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  چكيده
ربرد هم پيوندي به عنوان شاخصي نوين در ارزيابي مشابهت هاي كابه بررسي پژوهش حاضر : هدف

داليل هم پيوندي وب سايت هاي مراكز تحقيقاتي علوم زيست  و موضوعي ميان سايت هاي علمي، 
  .شناسي پرداخته است

وب سايت مراكز تحقيقاتي داخلي علوم زيست شناسي  24جامعه مورد مطالعه پژوهش را تعداد : روش
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وب سايت هايكه از طريق 

تشكيل مي دهد و به منظور كشف رابطه هم پيوندي از تحليل پيوندها كه بخشي  قابل رديابي بوده اند،
  .از روش وب سنجي است، استفاده گرديده است

 - سايت ها به صورت دوزبانه فارسي وب درصد 68يافته هاي پژوهش نشان مي دهد حدود : يافته ها
- چندزبانه فارسي) يك وب سايت( درصد 4صرفاً فارسي و  درصد  8انگليسي،  درصد 20 انگليسي،

بررسي رتبه بندي وب سايت ها از نظر ميزان هم پيوندي . فرانسه و انگليسي ظاهر شده اند -عربي
تكنولوژي، انستيتو پاستور ايران و نشان مي دهد كه وب سايت هاي مركز ملي مهندسي ژنتيك و بيو

از پايين ترين رتبه ها نيز مي توان به مراكزي  .پژوهشكده رويان در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند
چون بيولوژي سلولي و مولكولي بهشتي، تحقيقات سرطان شناسي شيراز، تحقيقات بيوتكنولوژي مشهد 

 درصد 75/2موارد پيوندهاي راهبري،  درصد  97در  داليل ايجاد هم پيوندي. و بوعلي، اشاره نمود
  .نامشخص گزارش شده است درصد 25/0موارد اثرگذاري غيررسمي و 
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  مقدمه

هاي دانش، اهميت رساني در تمامي حوزهها در امر اطالعسايتامروزه وب   
هاي دولتي يا خصوصي، طوري كه هر كدام از سازمانبه؛ اندفراواني پيدا كرده

. سايت مخصوص به خود را در محيط اينترنت طراحي و ارائه نموده استوب
ها، به شناسي نيز همانند ديگر مراكز و سازمانمراكز تحقيقاتي علوم زيست

اهميت استفاده از محيط وب در جهت رسيدن به اهداف و ارائه خدمات پي برده 
  .اندازي نموده استسايت مخصوص به خود را راهيك وب و هر

ها و معرفي صاحبان آنها به در محيط وب، قابل رويت بودن وب سايت   
ها از سايتوب. ها داردسايتكاربرانشان، اهميت بسيار و نشان از اعتبار وب

قل شوند كاربران در حداكنند، سبب ميطريق پيوندهايي كه با يكديگر برقرار مي
سايتي ديگر جابجا شوند و به انبوهي زمان ممكن از متني به متن ديگر يا به وب

ها از طريق پيوندهايي سايتارتباط وب. از اطالعات موردنياز دسترسي پيدا كنند
- سايتگردد تا وبشود و اين امر موجب ميكنند، تقويت ميكه با هم برقرار مي

ده، در محيط اينترنت  رويت بيشتري داشته هايي كه بيشتر به آنها پيوند داده ش
باشند و به منظور تأمين نيازهاي اطالعاتي كاربران و دسترسي آنها به اطالعات 

-بررسي و مطالعه وب. سودمند، به طور مؤثري با يكديگر ارتباط برقرار كنند
سايت راهي براي سنجش موفقيت آن در دسترسي به اهداف مورد نظر به شمار 

-توان به ارتقا كارايي و كاربردپذيري وبدر پرتو دستاوردهاي آن مي آيد كهمي
  .سايت دست يافت

هاي مراكز سايتپيوندي وبپژوهش حاضر در نظر دارد ميزان هم  
سنجي، روشن هاي وبشناسي را با استفاده از شاخصتحقيقاتي علوم زيست

بندي ابع مختلف، به طبقهبندي استخراج شده از مننمايد و با استفاده از طرح طبقه
  .ها مبادرت ورزدپيوندي اين وب سايتهاي هم انگيزه
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  كاربرد تحليل پيوندهاي وبي در سنجش ارتباطات علمي
هاي سنجي، تحليل كمي رويدادهاي وبي است كه برگرفته از شيوهوب   

