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  چکیده

به کارگیري قابلیتهاي مختلف وب در نشر دانش و اطالعات، ضمن غلبه بر محـدودیتهاي زمـانی و مکـانی، حـق         
وبالگها به عنـوان یکـی از   . عامالت اطالعاتی فراهم نموده است    انتخاب مخاطب را ارج نهاده و بستري مناسب را براي ت          

 کتابداري ایران، نقش بسیار مهمی را در تحکیم تعامـل      عۀدر جامعه امروزي بویژه جام    » هاي اجتماعی   رسانه«محبوبترین  
فعالیتهاي یی و بررسی سنجی به شناسا هاي وب با استفاده از شیوهتحقیق حاضر،   . اند  ایجاد کرده   دو سویه کاربر و کتابخانه    

اواخـر   (2006این تحقیق با استفاده از موتـور کـاوش آلتاویـستا در مـاه آوریـل      . پردازد  می وبالگهاي کتابداري ایرانی  
 وبـالگ کتابـداري   46هاي تحقیق نشان داده از مجمـوع   یافته. صورت گرفته است) 1385ل اردیبهشت  یفروردین و اوا  

 2 وبالگ فارسی زبان، 25 وبالگ، 28از شمار این . شوند تند و به طور مستمر روزآمد می وبالگ فعال هس 28ایرانی، تنها   
انجمـن کتابـداران   «در این تحقیق مشخص شد تنها سـه وبـالگ   . وبالگ انگلیسی زبان و یک وبالگ هم دو زبانه است 

نویسان  اغلب وبالگ. شوند می به صورت گروهی اداره »نامه مدیریت دانش واژه« و »وبالگ گروهی کتابداران«، »فارس
کنند و تنها یک وبالگ است کـه از      به عنوان میزبان وبالگهاي خود استفاده می       »سایت بالگفا   وب«کتابداري ایرانی، از    

بنـدي وبالگهـاي کتابـداري     داد در رتبـه این تحقیق نشان .  به عنوان میزبان استفاده می کند      »بالگ اسکاي «سایت    وب
وبـالگ یادداشـتهاي یـک    « و »کتابدارانوبالگ گروهی «، »کتابداران فردا«ع پیوندها، وبالگهاي ایرانی از نظر مجمو 

 و »انجمـن کتابـداران خوزسـتان   «، »هاي کتابـداري  نظریه«و وبالگهاي بوده هاي اول تا سوم       رتبه حایز،  »رسان اطالع
بندي وبالگهاي کتابداري ایرانـی بـر اسـاس     بهرتدر  همچنین  . ها قرار دارند    ترین رتبه  ینی در پا  »انجمن کتابداران قم  «

 »وبالگ مدیریت دانش و کتابداري    « و   »وبالگ کتابداري «،  »کتابداران فردا «پیوندهاي درونی مشخص شد وبالگهاي      
گذار وب براي وبالگهاي کتابداري ایرانی مشخص  ز محاسبه ضریب تاثیرهمچنین، ا. هاي اول تا سوم قرار دارند در رتبه

. هاي اول تا سوم قرار دارند   در رتبه  »کتابدار پارسی « و   »مدیریت دانش و کتابداري   «،  »کتابداران فردا «هاي  شد وبالگ 
 نشان داده شد وبالگهاي مذکور اکثراً به زبان فارسی، محـدود بـه جامعـه              ،در بررسی زبانی وبالگهاي کتابداري ایرانی     

اند پیوندهاي   لذا نتوانسته؛پردازند رسانی می تر کتابداري و اطالع یکتابداران درون ایران، و عمدتاً بیشتر به مسائل عموم
  .  و تبادل پیوند آنها محدود به وبالگهاي کتابداري فارسی زبان داخل کشور استنماینداي را دریافت  بسیار گسترده

  .سنجی، وبالگهاي ایرانی رسانی، وب وبالگ، کتابداري و اطالع: ها کلیدواژه
  
  مقدمه

کـشاند امـا پیـدایش      وب  کاربران را به سوي اطالعـات مـی  ،21 و نیز اوایل قرن    1990 دوم دهه    در نیمه 
چنین توانایی منحصر بـه  . اطالعات به سوي کاربران شدانتقال  شده، باعث      با ساختار جدید و دگرگون     0/2وب  

البهـاي گونـاگونی   اصـل ایـن ترکیـب در ق   حبوده است که » فناوري«و » محتوا«فردي، حاصل ترکیب دو عنصر  
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هـاي   ، شـبکه »فلیکـر «افزارهـاي اشـتراك تـصویر مثـل      ، نـرم »پدیا  ویکی«المعارفهاي الکترونیکی نظیر      ةچون دایر 
   .به دنیا عرضه شد... وبالگها و  ،»اورکات«اجتماعی چون 

 توانند در انتـشار و اشـتراك اطالعـات و    ل نشده و همه میینسل جدید وب براي هیچ کاربري تبعیض قا      
رسانه « اینترنتی در قالب هاي جدید از ارتباط ی پارادایم ،طی چند سال گذشته   . دانش خود با دیگران سهیم باشند     

. ها و کاربران تسهیل نموده اسـت   پدید آمده که  تعامل و اشاعه اطالعات را بین کتابداران، کتابخانه             3»اجتماعی
ن کاربران در جهت تبادل و اشاعه اطالعات است که در کننده فناوریها و عملکردهاي آنالی رسانه اجتماعی بیان

، نـا  بـی (شود   مختلفی چون وبالگ و پادکست ارائه میتهايقالبهاي گوناگون متنی، صوتی، و تصویري به صور    
پـذیر   اشـاعه و دسـترس  «دار شناسایی منابع و ابزارهاي روزآمد جهت نیل بـه هـدف           کتابداران که طالیه  ). 2007

هـاي   ها هستند، قابلیتهاي بالقوه این ابزار را شناسایی و در حال بالفعل کردن جنبـه         در کتابخانه » ساختن اطالعات 
دانـش  بهنگام سـازي  آنها از وبالگ براي . رسانی هستند   ها و مراکز اطالع     اطالعاتی و ارتباطاتی آن در کتابخانه     

رسـانی   هـا در حـوزه کتابـداري و اطـالع     خود و آگاهی همکاران و کاربران درباره تازه ترین رویـدادها و یافتـه          
 و مطالب خواندنی از طریق وبالگهـا  ها هاستفاده کرده و ضمن مشارکت در طراحی صفحات وب، به انتشار مقال     

هـا از وظـایف کتابـداران اسـت یـا       نویسی در کتابخانـه  وبالگ«پرسند  میاي   هنوز عده  ، این با وجود . اند  پرداخته
ن و انویـسی را روشـی ارزشـمند بـراي ارتبـاط و تعامـل بهتـر بـا مراجعـ              ر وبـالگ  که گروه دیگ   در حالی » خیر؟

هـاي    کتابداري در زمینهتادانتوانند توسط کتابداران، دانشجویان و اس  وبالگها می . اي می دانند    کاربران کتابخانه 
 روزآمـد دسترسـی   تواند بـه اطالعـات   تر می از این طریق، جامعه کتابداري سریع   . مختلف کتابداري ایجاد شوند   

به عمـل  سابقه اي از این پدیده نوین   استقبالی بی، که وبالگ وارد عرصه کتابداري ایران شد       2002از سال   . یابد
 و دانـشجویان ایرانـی کتابـداري نهادینـه شـد و      تادانبتدریج استفاده از وبالگ بین کتابـداران، اسـ        آمده چنانکه   

   . به اوج خود رسید2006 و 2005ن در سالهاي ایجاد وبالگهاي گوناگون کتابداري در ایرا
 بـه عنـوان نـسل جدیـد وب در اختیـار کـاربران         2در حقیقت، وبالگ یکی از امکاناتی اسـت کـه وب            

 بـه مـدد   ،رفتنـد  کاربران بودند که به سـراغ اطالعـات مـی      4»فناوري گیرنده «، با وجود    1اگر در وب    . گذارد  می
هـا   کتابخانـه . گیـرد  مستقیم در اختیار کاربران قـرار مـی    به شکل   است که   ، اطالعات   2 در وب    5»دهندهفناوري  «

بردند و ویژگی منحصر بـه فـرد وبـالگ را بـه عنـوان        و تسهیالت موجود در آن پی      2خیلی زود به اهمیت وب      
از کاربردهـاي وبـالگ در   .  رسانی اطالعات شناسـایی نمودنـد    رسانه اجتماعی جهت تسهیل ارتباطات و به روز     

رسـانی دربـاره    اي، اطالع سایت کتابخانه، تبلیغ خدمات کتابخانه آمد نگاه داشتن وب     ها می توان به روز      ابخانهکت
اخبار روز، معرفی منابع جدید، افزایش همکاري و مشارکت بین کتابداران، کمک به خـدمات مرجـع مجـازي،     

 نظر جامعـه  يجویی در زمان و ارتقا هاي بحث، بیان موضوعات مورد عالقه توسط کاربران، صرفه      تشکیل گروه 
نقـل از صـابري و شـجاعی    (  )Adelaide 2003(اطالعاتی و کاربران نسبت به کتابدار و کتابخانه اشـاره کـرد   

هاي بدون مرز را ایجاد کنند و مجراهـاي دسترسـی بـه اطالعـات را         اي ازکتابخانه  توانند شبکه  وبالگها می  .)مهر
یري تـأث طور که در کاربرد وبالگ در کتابخانه یاد شد، استفاده از وبـالگ             همان). 1384اصنافی   (افزایش دهند 

                                                        
1. Social Media. 
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له داللـت دارد کـه   ئاستفاده از وبـالگ بـر ایـن مـس    زیرا گذارد،  ها می غیرمستقیم بر تصویر کتابداران و کتابخانه     
، تجربیات شخصی خود تعدادي از کتابداران. روند ها و کتابداران همگام با پیشرفتهاي فناوري پیش می        کتابخانه

کتابـداران از  . کننـد  نویسند و دیگـران را در ایـن اطالعـات، سـهیم مـی           رسانی می   را در زمینه کتابداري و اطالع     
توانند سایتهاي گمنام اما جالب و مفید را که بعید است کاربران از آنها آگاهی داشته باشند و            طریق وبالگها می  

بهتـرین وبالگهـا آنهـایی هـستند کـه اطالعـات معتبـر جدیـد را در حـوزه          . کننـد، معرفـی نماینـد     به آنها مراجعه  
وبالگهـایی کـه توسـط کتابـداران بخـش      . دهنـد  موضوعی از قبل تعیین شده و در چارچوب مشخص ارائـه مـی     

 امـروزه بـه صـفحاتی مملـو از نتـایج جـستجو توسـط موتورهـاي جـستجوي عمـومی بـدل              ،اند  مرجع متولد شده  
 یـاد  ها و تفـسیر هـا یگاه مرجع از آنها به عنوان منابع جدیـد اطالعـاتی و گـاهی مجموعـه نظر         اند که در جا     گشته
 برده انـد و از آن در جهـت بـه روزسـازي      کتابداران ایرانی نیز در سالهاي اخیر به قابلیتهاي وبالگ پی        . شود  می

اسـتفاده از وبـالگ بـین    .نـد کن  اسـتفاده مـی  ،دانش جامعه کتابداري ایران و ارائه خدمت به جامعه کاربري خـود  
 از ایـن رسـانه   ،رسـان بـه جامعـه    کاربران ایرانی نهادینه شده و کتابداران نیـز بـه عنـوان قـشري از افـراد خـدمت                

  . کنند  هبود عرضه خدمات استفاده میبه منظور باجتماعی 
  
   پژوهشهايهدف

ساس پیوندهایی است کـه بـا   بندي آنها برا    هدف این پژوهش، بررسی وبالگهاي کتابداري ایرانی و رتبه        
ترین وبالگهاي کتابداري ایرانـی، محاسـبه ضـریب تأثیرگـذار وب بـراي ایـن           تعیین فعال . آنها برقرار شده است   

  . است دیگر این پژوهش هاي از هدف،دهنده وبالگ وبالگها و تعیین پرکاربردترین سرویس
   پژوهشهايالؤس

  :یر پاسخ دهداساسی زسؤالهاي پژوهش حاضر درصدد است تا به 
هـا   بندي وبالگهاي کتابداري ایرانی، از لحاظ تعداد کل پیوندها، پیوندهاي درونی، خودپیونـدي   رتبه . 1

  چگونه است؟،و ضریب تأثیرگذاري وب

 چه تعداد وبالگ ایرانی در زمینه کتابـداري وجـود دارد و چـه میـزان از ایـن وبالگهـا       ،به طور کلی   . 2
 فعال هستند؟

 کتابداري ایرانی داراي بیشترین پیوند و کدام یک داراي کمتـرین پیونـد در      کدام یک از وبالگهاي    . 3
 محیط وب هستند؟

 چه تعداد از وبالگهاي کتابداري ایرانی، انگلیسی زبان و چه تعداد فارسی زبان است؟ . 4

 اند؟ دهنده وبالگ استفاده کرده وبالگهاي کتابداري ایرانی بیشتر از کدام سرویس . 5

ي کتابداري ایرانی، تک نویسنده هستند و چه تعداد به صورت گروهی فعالیـت  چه تعداد از وبالگها  . 6
  کنند؟ می

 
  



  تعاریف عملیاتی
سـایت، عبـارت اسـت از نـسبت بـین تعـداد               گـذاري یـک وب      ثیرأ ضـریب تـ    :6گذاري وب   ثیرأضریب ت 

شر شـده در آن  هـا و مـدارك منتـ     یعنـی تمـام صـفحه    ـ کننده پیونـد  پیوندهاي درونی به تعداد کل منابع دریافت
ثیر بیـشتر آن  أدهنـده تـ   ثیر، نـشان أتـ   باال بودن میزان ضـریب . شده در موتور کاوش سازي و بازیابی  نمایه ـ  سایت

این ضریب، ابزار مناسبی براي محاسبه و مقایـسه میـزان جـذابیت، کـارآیی و تعیـین      . سایت در محیط وب است 
  ).Noruzi, 2005(شاخص عملکرد موتورهاي کاوش است

هاي وبی دریافـت   شود که یک صفحه وب از سایر صفحه  به کلیه پیوندهایی گفته می   :7موع پیوندها مج
  .  است نموده

شود که یک صفحه وب موجود در یک سایت، بـه همـان صـفحه یـا        به پیوندي گفته می    :8خودپیوندي
سـت کـه   این معندت بـ باالبودن تعداد خودپیوندیهاي یـک سـای     . کند هاي دیگر درهمان سایت برقرار می       صفحه

منابع مرتبط موجود در آن سایت بهتر به همدیگر پیوند داده شده و کاربران به درستی به منابع اطالعاتی دلخواه          
  )همان.(اند هدایت شده

شود که یک صـفحه وب بـدون احتـساب صـفحات موجـود در              به پیوندي گفته می    :9پیوندهاي درونی 
این مفهوم معـادلی بـراي   . دارد موجود در محیط اینترنت، دریافت میهاي وبی     همان وب سایت، از سایر صفحه     
رسـد    بـه نظـر مـی   ،هر چه سایت داراي پیوندهاي بیشتري از این دسـت باشـد         . واژه استناد در محیط چاپی است     

  ). همان(داراي محتواي اطالعاتی مناسب و ارزشمندي براي جذب و نشانه اعتبار سایت است 
هاي کمی ساختمان و کاربرد منابع اطالعاتی، سـاختارها و فناوریهـا در       العه جنبه  به معناي مط   :سنجی  وب

سـنجی،   هـاي کتـاب   سایتها با استفاده از شـیوه  روي وببه طور کلی، مطالعه . محیط وب و بررسی استفاده از وب است       
  .   )Almind, 1997(شود سنجی نامیده می وب

  
  روش پژوهش

ـ   آن از روش وبپژوهش حاضر پیمایشی است و در      اسـتفاده  ،ی اسـت سنجی که یکـی از روشـهاي کم 
دهنــدگان وبــالگ از جملــه   وبــالگ کتابــداري ایرانــی بــا جــستجو در محــیط وب و ســرویس46. شــده اســت

بـراي  .  به عنوان جامعه پژوهش، انتخاب و مـورد بررسـی قـرار گرفـت     »بالگفا«، و   »بالگ  پرشین«،  »بالگ  میهن«
 از ،ونی، مجموع پیوندها، خودپیوندي ها، و نیز تعیین حجم وبالگهاي کتابداري ایرانیتعیین میزان پیوندهاي در   

 آغـاز  1385استخراج هر یک از پیوندهاي یاد شده از اواخـر فـروردین مـاه    . موتور کاوش آلتاویستا استفاده شد  
 از ،سـایتها  ن وبآوردن مجمـوع پیونـدهاي ایـ    بـه دسـت   بـراي   .  به پایان رسـید    1385شد و اوایل اردیبهشت ماه      

  :فرمول زیر استفاده شد
Link: www.ilisa.ir OR Link: ilisa.ir 

  : فرمول زیر مورد استفاده قرار گرفت،سایتها به منظور استخراج خودپیوندیهاي این وب
                                                        

1. Web Impact Factors (WIF). 
1. Total links. 
2. Self  links. 
3 In-Links. 

http://www.ilisa.ir


(link: www. ilisa.ir OR link:ilisa.ir) AND  (host: www.ilisa.ir OR host:ilisa.ir) 
 از فرمول زیر در موتورکـاوش  ،وندهاي خالص که همان پیوندهاي درونی هستندآوردن پی براي به دست  

  :شد  آلتاویستا استفاده
(link: www.ilisa.ir OR link:ilisa.ir) NOT (host: www.ilisa.ir OR host:ilisa.ir) 

 

ل و ارقام به دست آمده در مورد هر یک از پیوندهاي یادشده براي وبالگهاي کتابداري، در یـک جـدو       
براي تعیین حجـم وبالگهـا بـه منظـور محاسـبه ضـریب       . بندي و تنظیم گردید بر اساس بیشترین میزان پیوند، رتبه 

  :شد از فرمول زیر در موتور کاوش آلتاویستا استفاده ،گذار وب ثیرأت
domain:ilisa.ir OR domain:www.ilisa.ir 

 بـه  10عـددي کـه از فرمـول حـوزه     ا بـر ثیرگـذاري وب بایـد مجمـوع پیونـدها ر    أبراي محاسبه ضـریب ت 
 بایـد پیونـدهاي درونـی را بـر     11گذاري تجدید نظر شده وب     ثیرأبراي محاسبه ضریب ت   .  تقسیم کرد   ،آمده  دست

گـذاري وب بـه دسـت     ثیرأ ضریب ت،ن ترتیبدیب.  تقسیم کرد،عددي که از فرمول حوزه یا دامنه به دست آمده 
  .آید می

  
  پیشینه پژوهش

سنجی در تحلیل وب سـایتها و  هاي وب ها حکایت  از افزایش استفاده از شیوه       ور پیشینه به طور کلی، مر   
سـنجی و نیـز   هاي وببرخی از تحقیقات انجام شده با استفاده از شیوه.  نیز توجه علمی و جدي به وبالگها دارد      

  :مطالعات صورت گرفته روي وبالگها عبارتنداز
سـایتها و پیونـدهاي بیرونـی را     هاي درونی، الگوهـاي توزیـع وب     در مقاله خود، پیوند   ) 1997( 12»روسو«

 343اش را بـا   وي که از نسخه قدیمی موتورکاوش آلتاویستا استفاده کرده اسـت، مطالعـه         . مورد تحلیل قرار داد   
سـنجی بازیـابی شـده     سنجی یـا کتابـسنجی یـا علـم     گذاري شده که از طریق یک کاوش درباره اطالع          سایت بار 
 وب سایت مورد نظر، ازتوزیع لوتکا پیروي می 343دهد توزیع استنادي  مطالعه روسو نشان می. جام دادبودند، ان
  .  برآورد کرده است%30پیوندها را  وي نسبت خود. کند

رسـانی بریتانیـا را مـورد     هـاي علـوم کتابـداري و اطـالع     سایت دانـشکده  وب) 2000( 13»توماس و ویلت «
  .د که بین تعداد پیوندهاي درونی و شرح تحقیقات، همبستگی مهمی وجود نداردبررسی قرار دادند و دریافتن

سایت دانشکده کتابداري انجمن کتابداران آمریکـا را مـورد بررسـی          وب 12که ساختار پیوندي     14»چو«
کنـد کـه در کتابـسنجی وجـود      سنجی، شیوه اي را براي ارزیابی و سنجش ارائه مـی  قرار داد بیان داشت که وب  

هاي مبتنی بر  داده(سنجی باید با دقت صورت گیرد؛ زیرا هم منبع داده ها    وي عقیده دارد پژوهشهاي وب    . ردندا
  ). Chu 2003(داراي نواقص آشکار است ) موتورهاي کاوش وبی(و هم ابزار گردآوري داده ها ) وب

اي علوم کتابداري و  هسایتهاي دانشکد نقشه نمایی ساختار وب «اي تحت عنوان      درمقاله) 2003 (»عصاره«
سـایتهاي   سـنجی، وب  هـاي وب   بـا اسـتفاده از شـیوه   » اي و چنـد بعـدي       اسـتفاده از مقیـاس خوشـه      : رسـانی   اطالع

                                                        
1. Domain. 
2. Revised Web Impact Factors. 
1. Rousseau. 
2. Thomas & Willet. 
3. Chu. 

http://www.ilisa.ir
http://www.ilisa.ir
http://www.ilisa.ir
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در ایـن  . مـورد بررسـی قـرار داد    15» وبآل دِ «رسانی را به وسیله موتور کاوش         هاي کتابداري و اطالع     دانشکده
سـایتهاي   بررسـی وي نـشان داد در وب  . سـایتها تحلیـل شـدند    ها بـه وب  پیوندي پژوهش، پیوندهاي درونی و هم    

از سـوي دیگـر، نقـشه    . وجود دارد) المللی بینخوشه ملی و پنج    خوشه   دو( خوشه 7هاي بررسی شده،     دانشکده
یکی از ایاالت متحده و (از این پنج خوشه، دو خوشه ملی. نماي چندبعدي، پنج خوشه مرتبط را نشان داد  مقیاس

بین کشورهاي بریتانیا و ایاالت متحده، ایسلند و استرالیا و آلمان بـا دو         ( المللی  و سه خوشه بین   ) ادادیگري ازکان 
  .بودند) اي، ایتالیا، فنالند و اسپانیا سایت دانشکده وب

آنهـا معتقـد بودنـد     . اي انجـام دادنـد    پژوهشی را در مورد وبالگهاي کتابخانـه      ) 2006 (»کرمی و علومی  «
رسـانی  توان به عنوان وسیله ارتباطی با کاربران کتابخانه درجهـت خـدمات آگـاهی   اي را می نهوبالگهاي کتابخا 

تواننـد اطالعـات مـورد نظـر     اي، مـی هـا ازطریـق وبالگهـاي کتابخانـه     کتابداران کتابخانـه  . جاري در نظر گرفت   
اي ی وبالگهـاي کتابخانـه   به شناسـای 2005آنها طی سال . پذیر سازندکاربران را شناسایی، سازماندهی و دسترس   

اي را در سراسر جهـان شناسـایی کننـد کـه بیـشترین سـهم         وبالگ کتابخانه398محققان موفق شدند    . پرداختند
هـاي ملـی،   کمترین میـزان وبالگهـا توسـط کتابخانـه    .  وبالگ بود  138هاي عمومی با    وبالگها متعلق به کتابخانه   

ثر براي ؤاي سودمند و ممحققان بیان داشتند وبالگ نویسی، شیوه  . گرفت    وبالگ، مورد استفاده قرار می     4یعنی  
  . ها و کتابداران استانتقال اطالعات و دانش توسط کتابخانه

سـایتهاي   در پژوهـشی بـه تحلیـل پیونـدهاي وب    ) 2006 (»العابـدینی، مکتبـی فـرد و عـصاره     حاجی زین «
سـایت کتابخانـه کنگـره      ایـن پـژوهش نـشان داد وب     نتایج به دست آمـده از     . هاي ملی جهان پرداختند     کتابخانه

ایـن  . هاي ملی سراسـر جهـان اسـت    سایت در بین کتابخانه ترین وب  آمریکا، از نظر معیارهاي این پژوهش، قوي      
، بـاالترین  249000، باالترین میزان پیونـد دریـافتی خـارجی       596000سایت داراي باالترین میزان پیوند کل         وب

 452000سـازي شـده در موتورکـاوش آلتاویـستا       هـاي نمایـه      و باالترین میزان صـفحه     89600میزان خودپیوندي   
هـاي ملـی جهـان نیـز در یکـی از کـانونی تـرین نقـاط           کتابخانـه رسـایتهاي سـای   پیونـدي بـا وب      از نظر هم  . است
دیدنظر شـده  گذاري تج همچنین در این پژوهش محققان با استفاده از محاسبه ضریب تأثیر. پیوندي قرار دارد  هم

سایت کتابخانه ملی کانادا بـا    و وب 48/335سایت کتابخانه ملی لهستان با        وبنشان دادند که برتري با      ) خالص(
 دسـته  5سـایتهاي مـورد مطالعـه بـه طـور کلـی          همچنین نشان داد که بین وب      هاي این پژوهش    یافته.  است 07/0

سـایتهاي   سـایت مـستقل وجـود دارد کـه وب      و چهـار وب )اروپـایی (اي   دسته قاره  2المللی ،     دسته بین  3اصلی،  
  .پیوندي آنها با یکدیگر است  نشانگر میزان هم،موجود در هر دسته

. مورد بررسی قرار دادنـد را سایت خبرگزاریهاي ایرانی   وب21در پژوهشی، ) 2006 (»اصنافی و عصاره  «
 از موتور کاوش یاهو استفاده کردنـد و  بـا   ،تهاسای پیوندیهاي این وب    آنها براي استخراج پیوندهاي درونی و هم      

سـایت     وب17 بـه  21سـایتها از    تعـداد وب ،به کارگیري روشهاي دسته بندي خوشـه اي و تحلیـل چنـد متغیـره       
سایتهاي خود در پـنج خوشـه بـا      خبرگزاري ایرانی از طریق وب17هاي پژوهش نشان داد هر      یافته. کاهش یافت 

 موضـوعی آنهـا بـه    ۀخبرگزاریهـایی کـه حیطـ     . پردازنـد    تبادل اطالعات و اخبـار مـی        و به  دارندیکدیگر ارتباط   
سـایتهاي خبرگـزاري ایرانـی     در ایـن بررسـی، وب  . انـد   ارتباط بیشتري نیز با هم داشـته    ،تر است   یکدیگر نزدیک 

                                                        
4. All the Web. 



بـه ترتیـب    »ناایر«  و »میراث فرهنگی«، »کار«بندي شدند و سه خبرگزاري  براساس تعداد پیوندهاي دریافتی رتبه
گـزاري دانـشگاه آزاد بـا هـیچ یـک از       در ایـن میـان تنهـا خبـر       . هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند          رتبه
توانـد بـه ایـن دلیـل باشـد کـه خبرگـزاري         این امر مـی . و دسته نشده بود سایتهاي خبرگزاري ایرانی، خوشه       وب

سـایتهاي   پـردازد و بـا سـایر وب    تبط بـا دانـشگاه آزاد مـی    دانشگاه آزاد منحصراً به انعکاس رویدادها و اخبار مر        
  . خبرگزاري داخلی ارتباطی ندارد

 با استفاده از موتورهاي کـاوش و  »هاوبالگهاي کتابخانه «در تحقیق خود تحت عنوان  ) 2004 (16»کالید«
نـادا شناسـایی نمـود و    اي را در سه کشور آمریکا، انگلـستان و کا  وبالگ کتابخانه55راهنماهاي اینترنتی، تعداد   

وبالگهـاي  «بیـشترین تعـداد   هـاي وي نـشان داد   یافتـه .  آنهـا پرداخـت  ۀ به مطالعـ ،با استفاده از فنون تحلیل محتوا  
هـا  هاي عمومی و دانشگاهی نسبت به سایر کتابخانـه کتابخانه.اند  در این مطالعه در آمریکا وجود داشته     »کتابخانه

 از ایجـاد   هـدف تـرین  متعـارف . دهنـد کتابخانـه و اسـتفاده از آن نـشان مـی    عالقه بیشتري به داشـتن وبـالگ در       
  ). Clyde 2004( پیوندهایی به منابع اینترنتی براي استفاده کاربران آنهاست  تهیه اخبار، اطالعات و،وبالگ
سـته  استنادها و پیوندها به عنوان معیار سودمندي مجالت پیو«اي تحت عنوان    درمقاله) 2004( 17»اسمیت«

رسـانی را اسـتخراج و بـا     ده مجله الکترونیکی رایگـان مربـوط بـه کتابـداري و اطـالع     » رسانی کتابداري و اطالع  
  .اقدام به یافتن پرپیوندترین این مجالت نموده است 18»آلتاویستا«موتورکاوش استفاده از 
سـایتهاي   یوندها بـه وب  میزان پ، با استفاده از موتورکاوش آلتاویستا    ،در پژوهش خود  ) 2005 (»نوروزي«
هـاي ایـران پیونـدهاي     سایتهاي دانشگاه پژوهش وي نشان داد به وب. هاي ایران را مورد بررسی قرار داد  دانشگاه

سایتهاي دانشگاهی باید مسائلی همچون زیبـایی شـناختی،    وي معتقد است در طراحی وب . اندکی داده شده بود   
لیسی در نظر گرفته شود تا میزان پیوند به آنهـا در سـطح بـاالیی       وجود اطالعات مناسب و وجود نسخه زبان انگ       

  .قرار گیرد
  
  هاي پژوهش یافته

 تعـداد وبالگهـاي کتابـداري ایرانـی کـه در ایـن       ،شود مشاهده میپیوست  1در جدول شماره  همچنانکه  
ی بـه حیطـه   از این تعداد، وبالگ دو دانـشجوي کتابـداري هـیچ ارتبـاط     .  وبالگ است  46تحقیق به دست آمد،     

 ایـن دو وبـالگ از   ،ین ترتیـب دب. رسانی نداشتند و وبالگ کتابداران شهر هیچ پستی نداشت    کتابداري و اطالع  
 3بالگ،    وبالگ در پرشین8 وبالگ در محیط بالگفا، 29، 1طبق جدول شماره  . ها کنار گذاشته شدند     بررسی

کنند و   و فعالیت می  بالگ اسکاي ایجاد شده وبالگ در1بالگ،   وبالگ در میهن   2وبالگ در بالگ اسپات،     
روز رسـانی   ایجاد شده و در حال بـه  19«سمانهو«سایت تحت عنوان  تنها یک وبالگ است که از طریق یک وب   

سایت بالگفا براي ایجاد وبالگهاي خود استفاده  شود که کتابداران ایرانی از وب  مشاهده می،ین ترتیبدب. است
 وبـالگ  44آیـد از تعـداد    می  که در انتهاي مقاله آمده است، بر 1 از ارقام جدول شماره گونه که همان. کنند  می

                                                        
1. Clyde. 
1. Smith. 
2. Altavista. 
3. Semanho. 



 وبـالگ بـه هـردو زبـان فارسـی و      2 وبالگ به زبان انگلیسی، و 3 وبالگ به زبان فارسی،      39 ،کتابداري ایرانی 
تنهـا سـه وبـالگ     وبالگ بررسی شـده،  44دهد از مجموع   این جدول نشان می  ،همچنین. انگلیسی مطلب دارند  

 بـه صـورت گروهـی اداره    »انجمـن کتابـداران شـاخه فـارس    «، و  »نامه مـدیریت دانـش      واژه«،  »کتابداران ایرانی «
   . شوند می

ترین وبالگها با بررسی یادداشتهاي پست شده آنها، مقـرر شـد وبالگهـایی کـه از آغـاز          براي تعیین فعال  
ترین وبالگها برگزیده   به عنوان فعال،اند ادامه دادهیش  لیت خو به فعا  همچنان   1385فعالیت خود تا فروردین ماه      

  .ترین وبالگهاي کتابداري را نشان داده است  فعال،2جدول . شوند
از .  وبالگ فعال کتابداري ایرانی وجـود دارد 28، در مجموع  پیوست2هاي جدول شماره  بر اساس یافته 

 2بـالگ،    وبالگ در محـیط مـیهن  2بالگ،  ر محیط پرشین وبالگ د3 وبالگ  در محیط بالگفا،   20این تعداد   
 28از مجموع . کنند اند و فعالیت می اسکاي ایجاد شده وبالگ در بالگ اسپات، و یک وبالگ در محیط بالگ

یعنـی وبـالگ   ( وبالگ انگلیسی زبان و یک وبـالگ  2 وبالگ فارسی زبان، 25وبالگ فعال کتابداري ایرانی،   
 وبـالگ  28از مجمـوع  . پردازنـد  به هر دو زبان فارسی انگلیسی به ارسـال مطلـب مـی       ) نیگروهی کتابداران ایرا  

نامه مدیریت دانش، وبالگ گروهی کتابداران ایرانی و انجمن کتابداران شاخه     فعال کتابداري، سه وبالگ واژه    
  .شوند  به صورت گروهی اداره می،فارس

ایرانـی را بـر اسـاس مجمـوع پیونـدها، پیونـدهاي       بندي وبالگهاي فعال کتابـداري      ، رتبه  پیوست 3جدول
 گویاي ایـن اسـت کـه وبالگهـاي کتابـداران فـردا بـا        3ارقام جدول   . دهد  پیوندهاي آنها نشان می     درونی و خود  

 ، پیونـد کلـی  4670، و وبالگ یادداشتهاي یک اطالع رسان با 5090، وبالگ گروهی کتابداران ایرانی با      5400
، انجمـن  335رسانی بـا   هاي کتابداري و اطالع  در این میان، وبالگهاي نظریه    .  قرار دارند   اول تا سوم   هاي  در رتبه 

از سـوي دیگـر   . هاي آخر قـرار دارنـد    پیوند کلی در رتبه68 و انجمن کتابداران قم با       75کتابداران خوزستان با    
 پیونـد  3390 بـا  »تابـداري ک« پیونـد درونـی، وبـالگ    4740 بـا    »کتابداران فردا «دهد وبالگ     این جدول نشان می   

 4جـدول شـماره    .هاي اول تا سـوم قـرار دارنـد     پیوند درونی در رتبه   3380 با   »وبالگ مدیریت دانش  «درونی و   
طبـق  . دهد گذاري وب آنها نشان می ثیرأبندي وبالگهاي فعال کتابداري ایرانی را بر اساس ضریب ت         رتبهپیوست  

گـذار وب در   از این زاویه و کتابداران فردا، از لحـاظ ضـریب تـاثیر     این جدول، وبالگهاي کتابداران جوان قم،       
دهد وبالگهاي کتابداران فردا،  گذار تجدید نظر شده نشان می ثیرأ اما دقت در ضریب ت،هاي برتر قرار دارند    رتبه

  . اند هاي اول تا سوم جاي گرفته  در رتبه،مدیریت دانش و کتابداري، و وبالگ کتابدار پارسی
  

  ج پژوهشنتای
 به معنـاي  ،هاي بیشتر دریافت پیوند. موفقیت وبالگها در محیط وب، منوط به تبادل پیوندهاي بیشتر است  

 وبـالگ کتابـدار ایرانـی    44هاي این پژوهش، به طور کلی  بر اساس یافته . باال بودن رتبه و موفقیت وبالگهاست     
 از .انی براي جامعه کتابداران ایرانـی مـی پردازنـد   رس رسانی در حیطه کتابداري و اطالع    وجود دارد که به اطالع    

 بـه طـور   ،رسـانی   وبالگ کتابدار ایرانی هستند که با ارسال مطلـب در حـوزه کتابـداري و اطـالع         28این تعداد،   
 25 وبـالگ مـذکور،   28دهد از مجموع  هاي زبانی وبالگها نشان می بررسی. اند مستمر به فعالیت خود ادامه داده    



وبالگهـاي  . سـت ا فارسـی   ـ  وبالگ انگلیسی زبان و یک وبـالگ بـه دو زبـان انگلیـسی    2زبان، وبالگ فارسی 
Virtualib و »احسان محمدي« از Invisible web زبـان در حیطـه    ، دو وبـالگ انگلیـسی  »یزدان منصوریان« از

 نیــز »نــیکتابــداران ایرا«، و وبــالگ گروهــی »مــدیریت دانــش«، »کتابــدار پارســی«وبــالگ . کتابــداري هــستند
  . دارندیادداشتهایی به زبان انگلیسی 

دهنـده   همچنین در این پژوهش مشخص شد کتابداران ایرانی بیشتر از سایت بالگفـا بـه عنـوان سـرویس          
گـذاري آن   دهنده نسبت به سایرین بیـشتر و بـار    زیرا امکانات این سرویس ،کنند  فارسی زبان وبالگ استفاده می    

