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مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به مقاالت 

مجالت دسرتسی آزاد در حوزه علوم انسانی
نجال حریری  | افسانه تیموری خانی  

چڪیده

هدف: تعیین اینكه كدامیک از پایگاه های استنادی سنتی )وب  آوساینس 
و اسكوپوس( و استنادهای اخذشده از محیط وب )گوگل اسكاالر و 

گوگل( در ردیابی استنادهای حوزه علوم انسانی بهرت عمل می  كنند.
روش/ رویكرد پژوهش: روش علم  سنجی است. 211 مقاله پژوهشی 
از 21 مجله دسرتسی آزاد در حوزه علوم انسانی در سال 2008 منونه را 
تشکیل می  دهد. منونه  گیری به روش طبقه  ای نسبی انجام شده است.

یافته ها: استنادهای گوگل اسكاالر در حوزه مجالت دسرتسی آزاد علوم 
انسانی خیلی بیشرت از وب  آوساینس است. تقریباً نیمی از استنادهای 
وب  آوساینس در پایگاه گوگل اسكاالر وجود دارد و همچنین یك  چهارم 
منابع وب  آوساینس در گوگل موجود است. استنادهای گوگل اسكاالر 
نشان داد این پایگاه عالوه بر زبان انگلیسی سایر زبان ها را هم پوشش 

می  دهد.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای به دست آوردن تصویر جامع از تأثیر 
مقاالت علوم انسانی، از چندین ابزار به  صورت جمعی استفاده شود؛ و 

گوگل اسكاالر می تواند یكی از آنها باشد.
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  1. دانشيار گروه علم اطالعات و دانش  شناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و

 تحقيقات تهران

 nadjlahariri@hotmail.com 

 2. دانش آموخته دکرتی علم اطالعات و 

دانش  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

علوم و تحقيقات تهران ) نویسنده مسئول( 

teymourikhani@gmail.com

3. Tenopir, King  

4. Willinsky 

5. DOAJ

 مقایسه استنادهای سنتی و 
تحت وب به مقاالت 

مجالت دسرتسی آزاد در حوزه علوم انسانی

نجال حریری 1 | افسانه تیموری خانی 2

دریافت: 1390/2/20      پذیرش: 1390/10/28    

مقدمه
از سال 1990 به دنبال اختراع وب، متن کامل مقاله های منتشرشده در مجله های علمی به تدریج 
به صورت الکترونیکی و دسترسی آزاد در دسترس پژوهشگران قرار گرفت؛ به صورتی که وب 
به یکی از مجراهای اصلی ارتباط علمی میان پژوهشگران تبدیل شده است. درواقع اینترنت و 
وب، نظام سنتی ارتباط علمی و نحوه تولید و توزیع اطالعات را متحول کرده و الگوی دسترسی 
به منابع علمی و نتایج یافته های پژوهشی را از نظام مبتنی بر حق اشتراك، به سوی نظام دسترسی 
آزاد سوق داده  اند )نوروزی، ب 1۳۸۵(. درحقیقت در طول دو دهه اخیر انتشار مجالت علمی 
در زیر سلطه یک انقالب واقعی قرار گرفته که نتیجه ظهور وب جهان  گستر است. این انقالب از 
دو جنبه به هم مرتبط است: اولین و قابل رؤیت  تریِن آن، تغییر سریع مجالتی که تنها نسخه چاپی 
داشتند و اکنون همزمانِی انتشار الکترونیکی و چاپی آنهاست، )تنوپیر و کینگ ۳ ،۲000(؛ و دومین 
مرحله، دسترسی به مقاالت بدون هیچ محدودیتی برای اشتراك است که به دسترسی آزاد مربوط 
می   شود )ویلینسکی4، ۲00۵(، به طوری که در حال حاضر شاهد ۷۳1۲ مجله دسترسی آزاد تنها 
در سایت دواج هستیم )دواج۵ ، ۲011(. باتوجه به اینکه میزان استناد به مقاالت علمی به طور قابل 
توجهی به میزان رؤیت  پذیری و دسترس  پذیری آنها بستگی دارد، لذا مجالت دسترسی آزاد در 
حوزه ارتباطات علمی نقش بسیار مهمی ایفا می   کنند. به همین سبب این نوع مجالت به  عنوان 

جامعه مورد پژوهش این تحقیق انتخاب شدند.
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 از سوی دیگر با افزایش منابع علمی در محیط وب و اینترنت این مسئله مطرح می  شود 
که آیا می  توان از محیط وب به  عنوان ابزاری برای مطالعات استنادی استفاده کرد و آن را به  عنوان 
ابزاری مکمل و یا حتی جایگزین پایگاه  های استنادی سنتی مطرح کرد. برای پاسخ گویی به این 
سؤال نیاز است که الگوی استنادی سنتی و تحت وب، مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد و از این 
طریق می  توان به ماهیت داده  های استنادی قابل دسترس در محیط وب پی برد و به مقایسه آن 
با استنادهای سنتی پرداخت و درصورت مشابهت میان این دو نوع استناددهی )سنتی و تحت 
وب( می توان همان کارکردی که از استنادهای سنتی انتظار می رود و تاکنون از آن استفاده می   شده 

را از استنادهای تحت وب انتظار داشت. 
قبل از وارد شدن به حوزه پژوهش بهتر است اصطالحات استناد سنتی و تحت وب 

