
چڪیده
هدف: وبالگ ها از مظاهر شایان  ذکر فضای جدید وب به شامر می آیند. 
ارتباطات علمی، در دنیای امروز، از اهمیت خاصی در محافل دانشگاهی 
با  باید  آگاهی رسانی  امر  متولیان  به عنوان  کتابداران  است.  برخوردار 
شیوه های تازه تر و رسیع تر با یکدیگر ارتباط برقرار منایند و از آنجاکه 
وبالگ ها ،در انتقال دانش، نقشی حیاتی دارند، در امر گسرتش ارتباطات 
علمی میان مختصصان کتابداری جایگاه مهمی دارند. طی بررسی های 
صورت گرفته تا زمان اجرای پژوهش حارض )26خرداد 1389(، در حوزه 
کتابداری و اطالع رسانی ایران،222 وبالگ روزآمد، ثبت شده و کتابداران 
این وبالگ ها را جهت کسب اطالعات روزآمد کتابداری و اطالع رسانی 
مطالعه می منایند. لذا جهت رصفه جویی در وقت این متخصصان، به نظر 
می رسد ارزیابی این وبالگ ها مسئله ای حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، 
از آنجاكه وبالگ، به عنوان یكی از انوع منابع اطالعاتی تحت وب مطرح 
است و كتابداران همواره در امر ارزیابی منابع اطالعاتی مراجعان خود را 
یاری می منایند، به نظر می رسد ارزیابی وبالگ ها نیز همچون سایر منابع 
اطالعاتی باید یكی از مهارت های حائز اهمیت كتابداران باشد. از این رو، 
هدف پژوهش حارض یافنت سیاهه ای از معیارهای ارزیابی وبالگ های 

کتابداری و اطالع رسانی است.
روش/ رویکرد پژوهش: محقق با مروری بر ادبیات پژوهش و به اتفاق 
و  کتابداری  وبالگ های  ارزیابی  جهت  معیار  تحقیق، 23  خربگان  نظر 
رســانی ایـران استخـراج منود. سپس درجـه آلفـای کرونبــاخ 0/76  اطالع 
درخصوص همبستگی سؤاالت سیاهه مزبور استخراج شد و، به این ترتیب، 
پایایی فهرست معیارهای پیشنهادی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. 
همچنین، معیارهای یافت شده از متون تخصصی و ادبیات پژوهش، 
به طور تخصصی در حوزه وبالگ های  از خربگان که  نفر  توسط هفت 
کتابداری و اطالع رسانی صاحب نظرند، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
شد این سیاهه از نظر روایی اعتبار الزم را داراست. در مرحله بعد، رضیب 
درجه اهمیت هر معیار، از برآیند نظر خربگان درخصوص درجه اهمیت 

معیار مورد نظر استخراج شد.
معیارهای  از  پژوهش سیاهه 23 موردی  این  یافته  مهم ترین  یافته ها: 
ارزیابی وبالگ های کتابداری و اطالع رسانی ایران است که درجه اهمیت 

هریک از معیارها نیز در آن مشخص شده است.
نتیجه گیری: معیار »روزآمدسازی وبالگ« با درجه اهمیت 5، بیشرتین 
رضیب را در ارزیابی؛ و معیارهای »درج فرم نظرسنجی« و »عامل تأثیر 
وبی) دبلیو.آی.اف.( در وبالگ« به صورت مشرتک، با درجه اهمیت 1/ 3 
کمرتین رضیب را در ارزیابی وبالگ های کتابداری و اطالع رسانی ایران به 

خود اختصاص داده اند.

ڪلیدواژه ها 
 وبالگ، معیارهای ارزیابی،کتابداری و اطالع رسانی، فناوری های ارتباطی، وب 2/0
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1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رسانی 

پژوهشگاه بین املللی

 زلزله شناسی و مهندسی زلزله

m.pakdaman@gmail.com 

2. عضو هیئت علمی گروه كتابداری 

و اطالع  رسانی دانشگاه الزهرا )س( 

mbagheri_2000@yahoo.com

3. عضو هیئت علمی گروه كتابداری و 

اطالع  رسانی دانشگاه الزهرا )س(

ghaebi@alzahra.zc.ir 

4. http://tkarami. googlepages. com/

home

معیارهایی برای ارزیابی وبالگ های
 کتابداری و اطالع رسانی ایران

مقدمه
ارتباطات علمی، در دنیای امروز از اهمیت خاصی در محافل دانشگاهی برخوردار است. 
کتابداران به عنوان متولیان امر آگاهی رسانی باید با شیوه های تازه تر و سریع تر با یکدیگر 
ارتباط برقرار نمایند. وبالگ ها، به عنوان رسانه های اطالعاتی، نقشی حیاتی در انتقال دانش 
دارند. این منابع اطالعاتی جایگاه مهمی در امر گسترش ارتباطات علمی میان کتابداران، 
دارند. رشد و گسترش وبالگ ها در جوامع مختلف، در  ایرانی  کتابداران  به خصوص 
سال های اخیر چشمگیر بوده  است؛ تا آنجا که تنها در حوزه کتابداری و اطالع رسانی 
از  ایران4 آمده است ـ بیش  ایران ـ همانطور که در راهنمای وبالگ های کتابداری  در 
222 وبالگ ثبت شده است و کتابداران، این وبالگ ها را جهت کسب اطالعات روزآمد 
کتابداری و اطالع رسانی ایران به طور گسترده مطالعه می نمایند. باتوجه به این نکته برای 
صرفه جویی در وقت این متخصصان، به نظر می رسد که ارزیابی این وبالگ ها مسئله ای 
حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر، از آنجاکه وبالگ، به عنوان یکی از انوع منابع اطالعاتی 
تحت وب مطرح است و کتابداران همواره در ارزیابی منابع اطالعاتی مراجعان خود را 
یاری می نمایند، به نظر می رسد ارزیابی وبالگ ها نیز همچون سایر منابع اطالعاتی باید 
یکی از مهارت های مهم کتابداران باشد. مقاله حاضر، به بررسی متونی پرداخته است که 
این وبالگ ها را در حوزه وبالگ های کتابداری و اطالع رسانی مورد ارزیابی قرار داده اند. 
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نتیجه ای که از این بررسی به دست آمده این است که چنانچه مجموعه ای از مالک ها و 
معیارها جهت ارزیابی وبالگ ها وجود داشته باشد، خوانندگان به وبالگ های منطبق بر 

