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در  رانیکودکان ا یمقاالت حوزه پزشک يمطالعه اثرگذار
  کیبا روش آلتمتر 2016تا  2010 يهاسال

 

 
  لیال نعمتی انارکی1 / حامد آقاجانی2 / محمدرضا علی بیگ3

  چکیده
  

ستقبال هرچه ب  ریاخ يهادر سال  مقدمه: ستفاده از روش آلتمتر 2وب ياز ابزارها یجوامع علم شتر یبا ا  یکیبه عنوان  کی، ا
مورد توجه قرار  شــتریب یاجتماع يهادر رســانه یعلم داتیتول يرگذاریتأث زانیســنجش م يبرا ،یعلم ســنج يهااز روش

 کیبا اســتفاده از روش آلتمتر رانیودکان اک یمقاالت حوزه پزشــک يراســت. پژوهش حاضــر با هدف مطالعه اثرگذاگرفته 
  .انجام شد

 1332است. جامعه پژوهش شامل    یسنج و روش پژوهش علم یلیتحل-یفیاز نوع توص  يپژوهش حاضرکاربرد  کار: روش
شور ا     يهاو خالصه کنفرانس  يمرور ،یمقاله پژوهش  شده ک شر  شک  رانیمنت  ي. اس. آيآ گاهیکودکان در پا یدر حوزه پز

ها با اســتفاده از نرم بودند. داده کینمره آلتمتر يدارا اعدد از آنه 256 یبررســ یاســت که ط 2016تا  2010 يهاســال یط
ستخراج و با روش  Altmetric API يو  افزونه کاربر Webometric Analysis افزار ص  يهاا  در نرم افزار یفیآمار تو

SPSS-19 شدند لیتحل.  
مقاالت  نیبودند. ا کینمره آلتمتر يمقاله دارا 256 ران،یکودکان ا یدر حوزه پزشک یمقاله مورد بررس 1332 انیاز م :هاافتهی

و گوگل پالس  1000یفکالت نترست،یبوك، پ سیف ت،یرد تر،ییها، تووبالگ ،يخبر يهارسانه  ک،یوالی تیسا ،یمندل يهارسانه
  .بود 43/0 کیبا در نظر گرفتن نمره آلتمتر رانیکودکان ا یمقاالت حوزه پزشک هرتب نیانگیاشاره شده بودند. م

ن کسب شده ناهمگو کیو نمرات آلتمتر یفی: تعداد مقاالت منتشر شده نسبتاً مناسب بود، اما مقاالت از نظر کيریگجهینت
دقت  دیحوزه با نیا یرانیا سندگانینو دارد. ییمقاالت نقش بسزا يرگذاریتاث شیدر افزا یالملل نیبودند. نگارش مقاالت ب

  .خود مبذول دارند قاالتانتشار م يدر انتخاب مجالت برا يشتریب
   یاجتماع يهاکودکان، رسانه یعلوم، انتشارات، پزشک :يدیکل واژگان

 
  :20/06/96: یینها رشیپذ  27/04/96: ییاصالح نها   8/12/95وصول مقاله  

  

                                                
 استادیار گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .1

؛ ندانشجوي کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرا .2
 )Hamed.aghajani.k@gmail.comنویسنده مسئول (

 اه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانمربی گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگ .3
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صر به فرد دانش  هايویژگیحجم انبوه اطالعات و   دمانن ،منح

ب     یت  ــ باعث  ارگیري مکرر و ایجاد ارزش افزوده  ک هقابل ده  شـ
ها وکشــورها به ها، مراکز علمی، دانشــگاهتا افراد، گروهاســت 

یت موجود، میزان         ــع گاهی از وضـ له آ یل مختلف از جم دال
با دیگر مراکز علمی،          قایســـه  یدات علمی، م گذاري تول تأثیر

ــت      ــیاسـ ریزي گذاري و برنامه   تالش براي ارتقاي جایگاه و سـ
یا به عبارتی علم       پایش علم  ــنجش و  به سـ ــنجی دمؤثرتر  ر سـ

  ]1,2[. هاي گوناگون اقدام نمایندحوزه
پزشــکی به علت اهمیت زیاد خود همیشــه     مختلف هايحوزه

 یانمسنجی هستند. در این اي مورد توجه در علمهیکی از رشته
 هاي پزشــکیحوزه پزشــکی کودکان یکی از مهمترین حوزه

زیرا اهتمام به سالمت   ؛مورد توجه در کشورهاي مختلف است  
ــمین ــالم آیندهکودکان تضـ ــازان و یکی از کننده حیات سـ سـ

مهمترین زیربناهاي رشــد کشــورهاســت. در حوزه پزشــکی    
مرکز پزشکی، شش مجله،    20طور تخصصی  ه کودکان ایران ب

شش مرکز تحقیقاتی و شش انجمن مشغول به فعالیت هستند و     
هاي علمی متعددي ها و کنگرههمه ســاله در این رابطه همایش

در حال حاضر تولیدات علمی   .]7-3[شود در کشور برگزار می 
ــد از آثار جهانی        ــکی کودکان ایران قریب به یک درصـ  پزشـ

شده این حوزه و بیش از     مقاله) 133451از مقاله  1332( شر  منت
 1332( درصد از کل تولیدات علمی ایران در پنج سال اخیر نیم

.  شود.آي را شامل میاسآي. در پایگاه مقاله) 201867مقاله از 
 هاي علمی قابل توجهطبق آمار سازمان بهداشت جهانی فعالیت  

ــد و به          ــاعــث رشــ ــکی کودکــان ب بود  ایران در حوزه پزشـ
شتی این حوزه شاخص  از جمله کاهش مرگ و میر  ،هاي بهدا

ــال  5/17نوزادان از    5/9به   2012مورد در هر هزار نفر در سـ
ــال  و کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج    2015مورد در سـ

و در   2007نفر در ســال  25به  1992نفر در ســال  54ســال از 
ــال          ــت و سـ نه بهداشـ به ایران در زمی قاي رت هایت ارت مت در   ن

تمامی موارد ذکر شده نشان از    .]8[کشورهاي جهان شده است   
یاز به            با کمیت و کیفیت این حوزه دارند که ن یدات علمی  تول

ه ایران در حوزایگاه تولیدات علمی ج بررسـی سـنجی براي  علم

گذاري مؤثرتر آموزشی و پژوهشی پزشکی کودکان و سیاست
  نمایند.می ضروريرا 

هاي مختلفی دارد که از مهمترین فرایندها و روش سنجش علم 
سنجی بر مبناي استناد که سالیان  هاي علمتوان به روشها میآن

