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چکیده

نتیجه گیری :در تمامی وب سایت مجالت مدرد بررسی ،رتبه ن ایی وبسونجی وبسوایتهوای
اصلی نسبت وبسایت جعلی آن دارای امتیاز باالتری بدده است ،بنوابراین وبسونجی مویتدانود
بهعندان روسی ج ت سناسایی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت علمی به نار رود.
واژگان کلیدی :وبسایت ،مجالت علمی ،مجالت جعلی ،وبسنجی.

Email: meisam.dastani@gnail.com

یافتهها :در ساخص پیدندهای دریافتی ،فای های غنی ،باالتر از وبسایت های جعلوی آن بودده
است ،تن ا در ساخص اندازه ،مجله  Amphibian and Reptile Conservationو در ساخص
اسکالر ،مجله  ،JKULLامتیاز وبسایت جعلی آن بواالتر بودده اسوت ،در رتبوه وبسونجی نیو
وبسایت اصلی مجالت بسیار باالتر از وبسایت جعلی آن قرار داستند.

 .2دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی،دانشگاه پیام نور تهران (نویسندهمسئول)

روششناسی :این پژوه از ندع ناربردی با رویکرد تدصیفی است .در ابتودا سویاهه مجوالت
جعلی و اصلی از وبسایت وزارت علدم استخراج سد نه  01آدرس وبسایت اصلی مجوالت بوه
د و و MOZ
همراه وب سایت جعلی آن به دست آمود ،سو ب بوا اسوتفاده از مدتودر نواو
دادههای مربدطه جمعآوری سد.

میثم داستانی

*2

 .1استادیار گروه علوم کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه پیام نور قم