مالک های ارزیابی اعتماد و اتکای بیشتری خواهند داشت.

وبالگ و اجزای تشکیل دهنده آن
وبالگ متشکل از دو کلمه وب )web( و الگ )log( ـ به معنی گزارش ـ است. معنی 
این اصطالح عبارت است از: گزارش وبی یا گزارش اینترنتی.  به عبارت بهتر، وبالگ 
صفحات وبی است  که توسط یك یا چند نفر  به صورت مستمر روزآمد می شود و در آن 

امکان تعامل دوطرفه برقرار است )مظلومی، 1384(. 
وبالگ ها بسیار ساده هستند و معموالً از چند نوع صفحه مختلف تشکیل شده اند که 
هر صفحه دارای ویژگی های خاصی است. در هر وبالگ سه  یا چهار صفحه به قرار زیر 

وجود دارد:
ـ صفحه فهرست: فهرست صفحه ای است که عمل نمایش در آن انجام می شود. 

جدید ترین پیغام ها با جدیدترین محتویات در صفحه فهرست نمایش داده می شوند. در 
نتیجه، بینندگان فقط نیاز دارند نشانی اینترنتی مورد نظر را به  خاطر بسپارند تا در صورت 
لزوم مجدداً به آن مراجعه نمایند. بسیاری از وبالگ نویسان صفحه فهرست خود را طوری 
تنظیم می کنند تا پیغام ها را به صورت هفتگی نشان دهد. صفحات فهرست دارای یك 
سیستم هدایت کننده آسان و واضح است، در نتیجه، بینندگان می توانند صفحات دیگر را 

به راحتی پیدا کنند. 
ـ صفحه آرشیو: آرشیو شامل صفحاتی است که برای امنیت بیشتر، پیغام ها را از روی 

صفحات فهرست ذخیره می نماید. بدین ترتیب، هنگامی که کاربر، یك پیغام جدید را در 
سیستم مدیریت وبالگ می  سازد، پیغام همانطور که روی صفحه فهرست کپی می شود،  
روی صفحه آرشیو نیز قرار می  گیرد. صفحات آرشیو به طور اتوماتیك توسط سیستم های 
وبالگ ساخته می شوند و به بینندگان امکان می دهند که پیغام های ارسال شده به وبالگ 

را نیز بخوانند. 
بسیاری از وبالگ نویسان یك آرشیو ماهانه دارند وبالگ های جدیدتر آرشیوها را 
به صورت هفتگی نمایش می دهند. اکثر سیستم های مدیریت وبالگ به نویسندگان  امکان 

می دهند پیغام ها را به طور تاریخِی معکوس، از جدید ترین به قدیمی ترین، منظم نمایند. 
ـ صفحه توضیحات اضافى: این صفحه، توضیحات بیشتری در خصوص وبالگ و 

اطالعاتی راجع به  یا bio معموالً   about ارائه می کند. برای مثال صفحات نگارنده آن 
نویسنده یا نویسندگان ارائه می دهند. صفحات دیگری نیز در این بخش وجود دارد که 
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شامل گالری عکس یا متن هایی است که توسط نویسنده، جهت اطالع رسانی بهتر، درج 
می شود. عالوه بر موارد فوق، صفحات دیگری نیز وجود دارند که امکان ارسال پست 

الکترونیکی به وبالگ نویس را میسر می سازد )باوش، 1383(.
ـ صفحه پیوند وبالگ: به نظر محقق، عالوه بر موارد فوق، صفحه پیوند وبالگ را نیز 

می توان یکی از اجزای مهم وبالگ برشمرد. در کنار صفحات دیگر، هر وبالگ، صفحه ای 
نوار مانند دارد که به وبالگ نویس امکان می دهد تا وبالگ خود را به وبالگ های دیگر 
پیوند دهد. در این صفحه می توان امکانات دیگری همچون آمارگیری میزان بازدید روزانه 

از وبالگ، نمایش ساعت، نمایش موضوعات، اساسنامه، و مانند آن را جاسازی نمود.

انواع وبالگ 
1. از نظر تعداد وبالگ نویسان

وبالگ ها می توانند به صورت گروهی و یا به صورت انفرادی مدیریت شوند. از این رو، 
وبالگ ها از نظر تعداد وبالگ نویسان بردو نوع هستند:

ـ در وبالگ  فردی5 یك نفر مدیریت، روزآمد سازی، و انتشار وبالگ را برعهده دارد. 
تعداد زیادی از این نمونه در وبالگ های کتابداری ایران به  چشم می خورد.  

