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چڪیده
هدف: با توجه به اهمیت وب سایت های مدارس کتابداری و اطالع رسانی 

میزان  بررسی  پژوهش  این  امریکا، هدف  کتابداران  انجمن  تأیید  مورد 

رؤیت پذیری، عامل تأثیر وبی، و میزان همکاری وب سایت های مذکور 

می باشد.

روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، تحلیل پیوندهاست که یکی از 

روش های وب سنجی است. در این روش، پیوندهای دریافتی، خودپیوندی ها، 

و هم پیوندی وب سایت های مورد نظر محاسبه و سپس عامل تأثیر وبِی آنها 

محاسبه شده و در نهایت، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای و مقیاس چند 

متغیره همکاری این وب سایت ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

یافته ها: برخی از نتایج پژوهش نشان داد که وب سایت دانشگاه های 

میشیگان با 141000، فلوریدا استیت با 116000، و درکسل با 71200 

پیوند دریافتی، بیشرتین وب سایت های رؤیت شده بودند. همچنین، 

بررسی ها حاکی از این است که وب سایت های دانشگاه های دومینیکن با 

ـ كلمبیا با عامل تأثیری برابر با 73/4، و  عامل تأثیری برابر با 86، میسوری  

مرکزی کارولینای شاملی  با)26/9 ،دارای بیشرتین عامل تأثیرگذار تجدیدنظر 

شده بوده اند. 

نتیجه گیری: مدیران و طراحان وب  سایت ها، باید با توجه به نتایج اینگونه 

پژوهش ها، وب سایت های خود را ارتقا دهند. موفقیت یك وب سایت به 

عواملی مانند محتوا، اندازه، زبان، و تاریخچه آن ارتباط دارد. بنابراین، متامی 

پژوهش های این حوزه باید به متامی این عوامل توجه داشته باشند.

ڪلیدواژه ها 
 مدارس کتابداری و اطالع رسانی، انجمن کتابداری آمریکا، وب سایت، وب سنجی، عامل تأثیرگذار وبی،

 رؤیت پذیری، تحلیل پیوند
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مقدمه 
یکی از شیوه هایی که پس از جست وجوها و تالش های متخصصان مختلف به دست 
آمد، شیوه »وب سنجی« بود. همانگونه که ثلوال5 )2005( بیان می کند، وب سنجی به عنوان 
اصطالحی جدید تفاسیر متعددی دارد. عام ترین آنها به مفهوم مطالعات کمی وب است 
که آن را شبیه به علم رایانه می سازد، و خاص ترین تفسیر، آن را به عنوان پژوهشی مطرح 
می سازد که توسط متخصصان اطالع رسانی، که خود را وب سنج6 می نامند، اجرا می گردد. 
این تفسیر، واژه وب سنجی را به پژوهش های علم اطالعات و پژوهش های وبی که از 
کتابسنجی و علم سنجی مشتق می شود، محدود می کند. مطالعه و تحلیل میزان این پیوندها، 
موضوع وب سنجی و اساس پژوهش حاضر است. مدارس کتابداری و اطالع رسانی مورد 
تأیید انجمن کتابداری امریکا از جمله معتبرترین مدارس کتابداری جهان به شمار می آیند، 
از این رو، بررسی میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار وبی، و میزان همکاری آنها از ضروریات 
محسوب می شود. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان معتبرترین مدارس کتابداری را 

در دنیای مجازی به متخصصان این رشته معرفی نمود. 

بیان مسئله
ظهور اینترنت و وب جهان گستر، در عصر اطالعات و در جامعه دانش ـ  محور، از طریق 
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ایجاد فرصت های برابر برای همگان در بهره مندی از اطالعات مفید، مناسب، و روزآمد 
موجب دگرگونی در فضای اجتماعی ـ  اقتصادی کشورها شده است. امروزه، فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارآمدی وعرضه بهتر خدمات 
اطالع رسانی در  امر  این عصر، که وب سایت ها در  به شمار می روند. در  در سازمان ها 
حوزه های مختلف اهمیت فراوانی پیدا کرده اند، نیاز به ارزیابی دارند و رؤیت پذیری آنها در 
محیط وب و معرفی صاحبان آنها به کاربرانشان حائز اهمیت است. ارزیابی وب سایت ها 
از طریق محاسبه ضریب تأثیرگذاری آنها و نیز مرئی بودن )میزان رؤیت( یک وب سایت 
صورت می پذیرد، لذا پژوهش حاضر در نظر دارد میزان تأثیرگذاری وب و میزان رؤیت 

وب سایت های  مذکور را با استفاده از شاخص های وب سنجی بررسی نماید.

