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هاي كتابداري و اطالع رساني ايران با استفاده         پژوهش كاربردي حاضر با هدف يافتن معيارهاي ارزيابي وبالگ
 مورد مطالعه وبالگ107 تحليلي و در برخي مراحل با روش وب سنجي، به ارزيابي و رتبه بندي -روش پيمايشي از

.  وبالگ ثبت شده در راهنماي وبالگ هاي ايران انتخاب شده است263وع اين وبالگ هاي از مجم. پرداخته است
اي ها، سياههاين پژوهش با استفاده از متون مرتبط با حوزه وبالگ، نظركارشناسان و معيارهاي ارزيابي وب سايت

در . فته شدهاي جامعه مورد مطالعه به كارگرتدوين كرد كه پس از مراحل استاندارد سازي، جهت ارزيابي وبالگ
براساس ارزيابي . ها تهيه شدها و رتبه بندي وبالگ معيار جهت ارزيابي وبالگ23نهايت، يك سياهه وارسي مشتمل بر

رساني ايران نسبت به هاي گروهي كتابداري و اطالعهاي مورد مطالعه با سياهه وارسي، مشخص شد وبالگوبالگ
هاي مورد مطالعه در اغلب معيارها وضعيت مناسبي مجموع وبالگتري دارند و درهاي فردي وضعيت مناسبوبالگ
 هاي انتخابشود از سياهه استاندارد شده پژوهش براي داوري در جشنوارهدر پايان پيشنهاد مي. دارند

هاي كتابداري و اطالع همچنين پيشنهاد مي شود، ميزان تبادل پيوند بين وبالگ. هاي برتر استفاده شودوبالگ 
   . هاي كتابداري و اطالع رساني خارجي سنجيده شود ايراني و وبالگرساني

  

   ايران، وب سنجي- معيارها، كتابداري-ها، ارزيابي وبالگ: كليدواژه ها 
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  فصل اول 

  معرفي پژوهش
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه 1-1
، از تاريخهر برهه  درشكل ارضاي اين نياز . است هاي ذاتي انساننياز به ارتباط يكي از ويژگي

 قبيله هاي متعدد اين نياز را بر طرف  راه هاي ابتدايي ارتباطي دروجودهاي اوليه در دوره . متفاوت بوده است
اي پاسخ به اين نياز ذاتي راهگشا در دوره هاي بعد، ابداع خط و محمل هاي متناسب با آن، در راست. كرد مي

دهه هاي اخير  بشر با تكيه بر رسانه هاي سنتي قدم در راه فناوري هاي پيشرفته گذاشت تا آنجا . بوده اند 
  انسان ها به كمك عطش ارتباطات فناوري هاي وبي جهت رفع كه در حال حاضر،

ن است كه طي اعصار مختلف از هيچ كوششي در اين مساله نشانگر اهميت نياز به ارتباطات در انسا. مده اندآ
  .اين راستا فروگذاري ننموده است



ر يتا پيش از فراگ.  بشر داشته استنياز برقراري ارتباط تحول رسانه اي تاثير بسزايي در ارضاي اين
ران  اما در دو.  رسانه هاي ارتباط جمعي با اين مولفه تعريف مي شدند كه مخاطبان آن توده هستند شدن وب،

 به طوري كه تعداد .جهت بحث ارتباطات عوض شده است از اين رو شده قدرت انتخاب مخاطب زياد وب،
  .)1383، پديده وبالگ(فرستنده يا رسانه ها زياد و مخاطبان مركزيت يافته اند 

ابزار هاي متعددي را به منظور ارائه خدمات در اختيار عالقه  اينترنت امكانات و  ،در عصر حاضر
دهد  خدماتي است كه به كاربران اجازه مي، يژگي هاي بسيار جذاب اينترنتو يكي از .ندان قرار مي دهدم

دانش و تجربيات خود را در اختيار ديگران قرار داده و خود نيز به عنوان عضوي از يك جامعه شبكه اي 
 يا وب اجتماعي ياد 2ن وباين همان مفهومي است كه مي توان از آن با عنوا. مطرح گردند) اشتراك دانش(

  .ذكر فضاي جديد وب به شمار مي آيندها نيز در اين ميان از مظاهر شايانوبالگ. كرده اند
نسبت به ،  اطالعات منتشر شده در اينترنت به ويژه از طريق شبكه جهاني وب ميزانامروزه

   همهنطور كه هما. يافته استبسياري  سرعت ،اطالعات قابل دسترس ازطرق ديگررسانه ها

نمي   منتشر مي شود، به صورت مطلق قابل اعتماد نيستند،راديو يا  تلويزيون ، را كه در روزنامه هامطالبي
وب         بنابراين ارزيابي انتقادي و كيفي فت، به راحتي پذير،  هر چيزي را كه در اينترنت قرارگرفتتوان
 ضروري به ،ا نياز ها و احتياجات استفاده كنندگان و كاربران در برخورد بهاآنها و تعيين دامنه كاري سايت

  .)1384 ،  1دراگوالنسكو(رسد  نظر مي
  

  مسأله پژوهش   1-2
كتابداران به . ارتباطات علمي، در دنياي امروز از اهميت خاصي در محافل دانشگاهي برخوردار است         

ها وبالگ. تازه تر و سريع تر با يكديگر ارتباط برقرار نمايندهاي عنوان متوليان امر آگاهي رساني بايد از شيوه
اين منابع اطالعاتي جايگاه . به عنوان رسانه هاي اطالعاتي ، نقش حياتي در انتقال دانش دارند در اين راستا،

و با توجه به رشد  .دارند مهمي در امر گسترش ارتباطات علمي ميان كتابداران، به خصوص كتابداران ايراني
 تنها در حوزه كتابداري و  در زمان پژوهش حاضر آنجا كهتاها در جوامع مختلف گسترش روزافزون وبالگ

ها را جهت كسب اين وبالگ، كتابداران هستند و وبالگ به طور روز آمد فعال 263اطالع رساني ايران بيش از 

                                                 
1 . Dragulanscu 



    كتابداري و اطالع رساني ايران مطالعهآمداطالعات روز

ها مساله رسد كه ارزيابي اين وبالگ  به نظر مي، صرفه جويي در وقت اين متخصصانلذا جهت  ;نمايندمي
  . اي حائز اهميت است

 دباشاز سوي ديگر از آنجا كه وبالگ خود به عنوان يكي از انوع منابع اطالعاتي تحت وب مطرح مي                  
رسـد ارزيـابي     مي    نمايند، به نظر   ياري مي  و كتابداران همواره در امر ارزيابي منابع اطالعاتي مراجعان خود را          

  .بايست يكي از مهارت هاي حائز اهميت كتابداران باشدمي ها نيز همچون ساير منابع اطالعاتيوبالگ
  ارزيابي وب سايت هاي  هاي انجام شده پژوهش هاي بسياري در خصوصطبق بررسي

اما تا به حال ، انداي از ارزيابي ارائه داشتههدانشگاه ها و كتابخانه ها انجام شده است كه هر يك سياه
 كتابداري و اطالع رساني ايرانهاي  وبالگ خصوصاً،هاپژوهشي در خصوص ارزيابي و رتبه بندي وبالگ

مطالعات مشابهي " ،آمده است) 1385( البته در بخش پيشنهادهاي پايان نامه فتحي فر. صورت نگرفته است

از . "وبالگ ها و غيره انجام گيرد، هاي اطالعات اينترنت همچون اتاق گفتگو هاارزيابي ديگر كانال  برروي
  . پردازداين رو پژوهش حاضر به اين مهم مي

ها انجام شده است؛ اما تحقيقات منسجمي در هاي ارزيابي وبالگمعيارباره  دريهايپژوهشهر چند 
هاي انجام شده درباره ارزيابي پژوهش.  استها صورت نگرفتهمعيارها بر اساس اين خصوص ارزيابي وبالگ

 "پيوند" ،ها را مورد نظر قرار داده اند اما تنها معيار ارزيابي و رتبه بندي وبالگ"هاپيوند" معيار تنها ،هاوبالگ
 ابعاد متفاوتاين رو پژوهش حاضر قصد دارد به ارزيابي  از. نيست

كتابداران را ، هاوبالگاين بندي بپردازد و سرانجام با رتبهري ي حوزه كتابداهاوبالگ)  محتوا و ساختار،ظاهر(
 بتوانند از برترتر به اطالعات روزشان كمك نمايد تا با مشاهده چند وبالگ در جهت دستيابي هر چه سريع

  .  اطالعات روز كتابداري ايران مطلع شوندمهمترين
 

  اهميت پژوهش    1-3

توان هاي آن مياز آن جهت است كه از منابع و يافته،  موضوعاهميت اين پژوهش با توجه به تازگي
عالوه بر موارد كارآيي اين پژوهش .  استفاده نمود ايرانهاي كتابداريبه منظور مديريت بهتر و موثرتر وبالگ



توان براي داوري جشنواره هاي  ميتوسط خبرگان حوزه وبالگ، وهش ژاز سياهه اين پ، در حوزه كتابداري
 . هاي برتر بهره جست  وبالگانتخاب

  

   اهداف پژوهش و ضرورت آن  1-4

  هاي كتابداري و اطالع رساني ايرانارزيابي و رتبه بندي  وبالگهاي معياريافتن  1-4-1       
  هاي برتر كتابداري و اطالع رساني ايران يافتن وبالگ 1-4-2       

  
  
  

  پرسش هاي  پژوهش    1-5

 مي توان تعيين ري و اطالع رساني ايراناهاي حوزه كتابدرزيابي وبالگ براي ا چه معيار هايي1-5-1
 كرد ؟

 تطابق به دست آمده هاي معيارهاي حوزه كتابداري و اطالع رساني ايران تا چه ميزان با وبالگ  1-5-2
  دارند ؟

هاي فردي اين هاي گروهي كتابداري و اطالع رساني ايران در مقايسه با وبالگ  وضعيت وبالگ1-5-3
 حوزه چگونه است ؟

  ؟ستهاي برتر كتابداري و اطالع رساني ايران كدام اوبالگ 1-5-4

 

  روش شناسي پژوهش   1-6 

توصيفي و ( تحليلي و با استفاده از روش هاي آماري -روش پيمايشي  كاربردي، بهاين پژوهش
 بررسي پيشينه پژوهش با ابتدا .انجام شد كه در برخي مراحل با روش وب سنجي همراه شده است) استنباطي

معيارها،  دربارهخبرگان و متخصصان سپس با . شدهاي ارزيابي تدوين معياراي از روش كتابخانه اي سياههبه 



قرار   و رتبه بنديارزيابيمورد هاي حوزه كتابداري و اطالع رساني ايران وبالگآن  و بر اساس شدخواهي نظر
   . گرفت
         

  )پايايي و اعتبار(ار سنجش،  مقياس هاي سنجش  ابز  1-6-1

، نظر كارشناسان،  پيشينه پژوهش ، هاي ارزيابي وبالگ ها از ادبيات پژوهشمعيارجهت تعيين 
 ، سابقه سه سال وبالگ نويسي در حوزه كتابداري و اطالع رساني (گزارش هاي فني و تجربه نگارنده

  گذراندن دوره هاي وبالگ نويسي و تدريس  ،وبالگ تخصصي اين حوزه  10عضويت مستمر در 
با ) 2روايي( كه از لحاظ اعتبار  تهيه شديهايمعيار ، از اين طريق. استفاده شده است) وبالگ نويسيهايكارگاه

با استفاده   اين معيارهانيز  3از لحاظ پايايي.  قرار گرفتتاييداستفاده از نظر متخصصان و وبالگ نويسان مورد 
به ) آلفاي مناسب  (75/0و آلفاي آن بيش از مورد سنجش قرار گرفته ) آلفاي كرونباخ (آماري هاي از روش

  .دست آمد
  

  روش تجزيه و تحليل داده ها   1-6-2 

هاي حوزه كتابداري و اطالع رزيابي وبالگاهاي معيار ،اين پژوهش ابتدا با استفاده از سياهه اي              
تحليل داده هاي به   و و تجزيه)آلفاي كرونباخ ( با روش هاي آماري سپسوده ونمتعيين را رساني ايران 

  . ها مي پردازدها و ارزيابي آن وبالگ به بررسي كيفيت ،دست آمده
  

  تعاريف عملياتي   1-7

    4ارزيابي

بررسي كردن جنبه هاي مثبـت و       . 1":شرح اين لغت در فرهنگ بزرگ سخن اينگونه بيان شده است          

همچنـين فرهنـگ   ) 328ص. 1ج.  1381، انـوري   (" ارزش و قيمت چيزي را تعيـين كـردن        . 2زي  منفي چي 

 ارزش و   ،  سـنجيدن ارزش چيـزي    ،   برآوردكـردن  "فارسي معين بيان داشته است كه ارزيابي كردن به معنـاي            
                                                 

2   . Validity  
3 . Reliability 
4 . Evaluation  



 مـك   ،انيدر لغت نامه حوزه كتابداري و اطـالع رسـ         اما در   . )1381،  معين( است   "بهاي چيزي را تعيين كردن    
 ارزيابي را فرآيند نظام مند گردآوري اطالعات براي استفاده در تصميم گيري بـراي پاسـخگويي                 5كين و مريل  

   .)2001 ، مك كين و مريل(تعريف مي كنند 
  در فرهنگ فشرده كتابداري و اطالع رساني تعريفي كه از اين فرآيند ارائه مي6از سوي ديگر كينن

  : دهد اينگونه است
  ش اعتبار يا سنجش كيفيت اطالعات و داده هاآزماي-
 استال، . نكين(رايي آن در رسيدن به هدف خاص  سنجش نحوه عملكرد يك نظام يا خدمت و نيز برآورد كا-

1387(.   
در پژوهش حاضر منظور از ارزيابي، ارزش گذاري بر نحوه اداره، ساختار، ظاهر و محتواي وبالگ 

ران مي باشد كه از طريق اين ارزيابي بتوان در جهت رتبه بندي وبالگ هاي هاي كتابداري و اطالع رساي اي
  .اين حوزه اقدام كرد

 

  

   وبالگ

انـه وقـايع در     زثبت رو " و به معناي     "الگ" و   "وب"وبالگ را متشكل از دو كلمه       ،  )1383(يعسوبي      

فضايي كه  :  مي كند  ارائهوبالگ  تعريف زير ر ا از      ) 1382( بهبهاني   .  ميداند "به اشتراك گذاشتن وب   " و   "وب
يادداشـت هـاي    ،     عقايـد  ،افكـار   ،  در  آن هر يك از كاربران اينترنت مي توانند به صـورت پيوسـته اطالعـات                

  . خود را به اشتراك بگذارندهاي مقاالت و عكس، شخصي
ــي از      ــه در يك ــنجي ك ــر س ــق نظ ــالگطب ــاوب ــده   ه ــل آم ــه عم ــي ب ــي ، ي فارس ــادل فارس    واژه مع

 بيشترين راي را در بين ساير واژه هاي پيشنهادي به خود اختـصاص داد و بـراي واژه وبـالگ                     "شت   تار نگا  "

  . )1383 ، يعسوبي (ه است در نظر گرفته شد" تار نگار "نويس واژه 
 1383 حوزه ارتباطات در نشست پديده وبالگ كه توسط خانه كتاب در سال              ينمتخصص از   معتمد نژاد           

ــده ا  ــزار ش ــف    برگ ــه تعري ــالگ را اينگون ــت وب ــودس ــزارش و     " نم ــزار گ ــك اب ــا ي ــيله ي ــالگ وس   وب
                                                 

5 . MC Cain M.M & Merrill M  
6 . Keenan , Stella 



تـوان گفـت وسـيله       به حساب مي آيد و اگر وجه اجتماعي و عمومي آن غالب باشـد مـي               ) رساني(اطالع دهي 

  ".گزارش زندگي اجتماعي و يا به عبارت ديگر يك معيار جديد ارتباط اجتماعي است
 كه توسط استصفحات وب ثبت روزانه اطالعات و وقايع بر روي  پژوهش منظور از وبالگ،در اين 
  .امكان تعامل دو طرفه برقرار استآن شود و در  به صورت مستمر روز آمد مي يك يا چند نفر

  
  

   وبالگ هاي حوزه كتابداري و اطالع رساني ايران

اند و كتابداران سيده به ثبت ر7 كه در راهنماي وبالگ هاي كتابداري ايران استهايي وبالگمنظور،
شايان ذكر است، اين راهنما به صورت . پردازندرساني ميايراني در آن به موضوعات حوزه كتابداري و اطالع

 وبالگ بوده 236هاي ثبت شده در اين راهنما در زمان پژوهش حاضر تعداد وبالگ.  شودهفتگي روزآمد مي
 .است

  
  
  
  

  

  

  

  
                                                 

.١   http://tkarami. googlepages. com/home  



  

  

  

  

  فصل دوم 

 يشينه پژوهشمباني نظري وپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مقدمه   2-1

اي كه ارتباطات بشري را در قرن حاضر تحت تأثير خود قرار داده است، اولين بار  ايجاد شبكهمبحث  

 در ماهنامه "9انديشيمآنگونه كه ما مي"اي تحت عنوان در مقاله"8وانوار بوش" توسط 1945در سال 

 " 1989ها در سال بعد . مان بوش انديشه ايجاد صفحات فرامتني را مطرح نموددر آن ز. آتالنتيك مطرح شد

اي در ژنو سوئيس، انديشه خود را در  در آزمايشگاه اروپايي فيزيك ذره"11ربرت كاليكا" و "10تيم برنرزلي

طرح   ازپس.  ارائه نمودند"پيشنهادي براي يك پروژه فرامتن:  شبكه جهان گستر وب"اي تحت عنوانمقاله
به مرور شبكه جهاني وب شكل گرفت و در بيش . شروع به شكل گيري كرد1990 وب در اوايل دهه اين ايده،

 هاي ارتباطي بشر را در دنياي بزرگ اينترنت تحت كنترل خود درآورداز يك دهه توانست كليه زير ساخت
  .)1383باوش،(

سـرور  . شده اسـت   14 و قراردادها  13، مشتري 12در حال حاضر اين شبكه شامل سه بخش اصلي، سرور         
مـشتري  . رايانه اي است كه اطالعات را نگهداري و مديريت مي كند و به مشتري ها ارائه خـدمات مـي كنـد                     

قراردادها قـوانيني انـد كـه       . رايانه هايي هستند كه توسط كاربران از شبكه و سرور اطالعاتت دريافت مي كنند             
  ).15،1385باكستون(ديگر مشخص مي كنندنحوه انتقال اطالعات را از جايي به جاي 

 به ساختن زباني بـراي نمـايش صـفحات وب             منجر  وب ايده اصلي عالوه بر سه بخش اصلي فوق،       
  .نام گرفت 16.ال. ام.  تي. زبان اچ  كه همانشد

                                                 
8. Vannevar Bush   
9. As We May Think 
10. Time Berners-Lee 
11. Robert Cailicau 
12 .  Server 
13. Client 
14 . Protocols 
15 . Baxton, Andrew(1385) 
16 . HTML 



 از پـيش تنظـيم شـده بودنـد تـا بتواننـد              17يهـا برچسبمجبور به استفاده از     محققان  در اين زمان،    
ي براي نمايش صفحات وب     بسيارسرورهاي  از اين رو    . دهندورهاي اصلي وب نمايش     ا در سر  اطالعات خود ر  

ايـن    .بيـشمار  طراحـي شـدند   صـفحات  جـستجو ايـن    وب بـراي  به وجود آمد و سپس موتورهاي جستجوي  
 تبعيت كردند  18 نشانه گذاري  قوانينطراحي شده و از     يك زبان معمولي     بر اساس     و سرورها  موتورهاي جستجو 

  .)1383،  باوش(
 به بيستم   قرنتولستوي در سالهاي نخست     با ظهور وبالگ در عرصه وب، به نظر مي رسد پيشگويي            

ترين ماجراي زندگيش را  زماني خواهد رسيد كه هر كس خواندنياو پيشگويي كرد،  .حقيقت تبديل شده است
 بـا   اكنون اين پيشگويي    . اهد شد روايت خواهد كرد و بدين ترتيب نويسندگي به يك تفنن همگاني تبديل خو            

بـدين ترتيـب هـر      . استوبالگ در شبكه ي اينترنت تحقق يافته        پيدايش و گسترش پديده اي نو ظهور به نام          
واند وبالگي سـاخته و      به راحتي بدون نياز به آگاهي در خصوص زبان هاي نوشتاري صفحات وب، مي ت               فردي

 .)1385 ، پشوتن (. همگان بگذاردزندگي خود را در عرصه جهاني وب به نمايش 

 به عنوان يكـي از منـابع اطالعـاتي و ارتبـاطي در        هاوهش به مقوله ارزيابي وبالگ    ژاز آنجا كه اين پ    
 معناي كلمه وبالگ، تفاوت هاي  وبالگ بـا           در ابتدا شرح مفصلي در خصوص      .پرداخته است  عصر الكترونيك 

ابعـاد  ارائه خواهد شد تا بتوان با آگاهي كامـل نـسبت بـه     گاجزاي تشكيل دهنده وبالو   هاويژگي، وب سايت 
   . ها پرداختقوله وبالگ به ارزيابي وبالگمختلف م

  

   چيستي وبالگ 2-2

.  است- به معني گزارش-) log( و الگ - به معني تار-)web(وب وبالگ متشكل از دو كلمه 
 به عبارت بهتر وبالگ صفحات وبي . رنتيش وبي يا گزارش اينترگزا: معني اين كلمه مركب عبارت است از

شود و در آن امكان تعامل دو طرفه برقرار   كه توسط يك يا چند نفر به صورت مستمر روز آمد مي، است
  . )1384، مظلومي( است

                                                 
17.Tags  
18 .  Markup 



برخي بر اين عقيده اند كه اولين وبالگ  .نيست داراي تاريخچه مشخصي از نظر تاسيس وبالگ
 براي اولين 1996در سال  19 و فريدون صدري سابرامنيان،لشمناناز سوي ديگر . شد توسط تيم برنرزلي ايجاد

الگ نويسي رو به بزار هاي وبا 1997بعد از سال  كردند و مطرح اي در قالب مقالهوبالگ رابار مفهوم 
  .پيشرفت نهادند

  

  تفاوت هاي وبالگ و وب سايت  2-3

  :توان برشمرددن مفهوم وبالگ به شرح زير ميهاي وبالگ و وب سايت را جهت شفاف تر شتفاوت
 .  در ميـزان روز آمـد شـدن اسـت          آن ها ي  لها هستند و تفاوت اص     ها پوياتر از وب سايت    وبالگ -

سايت در حالي كه به روز كردن وب       .با سهولت و سرعت بسيار به روز كرد        وبالگ ها را مي توان    
 .ها به اين سهولت نيست

- مجموعـه  وب سايت  ).1382،  شكرخواه  (صفحه  ،  سايت وب   واحداست و    20، پيغام واحد وبالگ  -

 كه از طريق وب جهانگستر در دسـترس          است  فايلهاي پيوند خورده به يكديگر     بااي از صفحات    
 . شوند  است كه بر عكس ترتيب تاريخي آورده ميپيغام هااز اي وبالگ مجموعه. گيرد  ميرقرا

بـه  ها داري عنـصر قـوي تـاريخ هـستند            وبالگ .است هاتفاوت ديگر در بازيابي اطالعات از آن       -
  هر مطالب    براي جستجوي  .شوند ها به ترتيب تاريخي مرتب مي      مدخل هاوبالگدر  طوري كه   

در حالي كه جهـت     .  هاي تاريخي و موضوعي اقدام نمود      توان از طريق آرشيو    مي وبالگ معموالًُ 
 .ستفاده مي شودا جستجو هايموتورسايت ها، معموال از جستجو در وب

   قـديمي را پـايين      پيغـام هـاي    جديـد بـه بـاالي صـفحه مـي رونـد و               پيغام هـاي   اهدر وبالگ  -
مطالب جديـد كـه بـه       ،  و اين در حالي است كه در وب سايت ها         ) 2003،   21گلدزبروق( رانندمي

تواننـد قـرار گيرنـد بـراي         شوند به نظر پديد آور سايت در هر كجاي سايت مي           سايت اضافه مي  
 جديد بودن مطلب يـك      . مطالب قديمي پاك شوند و يا در بخشي آرشيو شوند          ستمثال ممكن ا  

                                                 
19  .  Lakshmanan, Laks V.S ; Suramanian, Iyer N & Sadri, Freidoon 
  Post .20  
21 . Goldsborough,Reid (2003) 



هـا، آخـرين پيغـام      اما در مورد وبالگ   . توان دريافت سايت را از آخرين تاريخ روزآمدسازي آن مي       
 .)1385، بينش(نشان دهنده تاريخ به روز رساني است 

وبالگ نويسان و نام سرويس دهنـده مـديريت   آدرس اينترنتي وبالگ تركيبي از شناسه كاربري      -

ــالگ  ــداســت، وب ــه آدرس. com.blogfa.lisiran.www://http/ 1مانن  در صــورتي ك
 ماننــــد ،هــــا خــــود بــــدون جــــزء دوم كامــــل اســــتاينترنتــــي وب ســــايت

H2/com.ketabdar.www://http          در . است) جز دوم (  كه فاقد هر گونه سرويس دهنده اي
 .ادامه تصاوير صفحه خانگي وب سايت و وبالگ فوق براي نمونه نمايش داده شده است
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انـد كـه هـر صـفحه         از چند نوع صفحه مختلف تشكيل شـده        ها بسيار ساده هستند و معموالًُ     وبالگ         
  :جود دارد صفحه به قرار زير وگ سه در هر وبال. هاي خاصي استداراي ويژگي

ها با پيغامجديدترين . شوداي است كه عمل نمايش در آن انجام ميصفحه : صفحه فهرست -
 بينندگان فقط نياز ،در نتيجه. جديدترين محتويات در صفحه فهرست نمايش داده مي شوند

 به آن مراجعه  مورد نظر را به خاطر بسپارند تا در صورت لزوم مجدداًاينترنتيآدرس  دارند
ها را به كنند تا پيغامنويسان صفحه فهرست خود را طوري تنظيم مي بسياري از وبالگ.ندنماي

 صفحات فهرست داراي يك سيستم هدايت كننده آسان و واضح .صورت هفتگي نشان دهد
  . است در نتيجه بينندگان مي توانند صفحات ديگر را به راحتي پيدا كنند

 پيغام هـا را از روي صـفحات         ،ه براي امنيت بيشتر   صفحاتي است ك   شامل   آرشيو : آرشيو هصفح -
يك پيغام جديد را در سيستم مـديريت  كاربر،  بدين ترتيب هنگامي كه .فهرست ذخيره مي نمايد   

 روي صـفحه آرشـيو      ،  شودپيغام همان طور كه روي صفحه فهرست كپي مي        ،   سازد وبالگ مي 

 .شـوند هاي وبالگ ساخته مـي     سيستم صفحات آرشيو به طور اتوماتيك توسط     . گيردنيز قرار مي  
  امكان وبالگ نويسان  وبالگ به     مديريت هاي سيستم اكثر  و آرشيو ماهانه دارند  ها   وبالگ   اغلب
  . ترين منظم نمايندترين به قديميايشان را به طور تاريخي معكوس از جديدهپيغام دهندمي

ـ        اين  :  توضيحات اضافي  هصفح - الگ و نگارنـده آن     صفحه توضيحات بيـشتري در خـصوص وب

 اطالعاتي راجع به نويسنده ارائـه مـي         معموالً  bio يا aboutصفحات  براي مثال   . كندارائه مي 
هـايي اسـت    شامل گالري عكس يا متن    صفحات ديگري نيز در اين بخش وجود دارد كه          . دهند
ري صفحات ديگـ  عالوه بر موارد فوق     . شودجهت اطالع رساني بهتر درج مي     سط نويسنده   وكه ت 

، بـاوش ( سـازد مـي را ميـسر    نويس   به وبالگ  پست الكترونيكي    امكان ارسال نيز وجود دارند كه     
1383(.  

