوهشگران بیش

« دانلودها»که شمار  کنندی( گمان مN=69اند )پرسش پاسخ داده نیکه به ا ی( کتابداراننفر 34درصد ) 50که، 

 یکیبه عنوان  زیفالو( را ن ای)« پیروی»نفر از کتابداران  کیپژوهشگران است.  یابیدر ارز یتریکاربرد ةسنج

  .کرده است یپژوهشگران معرف یابیارز یکارآمد برا یهااز سنجه

 
 از دیدگاه کتابداران پژوهشگران یابیدر ارز های مؤثر. سنجه6نمودار 

 

مهارت الزم دربارة ترین منبع دانش و دهد که مطالعة شخصی کلیدیها نشان میتجزیه و تحلیل داده

های سنجه ةمنابع کسب دانش و مهارت کتابداران دربارتوزیع فراوانی  7نمودار است. در  های آلتمتریکسسنجه

 .گزارش شده است آلتمتریکس
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 های آلتمتریکسسنجه ۀباردانش و مهارت کتابداران در کسبمنابع . 7نمودار 

دارند از آنها پرسش شد که چه  ییهای آلتمتریکس آشناکتابداران با سنجه نکهیاز ا نانیاطم یبرا

اند. پاسخ پرسش پاسخ داده نینسبتاً کامل به ا ی. تنها دو نفر به شکلشناسندیم آلتمتریکس ةدر حوز ییهاسنجه

سه سنجه  ایتنها به دو  زین گریاند. شش نفر از هشت نفر ده نکردهاشار یخاص ةاست و به سنج یکل زیچهار نفر ن

 یتر کتابداران دانشگاهاست که بیش یخصوص در حال نیدهندگان در ااند. پاسخ پاسخاشاره کرده

کتابداران  دگاهدی 8نمودار . در دانندیم یرا ضرور های آلتمتریکسسنجهاز دانش و مهارت کار با  یبرخوردار

 .(N=78های آلتمتریکس آمده است )سنجه او داشتن مهارت کار ب ییضرورت آشنا زانیم ةدربار
 

 
 برای کتابداران« آلتمتریکس»های و داشتن مهارت کار با سنجه ییضرورت آشنا زانیم. 8نمودار 

 

های از مهارت کار با سنجه یدهنده برخورداررصد( از کتابداران پاسخد 51) یمیاز ن شیبه نظر ب

 یاند. برخاعالم کردهاد، یز اریدرصد بس 8درصد متوسط و  38که  یداشته، در حال یادیآلتمتریکس ضرورت ز

 25اند )دانسته دیمف نهیزم نیرا در ا های آلتمتریکسسنجه ةآموزش ضمن خدمت دربار یاز کتابداران دانشگاه

و چه به  یچه به شکل حضور یدوره و کارگاه آموزش یهمانند برگزار ییهابه روش زین گرید ینفر(. برخ

 هاشیها و همادر کنفرانس رکتنفر(، و ش 13) یآموزش یبه منابع و راهنماها ینفر(، دسترس 23) یشکل مجاز

سط  دانش و مهارت کتابداران  شیادر افز یکارگاه آموزش کیکه  یتیاند. نظر به اهمنفر( اشاره کرده 2)

( N=77درصد( از کتابداران ) 90از  شیب یعنینفر ) 67های آلتمتریکس داشته باشد، سنجه ةدربار یدانشگاه

برگزار شود در آن شرکت خواهند کرد. کتابداران مشارکت کننده در  یآموزش یاند که اگر کارگاهگفته

های آلتمتریکس بودند. سنجهخصوص تر در بیش یریادگیمشتاق  رایبس زین( 2016)« بورک»و « مالون»پژوهش 

کارگاه آزاد در موسسه خود ارائه شود، حضور  کیکه اگر  ندکرد یمندآنها اظهار عالقه 2/84در واقع، %

4

8

9

14

44

4

5

9

11

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

دیگر منابع

کارگاه آموزشی بیرون از کتابخانه

کارگاه آموزشی کتابخانه

(واحد درسی)آموزش در دانشگاه 

مطالعة شخصی

مهارت دانش

2 1 30
40 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد



 