ـ وبالگ  گروهی6 معموالً به صورت مکرر توسط گروهی از افراد روزآمد می شود. 
در جامعه کتابداری و اطالع رسانی ایران نیز نمونه های خوب و فعالی از این نوع قابل 
مشاهـده است که از آن جمـله می تـوان به وبـالگ گروهـی کتابـداران ایران به آدرس

www.lisiran.blogfa.com اشاره نمود.

2. از نظر سطح دسرتسى

وبالگ از نظر سطح دسترسی نیز بر دو دسته است:
ـ وبالگ هایی که روی اینترنت بدون رمز عبور یا هیچ گونه حفاظتی منتشر می شوند 

ودر دسترس همه افراد قرار می گیرند. این نوع وبالگ ها را وبالگ عمومی7 می نامند.
ـ وبالگ هایی که اگرچه روی اینترنت منتشر می شوند، اما به وسیله رمز عبور یا از 
طریق شبکه خاص حفاظت شده و افراد خاص به آن دسترسی دارند. این نوع وبالگ ها 

را وبالگ خصوصی8 می نامند )نیکخواه، 1386(.

3. از نظر محتوا 

 هر وبالگ از نظر محتوا می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:
ـ تفکر وبالگ نویس را بیان کند،

5. Personal weblog

6. Community weblog 

7. Public weblog

8. Private weblog

معیارهای برای ارزیابی وبالگ های
کتابداران و اطالع رسانی ایران
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ـ فقط جنبه طنز داشته باشد،
ـ شامل مطالب تخصصی باشد،
ـ به احواالت شخصی بپردازد،

ـ به اخبار بپردازد و بیشتر روی موضوعاتی که در رسانه ها به آنها اهمیت می  دهند 
تأکید نماید )باوش، 1383(.

ـ برای استفاده اعضای یك پروژه، وبالِگ پروژه ای طراحی می شود. این نوع وبالگ ها 
فعالیتی فراتر از روزنگارنویسی دارند. وبالگ پروژه ای، برای اعضای گروه هویتی مجزا 

می سازد و امکان اتصال با پروژه مربوط را برای آنها میسر می کند.  
موفق ترین  و  هستند  شده  ذکر  موارد  مختلف  انواع  از  ترکیبی  وبالگ ها  برخی 
وبالگ نویسان، دارندگان چنین وبالگ هایی هستند. بعضی از وبالگ ها نیز سرگردان اند، 

یعنی هر روز به یك نوع مسئله می  پردازند )بینش،  1385(.

تاریخچه وبالگ در جهان
تعیین نقطه شروع وبالگ و زمان دقیق آن بسیار مشکل است. برخی بر این عقیده اند که 
اولین وبالگ توسط تیم برنرزلی ایجاد شد که در آن وی به سایت های جدیدی که در 
آن زمان ایجاد و بر روی اینترنت فعال می شدند، اشاره  نمود. دومین وبالگ توسط مارک 
آندرسن9 ایجاد شد. وی نیز تا اواسط 1996 عملیاتی مشابه وبالگ برنرزلی انجام می داد. تا 
سال 199۷، که از آن به عنوان انفجار وب نامبرده می شود، چندین وبالگ جدید دیگر نیز 
ایجاد شد. از وبالگ های اولیه می توان به وبالگ متعلق به دیو وینر10 اشاره نمود. محتویات 
وبالگ های اولیه اغلب شامل مجموعه ای از پیوندها و توضیحات بود که متناسب با عالقة 

وبالگ نویس ایجاد می گردید )سخاروش ، 1384(.
در سال 1996، برای اولین بار، مفهوم و منطق وبالگ توسط لشمنان، سارامنیان، و 
صدری11 )1996( در ششمین کارگاه بین المللی »پژوهش های مهندسی داده« در شهر نیو 

اورلیئانز12 مطرح شد.
برخی دیگر بر این باورند که الگر بارگر13، در سال 199۷، فهرستی از ارتباطات را 
همراه با توضیحات، با نشانی الکترونیکی / robotwisdom ایجاد کرد. این سایت دربردارنده 
20 الی30 پیوند بود که هریك توضیحاتی کوتاه داشت. سپس، الگر بارگر در کنار پیوندها، 
توضیحاتی را نیز اضافه کرد. وی، در اواخر 199۷، برای توضیح سایت خود از کلمه »وبالگ« 

استفاده نمود )باوش، 1383(.
بالد14 )2002(، در کتابی با عنوان »راهنمای وبالگ ها«، که اولین کتاب مرجع حوزه وبالگ 

9. Marc Andressen 

10. Dave Winer 

11. Lakshmanan,, Suramanian & 

Sadri

12. New Orleans

13. Loger Barger

14. Blood
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به شمار می آید، اولین وبالگ را متعلق به »موزائیك«15 می داند. این وبالگ، از ژوئن 1993 تا 
ژوئن 1996 فعالیت می نمود. وی در کتاب خود به این نکته اشاره دارد که اولین وبالگی که 

