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چکیده

نتیجهگیری :در تمامی يبسایت مجالت مًرد بررسی ،رتبٍ وُمایی يبسمىجی يبسمایتَمای
اصلی وسبت يبسایت جعلی آن دارای امتیاز باالتری بًدٌ است ،بىمابرایه يبسمىجی ممیتًاومذ
بٍعىًان ريسی جُت سىاسایی يبسایتَای اصلی ي جعلی مجالت علمی بٍ دار ريد.
واشگبى کلیدی :يبسایت ،مجالت علمی ،مجالت جعلی ،يبسىجی.

Email: meisam.dastani@gnail.com

یبفتههب :در ساوص پیًوذَای دریافتی ،فای َای غىی ،باالتر از يبسایتَمای جعلمی آن بمًدٌ
است ،تىُا در ساوص اوذازٌ ،مجلٍ  Amphibian and Reptile Conservationي در ساوص
اسکالر ،مجلٍ  ،JKULLامتیاز يبسایت جعلی آن بماالتر بمًدٌ اسمت ،در رتبمٍ يبسمىجی ویمس
يبسایت اصلی مجالت بسیار باالتر از يبسایت جعلی آن قرار داستىذ.

 .2داًـدَی دکتشی ػلن اعالػبت ٍ داًؾ ؿٌبػی،داًـگبُ پیبم ًَس تْشاى (ًَیؼٌذُهؼئَل)

روشضنبسی :ایه پژيَ از وًع داربردی با ريیکرد تًصیفی اسمت .در ابتمذا سمیاٍَ مجمالت
جعلی ي اصلی از يبسایت يزارت علًم استخراج سذ دٍ  01آدرس يبسایت اصلی مجمالت بمٍ
ً م ي MOZ
َمراٌ يب سایت جعلی آن بٍ دست آممذ ،سم ب بما اسمتفادٌ از مًتمًر دماي
دادٌَای مربًطٍ جمعآيری سذ.

میثم داستانی

*2

 .1اػتبدیبس گشٍُ ػلَم کتبثذاسی ٍ اعالعسػبًی ،داًـگبُ پیبم ًَس قن

هدف :امريزٌ جاعالن ایىتروتی اقذام بٍ راٌاوذازی يبسایتَایی مشابٍ يبسایت مجالت علمی
معتبر میومایىذ تا با استفادٌ از اعتبار آن ،پژيَشگران را بٍ سممت ومًد جمکب دىىمذ ،پمژيَ
حاضر بٍ بررسی يبسىجی يبسایتَای اصلی ي جعلمی مجمالت جُمت سىاسمایی يبسمایت
اصلی مجالت پرداوتٍ است.
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هقدهه و بیبى هسئله
گؼتشؽ فٌبٍسی ٍ ظَْس ایٌتشًت ػجت ؿذ ًـشیِ اص قبلت کبغزی ثِ حبلت الکتشًٍیکی تجذیل ؿَد ٍ ایي تجذیل ثب
تَخِ ثِ هضیتّبیی کِ داؿت ثب اػتقجبل ثؼییبس سٍثیِسٍ ؿیذ (حییبتی ٍ حوییذی .)2007 ،تفیبٍت ثییي هطییظ ًـیش
الکتشًٍیکی ٍ ػٌتی تأثیش ؿگشفی ثش خبهؼِ اعالػبتی گزاؿتِ ٍ افقّبی خذیذ سا ثش سٍی کبسثشاى گـَدُ اػت (ػتَدُ،
سصهدَ ٍ صاسع .)1388 ،حضَس هدلِّبی ػلوی دس ٍة ،ػیشی تکبهلی ٍ افضایـی سا پیوَدُ اػت؛ ثیذیي هؼٌیب کیِ دس
سٍصّبی ًخؼت تٌْب ثِ هؼشفی هدلِ ثؼٌذُ هیؿذ .سفتِسفتِ ،اسائِ فْشػت هٌذسخبت ٍ ػپغ چکیذُّب ًیض فشاگیش ؿذ.
ثب پیـشفت فٌبٍسی ٍ ثٍِیظُ ثب کبّؾ چـوگیش ثْبی حبفظِ سایبًِای ،ػشضِ هتي کبهل ثش ٍةػبیتّب ًیض هوکي ؿیذ.
اهشٍصُ ،فشاّنآٍسی هطتَای کبهل هدلِّبی ػلوی دس ٍة ،ثِ یکی اص ساّکبسّبی اػبػی ثشای ثْجَد ًوبیبًی هدلیِّیب
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ثذل ؿذُ اػتّ .ش چِ ػغح ًوبیبًی هدلِای ثبالتش ثبؿذ ،احتوبل آًکِ هدلِ دس اختیبس ؿوبس ثیـتشی اص هخبعجبى ثبلقَُ
قشاس گیشد ،ثش ؿوبس هـتشکبى آى افضٍدُ ؿَد ٍ ضشیت تأثیش آى ًیض ثْجَد یبثذ ،ثیـتش خَاّذ ثَد (ّبسًیبدّ ٍ 1وکیبساى،
 .)2003اهشٍصُ افشاد ثؼیبسی ثشای هقبكذ ؿخلی ٍ تدبسی خَد اقذام ثِ ساُاًذاصی ٍةػیبیتّیبی خؼلیی هدیالت
ًوَدُاًذ ،هدالت خؼلی (سثَدُؿذُ) 2اٍلیيثبس دس اٍایل ػبل  2012تَػظ دکتش هْشداد خاللیبى ثییبى ؿیذ (خاللییبى ٍ
دادخَاُ ،)2015 ،هدالت خؼلی اكغالحی ثشای ٍةػبیتّبیی هـبثِ ثب ًبم ٍ آسم ٍ  ISSNیک هدلِ هؼتجش هیثبؿیذ
(دادخَاُ ٍ ّوکبساى .)2015 ،ایي هدالت ثب اػتفبدُ اص ًبم ٍ ؿْشت هدلِ اكلی ػؼی داسًذ پظٍّـگشاى سا ثیِ ػیوت
خَد خزة کٌٌذ ،خبػالى ٍ گشداًٌذگبى ایي ٍةػبیتّب خَد سا ثِػٌَاى ػشدثیشاى ٍ ٍیشاػتبساى اكیلی اییي هدیالت
هؼشفی هیکٌٌذ ٍ هؼوَالً ٍةػبیتّبیی ثشای هدالتی کِ فقظ ًؼخِ چبپی داسًذ ایدبد هیکٌٌذ ٍ هطققبى سا ثِ ػیوت
خَد خزة هیکٌٌذ ٍ هقبالت آًبى سا دسیبفیت هییکٌٌیذ (هیبى ٍ 3ؿیبسهب .)2012 ،4هدیالت خؼلیی ٍ سثیَدُؿیذُ اص
سٍؽّبی هـبثْی اػتفبدُ هیکٌٌذ ،آًْب هقبالت ًَیؼٌذگبى ٍ پظٍّـگشاى سا دس قجبل دسیبفیت ٍخیِ هٌتـیش هییکٌٌیذ.
خؼتدَ ٍ اًتخبة ٍةػبیت هدلِ اكلی ،ایدبد ٍةػبیتی هـبثِ ٍةػبیت اكیلی ٍ ػیَ اػیتفبدُ اص پظٍّـیگشاى اص
ٍیظگیّبی ایي هدالت اػت (دادخَاُ ٍ ّوکبساى.)2016 ،
ایي هدالت ثب اسػبل ایویلّبی خؼلی ثِ ًَیؼٌذگبى ،اص آًْب دسخَاػت هیًوبیٌذ کِ هقبالت خَدؿیبى سا ثیِ اییي
ٍةػبیت ّب اسػبل ًوبیٌذ ،پغ اص دسیبفت هقبالت ٍ ثشای چبح آًْب ،اثتذا اص ًَیؼٌذگبى ّضیٌِ چبح هقبلِ سا دسیبفیت
کشدُ ٍ ػپغ هقبلِ سا دس ٍةػبیت خؼلی خَد هٌتـش هیکٌٌذ .اصّویيسٍ ًَیؼٌذگبًی کِ ػالقِهٌذ ثِ چیبح هقیبالت
خَد دس هدالت هؼتجش ٍ ثب ضشیت تأثیش ّؼتٌذ ،هوکي اػت کِ قشثبًی ایي هدالت ؿًَذ (ثیل.)2016 ،5
اص اٍاػظ دِّ  1990هیالدی تالؽ فشاٍاًی ثشای ثشسػی هبّیت ٍ خلَكیبت ٍة خْبىگؼتش ثب ثِکبسگیشی سٍؽ
اعالعػٌدی ًَیي ثشای فضبی هطتَیبت آى ،ػبختبس پیًَذّب ٍ هَتَسّبی خؼتدَ كَست گشفتً .خؼتیيثبس آلوبیٌذ ٍ
ایٌگَسػي هغبلؼِ ثش سٍی ٍة سا ٍةػٌدیً 6بهیذًذ (آلوبیٌذ ٍ 7ایٌگَسػيٍ .)1997 ،8ةػٌدی ؿجبّتّبی صیبدی ثب
هغبلؼبت ػلنػٌدی ،اعالعػٌدی ٍ کتبةػٌدی داسد .دسٍاقغٍ ،ةػٌدی ثِ ثشسػی خٌجِّبی کوی هٌبثغ ٍة ٍ تطلیل
1 . Harnad
2 . hijacked journals
3 . Maan
4 . Sharma
5 . Beall
6 . Webometrics
7 . Almind
8 . Ingwersen