هدف :امروزه جاعالن اینترنتی اقدام به راهاندازی وبسایتهایی مشابه وبسایت مجالت علمی
معتبر می نمایند تا با استفاده از اعتبار آن ،پژوهشگران را به سمت خودد جو ب نننود ،پوژوه
حاضر به بررسی وبسنجی وبسایتهای اصلی و جعلوی مجوالت ج وت سناسوایی وبسوایت
اصلی مجالت پرداخته است.
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مقدمه
گسترش فناوری و ظهور اینترنت سبب شد نشریه از قالب کاغذی به حالت الکترونیکی تبدیل شود و این تبدیل با
توجه به مزیت هایی که داشت با استقبال بسییار روبیهرو شید (حییاتی و حدییدی .)2118 ،تفیاوت بیین مطییش نشیر
الکترونیکی و سنتی تأثیر شگرفی بر جامعه اطالعاتی گذاشته و افقهای جدید را بر روی کاربران گشوده است (ستوده،
رزمجو و زارع .)1977 ،حضور مجلههای علدی در وب ،سیری تکاملی و افزایشی را پیدوده است؛ بیدین معنیا کیه در
روزهای نخست تنها به معرفی مجله بسنده میشد .رفتهرفته ،ارائه فهرست مندرجات و سپس چکیدهها نیز فراگیر شد.
با پیشرفت فناوری و بهویژه با کاهش چشدگیر بهای حافظه رایانهای ،عرضه متن کامل بر وبسایتها نیز مدکن شید.
امروزه ،فراهمآوری مطتوای کامل مجلههای علدی در وب ،به یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود ندایانی مجلیههیا
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بدل شده است .هر چه سطح ندایانی مجلهای باالتر باشد ،احتدال آنکه مجله در اختیار شدار بیشتری از مخاطبان بالقوه
قرار گیرد ،بر شدار مشترکان آن افزوده شود و ضریب تأثیر آن نیز بهبود یابد ،بیشتر خواهد بیود (هارنیاد 1و هدکیاران،
 .)2119امروزه افراد بسیاری برای مقاصد شخصی و تجاری خود اقدام به راهاندازی وبسیایتهیای جعلیی مجیالت
ندودهاند ،مجالت جعلی (ربودهشده) 2اولینبار در اوایل سال  2112توسش دکتر مهرداد جاللیان بییان شید (جاللییان و
دادخواه ،)2115 ،مجالت جعلی اصطالحی برای وبسایتهایی مشابه با نام و آرم و  ISSNیک مجله معتبر مییباشید
(دادخواه و هدکاران .)2115 ،این مجالت با استفاده از نام و شهرت مجله اصلی سعی دارند پژوهشگران را بیه سیدت
خود جذب کنند ،جاعالن و گردانندگان این وبسایتها خود را بهعنوان سردبیران و ویراستاران اصیلی ایین مجیالت
معرفی میکنند و معدوالً وبسایتهایی برای مجالتی که فقش نسخه چاپی دارند ایجاد میکنند و مطققان را به سیدت
خود جذب میکنند و مقاالت آنیان را دریافیت مییکننید (میان 9و شیارما .)2112 ،4مجیالت جعلیی و ربیودهشیده از
روشهای مشابهی استفاده می کنند ،آنها مقاالت نویسندگان و پژوهشگران را در قبال دریافیت وجیه منتشیر مییکننید.
جستجو و انتخاب وبسایت مجله اصلی ،ایجاد وبسایتی مشابه وبسایت اصیلی و سیو اسیتفاده از پژوهشیگران از
ویژگیهای این مجالت است (دادخواه و هدکاران.)2111 ،
این مجالت با ارسال ایدیلهای جعلی به نویسندگان ،از آنها درخواست میندایند که مقاالت خودشیان را بیه ایین
وبسایت ها ارسال ندایند ،پس از دریافت مقاالت و برای چاپ آنها ،ابتدا از نویسندگان هزینه چاپ مقالیه را دریافیت
کرده و سپس مقاله را در وبسایت جعلی خود منتشر میکنند .ازهدینرو نویسندگانی که عالقهمند بیه چیاپ مقیاالت
خود در مجالت معتبر و با ضریب تأثیر هستند ،مدکن است که قربانی این مجالت شوند (بیل.)2111 ،5
از اواسش دهه  1331میالدی تالش فراوانی برای بررسی ماهیت و خصوصیات وب جهانگستر با بهکارگیری روش
اطالعسنجی نوین برای فضای مطتویات آن ،ساختار پیوندها و موتورهای جستجو صورت گرفت .نخستینبار آلدایند و
اینگورسن مطالعه بر روی وب را وبسنجی 1نامیدند (آلدایند 1و اینگورسن .)1338 ،2وبسنجی شباهتهای زیادی با
1 . Harnad
2 . hijacked journals
3 . Maan
4 . Sharma
5 . Beall
6 . Webometrics
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مطالعات علمسنجی ،اطالعسنجی و کتابسنجی دارد .درواقع ،وبسنجی به بررسی جنبههای کدی منابع وب و تطلیل
پیوندها با استفاده از قوانین کتابسنجی و اطالعسنجی میپردازد .وبسنجی شامل تطلیل پیوند ،تطلییل اسیتنادی وب،
ارزیابی موتورهای کاوش و بهطور کلی مطالعات توصیفی وب است (تلوال .)2117 ،9وبسنجی ییک علیم مبتنیی بیر
اطالعسنجی است که به مطالعه ماهیت ویژگیهای وبسایت میپردازد .در این علم تجزیه و تطلییل صیفطات وب از
طریق مطاسبه و تجزیه و تطلیل پیوندهای درونی و بیرونیشان انجیام مییشیود (اسیالم 4و عیالم .)2111 ،5ازآنجاکیه
امروزه وبسایت هر نشریه دروازه اشاعهدهنده اطالعات و بیانگر میزان حضور اطالعات مجله در شیبکه جهیانی وب
است و وجود این وبسایت ها امکان ارتباط و تعامل الکترونیکی را برای کیاربران را برقیرار مییندایید (نوکیاریزی و
هدکاران1931 ،؛ ورع و هدکاران  )1931و با توجه به مطالب گفتهشده ،آنچه حائز اهدیت است شناسیایی وبسیایت
مجالت را منتشر مینداید ولی با توجه به تغییر ماهیت وب و راهاندازی وبسایتهای جدید در هر لطظه این مسیئله
چالشی برای پژوهشگرانی که میخواهند مقاالت خود را در مجالت معتبر و با ضریب تأثیر منتشیر نداینید ،بیه وجیود
آورده است ،مجالت نامعتبر چالشی برای جامعه دانشگاهی و پژوهشگران است و تعداد افرادی که روزانه گرفتیار ایین
مجالت می شوند نیز در حال افزایش است ،با توجه به اینکه این مجالت به جعل و تقلب وبسیایت اصیلی مجیالت
میپردازند ،این پژوهش بر آن است تا با بررسی وبسنجی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت و مقایسه آن با هیم،
روشی برای ارزیابی و شناسایی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت معرفی نداید.
پرسشهای پژوهش
 -1تعداد صفطات (اندازه )1هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت به چه میزان است؟
 -2پیوندهای دریافتی (میزان رؤیت )8هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت به چه میزان است؟
 -9تعداد فایلهای غنی 7هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت به چه میزان است؟
 -4مقاالت ندایهشده در گوگل اسکالر 3هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی به چه میزان است؟
 -5رتبه وبسنجی هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی به چه میزان است؟
پیشینه پژوهش

