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کاربردهای وب سنجی در سنجش ارتباطات علمی

فرامرز سهیلی |   فرشید دانش  | رحمت الله فتاحی

چڪیده

هدف: امروزه وب ابزار مهمی برای ارتباطات و همکارهای رسمی 
و غیررسمی میان پژوهشگران، و برای سایر افراد نیز قابل دسرتس 
است. تعداد منابع مختلف موجود در وب هر سال چند برابر، و این 
امر منجر به توجه بیشرت به سمت پژوهش می شود. میزان استفاده 
واقعی از صفحات وب عامل مهمی در پژوهش های وب است. طبق 
پژوهش های وبی گسرتده ای که از اواسط دهه 1990 انجام گرفته اند، 
اصطالحات جدید و متفاوتی برای ارائه جنبه های گوناگون وب به وجود 
آمده و توسط افراد مختلفی ارائه شده اند. هدف این پژوهش بررسی 
نقش وب سنجی در بررسی جنبه های مختلف وب است و کاربردهای 

عملی مختلف وب سنجی را مورد بحث قرار می دهد.
روش/ رویكرد پژوهش: در این پژوهش با مرور منابع، یازده کاربرد 
وب سنجی بررسـی شده و نتایج هر کاربرد را به صورت مجزا ارائه كرده 

است.
یافته ها: بررسی ها نشـان داد که متخصصـان وب سنجـی قادرند تا 
این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی كنند. وب سنجی به ارزیابی 
عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری 
روش های وب سنجی و فرمول های مربوطه و آموزش های ویژه کمک 
می کند. همچنین وب سنجی شباهت هایی با کتاب سنجی و علم سنجی 
دارد، اما سنجش محض این مطالعات نیست بلکه تفاوت های عمده ای 

با آنها دارد. 
نتیجه گیری: بررسـی نتایج این پژوهش نشـان داد كه پژوهش های 
وب سنجی به علت ماهیت پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش )که 
ابزار اساسی برای جمع آوری داده های مطالعات وب سنجی هستند(، 
همچنین وب نامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره، با  علم سنجی و 
کتاب سنجی متفاوت است. همچنین نتایج حاكی از آن است كه 
پژوهش های وب سنجی با مشکالت بیشرتی نسبت به پژوهش های 

کتاب سنجی و علم سنجی روبروست.

ڪلیدواژه ها 

وب سنجی، ارتباطات علمی، تجزیه و تحلیل پیوند، عامل تأثیرگذار وب، میزان رؤیت
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مقدمه
اگرچه وب تنها حدود پانزده سال است كه به وجود آمده، ولي امروزه وب به يك منبع اصلي 
اطالعات و يك رسانه ارتباطي تبديل شده است و بر روي رفتار اطالع يابي و ارتباطي4  افراد، 
هم در زندگي روزمره و هم در زندگي علمي تأثير گذاشته است )بارايالن5، 2005(. اگرچه وب 
در ابتدا برای استفاده محققان توسعه يافت، اما امروزه به عنوان بستری مهم برای ارتباطات و 
همکاری رسمی و غيررسمی محققان و هم برای استفاده ساير افراد تبديل شده است. همه ساله 
بر تعداد منابع اينترنتی در محمل های مختلف به دليل سهولت استفاده و بازيابی سريع اطالعات 
افزوده می شود. به تبع اين افزايش، گرايش به سوی مطالعه اين منابع در محمل های مختلف براي 
ارزيابی آنها روبه افزايش است. وب طبيعتاً سازماندهی نشده و دارای آشفتگی است چون هر 
كسی می تواند هر متنی را در وب انتشار دهد و فراپيوندهايی را به آن اضافه كرده و يا در هر 
جايی از وب قرار دهد، اما با اين حال وب به يك منبع اطالعاتی بسيار ارزشمند تبديل شده 
است. به نظر می رسد كه فراپيوندها می توانند اطالعاتی را درباره تارنماها ارائه دهند، از اين رو 
متخصصان اطالع رسانی6  فراپيوندها را از سال 1996 به بعد مورد مطالعه قرار دادند؛ دليل اين 

امر، شباهت ميان فرا پيوندها و استنادهاست )الرسون7، 1996(.
آنچه در مطالعات مربوط به وب حائز اهميت است، ميزان استفاده حقيقي ازصفحات 
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وب مي باشد. به واسطه مطالعات گسترده اي كه از اواسط دهه 1990 در زمينه وب انجام 
شد، اصطالحات جديد و مختلفی در ارتباط با مفهوم كنونی وب سنجی پا به عرصه ظهور 
گذاشتند و توسط افراد مختلفي مطرح شدند. اصطالحاتي چون »شبکه سنجي8 )باسی9، 
1995(، وبومتری10 )آبراهام11، 1996(، اينترنت سنجي12 )آلمايند و اينگورسن13، 1997(، 
سايبرسنجي14  )نام يك مجله الکترونيکی(، كتاب سنجی وب15، )َچکَربَرتی16 و ديگران، 
2002(، وب سنجي17 )آلمايند و اينگورسن، 1997(، و )دی هيانی18 و ديگران، 2002( و نظاير 
آن براي اولين بار توسط محققان مختلف معرفي شدند كه در آنها به وب و سنجش پيوندها 
در فضاي مجازي و وب پرداخته مي شود. ولی وب سنجی و سايبرسنجی دو اصطالحی 
هستند كه به طور گسترده  به كار رفتند و قبول عام يافتند و در برخی موارد به صورت مترادف 