88

سعید غفاری و میثم داستانی

پیًَذّب ثب اػتفبدُ اص قَاًیي کتبةػٌدی ٍ اعالعػٌدی هیپشداصدٍ .ةػٌدی ؿبهل تطلیل پیًَذ ،تطلیل اػیتٌبدی ٍة،
اسصیبثی هَتَسّبی کبٍؽ ٍ ثِعَس کلی هغبلؼبت تَكیفی ٍة اػت (تلَالٍ .)2008 ،1ةػٌدی ییک ػلین هجتٌیی ثیش
اعالعػٌدی اػت کِ ثِ هغبلؼِ هبّیت ٍیظگیّبی ٍةػبیت هی پشداصد .دس ایي ػلن تدضیِ ٍ تطلیل كیفطبت ٍة اص
عشیق هطبػجِ ٍ تدضیِ ٍ تطلیل پیًَذّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍیؿبى اًدیبم هییؿیَد (اػیالم ٍ 2ػیبلن .)2011 ،3اصآًدبکیِ
اهشٍصُ ٍةػبیت ّش ًـشیِ دسٍاصُ اؿبػِدٌّذُ اعالػبت ٍ ثیبًگش هیضاى حضَس اعالػبت هدلِ دس ؿیجکِ خْیبًی ٍة
اػت ٍ ٍخَد ایي ٍةػبیتّب اهکبى استجبط ٍ تؼبهل الکتشًٍیکی سا ثشای کیبسثشاى سا ثشقیشاس هییًوبییذ (ًَکیبسیضی ٍ
ّوکبساى1390 ،؛ ٍسع ٍ ّوکبساى  ٍ )1390ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِؿذُ ،آًچِ حبئض اّویت اػت ؿٌبػیبیی ٍةػیبیت
اكلی هدالت اص ٍةػبیتّبی خؼلی آى اػتّ .شچٌذ ٍةػبیت ٍصاست ػلَم ػییبِّای اص ٍةػیبیتّیبی خؼلیی
چبلـی ثشای پظٍّـگشاًی کِ هیخَاٌّذ هقبالت خَد سا دس هدالت هؼتجش ٍ ثب ضشیت تأثیش هٌتـش ًوبیٌیذ ،ثیِ ٍخیَد
آٍسدُ اػت ،هدالت ًبهؼتجش چبلـی ثشای خبهؼِ داًـگبّی ٍ پظٍّـگشاى اػت ٍ تؼذاد افشادی کِ سٍصاًِ گشفتبس اییي
هدالت هی ؿًَذ ًیض دس حبل افضایؾ اػت ،ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي هدالت ثِ خؼل ٍ تقلت ٍةػیبیت اكیلی هدیالت
هیپشداصًذ ،ایي پظٍّؾ ثش آى اػت تب ثب ثشسػی ٍةػٌدی ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت ٍ هقبیؼِ آى ثب ّن،
سٍؿی ثشای اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت هؼشفی ًوبیذ.
پرسصهبی پصوهص
 -1تؼذاد كفطبت (اًذاصُّ )4شکذام اص ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت ثِ چِ هیضاى اػت؟
 -2پیًَذّبی دسیبفتی (هیضاى سؤیتّ )5شکذام اص ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت ثِ چِ هیضاى اػت؟
 -3تؼذاد فبیلّبی غٌیّ 6شکذام اص ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت ثِ چِ هیضاى اػت؟
 -4هقبالت ًوبیِؿذُ دس گَگل اػکبلشّ 7شکذام اص ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی ثِ چِ هیضاى اػت؟
 -5ستجِ ٍةػٌدی ّشکذام اص ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی ثِ چِ هیضاى اػت؟
پیطینه پصوهص
ػتَدُ ٍ ّوکبساى (ّ )1388ن دس پظٍّـی ثِ اسصیبثی چگًَگی هؼشفی هدلِّبی ػلوی پظٍّـی ایشاى دس ایٌتشًت
ثِ لطبػ اػتبًذاسدّبی کیفی هدلِ ّبی ػلوی اػتً .تبیح ایي پظٍّؾ ًـبى داد ثیؾ اص ػِچْیبسم هدلیِّیبی ػلویی
پظٍّـی هَسد ثشسػی ،ثِخَثی دس ایٌتشًت هؼشفی ؿذُاًذ ،ثًِطَیکِ ایي هدلِّب دػت کن ًیوی اص هؼیبسّیبی هیَسد
تأکیذ دس ایي پظٍّؾ سا هذًظش داؿتِاًذ.
صاّذی ٍ ّوکبساى ( )1389دس هقبلِای ثب ػٌَاى ٍةػٌدی هدالت ػلیَم پضؿیکی پبیگیبُ  ISIثیب اػیتفبدُ اص ػیِ
هَتَس خؼتدَی یبَّ ،آلتبٍیؼتب ،آلدٍة تؼذاد پیًَذ ٍاسدؿذُ ثِ ٍةػبیت هؼتقل  69هدلِ ػلَم پضؿکی ًوبیِؿیذُ
1 . Thelwall
2 . Islam
3 . Alam
4 . Size
5 . Visibility
6 . Rich Files
7 . Google Scholar
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هدالت سا هٌتـش هیًوبیذ ٍلی ثب تَخِ ثِ تغییش هبّیت ٍة ٍ ساُاًذاصی ٍةػبیتّبی خذیذ دس ّش لطظِ ایي هؼیئلِ

