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محي استنادة شبكيهايژگيويبررس :وبطي در
و علوم اجتماعهاي حوزهدريفيكةمطالع ي علوم

 كوشاوانيكدكتر
 عضو هيات علمي دانشگاه تهران

 چكيده
زقاتيتحق:هدف  هاي دادهبري مبتنيو مورد استناد مقاالت علمي منابع استناديها ويژگي دربارةيادي نسبتاً

ايآ.اس.يآگاهيپا كمني صورت گرفته است، با محي استنادة شبكاتي در باب خصوصي حال دانش طي در
ويحاضر بررسقيهدف از تحق. وب در دسترس است محيناد برگرفته از منابع استيژگي پنج  وب شاملطي در

و فراپخي زبان، تار،ينترنتياة حوزل،ينوع قالب فا بديوندي انتشار  نشراتي بتوان خصوصبي ترتني بودن است تا
محيآثار علم .كردييو شناساي وب را بررسطي در

و چهار رشته از علوم گيري نمونهيوبي منبع استناد545 حاضرقيتحق: روش  شده در چهار رشته از علوم

دري علمة مقال1650حاويياجتماع  را مورد استناد قرار) شدهيتمام متن داور(يكي الكترونة مجل108 منتشر شده
طروداده .شده استيبررس، محتوالي روش تحلقي از

مح) استنادكنندهاي(يع استناد درصد از مناب61 آن است كه حدود انگري نماقي تحقجينتا:ها يافته طيدر

بهac ،15و eduي دانشگاهينترنتيايها درصد از حوزه30اف،.يد.يپهاي فايلوب در قالب  درصد
غ71ويسيانگلريغهاي زبان  هاي رشته در گر،يدبه عبارت. انديرفرامتني درصد از استنادها به صورت

محي استنادة شبك،مورد مطالعه پي متني استنادهاريتحت تاثوبطي در اف.يد.ي گنجانده شده در آثار
ةو توسعي در طراحي كاربردطوربه تواندمي آمده دستبهجينتا. قرار گرفته استيسيبه زبان انگل

و بازيهارابزا .ر خود محواي خودكاريستناداهاي نمايه ويژهبهي اطالعات علميابي جستجو

. محتوالي تحل.ي نشر آثار علميها ويژگي.وب.ي استنادة شبك.يسنج وب:هاي كليدي واژه
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 مقدمه.1

و كاربردي در بسياري از هم اكنون اينترنت به عنوان يك منبع اطالعاتي مهم
و غيره مورد استفاده قرار هاي زمينه و تفريحي افزايش. گيردمي علمي، تجاري

ع  هاي چالشنوان يكي از مهمترين روز افزون انواع منابع اطالعاتي در اينترنت به

بادم، هولثمن،(آيدمي شماربه به منظور بازيابي اطالعات مرتبط رساني اطالععلم
در حال حاضر، از يك سو با افزايش سريع تعداد مولفان،.)1،1999كورتني

و  و دستاوردهاي تحقيقاتيها يافته كه تمايل به انتشار آزاد هايي سازمانمجالت
م ِبران،(حيط وب دارند، مواجه هستيم خود در و بِران،2003سوان و و)؛ سوان

از سوي ديگر مشكالت بازيابي اطالعات در ابزارهاي كاوش اينترنت همچنان
(باقي است و كاواگوچي.  نخست هاي سالاز اين رو، از ). 2،2005موشوويتچ

در اطالعظهور شبكة جهاني وب، محققان  رويارويي براي نوين جستجوي روشيرساني

. بودند محيط اين در مرتبط اطالعات بازيابي مشكل با
 موضوعي منابع نويسي فهرست توسط كتابداران به منظور هايي تالشاگرچه،

، اما اين)2007اينفوماين،(اطالعاتي علمي در محيط وب صورت گرفته است
ور زمانروش به دليل انتشار روزافزون منابع اطالعاتي علمي در وب بسيا بر

و روزآمدي الزم برخورداربر هزينه و از جامعيت به اين ترتيب،. باشد نمي بوده
استنادي سازي نمايه در رابطه با3برخي از محققان مبتني بر نظرات خالقانه گارفيلد

و توسعة نماية استنادي) 1955 گارفيلد،(  در محيط4خودمحور/ خودكاربه فكر طراحي
ا و نيروي انساني بسيار كمتري وب بودند تا به ين ترتيب با صرف هزينه، زمان

و بازيابي منابع اطالعاتي سازي نمايهنسبت به فرايند   موضوعي، بتوان به ذخيره
 در5كَمرونبراي مثال،. در قالب شبكة استنادي ميان آثار علمي مبادرت ورزيد

و كتاب روزي را متصور شده است كه در آن تمامي اطالعات 1997سال شناختي

و هاي داده  استنادي مرتبط با آثار علمي را بتوان مبتني بر شبكة ميان منابع استنادي
و بازيابي كرد پس از مدت ). 1997كَمرون،(مورد استناد به يكديگر پيوند داد

كَمرون و توسعةي كه امروزه ما طوربه محقق شد، اندكي، روياي شاهد ظهور
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تهاي پايگاه گوگلو اخيرا7ًسايت بيس،6سايت سيرحت وب نظير استنادي
 هاي الگوريتم مبتني بر اند توانسته استنادي ماشيني هاي پايگاهاين. هستيم8اسكاالر

و بدين ترتيب از پيش تعريف شده، ميان آثار علمي، شبكه استنادي برقرار كنند
. دهند مي را وب حيطم در شده منتشر منابع ميان استنادي ردگيري امكان كاربران به

 استنادي خودكار هاي نمايه استنادي در هاي دادهروش گردآوري با اين حال،
، متفاوت گيردمي صورت9آي.اس.آي استنادي سنتي نظير هاي نمايهبا آنچه در

 كه هم اكنون تحت عنوانآي.اس.آي استنادي سنتي نظير هاي نمايهدر. است
، اطالعات استنادي محدود به طيفي از شوندمي شناخته 10وب آو ساينسپايگاه

 هستند كه بر مبناي نظام ارزش 11مجالت گزينش شده با اثرگذاري استنادي باال
و فرايند انتخاب(شوندمي سازي نمايهگذاري كيفي از پيش تعريف شده، انتخاب

 استنادي سازي نمايه هاي نظامحال آنكه در ). 2006، 12آي.اس. مجالت در آي
 از منابع اطالعاتي تري گستردهخودكار يا خودمحور موجود در محيط وب، طيف

گونه در اينسازي نمايهو الگوريتم شوندميداوري شده يا داوري نشده نمايه

برها پايگاه وبها ويژگي مبتني و خصوصيات غالب نشر آثار علمي در محيط
دي1988و ديگران، 13الكر بول(باشد نمي و و 14؛ هيتچكوك1999گران،؛ الرنس

براي مثال، هنوز مشخص نيست كه چه ). 2006؛ گوگل اسكاالر، 2002ديگران،
 يا به زبان انگليسي بوده يا 15اف.دي.ميزان از منابع اطالعاتي علمي در قالب پي