  ، صـفحه پيونـد وبـالگ را نيـز         مـوارد فـوق   بـه نظـر محقـق، عـالوه بـر            : وبالگ پيوند هصفح -
وبالگ صفحه اي نـوار     ،  هر    نار صفحات ديگر   درك .مي توان يكي از اجزاء مهم وبالگ بر شمرد        

دهد تا وبالگ خود را بـه وبـالگ هـاي ديگـر               كه به وبالگ نويس اين امكان را مي        ارددمانند  



 در اين صفحه مي توان امكانات ديگري همچون آمارگيري ميـزان بازديـد روزانـه از                 . دهد پيوند
 .  را جاسازي نمودغيرهاساسنامه و ، موضوعات،  نمايش ساعت،وبالگ
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21Fم ها پيغا -
يك كلمـه   شامل  وبالگ  متن  اگر  . هستندها محتويات اضافه شده به وبالگ       پيغام : 22

ها بر اسـاس انـدازه از    پيغام.هستند حروف تشكيل دهنده اين كلمه واحد     عبارت از  ها پيغام ،باشد
كـه  امكـان   ايـن   هاي وبالگ   برخي از سيستم  . مي شوند چند حرف تا چند پاراگراف درجه بندي        

بخـشي بـا عنـوان     بـه طـور جداگانـه در     ار  آن ي از هاي و بخش  رده بزرگ را كوچك ك    هايپيغام

   . ذكر كرد، مهيا مي نمايند "ادامه مطلب"

 هـا مـي  پيغام صوصخ كه اطالعاتي در به قسمتي پيغام  داده ي  فرا  :22F23ا   پيغام ه  داده ي فرا   -

زمـان و روز سـاختن      ،  ام سازنده پيغـ   ،عنوان پيغام : شود و شامل اطالعاتي همچون    دهد گفته مي  
  . استغيرهپيغام و   موضوع،پيغام

  

   وبالگ ويژگي هاي  2-6

  : مشخصات زير است باهاي اينترنتي وبالگ يكي از انواع سايت
 ، از يـك پزشـك    . ايجاد و به روز رساني آن بسيار آسان است و احتياج به تخصص خاصي نـدارد                -

د يك  واشت كه با طراحي وب آشنا باشد و براي خ         توان انتظار د  شاعر ويا يك خانم خانه دار نمي      
ــد   ــي كنـ ــايت طراحـ ــي.سـ ــهولت  ولـ ــدليل سـ ــدازي بـ ــالگ  راه انـ ــراد ،وبـ ــن افـ    ايـ

 .  داشته باشندوبالگتوانند برا ي خود  مي

افرادي كه توانايي مالي     ، به اين ترتيب    رايگان است  باز كردن حساب در سرورهاي وبالگي اكثراً       -
 .اداره نماينددر دنياي اينترنت را ي انند صفحه كمي دارند به راحتي مي توا

                                                 
22. Posts 
23 . Meta data of posts 



 سـتوني نمـايش داده مـي       لي و ااست كه به صورت يادداشت متو     در وبالگ متن    محتواي غالب    -
ي نيز وجود دارد كه عالوه بـر مـتن از           يها وبالگ البته. هستندها مبتني بر متن     اكثر وبالگ . شود

23Fساير اقالم اطالعاتي نظير صوت
24Fتصاوير، 24

25Fپ هاي ويدئوئي و كلي25
 . نمايندمي    استفاده26

  .ولي استمهاي معتر از سايتزمان به روز رساني آن بسيار سريع -

خواننـدگان   .  تعامل آن با خوانندگان بيشتر از سـايت اسـت   ،با داشتن بخشي به نام نظر خواهي    -
 2 از مظـاهر وب    ست كه وبالگ را    ا  از اين رو   .توانند نظر خود را در باره هر يادداشت بنويسند        مي
 . نامندمي

 . غيررسمي و يا خودماني است،ها عموماً شخصيسبك و شيوه وبالگ -

،  مطالـب منتـشر شـده      ترين به قديمي  تريننظم زماني خاص  يعني از جديد        بر اساس    هاوبالگ -
 .دنشوسازماندهي مي

26F نظرات بخشي به نام    ها داراي   وبالگ -
نظرات ارائه شـده    توانند  نقطه    گان مي  هستند كه خوانند   27

 نويسنده يك وبـالگ     ،  بدين ترتيب  .بيان نمايند را  توسط ساير خوانند گان را مطالعه و نظر خود          
 را مطلـب نوشـته شـده    بازخورد ، مدتيتواند پس از گذشت     عالوه بر ارائه نظر و ديدگاه خود مي       

 ائـه شـده بپـردازد     ديدگاه خود و نظـرات ار      نقد و بررسي مجدد       به   داشته باشد و در صورت لزوم     
 .)1386، نيكخواه (

از جمله اهداف وبـالگ نويـسان مـي تـوان بـه             . نمايدها بندرت اهداف مالي را دنبال مي      وبالگ -
اشـاره نمـود    ،  هـا و سـرگرمي     معرفي توانمندي  ،  تمايل آنان به منظور برقراري ارتباط با ديگران       

 . )1384 ،وبالگ چيست(
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Podcast  . 24  
Photoblog  . 25  
26.  Videoblog  
27. Comments  



از اين رو وبالگ ها . صورت انفرادي مديريت شوندبه  ياتوانند به صورت گروهي و ها مي وبالگ    
  :دو نوع هستنداز نظر تعداد وبالگ نويسان بر

27F فرديوبالگدر  -
تعداد زيادي . و انتشار وبالگ را بر عهده داردسازي روزآمد، مديريت يك نفر 28

  . خوردهاي كتابداري ايران به چشم ميوبالگاز اين نمونه در 

28F گروهي   وبالگ -
 مـشهورترين   . شود   از افراد روزآمد مي    گروهيصورت مكرر توسط       به " معموال 29

 خوبي بـراي    وبالگ  است كه      4Hcom.slashdot.wwwو شايد اولين وبالگ در اين زمينه        
در جامعـه   . )1386،  نيكخـواه    (استارنظرها درباره موضوعات مربوط به رايانه       اخبار و گاهي اظه   

  .هاي خوب و فعالي از اين نوع قابل مشاهده استهاي كتابداري ايران نيز نمونهوبالگ

  از نظر سطح دسترسي  2-7-2

  :وبالگ از نظر سطح دسترسي نيز بر دو دسته است     
شـوند ودردسـترس      گونه حفاظتي منتشر مي     ز عبور يا هيچ   يي كه روي اينترنت بدون رم     هاوبالگ -

29Fها را وبالگ عمومياين نوع وبالگ. گيرند قرار ميافراد همه 
 .نامند مي30

وسيلة رمز عبور يا از طريـق شـبكه           شوند اما به    روي اينترنت منتشر مي   ي كه اگر چه     يها وبالگ -
 وبـالگ هـا را وبـالگ        ايـن نـوع   . و افـراد خـاص بـه آن دسترسـي دارنـد           شده  حفاظت  خاص  

30Fخصوصي
 .)1386، نيكخواه  ( مي نامند31

   از نظر محتوا   2-7-3

  :تواند شامل يكي از موارد زير باشد     هر وبالگ از نظر محتوا مي
  . تفكر وبالگ نويس را بيان كند  -
  .فقط جنبه طنز داشته باشد -
  .باشدتخصصي شامل مطالب  -
  .دردازبپبه احواالت شخصي  -

                                                 
28.  Personal weblog 
29. Community weblog  
30 . Public weblog 
31 . Private weblog 



 اهميت مي دهند تاكيد نمايـد       آن ها ها به   روي موضوعاتي كه در رسانه    بيشتر  ازد و   به اخبار بپرد   -
 .)1383، باوش (

اين نوع وبالگ ها فعـاليتي      . ، وبالگ پروژه اي طراحي مي شود      روژهيك پ براي استفاده اعضاي     -
مكان سازد و ا  مي براي اعضاي تيم    مجزا  هويتي  پروژه اي،   وبالگ  . فراتر از روزنگار نويسي دارد    
  . نمايدمير ي امكان پذ براي آن هااتصال با پروژه مربوطه را

  
برخي وبالگ ها تركيبي از انواع مختلف و موفق ترين وبالگ نويـسان، دارنـدگان چنـين    وبـالگ                      

 .)1385 ، بينش(بعضي از وبالگ ها نيز سرگردانند، يعني هر روز به يك نوع مساله مي پردازند . هايي هستند
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برخي بر ايـن عقيـده انـد كـه اولـين       .  بسيار مشكل است    آن  زمان دقيق  ونقطه شروع وبالگ    تعيين     
هاي جديـدي كـه در آن زمـان ايجـاد و بـر روي      كه در آن وي به سايت  شدوبالگ توسط تيم برنرزلي ايجاد

31Fك آندرسنمار دومين وبالگ توسط. نمود اشاره ، شدنداينترنت فعال مي
 1996 وي نيز تا اواسـط  . شدايجاد 32

 ،شودنام برده مي  ،   كه از آن به عنوان  انفجار وب        1997  سال تا. دادعملياتي مشابه وبالگ برنرزلي را انجام مي      
32Fديو وينر ي توان به وبالگ متعلق به م از وبالگ هاي اوليه.چندين وبالگ جديد ديگر نيز ايجاد گرديد

اشاره  33
 ها و توضيحات بود كه متناسـب بـا عالقـه    پيوند اي ازهاي اوليه اغلب شامل مجموعهات وبالگ محتوي.نمود

  .)1384، سخاروش(گرديدايجاد مي، وبالگ نويس

                                                 
32.  Marc Andressen  
2. Dave Winer  



در ششمين توسط لشمنان، سابرامنيان وصدري مفهوم و منطق وبالگ  براي اولين بار1996سال             

33F در شهر نيلو اورلينز" دادهپژوهش هاي مهندسي "كارگاه بين المللي
 و سابرامنيان، لشمنان(شدمطرح 34

  ).1996 ،صدري
34F الگر بارگربرخي ديگر بر اين باورند كه

 5H آدرس الكترونيكـي                        با 1997 در سا ل  35

robotwisdom     30 الـي  20ه  نـد  در بردار  ايـن سـايت   . يجاد كرد راه با توضيحات ا    ليستي از ارتباطات را هم  
و  توضيحاتي را نيز اضافه كرد    كنار پيوندها،    در   الگر بارگر  سپس. توضيحاتي كوتاه داشت   يك كه هر    پيوند بود 

  .)1383 ،باوش( استفاده نمود "وبالگ " براي توضيح سايت خود از كلمه1997در اواخر سال

35Fبالد  
 كه اولين كتاب مرجع حوزه وبالگ به شمار مـي           "هاوبالگراهنماي  " ي تحت عنوان   در كتاب  36

- فعاليـت مـي    1996وئن  ژ تا   1993 از ژوئن    اين وبالگ، . داند مي 36F37"موزائيك"اولين وبالگ را متعلق به      ،  آيد

،  اولين وبالگي كه رسما با اين نام در دسترس قـرار گرفـت             كهوي در كتاب خود به اين نكته اشاره دارد          . نمود
  .)2002، بالد (  توسط واينر تهيه شد1994در اكتبر 

 از همـان شـكل      آن ها . شدند فعال شدند  ميكه وبالگ ناميده      سايت  ديگر   30 تقريباً 1998در سال   
 از  وب سـايت  و به جاي اضافه كردن صفحات جديـد بـه           بودند   كوتاه   ي متن  داراي يعني. كردند مي قبلي پيروي 

ها تمركز زيادي روي ارتبـاط بيننـدگان بـا          اين وبالگ .  نمودند  مي هارتباط دادن صفحات با سرعت باال استفاد      
37Fبراي مثال در دسامبر همان سال جيمز گارت       . سايت هاي ديدني داشتند   

يگـاه هـايي كـه      پا      فهرسـتي از     38

38F جمع آوري كرد وآن را براي برت       دمثل پايگاه خودش بو   
 camworld را در پايگـاه   بـرت هـم آن       . فرسـتاد  39

ان به فهرست اضافه    شس از آن افراد ديگري هم نشاني صفحات خود را براي او فرستادند تا نام              پ.  كرد منتشر

  .)1384 ، كرمي(شود 
بـه جـاي    بـراي مثـال     . يـر يافـت   يل آن نيز تا حد زيـادي تغ       شك ،   1998با پيشرفت وبالگ در سال      

داد  مي  ود آمده را نشان   تغييرات به وج  ،   يك صفحه به نام صفحه فهرست      ندشدصفحاتي كه هر روز اضافه مي     

                                                 
34 . New Orleans 
35 . Loger Barger 
36 . Blood,Rebecca 
37 . Mosaic  
38 . Garrett 
39 . Barrett 



 .و از آخرين ورودي هـا ديـدن كننـد          توانستند اطالعات مورد نياز را ببينند     ميكاربران به راحتي    و بدين ترتيب    
  .)1383، باوش(وبالگ نويسي كم كم طرفداراني پيدا كرد بدين ترتيب 

ـ    .تر شدند  پيشرفته 1999ابزارهاي وبالگ نويسي در اواسط سال        ه شـده داراي ويژگـي       ابزارهـاي ارائ
  به كـاربران اجـازه مـي       ها اين ابزار  .ها، سهولت استفاده از آن ها بود       ويژگي    اين  مهمترين .هاي مختلفي بودند  

جهت راه انـدازي وبـالگ خـود،        بايست  مي سازندگان وبالگ    ،تا قبل از اين   .  كه به راحتي وبالگ بسازند     دادند
 كاربران وبـالگ هـا بـه راحتـي          تاريخ به بعد   اما از اين     . نمايد خودكار را   يشانها تا پيغام  دنوشتنميي  فزارنرم ا 
 در اين سـال نوشـتن بـر روي         . )1383،  باوش( به سرور هدايت نمايند   ي مورد نظر خود را      ها توانستند فايل مي

بـه   .شـد ها عمـومي    كم كم استفاده از وبالگ     از اين رو     .شدانجام  به راحتي   با فشار دادن يك دكمه      وب، تنها   
  . نمود نقش موثري را ايفا  ها وبالگعمومي شدن در هااستفاده راحت از اين ابزارعبارت ديگر 

39F پيتاس با نام  اولين ابزار اصلي براي ساخت و مديريت وبالگ          1999در جوالي   
 سـايت   .  ساخته شد  40

 بـاز  يحـساب ، براي خود دادامكان ميكاربران  به  H6 com. pitas. wwwپيتاس با آدرس الكترونيكي اصلي 
ايـن ابـزار هـم اكنـون نيـز بـا آدرس             .  قـرار گيـرد    سرور پيتـاس   در   رايگان و وبالگي بسازند كه به طور        هدرك

7Hcom.pitas.name-user-your://httpدر دسترس مي باشد .  
 كه صاحبان وبـالگ را از       بود زيادي   خودكار داراي بخش هاي     ،يستم مديريت پيتاس  هر وبالگ از س   

در  .بـود هاي اين بخش يكي ديگر از ويژگي، خودكارآرشيو .  ساخت بي نياز ميزبان برنامه نويسي وب دانستن  
 درصـورت نيـاز      وسيستم  پيتاس   ادهها را در سايت انجام د      عمل به روز رساني پيغام     ستندتواننتيجه كاربران مي  

در آگوسـت    ،يك مـاه بعـد    . )383،  باوش(داد ديهاي قديمي را به صفحات آرشيو انتقال مي       و ور خودكاربه طور   
40F پايرا لبز  1999

41F اولين نسخه بالگر   41
هايي نيز  بود ولي تفاوت  را دارا   هاي سيستم پيتاس    در حالي كه ويژگي     را 42

 ؛  نداشـت  همچـون پيتـاس   آرشيوبندي اطالعات وبالگ را   بالگر مشكل برنامه نويسي و    . ارائه داد  ، داشت با آن 
پيتاس و  با به وجود آمدن ابزارهاي مختلف در        . شد  مي ، خود به خود انجام    سرور مركزي زيرا اين اعمال توسط     

                                                 
40 .  Pitas 
41 .  Payra labs 
42 .  www. blogger. com   



42F  اليوجورنال   ابزار 1999در سال   . وبالگ ها و وبالگ نويسان افزايش يافت       تعداد   بالگر
در ،   نيز به وجود آمـد     43

  . ه بودد استفاده قرار نگرفت مور تا آن زمان ارائه شد اما پيتاس و بالگربزار چند ماه قبل ازواقع اين ا
بـالگ   و ، كنفرانس ايندر  .  در تگزاس امريكا برپا شد     2000 سال   در گردهمايي وبالگ نويسان     ليناو

سيـستم  عرضـه شـد و      نيـز    در اين سال دومين سـري ابزارهـاي وبـالگ            .ندنويسان زيادي گرد هم جمع شد     
 نرم افزارها روي سرور شخصي       اين  به دليل آنكه   ضمنا .طراحي شد وبالگ جهت سرور هاي شخصي      مديريت  
،  بـاوش (وجـود نداشـت     ،  بردند از آن رنج مي    بالگر ديگر ترافيكي كه سرورهاي مركزي مانند        ند،شدنصب مي 

1383(.  
 در   .ت جهاني را پوشـش داد      استفاده از وبالگ همچنان افزايش يافت و كم كم مجال          2001در سال   
ويژگي هـاي        و ابزارهاي موجود در آن       ياد مي شد   به عنوان منبع اطالعاتي      ها از وبالگ اين دوران بود كه     

43Fوبالگ نويسي  متحرك      همچون  جديدي را 
از اين رو در اين سال وبـالگ نويـسي بـه طـور              . گرفتنددر بر    44

  .)1383،  باوش(رايج بين جوامع گسترش يافت 

توصيه عملـي و كـاربردي بـراي    :  وبالگ "با عنوان را اولين كتاب مرجع حوزه وبالگ   ) 2002(بالد  

چهره بين المللي به شـمار مـي        يك  ه وبالگ نويسي    ص وي كه درعر   .  منتشر نمود  "ايجاد و نگهداري وبالگ     
 2002 كتاب در سال     ن  اي. تدوين كرد  حمايت و نگهداري وبالگ ها       مورد شيوه را در   خود  كتاب با اهميت    ،  آيد

 ه شد و توسط پايگاه اينترنتي آمازون به عنوان بهترين كتاب در طبقه بندي موضوعي فرهنگ ديجيتالي برگزيد              
 بالد در اين كتاب نخـست پيرامـون چيـستي           .گرديدها به عنوان كتاب مرجع درسي انتخاب        در برخي دانشگاه  
  نو يپردازد و در ادامه به بيان مفهوم      مي   نويسي به بحث    ابزارهاي وبالگ ،  نويسيهاي وبالگ وبالگ و انگيزه  

در همين سال سرور موفق بالگر توسط شركت بزرگ         . دپردازدرباره آداب دنياي وبالگ و زندگي روي خط مي        
44Fگوگل

هـا توليـد    گوگل در آن زمان به نقش فناوري وبالگ و اطالعات انبوهي كه در وبـالگ              .  خريداري شد  45
  . رده بودمي شد، ايمان آو

                                                 
43 .  Live journal 
44 .  Movable type 
45  .Google  



45F آگوست هر سال به عنوان روز جهاني وبالگ        31در اين بين روز     
 شناخته شده است و اين انتخـاب        46

(  امين روز ماه هشتم سـال      31به جهت شيوه نگارش اين روز مي باشد چرا كه شيوه نگارش اين روز به شكل                 

  .  به زبان انگليسي است" بالگ"مشابه كلمه  ) 3108

  

   در ايرانتاريخچه وبالگ  2-9

 در ايـن    .اسـت هاي فارسي   وبالگآغاز به كار      تاريخ 2001 سپتامير   7مطابق با  1380 شهريور   شانزده

 شـد تـا در معـرض ديـد     ايجـاد  روي شبكه جهاني اينترنـت  "سلمان جريري"روز اولين وبالگ فارسي توسط   
 وقتـي در اول مهـر       اي كـه  ونـه بـه گ    در سكوت و آرامش كار خود را ادامه داد        اين وبالگ،   . همگان قرار گيرد  

 را راه اندازي كـرد و يادداشـتهاي روزانـه           "خودبزرگ بيني "حسين درخشان وبالگ    ) 2001 سپتامبر 23(1380
 امـا  . ابتدا همگان تصور كردند كه او اولـين بالگـر فارسـي اسـت        ،اش در سايتها و مجالت مختلف معرفي شد       

 بـوده   تـر پـيش يري در اين زمينه از حـسين درخـشان          خيلي زود مراجعه به آرشيو مشخص كرد كه سلمان جر         

: سـردبير "ي فارسي وبالگش را به      وبالگ ها حسين درخشان كه پس از به وجود آمدن تعداد بيشتري از            . است

گسترش اين پديده بين فارسـي زبانـان داشـته      فراگير شدن و، نقش عمده اي در معرفي، تغيير نام داد"خودم

 منتـشر   "خـودم   : سـردبير "اي وبالگ فارسي و راهنمايي براي ساخت وبالگ در          هايي بر درخشان قالب . است
اهميت اين كـار بـه انـدازه        .  تنها چند دقيقه براي خود وبالگي بسازند         طيانند با سهولت در     وكرد تا كاربران بت   

 عـالوه   .م شـد  هاي فارسي اعال  روز تولد وبالگ  ز انتشار اين راهنما به عنوان سال      و آبان يعني ر   14 كه   استاي  
وبالگ  براي مراجعه به     فهرستها بهترين   ها كرد كه تا مدت      از وبالگ  فهرستيبر اين او اقدام به جمع آوري        

درخـشان  . دنمايـ هاي فارسي زبان برقـرار       ي فارسي بود و از اين طريق توانست ارتباط  موثري بين وبالگ            ها
ن نيز با توجه به فزوني تعداد وبـالگ هـا مـشغول             معروف است اكنو  ) هودر(بالگ نويسان به خدر     وكه در بين    

  .)1382، قاسمي ( مي باشد ي فارسيها راه اندازي سايتي براي به روز رساني ليست وبالگ
انـدازي   راه   1380 نيما افشار نادري سومين وبالگ فارسي را در مهر           ،پس از سلمان جريري و حسين درخشان      

 را در   "دسـتخط "و  "روزنامـه نگـار سـر بـه هـوا         " ،"يت من با شما   حكا" وبالگ به نامهاي     3او تا كنون    . كرد
   .نموده استاينترنت منتشر 

                                                 
46 . http://www.blogday.org/   



 كـه   " صـاحاب  "رضا قاسمي با وبـالگ       و   "شودروزگاري كه سپري مي   "امير رضا قويدل با وبالگ      

ــه  ــدا ب ــشه اي "بع ــواح شي ــام داد"ال ــر ن ــه ، تغيي ــسان از جمل ــالگ نوي ــستند ي وب ــن راه  ه ــاي در اي ــه پ   ك
 پـس از معرفـي     ،كـرد  اينترنت منتشر مـي    رويهاي خود را     رونوشت 1380 مرداد   18 از   كهقاسمي  .  اند هگذاشت

  .حيطه شدوبالگ توسط درخشان وارد اين 
 آبان راهنماي فارسي ساخت وبالگ توسط حسين درخشان در درسترس همگان            14 پس از آنكه در     

 پـس از     نيز  خانم هاي وبالگ نويس    ترش يافت و   در عرصه اينترنت گس    ي فارسي وبالگ ها  توليد ،قرار گرفت 
  . اين تاريخ كار خود را شروع كردند

 5(،  1380 آبـان    15يعنـي در    ،   روز بعد از انتشار راهنما     ك ي كهاست   اولين زني    "شهراد عالم فتحي  "
خبـر از    تنها با حروف انگليـسي       1380 آبان   16 و   15 او در    .وبالگ فارسي خود را راه اندازي كرد      ) 2001نوامبر

 آبـان و بـا رفـع مـشكل          19راه اندازي وبالگ خود و مشكلي كه براي فارسي نوشتن با آن مواجه بود داد و از                  
او به تغيير مداوم نام وبالگ خود در بـين وبـالگ نويـسان    . فارسي نويسي به طور جدي كار خود را شروع كرد  

   . استورمشه

 هـر دو در     "افكار پراكنده يك زن منـسجم     " و   "خورشيد خانوم   "،  1380 آبان   17 در "وبالگ طناز "

 كار خود   "ندا" و   "خورشيد خانم " ، "طنازفرازي" با نام    هاآنيي بودند كه نويسندگان     هاوبالگ 1380 آبان   18
جالب اينكه طناز و ندا در اولين مطالب خود به اين نكته اشـاره كـرده انـد كـه اولـين وبـالگ            . را شروع كردند  

 را در همـين     "مرمـرو " همسر حسين درخشان نيز وبالگ       "مرجان عالمي   "الوه بر اين    ع. نويس دختر هستند  
اين وبالگ تاريخ دقيق راه اندازي آن مـشخص نيـست             اندازي كردكه به دليل دست نيافتن به آرشيو       روزها راه 

  .)1382، قاسمي (
46Fبا شروع به كار سرور پرشين بالگ      

از افراد شروع بـه راه       به تدريج تعداد بيشتري      ،  1381 در خرداد    47
 ايـن سـايت اقـدام بـه         ، با ايجاد اين سايت و استقبال شديد كاربران از آن          .اندازي وبالگ هاي شخصي كردند    

  . بالگ نمودوطبقه بندي گروه هاي استفاده كننده از 

                                                 
47 .  www. persianblog. ir  



ـ  نوبالگ در بـين ايرانيـا     خدمات  ترين سرويس دهنده    محبوب بالگر ترديدبي،  قبل از پرشين بالگ           . ود ب
 يگـر ي هـاي د   سـرور سـپس  .اين سرويس فارسي محبوبيت خاصي پيـدا كـرد        ،  دازي پرشين بالگ  ناز راه ا  پس

47Fهمچون بالگ اسكاي
48F بالگفا،48

  .)1382، نظري( وارد عرصه وبالگ نويسي شدندغيره و 49
  

    حوزه كتابداري و اطالع رساني ايراندرسير تحول وبالگ نويسي   2-10

توانند از اين پديده به نفع خود و در خـدمت           كتابداران نيز دريافتند كه مي    ،   ظهور وبالگ  بعد از مدتي از            
اين اتفاق خيلي زود به وقـوع پيوسـت و پـس از مـدت كمـي                 . استفاده الزم را ببرند   ،  رساني به جامعه كاربران   

پس از چنـد سـال تعـداد        ها و عاليق كتابداران تبديل شد و        وبالگ نويسي به فعاليتي ويژه براي بهبود مهارت       
توان به  از جمله اين اهداف مي    . گ شخصي و گروهي توسط كتابداران با اهداف متنوع به وجود آمد           الزيادي وب 

انتشار منابع خاص و جالب توجـه كتابـداران و   ، انتشار اخبار و اطالعات در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني         
  .)1384 ،كرمي(اره كرداشتراك اطالعات باساير جوامع حرفه اي اش

ها مي توانند به عنوان حافظه جمـع آوري كننـده اطالعـات كتابخانـه عمـل                            همچنين امروزه وبالگ  
تواند هاي جستجو، آرشيو و رده بندي مطالب    مي          تكنولوژي رو به پيشرفت وبالگ بخصوص در حوزه       . نمايند

  ).1386اسكروچي، فرهاني و حقاني، (ه باشد براي كتابداران و اطالع رسانان بسيار كمك كنند
 اين موارد   ز برخي ا  .هاي بسياري توسط كتابداران ايراني فعاليت خود را از اين پس آغاز نمودند            وبالگ

 . ها از بـين رفتنـد  هاي مديريت وبالگبه جهت عدم استمرار در فعاليت خود به صورت خودكار توسط سرويس       
  اولـــين وبـــالگ كتابــداري كـــه قـــدم در عرصـــه  ، يط وب هـــاي انجـــام شــده در محـــ طــي بررســـي 

49Fفهرست نويـسي منـابع اينترنتـي      " وبالگ   ، قوت خود باقي است    به و همچنان    ها نهاد وبالگ
بـه مـديريت    " 50

 "           وبـالگ  ،مـاه بعـد    كمتر از يـك   . استتا به امروز      16/11/81از تاريخ     حاجي زين العابديني     محسن

50Fكتابداران فردا 
به طور روز آمـد   آغاز شد و از آن پس تا كنون      1381 اسفند   در اصنافي   اميررضايريت   به مد  " 51

 پديده وبالگ در بين كتابداران ايراني رواج يافت و          بدين ترتيب، . در حوزه كتابداري و اطالع رساني فعال است       
بـه  ديگـر  ازند و برخـي  پرد برخي همچنان به امر اطالع رساني مي  .هاي بسياري تا به امروز متولد شدند      وبالگ

                                                 
48 .  www. blogsky. com  
49 .  www. blogfa. com  
50  .  www.internetcataloger.persianblog.ir   
51 . www. asnafi. persianblog. ir  



 عنـوان وبـالگ     263 تعـداد    24/6/1387تـا تـاريخ     . ندعلت كم كاري در عرصه اينترنت محكوم بـه فنـا شـد            
كتابداري و اطالع رساني توسط وبالگ نويسان ايراني در راهنماي وبـالگ هـاي كتابـداري و اطـالع رسـاني                     

. تجربه كار گروهي را به طور موفق داشته انـد         هاي بسياري در اين عرصه      وبالگ. ايرانيان به ثبت رسيده است    
51Fتوان به وبالگ گروهي كتابداران ايراندر اين ميان مي

  . اشاره كرد52
  

  سيستم هاي مديريت  وبالگ 2-11

توان به ايجاد و مديريت  ميهاآنهايي هستند كه به وسيله تمسسي، هاي مديريت وبالگسيستم
  هااز اين سيستمبا ثبت نام در يكي مي توانند به سهولت  انكاربر از اين رو .وبالگ اقدام نمود

  
  . نمايند ايجاد وبالگيدهنده وبالگ براي خود  ارائه

   :  ارائه دهنده وبالگ عبارتند ازهايتعدادي از سايت
H8com.pitas.www://http    

 9Hcom.liveJournal.www://http    
H10com.blogger.www://http     

 11 Hcom.grymatter.www://http    
 كه بر   ستندهمشهورترين سايت هاي ارائه دهنده وبالگ        بالگر،   ترين و ي  قديما،  پيتاس،    از ميان اين سايت ه    

  . )1386، نيكخواه ؛ 1385،اصنافي( فراهم آوري رايگان وبالگ تكيه دارند
تـوان بـه    از آن جملـه مـي  ؛ غير ايراني براي ايرانيان با مشكالتي همراه بوده است  سرورهايساخت وبالگ در    

هاي ايرانـي   سايت ،هاي بين المللي  ها درعرصه اما با شكوفايي وبالگ   . و تاريخ شمسي اشاره كرد     فونت فارسي 
هاي اين سيستم ها در خـارج از كـشور مـستقر            با وجود آنكه اكثر سرور    . ارائه دهنده وبالگ نيز به وجود آمدند      

اند  مـشكالت خـط فارسـي  و تـاريخ شمـسي  را مرتفـع                   توانسته ،  هاي  مديريت وبالگ   اين  سيستم  ،  هستند
 محيطي رايگان و در عين حال دلپذير را جهت سـاختن            ها با ايجاد الگوهاي متنوع    از طرفي اين سيستم   . سازند
  . اندهاي  فارسي  به ساده ترين روش ممكن ساختهوبالگ

 :توان به صورت فارسي وبالگ نوشت هاي وبالگ نويسي زير ميدر حال حاضر از طريق سرويس
                                                 

52 . www.lisiran.blogfa.com  
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 داراي محبوبيـت    1382  در سـال      "پرشـين بـالگ   " ،   بر اسـاس پـژوهش اكبرپـور       ،  از ميان سايت هاي فوق    
كه توسعه  است  فارسي زبانان بوده    ويژه   زيرا اولين سرويس دهنده وبالگ       ؛)1382،  اكبرپور(بيشتري بوده است    

 سـرويس   "بالگـر " و   "ورد پـرس  " .گـردد امنه كـاربران آن اضـافه مـي       قابل توجهي داشته و روز به روز به د        
قابـل  . هـستند  ولي امكاناتي براي وبالگ نويسي به زبان فارسي را نيز دارا ؛دهندگان مخصوص فارسي نيستند   

آورنـد   به زبان فارسـي را فـراهم مـي   ،هايي كه امكان وبالگ نويسيذكر است كه روز به روز بر تعداد سرويس   
  . اندمعرفي شده 3  در پيوستهاآن تعدادي از مهمترين .شودميافزوده 

  

  بازيابي اطالعات از وبالگ   2-12

 بـه شـرط     اندهاي مناسبي براي يافتن اطالعات تخصصي در مورد موضوعات مختلف           ها مكان وبالگ    
يـك وبـالگ را      تـوان مـي هـاي مختلـف     بـا اسـتفاده از روش     . يافـت ظر خـود را     نت مورد   ا اطالع بتواناينكه  

ــازماندهي  ــردس ــوع  .ك ــي ن ــازمان ده ــط  ، س ــات توس ــافتن اطالع ــانروش ي ــين   را در مراجع ــالگ تعي   وب
   . مي كند

فـضاي وب، از    دهنـد كـه در      هاي جستجو  به كاربران اين امكان را مـي         موتور    از سوي ديگر، هر چند      
ت وبالگ  ي در حال حاضر ابزارهاي مدير     اما  .  بپردازند موضوعات مورد عالقه خود   ها به جستجوي    وبالگجمله  

ي وبالگو پيوندهاي   هر چه ارتباطات    از اين رو،    . دهندها نمي امكان ساختن موتورجستجوي دروني را به وبالگ      
-سـايت وب   معـروف بـودن        همچنين .شودتوسط موتورهاي جستجو بازيابي مي    تر  بيشتر باشد سريع  با گوگل   



 52F53ز بيل گيتـ   براي مثال اتصال به سايت معروف     . ند دارد نيز بسيار مهم است     ها تبادل پيو  هايي كه وبالگ با آن    
  . بسيار مفيد خواهد بودبراي بازيابي وبالگ 

 . دداهاي پوشش داده شده توسط گوگل قـرار     وبالگ را در زمره وبالگ     توانهاي ديگر نيز مي   از روش           

12نـشاني اينترنتـي     هـا، مراجعـه بـه   يكي از  اين روش Hhtml. addurl/com. google. www   و ثبـت
  نويـسي  وبـالگ سرور هاي    اكثر   روش ديگر آن است كه از ابزارهاي مديريتي كه        . است آدرس وبالگ  در آن    

ت معينـي از ثبـت      پـس از مـد    توانـد   از اين رو وبالگ نويس مي     . ، استفاده كرد  دهندبه نويسندگان وبالگ مي   

 را فعـال    "ثبت در فهرسـت وبـالگ هـا       "اي به عنوان  در بخش مديريت وبالگ گزينه    ) هفته2 معموالً(وبالگ  
موتـور   از آن پس وبالگ در فهرست وبالگ هاي آن سرور به ثبت رسيده و به طـور اتوماتيـك توسـط                       .ايدنم

  . بازيابي خواهد بودقابل هاي جستجو 
  : استبه قرار زير يك وبالگ دراطالعات  سازماندهيهاي مختلف روش

 سازمان دهي بر اساس زمان   2-12-1

هـا در صـفحه     جديـدترين پيغـام   . شوند سازماندهي مي  ،بيشتر وبالگ ها بر اساس زمان ساختن پيغام       
 ،كسي كه در وبالگ به  دنبـال اطالعـات خاصـي اسـت             . قرار مي گيرد  هاي قديمي در آرشيو     فهرست و پيغام  

 توضيحي  هاآنها بر اساس زمان اين است كه        هاي آرشيو يكي از محدوديت  . نمايده آرشيو مراجعه مي    ب معموالً
 كه در   كند بايد به آرشيو مراجعه      كند آگهي راجع به قانون در وبالگ وكال پيدا          كاربري بخواهد  اگر   نيستند مثالً 

 بـا  بود؛ زيـرا  كار آسان تر خواهد بداندام را نام نويسنده اين پيغكاربري،  اگر  اما   . است بسياري بردارنده صفحات 
هاي با اين وجود آرشيو   . يافت را   نوشته شده توسط فرد مذكور    مطلب  ،  توانميكليك بر روي نام نويسنده پيغام       
   .ندبسياري از كارها مفيد  هفتگي يا روزانه براي، زمان بندي شده به صورت ماهانه

 سازماندهي بر اساس موضوع    2-12-2

از آن مثل بالگفا و پرشين بـالگ  بندي كردن روشي است كه برخي از سيستم هاي مديريت وبالگ      قهطب
در يـك موضـوع     را  ظـر خـود     ندهند به راحتي اطالعات مـورد       ميرا  امكان  اين  كنند و به كاربران      استفاده مي 
وضـوع خـاص طبقـه بنـدي        ساس يك م  اها را بر     پيغام تواند،  كاربر مي  با اين روش     . ه بندي نمايند  خاص دست 

   .  خواهد بودتر آسان هاهرچه موضوعات طبقه بندي شده بيشتر باشد دست يابي به آن. نمايد
                                                 

53 . Bill Gates 



   

   ارزيابي وبالگ ها  معيارهاي2-13

اما .  ها تدوين نشده استهاي محقق تا به حال الگوي خاصي در زمينه ارزيابي وبالگبر بررسي بنا
ها  وب سايتيها و عوامل ارزيابروند، از برخي معيار وب به شمار مياع صفحاتها خود از انوازآنجا كه وبالگ
خصات موثر در ارزيابي وب سايت ها  با مشعوامل از اين رو بعضي . گرفتبهره  مي توان هادر مورد وبالگ

  .  جهت ارزيابي اين نوع از صفحات وب  تطبيق شده استوبالگ ها
ه لحاظ اطالعات خاصي كه دارند و حساسيت در خصوص صحت  درماني ب-هاي بهداشتيوب سايت

هاي معيار از اين  رو در ادامه برخي . و اعتبار اطالعات آن ها، در زمينه ارزيابي وب سايت ها پيشگام بوده اند

  .  شودارائه ميدرماني  –ارزيابي وب سايت هاي بهداشتي
  

   سيلبرگ    معيار2-13-1

53Fرگسيلبتوسط  اعتبار اين معيار
براي هر وب سايت نمره سيلبرگ با استفاده از . تدوين گرديد) 1997 (54

گردد كه  مشخص مينهالي هاي يك به اين ترتيب كه در رديف. دآيهاي سيلبرگ  به دست ميمعيارسياهه 
 : اين موارد عبارتند از. آيا موارد مشخص شده در وب سايت وجود دارد يا خير

   مطالب وب سايتمنابع استفاده شده در تدوين -
 نام نويسندگان -

 وابستگي موسساتي نويسندگان -

 مدارك و درجات علمي نويسندگان -

54Fوجود افشاگر -
  در وب سايت55

 نام تامين كننده مالي وب سايت -

 يت حقوق مادي و معنوي وب سايت لكنام ما -

 تاريخ ايجاد وب سايت -

                                                 
54 .  Silberg 
55 .  Disclaimer 



 تاريخ آخرين روزآمد سازي يا بسامد روزآمد سازي وب سايت -

 امتياز به "نه" جمعاً مي شود و  امتياز در نظر گرفته"يك"يك از موارد مشخص شده براي هر 

 معيارت ي بر اساس رعا وب سايتهر  . يابد اختصاص مي، تمامي موارد را رعايت كرده باشدوب سايتي كه

ه  در صورتي كه مشخصات فوق در وب سايتي رعايت شد.صاص خواهد دادتسيلبرگ نمره اي را به خود اخ
و در غير اين صورت به او توصيه  تواند به طور نسبي به اطالعات اين وب سايت اعتماد كندباشد كاربر مي

شود حتي المقدور از وب سايت ديگري كه اين موارد را رعايت كرده باشد براي گرفتن اطالعات استفاده مي
  .)1385 ، فتحي فر( كند

  

55F ديسرن   معيار2-13-2
56 

56Fهاي بهداشتي اوليه دانشگاه آكسفورد بهداشت عمومي و بخش مراقبت بخش توسطمعياراين 
  تدوين 57

 براي باالترين گزينه و پنج در هر سوال نمره . بخش مجزا استسه  سوال در 16اين سياهه حاوي. شده است
 در .يابد اختصاص ميبين اين دو به پاسخ هاي چهار الي دونمره . يابد براي گزينه آخر اختصاص مييكنمره 

 وب به  امتياز 16مي يابد و   امتياز اختصاص80ها را رعايت كرده باشدمعيار وب سايتي كه تمامي ه مجموع ب
اعتبار : استاين سياهه داراي سه بخش . شودمي   داده،ها را رعايت نكرده استمعيار سايتي كه هيچ يك از 

  .طالعات و رتبه بندي كلي انتشاراتكيفيت ا، انتشارات
  :مي باشد عامل به شرح ذيل هشت شامل  است،انتشارات اعتبار كه همان اول بخش    

 مشخص  بودن اهداف وب سايت  -

 ميزان دستيابي وب سايت به اهداف اعالم شده -

 مرتبط بودن مطالب وب سايت -

 منابع مطالب وب سايت -

 تاريخ توليد مطالب وب سايت -

 تعادل و عدم سوگيري در مطالب وب سايت -

                                                 
56 .  DISERN 
57   . University of Oxford, Division of Public Health and Primary Health Care 



 شتيباني كننده اطالعاتجزئيات منابع پ -

  ارجاع وب سايت به مطالب مورد ترديد و نامعلوم  -
هاي ممكن شامل عوامل انتخاب هاي درماني وباب روش مورد كيفيت اطالعات در بخش دوم در

  :ذيل است
 هاي درمانياشاره وب سايت به چگونگي كاركرد روش -

 هاي درمانيتوضيح مزاياي روش -

 هاي درمانيشاشاره به خطرات احتمالي رو -

 هاي  درماني توضيح وب سايت در مورد مضرات عدم استفاده از روش -

 هاي درماني بر كيفيت كل زندگيچگونگي اثر گذاري روش -

 وجود بيش از يك  روش درماني در مورد بيماري ها -

  پشتيباني و حمايت وب سايت براي مشاركت در تصميم گيري -
 ت است كه وب سايت را به عنوان يك منبع اطالعاتي درباره بخش سوم در مورد رتبه بندي كلي انتشارا

  .)1385 ، فتحي فر( كندروش هاي درماني رتبه بندي مي

  

57F  هون كد  معيار2-13-3
58  

58Fهونموسسه 
 كيفي براي ارزيابي وب سايت حاوي اطالعات تأييديكي از موسساتي است كه از نشان  59

 .هاي بهداشتي استهاي ارزيابي كيفيت وب سايتمعياررين كند و از معتبرتبهداشتي و پزشكي استفاده مي
59Fبخش بهداشت وب بنيان توسط معياراين 

 هشت سوال بر اساس 14  ازعبارتكه تدوين شده  موسسه هون 60
يات در مورد ئ مشخص كردن جز، روايي،  معرفي منابع،محرمانگي، سايت هدفمندي وب،اصل اعتبار مدارك

هايي كه پس از  به وب سايت هون موسسه.سياست درج آگهي است سايت و حمايتگر مالي وب،نويسنده

 را به عنوان نشان " هون كد"  اجازه استفاده از آرم،براساس محتويات وب سايتارزيابي مورد تاييد بوده اند 
  . دهدتاييدي بر محتواي وب سايت مي

                                                 
58 .  HON code : Health On the Net foundation 
59  .  HON  institute  
60  .  Health On the Net foundation 



ن سياهه چهارده گانه آز سواالت دهي در اين سياهه به اين صورت است كه براي هر يك انحوه امتياز

 از آن ،"يك"نمره منفي ها در صورت عدم احراز آن شرط  در نظر گرفته شده كه وب سايت"يك"امتياز 

  . كنند و در نهايت نمره اين سياهه از مجموع نمره هاي مثبت و منفي به دست خواهد آمدسوال دريافت مي
  :استقرار زير اين سياهه به  اصل هشت
   .اطالعات بايد داري مولف مستند باشد: ل اصل او

  . مشخص باشدبايدهدف از ايجاد وب سايت : اصل دوم 
  .محرمانگي و خصوصي بودن اطالعات بايد لحاظ شود: اصل سوم 

  .)مراجع و تاريخ ها داده شود(اطالعات بايد مستند باشد : اصل چهارم 
  ذكر شده باشد مجوز ادعاها: اصل پنجم 
  .يات تماس با وب سايت درج شده باشدجزي: اصل ششم 
  .افشاگر منابع مالي توضيح داده باشد:  اصل هفتم 
  .)1385 ، فتحي فر (سياست درج آگهي ها در وب سايت ثبت شده باشد : اصل هشتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشينه پژوهش   2-14



داري و اطالع هاي كتاب چند سال اخير مقاالت و پايان نامه هايي در رشته،پديده وبالگدرباره 
ها  ارزيابي وبالگيهامعيار مورددر ولي . غيره تدوين شده استعلوم اجتماعي و ،  كامپيوتر، ارتباطات،رساني

هاي هاي ارزيابي وب سايتمعيارباره درنسبتا مفيد تحقيقات در مقابل،  ؛ صورت گرفته استاندكيتحقيقات 
ها معرفي پژوهشدر ادامه ، برخي از اين قبيل .  استغيره صورت گرفتهاي و تابخانه، كدانشگاهيپزشكي، 

 در دو بخش انجام )ترين پژوهشترين به جديداز قديمي (بر اساس اولويت تاريخيها اين پيشينه. گرددمي
  .  اندتنظيم شدهشده در ايران و خارج، 
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ارزيابي صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاهي "نوان در پايان نامه خود با ع) 1380(فرودي  -

 كتابخانه دانشگاهي تحت وب در ايران بر اساس 13 به بررسي "ايران و ارائه الگوي پيشنهادي 
گردآوري اطالعات با استفاده از روش مشاهده مستقيم و . فهرست شبكه علمي كشور پرداخت

در ، هاي اين پژوهش نشان داد يافته.ت مورد سوال صورت گرفته اس25بر اساس سياهه اي با
 ، درصد فاكتورهاي اطالعاتي سياهه توسط جامعه پژوهش وي  رعايت شده است8/40مجموع 

 موتور جستجوي داخلي و منابع مرتبط با آموزش ، اياز سوي ديگر عوامل خدمات بين كتابخانه
 اهميتي داده ،مطالعههاي دانشگاهي مورد داخلي دانشگاه در طراحي صفحات وب كتابخانه

مناسب و معني : ل به ترتيب بيشترين اهميت را دار بوده اندبولي فاكتورهاي مقا. شده استنمي
 پيوند جهت ، %)6/84(عنوان كتابخانه ، %)3/92(دار بودن نشاني  اينترنتي ودامنه سايت 

ش شامل  در نهايت الگوي پيشنهادي اين پژوه.%)2/69(بازگشت به صفحه اصلي دانشگاه 
اقالم اطالعاتي سياهه به عالوه يك مورد آموزش كاربران از نظر چگونگي استفاده از كتابخانه 

  . يا منابع آن ارائه گرديد

رويكردهاي ممكن به پديده وبالگ از نقطه نظر خدمات ، در پايان نامه خود )1384(كرمي  -
 وبالگ 150 پژوهش از ميان در اين. وش توصيفي بررسي كردرا با ركتابداري و اطالع رساني 
 ميالدي توسط كتابخانه ها يا كتابداران 2004تا دسامبر ) 1997اواخر (كه از آغاز وبالگ نويسي 

 وبالگ به عنوان نمونه از طريق پنج راهنماي اينترنتي انتخاب شد 85 تعداد ، شدندنگهداري مي



ه پديده جديد وبالگ از هدف پژوهش ارائه رويكردهاي ممكن ب. و مورد بررسي قرار گرفت
 وبالگ 85 از ميان ، نتايج تحقيق نشان داد. بودنقطه نظر خدمات كتابداري و اطالع رساني 

ها از نظر مكاني متعلق به اياالت متحده آمريكا بود و كشورهاي  بيشترين تعداد وبالگ ،نمونه
هر يك با يك وبالگ داراي  نيوزلند و ايسلند .گرفتند بعدي قرار يهاانگلستان و كانادا در رده

 سازينحوه روزآمد همچنين .  كتابداري در جامعه نمونه مورد بررسي بودند وبالگتعدادكمترين 
و روز يكبار د بصورت روزانه يا ين تعدادبيشتربود و هاي نمونه بسيار متنوع اطالعات در وبالگ

 )1384كرمي، باقري و علومي، (مي شدند روزآمد 

   ها در توسعه خدماتنقش آن ها ووبالگ"اي تحت عنواناله مقدر)1385(بينش -

  هايي كه ه و مفهوم وبالگ به بيان نقشچ پس از بيان كلياتي از تاريخ"ايكتابخانه
 پرداخت و از مزايا و مشكالت وبالگ ،ها متصور شدتوان براي وبالگ در عرصه كتابخانهمي

هاي معرفي سرويس فني وبالگ همچونهاي  به بيان جنبهوي سپس. آوردسخن به ميان 
 . مديريت وبالگ و نحوه راه اندازي وبالگ پرداخته است

