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چکيده
هدف :حضور وبسايتهاي تخصصي و دانشگاهي در محيط وب دليلي بر اعتبار اينگونه وبسايتها در محيط وب است .
هدف اصلي اين پژوهش تحليل ميزان حضور دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي جهان اسالم در محيط وب ميباشد.
روش :روش پژوهش حاضر ،روش تحليل پيوندها 2است كه يکي از روشهاي وبسنجي محسوب ميشود .در اين مقاله خود
پيوندي ،مجموع پيوندها ،و مجموعه صفحات نمايه شده در موتور كاوش جهت بررسي حضور وبسايتهاي دانشگاههاي
پايتختهاي جهان اسالم در محيط وب بررسي گرديد .جامعه پژوهش حاضر  204وب سايت بود كه به دليل عدم دسترسي به
اطالعات برخي از آنها فقط  173وبسايت مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :پس از بررسي شاخصهاي وب سنجي مورد نظر ،بررسي يافتهها نشان داد كه وبسايت دانشگاههاي كشور تركيه
(آنکارا) ،با توجه به شاخصهاي مطالعه شده در اين مقاله بيشترين حضور را در بين  10وبسايت برتر دانشگاههاي مورد
مطالعه داشته اند .بررسي نتايج همچنين نشان داد كه ميزان حضور دانشگاههاي ايران ميان دانشگاههاي برتر كشورهاي اسالمي در
محيط وب كمرنگ است.
كليدواژهها :وبسنجي ،خودپيوندي ،دانشگاههاي جهان اسالم ،مجموع پيوندها ،ضريب تأثير وبي ،تحليل پيوند
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 .1عضوهيأت علمي دانشگاه بيرجند ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،گروه علم اطالعات و دانششناسي
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مقدمه
در نگاه تخصصي وبسايت مکاني براي نشان دادن تصوير حرفهاي و عميق از هر شغل است .اگر
اين وبسايتها باكيفيت طراحي شوند ،ميتوانند نشاندهنده نقش آن حرفه در ارائه خدماتي باشند كه
دليل پيدايش آن حرفه و تخصص از ابتدا بودهاند .در واقع ،وبسايتها جلو گاههايي براي نمايش بهترين
و تازهترين منابع اطالعاتي به شمار ميروند ،و با پيوند به وبسايتهاي ديگر خود را در دنياي وب ،به
كاربرانشان ميشناسانند .از اين رو ،اگر وبسايتهاي موجود در يک قلمرو خاص با محتواي كيفي باال با
يکديگر پيوند برقرار كنند ،ميتوانند با حداقل افزونگي و صرف حداقل زمان نتيجه مطلوب را به كاربران
نمايش دهند (.)Park & Lee, 2012

وبسنجي به عنوان اصطالحي جديد تفاسير متعددي دارد .عامترين آنها به مفهوم مطالعات كمي
وب است كه آن را شبيه به علم رايانه ميسازد ،و خاصترين تفسير آن را به عنوان پژوهشي مطرح ميسازد
كه توسط متخصصان اطالعرساني كه خود را وبسنج 1مينامند ،اجرا ميگردد .اين تفسير واژه وبسنجي
را به پژوهشهاي علم اطالعات و پژوهشهاي وبي كه از كتابسنجي و علمسنجي مشتق ميشود ،محدود
ميكند (.)Thelwall, 2005
امروزه يکي از مسائلي كه در پژوهشهاي وب سنجي مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد ،ميزان
حضور وبسايت هاي تخصصي و دانشگاهي در محيط وب است و اين ميزان حضور دليلي بر اعتبار
اينگونه وبسايتها در محيط وب تلقي ميشود .بررسيهاي اوليه نشان ميدهد كه تاكنون پژوهشي بر
روي ميزان حضور وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم صورت نگرفته است .در اين
پژوهش ميزان حضور وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم با رويکرد وبسنجي و با
استفاده از فرمولهاي خودپيوندي ،مجموع پيوندها ،ميزان صفحات نمايه شده در موتور كاوش و ضريب
تأثير وبي داخلي 2و ضريب تأثيركلي 3تعيين و بررسي ميشود.
هدف پژوهش
هدف اصلي اين پژوهش تحليل ميزان حضور دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي جهان اسالم در
محيط وب ميباشد .براي رسيدن به اين هدف پاسخ به پرسشهاي زير ضروري است :وضعيت خود