يكي . پردازدسنجي بوده و به طور خاص به مسائل مرتبط با كتابسنجي مي اطالع
هاي جهان بر اساس بندي دانشگاهسنجي، طبقههاي قابل رويت وباز خروجي

تحليل پيوند، : سنجي عبارت است ازوب. سايت و تأثير پيوسته آنهاست وب
هاي صرفاً توصيفي تحليل استنادهاي وبي، ارزيابي موتورهاي كاوش و پژوهش

  ).2007ثلوال،( 2ي وب وب و اخيراً تحليل پديده
كاربرد . ي كمي فراپيوندهاي ميان صفحات وب استوند، مطالعهتحليل پي  

. اينگورسن به راه انداخته شد 1سنجي، با ضريب تأثير وبيپيوندها در كتاب
ضريب تأثير وبي در قياس با ضريب تأثير مجالت و توجه به اينكه فراپيوندها 

اد كاربردي هايي قابل قياس با استنتوانند براي متخصصان كتابسنجي با روشمي
ضريب تأثير وبي استاندارد، ميانگين پيوندها به ازاي هر . باشند، به وجود آمد

از صفحات خارجي را ) سايتبه عنوان مثال يك  وب(صفحه از فضاي وب 
ي تحليل پيوند اين بود كه تعداد پيوندهايي كه ي اوليهفرضيه. كندگيري مياندازه

تواند متناسب با توليد علم دهند، ميميسايت دانشگاهي را هدف قرار يك وب
هاي پژوهشي يا متخصصان ها، گروهها، گروهسازمان مربوطه در سطح دانشگاه

هاي دانشگاهي مرتبط سايتدر وب) توليد علم/ تعداد پيوند(ظاهراً اين دو . باشد
رسد كه به طور ميانگين هستند؛ زيرا پژوهشگراني با توليد بيشتر به نظر مي

كنند، اگرچه اين محتوا نتواند پيوندهاي بيشتري را اي وب بيشتري توليد ميمحتو
هاي با اين وجود، الگوي مورد بحث در همه پژوهش. به هر صفحه دريافت دارد

گسترده ، به دليل ارتباط غيرمستقيم ميان توليد علم و رويت پذيري وب، مبهم و 
نابع وبي با نماياني باال را به به عنوان مثال، برخي پژوهشگران، م. پيچيده است

كنند؛ در حالي كه ساير پژوهشگران عنوان خروجي اصلي پژوهش خود توليد مي
هاي وبي، در محيط با پژوهش ناپيوسته با كيفيت باال و نسبتاً برابر با پژوهش

نكته جالب توجه اينكه ). 2007ثلوال،(نمايند پيوسته توجه كمتري دريافت مي
گونه كه نتايج پژوهش حاضر نشان تعداد پيوند و توليد علم، همانالگوي ارتباطي 
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دهد در سطح مراكز پژوهشي داخلي مشاهده نمي گردد كه اين امر مي تواند مي
به عنوان . هاي مراكز پژوهشي با استانداردها باشدسايتناشي از عدم انطباق وب

مركز تحقيقات "له، شناسي مورد مطالعه در اين مقانمونه، در بين مراكز زيست
توليد علم . بيشترين توليد علم را دارد "بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران 

جهاني اين مركز، از مجموع ميزان توليد علم هر سه رتبه اول تا سوم بر مبناي 
) مركز ملي مهندسي ژنتيك ،انستيتو پاستور و پژوهشكده رويان(پيوندي تعداد هم

  .بيشتر است
ارتباطات غير مستقيم ميان اسناد گاهي به جاي پيوندهاي  سنجي،در كتاب  

ترين مورد، احتماالً معمولي. گيردمستقيم مورد ارزيابي قرار مي) استنادهاي(
-هم(زماني است كه دو مقاله در ليست منابع مرجع مقاله سومي ظاهر شوند 

پيوند گر همها با يكديدو سند وبي به عنوان مثال صفحات يا سايت). استنادي
پيوند مشترك (هستند، در صورتي كه سند سومي به هر دو آنها پيوند داده باشد 