1 . Almind
2 . Ingwersen
3 . Thelwall
4 . Islam
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7 . Visibility
8 . Rich Files
9 . Google Scholar
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اصلی مجالت از وبسایت های جعلی آن است .هرچند وبسایت وزارت علوم سییاههای از وبسیایتهیای جعلیی
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ستوده و هدکاران ( )1977هم در پژوهشی به ارزیابی چگونگی معرفی مجلههای علدی پژوهشی ایران در اینترنیت
به لطاظ استانداردهای کیفی مجلههای علدی است .نتایج این پژوهش نشان داد بیش از سیهچهیارم مجلیههیای علدیی
پژوهشی مورد بررسی ،بهخوبی در اینترنت معرفی شدهاند ،بهنطویکه این مجلهها دست کم نیدی از معیارهیای میورد
تأکید در این پژوهش را مدنظر داشتهاند.
زاهدی و هدکاران ( )1973در مقالهای با عنوان وبسنجی مجالت علیوم پزشیکی پایگیاه  ISIبیا اسیتفاده از سیه
موتور جستجوی یاهو ،آلتاویستا ،آلدوب تعداد پیوند واردشده به وبسایت مستقل  13مجله علوم پزشکی نداییهشیده
در پایگاه  ISIکه از وبسایت مستقل برخوردار بودهاند را با استفاده از سه موتور جستجوی ییاهو ،آلتیا ویسیتا و آل د
وب با روش وبسنجی بررسی کرده است .نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان پیوندهای برقرارشیده در سیه
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موتور جستجوی مربوطه به مجله بریتیش مدیکال ژورنال است.
دانش و هدکاران ( )1931در پژوهشی به رتبهبندی مجالت الکترونیکی انگلیسیزبیان علیوم پزشیکی پرداختنید و
عامل تأثیرگذار وبی و وبسایتهای هسته مجالت و معتبرترین مجالت را شناسایی کردند.
ورع و هدکاران ( )1931نیز در پژوهشی به ارزیابی وبسایتهای نشریات انگلیسیزبان وزارت علوم ،تطقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پرداختند .یافتههای این پژوهش وبسایتهای میورد بررسیی را
در شش مقوله ارتباطات ،راهندای نویسندگان ،شیوه دسترسی ،مطتیوای قابیل دسترسیی ،مشخصیات نشیر ،مسیئولیت
طبقهبندی کرده است.
داستانی و هدکاران ()1931در پژوهشی به بررسی وبسایت نشریات علوم پزشکی ایران پرداختند نتایج نشیان داد
که نشریات دارای ندایه سطح  1بیشترین سهم را در وبسایتهای هسیته دارنید و وبسیایت نشیریات دارای نداییه
سطح  2و سطح 9در ردههای بعدی این رتبهبندی قرار گرفتند .هدچنین وبسایتهای دارای آدرس مسیتقل بیشیترین
سهم را در میان وبسایتهای هسته داشتند و وبسایتهیای دارای آدرس بیهصیورت زیردامنیه در رده بعیدی قیرار
داشت.
نوری آقکند و هدکاران ( )1932در پژوهشی به بررسیی وبسیایت مجیالت کتابیداری اییران پرداختنید ،در ایین
پژوهش از ابزار  Wqetشامل کیفیت مطتوا ،کیفیت عدلکرد ،روزآمدبودن ،پیوند ،گرافییک ،سیاختار و ابربرچسیب بیه
وبسایت مجالت مذکور پرداختند.
اسدیت )2115( 1در پژوهش دیگری عامل تأثیر در  11مجله الکترونیکی رشته علوم کتابیداری و اطیالعرسیانی را
مطاسبه و میزان پیوند به این وب سایت را با میزان استناد چاپی به این مجالت مقایسه کرد .هدچنین وی مییزان پیونید
وبسایت این مجلهها را با رتبه صفطه ارائهشده از سوی گوگل مقایسه ندود.
کالهی و خزائی ( )2115در مطالعه خود با عنوان مجالت جعلی چالشی جدید برای جامعه علدی پزشکی ،برخیی