رسماً با این نام در دسترس قرار گرفت، در اکتبر 1994 توسط واینر تهیه شد.
 ابزارهای وبالگ نویسی در اواسط سال 1999 پیشرفته تر شدند. ابزارهای ارائه شده 
دارای ویژگی های مختلفی بودند. مهم ترین این ویژگی ها، سهولت استفاده از آنها بود. 
این ابزارها به کاربران اجازه می دهند که به راحتی وبالگ بسازند. تا قبل از این، سازندگان 
وبالگ مجبور بودند جهت راه اندازی وبالگ خود، نرم افزاری بنویسند تا پیغام هایشان را 
خودکار نماید. اما از این تاریخ به بعد کاربران وبالگ ها به راحتی می توانستند فایل های 
مورد نظر خود را به سرور هدایت نمایند )باوش، 1383(. در این سال، نوشتن بر روی 
وب، تنها با فشار دادن یك دکمه به راحتی انجام شد. از این  رو، به تدریج، استفاده از 
وبالگ ها عمومی شد. به عبارت دیگر، استفاده راحت از این ابزارها در عمومی شدن 

وبالگ  ها نقش مؤثری را ایفا نمود. 
در جوالی 1999، اولین ابزار اصلی برای ساخت و مدیریت وبالگ، با نام پیتاس16، 
ساخته شد. سایت اصلی پیتاس با نشانی الکترونیکی www. pitas. com به کاربران امکان 
می دهد که برای خود حساب باز کنند و وبالگی بسازند که به طور مجانی در سرور پیتاس 

قرار می گیرد. این ابزار با نشانی http://your-user-name. pitas. com در دسترس می باشد.
در سال 2001، استفاده از وبالگ همچنان افزایش یافت و کم کم مجالت جهانی را 
پوشش داد. در این دوران بود که از وبالگ ها به عنوان منبع اطالعاتی استفاده می شد و ابزارهای 
موجود در آن ویژگی های جدیدی را همچون وبالگ نویسی متحرک 17 دربر می گرفتند. از این 

رو، در این سال وبالگ نویسی بین جوامع گسترش یافت )باوش، 1383(.

سیر تحول وبالگ نویسى در حوزه کتابداری و اطالع رسانی ایران 
مدتی بعد از ظهور وبالگ،  کتابداران نیز دریافتند که می توانند از این پدیده به نفع خود 
و در خدمت رسانی به جامعه کاربران استفاده الزم را ببرند. این اتفاق خیلی زود به وقوع 
پیوست و پس از مدت کمی وبالگ نویسی به فعالیتی ویژه برای بهبود مهارت ها و عالیق 
کتابداران تبدیل شد و پس از چند سال تعداد زیادی وبالگ شخصی و گروهی توسط 
کتابداران، با اهداف متنوع، به وجود آمد. از جمله این اهداف می توان به انتشار اخبار و 
اطالعات در حوزه علوم کتابداری و اطالع رسانی، انتشار منابع خاص و جالب توجه 

کتابداران، و اشتراک اطالعات با سایر جوامع حرفه ای اشاره کرد )کرمی، 1384(.
وبالگ های بسیاری، توسط کتابداران ایرانی، فعالیت خود را از این پس آغاز نمودند. 

15. Mosaic 

16. Pitas

17. Movable type
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برخی از این موارد به جهت عدم استمرار در فعالیت خود به صورت خودکار توسط 
سرویس های مدیریت وبالگ ها از بین رفتند. طی بررسی های انجام شده در محیط وب، 
اولین وبالگ کتابداری که قدم در عرصه وبالگ ها نهاد و همچنان به قوت خود باقی 
است، وبالگ »فهرستنویسی منابع اینترنتی« توسط محسن حاجی زین العابدینی، از تاریخ 
81/11/16 تا به امروز است. کمتر از یك ماه بعد، وبالگ »کتابداران فردا«18 توسط امیررضا 
اصنافی، در اسفند 1381، آغاز شد و از آن پس تا کنون به طور روزآمد در حوزه کتابداری 
و اطالع رسانی فعال است. بدین ترتیب، پدیده وبالگ در بین کتابداران ایرانی رواج یافت و 
وبالگ های بسیاری تا به امروز متولد شدند. برخی همچنان به امر اطالع رسانی می پردازند 
و برخی دیگر به علت کم کاری در عرصه اینترنت محکوم به فنا شدند. تا تاریخ 26 خرداد 
1389، تعداد 222 عنوان وبالگ کتابداری و اطالع رسانی، توسط وبالگ نویسان ایرانی 
در راهنمای وبالگ  های کتابداری و اطالع رسانی ایرانی به ثبت رسیده است. وبالگ های 
بسیاری در این عرصه تجربه کار گروهی موفق را داشته اند. در این میان، می توان به وبالگ 

گروهی کتابداران ایران19 اشاره کرد.

پیشینه پژوهش 
کتابداری  پایان نامه هایی در رشته های  مقاالت و  اخیر  پدیده وبالگ، چند سال  درباره 
و اطالع رسانی، ارتباطات، کامپیوتر، وعلوم اجتماعی تدوین شده است. ولی در مورد 
معیار های ارزیابی وبالگ ها تحقیقات اندکی صورت گرفته است؛ در مقابل، تحقیقات 
نسبتاً مفیدی درباره معیار های ارزیابی وب سایت های پزشکی، دانشگاهی، و کتابخانه ای 
صورت گرفته است. در ادامه، برخی از این قبیل پژوهش ها معرفی می گردد. این پیشینه ها 
بر اساس اولویت تاریخی )از قدیمی ترین به جدید ترین( در دو بخش انجام شده در ایران 