هستند اگر هر دو آنها به سند سومي  3و داراي پيوند مشترك خارجي) 2دريافتي
 Eو  Bتوان گفت كه سايت مي1ه شكل براي مثال، با توجه ب. پيوند داده باشند

- هستند؛ به اين معنا كه از سايت Dايت داراي پيوند مشترك خارجي به سمت س
دو پيوند مجزا خارج شده است، اما هر دوي آنها به صورت مشترك  Eو Bهاي 

توان در نمونه ديگري از چنين ارتباط نسبي را مي. اندرا هدف قرار داده Dسايت 
داراي  Bاز سوي سايت  Dو  Cبه اين معنا كه سايت . مشاهده كرد 1شكل 

پيوندي از آن آنچه در اين پژوهش تحت عنوان هم(يافتي هستند پيوند مشترك در
از لحاظ ساختاري، مفهوم پيوند خارجي مشترك و پيوند دريافتي ). ياد شده است

تحت ) 1963( 4مشترك به ترتيب معادل وبي همان مباحثي هستند كه كسلر
اي بر 7استناديتحت عنوان هم) 1973( 6و اسمال 5شناختيعنوان ارجاع كتاب
  .هاي تجزيه و تحليل استنادي مطرح كردنداولين بار در نظريه
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  )2003بجورنبورن،(انواع پيوندهاي وبي ميان صفحات يا سايت هاي وب. 1شكل 
  
پيوندي، همگي تقريباً در گرايش آنها به در انگلستان، پيوندها و هر دو نوع هم   

- صفحات هم. شوندمي پيوند دادن جفت اسناد در يك موضوع، يكسان انگاشته
تر از صفحات پيوند پيوند و داراي پيوند مشترك خارجي از لحاظ تعداد، گسترده

در واقع، اين امر آنها را به عنوان شاهد مفيدتري از تشابه دو  .داده شده هستند
پيوندي، اي غير منتظره اينكه شمار باالي هميافته. سايت درآورده استوب

ها در باب ارتباط ارزيابي.به موضوع را موجب نمي شوداحتمال باالتري از تشا
ميان محتوا و پيوند، نشان داده است كه پيوندهاي وبي گرايش به ارتباط دادن 

هاي موضوعي خاص مورد سنجش اعم از اينكه با گروه محتواي مشابه دارند،
  ).2004ثلوال،(قرار گيرند يا تشابه متن صفحه واقعي 

  
  يسه با استناد  پيوندهاي وبي در مقا

پوشاني دارند و در هاي استناد، احتماالً همهاي پيوند همانند انگيزهانگيزه
). 2003ثلوال، (بسياري از موارد، انگيزه اوليه به روشني قابل تشخيص نيست 

هاي پيوند در وب نشان دادند كه پيوندهاي وبي به داليل هاي انگيزهپژوهش
پيوندهايي از انتشارات علمي مبتني بر وب .) 2000( 8كيم. شوندمتفاوت ايجاد مي

هاي پيوند را مشاهده نمود كه وسيعي از انگيزه را مورد مطالعه قرار داد و گستره
بخشي به يك موسسه، تبليغ، اعتبار: بعضي از آنها مشابه استناد بودند و عبارتند از
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كي و سياست آوري تصوير گرافيآوري مكانيسم دسترسي سريع،  فراهمفراهم
پيوند وبي ميان صفحات  100) 2003( 9ثلوال. ويرايشي فراپيوندهاي ترغيب كننده

: ها را مورد مطالعه قرار داد و آنها را بدين ترتيب طبقه بندي نمودخانگي دانشگاه
اين بحث را مطرح نمود كه  او. حق مالكيت، اجتماعي، راهبري و بي دليل

-هاي استناد، سطحي و بيدر مقايسه با انگيزه هاي پيوندهاي وبياكثريت انگيزه
هاي دانشگاهي را تحليل نمود و سايتپيوند به وب) 2003( 10چو. مايه هستند
درصد پيوندها به منابع يا اطالعات راهنما است؛ در حالي كه تنها  50دريافت كه 

به جهت اين داليل . يادگيري وجود دارد /درصد با انگيزه پژوهش يا آموزش 27
اسنادي كه پيوندهاي ) پراكنده(گسترده براي پيوندهاي وبي، و گستره التقاطي 