ي ساختاريها ويژگي، بررسي بنابراين. دانشگاهي هستندهاي سايتبر گرفته از
 به عنوان شاخصي مهم در تواندميتنادي در محيط وب يا محتواي شبكة اس

 استنادي در محيط هاي پايگاه منابع اطالعاتي علمي توسط سازي نمايهالگوريتم

به عبارت ديگر، انجام مطالعات كيفي روي ماهيت. وب مورد استفاده قرار گيرد
گردد كه منجر به شناسايي عناصري تواندميمنابع استنادي در محيط وب 

. بيشترين نقش را در شبكة استنادي در محيط وب دارند
ي ساختاري يا محتواي شبكةها ويژگيبا وجود اين، در رابطه با بررسي

و مطالعات پيشين نيز استنادي در محيط وب مطالعات كمي صوررت گرفته است
و  از اين رو،. دهندمي علمي را پوشش هاي رشتهطيف بسيار محدودي از منابع
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ا ، حوزة 16صلي مطالعة حاضر بررسي پنج ويژگي شامل نوع قالب فايلهدف
و فراپيوندي بودن17اينترنتي يا(19 منابع استنادي18، زبان، تاريخ انتشار

چه) كنندهاستناد و چهار رشته از در نتايج. علوم اجتماعي استار رشته از علوم
 ابزارهاي سازي مايهن كاربردي در تعيين الگوريتم طوربه تواندميتحقيق حاضر 

براي. استنادي تحت وب مورد استفاده قرار گيردهاي نمايهكاوش علمي نظير
مثال، اينكه اغلب منابع علمي در وب كه مقاالت مجالت داوري شده در 

و علوم اجتماعي را مورد استناد قرار هاي حوزه ، در چه قالب فايلي اند داده علوم
از)HTML ،PDF،WORD ،Postscriptنظير(شوندميمنتشر ، چه ميزان از آنها
و هاي غير زبانهستند، ) edu, acنظير( اينترنتي دانشگاهي هاي حوزه انگليسي

 چه نقشي را در شبكة استنادي در محيط وب دارند، از 20متني/استنادهاي فرامتني

جمله مسائلي هستند كه تحقيق حاضر به دنبال يافتن شواهد علمي درباره آنها
واي رشته ميان هاي تفاوتبه عالوه، هنوز مشخص نيست كه آيا.ستا  در علوم

درها ويژگيعلوم اجتماعي عامل مهمي در ي ساختاري يا محتواي شبكة استنادي

 علوم بيشتر از علوم اجتماعي نشر هاي رشتهمحيط وب است؟ براي مثال، آيا در
 هاي حوزه زبان انگليسي،اف،.دي.آثار علمي در محيط وب تحت تاثير قالب پي

و يا بالعكس؟ و استنادهاي فراپيوندي قرار گرفته است  اينترنتي دانشگاهي

 پيشينة پژوهش.2

ياها ويژگي كلي تحقيقات كمي در ارتباط با بررسي طور به ي ساختاري
و شبكة استنادي ميان آنها در محيط وب صورت گرفته محتواي نشر آثار علمي

 استنادي خودكار در هاي نمايهن مطالعات استنادي مبتني بر يكي از اولي. است
شدو ديگران21گودراممحيط وب، توسط اين تحقيق، با هدف بررسي. انجام

و پست.دي.الگوي استنادي به مقاالت كامپيوتر در قالب پي  كه در 22اسكريپتاف
 دستبهتايجن.، صورت پذيرفتاند شده وارد سايت سيرنماية استنادي تحت وب

ازها كنفرانس كه مقاالت دهدميآمده از آن نشان  در رشتة كامپيوتر بيشتر
و اغلب آنها در قالب گيرندميمورد استناد قرار مقاالت مجالت در محيط وب
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15 كه دهدمياين پژوهش همچنين نشان. شوندمياف در اينترنت منتشر.دي.پي
سته در رشتة كامپيوتر، مرتبط با مقاالت ارائه شده در وبي به مقاالت پيودرصد پيوندهاي

و تنهاها كنفرانس در3 است  درصد از پيوندهاي وبي از سوي مجالت نمايه شده
و ديگران،(اند شده ايجادآي.اس.آيپايگاه اهميت اين تحقيق از ). 2001گودرام

بشودميآنجا ناشي  ازه كه پهاي دادهجاي استفاده آي.اس.آيايگاه استنادي در
ميسنجي كه در اغلب مطالعات علم  استنادي از منبع هاي دادهگردد، از آن استفاده

ديگري يعني نماية استنادي خود محور تحت وب استخراج شده است كه قابليت
و  . را نيز داردها كنفرانس استنادي مقاالت سازي نمايهشناسايي
 سايت وب بازيابي شده در 600و ديگران مبتني بر تحليل محتوايجِپسن

يها ويژگيشناسي گياهي از طريق موتورهاي كاوش تجاري، به مطالعة زمينة زيست

 آمده از اين تحقيق نشان دستبهنتايج. انتشارات علمي در محيط وب پرداختند
و نشر آثار علمي.دي.پيهاي فايل كه ميان نوع دهد مي ) تحقيقاتينظير مقاالت(اف

و معنيارتباط ميبنابراين. داري وجود دارد مستقيم كه،  هاي فايلتوان گفت

 مذكوراف نقش نسبتاً مهمي در ارتباطات علمي رسمي در محيط وب در رشته.دي.پي
و ديگران،(دارند الزم به ذكر است در تحقيق حاضر تنها يك ). 2004جِپسن

ا) زيست شناسي گياهي(موضوع  و به ساير مورد بررسي قرار گرفته يها ويژگيست
شامل زبان، تاريخ انتشار، حوزه اينترنتي، فراپيوندي(مورد نظر در تحقيق حاضر

.توجه نشده است) بودن استنادها
و دي ويريس به بررسي ماهيت پيوندهاي فرامتني در فهرست مĤخذ 23وترز

و مجلة مرتبط با رشتة جامعه38مقاالت علمي در  ، رسانيالعاطشناسي، كتابداري

و بيوتكنولوژي، هدف از اين.و رياضيات پرداختند24نُروساينسزيست شيمي
و انتشار آثار  تحقيق بررسي ماهيت پيوندهاي فرامتني در ارتباطات علمي رسمي

از. علمي بود درها ويژگيدر اين مطالعه برخي ي ساختاري پيوندهاي فرامتني
گ آن. رفتفهرست مĤخذ مقاالت مورد مطالعه قرار نتايج اين تحقيق حاكي از

است كه مولفان از طريق استنادهاي فرامتني در فهرست مĤخذ مقاالت خود، 
بهطور به مي متوسط  دهدمياين تحقيق همچنين نشان. كنند آثار جديدتري استناد
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اف بسيار.دي.كه ذكر استناد به منابع اطالعاتي به صورت فرامتني در مقاالت پي
م اچكمتر از از اين رو، قالب فايل عامل مهمي در ايجاد.ال است.ام.اتي.قاالت