ویژگیهای مجالتی که هدف قرار می گیرنید را عنیوان ندودنید :قابیل اعتدیاد ولیی غیرمعیروف ،مجیالت موجیود در
کشورهای غیرانگلیسیزبان ،مجله باید تطت پوشش بانکهای اطالعاتی معتبر باشد ،مجله نباید وبسایت فعال داشیته
باشد ،دارای عامل تأثیرگذاری باالیی نباشد.
دادخواه و مالیسزوسکی )2115( 2در مطالعهای با عنوان مجالت جعلی چالشی بیرای رتبیه علدیی کشیورها نشیان
1 . Smith
2 . Maliszewski
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دادند که تعداد  2377مقاله در  13مجله جعلی از سال  2115تا زمان انتشار مطالعه به چاپ رسیده اسیت و ایین رتبیه
علدی دانشگاهی کشورها را تطت شعاع خود قرار میدهد.
دادخواه و هدکاران ( )2111در پژوهش خود با عنوان مجالت جعلی :چالشی در حال ظهور برای انتشارات علدی،
به بررسی مجالت و وبسایتهای جعلی پرداختند .نتایج این پژوهش یکی از بهترین راههای شناسایی مجالت جعلی
را رتبه صفطه در موتورهای جستجو و ارزیابی دامنه وبسایت مجله در وبسایت  1WHOISبیان میکند.
اسدی و هدکاران ( )2118به ارائه روشی مبتنی بر اینترنت برای شناسایی مجالت جعلی و ربیودهشیده پرداختنید،
آنها استفاده از لیست اصلی وب آو ساینس ،2بانک اطالعیاتی اسیکوپوس ،9چیککیردن  4DOIمقیاالت چیاپشیده و
بررسی دامنه وبسایت را مهمترین روش برای ارزیابی این مجالت میدانند.
جعلی پرداختند ،روشهای شناسایی مجالت معتبر در پژوهش آنان عبارت بود از :تعداد مقیاالت منتشرشیده در سیال،
سازگاری بین سرور و کشور مجله ،وجود لینکهای مرده یا غیرفعال ،استفاده از کاراکتر ''  '' -در نام دامنه وبسیایت،
رتبه در موتورهای جستجو ،قدمت دامنه ،کشورهایی که از وبسایت بازدید مییکننید و اهیداف و مطورهیای مجلیه.
بررسی پیشینههای پژوهش در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که پژوهشهای مختلفی در حوزه تطلیل پیونیدها
و وبسنجی وبسایت مجالت و چگونگی و شناسایی مجالت جعلی انجام شده است اما در مورد وبسایت مجالت
جعلی و مقایسه آن با وبسایت اصلی آن پژوهشی انجام نشده است .با توجه به اهدیت این موضوع ،این پیژوهش بیر
آن است تا با بهدستآوردن شاخصهای وبسنجی مجالت جعلی و اصیلی ،رتبیه وبسینجی ایین وبسیایتهیا را
شناسایی و مقایسه نداید.
بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که وبسایت مجالت علدی از اهدییت وییژهای برخوردارنید و یکیی از
راهکارهایی که برای ارزیابی و شناسایی وبسایت اصلی و جعلی مجالت کاربرد دارد را ارزیابی وبسیایت مجیالت
معرفی ندودهاند ولی هیچکدام از پژوهشها بهطور اخص به مقایسه وبسایتهای اصلی و جعلیی مجیالت نپرداختیه
است .با توجه به اهدیت ارزیابی وبسایتهیای مجیالت ،ایین پیژوهش بیهطیور علدیی و بیا اسیتفاده از روشهیای
وبسنجی به بررسی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت پرداخته است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی در آبان ماه  1931انجام شده است ،در این مطالعیه ابتیدا سییاهه
وبسایت مجالت جعلی به هدراه وبسایت اصلی (تعداد  11مجله) آنها از وبسایت وزارت علوم اسیتخراج شید و
درنهایت به بررسی وبسایتهای  11مجله که در دسترس بودنید پرداختیه شیده اسیت ( 11وبسیایت اصیلی و 11
وبسایت جعلی) ،سپس با استفاده از فرمولهای وبسنجی که در ادامه ذکر میشود تکتک وبسایتهیای اصیلی و
جعلی مجالت مورد مشاهده مستقیم قرار گرفت.