در پژوهشي كه به صورت پيمايش مجازي از طريق پرسشنامه ) 1385(زند كريمخاني  -
هاي جمعيت شناختي هاي وبالگ نويسي و ارتباط آن با ويژگيانگيزه، الكترونيكي انجام گرفت

-وبالگنتايج اين تحقيق نشان داد كه .  را بررسي كرده استي زبان ايرانيوبالگ نويسان فارس

 و ي مسائل اجتماعيريگي به پيشتري بشي گرا، دارنديي باالالتي كه سن و تحصييهاسينو
 هستند و لكردهيباسواد و تحص، جوان،  زباني فارسيهاسينو بيشتر وبالگ، روز دارندياسيس

 شده است كه صاحبان مشاغل يري گجهي نتنيهمچن .ارند ديسي نوي به شخصياديعالقه ز
 وبالگ ي براي و حرفه ايشغل  ي هازهي انگنيريسا  ازشتري بي و فرهنگيآموزش ،يپژوهش

 .  دارنديسينو

موقعيت ها و : وبالگ در دنياي كتابداري"در پژوهشي با عنوان ) 1385(صابري و شجاعي مهر  -

 تاريخچه استفاده از اين واژه پرداختند و با بيان ،واژه وبالگ به بيان تعابير مختلف از "كاربردها
به معرفي ، هاكاربرد هاي وبالگ در كتابخانهو  وب سايت گ وبين وبال توجه هاي شايانتفاوت
 . هاي كتابخانه هاي بزرگ بسنده كرده اندوبالگ



 آن هااني و نقش هاي كتابداري ايراي پژوهشي به بررسي وبالگدر قالب مقاله) 1385(كرمي  -
روش پژوهش پيمايش توصيفي بود كه . امعه كتابداري ايراني پرداختدر اطالع رساني به ج

اكثر اين  داد كهنشان نتايج پژوهش  .كم نمونه ها از روش سرشماري استفاده شد بدليل تعداد
 ليكن اند،آمده ها با اهداف خبر رساني و روزآمدي دانش كتابداري و اطالع رساني بوجود وبالگ

 در زمينه هاي خاص موضوعي مانند فهرستنويسي و رده بندي از آن هاتعداد قابل توجهي 
 . مي كردند فعاليت غيره نقد كتاب و، مباحث مرجع، مديريت دانش،دانش

مه و  به صورت پيمايشي از نوع ا كه در قالب پايان ن خوددر پژوهش) 1386( اره كشان  -
فاده از وبالگ را براي آموزش و اطالع رساني در ميان اعضاي است، توصيفي  انجام شده است

هيات علمي رشته كتابداري و اطالع رساني دانشگاه هاي شهر تهران مورد بررسي قرار داده 
 درصد از كل جامعه آماري معتقدند كه وبالگ مي تواند به 70، اين تحقيق نشان داد. است

از كل جامعه آماري مورد بررسي . د استفاده قرا گيرد آموزشي مورفناوريعنوان يكي از ابزارهاي 
 ، درصد معتقدند كه وبالگ مي تواند براي اطالع رساني به موقع مورد استفاده قرار گيرد5/92

 باشد و از آن براي وارد آن هاابزاري مناسب براي ارتباط اساتيد با يكديگر و افزايش دانش 
 طبق نتايج  همچنين. ود فناوري اطالعات استفاده شبزارهايكردن كتابداران به دنياي جديد ا

 . جهت آموزش استفاده كرده اند،  درصد از وبالگ10فقط ،  از كل جامعه آماريپژوهش
 درصد از اعضاي هيات علمي از وبالگ در 25كه كمتر از  فرضيه پژوهش مبني براينبنابراين 

 .  سيدبه تاييد ر، حد بسيار زياد جهت آموزش استفاده مي كنند

مقايسه وبالگ هاي كتابداري با "در مقاله اي با عنوان ) 1386 (اسكروچي ، فرهاني و حقاني -

 به بيان اهميت وبالگ در جامعه حرفه اي كتابداري "1385وبالگ هاي برتر كتابداري دنيا؛
  وبالگ  برتر14 وبالگ كتابداري ايران را با 79با استفاده از سياهه اي ، ايران پرداخته و 

نتايج اين تحقيق نشان داد وبالگ هاي كتابداري ايران از نظر . كتابداري دنيا مقايسه كرده است
جنبه هاي فني تقريبا هم سطح وبالگ هاي برتر كتابداري دنيا است، ولي از نظر مباحث 
محتوايي و پيوند هاي وبالگ، بسيار ضعيف تر از وبالگ هاي برتر كتابداري دنيا، عمل كرده 

 . اند



: ي كتابداري ايرانهاوبالگنگاهي به  " در پژوهشي با عنوان )1386(اصنافي و مرادي  -

آنها . هاي كتابداري ايران زدنددست به ارزيابي وبالگ " سنجي پيمايشي با استفاده از روش وب
 طي اين  و اهميت دانستند، حائزهاها را در مبحث ارزيابي وبالگتنها مسأله پيوند وبالگ

 ،ي كتابداري ايراني از نظر مجموع پيوندهاهاوبالگدر بين   اين نتيجه رسيده اند كهپژوهش به
اطالع رسان،   و وبالگ يادداشتهاي يك ،وبالگ گروهي كتابداران، ي كتابداران فرداهاوبالگ
 . هاي اول تا سوم قرار دارند در رتبه

وبالگ هاي فارسي حوزه تحليل محتواي " پايان نامه خود را با عنوان ،)1386 (نيكخواه -

هاي  دريافت كه وبالگ انجام پژوهش فوقباوي . تدوين نمود "كتابداري و اطالع رساني
 فناوريهاي،  و موضوعاتي مانند چاپ و نشرهستندهاي فردي گروهي روزآمدتر از وبالگ

 كتابخانه ها و مراكز اطالعاتي از موضوعات مورد توجه، اطالعاتي و سيستم هاي اطالعاتي
 . هاي فردي و گروهي بوده اندها در هردو دسته وبالگكتابداران و خوانندگان وبالگ

اطالع  ارزيابي وبالگ هاي كتابداري و"، مقاله اي با عنوان )1387(ستوده، نيازمند و باقري  -

بر   پژوهشاين.  در مجله اطالع شناسي به چاپ رسانده اند"رساني ايران به لحاظ معيار اعتبار
ش معيار كه شامل معرفي مدير وبالگ، روزآمد سازي، نوع محتوا، بازخورد، پيوندها و اساس ش

اين پژوهش به .  وبالگ جامعه نمونه پرداخته است100ابزارهاي دسترسي مي باشد به ارزيابي 
 .ارائه آمار توصيفي از وضعيت جامعه آماري در هر مورد يك از معيارهاي فوق بسنده نموده است

 در پژوهشي كه براي اين تحقيق بسيار مفيد بود، پس از بررسي ابعاد گوناگون  نيزآخوندي -
هاي ارزيابي و تجزيه و تحليل از معياراي سياههوبالگ و بيان تاريخچه و زواياي متفاوت آن به 

متن اين مقاله كه در دست چاپ مي باشد براي محقق به صورت پست . دست يافتها وبالگ
بنابراين محقق نتوانست مشخصات آن را در  منابع پژوهش ذكر . ه استالكترونيكي ارسال شد

 .نمايد
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زبان اعالني جهـت درخواسـت      "  :در مقاله اي با عنوان       )1996( سابرامنيان و صدري     ،لشمنان -

60Fكردن و بازسازي وب   
نطق وبالگ را در شـشمين     براي اولين بار مفهوم و م      1996   در سال      " 61

وهش با بيان مفهوم وب و بيـان عـدم   ژ در اين پهاآن. هش مطرح نمودندوپژ كارگاه بين المللي

 "وبـالگ "وجود تخصص گرايي درآن به چارچوبي رسيدند كه بـا توسـعه منطقـي سـاده آن را                   
يي و بازيـابي   تخصص گرا، روزآمدي : ه نوين به مواردي چونداز مزاياي اين پديآنان . ناميدند 

 . انداطالعات خاص اشاره نموده

61Fراوارد -
 فعاليت نكرده است اما وي پيرامـون        آن ها هر چند در حوزه وبالگ ها و ارزيابي         ) 2001(62

هـا يـك نـوع از       ها بسيار فعال بـوده اسـت و از آنجـا كـه وبـالگ              هاي ارزيابي وب سايت   معيار  

صول طراحـي وب سـايت هـاي كتابخانـه          ا"مقاله وي با عنوان     ،  روندصفحات وب به شمار مي    

وي در ايـن مقالـه       . براي پژوهش حاضر بسيار مفيد بوده اسـت        "توسعه سياهه  :هاي دانشگاهي 
62F طراحي هنگامي موفق خواهد بود كه كاربرمدار       ،ي دهد مپيشنهاد  

 او  .باشد) مبتني بر نظر كاربر   (63
د دو عامـل اساسـي تعـداد      بايـ  ،معتقد است در طراحي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي         

 . قرار گيرد، مد نظر كاربران و نيازهاي اطالعاتي كه در محيط دانشگاه وجود دارد

كه از زاويه هـدف     است  هاي كتابداري انجام داده     وهشي ديگر در حوزه وبالگ    ژپ) 63F64) 2002دبال -
هـاي  هوي در اين پـژوهش انگيـز      .  است هاي كتابداري به پديده وبالگ نگريسته     برپايي وبالگ 

بيـشترين  ، برطبـق نتـايج تحقيـق وي   . كتابداران از وبالگ نويسي را مورد بررسي قرارداده است        
، اهـداف حرفـه اي    : توان موارد زيـر برشـمرد     هاي كتابداران را مي   وبالگ ها در راه اندازي   انگيزه

ارد داشـتن دانـش و و  روز آمـد نگـه   ، آگاهي از منابع حرفه اي جديـد     ،  يافتن منابع مرجع مناسب   
 . كردن كتابداران به دنياي جديد ابزارهاي فناوري اطالعات

64Fوايال -
چگونه وبالگ ها فرهنگ ما را تغيير       : ما وبالگ دار شده ايم    " كتابي با عنوان  در   )2002 (65

 ، د مقاالتي از سردمداران حوزه وبالگ نويسي در عرصه بين المللي همچون ربكا بال             "مي دهند 

                                                 
61 . A Declarative language for Querying and Restructuring the web 
62 .Raward, roslyn 
63 .User-Centered 
64 . Blood, Rebecca 
65 . Villa, Rodz 



65Fجان كتز 
66F كامرون بارت  ،  66

اين كتاب در بخـش نخـست   . را گردآوري كرده است ها نظاير آن و 67
و در ادامـه    داده   بياني كوتاه تاريخچه پيدايي  و سير تحول وبالگ هـا را مـورد بررسـي قـرار                    اب

 مي پردازد و    پيوستهدر انتها نيز به بررسي مفهوم اجتماع        . هايي براي وبالگ نويسان دارد    توصيه
 وي د؟دهنـ ها چگونه فرهنگ ما را تغييـر مـي        كند كه وبالگ  مي ييدا ن  شپاسخي براي اين پرس   

 در خـصوص وبـالگ     وسيعكه نبايد به اين زودي به داوري        داند   خود را در اين مي    دليل ناكامي   
   . فرهنگ بشر تاثيرگذار استبركه اين پديده چگونه ، ها نشست

67F هافلي  و هوريهان    ،بوش   -
 از زوايـاي    " نشر پيوسـته     ها و  وبالگ "كتابي با عنوان    در  ) 2002 (68

 عناصـر   ،  هـا وبالگـستان ،  هـا  انواع وبـالگ   به معرفي  و   فناوري وبالگ را بررسي كردند    مختلف  
. پيرامـون اچ  : اول  ضـميمه .دارد ضـميمه  3 اين كتاب .پرداختند  و غيره ساختار وبالگ   ،  وبالگ

دسترسي به  تي براي   ع اينترن اجميمه دوم به يك سري مر     ض. مطالبي ذكر كرده است   . ال. ام. تي
ذكـر شـده    هاي تخصصي   رهنگ توصيفي واژه  ف ،   ضميمه آخر   در وكرده  ابزارهاي وبالگ اشاره    

 . است

68Fمايلن -
 چرخـه زنـدگي از نظـر    فنـاوري هـا در   در رساله دكتري خود به بررسي وبالگ      )  2004 (69

در ايـن پـژوهش سـه موضـوع مـورد           . موقعيت سخنوري و ارتباط شخصي پرداخته اسـت       ،  متن
 اسـت و   فناوريزمينه رشد   در  بحث و بررسي    شامل   بخش اول    ،بررسي و بحث قرار گرفته است     

چه نيـازي بـه ايجـاد تكنولـوژي         ،  تر قادر به پاسخگويي به نيازهاست      قديمي فناورياينكه وقتي   
هـا درك   ايـن مـصاحبه    .مصاحبه با وبالگ نويسان معاصـر اسـت       حاوي  بخش دوم   . جديد است 

. كنددهند را روشن مي    چه كاري انجام مي    آن ها  جامعه اطراف خود و اينكه       وبالگ نويسان را از   
محقـق از    .   بازتاب تجارب خود نويسنده به عنوان يك وبـالگ نـويس اسـت             شامل سوم   بخش

ها مانند ساختار و نحوه اجـراي       وي جزئيات وبالگ  . شيوه مشاهده و مصاحبه استفاده كرده است      
 آن هـا  بـالگ نويـسان دربـاره تجـارب         و و بـا  يش قرار داده اسـت       را مورد مشاهده و آزما     آن ها 

هـا از   فنـاوري وبالگ نويسي مانند تمام     پديده  ها حاكي از آن است كه       يافته. صحبت كرده است  
                                                 

66   . Katz, Jon 
67 . Barrett , Cameron 
68 . Baush, P., Haughey, M. & Hourihan, M. 
. Milne, James M 69  



تمرين و تجارب اجتماعي موجود سرچشمه گرفته و در پي يك جريان پويا در ميان مردم منتشر                 
 ايـن مـسئله ماننـد الگـويي عمـومي بـراي             .ه است و به برون دادهاي اجتماعي خاص منجر شد       

 چرخه زندگي است و به نظر مي رسد كه تغيير و انتقال در تجـارب اجتمـاعي بـه ايجـاد            فناوري
 . ي جديد مي انجامد تكنولوژ

69Fكاليد -
 از  بـا اسـتفاده    "  كتابخانـه هـا     يوبـالگ هـا   "با عنـوان    پژوهش ديگري      در    )2004( 70

 وبالگ را كه توسط كتابخانه ها نگهـداري و          55اينترنتي تعداد   موتورهاي جستجو و راهنماهاي     
 تحليـل محتـوي وب     فنـون ها را با اسـتفاده از       وي اين وبالگ  .  شناسايي كرد  ،  شدند مي حمايت
كانـادا و   ،  هاي انتخاب شده متعلق بـه سـه كـشور امريكـا           وبالگ. ها مورد مطالعه قرار داد    سايت

 دانـشگاهي هاي عمـومي و      مطالعات وي نشان داد كتابخانه     .د اكثريت آمريكايي بودن   باانگلستان  
مهمترين هدف از ايجاد ; نسبت به ساير انواع كتابخانه ها عالقه بيشتري به داشتن وبالگ دارند

 بـسيار   د تعدا ; است هاآن اطالعات و ارجاعاتي به منابع اينترنتي براي كاربران          ،وبالگ تهيه اخبار  
ها بـه صـورت روزانـه و         وبالگ پنجم يك   ;اند كرده استفادهت موجود   ها از امكانا  كمي از وبالگ  

وهش ژهاي جامعه پ   تعداد زيادي از كتابخانه     و ;شوند به صورت هفتگي روز آمد مي      هاآننيمي از   

وي پـس از    . انـد  اسـتفاده كـرده    "بالگر"هاي وبالگ نويسي رايگان مانند      اين مقاله از نرم افزار    
 رسـد كـه    تابخانه هايي كه قصد ايجاد وبالگ را دارند به اين نتيجـه مـي             ارائه چند پيشنهاد به ك    

 . ها طي سالهاي آينده قديمي خواهند شدفناوريها هم مانند ساير هاي كتابخانهوبالگ

70Fمنزي -
بازاريابي رابطه اي و حضور اجتماعي : در رساله دكتري خود ايجاد روابط پيوسته )2006 (71

وي . ي يك وبالگ كتابخانه دانشگاهي مورد بررسي قرار داده استرا به عنوان زير بنايي برا
عقيده دارد منابع گسترده كتابخانه هاي دانشگاهي ممكن است براي دانشجوياني كه دانش و 

اي را ندارند دلهره آور باشد و موجب شود كه  جستجوي كتابخانهراهبردهايمهارت الزم در 
اين .  استفاده نمايند،هو و گوگل كه در دسترس هستند جستجو از قبيل يا موتور هاي ازهاآن

پژوهش استفاده از وبالگ را به عنوان ابزاري براي ارتباط عمومي براي كتابداران بررسي كرده 

                                                 
70  .  Clyde,Laurel.A 
71.  Menzie, Kathleen A 



 براي متقاعد كردن دانشجويان به طريق وبالگ، مي توانند از به نظر پژوهشگر، كتابداران. است
 از طريق آن هاو باورپذيرتر از آن چيزي است كه اينكه منابع كتابخانه قابل دسترس تر 
پژوهش پيشنهاد مي كند كه وبالگ .  استفاده نمايند، موتورهاي كاوش در اينترنت مي يابند

 جنبه هايي از -1: توسط  كتابداري دلسوز و مفيد كه اين موارد را شامل مي شود نوشته شود
 حضور اجتماعي از قبيل نمونه -2 هاي فني بازاريابي رابطه اي از قبيل راهنمايي ها و حمايت

 .  قابليت اعتماد و حسن نيت،  اعتبار از قبيل تخصص-3هاي شخصي و سازگاري 

 

    جمع بندي مطالب 2-15

بررسي متون و پژوهشهاي انجام شده آشكار ساخت كه وبالگ ها به عنوان منابع اطالعاتي و هم چنين 
از اين رو پژوهش . ر حوزه كتابداري و اطالع رساني ايران برخوردارندابزارهاي اطالع رساني از اهميت خاصي د

توسط متخصصان كتابداري و اطالع رساني  جنبه هاي مختلف وبالگ و تاثيرات آن هاي بسياري در خصوص
  . صورت گرفته است

ج از آن در اين فصل مباحثي همچون چيستي، اجزاي تشكيل دهنده ،انواع و تاريخچه وبالگ در ايران و خار
از اين رو با علم به مباني پژوهش حاضر، در فصل هاي بعد قصد يافتن معيارهاي . مورد مطالعه قرار گرفت

. ارزيابي وبالگ هاي حوزه تخصصي كتابداري و اطالع رساني ايران و رتبه بندي وبالگ هاي فوق را داريم
لعات پژوهشگر الگوي خاصي براي ارزيابي بر اساس مطا. در اين راه از الگو هاي متفاوتي استفاده شده است

و نظر )همچون معيار سيلبرگ، ديسرن و هون كد(وبالگ ها يافت نشد لذا از معيارهاي ارزيابي وب سايت ها 
  . خبرگان تحقيق استفاده شاياني به عمل آمد
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   مقدمه  3-1
، حجـم نمونـه    (جامعه نمونـه   ،جامعه مورد پژوهش  ،   روش پژوهش   نوع و  در اين فصل به تفصيل در مورد            
-ميها و روش تحليل آن بحث        روش گرد آوري داده    ،...) طراحي سياهه و    (ابزار پژوهش    ، ) گيري  نمونه نحوه

 . شود

  

   نوع و روش پژوهش  3-2

توصـيفي و  ( تحليلـي بـا اسـتفاده از فنـون آمـاري          -ربردي و به روش پيمايشي    اين تحقيق از نوع كا           
  . است كه در برخي مراحل با روش وب سنجي همراه شده است) استنباطي

  

  پژوهش  جامعه   3-3

يت كتابداران نيز از ايـن  شود و حيطه فعالايران اضافه مي هاي  د زيادي وبالگ به جامعه وبالگ     روزانه تعدا       
وبـالگ هـاي          ي و اطالع رساني ايران كه در راهنمـاي          ركليه وبالگ هاي حوزه كتابدا    . امر مستثنا نيست  

 24هـا تـا تـاريخ       تعداد كـل ايـن وبـالگ      . حاضر هستند پژوهش  جامعه   ءكتابداري ايران به ثبت رسيده اند جز      
تفاده از اين راهنما جهت انتخاب جامعه پژوهش به حهت روز           دليل اس .  وبالگ بوده است   263 ، 1387شهريور  

 بـه عنـوان اولـين       راهنمـا اعتبار و رسميت ايـن      . آمدي اين راهنما و به روز سازي آن  به صورت هفتگي است            
هاي كتابداري ايران و نيز تمركز گرايي در اين راهنمـا اسـت كـه بـه عنـوان تنهـا راهنمـاي                       راهنماي وبالگ 

 . داري و اطالع رساني ايران قلمداد مي شودهاي كتابوبالگ

  

   و روش نمونه گيرينمونه   حجم 3-4



 در محـيط وب فعاليـت       1387 ماه آغازين سال     6 وبالگ كه در     107تعداد  بين اعضاي جامعه آماري،     از          
 خوشـه اي     وبالگ بـه صـورت تـصادفي       30اين بين تعداد     از   .شدند انتخاب   ، به عنوان نمونه پژوهش    اندداشته

 . ها اعمال شدبراي مطالعه اوليه انتخاب و مراحل اوليه ارزيابي بر روي آن

  ابزارگردآوري داده ها  3-5 

 در  .هـا بيابـد   اي استاندارد در جهت ارزيـابي وبـالگ        نتوانست سياهه  ، محقق هاي فراوان جستجو       عليرغم  
متـون بـه سـواالت      مندرج در ايـن      معيارهاي   لذا .ود دستيابي به معيارها به صورت كلي ميسر ب        ،برخي از متون  
ابي وب سايت ها و منابع مرجع       خي معيارهاي استاندارد كه براي ارزي     تبديل شد و همچنين بر    ها  ارزيابي وبالگ 

  . جهت ارزيابي وبالگ ها، مورد استفاده قرار گرفتدر چاپي مورداستفاده بود، 
مل تاثير گذار در ارزيـابي وب       سعي شده است از عوا    . استارسي  وسياهه  ،  ابزار گردآوري اطالعات اين پژوهش    

اي در دو بخـش      از ايـن رو سـياهه      .رهايي جهت ارزيابي وبالگ ها دست يافت      معيا استفاده شود تا به      هاسايت
،  عنـوان  ،نـشاني اينترنتـي   : شـامل ها كه   يك قسمت جهت دريافت اطالعات توصيفي وبالگ      . مجزا تنظيم شد  
 وابـستگي   ،تعـداد نويـسندگان   ،  )فردي يا گروهي  ( نوع   ،زبان،   الكترونيكي مدير  ت پس ،نام مدير  ،عنوان توصيفي 

ها و تعـداد پيونـد هـاي        پيغام تعداد كل    تأسيس، تاريخ   ،) شخصي ،  انتشاراتي،  ايكتابخانه،  انجمني،  دانشگاهي(
 و بر اساس معيارهـاي     ارزيابي وبالگ ها  جهت  قسمت دوم در برگيرنده سواالتي است كه        . است كناري وبالگ 

  . يافت شده تنظيم گشته است

  

  روش استاندارد سازي ابزار پژوهش   3-6

 بر  وبالگ5پس از بررسي اما  . نمود سوال تهيه 31با         محقق با مروري بر ادبيات پژوهش، سياهه اي 
قابل ) هاوبالگلف در براي مثال ميزان رعايت حق مو( برخي ازاين معيار ها،  متوجه شداساس اين سواالت

را در  وبالگ ها   سواالت ارزيابيسپس. الزم است با يكديگر ادغام شوندسواالت نبوده و برخي اندازه گيري 
 حوزه  در محقق، چهار هيات علمي كتابداري و اطالع رسانياختيار گروه خبرگان پژوهش، متشكل از دو عضو 

پس از اعمال نظرات . وبالگ نويسي در ايران، قرار گرفتسرور نفر مديرعامل  و يك وبالگ هاي كتابداري
 وبالگ كتابداري و اطالع 30لذا درپژوهش مقدماتي.  سوال تقليل يافت23ت به تعداد سواال، كارشناسان



آلفاي كرونباخ در خصوص همبستگي سپس درجه . ند سوال مورد ارزيابي قرار گرفت23رساني ايراني با 
پس از آن از .  بود، مورد تاييد قرار گرفت 7/0اج شد و به جهت آنكه بيش از استخر  مزبورسواالت سياهه
 گانه اين 23معيار هاي . جهت ارزيابي نمونه پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت) 1پيوست (سياهه مزبور 

  . ارائه شده است1پژوهش  در جدول 
  )به ترتيب درجه اهميت(معيار هاي ارزيابي و رتبه بندي وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني جامعه آماري: 1جدول 

شماره معيار در   معيار

  سياهه وارسي

  شيوه   وابستگي معيار

   اندازه گيري

71Fضريب
72 

درجه اهميت 

  هر معيار

منبع 

  استخراج 

  

  محقق  5  مقياس فاصله اي  ساختار  20  متوسط روز آمد سازي 

  محقق  7/4  دو گزينه اي  محتوا  18  موضوع بندي  مطالب 

ــصوص  رج تود ــيحات در خ ض
  اهداف/ هدف

آخوندي ، علـي      6/4  دو گزينه اي  محتوا  2
  اكبر

مناسب بودن سرعت بارگزاري    
  صفحه خانگي 

 ,Savoia  3/4  دو گزينه اي  ساختار  12

Alberto 

(2000)  
، با  تناسب عنوان وبالگ

  اهداف آن/ هدف
آخوندي ، علـي      3/4  دو گزينه اي  ساختار  3

  اكبر

آخوندي ، علـي      2/4  دو گزينه اي  ساختار  5  رشيو فعال دارا بودن بخش آ
  اكبر

-روز هفتـه  (درج تاريخ  دقيق     
  براي پيغام ها )تاريخ

آخوندي ، علـي      2/4  دو گزينه اي  ساختار  8
  اكبر

ــ ــدازه  بمناس ــم وان ــودن قل  ب
   ،  پيغام هاحروف

آخوندي ، علـي      1/4  دو گزينه اي  ظاهر  10
  اكبر

  محقق  2/4  مقياس فاصله اي  ارساخت  21  متوسط فعاليت پياپي 

ــرتبط در    ــاي م ــد ه درج پيون
  صفحه پيوندهاي وبالگ

آخوندي ، علـي      1/4  طيف ليكرت  پيوند ها  16
  اكبر

ايجاد امكان ارتبـاط دو سـويه       
 ميان  نويسندگان و خوانندگان 

آخوندي ، علـي      1/4  دو گزينه اي  ساختار  11
  اكبر

                                                 
از اين رو هر يك از خبرگان عددي  .ضريب درجه اهميت هر معيار، از برآيند نظر خبرگان در خصوص درجه اهميت معيار مورد نظر استخراج مي شود.  72

ر گرفتند و محقق ميانگين اين نظر ها را به عنوان ضريب درجه اهميت آن معيار لحاظ كرده  در خصوص درجه اهميت هر معيار در نظ5مابين  صفر الي 
 .است 



  
  )ادامه. . .   (معيار ارزيابي : 1جدول 

شماره معيار در   معيار

  سياهه وارسي

  شيوه   وابستگي معيار

   اندازه گيري

ضريب درجه 

اهميت هر 

72Fمعيار
73  

منبع 

  استخراج 

  

ــت در   ــاي درس ــد ه درج پيون
  صفحه پيوند هاي وبالگ

آخوندي ، علـي      1/4  طيف ليكرت  پيوند ها  17
  اكبر

باره  مـدير    درج توضيحات  در     
  يا مديران 

آخوندي ، علـي      4  طيف ليكرت  ساختار  1
  اكبر

 توسط  ستجو پذيري وبالگ    ج
   موتور  جستجوي گوگل

  محقق  8/3  طيف ليكرت  ساختار  15

 مناســب بــودن حجــم صــفحه
  خانگي 

ــان   7/3  دو گزينه اي  ساختار  13 رزمجويــــ
  )1384(،مهرناز 

  درج نمايشگر ميزان بازديد 
  

آخوندي ، علـي      6/3  دو گزينه اي  ساختار  7
  اكبر

 متناسب  73F74ير  تصو/ نشانهدرج  
  با محتواي وبالگ 

ــا    5/3  طيف ليكرت  ظاهر  6 ــصاحبه بـ مـ
  خبرگان

متوســط تعــداد اظهــار نظرهــا 
   پيغامبراي هر 

ــا    5/3  مقياس فاصله اي  محتوا  23 ــصاحبه بـ مـ
  خبرگان

  در ج زمـــــان دقيـــــق
  براي پيغام ها)  دقيقه-ساعت(

  محقق  3/3  دو گزينه اي  ساختار  9

ــزان   ــفحه مي ــه ص 74Fرتب
 در  75

  گوگل
  محقق  3/3  طيف ليكرت  اختارس  22

ــا    ــالگ ب ــشاني  وب ــب ن تناس
  عنوان آن

  محقق  2/3  دوگزينه اي  ساختار  4

ــت   ــنجي جه ــرم نظرس درج ف
  آگاهي از نظر بازديد كنندگان 

ــا    1/3  دو گزينه اي  ساختار  14 ــصاحبه بـ مـ
  خبرگان

75F) عامل موثر وبي

76WIF) 
  در وبالگ

  محقق  1/3  مقياس فاصله اي  ساختار  19
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 .رجه اهميت آن معيار لحاظ كردهر معيار در نظر گرفتند و محقق ميانگين اين نظر ها را به عنوان ضريب د در خصوص درجه اهميت 5مابين  صفر الي 
٢  . Logo 
٣ . Page rank 
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  وش گردآوري داده هار  3-7

محقق با روش ، از اين رو براي ارزيابي هر وبالگ. گردآوري داده ها با استفاده از سياهه صورت گرفت       
برگرفته از سوال 23به  وبالگ جامعه آماري 107خانگي همزمان به صفحات يم و ورود تمشاهده مسق

 22 از تاريخ مورد مطالعه اوليه وبالگ 30هاي دادهجمع آوريالزم به ذكر است، . پاسخ دادمعيارهاي ارزيابي 
  آماري تحقيق در فاصلهنمونه وبالگ 107جمع آوري اطالعات . انجام گرفت  در محيط وب1387 آذر 24الي 
 وبالگ در نرم افزار هاي 107سپس داده هاي استخراج شده از اين .  به اجرا در آمد 1387 بهمن 14 الي 10

76Fآماري اكسل
77Fاس.اس.پي. و اس77

ها جهت پاسخ به پرسش هاي پژوهش  وارد شد و از خروجي هاي آن78
 به 23الي 19و 17، 16، 15، 13، 12الزم به ذكر است در برخي از معيار ها همچون معيارهاي . استفاده شد

 ساعتهاي مورد مطالعه در يك تمامي وبالگجهت خاص بودن اين معيارها، جهت رفع هرگونه سوگيري، 
  .مورد بررسي قرار گرفته اند) خط اينترنت شبكه اي( و توسط شبكه يكسان بانه روزمشخص از ش

 

  روايي و پايايي ابزار سنجش   3-8

معيار هاي يافت شـده از متـون تخصـصي و           بود،  محقق ساز     ،  هاارزيابي وبالگ اوليه  از آنجا كه سياهه             
حـوزه وبـالگ هـاي كتابـداري و اطـالع      در صي  به طور تخصـ   كه نفر از خبرگان     هفتادبيات پژوهش توسط    

.  سياهه از نظر روايي اعتبـار الزم را داراسـت   اين قرار گرفت و مشخص شدبررسيمورد  صاحب نظرند،   رساني  
 مطالعـه    وبـالگ  30مـرتبط بـه     روي نمونه اوليه تحقيق آزمايش شد و داده هاي          بر   سوال   23پس سياهه با    س

  ي بـه دسـت آمـده      آلفا. نباخ اجرا شد  و آلفاي كر  آزمونوارد و   )  5/11نسخه  ( اس.اس.پي. اس اوليه در نرم افزار   
توان نتيجه گرفت معيارهاي انتخاب شده از نظر          مي ، قابل قبول است   7/0از آنجا كه آلفاي بيش از       . بود 76/0

 .الزم مي باشدپايايي داراي اعتبار 

     
  

                                                                                                                                            
.٢ Web Impact Factor  
 .١  Excel 
 .٢  SPSS 

۴۶



  روش تجزيه و وتحليل داده ها  3-9

 اين داده   اس، بر روي    .اس.پي.اس محيط نرم افزار آماري      ورود داده هاي به دست آمده از سياهه ها در          پس از 
زبـان مـورد    ،  هـاي مـورد اسـتفاده     آمار توصيفي شامل سـرور    . عمليات آمار توصيفي و تحليلي انجام گرفت      ،  ها

  . استغيره نوع وبالگ وها،  وبالگاستفاده
امتياز . هر وبالگ طبق فرمول زير به دست آمده است نمونه آماري، امتياز جهت رتبه بندي وبالگ هاي جامعه

Q1) =هر وبالگ  D1)+(Q2 D2)+ … +(Q23 D23)  

  درجه اهميت آن معيار از نظر D  نمره وبالگ در معيار مورد نظر  و منظور از Qدر اين فرمول منظور از 
، عددي به  در درجه اهميت آن وبالگمعيار مقدار هراز مجموع ضرب مطابق اين فرمول،  .خبرگان است

ها براساس اين امتياز رتبه بندي نهايي آن وبالگ محسوب شده و در پايان وبالگ امتياز دست مي آيد كه
  .  نمايش داده مي شود1براي مثال نحوه محاسبه امتياز وبالگ شماره . شده اند

 معيار بيست و سوم

 

 معيار سوم....

 

 معيار دوم

 

عيار اولم  
 

4/2  
Q23 

... 2 
Q3 

2 
Q2 

3     
Q1 

 در 1امتياز وبالگ 
هر معيار

 

 

 

 

 

 5/3  
D23 

... 4/3  
D3 

6/4  

D2 
4 
D1 

 

درجه اهميت هر 
معيار

 04/201      
امتياز كل وبالگ 

1شماره

4/8  ... 6/8  8/9 ضرب مقدار معيار  12 
 در  درجه 1 وبالگ

اهميت آن   

  
 وبالگ جامعه نمونه آماري از 107 ترتيب، ارزيابي صورت گرفت و تمامي براي ساير وبالگ ها نيز به همين

 .اين طريق به ترتيب امتياز كسب كرده، رتبه بندي شدند
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  مقدمه  4-1
  . است  پژوهشهايوپرسشپژوهش هاي مربوط به اهداف هاي توصيفي و يافتهيافته       فصل حاضر 

  

   پژوهش يافته هاي  4-2

هاي كتابداري و اطـالع رسـاني ايـران          مشخصات عمومي وبالگ   مربوط به  جدول ها و نمودار هاي              ابتدا
  . شود ارائه مي،اندكه مورد مطالعه قرار گرفته

   وبالگ ها سرور 4-2-1

ر سياهه ارزيابي كه پيرامون نـشاني الكترونيكـي وبـالگ هـا            بنابر اولين سوال بخش اطالعات توصيفي د      
پرسيده شده است، سرور مورد استفاده اين وبالگ ها كه در نشاني الكترونيكي آن هـا نمايـان هـستند، مـورد                      

اكثر وبالگ هاي حوزه تخصصي كتابداري و اطـالع  ،  مشهود است2جدولهمانطور كه در  .بررسي قرار گرفت
 پرطرفـدارترين  ، به عبارت ديگر سرور بالگفا در بين كتابـداران  .رور بالگفا استفاده مي نمايند     از س   ايران، رساني

رسد، كتابداران به جهت سهولت كار با ابزارهاي اين سرور مديريت وبالگ،            به نظر مي  . شودسرور محسوب مي  
 .از آن استقبال مي كنند

  

  مورد مطالعههاي كتابداري و اطالع رساني  وبالگ فراواني سرورهاي مورد استفاده : 2جدول     

 درصد فراواني در بين وبالگ هاي جامعه آماري سرور وبالگ نويسي

٪ 85 91 بالگفا  

  %4/8 9 بالگ پرشين

  %8/2 3  اسپات بالگ

٪ 1 2 بالگ ميهن  

  %9/0 1 بالگ ايران

  %9/0 1  وردپرس

  

  

   وبالگ ها  نوشتاري زبان4-2-2



امر وبـالگ نويـسي      از زبان فارسي در   ،  ) درصد 4/79(جامعه آماري اكثر وبالگ هاي    ،  3جدولبر اساس     
در اين ميان   .  درصد به صورت مختلط از هر دو زبان فارسي وانگليسي استفاده مي نمايند             7/18 و   برندبهره مي 

 . درصد است9/1سهم وبالگ هاي جامعه آماري كه تنها به زبان انگليسي مي نگارند 

  
  واني زبان وبالگ نويسي در بين وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني ايرانفرا: 3جدول

 درصد  فراواني   زبان 

 %4/79  85  فارسي 

 %9/1  2  انگليسي 

 %7/18 20 انگليسي- فارسي 

 

 

 

   نوع وبالگ ها 4-2-3

اطـالع  هـا در حـوزه كتابـداري و         ، بيشتر وبـالگ   1پيرامون نوع وبالگ هاي جامعه آماري، طبق نمودار         
اين در حالي است كه تعداد وبالگ هاي گروهـي نيـز قابـل توجـه      . شوندرساني  به صورت فردي مديريت مي      

 .است

64%

36%

وبالگ فردی
وبالگ  گروهی

  
  توزيع فراواني وبالگ هاي مورد مطالعه به تفكيك نوع وبالگ: 1نمودار

 

  

  



    وابستگي وبالگ ها2-4- 4

 وبـالگ   71 مـشهود اسـت،    2دار  درباره وابستگي وبالگ هاي جامعه نمونه آماري، همانطور كه در نمـو             
  وبـالگ 14 اي و انجمنـي بـا    بعـد از آن وبـالگ هـاي كتابخانـه         . وابستگي شخـصي دارنـد    ) درصد66معادل  (
 9/0( و وبالگ هـاي انتـشاراتي بـا يـك وبـالگ               )  درصد 6( وبالگ   7، وبالگ هاي دانشگاهي با      )درصد13(

  .، به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند)درصد
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دانشگاه  انجمن  کتابخانه  ارات  انتش شخصی 

  
  توزيع فراواني وبالگ هاي مورد مطالعه به تفكيك وابستگي وبالگ: 2نمودار

  

   تاريخ ايجاد وبالگ2-5- 4

 رشـد كمـي     1383 الـي    1381، طي سال هاي     3 نمودار           تاريخ ايجاد وبالگ هاي جامعه آماري، مطابق      
 .ه است، وبالگ  نويسي در بين كتابداران رشد فزاينده اي يافت1384داشته و پس از  سال 

38
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  ايجادتوزيع فراواني وبالگ هاي مورد مطالعه به تفكيك تاريخ : 3نمودار

  

  



         مدير يا مديران وبالگبارهدرج توضيحات  در:    معيار اول2-6- 4

مـديران،  /اولين معيار بخش تحليلي سياهه ارزيـابي ، از ميـزان توضـيحات در خـصوص مـدير                         بر اساس  
 ، اكثر وبالگ هاي جامعه آماري تحقيق توضيحات كم ويا خيلـي كمـي را در                 4دولبنابر ج .  پرسش شده است 

بنابر مشاهدات محقق اكثر وبالگ ها معرفي مختصري در حد نام و           . خصوص مدير يا مديرانشان درج كرده اند      
از اسـامي   هايي نيز وجـود داشـتند كـه بـا اسـتفاده              در اين ميان وبالگ    .اندنام خانوادگي از مديران خود داشته     

هايي نيز وجود داشتند كه عالوه بـر نـام ونـام            همچنين وبالگ . كردند وبالگ نويسي مي   ،مستعار ويا بدون نام   
 هاي مدير به مباحث خاص همچون رده بنـدي           عالقه مندي   و  سازماني  هاي وابستگي خود،   خانوادگي مديران 

جهت ارزيـابي    محقق   . را درج كرده اند    تماس و عكس مدير وبالگ     شماره   ، فهرست نويسي و غيره به همراه        

خيلي كم  " معادلباشد ، درج كرده   را  پست الكترونيكي خود    نشاني  معيار فوق، در صورتي كه مدير وبالگ تنها         

 ؛ اضافه كردن عكـس بـه  مـوارد فـوق،           "كم  " معادلعالوه بر پست الكترونيكي، ذكر نام و نام خانوادگي،          ؛ "

 ؛ و اضـافه كـردن اطالعـات         "زيـاد "معادل   ، به مواردفوق  تگي مدير وبالگ   ؛ افزودن  وابس    "متوسط"معادل    

  .استرا ثبت كرده  "خيلي زياد"ديگر همچون سن و شماره تلفن، معادل 
  

   مدير يا مديران ميزان توضيحات درج شده در وبالگ ها درباره فراواني: 4جدول

  درصد  فراواني  ميزان درج توضيحات 

 7/4 5 زياد خيلي 

 9/15  17  دزيا  

  2/25 27  متوسط  

 2/40 43 كم  

 14  15 كم خيلي  

 

 

  

  

  

  

  



 اهداف  وبالگ/ درج توضيحات در خصوص هدف: معيار دوم  2-7- 4

دومين معيار سياهه ارزيابي چگونگي درج توضيحات پيرامون هدف يا اهداف وبالگ را جويا شده  
وضيحاتي در خصوص هدف يا اهداف خود ارائه هاي جامعه آماري كه ت تعداد وبالگ4 نمودارطبق . است
 . اندهايي است كه توضيحاتي در اين خصوص نداده درصد بيشتر از تعداد وبالگ55اند داده

55%
45% توضيحات دارد

توضيحات ندارد

  

  اهداف /  هدففراواني وبالگ هاي داراي توضيح درباره: 4نمودار
  

  اهداف آن/ با هدف  وبالگ عنوانهماهنگي:  معيار سوم 4-2-8

 همـانطور در اين خصوص،  . ر سياهه به اهميت تناسب عنوان وبالگ با اهداف آن مي پردازد           سومين معيا        
 و  عنواني متناسب با اهداف خود دارند      هاي جامعه پژوهش اين تحقيق    اكثر وبالگ ،   نمايان است  5كه در نمودار  

 .تعداد وبالگ هايي كه از اين مزيت بهره مند نيستند، كمتر است

49
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  اهداف آن/ عنوان وبالگ با هدفهنگ بودن هماميزان : 5نمودار

  

  



 تناسب نشاني وبالگ  با عنوان آن : معيار چهارم  2-9- 4

 6معيار چهارم پرسشنامه پيرامون هماهگي نشاني و عنوان وبالگ است، همـانطور كـه در نمـودار                         
گ بـا عنـوان آن      نشاني وبالگ خود را هماهنـ     )  درصد   70(هاي جامعه پژوهش    نمايان است، اكثر وبالگ   

 . هاي يك وبالگ محسوب مي شوداين هماهنگي از مزيت. انتخاب مي كنند

70%

30%

هماهنگ 
نا هماهنگ 

  
  وبالگ با عنوان آننشانيميزان هماهنگي  : 6نمودار

  

  دارا بودن بخش آرشيو فعال: معيار پنجم 2-10- 4

 7در نمودار   نطور كه   هما. معيار پنجم در سياهه ارزيابي به دارا بودن آرشيو فعال وبالگ مربوط مي شود                      
. ، داراي آرشـيو فعـال هـستند      ) درصد   98(مطالعه  هاي مورد   وبالگ  به اتفاق    قريباكثر  ،  نشان داده شده است   

الزم به ذكر است تعداد اندك وبالگ هايي كه از اين مزيت برخوردار نيستند، مشكل خاصي با سـرور وبـالگ                     
  . اين مشكل تالش مي نمودنويسي خود داشتند كه مدير وبالگ مي بايست در حل
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آرشيو فعال دارند آرشيو فعال ندارند
  

 بخش آرشيو فعالتوزيع فراواني وبالگ هاي داراي  : 7نمودار

  



  تصوير متناسب با محتواي وبالگ/ درج نشانه: معيار ششم 4-2-11

 قابل  8در نمودار   همان طور كه    در وبالگ مطرح شده است،            معيارششم سياهه ارزيابي پيرامون درج نشانه       
مي هماهنگ با هـدف آن انتخـاب شـده وتعـداد            كها به ميزان خيلي     درج شده در وبالگ   نشانه  مشاهده است،   

  .بسياري از وبالگ ها هيچ نشانه اي براي خود در نظر نگرفته اند،بنابراين ازاين مزيت بي بهره اند
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  آن با هدف نشانه وبالگميزان هماهنگ بودن : 8نمودار
  

  زديد در وبالگدرج نمايشگر ميزان با: معيار هفتم 4-2-12
 

بيشتر  ، 9بنابر نمودار .        معيار هفتم به مزيت دارا بودن نمايشگر ميزان بازديد وبالگ ها مي پردازد
يشگر ميزان بازديد در وبالگ خود درج نكرده و نما)  درصد 58( هاي كتابداري و اطالع رساني ايران وبالگ

  .ده اند درصد از جامعه آماري اين نمايشگر را درج كر42

42%

58%

دارای نمايشگر ميزان بازديد

فاقد نمايشگر ميزان بازديد 

 
  فراواني درج نمايشگر ميزان بازديد در وبالگ: 9نمودار

  



  براي پيغام هاي وبالگ)تاريخ-روز هفته(درج  تاريخ  دقيق : معيار هشتم 4-2-13

همـانطور كـه در   از اين رو، .         معيار هشتم به وضعيت درج تاريخ دقيق براي پيغام هاي وبالگ مي پردازد    
 هايشان همراه با تـاريخ دقيـق     يغامپ)  درصد   91حدود  (هاي جامعه آماري    كثر وبالگ مشهود است، ا   10نمودار  

  .هاي خود هستند براي پيغامتاريخ دقيقفاقد )  درصد42(ها د كمي از اين وبالگاست وتعدا
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همراه با تاريخ دقيق بدون تاريخ دقيق
  

  پيغام هاي وبالگدر )  تاريخ- هفته -روز(فراواني درج تاريخ دقيق : 10نمودار
  
  

  براي پيغام هاي وبالگ ) دقيقه-ساعت(  زمان دقيقج در :  معيار نهم 4-2-14

   ،11بنــابر نمــودار .        معيــار نهــم بــه وضــعيت درج زمــان دقيــق بــراي پيغــام هــاي وبــالگ مــي پــردازد
   زمـان دقيـق را درج مـي نماينـد و           ، بـراي تمـامي پيغـام هـاي خـود          وبالگ هاي جامعه آمـاري    از   درصد   82

  . ها را درج نمي نمايندپيغامدقيق زمان  درصد باقي مانده 18 
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همراه با زمان دقيق بدون زمان دقيق
  

  وبالگ هايمفراواني درج زمان دقيق ثبت در پيغا: 11نمودار

  



  مناسب بودن قلم واندازه حروف  پيغام هاي وبالگ: معيار دهم 4-2-15

سـهولت خوانـدن از نظـرقلم و         جامعه آماري  درصد   79، نشان ميدهد  12نمودار   معيار دهم، همانطور     بنابر       
  . درصد وبالگ ها از اين مزيت بي بهره اند21درحالي كه . كرده اندرعايت ر وبالگ هاي خود داندازه را 

79%

21%

ت  دارای قابلي
فاقد قابليت  

  
  )  از نظر قلم و اندازه( هاي وبالگ  پيغامخواندنسهولت : 12مودارن

  

  امكان ارتباط دو سويه ميان  نويسندگان و خوانندگان وبالگ :   معيار يازدهم16 -2- 4

هاي كتابداري وبالگ نمايش داده شده است، اكثر 13 نمودارهمانطور كه در معيار يازدهم، بنابر       
ويسندگان وخوانندگان وبالگ را ميان نامكان ارتباط دوسويه ) درصد 85( اطالع رساني جامعه آماريو
  .محسوب مي شود ها آنمزاياي  ازويژگياين .يا نموده اندمه

85%

15%

دارای قابليت

فاقد قابليت 

  
  )ايميل يا فرم مخصوص(ن نويسندگان وبالگ و خوانندگان فراواني امكان ارتباط دو سويه ميا: 13نمودار

  



  مناسب بودن سرعت بارگزاري صفحه خانگي وبالگ: معيار دوازدهم 4-2-17

هاي جامعه آماري پـژوهش از نظـر سـرعت    ، قابل مشاهده است، اكثر وبالگ14      همان طور كه در نمودار      
78Fسـاويا  تحقيـق  رزيابي معيار فوق، از جهت ا . برندبارگزاري در وضعيت نامناسبي به سر مي      

 بـا  2000در سـال   79

79Fعلم آزمون باال آمدن وب سايت     "عنوان  
 ثانيه  8كاربران به طور متوسط تا      طبق اين تحقيق ،   . استفاده شده  " 80

 وبالگ در برهه زماني يكـسان مـورد آزمـون قـرار     30از اين رو . كنند جهت باال آمدن صفحات وب صبر مي
براي وبالگ هاي جامعه نمونه آماري مدت زماني كه وبـالگ كامـل             .  ثانيه به دست آمد    12گرفتند و ميانگين    

،  ثانيـه  12 الي   8 بين   ؛"سريع"معادل  ،  ثانيه 8تا    4 بين   ؛"خيلي سريع " معادل   ، ثانيه 4تابر روي صفحه بيايد،     

  .شد لحاظ " كندبسيار"، معادل ثانيه 16 و بيش از  "كند"معادل ، ثانيه 16تا12 بين ؛"متوسط"معادل 
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خيلی سريع سريع متوسط کند خيلی کند 
  

  سنجش ميزان سرعت بارگذاري وبالگ: 14نمودار
  

  مناسب بودن حجم صفحه خانگي وبالگ: معيار سيزدهم 2-18- 4

حجم صفحه جاري در وبالگ هاي جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش،              نمايان است،   15     همانطور كه در نمودار     
موعه از صفحات حجيمي برخوردارنـد كـه از         اكثر صفحات خانگي وبالگ هاي اين مج      . وضعيت نامناسبي دارد  

. استفاده شـده اسـت    ) 1384(پايان نامه رزمجويان      ، از جهت ارزيابي معيار فوق   . معايب آن ها به شمار مي رود      
در ايـن پـژوهش     .  كيلو بايت پيشنهاد كرده است     50حجم مناسب براي صفحات وب را كمتر از         اين پايان نامه    

                                                 
79 . Savoia, Alberto 
80 . The Science of Web site Load Testing 



 "خـوب " كيلوبايت، معادل    40 تا 21 ؛ بين  "خيلي خوب "كيلوبايت، معادل   20 از براي وبالگ هاي با حجم كمتر     

 كيلوبايـت،  81 و بـيش از  "بـد "معـادل    كيلوبايـت، 80 تا61 ؛ بين "متوسط"كيلو بايت، معادل 60 تا41؛ بين 

  . لحاظ شده است"خيلي بد"معادل 
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خيلی خوب خوب متوسط بد  خيلی بد

  
  سنجش ميزان حجم صفحه جاري  وبالگ ها: 15نمودار

  