ايجاد استنادهاي فرامتني در مقاالت. استنادهاي فرامتني در مقاالت علمي است
و انتشاراتي بستگي دارد به اين ترتيب، ناشران. به عوامل مختلف فني، رفتاري
ي در مقاالت علمي دارند مجالت نقش مهمي در فعال كردن استنادهاي فرامتن

و دي ويريس،(  ). 2004وترز

 هاي پژوهش پرسش.3

از.3-1 و درصد هاي رشتهدر هر يك و علوم اجتماعي، نوع ي منابعها ويژگي علوم

 كه مقاالت مورد مطالعه را هدف قرار گوگلاستنادهاي برگرفته از موتور كاوش
: شاملها ويژگي چيست؟ اين اند داده

، HTMLشامل(منابع استنادي در وب در چه قالب فايلي: قالب فايل.3-1-1
PDF ،DOC ،(PostScript ؟ اين پرسش نمايانگر نقش انواع قالب اند شده منتشر

و در و شبكة استنادي ميان آنها در محيط وب  هاي رشتهفايل در نشر آثار علمي
. مورد مطالعه است

 ,edu, acشامل( منابع استنادي در وب حوزة اينترنتي: حوزة اينترنتي.3-1-2

org, com ( اينترنتي به هاي حوزهچيست؟ اين پرسش در پي شناخت اهميت 
و ac25وedu اينترنتي دانشگاهي هاي حوزهويژه  در ارتباطات علمي رسمي

. ايجاد شبكة استنادي تحت وب است
بخش فهرست چه نسبتي از استنادهاي وبي در:استنادهاي فراپيوندي.3-1-3

مĤخذ منابع استنادي در قالب فراپيوندي يا متن منابع اطالعاتي در محيط وب را 
دراند دادههدف قرار  شبكة؟ اين سئوال در پي بررسي اهميت ساختار فراپيوندي

.استنادي در محيط وب است
در غيرهاي زبان: زبان.3-1-4 انگليسي چه نقشي را در ارتباطات علمي رسمي

 اطالعات بيشتري را در باب نقش تواندميدارند؟ طرح اين سئوال محيط وب 
. غيرانگليسي در شبكة استنادي ميان آثار علمي در محيط وب ارائه دهدهاي زبان
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؟)2006-2001( چيست وب در استنادي منابع انتشار تاريخ:انتشار تاريخ.3-1-5
به) 2002-2001( 26ميزان استنادهاي فوري اين سئوال به ويژه در پي كشف

مي. منابع اطالعاتي است توان فرهنگ استنادي محققان به آثار به اين ترتيب،
.داد قرار كمي تحليلو تجزيه مورد را اجتماعي علومو علوم هاي حوزه در علمي

 روش تحقيق.4

 545 خالصه، در تحقيق حاضر پنج ويژگي از طريق تحليل محتواي طور به
 مقالة علمي منتشر شده در 1650 شده در محيط وب كه گيري نمونهمنبع استنادي

شيمي،(در چهار رشته از علوم) تمام متن داوري شده( مجلة الكترونيكي 108

و كامپيوتر فيزيك، زيست شناسي، جامعه(و چهار رشته از علوم اجتماعي) شناسي
و علوم روان د استناد را در بخش فهرست مĤخذ خود مور) تربيتي شناسي، اقتصاد
شايان ذكر است، براي اينكه بتوان.، مورد بررسي قرار گرفته استاند دادهقرار

و  تحقيق حاضر را در مدت زمان مناسب به اتمام رساند، تنها دو حوزه علوم

و هشت رشته مرتبط با آنها مورد مطالعه قرار گرفته است بنابراين. علوم اجتماعي
و طيف گستردهها توانند حوزه تحقيقات آتي مي و پزشكي ازي علوم انساني تري

و تحليل ويزگي رشته و نشر آثار علمي ها را به منظور تجزيه هاي شبكه استنادي

.مورد مطالعه قرار دهند

و مقاالت.4-1  انتخاب مجالت

و چهار براي انتخاب مجالت الكترونيكي تمام متن در چهار رشته از علوم

استفاده 27راهنماي مجالت الكترونيكي با دسترسي آزادرشته از علوم اجتماعي از 
و شناخته شده اين راهنما يكي از جامع. شده است ترين راهنماهاي ترين

مي) موضوعي است كه مجالت الكترونيكي تمام متن علمي با اين. كند را نمايه

)آي.اس.آي(موسسة اطالعات علميوجود، از منابع ديگري نيز نظير گزارش 
وب آو رة اثرگذاري استنادي مجالت الكترونيكي نمايه شده در پايگاه دربا

آي(ساينس و ). 2004آي،.اس. گزارش مجالت انتخاب شده به زبان انگليسي
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و داراي نوعي نظام كنترل كيفي محتوا بودند 2001در سال  منتشر شده بودند
، به اين دليل 2001سال ). 29 يا بررسي شده توسط هيات تحريريه28داوري شده(

انتخاب شده است تا مقاالت از مدت زمان كافي براي دريافت استناد از سوي
.منابع اطالعاتي در محيط وب برخوردار باشند

براي انتخاب مقاالت در هر يك از هشت رشتة مورد مطالعه، از روش
گيري امكان انتخاب اين روش نمونه. استفاده شده است30اي گيري طبقه نمونه

و از اين لحاظ شيوة دهدمي نسبي بر اساس هر مجله طوربهونة آماري را نم
كه. است31تري نسبت به نمونةگيري تصادفي ساده مناسب به اين ترتيب، مجالتي

داراي مقاالت منتشر شده بيشتري بودند، به همان ميزان از نمونة آماري بيشتري 
و برعكس در. نيز برخوردار شدند تحقيق حاضر تنها مقاالت شايان ذكر است

و از بررسي يادداشت هاي سردبيري، تحقيقي مورد بررسي قرار گرفته است
و كتاب گزارش و نقد مقاالت، خدمات و مقاالت كوتاه ها، معرفي  به دليل 32ها،

و تعميم نتايج  آمده از آنها به دستبهبحث انگيز بودن ماهيت علمي آنها

ا و ماهيت شبكة .ستنادي در محيط وب صرف نظر شده استارتباطات علمي

و بازيابي منابع استنادي.4-2  روش جستجو

 شده را گيري نمونهبه منظور اينكه بتوان منابع استنادكننده به مقاالت مجالت
و سپس ي مورد نظر آنها را مورد بررسيها ويژگيدر محيط وب بازيابي كرد

منگوگلقرار داد، از موتور كاوش ترين ابزار گردآوري استنادهاي اسب به عنوان
 داراي بيشترين ميزان نتايج پايدار در گوگلموتور كاوش. وبي استفاده شده است

به)بي 2004واگان،(هاي مختلف است طول زمان و جامعيت بيشتري نيز نسبت
از).بي 2004ايالن،-بار(ساير موتورهاي كاوش تجاري دارد يكي ديگر