ــازمان    گاه   دراز براي ارزیابی افراد، مجالت، سـ ــ ها،  ها، دانشـ
اند، اشـــاره کرد. اســـتفاده از هشـــدکشـــورها و غیره اســـتفاده 

ستناد علمی روش سهولت و مزایا  هاي ا ي خود داراي عالوه بر 
  معایب زیر است:

  عدم استناد به بسیاري از متون مورد مطالعه و استفاده 

            مان لت طوالنی بودن ز به ع ناد  ــت تأخیر در اسـ کاهش و 
 داوري و انتشار مقاالت

 هاي مشهور و مطرحعدم استناد به بسیاري از نظریه 

             فاده ــت ــمی اسـ جاري رسـ که از م قاالتی  یابی م عدم رد
 ]9, 10[ اندنکرده

 ) عمیمتســـنجش کیفیت مقاالت با ضـــریب تأثیر مجالت 
له و در نظر            قاالت آن مج کل م به  له  تأثیر مج یب  ــر ضـ

 ]11[گرفتن کیفیت یکسان آنها)

     داد و ستد استنادي به علت تحت فشار قرارگیري محققان
 ]12[براي داشتن استناد باال

  ــتر مجالت به انتشـــار مقاالتی که به انتشـــار یا رغبت بیشـ
 ]13[اندجله خودشان استناد کردهمقاالت م

 14[هاي چاپیاستنادها با خطاها و غلط تأثیر پذیرفتن[ 

 بهآنها  گرایش و محققان تعداد در جوامع علمی افزایش

 Social اجتماعی ( هايشبکه مانند دو ابزارهاي وب از استفاده

Networks،( هاوبالگ )Weblogs،( ) تاالرهاي گفتگو 

Forumsهاي عمومی ()، خواندنی Social Readers ،(
به  هايرسانه، )Bookmarks( گذارينشانهابزارهاي 

 بحثهاي گروه)، Content sharing( محتوا گذارياشتراك
)Discussion Groupsمحدودیت و طرفی ) و غیره از 

 علمی از تأثیرات گیرياستناد براي اندازه بر مبتنی هايروش

براي معرفی امکانات جدیدي براي زمینه را  دیگر، سوي
رد. صورت یکپارچه فراهم که سنجش تأثیرات تولیدات علمی ب

) Altmetricدگرسنجی (و همکاران این روش جدید را   پریم
هاي استناد علمی تنها نام نهادند و بیان کردند که امروزه روش

 مقدمه
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ادها فقط زیرا این گونه استن ؛وسیله سنجش تأثیرگذاري نیستند
وان با تکنند، در حالی که میگیري میات مرئی را اندازهتأثیر

استفاده از محیط وب تأثیر نامرئی نتایج حاصل از تحقیقات را 
  .]15[نیز مورد سنجش قرار داد

 Article» (هاي ســطح مقالهســنجه«واژه آلتمتریک از عبارت 

Level Metrics   ست شده ا ضر   .]16[) تعمیم داده  در حال حا
ــا ین                 Altmetric.comیگــاه  پ تر بر ت ع م کی از  ی نوان  ع ــه  ب

ــبه نمره آلتمتریک پایگاه مقاله  نمیلیو هفت از بیشهاي محاس
، سطح  یکانتشار نمره آلتمتر يبرا یگاهپا ین. اشامل می شودرا 
روزآمد از مقاالت، ذکرشــدن آنها در   یريو ارائه تصــو يبند

  :گیردیرا در نظر م یرموارد ز
 یعموم يگذار یاستاسناد س -

نه   - ماع  يها رســـا ند:     یاجت ،  )Facebookفیس بوك(مان
تر(       ی ی پالس(    ،)Twitterتو  ، )Google Plusگوگــل 

کدین(  ناوبیو(  ،  )Linkedinلین ــای و  )Sina Webioســ
 )Pinterestپینترست(

ــانه اي برخط   هاي  محیط - ند:   چند رسـ  Youیوتیوب( مان

tube(، ردیت )Reddit ( و)کیو اند ايQ&A( 

 )Wikipedia( یاپد یکیو -

 )Weblog( هابالگو -

 )Mendeleyمندلی(مانند:  ینمنابع آنال یریتمد -

 غیره و هاروزنامه ها،خبرگزاري: يخبر يهارسانه -

ــا  - ــه کردن تحق       يابزاره ــت ــد:  ی برجسـ ــانن فکــالتی   قــات م
1000)Faculty1000( 

ــده مــاننــد: محیط - ــر شــ  هــاي مرور براي مقــاالت منتشـ
 ]Publons (]18 ,17پابلون( و)Pubpeer(پابپر

ــال اقبال با توجه به     ــبت به   یراخ يها جوامع مختلف در سـ   نسـ
 ینو مباحث روز در ااســـت  یافته یفزون یاجتماع يهارســـانه

 براي یزن یکدارند، پوشش نمره آلتمتر یشتريها طرفدار برسانه
شده در     شر  شتر ب اخیر هايسال مقاالت منت شته   ی س از گذ و  تا

هاي  سال بیشتر براي مقاالت نمره آلتمتریکبهتر است  یجهدر نت
ستفاده قرار گیرند  پژوهش  ینا دلیل، ینبه هم .]19[اخیر مورد ا

ب     با  تا  زار به عنوان اب  یک نمره آلتمتر یريکارگ هدر نظر دارد 

ستناد اجتماع    سنجش اثرگذار  ی،سنجش ا  یريپذیتو رو يبه 
شک  یقاتتحق سال  یرانکودکان ا یپز در   2010-2016 يهادر 
بپردازد تا چارچوب   یاجتماع يهاعامالت رسانه وب و ت یطمح

ناسب  م یزيرو برنامه گذاريیاست س  ي،الگوبردار يبرا يبهتر
ــ يهاو متوازن در برنامه ــ یآموزش ــک  یو پژوهش ــته پزش  یرش

 گردد.  ییکودکان بازنما

ــینپ يها در پژوهش طه م  یشـ ناد در   یان راب ــت  و نمره یافتی اسـ
ــده    یک آلتمتر ید شـ له آن    تأی که از جم ــت  به   توانیا مه اسـ

-ونرابینس و  و دیگران سالجقه، الحسن، کاستاس    يهاپژوهش
هاي از پژوهش ايدسته  ]22-19[ .اشاره کرد و دیگران گارسیا