1 . http://whois.domaintools.com
2 . Master Journal List: Web of Science
3 . Scopus Database
4 . digital objective identifier

31

وفصلنامه علمی -پژوهشی انشگاه شاهد /وره  /4شماره  /2پاییز و زمستان ( 7931پیاپی  )8پژوهشنامه علمسنجی

اندوهگین شهری و هدکاران ( )2118در پژوهشی با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندیشده بیه شناسیایی مجیالت

بررسی وبسایت اصلی و جعلی مجالت با رویکرد وبسنجی

با استفاده از موتور کاوش  MOZبه آدرس اینترنتیی ( www.opensiteexplorer.orgوبسیایت معتبیر و میورد
استفاده در وبسنجی) و واردکردن آدرس اینترنتی وبسایت مورد نظر ،تعداد پیوندهای دریافتی مطاسیبه و اسیتخراج
شد .در ادامه با استفاده از موتور جستجوی گوگل 1و فرمول وبسنجی  site:sitename.domainتعداد صفطات وبی
ندایهشده در موتور جستجوی گوگل مورد بررسی و شدارش قرار گرفته است .هدچنین برای استخراج تعداد فایلهای
غنی در موتور جستجوی گوگل از فرمول:
site:sitename.domain filetype:pdf

استفاده شد و برای استخراج تعداد منابع علدی بازیابیشده از موتور جستجوی گوگل

اسکالر2

و فرمول:

site: sitename.domain
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استفاده شده است .شیوه جستجو به این شکل بوده است که آدرس وبسایت مورد مطالعه در قالب فرمول وبسینجی
میدنظر قییرار گرفتیه اسییت ،سیپس اییین وبسیایت بییرای اسیتخراج فایییلهیای غنییی (شیامل فایییلهیایی بییا پسییوند
 )ps،ppt،doc،pdfو هدچنین بر ای استخراج تعداد مقاالت بازیابیشده در موتور جستجوی گوگل و موتور جستجوی
تخصصی و علدی گوگل اسکالر جستجو شد .برای بهدستآوردن امتیاز رتبه وبسنجی وبسیایت میورد نظیر نییز از
فرمول ذیل استفاده شد.
ارزش رتبه وبومتریک= تعداد صفطات وب* +2تعداد پیوندهای دریافتی (میزان رؤیت)* +4تعداد فایلهای غنیی
اطالعاتی* +1تعداد مقاالت بازیابیشده اسکالر *( 1شوکال 9و پولرو2111 ،؛ عبیداللهی و هدکیاران .)1935 ،در پاییان
پس از جدعآوری و ورود دادهها در نرمافزار اکسل ( )Excelوارد شدند ،سپس تجزیه و تطلیل و رسیم ندودارهیا بیر
اساس دادهها انجام شد.
یافتههای پژوهش
سیاهه مجالت مورد بررسی به هدراه آدرس وبسایت اصلی و جعلی آن در جدول شداره  1آمده است.
جدول  :1سیاهه مجالت مورد بررسی
نام مجله

وبسایت اصلی

وبسایت 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

unilag.edu.ng/staffdirectory

jsrad.org

1 . Google
2 . Google Scholar
3 . Shukla
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Research and
Development
PENSEE
Wulfenia

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

penseejournal.com
multidisciplinarywulfenia.org

 -7تعدا صفحات (اندازه) هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت به چه میزان است؟

ندودار شداره  1نشان میدهد که وبسایت اصلی مجله  Afindadدارای  1951صیفطه نداییه شیده و وبسیایت
صفطه ندایه شده و وبسایت جعلی آن  584صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  Bothaliaدارای  9821صفطه
ندایه شده و وبسایت جعلی آن یک صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  Bradleyaدارای  11911صفطه ندایه
شده و وب سایت جعلی آن بدون صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجلیه  Intercienciaدارای  981صیفطه نداییه
شده و وبسایت جعلی آن بدون صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  JOKULLدارای  114صفطه ندایه شیده
و وبسایت جعلی آن  191صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجلیه  Journal of Technologyدارای  289صیفطه
ندایه شده و وبسایت جعلی آن بدون صفطه ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله Journal of Scientific Research

 and Developmentدارای  28811صفطه ندایه شده و وبسایت جعلیی آن  114صیفطه نداییه شیده ،وبسیایت
اصلی مجله  PENSEEدارای  2111صفطه ندایه شده و وبسایت جعلی آن  2صفطه ندایه شده و وبسایت اصیلی
مجله  Wulfeniaدارای  1811صفطه ندایه شده و وبسایت جعلی آن  131صفطه ندایه شیده در موتیور جسیتجوی
گوگل دارند .که در این شاخص در اکثر وبسایتهای اصلی نسیبت بیه وبسیایتهیای جعلیی مجلیه دارای تعیداد
صیفطات نداییهشیده بیشیتری در موتیور جسیتجوی گوگیل مییباشیند بیهجیز مجلیه Amphibian and Reptile

 Conservationکه در این شاخص نسبت به وبسایت جعلی آن تعداد صفطات ندایهشده کدتری دارد.

نمودار شماره  .1تعداد صفحات وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -2پیوندهای ریافتی (میزان رؤیت) هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلری مجرالت بره چره میرزان
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جعلی آن بدون صفطه ندایه شده ،وبسیایت اصیلی مجلیه  Amphibian and Reptile Conservationدارای 271