از اين ابزهاي برجستة قابليت منابع اينترنتي در ار كاوش پوشش نسبتاً جامع آن
 ,PDF, RTF, DOC, PPTنظير( الكترونيكي هاي فايلقالب انوع مختلفي از 

XLS, PS  (مي . كند است كه بنا بر اهداف تحقيق استفاده از آن را توجيه
و شناسايي منابع استنادي در وب از روشي استفاده شده است  براي گردآوري
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ها از دادهتري گستردهكه در واقع تركيبي از دو روش پيشين، براي بازيابي دامنة
ب. است  Web/URL citation كار رفته در اين تحقيق كه تحت عنوانه روش

extraction و جوي استنادهاي  نام گذاري شده است، تركيبي از دو روش جست
) URL citation(ي اينترنتي يا نشان) Web citation(وبي از طريق عنوان مقاالت

و شاروش اول توسط. آنها است و شا،(و اگان و روش دوم) 2003واگان
و ثلوالتوسط و ثلوال،(كوشا به) 2006كوشا براي بازيابي استنادهاي وبي

در روش نويني كه در تحقيق حاضر به كار رفته. مقاالت مجالت بكار رفته است
كيب عنوان مقاالت يا نشاني اينترنتي مقاالت براي ترORاست، از عملگر 

جستجوي بكار رفته در مثال زير، نمونة.ه شده استمجالت الكترونيكي استفاد
جستجو اين.اف نشان داده شده است.دي.براي يك عنوان مقاله در قالب پي

ياعن.الف: كه در آنهاشودمي) منابع استنادكننده(منجر به بازيابي منابع استنادي  وان

عنوان يا نشاني.ب. نشاني اينترنتي مقاله در قالب فرامتن در صفحات وب ظاهر شده باشد

در صفحات وب درج شده) حتي اگر فرامتني نباشد(اينترنتي مقاله در قالب متن ايستا 

 نيز براي ناديده :site–، از قابليت جستجوي شودميهمان طوري كه مالحظه. باشد
: وبي احتمالي از فضاي سايت خود مجله استفاده شده استگرفتن استنادهاي

بديهي است انجام جستجوهاي مشابه در موتور كاوش گوگل، به بازيابي
 كه به دليل استناد رسمي، مقاالت مجالت شودمي منجرها يا صفحاتي نيز سايت

ن  ممكن در واقع، بسياري از استنادهاي وبي. اند دادهمورد مطالعه را هدف قرار
است به داليلي غير از استناد رسمي در اسناد وبي ظاهر شده باشند نظير راهبري،

و غيره  استنادي، در تحقيق حاضر تنها آن دسته از منابعبنابراين. آمورش، اشاعه اطالعات
 مشخص در بخش طوربهمورد بررسي قرار گرفته است كه استنادهاي وبي

و مĤخذ آنها ظاهر شد به اين ترتيب، از ميان نتايج بازيابي.ه باشدفهرست منابع
 منبع استنادي كه در بخش فهرست مĤخذ خود مقاالت 545شده از گوگل 
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و علوم اجتماعي را مورد استناد قرار دادهمجالت  مورد مطالعه در هشت رشته از علوم
و بوده .ي مورد نظر نيز برگرفته از آنها بوده استها ويژگياند، انتخاب شدند

اي از انواع منابع طيف گسترده،شايان ذكر است، منابع استنادي مورد مطالعه
اطالعاتي علمي را نظير مقاله مجله، مقاله كنفرانس، پايان نامه، گزارش تحقيقاتي 

.و غيره را در بر دارد

ي منابع استناد وبيها ويژگيروش تحليل.4-3

و تحليل تنادي يا به عبارت ديگراسي منابعها ويژگيبه منظور شناسايي
 كه با انگيزة استناد رسمي، مقاالت گوگلكننده برگرفته از جستجوهاي استناد

استنادي منابع از هريك با مرتبط زير ويژگي پنج،اند داده قرار هدف را الكترونيكي
و ثبت گرديده است، اين موارد شامل :به صورت مشاهدة عيني مورد مطالعه

وب بررس:نوع قالب فايل.4-3-1 شامل(ي نوع قالب فايل منابع استنادي در
HTML ،PDF ،DOC ،PostScript ( نمايانگر تواندميتا حدود بسيار زيادي 

و شبكة استنادي در محيط هاي فايلنقش ساختار  الكترونيكي در ارتباطات علمي
مهاي فايلروش شناسايي نوع. وب باشد شاهدة عيني منابع استنادي از طريق
در. بررسي اختصارات بكار رفته در انتهاي نشاني اينترنتي آنها بوده است محتوا يا

هاي فايل مرتبط با منابع استنادي در وب نشان داده شده هايي از قالب زير نمونه
:بندي آنها در اين تحقيق از آنها استفاده شده است است كه براي تقسيم
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 هاي حوزه اساس بر استناديعمناب اينترنتي حوزة بندي تقسيم: حوزة اينترنتي.4-3-2
و ساير ) .com(، تجاري).org(هاي غير انتفاعي، سازمان).edu., ac(دانشگاهي

اين فرايند، از طريق مشاهدة عيني نشاني اينترنتي. ها صورت گرفته است حوزه
با. منابع استنادي دنبال شده است  هاي حوزهبه اين ترتيب، منابع استنادي وبي

و برخي ديگر از شامل دانشگاه(eduاينترنتي و مراكز آموزش عالي آمريكا ها
) هاي جهان نظير ايران، انگلستان، هند بسياري از دانشگاه(acو) كشورهاي جهان

 به org دانشگاهي؛ حوزة اينترنتي هاي حوزهبه عنوان منابع استنادي برگرفته از
و عنوان حوزة سازمان تجاري در نظر گرفته حوزة به عنوان comهاي غيرانتفاعي؛

و شايان ذكر است، حوزة اينترنتي برخي از دانشگاه. شده است هاي دنيا نظير كانادا
، بنابراين. قابل ردگيري نيستند acو  eduبرخي از كشورهاي اروپايي از طريق 

تنها نمايندة بخشي از منابع استنادي برگرفته از فضاي وب acو eduهاي حوزه
و نتايج دانهاي سايت توان به فضاي اينترنتي آمده را نميدستبهشگاهي هستند

 هاي حوزههايي از منابع استنادي از در زير نمونه. هاي دنيا تعميم داد كل دانشگاه

بندي آنها در تحقيق حاضر بوده اينترنتي مختلف نشان داده شده كه مبناي تقسيم
:است

دة عيني تاريخ انتشار منابع اين ويژگي از طريق مشاه:تاريخ انتشار.4-3-3
روش شناسايي تاريخ انتشار منابع استنادي. آمده استدستبهاستنادي در وب 

اغلب از طريق مشاهده تاريخ انتشار آنها در بخش سرصفحه يا پاصفحه آثار 
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هاي مختلف امكان با اين وجود، در برخي از موارد از طريق روش. علمي است
بع استنادي وجود نداشت كه در اين صورت تاريخ شناسايي تاريخ انتشار منا

هدف از بررسي تاريخ انتشار منابع. محسوب شده است»نامشخص«انتشار آنها 
 آوردن شواهدي علمي مبتني بر مدت زماني است كه دستبهاستنادي وبي، 

در. بيشترين استنادهاي رسمي را در ميحط وب دريافت كننداند توانستهمقاالت
 نام برده شده است كه 33، از اين ويژگي تحت عنوان استناد سريعاين تحقيق

پس از انتشار) 2002-2001(داللت بر درصد استنادهاي رسمي دارد كه دو سال
در. آمده استدستبهمقاالت  اين موضوع خود در بررسي الگوهاي استنادي

ا و تقريباً مشابه كاربردي ست كه محيط وب از اهميت بسزايي برخوردار است
. دارد)آي.اس.آي( موسسة اطالعات علمي 34نمايه استنادهاي سريع

ي زباني منابع استنادي در هشت رشتةها ويژگيبه منظور بررسي:زبان.4-3-4
و هدف اين. غيرانگليسي مدنظر بوده استهاي زبانمورد مطالعه، زبان انگليسي

درهاي زبانبخش از تحقيق، بررسي ميزان اهميت   شبكة استنادي غيرانگليسي

و مشخص ساختن نقش اي رشته ميان هاي تفاوتميان منابع اطالعات علمي
. است

 اينكه استنادهاي وبي از چه پويايي برخوردارند،:فراپيوندي بودن استنادها.4-3-5
ويژگي است كه تنها از طريق مشاهدة عيني آنها در منابع استنادي بازيابي شده

ي. بررسي استقابل ا نشاني اينترنتي مقاالت الكترونيكي در جستجوي عنوان
 ممكن است منجر به بازيابي استنادهايي شود كه يا به گوگلموتور كاوش

منظور. صورت فراپيوندي يا متني در بخش فهرست مĤخذ آنها درج شده باشند

و  از استنادهاي وبي فراپيوندي اين است كه آنها به صورت پويا ايجاد شده باشند
آن. وجود داشته باشد» ماوس« آنها از طريق دكمة امكان انتخاب كه حال

و امكان انتخاب آنها براي مشاهده استنادهاي وبي متني به صورت متن ايستا بوده
از. وجود ندارد»ماوس«منبع استناد كننده از طريق دكمة  اينكه كدام نوع

 تحت استنادهاي وبي بيشتر از ديگري ارتباطات علمي رسمي در محيط وب را
تأثير خود قرار داده است، از طريق نسبت حضور آنها در منابع استنادي قابل
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و يك استناد. شناسايي است در زير به ترتيب نمونة يك استناد وبي فراپيوندي
:وبي متني برگرفته از بخش فهرست مĤخذ اسناد وبي نشان داده شده است

 يافته هاي پژوهش.5

اها ويژگي.5-1  ستنادي در حوزة علومي منابع

 كه دهدمي، نتايج تحقيق نشان شودمي مشاهده1همان طوري كه در جدول
 درصد از استنادهاي وبي كه مقاالت مجالت مورد مطالعه در چهار رشته از 55

، در قالب اند دادهعلوم را در بخش فهرست مĤخذ خود مورد استناد قرار

 درصد از استنادها به صورت متني64و اند شدهاف در محيط وب منتشر.دي.پي
توان گفتميبنابراين. در بخش فهرست مĤخذ آنها درج شده است) غير فرامتني(

و شبكة استنادي در محيط وب در   مورد هاي رشتهكه ارتباطات علمي رسمي

در.اف قرار گرفته است.دي.مطالعه، تحت تاثير استنادهاي متني از اسناد پي
ب سيار زيادي از آثار علمي منتشر شده در وب نظير مقاالت حقيقت، حجم

هاي نامه هاي تحقيقاتي، پايان، گزارشها كنفرانسمجالت الكترونيكي، مقاالت 
و  پيدانشگاهي و احتماالً به همين دليل ساختارشوندمياف منتشر.دي.غيره در قالب ،

صو استنادهاي وبي در بخش فهرست مĤخذ اين رت غير فرامتني گونه آثار به
ي اين بخش از تحقيق اين است كه روشها يافتهترتيب، يكي از مهمترين به اين. است

جستجوي استنادهاي وبي به مقاالت مجالت در مقايسة با جستجوي پيوندهاي
ب) Link Search(وبي  كار گرفته شده است، روشهكه در بسياري از تحقيقات پيشين

:استناد وبي متني برگرفته از بخش فهرست ماخذ اسناد وبي نشان داده شده است
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و مجالت علمي در محيط وب است سنجش اثرگذاري بهتري براي زيرا. مقاالت
از طريق روش جستجوي پيوندهاي وبي در صورتي مي توان منابع استنادي را 

حال آنكه بخش قابل. بازيابي كرد كه به صورت فراپيوندي ظاهر شده باشند
اف.دي.اي از استنادهاي وبي در قالب غير فرامتني به ويژه در اسناد پي مالحظه
.شوند كه از طريق روش فوق غير قابل ردگيري هستنددرج مي

كهمي1همچنين، از طريق جدول از26توان دريافت  درصد از منابع استنادي

اگرچه بسياري. نشأت گرفته استacو edu اينترنتي دانشگاهي شامل هاي حوزه
و برخي هاي كاناد نظير دانشگاه(كنند فوق استفاده نميهاي حوزهها از از دانشگاه ا
در) هاي كشورهاي اروپايي از دانشگاه و اين خود محدوديت تحقيق حاضر

ميآيدمي شماربه اينترنتي هاي حوزهگونه شناسايي اين توان گفت كه حداقل، اما

حدود يك سوم منابع استنادي در محيط وب كه مقاالت مجالت را از طريق درج 
، مرتبط با اند داده خود هدف قرار شناختي آنها در فهرست مĤخذ اطالعات كتاب

اين يافته اهميت منابع علمي ذخيره شده روي سايت. دانشگاهي استهاي سايت

و تواندمي كه دهدميرا نشان ها در ارتباطات علمي رسمي دانشگاه  در طراحي
.توسعه ابزارهاي كاوش اطالعات علمي مورد توجه قرار گيرد

و بررسي اينكه چه مدت زمان طول در رابطه با سال انتشار منابع استنادي
كشيده است كه مقاالت مجالت مورد مطالعه در اين تحقيق به صورت رسمي 

28 كه دهدميتوسط ساير اسناد وبي مورد استناد قرار گيرند، نتايج تحقيق نشان 
اگرچه. اند شده منتشر 2002و 2001 هاي سالدرصد از منابع استنادي در خالل

كمتر) درصد17(شناسيو در زيست) درصد46( در فيزيك بيشتر اين ميزان

ي اين بخش از پژوهش، نتايج تحقيقات پيشين را مورد تاييدها يافته. بوده است
و فاصلة كه در رشتة فيزيك فرهنگ استنادي سريعدهدميقرار تري حاكم است