ــین  ــانه نیز پیش ــارات به تولیدات علمی در رس هاي  به  تعداد اش
ــی   ]19و 21-24[انداجتماعی مختلف پرداخته  نهااز آکه بعض

له ازجم یاجتماعی خاص تعداد اشارات به مقاالت در رسانه تنها
را ) CiteULikeسایت یو الیک( هاي خواندنی مندلی و رسانه 

سی   شد      ]29-25.[اندهکردبرر شان داده  سالجقه ن  در پژوهش 
ــاي هیأت علمی دانشــگاه تهران  اشــاره به مقاالت که در   اعض

ــانه ــتتوییتردر بین دیگر رس . ]20[هاي اجتماعی پررنگ تر اس
ــایت یو    عرفان  در پژوهش ــپس سـ منش نیز توییتر، مندلی و سـ

بداري و         تا قاالت ک ــور م ــهم را در حضـ ــترین سـ یک بیشـ ال
ــور   اطالع ــترین حض ــتند. در این پژوهش بیش ــانی ایران داش رس

  شــده هاي اجتماعی مربوط به مقاالت منتشــرمقاالت در رســانه
سی      سال آخر مورد برر سال  ،سه  و  2012، 2014هاي یعنی در 

ــترین میزان نمره  بوده 2013 ــت. همچنین مقاالت داراي بیش اس
شارکتی         صورت م شده به  شر  اغلب  وآلتمتریک، مقاالت منت

ــتوده تنها حدود .]25[اندبوده بین المللی ــش   در پژوهش سـ شـ
ــد از کل مقاالت    در   بداري حوزه علوم اطالعات و کتا   درصـ
ــانه ــایت یو الیک نشـ ــده بودندسـ در پژوهش  .]26[گذاري شـ

فیس  و الحسن بیشترین استناد اجتماعی مربوط به مندلی، توییتر   
 است و توییتر و مندلی تأثیرگذاري بیشتر در مقایسه    بوك بوده

گل پالس  با فیس بوك و   ته   گو ــ ند داشـ در پژوهش  ]21[ا
درصد    36شد که تنها   نشان داده ،گارسیا و کنترراس   سالیناس 
داراي  منتشـــر شـــده از چهار دانشـــگاه مطرح اســـپانیا مقاالت

گاه دانش  هاي آلتمتریک هستند و نیز در میان مقاالت چهار داده
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 روش کار 

بیشترین  ) Pompeu Fabraپامپئو فابرا (مورد بررسی دانشگاه   
ــاخص  ــور را در ش ــت حض ــته اس در   .]24[هاي آلتمتریک داش

ــان داد کاربران توییتر توجه     یافته  و دیگران  پژوهش ژیا  ها نشـ
ــبت به مقاالت مجله  ــتري نس ــه با ) Natureنیچر( بیش در مقایس

ــته ــد  مجله راین اند و تأثیر مقاالت کاربران فیس بوك داشـ شـ
بیشــتر و ســریعتري در توییتر به نســبت فیس بوك با مقایســه    

پژوهش کالهی نشــان داد  .]27[اســتهاي مختلف داشــتهســال
آلتمتریک مربوط به مقاالت دســترســی آزاد و  هايبیشــتر داده

ــی بوده  تا   73مقاله برتر نمره آلتمتریک     50اند.  مقاالت پژوهشـ
ــتند 69 ــان داد کمتر از یافته در پژوهش رونالدو ]28[داش ها نش

ــوث(نیمی از مقاالت  داراي  )Global Southمجله گلوبال سـ
ر جدیدت ها براي مقاالتاند و این دادههاي آلتمتریک بودهداده

ــت. توییتر، مندلی و   رو به فزونی رفته   ــانه اسـ  يهاي خبر رسـ
  .]23[ .انددادههاي آلتمتریک مقاالت را پوشش بیشترین داده

ز به عنوان یکی ا ،پزشکی کودکان ایران  در این پژوهش حوزه
پایش        حوزه ته در  جه قرار گرف گذار و کمتر مورد تو هاي اثر

سی خواه    شین برر این  ،. از طرف دیگرشد د تولیدات علمی پی
یک  ــ ،پژوهش عالوه بر در نظر گرفتن نمره آلتمتر دن  ذکر شـ

ــانه    ــش پایگاه     مقاالت در تمامی رسـ هاي اجتماعی تحت پوشـ
Altmetric.com   جایگاه مقایسـه  کرد و بهرا بررسـی خواهد  

 التمج در شده  منتشر  مقاالت سایر  با مقایسه  در ایران مقاالت
  .پرداخت خواهد کودکان پزشکی حوزه

ــکی   ــعیت مقاالت حوزه پزش ــر تعیین وض هدف پژوهش حاض
ــب نمره آلتمتریک، میزان رویت       کودکان ایران از منظر کسـ

ــانه   هاي اجتماعی و نهایتاً تعیین رتبه مقاالت در        پذیري در رسـ
ــکی     ــده در مجالت حوزه پزشـ ــر شـ ــایر مقاالت منتشـ بین سـ

  کودکان، با در نظر گرفتن نمره آلتمتریک بوده است.
  
  

 

و روش  تحلیلی-نتایج پژوهش حاضر کاربردي از نوع توصیفی
ســـنجی اســـت. جامعه پژوهش شـــامل پژوهش با رویکرد علم

از  منتشر شده مقاله پژوهشی، مروري و خالصه کنفرانس 1332
کشور ایران در حوزه پزشکی کودکان در پایگاه استنادي علوم 

علت انتخاب این . اســت 2016تا ســپتامبر  2010هاي طی ســال

به             یک  پایگاه آلتمتر ــتر  بازه زمانی محدود بودن و توجه بیشـ
شتر از ابزارهاي و      ستفاده بی سال اخیر، به دلیل ا  بمقاالت چند 

سانه  ویژهب دو، سال ر شامل     هاي اجتماعی در این  ست. نمونه  ها
طی چند مرحله که به صـــورت ســـرشـــماري و  بودمقاله  256

ــدبازیابی  بتدا با ا پژوهش به این ترتیب بود که . مراحل انجامش
هاي ، مجله2015مراجعه به پایگاه گزارش اســتنادي نشــریات  

عناوین  عنوان) انتخاب شــدند.120رشــته پزشــکی کودکان ( 
با عملگر   ته     ORمجالت فوق  ــرف ــتجوي پیشـ کادر جسـ   در 