 کسیدانش و استفاده کتابداران از آلتمتر

 ______________________________________________________________  

  

  

71 

 

( نیز نشان داد که کتابداران تمایل بسیار زیادی برای 2018« )ساتن»، و «کنکیل»، «مایلز»های یافته .ابندییم

 دارند.« آلتمتریکس»ها و ابزارهای اگیری دانش و مهارت کار با روشفر

 های آلتمتریکسسنجهبرداری از بهره

ای جالب توجه برای های این حوزه نیز مسعلهو سنجههای آلتمتریکس سنجهبرداری کتابداران از بهره

 کی یطنفر(  62)درصد کتابداران  80به  کینزدهای گردآوری شده، ها و دانشگاه است. بر پایة دادهکتابخانه

یازده نفر از آنها یک تا پنج  (.N=77اند )کاربران خود نداشته یاز سو یکیدرخواست آلتمتر چیسال گذشته ه

درخواست در  20درخواست، و سه نفر بیش از  20تا  11درخواست، دو نفر  10درخواست، یک نفر شش تا 

ها ناچیز اند. روشن است که آمار درخواستهای دانشگاهی داشتهنهاز کتابخا های آلتمتریکسسنجهپیوند با 

نوع  نی( از ارائه اانیپژوهشگران )استادان دانشگاه و دانشجو یآن را عدم آگاه لیاز دال یکیبتوان  دیشااست. 

ارائه کنند. به آنها  یخدمات نیچن توانندیها مکه کتابخانه دانندیاز پژوهشگران هنوز نم یاریخدمات دانست. بس

که از  ییهادرخواست لینروند. تحل هاکتابخانهمنجر به آن خواهد شد که کاربران سراغ  یعدم آگاه نیا

 گری(، و د31)هفت نفر، % یهیأت علم ی(، اعضا50نفر، % 11) انیکه دانشجو دهدیکتابخانه شده، نشان م

 جهینت نیبا ا ییاند. در همسواز کتابخانه داشته نهیزم نیدر ا ییها( درخواست19کارکنان دانشگاه )چهار نفر، %

 چیدرصد از کتابداران مشارکت کننده ه 90نشان داد که در واقع ( 2016)« بورک»و « مالون»پژوهش  زین

پاسخ دهنده  کیدرخواست، و تنها  یک تا پنجدرصد از آنها  نهاند. کاربران خود نداشته یاز سو یدرخواست

و « مالون»مطالعه  خیکه تار نیدرخواست داشته است )البته نکته قابل توجه ا 10تا شش گزارش کرده بود که 

 بوده است(. 2015 سال« بورک»

نفر،  11) انیکه دانشجو دهدیاست نشان م که از کتابخانه شده آلتمتریکس یهادرخواست لیتحل

های سنجهاز خدمات ( 19فر، %کارکنان دانشگاه )چهار ن گری(، و د31)هفت نفر، % یهیأت علم ی(، اعضا%50

هایی هستند تر ناظر بر چه موضوعها بیشاما اینکه این درخواست .اندبرداری کردهها بهرهکتابخانه آلتمتریکس

ها اند. تجزیه و تحلیل پاسخکنندگان در پژوهش به آن پاسخ گفتهمسعلة دیگری بوده که هشت نفر از مشارکت

 یهاها در شبکهکامنت یرسانهم، یعلمیأت ه یاعضا یها، مقالهیکسآلتمترمفهوم دهد که نشان می

. کتابداران های مورد نیاز کاربران هستنداز موضوعمجالت، اسکوپوس،  ریتاث بیضرندکس، یاچ ا، یاجتماع

و  آو »، و «اسکوپوس»، «گوگل اسکالر»همانند  ییهاگاهیپابه درخواست کاربران خود  ییپاسخگو یبرا زین

به درخواست کاربر خود  ییپاسخگو یاز آنها برا کیچیه یاند، ولرا کاوش کرده یعلم یهاو مقاله «سنیسا