و خارج، تنظیم شده اند.
منظر  از  وبالگ  پدیده  به  ممکن  رویکردهای  خود،  پایان نامه  در  کرمی )1384(، 
خدمات کتابداری و اطالع رسانی را با روش توصیفی بررسی کرد. در این پژوهش، از میان 
150 وبالگ که از آغاز وبالگ نویسی )اواخر199۷( تا دسامبر 2004 توسط کتابخانه ها 
یا کتابداران نگهداری می شدند، تعداد 85 وبالگ به عنوان نمونه، از طریق پنج راهنمای 
اینترنتی، انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش ارائه رویکردهای ممکن 
به پدیده جدید وبالگ از منظر خدمات کتابداری و اطالع رسانی بود. نتایج تحقیق نشان 
داد، از میان 85 وبالگ نمونه، بیشترین تعداد وبالگ ها از نظر مکانی متعلق به ایاالت 
متحده آمریکا بود و کشورهای انگلستان و کانادا در رده های بعدی قرار گرفتند. زالندنو و 

18. www. asnafi. persianblog. ir 

19. www.lisiran.blogfa.com 
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ایسلند، هریك با یك وبالگ، دارای کمترین تعداد وبالگ  کتابداری در جامعه نمونه مورد 
بررسی بودند. همچنین، نحوه روزآمدسازی اطالعات در وبالگ های نمونه بسیار متنوع بود 

و بیشترین تعداد به صورت روزانه یا دو روز یکبار روزآمد می شدند.
صابری و شجاعی مهر )1385(، در پژوهشی با عنوان »وبالگ در دنیای کتابداری: 
موقعیت ها و کاربردها« به بیان تعابیر مختلف درباره واژه وبالگ، و تاریخچه استفاده از 
این واژه پرداختند و با بیان تفاوت های شایان توجه بین وبالگ و وب سایت و کاربرد های 

وبالگ در کتابخانه ها، به معرفی وبالگ های کتابخانه های بزرگ بسنده کرده اند. 
اسکروچی، فرهانی، و حقانی )1386(؛ در مقاله ای با عنوان مقایسه وبالگ های کتابداری 
با وبالگ های برتر کتابداری دنیا؛ 1385، به بیان اهمیت وبالگ در جامعه حرفه ای کتابداری 
ایران پرداخته و با استفاده از سیاهه ای، ۷9 وبالگ کتابداری ایران را با 14 وبالگ برتر کتابداری 
دنیا مقایسه کرده اند. نتایج این تحقیق نشان داد وبالگ های کتابداری ایران از جنبه های فنی 
تقریباً هم سطح وبالگ های برتر کتابداری دنیاست، ولی از نظر مباحث محتوایی و پیوند های 

وبالگ، بسیار ضعیف تر از وبالگ های برتر کتابداری دنیا عمل کرده اند. 
نیکخواه )1386(، پایان نامه خود را با عنوان »تحلیل محتوای وبالگ های فارسی حوزه 
کتابداری و اطالع رسانی« تدوین نمود. وی با انجام پژوهش فوق دریافت که وبالگ های 
گروهی روزآمدتر از وبالگ های فردی هستند و موضوعاتی مانند چاپ و نشر،  فناوری های 
اطالعاتی و سیستم های اطالعاتی، کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی از موضوعات مورد توجه 

کتابداران و خوانندگان وبالگ ها در هردو دسته وبالگ های فردی و گروهی بوده اند. 
ستوده، نیازمند، و باقری )138۷(؛ مقاله ای با عنوان ارزیابی وبالگ های کتابداری و 
اطالع رسانی ایران به لحاظ معیار اعتبار، در مجله اطالع شناسی به چاپ رسانده اند. این 
پژوهش، بر اساس شش معیار که شامل معرفی مدیر وبالگ، روزآمدسازی، نوع محتوا، 
بازخورد، پیوندها، و ابزارهای دسترسی می باشد به ارزیابی 100 وبالگ جامعه نمونه 
پرداخته است. این پژوهش به ارائه آمار توصیفی از وضعیت جامعه آماری در مورد هریك 

از معیارهای فوق بسنده نموده است.
اعالنی جهت  »زبان  با عنوان  مقاله ای  لشمنان، سارامنیان، و صدری )1996(؛ در 
درخواست کردن و بازسازی وب«20 در سال 1996، برای اولین بار، مفهوم و منطق وبالگ 
را در ششمین کارگاه بین المللی »پژوهش های مهندسی داده« مطرح نمودند. آنها در این 
پژوهش با بیان مفهوم وب و بیان عدم تخصص گرایی درآن به چارچوبی رسیدند که با 
توسعه منطقی ساده آن را »وبالگ« نامیدند. آنان از مزایای این پدیده نوین به مواردی چون: 

روزآمدی، تخصص گرایی، و بازیابی اطالعات خاص اشاره نموده اند. 
20. A declarative language for 