  درج فرم نظرسنجي جهت آگاهي از نظر بازديد كنندگان: ردهممعيار چها 2-19- 4

 مشهود است اكثر اعضاي جامعه آماري اين تحقيـق فـرم نظـر سـنجي جهـت         16      همانطور كه در نمودار     
  .بنابراين امتياز اين معيار مهم را به دست نياورده اند. آگاهي از نظر بازديد كنندگان خود را درج نكرده اند

4%

96%

نجی دارد  رم نظرس ف
دارد    رم نظرسنجی ن ف

  
   هافرم نظرسنجي در وبالگفراواني درج : 16نمودار 

 جستجو پذيري وبالگ توسط موتور جستجوي گوگل: معيار پانزدهم 2-20- 4

 را در  "عنوان وبالگ مـوردنظر   +وبالگ"  ميزان جستجو پذيري وبالگ ها، پژوهشگر عبارت               براي تعيين 

 ؛"خيلي زيـاد  "هاي جستجو، گزينه    افتهبراي حضور وبالگ در صفحه اول ي      . موتور جستجوي گوگل وارد نمود    



در صـفحه     و "كم" در صفحه چهارم، گزينه      ؛"متوسط" در صفحه سوم، گزينه      ؛"زياد " گزينه ،  در صفحه دوم  

 84 تعـداد    ،يافته هاي اين بخش از پژوهش نشان مي دهد        .  استفاده شد  "خيلي كم " بعد از آن، گزينه      و  پنجم  
  .در موتور جستجوي گوگل به راحتي قابل بازيابي هستند) ددرص78معادل (وبالگ از جامعه آماري 
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خيلی زياد زياد متوسط خيلی کم  کم 
  

  ميزان جستجو پذيري وبالگ ها توسط موتور جستجوي گوگل: 17نمودار 

  

  درج پيوند هاي مرتبط در صفحه پيوندهاي وبالگ: معيار شانزدهم 4-2-21

  ي جامعــه آمــاريهــامــشهود اســت اكثــر وبــالگ18       بنــابر معيــار شــانزدهم، همــانطور كــه در نمــودار 
ايـن ويژگـي از نكـات       . سعي داشته اند به صفحات وب مرتبط با حوزه كاري خود پيونـد دهنـد              )  وبالگ   58 (

جهت ارزيابي اين معيار ، پژوهشگر تمام پيوندهاي وبالگ هاي جامعه آمـاري را مـورد        . مثبت به شمار مي رود    
الگ به تعداد كل پيوند هاي آن عددي حاصـل شـد            مشاهده قرار داد و از تقسيم تعداد پيوندهاي مرتبط هر وب          

ست آمـده از    از اين رو در صورتي كه درصد به د         .آن وبالگ بود  كه نشان دهنده ميزان مرتبط بودن پيوندهاي        

 41 بـين  ؛ "كـم "گزينه  درصد،  40 الي  21 بين   ؛ "خيلي كم   " گزينه   ،بود درصد     20كسر فوق بين صفر الي      

 درصـد، گزينـه     100  الـي     81 و بين    "زياد"  درصد، گزينه     80 الي   61 ؛ بين    "سطمتو"، گزينه    درصد  60الي  

 .شد براي هر وبالگ در نظر گرفته "ادخيلي زي"
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خيلی زياد زياد متوسط کم  خيلی کم 
  

 ميزان پيوند هاي مرتبط موجود در صفحه پيوند هاي وبالگ: 18نمودار 

  

  درج پيوند هاي درست در صفحه پيوندهاي وبالگ:  معيار هفدهم4-2-22

 80بـيش از    )  وبـالگ  79(هاي جامعه آماري    نمايش داده شده است، اكثر وبالگ     19 در نمودار          چنانچه كه 
80Fهاي آنها كور  درصد پيوندهايشان درست بوده و پيوند     

ميزان  درست عمـل      اين معيار نيز     در مورد .  نبوده است  81
  . پيوند ها بنابر دستورالعمل معيار  قبل اندازه گيري شده استكردن
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خيلی زياد زياد متوسط کم  خيلی کم 
  

  يزان پيوند هاي درست موجود در صفحه پيوند هاي وبالگم: 19نمودار 

   موضوع بندي  مطالب وبالگ: معيار هجدهم 2-23- 4

 مشهود است، تقريبا نيمي از جامعه آماري از مزيت موضوع بندي محتـواي              20     همانطور كه در نمودار     
 .اندوبالگ بهره مند و نيم ديگر بي بهره

                                                 
 .ه به صفحه وب مقصد نمي رسدپيوند اينترنتي كور، پيوندي است ك. 1



51%49% دارای موضوع بندی
فاقد موضوع بندی

  
  مطالب وبالگ هاوع بندي در فراواني وجود موض: 20نمودار 

  

   ها در وبالگ(WIF)عامل موثر وبي : معيار نوزدهم 2-24- 4

  .        جهت ارزيابي ضريب تاثير گذاري وب، از فرمول وب سنجي زير استفاده شده است
  

   =   در وبالگ) WIF( عامل موثر وبي  
  

  :ازدستور ،تعداد كل پيوند هاي دريافتي وبالگبراي تعيين 
(link: www.HostName.Domain OR link: HostName.Domain) NOT  

(host: www.HostName.Domain OR host: HostName.Domain)  

   link:www.HostName.Domainسازي شـده وبـالگ از دسـتور         و براي تعيين تعداد صفحات نمايه     

81Fهمچون آلتاويـستا  موتورهاي كاوش عمومي     link:HostName.Domainيا  
-اسـتفاده مـي     82F83هويـا  و   82

 از اين رو، تحقيق حاضر جهـت محاسـبه عامـل مـوثر وبـي در وبـالگ هـا از                      ).1384نوروزي،  (شود

  .موتوركاوش آلتاويستا استفاده نموده است

 ؛ "بد" معادل  درصد،   40 الي 21 بين   ؛"بدخيلي  " معادل درصد،20 الي  صفر راي ضريب تاثير  در تحقيق حاضر ب   

درصـد،   100 الـي  81 بين   و   "خوب" درصد،  معادل   80 الي 61 بين   ؛   "متوسط" درصد، معادل  60الي   41بين  

، اكثر وبالگ هاي مورد مطالعه از اين نظر در وضـعيت            21بنابر نمودار   .  شده است  منظور " خوب خيلي"معادل  
  .مناسبي هستند و بيشتر وبالگ ها در رتبه متوسط به باال قرار دارند

                                                 
82   . Altavista  
83 . Yahoo  

  تعداد كل پيوند هاي دريافتي وبالگ

  يه سازي شده از وبالگصفحات نماتعداد
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خيلی خوب خوب  متوسط بد خيلی بد
  

  وبالگ ها) WIF(تاثير گذاري وب  ضريب سنجش ميزان: 21نمودار 

  

  متوسط روز آمد سازي وبالگ: معيار بيستم 2-25- 4

 بـر   هاي هر وبـالگ بـر عمـر آن        پيغاماز تقسيم تعداد كل            ميزان روزآمدسازي وبالگ هاي جامعه آماري       
مطالعـه  هـاي كتابـداري مـورد       روزآمد سازي وبـالگ   دهد ،    نشان مي  22نمودار  .  ماه محاسبه شده است    حسب
 متوسـط   ،  4يافته هاي درج شـده در پيوسـت        طبق   شايان ذكر است،  .  در ماه است   پيغام 74/90 الي 21/0مابين

ــالگ  ــازي وب ــد س ــه   روزآم ــورد مطالع ــداري م ــاي كتاب ــام 46/6ه ــت پيغ ــاه اس ــدد .  در م ــن ع ــراي اي    ب
ــراي وبــالگ42/12هــاي گروهــي وبــالگ ــرديو ب ــام 18/3هــاي ف ــاه اســتپيغ ــارت ديگــ.  در م ــه عب   ر ب

در اين نمودار   .  برابر وبالگ هاي فردي به روز مي شوند        4سرعتي حدود  وبالگ هاي گروهي به طور متوسط با      
 بوده و محور عمودي ميـزان روزآمـدي   2براساس پيوست107محور افقي، نمايانگر شماره وبالگ ها از يك الي 

  . وبالگ ها است



  
  هاسازي دروبالگروزآمدتوزيع : 22نمودار 

  :هايهاي گروهي در جامعه مورد مطالعه، وبالگزآمدترين وبالگرو
H13com. blogfa. 1385Ghasedak. www   

H14com. blogfa. lisiran. www  
H15com. blogfa. libnews. www  

  :هايهاي فردي در جامعه مورد مطالعه، وبالگو روز آمدترين وبالگ
H16ir. persianblog. asnafi. www  

H17com. blogfa. ketabnama. www  
H18com. blogfa. l-empratoor. www  

 

 

 

  

  متوسط فعاليت پياپي وبالگ:  معيار بيست و يكم2-26- 4

هاي سابقه فعاليت پياپي وبالگ هاي جامعه آماري از تقسيم تعداد ماه                 معيار بيست و يكم سياهه ارزيابي،       
 به دست آمد و با محاسبه مجموع اين كسر هـا و تقـسيم آن بـر    ن وبالگ در سالفعال بودن وبالگ بر عمر آ   

 . ، ميانگين اين ميزان استخراج شد عمر وبالگ هايتعداد سال
  

 nتعداد ماه هاي فعال بودن وبالگ درسال         

  n عمر آن وبالگ در سال                
  پـژوهش  در ميان وبالگ هاي جامعـه آمـاري       ،   باشد يكالي   صفر بين   دتوان به طور معمول مي   كه  اين ميزان   

به طور   دريافت كرده اند،     1، نمره    وبالگ هايي كه در اين مقياس      ديگر، به عبارت    . بوده است  1 الي   16/0 بين

 n وبالگ در سال اپيسابقه فعاليت پي= 

٧٧          ٨٧          ٩٧        ١٠٧          ۶٧         ۵٧          ۴١        ٧         ١٧           ٢٧         ٣٧           ٧  

١٠٠  
 
  
  

٨٠  
  
  
  

۶٠  
  
  
  

۴٠  
  
  
  

٢٠  
  
  
  
٠

ميزان روز 
آمدسازي 

 وبالگ

٧۴/٩٠

٢١/٠ 

 شماره وبالگ 



  اين ميزان در   ميانگين. خورد به چشم مي   آن ها  داشته اند و استمرار در فعاليت        پيغاممعمول هر ماه حداقل يك      
 تفـاوت، ايـن   . بوده است  002/0هاي فردي،    و در مورد وبالگ      80/0،  الگ هاي گروهي جامعه آماري    ميان وب 

، محـور   23در نمـودار    . ي گروهي اسـت   انشان دهنده استمرار وبالگ نويسي به صورت چشم گير در وبالگ ه           
 نمايـانگر   اسـت ومحـور عمـودي     ) طبق فرمول فوق، بين صفر الـي يـك          (افقي نمايانگر ميزان فعاليت پياپي      

  .فراواني وبالگ هايي است كه اين ميزان فعاليت پياپي دارند

  
    

  سابقه فعاليت پياپي  وبالگ هافراواني : 23نمودار 
  

   رتبه صفحه در گوگل :معيار بيست و دوم  2-27- 4

83F سـايت رتبـه بنـدي      را بـر اسـاس     وبـالگ هـا       رتبه       معيار بيست و دوم،     
  محاسـبه وابـسته بـه گوگـل        84

رتبـه  شـد و    آدرس الكترونيكي هر يك از وبالگ ها در محل مورد نظر اين سايت درج               بدين منظور،   .  مي كند 
براي   و 23/3 جامعه پژوهش  گروهيمتوسط رتبه بر اي  وبالگ هاي        .  آمد به دست پنج   الي   صفردر فاصله   آن  

  :در نظر نگرفترتبه اي  زير به داليل مزبورسايت ، برخي وبالگ ها براي.  تعيين شد79/2وبالگ هاي فردي

  .ممكن است وبالگ جديد بوده و در رتبه بندي ثبت نام نشده باشد -

  .اما هنوز رتبه بندي نشده باشد،ممكن  است وبالگ توسط موتور جستجوي گوگل نمايه شده  -

  . نباشد بازيابيدي شده ولي درحال حاضرقابل توسط اين سرويس رتبه بنقبالًممكن است وبالگ  -

                                                 
 . ١  http://www. prchecker. info/check_page_rank. php   

   

  ميزان سابقه فعاليت پياپي وبالگ

                 0٢٧/٠        ٠/١٦        ٣٧/٠     ٦٧/٠          ٥٧/٠      ٤٧/٠       ٧٧/٠       ٨٧/٠      ٩٧/٠      ١      

  فراواني
  وبالگ ها



  . ست به صورت كلي اين وبالگ توسط اين سرويس فراموش شده باشدممكن ا -
 .را در نظر گرفته استصفر  محقق براي اين تعداد انگشت شمار وبالگ ها كه با اين معضل روبرو بودند رتبه 

به . بيشتر وبالگ هاي مورد مطالعه بين دو الي چهار است رتبه ، مشهود است24همانطور كه در نمودار 
   . است 95/2 ،رتبه بندي گوگل براساسگر متوسط رتبه وبالگ هاي مورد مطالعه عبارت دي

 

3
6

1

23

35
38

0

10

20

30

40

عدد 0 عدد 1 عدد 2 عدد 3 عدد 4 عدد 5

  
  

  

  

  

   وبالگ در گوگلرتبهسنجش : 24نمودار 

  

  پيغاممتوسط تعداد اظهار نظرها براي هر :  معيار بيست و سوم 2-28- 4

گي همـه وبـالگ      صفحه خان  به صورت تصادفي  ،  متوسط اظهار نظر خوانندگان هر وبالگ           جهت محاسبه   
  مــورد مــشاهده قــرار گرفــت و تعــداد كــل اظهــار نظرهــاي1387 بهمــن 24 در تــاريخهــاي جامعــه آمــاري

 محور افقي نمايانگر شـماره      25در نمودار   . قسيم شد صفحه ت  كل پيغام هاي آن   آن صفحه محاسبه و بر تعداد        
. رها براي هـر پيغـام مـي باشـد     است و محور عمودي نمايانگر متوسط اظهار نظ2وبالگ ها بر اساس پيوست      
از .  بـوده اسـت    پيغـام نظر براي هر    53/15 الي    صفر  بين  مورد مطالعه   وبالگ 107متوسط اظهار نظرها در بين      

84Fاين رو وبالگ آنتي كتابدار    
پيغام كه از طريق فرمـول فـوق محاسـبه شـده            نظر براي هر     53/15 با متوسط      85

 اظهار نظر خوانندگان وبالگ هاي جامعه       د تعدا ميانگين.  دارا بود   بيشترين ميزان اظهار نظر خوانندگان را      است،
  . نظر براي هر پيغام به دست آمد ) 62/1 و وبالگ هاي فردي 39/2وبالگ هاي  گروهي (47/2آماري 

    

                                                 
١.  www. antiketabdar. blogfa. com 

فراواني 
 وبالگ ها

 وگل رتبه صفحه در گ
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١٠  

  
  



    
  

  پيغاممتوسط تعداد اظهار نظرهاي خوانندگان براي هر : 25نمودار 

 

ي از نوع فاصله ي داده ها،فعاليت پياپي و متوسط اظهار نظر سازي،سابقه  كه معيار هاي ميزان روزآمداز آنجا
 ميزان دقيق هر يك از معيار هاي فوق براي كليه وبالگ هاي جامعه مورد مطالعه 5 در جدول اي داشته است

  .اين پژوهش، نمايش داده شده است
 

 

  
  ر هاي در وبالگ هاي جامعه مورد مطالعه فعاليت پياپي و متوسط اظهار نظسابقهميزان روزآمدسازي،  :5جدول

  ميزان روزآمد سازي  شماره وبالگ

  )معيار بيستم(

  سابقه فعاليت پياپي

  )مبيست ويكمعيار (

  متوسط اظهار نظر

  )م و سومعيار بيست(
1 ٢٣/١  ٨١/٠  ٩٢/٧  
2 ٢٨/٠  ٩٥/٠  ٠٥/٤  
3 ٨٥/٠  ١٨/٠  ٣٣/٠  
4 ٥٠/١  ٤٤/٠  ٨٥/٠  
5 ٢٠/٢  ٧٩/٠  ٦٦/٤  
6 ٠  ٩٠/٠  ١٦/٧  
7 ٠٠/٥  ٥٧/٠  ٢٥/٣  
8 ٥٣/١٥  ٩٣/٠  ٢٥/٢  
9 ٢٣/٢  ٠٠/١  ٥٢/١٠  

10 ١٠/٦  ٨٥/٠  ٥٤/٢  
11 ٤٠/٠  ٥٩/٠  ٩٠/١  

٧٧        ٨٧        ٩٧       ١٠٧          ۶٧        ۵٧          ۴١        ٧         ١٧         ٢٧          ٣٧        ٧  

 شماره وبالگ ها 

۵٣/١۵

  توسطم
 اظهار نظر ها 

 پيغامبراي هر 



12 ٢٠/٠  ٤١/٠  ٤٤/٣  
13 ٠٠/١  ٨٦/٠  ٨٢/٣  
14 ٠٠/٣  ٠٠/١  ٢٨/١٠  
15 ٦٠/٣  ٠٠/١  ٥٠/١٠  
16 ٣٠/١  ٢٧/٠  ٠٠/٥  
17 ٠٠/٢  ٩٦/٠  ٠٠/١٧  
18 ٠  ٣٧/٠  ٩٢/٠  
19 ٦٠/٠  ٧٩/٠  ٧٨/٢  
20 ٣٣/١  ٦٩/٠  ١٤/٤  
21 ٤٠/٥  ٣٣/٠  ٢٩/١  
22 ٥٠/٢  ٧٣/٠  ٣٥/١  
23 ٣٠/٥  ٧٧/٠  ٥٠٥  
24 ٥٠/٠  ٦٤/٠  ٨٩/٣  
25 ٦٠/٢  ٥٦/٠  ٠٨/١  
26 ٨٠/٠  ٨٦/٠  ٢٨/٥  
27 ٠٠/٥  ٢٨/٠  ٢١/٠  
28 ٦٠/١  ٤٧/٠  ٦٢/٢  
29 ٨٨/٣  ٩٧/٠  ٦٨/٢  
30 ٠٠/١  ٤٥/٠  ٩٠/٥  
31 ٨٠/٧  ٤٥/٠  ١٦/٣  
32 ٢٠/٤  ٠٠/١  ٢٦/١٧  
33 ٠٠/١  ٢٤/٠  ٦٦/٠  
34 ٥٦/٠  ٦١/٠  ٦٦/٥  
35 ٤٠/٠  ٠٠/١  ٢٨/٢٨  

  )ادامه. . . ( فعاليت پياپيسابقهميزان روزآمدسازي،  :5جدول

  ميزان روزآمد سازي  شماره وبالگ

  )معيار بيستم(

  سابقه فعاليت پياپي

  )مبيست ويكمعيار (

  متوسط اظهار نظر

  )م و سومعيار بيست(
36 ٠٣/٨  ٩٥/٠  ٢١/٣  
37 ٤٠/٠  ٩٣/٠  ٦١/٨  
38 ٠  ٠٠/١  ٨١/٨  
39 ٣٦/١  ٠٠/١  ٦٩/٩  
40 ٨٠/٦  ٧٥/٠  ٩٠/٢  
41 ٤٠/٢  ٧٧/٠  ٣٨/١  
42 ٠٠/٥  ٩٧/٠  ٠٢/٣  
43 ٤٠/٠  ٠٠/١  ٨١/٤٩  
44 ٧٠/١  ٦٦/٠  ٢٨/١  
45 ٢٠/١  ٣٠/٠  ٦٩/٠  
46 ٥٥/١  ٢٠/٠  ٢٩/٠  
47 ٨٠/١  ٠٠/١  ٧٤/٩٠  
48 ٦٠/١٢  ٩٣/٠  ٦٩/٢  
49 ٠٠/١  ٥٢/٠  ٢٦/٢  



50 ٩٠/٠  ٩٠/٠  ٣٠/٦  
51 ٤٥/٠  ٨٢/٠  ٧٥/١  
52 ٠٠/١  ١٦/٠  ٠/٥٣  
53 ٢٠/٠  ٥٣/٠  ٤١/١  
54 ٦٨/٠  ٧٩/٠  ٣٦/٢  
55 ١٠/٠  ٢٣/٠  ٩٣/٠  
56 ٧٠/٠  ٨٢/٠  ٢٦/١٠  
57 ٠٠/٣  ٩٣/٠  ٧١/٠  
58 ٦٠/٠  ٧١/٠  ٨٥/٨  
59 ٣٠/٠  ٧٢/٠  ٤١/٦  
60 ٧٥/٢  ٧٧/٠  ٥٠/٢  
61 ٧٣/٠  ٠٠/١  ١٥/١٤  
62 ٤٠/٢  ٠٠/١  ٠٠/١٠  
63 ٢٠/١  ٦٥/٠  ٢٠/٢  
64 ٦٠/٥  ٦١/٠  ٠٢/١  
65 ٣٠/٣  ٨٨/٠  ٥٤/٥  
66 ٠  ٨١/٠  ٢٨/١  
67 ١٠/٥  ٠٠/١  ٢٩/١٢  
68 ٨٠/٠  ٥٣/٠  ٥/١٠  
69 ٤٠/١٥  ٦٦/٠  ٧٣/١  
70 ٦٢/٤  ٧٢/٠  ٦١/٠  
71 ١٠/٢  ٥٩/٠  ٩٠/١  

  )ادامه . . . ( فعاليت پياپيسابقهميزان روزآمدسازي،   :5جدول

  ميزان روزآمد سازي  شماره وبالگ

  )معيار بيستم(

  يسابقه فعاليت پياپ

  )مبيست ويكمعيار (

  متوسط اظهار نظر

  )م و سومعيار بيست(
72 ٧٣/٢  ٨٠/٠  ١٣/٢  
73 ١٣/١  ٦٢/٠  ٨٤/١  
74 ٢٥/١  ١٦/٠  ٦٠/٠  
75 ٣٠/١  ٢٢/٠  ٨٠/٠  
76 ٣٠/١  ٦٠/٠  ٠٠/١  
77 ٧٥/٣  ٦٩/٠  ٤٨/٢  
78 ٥٠/٢  ٦٢/٠  ٩٥/٣  
79 ٤٠/٤  ٤١/٠  ٥٠/١  
80 ١٠/٣  ٨٥/٠  ١٠/٦  
81 ١٠/٠  ٢٠/٠  ١٠/١٢  
82 ٢٠/٥  ١٦/٠  ٦٣/٠  
83 ٨٠/٠  ٤٥/٠  ١٦/١  
84 ٠  ٨٦/٠  ٥٩/٤  
85 ٩٠/١  ٩٠/٠  ٦٨/٢  
86 ٥٠/١  ٣٩/٠  ٣٠/٣  
87 ٣٠/٥  ٥٤/٠  ٣٠/١٠  



88 ٩٠/٢  ٦٣/٠  ٠٠/١  
89 ٦٣/٠  ٤٦/٠  ٢٨/٠  
90 ٠٠/٢  ٦٨/٠  ٧٥/١  
91 ٤٠/٢  ٨٧/٠  ١٣/٩  
92 ٥٠/٤  ٩٦/٠  ٥٠/٤  
93 ٥٠/٤  ٩٦/٠  ٥٠/٤  
94 ٩٥/١  ٩٠/٠  ٧٧/١٩  
95 ٦٠/٦  ٠٠/١  ٠٥/٨  
96 ٣٠/١  ٧٧/٠  ٢٠/١١  
97 ٥٠/٣  ٠٠/١  ٣٠/٦٢  
98 ٤٦/٢  ٠٠/١  ٣٧/١٤  
99 ١٠/١  ٠٠/١  ٢٥/١١  

100 ٤٠/١  ٨٤/٠  ٠٠/٤  
101 ٦٦/١  ٢٥/٠  ٣/٢  
102 ٥٠/١  ٥٢/٠  ٤٧/٢  
103 ٤٣/٠  ٨٢/٠  ٨٠/٣  
104 ٣٠/٠  ٧٠/٠  ٣٠/٣  
105 ٠٠/١  ٣٥/٠  ٩٠/١  
106  ٢٥/٠  ٥٣/٠  ٥١/١  
107  ٦٠/٠ ٧٧/٠ ٥٣/١ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

   پنجمفصل 
  و پيشنهادها نتيجه گيري  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قدمهم  5-1
هـاي مهـم تحقيـق بيـان        هاي حاصل از اين تحقيق ارائه خواهد شد و جنبـه          در فصل حاضر نتايج يافته           

ي برگرفتـه از ايـن      پيـشنهادها و راهبردهـا    ،  پس از نتيجه گيري كه حاصل تحليل داده هاسـت         . خواهد گرديد 
   . پژوهش عرضه مي گردد

  

   يافته ها خالصه   5-2

  :                 خالصه يافته هاي برگرفته از دوبخش توصيفي و تحليلي سياهه ارزيابي به ترتيب زير ارائه مي شود

    يافته هاي توصيفي5-2-1

وزه تخصـصي كتابـداري و اطـالع        هاي حـ  اكثر وبالگ           بر اساس يافته هاي اين تحقيق مشخص شد،         
هرچند كه سرور پرشين بالگ، نخستين سرور ايرانـي ارائـه دهنـده             .  سرور بالگفا استفاده مي نمايند    رساني از   

خدمات ايجاد وبالگ بود اما به نظر مي رسد  پويايي، نوگرايي و امكانات جديدي كـه در سـرور بالگفـا وجـود                   
ظ ساختاري و چه به لحاظ فني، سبب استقبال فراوان كتابداران ايراني            داشت و نيز كاربرپسندي آن، چه به لحا       

  .  از سرور بالگفا جهت ايجاد و مديريت وبالگ شده است
ايـن نكتـه جهـت      . امر وبالگ نويسي بهره مي برند      اكثر وبالگ هاي كتابداري ايران از زبان فارسي در                

صصان حوزه كتابداري و اطالع رسـاني در ايـران بـسيار حـائز              تقويت ارتباط هرچه بيشتر بين كتابداران و متخ       
امـا از طرفـي، داراي      . تواند منجر به ايجاد يك شبكه ارتباط علمي قوي و مـستحكم گـردد             اهميت است و مي   

.  جنبه منفي نيز هست و آن عدم برقراري ارتباط با وبـالگ هـاي كتابـداري و اطـالع رسـاني خـارجي اسـت                         
كند و سبب دوري آن ها از جامعه جهاني         فارسي، حوزه ارتباطي كتابداران را محدود مي      نگارش وبالگ به زبان     

رسد اگر كتابداران گاهي از پيغام هاي به زبان انگليسي نيز جهت انعكاس اخبـار               به نظر مي  .  شودكتابداري مي 
ران بيشتر خواهد شد و هـم        خود استفاده كنند، شناخت ديگر كتابداران جهان از فعاليت هاي كتابداري اي            روزانه

  .  ارتباط كتابداران بيشتر مي شود
شوند و سهم وبالگ هاي گروهي              اكثر وبالگ هاي كتابداري ايران، به صورت انفرادي ايجاد و اداره مي           

البته اين نكته بدان معني نيست كه فعاليـت گروهـي در عرصـه وبـالگ نويـسي در                   . در اين ميان اندك است    



بلكه ماهيت وبالگ و وبالگ نويسي و ويژگي خاص         . و اطالع رساني ايران چندان مورد توجه نيست       كتابداري  
هاي انفرادي بيشتر   آن كه همانا ايجاز و روزانه نويسي است، سبب شده تا در عرصه كتابداري نيز، تعداد وبالگ                

د دارند كه كتابداران به تناسـب       هاي گروهي معتبري وجو   رساني ايران، وبالگ  در حوزه كتابداري و اطالع    . باشد
  .  پردازندها به فعاليت ميتخصص و عالقه خود در آن

هـاي  سهم بيـشتري را در ايـن عرصـه دارنـد و وبـالگ      هاي شخصي كتابداري و اطالع رساني،       وبالگ
 در حـوزه وبـالگ   سهم ناشران. ها، و دانشگاهها در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند   وابسته به انجمنها، كتابخانه   

  .  هاي كتابداري و اطالع رساني ايراني، بسيار ناچيز است
مي دهد  اين نكته نشان. ايجاد شده است1386هاي كتابداري و اطالع رساني ايراني در سال       اكثر وبالگ

 اوج شكوفايي وبالگ نويسي در حوزه كتابداري و اطالع رساني ايران بوده است و اكثر 1386كه سال 
  .  كتابداران به اهميت اين فناوري در راستاي انتقال اطالعات روزآمد پي برده اند

  حليلييافته هاي ت 5-2-2

  :هاي تحقيق به دست آمد، به شرح زير استنتايجي كه از تحليل داده
وجـود توضـيح درمـورد وبـالگ           . انـد تعداد اندكي از وبالگ ها به ارائه توضيح درباره مدير وبالگ پرداختـه            . 1

خواننده وبالگ جهت دريافت اعتبار مطالب،      . تواند اعتماد خواننده را به مطالب موجود در وبالگ تقويت كند          مي
  .الزم است از هويت نگارنده آن آگاه شود

مشخص شدن هدف وبالگ درحقيقت راهبـرد و        . اندها هدف خود را از ايجاد وبالگ بيان داشته        اكثر وبالگ . 2
سازد كـه وبـالگ، داراي      بيان اهداف براي خوانندگان،  اين نكته را نمايان مي         . دهدرسالت وبالگ را نشان مي    

وبالگـي كـه داراي هـدف مـشخص         . كنـد خط مشي مدون و منظمي است و براساس آن خط مشي عمل مي            
كند و باتوجه به مشخص بودن هدف يـا اهـداف، تـالش كنـد  تـا                   باشد، بايد در چارچوب همان هدف فعاليت        

  . موثق را  در يادداشت هاي خود منعكس نمايداطالعات
  .  كنندهاي مورد بررسي، عنوان مناسب با اهداف خود انتخاب كرده اند و براساس آن تالش مياكثر وبالگ. 3
ارتبـاط  . در اين تحقيق مشخص شد كه اكثر وبالگ ها داراي نشاني اينترنتي متناسب با عنوان خود هستند                . 4

هـاي تحقيـق   يافتـه .  شودعنوان و نشاني اينترنتي وبالگ، سبب كاربرپسندي وبالگ مي معنايي و كاري ميان     



اند كه اين امـر در مـورد        ها از نشاني اينترنتي در قالب اسامي شخصي استفاده كرده         نشان داد كه برخي وبالگ    
  .  هايي كه شخصي نيست، چندان نمي تواند قابل قبول باشدوبالگ

هاي گذشـته نگـر و بـراي اسـتناد بـه            زيرا  براي بررسي   . شود وبالگ محسوب مي   آرشيو، بخشي مهمي در   . 5
. ها بايد داراي بخش آرشيوي فعال باشند      وبالگ. تواند استفاده شود  مطالبي كه در گذشته نوشته شده است، مي       

ستند هاي مورد بررسي در اين تحقيـق داراي آرشـيوهاي فعـال هـ             هاي تحقيق نشان داد كه اكثر وبالگ      يافته
 .  توانند از مطالب موجود در يادداشتهاي گذشته وبالگ استفاده كنندوكاربران با مراجعه به اين بخش مي

هرچنـد وجـود يـا      . هاي كتابداري و اطالع رساني ايران،  فاقد نشانه مخصوص به خود هستند            اغلب وبالگ . 6
رد، امـا از نظـر زيبـايي شـناختي و     عدم وجود آرم مخصوص براي وبالگ، تـأثير چنـداني در محتـواي آن نـدا             

چنانچه بين عنوان،  محتـوا و آرم وبـالگ ارتبـاط وجـود              . اثربخشي روي كاربر، مي تواند مورد توجه قرار گيرد        
  .  داشته باشد و همگي با يكديگر داراي همخواني باشند، وبالگ ميتواند حالت رسمي و معتبر بگيرد

اني ايران، فاقـد شمارشـگري هـستند كـه ميـزان بازديدكننـدگان از               هاي كتابداري و اطالع رس    اكثر وبالگ . 7
وجود شمارشگر در وبالگ نشان دهنده آن است كه يـك وبـالگ تـا چـه ميـزان مـورد                     . وبالگ را نشان دهد   

ها و ارقام موجـود در شمارشـگر     تواند بر اساس داده   به اين ترتيب، وبالگ نويس مي     . استقبال كاربران قرار دارد   
اين مساله بايـد در  . و تحليل عملكرد خود بپردازد و در راستاي ارتقاي كيفيت وبالگ خود تالش كند        به تجزيه   

وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني ايراني بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نسبت بـه قـرار دادن شمارشـگر در                  
  .  وبالگ اهتمام ورزيده شود

همـين امـر    . مشخصي هـستند  ) ماه و سال  -روز(داراي  تاريخ    بيشتر وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني        . 8
  .  سبب شده است تا كاربران در جريان دقيق زمان و تاريخ ارسال يك يادداشت و خبر قرار بگيرند

مشخصي هستند  ) ساعت و دقيقه  (هاي كتابداري و اطالع رساني داراي زمان        هاي ارسالي اغلب وبالگ   پيغام. 9
  .آن ها به شمار مي رودو اين ويژگي از محاسن 

اما . كنندهاي جامعه آماري تمامي قواعد نگارش از نظر قلم و اندازه آن را رعايت نمي              تعداد كمي از وبالگ   . 10
هـاي وبـالگ از نظـر قلـم و انـدازه            سهولت خواندن پيغـام   )  درصد   78معادل  (در بخش اعظم جامعه پژوهش      

  .رعايت شده است



 امكان ارتباط دوسويه را از طريـق پـست الكترونيكـي يـا فـرم مخـصوص بـه                    )درصد85(اكثر وبالگ ها    . 11
مطالب موجود در   . نويس داده اند،  تا كاربران بتوانند با وي در مورد سواالتي كه دارند تعامل ايجاد كنند                وبالگ

اري و  هـاي كتابـد   اغلب وبـالگ  . نويس براي افزايش كيفيت كارش باشد     تواند راهنماي وبالگ  اظهارنظرها مي 

مخصوص نظرسنجي در مورد يادداشتهاي ارسالي به وبالگ هـستند          هاي  رساني ايراني،  فاقد فرم    اطالع

    .داشتتعامل كاربران با وبالگ نويس اثرسوء خواهد عامل و اين امر بر 

حال آنكه بارگذاري بايد در حداقل زمان ممكـن صـورت           . ها با سرعت كم بارگذاري مي شوند      اكثر وبالگ . 12
شـود از قـرار دادن تـصاوير پـرحجم و نيـز فايلهـاي صـوتي و تـصويري                    به همين منظـور توصـيه مـي       . گيرد

  . ها تا زماني كه پهناي باند و سرعت افزايش نيافته، خودداري شودغيرضروري دروبالگ
يري، هاي صـوتي و تـصو     به كارگيري تصاوير،  فايل    . هاي مورد مطالعه بسيار زياد است     حجم اكثر وبالگ  . 13

اين مساله ارتباط نزديكي با بارگذاري ديرهنگـام وبـالگ هـا            . تواند از داليل اين امر باشد     حجم زياد نوشته مي   
در زماني كه زمان و هزينه عوامل بسيار مهمي براي كاربران محسوب مي شـوند، بارگـذاري ديرهنگـام                   .  دارد

  .  ها باشددي به آنهاي بعتواند سبب تجديدنظر كاربران در مراجعهها ميوبالگ
در درج فرم نظر سنجي جهت آگـاهي از نظـر بازديـد كننـدگان در                )  درصد 4(حجم كمي از جامعه آماري      . 14

  .در صورتي كه اين فرم، كمك شاياني به مدير وبالگ در جذب مخاطب مي كند. وبالگ ، كوشا بودند
ن دهنده ساختار خوب و پيونـدهاي مناسـب         ها در موتوركاوش گوگل نشا    ميزان قابل بازيابي بودن وبالگ    . 15

هاي كتابداري و اطالع رساني ايراني، بـه ميـزان        هاي اين تحقيق نشان داد، اكثر وبالگ      يافته. آن وبالگ است  
  .  بسيار زيادي توسط موتور كاوش گوگل قابل بازيابي هستند

 مـرتبط هـستند و در مـوارد نـادر،            اكثر پيوندهاي موجود در وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني  بـسيار            . 16
وجـود پيونـدهاي مـرتبط، سـبب     . پيوندهاي غيرمرتبط به كتابداري و اطالع رساني، در وبالگ ها آمـده اسـت           

  . شودها و وب سايتهاي فعال در عرصه كتابداري و اطالع رساني ميارتباط هرچه بيشتر وبالگ
هـاي كـور در     اطالع رساني درست هستند و تعداد پيونـد       هاي كتابداري و    اكثر پيوندهاي موجود در وبالگ    . 17
وبالگ نويسان بايد در دوره هاي زماني مختلف و مشخص بـه وارسـي پيونـدهاي موجـود در                   . ها كم است  آن

وبالگ خود بپردازند و از حذف نشدن يا تغيير نكردن پيوندها يا وبالگ يا وب سايت مرتبط بـا حـوزه فعاليـت                       
كنند؛ زيرا بسياري از افراد از طريق پيوندهاي موجود در يك وبالگ به وب سايت يـا                 وبالگ،  اطمينان حاصل     



 منوط به تبادل پيونـدهاي بيـشتر       ،  ها در محيط وب     موفقيت وبالگ . وبالگ مورد نظر خود دسترسي مي يابند      
  . است  هاي بيشتر به معناي باال بودن رتبه و موفقيت وبالگ دريافت پيوند. است

ها از مقوله هاي مهمي است كه وبالگ نويسان در حوزه كتابداري و اطالع رسـاني،                 ندي وبالگ موضوع ب . 18
چنانچه يك وبالگ داراي موضوع بندي مناسب باشد، سـازماندهي مطالـب و             . بايد آن را مورد توجه قرار دهند      

هـاي  ه اكثر وبـالگ   تحقيق حاضر نشان داد ك    . دسترسي به اطالعات در آن توسط كاربران ساده تر خواهد بود          
  .  بررسي شده، مطالب خود را موضوع بندي كرده اند و هر مطلب در موضوع مخصوص به خود جاي مي گيرد

كارآيي و تعيين شاخص عملكرد     ،  ابزار مناسبي براي محاسبه و مقايسه ميزان جذابيت       عامل تأثيرگذار وب،    . 19
الگ هـاي كتابـداري و اطـالع رسـاني ايـران            در اين تحقيق مشخص شد كه اكثر وب       . موتورهاي كاوش است  

  .  داراي عامل تاثيرگذار وب بااليي هستند
وبالگ نويـسان بايـد در دوره   . هاي بعدي كاربران بسيار حائز اهميت است روزآمد سازي وبالگ در مراجعه    . 20

 ديرتـر از    چنانچه روزآمد سـازي وبـالگ       . هاي زماني مشخص نسبت به روزآمد سازي وبالگ خود اقدام كنند          
يك زمان معين انجام شود، وبالگ بتدريج كاربران خود را از دست خواهد داد و ميزان بازديد از آن بسيار تنزل                     

 الـي   21 هاي كتابـداري مـورد مطالعـه مـابين           روزآمد سازي وبالگ  تحقيق حاضر نشان داد كه      .  خواهد يافت 
  12/42هـاي گروهـي      براي وبالگ  اين ميزان .  است  در ماه  پيغام 6/46 متوسط   و  به طور      در ماه     پيغام 90/74

هاي گروهي به طـور متوسـط بـا       به عبارت ديگر وبالگ   . مي باشد  در ماه    پيغام 3/18هاي فردي و براي وبالگ  
هـاي گروهـي داراي وبـالگ       به دليل اين كه وبالگ    . شوندهاي فردي به روز مي     برابر وبالگ  4سرعتي حدود   

ورت كم كاري هركدام از وبالگ نويسان،  وبالگ نويس ديگري مطالب خـود را               نويسان متعدد هستند و در ص     
نويسان، سبب شـده اسـت تـا سـرعت     تكثر وبالگ. گيردارسال خواهد كرد، وبالگ حالت غيرفعال به خود نمي 

  . هاي انفرادي باشدها بيشتر از وبالگروزآمد سازي اين وبالگ
ساني ايراني نسبت به نوع فـردي آن مـستمر تـر مـي نويـسند و                وبالگ هاي گروهي كتابداري و اطالع ر      . 21

  .هاي فردي كمتر به عامل پياپي نوشتن اهميت مي دهندوبالگ
از . امتياز پيج رنك در ميان وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني ايراني در حد متوسط رو به خوب اسـت                   . 22

كند، رتبه وبالگ هـاي كتابـداري   گل فعاليت مياين رو بر مبناي سايت رتبه بندي كه تحت نظارت شركت گو        
  .رسدايران، مناسب به نظر مي



 اظهار نظر براي هر پيغـام بـوده         47/2هاي كتابداري و اطالع رساني ايران       ها در وبالگ  متوسط اظهار نظر  . 23
  .هاي فردي استاست كه اين ميزان در وبالگ هاي گروهي تقريبا دو برابر وبالگ

  

  ينتيجه گير  5-3

 و كتابداريهاي حوزه رزيابي وبالگبراي ا"مبني بر پرسش اساسي اين پژوهش اولين         با توجه به

بر مبناي پيشينه تحقيق و با استفاده از نظرات  " چه معيارهايي مي توان تعيين كرد؟رساني ايراناطالع
 استخراج هاارزيابي وبالگجهت ي يهارساني ايران، فهرست معيارخبرگان حوزه وبالگ هاي كتابداري و اطالع

   .  قابل مشاهده است1در قالب سياهه وارسي در پيوست شمارهو   آمده است1 ، جدول3شده كه درفصل 

هاي حوزه كتابداري و اطالع رساني وبالگ" اينكه پرسش اساسي تحقيق  مبني بربه دوميندر پاسخ        

 4با تحليل كليه يافته هاي پژوهش كه در فصل  " تطابق دارند ؟هبه دست آمدهاي معيارايران تا چه ميزان با 
هاي جامعه مورد مطالعه با هر يك ازمعيارهاي به دست ذكر شده اند، جدول زير گوياي وضعيت تطابق وبالگ

اي امكان اظهار نظر  به جهت داده هاي فاصله23 و 20الزم به ذكر است، در مورد معيار هاي . آمده است
  .ميزان تطابق جامعه مورد مطالعه با آن ها ميسر نبودپيرامون 
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وضعيت وبالگ هاي گروهي در مقايسه با " جهت پاسخ به سومين سوال پژوهش مبني بر       

  بنابر بررسي هاي انجام شده،"طالع رساني ايران چگونه است؟وبالگ هاي فردي كتابداري و ا

هاي فردي در اين  نسبت به وبالگوضعيت بهتري از 54/264هاي گروهي با ميانگين امتيازوبالگ

هاي فردي كتابداري واطالع رساني طي اين تحقيق زيرا ميانگين امتياز وبالگ. حوزه برخوردارند

  .  برآورد شده است74/213

داري و اطالع رساني ايران كدام هاي برتر كتابوبالگ" پرسش اساسي اين تحقيق چهارميندر پاسخ به        

هاي  وبالگ ،82 و 80 درج شده در صفحات 8 و7 مندرج در جدول  بر اساس نتايج به دست آمده" ؟ستا
  : هايالگمورد مطالعه، وب در جامعه برتروبالگ گروهي  سه .مشخص گرديد برتر گروهي و فردي
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 معيار مطـرح    23 با    كتابداري و اطالع رساني      وبالگ 107پس از ارزيابي جنبه هاي مختلف              اين تحقيق   
 سـوال  23هـاي حاصـل از   در اين بخش از تحقيق، يافته . هاي مورد نظر پرداخت   شده به ارزيابي نهايي وبالگ    

 وارد شـد  2003 اكـسل  و)  5/11نسخه (  اس پي اس اس ر وبالگ به نرم افزا107سياهه تحقيق در مورد هر   
 خبرگان تحقيق پيشنهاد شده  هيأت به دست آمده آن كه توسط        )ضريب(در درجه اهميت    هاي هر سوال    و داده 
 نهـايي   امتيازبا يكديگر جمع و در نهايت       در خصوص هر وبالگ،      هاسوال تمامي   نمراتسپس  .  ضرب شد  ،بود

 به جهـت تفـاوت شـاخص در نحـوه مـديريت       هاي گروهي و فردي     از اين رو وبالگ    .هر وبالگ معين گرديد   
 وبـالگ كتابـداري و   107در ادامه جدول رتبه بنـدي ايـن       . به صورت مجزا رتبه بندي و ارزيابي شده اند        ها  آن

  .  اطالع رساني ايران،  قابل مشاهده است
به درصد جامعه آماري را پوشش مي دهد  36 وبالگ گروهي كه 39مشهود است  6همانطور كه در جدول

  .  رتبه بندي شده اند39 الي 1ترتيب از شماره 
  مورد مطالعهرتبه بندي وبالگ هاي گروهي جامعه : 7جدول 
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  هاي پژوهش محدوديت  5-4

 وبالگ كتابـداري و اطـالع رسـاني ايـران اسـت كـه در راهنمـاي        107       محدوده كار اين پژوهش شامل     
گ ثبـت شـده، بـر        وبـال  263اين انتخـاب از بـين       . وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني ايران، ثبت شده اند         
  .  مي باشد1387اساس فعال بودن وبالگ در فاصله شش ماه آغازين سال 

هـاي حـوزه    هاي پـژوهش در تمـامي تحقيـق        محدوديت ءمحيط پوياي وب همواره جز             از سوي ديگر،    

يـرا  ز.   دو چندان اسـت    "وب تعاملي "يا    " 2 وب "هاي پيرامون  اين محدوديت در مورد پژوهش     .اينترنت است 



  در تمامي مراحل تحقيـق،     پژوهشگر سعي داشته است   . سرعت بيشتري دارد  تغييرات ايجاد شده،    محيط  اين  در  
   . كمتري در نتايج پژوهش داشته باشد  تاثير هامحدوديت

  معيـار هـاي سـياهه وارسـي،         . در مرحله تـدوين سـياهه وارسـي بـوده اسـت           محدوديت ديگر پژوهش            
در اين بين، اعضاي خبرگـان پـژوهش كـه          . گرفت قرار مي  تأييد مورد   ان حوزه وبالگ  خبرگ مي بايست توسط  

خود وبالگ هايي را اداره مي كردند از معيارهاي ارزيابي نهايي شده جهت رتبه بندي وبالگ ها مطلع شدند و                    
 رو، محقـق  از ايـن . تغييراتي را در راستاي بهبود وضعيت وبالگ هاي خود جهت ترقي رتبه شان تدارك ديدند      

 . معيار هاي ارزيابي در وبالگ هاي خبرگان اين تحقيق شد تغييرات منطبق بربرخي متوجه 

           

  ي پژوهش پيشنهادها  5-5

 "پيشنهاد پژوهش هـاي آتـي     " و   "پيشنهادهاي اجرايي "       پيشنهادهاي اين پژوهش مشتمل بر دو بخش        
  .است كه درادامه به تفصيل آمده است

 اجراييپيشنهاد هاي    5-5-1

 .مفيد باشد كتابداريهاي تر وبالگموثر  مديريت بهتر ويافته هاي اين پژوهش مي تواند براي -

 بهره ، هاي برترتوان براي داوري جشنواره هاي انتخاب وبالگ وهش ميژاز سياهه اين پ -
 . جست

هاي اينترنتي از نشاني،  مطالعه مورديهاوبالگمشخص شد كه بسياري از ، در اين پژوهش -
شود كتابداران و متخصصاني كه قصد  پيشنهاد مي.غيرمتعارف و طوالني استفاده كرده اند

 در انتخاب نشاني اينترنتي آن دقت ، ايجاد وبالگ در حوزه كتابداري و اطالع رساني را دارند
مختصرتر  ،عمل بيشتري داشته باشند و اين نكته را در نظر بگيرند كه هرچقدر نشاني اينترنتي

، با صرف زمان كمتري قادرخواهند بود به تايپ و گوياتر باشد كاربران و مخاطبان وبالگ
 .  نشاني وبالگ و استفاده از آن بپردازند

هاي جامعه مورد از آنجا كه در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مشخص شد وضعيت وبالگ -
 پيشنهاد مي شود مديران  نامناسب است،1 و 11، 12، 13، 14مطالعه در خصوص معيارهاي 

  .ها در جهت بهبود وضعيت وبالگ خود پيرامون معيارهاي فوق كوشا باشندوبالگ



 

    پيشنهاد پژوهش هاي آتي5-5-2

هـا  ها و رتبه آن   پيشنهاد مي شود در پژوهشي، دارا بودن رابطه معنا داري بين روزآمدي وبالگ             -
 .مورد مطالعه قرار گيرد

الگ نويسي، پيشنهاد مي شود پژوهشي بر روي انواع سرور هاي           به جهت اهميت سرورهاي وب     -
 .ها صورت گيردوبالگ نويسي در جهت رتبه بندي آن

 ي كتابداري و اطـالع رسـاني،       هاتر ميزان ارتباط و همكاري بين وبالگ      به منظور بررسي دقيق    -
و نيـز       هـا ايـن وبـالگ    بـين    پيونـد  ميـزان تبـادل      ي جداگانـه،   كه در پژوهـش    شودپيشنهاد مي 

  . سنجيده شودهاي كتابداري و اطالع رساني خارجي وبالگ

هاي گروهي بر اساس يافته هاي اين پژوهش وضعيت مناسب تـري نـسبت              از آنجا كه وبالگ    -
هاي فردي دارنـد، پيـشنهاد مـي شـود در پژوهـشي داليـل ايـن امـر موردبررسـي                             به وبالگ 
 .قرار گيرد
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 .خدمات بهداشتي درماني ايران، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي

  
 ارزيابي صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاه هاي ايران و ارائه الگوي پيشنهادي            .)1380(فرودي ، نوشين    

 دانشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني ايـران ،       .اطالع رسانيكتابداري و رشته  پايان نامه كارشناسي ارشد    .
 . دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي

  
 .سناقو: تهران  . وبالگستان شهر شيشه اي .)1382 (، وحيدقاسمي

  
ه  بررسي رويكردهاي ممكن به پديده وبالگ از نقط        ").1384 ( و علومي، طاهره    باقري، معصومه   ؛ كرمي ، طاهره  

ويژه نامه كتابـداري و اطـالع       . فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت      .  "نظر خدمات كتابداري و اطالع رساني     
 . 115-81: رساني

  
وبالگ هاي كتابداري ايراني و نقش آنها در اطالع رسـاني بـه جامعـه كتابـداري                  ). 1385(كرمي، طاهره   

 .1385 آذر 23 و 22. دانشگاه شهيدبهشتي تهران.  و اطالع رسانيارائه شده در همايش مباني حرفه كتابداري. ايران
  

مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات . 1384. ترجمه طاهره كرمي . هاهاي كتابخانه وبالگ. )2004(كاليد، اي، الرول
  ).4 (3. ومدارك علمي ايران

 H137                  html.karami/3vol/j_e/data/ir.ac.irandoc.www://http:قابل دسترس در] پيوسته [ 
           

 . 1387 مهر 14: تاريخ دسترسي
  

 .نشر كتابدار: تهران.  ترجمه فاطمه اسدي گركاني.فرهنگ فشرده كتابداري و اطالع رساني. ) 1387(كينن، استال 

  
 .شكليد آموز:توسعه آموزش  :تهران .كليد وبالگ . )1384 (، احسانمظلومي

 
 .امير كبير: تهران ).متوسط(فرهنگ فارسي. ) 1381(معين ، محمد 

  



   . ويژه نامـه وبـالگ    . دنياي كامپيوترو ارتباطات   ."خدمات وابزارهايي براي وبالگ نويس ها      ").1382(نظري،حميد
30 :101- 103. 