بیشتر توضیح داده شود. 
استنادهای سنتی )Traditional citation(: استنادهای به دست آمده از پایگاه هایی که فرایند 

نمایه  سازی و استخراج استنادها در آنها به  صورت غیرخودکار و غیراتوماتیک است و انتخاب، 
گزینش، و داوری منابع توسط نیروی انسانی انجام می  شود. این اصطالح در متون مختلف 
ازجمله کوشا )1۳۸6(، پرکل6  )۲00۵(،  سیلو۷  )۲010( مطرح شده است، که در این پژوهش 

پایگاه وب آو ساینس و اسکوپوس به عنوان نماینده این نوع استنادها انتخاب شده است.
استنادهای تحت وب )Web citaion(: استنادهای به دست آمده از محیط وب است. منظور 

استنادهایی است که در آنها یا فرایند نمایه سازی و استخراج استنادها به صورت خودکار انجام 
می شود؛ و یا با درج عنوان و نشانی اینترنتی مقاله می  توان میزان استنادها را در محیط وب 
استخراج کرد. این اصطالح در متون مختلف ازجمله کوشا )1۳۸6(، زهانگ۸   )۲006(، سیلو 
)۲010( تحت عنوان استناد تحت وب به  کاررفته است. در این پژوهش گوگل اسکاالر و 

گوگل نماینده این نوع استنادها انتخاب شده اند.
پیشینه ارزیابی تأثیر مدارك در ارتباطات علمی از طریق شمارش تعداد دفعات اشاره 
شدن به آنها به پیش از وب بازمی  گردد که به  صورت تحلیل استنادی انجام می  شد. برای 
مدت زمان مدیدی مطالعات کتاب سنجی تنها براساس ویژگی  های استناد و روابط استنادی 
در منابع رسمی صورت می  گرفت. این  مطالعات ویژگی  های شبکه  های استنادی رسمی را 
مورد هدف قرار می  داد. مؤسسه تامسون علمی9  )وب  آوساینس( سال  هاست که اطالعات 
استنادی مرتبط با مجالت علمی منتخب را گردآوری می کند و به  عنوان پراستفاده  ترین ابزار 
به منظور ارزیابی فعالیت  های تحقیقاتی محسوب می شود. از سوی دیگر مؤسسه نوظهور 
اسکوپوس )تأسیس ۲004( امروزه به  عنوان رقیب اصلی وب  آوساینس درآمده و در تالش 
است که در زمینه نمایه  های استنادی گوی سبقت را از رقیب خود برباید. این دو مؤسسه 

نجال حریری 
افسانه تیموری خانی

6. Perkel

7.  Siluo

8.  Zhang

9.  نام قديم آن مٶسسه اطالعات 

علمی است كه در ايران بيشرت به 

ISI  معروف است.
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استنادی به  عنوان بزرگترین مراکز استنادی سنتی درآمده  اند که در آنها مدارك به  صورت 
گزینشی انتخاب و فرایند نمایه  سازی آنها توسط نیروی انسانی انجام می شود. امروزه با 
ظهور وب و طیف گسترده  ای از منابع اطالعاتی در آن، بستر بالقوه  ای برای دسترسی 
به داده   های استنادی که در پایگاه  های مذکور نمایه نمی شوند پدیدار شد. تکامل عصر 
الکترونیک سبب توسعه پایگاه  های متعددی در وب جهان گستر شده است، که امکانات 
جست وجو در یک موضوع خاص و توانایی انجام تحلیل های استنادی را فراهم می کند 
)فلگز10  و دیگران، ۲00۸(. تغییر رفتار انتشاراتی محققان از چاپی به سوی محیط وب 
و افزایش فرهنگ انتشار دسترسی آزاد در میان محققان باعث ظهور و توسعه شبکه  های 
تحت وب شده است )کوشا، ۲00۸(. تحلیل  های استنادی و دیگر تکنیک  های کتاب سنجی 
به  طور موفقیت  آمیزی برای مطالعه این پدیده جدید در ارتباطات علمی محققان مورد 
استفاده قرار گرفته اند )کرانین11 ، ۲001(. ظهور پایگاه  های استنادی جدید تحت وب مثل 
گوگل اسکاالر، تسلط و نفوذ پایگاه  های سنتی استنادی مثل وب  آوساینس و اسکوپوس 
و همچنین درستی مطالعات کتاب سنجی و تحلیل استنادی که منحصراً براساس داده های 
استنادهای سنتی انجام می شود را مورد سؤال قرار می دهد. امروزه گوگل اسکاالر به یکی 
از ابزارهای قدرتمند تحلیل استنادی تبدیل شده است. گوگل اسکاالر مدعی است مدارکی 
که در وب آوساینس و اسکوپوس نمایه نمی شوند مثل: نسخه  های قبل از چاپ، مقاالت 
کنفرانس ها؛ مقاالت ناشران دانشگاهی، جوامع حرفه ای، و دیگر سازمان های پژوهشی را  