)Advance search (  پایگاه استنادي علوم با یکدیگر ترکیب
ده  مقاالت بازیابی شو  آنها بازیابی گردیدشدند و تمام مقاالت 

بازه زمانی         ــور ایران،  یایی کشـ و  2010-2016به منطقه جغراف
قاالت مروري و خالصـــه        ــی، م قاالت پژوهشـ به م نوع مواد 

  .شدندها محدود کنفرانس
یافتن داده     از آن که براي  گاه       جا  پای یک در  هاي آلتمتر

ــناســاگر  ــر يآلتمتریک دات کام نیاز به ش راي به فرد ب منحص
  مقاله بازیابی شــده ابتدا به اندنوت 1332مقاالت اســت، تمامی 

 Digital( وارد شــدند و داشــتن شــناســاگرهاي دیجیتال اشــیا

Object Identifier( و پابمد )Pubmed ID( ــی   هاآن بررسـ
. سپس مقاالتی که داراي هیچ یک از شناساگرهاي مذکور  شد

مورد  ) Endnoteندنوت(ا منابع روزآمدســازينبودند از طریق 
ه بدین در صورتی ک جستجو و آپدیت شناساگرها قرار گرفتند.

ستجو         شدند، از طریق ج ساگرهاي فوق یافت ن شنا صورت نیز 
 و Pubmed.com ،Crossref.org ،Doi.orgهاي  در پایگاه  

Scopus.com   ــتجو و تکمیــل حــداکثري ــبــت بــه جسـ نسـ
از  تدر نهای. شددام ها اقشناساگرهاي دیجیتال اشیا یا پابمد آن

شدند.       1138مقاله براي  1332 ساگرهاي مذبور یافت  شنا مقاله 
مامی   ــاگر، از طریق نرم افزار       1138ت ناســ ــ له داراي شـ قا   م

Webometric Analysis  و نیزAltmetric API  براي یافتن
 که از اینشــد  ها جســتجو  نمره آلتمتریک و جزئیات نمره آن

یان   له داراي داده    256م قا ند.    ه م یک بود یان   اي آلتمتر پا  در 
ــتفاده از نرم افزار    تحلیل داده  هاي  و روش SPSS-19ها با اسـ

  .آمار توصیفی صورت گرفت
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در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر وضعیت مقاالت حوزه 
اي هسال درپزشکی کودکان ایران در پایگاه استنادي علوم 

 256ها نشان داد از یافته ،منظر نمره آلتمتریک از 2016تا     2010
مقاله داراي نمره آلتمتریک در حوزه پزشکی کودکان ایران، 

 نمرات مجموعمتغیر بود.  25/0تا  502از شده بازیابی اتنمر

هاي منتشر شده ایران در حوزه پزشکی کودکان آلتمتریک مقاله
ریبی تق طورین نمره آلتمتریک مقاالت به و میانگ 1023 معادل

بود. علت این انحراف معیار  31حدود چهار نمره با انحراف معیار 
در بین مقاالت بود.  502با نمره آلتمتریک اي باال حضور مقاله 

 است، اشاره شده یکهمچنین همانطور که در جدول شماره 
انی و میرفر، میرشها نشان داد به ترتیب مقاالت فروزانیافته

.فراهانی داراي بیشترین نمره آلتمتریک بودند
 

مقاله داراي بیشترین نمره آلتمتریک در حوزه پزشکی کودکان ایران10. فهرست 1جدول  

 نام مجله
سال 
  انتشار

نمره 
 آلتمتریک

 عنوان مقاله  نویسنده ایرانی

JAMA Pediatrics  2016  502 M. H. Forouzanfar 

Global and National Burden of Diseases 
and Injuries Among Children and 

Adolescents Between 1990 and 2013 
Findings From the Global Burden of 

Disease 2013 Study  
Iranian Journal of 

Pediatrics  2010  30  A. R. Mirshemirani Diphallus: Report on Six Cases and 
Review of the Literature  

Pediatric 
Dermatology  2013  24  L. A. Farahani 

Comparison of the Effect of Human 
Milk and Topical Hydrocortisone 1% on 

Diaper Dermatitis  
Pediatrics  2014  20  S. Feizizadeh Efficacy and Safety of Saccharomyces 

boulardii for Acute Diarrhea  
International Journal 

of Pediatric 
Otorhinolaryngology  

  
2013  18  R. Soltan 

Evaluation of the effect of aromatherapy 
with lavender essential oil on post-

tonsillectomy pain in pediatric patients: 
A randomized controlled trial  

Iranian Journal of 
Pediatrics  2012  13  S. M. Dehghani 

The Role of Cow's Milk Allergy in 
Pediatric Chronic Constipation: A 

Randomized Clinical Trial  
Breastfeeding 

Medicine  2016  13  M. Heidarzadeh 
Comparison of Breast Crawl Between 
Infants Delivered by Vaginal Delivery 

and Cesarean Section  
Iranian Journal of 

Pediatrics  2013  13  A. H. Memari 
Cross-Cultural Adaptation, Reliability, 
and Validity of The Autism Treatment 

Evaluation Checklist in Persian  
Developmental 

Medicine and Child 
Neurology  

2010  12  A. Soltanifar Stereotypic movement disorder: easily 
missed  

Journal of Pediatric 
and Adolescent 

Gynecology  
2014 11  Z. Ghodsi 

The Effect of Fennel on Pain Quality, 
Symptoms, and Menstrual Duration in 

Primary Dysmenorrhea  
 

هاي مورد بررسی بیشترین میزان نمره طی سال ،ها نشان دادافتهی
  بوده است.  2015و  2013، 2016هاي آلتمتریک مربوط به سال

JAMA Pediatricsمجالت    ، Iranian Journal of 

Pediatrics و   International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology نمره،  47و  124، 502به ترتیب با  
).یکبرترین مجالت از منظر نمره آلتمتریک بودند (نمودار   

 یافته ها
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 از منظر 2016تا  2010 هايسال درایران برترین مجالت منتشر کننده آثار حوزه پزشکی کودکان  .1نمودار
  آلتمتري نمره

  
با بررسی صفحه جزئیات نمره آلتمتریک مقاالت، مشخص شد 

ــانه  مقاله مذکور در    256 ــایت یو الیک،      رسـ هاي مندلی، سـ
نه ها،  وبالگ یت، فیس بوك،  هاي خبري رســــا ، توییتر، رد

. تعداد اندشــدهاشــاره  و گوگل پالس 1000پینترســت، فکالتی
ابع نمدیریت م به هاي مربوطبور در رسانه زاشارات به مقاالت م 

سایت یو الیک (که     شامل مندلی و  صطالح  علمی  نها  به آ به ا
ندن اطالع می   عداد خوا ــود) ت به  2606در مجموع شـ و در   مرت

هاي خبري، توییتر، رسانه  ،هاهاي اجتماعی شامل وبالگ رسانه 
ــت، فکالتی     ،و گوگل پالس  1000فیس بوك، ردیت، پینترسـ

  بود. مرتبه 918
سوال دوم پژوهش مبنی بر     ،عالوه بر این سخ به  ضع در پا  یتو

ــکی کودکــان ایران در    رویــت پــذیري مقــاالت حوزه پزشـ

سانه  شان داد، هاي اجتماعی یافتهر مقاله مورد   1332از میان  ها ن
در مندلی خوانده شده بودند که   مرتبه 2595مقاله  234بررسی  

نده شـــدن براي     له    هرحداکثر میزان خوا قا  بار بود. در  124م
که حداکثر  اشـــاره شـــده بود مرتبه 705مقاله،  222 نیز توییتر

ــار  67بود. در فیس بوك  مرتبه  242مقاله    هربراي  همیزان اشـ
شده بود    مرتبه 136مقاله،  شاره  شار  ا راي ب هکه حداکثر میزان ا

هاي  در رسانه ره هابود. به طور کلی تعداد اشا مرتبه 11مقاله  هر
ورد ه مقاالت مب پالست و گوگل ، پینترست، ردی1000فکالتی

ر  د جزئیات مربوط به تعداد اشــاره هابررســی بســیار کم بود.  
  اند.هاي اجتماعی نیز در جدول شماره دو ذکر شدهسایر رسانه
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 2016تا  2010هاي در سالایران توزیع فراوانی تعداد اشارات به مقاالت حوزه پزشکی کودکان  .2 جدول

هاهریک از رسانه در  
  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  مجموع  تعداد  مقاالت مورد اشاره  رسانهنام 

Mendeley 234  2595  124  10  5/13  
CiteULike  8  11  4  38/1  06/1  

Weblog 13  18  2  038/1  5/0  
Mainstreams  8  48  41  6  14/14  

Twitter  222  705  242  18/3  27/16  
Facebook  67  136  11  03/2  22/2  

Faculty1000  4  4  1  1  0  
Pinterest 2  2  1  1  0  
Reddit  1  1  1  1  0  

Googleplus  4  4  1  1  0  
 

در ارائه  Altmetric.comدر نهایت با توجه به قابلیت پایگاه  
ا مجله ب هرجایگاه مقاله در میان سایر مقاالت منتشر شده در 

توجه به نمره آلتمتریک، در این پژوهش نسبت به تقسیم کردن 
جایگاه هر مقاله منتشر شده از کشور ایران نسبت به تعداد کل 

آوردن تدسمقاالت منتشر شده مجله منتشر کننده مقاله، براي به
رین برت ،ها نشان دادرتبه مقاالت کشور ایران اقدام شد. یافته

به ترین رتیک درصد برتر مقاالت و پایینمقاالت ایران جزو 
است. به طور میانگین مقاالت منتشر شده از آخرین مقاله بوده 

(نیمه  43/0کشور ایران در حوزه پزشکی کودکان در رتبه 
  .قرار گرفته بودندباالیی مقاالت) 

  
  

ــکی     این پژوهش با هدف   ــعیت مقاالت حوزه پزشـ تعیین وضـ
ستنادي علوم از منظر نمره آلتمتریک   کودکان ایران در پایگاه ا

عه   و همچنین  طال گذاري میزان ا م قاالت      ثر پذیري م یت  و رو
 .انجام شد هاي اجتماعی حوزه پزشکی کودکان ایران در رسانه  

صد مقاالت        شور ایران حدود یک در شده از ک شر  مقاالت منت
شده    شامل شد    منتشر  ه با ک ندحوزه پزشکی کودکان جهان را 

وجود جمعیت حدود یک درصــدي دنیا در آن به نســبت آمار  
شارات است      ،مقاله 1332. از میان ]30[مناسبی از نظر کمیت انت

ــدن          256 مقاله داراي نمره آلتمتریک بودند که تعداد ذکر شـ
ــانه کدام به تفکیک در هر هاهرکدام از آن هاي اجتماعی از رس

هاي پیشــین نیز نســبت تعداد مقاالت  . در پژوهششــد مطالعه
ــی حدود    20داراي نمره آلتمتریک به کل مقاالت مورد بررسـ

کم  تعل .]26،28-19،22،24[ است بوده درصد و کمتر از آن  
دي  توان مواربودن تعداد مقاالت داراي فعالیت آلتمتریک می      

ــور کمرنگ و ر   ویت پذیري کم تولیدات علمی    از جمله حضـ
حوزه پزشکی کودکان ایران در وب، نداشتن شناساگر منحصر 

سانه          شش تنها ر ساگر پابمد مقاالت، پو شنا شیا یا  هاي  به فرد ا
  هاي اجتماعی توسـط پایگاه نه همه رسـانه  و اجتماعی شـاخص 
Altmetric.comــانه، محدودیت هاي اجتماعی هاي پایش رس

این  . دراشـــاره نمودعات در محیط وب و نیز حجم باالي اطال
ــارات به      ــتخراج نمره آلتمتریک و میزان اشـ پژوهش براي اسـ

ــانه     Altmetric.comهاي اجتماعی از پایگاه     مقاالت در رسـ
ــد که  ــتفاده ش ــدمیلیون مقاله را بیش از هفت اس ــامل ش به  و ش

سیع     سبت داراي پوشش و  هاي متعدديو در پژوهش تري بودن
  .]27-19،21 ،29-27[فاده شده استنیز از آن است

  502تا  25/0نمره کسب شده براي مقاالت از  ،نشان داد هایافته
است. میانگین نمره آلتمتریک کسب شده حدود    متفاوت بوده 

ه اي ک چهار نمره بود. در پایش نمره آلتمتریک مقاالت، مقاله       

 بحث و نتیجه گیري
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حدود نیمی از کل نمرات آلتمتریک کســـب شـــده را به خود 

صی   اختصـاص   داده با همکاري تعداد زیادي از نویسـندگان اق
ــنده ایرانی نگارش یافته          ــت.نقاط جهان از جمله دو نویسـ  اسـ

