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نامه به سردبیر

نقش ابزارهای اشتراک نتایج پژوهشهای سالمت در ارتقای سواد سالمت جامعه
فرزانه فضلی ،9منوچهر کرمی ،2علیرضا اسفندیاری مقدم ،3سید علیاکبر فامیل

روحانی*،3

 1دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 2دکترای تخصصی ،مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 3دکترای تخصصی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
* نویسنده مسئول :سيد علیاکبر فاميل روحانی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
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تاریخ دریافت مقاله1316/26/22 :

واژگان کلیدی :بهرهبرداری از دانش؛ رفتار اطالعاتی؛ سواد سالمت؛ علمسنجی

تاریخ پذیرش مقاله1316/26/25 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سردبیر محترم
شاخصهای علمسنجی متنوعی برای ارزیابی کيفيت مجالت
علمی تبيين و معرفی شدهاند که در این ميان ،میتوان به
معروفترین آن؛ یعنی ضریب تأثير ( )Impact Factorاشاره نمود.
عالوهبراین ،شاخصهایی مانند  Cite Score ،g indexو نوع نمایه
مجالت بهعنوان شاخصهای علمسنجی مطرح میباشند ]4ـ.[1
بيشتر این شاخصها در رابطه با کيفيت مجالت مصداق دارند و
از آنجایی که رتبهبندی و ارزیابی کيفيت مقاالت چاپشده در
مجالت حائز اهميت فراوانی است ،امروزه شاخصهایی در سطح
مقاله که از آنها بهعنوان Article Level Metricیاد میشود،
معرفی شده و مورد توجه متخصصان قرار گرفتهاند؛ بهعنوان مثال،
تعداد استنادات به یک مقاله مبنای کيفيت آن قرار میگيرد .با
این وجود تعداد استناد به یک مقاله ،نشانه اثرگذاری آن در سطح
علمی میباشد؛ اما حاکی از اثرگذاری اجتماعی مقاله در حوزه
مربوطه نخواهد بود.
با توجه به اهميت کاربست نتایج حاصل از مقاالت و ارتقای
سواد سالمت جامعه ،وجود شاخصهایی که اثرگذاری اجتماعی

انتشار مقاله به زبان قابلفهم برای عموم جامعه را معرفی نماید ،یک
ضرورت میباشد .در این ارتباط ،پایگاههای اطالعاتی از راهکارهای
متنوعی برای انجام این رسالت بهره بردهاند و امروزه ابزارهای
اشتراک مقاله در کنار فایل مقاالت ،در دسترس خوانندگان
میباشد .شایان ذکر است که پایگاه اطالعاتی  ،PubMedابزار
 PubMed Commonsو  ،Scopusابزار  PlumX Metricsرا
بدینمنظور راهاندازی کردهاند .این ابزار در پایگاه  Scopusتعداد
دفعات مشاهده مقاله ،به اشتراکگذاری محتوای مقاله در شبکههای
اجتماعی از جمله  Facebook ،Twitterو  Google+و نيز تعداد
دفعات خواندهشدن مقاله و یا دانلود آن در  Mendeleyو Science
 Directرا در اختيار کاربران قرار میدهند.
از این رو ،در راستای تحقق رسالت نظام سالمت در ارتقای
سواد سالمت جامعه پيشنهاد میشود که در مورد ابزارهای
چگونگی به اشتراکگذاری پيامهای پژوهش توسط فعاالن در
زمينه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت به عموم جامعه و
خوانندگان اطالعرسانی شود.
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