بررسی وبسایت اصلی و جعلی مجالت با رویکرد وبسنجی
است؟

ندودار شداره  2نشان میدهد که وبسایت اصلی مجله  Afindadدارای  3923پیوند دریافتی و وبسایت جعلیی
آن  17پیوند دریافتی ،وبسایت اصلی مجله  Amphibian and Reptile Conservationدارای  1221پیوند دریافتی
و وبسایت جعلی آن  955پیوند دریافتی ،وبسایت اصلی مجله  Bothaliaدارای  5173پیوند دریافتی و وبسیایت
جعلی آن  24پیوند دریافتی ،وبسایت اصلی مجله  Bradleyaدارای  4411پیوند دریافتی و وبسایت جعلیی آن 13
پیوند دریافتی ،وبسایت اصلی مجله  Intercienciaدارای  1891پیونید درییافتی و وبسیایت جعلیی آن  15پیونید
دریافتی ،وبسایت اصیلی مجلیه  JOKULLدارای  14پیونید درییافتی و وبسیایت جعلیی آن  14پیونید درییافتی،
وبسایت اصلی مجلیه  Journal of Technologyدارای  52112پیونید درییافتی و وبسیایت جعلیی آن  18پیونید
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درییافتی ،وبسیایت اصیلی مجلیه  Journal of Scientific Research and Developmentدارای  5543پیونید
دریافتی و وبسایت جعلی آن  11پیوند دریافتی ،وبسایت اصلی مجلیه  PENSEEدارای  51831پیونید درییافتی و
وبسایت جعلی آن  14پیوند دریافتی و وبسایت اصلی مجله  Wulfeniaدارای  215111پیوند دریافتی و وبسایت
جعلی آن  145پیوند دریافتی دارند.
هدانطور که مشخص است در این شاخص تدامی وبسایتهای اصلی نسیب بیه وبسیایتهیای جعلیی مجلیه
دارای تعداد پیوند دریافتی بیشتری میباشند .فقش در مجله  JOKULLتعداد پیوندهای دریافتی در وبسیایت اصیلی
با وبسایت جعلی آن برابر است.

نمودار  .2تعداد پیوندهای دریافتی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -9تعدا فایلهای غنی هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت به چه میزان است؟

ندودار شداره  9نشان میدهد که وبسایت اصلی مجله  Afindadدارای  141فایل غنیی و وبسیایت جعلیی آن
بیدون فاییل غنیی ،وبسیایت اصیلی مجلیه  Amphibian and Reptile Conservationدارای  223فاییل غنیی و
وبسایت جعلی آن  121فایل غنی ،وبسایت اصلی مجله  Bothaliaدارای  2141فایل غنی و وبسیایت جعلیی آن
بدون فایل غنی ،وبسایت اصلی مجله  Bradleyaدارای  585فایل غنیی و وبسیایت جعلیی آن بیدون فاییل غنیی،
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وبسایت اصلی مجله  Intercienciaدارای  917فایل غنی و وبسایت جعلی آن بدون فایل غنی ،وبسیایت اصیلی
مجله  JOKULLدارای  112فایل غنی و وبسایت جعلیی آن  9فاییل غنیی ،وبسیایت اصیلی مجلیه Journal of
 Technologyبدون فایل غنی و وبسایت جعلی آن نییز بیدون فاییل غنیی ،وبسیایت اصیلی مجلیه Journal of

 Scientific Research and Developmentدارای  2511فایییل غنییی و وبسییایت جعلییی آن  112فایییل غنییی،
وبسایت اصلی مجله  PENSEEدارای  528فایل غنی و وبسایت جعلی آن بدون فاییل غنیی و وبسیایت اصیلی
مجله  Wulfeniaدارای  117فایل غنی و وبسایت جعلی آن بدون فایل غنی دارند.
در این شاخص تعداد فایلهای غنی ندایهشده در موتور جستجوی گوگل ،در تدامی وبسایتهای اصلی نسب به

نمودار .3تعداد فایل غنی نمایهشده وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی
 -4مقاالت نمایه شده ر گوگل اسکالر هرکدام از وبسایت های اصلی و جعلی به چه میزان است؟

ندودار شداره  4نشان می دهد که وبسایت اصلی مجله  Afindadبدون مقاله ندایهشیده و وبسیایت جعلیی آن
نیز بدون مقاله ندایهشده ،وبسایت اصلی مجله  Amphibian and Reptile Conservationدارای  51مقالیه نداییه
شده و وبسایت جعلی آن  44مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجلیه  Bothaliaدارای  1281مقالیه نداییه شیده و
وب سایت جعلی آن بدون مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  Bradleyaدارای  1مقاله ندایه شیده و وبسیایت
جعلی آن بدون مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  Intercienciaبدون مقاله ندایه شده و وبسیایت جعلیی آن
نیز بدون مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  JOKULLبدون مقاله ندایه شیده و وبسیایت جعلیی آن  2مقالیه
ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  Journal of Technologyدارای  97مقاله ندایه شده و وبسایت جعلی آن بدون
مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله Development Journal of Scientific Research andدارای  1211مقاله
ندایه شده و وبسایت جعلی آن  274مقاله ندایه شده ،وبسایت اصلی مجله  PENSEEدارای  42مقاله نداییه شیده
و وبسایت جعلی آن بدون مقاله ندایه شده و وبسیایت اصیلی مجلیه  Wulfeniaدارای ییک مقالیه نداییه شیده و
وبسایت جعلی آن بدون مقاله ندایه شده دارند.
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وبسایت جعلی مجله بیشتر میباشند.