بررسی وبسایت اصلی و جعلی مجالت با رویکرد وبسنجی

دس پبیگبُ  ISIکِ اص ٍةػبیت هؼتقل ثشخَسداس ثَدُ اًذ سا ثب اػتفبدُ اص ػِ هَتَس خؼتدَی یبَّ ،آلتیب ٍیؼیتب ٍ آل د
ٍة ثب سٍؽ ٍةػٌدی ثشسػی کشدُ اػتً .تبیح ایي هغبلؼِ ًـبى داد کِ ثیـتشیي هیضاى پیًَذّبی ثشقشاسؿیذُ دس ػیِ
هَتَس خؼتدَی هشثَعِ ثِ هدلِ ثشیتیؾ هذیکبل طٍسًبل اػت.
داًؾ ٍ ّوکبساى ( )1390دس پظٍّـی ثِ ستجِثٌذی هدالت الکتشًٍیکی اًگلیؼیصثیبى ػلیَم پضؿیکی پشداختٌیذ ٍ
ػبهل تأثیشگزاس ٍثی ٍ ٍةػبیتّبی ّؼتِ هدالت ٍ هؼتجشتشیي هدالت سا ؿٌبػبیی کشدًذ.
ٍسع ٍ ّوکبساى (ً )1390یض دس پظٍّـی ثِ اسصیبثی ٍةػبیتّبی ًـشیبت اًگلیؼیصثبى ٍصاست ػلَم ،تطقیقبت ٍ
فٌبٍسی ٍ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی پشداختٌذ .یبفتِّبی ایي پظٍّؾ ٍةػبیتّبی هیَسد ثشسػیی سا
دس ؿؾ هقَلِ استجبعبت ،ساٌّوبی ًَیؼٌذگبى ،ؿیَُ دػتشػی ،هطتَای قبثیل دػتشػیی ،هـخلیبت ًـیش ،هؼیئَلیت
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عجقِثٌذی کشدُ اػت.
داػتبًی ٍ ّوکبساى ()1391دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ٍة ػبیت ًـشیبت ػلَم پضؿکی ایشاى پشداختٌذ ًتبیح ًـبى داد
کِ ًـشیبت داسای ًوبیِ ػغح  1ثیـتشیي ػْن سا دس ٍةػبیتّبی ّؼیتِ داسًیذ ٍ ٍةػیبیت ًـیشیبت داسای ًوبییِ
ػغح  ٍ 2ػغح 3دس سدُّبی ثؼذی ایي ستجِثٌذی قشاس گشفتٌذّ .وچٌیي ٍةػبیتّبی داسای آدسع هؼیتقل ثیـیتشیي
ػْن سا دس هیبى ٍةػبیتّبی ّؼتِ داؿتٌذ ٍ ٍةػبیتّیبی داسای آدسع ثیِكیَست صیشداهٌیِ دس سدُ ثؼیذی قیشاس
داؿت.
ًَسی آقکٌذ ٍ ّوکبساى ( )1392دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ٍة ػیبیت هدیالت کتبثیذاسی اییشاى پشداختٌیذ ،دس اییي
پظٍّؾ اص اثضاس  Wqetؿبهل کیفیت هطتَا ،کیفیت ػولکشد ،سٍصآهذثَدى ،پیًَذ ،گشافییک ،ػیبختبس ٍ اثشثشچؼیت ثیِ
ٍةػبیت هدالت هزکَس پشداختٌذ.
اػویت )2005( 1دس پظٍّؾ دیگشی ػبهل تأثیش دس  10هدلِ الکتشًٍیکی سؿتِ ػلَم کتبثیذاسی ٍ اعیالعسػیبًی سا
هطبػجِ ٍ هیضاى پیًَذ ثِ ایي ٍة ػبیت سا ثب هیضاى اػتٌبد چبپی ثِ ایي هدالت هقبیؼِ کشدّ .وچٌیي ٍی هییضاى پیًَیذ
ٍةػبیت ایي هدلِّب سا ثب ستجِ كفطِ اسائِؿذُ اص ػَی گَگل هقبیؼِ ًوَد.
کالّی ٍ خضائی ( )2015دس هغبلؼِ خَد ثب ػٌَاى هدالت خؼلی چبلـی خذیذ ثشای خبهؼِ ػلوی پضؿکی ،ثشخیی
ٍیظگیّبی هدالتی کِ ّذف قشاس هی گیشًذ سا ػٌیَاى ًوَدًیذ :قبثیل اػتویبد ٍلیی غیشهؼیشٍف ،هدیالت هَخیَد دس
کـَسّبی غیشاًگلیؼی صثبى ،هدلِ ثبیذ تطت پَؿؾ ثبًک ّبی اعالػبتی هؼتجش ثبؿذ ،هدلِ ًجبیذ ٍةػبیت فؼبل داؿتِ
ثبؿذ ،داسای ػبهل تأثیشگزاسی ثبالیی ًجبؿذ.
دادخَاُ ٍ هبلیؼضٍػکی )2015( 2دس هغبلؼِ ای ثب ػٌَاى هدالت خؼلی چبلـی ثشای ستجیِ ػلویی کـیَسّب ًـیبى
دادًذ کِ تؼذاد  2988هقبلِ دس  19هدلِ خؼلی اص ػبل  2015تب صهبى اًتـبس هغبلؼِ ثِ چبح سػیذُ اػیت ٍ اییي ستجیِ
ػلوی داًـگبّی کـَسّب سا تطت ؿؼبع خَد قشاس هیدّذ.
دادخَاُ ٍ ّوکبساى ( )2016دس پظٍّؾ خَد ثب ػٌَاى هدالت خؼلی :چبلـی دس حبل ظَْس ثشای اًتـبسات ػلوی،
ثِ ثشسػی هدالت ٍ ٍةػبیتّبی خؼلی پشداختٌذً .تبیح ایي پظٍّؾ یکی اص ثْتشیي ساُّبی ؿٌبػبیی هدالت خؼلی