پیشینه پژوهش 
مطالعاتی که روی وب صورت می گیرد، »وب سنجی« نامیده می شود. وب سنجی، حیطه ای 
است که با سایر مسائل مربوط به سنجش اطالعات در علم اطالع رسانی همانند کتابسنجی، 
اطالع سنجی و علم سنجی عجین شده است. وب، از زمان پیدایش، مورد استفاده بسیاری 
از افراد قرارگرفته است. آنچه در مطالعات مربوط به وب حائز اهمیت است، میزان استفاده 
حقیقی ازصفحات وب است. وب سنجی برای نخستین بار در پژوهش های مختلف معرفی 
شد که در آنها به سنجش پیوندها در وب پرداخته می شود. در اینجا به برخی از جدیدترین 

تحقیقات انجام شده در این حوزه در خارج و داخل اشاره می شود. 
چو7 )2001(، در پژوهشی به تحلیل پیوندهای دریافتی 12 وب سایت مربوط به 
دانشکده های کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا پرداخت. یکی از یافته های 
پژوهش او این است که قرار دادن مطالبی در موضوع های گوناگون و گسترده، باعث 

رؤیت و جذب پیوند بیشتر به سایت می شود. 
وب سایت های  ساختار  »نقشه نمایی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،) 2003 b( عصاره
دانشکده ای علوم کتابداری و اطالع رسانی: استفاده از مقیاس خوشه ای و چندبُعدی« با 
استفاده از شیوه های وب سنجی، وب سایت های دانشکده های کتابداری و اطالع رسانی را 
مورد بررسی قرار داد. وی 95 وب سایت دانشکده های کتابداری و اطالع رسانی متعلق به 
18 کشور را بررسی نمود. بررسی وی نشان داد که در وب سایت های دانشکده های بررسی 

شده 7 خوشه )دوخوشه ملی و پنج خوشه بین المللی( وجود دارند. 
در پژوهشی، تعداد 21 وب سایت خبرگزاری های ایرانی  اصنافی و عصاره )2006(، 
را مورد بررسی قرار دادند. آنان با به کارگیری روش های دسته بندی خوشه ای و تحلیل 
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چندمتغیره )تعداد وب سایت ها از 21 به 17 وب سایت دارای پیوند بیشترکاهش یافت( 
پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که هر 17 خبرگزاری ایرانی از طریق وب سایت های خود 
در پنج خوشه با یکدیگر در ارتباط هستند و با هم به تبادل اطالعات و اخبار می پردازند. 
ارتگا و آگیلو8 )2007(، در مقاله ای به مطالعه ارتباطات پیوندی در فضای وب دانشگاه های 
فرعی  به کشف شبکه های  اجتماعی،  تحلیل شبکه های  با  آنها  پرداختند.  اروپا  شمال 
شمال اروپا، همچنین موقعیت و نقش دامنه های وبی دانشگاهی مختلف و فهم ساختار 
ریخت شناسی این فضای وب پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که شبکه اروپای 
شمالی یک شبکه به هم پیوسته است که توسط سه شبکه فرعی تعریف شده است. آنها 
دریافتند که شبکه دانمارکی نسبت به دیگر کشورهای اروپای شمالی رؤیت کمتری دارد. 
سوئد اساس شبکه فرعی اروپای شمالی است و فنالند، به استثنای دانشگاه هلسینکی، کمی 