بررسی وبسایت اصلی و جعلی مجالت با رویکرد وبسنجی

در تعداد مقاالت ندایهشده موتور جستجوی گوگل اسکالر ،اکثر وبسایتهیای اصیلی نسیب بیه وبسیایتهیای
جعلی مجله دارای تعداد مقاالت ندایهشده بیشتری هستند .بهجز مجله  JKULLکه تعداد اندکی مقاالت بازییابیشیده
گوگل اسکالر مربوط به وبسایت مجله جعلی بیشتر میباشد.
 -5امتیاز وبسنجی هرکدام از وبسایتهای اصلی و جعلی به چه میزان است؟

ندودار شداره  5که در امتیاز وبسنجی ،وبسایت اصلی مجله  Afindadدارای امتیاز  41158و وبسایت جعلی
آن امتیاز  ،82وبسایت اصیلی مجلیه  Amphibian and Reptile Conservationدارای امتییاز  5811و وبسیایت
جعلی آن امتییاز  ،2897وبسیایت اصیلی مجلیه  Bothaliaدارای امتییاز  99511و وبسیایت جعلیی آن امتییاز ،37
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وبسایت اصلی مجله  Bradleyaدارای امتییاز  41125و وبسیایت جعلیی آن امتییاز  ،81وبسیایت اصیلی مجلیه
 Intercienciaدارای امتیاز  7141و وبسایت جعلی آن امتیاز  ،11وبسایت اصلی مجله  JOKULLدارای امتیاز

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

 2171و وبسایت جعلی آن امتیاز  ،529وبسایت اصلی مجلیه  Journal of Technologyدارای امتییاز  213292و
وبسایت جعلی آن امتیاز  ،17وبسایت اصلی مجله Journal of Scientific Research and Developmenدارای
امتیییاز  71911و وبسییایت جعلییی آن امتیییاز  ،2417وبسییایت اصییلی مجلییه  PENSEEدارای امتیییاز  292159و
وبسایت جعلی آن امتیاز  211و وبسایت اصیلی مجلیه  Wulfeniaدارای امتییاز  719573و وبسیایت جعلیی آن
امتیاز  511میباشند؛ که با توجه به این موارد درخصوص امتیاز وبسنجی تدامی وبسایتهیای اصیلی دارای امتییاز
بسیار باالتری نسبت به وبسایت جعلی مجله میباشند.
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نمودار  .5امتیاز وبسنجی وبسایت اصلی و جعلی مجالت مورد بررسی

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که وبسایتهای اصلی مجالت در شاخصهای وبسنجی شامل تعداد پیوندهای
دریافتی ،تعداد فایلهای غنی دارای امتیاز باالتری نسبت به وبسیایتهیای جعلیی مجیالت هسیتند و در هرکیدام از
شاخصهای تعداد صفطات ندایهشده و تعداد مقاالت بازیابیشده در گوگل اسکالر یک وبسایت جعلی دارای امتییاز
باالتری نسبت به وبسایت اصلی بودند .ولی درنهایت در رتبه وبسنجی تدامی وبسایتهای اصلی مجالت نسیبت
به وبسایت جعلی آن از امتیاز باالتری برخوردار بوده است .مطالعه دادخواه ( )2111نیز نشان میدهد که آدرس دامنه
وبسایت های جعلی مجالت ،عدری کدتر از  2سال دارند؛ بنابراین رتبه صفطه در موتورهای جستجو و ارزیابی دامنه
وبسایت مجله را یکی از بهترین روشها برای تشخیص وبسایت مجالت جعلی میداند هدچنین غدگین شیهری و
هدکاران ( )2118نیز در این خصوص لینکهای خراب ،وجود لینکهای مرده یا غیرفعال ،رتبه در موتورهای جستجو،
قدمت دامنه ،کشورهایی که از وبسایت بازدید میکنند را از راههای تشخیص وبسایتهای جعلی مییدانید،