به كار برده می شوند«19 )نقل در بجورن بورن20، 2004(. 
از اواسط دهه 1990 حوزه پژوهشي جديدي بر پايه روش هاي اطالع سنجي به وجود آمد 
كه كار آن، پژوهش درباره ماهيت و خصوصيات وب است. از همان زمان تالش هاي زيادي 
براي بررسي ماهيت وب جهانگستر با به كارگيري روش اطالع سنجي براي فضاي محتويات 
آن  ، ساختار پيوندها و موتورهاي كاوش شد. در سال 1997 آلمايند و اينگورسن مطالعه 
وب را وب سنجي ناميدند و در مجله اي با عنوان سايبرسنجي در سال 1997، سايبرسنجي 
نامگذاري شد. حوزه وب سنجي مي تواند از همان روش هاي كّمي كه به صورت بنيادي براي 
تحليل كتاب سنجي و شناسايی الگوهاي استنادي مقاالت مجالت علمي طراحي شده اند، با 
استفاده از موتورهاي كاوش تجاري براي تأمين داده هاي خام در محيط وب نيز به كار گرفته 
شود، به ويژه آلتاويستا، آل دِوب، ياهو و گوگل كه امکان جست وجوي پيچيده بولي، شامل 

ويژگي هاي پيوندها و نشاني هاي اينترنتي را ميسر مي كنند.

روش پژوهش
در اين پژوهش با استفاده از پيمايش سندی، به مطالعه منابع منتشر شده درباره وب سنجی 
پرداخته شده و 11 كاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است كه در زير به آنها اشاره مي شود.

اهميت وب برای حيات اقتصادی و اجتماعی بشر در توسعه نيازهای بشری به هيچ 
مقدمه ای نياز ندارد، درنتيجه نياز ضروری به درک وب ممکن است زمينه اكتشاف گونه های 
جديد بالقوه دانش را به وجود آورد )داون پورت و كرونين21، 2000(. روسو22 )1997( 
اولين مطالعه جامع اطالع سنجی را در محيط وب انجام داد؛ اما مفهوم وب سنجی آن گونه كه 
امروزه مورد نظر است، برای نخستين بار توسط آلمايند و اينگورسن مطرح شد و اصطالح 
وب سنجی به طور رسمی توسط آنها به كار رفت و اين واژه به نام آنها سکه خورد. مطالعاتی 
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»وب سنجی«. دایرۃ املعارف کتابداری و 

اطالع رسانی. ج.2تهران: سازمان اسناد 
و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 

ص1864- 1869. 
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كه از اواسط دهه 1990 بر روی وب صورت گرفت وب سنجی ناميده شدند. اين مطالعات 
هم اكنون دامنه گسترده ای از پژوهش های كتابداری و اطالع رسانی و به طوركلی سنجش 

ارتباطات علمی را دربرمی گيرند كه در اينجا به تعدادی از آنها اشاره می شود. 

1. سنجش میزان تأثیرگذاری تارمناها
عامل تأثيرگذار مجالت، از تقسيم كردن تعداد استنادهايی كه در يك دوره زمانی به مقاالت 
مجله ای كه در دوره زمانی ديگری منتشر شده اند، بر تعداد مقاالت منتشر شده در دوره 
زمانی دوم محاسبه مي شود )لي23  و ديگران، 2003(. عامل تأثيرگذار وب مبتنی بر قياس بين 
فراپيوندها، استنادها، و همچنين اقتباسی از عامل تأثيرگذاری مجالت است. عامل تأثيرگذار 
وب توسط اينگورسن )1998( برای اندازه گيری نواحی وب، توسط تعداد پيوندهايی كه 
دريافت می كنند توسعه داده شد. رودريگرز گايرين24 )1997( مفهوم مشابهی را يك سال 
قبل از اينگورسن معرفی كرد، اما مقاله وی در يك مجله اسپانيايی منتشر شد و به اندازه كار 
اينگورسن تأثيرگذار نبود. عامل تأثيرگذار وب بخش مهمي از پژوهش وب سنجی است كه به 
مطالعه  فراپيوندها و تأثيرگذاری تارنما ها می پردازد. عامل تأثيرگذار وب ابزارهای كّمی را برای 
رتبه بندی، ارزيابی، گروه بندی و مقايسه تارنما ها، حوزه های سطح باال25 و حوزه های سطح 
پائين26  فراهم می كند. به طوركلی عامل تأثيرگذار وب عبارت است از نسبت تعداد پيوندهاي 
دريافتي يك تارنما، به تعداد صفحات وب موجود در آن تارنما )اينگورسن، 1998(. ضريب 
تأثيرگذاری يك تارنما اعتبار، قابليت رؤيت و شانس بازيابی تارنما را در سطوح ملی و جهانی 
مشخص می كند. درواقع هر چه تعداد پيوندها افزايش يابد ضريب تأثيرگذاری تارنما بيشتر 
می شود.  باال بودن ميزان تأثيرگذاري، نشان دهنده تأثيرگذاري بيشتر آن تارنما در محيط وب 
است. ضريب تأثيرگذاری تارنما در بيشتر موارد بازتابی از شهرت جهانی و تا حدود زيادی 
كيفيت منابع اطالعاتی موجود در آن تارنماست. لذا می توان تارنما ها را بر اساس ضريب 