در مقاالت حوزه پزشکی کودکان    ،هاي بیشتر نشان داد  بررسی 
ــال ــترین  ایران طی س ــی اغلب مقاالتی که بیش هاي مورد بررس

سب کرده    ستناد علمی را ک ستند که به  ا ورت  ص اند، مقاالتی ه
گارش ن رســـدمی به نظر ،از این رو ؛اندبین المللی نگارش یافته
قاالت بین المللی می  یدات      م گذاري تول ند در افزایش اثر توا

ــب نمره    ــکی کودکـان ایران چـه در کســ علمی حوزه پزشـ
ــانه       تأثیرگذاري در رسـ هاي اجتماعی و چه در      آلتمتریک و 

ــتناد علمی و تأثیرگذاري در تولیدات  ــب اسـ ــکسـ  اهیگدانشـ
سزایی   شاید حضور در مجامع بین المللی      اهمیت ب داشته باشد. 
فاده از    ــت بالقوه  و اسـ که     توان  ــب حدود شـ ماعی    نام هاي اجت

ــی  ــص ــانه ازجمله گروه ،تخص ــی، رس ــص هاي  هاي بحث تخص
ــانه   اجتماعی محقق   ــی رسـ ــصـ ــفحات تخصـ هاي   محور و صـ

شنهادهاي     ضوعات، ارائه پی اجتماعی عمومی بتواند به یافتن مو
ــی و همکاريپژو ــایانی کند. در  هشـ هاي بین المللی کمک شـ

پژوهش عرفان منش نیز حدود نیمی از مقاالت داراي بیشــترین 
  .]25[اندنمره آلتمتریک مقاالتی با مشارکت بین المللی بوده
،  2016هاي بیشترین نمره آلتمتریک کسب شده مربوط به سال     

ــتقبا بود که می 2015و  2013 ــان دهنده اس ــتتواند نش ر به ل بیش
ــانه ــالرس ــاره قرار هاي اجتماعی در س هاي اخیر و نیز مورد اش

جا هاي اجتماعی باشد. از آن گرفتن بیشتر مباحث روز در رسانه  
،  2010هاي هاي داراي باالترین استناد کسب شده، سالکه سال

هستند، شاید بتوان تائید کرد که کسب استناد به  2013و  2011
ــار و مورد     دالیل مختلف از جمله   زمان طوالنی داوري، انتشـ

 ؛تبر اســاســتناد قرارگرفتن مقاالت، فرآیندي طوالنی و زمان
نابراین  با نمره          ،ب یدات علمی جدید  تأثیر تول ــی  احتماالً بررسـ

ایان سازد،  ها را بهتر نمآلتمتریک شاید پتانسیل تأثیرگذاري آن
  نیاز دارد. هاي بیشترکه این مطلب به بررسی

ــالت  ــج  JAMA Pediatrics  ،Iranian Journal ofم

Pediatrics  وInternational Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology                  مره ن ظر  ن م جالت از  م ین  تر بر
یان آن          ته در م که الب ند  یک بود له    آلتمتر  Iranianها مج

Journal of Pediatrics  بیشـــترین تعداد مقاله را نیز منتشـــر
 Pediatricsو  Pediatrics nephrologyکرده بود. مجالت 

researches          له عد از مج عداد انتشــــار ب یت ت که از نظر کم
Iranian Journal of Pediatrics    در رتبه دوم و سوم انتشار

م ند، هیچ کداشــتمقاالت حوزه پزشــکی کودکان ایران قرار دا
یک        10 وجز باالترین نمره آلتمتر نده  له برتر کســــب کن مج

ــندگان مقاالت باید در  رو به نظر مییناز ا ؛نبودند رســـد نویسـ
آموزش  و انتخاب مجالت براي انتشار خود دقت بیشتري کنند  

  بیشتري در این خصوص مورد نیاز است.
ــکی کودکان ایران در       ــان داد مقاالت حوزه پزشـ   10یافته نشـ

ــایت یو الیک، وبالگ  ــانه مندلی، س ــنهها، رس  ،هاي خبريرس
ــت، فکالتی توییتر، ردیت، فیس بو  و گوگل   1000ك، پینترسـ

که تعداد اشــاره به مقاالت به ترتیب در   اشــاره شــده اند پالس
ــانه 136، فیس بوك با  706، توییتر با  2595مندلی با    هاي   ، رسـ
بیش از بقیه موارد بود. باید  مرتبه 18ها با و وبالگ 48خبري با 

قاالت در هر        به م که ارزش اشـــاره  جه داشـــت  از  کدام  تو
سان  صاص نمره    مذکور هاي هر ست که این مورد در اخت برابر نی

  رد يا . براي مثال اشاره به مقاله لحاظ شده است  آلتمتریک نیز 
وهش هاي پژتواند به علت اهمیت زیاد یافتهخبري می اي رسانه

تواند به علت جذاب در وبالگ می اي باشـــد یا بررســـی مقاله
ر حالی که باشـد، د  بودن، مباحثه و تفسـیر بیشـتر نتایج پژوهش  

در مندلی که ماهیت مدیریت استناد دارد یا   اي ذکر شدن مقاله 
شانه گذاري مقاالت به کار می    رود، سایت یو الیک که براي ن

ــوع          می ــوع مقاله با موضـ تواند تنها به علت مرتبط بودن موضـ
شد  شارات به مقاالت    به. ]31[مدنظر فرد با صورت کلی تعداد ا

ــایت یو    ــطالح الیک (که    در مندلی و سـ تعداد   به آن  به اصـ
ــود) بیش از خواندن مقاالت اطالق می ــارات به  5/2ش برابر اش

ــانه   هاي اجتماعی (توییتر، فیس بوك، وبالگ،   مقاالت در رسـ
ــانه هاي خبري و....) بود. مقاالت حوزه پزشـــکی کودکان  رسـ

 918هاي خواندنی مندلی و سایت یو الیک،  ایران به جز رسانه 
ــانه د مرتبه  ها،  هاي اجتماعی توییتر، فیس بوك، وبالگ  ر رسـ

نه   ــا یت،    رســ گل پالس  هاي خبري، پینترســــت، رد و  گو
ــاره قرار گرفته  1000فکالتی  اند که در این میان تعداد     مورد اشـ

ست، ردیت،     شارات در پینتر ه ب 1000و فکالتی گوگل پالس ا
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سیار کم بود اما در عوض توییتر به تنهایی   صد  76مقاالت ب  در
هاي اجتماعی را از آن خود داشـت. در   اشـارات در کل رسـانه  