querying and restructuring the web
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کالید21 )2004(، در پژوهش دیگری با عنوان »وبالگ های کتابخانه ها« با استفاده از 
موتورهای جست وجو و راهنماهای اینترنتی تعداد 55 وبالگ را، شناسایی کرد که توسط 
کتابخانه ها نگهداری و حمایت می شدند. وی این وبالگ ها را با استفاده از فنون تحلیل 
محتوای وب سایت ها مورد مطالعه قرار داد. وبالگ های انتخاب شده متعلق به سه کشور 
امریکا، کانادا، و انگلستانـ  با اکثریت آمریکاییـ  بودند. مطالعات وی نشان داد کتابخانه های 
عمومی و دانشگاهی نسبت به سایر انواع کتابخانه ها عالقه بیشتری به داشتن وبالگ دارند. 
اینترنتی  مهم ترین هدف از ایجاد وبالگ تهیه اخبار،  اطالعات، و ارجاعاتی به منابع 
برای کاربران آنهاست؛ تعداد بسیار کمی از وبالگ ها از امکانات موجود استفاده کرده اند. 
یك پنجم وبالگ ها به صورت روزانه و نیمی از آنها به صورت هفتگی روزآمد می شوند و 
تعداد زیادی از کتابخانه های جامعه پزوهش این مقاله از نرم افزار های وبالگ نویسی رایگان 
مانند »بالگر« استفاده کرده اند. وی پس از ارائه چند پیشنهاد به کتابخانه هایی که قصد ایجاد 
وبالگ دارند، به این نتیجه می رسد که وبالگ های کتابخانه ها هم مانند سایر فناوری ها طی 

سال های آینده قدیمی خواهند شد. 

معیارهای ارزیابی وبالگ ها
بنا بر بررسی های محقق، تابه حال، الگوی خاصی در زمینه ارزیابی وبالگ ها تدوین نشده 
است. اما از آنجا که وبالگ ها خود از انواع صفحات وب به شمار می روند، از برخی 
معیار ها و عوامل ارزیابی وب سایت ها در مورد وبالگ ها نیز می توان بهره  گرفت. از این رو، 
بعضی عوامل مؤثر در ارزیابی وب سایت ها با مشخصات وبالگ ها جهت ارزیابی این نوع 

صفحات وب تطبیق شده است. 
وب سایت های بهداشتیـ  درمانی به لحاظ اطالعات خاصی که دارند و حساسیت 
ارزیابی وب سایت ها پیشگام  اعتبار اطالعاتشـان، در زمینه  درخصوص صحت و 
بوده اند. از این رو، در ادامه، برخی معیار های ارزیابی وب سایت های بهداشتی ـ درمانی 

ارائه می شود.  

معیار  سیلربگ 
این معیار اعتبار توسط سیلبرگ22 )199۷( تدوین گردید. نمره سیلبرگ برای هر وب سایت، 
با استفاده از سیاهه معیار هـای سیلبـرگ به دست می آید. به این ترتیب که در ردیف هـای

1 الی 9 مشخص می گردد که آیا موارد مشخص شده در وب سایت وجود دارد یا خیر. 
این موارد عبارت اند از :

21. Clyde

22. Silberg
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ـ منابع استفاده شده در تدوین مطالب وب سایت،
ـ نام نویسندگان،

ـ وابستگی مؤسساتی نویسندگان،
ـ مدارک و درجات علمی نویسندگان،

ـ وجود افشاگر23 در وب سایت،
ـ نام تأمین کننده مالی وب سایت،

ـ نام مالکیت حقوق مادی و معنوی وب سایت،
ـ تاریخ ایجاد وب سایت، و

ـ تاریخ آخرین روزآمدسازی یا بسامد روزآمدسازی وب سایت.
به  امتیاز در نظر گرفته می شود و جمعاً  از موارد مشخص شده، 1  برای هریك 
وب سایتی که تمامی موارد را رعایت کرده باشد 9 امتیاز اختصاص می یابد. هر وب سایت، 
بر اساس رعایت معیار سیلبرگ، نمره ای را دریافت خواهد کرد. درصورتی که مشخصات 
فوق در وب سایتی رعایت شده باشد کاربر می تواند به طور نسبی به اطالعات این وب سایت 
اعتماد کند و در غیر این صورت به او توصیه می شود حتی المقدور از وب سایت دیگری 

استفاده کند  که این موارد را رعایت کرده باشد )فتحی فر، 1385(.

معیار دیسرن24
این معیار توسط بخش بهداشت عمومی و بخش مراقبت های بهداشتی اولیه دانشگاه 
آکسفورد25 تدوین شده است. این سیاهه حاوی 16 سؤال در سه بخش مجزاست. در هر 
سؤال نمره 5 برای باالترین گزینه و نمره 1 برای گزینه آخر اختصاص می یابد. نمره 2 الی 
4 به پاسخ های بین این دو اختصاص می یابد. در مجموع به وب سایتی که تمامی معیار ها 
را رعایت کرده باشد 80 امتیاز اختصاص می یابد و به وب سایتی که هیچ یك از معیارها 
را رعایت نکرده است، 16 امتیاز داده می شود. این سیاهه دارای سه بخش است: اعتبارِ 

انتشارات، کیفیت اطالعات، و رتبه بندی کلی انتشارات.
 بخش اول که در آن اعتبار انتشارات مورد ارزیابی قرار می گیرد، شامل هشت عامل 

به شرح زیر است:
ـ مشخص  بودن اهداف وب سایت، 

ـ میزان دستیابی وب سایت به اهداف اعالم شده،
ـ مرتبط بودن مطالب وب سایت،

ـ منابع مطالب وب سایت،

23. Disclaimer

24. DISERN

25 .University of Oxford, Division 

of Public Health and Primary 

Health Care
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ـ تاریخ تولید مطالب وب سایت،
ـ تعادل و عدم سوگیری در مطالب وب سایت،

ـ جزئیات منابع پشتیبانی کننده اطالعات، و
ـ ارجاع وب سایت به مطالب مورد تردید و نامعلوم. 