از اروپا مجزا می باشد. 
دانشگاهی  پیوند وب سایت های  ثلوال )2008(، روی گرایش های طولی  و  پاین9 
مطالعه کردند. اگرچه نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ثبات میزان پیوندهای درونی 
سایت دانشگاه در برابر بهره وری پژوهشی است، شواهد حاکی از این است که تعداد 

پیوندهای درونی برای هر دانشگاه به طور جداگانه تغییر می کند. 
دانش، سهیلی، و شفیعی )2008(، به تحلیل پیوند وب سایت های وزارتخانه های 
دولتی ایران پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد وزارت تعاون با 282 پیوند درونی؛ 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 126 پیوند درونی؛ و وزارت صنعت و معدن با 109 

پیوند درونی بیشترین میزان رؤیت را داشته اند. 
عصاره و دیگران )1386(، به تحلیل پیوند 28 وب سایت انجمن ها و مؤسسات 
ملی و بین المللی کتابداری و اطالع رسانی پرداختند. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان 
رؤیت، میزان تأثیرگذاری، و همکاری گروهی ملی و بین المللی میان انجمن های کتابداری 
و اطالع رسانی بود. یافته ها حاکی از آن بود که سایت های انجمن کتابداران امریکا، انجمن 
کتابخانه های تخصصی و فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری پزشکی 
میزان  نتیجه،  در  و  رؤیت پذیری  میزان  و  دریافتی  پیوندهای  کل  تعداد  نظر  از  امریکا 
تأثیرگذاری در محیط وب، در باالترین سطح قرار داشتند. نتایج مورد بررسی سه خوشه 

ملی، بین المللی، و اختصاصیـ  پژوهشی را در بین این وب  سایت ها نشان داد.
دانش، سهیلی، و شفیعی )1387(، وب سایت های بانک های دولتی و خصوصی را 
با استفاده از روش وب سنجی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که 
وب سایت های بانک مرکزی با 405، بانک صادرات با 66، و بانک کشاورزی با 20 پیوند 
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دریافتی دارای باالترین فراوانی بوده و در رتبه های نخست تا سوم قرار گرفته اند. از لحاظ 
عامل تأثیرگذار وب نیز وب سایت بانک های سپه با عامل تأثیرگذار کلی برابر با 110، 

تجارت با 29/4، و توسعه صادرات با 15/2 در رتبه های نخست تا سوم قرار گرفتند. 
دانش، سهیلی، و نوکاریزی )1387(، به بررسی کلیه وب سایت های دانشگاه های 
علوم پزشکی ایران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که وب سایت های دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز با 12700، تهران با 10400، و اصفهان با 5170 پیوند دریافتی، دارای 
باالترین میزان رؤیت پذیری، و وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی بقیه  اهلل، بوشهر، و 
بابل به ترتیب دارای باالترین میزان تأثیرگذاری در محیط وب بودند. تحلیل پیشینه ها نشان 
می دهد که در حوزه وب سنجی مطالعات مختلفی انجام شده و می شود. در اکثر مطالعات، 
به تعیین میزان رؤیت، و اثرگذاری وب سایت ها در حوزه های مختلف پرداخته شده است. 
همچنین تعیین وب سایت های هسته و دسته بندی وب سایت ها از دیگر کارهایی بوده که 

در پژوهش های یاد شده به آن پرداخته شده است. 

اهداف پژوهش 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان رؤیت پذیری، عامل تأثیرگذار وبی، و میزان 
همکاری وب سایت های مدارس کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکاست. افزون 
بر هدف اصلی، اهداف فرعی نیز عبارت اند از: تعیین وب سایت های هسته دانشگاه های 

مورد مطالعه و همچنین بررسی میزان همکاری آنها در زمینه تبادل اطالعات.