دربرمی گیرد )درباره گوگل اسکاالر1۲ ، ۲011(.
 درگذشته تحلیل استنادی تنها براساس داده های پایگاه وب  آوساینس مؤسسه تامسون 
علمی انجام می شد، که به طور گسترده  ای استفاده می شود و تأثیر پیشینه های سنتی را ارائه 
می دهد )بر- ایالن1۳ ،۲00۸(. این داده ها در تعیین مجموع استفاده و تأثیر تمامی بروندادهای 
علمی منتشرشده توانایی های محدودی دارد. بخش عمده  ای از این محدودیت به تکنولوژی 
وب و دسته  ای از آن به ابزارهای پیشرفته انتشاراتی و توزیع )مجالت دسترسی آزاد، ذخایر 
مؤسسات، گزارش های فنی، صفحات خانگی مؤلفان و...(  مربوط است. به  طور خالصه 
می  توان گفت عملکرد نمایه وب  آوساینس تمامی حوزه های داده های استنادی قابل دسترس 
در انتشارات علمِی جاری را پوشش نمی  دهد و میزان زیادی از داده های استنادی شامل 
وب  آوساینس نمی شود، درنتیجه برای تحلیل استنادهای سنتی قابل دسترس نیستند )هاتون14، 
۲009(. تحقیقات اخیر استنادهای تحت وب که به وب سنجی معروف هستند، گام هایی 
ماورای آنچه در تحلیل های استنادی سنتی قابل دسترس است را برای درك تأثیری کل نگر 

ارائه می  دهد.

مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به 
مقاالت مجالت دسترسی آزاد 

در حوزه علوم انسانی

10 . Falagas

 11. Cronin

12 . About Google Scholar

 13 . Bar-Ilan

14 . Hutton
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از طرف دیگر، برخی پژوهشگران فواید نمایه استنادی اتوماتیک تحت وب را مورد بحث 
قرار داده اند )منظور گوگل اسکاالر است( و معتقدند که این نوع نمایه  ها در جست  وجوهای 
استنادی رشته  های گسترده  تر و در پوشش انواع مدارك، کمتر سوگرفته عمل می   کنند )هیت 
کوك، ۲00۲، ص1۵؛ الورنس، گیلز و بوالکر، 1999، ص16(. از آنجایی که 90 درصد از 
مجالت اجازه خودآرشیوی را به مؤلفان می  دهند )هارند و دیگران،۲004( و گروه بسیاری از 
مؤلفان تمایل دارند که نسخه هایی از مقاله شان را در ذخایر مؤسسات و یا ذخایر موضوعی 
بسپارند )اسوان و بران، ۲00۵، ص19(، به نظر می آید این امر باعث افزایش مدارك تحت وب 
شده و منطقی است که از تکنیک های اخذشده استناد های تحت وب برای ردیابی مدارك 

مرتبط استفاده شود.
وب  آوساینس مدعی است که پایگاهش قسمت مهم و عمده ای از پیشینه ها را پوشش 
می  دهد، زیرا که مجالت عمده  ترین مجرای ارتباطات علمی محسوب می شوند. البته این در 
تحقیقات علوم انسانی و حتی در بعضی از زمینه های علوم اجتماعی جایی که منابعی غیر از 
مجالت بیشتر اهمیت دارد، مصداق ندارد و باعث چالش های بسیاری در پیشرفت های اخیر 

در سیستم ارتباطات علمی، خصوصاً در زمینه علوم انسانی شده است )زائو، ۲00۳(.
بعضی از مؤلفان اشاره کرده  اند که  وب  آوساینس برای گردآوری داده ها در زمینه علوم 
اجتماعی و انسانی نمی تواند به طور مؤثر عمل کند. از آن جمله می توان به مباحث مطرح شده 
از سوی کوشا و تلوال )2007c( اشاره کرد. آنها معتقدند اکثر منابع استنادی که بر تحقیقات 
علوم اجتماعی و انسانی تأثیرگذار هستند در وب آوساینس پوشش داده نمی شوند که شامل 
ارتباطات منتشرنشده مثل: ارائه ها در کنفرانس ها، مباحث کلیدی، فهرست ای میل ها و مباحث 

پنل هاست. 
هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی استنادهای سنتی )وب آوساینس و اسکوپوس( 
و استنادهای اخذشده از وب )گوگل اسکاالر و گوگل( در زمینه علوم انسانی است. باتوجه به 
اینکه گوگل جامع ترین و پراستفاده ترین موتور کاوش است و امکان  جست وجوی پیشرفته 
را فراهم می کند )نوروزی، الف1۳۸۵؛ گوگل پراستفاده ترین موتور جست وجو، 1۳۸9(، و 
کوشا)1۳۸6( نیز در پایان نامه دکتری خود ذکر کرده که با استفاده از روشی خاص می توان 
استنادها را از این موتور کاوش اخذ کرد، به همین دلیل این موتور کاوش به عنوان یکی از 

ابزارهای تحلیل استنادی و کتاب سنجی در این تحقیق انتخاب شد.
بیور و باك کالباسی1۵  )۲00۵(، استناد به مقاالت سال 19۸۵ و ۲000 مجله جیسیست16  
در وب آوساینس، اسکوپوس، و گوگل اسکاالر را با هم مقایسه کردند. استنادهای گوگل 
اسکاالر برای مقاالتی که در سال ۲000 منتشر شده بودند بسیار بیشتر از وب آوساینس 