  
ريب تاثيرگذاري وب و سنجش آن در برخي وب سايت هـاي دانـشگاهي              ض ") .1384(نوروزي ، عليرضا    

   .119-105) : 2 (5. ويژه نامه كتابداري  . مطالعات تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي ." ايران
  

پايان نامه كارشناسي ارشد  .تحليل محتواي وبالگ هاي كتابداري و اطالع رساني ايران      . )1386(نيكخواه ، زهره    
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. اري و اطالع رسانيكتابد

  
   : قابل دسترس در] پيوسته [ ). 1384( شركت سخاروش .  ؟وبالگ چيست

H138242=ID?asp.DocView/Articles/ir.srco.www://http  
 . 1387 مهر 27: تاريخ دسترسي

  
 . ناقوس:  تهران . weblog  راهنماي ساخت). 1383(يعسوبي، حسين 
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  1پيوست
  انهاي كتابداري و اطالع رساني ايرسياهه ارزيابي وبالگ

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  وبالگ ها مشخصات توصيفي –بخش اول 

  اطالعات توصيف وبالگ •

 :نشاني الكترونيكي

  :عنوان   :نام مدير

 :پست الكترونيكي مدير   :زبان  

           □                            گروهي□فردي:              نوع  

  ..............            ساير □          شخصي□         انتشارات□انه        كتابخ□         انجمن□دانشگاه:  وابستگي  

  :تاريخ تاسيس    :تعداد كل پست ها  :تعداد پيوندهاي  كناري وبالگ 

 

   وبالگ ها  تحليليسياهه ارزيابي -بخش دوم 
  تا چه ميزان توضيحات  در خصوص مدير يا مديران وبالگ ارائه شده است؟   .1

  بسيار كم□كم               □تاحدودي           □ زياد           □     بسيار زياد   □

  اهداف  وبالگ ارائه شده است؟  / توضيحات  در خصوص هدف .2

  خير            □بلي               □

  اهداف وبالگ متناسب است ؟/ ، با هدف تا چه ميزان عنوان وبالگ .3

  بسيار كم□كم            □حدودي          تا□ زياد          □      بسيار زياد  □

  نشاني  وبالگ متناسب با عنوان وبالگ است ؟ .4

  خير            □بلي              □

   ؟آيا وبالگ ، بخش آرشيو فعال دارد .5

  خير□بلي              □

  در نظر گرفته شده تا چه ميزان معرف  فعاليت هاي وبالگ است ؟)Logo(تصوير /نشانه  .6

   بسيار كم□كم             □تاحدودي           □ زياد            □يار زياد      بس□

 آرم ندارد □

  آيا نمايشگر ميزان بازديد در وبالگ ثبت شده است؟ .7

 خير□بلي           □



  ثبت مي شوند؟ ) تاريخ-روز هفته (وبالگ همراه با تاريخ  دقيق )post(آيا يادداشت هاي  .8

 يرخ□بلي            □

  ثبت مي شوند؟)  دقيقه-ساعت( وبالگ همراه با زمان دقيق)post(آيا يادداشت هاي  .9

 خير□بلي            □

  ؟) از نظر قلم و اندازه(وبالگ به راحتي قابل خواندن است ) post(آيا يادداشت هاي  .10

  خير□بلي           □

پست الكترونيكي  يا فرم از طريف ( ؟ آن ، وجود داردآيا امكان ارتباط دو سويه ميان  نويسندگان وبالگ و خوانندگان  .11

 خير□بلي           □)     مخصوص

  سرعت بارگذاري وبالگ چه مقدار است؟  .12

                    ثانيه16بيش از □ ثانيه          16 تا 12 بين □ ثانيه         12تا8 بين □ثانيه         8 تا4بين □ ثانيه        4كمتر از □

كيلوبايت                                                                        40تا21بين □كيلوبايت     20كمتر از  □  م  صفحه جاري  وبالگ چه مقدار است ؟حج .13

                      كيلوبايت81بيش از□كيلوبايت             80تا61 بين□كيلوبايت                 60 تا41 بين□

  آيا فرم هاي نظرسنجي جهت آگاهي از نظر بازديد كنندگان ، در مورد وبالگ وجود دارد ؟  .14

  خير□بلي         □

  قابل بازيابي است ؟)  Google(تا چه ميزان  وبالگ توسط موتور  جستجوي گوگل .15

  بسيار كم□كم            □تاحدودي          □ زياد         □بسيار زياد         □

   چه ميزان پيوند هاي موجود در صفحه پيوند هاي وبالگ ، مرتبط با حوزه فعاليت وبالگ است ؟تا .16

  بسيار كم                     □كم            □تاحدودي          □ زياد          □بسيار زياد         □

  تا چه ميزان پيوند هاي موجود در صفحه پيوند هاي وبالگ درست عمل مي كنند ؟ .17

  بسيار كم  □كم           □تاحدودي           □ زياد          □بسيار زياد         □

 خير□بلي                 □             آيا مطالب وبالگ موضوع بندي شده است ؟ .18

 ...................وبالگ چه ميزان است؟  ) WIF(ضريب تاثير گذاري وب  .19

 ................ ؟  استچه قدرمتوسط روزآمد سازي  وبالگ  .20

 ..............  سابقه فعاليت وبالگ چند سال پياپي است ؟  .21

  چه ميزان است ؟ page rankاندازه   .22

   بسيار كم□كم         □تاحدودي            □ زياد             □بسيار زياد            □

 .............تعداد متوسط كامنت هاي صفحه خانگي وبالگ چه ميزان است ؟  .23

  

  

  



  

 

 

  2پيوست
  آماري پژوهش نمونه  وبالگ هاي جامعه 

  

  

  

  

  
  شماره  وبالگ آدرس اينترنتي وبالگ

H142com.blogfa.bookworm.www 1 



H143com.blogspot.virtulib.www  2 
H144com.blogfa.khoshkhan.www  3 

H145com.blogfa.metadata.www  4 
H146ir.persianblog.nouruzi.www  5 

H147com.blogspot.invisibleweblog.www  6 
H148com.blogfa.testketabdari.www  7 

H149com.blogfa.antiketabdari.www  8 
H150com.blogfa.adka.www  9 

H151com.blogfa.mohammadilib.www  10 
H152com.blogfa.shahedlib.www  11 

H153com.blogfa.kiaulib.www  12 
H154com.blogfa.robabehmaddahi.www  13 

H155com.blogfa.l-empratoor.www  14 
H156com.blogfa.peikeketabdari.www  15 

H157com.blogfa.pnu-katibeh.www  16 
H158com.blogfa.payameketabdari.www  17 

H159com.blogfa.alborzlib.www  18 
H160com.blogfa.medlisa.www  19 

H161com.blogfa.isfilisa.www  20 
H162com.blogfa.ilisak.www  21 

H163com.blogfa.ilisaf.www  22 
H164com.blogfa.qomlib.www  23 

H165com.blogfa.andishehlib.www  24 
H166com.blogfa.withlibrarians.www  25 

H167com.blogfa.persianlib.www  26 
H168com.blogfa.bekhan-man-ba.www  27 

H169ir.persianblog.abbasnejad.www 28 
H170com.blogfa.khaleghilib.www  29 

H171com.blogfa.joojeketabdar.www  30 
H172com.blogfa.nion-pi-o.www  31 

H173com.blogfa.doosteghadimi.www  32 
H174ir.persianblog.shenasi-danesh.www  33 

H175com.blogfa.alirezaganji.www  34 
H176com.blogfa.aqlibrarians.www  35 

H177com.blogfa.zabedini.www  36 
H178com.blogfa.malekabadi.www 37 

H179com.blogfa.newlib.www  38 
H180com.blogfa.k84v.www  39 

H181com.blogfa.ranganatan.www  40 

   وبالگشماره  آدرس اينترنتي وبالگ
H182com.blogfa.shakhka.www  41 

H183com.blogfa.3negah.www  42 
H184com.blogfa.libnews.www  43 

H185com.blogfa.libportal.www  44 
H186com.blogfa.internetcataloger.www  45 



H187com.blogfa.folksonomy.www  46 
H188com.blogfa.1385ghasedak.www  47 

H189com.blogfa.mdarvishi.www  48 
H190com.logfab.1385hiwa.www  49 

H191com.blogfa..84eklib.www  50 
H192com.blogfa.sciencelibrary.www  51 

H193com.blogfa.2004yahag.www  52 
H194ir.persianblog.theolibrary.www  53 

H195com.blogfa.helthlib.www  54 
H196com.blogfa.fumsclibrary.www  55 

H197com.blogfa.naturalresourcesfu.www  56 
H198com.blogspot.ketabkhaneyegooya.www  57 

H199com.blogfa.khaneKetab.www  58 
H200com.blogfa.libpayamnoor.www  59 

H201com.blogfa.newlibrarian.www  60 
H202com.nblogmiha.ketabi.www  61 

H203com.blogfa.library-afg.www  62 
H204com.blogfa.hssn.www  63 

H205com.blogfa.kag.www  64 
H206com.blogfa.khosraviar.www  65 

H207com.blogfa.lis.www  66 
H208ir.persianblog.asnafi.www  67 

H209com.blogfa.centenarylibrarian21.www  68 
H210ir.persianblog.ketabdaripezeshki.www  69 

H211com.blogfa.2008librarian.www  70 
H212com.blogfa.ketabdarha.www  71 

H213com.blogfa.123mahr.www  72 
H214com.blogfa.ghadimi2ali.www  73 

H215ir.persianblog.ahmadlo.www  74 
H216com.blogfa.mjavadi.www  75 

H217com.blogfa.cobranegahban.www  76 
H218com.blogfa.librarianship.www  77 

H219com.wordpress.kmlis.www  78 
H220com.blogfa.ketabname.www  79 

   وبالگشماره  آدرس اينترنتي وبالگ
H221com.blogfa.bibliographer.www  80 

H222com.blogfa.ketabnama.www  81 
H223com.blogfa.niknam.www  82 
H224com.blogfa.kolleiat.www  83 

H225com.blogfa.istgroup.www  84 
H226ir.persianblog.metapharicalthinking.www  85 

H227com.blogfa.liba.www  86 
H228com.blogfa.ilisa.www  87 



H229com.blogfa.librarymanager.www  88 
H230com.blogfa.llahfarzo.www  89 

H231com.blogfa.shalqam.www  90 
H232com.mihanblog.kmterms.www  91 

H233ir.ac.tums.djlib.www  92 
H234com.blogfa.liblog.www  93 

H235com.blogfa.archivist.www  94 
H236com.blogfa.afka.www  95 

H237com.blogfa.information-medicine.www  96 
H238com.blogfa.lisiran.www  97 

H239com.blogfa.mazlib.www  98 
H240com.blogfa.fumlibrarians.www  99 

H241com.blogfa.medlibtums.www  100 
H242com.blogfa.5library.www  101 

H243com.blogfa.marzban.www  102 
H244com.blogfa.2000jamali.www  103 

H245com.blogfa.ashkananlibrary.www  104 
H246com.blogfa.inachitkurekan.www  105 

H247com.blogfa.alijohn.www  106 
H248com.blogfa.alaee.www  107 
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 برخي سرويس هاي مديريت وبالگ معرفي

  



  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  
  بالگپرشين   

  

اين سيستم مديريت وبالگ در ابتدا . باشد نويسي به فارسي زبانان ميپرطرفدارترينسرويس دهنده وبالگ،به ادعاي مديران سايت  الگ  اولين وپرشين ب
 درتم از آنجا كه سرور اين سيس . وبالگ رسيد63000 سال تعداد وبالگ هاي فعال آن به 2 عنوان وبالگ فعال كار خود را آغاز نمود و در طول 700با 

85F و مجبور به تغيير دامنهمورد حمله قرار گرفتسال گذشته 
86F خود از دات كام86

87F به دات آي آر87
 مانند بالگفا و ي خود در داخل كشور، رقبا ساير   از ،  شد88

 نويسي در ايران پيش قدم است كه در برگزاري جشنواره هاي برترين هاي وبالگرا دارعنوان اولين سرويس دهنده ، كماكان ، اما ميهن بالگ عقب افتاد 
  . است 

                                                 
86 . Domain  
87 .  .com 
88 .  .ir 



درجهت افزودن امكانات جديد به كاربران خود حركتهايي مانند امكان آن  مديران . دهد ه ميئارا پرشين بالگ  امكان هاي اوليه براي وبالگ نويسي را
ديريت وبالگ خدمات رايگان زير را به كاربران خود اين سيستم م.)1386نيكخواه، (اند ايجاد وبالگ گروهي وهمچنين قراردادن شمارنده كارآمد آغاز كرده

  :ميدهد
88Fبرچسبدسته بندي مطالب با استفاده از  -

89   
   و اليو رايتر2007ارسال مطلب از طريق برنامه ورد  -
   به هر يادداشت" ادامه مطلب"ذخيره پيش نويس مطالب و افزودن  -
  ارسال نظر بر روي يادداشت ها، بصورت خصوصي و عمومي -
  سفارشي كردن قالب بدون دستكاري در كد قالب -
  مديريت چندين وبالگ تحت يك نام كاربري واحد -
   ايجاد وبالگ گروهي با دسترسي هاي مديريتي مختلف -
   ايجاد صفحات جداگانه در كنار يادداشت هاي وبالگ -
  ديگرو چندين قابليت منحصر به فرد  -
  
  
 

  بالگفا   

  

 براي سومين سال متوالي به عنوان سايت برتر در بخش سرويس 1386 سال بالگفا در.  است ،بالگفا  رايگان وبالگ نويسيماتخديكي از ارايه دهندگان 

89F هفت سنگ يها و ابزارهاي انتشار محتوا توسط سايت رسانه هاي برتر سال و همچنين نشريه الكترونيك وبالگ
اين انتخاب بر اساس  .انتخاب شد 90

  )17/1/1387 نوشته شده در–اخبار بالگفا   (  .ت و كارشناسان حوزه فن آوري اطالعات صورت گرفنظرسنجي از فعاالن 
  .سايت بالگفا براي كاربران خود امكانات و شرايط زير را بصورت رايگان و در محيطي فارسي فراهم ميسازد

  ي  اختصاص يك آدرس اينترنت-
    ارسال و انتشار آسان مطالب در وبالگ-
  سان تصاوير، پيوندها و تغيير در رنگ يا اندازه نوشته ها  درج آ-
    معرفي سايتهاي مورد عالقه و مديريت آسان فهرست پيوندها-
    امكان انتخاب و استفاده از طرحها و قالبهاي متنوع براي وبالگ-
    امكان طراحي اختصاصي قالب و يا تغيير در قالب، رنگها و طرح وبالگ-
   وبالگنشانه نويسنده يا   امكان درج تصوير-
    امكان درج توضيحاتي درباره معرفي نويسنده و وبالگ-
  ) وبالگ گروهي(  امكان استفاده چندين نويسنده از يك وبالگ -
    امكان موضوع بندي مطالب بالگ و دسترسي به آرشيو موضوعي -

                                                 
89 . tag  
90 . www.7sang.com  



    امكان درج نامحدود پيوندهاي روزانه -
  ايش متن كامل پست در يك صفحه ديگر   امكان درج ادامه مطلب و نم-
     امكان تاييد نظرات خوانندگان جهت نمايش توسط نويسنده وبالگ-
  امكان مشاهده وبالگهاي دوستان براساس زمان بروز رساني  -
 

  بالگ اسكاي  

  
داراي فرازونشيب هاي ن گ نويسي رايگان به كاربرااين سيستم ارايه دهنده امكانات وبال. آغاز نموده است 1382بالگ اسكاي فعاليت خود را از فروردين 

  :از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد .فراوان بوده است و امكانات زيادي رابراي كاربران فراهم نموده است
    وبالگ گروهي -
    پيوند هاي روزانه -
    جعبه پيوند -
   درج مطلب در ادامه -
  ندكس شدن وبالگ هاي اين سرور در موتورهاي جستجوگر پيوند هاي استاتيك جهت بهتر اي-
    موضوع بندي يادداشت ها -
    امكان جستجو در وبالگ -
   انتقال فايل  امكان -
    نمايش تقويم در وبالگ -
    درج نظر بعد از تاييد -
  تبليغاتيبراي نظرات  ضد تبليغات   سيستم-
    فيلتر كردن نظرات -
    سيستم خبرنامه -
  ه قابل چاپ يادداشت ها   نسخ-
  نويس كردن يادداشت پيش   -
    نگهداري يادداشت هاي حذف شده -
    امكان برگرداندن يادداشت حذف شده -
    نمايش عناوين يادداشت هاي قديمي -
    شناسامه كاربري جهت معرفي كاربر -
    صندوق پستي براي هر كاربر -
    درج تصوير نويسنده در وبالگ -



  )1386نيكخواه ، (و توضيحاتي درباره وبالگ انه نش  درج -
 

  ميهن بالگ  

  
  :  دهد يگان در اختيار كاربران خود قرار مياربه صورت فعاليت ميكند ، امكانات زير را )  انگليسي-فارسي (زبانه2 كه به صورت سيستم ميهن بالگ

  )وهيوبالگ گر(امكان اضافه كردن نويسنده هاي وبالگ با شناسه هاي متفاوت  -
   امكان موضوع بندي كردن وبالگ -
  امكان ارسال به آينده و ارسال خالصه و ادامه مطلب - 
  سيستم قدرتمند جستجو گر - 
   امكان ارسال نظر خصوصي -
  سيستم صفحه بندي و آرشيو هوشمند - 
  ...نظر سنجي و ,سيستم هاي هوشمند خبرنامه  - 
   وبالگ امكان تغيير قالب نظر سنجي و قالب اصلي -
  سيستم آماري بسيار دقيق و حرفه اي  - 
  امكان استفاده از چندين آدرس پيش فرض براي وبالگ - 
  سيستم پيام كوتاه ياهو  - 
  امكان معرفي به دوستان ياهو  - 
  امكان ارسال مطلب به آينده  - 
  ) كاربران را مي توان مدير كل كرد(امكان چند مديره شدن وبالگ  - 
   مرتب سازي لينك مثلثي سيستم هاي - 
  امكان مشخص كردن تعداد ارسال هاي گذشته  - 
  )  پرشين بالگ- بالگ اسكاي -بالگفا (مترجم قالب خودكار و قدرتمند با ترجمه قالبهاي  - 
   سيستم چند كاربره پيغام رسان ياهو  -
  سيستم تعويض قالب در ساعاتي خاص در روز  - 
  ) صفحات اضافي(وبالگ امكان اضافه كردن صفحه به  - 
   به وبالگ دامنه امكان متصل كردن چندين  - 
  سيستم خودكار و قدرتمند بازسازي وبالگ  - 
  امكان پاك كردن اطالعات وبالگ - 
 حذف وبالگ - 

  

  پارسي بالگ 



  
 به شرح زير آن  امكانات  وكاربران دارداست كه سعي در ارتقا كيفيت  خدمات به  نويسي  وبالگخدمات رايگانپارسي بالگ يكي از سرويس دهندگان 

  :مي باشد
  مطالعه جديدترين يادداشتهاي دوستان و تغييرات وبالگهاي آنها از صفحه ي مديريت وبالگ -
  امكان مديريت يادداشتهاي آرشيو شده و پيامهاي آنها بدون نياز به تغيير در آرشيو وبالگ -
  وبالگش كل پيامهاي جديد همه ي يادداشتهاي  نماي-
  امكان ويرايش مشخصات ورود وبالگ گروهي براي مديران وبالگهاي گروهي -
   يادداشت در صفحات مختلف وبالگ20امكان نمايش  -
  نمايش ليست دوستان وبالگ در وبالگ بر اساس تاريخ به روز رساني آنها اعم از وبالگهاي پارسي بالگي و غير پارسي بالگي -
  دداشت دوستان وبالگ به همراه تاريخ جديدترين يادداشت آنها نمايش عنوان جديدترين يا -
   استفاده نويسندگان وبالگ گروهي از امضاء الكترونيك -
  )1386نيكخواه ،  (امكان عدم نمايش لينك در ليست دوستان وبالگ -

90F اس اسصفحه ي اتم وبالگها و تگ مربوط به آن نيز مانند صفحه ي آر (فعال شدن صفحه ي اتم وبالگها    -
 وبالگ به وبالگهـاي  91

 صفحه ي اتم وبالگهـا       آدرس  و >*ATOM*<وبالگ   تگ مربوط به اين صفحه براي نمايش در         . پارسي بالگ اضافه شد   

      )  است 249Haspx.Atom/com.ParsiBlog.Newsنيز به شكل 

  ته ها به صورت مجزا  موضوع بندي وبالگ و نوش-
   كيلو بايت فضا براي بارگذاري عكس و استفاده در وبالگ 512  اختصاص -
    برنامه ويرايش قالب هوشمند و امكان پيش نمايش قالب ويرايش شده -
    آرشيو نوشته هاي وبالگ-
    ايجاد وبالگ گروهي -
  ارروز شدن وبالگ به صورت خودكه   اشتراك در وبالگ و آگاهي از ب-
    ارائه آمارهاي مخصوص وبالگ براي مدير وبالگ-
   شخصي براي كاربر و امكان قراردادن تصوير در آن فايل اطالعات  ايجاد -
   مستقيم به متن مورد نظر وبالگپيوند  -
   وبالگ بدون نياز به دستكاري در قالبنشانه ي  قرار دادن -
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جود در وب  بر مي شمارند كه به كاربران اجازه مي دهد تا به طور خودكار تازه ترين اطالعات و اخبار مو2يكي از خدمات وب اس را.اس.آر
   .را دريافت نمايند

 
 



  ها   امكانات بخش نظرات وبالگ-  -
  ن بخش نظرات به صورت پيش فرض    خصوصي نمود-
    مشاهده تصوير شخص نظردهنده در قسمت پيام ها-
    امتياز دهي به متن وبالگ در صفحه پيامها-
  به گذارنده پيام براي مراجعه و مشاهده پاسخ پست الكترونيكي و ارسال خودكار) توسط مدير وبالگ( پاسخ سريع به پيام رسيده در ذيل همان پيام -
   مستقيم به پيام هاندپيو  -
    پست الكترونيكي   آگاهي سريع از دريافت نظر از طريق ارسال-

  

  

  

  

  

  

 

  بالگر  

  
 كه در صفحه اول وبگاه آن آمده است ، ايجاد روشي ساده براي اشتراك گذاشتن عقايد افراد با يكديگر چنانچههدف از طراحي اين سيستم وبالگ نويسي 

  :ارائه خدمات وبالگ نويسي به شرح زير مي باشد ر  ويژگي هاي اين سرو .است
   رابط با كاربرد ساده -
   وب سايت رايگان-
   شخصينشانه  تنظيم -
   افزودن عكس و فيلم به پست-
   امكان ارائه نظرات خوانندگان-
ست به وبالگ مورد نظرشان اضافه شد از        خوانندگان وبالگ ميتوانند اشتراك در منابع خبري را نتخاب نموه و سپس هر وقت يك پ               ( اعالم پست جديد     -

  )اين طريق در جريان پست جديد قرا رگيرند
  ) استفاده كرد و همچنين از طريق گوگل وارد وبالگ شدopen IDاز آدرس وبالگ ميتوان به عنوان ( يك شناسه ساده -
  ) زبان قابل دسترسي است41سيستم بالگر به ( زبان هاي متفاوت -
  )تلفن همراه   MMSوبالگ نويسي از طريق خدمات( حركت  ارسال پست در حال-
   ايجاد وبالگ گروهي-
 )ميتوانيد وبالگ  را توسعه داده و برنامه هاي شخصي ايجاد نماييد ( برنامه هاي شخص ثالث -



 

  ورد پرس 

  
  :سيتم مديريت وبالگ ورد پرس به كاربران خود امكانات زيررا رايگان ارائه ميدهد 

  بران جهانيربخش كمك ترجمه براي كا استفاده از -
   بهبود روزافزون امكانات براي كاربران-
    اداره و اجراي تاسيسات ورد پرس شخصي-
   امكان وبالگ نويسي توسط تلفن همراه -

   شفاف سازي آمار مشاهده وبالگ-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abstract  

      

       Aim of this applied research is to extract evaluation criteria of Iranian LIS 

(Library and Information Science) weblogs. Current research using analytical-survey 

method and in some stages Webometrics methods evaluated and ranked 107 sample 

weblogs. These weblogs were selected from 263 weblogs that had been submitted in 

directory of ILIS weblogs. This research made a checklist using literature review, 

expert's attitude and evaluation criteria of websites. This checklist was used for 

evaluation sample weblogs after standardizing. Finally a checklist was prepared that 



included 23 factors for evaluation and ranking of ILIS weblogs. Research findings 

indicated that group ILIS weblogs have better conditions than individual ones and 

generally, sample weblogs in often evaluation criteria have good conditions. Finally, 

current research has suggested that this checklist can be used for judgment in 

carnivals of chose top weblogs. Also this research has suggested that other research 

can compare co-links between Iranian library weblogs and foreign ones.  

 

Keywords: weblogs, evaluation-criteria, library and information science-Iran, 

webometrics   
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