سؤاالت پژوهش 
1. میزان رؤیت وب سایت های مدارس کتابـداری مورد تأیید انجمن کتابـداران آمریکا 

چگونه است؟
2. وب سایت های مدارس کتابـداری مورد تأیید انجمن کتابـداران آمریکا، براساس 

عامل تأثیرگذار وبی، نسبت به هم چه رتبه ای دارند؟ 
3. وب سایت هـای هسته مدارس کتابـداری مورد تأیید انجمـن کتابـداران آمـریکا 

کدام اند؟ 
4. دسته های مهم همکاری وب سایت های مدارس کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران 

آمریکا، براساس تحلیل دسته بندی خوشه ای، کدام اند؟ 
5. دسته های مهم همکاری وب سایت های مدارس کتابـداری مورد تأیید انجمن 

کتابداران آمریکا، براساس تحلیل چندمتغیره، کدام اند؟ 

فرشید دانش|  فرامرز سهیلی
 فائزه مصری نژادو ...



145
فصلنامه كتاب | شامره 84 

روش شناسی پژوهش 
در این پژوهش از روش تحلیل پیوندها10، به عنوان یکی از روش های وب سنجی، استفاده 
شده است. در روش یاد شده با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو11، ابتدا انواع پیوندهای 
دریافتی، خودپیوندی و هم پیوندی وب سایت های مورد مطالعه شمرده شدند. سپس، از 
روش های دسته بندی خوشه ای و تحلیل چندمتغیره روی هم پیوندها استفاده شد. این 
روش ها تعداد متغیرها را به چند متغیر مهم و اساسی کاهش می دهد و امکان بررسی 
متغیرها را فراهم می سازند )عصاره،a 2003(. جامعه پژوهش حاضر را کلیه وب سایت های 
مدارس کتابداری مورد تأیید انجمن کتابداران آمریکا تشکیل می دهد که در وب سایت 
اِی.ال.اِی. وجود داشته اند. اما با توجه به اینکه کلیه این مدارس دارای وب سایت مستقل 
نبوده اند و تعدادی از آنها به صورت پیوند به دانشگاه مادرشان وابسته بوده اند، و چون 
نمی  توان پیوندهای آنها را به صورت مجزا بررسی کرد، به ناچار از جامعه پژوهش حذف 
گردیدند و پژوهش بر روی مدارس دارای وب سایت مستقل ـ شامل 28 وب سایت ـ 
صورت گرفت. به منظور تحلیل پیوندها از فرمول های تحلیل پیوند که در پژوهش دانش، 

سهیلی و نوکاریزی )1387( به کار رفته، استفاده شده است.
در ادامه، برای محاسبه تعداد هم پیوند12ی های وب سایت ها، یک ماتریس 29 × 29 
شامل وب سایت های پیونددهنده و پیوندگیرنده تهیه شد و وب سایت های مورد بررسی در 
آن ماتریس قرار گرفت. آنگاه تک تک وب سایت ها با استفاده از دستور هم پیوندی با هم 
سنجیده شدند، همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس از اکسل وارد نرم افزار 
اس.پی.اس.اس. و برای تحلیل نتایج از بخش دسته بندی خوشه ای و تحلیل چندمتغیره 

نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. استفاده شد. 
تأثیرگذار کلی و تجدیدنظر شده وب سایت های مدارس  به منظور محاسبه عامل 

کتابداری نیز از فرمول های زیر استفاده می گردد:
   At= عامل تأثیر گذار کلی؛  Bt= تعداد کل پیوندهای وب سایت و Ct= تعداد
صفحات منتشر شده در وب سایت که توسط موتورکاوش نمایه شده است، نه تمام صفحات 
موجود در وب سایت )اینگورسن، 1998(. برای محاسبه عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده 
یک وب سایت، تعداد پیوندهای دریافتی آن وب سایت بر حجم صفحات وب سایت یا 
تعداد صفحاتی که توسط راهنمای اینترنتی و یا موتور کاوش نمایه شده، تقسیم می گردد 

)اینگورسن، 1998( و با استفاده از فرمول زیر به دست می آید:
، Ar= عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده یا خالص، B= تعداد پیوندهای دریافتی، 
و C= تعداد صفحات منتشر شده در وب سایت که توسط موتور کاوش نمایه شده اند، نه 