نجال حریری 
افسانه تیموری خانی

15 . Bauer and Bakkalbasi

16.  JASIST
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و اسکوپوس بود، ولی بین استنادهای وب آوساینس و اسکوپوس در این سال تفاوت 
معنی داری وجود نداشت. بیلو1۷ )۲00۵( شش استاد دانشگاه را برحسب تصادف انتخاب 
کرد و استنادهایی که به انتشارات آنها در وب آوساینس و گوگل اسکاالر داده بودند را مقایسه 
کرد و بین این دو پایگاه همپوشانی اندکی یافت. کوشا و تلوال2007a(  1۸( همپوشانی بین 
وب آوساینس و گوگل اسکاالر را برای 16۵0 مقاله از 10۸ مجله دسترسی آزاد در چهار 
رشته علوم )علوم محض( و چهار رشته علوم اجتماعی که در سال ۲001 منتشر شده بودند را 
مورد بررسی قرار دادند و در تمام موارد ارتباطات معنی داری یافتند. آنها همچنین همپوشانی 
بین استنادهای وب آوساینس و استنادهای گوگل اسکاالر را در چهار رشته از علوم بررسی 
کردند و دریافتند که درصد همپوشانی نسبی برای وب آوساینس )همپوشانی وب آوساینس با 
گوگل اسکاالر تقسیم بر مجموع استنادهای وب آوساینس( ۵۷ درصد بود. همچنین دریافتند 
که در طول چهار ماه درصد استنادهای وب آوساینس 1۲ درصد و گوگل اسکاالر ۲۲ درصد 
افزایش یافته است. کوشا و تلوال )2007b( در مطالعه دیگری نوع انتشارات منابع استنادی 
در گوگل اسکاالر که در نمایه وب آوساینس نمایه نشده بودند را در چهار رشته از علوم 
مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که کنفرانس ها و مقاالت کارگاه های آموزشی )4۳/۲ 
درصد( منبع غالب در حوزه علوم کامپیوتر بوده اند. نتایج نشان می دهد که نوع استنادهای 
منحصربه فرد از مدارك تحت وب اهمیت گوناگون در علوم محض دارد. پژوهش مشابهی 
توسط  کولکارنی19  و دیگران )۲009( نشان داد که وب آوساینس، اسکوپوس و گوگل 
اسکاالر استنادهای کّمی و کیفی متفاوتی برای مقاالتی که در سه مجله پزشکی عمومی مورد 
بررسی قرار گرفته است، ارائه می دهند. کالرکا و گیال۲0 )۲009( نتایج یک مطالعه تطبیقی 
بین وب آوساینس، اسکوپوس و گوگل اسکاالر را برای 1۵ مجله اقتصادی و تجاری ارائه 
دادند. استنادها از سه منبع مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود کدام منبع بهتر است؛ 
یا اینکه یک پایگاه استنادی جدید مثل اسکوپوس و یک پایگاه رایگان مثل گوگل اسکاالر 
می تواند جایگزین وب آوساینس شوند. مؤلفان نتیجه گرفتند که محققان می توانند از ابزارهای 
جایگزینی به صورت جمعی استفاده کنند تا تصویری کامل تر از تأثیرات پژوهشی یک مقاله را 
به نمایش بگذارند. لیا۲1 و دیگران )۲010( پتانسیل  چهار پایگاه تحلیل استنادی وب آوساینس، 
اسکوپوس، ساینس فایندر۲۲  و گوگل اسکاالر را با هم مقایسه کردند. آنها اظهار داشتند که 
هر کدام از این پایگاه ها نقاط ضعف و قدرت خودش را دارد. برای مثال، گوگل اسکاالر 
قابلیت برقراری ارتباط با اطالعات استنادی در مراجع منحصربه فرد را دارد؛ و وب آوساینس 
و اسکوپوس گزارش های استنادی جامعی تهیه می کنند. آنها نتیجه گرفتند که تمامی پایگاه ها 
بعضی از ارجاعات را که در بقیه پایگاه ها موجود است ندارند. در تحقیق دیگری سمب، 

مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به 
مقاالت مجالت دسترسی آزاد 

در حوزه علوم انسانی
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اتروبیچی و پتراك۲۳  )۲010( مشاهده کردند که گوگل اسکاالر با وب آوساینس و اسکوپوس 
4۲ درصد استناد مشترك دارد و یک منبع کتاب شناختی و بانفوذ محسوب می شود. آنها نتیجه 
گرفتند که گوگل اسکاالر به عنوان یک ابزار کتاب سنجی می تواند جایگزینی برای ارزیابی 

استنادهای مورد استفاده قرار گیرد.
بین وب آوساینس، گوگل اسکاالر و  استنادی  این مطالعات، تحلیل  تمامی  گرچه 
اسکوپوس را مورد مقایسه قرار داده اند، ولی هیچ تحقیقی هر چهار منبع مورد بررسی در 
تحقیق حاضر )یعنی وب آوساینس، اسکوپوس، گوگل اسکاالر و گوگل( را بررسی نکرده و 
از سوی دیگر هیچ تحقیقی به طور خاص حوزه علوم انسانی را مورد مطالعه قرار نداده است 
)که در این تحقیق بر روی آن تأکید شده است(. دالیل زیادی وجود دارد که چرا تحلیل های 
استنادی در حوزه علوم انسانی محبوب نیستند و تعداد مطالعات استنادی در حوزه علوم 
انسانی نسبت به علوم )علوم محض( و علوم اجتماعی مورد غفلت و مسامحه قرار گرفته 
است. دو دلیل عمده برای این پدیده وجود دارد: نخست اینکه انتشارات و رفتار استنادی 
در علوم انسانی بسیار متفاوت از علوم و علوم اجتماعی است. درحالی که در علوم و علوم 
اجتماعی مجالت پژوهشی به عنوان مجرای اصلی در ارتباطات علمی در نظر گرفته می شود، 
در علوم انسانی این نقش به وسیله تک نگاشت ها حفظ می شود. دلیل دوم اینکه، نمایه های 
استنادی جهانی برای علوم انسانی وجود ندارد )ون امپ۲4  و دیگران، ۲006(. گرچه از سال 
19۷۵ مؤسسه تامسوِن علمی نمایه استنادی علوم انسانی و هنر را ارائه کرده است و در حال 
حاضر ۲۳00 مجله علوم انسانی و هنر را شامل می شود، ولی هنوز  گزارش استنادی مجالت  

برای این حوزه از دانش تهیه نشده است )تامسون۲۵، ۲011(.
در این مقاله مؤلفان استنادهای برگرفته از دو پایگاه استناد سنتی وب آوساینس و 
اسکوپوس، و دو موتور کاوش گوگل اسکاالر و گوگل را مورد مقایسه قرار می دهند؛ به این 
منظور که کدام پایگاه یا موتور کاوش، استنادهای بیشتری از مقاالت ۲1 مجله دسترسی آزاد 
علوم انسانی )زبان شناسی و فلسفه(را دریافت کرده است. هدف اصلی این مطالعه کشف 
جنبه های کّمی و کیفی استنادهای تحت وب نسبت به  سنتی در مورد مجالت دسترسی آزاد 

فلسفه و زبان شناسی است، که برای دستیابی به آن، سؤاالت زیر مطرح می شود:
1. تعداد، میانگین و میانه استنادهای سنتی و تحت وب مجالت دسترسی آزاد فلسفه و 

زبان شناسی چه میزان است؟
۲.  همپوشانی استنادهای گوگل اسکاالر، وب آوساینس و گوگل در رشته های فلسفه و 

زبان شناسی چه میزان است؟
۳. استنادهای اخذشده از گوگل اسکاالر چه زبان هایی را پوشش می دهد؟

نجال حریری 
افسانه تیموری خانی
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جامعه مورد مطالعه ۲11  مقاله پژوهشی از ۲1 مجله دسترسی آزاد در حوزه علوم 
انسانی در سال ۲00۸ )درنظرگرفتن سه سال برای اینکه مقاالت زمان کافی  برای استناد 
شدن داشته باشند( است. در مرداد ماه سال 1۳90 کلیه استنادها از هر دو پایگاه و دو موتور 

جست وجو بررسی و ذخیره شد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع مطالعات وب سنجی است که از روش علم سنجی و فن تحلیل استنادی 
آزاد  مطالعه، مجالت دسترسی  این  در  است.  استفاده شده  داده ها  آوردن  به دست  برای 
داوری شده سال ۲00۸ حوزه علوم انسانی )زبان شناسی و فلسفه( از سایت دواج انتخاب 
شدند. تنها مقاالت پژوهشِیِ مجالت انتخاب، و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری 
طبقه ای نسبی استفاده شد و درنتیجه ۲11 مقاله پژوهشی از ۲1 مجله دسترسی آزاد را 

برگزیدیم.
برای به دست آوردن استنادهای وب آوساینس برای مجالتی که در این پایگاه نمایه 
شده اند، عنوان مقاالت در فیلد عنوان جست وجو شد. البته برای جلوگیری از هرگونه 
ریزش کاذب، اطالعات کتاب شناختی مقاله بازیابی شده )نظیر نام مؤلف، نام مجله، سال 
نشر( با اطالعات کتاب شناختِی مقاله نمونه اصلی مقایسه شد. پس از اطمینان از صحت 
مقاله بازیابی شده، از طریق انتخاب گزینه Times cited در ذیل هر رکورد بازیابی شده منابع 
استناد کننده ثبت و ذخیره شد. اما برای مجالتی که در وب آوساینس نمایه نشده اند، عنوان 
مجله و اختصار آن همراه با محدود کردن سال نشر به سال ۲00۸ جست وجو شد. این بار 
هم برای جلوگیری از ریزش کاذب، اطالعات کتاب شناختی مقاالت بازیابی شده با اطالعات 
 Times کتاب شناختی نمونه اصلی مطابقت داده شده و برای به دست آوردن استنادها از گزینه
cited استفاده شد. روش دوم به خاطر اختصارات متفاوتی که برای عناوین مجالت به کارگرفته 
شده بود، با محدودیت هایی همراه شد که البته با استفاده از قابلیت کوتاه سازی  سعی شد تا 

درحدامکان اختصارات مرتبط با یک عنوان مجله مشخص و بازیابی شود.
برای به دست آوردن استنادهای گــوگل اســکاالر عـنوان مقــاله پژوهشی به صورت 
جست وجوی عبارتی در صفحه اصلی پایگاه استنادی گوگل اسکاالر جست وجو شد. پس 
از انجام جست وجو، اطالعات کتاب شناختی مقاالت بازیابی شده با اطالعات نمونه اصلی 
مقایسه شد تا از صحت و درستی نتیجه بازیابی شده اطمینان حاصل شود؛ سپس با استفاده 
از گزینه Cited by در ذیل هر رکورد، منابع استنادی به آن مقاله برای مطالعات بعدی ثبت و 

ذخیره شد.

مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به 
مقاالت مجالت دسترسی آزاد 

در حوزه علوم انسانی
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برای گردآوری داده ها در پایگاه اسکوپوس عنوان مجالت در این پایگاه جست وجو شد. 
هیچ یک از مجله های مورد بررسی در این پایگاه نمایه نشده بودند، اما برای اینکه احتمال می رفت  
مقاالت مجالت مورد بررسی در دیگر مجالت نمایه شده در این پایگاه مورد استناد قرار گرفته 
باشند، این بار عنوان مجله و اختصار آن با استفاده از قابلیت کوتاه سازی۲6 با محدود کردن سال 

نشر به ۲00۸ مورد جست وجو قرار گرفت، که این بارهم هیچ مقاله ای بازیابی نشد.
روش به کار رفته برای گردآوری داده ها در موتور کاوش گوگل از روشی که کوشا 
در پایان نامه دکتری خود استفاده کرده اخذ شده است )کوشا، 1۳۸6(. در این روش )که 
تحت عنوان »Web/URL citation extraction« نامگذاری شده( درحقیقت ترکیبی از دو روش 
جست وجوی استنادهای تحت وب از طریق مقاالت )Web citation( یا نشانی الکترونیکی 
)URLcitation( آنهاست. روش نخست توسط وان و شاو )۲00۳( و روش دوم توسط کوشا 

و تلوال )۲006( برای بازیابی استنادهای تحت وب به مقاالت مجالت به کاررفته است. 
در این تحقیق از عملگر OR برای ترکیب عنوان مقاالت با نشانی اینترنتی مقاالت مجالت 
الکترونیکی استفاده شده است. برای روشن شدن روش مورد استفاده برای گردآوری داده ها 

در موتور کاوش گوگل، در ذیل مثالی ذکر شده است:
A novel method for preparation of hollow and solid carbon spheres» OR www.ias.»

ac.in/matersci/bmsoct2008/771.pdf  -site www.ias.ac.in

                       عنوان مقاله
                                   آدرس مجله                          آدرس مقاله

این جست وجو منجر به بازیابی منابع استنادی ای می شود که هم به صورت فرامتن و هم 
به صورت ایستا در صفحات وب درج شده است. از قابلیت جست وجوی site- برای نادیده 

گرفتن استنادهای تحت وب از فضای سایت خود مجله استفاده شده است. 

یافته ها
جدول 1، میزان استناد به مقاالت پژوهشی زبان شناسی و فلسفه  را در سال ۲00۸ براساس 
پایگاه های وب آوساینس، گوگل اسکاالر، و اسکوپوس و همچنین موتور کاوش گوگل نشان 
می دهد. یافته های این جدول نشان می دهد که میانگین استناد در موتور کاوش گوگل از هر 
سه پایگاه دیگر مورد بررسی به طرز قابل توجهی خصوصاً در رشته زبان شناسی بیشتر است. 
این جدول نشان می دهد که میانگین استناد در وب آوساینس در مقاالت زبان شناسی بسیار 
بیشتر از فلسفه است. همچنین میانگین استنادهای وب آوساینس در هر دو رشته مورد بررسی 

نجال حریری 
افسانه تیموری خانی

26.  Truncation
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کمتر از  گوگل اسکاالر است و نشان می دهد که گوگل اسکاالر مقاالت مجالت حوزه علوم 
انسانی را پوشش بهتری می دهد. پایگاه اسکوپوس هیچ کدام از دو رشته و مجالت  مورد 
بررسی تحقیق حاضر را پوشش نمی دهد و اینطور به نظر می رسد که این پایگاه برای مطالعات 

استنادی حوزه علوم انسانی کارآیی  الزم را ندارد.

ازآنجاکه هیچ استنادی از پایگاه اسکوپوس برای مقاالت مورد مطالعه کسب نشد، لذا امکان 
اینکه همپوشانی این پایگاه استنادی را با سایر پایگاه ها بتوان مقایسه و بررسی کرد وجود نداشت.
جدول ۲، همپوشانی میان پایگاه های گوگل اسکاالر و گوگل را در رشته های زبان شناسی 
و فلسفه نشان می دهد. همپوشانی نسبی در گوگل اسکاالر در رشته زبان شناسی تقریباً دو برابر 
رشته فلسفه است. گرچه هم گوگل اسکاالر و هم گوگل استنادهای تحت وب را به تصویر 
می کشند، ولی مالحظه می شود که استنادهای منحصربه فرد در هر دو موتور کاوش و در هر دو 
رشته بررسی شده باالی 90 درصد است. این موضوع بیانگر این است که استنادهای منحصربه فرد 

این دو موتور کاوش بسیار زیاد است و همپوشانی اندکی بین این دو موتور وجود دارد.