webometrician
)IWIF(Interior Web Impact Factor
)TWIF(Total Web Impact Factor

1
2
3
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پيوندي ،مجموع پيوندها و ميزان صفحات نمايه شده وبسايتهاي مورد بررسي چگونه است؟ همچنين
وضعيت وبسايتهاي دانشگاههاي جهان اسالم از نظر ضريب تأثير وبي داخلي و ضريب تأثير وبي كلي
چگونه است؟
هدفهاي فرعي پژوهش عبارتاند از :تعيين وضعيت خودپيوندي ،مجموع پيوندها و ميزان
صفحات نمايه شده وب سايتهاي مورد بررسي و همچنين تعيين وضعيت وبسايتهاي دانشگاههاي
جهان اسالم از نظر ضريب تأثير وبي داخلي و ضريب تأثير وبي كلي.
مرور پيشينه پژوهش
در اين بخش از مقاله پيشينه هاي خارجي و داخلي مرتبط با موضوع اصلي پژوهش يعني بررسي
ميزان حضور وبسايتها در محيط وب ارائه ميگردد .در پژوهشي پيوندهاي  95مورد از سازمانهاي
آموزش عالي در آفريقاي جنوبي و شرقي مطالعه گرديد .دادههاي اين پژوهش با استفاده از موتور كاوش
ياهو جمعآوري و در نرمافزار اكسل ذخيره شد .براي تحليل دادهها نيز ويرايش  6نرمافزار يونيسيت مورد
استفاده قرار گرفت .نتايج نشان داد كه بيشتر سازمانهاي آفريقاي جنوبي ،بيشترين تعداد هم پيوندي و
پيوند دريافتي را دارند و بين آدرسهاي وبي سازمانهاي يک كشور روابط قوي وجود دارد .سازمانهاي
قديميتر و اغلب دانشگاههايي كه در رتبه علمي باالتري قرار دارند ،پيوندهاي بيشتري برقرار كردهاند
(.)Onyancha & Ochala, 2007
در مقالهاي ديگر با عنوان «نقشه وبسايتهاي دانشگاهي آموزش عالي اروپا» حضور وبي آموزش
عالي اروپا براساس ميزان استفاده از فراپيوندها در دانشگاهها و تحليل ريختشناسي شبکه دانشگاهي اروپا،
به تصوير كشيده شد .هدف از اين كار تركيب روشهاي تحليل شبکه اجتماعي و فنون سايبرمتريک 1به
منظور بررسي ميزان رؤيت دانشگاههاي اروپايي بود .نتايج اين پژوهش نشان داد شبکههاي ملي از طريق
دانشگاههاي ملي برجسته در هر كشور به هم اتصال يافتهاند ( .)Ortega & et al, 2008در همين راستا ،در
پژوهشي ديگر نواگو و اگيرين ( )Nwagwa & Agarin, 2008صفحات وبسايتهاي سي دانشگاه
نيجريهاي را به منظور تحليل پيوندهاي بيروني و دروني مطالعه نمودند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه به
طور كلي ،وب سايتهاي مورد بررسي داراي  67567پيوند بود كه بيانگر چهل و پنج پيوند براي هر
صفحه بود .ساير نتايج همچنين حاكي از آن است كه اين دانشگاهها به ساير دانشگاههاي نيجريهاي پيوند
ندادهاند ،بلکه اغلب پيوندهاي آنها به وبسايتهاي غيردانشگاهي است .در پژوهشي ديگر پيوندها ميان
Cybermetric

1
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دولتهاي محلي تحليل گرديد .در اين مقاله به ارتباط پيوندهاي دريافتي و الگوهاي جغرافيايي در ميان
شهرداريها و همچنين داليل هم پيوندي پرداخته شد .نتايج حاكي از آن است كه شهرداريهايي كه از
لحاظ جغرافيايي در منطقه نزديک به هم قرار دارند داراي پيونديهاي قوي تري هستند (