 5هـاي تحقیـق نـشان داد تنهـا سـه وبـالگ انجمـن کتابـداران فـارس بـا            یافته.  استتر  روي رایانه کاربران سریع   
 بـه  ، نویـسنده 10نامه مدیریت دانش بـا    نویسنده، و وبالگ واژه 10نویسنده، وبالگ گروهی کتابداران ایرانی با       

 نسبت بـه  شوند، درصد بقاي بیشتري وبالگهایی که به صورت گروهی اداره می  . شوند  صورت گروهی اداره می   
پردازنـد و نقـش    هـاي گونـاگون بـه ارسـال مطلـب مـی           زیرا نویسندگان مختلف با دیـدگاه      ،سایر وبالگها دارند  

بنـدي وبالگهـاي    در این تحقیق مشخص شـد در رتبـه  همچنین . کنند  چشمگیري در فعال نگاه داشتن آن ایفا می       
، و » ایرانـی وبـالگ گروهـی کتابـداران   « ،  »فرداکتابداران  « وبالگهاي   ، از نظر مجموع پیوندها    ،کتابداري ایرانی 

، »هـاي کتابـداري   نظریـه «و وبالگهـاي  بـوده  هاي اول تا سـوم       رتبهحائز  ،  »رسان وبالگ یادداشتهاي یک اطالع   «
  . ها قرار دارند ترین رتبه ینی در پا»انجمن کتابداران قم«، و »انجمن کتابداران خوزستان«

ابداري ایرانی بر اساس پیوندهاي درونی مشخص شد که بـه ترتیـب   بندي وبالگهاي کت    رتبهدر   ،همچنین
هـاي اول تـا     در رتبـه  »وبالگ مدیریت دانـش و کتابـداري      «، و   »وبالگ کتابداري «،  »کتابداران فردا «وبالگهاي  

 مـشخص شـد وبالگهـاي    ،گذار وب براي وبالگهـاي کتابـداري ایرانـی    ثیرأاز محاسبه ضریب ت   . سوم قرار دارند  
نتایج این . هاي اول تا سوم قرار دارند  در رتبه»کتابدار پارسی«، و »مدیریت دانش و کتابداري   «،  »ن فردا کتابدارا«

ین یپژوهش حاکی از این است که به طور کلی  حجم وبالگهاي کتابداري و میزان برقـراري پیونـد بـه آنهـا پـا                  
ابداري ایران محدود شده یا ارائه مطالب بـه  شاید فعالیت اکثر این وبالگها به داخل ایران و جامعه کت    زیرا   ،است

زبـان جهـان را از اسـتفاده از مطالـب فارسـی و پیونـد بـه آنهـا محـروم                    سایر کاربران غیـر فارسـی      ،زبان فارسی 
تـر کتابـداري و    هـاي تخصـصی    ایرانـی بـه جنبـه   انعالیت وبالگهـاي کتابـدار   نبودن ف   محدود ،همچنین. نماید  می

بـا ایـن   .  از دالیل عدم برقـراري پیونـد بـین وبالگهاسـت    ،تر این رشته      ه حیطه هاي عام   رسانی و پرداختن ب     اطالع
 گویـاي ایـن   ،رسـانی  شدن و رشد روز افزون وبالگها بـویژه در رشـته پویـاي کتابـداري و اطـالع               گیر     همه ،حال

نقـش ارزنـده اي   اي،  حقیقت است که وبالگ به عنوان یک رسانه اجتماعی و ابزار بازاریابی خدمات کتابخانـه      
ها و خـدمات گـسترده آنهـا بـه جامعـه       دارد و راه آسانی براي شناسانده شدن کتابخانه   در تولید اطالعات علمی     
سازي اطالعات خـود و     عالوه بر به روز ،کتابداران ایرانی با استفاده از رسانه وبالگ      . اطالعاتی و کاربري است   

بـه   آمـار رو . رسـانی هـستند   در جامعه جهانی کتابداري و اطـالع رسانی به کاربران، در حال مطرح شدن         خدمات
اي بـر روي   شـود تحقیـق تـازه    لـذا پیـشنهاد مـی   .  گواه خوبی بـر ایـن ادعاسـت   ،رشد وبالگهاي کتابداري ایرانی   

اسـت،   گرفت افـزایش یافتـه   وبالگهاي کتابداري ایرانی که تعدادشان نسبت به زمانی که این تحقیق صورت می  
شـود بـا اسـتفاده      پیشنهاد می همچنین،.دست آمده این تحقیقات با یکدیگر مقایسه شوده و نتایج بصورت گیرد  

از شیوه تحلیل محتوا، وبالگهاي کتابداري فارسی زبان از نظر محتوایی و موضوعی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      



ایران بیشتر مورد توجه بوده هاي زمانی خاص، چه موضوعاتی در جامعه کتابداري گیرد تا مشخص شود در بازه    
و چــه بــازخوردي از ارســال یادداشــتهاي مختلــف در وبالگهــاي کتابــداري فارســی زبــان از ســوي کــاربران و  

 . خوانندگان به دست آمده است
 

  منابع
  
 1)61( شـماره  فصلنامه کتـاب  . ها  وبالگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه     . )1384 (اصنافی، امیر رضا  ـ  

:167- 173.  
. شبکه فناوري ارتباطـات ایـران  .  ایران نهمین کشور برتر دارنده وبالگ در دنیا       .)1384 (شرفی، حسین ـ  

  . 1384 آبان 16
 -9781=id&news=type&show=action?/com.iritn.www://http ) ه  تیرمـا 14آخرین بازدید

1385( 

.  شـجاعی مهـر  گسترجمه محمـد کـریم صـابري و نـر     .ها  وبالگها و کتابخانه   .)2003(جویس  .آدالیتـ  
  ).6 (3 نما .1385

 -htm.shojaeimehr_saberi/6vol/j_e/data/ir.ac.irandoc.www://http )    14آخـرین بازدیـد 
 )1386تیرماه 

  ). 4 (3. نما. 1384. ترحمه طاهره کرمی. هاوبالگهاي کتابخانه. )2004 (کالید، اي، الرولـ 
- Almind, Tomas C. & Peter Ingwersen (1997). Informetric analysis on the 

World Wide Web: A methodological approach to webometrics. In: Journal of 
Documentation 53(4): 404 – 426. 
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/EUM0000000007205 (Last isit July 9,2005) 

 
- Asnafi, A. R. : Osareh, F (2006). A study of collaboration among Iranian 

News Agencies website using Webometric methods. Paper presented at The 
International Workshop on  Webometrics, Scientometrics and Informetrics & Sevent 
COLLNET Meeting. The 10th March 2006  Nancy, France. 

 
Chu, H (2003). Reasons for sitation (hyperlinking): what do they imply for 

webometric research?.Paper presented at the International Conference on 
Scientometrics and Informetrics, 9th. 25-29 August 2003, Beijing. 

 
Karami, Tahereh., & Oloumi, Tahereh (2006). Libraries and weblogs: The Role 

of new phenomenon Blogs in library services, research and learning. Poster presented 
at The 27 annual Conference: Embedding Libraries in Learning and Research. 
Faculdade de  Engenharia, Porto, Portugal, May 22-25. 

 
- Noruzi, Ali Reza (2005). Web Impact Factors for Iranian Universities. 