ــارات در  پژوهش ــین نیز تعداد خواندن در مندلی و اش هاي پیش
 .]23،25،29-20توییتر بیش از بقیه موارد بودند[

سبت       شکی کودکان به ن سه جایگاه مقاالت حوزه پز براي مقای
نده آ     ــر کن قاالت مجالت منتشـ به نمره       نســـایر م جه  باتو ها، 

مقاالت  43/0 رتبهآلتمتریک به سنجش رتبه مقاالت اقدام شد. 
شور ایران         شده از ک شر  شان داد که جایگاه مقاالت منت ایران ن
ــکی کودکــان    در نیمــه بــاالیی مقــاالت مجالت حوزه پزشـ

  قراردارد.
ــتقبال  با  توان گفت امروزه در نهایت می     معمو افزون روز اسـ

سی    خاطر به اجتماعی هايشبکه  از انمحقق نیز و مردم ستر   د
ــان، ــترده دامنه آس ــتر هرچه ارتباط مخاطبین، گس   دیگر با بیش

  پیرامون گفتگو و بحث و علمی تولیدات اشتراك  متخصصین،  
 سنجش  فرآیندهاي در وب حوزه تأثیرات از پوشی  آنها چشم 

ــحیح نظر به نیز علمی تولیدات تأثیرات ــت ص اید توجه ب. نیس
ــت،  ــتناد دریافتی مدارك داش رابطه میان نمره آلتمتریک و اس

ــت، از این     در پژوهش ــده اسـ بات شـ عدد اث به نظر  هاي مت رو 
ستناد  کنار در تواندمی نیز آلتمتریک  هرچه سنجش  به علمی ا

 جدید لمیع تولیدات براي ویژه به علمی تولیدات تأثیرات بهتر
س  دامنه و مختلف هايشاخص  آلتمتریک. نماید کمک  ردهتگ
که دستکاري در آن را   شامل شده است    را اجتماعی هايرسانه 

نماید. در حوزه پزشــکی کودکان ایران تر میبه مراتب ســخت
سترده آنها      نیز یافته شارات گ ضر تأیید کننده ا هاي پژوهش حا

سبتاً مناسب   در رسانه  هاي اجتماعی مختلف و نمره آلتمتریک ن
مقاالت در مقایسه با سایر مقاالت منتشر شده در این حوزه بود، 

ب    ــتري   که این امر  قاالت بین المللی نمود بیشـ ه ویژه براي م
ــانه  ــت. در میان رس ــش آلتمتریک داش هاي مختلف تحت پوش

به  و فیس بوك در اشاره  توییترها از جمله مندلی، بعضی رسانه  
تري را دارنــد کــه این امر در  تولیــدات علمی نقش پررنــگ

  رفتنگ نظر در رسد با پژوهش حاضر نیز مشهود بود. به نظر می  
 سـریع  رشـد  آن، هاي داده انبوه حجم وب دو، وسـیع  ترهگسـ 

ــانه  ــانه  و جدید   امکانات   ظهور اجتماعی،  هاي رسـ  هاي رسـ

 بمناســ الگویی ارائه مردم گرایشــات تغییر و جدید اجتماعی
  روزآمد و وســـیع هاي پژوهش نیازمند آلتمتریک نمره براي

ها  شـــدن  مان  در آن اســـت، از این رو براي   مختلف هاي  ز
  شود:هاي آتی موارد زیر پیشنهاد میپژوهش

هاي اجتماعی مختلف با تعداد رابطه میان اشارات در رسانه -
 استناد دریافتی 

کارگیري شده توسط هاي اجتماعی شاخص بهرسانه -
ها در نمره محققان مختلف در ایران و میزان پوشش آن

 آلتمتریک 

اي هرابطه میان میزان فعالیت پژوهشگران در رسانه -
 اجتماعی مختلف با میزان نمره آلتمتریک

رابطه میان استناد دریافتی با نمره آلتمتریکس براي 
  هاي مختلف انتشارات از جمله مقاله و کتاب قالب

  
 
بررسی تولیدات علمی حوزه  " این مقاله مستخرج از پایان نامه 

هاي با روشپزشـــکی کودکان ایران در پایگاه اســـتنادي علوم 
در دانشــگاه علوم  "2010-2015اســتنادســنجی و آلتمتریکس:

 .پزشکی ایران مقطع کارشناسی ارشد می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 تشکر و قدردانی



 

 

و همکارانلیال نعمتی انارکی   

103 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 
References 
 
 

1.Nazeman H, Eslamifar A. [Indian knowldge 

base economic: a pattern for Iran development]. 

Subcontinent Studies 2010;2(3):145-69. 

[Persian] 

2.Hodhodinejad N, Zahedi R, Ashrafirizi H. 

[Scientific map of Iranian scientific products in 

traditional medicine between 1990-2011 at web 

of science databese]. Medical Information 

Management 2012;9(4):513-24. [Persian] 

3.Iranian Society of Pediatrics Surgeons. 

[Children Hospitals]. ISPS 2015 [cited 

2016/01/19]; Available from: URL: 

http://www.irsps.org/pediatricscenters/.[Persia

n] 

4.Basic Sciences In Infectious Diseases Reserch 

Center. [Health Ministry Research Centers]. 

Shiraz University of Medical Sciences 2016 [cited 

2016/10/30]; Available from: URL: 

www.research.sums.ac.ir/fa/research-centers-

links. [Persian] 

5.Islamic Republic of Iran Interior Ministry. [Iran 

Population Moments Statistics]. Organization for 

Civil Registration 2016 [cited 2016/01/19]; 

Available from: URL: 

https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=

6835. [Persian] 

6.Ministry of Health and Medical Education. 

[Iranian Medical Journal List]. Ministry of Health 

and Medical Education 2015 [cited 2016/01/19]; 

Available from: URL: 

www.hbi.ir/info/commission/Etebar.xls. 

[Persian] 

7.Secretariat of the Commission for scientific 

medical societies. [Iranian Medical Societies]. 

Ministry of Health and Medical Education 2016 

[cited 2016/01/19]; Available from: URL: 

http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/180_365_A

njoman_Address.htm. [Persian] 

8.Global Health Observatory Country Views. Iran 

(Islamic Republic of) Statistics Summary (2002 - 

present). WHO 2016 [cited 2016/01/19]; 

Available from: URL: 

http://apps.who.int/gho/data/node.country.co

untry-IRN. 

9.Priem J, Taraborelli D, Groth P, Neylon C. 

