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الخالصة

ال ميماً في تصنيفات جامعات
ً عام،) http://www.webometrics.info/en/About_Us( اصبحت تصنيفات الويبوماتركس
،العالم والوصول الى مستوى العام ليا وىي بشكل عام انعكاس ألداء المؤسسات التعميمة في جميع انحاء العالم اليوم عمى شبكة اإلنترنت
وىذا النوع من التصنيف يستخدم مؤشرات عمى شبكة اإلنترنت من خالل المواقع االلكترونية الخاصة بيا لقياس أداء الجامعات بالتزامن مع
 مع مالحظة وفيم ان ىذه التصنيفات ىي من انتاج مؤسسات ربحية تعتمد بشكل كبير عمى االرباح، مؤشرات األكاديمية األكثر تقميدية
.المادية بأساليب خاصة ومعتمدة
:تيدف ىذه الدراسة الى
.  معرفة تصنيفات الويبوماتركس الخاصة بجامعات العالم- 1
. منذ متى تم اطالق ىذه التصنيفات-2
. من عمل عمى اطالقيا ودراستيا عن قرب وبشكل دقيق-3
) ىي اعتمادىاGoogle search engine(  عمى ماذا تعتمد في قياساتيا وىل ان الوغارتيمية الخاصة بمحركات البحث الكوكل-4
)Google

scholar(

وىي

بالممفات

الخاصة

المحركات

وكذلك

والموثوق

الوحيد

doc. (  الذي من خاللو يتم البحث عن الممفات من جميع االنواع،) https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html(
. )الخ.... , pdf. , ppt
 محركات البحث,  مواقع الكترونية,  كوكل سكولر,  تصنيفات عالمية,  الويبوماتركس:الكممات المفتاحية

Abstract
Webometrics coined the term in 1997 and within which the study of Web networks of information
and resources and electronic information technology after the application of the foundations of electronic
analysis called (bibliometric) and these ratings as a result of the research laboratories (Cybermetrics Lab)
and belong to a larger body of the General Research in Spanish and through the Institute (CSIC (Consejo
Superior de Investigations Científicas Higher Council for scientific Research was launched these ratings for
the first time in 2004 and is updated twice (in the eighth month in the second month of the year ie January
and July)( http://www.webometrics.info/en/About_Us(
And based on the vision of publications and indicators on the Internet and this system classifies
universities based on the strength of their own websites as well as the Academy of warehouses and
encourages all educational institutions, scientists and researchers to have a presence in Web networks and
show the most prominent scientific activities as well as to increase and encourage the electronic
publications that have a role in the quality of operations research and activities of the university in the
global search engines.
Keyword: Webometrics , Ranking , World Ranking , Google scholar , E. websites , Search engine .

منهجية البحث.1
:المقدمة1-1

 وتتم فييا دراسة شبكات الويب والموارد1997  صاغ ىذا المصطمح عام.)webometrics( الويبوماتركس

المعموماتية االلكترونية وتكنولوجيا المعمومات بعد تطبيق اسس التحميل االلكتروني المسمى الببميومترية
)Cybermetrics

Lab(

مختبرات

ابحاث

الى
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نتيجة

التصنيفات

وىذه

،)bibliometric(

) ).http://www.csic.esوتنتمي الى اكبر ىيئة لمبحوث العامة في اسبانية ومن خالل معيد ( CSIC (Consejo
 Superior de Investigaciones Científicasالمجمس العالي لمبحوث العممية وتم اطالق ىذه التصنيفات ألول
مرة عام

 ، 2004ويتم تحديثيا مرتين (في شير الثامن وشير الثاني من السنة اي يناير ويوليو)

(.)http://www.webometrics.info/en/About_Us

وتعتمد عمى رؤية المنشورات والمؤشرات عمى شبكة االنترنيت  ،وىذا النظام يصنف الجامعات عمى اساس
قوة المواقع االلكترونية الخاصة بيا  ،وكذلك المستودعات االكاديمية ويشجع جميع المؤسسات التعميمية  ،والعمماء ،

والباحثين  ،ليكون ليم وجود في شبكات الويب واظيار ابرز نشاطاتيم العممية  ،وكذلك زيادة وتشجيع المنشورات
االلكترونية  ،التي يكون ليا دور في جودة عمميات البحث وأنشطة الجامعة في محركات البحث العالمية.