د به آنها نسبتو استناE-printزماني ميان ارسال مقاالت به آرشيوهاي مقاالت 
و هارنارد،(ها بسيار كمتر است به ساير رشته  ). 2002بِرادي، كار

 درصد از منابع استنادي در چهار80 كه تقريباً دهدمي نشان1همچنين جدول
و نتايج اين بخش. ها است درصد به ساير زبان20رشته از علوم به زبان انگليسي
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محدهدمياز تحقيق نشان مي كه از طريق اي توان به حجم قابل مالحظه يط وب
 غيرانگليسي دست يافت كه ممكن است در هاي زباناز منابع استنادي به ساير 

و بررسي رويه و تحليل استنادي سزاييهبهاي ارتباطات علمي از اهميت تجزيه
پوششدرآي.اس.آي برخوردار باشند، اما در گذشته به دليل محدوديت پايگاه استنادي

سنجي كمتر مورد نابع اطالعاتي غير انگليسي زبان، اين مسئله همواره در مطالعات علمم
و بررسي بوده است .توجه

بهمي1به عالوه از طريق مراجعه به جدول دراي رشته ميان هاي تفاوتتوان
و براي. تفاسير مختلفي مرتبط با آنها ارائه دادچهار رشته از علوم نيز پي برد

د به12ر رشتة شيمي تنها مثال،  غير از انگليسي هاي زبان درصد از منابع استنادي
و اين خود احتماالً وابستگي ارتباطات علمي رسمي به زبان انگليسي را در بودند

از. دهدمياين رشتة نشان  در نقطة مقابل، در رشتة كامپيوتر، تعداد نسبتاً بيشتري
انهاي زبانمنابع استنادي به  گليسي شناسايي شده است كه احتماالً نقش غير از

در. دهدمي ديگر را در نشر آثار علمي در اين حوزه نشان هاي زبان همچنين،

  edu درصد از استنادهاي وبي از دو حوزة اينترنتي دانشگاهي37رشتة شيمي 
در نشأت گرفته است كه اين خود نقش دانشگاهacو ها را در نشر آثار علمي

و  . دهدميدر محيط وب نشان رشته شيمي
نسبت به شيمي) درصد68(و كامپيوتر) درصد66( فيزيك هاي رشتههمچنين، در

درصد بيشتري از منابع استنادي در قالب) درصد40(شناسيو زيست) درصد50(
پياز آنجا كه امروزه قالب.اف در محيط وب منتشر شده است.دي.پي اف.دي. فايل

ترين نوع قالب انتشار آثار علمي در محيط وب شناختهيجاغلب به عنوان را

ميشود مي در، و فيزيك هاي رشتهتوان اين طور استنباط كرد كه محققان  كامپيوتر
پيها ويژگيبيشتر از .اف آگاهي دارند.دي.ي نشر آثار علمي خود در قالب
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ويژگي منابع

 استنادي وب
%جمع كامپيوتركفيزيزيست شناسي شيمي تقسيم بندي

.%) 28زبان انگليسي 5/85 )82 ( 4/80% )50 ( 82% )70 ( 8/77% )230 ( 7/80% )
 زبان

4ها زبانساير ( 5/12% )20 ( 6/19% )11 ( 18% )20 ( 2/22% )55 ( 3/19% )

edu. 9 ( 1/28% )12 ( 8/11% )6 ( 8/9% )17 ( 9/18% )44 ( 4/15% )

ac. 3 ( 4/9% )6 ( 9/5% )10 ( 4/16% )11 ( 2/12% )30 ( 5/10% )

org 7 ( 9/21% )42 ( 2/41% )9 ( 8/14% )19 ( 1/21% )77 ( 27% )

com 3 ( 4/9% )20 ( 6/19% )17 ( 9/27% )22 ( 4/24% )62 ( 8/21% )

حوزة اينترنتي

 منابع

) 10ساير حوزه ها 3/31% )22 ( 6/21% )19 ( 1/31% )21 ( 3/23% )72 ( 3/25% )

7نيفرامت ( 9/21% )57 ( 9/55% )20 ( 8/32% )19 ( 1/21% )103 ( 1/36% ) فراپيوندي بودن

25 متني استنادها ( 1/78% )45 ( 1/44% )41 ( 2/67% )71 ( 9/78% )182 ( 9/63% )

2001 6 ( 8/18% )3 ( 9/2% )16 ( 2/26% )8 ( 9/8% )33 ( 6/11% )

2002 5 ( 6/15% )14 ( 7/13% )12 ( 7/19% )16 ( 8/17% )47 ( 5/16% )

2003 8 ( 25% )25 ( 5/24% )9 ( 8/14% )19 ( 1/21% )61 ( 4/21% )

2004 8 ( 25% )33 ( 4/32% )8 ( 1/13% )20 ( 2/22% )69 ( 2/24% )

2005 1 ( 1/3% )18 ( 6/17% )7 ( 5/11% )10 ( 1/11% )36 ( 6/12% )

 تاريخ انتشار

4 نامشخص ( 5/12% )9 ( 8/8% )9 ( 8/14% )17 ( 9/18% )39 ( 7/13% )

PDF 16 ( 50% )41 ( 2/40% )40 ( 6/65% )61 ( 8/67% )158 ( 4/55% )

HTML 14 ( 8/43% )59 ( 8/57% )18 ( 5/29% )18 ( 20% )109 ( 2/38% )

DOC 1 ( 1/3% )2 ( 2% )2 ( 3/3% )7 ( 8/7% )12 ( 2/4% )
 قالب فايل

PS 1 ( 1/3% )0 ( 0% )1 ( 6/1% )4 ( 4/4% )6 ( 1/2% )

رها ويژگي.1 جدول  شته از علومي منابع استنادي وبي در چهار

ي منابع استنادي در حوزة علوم اجتماعيها ويژگي.5-2

ي منابع استنادي در چهار رشته از علوم اجتماعي نشانها ويژگي2در جدول
.داده شده است
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ويژگي منابع

 استنادي وب
%جمع اقتصاد علوم تربيتي جامعه شناسي روانشناسي تقسيم بندي

) 28زبان انگليسي 5/84% )57 ( 4/93% )63 ( 7/88% )82 ( 3/86% )230 ( 5/88% )
 زبان

5ها زبانساير ( 2/15% )4 ( 6/6% )8 ( 3/11% )13 ( 7/13% )30 ( 5/11% )

edu. 6 ( 2/18% )12 ( 7/19% )16 ( 5/22% )22 ( 2/23% )56 ( 5/21% )

ac. 5 ( 2/15% )7 ( 5/11% )7 ( 9/9% )12 ( 6/12% )31 ( 9/11% )

org 3 ( 1/9% )14 ( 23% )13 ( 3/18% )25 ( 3/26% )55 ( 2/21% )

com 5 ( 2/15% )7 ( 5/11% )6 ( 5/8% )8 ( 4/8% )26 ( 10% )