Holomberg,

 .)2010پس از مرور پيشينههاي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در خارج از كشور ،در ادامه پيشينههاي
داخلي نيز بررسي ميشود .در پژوهشي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشکي با روش وبسنجي مطالعه
گرديد .نتايج پژوهش آنان نشان داد كه وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشکي شيراز ،تهران و اصفهان،
داراي باالترين ميزان رؤيت و وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشکي بقيه اهلل بوشهر و بابل به ترتيب
داراي باالترين ميزان ضريب تأثير وبي بودند .نتايج تحليل همپيوندي اين وبسايتها همچنين نشان داد
وبسايت هاي مورد مطالعه در هفت خوشه با هم همکاري ميكنند ( Danesh, Soheili & Nowkarizi,
.)2008

در همين راستا ،در مقالهاي ديگر وبسايتهاي گروهها و مدارس كتابداري جهان با روش
وبسنجي بررسي شد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه بخش عمدهاي از اين وبسايتها ،به لحاظ ميزان
ضريب تأثيرگذاري وب و تنوع محتوايي پايينتر از ميانگين قرار دارند و درعينحال فاصله بين برترين و
ضعيفترين وبسايت بسيار زياد است .آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه دو شاخص ضريب
تأثيرگذاري وب و تنوع محتوايي در وبسايتهاي مدارس كتابداري و اطالعرساني جهان ،از رابطه
معنادار مستقيم بسيار قوي برخوردارند ( .)Danesh, Soheili & Nowkarizi, 2008در مطالعهاي ديگر،
وب سايتهاي هسته دانشگاه هاي جهان اسالم بررسي گرديد .نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه
وبسايت دانشگاه " " University King Saudكشور عربستان داراي بيشترين ميزان رؤيت و به عبارتي
معتبرترين وبسايت در ميان وب سايتهاي مورد مطالعه محسوب ميشود .همچنين يافتههاي تحليل هم
پيونديها نشان داد كه وب سايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم با روش تحليل خوشهاي در
دوازده خوشه و با روش تحليل چند متغيره در يازده خوشه باهم همکاري دارند كه دو مورد از خوشههاي
مورد بررسي در روش تحليل خوشهاي ،خوشههاي ملي (كشورهاي ايران و تركيه) بودند ( Danesh & et

 .)al, 2012در همين راستا ،در پژوهشي ديگر وضعيت وبسايت دانشگاههاي برتر جهان اسالم بررسي
گرديد .نتايج نشان داد كه دانشگاه ملک سعود با 160هزار پيوند دريافتي در رتبه نخست قرار دارد همچنين
رابطه معناداري بين ضريب تأثير وبسايتها با شاخصهايي از جمله رتبه جهاني ،اندازه و فايلهاي غني،
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واسکالر� وجود دارد ،اما رابطه معنيداري بين ضريب تأثير وب سايتها و نمايي آن مشاهده نشد ( Goltaji

 .)& Didgah, 2011در مطالعهاي ديگر ،تحليل پيوند وب سايتهاي دانشگاهي ايران و تعيين ويژگيهاي
شبکه همپيوندي و ميانپيوندي آنها بررسي گرديد .نتايج پژوهش نشان داد وب سايتهاي دانشگاههاي
صنعتي شريف ،تهران ،علم و صنعت ،اميركبير ،فردوسي مشهد و ديگر دانشگاههاي مستقر در شهرهاي
بزرگ و دانشگاههاي رتبه برتر از نظر تعداد مقالههاي  ISIدر مقياسهاي وب سنجي اين پژوهش رتبه برتر
را كسب كردهاند كه در مورد ضريب تأثيرگذاري وبي اين نتيجه كامالً بر عکس است (