بخش دوم در مورد کیفیت اطالعات در باب روش های درمانی و انتخاب های ممکن 
شامل عوامل زیراست:

ـ اشاره  وب سایت به چگونگی کارکرد روش های درمانی،
ـ توضیح مزایای روش های درمانی،

ـ اشاره به خطرات احتمالی روش های درمانی،
ـ توضیح وب سایت در مورد مضرات عدم استفاده از روش های درمانی، 

ـ چگونگی اثرگذاری روش های درمانی بر کیفیت زندگی،
ـ وجود بیش از یك روش درمانی در مورد بیماری ها، و

ـ پشتیبانی و حمایت وب سایت برای مشارکت در تصمیم گیری.
بخش سوم در مورد رتبه بندی کلی انتشارات است که وب سایت را به عنوان یك منبع 

اطالعاتی درباره روش های درمانی رتبه بندی می کند )فتحی فر، 1385(.

معیار هون ُکد26 
مؤسسه هون یکی از مؤسساتی است که از نشان تأیید کیفی برای ارزیابی وب سایت 
حاوی اطالعات بهداشتی و پزشکی استفاده می کند و از معتبرترین معیار های ارزیابی 
کیفیت وب سایت های بهداشتی است. این معیار توسط بخش بهداشت وب بنیان27 این 
مؤسسه تدوین شده است. معیار ها عبارت اند از 14سؤال براساس هشت اصل اعتبار 
مدارک، هدفمندی وب سایت، محرمانگی، معرفی منابع، روایی، مشخص کردن جزئیات در 
مورد نویسنده، حمایتگر مالی وب  سایت. سیاست مؤسسه به وب سایت های ارزیابی شده 
براساس محتویات وب سایت، اجازه استفاده از نشان »هون کد« را به عنوان نشان تأییدی 

بر محتوای وب سایت می دهد. 
نحوه امتیاز دهی در این سیاهه به این صورت است که، برای هر یك از سؤاالت 
چهاردهگانه آن سیاهه امتیاز 1 در نظر گرفته شده که وب سایت ها در صورت عدم احراز 
آن شرط، یك نمره منفی از آن سؤال دریافت می کنند و، در نهایت، نمره این سیاهه از 

مجموع نمره های مثبت و منفی به دست خواهد آمد. 
هشت اصل این سیاهه به قرار زیر است:

اصل اول: اطالعات باید دارای مؤلف مستند باشد، 
اصل دوم: هدف از ایجاد وب سایت باید مشخص باشد،

26. HON code: Health On the Net 

foundation

27. Health On the Net foundation
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اصل سوم: محرمانگی و خصوصی بودن اطالعات باید لحاظ شود،
اصل چهارم: اطالعات باید مستند باشد )مراجع و تاریخ ها داده شود(،

اصل پنجم: مجوز ادعاها ذکر شده باشد،
اصل ششم: جزئیات تماس با وب سایت درج شده باشد،

اصل هفتم: افشاگر منابع مالی توضیح داده باشد، و
اصل هشتم: سیاست درج آگهی ها در وب سایت ثبت شده باشد )فتحی فر،  1385(.

بررسی متون و پژوهش های انجام شده آشکار ساخت که وبالگ ها، به عنوان منابع 
و  کتابداری  حوزه  در  خاصی  اهمیت  از  اطالع رسانی  ابزارهای  همچنین  و  اطالعاتی 
اطالع رسانی ایران برخوردارند. از این رو، پژوهش های بسیاری درخصوص جنبه های 
مختلف وبالگ و تأثیرات آن توسط متخصصان کتابداری و اطالع رسانی صورت گرفته 
است. براساس مطالعات پژوهشگر، الگوی خاصی برای ارزیابی وبالگ ها یافت نشد، لذا 
از معیارهای ارزیابی وب سایت ها )همچون معیار سیلبرگ، دیسرن، و هون کد( و نظر 
خبرگان تحقیق متشکل از دو عضو هیئت علمی کتابداری و اطالع رسانی، چهار محقق در 
حوزه وبالگ های کتابداری و یك نفر مدیرعامل سرور وبالگ نویسی در ایران، استفاده 

شایانی به عمل آمد.

روند پژوهش
محقق با مروری بر ادبیات پژوهش، سیاهه ای با 31 سؤال تهیه نمود. اما پس از بررسی 
وبالگ، براساس این سؤاالت متوجه شد، برخی ازاین معیارها )برای مثال میزان رعایت   5
حق مؤلف در وبالگ ها( قابل اندازه گیری نبوده و برخی سؤاالت باید با یکدیگر ادغام شوند. 
این معیارهای ارزیابی وبالگ ها در مرحله بعد در اختیار گروه خبرگان پژوهش، متشکل 
از دو عضو هیئت علمی کتابداری و اطالع رسانی، چهار محقق در حوزه وبالگ های 
کتابداری، و یك نفر مدیرعامل سرور وبالگ نویسی در ایران، قرار گرفت. پس از اعمال 
نظرات کارشناسان، تعداد سؤاالت به 23 سؤال تقلیل یافت. به این ترتیب، در پژوهش 
مقدماتی30 وبالگ کتابداری و اطالع رسانی ایرانی با 23 سؤال مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
سپس درجه آلفای کرونباخ 0/۷6 درخصوص همبستگی سؤاالت سیاهه مزبور استخراج 
شد و به جهت آنکه بیش از 0/۷ بود، مورد تأیید قرار گرفت. از این رو، پایایی فهرست 
معیارهای پیشنهادی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، معیارهای یافت شده 
از متون تخصصی و ادبیات پژوهش، توسط هفت نفر از خبرگان، که به طور تخصصی 
در حوزه وبالگ های کتابداری و اطالع رسانی صاحب نظرند، مورد بررسی قرار گرفت و 