تمام صفحات موجود در وب سایت.
 10. Link analysis

11. Yahoo directory

12. Co-link

رؤیت پذیری، تأثیر وبی،
همكاری وب سایت های مدارس ...
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یافته ها 
در این بخش نتایج پژوهش در ارتباط با سؤاالت پژوهش به ترتیب ارائه می شود. برای 
پاسخ به سؤال نخست پژوهش )بررسی میزان رؤیت(، ابتدا پیوندهای دریافتی و تعداد 
صفحات وب سایت های تمام دانشگاه های مورد بررسی شمرده و محاسبه شد. واژه میزان 
رؤیت13 به عنوان توصیفی کلی برای شمارش پیوندهای دریافتی وب سایت به کار می رود؛ زیرا 
پیوندهای دریافتی هم نشان دهنده این هستند که صفحات وب یافت شده اند و هم این که به 
احتمال خیلی زیاد توسط موتورهای کاوش نمایه سازی شده اند )سهیلی، دانش و شفیعی، 
2008(. سپس دانشگاه ها براساس میزان رؤیت شان مرتب شدند و یافته های مربوط به ده 

دانشگاه نخست و سه دانشگاه آخر از نظر میزان رؤیت در جدول1 ارائه شده است. 
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www.si.umich.edu1410001647432190000/8561/329میشیگان1
www.ci.fsu.edu116000763613900015/192/18ایالتی فلوریدا2
www.ischool.drexel.edu7120045697550015/5852/16دركسل3
www.lis.uiuc.edu3880049558523000/783055/1ایلینویز4
www.scils.rutgers.edu2990098091420000/305428/0راتگرز5
ـ آستین6 www.ischool.utexas.edu2840027802230001/0220/827تگزاس 
www.slis.indiana.edu1870039985134000/4680/335ایندیانا7
www.ebsi.umontreal.ca1460011530180001/2661/561مونرتال8
www.fis.utoronto.ca146004896281200/2981/166تورنتو9
www.sir.arizona.edu 1280021247247000/6021/163آریزونا10
www.ischool.washington.edu125001983167600/630/341واشنگنت11
www.libsci.sc.edu11400461185602/4721/856كارولینای جنوبی12
www.slais.ubc.ca 995050455118000/1970/234بریتیش كلمبیا13
www.slis.ua.edu 720010568913400/0680/013آلباما14
www.clis.umd.edu26407377643/5821/037مریلند15
www.sislt.missouri.edu2350321773/440/531میسوری ـ كلمبیا16
www.slisweb.sjsu.edu214014569170/1740/001ایالتی سن خوزه17
www.slis.kent.edu2080833749300/2490/591ایالتی كنت18
www.slim.emporia.edu1850179520001/0311/114ایالتی امپوریا19
www.sis.utk.edu1430777833600/1840/432تنزاس20
www.slis.wisc.edu1420284159055/599وسكانسین ـ مدیسون21
www.slis.ualberta.ca 1320184212100/7170/657آلربتا22
www.lisp.wayne.edu1320151317100/8721/13ایالتی وین23
www.ischool.pitt.edu/110026013704/2315/269ایالتی پیتزبرگ24
www.sim.management.dal.ca/5905128271/1521/615دالهاوس25
www.ist.syr.edu453531018/5471/906سیركیوس26
www.nccuslis.org4041513626/939/067كارولینای مركزی ـ شامل27
www.gslis.dom.edu861628662دومنیكن28

رتبه بندی وب سایت های مدارس
 کتابداری و اطالع رسانی انجمن 
کتابداری آمریکا براساس تعداد 
پیوندهای دریافتی

جدول 1

13. Visibility

فرشید دانش|  فرامرز سهیلی
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همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود بیشترین میزان رؤیت مربوط به وب سایت 
دانشگاه های میشیگان14 با 141000، فلوریدا استیت15 با 116000، و درکسل با 71200 
پیوند دریافتی است. در حالی که وب سایت دانشگاه آریزونا16 با 12800 پیوند دریافتی 
دارای کمترین میزان رؤیت بوده است. در جدول 1 اطالعات کامل مربوط به تمامی 
وب سایت های مورد بررسی آمده است، اما در سایر جداول به علت صرفه جویی در تعداد 