سا ستجِ كفطِ دس هَتَسّبی خؼتدَ ٍ اسصیبثی داهٌِ ٍةػبیت هدلِ دس ٍةػبیت  3WHOISثیبى هیکٌذ.
اػذی ٍ ّوکبساى ( )2017ثِ اسائِ سٍؿی هجتٌی ثش ایٌتشًت ثشای ؿٌبػبیی هدالت خؼلی ٍ سثیَدُؿیذُ پشداختٌیذ،
1 . Smith
2 . Maliszewski
3 . http://whois.domaintools.com
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آًْب اػتفبدُ اص لیؼت اكلی ٍة آٍ ػبیٌغ ،1ثبًک اعالػبتی اػیکَپَع ،2چیککیشدى  3DOIهقیبالت چیبحؿیذُ ٍ
ثشسػی داهٌِ ٍةػبیت سا هْنتشیي سٍؽ ثشای اسصیبثی ایي هدالت هیداًٌذ.
اًذٍّگیي ؿْشی ٍ ّوکبساى ( )2017دس پظٍّـی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتنّبی عجقِثٌذیؿذُ ثیِ ؿٌبػیبیی هدیالت
خؼلی پشداختٌذ ،سٍؽ ّبی ؿٌبػبیی هدالت هؼتجش دس پظٍّؾ آًبى ػجبست ثَد اص :تؼذاد هقبالت هٌتـشؿیذُ دس ػیبل،
ػبصگبسی ثیي ػشٍس ٍ کـَس هدلٍِ ،خَد لیٌکّبی هشدُ یب غیشفؼبل ،اػتفبدُ اص کبساکتش ''  '' -دس ًبم داهٌِ ٍةػیبیت،
ستجِ دس هَتَسّبی خؼتدَ ،قذهت داهٌِ ،کـَسّبیی کِ اص ٍةػبیت ثبصدیذ هییکٌٌیذ ٍ اّیذاف ٍ هطَسّیبی هدلیِ.
ثشسػی پیـیٌِّبی پظٍّؾ دس داخل ٍ خبسج اص کـَس ًـبى هیدّذ کِ پظٍّؾّبی هختلفی دس حَصُ تطلیل پیًَیذّب
ٍ ٍةػٌدی ٍةػبیت هدالت ٍ چگًَگی ٍ ؿٌبػبیی هدالت خؼلی اًدبم ؿذُ اػت اهب دس هَسد ٍةػبیت هدالت
آى اػت تب ثب ثِدػتآٍسدى ؿبخقّبی ٍةػٌدی هدالت خؼلی ٍ اكیلی ،ستجیِ ٍةػیٌدی اییي ٍةػیبیتّیب سا
ؿٌبػبیی ٍ هقبیؼِ ًوبیذ.
ثشسػی پظٍّؾّبی پیـیي ًـبى هیدّذ کِ ٍةػبیت هدالت ػلوی اص اّوییت ٍییظُای ثشخَسداسًیذ ٍ یکیی اص
ساّکبسّبیی کِ ثشای اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی ٍةػبیت اكلی ٍ خؼلی هدالت کبسثشد داسد سا اسصیبثی ٍةػیبیت هدیالت
هؼشفی ًوَدُاًذ ٍلی ّیچکذام اص پظٍّؾّب ثِعَس اخق ثِ هقبیؼِ ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلیی هدیالت ًپشداختیِ
اػت .ثب تَخِ ثِ اّویت اسصیبثی ٍةػبیتّبی هدیالت ،اییي پیظٍّؾ ثیِعیَس ػلویی ٍ ثیب اػیتفبدُ اص سٍؽّیبی
ٍةػٌدی ثِ ثشسػی ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت پشداختِ اػت.
روشضنبسی پصوهص
ایي پظٍّؾ اص ًَع کبسثشدی ٍ ثب سٍیکشد تَكیفی دس آثبى هبُ  1396اًدبم ؿذُ اػت ،دس ایي هغبلؼِ اثتیذا ػییبِّ
ٍةػبیت هدالت خؼلی ثِ ّوشاُ ٍةػبیت اكلی (تؼذاد  11هدلِ) آًْب اص ٍةػبیت ٍصاست ػلَم اػیتخشاج ؿیذ ٍ
دسًْبیت ثِ ثشسػی ٍةػبیتّبی  10هدلِ کِ دس دػتشع ثَدًیذ پشداختیِ ؿیذُ اػیت (ٍ 10ةػیبیت اكیلی ٍ 10
ٍةػبیت خؼلی) ،ػپغ ثب اػتفبدُ اص فشهَلّبی ٍةػٌدی کِ دس اداهِ رکش هیؿَد تکتک ٍةػبیتّیبی اكیلی ٍ
خؼلی هدالت هَسد هـبّذُ هؼتقین قشاس گشفت.
ثب اػتفبدُ اص هَتَس کبٍؽ  MOZثِ آدسع ایٌتشًتیی ٍ( www.opensiteexplorer.orgةػیبیت هؼتجیش ٍ هیَسد
اػتفبدُ دس ٍةػٌدی) ٍ ٍاسدکشدى آدسع ایٌتشًتی ٍة ػبیت هَسد ًظش ،تؼذاد پیًَذّبی دسیبفتی هطبػجِ ٍ اػیتخشاج
ؿذ .دس اداهِ ثب اػتفبدُ اص هَتَس خؼتدَی گَگل ٍ 4فشهَل ٍةػٌدی  site:sitename.domainتؼذاد كفطبت ٍثی
ًوبیِؿذُ دس هَتَس خؼتدَی گَگل هَسد ثشسػی ٍ ؿوبسؽ قشاس گشفتِ اػتّ .وچٌیي ثشای اػتخشاج تؼذاد فبیلّبی
غٌی دس هَتَس خؼتدَی گَگل اص فشهَل:
site:sitename.domain filetype:pdf
5