Webology 2(1). http://www.webology.ir/2005/ v2n1/a11.html  (Last visit July 9,2005)  
 
Osareh, Farideh (2003). Mapping the structure of library & infomormation 

schools (LIS) websites: Using cluster and multidimensional. Paper presented at the 
International Conference on Scientometrics and Informetrics, 9th. 25-29 August 2003, 
Beijing. 

http://www.emeraldinsight.com/10.1108/EUM0000000007205
http://www.webology.ir/2005/


 
Rousseau, R (1997). Citations: An exploratory study. Cybermetrics 1(1). 

http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/Articles /v1i1p1.html (Last visit July 9,2005) 
 
- Smith, Alastair G (2004). Citation and links as a measure pf effective of 

onlineLIS journals. http://www.ifla.org/IV/ifla70/ prog04.htm (Last visit July 9,2005) 
 
- Thomas, Owen & Willett, Peter (2000). ‘Webometric analysis of departments 

of Librarianship and Information Science’. Journal of Information Science 26(6): 
421-428. 

- Wikipedia's 'Social Media' Definition is 'Misleading, Incomplete, and 
Uninformative,' Says Solis.2007.Social Computing Magazine June 30,2007. 

http://www.socialcomputingmagazine.com/viewcolumn.cfm?colid=424 
(accessed July 4,2007  14:45) 

 
- Zeinolabedini, M. H.; Maktabifard, L.; Osareh, F (2006). Collaboration  

Analyses  of World National Library website via  webometric methods. Paper 
presented at The International Workshop on  Webometrics, Scientometrics and 
Informetrics & Sevent COLLNET Meeting.  the 10th March 2006  Nancy, France. 

  
 پیوستها

  مشخصات کامل وبالگهاي کتابداري ایرانی .1جدول
   تعداد
 عنوان دهنده سرویس  زبان بالگر

 Blue بالگفا  فارسی  1
buchergal://http( Lirarian./)com.blogfa 

bookworm://http( Bookworm.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

 com.blogfa .lis://http( City Librarian(/ بالگفا فارسی  1

libdig.www://http( Digital libraries.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

1  

فارسی 
و 
انگلیس
  ي

 com.blogfa .ranganatan.www://http( aryDigital Libr(/ بالگفا

E- بالگ پرشین فارسی 1
/)com.persianblog.eprints.www://http( LIS 

انگلیس 1
  بالگ اسپات ي

Ehsan 
blogspo.virtulib.www://http( Mohammadi

/)com.t 

booklove://http( From This View point.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

 بالگ پرشین فارسی 1
Future 

.persianblog.asnafi.www://http( Librarian
/)com 

http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/Articles
http://www.ifla.org/IV/ifla70/
http://www.socialcomputingmagazine.com/viewcolumn.cfm?colid=424


   تعداد
 عنوان دهنده سرویس  زبان بالگر

 Information  سماهو فارسی 1
/)com.semaho.librarian://http( Databases 

انگلیس 1
  بالگ اسپات ي

Invisible Web 
.blogspot.invisibleweblog://http( Gateway

/)com 

librarianship://http( Iranian Librarian.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

10 
انگلیس
ي و 
  فارسی

 بالگ میهن
Iranian Librarian 

/com.mihanblog.librarian://http( Bloggers
) 

 com.Blogfa .niknam://http( Karaneh(/ بالگفا فارسی 1

hssn://http( Ketabdarane Bedone Marz.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

Nasir College -Khaje فابالگ فارسی 1
/)com.blogfa .kntuml://http( Library 

 Khozestan Library science بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa .ilisak://http( onAssociati 

persia.knowledgemanagement://http( KM بالگ پرشین فارسی  1
/)com.nblog 

  بالگ میهن فارسی  10
Knowledge Management 

/com.mihanblog.kmterms://http( Glossary
) 

 com.Blogfa .alijohn://http( Librarian(/ بالگفا فارسی  1

 Librarians daied بالگ پرشین فارسی 1
/)com.persianblog.ettelarasan://http( ...in 

ashkani-a://http( Librarianship.  بالگفا فارسی 1
/)com.Blogfa 

farzollah://http( Librarianship Articles.  بالگفا سیفار 1
/)com.blogfa 

liblog.www://http( blogLibrarianship We.  بالگفا فارسی 1
.by Tahereh Karami/) com.blogfa 

 Library and Information بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa .isbd://http( Science 

 Library and Information Science بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa .akmazy://http( Knowledge 

 بالگفا فارسی 1
Library and 

 .sajedilib.www://http( Librarianship
/)com.blogfa 



   تعداد
 عنوان دهنده سرویس  زبان بالگر

 com.blogsky.zohrehn.www://http( LIS(/  بالگ اسکاي فارسی 1

انگلیس 1
  بالگ اسپات ي

formation Science Library and In
/com.blogspot.lismis://http( Miscellaneous

) 

 Library and Information Sciences بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa .theorylib://http( Theories 

 بالگفا فارسی 1
Library Sciences Virtual 

 .pnuketabdary://http( University
/)com.blogfa 

ary science in Medical Libr بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa .ketabdarha://http( Ahvaz 

 بالگفا فارسی 1
Medical Library Science 

 .hasansiamian.www://http( Center
/)com.blogfa 

 com.Blogfa .ketabeno://http( New Book(/ بالگفا فارسی 1
 com.blogfa .khosraviar://http( Persian Golf Librarian(/ بالگفا فارسی 1

 بالگ پرشین فارسی 1
Persian 

persianblo.nouruzi.www://http( Librarian
/)com.g 

qomlib://http.(ience AssQom Library sc . بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

libro.www://http( Reasearch Librarians.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

)Shiraz Library science Ass.. ilisaf://http بالگفا فارسی 5
/)com.blogfa 

3negah://http( Tanze Ketabdari.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

 بالگ پرشین فارسی 1
library ,Ahvaz university, Thesis Abstracts

c.persianblog.payannameh://http( science
/)om 

 بالگفا فارسی 2
Two library science 

 .cofibook.www://http( Students
/)com.blogfa 

 بالگ پرشین فارسی 1

Department of , University of Tehran
brary and Information Li

co.persianblog.utdlis.www://http( Science
/)m 

c.persianblog.webology://http( Webology بالگ پرشین فارسی 1



   تعداد
 عنوان دهنده سرویس  زبان بالگر

/)om 

kag://http( Young Librarian from qom.  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa 

kaj://http( )kaj(Young librarians- بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.ucna 

 
  

  ترین وبالگهاي کتابداري ایرانی فعال .2جدول
اد تعد
  عنوان  دهنده سرویس زبان بالگر

com.blogfa.bookworm://http( Bookworm/ بالگفا فارسی 1
) 

انگلیس 1
 com.blogspot.virtulib.www://http( Ehsan Mohammadi(/ بالگ اسپات ي

 From This View بالگفا  فارسی 1
/)com.blogfa.booklove://http( point 

 com.persianblog.asnafi.www://http( Future Librarian(/ بالگ پرشین فارسی 1

انگلیس 1
 Invisible Web بالگ اسپات ي

/)com.blogspot.isiblewebloginv://http( Gateway 

10 

فارسی 
و 
انگلیس
 ي

 بالگ میهن
Iranian Librarian 

/com.mihanblog.librarian://http( Bloggers
) 

 com.blogfa.niknam://http( Karaneh(/ بالگفا فارسی 1

 Ketabdarane Bedone بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.hssn://http( Marz 