صفحات، 10 وب سایت اول براساس هر رتبه بندی آورده شده است 
به منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش و سنجش میزان تأثیرگذاری وب سایت ها، دو 
عامل تأثیرگذار کلی و عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده محاسبه شد. وب سایت دانشگاه 
دومینیکن17 با عامل تأثیری برابر با 86، دانشگاه میسوری ـ  کلمبیا18 با 73/4، و دانشگاه 
مرکزی کارولینای شمالی19 با 26/9 دارای باالترین میزان عامل اثرگذار خالص می باشند. 
و وب سایت دانشگاه آلباما20 با 0/06 کمترین اثر را دارد. عامل تأثیرگذار کلی نیز محاسبه 
شد و نتایج نشان داد، دانشگاه دومینیکن با 62، دانشگاه فلوریدا استیت با 18/2، و دانشگاه 
درکسل با 16/5 رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند؛ درحالی که دانشگاه سن  خوزه 

استیت21 با 0/0011 کمترین تأثیر کلی را دارد )جدول 2 و3(.
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www.gslis.dom.edu861628662دانشگاه دومینکن

www.ci.fsu.edu116000763613900015/118/2دانشگاه فلوریدا استیت

www.ischool.drexel.edu7120045697550015/516/5دانشگاه درکسل

www.nccuslis.org4041513626/99/06دانشگاه نورث سنرتال کارولینا

www.slis.wisc.edu1420284159055/5دانشگاه ویسکانسین مدیسون

www.ischool.pitt.edu/110026013704/232/5دانشگاه پیتزبرگ

www.ist.syr.edu453531018/541/9دانشگاه سیراکاس

www.libsci.sc.edu11400461185602/471/8دانشگاه ساوث کارولینا

دانشگاه دال هاوس
www.sim.management.

dal.ca/
5905128271/151/6

www.ebsi.umontreal.ca1460011530180001/261/5دانشگاه مونرتال

جدول 2
رتبه بندی وب سایت های مدارس

 کتابداری و اطالع رسانی 
انجمن کتابداری آمریکا 

براساس عامل تأثیرگذار كلی وب

رؤیت پذیری، تأثیر وبی،
همكاری وب سایت های مدارس ...

14. Michigan University

15. Florida State University

16. Arizona University

17. Dominican University

18. University of 

Missouri - Columbia

19. University of North 

Carolina Central

20. Albama University

21. San Jose State University
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www.gslis.dom.edu861628662دانشگاه دومینکن

www.sislt.missouri.edu2350321773/40/53دانشگاه میسوری ـ کلمبیا

www.nccuslis.org4041513626/99/06دانشگاه نورث سنرتال کارولینا

www.ischool.drexel.edu7120045697550015/516/5دانشگاه درکسل

www.ci.fsu.edu116000763613900015/118/2دانشگاه فلوریدا استیت

www.ist.syr.edu453531018/51/9دانشگاه سیراکاس

www.slis.wisc.edu1420284159055/59دانشگاه ویسکانسین مدیسون

www.ischool.pitt.edu/110026013704/25/26دانشگاه پیتزبرگ

www.clis.umd.edu26407377643/51/03دانشگاه مریلند

www.libsci.sc.edu11400461185602/471/85دانشگاه ساوث کارولینا

www.sis.utk.edu1430777833600/180/43دانشگاه تنزاس

www.slisweb.sjsu.edu214014569170/140/001دانشگاه سن خوزه استیت

www.slis.ua.edu 720010568913400/060/01دانشگاه آالباما

 رتبه بندی وب سایت های مدارس 
کتابداری و اطالع رسانی 
انجمن کتابداری آمریکا
 براساس عامل تأثیر گذار
 تجدیدنظر شده وب

جدول 3

به منظور شناسایی و معرفی وب سایت های هسته از فرمول زیر استفاده شده است:

 = شاخص تعیین وب سایت هسته؛  
t = مجموع پیوندهای دریافتی به وب سایت های مورد مطالعه

n= تعداد وب سایت های مورد مطالعه )سهیلی، عصاره و بیگدلی، 1387(.