. هاي پيوندهاي وبي و استناد متفاوت استشود، انگيزهوبي بين آنها ايجاد مي
دريافتند كه كمتر از يك درصد از پيوندها به ) 2003(و ديگران  11ويلكينسون

واگان و . شي رسمي استهاي دانشگاهي، استنادهاي پژوههاي بخشسايتوب
شناختي به مقاالت در مجالت كتابداري را استنادهاي وبي و كتاب) 2003( 12شا

مورد مطالعه قرار داده و دريافتند كه بسياري از استنادهاي وبي نشان دهنده 
اثرگذاري فكري هستند و اينكه براي اغلب مجالت ميان استنادهاي وبي و 

  ).2004اسميت، (دارد  ضريب تأثير مجله، همبستگي وجود
اگر كاربرد : ايجاد پيوند احتماالً نتيجه ناخودآگاه ارتباط با استناد است  

كند، پس احتماالً كاربرد پيوند مناسب استناد به اثبات اعتبار پژوهشگر كمك مي
تفاوت ميان پيوندهاي راهبري عمومي . آوردنيز كاركردي مشابه را به اجرا در مي

بري اين است كه استنادها حاوي  يك ارتباط شناختي به سند و استنادهاي راه
ثلوال، (منبع هستند در حالي كه اين قضيه در مورد پيوندها صدق نمي كند 

2003.(  
هاي تحليل پيوند در علم اطالعات با انگيزه تحليل بسياري از پژوهش  

ناد و هاي استبه عنوان مثال، آشكار ساختن شباهت؛ استنادي انجام شده است
-جهت اشاره به وب citation، كاربرد مفهوم )2004 اسميت،(پيوندهاي وبي 

و تعريف ضريب تأثير وبي به عنوان همتاي ) 1997روسو، (سايت استناد شده 
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در ). 1998اينگورسن، (وبي ضريب تأثير مؤسسه اطالعات علمي براي مجالت 
پيوند و استناد  حالي كه بعضي متخصصان علم اطالعات بر تشابهات ساختاري

هاي ، گروهي ديگر از متخصصان بر تفاوت)2002بورگمن و فرنر، ( تأكيد دارند
) 2003؛ گلنزل، 2000؛ ايگه، 2001بجورنبورن و اينگورسن، (ورزند آنها تأكيد مي

  ).2007نقل در كوشا و ثلوال، (و اين مباحثه همچنان ادامه دارد 
  

  هاي اساسي پژوهشپرسش
شناسي از نظر ميزان هاي مراكز تحقيقاتي علوم زيستسايتببندي ورتبه .1

  پيوندي چگونه است؟هم
مراكز تحقيقاتي علوم هاي سايتوبپيوندي بندي داليل ايجاد همطبقه .2
  شناسي چگونه است؟زيست

  
  روش پژوهش

 هاسايتپيوندي وبمحاسبه هم

دستور پيوند . 13دپيوند و حوزه پيون: ياهو دو دستور جستجوي پيوند دارد  
دهند، در كند كه صفحات خانگي را هدف قرار ميتنها پيوندهايي را جستجو مي

كننده به صفحات خانگي و حالي كه دستور حوزه پيوند، تمامي پيوندهاي اشاره
واگان و ديگران، (نمايد سايت مورد جستجو را بازيابي ميساير صفحات وب

2006.(  
تهيه  27×27ها، يك ماتريس سايتهاي وبپيونديمنظور شمارش همبه   

هاي مورد بررسي در ماتريس قرار داده شدند، سپس تك تك سايتگرديد و وب
پيوندي در موتور كاوش ياهو مورد سنجش ها با استفاده از دستور همسايتوب

  :ها با استفاده از دستور زير استخراج گرديدسايتپيوندي وبهم. قرار گرفتند
(linkdomain:royaninstitute.org/ - 
link:http://www.royaninstitute.org/) AND   
(linkdomain:Pasteur.ac.ir/ - link:http://www.pasteur.ac.ir/)            
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پيوندي بودند انتخاب و بقيه از ماتريس حذف هايي كه داراي همسايتوب 
افزار اس پي از اكسل وارد نرمماتريس براي تحليل ). سايتوب 3تعداد (شدند 
  .شد 14اس اس