 بالگفا فارسی 1
Khozestan Library 

co.blogfa.ilisak://http( scienceAssociation
/)m 

 com.persianblog.knowledgemanagement://http( KM(/ بالگ پرشین فارسی 1

 بالگ هنمی فارسی 10
Knowledge Management 

/com.mihanblog.kmterms://http( Glossary
) 

 com.blogfa.alijohn/:/http( Librarian(/ بالگفا فارسی 1

 Librarianship بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.farzollah://http( Articles 

 Librarianship بالگفا فارسی  1
/) com.blogfa.liblog.www://http( Weblog



اد تعد
  عنوان  دهنده سرویس زبان بالگر

.by Tahereh Karami 

 Library and Information Science بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.akmazy://http( Knowledge 

 com.blogsky.zohrehn.www://http( LIS(/ بالگ اسکاي فارسی 1

 Library and Information Sciences  بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.theorylib://http( Theories 

 بالگفا فارسی 1
Library Sciences Virtual 

co.blogfa.pnuketabdary://http( University
/)m 

 Medical Library science in بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.ketabdarha://http( Ahvaz 

 بالگفا فارسی 1
Medical Library Science 

.blogfa.hasansiamian.www://http( Center
/)com 

 Persian Golf بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.khosraviar://http( Librarian 

 بالگ پرشین فارسی 1
Persian 

persianblo.nouruzi.www://http( Librarian
/)com.g 

 Qom Library science بالگفا فارسی  1
/)com.blogfa.qomlib://http( .Ass 

 Reasearch بالگفا فارسی  1
/)com.blogfa.libro.www://http( Librarians 

 Shiraz Library science بالگفا فارسی  5
/)com.ogfabl.ilisaf://http( .Ass 

 Tanze بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.3negah://http( Ketabdari 

 Young Librarian from بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.kag://phtt( qom 

kaj://http( )kaj(Young librarians- بالگفا فارسی 1
/)com.blogfa.ucna 

 
  بندي وبالگهاي فعال کتابداري ایرانی بر اساس پیوندهاي آنها رتبه. 3جدول 

مجموع   وبالگ
پیوند  پیوندي خود  هاپیوند

 درونی
/)com.persianblog.asnafi.www://http( Future Librarian 5400  0 4740  

Iranian Librarian 5090  2  1310  



مجموع   وبالگ
پیوند  پیوندي خود  هاپیوند

 درونی
/)com.mihanblog.librarian://http( Bloggers 

Libray and Information 
/)com.blogsky.zohrehn.www://http( Science 4670  45  73  

Invisible Web 
/)com.blogspot.invisibleweblog://http( Gateway 4390  0  25 

Librarianship 
by /) com.blogfa.liblog.www://http( eblogW

.Tahereh Karami 
4070  0 3390  

/)com.blogfa.3negah://http( Tanze Ketabdari 3500  0 68  
/)com.persianblog.knowledgemanagement://http( K M 3410  0 3380 

Knowledge Management 
/)com.mihanblog.kmterms://http( Glossary 3400  8 12 

/)com.blogfa.bookworm://http( Bookworm 3270  1 154 
/)com.blogfa.niknam://http( Karaneh 3220  0 3  

Reasearch 
/)com.blogfa.libro.www://http( Librarians 3250  0 2930  

/)omc.blogfa.alijohn://http( Librarian 2690  0 1 
From This View 

/)com.blogfa.booklove://http( point 2900 0  0  

Ketabdarane Bedone 
/)com.blogfa.snhs://http( Marz 2640 0  3  

Shiraz Library science 
/)com.blogfa.ilisaf://http( Association 2640 0  18  

arianship Libr
/)com.blogfa.farzollah://http( Articles 2620  0 10  

Young Librarian from 
/)com.blogfa.kag://http( qom 2620 0 0 

-kaj://http( )kaj(Young librarians
/)com.blogfa.ucna 2600  0 1 

Ehsan 
/)com.blogspot.virtulib.www://http( Mohammadi 2610  0 2530  

Library and Information Science 
/)com.blogfa.akmazy://http( Knowledge 2520  0 2 

Persian 
/)com.sianblogper.nouruzi.www://http( Librarian 2430  3 2880  

Medical Library Science 
/)com.blogfa.hasansiamian.www://http( Center 2290  3  2150  

Medical Library science in 2170 6 2  



مجموع   وبالگ
پیوند  پیوندي خود  هاپیوند

 درونی
/)com.blogfa.ketabdarha://http( Ahvaz 

Library Sciences Virtual 
)/com.blogfa.pnuketabdary://http( University 2160  0  0 

Persian Golf 
/)com.blogfa.khosraviar://http( Librarian 2130 0  1 

and Information Sciences Library 
/)com.blogfa.theorylib://http( Theories 335  0  0  

Khozestan Library science 
/)com.blogfa.ilisak://http( Association 75  0 0 

Qom Library science 
/)com.blogfa.qomlib://http( Association 68  0  1 

 
  بندي وبالگهاي فعال کتابداري ایرانی رتبه. 4جدول 

 WIF WIF  عنوان
  تجدیدنظرشده

Future 
/)com.persianblog.asnafi.www://http( Librarian 216 6/189  

Iranian Librarian 
/)com.mihanblog.librarian://http( Bloggers 02/2  52/0  

Libray and Information 
/)com.blogsky.zohrehn.www://http( Science 39/20  318/0  

Invisible Web 
/)com.blogspot.invisibleweblog://http( atewayG 07/107  6/0  

Librarianship 
by Tahereh /) com.blogfa.liblog.www://http( Weblog

.Karami 
28/29  37/24  

/)com.blogfa.3negah://http( Tanze Ketabdari 54/79  54/1  
/)com.persianblog.knowledgemanagement://http( KM 89/10  035/0  

Knowledge Management 
/)com.mihanblog.kmterms://http( Glossary 47/179  89/177  

/)com.blogfa.bookworm://http( Bookworm 39/22  05/1  
/)com.blogfa.niknam://http( Karaneh 44/89  083/0  

/)com.blogfa.libro.www://http( Reasearch Librarians 57/18  74/16  
/)com.blogfa.alijohn://http( Librarian 89/75  025/0  

/)com.ablogf.booklove://http( From This View point 63/263  0  
/)com.blogfa.hssn://http( Ketabdarane Bedone Marz 78/114  13/0  

Shiraz Library science 110  75/0  



/)com.blogfa.ilisaf://http( nAssociatio 
/)com.blogfa.farzollah://http( Librarianship Articles 66/114  66/0  
/)com.blogfa.kag://http( ng Librarian from qomYou 2620  0  
/)com.blogfa.ucna-kaj://http( )kaj(Young librarians 325  125/0  

Ehsan 
/)com.blogspot.virtulib.www://http( Mohammadi 19/84  61/81  

Library and Information Science 
/)com.blogfa.akmazy://http( Knowledge 11/74  058/0  

Persian 
/)com.persianblog.nouruzi.www://http( Librarian 2/97  2/115  

ibrary Science Medical L
/)com.blogfa.hasansiamian.www://http( Center 07/88  69/82  

Medical Library science in 
/)com.blogfa.ketabdarha://http( Ahvaz 5/77  0714/0  

Library Sciences Virtual 
/)com.blogfa.pnuketabdary://http( University 0  0 

/)com.blogfa.arkhosravi://http( Persian Golf Librarian 0 0  
Library and Information Sciences 

/)com.blogfa.theorylib://http( Theories 335  0 

zestan Library science Kho
/)com.blogfa.ilisak://http( Association 81/6  0 

Qom Library science 
/)com.blogfa.qomlib://http( Association 66/22  33/0 

 