تأثيرگذاری آنها در حوزه های مختلف مقايسه و رتبه بندی كرد. 
با اينکه ضريب تأثيرگذاری يك تارنما تصويری لحظه ای از تأثيرگذاری آن تارنماست، 
ولي ابزار كاملی برای سنجش تارنما ها نيست و درحال حاضر نيز جايگزينی ندارد و مزايای 
آن موجب بقاي آن شده است. عامل تأثيرگذار وب روشی برای ارزيابی كّمی تارنما هاست 

.)2006 b  ،ولي مانند هر روش آماری ديگر ايرادهايی بر آن وارد است )نوروزی
بايد به اين نکته توجه كرد كه عامل تأثيرگذار وب با عامل تأثيرگذار مجالت يکسان نيستند 
و با هم متفاوتند. ازجمله تفاوت آنها مي توان به اين موارد اشاره كرد كه فراپيوندها می توانند 
دوسويه باشند )صفحات وب می توانند بدون توجه به تاريخ انتشارشان، با يکديگر پيوندايجاد 
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كنند(، درحالی كه استنادها يك سويه هستند. همچنين پيوندهای وبی كل تارنما را هدف قرار 
می دهند و می توانند با انگيزهای علمی يا غيرعلمی همراه باشند؛ حال آنکه استنادهای مجالت، 
مقاالت را هدف قرار می دهند و سال ها به عنوان شاخص كّمی و شناخته شده برای سنجش 
اثرگذاری مجالت مورد استفاده قرار می گيرند. به طور معمول تنها مقاالتی كه قبالً منتشر شده اند 
می توانند توسط مقاالتی كه بعد از آنها منتشر می شوند، مورد استناد قرار بگيرند )لي، 2003(. 
اگرچه برای نويسندگان اين امکان هم وجود دارد كه مقاالت يکديگر را در زمان يکسانی 
به خاطر »دانشگاه نامرئی«27 مورد استناد قرار دهند )گارفيلد28 ، 2001(. همچنين دوره زمانی 
برای عامل تأثيرگذار وب و عامل تأثيرگذار مجالت متفاوت است. عامل تأثيرگذار مجالت، 
استنادهای داده شده به يك مجله در طی يك دوره زمانی برای مقاالتی كه در دوره زمانی 
ديگری منتشر شده اند را اندازه گيری می كند، درحالی كه عامل تأثيرگذار وب، تصوير لحظه ای از 
وب در يك زمان خاص است. در مقايسه با محتوای مجالت، محتوای يك صفحه وب داوری 

و بازنگری كمتری می شود، درنتيجه كنترل كيفی كمتری دارد )اگه29، 2000(.

2. سنجش میزان رؤیت تارمناها
واژه ميزان رؤيت30 به عنوان توصيفي كلي براي شمارش پيوندهاي دريافتي وب سايت به كار 
مي رود؛ زيرا پيوندهاي دريافتي، هم نشان دهنده اين هستند كه صفحات وب يافت شده اند و 
هم اينکه به احتمال خيلي زياد توسط موتورهاي كاوش نمايه سازي شده اند. ميزان رؤيت يك 
وب سايت عاملي قطعي در موفقيت وب سايت است و هدف آن به طور ويژه به دست آوردن 
باالترين تعداد ممکن بازديدكننده است؛ و اينکه كاربران بالقوه وب سايت بتوانند به راحتي آن 
وب سايت را در ميان انبوه عظيم وب سايت ها بيابند. مرئی بودن )ميزان رؤيت( يك تارنما 
بستگی به تعداد پيوندهايی دارد كه به اين تارنما داده می شوند. هر چه تعداد پيوندهاي دريافتي 
به يك تارنما بيشتر باشد، برای تارنما امکان بيشتری فراهم می شود كه مورد بازديد كاربران 
قرار گيرد، بنابراين تأثير بالقوه بيشتری در ميان جامعه محققان خواهد داشت. هر چه تارنما 
از بسامد پيوندهای دريافتی باالتری برخوردار باشد، از ميزان رؤيت باالتری در محيط وب 

برخوردار خواهد بود. 

3. بررسی همکاری بین تارمنا ها )تارمنا های مربوط به یک دامنه، موضوع و رشته(
ساختار وب اجازه شناسايي و استخراج گروه هاي كوچکي از صفحات، با يافتن صفحات 
به هم متصل نشده را نمي دهد. به دالئل مختلفي نياز به خوشه بندي كردن صفحات وجود 
دارد: نمايش دادن صفحات مشابه كه به هم نزديك هستند، فني مفيد براي بهبود رابط هاي 
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كاربري هستند )آمنتو31، 1999(. نتايج جست وجو مي تواند با جفت كردن32 صفحات به 
درون متني كه مرتبط با موضوع است، بهبود يابد )تلوال، واگان و بجورن بورن، 2005 (. 
براي كاربردهاي مستقيم وب سنجي، اغلب مجموعه كاملي از صفحات هم پيوند شده به 
يك موضوع معين مورد نياز است. بسيار مهم است كه بررسي كنيم چگونه وب مي تواند 
به خوشه هاي به هم چسبيده نسبت به اجزاي به هم پيوسته و مجزا از هم تجزيه شود )تلوال، 

واگان و بجورن بورن، 2005(.
برای مشخص كردن همکاری بين تارنما ها بايد ميزان هم پيوندی هاي ميان اين تارنما ها 
تحليل شود )هم پيوندی به اين معناست كه پيوند دو وب سايت همواره در كنار هم، در 
پيوندهای وب سايت سومي ظاهر شوند(. هم پيوندها با بسامد كم، ارزش و اعتباری ندارد، اما 
هم پيوندی های پربسامد نشان از استحکام رابطه بين دو تارنماي با هم پيوند شده دارند. اين 
رابطه می تواند رابطه موضوعی بين دو تارنما، همکاری علمی بين كاركنان دو تارنما و غيره 

باشد. اين مفهوم، معادل واژه هم استنادی در محيط چاپی است. 
در تحليل های وب سنجی، مطالعه هم پيوندی از اين نظر اهميت دارد كه به شناسايی 
جفت تارنما های پربسامد هر حوزه كمك می كند. برای گردآوری اطالعات الزم درخصوص 
هم پيوندی تارنما جهت محاسبه هم پيوندی، تارنما به تارنما مورد جست وجو واقع و تعداد 
هم پيوندی ها در ماتريس ثبت می شوند. سپس يك ماتريس n*n شامل تارنما های پيونددهنده 
و پيوندگيرنده در نرم افزار اكسل تشکيل مي شود و داده های به دست آمده از اكسل وارد 
نرم افزار آماری SPSS مي شوند. از بخش دسته بندي خوشه اي و تحليل چندمتغيره SPSS براي 

تحليل داده ها استفاده می شود. 

4. تعیین و مشخص منودن تارمنا های هسته
به منظور شناسايی و معرفی وب سايت های هسته از فرمول زير استفاده می شود:

  
                                                                                               

 = شاخص تعيين تارنما هسته t = مجموع پيوندهای دريافتی به تارنما های مورد 
مطالعه  n = تعداد تارنما های مورد مطالعه ) سهيلی، عصاره و بيگدلی، 1387(.

ابتدا تمام پيوندهای دريافتي، تارنما های مورد مطالعه را با هم جمع كرده و عدد حاصل 
را بر تعداد تارنما هايي كه پژوهش بر روی آنها صورت گرفته است تقسيم مي كنيم، عددی 
به عنوان شاخص به دست می آيد. هرگاه تعداد پيوندهای دريافتی تارنما از عدد حاصل از 

فرمول بيشتر باشد، آن تارنما جزء تارنما های هسته محسوب می شود.
  31. Amento 

 32. Fitting 
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5. ترسیم ساختار علم یا جامعه شناسی علم ) نقشه منایی حوزه های علمی شامل رشد، 
انتشار، اختصاصی کردن، کهنگی متون و ...(

امروزه شمارش استناد ها به طور گسترده براي ارزيابي پژوهشي )كول،2000( و ترسيم نقشه 
ارتباطات ميان محققان به كار مي روند )بورگمن33 ،200(. همانگونه كه امروزه منابع مرتبط با 
علم بر روي وب در دسترس هستند، شناسايي مشخصات پژوهشگران و كاربردهاي بالقوه 
آنها نيز مهم شده  است. مطالعه اينکه چگونه محققان اطالعات را بر روي وب از طريق 
كانال هاي رسمي و غيررسمي استفاده مي كنند و انتشار مي دهند، فرصت هاي جديدي را براي 
ارزيابي تغييرات الگوي34 ارتباطات علمي پيوسته به وجود مي آورد ) كوشا و تلوال، 2007(. 

به طور قابل مالحظه اي استناد هاي وبي قابل مقايسه و حتي به عنوان جايگزيني براي 
استناد هاي كتابشناختي، در ارزيابي تأثيرگذاري آكادميك آثار پيشنهاد شده اند. واگان و شا 
)2003( استنادهاي وبي و استنادهاي كتابشناختي 46 مجله علوم كتابداري و اطالع رساني را 
مقايسه كردند. نتايج نشان داد كه براي اكثر مجالت، 57 درصد از استنادهاي وبي با استنادهاي 
كتابشناختي كه توسط نمايه استنادي علوم اجتماعي سياهه شده بودند و عامل تأثيرگذار آي اس 
آي، رابطه معناداري دارد. همچنين شمارش استنادهاي وبي به طور معمول بيشتر از شمارش 
استناد كتابشناختي براي يك مقاله مشابه بود. يکي از مشخصات جالب وب، كاربرد بالقوه 
آن براي مطالعه دامنه گسترده اي از استنادهايي است كه قبالً از طريق دنبال كردن فنون تحليل 
استنادي سنتي غيرممکن بود )به عنوان مثال، ارائه ها، تدريس و گفت وگو هاي محققان( )كوشا و 
تلوال، 2007(. اگر ارتباطات جوهره علم است )گاروي35، 1997( و ارتباطاتي كه بين محققان 
بر روي وب صورت مي گيرد، منابعي غيررسمي براي محققان است و به طور قابل مالحظه اي 
بر روي كار آنها تأثير گذاشته است، پس ما نياز داريم تأثيراتش را در سراسر حوزه هاي مختلف 
علم بفهميم؛ درحالي كه اين امکان وجود دارد تا از روش هاي پژوهشي سنتي همانند مشاهده 
شركت كنندگان، مصاحبه و استفاده از پرسشنامه، ارتباطات غيررسمي محققان را كشف كنيم 
)كوشا و تلوال، 2007(. توسعه پژوهش هاي وب سنجي همچنين اين امکان را براي مطالعات 
كّمي گرايانه36  الگوهاي به هم پيوسته، ميان انواع گسترده اي از منابع ديجيتالي به وجود آورده است 
)تلوال، واگان و بجورن بورن، 2005(. وب دسترسي به نوع جديد و مختلفي از اطالعات استناد 
را فراهم مي كند و افراد را قادر مي سازد تا جنبه هاي مختلف پژوهش و فرآيند آن را به طور ويژه 
اندازه گيري كنند، اما به منظور به دست آوردن اطالعات بهتر، بايد انواع مختلف استناد تفکيك 

شوند )كوشا و تلوال، 2007(.
به طور كلي از طريق شمارش انتشارات علمی و پيوندهای تعلق گرفته به آنها و همچنين 
با به كارگيری روش های آماری و تجزيه و تحليل پيوندهای رشته های علمی به صورت 

33. Borgman 

34. Paradigm 

35. Garvey

36. Quantitative-driven 
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تك موضوعی و چندموضوعی، می توان به سنجش، ارزيابی و مقايسه متون علمی پرداخت. 
از اين طريق با استفاده از روش ها و تجزيه و تحليل آماری ساده و پيچيده )نظير روش های 
دسته بندی، تحليل عامل ها و مقياس چندبُعدی( می توان ساختار علم را ترسيم كرد و به مطالعه 

تاريخ علم پرداخت.

6. ارزیابی عملکرد موتورهای کاوش
به منظور انجام مطالعات بر روي وب، پژوهشگران به داده نياز دارند و براي جمع آوري 
داده ها نيازمند ابزارهاي جست وجو هستند. مطالعات آماری انجام شده توسط مؤسسه فناوری 
جورجيا در دسامبر 1998 نشان می دهد كه 85 درصد از كاربران اينترنتی برای دسترسی به 
اطالعات، به طور گسترده از موتور های كاوش استفاده می كنند )كوشا، 1382(. بنابراين الزم 
است كه اين ابزارهای كاوش با استفاده از مطالعات وب سنجی مورد ارزيابی قرار گيرند. 
موتورهای كاوش از نظر بازيافت، دقت، قابليت ها و امکانات جست وجو، ريزش كاذب، 
زمان جست وجو و ... مورد برررسی قرار می گيرند. اگرچه ارزيابی موتورهای كاوش همگام 
با توسعه آنها نيست، ولی ارزيابی آنها از دو جنبه اهميت دارد: اول برای كمك به كاربران در 
انتخاب موتورهای كاوش، و دوم اطالع دادن در مورد توسعه الگوريتم های جست وجو و 

موتورهای كاوش.

7. تحلیل محتوای صفحات وب
براي ارائه خدمات به كاربران در محيط وب، نياز به وب سايت است. بنابراين براي طراحي 
يك وب سايت بايد از اصول كلي كه براي طراحي آن وجود دارد، تبعيت كرد. در طراحي 
وب سايت ويژگي هايي وجود دارد كه به محتواي سايت مربوط است؛ ويژگي هاي ديگر كه 
به ساختار سايت مربوطند، به ويژگي هاي ساختاري معروفند. هويزينگ37  )2000( عقيده دارد 
كه محتوا شامل اطالعات، ويژگي ها يا خدماتي است كه در يك وب سايت ارائه مي شود. 
بنابراين با  استفاده از روش تحليل محتوا مي توان به تحليل ويژگي هاي محتوايي وب سايت ها 

دست يافت.
تحليِل محتوايي يکي از رايج ترين فنون تحليل داده ها در پژوهش هاي كيفي است، و در 
اصل تحليل نظام مند بسامد واژه ها، مفاهيم و غيره در كتاب ها، فيلم ها، وب سايت ها و ساير 
انواع مواد است. تحليل محتوا غالباً به منظور شناسايی، تحليل و ضبط محتوای منابع چاپی 
و غيرچاپی مورد استفاده قرار می گيرد. در اين روش می توان مجموعه ای از اسناد يا متون 
Huizingh .37را استخراج، شمارش و طبقه بندی كرد. كاربرد تحليل محتوا شامل سنجش محتوای متون 
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به منظور اطالع سنجی يا علم سنجی، اطالع يافتن از نيازهای اطالعاتی استفاده كنندگان، سنجش 
محتوای متون در رشته های تخصصی و سنجش عناوين مقاالت و ارتباط آنها با متن است 

)باب الحوائجی، 1381(.

8.  بررسی رفتار اطالع یابی و مرور رسیع کاربران در محیط وب
عالوه بر مطالعه خود وب، می توان داده هايی را درباره اينکه چگونه افراد با وب تعامل برقرار 
می كنند يا چگونه از آن استفاده می كنند، جمع آوری كرد. جمع آوری داده ها برای اين كار، 
شامل مطالعه افرادی است كه از وب استفاده می كنند. منبع ديگر برای جمع آوری اطالعات، 
فايل های گزارش سرور وب38 است )تلوال، واگان و بجورن بورن، 2005(. اين فايل های 
گزارش سرور وب، درخواست هايی را كه توسط كاربران يا جست وجوگران به سرورهای 
وب فرستاده می شوند، ضبط می كنند و می توان از آنها، اطالعاتی را درباره اينکه افراد چگونه 
از تارنما استفاده می كنند، استخراج كرد. استفاده معمول فايل های گزارش سرور اين خواهد 
بود كه ببينند كدام صفحات به طور متناوب مورد بازديد قرار می گيرند، يا برای شناسايی 

الگوهای وبگردی با ديدگاهی برای بهبود بخشيدن ناوبری سايت، به كار می روند.

9. به کارگیری قوانین کتابداری از قبیل قانون لوتکا و بیست- هشتاد در محیط وب
همانگونه كه اين قوانين برای مطالعات كتاب سنجی و تحليل استنادی به كارگرفته می شوند، 
در محيط وب نيز با مطالعات وب سنجی می توان به اين نتايج در جذب پيوندهای دريافتی 
و غيره دست يافت. به طور مثال می توان به مطالعه سهيلی )1385(، در مورد تارنماهای 
نانو فناوری اشاره كرد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه تعداد پيوندهای دريافتی اين تارنماها از 
قانون بيست- هشتاد تبعيت می كند، يعنی 20 درصد از تارنماها، 80 درصد پيوندهای دريافتی 
را در اين مطالعه به خود اختصاص داده بودند. همچنين وری لند )2000( در پژوهشي 156 
تارنماي كتابخانه های دانشکده های حقوق معتبر انجمن وكالی آمريکا را براساس ميزان 
رؤيت ) تعداد پيوندهای دريافتي( و ميزان وضوح39 )تعداد پيوند های بيرونی( رتبه بندی كرد. 
او حضور قانون بيست- هشتاد را برای ميزان وضوح سايت كتابخانه كه اندازه گيری كرده 
بود، نشان داد.  روسو)1997(، در مقاله خود، پيوندهای درونی، الگوهای توزيع تارنما ها و 
پيوندهای در حال آمدن را مورد تحليل قرار داد. مطالعه وی نشان داد كه توزيع حوزه های 

سطح باال برای اين سايت ها از توزيع لوتکا پيروی می كند.

10. بررسی حضور وب کشورها
تلوال و پرايس )2003( در پژوهشي شمارش پيوند هاي دريافتي را به عنوان شاخص هاي 

38. Web server log files

39. Luminosity
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ميزان رؤيت و تأثيرگذاري به كار بردند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه تفاوت آشکاري در 
استفاده از وب توسط نواحي موضوعي وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه علوم طبيعي 
و مهندسي، حضور وب بسيار بااليي در دانشگاه دارند؛ علوم انساني و هنر نيز حضور بااليي 
بر اساس حجم شان دارند. همچنين نوروزی )a  2006( در پژوهشی به بررسی حضور وب40  
برای كد كشوری حوزه های سطح باال و سطح پايين كشورهای خاورميانه پرداخت. نتايج 
پژوهش وي نشان داد كه كشورهای خاورميانه - صرفنظر از تركيه، اسرائيل و ايران- حضور 

وب پايينی دارند. 
حضور وب تا حدودی به تعداد كاربران اينترنتی كشورها بستگی دارد، هرچه تعداد كاربران 
باالتر باشد، از حضور وب باالتری برخوردار خواهند بود. البته اين مسئله در تمام كشورها صادق 
 )www.internetworldstats.com( نيست. نگاهی به سايت »وضعيت اينترنت جهان« به آدرس
نشان می دهد كه برخی از كشورها با توجه به جمعيت بسيار كم، كاربران اينترنتی بی شماری 
دارند. البته می توان دليل اين امر را وجود زيرساخت های فناوری اطالعاتی و ارتباطی آن كشور، 

و ارائه خدمات دولت الکترونيکی به شهروندان دانست.

11.  كشف انگیزه های ایجاد پیوند
تلوال، واگان و بجورن بورن )2005( معتقدند كه مطالعه انگيزه هاي ايجاد پيوند، براي توسعه، 
درک و چگونگي تفسير شمارش پيوند، حياتي هستند. با توجه به نقش و اهميت پيوندها 
در مطالعات وب سنجي و اينکه چرا پيوندهاي وبي به وجود مي آيند، پژوهش هاي متعددي 
براي كشف انگيزه هاي ايجاد پيوند انجام شده است. تلوال )2003( در پژوهشي، صفحات 
وب دانشگاه هاي انگلستان را مورد بررسي قرار داد. وي دريافت كه در پيوند دادن، چهار 
نوع انگيزه وجود دارد كه عبارتند از: مالکيت، اجتماعي بودن41، ناوبري عمومي و پيوند دادن 
بالعوض42. ويلکينسون43 و ديگران )2003( نيز انگيزه هاي پديدآورندگان را در محيط وب 
براي به وجود آوردن پيوند بين وب سايت هاي دانشگاهي، بررسي كردند. پژوهش آنها نشان 
داد كه بيش از90 درصد از پيوندها براي مقاصد گسترش پژوهش مثل فعاليت هاي آموزشي 
به وجود آمده اند. نتايج تحقيق كوشا )2004( نشان داد كه 43 درصد از پيوندهای وبی با انگيزه 
ارتباطات علمی رسمی )معادل استناد( و 18 درصد با انگيزه ارتباطات علمی غيررسمی ايجاد 
شده بودند. متمايز ساختن منابع استنادی در قالب اچ تی ام ال و غير اچ تی ام ال نشان داد كه 
ارتباطات علمی رسمی در محيط وب، بسيار تحت تأثير استنادهای وبی برخاسته از منابع غير 

اچ تی ام ال و با نشانی اينترنتی متنی قرار گرفته است.
كوشا و تلوال )2006( همچنين نسبت انگيزه های رسمی و غيررسمی برای ايجاد پيوند 

40. Web presence

41. Social 

42. Gratuitous 

43. Wilkinson  
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وبی به مقاالت تحقيقاتی 15 مجله الکترونيکی كتابداری را كه در سال 2000 منتشر شده اند 
مورد مطالعه قرار دادند و پنج ويژگی مربوط به منابع استنادی كه مقاالت الکترونيکی را از 
طريق گنجاندن پيوند وبی در صفحات خود هدف قرار داده بودند، به صورت دستی استخراج 
كردند. اين پنج ويژگی شامل زبان، تاريخ انتشار، قالب فايل، سطح محتوا و نوع استناد وبی 
بودند. مطالعه چو )2005( بر روی مقايسه داليل استناد و پيوند، عالوه بر يافته های گذشته سه 
دليل عمده را برای ايجاد فراپيوند در محيط های وب ارائه می كند. اول اينکه پيوندها  عمدتًا 
برای اشاره به سايت هايی كه با سايت پيونددهنده به نوعی ارتباط دارند، ايجاد می شوند. دوم 
اينکه پيوندها عمدتاً در سطح صفحه يا سايت ايجاد می شوند درحالی كه در استناد به جمله، 
بند يا قطعه ای از يك مدرک ارجاع می شود. سوم، در استناد به ارجاع های منفی كه مغاير با 
پژوهش باشد برخورد می كنيم، اما پيوند به طور معمول به مطالب مثبت، مرتبط و ارزشمند 
صورت می گيرد. همچنين كوشا و تلوال )2007(، 1577 استناد وبي مجالت دسترسي باز 
بيولوژي، فيزيك، شيمي و محاسبات را مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها نشان داد كه كه 

تنها 25 درصد از آنها تأثيرگذاري فکري44  را نمايش مي دهند.

نتیجه گیری
امروزه وب بستر مهمی برای تبادل و اشاعه اطالعات و غيره به شمار می آيد كه تا حد زيادی 
به جريان آزاد اطالعات كمك كرده است. اينکه ايجاد صفحات خانگی، تارنما ها و غيره 
برای هر كسی كه دانش اندكی از رايانه داشته باشد مقدور است، خود باعث ايجاد تارنما ها 
و وبالگ هاي زيادی شده است كه شناسايی اين حجم زياد تارنماها و...، تشخيص اينکه 
كداميك از وضعيت مطلوبتری برخوردار و دارای كيفيت هستند، كار را برای كاربران مشکل 
ساخته است. ولی متخصصان وب سنجی با به كارگيری روش های وب سنجی، فرمول ها و 
دستورهای خاص اين حوزه توانسته اند تا حدودی به بررسی و مطالعه اين محيط پيچيده، 
و همچنين به سنجش ارتباطات علمي پژوهشگران و ساير افراد در محيط وب بپردازند 
و كاربرانشان را ياری دهند. تلوال معتقد است وب سنجي به عنوان واژه اي جديد تفاسير 
متعددي دارد. گسترده ترين آنها به سادگي مطالعات كّمي وب است كه آن را شبيه به علم 
رايانه مي سازد؛ و ريزترين تفسير از وب سنجي اين است كه آن را به عنوان پژوهشي كه 
توسط متخصصان اطالع رساني كه خودشان را وب سنج45  مي نامند، اجرا مي شود. اين تفسير، 
واژه وب سنجي را به پژوهش هاي علم اطالعات و پژوهش هاي وبي كه از كتاب سنجي و 
علم سنجي مشتق مي شود، محدود مي كند )تلوال، 2005(. به طوركلي پژوهش هاي وب سنجي 
درون دو گروه كلي قرار مي گيرند: يکي تحليل پيوند و ديگري ارزيابي عملکرد موتورهاي 

44. Intellectual

45. Webometrician
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كاوش. بحث مهم در مطالعات وب سنجي، بررسي جنبه هاي مختلف پيوندها و استنادهاي 
وبي است كه با مطالعه و بررسي  اين عناصر مي توان ارتباطات علمي موجود در محيط وب 
را سنجيد. بحث ديگر، عملکرد موتورهاي كاوش يا پويشگرهاي وبي است كه به عنوان منابع 
اصلي براي جمع آوري داده ها به كار مي روند. متخصصين وب سنجی در مطالعات متعددی 
كه برروی وب صورت دادند، جنبه هاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده اند كه از آن 
جمله می توان به سنجش ميزان تأثيرگذاری و رؤيت تارنماها، بررسی همکاری بين تارنما ها 
)تارنما های مربوط به يك دامنه، موضوع و رشته(، تعيين و مشخص نمودن تارنما های هسته، 
ترسيم ساختار علم يا جامعه شناسی علم )نقشه نمايی حوزه های علمی شامل رشد، انتشار 
اختصاصی كردن، كهنگی متون و غيره(، ارزيابی عملکرد موتورهای كاوش، تحليل محتوای 
صفحات وب، بررسی رفتار اطالع يابی و تورق كاربران در محيط وب، به كارگيری قوانين 
كتابداری از قبيل قانون لوتکا و بيست- هشتاد محيط وب، بررسی حضور وب كشورها 
و غيره اشاره كرد. اگرچه وب سنجي شباهت هايي با كتاب سنجي و علم سنجي دارد، ولي 
صرفاً مطالعات وب سنجي قياسي از اين مطالعات نيست و تفاوت هاي عمده اي با آنها دارد. 
ماهيت پويای وب و مشکالت موتورهای كاوش كه ابزارهای اصلی جمع آوری داده ها برای 
مطالعات وب سنجی هستند، وب نامرئي چگونگي نمونه گيری صفحات، و نيز پيوندهای وبی 
ناپايداري منابع وبي و... تفاوت ها و مشکالت مازادي را نسبت به مطالعات كتاب سنجي و 
علم سنجي به همراه دارد. يکی از مسائلی كه امروزه دانشمندان كشورهای مختلف جهان با آن 
مواجه اند اعتبارسنجی تارنماهاست. سؤال اصلی اين دانشمندان اين است كه از چه طريقی 
می توان يك تارنما را معتبر و ديگری را نامعتبر دانست؟ پاسخ به اين سؤال زياد سخت نيست. 
وب سنج ها می توانند با استفاده از رويکردهای مختلف وب سنجی، تارنماهای گوناگون را 
شناسايی، دسته بندی، رتبه بندی، پايش و ارزيابی كنند؛ و از اين طريق از يك سو كمك شايان 
توجهی به كاربران تارنماها و به خصوص تارنماهای علمی كنند؛ و از سوی ديگر با ارائه 
نقاط ضعف، پيشنهادها و انتقادها به طراحان تارنماها، خواهند توانست بر غنای كّمی و كيفی 

تارنماها  بيافزايند. 
دررابطه با وب سنجی، به منظور پايش تارنماهای دانشگاهی و غيردانشگاهی مطالعات 
گسترده ای در داخل كشور صورت گرفته است كه مطمئناً نتايج اين مطالعات می تواند تأثير 
مثبتی بر روند طراحی تارنماهای علمی و غيرعلمی بگذارد. تارنماهای طراحی شده در داخل 
كشور به خصوص تارنماهای علمی و دانشگاهی، همچنين آن دسته از تارنماهايی كه براي 
ارائه خدمات دولت الکترويکی )ازجمله بانکداری الکترونيك و پليس الکترونيك( طراحی 
شده اند، نيازمند ويرايش، ارتقاء خدمات و يا طراحی مجدد هستند؛ از اين رو ضروری 
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است محققان اين حوزه اين تارنماها را پايش كنند. در اين رابطه مطالعاتی انجام شده كه 
سهيلی و دانش، 1388؛ دانش، سهيلی و نوكاريزی 1387؛ دانش، سهيلی و شفيعی، 1387 
از آن جمله اند. آنها در پژوهش های خود به بررسی و تحليل تارنماهای دانشگاه های ايران، 
وزارتخانه های دولت جمهوری اسالمی ايران و بانك های ايران پرداختند و ضمن رتبه بندی 
تارنماها، نقاط ضعف و قوت آنها را روشن و راهکارهايی را براي ارتقاي كّمی و كيفی 
به طراحان پيشنهاد كردند. درنهايت می توان گفت كه پژوهش های وب سنجی می تواند 
راهکارهای مؤثری براي پربارتر شدن تارنماهای داخل كشور ارائه كند و موجب همگام 
شدن اين تارنماها با نمونه های مشابـه آنها در خارج از كشور شـود و اين مهـم بايد توسط 

متخصصان وب سنجی داخلی انجام پذيرد.
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