اػتفبدُ ؿذ ٍ ثشای اػتخشاج تؼذاد هٌبثغ ػلوی ثبصیبثیؿذُ اص هَتَس خؼتدَی گَگل اػکبلش ٍ فشهَل:
1 . Master Journal List: Web of Science
2 . Scopus Database
3 . digital objective identifier
4 . Google
5 . Google Scholar
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خؼلی ٍ هقبیؼِ آى ثب ٍةػبیت اكلی آى پظٍّـی اًدبم ًـذُ اػت .ثب تَخِ ثِ اّویت ایي هَضَع ،ایي پظٍّؾ ثیش
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site: sitename.domain

اػتفبدُ ؿذُ اػت .ؿیَُ خؼتدَ ثِ ایي ؿکل ثَدُ اػت کِ آدسع ٍةػبیت هَسد هغبلؼِ دس قبلت فشهَل ٍةػٌدی
هذًظش قیشاس گشفتیِ اػیت ،ػیپغ اییي ٍةػیبیت ثیشای اػیتخشاج فبییلّیبی غٌیی (ؿیبهل فبییلّیبیی ثیب پؼیًَذ
ّ ٍ )ps،ppt،doc،pdfوچٌیي ثش ای اػتخشاج تؼذاد هقبالت ثبصیبثیؿذُ دس هَتَس خؼتدَی گَگل ٍ هَتَس خؼتدَی
تخللی ٍ ػلوی گَگل اػکبلش خؼتدَ ؿذ .ثشای ثِدػتآٍسدى اهتیبص ستجِ ٍةػٌدی ٍةػبیت هیَسد ًظیش ًییض اص
فشهَل ریل اػتفبدُ ؿذ.
اسصؽ ستجِ ٍثَهتشیک; تؼذاد كفطبت ٍة* +2تؼذاد پیًَذّبی دسیبفتی (هیضاى سؤیت)* +4تؼذاد فبیلّبی غٌیی
اعالػبتی* +1تؼذاد هقبالت ثبصیبثی ؿذُ اػکبلش *( 1ؿَکال ٍ 1پَلشٍ2011 ،؛ ػجذاللْی ٍ ّوکیبساى .)1395 ،دس پبییبى
وفصلنبهه علوی -پصوهطی انطگبه ضبهد /وره  /4ضوبره  /2پبییس و زهستبى ( 7931پیبپی  )8پصوهصنبهه علنسنجی

پغ اص خوغآٍسی ٍ ٍسٍد دادُّب دس ًشمافضاس اکؼل (ٍ )Excelاسد ؿذًذ ،ػپغ تدضیِ ٍ تطلیل ٍ سػین ًوَداسّیب ثیش
اػبع دادُّب اًدبم ؿذ.
یبفتههبی پصوهص
ػیبِّ هدالت هَسد ثشسػی ثِ ّوشاُ آدسع ٍةػبیت اكلی ٍ خؼلی آى دس خذٍل ؿوبسُ  1آهذُ اػت.
جدول  :1سیاهه مجالت مورد بررسی
نبم هجله

وةسبیت اصلی

وةسبیت جعلی

Afinidad

aiqs.es/catala/afinidad.asp

afinidad.org

Amphibian and Reptile
Conservation

amphibian-reptile-conservation.
org/index.html

redlist-arc.org

Bothalia

abcjournal.org/index.php/ABC

bothalia.com

Bradleya

bcss.org.uk/brad.php

britishedu.org.uk

Interciencia

interciencia.org

ivic-gob.org

JOKULL

jokulljournal.is

jokulljournal.com

Journal of
Technology

jot.ntust.edu.tw/index.php/jot

jotechno.com

Journal of Scientific
Research and
Development
PENSEE
Wulfenia

unilag.edu.ng/staffdirectory
details.php?username=1924&id=70
&par
entid=68
espaces-marx.
net/spip.php?rubrique47
landesmuseum.ktn.gv.at/210226w
_DE.htm?seite=15

jsrad.org

penseejournal.com
multidisciplinarywulfenia.org

 -7تعدا صفحبت (اندازه) هرکدام از وةسبیتهبی اصلی و جعلی هجالت به چه هیساى است؟

ًوَداس ؿوبسُ ً 1ـبى هیدّذ کِ ٍةػبیت اكلی هدلِ  Afindadداسای  1350كفطِ ًوبییِ ؿیذُ ٍ ٍةػیبیت
خؼلی آى ثذٍى كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػیبیت اكیلی هدلیِ  Amphibian and Reptile Conservationداسای 286
كفطِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  574كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bothaliaداسای  3720كفطِ
1 . Shukla
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ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى یک كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bradleyaداسای  11300كفطِ ًوبیِ
ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلیِ  Intercienciaداسای  376كیفطِ ًوبییِ
ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  JOKULLداسای  664كفطِ ًوبیِ ؿیذُ
ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  131كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Journal of Technologyداسای  273كیفطِ
ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى كفطِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ Journal of Scientific Research

 and Developmentداسای  27700كفطِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلیی آى  664كیفطِ ًوبییِ ؿیذٍُ ،ةػیبیت
اكلی هدلِ  PENSEEداسای  2160كفطِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  2كفطِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت اكیلی
هدلِ  Wulfeniaداسای  1710كفطِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  190كفطِ ًوبیِ ؿیذُ دس هَتیَس خؼیتدَی
كیفطبت ًوبییِؿیذُ ثیـیتشی دس هَتیَس خؼیتدَی گَگیل هییثبؿیٌذ ثیِخیض هدلیِ Amphibian and Reptile

 Conservationکِ دس ایي ؿبخق ًؼجت ثِ ٍةػبیت خؼلی آى تؼذاد كفطبت ًوبیِؿذُ کوتشی داسد.

نمودار شماره  .1تعداد صفحات وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -2پیوندهبی ریبفتی (هیساى رؤیت) هرکدام از وةسبیتهبی اصلی و جعلری هجرالت بره چره هیرساى
است؟