& Revayati

.)Dayani, 2011
مرور پيشينههاي اين قلمرو نشان ميدهد شيوههاي مختلفي براي سنجش ميزان اهميت و اثرگذاري و
جايگاه هر وبسايت وجود دارد كه مي توان از هر يک استفاده كرد .در اين مورد به برخي شيوهها ،مانند
عامل تأثيرگذار كلي ،عامل تأثيرگذار داخلي ،عامل تأثيرگذار خارجي ،خود پيوندي و دستهبندي آنها
اشاره شد .روشن است كه براي برطرف كردن مشکالت موجود در اين قلمرو ،و تعيين ميزان اهميت و
اطالعات هر وبسايت و ميزان همکاري آن با ساير وبسايتها بايد از شيوههاي گوناگون و متنوع
استفاده كرد.
روششناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر ،روش تحليل پيوندها 2است كه يکي از روشهاي وبسنجي ميباشد .ابزار
مورد استفاده در اين پژوهش راهنماي اينترنتي ياهو 3است .با استفاده از اين ابزار ابتدا انواع پيوندهاي وب-
سايتهاي مورد مطالعه ،شمارش گرديدند .در اين مقاله خودپيوندي ،مجموع پيوندها ،و مجموعه صفحات
نمايه شده در موتور كاوش جهت بررسي حضور وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم در
محيط وب بررسي گرديد .جامعه پژوهش حاضر با جستجوهاي انجامشده توسط نگارنده مقاله و همچنين
با سياهه اي كه از پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در رابطه نام و نشاني دانشگاههاي كشورهاي اسالمي
بدست آمد ،انتخاب شد .پس از بررسي سياهه مذكور و نيز جستجوي وبسايتهاي دانشگاههاي
�  .فايل هاي غني و اسکالر يکي از شاخص هاي ارزشيابي و رتبه بندي وب سايتها است و منظور ،همان فايل هاي  wordو
 PDFاست .هرچقدر تعداد اين فايل ها در يک وب سايت بيشتر باشد .امتياز اين شاخص در خصوص آن وب سايت باالتر
خواهد رفت (مؤلفان).
2 link analysis
3 Yahoo directory
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كشورهاي اسالمي  204وبسايت در مرحله نخست به عنوان جامعه پژوهش حاضر انتخاب شدند.پس از
گزينش وبسايتهاي مورد نظر و بررسي اوليه آنها مشخص شد كه  31مورد از آنها داراي ايرادهاي
فني بوده و قابلدسترسي نيست .بنابراين فقط  173وبسايت مورد بررسي قرار گرفت .به منظور تعيين
ضريب تأثير وبي كلي وب سايتها فرمول زير به كار گرفته شد:

B
C

= Ar

 = Arضريب تأثير وبي كلي؛
 =Bمجموع پيوندها و
 =Cتعداد صفحات منتشرشده در وبسايت كه توسط موتور كاوش نمايه شدهاند ،نه تمام صفحات
موجود در وبسايت (.)Ingwerson, 1998
همچنين به منظور محاسبه ضريب تأثير وبي داخلي از فرمول زير استفاده شده است:

B′
C′

=  At؛

 = Atضريب تأثير داخلي،

 = B′تعداد كل خود پيونديها و

 = C ′تعداد صفحات منتشرشده در وبسايت كه توسط موتور كاوش نمايه شدهاند ،نه تمام

صفحات موجود در وبسايت (.)Ingwerson, 1998
تحليل دادهها
وضعيت وبسایتهاي مورد مطالعه بر اساس ميزان خود پيوندي

در جدول  1رتبهبندي ده وبسايت برتر دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي اسالمي براساس ميزان
خودپيوندي آنها نشان داده شده است .همانگونه كه در اين جدول مشاهده ميگردد وبسايت
دانشگاههاي " "Kazakh State Academy of Managementبا تعداد

King Saud " ،248008

" Universityبا  242003و " " Middle East Technical Universityبا  159001خودپيوندي ،داراي
باالترين ميزان خودپيوندي هستند و رتبههاي نخست تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .بررسي اعداد و
ارقام موجود در اين جدول همچنين نشان ميدهد كه كشور تركيه بيشترين حضور را در ميان برترين
وبسايتهاي دانشگاههاي كشورهاي اسالمي از نظر ميزان خودپيوندي دارد ،همچنين از ايران نيز دانشگاه
علوم پزشکي تهران جايگاه هشتم را به خود اختصاص داده است.
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جدول .1وب سایتهاي دانشگاههاي پایتختهاي كشورهاي اسالمي براساس خودپيوندي

نام كشور

ميزان خود پيوندي

رتبه

نام دانشگاه

قزاقستان

248008

1

عربستان صعودي

242003

2

تركيه

159001

3

اندونزي

111000

4

تركيه

101002

5

Universitas Indonesia

اندونزي

95200

6

University of Malaya

مالزي

82904

7

Tehran University of Medical Sciences and
Health Services

ايران

81100

8

Ankara University

تركيه

63502

9

Gazi University

تركيه

60200

10

Kazakh State Academy of Management
King Saud University
Middle East Technical University
University Gunadarma
Bilkent University

وضعيت وبسایتهاي مورد مطالعه براساس مجموع پيوندها
اعداد و ارقام موجود در جدول  2رتبهبندي وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي
اسالمي براساس مجموع پيوندها را نشان ميدهد .همانگونه كه در اين جدول مشاهده ميگردد وب-
سايت دانشگاههاي " "King Saud Universityبا تعداد

Kazakh State Academy of " ،1370300

 "Managementبا  642025و " "University of Khartoumبا  296000تعداد پيوند ،داراي باالترين ميزان
پيوندها هستند و رتبه هاي نخست تا سوم را در زمينه مجموع پيوندها به خود اختصاص دادهاند .همچنين
بررسيها نشان ميدهد كه كشور تركيه بيشترين حضور را در ميان برترين وبسايتهاي دانشگاههاي
پايتختهاي كش ورهاي اسالمي از نظر ميزان مجموع پيوندها دارد ،همچنين از ايران نيز دانشگاه صنعتي
شريف جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
بررسي دادههاي جدول  ،2همچنين حاكي از آن است كه تفاوت زيادي بين دانشگاه عربستان
سعودي با دانشگاههاي بعد (مانند قزاقستان ،سودان ،تركيه و ايران) وجود دارد؛ به طوريكه مجموع
پيوندهاي دانشگاه عربستان ششم و نيم برابر دانشگاه صنعتي شريف از ايران است.
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جدول .2وبسایتهاي دانشگاههاي پایتختهاي كشورهاي اسالمي براساس مجموع پيوندها

نام كشور

مجموع پيوندها

رتبه

نام دانشگاه

عربستان صعودي

1370300

1

Kazakh State Academy of Management

قزاقستان

642025

2

University of Khartoum

سودان

296000

3

Middle East Technical University

تركيه

246001

4

Sharif University of Technology

ايران

209001

5

University Gunadarma

اندونزي

203001

6

Universitas Indonesia

اندونزي

182002

7

Bilkent University

تركيه

173002

8

University of Malaya

مالزي

156004

9

Ankara University

تركيه

144002

10

King Saud University

وضعيت وبسایتها بر اساس ميزان صفحات نمایه شده در موتور جستجو
در جدول  3رتبهبندي وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي اسالمي براساس ميزان
صفحات نمايه شده در موتور كاوش ياهو نشان داده شده است .وبسايت دانشگاههاي
" University of Uzbekistanبا تعداد

"National

 "Open Arab University" ،167005873با 167005823

و " "Abu dhabi Universityبا  167005779صفحه نمايه شده داراي جايگاههاي نخست تا سوم هستند
(جدول .) 3توجه به كشورهاي برتر از نظر تعداد صفحات نمايه شده نشان ميدهد كه كشورهاي
ازبکستان ،لبنان ،امارات متحده عربي ،آذربايجان ،قزاقستان ،عربستان سعودي ،مصر ،گامبيا ،يمن و
اندونزي جايگاههاي نخست تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
جدول .3وب سایتهاي دانشگاههاي پایتختهاي كشورهاي اسالمي براساس ميزان صفحات نمایه
شده

نام دانشگاه
National University of Uzbekistan
Open Arab University

نام كشور

ميزان صفحات نمايه
شده

رتبه

ازبکستان

167005873

1

لبنان

167005823

2
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Abu dhabi University

امارات متحده عربي

167005779

3

Baku State University

آذربايجان

167005778

4

قزاقستان

166005874

5

عربستان صعودي

92401185

6

The American University in Cairo

مصر

91201203

7

Université Omar Bongo

گامبيا

84302114

8

San's University

يمن

39900276

9

اندونزي

39900269

10

Al-Farabi Kazakh National University
King Saud University

Universitas IBN Khaldun

وضعيت وبسایتهاي مورد بررسي براساس عامل تأثيرگذار كلي
عامل تأثيرگذاركلي وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي اسالمي در جدول  4نشان
داده شده است .همانگونه كه در اين جدول مشاهده ميگردد وبسايت دانشگاه "

Queen Arwa

" Universityبا عامل تأثيرگذار كلي برابر با  53/73داراي باالترين عامل تأثيرگذار كلي است .بررسي
جدول  4نشان مي دهد كه از ايران دو دانشگاه صنعت نفت و عالمه طباطبايي داراي عامل تأثيرگذار كلي
بااليي هستند .ساير كشورهايي كه در اين جدول ديده ميشوند عبارتاند از :يمن ،سودان ،بوركينوفاسو،
امارات متحده عربي ،سودان ،تاجيکستان ،افغانستان و پاكستان.
جدول .4رتبهبندي وب سایتهاي دانشگاههاي پایتختهاي كشورهاي اسالمي براساس عامل تأثيرگذار
وب كلي

نام كشور

عامل تأثيرگذار وب

رتبه

نام دانشگاه
Queen Arwa University

يمن

53/73

1

University of Khartoum

سودان

22/42

2

Petroleum University of Technology

ايران

17/34

3

بوركينوفاسو

13/61

4

10/72

5

5/37

6

Université Libre du Burkina
New York University Abu Dhabi
International University of Africa

امارات متحده
عربي
سودان
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ايران

4/75

7

تاجيکستان

4/57

8

Kabul Medical University

افغانستان

4/27

9

Bahria University

پاكستان

4/20

10

Allame Tabataba'ee University
Islamic University of Alimam Tirmizi

وضعيت وبسایتهاي مورد بررسي براساس عامل تأثيرگذار وبي داخلي
جدول  5رتبهبندي وبسايتهاي پايتختهاي كشورهاي اسالمي را براساس عامل تأثيرگذار
داخلي نشان ميدهد .وبسايت دانشگاه " "de Djibouti Universitéاز كشور ديجيبوتي با عامل
تأثيرگذار وبي داخلي  ،0/ 347دانشگاه " " University of Uzbekistan Nationalاز كشور ازبکستان با
عامل تأثيرگذار وبي داخلي  0/343و دانشگاه " " INDONUSA Esa Unggul Universitasاز كشور
اندونزي با عامل تأثيرگذار وبي  0/342جايگاههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .از ايران نيز
دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمي) با عامل تأثيرگذار وبي داخلي  0/309جايگاه نهم را در ميان 173
وبسايت مورد مطالعه به خود اختصاص داده است (جدول .)5بررسي اعداد و ارقام جدول  5حاكي از آن
است كه در ميان وبسايتهاي مورد بررسي از منظر عامل تأثيرگذار داخلي ،كشور پاكستان با  3دانشگاه
بيشترين حضور را در ميان  10كشور برتر دارد .كشورهاي لبنان ،تانزانيا و آلباني ديگر كشورهايي هستند
كه نام آنها در جدول  5به چشم ميخورد.
جدول .5رتبهبندي وبسایتهاي دانشگاههاي پایتختهاي كشورهاي اسالمي براساس عامل تأثيرگذار
وبي داخلي

نام كشور

نام دانشگاه

عامل تأثيرگذار وبي
داخلي

رتبه

de Djibouti Université

دجيبوتي

0/347

1

University of Uzbekistan National

ازبکستان

0/343

2

INDONUSA Esa Unggul Universitas

اندونزي

0/342

3

University Of Modern Languages National

پاكستان

0/34

4

University Air

پاكستان

0/33

5

لبنان

0/319

6

پاكستان

0/315

7

University Of Beirut Islamic
Ali Jinnah University Mohammad
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de 7 November a Carthage Universite

تانزانيا

0/310

8

Training University Teacher

ايران

0/309

9

Tirana University

آلباني

0/308

10

نتيجهگيري
در اين پژوهش وضعيت و ميزان حضور وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم با
استفاده از شاخصهاي وبسنجي بررسي شد .مواردي چون خودپيوندي ،مجموع پيوندها ،تعداد صفحات
نمايه شده ،عامل تأثيرگذاري وبي كلي و بيروني از جمله مواردي بودند كه در رابطه با حضور وبسايتها
در محيط وب تحليل گرديدند .نتايج حاصل از تحليل دادهها بيانگر آن است كه در ميان  173وبسايت
دانشگاههاي مورد بررسي ،وبسايت دانشگاههاي

"، "Kazakh State Academy of Management

" "King Saud Universityو " "Middle East Technical Universityداراي باالترين ميزان خودپيوندي
در ميان تمامي دانشگاهها هستند .تركيه بيشترين حضور را در ميانبرترين وبسايتهاي دانشگاههاي
پايتخت هاي كشورهاي اسالمي از نظر ميزان خودپيوندي دارد ،همچنين از ايران نيز دانشگاه علوم پزشکي
تهران در ميان برترين دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم در جايگاه هشتم خودنمايي ميكند .در رابطه
با مجموع پيوندها نيز وبسايت دانشگاههاي "  " Saud University Kingاز عربستان" ،