  
  هاسايتپيوندي وببررسي داليل هم

، با استفاده )پيونديداليل ايجاد هم(به منظور انجام بخش كيفي پژوهش    
   7866نمونه از پيوندها از ميان   450، تعداد 15افزار محاسب حجم نمونهاز نرم

اي و تصادفي برگزيده شد اما خوشه گيريهاي نمونهكارگيري شيوهپيوند با به
نمونه قابل مشاهده بود كه اين تعداد  398متأسفانه در زمان بررسي، تنها تعداد 

پيوندي بندي داليل ايجادهممورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از طرح طبقه
  .  بندي گرديدطبقه

  
  نتايج پژوهش

سايت متعلق به مراكز پژوهشي سه وبها ، بعد از جمع آوري و تحليل داده   
، علوم محيطي و علوم و )دانشگاه شهيد بهشتي(گياهان و مواد اوليه دارويي 

پيوندي با تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، به دليل عدم برقراري رابطه هم
از جامعه پژوهش حذف گرديدند ) 0= پيوندي يعني تعداد هم(ها سايتساير وب

 16ها، سايتاز ميان اين وب. ت باقيمانده ادامه يافتسايوب 24و پژوهش با 
 83/20(سايت وب 5انگليسي، –دوزبانه فارسي) درصد 66/66(سايت وب

سايت صرفاً فارسي و يك وب) درصد 33/8(سايت وب 2انگليسي، ) درصد
انگليسي، متعلق به انستيتو - فرانسه- عربي- چندزبانه يعني فارسي) درصد 16/4(

  .گردد، مشاهده ميپاستور ايران
  

  پيوندي شناسي از نظر ميزان همهاي مراكز تحقيقاتي علوم  زيستسايتبندي وبرتبه
هاي مراكز سايتبندي وبپژوهش مبني بر رتبه 1در پاسخ به پرسش     

پيوندي،  مركز ملي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي با تحقيقاتي از نظر ميزان هم
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در باالترين رتبه قرار دارد و پس از آن، انستيتو پاستور ، 1551پيوندي تعداد هم
، در 867پيوندي و پژوهشكده رويان با  تعداد هم 1027پيوندي ايران با تعداد هم

توان به مراكزي چون ها نيز ميترين رتبهاز پايين. هاي دوم و سوم جاي دارندرتبه
- ، تحقيقات سرطان2اد بيولوژي سلولي و مولكولي دانشگاه شهيد بهشتي با تعد

، تحقيقات بيوتكنولوژي مشهد و بوعلي هر كدام با تعداد 3شناسي شيراز با تعداد 
  .نشان داده شده است 1بندي كليه مراكز در نمودار رتبه. اشاره نمود ،4
  
  

-هم شناسي از نظر ميزانهاي مراكز تحقيقاتي علوم  زيستسايتوب توزيع فراواني. 1 نمودار
  پيوندي

  
پيوندي از اين نظر اهميت دارد كه به سنجي، مطالعه همهاي وبدر تحليل   
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پيوندي با هم. كندهاي پر فراواني هر حوزه كمك ميشناسايي جفت وب سايت
هاي پر فراواني، نشان از پيونديفراواني كم، ارزش و اعتباري ندارد؛ اما هم

تواند اين رابطه مي. دارند سايت با هم پيوند شدهاستحكام رابطه بين دو وب
سايت و سايت، همكاري علمي بين كاركنان دو وبرابطه موضوعي بين دو وب

وقتي دو نوشته . استنادي در محيط چاپي استاين مفهوم معادل واژه هم. باشد... 
پيوندي داشته باشند، از اين جهت اهميت دارد كه استنادي يا همبا يكديگر هم

هاي مورد استفاده و اطالعات ك در حوزه موضوعي، روشنشانگر نوعي اشترا
مورد عالقه بين آن دو مدرك است كه باعث شده اين دو در كنار هم در مدرك 

  ).2005واگان و يو، (سايت سومي ظاهر شوند يا وب
  

  شناسيمراكز تحقيقاتي علوم زيست هايسايتوب پيونديبندي داليل ايجاد همطبقه
هاي ايجاد استنادهاي وبي اين است كه از طريق هاهميت بررسي انگيز