 .اندبه آنها اشاره شد، سر نزده ترشیکه پ، آلتمتریکس یدیکل یبه ابزارها
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درصد  40به  کینزدکنند، یهای آلتمتریکس ارائه مها درباره سنجهکه کتابخانه یدر خصوص خدمات

های آلتمتریکس ارائه سنجه ةنیکاربران در زم یبرا یآنها خدمات ةاند که کتابخاننفر( گفته 36بداران )از کتا

های سنجه یوزشآنها کارگاه آم اند که درکتابخانهنفر( اظهار کرده 26درصد ) 72شمار  نی. از اکندیم

های سنجهرای معرفی و آشنایی با سایت یا صفحة وبی بو » است. شدهکاربران خود برگزار  یآلتمتریکس برا

انتشار »درصد(، و  4نفر،  3« )های مرتبطبرگزاری نشست و سخنرانی»درصد(،  36نفر،  13)آلتمتریکس 

 نیبا ااست.  های آلتمتریکسسنجهها در زمینة درصد( از دیگر خدمات کتابخانه 3نفر،  2« )های مرتبطگزارش

 ةسال گذشته کتابخان کیاند که در نفر( اظهار کرده 64) یدانشگاه یهادرصد کتابداران کتابخانه 88حال، 

 نیچن ینفر( آنها به برگزار 9درصد ) 12کاربران خود نداشته است، و تنها  یبرا یآموزش یکارگاه چیآنها ه

که  اندبوده یسنجعلم ةنیتر در زمبیش زیبرگزار شده ن یهاکارگاه رسدیاند. به نظر ماشاره کرده یکارگاه

در  نیهای آلتمتریکس به شکل گسترده نبوده است. اهمانند سنجه یااحتماالً کانون توجه آنها به مسائل تازه

 یاعضا ییآشنا یگزارش دادند که برا (2016) «بورک»و « مالون»است که چهار کتابدار در پژوهش  یحال

 اند.داشته ییهالسات و بحثج، یدانشگاه یموزشآ یهاهای آلتمتریکس کارگاهبا سنجه یعلم أتیه

های آموزش های ارزیابی پژوهش، بسیاری از مؤسسهسنجی و سنجهدر چند سال گذشته و با توسعة علم

سنجی های علمها و سنجهاندازی یک واحد مستقل برای پیگیری سنجش پژوهش با روشعالی به فکر راه

اند که دانشگاه آنها واحد مستقلی برای نفر( گفته 12) درصد از کتابداران 17اند. در این باره، تنها افتاده

اند نفر( از آنها گفته 31درصد ) 44دارد.  های آلتمتریکسمرتبط با سنجه یهاو گزارش داده لیتحل، یگردآور

 خبر هستند.( نفر هم از بودن یا نبودن چنین واحدی بی28درصد ) 39که چنین واحدی در مؤسسة آنها نیست و 

 یآموزش یراهنماهاانامه، یبا را یرسانیکتابخانه، آگاه تیساو ، ینفر(، منابع آموزش 39ان )کتابدار

های آلتمتریکس با سنجه انیاستادان و دانشجو ییکارآمد درآشنا یهاموارد را از ابزارها و روش لیقب نیو از ا

 یروش برا نیتریدیکل یآموزش یهاکه کارگاه کنندیگمان م یحال، کتابداران دانشگاه نی. با ادانندیم

 (2016) «بورک»و « مالون»پژوهش  یهاافتهیهای آلتمتریکس هستند. در با سنجه انیاستادان و دانشجو ییآشنا

ها، ها شامل کالسها و فرصتاز آموزش یانواع مختلف یرا برگزار یآگاه شیاقدامات مؤثر در خصوص افزا

 .دانندیم نارهایو سم هاانسو کنفر نیآنال یهالمیو ف نارهایوب، یآموزش یهاکارگاه

ای است که بسیاری دربارة کارآمدی آن در ارزیابی پژوهش و مفهوم و موضوع تازه« آلتمتریکس»

های نو در ارزیابی مطمعن نیستند. پژوهشگران مردد هستند. کتابداران هم هنوز نسبت به درستی این سنجه