ًوَداس ؿوبسُ ً 2ـبى هیدّذ کِ ٍةػبیت اكلی هدلِ  Afindadداسای  9329پیًَذ دسیبفتی ٍ ٍةػبیت خؼلی
آى  18پیًَذ دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Amphibian and Reptile Conservationداسای  1226پیًَذ دسیبفتی
ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  355پیًَذ دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bothaliaداسای  5689پیًَذ دسیبفتی ٍ ٍةػیبیت
خؼلی آى  24پیًَذ دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bradleyaداسای  4461پیًَذ دسیبفتی ٍ ٍةػبیت خؼلیی آى 19
پیًَذ دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Intercienciaداسای  1730پیًَیذ دسییبفتی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى  15پیًَیذ
دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكیلی هدلیِ  JOKULLداسای  64پیًَیذ دسییبفتی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى  64پیًَیذ دسییبفتی،
ٍةػبیت اكلی هدلِ  Journal of Technologyداسای  52162پیًَیذ دسییبفتی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى  17پیًَیذ
دسییبفتیٍ ،ةػیبیت اكیلی هدلیِ  Journal of Scientific Research and Developmentداسای  5549پیًَیذ
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گَگل داسًذ .کِ دس ایي ؿبخق دس اکثش ٍةػبیتّبی اكلی ًؼیجت ثیِ ٍةػیبیتّیبی خؼلیی هدلیِ داسای تؼیذاد
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دسیبفتی ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  61پیًَذ دسیبفتیٍ ،ةػبیت اكلی هدلیِ  PENSEEداسای  56791پیًَیذ دسییبفتی ٍ
ٍةػبیت خؼلی آى  64پیًَذ دسیبفتی ٍ ٍةػبیت اكلی هدلِ  Wulfeniaداسای  215000پیًَذ دسیبفتی ٍ ٍةػبیت
خؼلی آى  145پیًَذ دسیبفتی داسًذ.
ّوبىعَس کِ هـخق اػت دس ایي ؿبخق توبهی ٍةػبیتّبی اكلی ًؼت ثیِ ٍةػیبیتّیبی خؼلیی هدلیِ
داسای تؼذاد پیًَذ دسیبفتی ثیـتشی هیثبؿٌذ .فقظ دس هدلِ  JOKULLتؼذاد پیًَذّبی دسیبفتی دس ٍةػیبیت اكیلی
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ثب ٍةػبیت خؼلی آى ثشاثش اػت.

نمودار  .2تعداد پیوندهای دریافتی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -9تعدا فبیلهبی غنی هرکدام از وةسبیتهبی اصلی و جعلی هجالت به چه هیساى است؟

ًوَداس ؿوبسُ ً 3ـبى هیدّذ کِ ٍةػبیت اكلی هدلِ  Afindadداسای  141فبیل غٌیی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى
ثیذٍى فبییل غٌییٍ ،ةػیبیت اكیلی هدلیِ  Amphibian and Reptile Conservationداسای  229فبییل غٌیی ٍ
ٍةػبیت خؼلی آى  126فبیل غٌیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bothaliaداسای  2040فبیل غٌی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى
ثذٍى فبیل غٌیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bradleyaداسای  575فبیل غٌی ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى ثیذٍى فبییل غٌیی،
ٍةػبیت اكلی هدلِ  Intercienciaداسای  368فبیل غٌی ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى فبیل غٌیٍ ،ةػیبیت اكیلی
هدلِ  JOKULLداسای  602فبیل غٌی ٍ ٍةػبیت خؼلیی آى  3فبییل غٌییٍ ،ةػیبیت اكیلی هدلیِ Journal of
 Technologyثذٍى فبیل غٌی ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ًییض ثیذٍى فبییل غٌییٍ ،ةػیبیت اكیلی هدلیِ Journal of

 Scientific Research and Developmentداسای  2560فبیییل غٌییی ٍ ٍةػییبیت خؼلییی آى  612فبیییل غٌییی،
ٍةػبیت اكلی هدلِ  PENSEEداسای  527فبیل غٌی ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى فبییل غٌیی ٍ ٍةػیبیت اكیلی
هدلِ  Wulfeniaداسای  168فبیل غٌی ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى فبیل غٌی داسًذ.
دس ایي ؿبخق تؼذاد فبیلّبی غٌی ًوبیِؿذُ دس هَتَس خؼتدَی گَگل ،دس توبهی ٍةػبیتّبی اكلی ًؼت ثِ
ٍةػبیت خؼلی هدلِ ثیـتش هیثبؿٌذ.
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نمودار .3تعداد فایل غنی نمایهشده وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -4هقبالت نوبیه ضده ر گوگل اسکبلر هرکدام از وةسبیت هبی اصلی و جعلی به چه هیساى است؟

ًوَداس ؿوبسُ ً 4ـبى هی دّذ کِ ٍةػبیت اكلی هدلِ  Afindadثذٍى هقبلِ ًوبیِؿذُ ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى
ًیض ثذٍى هقبلِ ًوبیِؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Amphibian and Reptile Conservationداسای  56هقبلیِ ًوبییِ
ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  44هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلیِ  Bothaliaداسای  1270هقبلیِ ًوبییِ ؿیذُ ٍ
ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Bradleyaداسای  6هقبلِ ًوبیِ ؿیذُ ٍ ٍةػیبیت
خؼلی آى ثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Intercienciaثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى
ًیض ثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  JOKULLثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿیذُ ٍ ٍةػیبیت خؼلیی آى  2هقبلیِ
ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Journal of Technologyداسای  38هقبلِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى
هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ Development Journal of Scientific Research andداسای  1210هقبلِ
ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػبیت خؼلی آى  284هقبلِ ًوبیِ ؿذٍُ ،ةػبیت اكلی هدلِ  PENSEEداسای  42هقبلِ ًوبیِ ؿیذُ
ٍ ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذُ ٍ ٍةػیبیت اكیلی هدلیِ  Wulfeniaداسای ییک هقبلیِ ًوبییِ ؿیذُ ٍ
ٍةػبیت خؼلی آى ثذٍى هقبلِ ًوبیِ ؿذُ داسًذ.
دس تؼذاد هقبالت ًوبیِؿذُ هَتَس خؼتدَی گَگل اػکبلش ،اکثش ٍةػبیتّبی اكیلی ًؼیت ثیِ ٍةػیبیتّیبی
خؼلی هدلِ داسای تؼذاد هقبالت ًوبیِؿذُ ثیـتشی ّؼتٌذ .ثِخض هدلِ  JKULLکِ تؼذاد اًذکی هقبالت ثبصییبثیؿیذُ
گَگل اػکبلش هشثَط ثِ ٍةػبیت هدلِ خؼلی ثیـتش هیثبؿذ.
 -5اهتیبز وةسنجی هرکدام از وةسبیتهبی اصلی و جعلی به چه هیساى است؟

ًوَداس ؿوبسُ  5کِ دس اهتیبص ٍةػٌدیٍ ،ةػبیت اكلی هدلِ  Afindadداسای اهتیبص ٍ ٍ 40157ةػبیت خؼلی
آى اهتیبص ٍ ،72ةػبیت اكیلی هدلیِ  Amphibian and Reptile Conservationداسای اهتییبص ٍ ٍ 5761ةػیبیت
خؼلی آى اهتیبص ٍ ،2738ةػیبیت اكیلی هدلیِ  Bothaliaداسای اهتییبص ٍ ٍ 33506ةػیبیت خؼلیی آى اهتییبص ،98
ٍةػبیت اكلی هدلِ  Bradleyaداسای اهتییبص ٍ ٍ 41025ةػیبیت خؼلیی آى اهتییبص ٍ ،76ةػیبیت اكیلی هدلیِ
 Intercienciaداسای اهتیبص ٍ ٍ 8040ةػبیت خؼلی آى اهتیبص ٍ ،60ةػبیت اكلی هدلِ  JOKULLداسای اهتیبص
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بررسی وبسایت اصلی و جعلی مجالت با رویکرد وبسنجی