توان دريافت چه نسبتي از استنادهاي وبي استخراج بندي موضوعي آنها ميتقسيم
توانند نمايانگر اثرگذاري رسمي يا غيررسمي منابع استناد شده از محيط  وب مي

لمي و توان از آنها در سنجش الگوهاي ارتباطات عشده باشند و تا چه ميزان مي
لينك  450پيوندي، تعداد جهت بررسي داليل ايجاد هم. تحقيقاتي بهره جست

گيري شده مورد بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد تنها امكان ردگيري نمونه
ها از نظر نوع، به سه اين لينك. لينك به دليل مشكالت فني وجود داشت 398

هاي لينك درصد 54/56. بندي شدتقسيم 17، وب سايت و سند16گروه وبالگ
 75/1ها و متعلق به وبالگ درصد 71/41سايت، مورد بررسي متعلق به وب

دهد كه در جامعه ايران نه تنها اين ارقام نشان مي. متعلق به اسناد است درصد
پيوندي ميان مراكز ها نيز سعي در برقراري روابط همها، بلكه وبالگسايتوب

رساني در زمينه همكاري مراكز پژوهشي اطالعپژوهشي دارند و نقش مهمي در 
بندي همچنين، صفحات مورد بررسي از لحاظ نوع زبان نيز طبقه. نمايندايفا مي
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 9/26به زبان فارسي،  درصد 9/31صفحات به زبان انگليسي،  درصد 7/39شدند؛ 
 درصد 5/0فرانسه، -دوزبانه انگليسي درصد 5/0انگليسي، -دوزبانه فارسي درصد
دو زبانه  درصد 25/0، )زبان رسمي مالزي، سنگاپور، برونئي(بان مااليبه ز

  .تركي بودند - فارسي - سه زبانه انگليسي درصد 25/0تركي و -انگليسي
هاي كيفي مختلفي به منظور كشف هاي كمي، پژوهشهمزمان با پژوهش

انجام ) هاي ايجاد يك پيوند وبييعني داليل يا انگيزه(چرايي ايجاد فراپيوندها 
ثلوال، ( اندكار گرفتهها، رويكرد تحليل محتوا را بهاكثر اين پژوهش. شده است

؛ كوشا و ثلوال،  2003؛ويلكينسون و ديگران، 2006؛ واگان، گائو و كيپ، 2003
نيز مورد ) 2000كيم،(هاي شخصي ؛ اما ساير رويكردها نظير مصاحبه)2006

 18هاي ايجاد پيوندهاي دريافتيانگيزه ها،همه اين پژوهش. انداستفاده قرار گرفته

وند مشترك خارجي را تحليل يك داليل پيرا مورد مطالعه قرار دادند و هيچ
  ).2006 واگان و ديگران،( اندننموده

ام از صفحات با توجه به طرح هر كدپيوندي، جهت بررسي داليل ايجاد هم
مالحظه  2 ه در نمودارگونه كهمان. جاي گرفتدر يكي از طبقات  ،بنديطبقه
 موارد راهبري تخصصي، درصد 76/57پيوندي در گردد، داليل ايجاد هممي
 5/0 رزومه، درصد 01/2 پژوهش، درصد 26/2 ،راهبري عمومي درصد 22/42

نامشخص  تشخيص داده شد و هيچ كدام از  /ساير درصد 25/0آموزش و  درصد
معناست كه هنوز از  ن بدانموارد در گروه اثرگذاري رسمي جاي نگرفت و اي

 .پيوندي در جامعه اين پژوهش جهت اثرگذاري رسمي مدد گرفته نشده استهم
 ،)استناد( ها مبني بر وجود اثرگذاري رسميعدم وجود شاهدي در ميان لينك

براي  .باشدها  ميبندي انگيزهگروه اثرگذاري رسمي از طرح طبقه دليل حذف
ك داور باتجربه و متخصص در زمينه تحليل پيوند، دستيابي به توافق كلي، با ي