مشخص شد این سیاهه از نظر روایی اعتبار الزم را داراست.
در مرحله بعد، ضریب درجه اهمیت هر معیار، از برآیند نظر خبرگان درخصوص 
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درجه اهمیت معیار مورد نظر استخراج می شود. از این رو، هریك از خبرگان عددی مابین 
صفرالی پنج، درخصوص درجه اهمیت هر معیار، در نظر گرفتند و محقق میانگین این 
نظر ها را به عنوان ضریب درجه اهمیت آن معیار، که نشان دهنده اهمیت آن معیار در میان 

سایر معیارهاست، لحاظ نموده است.

بحث و نتیجه گیری 
در عصر حاضر، اینترنت، امکانات و ابزارهای متعددی را به منظور ارائه خدمات در اختیار 
عالقه مندان قرار می دهد. یکی از ویژگی های بسیار جذاب اینترنت، سرویس ها و خدماتی 
است که به کاربران اجازه می دهد دانش و تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار داده و 
خود نیز به عنوان عضوی از یك جامعه شبکه ای )اشتراک دانش( مطرح گردند. این همان 
مفهومی است که از آن با نام وب2/0 یا وب اجتماعی یاد کرده اند. وبالگ ها نیز در این 

میان از مظاهر شایان ذکر نسخه جدید وب به شمار می آیند. 
عالوه بر آنکه وبالگ را می توان ابزاری در جهت اشتراک دانش دانست، این ابزار خود 
به عنوان یکی از انوع منابع اطالعاتی تحت وب مطرح می باشد و کتابداران همواره در امر 
ارزیابی منابع اطالعاتی مراجعان خود را یاری می نمایند، به نظر می رسد ارزیابی وبالگ ها 
نیز همچون سایر منابع اطالعاتی باید یکی از مهارت های حائز اهمیت کتابداران باشد. از 
این رو، پژوهش حاضر سیاهه معیارهای ارزیابی وبالگ ها را در جدول 1 به عنوان نتیجه 

ارائه می کند.

پیشنهادها 
پیشنهاد می شود از معیارهای استاندارد ارزیابی وبالگ های یافت شده برای داوری 
جشنواره های انتخاب وبالگ های برتر، بهره جست. همچنین، از این معیارها می توان 
به  منظور مدیریت بهتر و مؤثر تر وبالگ های کتابداری استفاده نمود. عالوه بر مورد 
فوق، پیشنهاد می شود در پژوهشی مجزا، از وبالگ های کتابداری و اطالع رسانی، نمونه 
آماری انتخاب شده و براساس سیاهه پیشنهادِی این پژوهش مورد ارزیابی و رتبه بندی 

قرار گیرند.
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شیوه  اندازه گیریوابستگی معیارمعیار
رضیب درجه اهمیت 

هر معیار

5مقیاس فاصله ایساختارمتوسط روزآمدسازی

4/7دو گزینه  ایمحتواموضوع  بندی مطالب

4/6دو گزینه  ایمحتوادرج توضیحات درخصوص هدف/ اهداف

4/3دو گزینه  ایساختارمناسب بودن رسعت بارگذاری صفحه خانگی

4/3دو گزینه  ایساختارتناسب عنوان وبالگ، با هدف/ اهداف آن

4/2دو گزینه  ایساختاردارا بودن بخش آرشیو فعال

4/2دو گزینه  ایساختاردرج تاریخ  دقیق )روز هفته- تاریخ(  برای پیغام  ها

4/1دو گزینه  ایظاهرمناسب بودن قلم واندازه حروف، پیغام  ها

4/2مقیاس فاصله ایساختارمتوسط فعالیت پیاپی

4/1طیف لیکرتپیوندهادرج پیوندهای مرتبط در صفحه پیوندهای وبالگ

ایجاد امكان ارتباط دوسویه میان
4/1دو گزینه ایساختار نویسندگان و خوانندگان

4/1طیف لیکرتپیوندهادرج پیوند های درست در صفحه پیوندهای وبالگ

4طیف لیکرتساختاردرج توضیحات  درباره مدیر یا مدیران

جست  وجوپذیری وبالگ توسط
3/8طیف لیکرتساختار موتور جست  وجوی گوگل

3/7دو گزینه  ایساختارمناسب بودن حجم صفحه  خانگی

3/6دو گزینه  ایساختاردرج منایشگر میزان بازدید

3/5طیف لیکرتظاهردرج نشانه/ تصویر28 متناسب با محتوای وبالگ

3/5مقیاس فاصله ایمحتوامتوسط تعداد اظهارنظرها برای هر پیغام

 درج زمان دقیق 
3/3دو گزینه  ایساختار)ساعت دقیقه( برای پیغام ها

3/3طیف لیکرتساختارمیزان رتبه صفحه29 در گوگل

3/2دو گزینه  ایساختارتناسب نشانی وبالگ با عنوان آن

3/1دو گزینه  ایساختاردرج فرم نظرسنجی جهت آگاهی از نظر بازدیدكنندگان

3/1مقیاس فاصله ایساختارعامل تأثیر وبی )دبلیو.آی.اف.(30 در وبالگ
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جدول 1

28. Logo

 29. Page rank

30. Web Impact Factor )WIF( 
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