نمودار .4تعداد مقاالت نمایهشده در گوگل اسکالر وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی

ٍ ٍ 2186ةػبیت خؼلی آى اهتیبص ٍ ،523ةػبیت اكلی هدلیِ  Journal of Technologyداسای اهتییبص ٍ 209232
ٍةػبیت خؼلی آى اهتیبص ٍ ،68ةػبیت اكلی هدلِ Journal of Scientific Research and Developmenداسای
اهتیییبص ٍ ٍ 81366ةػییبیت خؼلییی آى اهتیییبص ٍ ،2468ةػییبیت اكییلی هدلییِ  PENSEEداسای اهتیییبص ٍ 232053
ٍةػبیت خؼلی آى اهتیبص ٍ ٍ 260ةػبیت اكیلی هدلیِ  Wulfeniaداسای اهتییبص ٍ ٍ 863589ةػیبیت خؼلیی آى
اهتیبص  560هیثبؿٌذ؛ کِ ثب تَخِ ثِ ایي هَاسد دسخلَف اهتیبص ٍةػٌدی توبهی ٍةػبیتّیبی اكیلی داسای اهتییبص
ثؼیبس ثبالتشی ًؼجت ثِ ٍةػبیت خؼلی هدلِ هیثبؿٌذ.

نمودار  .5امتیاز وبسنجی وبسایت اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
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سعید غفاری و میثم داستانی

بحث و نتیجهگیری
ًتبیح ایي پظٍّؾ ًـبى هیدّذ کِ ٍةػبیتّبی اكلی هدالت دس ؿبخقّبی ٍةػٌدی ؿبهل تؼذاد پیًَذّبی
دسیبفتی ،تؼذاد فبیلّبی غٌی داسای اهتیبص ثبالتشی ًؼجت ثِ ٍةػیبیتّیبی خؼلیی هدیالت ّؼیتٌذ ٍ دس ّشکیذام اص
ؿبخقّبی تؼذاد كفطبت ًوبیِؿذُ ٍ تؼذاد هقبالت ثبصیبثیؿذُ دس گَگل اػکبلش یک ٍةػبیت خؼلی داسای اهتیبص
ثبالتشی ًؼجت ثِ ٍة ػبیت اكلی ثَدًذٍ .لی دسًْبیت دس ستجِ ٍةػٌدی توبهی ٍةػبیتّبی اكلی هدالت ًؼجت
ثِ ٍةػبیت خؼلی آى اص اهتیبص ثبالتشی ثشخَسداس ثَدُ اػت .هغبلؼِ دادخَاُ (ً )2016یض ًـبى هیدّذ کِ آدسع داهٌِ
ٍةػبیتّبی خؼلی هدالت ،ػوشی کوتش اص  2ػبل داسًذ؛ ثٌبثشایي ستجِ كفطِ دس هَتَسّبی خؼتدَ ٍ اسصیبثی داهٌِ
ّوکبساى (ً )2017یض دس ایي خلَف لیٌکّبی خشاةٍ ،خَد لیٌکّبی هشدُ یب غیشفؼبل ،ستجِ دس هَتَسّبی خؼتدَ،
قذهت داهٌِ ،کـَسّبیی کِ اص ٍةػبیت ثبصدیذ هیکٌٌذ سا اص ساُّبی تـخیق ٍةػبیتّبی خؼلی هییداًیذ ،ثیبتلش

1

(ً )2013یض ٍةػبیت هدالت خؼلی سا ضؼیف هیداًذ .پظٍّؾ ػتَدُ ٍ ّوکبساى (ً)1388یض ًـیبى داد کیِ یکیی اص
ًکتِّبیی کِ دس سؤیتپزیشی هدلِّب اّویت ٍیظُای داسد ،خبیگبُ هدلِ دس ؿجکِ ایٌتشًت اػتً .تبیح پظٍّؾ صاّذی
ٍ ّوکبساى ( ٍ )1389داػتبًی ٍ ّوکبساى (ً )1392یض ًـبى دادًذ کِ هدیالت داسای اػتجیبس ثیبالتش ًییض تؼیذاد پیًَیذ
ثیـتشی ثِ خَد خزة هی کٌٌذ ٍ ًوبیبًی آى دس ػغح ٍة ًیض ثبالتش اػت .اػفٌذیبسی هقیذم ٍ ّوکیبساى (ً )2015ییض
اػتفبدُ سٍؽّبی ٍةػٌدی سا یکی اص ساُّبی ؿٌبػبیی هدالت الکتشًٍیکی هؼتجش هیداًٌذ؛ کیِ ًتیبیح پیظٍّؾّیبی
رکشؿذُ ًتبیح پظٍّؾ حبضش سا تأییذ هیکٌذٍ .سع ٍ ّوکبساى ( )1390دس پظٍّؾ خَد ثْتشیي ساُ ثشای ًوبیبًی ثْتیش
هدالت سا اػتفبدُ اص ٍةػبیت اختلبكی هیداًذّ .شچِ هطتَای کبهل هدلِّیبی ػلویی ٍ تؼیذاد پیًَیذّب ثیِ ییک
ٍةػبیت ثیـتش ثبؿذ سؤیتپزیشی آى ًیض ثیـتش خَاّذ ثَد .سؤیتپزیشی ثیـتش ثبػث خَاّذ ؿذ کِ هَتیَس خؼیتدَ
ٍةػبیت هَسد ًظش سا ثْتش ٍ ثیـتش تطت پَؿؾ قشاس دّذ ٍ دسًْبیت ایي پَؿؾ ٍ سؤیتپزیشی ثِ ستجِثٌیذی ثْتیش
ٍةػبیت دس هَتَسّبی خؼتدَ هٌدشخَاّذ ؿذ (صاّذی ٍ ّوکبساى1389 ،؛ ػتَدُ ٍ ّوکبساى .)1388 ،ثٌیبثشایي ثیب
تَخِ ثِ اّویت ٍةػبیتّبی هدالت ػلوی ٍ پظٍّـی ًتبیح ایي پظٍّؾ ًـیبى هییدّیذ کیِ اسصییبثی ٍةػیٌدی
ٍةػبیتّبی ایي هدالت هیتَاًذ ساّی خْیت ؿٌبػیبیی ٍةػیبیت اكیلی ٍ خؼلیی هدیالت ثبؿیذ ٍ ،هییتَاًیذ
پظٍّـگشاى خْت تـخیق ٍ اًتخبة ٍةػبیت اكلی هدلِ سا دس هَاقؼی کِ ٍةػبیت خؼلی هـبثِ آى ٍخَد داسد،
یبسی ًوبیذّ .وچٌیي پظٍّـگشاى دس كَست اػتفبدُ اص هَتَس خؼتدَی ػوَهی هبًٌذ گَگل ٍ یبَّ خْت خؼتدَی
ػٌبٍیي هدالت ،ثِ كفطبت ًوبیِ ؿذُ ،تؼذاد پیًَذّبی دسیبفتی ٍ فبیلّبی غٌی ًوبیِ ؿذُ ٍةػبیت هدلِ هَسد ًظش
دس هَتَسّبی خؼتدَ ٍ ّوچٌیي هقبالت ثبصیبثی ؿذُ ٍةػبیت دس گَگیل اػیکبلش تَخیِ داؿیتِ ثبؿیٌذ تیب گشفتیبس
ٍةػبیتّبی خؼلی هدالت ًـًَذ.
پیطنهب هبی اجرایی پصوهص
 ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پظٍّؾ ًیبص اػت تب داًـگبُّیب ٍ هإػؼیبت پظٍّـیی کبسگیبُّیبیی دسخلیَف ؿٌبػیبیی
هدالت هؼتجش دس ٍة سا ثشگضاس ًوبیٌذ ٍ ضوي اسائِ ٍیظگیّبی ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت ،سٍؽّبی
ٍةػٌدی سا ًیض خْت ؿٌبػبیی ٍةػبیتّبی اكلی ٍ خؼلی هدالت اسائِ دٌّذ.
1 . Butler
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ٍةػبیت هدلِ سا یکی اص ثْتشیي سٍؽّب ثشای تـخیق ٍةػبیت هدالت خؼلی هیداًذ ّوچٌیي غوگیي ؿْشی ٍ
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 پظٍّـگشاى ًیض هیثبیؼت دس هجبحث هشثَط ثِ خؼتدَی هدالت دس ٍة ٍ اسصیبثی آى خَد سا تَاًوٌذ ػبصًذ.
فهرست هنببع
حیبتی ،صّیش ٍ حویذی ،ػلی .)1385( .هؼیبسّبی اًتخبة ٍ اسصیبثی ًـشیبت الکتشًٍیک دس کتبثخبًِّبی داًـیگبُّیبی
دٍلتی ٍ هإػؼبت پظٍّـی ایشاى .فللٌبهِ هغبلؼبت هلی کتبثذاسی ٍ ػبصهبىدّی اعالػبت.172-159 ،)4(17 ،