-ايم تا در زمينه داليل و انگيزهها پرداختهبه بررسي نمونه كوچكي از لينك مجدداً
گرايانه بودن يك گاري به وجود آيد و از حالت ذهنپيوندي سازهاي ايجاد هم
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  .رج شودنفر تا حدود زيادي خا
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  شناسيمراكز پژوهشي زيستپيوندي بندي داليل ايجاد همطبقه .2نمودار

  
وندي وبي ميان مراكز پيگاه كلي نسبت به انگيزه ايجاد همبه منظور ارائه ديد 

بندي موضوعي كالن ها در قالب چهار تقسيمكليه انگيزه ،شناسيپژوهشي زيست
هاي موضوعي راهبري تقسيم مثال، ه عنوانب ).1 جدول( بندي گرديددوباره طبقه

بندي موضوعي در قالب تقسيم ،2بري تخصصي و رزومه در نمودار اهر ،عمومي
ي آموزش و پژوهش در نمودار هاي موضوعو تقسيم "پيوندهاي راهبري" جديد
آورده شده  "اثرگذاري غيررسمي "بندي موضوعي جديد ر قالب تقسيمد ،مذكور
  .است

  هاي كالنبنديب تقسيمپيوندي در قالبندي داليل ايجاد همنتيجه ادغام طبقه. 1جدول 
انگيزه هاي كالن ايجاد 

  هم پيوندي مراكز پژوهشي

تقسيم هاي موضوعي 

  2-1در نمودار 

تعداد هم پيوندهاي 

  وبي

  درصد

راهبري عمومي،راهبري   پيوندهاي راهبري

  تخصصي،رزومه

386  99/96%  

  %76/2  11  آموزش،پژوهش  اثرگذاري غيررسمي

  %25/0  1  ساير  نامشخص/ساير

  %100  398    جمع
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  گيرينتيجه
شناسي از كز تحقيقاتي علوم زيستهاي مراسايتبندي وبدر بررسي رتبه  

 ،)ر صفحات و نه صرفاً صفحات خانگيپيوندي به سايهم( پيوندينظر ميزان هم
انستيتو پاستور ايران و ملي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي،  سايت مركزوب

هاي هاي پژوهشيافته. تا سوم قرار گرفتند ي اولهادر رتبهپژوهشكده رويان 
ها را سايتتشابه يا ارتباط وب ،هاپيونديكنند كه هم، تصديق ميي پيشينكم

د جهت مطالعه توان، ميهاي وبيپيونديكنند و تحليل هممي گيرياندازه
  .پيوند شده به كار گرفته شودهاي همارتباطات ميان سايت

داليل ايجاد  ،نتايج تحقيق و با توجه به پژوهش دوم پرسشدر پاسخ به   
راهبري  درصد 22/42موارد راهبري تخصصي،  درصد 76/57 پيوندي درهم

 25/0آموزش و  درصد 5/0رزومه،  درصد 01/2پژوهش،  درصد 26/2عمومي، 
از آنجا كه هيچ كدام از موارد در  نامشخص تشخيص داده شد و/ ساير درصد

بندي لحاظ جاي نگرفت، اين گروه در طرح طبقه) استناد( گروه اثرگذاري رسمي
 ،هاي پيوندبندي انگيزهكالت طبقهپژوهشي همزمان با شرح مش. نشده است
درصد پيوندهاي بين دانشگاهي از بعضي جهات  90نمايد كه بيش از مطرح مي

درصد مشابه استنادهاي  1 مرتبط با ارتباطات علمي غيررسمي هستند و كمتر از
گونه با توجه به اين امر و همان). 2003 ويلكينسون و ديگران،( باشندي ميرسم

موارد،  درصد 99/96 در دهد،آمده در پژوهش حاضر نشان مي كه نتايج به دست
، دليل موارد درصد 31/2پيوندهاي راهبري است و تنها در  ،پيونديدليل ايجاد هم

  .آموزش و پژوهش است ،ايجاد اين گونه پيوندها
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  هاپي نوشت
                                                      

1 .Web Impact Factor (WIF) 
2 .Co-linked 
3 .Co-linking 
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5 .Bibliographic coupling 
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8 .Kim 
9 .Thelwall 
10 .Chu 
11 .Wilkinson 
12 .Vaughan & Shaw 
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14 . SPSS 16.0 
15 .Sample Size Calculator 
16 .Weblog 
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