فرشید دانش|  فرامرز سهیلی
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همانگونه که در جدول 4 مشاهده می گردد 6 وب سایت جزء وب سایت های هسته 
به شمار می آیند.

در تحلیل های وب سنجی، مطالعه هم پیوندی از این نظر اهمیت دارد که به شناسایی 
جفت وب سایت های پربسامد هر حوزه کمک می کند. همانگونه که در نمودار1 مشاهده 
می گردد، سایت های مدارس کتابداری و اطالع رسانی انجمن کتابداری آمریکا در 6 خوشه 
ایندیانا23، میشیگان،  با هم به همکاری می پردازند و وب سایت دانشگاه های مونترال22، 
کارولینای شمالی، واشنگتن، و دال هاوزی24 با هیچ یک از وب سایت ها خوشه نگردیده اند. 

شش خوشه اصلی عبارت اند از:
خوشه اول: وب سایت دانشگاه سیراکوز25، تورنتو، کارولینای جنوبی، ایلینویز، آریزونا، 

فلوریدا استیت، و تنسی26؛
خوشه دوم: وب سایت دانشگاه مری لند27، راتجر، بریتیش کلمبیا28، و دومینیکن؛

خوشه سوم: وب سایت دانشگاه امپوریا استیت29، و دانشگاه وین30؛
خوشه چهارم: وب سایت دانشگاه میسوری و سن خوزه استیت؛

خوشه پنجم: وب سایت دانشگاه آلبرتا31، کنت استیت32، ویسکنسین33، و آلباما؛و
خوشه ششم: وب سایت دانشگاه درکسل، آستینـ  تگزاس34، و پیتز برگ35. 

نشانی اینرتنتینام دانشگاه
 پیوندهای
دریافتی

 حجم
صفحات

 مجموع
پیوندها

 عامل تأثیرگذاروبی
تجدیدنظرشده

عامل تأثیرگذار وبی کلی

www.si.umich.edu1410001647432190000/8552791/329343میشیگان

www.ci.fsu.edu116000763613900015/191218/20325ایالتی فلوریدا

www.ischool.drexel.edu7120045697550015/5832816/5244دركسل

www.lis.uiuc.edu3880049558523000/7829210/055329ایلینویز

www.scils.rutgers.edu2990098091420000/3048190/428174راتگرز

ـ آستین www.ischool.utexas.edu2840027802230001/0215090/827279تگزاس 

جدول 4
وب سایت های هسته مدارس 

کتابداری و اطالع رسانی 
انجمن کتابداری آمریکا 

22. Montreal University

23. Indiana University

24. Dalhousie

25. Syracuse University

26. Tennessee

27. Maryland University

28. British Colombia University

29. Emporia state University

30. Wayne University

31. Alberta University

32. Kent State University

33. Wisconsin University

34. Texas-Austin University

35. Pittsburgh University 
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تحلیل خوشه ای،  وب سایت های 
مدارس کتابداری و اطالع رسانی 
انجمن کتابداری آمریکا

منودار 1

نقشه هم پیوندی وب سایت های 
مدارس کتابداری و اطالع رسانی 
انجمن کتابداری آمریکا

منودار 2

و  کتابداری  مدارس  وب سایت  است،  شده  داده  نشان  نمودار2  در  که  همانطور 
اطالع رسانی انجمن کتابداری آمریکا با استفاده از مقیاس چندبعدی در 6 دسته هم پیوندی 

دارند که عبارت اند از:
دسته اول: وب سایت دانشگاه مری لند، درکسل، کارولینای جنوبی، پیتزبرگ، آلبرتا، 

آریزونا، آلباما، و دومینیکن؛

فرشید دانش|  فرامرز سهیلی
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دسته دوم: وب سایت دانشگاه راتجر، سایراکوز، و تورنتو؛
دسته سوم: وبچسایت دانشگاه ویسکنسین مدیسن36، تنسی، آستینـ  تگزاس؛

دسته چهارم: وب سایت دانشگاه ایندیانا، کنت استیت، و واشنگتن؛
دسته پنجم: وب سایت دانشگاه دال هاوزی، میسوریـ  کلمبیا، مونترال، بریتیش کلمبیا، 

و دانشگاه مرکزی کارولینای شمالی؛و
دسته ششم: وب سایت دانشگاه امپوریا استیت و دانشگاه وین. 