داػتبًی ،هیثن ،داًؾ ،فشؿیذ ٍ اکشاهی ،ػلیی .)1392( .تطلییل ٍةػیٌدی ًـیشیبت ػلیَم پضؿیکی اییشاى .هیذیشیت
اعالػبت ػالهت.448-441 ،)3(10 ،
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داًؾ ،فشؿیذ ،اكٌبفی ،اهیشسضب ،اػفٌذیبسی هقذم ،ػلیشضب ،سیبضیپیَس ،هیشین ٍ صاسػیی ،افیشٍص .)1390( .هؼتجشتیشیي
هدالت الکتشًٍیکی سایگبى اًگلیؼیصثبى ػلَم پضؿکی .پظٍّـٌبهِ پشداصؽ ٍ هذیشیت اعالػبت-13320 ،)4(26 ،
.11336
صاّذی ،صّشُ ،ؿیشاصی ،هٌلَسُ كشاعی ٍ دّقبًی ،لیال .)1389( .تطلیل ٍةػٌدی هدالت ػلَم پضؿکی پبیگیبُ «آی.
اع .آی» ثب اػتفبدُ اص ػِ هَتَس خؼتدَی یبَّ ،آلتبٍیؼتب ٍ آل د ٍة .پظٍّـٌبهِ پشداصؽ ٍ هذیشیت اعالػیبت،
.108-89 ،)1(26
ػتَدُّ ،بخش ،سصهدَ ،فبعوِ ٍ صاسع ،لیال .)1388( .اسصیبثی چگًَگی هؼشفیی هدلیِّیبی ػلویی پظٍّـیی اییشاى دس

ایٌتشًت ثش اػبع اػتبًذاسدّبی ثیيالوللی ثب تأکیذ ثش ٍیظگیّبی هإثش ثش ًوبیبًی هدلیِّیبی ػلویی .کتبثیذاسی ٍ
اعالعسػبًی.228-205 ،)1(48 ،
ػجذاللْی ،هدیذ ،فشّبدیصادُ ،آیذا ٍ حؼيصادُ ،دالسامٍ .)1394( .ةػٌدی ٍةػبیت داًـگبُّیبی هدیبصی اییشاى دس
ػبل  .1392پظٍّـٌبهِ ػلنػٌدی.98-85 ،)2(1 ،
ًَسی اقکٌذ ،آرس ،هغلجی ،داسیَؽ ٍ ػلیپَسحبفظی ،هْذی .)1392( .اسصیبثی ٍثگبُ هدلِّبی کتبثذاسی ٍ اعالعسػیبًی
ثش اػبع اثضاس اسصیبثی کیفیت (ً .)WQETظبمّب ٍ خذهبت اعالػبتی.12-1 ،)3(2 ،
ًَکبسیضی ،هطؼي ،ػْیلی ،فشاهیشص ،داًیؾ ،فشؿییذ ،سیبضیی پیَس ،هیشین ٍ هلیشیًیظاد ،فیبئضٍُ .)1390( .ةػیٌدی
داًـگبُّبی صیش پَؿؾ ٍصاست ػلَم ،تطقیقبت ٍ فٌّیبٍسی .پظٍّـیٌبهِ پیشداصؽ ٍ هیذیشیت اعالػیبت،)1(27 ،
.536-521
ٍسعً ،شخغ ،صساػتکبسً ،ذا ٍ پشتَ ،پشدیغ .)1390( .اسصیبثی ٍةػبیت ًـشیبت اًگلیؼیصثبى سدُثٌذیؿیذُ تَػیظ

ٍصاست ػلَم ،تطقیقبت ٍ فٌبٍسی؛ ٍ ٍصاست ثْذاؿت ٍ آهیَصؽ پضؿیکی .فلیلٌبهِ هغبلؼیبت هلیی کتبثیذاسی ٍ
ػبصهبىدّی اعالػبت.37-26 ،)4( 22 ،
Almind, T. C., & Ingwersen, P. (1997). Informetric analyses on the world wide web: methodological approaches to ‘webometrics’. Journal of documentation, 53(4), 404-426 .
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