حوزة اينترنتي

 منابع

) 14ساير حوزه ها 4/42% )21 ( 4/34% )29 ( 4/40% )28 ( 5/29% )92 ( 4/35% )
4 فرامتني ( 1/12% )14 ( 23% )22 ( 31% )16 ( 8/16% )56 ( 5/21% ) فراپيوندي بودن

29 متني استنادها ( 9/87% )47 ( 77% )49 ( 69% )79 ( 2/83% )204 ( 5/78% )

2001 4 ( 1/12% )5 ( 2/8% )6 ( 5/8% )12 ( 6/12% )27 ( 4/10% )
2002 6 ( 2/18% )8 ( 1/13% )14 ( 7/19% )18 ( 9/18% )46 ( 7/17% )
2003 6 ( 2/18% )13 ( 3/21% )15 ( 1/21% )22 ( 2/23% )56 ( 5/21% )
2004 8 ( 2/24% )15 ( 6/25% )17 ( 9/23% )18 ( 9/18% )58 ( 3/22% )
2005 5 ( 2/15% )8 ( 1/13% )10 ( 1/14% )14 ( 7/14% )37 ( 2/14% )

 تاريخ انتشار

4 نامشخص ( 1/12% )12 ( 7/19% )9 ( 7/12% )11 ( 6/11% )36 ( 8/13% )

PDF 18 ( 5/54% )46 ( 4/75% )41 ( 7/57% )69 ( 6/72% )174 ( 9/66% )

HTML 12 ( 4/36% )9 ( 8/14% )24 ( 8/33% )18 ( 9/18% )63 ( 2/24% )

DOC 3 ( 1/9% )5 ( 2/8% )5 ( 7% )7 ( 4/7% )20 ( 7/7% )
 قالب فايل

PS 0 ( 0% )1 ( 6/1% )1 ( 4/1% )1 ( 1/1% )3 ( 2/1% )

ي منابع استنادي وبي به مقاالت مجالتها ويژگي.2 جدول
 چهار رشته از علوم اجتماعيدر

 درصد از منابع استنادي وبي در قالب فايل67 شودمي كه مشاهده همان طور
55(اند كه اين ميزان بيش از حوزة علوماف در محيط وب قرار گرفته.دي.پي

مي. است) درصد  هاي رشتهتوان اين طور استنباط كرد كه در به عبارت ديگر،
اف.يد.پيهاي فايلعلوم اجتماعي حتي بيشتر از علوم، نشر آثار علمي در قالب

غير( درصد از استنادهاي وبي به صورت متني78همچنين،. گيردميصورت
در بخش فهرست مĤخذ منابع اينترنتي درج شده است كه اين ميزان نيز) فرامتني

 كه دهدمي، نتايج تحقيق نشان بنابراين. است) درصد63(بيشتر از حوزة علوم 
پيطور به و استنادها.دي. كلي قالب فايل ازاف ي غالب نشرها ويژگيي وبي متني،
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و شبكة استنادي در محيط وب  همچنين2جدول. آيندميشماربهآثار علمي
به33 كه دهدمينشان  اينترنتي هاي حوزه درصد از منابع استنادي مربوط

26(باشند كه اين ميزان نيز بيش از حوزة علوم ميacو eduدانشگاهي شامل
مينبنابراي. است) درصد در،  علوم اجتماعي نسبت به علوم، هاي رشتهتوان گفت
ايفا عات علمي با قابليت دسترسي آزاد ها نقش بيشتري در اشاعة اطال دانشگاه
. اند نموده

28 كه دهدميبررسي سال نشر منابع استنادي در علوم اجتماعي نيز نشان
مي2002و 2001درصد از آنها مربوط به سال زان مشابه حوزة هستند كه اين

در واقع، تفاوتي ميان زمان انتشار مقاالت مجالت الكترونيكي مورد. علوم است
ن و استناد به آنها توسط ساير منابع اطالعاتي ديده . شودميمطالعه در اين تحقيق

در خصوص زبان منابع استنادي وبي در حوزة علوم اجتماعي نيز نتايج تحقيق
ا88 كه دهدمينشان   طوربهز آنها به زبان انگليسي هستند كه اين ميزان درصد
كه. اي بيشتر از حوزة علوم است منتظرهغير در در واقع، اين انتظار وجود داشت

 هاي حوزه علوم اجتماعي به دليل اينكه اغلب نتايج تحقيقات مرتبط با هاي رشته
،)شناسي جامعهويشناس روان هاي رشته در ويژهبه( است اي منطقه يا ملّي جغرافيايي

قابل براي مثال، ميزان. زباني بيشتري از نتايج تحقيق حاصل شودهاي تفاوت
نظير( علوم اجتماعي در مجالت بومي هاي رشتهي از نتايج تحقيقات در توجه

ندرهاف،(شودميمنتشر) مجالت غير انگليسي زبان ، اما نتايج)2006نگاه كنيد به
نپژوهش، شواهد علمي در ر. دهدمياين رابطه را نشان ا چه بسا، يكي از داليل اين امر

انگليسي زبان در انتشار متن كامل آثار علمي نظير بتوان مشاركت كمتر كشورهاي غير

ي، مقاالت الكترونيكي پيش چاپ يا پس چاپ،ها كنفرانسمقاالت مجالت، مقاالت 
و گزارش هاي دانشگاهي، طرح نامه پايان و تحقيقاهاي ها و از اين قبيل در محيط تي

به عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد كه نتايج تحقيقات. اينترنت جستجو كرد
انگليسي منتشر شوند، اما به دليل غيرهاي زباندر علوم اجتماعي بيشتر از علوم به 

و بين اين و در كه از طريق ابتكارات ملي المللي يا شخصي در محيط وب منتشر
. نيامده باشددستبهعلمي در ارتباط با اين موضوع اند، شواهدر نگرفتهدسترس قرا
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. اين موضوع را مورد بررسي قرار دهدتواندميبا اين حال، تحقيقات آتي

و نتيجه  گيري بحث

 آمده از بررسي دستبه، نتايج)1-1-3(تحقيق در پاسخ به سئوال اول

چها ويژگي ازي منابع استنادي در محيط وب در و چهار رشته هار رشته از علوم
ال) درصد61(اف.دي. پيهاي فايل كه دهدميعلوم اجتماعي نشان  اتي ام ، اِچ

به ترتيب) درصد2(اسكريپتو پست) درصد6(، مايكروسافت ورد) درصد31(
بيشترين نوع قالب انتشار منابع علمي در شبكة استنادي در محيط وب را تشكيل 

ميبنابراين. دهند مي و بازيابي، به نظر و توسعة ابزارهاي ذخيره رسد در طراحي
و به  استنادي خودكار يا خود محور در محيط وب، هاي نمايهويژه اطالعات علمي

و  از اهميت بسزايياف.دي.پي هاي فايل آثار علمي در قالب سازي نمايهشناسايي

و گونه ابزاره در صورتي كه اين. برخوردار است  خودكار سازي نمايها امكان شناسايي
و كارآيي الزم براي.دي.پيهاي فايل اف را نداشته باشند، احتماالً از جامعيت