منابع استنادی

زبان شناسیفلسفه

 تعداد

مقاله

 تعداد

استناد
میانهمیانگین

 تعداد

مقاله

 تعداد

استناد
میانهمیانگین

-80261/73113110/007وب آوساینس

802143/2922131591/2290گوگل اسكاالر

--1310--800اسكوپوس

80101113/34281317576/4155گوگل

 استنادهای

منحرصبه فرد
همپوشانی نسبی

همپوشانی

تعداد استناد
 تعداد

مقاله
رشته ها

گوگل
 گوگل

اسكاالر
گوگل

 گوگل

اسكاالر
گوگل گوگل اسكاالر

% 98/52 % 92/99 % 1/48 % 7/01 15 1011 214 80 زبان شناسی

% 99/47 % 96/95 % 0/53 % 3/05 4 757 131 131 فلسفه

 میزان استناد به مقاالت پژوهشی  زبان شناسی و 

فلسفه سال 2008 در وب آوساینس ، گوگل اسكاالر، 

اسكوپوس، و گوگل

جدول  1

همپوشانی استنادهای گوگل و گوگل اسكاالر در 

رشته های زبان شناسی و فلسفه

جدول  2
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جدول ۳، میزان همپوشانی میان استنادهای وب آوساینس و گوگل اسکاالر را نمایش 
می دهد. ازآنجاکه در رشته فلسفه تعداد استناد در پایگاه وب آوساینس به قدری نبود که بتوان 
آن را مورد تجزیه تحلیل قرار داد، لذا در این جدول تنها همپوشانی در رشته زبان شناسی 
نمایش داده شده است. همانطور که در جدول مشهود است تعداد استنادهای مشترك بین 
وب آوساینس و گوگل اسکاالر 14 مورد است. همپوشانی استنادها در پایگاه وب آوساینس 
۵۳/۸۵ درصد و در گوگل اسکار 6/۵4 درصد است. آنچه در این جدول حائز اهمیت است 
میزان استنادهای منحصربه فرد گوگل اسکاالر است. 9۳/46 درصد از استنادهای پایگاه گوگل 
اسکاالر منحصربه فرد هستند، درصورتی که میزان استنادهای منحصربه فرد وب آوساینس 
4۷/1۵ درصد است. این امر بیانگر این است که تقریباً نیمی از استنادهای وب آوساینس 

درپایگاه گوگل اسکاالر وجود دارد. 

چنانکه قباًل ذکر شد از آنجا که تعداد استنادها در رشته فلسفه در پایگاه وب آوساینس 
به میزانی نبود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لذا در جدول 4 هم تنها همپوشانی 
بین استنادهای وب آوساینس و گوگل در رشته زبان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. ۲۳/0۸ درصد از استنادهای وب آوساینس توسط موتور کاوش قابل بازیابی بوده اند، 
یعنی تقریباً حدود یک چهارم از استنادهای این پایگاه معروف در گوگل هم موجود است. 
استنادهای منحصربه فرد گوگل 99/4۲ درصد است، که این رقِم بسیار باال نشان دهنده پوشش 

وسیع این موتور کاوش است.

یکی از ایرادهایی که به نمایه استنادی وب آوساینس همواره وارد می شود این است  که 
این پایگاه تنها زبان انگلیسی را پوشش می دهد و از طرف دیگر، گوگل اسکاالر نیز مدعی 

استنادهای منحرصبه فرد همپوشانی نسبی  همپوشانی

استناد

تعداد استناد  تعداد

مقاله
گوگل اسكاالر وب آوساینس گوگل اسكاالر وب آوساینس گوگل اسكاالر وب آوساینس

% 93/46 % 47/15 % 6/54 % 53/85 14 214 26 80

استنادهای منحرصبه فرد همپوشانی نسبی

همپوشانی

تعداد استناد

تعداد مقاله

وب آ وساینس گوگل وب آوساینس گوگل وب آوساینس گوگل

% 76/92
99/42 

%
%23/08 % 0/59 6 26 1011 80

همپوشانی استنادهای گوگل اسكاالر  و 

وب آوساینس در رشته زبان شناسی

جدول  3

همپوشانی استنادهای وب آوساینس و گوگل در 

رشته زبان شناسی 

جدول  4
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است که زبان های مختلفی را پوشش می دهد، لذا دراین پژوهش زبان استنادهای برگرفته 
از وب آوساینس و گوگل اسکاالر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تمامی 
استنادهای وب آوساینس در جامعه مورد مطالعه به زبان انگلیسی بودند، اما گوگل اسکاالر 
زبان های متنوعی را پوشش می دهد. نمودار 1، بررسی زبانی استنادهای گوگل اسکاالر را 
نمایش می دهد. در این تحقیق زبان های مورد بررسی به سه دسته عمده زبان انگلیسی، زبان 
چینی، و دیگر زبان های اروپایی تقسیم بندی شده است. همانطور که در نمودار مشخص است 

بخش اعظمی از استنادهای گوگل اسکاالر به زبان انگلیسی هستند.