Altmetrics: A Manifesto. 2010. 

10.Wang X, Wang Z, Xu S. Tracing scientist’s 

research trends realtimely. Scientometrics 

2013;95(2):717-29. 

11.Priem J, Hemminger BH. Scientometrics 2.0: 

New metrics of scholarly impact on the social 

Web. First Monday 2010;15(7). 

12.Henning V, Hoyt JJ, Reichelt J. Crowdsourcing 

real-time research trend data. Significance 2010. 

13.Janghorbani M. [What is impact factor]. 

Research in Medicine 2005;29(2):117-21. 

[persian] 

14.Mehraban S, Mansourian Y. [Scientometrics 

methods and criterias and librarian role changes: 

monitoring of scientific procedures]. 

Information Process and Managment Research 

2014;29(3). [Persian] 

15.Priem J, Piwowar HA, Hemminger BM. 

Altmetrics in the wild: Using social media to 

explore scholarly impact. arXiv preprint 

arXiv:12034745 2012. 



  

 

 ... مقاالت حوزه يمطالعه اثرگذار

104 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 

16.Neylon C, Wu S. Article-level metrics and the 

evolution of scientific impact. PLoS Biology 

2009;7(11):2459. 

17.Altmetric.com Group. Instantly Recognisable 

And Easy To Decipher. Altmetric 2016 [cited 

2016/10/23]; Available from: URL: 

https://www.altmetric.com/about-

altmetrics/the-donut-and-score. 

18.Altmetric.com Group. Relevant, reliable and 

transparent.Altmetric 2016 [cited 2016/10/23]. 

Available from: URL: 

https://www.altmetric.com/about-our-

data/our-sources/. 

19.Costas R, Zahedi Z, Wouters P. Do 

“altmetrics” correlate with citations? Extensive 

comparison of altmetric indicators with citations 

from a multidisciplinary perspective. Journal of 

the Association for Information Science and 

Technology 2015;66(10):2003-19. 

20.Salajegheh M. [The relationship between 

altmetrics and SNIP, SCImago Journal Rank, 

Eigen Factor and Impact Factor of medical 

journals]. National Study of Library and 

Information  Organization 2015;27(1). [Persian] 

21.Hassan S-U, Gillani UA. Altmetrics of" 

altmetrics" using Google Scholar, Twitter, 

Mendeley, Facebook, Google-plus, CiteULike, 

Blogs and Wiki. arXiv preprint arXiv:160307992 

2016. 

22.Robinson-García N, Torres-Salinas D, Zahedi 

Z, Costas R. New data, new possibilities: 

exploring the insides of Altmetric. com. arXiv 

preprint arXiv:14080135. 2014. 

23.Araújo RF, Murakami TR, de Lara JL, Fausto S. 

Does the Global South Have Altmetrics? 

Analyzing a Brazilian LIS Journal. InISSI 2015. 

24.Torres-Salinas D, Robinson-Garcia N, 

Jiménez-Contreras E. Can we use altmetrics at 

the institutional level? A case study analysing the 

coverage by research areas of four Spanish 

universities. arXiv preprint arXiv:160600232 

2016. 

25.Erfanmanesh MA. [The Presence of Iranian 

Information Science and Library Science Articles 

in Social Media: An Altmetric Study]. Iranian 

Research Institute for Information Science and 

Technology 2015;32(2). [Persian] 

26.Sotudeh H, Mirzabeigi M. [The Relationship 

between citation-based indicators and CiteuLike 

Bookmarks in Information & Library Science 

Articles During 2004–2012]. Information Process 

and Management 2015;30(4). [Persian] 

27.Xia F, Su X, Wang W, Zhang C, Ning Z, Lee I. 

Bibliographic Analysis of Nature Based on 

Twitter and Facebook Altmetrics Data. PloS One 

2016;11(12):e0165997. 

28.Kolahi J, Khazaei S. Altmetric: Top 50 dental 

articles in 2014. British Dental Journal 

2016;220(11):569. 

29.Zahedi Z, Costas R, Wouters P. How well 

developed are altmetrics? A cross-disciplinary 

analysis of the presence of ‘alternative metrics’ 

in scientific publications. Scientometrics 

2014;101(2):1491-513. 

30. Thomson Reuters. Institute for Scientific 

Information. Web of Sciences 2016 [cited 



 

 

و همکارانلیال نعمتی انارکی   

105 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 
2016/09/23]; Available from: URL: 

http://apps.webofknowledge.com/. 

31.Altmetric.comgroup. How is the Altmetric 

Attention Score calculated?. Altmetric 2016 

[cited 2016/10/23]. Available from: URL: 

https://help.altmetric.com/support/solutions/a

rticles/6000060969-how-is-the-altmetric-score-

calculated-LinkedIn.



  

 

 ... مقاالت حوزه يمطالعه اثرگذار

106 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 

 

 
The Impact of Iranian Pediatrics Articles based on 

Altmetric Method: 2010-2016 
 
 

 
 
 
 
 

  
Nemati-Anaraki L1/ Aghajani-Koupaei H2/ Alibeyk M3 

 Abstract 
 

Introduction: Recent years has witnessed a great use of web2 tools in scientific societies, and 
Altmetrics method has received more attention by social media as a means of measuring the impact 
of scholarly documents. This study aims to explore the impact of Iranian pediatrics articles using 
Altmetrics method. 
Methods:  In this descriptive-analytic study, a scientometric analysis method was used. The study 
population consisted of 1332 research articles, review articles and conference abstracts published 
from Iran in the field of pediatrics at Science Citation Index Database, during 2010-2016, that 256 
of them received Altmetric score. Altmetrics indicators of articles were collected using Webometric 
Analysis software and altmetric.com API, and the collected data were analyzed using SPSS19 
software. 
Results: According to the findings, 256 articles out of 1332 articles in the field of pediatrics from 
Iran, had altmetrics score and were mentioned in 10 social media, i.e. Mendeley, CiteULike, 
Weblogs, Mainstreams, Twitter, Reddit, Facebook, Pinterest, Google plus and Faculty1000. The 
average rank of Iranian pediatrics articles with regard to Altmetrics score was 0.43.  
Conclusion: Although there were a good number of articles on pediatrics, they were heterogeneous 
concerning quality and Altmetrics score. Writing international articles has an important role in 
increasing the impact of articles. It seems that writers in this field should be more careful in selecting 
journals to publish their articles. 
Keywords: Science, Publications, Pediatrics, Social media 
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