.ردگيري استنادي برخوردار نخواهند بود
از) درصد30( كه حدود يك سوم دهدميهمچنين، نتايج تحقيق حاضر نشان

د ر اين تحقيق را هدف قرار منابع استنادي كه مقاالت مجالت مورد مطالعه
[ هستندacو edu اينترنتي دانشگاهي هاي حوزه، برگرفته از اند داده از. اين تحقيق

لحاظ روش گردآوري اطالعات براي دسترسي به منابع استنادي ذخيره شده بر 

هاي كانادا نظير دانشگاه(اند فوق استفاده نكردههاي حوزههايي كه از روي سايت دانشگاه
مي. با محدويت روبرو بوده است) هاي اروپايي رخي از دانشگاهبو   رود با اين حال انتظار

ها در سراسر جهان درصد بيشتري از منابع استنادي را بتوان از سايت دانشگاه
و   اينترنتي هاي حوزه دانشگاهي نقش مهمي نسبت به ساير هاي سايتبازيابي كرد

[اينددر شبكة استنادي در محيط وب ايفا نم بدين ترتيب، چه بسا از طريق ].
و بازيابي» روبات«هاي كامپيوتري تحت عنوان برنامهگيري هدف  در ابزاهاي جستجو

و به ها به سمت سايت دانشگاه استنادي خودكارهاي نمايهويژه اطالعات علمي
د ر بتوان به نتايج بهتري به منظور ايجاد شبكة استنادي ميان منابع اطالعاتي علمي
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].محيط وب دست يافت
توان گفت كه استنادهاي وبي به در پاسخ به يكي ديگر از سئواالت تحقيق مي

در) غير فرامتني(صورت متني  نقش مهمتري نسبت به استنادهاي فرامتني
و شبكة استنادي در محيط وب در   مورد مطالعه هاي رشتهارتباطات علمي رسمي

[دارند و بجبوربون،(در برخي از تحقيقات پيشين. نگاه كنيد به ثلوال، واگان
هاي ارتباطات از روش جستجوي پيوندهاي وبي به منظور بررسي رويه) 2005

نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه روش فوق. علمي استفاده شده است
هاي مختلف ارتباطات علمي برخوردار احتماالً از جامعيت الزم براي كشف جنبه

حج نيست، در هاي اينترنتي در بخش فهرست مĤخذم بسيار زيادي از نشانيواقع
منابع اطالعاتي ممكن است در قالب متن ايستا درج شده باشند كه بدين ترتيب 

و شودمي، پيشنهاد بنابراين]. در نتايج تحقيق پوشش داده نخواهند شد  در طراحي
 خودكار يا نيمه استناديهاي نمايه بازيابي اطالعات علمي نظير هاي نظامتوسعة

و محتوايي حاكم بر شبكةها ويژگيخودكار تحت وب به اين گونه ي ساختاري

. استنادي توجه شود
به درصد از اين15بررسي زبان منابع استنادي نشان داد كه حدود گونه منابع

اين خود قابليت. غير از انگليسي در محيط وب در دسترس هستندهاي زبان
 از منابع اطالعاتي علمي تري گستردهور دسترسي به طيف محيط وب را به منظ

ازكدهدميغيرانگليسي نشان طريق پايگاهه در گذشته امكان ردگيري آنها
، وجود دهدميآي كه اغلب مجالت انگليسي زبان را پوشش.اس.استنادي آي

مي. نداشت و گسترش نشر آثار علمي در محيط وب به نظر نظير(رسد رشد

 تواندميتوسط كشورهاي غيرانگليسي زبان) ازي سايت مجالت علمياند راه
ب بره نقش و گذشت زمان سزايي در شبكة استنادي در محيط وب ايفا نمايد

.روي نتايج تحقيق حاضر تاثيرگذار باشد
به[ از آنجا كه شرط الزم يك نمايه استنادي پويا در محيط وب، دسترسي

و استناد شو ميمنابع استنادكننده گردد مجالت علمي در صورتي ند است، پيشنهاد
 رايگان در محيط وب ندارند، حداقل طوربهكه امكان انتشار متن كامل مقاالت را 
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و فهرست مĤخذ مقاالت را در محيط وب منتشر سازند اطالعات كتاب . شناختي
گردد تا ابزارهاي كاوش تجاري در پيش گرفتن چنين سياستي، احتماالً باعث مي

و هاي نمايهو   استنادي خودكار تحت وب بتوانند به اطالعات كتابشناختي
و محتواي مقاالت را در پايگاه خود ذخيره استنادي آثار علمي دسترسي پيدا كرده

، اند شدهترتيب، بسياري از آثار علمي كه به زبان غيرانگليسي منتشر بدين]. سازند
و ادي تحت فرصت اين را خواهند داشت كه در شبكة استن وب حضور يافته

و بين در. المللي محاسبه گردند احتماالً در سنجش اثرگذاري تحقيقات در سطح ملّي
اطالعاتي علمي در توان با رويكرد مشابهي شبكه استنادي ميان منابع نهايت مي

و ماهيت نشر آثار علمي در كشور را مورد مطالعه قرار داد تا بدين ترتيب بتوان ويژگي ها
نتايج چنين تحقيقاتي. را مورد بررسي قرار داد» نظير دانشگاه تهران« هاي ايرانيب سايتو

و توسعه نمايه استنادي تحت وب فارسي در طوربهتواند مي  كاربردي به منظور طراحي
.كشور مورد استفاده قرار گيرد

 ها نوشت پي
1. Bawden, Holtham & Courtney 
2. Mowshowitz & Kawaguchi 
3. Garfield 
4. automatic/autonomous citation index 
5. Cameron 
6. CiteSeer                         و خود محور در رشته كامپيوتر است نام نمايه . ايي استنادي
7. Citebase 
8. Google Scholar 
9. ISI (Institute for Scientific information) 
10. Web of Science 
11. high citation impact 
12. ISI journal selection process 
13. Bollacker 
14. Hitchcock 
15. PDF (Portable Document Format) 
16. file format 
17. Internet domains 
18. hyperlinking 
19. citing sources 
20. hyperlinked/non-hyperlinked citations 
21. Goodrum 
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22. PostScript 
23. Wouters & de Vries 
24. neuroscience 

داي برخينترنتياة ذكر است، حوزانيشا.25 و اغلب كشورهارينظايدنيهانشگاه از ي كانادا
طريياروپا استندينيري روش فوق قابل ردگقي از  مذكورقي روش تحقتي خود محدودني كه
.است

26. rapid citation 
27. Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org) 
28. peer reviewed 
29. editorial reviewed 
30. proportional stratified sampling 
31. simple random sampling 

ا.32  Comunication Paperاي Short Communication مقاالت اغلب تحت عنواننياز
م . شودينام برده

33. rapid citation 
34. Immediacy Index 
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