:)Lanham and Maryland,2009( Bibliometrics

صيغ ىذا المصطمح ،من قبل أالن بريتشارد في ورقة نشرت في عام  ،1969تحت عنوان المراجع

اإلحصائية أو  ،Bibliometricsوتعريف ىذا المصطمح بأنو "تطبيق الرياضيات واألساليب اإلحصائية إلى الكتب
ووسائل اإلعالم األخرى" .ويمكن تحميل البيانات من مؤشرات اقتباس لتحديد شعبية البحث ،والمؤلفين ،والمنشورات
باستخدام التحميل االقتباس ( )bibliometricsكونو أداة مساعدة ممكنة في إطار التميز البحثي وىي العممية التي
ستقيم نوعية ونتائج البحوث من الجامعات وعمى أساس نتائج التقييم ،تخصص لتمويل البحوث.

و كانت أول خوارزمية آلية الستخراج االقتباس والفيرسة التي كتبيا  .CiteSeerوىنا نشير الى ان تصنيف

الصفحة جوجل يستند عمى مبدأ تحميل االقتباس.
 1-2مبدأ التصنيف:

ترتيب جامعات العالم  ،يعتمد بشكل كبير عمى خوارزمية محركات البحث العالمية .والتحدي االكبر في

استخدام محركات البحث كأداة في التصنيف  ،ىو اننا ال نعرف كيف يعمل محرك البحث  ،وال معرفة عمل
الخوارزمية المستخدمة وىو في االساس اسرار تجارية.
 1-2-1عوامل االرشفة المعتمدة :

 -1فيرسة الصفحة حيث ان ىنالك صفحات عمى الرغم من انيا تحوي عل معمومات مفيدة لكنيا ال يمكن اعتماىا
في محركات البحث.

 -2وجود العناوين الخاصة بالصفحات او عدم وجودىا وكذلك الوصف والكممات الداللية .
 -3ىنالك بعض الصفحات الديناميكية والمعتمدة في التحديثات االخبارية مثال قد يعدىا محرك البحث سبام

 (Spamhaus Project, 2013)spamاي معمومات غير مرغوب بيا او خطيرة الستخداميا لغات معينة او
( )sessionاو غير ذلك.

1-3معايير التصنيف:
 -1الزوار (  )Visibilityاو (:)impact rankوىو عدد الزوار والوافدين لمموقع االلكتروني الخاص بالجامعة
وكذلك الوصالت او الروابط االلكترونية ( )inlinksوىي ذات نسبة ( )%50من التصنيف.

 -2الحجم (  )Sizeاو (:)PRESENCEوىو عدد الصفحات داخل الموقع وكذلك النطاقات الفرعية ويعتمد في
قياسيا عمى محركات البحث مثل ( ) google , yahooوىي ذات نسبة . 20%
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 -3المحتوى الغني بالممفات (  )Rich Filesاو (:)OPENNESSوىو مايحتويو الموقع من ممفات من نوع ( pdf

 ), doc, pptوىي ممفات المايكروسوفت وورد والبوربوينت وممفات الكتب االلكترونية باالعتماد عمى محركات

البحث االكاديمية  Google Scholarوىي ذات نسبة .%15
 )EXCELLENCE( -4او ( :)Scholarوىو االوراق االكاديمية المنشورة في المجالت ذات التأثير العالي وىو
يمعب دو اًر ميماً في ترتيب الجامعات ليس فقط في ىذا التصنيف بل ايضا في تصنيف الكيو اس ( (QS

()https://www.topuniversities.com/about-qs

باالعتماد

عمى

محركات

البحث

االكاديمية

 Google Scholarوىي ذات نسبة .%15

معايير التصنيف Figure 1.1

1-4قياس عدد الزائرين:

ٍ
اساس عمى موقعين ميمين لقياس عدد الوافدين لممواقع والروابط ال ارجعة وىما:
يعتمد تصنيف  webometricsبشكل
 :) https://ahrefs.com/about( