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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 میشود .میزان استفاده
واقعی از صفحات وب عامل مهمی در پژوهشهای وب است .طبق
پژوهشهای وبی گسرتدهای که از اواسط دهه 1990انجام گرفتهاند،
اصطالحاتجدیدومتفاوتیبرایارائهجنبههایگوناگونوببهوجود
آمده و توسط افراد مختلفی ارائه شدهاند .هدف این پژوهش بررسی
نقشوبسنجیدربررسیجنبههایمختلفوباستوکاربردهای
عملیمختلفوبسنجیراموردبحثقرارمیدهد.
روش /رویكرد پژوهش :در این پژوهش با مرور منابع ،یازده کاربرد
وبسنجیبررسـیشدهونتایجهرکاربردرابهصورتمجزاارائهكرده
است.
یافتهها :بررسیها نشـان داد که متخصصـان وبسنجـی قادرند تا
این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی كنند .وبسنجی به ارزیابی
عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد ،با بهکارگیری
روشهای وبسنجی و فرمولهای مربوطه و آموزشهای ویژه کمک
میکند.همچنینوبسنجیشباهتهاییباکتابسنجیوعلمسنجی
دارد،اماسنجشمحضاینمطالعاتنیستبلکهتفاوتهایعمدهای
با آنها دارد.
نتیجهگیری :بررسـی نتایج این پژوهش نشـان داد كه پژوهشهای
وبسنجیبهعلتماهیتپویایوبوعملکردموتورهایکاوش(که
ابزار اساسی برای جمعآوری دادههای مطالعات وبسنجی هستند)،
همچنین وب نامرئی ،ناپایداری منابع وبی و غیره ،با علمسنجی و
کتابسنجی متفاوت است .همچنین نتایج حاكی از آن است كه
پژوهشهای وبسنجی با مشکالت بیشرتی نسبت به پژوهشهای
کتابسنجیوعلمسنجیروبروست.

ڪلیدواژهها
وبسنجی ،ارتباطات علمی ،تجزیه و تحلیل پیوند ،عامل تأثیرگذار وب ،میزان رؤیت
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دریافت 1388/8/20 :پذیرش1389/3/9 :

مقدمه

اگرچه وب تنها حدود پانزده سال است كه بهوجود آمده ،ولي امروزه وب به يك منبع اصلي
اطالعات و يك رسانه ارتباطي تبديل شده است و بر روي رفتار اطالع يابي و ارتباطي 4افراد،
هم در زندگي روزمره و هم در زندگي علمي تأثير گذاشته است (بارايالن .)2005 ،5اگرچه وب
در ابتدا برای استفاده محققان توسعه یافت ،اما امروزه بهعنوان بستری مهم برای ارتباطات و
همکاری رسمی و غیررسمی محققان و هم برای استفاده سایر افراد تبدیل شده است .همهساله
بر تعداد منابع اینترنتی در محملهای مختلف به دلیل سهولت استفاده و بازیابی سریع اطالعات
افزوده میشود .بهتبع این افزایش ،گرایش بهسوی مطالعه این منابع در محملهای مختلف براي
ارزیابی آنها روبه افزایش است .وب طبیعت ًا سازماندهی نشده و دارای آشفتگی است چون هر
کسی میتواند هر متنی را در وب انتشار دهد و فراپیوندهایی را به آن اضافه کرده و يا در هر
جایی از وب قرار دهد ،اما با این حال وب به یک منبع اطالعاتی بسیار ارزشمند تبدیل شده
است .بهنظر میرسد که فراپیوندها میتوانند اطالعاتی را درباره تارنماها ارائه دهند ،از این رو
متخصصان اطالعرسانی 6فراپیوندها را از سال  1996به بعد مورد مطالعه قرار دادند؛ دلیل این
امر ،شباهت میان فرا پیوندها و استنادهاست (الرسون.)1996 ،7
آنچه در مطالعات مربوط به وب حائز اهميت است ،ميزان استفاده حقيقي ازصفحات

 .1مربیگروهکتابداریواطالعرسانیدانشگاه
پیامنوركرمانشاه(نویسندهمسئول)
fsohieli@gmail.com
.2دانشجویدکرتیکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهفردوسیمشهد
.3استادکتابداریواطالعرسانی
دانشگاهفردوسیمشهد
4. Information and
communication behavior
5. Bar-Ilan
6. Information specialists
7. Larson
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8. Netometrics
9. Bossy
10. webometry
11. Abraham
12. Internetometrics
13. Almind & Ingwersen
14. Cybermetrics
15. Web bibliometry
16. Chakrabarti
17. Internetometrics
18. Dhyani
 .19برای تفاوت و شباهت مفاهیم
فوق نگاه كنید به کیوان کوشا ()1385
«وبسنجی».دایرۃاملعارفکتابداریو
اطالعرسانی.ج2.تهران:سازماناسناد
وكتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،
ص.1869 -1864
20. Björneborn
21. Davennport and Cronin
22. Rousseau
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وب ميباشد .بهواسطه مطالعات گستردهاي كه از اواسط دهه  1990در زمينه وب انجام
شد ،اصطالحات جديد و مختلفی در ارتباط با مفهوم کنونی وبسنجی پا به عرصه ظهور
گذاشتند و توسط افراد مختلفي مطرح شدند .اصطالحاتي چون «شبكهسنجي( 8باسی،9
 ،)1995وبومتری( 10آبراهام ،)1996 ،11اينترنتسنجي( 12آلمایند و اینگورسن،)1997 ،13
کربَرتی 16و دیگران،
سايبرسنجي( 14نام یک مجله الکترونیکی) ،کتابسنجی وبَ ،15
(چ َ
 ،)2002وبسنجي( 17آلمایند و اینگورسن ،)1997 ،و (دیهیانی 18و دیگران )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 ميشود .ولی وبسنجی و سایبرسنجی دو اصطالحی
هستند که بهطور گسترده بهکار رفتند و قبول عام یافتند و در برخی موارد بهصورت مترادف
بهکار برده میشوند»( 19نقل در بجورن بورن.)2004 ،20
از اواسط دهه  1990حوزه پژوهشي جديدي بر پايه روشهاي اطالعسنجي بهوجود آمد
كه كار آن ،پژوهش درباره ماهيت و خصوصيات وب است .از همان زمان تالشهاي زيادي
براي بررسي ماهيت وب جهانگستر با بهكارگيري روش اطالعسنجي براي فضاي محتويات
آن ،ساختار پيوندها و موتورهاي كاوش شد .در سال  1997آلمايند و اينگورسن مطالعه
وب را وبسنجي ناميدند و در مجلهاي با عنوان سايبرسنجي در سال  ،1997سايبرسنجي
نامگذاري شد .حوزه وبسنجي ميتواند از همان روشهاي ك ّمي كه بهصورت بنيادي براي
تحليل كتابسنجي و شناسایی الگوهاي استنادي مقاالت مجالت علمي طراحي شدهاند ،با
استفاده از موتورهاي كاوش تجاري براي تأمين دادههاي خام در محیط وب نيز بهكار گرفته
شود ،بهويژه آلتاويستا ،آ لدِوب ،یاهو و گوگل كه امكان جستوجوي پيچيده بولي ،شامل
ويژگيهاي پيوندها و نشانيهاي اينترنتي را ميسر ميكنند.

روش پژوهش

در این پژوهش با استفاده از پیمایش سندی ،به مطالعه منابع منتشر شده درباره وبسنجی
پرداخته شده و  11کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است که در زیر به آنها اشاره ميشود.
اهمیت وب برای حیات اقتصادی و اجتماعی بشر در توسعه نیازهای بشری به هیچ
مقدمهای نیاز ندارد ،درنتیجه نیاز ضروری به درک وب ممکن است زمینه اکتشاف گونههای
جدید بالقوه دانش را بهوجود آورد (داون پورت و کرونین .)2000 ،21روسو)1997( 22
اولین مطالعه جامع اطالعسنجی را در محیط وب انجام داد؛ اما مفهوم وبسنجی آنگونه که
امروزه مورد نظر است ،برای نخستین بار توسط آلمایند و اینگورسن مطرح شد و اصطالح
وبسنجی بهطور رسمی توسط آنها بهکار رفت و اين واژه به نام آنها سكه خورد .مطالعاتی
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که از اواسط دهه  1990بر روی وب صورت گرفت وبسنجی نامیده شدند .این مطالعات
هماکنون دامنه گستردهای از پژوهشهای کتابداری و اطالعرسانی و بهطورکلی سنجش
ارتباطات علمی را دربرمیگیرند كه در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود.

 .1سنجش میزان تأثیرگذاری تارمناها

عامل تأثیرگذار مجالت ،از تقسیم کردن تعداد استنادهايی که در یک دوره زمانی به مقاالت
مجلهای که در دوره زمانی دیگری منتشر شدهاند ،بر تعداد مقاالت منتشر شده در دوره
زمانی دوم محاسبه ميشود (لي 23و ديگران .)2003 ،عامل تأثیرگذار وب مبتنی بر قیاس بین
فراپیوندها ،استنادها ،و همچنين اقتباسی از عامل تأثیرگذاری مجالت است .عامل تأثیرگذار
وب توسط اینگورسن ( )1998برای اندازهگیری نواحی وب ،توسط تعداد پیوندهایی که
دریافت میکنند توسعه داده شد .رودریگرز گایرین )1997( 24مفهوم مشابهی را یک سال
قبل از اینگورسن معرفی کرد ،اما مقاله وی در یک مجله اسپانیایی منتشر شد و به اندازه کار
اینگورسن تأثیرگذار نبود .عامل تأثیرگذار وب بخش مهمي از پژوهش وبسنجی است که به
مطالع ه فراپیوندها و تأثیرگذاری تارنماها میپردازد .عامل تأثیرگذار وب ابزارهای ک ّمی را برای
رتبهبندی ،ارزیابی ،گروهبندی و مقایسه تارنماها ،حوزههای سطح باال 25و حوزههای سطح
پائین 26فراهم میکند .بهطورکلی عامل تأثیرگذار وب عبارت است از نسبت تعداد پیوندهاي
دريافتي یک تارنما ،به تعداد صفحات وب موجود در آن تارنما (اینگورسن .)1998 ،ضریب
تأثیرگذاری یک تارنما اعتبار ،قابلیت رؤیت و شانس بازیابی تارنما را در سطوح ملی و جهانی
مشخص میکند .درواقع هر چه تعداد پیوندها افزایش یابد ضریب تأثیرگذاری تارنما بیشتر
میشود .باال بودن میزان تأثیرگذاري ،نشان دهنده تأثیرگذاري بیشتر آن تارنما در محیط وب
است .ضریب تأثیرگذاری تارنما در بیشتر موارد بازتابی از شهرت جهانی و تا حدود زیادی
کیفيت منابع اطالعاتی موجود در آن تارنماست .لذا میتوان تارنماها را بر اساس ضریب
تأثیرگذاری آنها در حوزههای مختلف مقایسه و رتبهبندی کرد.
با اینکه ضریب تأثیرگذاری یک تارنما تصویری لحظهای از تأثیرگذاری آن تارنماست،
ولي ابزار کاملی برای سنجش تارنماها نيست و درحال حاضر نيز جایگزینی ندارد و مزایای
آن موجب بقاي آن شده است .عامل تأثیرگذار وب روشی برای ارزیابی ک ّمی تارنماهاست
ولي مانند هر روش آماری دیگر ایرادهایی بر آن وارد است (نوروزی.)2006 b ،
بايد به اين نكته توجه كرد كه عامل تأثيرگذار وب با عامل تأثيرگذار مجالت يكسان نيستند
و با هم متفاوتند .ازجمله تفاوت آنها ميتوان به اين موارد اشاره كرد كه فراپیوندها میتوانند
دوسویه باشند (صفحات وب میتوانند بدون توجه به تاریخ انتشارشان ،با یکدیگر پیوندایجاد

23. Li
24. Rodrı´guez Gairı´n
25. Top- level domain
26. Sub- level domain
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کنند) ،درحالی که استنادها یکسویه هستند .همچنین پیوندهای وبی کل تارنما را هدف قرار
میدهند و میتوانند با انگیزهای علمی یا غیرعلمی همراه باشند؛ حال آنکه استنادهای مجالت،
مقاالت را هدف قرار میدهند و سالها بهعنوان شاخص ک ّمی و شناخته شده برای سنجش
اثرگذاری مجالت مورد استفاده قرار میگیرند .بهطور معمول تنها مقاالتی که قب ً
ال منتشر شدهاند
میتوانند توسط مقاالتی که بعد از آنها منتشر میشوند ،مورد استناد قرار بگیرند (لي.)2003 ،
اگرچه برای نویسندگان این امکان هم وجود دارد که مقاالت یکدیگر را در زمان یکسانی
بهخاطر «دانشگاه نامرئی» 27مورد استناد قرار دهند (گارفيلد .)2001 ، 28همچنین دوره زمانی
برای عامل تأثیرگذار وب و عامل تأثیرگذار مجالت متفاوت است .عامل تأثیرگذار مجالت،
استنادهای داده شده به یک مجله در طی یک دوره زمانی برای مقاالتی که در دوره زمانی
دیگری منتشر شدهاند را اندازهگیری میکند ،درحالیکه عامل تأثیرگذار وب ،تصویر لحظهای از
وب در یک زمان خاص است .در مقایسه با محتوای مجالت ،محتوای یک صفحه وب داوری
و بازنگری کمتری میشود ،درنتیجه کنترل کیفی کمتری دارد (اگه.)2000 ،29

 .2سنجش میزان رؤیت تارمناها

واژه ميزان رؤيت 30بهعنوان توصيفي كلي براي شمارش پيوندهاي دريافتي وبسايت بهكار
ميرود؛ زيرا پيوندهاي دريافتي ،هم نشاندهنده اين هستند كه صفحات وب يافت شدهاند و
هم اينكه به احتمال خيلي زياد توسط موتورهاي كاوش نمايهسازي شدهاند .ميزان رؤيت يك
وبسايت عاملي قطعي در موفقيت وبسايت است و هدف آن بهطور ويژه بهدست آوردن
باالترين تعداد ممكن بازديدكننده است؛ و اينكه كاربران بالقوه وبسايت بتوانند بهراحتي آن
وب سايت را در ميان انبوه عظيم وبسايتها بيابند .مرئی بودن (میزان رؤیت) یک تارنما
بستگی به تعداد پیوندهایی دارد که به این تارنما داده میشوند .هر چه تعداد پیوندهاي دريافتي
به یک تارنما بیشتر باشد ،برای تارنما امکان بیشتری فراهم میشود که مورد بازدید کاربران
قرار گیرد ،بنابراین تأثیر بالقوه بیشتری در میان جامعه محققان خواهد داشت .هر چه تارنما
از بسامد پیوندهای دریافتی باالتری برخوردار باشد ،از میزان رؤیت باالتری در محیط وب
برخوردار خواهد بود.

 .3بررسی همکاری بین تارمناها (تارمناهای مربوط به یک دامنه ،موضوع و رشته)
27. Invisible colleges
28. Garfield
39. Egghe
30. Visibility
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ساختار وب اجازه شناسايي و استخراج گروههاي كوچكي از صفحات ،با يافتن صفحات
به هم متصل نشده را نميدهد .به دالئل مختلفي نياز به خوشهبندي كردن صفحات وجود
دارد :نمايش دادن صفحات مشابه كه به هم نزديك هستند ،فني مفيد براي بهبود رابطهاي
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كاربري هستند (آمنتو .)1999 ،31نتايج جستوجو ميتواند با جفت كردن 32صفحات به
درون متني كه مرتبط با موضوع است ،بهبود يابد (تلوال ،واگان و بجورن بورن.) 2005 ،
براي كاربردهاي مستقيم وبسنجي ،اغلب مجموعه كاملي از صفحات هم پيوند شده به
يك موضوع معين مورد نياز است .بسيار مهم است كه بررسي كنيم چگونه وب ميتواند
به خوشههاي بههمچسبيده نسبت به اجزاي بههمپيوسته و مجزا از هم تجزيه شود (تلوال،
واگان و بجورن بورن.)2005 ،
برای مشخص كردن همکاری بین تارنماها باید ميزان همپیوندیهاي ميان این تارنماها
تحلیل شود (همپیوندی به اين معناست كه پيوند دو وبسايت همواره در كنار هم ،در
پیوندهای وبسايت سومي ظاهر شوند) .همپیوندها با بسامد کم ،ارزش و اعتباری ندارد ،اما
همپیوندیهای پربسامد نشان از استحکام رابطه بین دو تارنماي با هم پیوند شده دارند .این
رابطه میتواند رابطه موضوعی بین دو تارنما ،همکاری علمی بین کارکنان دو تارنما و غیره
باشد .این مفهوم ،معادل واژه هماستنادی در محیط چاپی است.
در تحلیلهای وبسنجی ،مطالعه همپیوندی از این نظر اهميت دارد که به شناسایی
جفت تارنماهای پربسامد هر حوزه کمک میکند .برای گردآوری اطالعات الزم درخصوص
همپیوندی تارنما جهت محاسبه همپیوندی ،تارنما به تارنما مورد جستوجو واقع و تعداد
همپیوندیها در ماتریس ثبت میشوند .سپس یک ماتریس  n*nشامل تارنماهای پیونددهنده
و پیوندگیرنده در نرمافزار اکسل تشکیل ميشود و دادههای بهدست آمده از اکسل وارد
نرمافزار آماری  SPSSميشوند .از بخش دستهبندي خوشهاي و تحليل چندمتغيره  SPSSبراي
تحليل دادهها استفاده میشود.

 .4تعیین و مشخص منودن تارمناهای هسته

بهمنظور شناسايی و معرفی وبسایتهای هسته از فرمول زیر استفاده میشود:
= شاخص تعیین تارنما هسته  = tمجموع پیوندهای دریافتی به تارنماهای مورد
مطالعه  = nتعداد تارنماهای مورد مطالعه ( سهیلی ،عصاره و بیگدلی.)1387 ،
ابتدا تمام پیوندهای دريافتي ،تارنماهای مورد مطالعه را با هم جمع كرده و عدد حاصل
را بر تعداد تارنماهایي که پژوهش بر روی آنها صورت گرفته است تقسیم ميكنیم ،عددی
بهعنوان شاخص بهدست میآید .هرگاه تعداد پیوندهای دریافتی تارنما از عدد حاصل از
فرمول بیشتر باشد ،آن تارنما جزء تارنماهای هسته محسوب میشود.

31. Amento
32. Fitting
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 .5ترسیم ساختار علم یا جامعهشناسی علم ( نقشه منایی حوزههای علمی شامل رشد،
انتشار،اختصاصیکردن،کهنگیمتونو)...

33. Borgman
34. Paradigm
35. Garvey
36. Quantitative-driven
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امروزه شمارش استنادها بهطور گسترده براي ارزيابي پژوهشي (كول )2000،و ترسيم نقشه
ارتباطات ميان محققان بهكار ميروند (بورگمن .)200، 33همانگونه كه امروزه منابع مرتبط با
علم بر روي وب در دسترس هستند ،شناسايي مشخصات پژوهشگران و كاربردهاي بالقوه
آنها نيز مهم شده است .مطالعه اينكه چگونه محققان اطالعات را بر روي وب از طريق
كانالهاي رسمي و غيررسمي استفاده ميكنند و انتشار ميدهند ،فرصتهاي جديدي را براي
ارزيابي تغييرات الگوي 34ارتباطات علمي پيوسته بهوجود ميآورد ( كوشا و تلوال.)2007 ،
بهطور قابل مالحظهاي استنادهاي وبي قابل مقايسه و حتي بهعنوان جايگزيني براي
استنادهاي كتابشناختي ،در ارزيابي تأثيرگذاري آكادميك آثار پيشنهاد شدهاند .واگان و شا
( )2003استنادهاي وبي و استنادهاي كتابشناختي  46مجله علوم كتابداري و اطالعرساني 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 بهطور معمول بيشتر از شمارش
استناد كتابشناختي براي يك مقاله مشابه بود .يكي از مشخصات جالب وب ،كاربرد بالقوه
آن براي مطالعه دامنه گستردهاي از استنادهايي است كه قب ً
ال از طريق دنبال كردن فنون تحليل
استنادي سنتي غيرممكن بود (بهعنوان مثال ،ارائهها ،تدريس و گفتوگوهاي محققان) (كوشا و
تلوال .)2007 ،اگر ارتباطات جوهره علم است (گاروي )1997 ،35و ارتباطاتي كه بين محققان
بر روي وب صورت ميگيرد ،منابعي غيررسمي براي محققان است و بهطور قابل مالحظهاي
بر روي كار آنها تأثير گذاشته است ،پس ما نياز داريم تأثيراتش را در سراسر حوزههاي مختلف
علم بفهميم؛ درحاليكه اين امكان وجود دارد تا از روشهاي پژوهشي سنتي همانند مشاهده
شركتكنندگان ،مصاحبه و استفاده از پرسشنامه ،ارتباطات غيررسمي محققان را كشف كنيم
(كوشا و تلوال .)2007 ،توسعه پژوهشهاي وبسنجي همچنين اين امكان را براي مطالعات
ك ّميگرايانه 36الگوهاي بههم پيوسته ،ميان انواع گستردهاي از منابع ديجيتالي بهوجود آورده است
(تلوال ،واگان و بجورن بورن .)2005 ،وب دسترسي به نوع جديد و مختلفي از اطالعات استناد
را فراهم ميكند و افراد را قادر ميسازد تا جنبههاي مختلف پژوهش و فرآيند آن را بهطور ويژه
اندازهگيري كنند ،اما به منظور بهدست آوردن اطالعات بهتر ،بايد انواع مختلف استناد تفكيك
شوند (كوشا و تلوال.)2007 ،
بهطوركلي از طریق شمارش انتشارات علمی و پیوندهای تعلق گرفته به آنها و همچنين
با بهکارگیری روشهای آماری و تجزیه و تحلیل پیوندهای رشتههای علمی بهصورت
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تکموضوعی و چندموضوعی ،میتوان به سنجش ،ارزیابی و مقایسه متون علمی پرداخت.
از این طریق با استفاده از روشها و تجزیه و تحلیل آماری ساده و پیچیده (نظیر روشهای
دستهبندی ،تحلیل عاملها و مقیاس چندب ُعدی) میتوان ساختار علم را ترسیم كرد و به مطالعه
تاریخ علم پرداخت.

 .6ارزیابی عملکرد موتورهای کاوش

به منظور انجام مطالعات بر روي وب ،پژوهشگران به داده نياز دارند و براي جمعآوري
دادهها نيازمند ابزارهاي جستوجو هستند .مطالعات آماری انجام شده توسط مؤسسه فناوری
جورجیا در دسامبر  1998نشان میدهد که  85درصد از کاربران اینترنتی برای دسترسی به
اطالعات ،بهطور گسترده از موتورهای کاوش استفاده میکنند (کوشا .)1382 ،بنابراين الزم
است که این ابزارهای کاوش با استفاده از مطالعات وبسنجی مورد ارزیابی قرار گیرند.
موتورهای کاوش از نظر بازیافت ،دقت ،قابلیتها و امکانات جستوجو ،ریزش کاذب،
زمان جستوجو و  ...مورد برررسی قرار میگیرند .اگرچه ارزیابی موتورهای کاوش همگام
با توسعه آنها نيست ،ولی ارزیابی آنها از دو جنبه اهميت دارد :اول برای کمک به کاربران در
انتخاب موتورهای کاوش ،و دوم اطالع دادن در مورد توسعه الگوریتمهای جستوجو و
موتورهای کاوش.

 .7تحلیل محتوای صفحات وب

براي ارائه خدمات به كاربران در محيط وب ،نياز به وبسايت است .بنابراين براي طراحي
يك وبسايت بايد از اصول کلي كه براي طراحي آن وجود دارد ،تبعيت كرد .در طراحي
وبسايت ويژگيهايي وجود دارد كه به محتواي سايت مربوط است؛ ويژگيهاي ديگر كه
به ساختار سايت مربوطند ،به ويژگيهاي ساختاري معروفند .هويزينگ )2000( 37عقيده دارد
كه محتوا شامل اطالعات ،ويژگيها يا خدماتي است كه در يك وبسايت ارائه ميشود.
بنابراين با استفاده از روش تحليل محتوا ميتوان به تحليل ويژگيهاي محتوايي وبسايتها
دست يافت.
تحليلِ محتوايي يكي از رايجترين فنون تحليل دادهها در پژوهشهاي كيفي است ،و در
اصل تحليل نظاممند بسامد واژهها ،مفاهيم و غيره در كتابها ،فيلمها ،وبسايتها و ساير
انواع مواد است .تحلیل محتوا غالب ًا بهمنظور شناسایی ،تحلیل و ضبط محتوای منابع چاپی
و غیرچاپی مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش میتوان مجموعهای از اسناد یا متون
را استخراج ،شمارش و طبقهبندی کرد .کاربرد تحلیل محتوا شامل سنجش محتوای متون

37. Huizingh

155

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره89

فرامرزسهیلی|
فرشیددانش|رحمتاللهفتاحی

بهمنظور اطالعسنجی یا علمسنجی ،اطالع یافتن از نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان ،سنجش
محتوای متون در رشتههای تخصصی و سنجش عناوین مقاالت و ارتباط آنها با متن است
(بابالحوائجی.)1381،

 .8بررسی رفتار اطالعیابی و مرور رسیع کاربران در محیط وب

عالوه بر مطالعه خود وب ،میتوان دادههایی را درباره اینکه چگونه افراد با وب تعامل برقرار
میکنند یا چگونه از آن استفاده میکنند ،جمعآوری كرد .جمعآوری دادهها برای این کار،
شامل مطالعه افرادی است که از وب استفاده میکنند .منبع دیگر برای جمعآوری اطالعات،
فایلهای گزارش سرور وب 38است (تلوال ،واگان و بجورن بورن .)2005 ،این فایلهای
گزارش سرور وب ،درخواستهایی را که توسط کاربران یا جستوجوگران به سرورهای
وب فرستاده میشوند ،ضبط میکنند و میتوان از آنها ،اطالعاتی را درباره اینکه افراد چگونه
از تارنما استفاده میکنند ،استخراج کرد .استفاده معمول فایلهای گزارش سرور این خواهد
بود که ببینند کدام صفحات بهطور متناوب مورد بازدید قرار میگیرند ،یا برای شناسایی
الگوهای وبگردی با دیدگاهی برای بهبود بخشیدن ناوبری سایت ،بهکار میروند.

 .9بهکارگیری قوانین کتابداری از قبیل قانون لوتکا و بیست -هشتاد در محیط وب

همانگونه که این قوانین برای مطالعات کتابسنجی و تحلیل استنادی بهکارگرفته میشوند،
در محیط وب نیز با مطالعات وبسنجی میتوان به این نتایج در جذب پیوندهای دریافتی
و غيره دست یافت .بهطور مثال میتوان به مطالعه سهیلی ( ،)1385در مورد تارنماهای
نانوفناوری اشاره کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد پیوندهای دریافتی این تارنماها از
قانون بيست -هشتاد تبعیت میکند ،یعنی  20درصد از تارنماها 80 ،درصد پیوندهای دریافتی
را در این مطالعه به خود اختصاص داده بودند .همچنين وریلند ( )2000در پژوهشي 156
تارنماي کتابخانههای دانشکدههای حقوق معتبر انجمن وکالی آمریکا را براساس میزان
رؤیت ( تعداد پیوندهای دريافتي) و میزان وضوح( 39تعداد پیوندهای بیرونی) رتبهبندی کرد.
او حضور قانون بيست -هشتاد را برای میزان وضوح سایت کتابخانه که اندازهگیری کرده
بود ،نشان داد .روسو( ،)1997در مقاله خود ،پیوندهای درونی ،الگوهای توزیع تارنماها و
پیوندهای در حال آمدن را مورد تحلیل قرار داد .مطالعه وی نشان داد که توزیع حوزههای
سطح باال برای این سایتها از توزیع لوتکا پیروی میکند.
38. Web server log files
39. Luminosity
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 .10بررسی حضور وب کشورها

تلوال و پرايس ( )2003در پژوهشي شمارش پيوندهاي دريافتي را بهعنوان شاخصهاي
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ميزان رؤيت و تأثيرگذاري بهكار بردند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه تفاوت آشكاري 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
40
بر اساس حجمشان دارند .همچنين نوروزی ( )2006 aدر پژوهشی به بررسی حضور وب
برای کد کشوری حوزههای سطح باال و سطح پايين کشورهای خاورمیانه پرداخت .نتایج
پژوهش وي نشان داد که کشورهای خاورمیانه  -صرفنظر از ترکیه ،اسرائیل و ایران -حضور
وب پایينی دارند.
حضور وب تا حدودی به تعداد کاربران اینترنتی کشورها بستگی دارد ،هرچه تعداد کاربران
باالتر باشد ،از حضور وب باالتری برخوردار خواهند بود .البته این مسئله در تمام کشورها صادق
نیست .نگاهی به سایت «وضعیت اینترنت جهان» به آدرس ()www.internetworldstats.com
نشان میدهد که برخی از کشورها با توجه به جمعیت بسیار کم ،کاربران اینترنتی بیشماری
دارند .البته میتوان دلیل این امر را وجود زیرساختهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی آن کشور،
و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شهروندان دانست.

 .11كشف انگیزههای ایجاد پیوند

تلوال ،واگان و بجورن بورن ( )2005معتقدند كه مطالعه انگيزههاي ايجاد پيوند ،براي توسعه،
درك و چگونگي تفسير شمارش پيوند ،حياتي هستند .با توجه به نقش و اهميت پيوندها
در مطالعات وبسنجي و اينكه چرا پيوندهاي وبي بهوجود ميآيند ،پژوهشهاي متعددي
براي كشف انگيزههاي ايجاد پيوند انجام شده است .تلوال ( )2003در پژوهشي ،صفحات
وب دانشگاههاي انگلستان را مورد بررسي قرار داد .وي دریافت که در پيوند دادن ،چهار
نوع انگيزه وجود دارد كه عبارتند از :مالكيت ،اجتماعي بودن ،41ناوبري عمومي و پيوند دادن
بالعوض .42ويلكینسون 43و ديگران ( )2003نيز انگيزههاي پديدآورندگان را در محيط وب
براي بهوجود آوردن پيوند بين وبسايتهاي دانشگاهي ،بررسي كردند .پژوهش آنها نشان
داد كه بيش از 90درصد از پيوندها براي مقاصد گسترش پژوهش مثل فعاليتهاي آموزشي
بهوجود آمدهاند .نتایج تحقیق کوشا ( )2004نشان داد که  43درصد از پیوندهای وبی با انگیزه
ارتباطات علمی رسمی (معادل استناد) و  18درصد با انگیزه ارتباطات علمی غیررسمی ایجاد
شده بودند .متمایز ساختن منابع استنادی در قالب اچ تی ام ال و غیر اچ تی ام ال نشان داد که
ارتباطات علمی رسمی در محیط وب ،بسیار تحت تأثیر استنادهای وبی برخاسته از منابع غیر
اچ تی ام ال و با نشانی اینترنتی متنی قرار گرفته است.
کوشا و تلوال ( )2006همچنين نسبت انگیزههای رسمی و غیررسمی برای ایجاد پیوند

40. Web presence
41. Social
42. Gratuitous
43. Wilkinson
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وبی به مقاالت تحقیقاتی  15مجله الکترونیکی کتابداری را که در سال  2000منتشر شدهاند
مورد مطالعه قرار دادند و پنج ویژگی مربوط به منابع استنادی که مقاالت الکترونیکی را از
طریق گنجاندن پیوند وبی در صفحات خود هدف قرار داده بودند ،بهصورت دستی استخراج
کردند .این پنج ویژگی شامل زبان ،تاریخ انتشار ،قالب فایل ،سطح محتوا و نوع استناد وبی
بودند .مطالعه چو ( )2005بر روی مقایسه دالیل استناد و پیوند ،عالوه بر یافتههای گذشته سه
دلیل عمده را برای ایجاد فراپیوند در محیطهای وب ارائه میكند .اول اینکه پیوندها عمدت ًا
برای اشاره به سایتهایی که با سایت پیونددهنده بهنوعی ارتباط دارند ،ایجاد میشوند .دوم
اینکه پیوندها عمدت ًا در سطح صفحه یا سایت ایجاد میشوند درحالیکه در استناد به جمله،
بند یا قطعهای از یک مدرک ارجاع میشود .سوم ،در استناد به ارجاعهای منفی که مغایر با
پژوهش باشد برخورد میکنیم ،اما پیوند بهطور معمول به مطالب مثبت ،مرتبط و ارزشمند
صورت میگیرد .همچنين كوشا و تلوال ( 1577 ،)2007استناد وبي مجالت دسترسي باز
بيولوژي ،فيزيك ،شيمي و محاسبات را مورد بررسي قرار دادند .نتايج آنها نشان داد كه كه
تنها  25درصد از آنها تأثيرگذاري فكري 44را نمايش ميدهند.

نتیجهگیری

44. Intellectual
45. Webometrician
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امروزه وب بستر مهمی برای تبادل و اشاعه اطالعات و غیره بهشمار میآید كه تا حد زیادی
به جریان آزاد اطالعات کمک كرده است .اینکه ایجاد صفحاتخانگی ،تارنماها و غیره
برای هر کسی که دانش اندکی از رایانه داشته باشد مقدور است ،خود باعث ایجاد تارنماها
و وبالگهاي زیادی شده است که شناسایی اين حجم زياد تارنماها و ،...تشخیص اینکه
کدامیک از وضعیت مطلوبتری برخوردار و دارای کیفیت هستند ،کار را برای کاربران مشکل
ساخته است .ولی متخصصان وبسنجی با بهکارگیری روشهای وبسنجی ،فرمولها و
دستورهای خاص این حوزه توانستهاند تا حدودی به بررسی و مطالعه این محیط پیچیده،
و همچنين به سنجش ارتباطات علمي پژوهشگران و ساير افراد در محیط وب بپردازند
و کاربرانشان را یاری دهند .تلوال معتقد است وبسنجي بهعنوان واژهاي جديد تفاسير
متعددي دارد .گستردهترين آنها به سادگي مطالعات ك ّمي وب است كه آن را شبيه به علم
رايانه ميسازد؛ و ريزترين تفسير از وبسنجي اين است كه آن را بهعنوان پژوهشي كه
توسط متخصصان اطالعرساني كه خودشان را وبسنج 45مينامند ،اجرا ميشود .اين تفسير،
واژه وبسنجي را به پژوهشهاي علم اطالعات و پژوهشهاي وبي كه از كتابسنجي و
علمسنجي مشتق ميشود ،محدود ميكند (تلوال .)2005 ،بهطوركلي پژوهشهاي وبسنجي
درون دو گروه كلي قرار ميگيرند :يكي تحليل پيوند و ديگري ارزيابي عملكرد موتورهاي
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كاوش .بحث مهم در مطالعات وبسنجي ،بررسي جنبههاي مختلف پيوندها و استنادهاي
وبي است كه با مطالعه و بررسي اين عناصر ميتوان ارتباطات علمي موجود در محيط وب
را سنجيد .بحث ديگر ،عملكرد موتورهاي كاوش يا پويشگرهاي وبي است كه بهعنوان منابع
اصلي براي جمعآوري دادهها بهكار ميروند .متخصصين وبسنجی در مطالعات متعددی
که برروی وب صورت دادند ،جنبههاي مختلفي را مورد بررسي قرار دادهاند که از آن
جمله میتوان به سنجش میزان تأثیرگذاری و رؤیت تارنماها ،بررسی همکاری بین تارنماها
(تارنماهای مربوط به یک دامنه ،موضوع و رشته) ،تعیین و مشخص نمودن تارنماهای هسته،
ترسیم ساختار علم یا جامعهشناسی علم (نقشهنمایی حوزههای علمی شامل رشد ،انتشار
اختصاصی کردن ،کهنگی متون و غیره) ،ارزیابی عملکرد موتورهای کاوش ،تحلیل محتوای
صفحات وب ،بررسی رفتار اطالعیابی و تورق کاربران در محیط وب ،بهکارگیری قوانین
کتابداری از قبیل قانون لوتکا و بيست -هشتاد محیط وب ،بررسی حضور وب کشورها
و غيره اشاره كرد .اگرچه وبسنجي شباهتهايي با كتابسنجي و علمسنجي دارد ،ولي
صرف ًا مطالعات وبسنجي قياسي از اين مطالعات نيست و تفاوتهاي عمدهاي با آنها دارد.
ماهیت پویای وب و مشکالت موتورهای کاوش که ابزارهای اصلی جمعآوری دادهها برای
مطالعات وبسنجی هستند ،وب نامرئي چگونگي نمونهگیری صفحات ،و نیز پیوندهای وبی
ناپايداري منابع وبي و ...تفاوتها و مشكالت مازادي را نسبت به مطالعات كتابسنجي و
علمسنجي بههمراه دارد .یکی از مسائلی که امروزه دانشمندان کشورهای مختلف جهان با آن
مواجهاند اعتبارسنجی تارنماهاست .سؤال اصلی این دانشمندان این است که از چه طریقی
میتوان يك تارنما را معتبر و دیگری را نامعتبر دانست؟ پاسخ به این سؤال زیاد سخت نیست.
وب سنجها میتوانند با استفاده از رویکردهای مختلف وبسنجی ،تارنماهای گوناگون را
شناسایی ،دستهبندی ،رتبهبندی ،پایش و ارزیابی كنند؛ و از این طریق از یکسو کمک شایان
توجهی به کاربران تارنماها و بهخصوص تارنماهای علمی كنند؛ و از سوی دیگر با ارائه
نقاط ضعف ،پیشنهادها و انتقادها به طراحان تارنماها ،خواهند توانست بر غنای ک ّمی و کیفی
تارنماها بیافزایند.
دررابطه با وبسنجی ،بهمنظور پایش تارنماهای دانشگاهی و غیردانشگاهی مطالعات
گستردهای در داخل کشور صورت گرفته است که مطمئن ًا نتایج این مطالعات میتواند تأثیر
مثبتی بر روند طراحی تارنماهای علمی و غیرعلمی بگذارد .تارنماهای طراحی شده در داخل
کشور بهخصوص تارنماهای علمی و دانشگاهی ،همچنین آن دسته از تارنماهایی که براي
ارائه خدمات دولت الکترویکی (ازجمله بانکداری الکترونیک و پلیس الکترونیک) طراحی
شدهاند ،نیازمند ویرایش ،ارتقاء خدمات و یا طراحی مجدد هستند؛ از این رو ضروری
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است محققان این حوزه این تارنماها را پایش كنند .در این رابطه مطالعاتی انجام شده كه
سهیلی و دانش1388 ،؛ دانش ،سهیلی و نوکاریزی 1387؛ دانش ،سهیلی و شفیعی1387 ،
از آن جملهاند .آنها در پژوهشهای خود به بررسی و تحلیل تارنماهای دانشگاههای ایران،
وزارتخانههای دولت جمهوری اسالمی ایران و بانکهای ایران پرداختند و ضمن رتبهبندی
تارنماها ،نقاط ضعف و قوت آنها را روشن و راهکارهایی را براي ارتقاي ک ّمی و کیفی
به طراحان پیشنهاد كردند .درنهایت میتوان گفت که پژوهشهای وبسنجی میتواند
راهکارهای مؤثری براي پربارتر شدن تارنماهای داخل کشور ارائه كند و موجب همگام
شدن این تارنماها با نمونههای مشابـه آنها در خارج از کشور شـود و این مهـم بايد توسط
متخصصان وبسنجی داخلی انجام پذیرد.
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