د که اگر قرار باشد آلتمتریک در ارزیابی پژوهشگران مؤثر واقع شوند باید کننبسیاری از کتابداران گمان می

، «زیاد»نفر  20اند، دانسته« بسیار زیاد»هایی انجام شود. هشت نفر ضرورت این بازنگری را روی آنها بازنگری
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 نیا دیت که بااز کتابداران عنوان کرده اس یکی«. بسیار کم»، و تنها یک نفر «کم»، دو نفر «متوسط»نفر  27

بهبود »کتابدار:  نیا ةکنند. به گفت یشدن گام بردارند و از گزارش شمار صرف دور تریفیها به سمت کسنجه

 ینه شمارش یاجتماع یهامنابع تحت و  شبکه یبر رو یفیک لیهای آلتمتریکس مانند تحلسنجه تیفیک

است  انیحوزه در جر نیا یهادر پژوهش زین یکردیرو نی. هرچند، چنیرسانپسند، همره، یصرف دانلود، ذخ

بهتر و کارآمدتر  یابیارز یحوزه برا نیا یهابه دنبال بهبود سنجه وستهیپ یبه شکل آلتمتریکو متخصصان 

 پژوهش و پژوهشگران هستند.

 بندیجمع 

ن ر ایهای اجتماعی بگیری در حال توسعه هستند و شبکهو  و ابزارهای گوناگون آن به شیوه چشم

تردید این گسترش به عرصة دانشگاه و پژوهش نیز رسوخ کرده است. بسیاری اند. بیتوسعه بسیار تأثیرگذار بوده

های پژوهشی خود را در دهند که آثارشان را روی و  منتشر کنند، یافتهاز پژوهشگران امروزه ترجی  می

و  در یک کارگاه آموزشی یا یک  گذارند، به شکل مجازی و از طریقبهای اجتماعی و دید عموم شبکه

ند، یا سمینار شرکت کنند، پژوهشگران همکار خود را روی و  پیدا کنند و با آنها پژوهش انجام ده

رفته، فضای دیجیتال دانشگاه و عرصة همهایشان را از طریق و  و به شکل مجازی برگزار کنند. رویکالس

 ه است.پژوهش را به شکلی گسترده تحت تأثیر قرار داد

هایی که مناسب ارزیابی پژوهش و پژوهشگران در این فضا باشند گیری از سنجهدر چنین شرایطی بهره

هایی در پاسخ به این نیاز امروزی شکل گرفته و با وجود همة چالش های آلتمتریکسسنجهناپذیر است. اجتنا 

تری نیز پیدا خواهد د در آینده گسترش بیشکه دارد و نقدهایی که به آن وارد است د چه بخواهیم چه نخواهیم 

های اجتماعی در حال گسترش هستند. از این رو، کتابداران باید با چنین کرد، چون فضای دیجیتال و شبکه

ای از این دست ای آشنا باشند و کاربرانشان را در این باره راهنمایی کنند. چه بسا ارائة خدمات تازهمفاهیم تازه

ها و افزایش توان رقابت آنها با نهادها و ابزارهای دیگر یاری رساند و از ظ حیات کتابخانهتواند به حفمی

 (.2012 1گیر شدن آنها جلوگیری کند )آستروم و هنسن،گوشه

و  های آلتمتریکسسنجههای دانشگاهی در زمینة های این پژوهش نشان داد که خدمات کتابخانهیافته

شود و کتابداران با این ش و پژوهشگران هنوز به شکل مؤثری به کاربران ارائه نمیهای تازة ارزیابی پژوهسنجه

تر بیش ییآشنا یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزارتوانند از آنها استفاده کنند. مفاهیم تازه آشنا نیستند و نمی

 آلتمتریکبا  وندیرا در پ میمفاه که ییهاها، بروشورها، و کتابچهراهنماها، دستنامه هیته، سنجانکتابداران و علم

ساخت ی، دانشگاه یآموزش یهاهای آلتمتریکس در دورهبا سنجه وندیگنجاندن مباحث در پ، دهد  یتوض