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق بیانگر این است که میانگین و میانه استنادهای گوگل نسبت به سه پایگاه مورد 
بررسی به طور قابل توجهی بیشتر است. این امر بیانگر  پوشش جامع این موتور کاوش است، 
و این گفته نوروزی را که موتور کاوش گوگل جامع ترین موتور کاوش است را به نوعی تأیید 
می کند )نوروزی، الف 1۳۸۵(. بعد از آن گوگل اسکاالر و وب آوساینس دارای بیشترین 
استنادها هستند. گرچه در رشته فلسفه میزان استنادها در وب آوساینس به اندازه ای نبود که 
بشود نتایج را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد، ولی در رشته زبان شناسی مالحظه می شود که 
تعداد استنادهای گوگل اسکاالر تقریباً ۸ برابر تعداد استنادهای وب آوساینس است، که بیانگر 
پوشش جامع تر و گسترده تر این پایگاه نسبت به پایگاه وب آوساینس است و گفته های هیت 

زبان استنادهای گوگل اسكاالر

منودار  1
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کوك، الورنس، گیلز، و بوالکر درباره این پایگاه )هیت کوك، ۲00۲؛ الورنس، گیلز و بوالکر، 
1999( و همچنین ادعای خود گوگل اسکاالر )درباره گوگل اسکاالر، ۲011( را تأیید می کند. 
ازآنجاکه منابع موجود در وب آوساینس همه به نوعی مورد قضاوت و داوری قرار می گیرند 
و قرار گرفتن مجله ای در این نمایه، نوعی اعتبار علمی برای آن مجله محسوب می شود. لذا 
با بررسی همپوشانی این پایگاه با موتور کاوش گوگل و گوگل اسکاالر می توان اعتبار منابع 
موجود در آنها را نیز مورد ارزیابی قرارداد. گرچه تعداد استنادهای گوگل اسکاالر به طور قابل 
توجهی بیشتر از سایر پایگاه های مورد بررسی است، اما همپوشانی آن با پایگاه وب آوساینس 
نسبت به همپوشانی گوگل اسکاالر با این پایگاه بسیار کمتر است. گوگل اسکاالر تقریبًا 
نیمی از منابعی که در وب آوساینس نمایه می شوند را پوشش می دهد، درصورتی که این 
موضوع در گوگل تقریباً برابر یک چهارم است. این امر بیانگر وجود منابع با کیفیت در 
گوگل اسکاالر است و با اینکه سیستم استناددهی آن به صورت خودکار و اتوماتیک و بدون 
گزینش انجام می شود، ولی به نوعی کیفیت منابع استنادشده در آن نسبت به گوگل از اعتبار 
باالتری برخوردار است. بررسی همپوشانی گوگل اسکاالر و گوگل نشان می دهد که در هر 
دو رشته مورد بررسی میزان همپوشانی پایین است )گرچه در رشته زبان شناسی این میزان 
تقریباً دو برابر رشته فلسفه است( و استنادهای منحصربه فرد در هر دو بیش از 90 درصد 
است، اما بررسی زبانی استنادهای گوگل اسکاالر نشان می دهد که این پایگاه نسبت به پایگاه 

وب آوساینس در مورد پوشش زبان های غیر انگلیسی کارآمدتر است.
 به طور خالصه می توان نتیجه گرفت در رشته های علوم انسانی )که مجالت مهم ترین 
مجرای ارتباط علمی محسوب نمی شوند( پایگاه وب آوساینس نمی تواند کارآیی الزم را داشته 
باشد، زیرا این پایگاه تنها مجالت را پوشش می دهد. البته اخیراً با ایجاد پایگاه های جدیدی 
در مؤسسه تامسوِن علمی سعی شده است که این نقیصه خود را جبران کند. ازطرفی میزان 
استنادهای گوگل اسکاالر به مقاالت مجالت علوم انسانی در حدی است که بتوان از آن به عنوان 
یک پایگاه استنادی و یک ابزار کتاب سنجی برای ردیابی استنادها در این حوزه استفاده کرد و 
این یافته ها نتایج سمب، اتروبیچی و پتراك )۲010( را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین بررسی 
زبانی استنادها در گوگل اسکاالر نشان داد که این پایگاه می تواند برای کشورهایی که زبان 
غیرانگلیسی دارند در ردیابی استنادها مفیدتر باشد. درخاتمه مؤلفان پیشنهاد می کنند که محققان 
برای اینکه تصویری جامع از تأثیر مقاالت علوم انسانی داشته باشند بهتر است که از چندین ابزار 

به صورت جمعی استفاده کنند و گوگل اسکاالر می تواند یکی از این ابزارها باشد.
کاربرد نتایج این تحقیق می تواند در انتخاب و اشتراك پایگاه برای رشته های علوم 
انسانی مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به عدم پوشش رشته های فلسفه و زبان شناسی در 
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پایگاه اسکوپوس، به نظر می رسد که اشتراك آن برای دانشکده هایی که این رشته ها را پوشش 
می دهند غیرضروری است. همچنین باتوجه به پوشش پایین پایگاه وب آوساینس در دو رشته 
مورد بررسی، به نظر اشتراك این پایگاه برای دانشکده هایی که این رشته ها را پوشش می دهند 
باید بااحتیاط و دقت بیشتری انجام شود. همچنین باتوجه به همپوشانی نیمی از منابع موجود 
در وب آوساینس، در پایگاه گوگل اسکاالر محقیقن می توانند درصورت عدم دسترسی به 
وب آوساینس از داده های استنادی و منابع موجود در این پایگاه استنادی تحت وب با اطمینان 
بیشتری استفاده کنند. موتور کاوش گوگل هم با توجه به همپوشانی پایین با وب آوساینس و 
حتی با  پایگاه استنادی تحت وب گوگل اسکاالر، به نظر می رسد که نمی تواند برای داده های 

استنادی و ردگیری استنادها مناسب باشد.
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