وب سایت دانشگاه های ایلینویز، فلوریدا، ومیشگان در هیچ دسته ای قرار نگرفته اند.

نتیجه گیری و بحث
نتایج این پژوهش، تصویری از وضعیت وب سایت های مدارس کتابداری و اطالع رسانی 
مورد تأیید انجمن کتابداری آمریکا را از نظر چگونگی و کیفیت این وب سایت ها ارائه 
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که وب سایت دانشگاه میشیگان  می کند. 
با 71200  دانشگاه درکسل  با 116000، و  استیت  فلوریدا  دانشگاه  پیوند،  با 141000 
پیوند دریافتی، دارای باالترین فراوانی بوده و از میزان رؤیت بیشتری برخوردارند و از 
نظر معیارهای این پژوهش، قوی ترین وب سایت ها در بین وب سایت های مورد مطالعه 
می باشند. احراز رتبه های باال توسط این وب سایت ها دالیل متعددی دارد. از جمله این 
متنوع  باالی وب سایت ها، عناصر اطالعاتی  تعداد صفحه های بسیار  به  دالیل می توان 
و ارزشمند در تمامی زمینه های کتابداری و اطالع رسانی، فعال و روزآمد بودن سایت، 
روزآمدسازی سریع اطالعات، قدمت باال، کاربرمدار بودن، ناوبری آسان، و گستره جهانی 

اشاره کرد. 
وب سایت  داد،  نشان  مطالعه  مورد  وب سایت های  خودپیوندهاِی  شمارش  نتایج 
با 17600  با 40200، و دانشگاه تورنتو  با 80000، دانشگاه راتجر37  دانشگاه میشیگان 
خودپیوندی رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و مطالب درون این وب سایت ها 
به نحو مطلوبی به هم پیوند خورده اند. یافته های حاصل از محاسبه ضریب تأثیرگذاری 
وبی تجدیدنظر شده )خالص( حاکی از این است که وب سایت دانشگاه دومینیکن با 86، 
دانشگاه میسوری ـ  کلمبیا با 73/4، و دانشگاه مرکزی کارولینای شمالی با 26/9 دارای 
باالترین میزان عامل اثرگذار خالص می باشند. عوامل متعددی می توانند بر عامل تأثیرگذار 
وب مؤثر باشد که از جمله این موارد می توان به دسترسی آسان به وب سایت، انتشار 
سریع، زبان وب سایت، روزآمدی و نوع مواد موجود در وب سایت همانند انتشار مجالت 

الکترونیکی و خبرنامه ها، و انتشار وبالگ اشاره کرد. 
36. Wisconsin Madison University

37. Rutgers University
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تحلیل خوشه ای هم پیوندهای این وب سایت ها نشان داد که  وب سایت های مدارس 
کتابداری و اطالع رسانی انجمن کتابداری آمریکا در 6 خوشه با هم به همکاری می پردازند 
و  واشنگتن،  شمالی،  کارولینای  میشیگان،  ایندیانا،  مونترال،  دانشگاه های  و وب سایت 
دال هاوزی با هیچ یک از وب سایت ها خوشه نگردیده اند. از مهم ترین دالیل هم پیوندی 
درخصوص وب سایت های مدارس کتابداری می توان به ارائه منابع اطالعاتی مهم، اخبار، 

برنامه های کاری و منابع تمام متن الکترونیکی اشاره کرد. 
نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش های صورت گرفته بر روی وب سایت های 
ایرانی نشان می دهد که تعداد پیوندهای دریافتی و حجم صفحات وب منتشر شده توسط 
وب سایت های این مدارس بسیار بیشتر از وب سایت های ایرانی است، حتی در مقایسه با 

وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران نیز این امر صادق می باشد.
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