�
zzz akh tttt

 Academy of Managementاز قزاقستان و " "University of Khartoumاز سودان داراي باالترين ميزان
پيوندها بوده و به ترتيب رتبههاي نخست تا سوم را به خود اختصاص دادهاند ،اين نتايج با يافتههاي پژوهش
دانش و همکاران ( )Danesh & et al, 2012همسو است.
بررسي دادههاي مربوط به وبسايتهاي برتر پايتختهاي كشورهاي اسالمي نشان ميدهد كه
كشور تركيه بيشترين حضور را در ميان برترين وبسايتهاي دانشگاههاي پايتختهاي كشورهاي
اسالمي از نظر ميزان مجموع پيوندها دارد ،همچنين از ايران نيز دانشگاه صنعتي شريف جايگاه پنجم را به
خود اختصاص داده است ،يافتههاي مورد نظر با نتايج به دست آمده از پژوهش دانش ،سهيلي و نوكاريزي
( )Danesh, Soheili & Nowkarizi, 2008در يک راستا قرار دارد .بررسي عامل تأثيرگذار وبي بيروني
دانشگاههاي پايتخت هاي جهان اسالم حاكي از آن است كه بر خالف نتايج به دست آمده قبلي در اين
پژوهش مبني بر حضور پررنگ وبسايت دانشگاههاي پايتخت كشور تركيه (آنکارا) در ميان ده
وبسايت برتر ،عامل تأثيرگذار وبي بيروني وبسايت دانشگاههاي "  "de Djibouti Universitéاز كشور
ديجيبوتي " National University of Uzbekistan" ،از كشور ازبکستان و "INDONUSA Universitas
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 " Esa Unggulاز كشور اندونزي جايگاههاي نخست تا سوم را كسب كردهاند .از ايران نيز دانشگاه تربيت
معلم تهران (خوارزمي) جايگاه نهم را در ميان  173وبسايت مورد بررسي به خود اختصاص داده است.
نکته ديگري كه حائز اهميت است حضور سه دانشگاه از كشور پاكستان در ميان ده كشور برتر ميباشد.
بحث
بيشک با رشد ارتباطات علمي رسمي و غيررسمي ميان دانشمندان كشورهاي اسالمي ،اشتياق
آنها براي در اختيار داشتن محملها و بسترهايي جهت انتشار سريع نتايج پژوهشها و توليدات علمي
خود به ساير همکاران بيش از پيش احساس ميشود .وبسايتهاي موضوعي و تخصصي به ويژه
وبسايتهاي دانشگاهي به لحاظ اينكه قادرند تازهترين تحولها و پيشرفتهاي علمي را در كمترين
زمان ممکن ،به كاربران عرضه نمايند ،از مهمترين كانالهاي ارتباط علمي ميان دانشمندان محسوب مي-
شوند؛ از اين رو اعتبارسنجي و تعيين ميزان حضور اين وبسايتها در محيط وب حائز توجه و اهميت
است .شواهد حاكي از آن است كه اغلب دانشگاههاي معتبر كشورهاي اسالمي در پايتختهاي اين
كشورها قرار دارد و به طور كلي پايتخت يک كشور مركز توليد و انتشار علمي آن كشور به حساب
ميآيد ( ،)Danesh & et al, 2012بنابراين بررسي ميزان حضور و وضعيت وبسايتهاي اين دانشگاهها
ضروري به نظر ميرسد .در اين مقاله با استفاده از شاخصهاي وبسنجي مانند خودپيوندي ،مجموع
پيوندها ،مجموع صفحات نمايه شده در موتور كاوش ،عامل تأثيرگذار وبي كلي و عامل تأثيرگذار وبي
داخلي اين مسئله كالبدشکافي گرديد.
پس از بررسي شاخصهاي وبسنجي ياد شده ،وبسايت دانشگاههاي پايتخت كشور تركيه
(آنکارا) ،هميشه بيشترين حضور را در بين ده وبسايت برتر دانشگاههاي مورد بررسي داشتهاند؛ به طور
مثال در رابطه با شاخص خودپيوندي چهار وب سايت دانشگاههاي كشور تركيه در ميان ده وبسايت برتر
قرار دارند .با اين وجود در دانشگاههاي ايران در ميان شاخصهاي بررسيشده از جايگاه مطلوبي برخوردار
نيستند ،نتيجه حاضر با يافتههاي دانش و همکاران ( )Danesh & et al, 2012همسو است .شاخص خود
پيوندي باال نشاندهنده ارتباط قوي و ساختارمند ميان بخشهاي مختلف يک سايت است ،به عبارت ديگر
هرچه خودپيوندي وبسايتي باالتر باشد آن سايت از سازماندهي و قابليت جستجوي باالتري برخوردار
خواهد بود ( ،)Danesh, Soheili & Nowkarizi, 2008كه در مورد اين شاخص نيز دانشگاههاي پايتخت
ايران (تهران) جايگاه مورد انتظاري را كسب نکردهاند كه در اين زمينه نيز يافتههاي پژوهش حاضر با
يافتههاي پژوهش دانش و همکاران ( )Danesh & et al, 2012همسو است.
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پيشنهادها
پيشنهاد ميشود سياستگذاران دانشگاههاي كشور و مديران سايتها اقدامهايي را در جهت
ارتقاء رتبه سايتهاي دانشگاههاي كشور و افزايش ميزان حضور آنها در محيط وب انجام دهند .از جمله
اين اقدامها ميتوان به طراحي وبسايت دانشگاه به زبان انگليسي ،قرار دادن فايلهاي پي دي اف

و ورد1

در وبسايت ،جزوههاي آموزشي استادان ،مقالههاي تمام متن اعضاء هيئت علمي و دانشجويان ،طراحي
وبالگهايي به زبان فارسي و انگليسي براي دانشگاه و به شکل موازي با وبسايت دانشگاه اشاره نمود.
كتابنامه
دانش ،فرشيد؛ سهيلي ،فرامرز؛ نوكاريزي ،محسن( .)1387تحليل پيوندهاي وبسايتهاي دانشگاههاي
علوم پزشکي ايران با استفاده از روش وبسنجي .كتابداري و اطالعرساني.142-121 ،)2(11 ،

دانش ،فرشيد و همکاران ( .)1391وبسايتهاي هسته دانشگاههاي پايتختهاي جهان اسالم .پژوهشنامه
پردازش و مديريت اطالعات.776-759:)3(27 .1391 .
روايتي،نرگس ؛ دياني محمدحسين ( .)1389تحليل پيوند وبسايتهاي دانشگاههاي تحت پوشش وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ايران با استفاده از روشهاي عامل تأثيرگذار وب ،دستهبندي خوشهاي و ترسيم
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