بیاتلر1

( )2119نیز وبسایت مجالت جعلی را ضعیف میداند .پژوهش ستوده و هدکاران ()1977نیز نشیان داد کیه یکیی از
نکتههایی که در رؤیتپذیری مجلهها اهدیت ویژهای دارد ،جایگاه مجله در شبکه اینترنت است .نتایج پژوهش زاهدی
و هدکاران ( )1973و داستانی و هدکاران ( ) 1932نیز نشان دادند کیه مجیالت دارای اعتبیار بیاالتر نییز تعیداد پیونید
بیشتری به خود جذب میکنند و ندایانی آن در سطح وب نیز باالتر است .اسیفندیاری مقیدم و هدکیاران ( )2115نییز
استفاده روشهای وبسنجی را یکی از راههای شناسایی مجالت الکترونیکی معتبر میدانند؛ کیه نتیایج پیژوهشهیای
ذکرشده نتایج پژوهش حاضر را تأیید میکند .ورع و هدکاران ( )1931در پژوهش خود بهترین راه برای نداییانی بهتیر
مجالت را استفاده از وبسایت اختصاصی میداند .هرچه مطتوای کامل مجلههیای علدیی و تعیداد پیونیدها بیه ییک
وبسایت بیشتر باشد رؤیتپذیری آن نیز بیشتر خواهد بود .رؤیتپذیری بیشتر باعث خواهد شد که موتیور جسیتجو
وبسایت مورد نظر را بهتر و بیشتر تطت پوشش قرار دهد و درنهایت این پوشش و رؤیتپذیری به رتبیهبنیدی بهتیر
وبسایت در موتورهای جستجو منجرخواهد شد (زاهدی و هدکاران1973 ،؛ ستوده و هدکیاران .)1977 ،بنیابراین بیا
توجه به اهدیت وبسایت های مجالت علدی و پژوهشی نتایج این پژوهش نشیان مییدهید کیه ارزییابی وبسینجی
وبسایتهای این مجالت میتواند راهی جهیت شناسیایی وبسیایت اصیلی و جعلیی مجیالت باشید ،و مییتوانید
1 . Butler
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پژوهشگران جهت تشخیص و انتخاب وبسایت اصلی مجله را در مواقعی که وبسایت جعلی مشابه آن وجیود دارد،
یاری نداید .هدچنین پژوهشگران در صورت استفاده از موتور جستجوی عدومی مانند گوگل و یاهو جهت جسیتجوی
عناوین مجالت ،به صفطات ندایه شده ،تعداد پیوندهای دریافتی و فایلهای غنی ندایه شده وبسایت مجله مورد نظر
در موتورهای جستجو و هدچنین مقاالت بازیابی شده وب سیایت در گوگیل اسیکالر توجیه داشیته باشیند تیا گرفتیار
وبسایتهای جعلی مجالت نشوند.
پیشنها های اجرایی پژوهش
 با توجه به نتایج این پژوهش نیاز است تا دانشگاههیا و مسسسیات پژوهشیی کارگیاههیایی درخصیوص شناسیایی
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مجالت معتبر در وب را برگزار ندایند و ضدن ارائه ویژگیهای وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت ،روشهای
وبسنجی را نیز جهت شناسایی وبسایتهای اصلی و جعلی مجالت ارائه دهند.
 پژوهشگران نیز میبایست در مباحث مربوط به جستجوی مجالت در وب و ارزیابی آن خود را تواندند سازند.
منابع
حیاتی ،زهیر و حدیدی ،علی .)1975( .معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانههای دانشیگاههیای
دولتی و مسسسات پژوهشی ایران .فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.182-153 ،)4(18 ،

داستانی ،میثم ،دانش ،فرشید و اکرامیی ،علیی .)1932( .تطلییل وبسینجی نشیریات علیوم پزشیکی اییران .میدیریت
اطالعات سالمت.447-441 ،)9(11 ،
دانش ،فرشید ،اصنافی ،امیررضا ،اسفندیاری مقدم ،علیرضا ،ریاضی پیور ،میریم و زارعیی ،افیروز .)1931( .معتبرتیرین
مجالت الکترونیکی رایگان انگلیسیزبان علوم پزشکی .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات-19921 ،)4(21 ،
.11991
زاهدی ،زهره ،شیرازی ،منصوره صراطی و دهقانی ،لیال .)1973( .تطلیل وبسنجی مجالت علوم پزشکی پایگیاه «آی.
اس .آی» با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو ،آلتاویستا و آل د وب .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعیات،
.117-73 ،)1(21
ستوده ،هاجر ،رزمجو ،فاطده و زارع ،لیال .)1977( .ارزیابی چگیونگی معرفیی مجلیههیای علدیی پژوهشیی اییران در

اینترنت بر اساس استانداردهای بینالدللی با تأکید بر ویژگیهای مسثر بر ندایانی مجلیههیای علدیی .کتابیداری و
اطالعرسانی.227-215 ،)1(47 ،
عبداللهی ،مجید ،فرهادیزاده ،آیدا و حسنزاده ،دالرام .)1934( .وبسنجی وبسایت دانشگاههیای مجیازی اییران در
سال  .1932پژوهشنامه علمسنجی.37-75 ،)2(1 ،
نوری اقکند ،آذر ،مطلبی ،داریوش و علیپورحافظی ،مهدی .)1932( .ارزیابی وبگاه مجلههای کتابداری و اطیالعرسیانی
بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت ( .)WQETنظامها و خدمات اطالعاتی.12-1 ،)9(2 ،
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