_______________________________________________________________ 
1 Åström and Hansson 
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ها، گروه لیتشک، و مرجع یدانشگاه یهانگارش و ترجمة کتا دربارة آلتمتریک،  برخط یهاها و پرتالوبگاه

ها و مؤسسه یبردارهای آلتمتریکس، بهرهوگو دربارة سنجهگفتبحث و  یبرا یتخصص یهاو فورمها، میت

و  یگردآورندة اطالعات پژوهش یهاهای آلتمتریکس، توجه مؤسسهاز سنجه یعلم استگذاریس ینهادها

ها و و برطرف کردن چالش آلتمتریکحوزة  یهابهبود سنجهآلتمتریک، و به حوزة  یابیمتخصک ارز

و  های آلتمتریکسسنجهبرداری از توانند به گسترش بهرهاهکارهایی هستند که میاز جمله ر آنها یهااشکال

 های آن در کشور یاری رسانند.سنجه

 منابع 

 مکمل یا جایگزین ابزاری عنوان به علمی اجتماعی هایشبکه بررسی. (1394نظری؛ مریم ) ؛ اسدی، حمید؛، نقشینه، نادر

 .84-71، (2)1 سنجیعلم امهپژوهشن. ایرانی پژوهشگران ارزیابی در

اسالمی،  آزاد دانشگاه. تهران. حریری نجال ترجمه.  کتابداران برای پژوهش اساسی هایروش. (1385پاول، رونالد )

 .تحقیقات و علوم واحد

 و  ابزارهای از استفاده وضعیت تعیین. (1396) فرد، فاطمه نوشین، حریری، نجال؛ اصنافی، امیررضا؛ ؛ دوخانی، فیروزه

 اطالعات مدیریت. تحقیقات و علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه موردی مطالعه: آلتمتریکس سازی پیاده بر مبتنی 2.0

3(1)، 76-105. 

 ثرگذاری ا هایشاخک میان همبستگی. (1397یوسفی، زهرا؛ خونجوش، فرشاد ) امیدی، محمدحسین؛ ستوده، هاجر؛

 29 طالعات ا سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه. ستنادا و دگرسنجی هایشاخک عاملی تحلیل: پژوهشی

 (4 )، 171-192. 

 ارزیابی در استنادی تحلیل و دگرسنجی های فرصت مقایسة. (1397بیگی، مهدیه ) میرزا روایی، معصومه؛ ستوده، هاجر؛

 .138-113 ،(1)34 اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه. پژوهش

 و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه. استنادی هایشاخک و هادگرسنجه بین رابطه. (1395) اری، سارهسالجقه، مژده، ؛ دی

 .180-168، (2)27 اطالعات سازماندهی

: اجتماعی هایرسانه در کتابداری و اطالعات علم ایرانی المللیبین هایمقاله (. حضور1394منش، محمدامین )عرفان

 .373-349، (2) 32 ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه فصلنامه. آلتمتریکس مطالعه

. کتابداران نقش تغییر و سنجی علم معیارهای و ها روش: علمی روندهای (. رصد1393منصوریان، یزدان ) مهربان، سحر؛

 .631-613 ،(3)29 اطالعات مدیریت و پردازش فصلنامه

 برای جدید ایسنجه: دگرسنجی بر (. جستاری1394فرامرز )سهیلی،  مقدم، علیرضا؛ اسفندیاری نادربیگی، فرحناز؛

 .67-55 ،2 کاسپین سنجیعلم مجله. علمی تعامالت و بروندادها تأثیر ارزیابی

 با پژوهش تأثیر بررسی برای جایگزین هایمقیاس: آلتمتریکس بر درآمدی .(1394منصوریان، یزدان ) نویدی، فاطمه؛

 .20-1، (1) سنجیعلم هنامپژوهش. اجتماعی و  بر تاکید
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 جراحی حوزه پژوهشگران حضور بررسی. (1396محله، حمید ) خلیفه زاده قاضی و کار، ملیحه، علیجانی، رحیم؛ نیک

 .82-76، (2)25 ایران جراحی نشریه. آلتمتریکس مطالعه: گیتریسرچ علمی شبکه در

 درک برای ساده و کاربردی رویکرد: رسانیالعاط و کتابداری متخصصان برای آماری هایروش. (1384) واگان، لیون

 چاپار.: تهران. کوشا کیوان و قانع محمدرضا ترجمه. آمار علم تفسیر و استفاده

References 

ACRL Research Planning and Review Committee (2014). Top trends in academic libraries: A review of 

the trends and issues affecting academic libraries in higher education. College & Research Libraries 

News, June 2014, 294–302. Retrieved from 

https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/9137/10062 

Adams, T. M., & Bullard, K. A. (2014). A case study of librarian outreach to scientists: Collaborative 

research and scholarly communication in conservation biology. College & Undergraduate Libraries, 

21(3-4), 377–395. http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2014.925415 

Altmetric (2018). What are Altmetrics? Capturing the online attention surrounding scholarly content. 

Altmetric. Retrieved October 25, 2018 from https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-

altmetrics 

Åstrom, F., & Hansson, J. (2012). How implementation of bibliometric practice affects the role of 

academic libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 45(4), 316–322. 

Bladek, M. (2014). Bibliometrics services and the academic library: Meeting the emerging needs of the 

campus community. College & Undergraduate Libraries, 21(3-4), 330–344. 

http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2014.929066 

Brown, Janet Dagenais (2014). Citation searching for tenure and promotion: an overview of issues and 

tools. Reference Services Review 42(1), 70-89 . 

Cornin, B. (2013). Metrics a la mode. Journal of the American Society for Information Science and 

Technology 64(6), 1091-1091 . 

Cornin, B. , Sugimoto, CR. (2014). Beyond bibliometrics: Hernessing multidimensional indicators of 

scholarly impact. MIT Press. 

Eysenbach, Gunther (2011). Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social Impact Based on Twitter 

and Correlation with Traditional Metrics of Scientific Impact Med Internet Res 13(4), e123. 

Fenner, Martin (2014). Altmetrics and other novel measures for social impact. In Springer Link. Opening 

Science, 179-189. 

Gonzalez Fernandez-Villavicencio, N., A. Calderon-Rehecho, M. I.Dominguez Aroca, and P. G. 

Hernandez (2014). What role do librarians play in altmetrics? 

ResearchGate.https://www.researchgate.net/publication/280385065 

Gumpenberger, C., Wieland, M., & Gorraiz, J. (2012). Bibliometric practices and activities at the 

University of Vienna. Library Management, 33(3), 174–183. 

http://dx.doi.org/10.1108/01435121211217199 

Hammarfelt, Björn (2014). Using altmetrics for assessing research impact in humanities. Scientometrics 

101 (2), 1419-1430. 

Konkiel, S., Sutton, S., & Levine-Clark, M. (2015, November). Use of altmetrics in U.S.-based academic 

libraries. Presentation at The Altmetrics Conference (2:AM). Amsterdam, The Netherlands. Retrieved 

from http://altmetricsconference.com/?p=68 

Konkiel, Stacy (2013). Almetrics: a 21th Century Solution to Determining Research Quality. 

http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/ 

Kousha, K., Thelwall, M., and Rezaie, S. (2010). Using the Web for research evaluation: The Integrated 

Online Impact. Indicator.Journal of Information 4:124-135. 

Kousha, Kayvan, and Thelwall, Mike. (2007). Google Scholar citations and Google Web/URL citations: 

A multi-discipline exploratory analysis. Journal of the American Society for Information Science and 

Technology 58(7), 1055-1065. 



 

 1398زمستان ، 53دوره رسانی دانشگاهی، عتحقیقات کتابداری و اطال

 .......................................................................................................................................................................... 

  

76 

 

Lapinski, S., Piwowar, H., & Priem, J. (2013). Riding the crest of the altmetrics wave: How librarians can 

help prepare faculty for the next generation of research impact metrics. College & Research Libraries 

News, 74(6), 292–300. Retrieved from http://crln.acrl.org/content/74/6/292.full 

Malone, Tara, and Burke, Susan (2016). Academic Librarians’ Knowledge of Bibliometrics and 

Altmetrics. Evidence Based Library and Information Practice 11.3. 

Mazov, Nikolai A., and Gureev, Vadim N. (2015). Alternative Approaches to Assessing Scientific 

Results. Herald of the Russian Academy of Sciences 85(1), 26–32 . 

Melero, Remedios (2015). Altmetrics – a complement to conventional metrics. Biochemia 

Medica,25(2):152–60. 

Neylon, Cameron, & Shirley Wu. 2009. Article-level metrics and the evolution of scientific impact. PLoS 

biology 7 (11), 1000242. 

Priem, Jason.;  Costello, Kaitlin Light (2012). How and why scholars cite on Twitter. Proceedings of the 

American Society for …, 2010 - Wiley Online Library Scholars are increasingly using the 

microblogging service Twitter as a communication platform 

Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2015b). New grads, meet new metrics: Why early career librarians should 

care about altmetrics & research impact. In the Library with the Lead Pipe (blog). Retrieved April 18, 

2016 from http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2015/new-grads-meet-new-metrics-why-

early-career-librarians-should-care-about-altmetrics-research-impact 

Vinyard, Marc and Colvin, Jaimie B. (2018). How research becomes impact: Librarians helping faculty 

use scholarly metrics to select journals. Journal College & Undergraduate Libraries 25(2), 187-

204.https://doi.org/10.1080/10691316. 

Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2013). Institutional altmetrics and academic libraries. Information 

Standards Quarterly, 25(2), 14–19. http://dx.doi.org/10.3789/isqv25no2.2013.03 

Galloway, L. M., Pease, J. L., and Rauh, A. E. (2013). Introduction to Altmetrics for Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics (STEM) Librarians. Science & Technology Libraries 32(4), 335–45. 

doi:10.1080/0194262X.2013. 829762 

Haddow, G., & Mamtora, J. (2017). Research support in Australian academic libraries: services, 

resources, and relationships. New Review of Academic Librarianship, 23(2-3), 89-109. 

Miles, R.A., Konkiel, S., & Sutton, S. (2018). Scholarly Communication Librarians’ Relationship with 

Research Impact Indicators: An Analysis of a National Survey of Academic Librarians in the United 

States. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 6(General Issue), eP2212. 

https://doi.org/10.7710/2162-3309.2212 

  



 

 کسیدانش و استفاده کتابداران از آلتمتر

 ______________________________________________________________  

  

  

77 

 

Librarians' Knowledge and Use of Altmetrics: A Case of the University 

Libraries of MSRT and MOHME in Tehran 

 

Abstract 

Purpose – In recent years, a new form metrics for evaluating research and 

researchers, called Altimetrics has been developed that seeks to track media 

attention, viewing, downloading, and so on about academic works. The key 

institutions that need to be aware of these emerging metrics are academic 

libraries that provide researchers with research measurement services. The 

purpose of this research is to find out how well these libraries are prepared to 

provide these new services. 

Design/methodology/approach – To achieve the objectives of the study, a 

survey method was employed. The statistical population of this study was 

librarians working in central libraries of universities affiliated to MSRT and 

MOHME in Tehran (105 librarians). Data were collected using a researcher-

made questionnaire including three sections and 20 items. 

Findings – Findings indicate that librarians' knowledge and use of altmetrics 

are not sufficient to respond to users' requests and their readiness to serve in 

this field is low. Also, there is no significant difference between the knowledge 

and use of librarians in the two ministries. In addition, most librarians need a 

workshop on learning the altmetrics. 

Originality/value – This is the first study to find out the extent to which 

librarians in Iranian libraries are familiar with and utilize altmetrics. 

Practical implications – librarians' knowledge and use of altmetrics are not 

sufficient. University librarians need new services for users to be viable and 

relevant to their communities. The findings of this study are an alarm for them 

to move quickly to new tools and methods. 

Keywords: Altmetrics, MSRT, MOHME, Librarians, Academic Libraries, 

Faculty Members, Students. 
 

 


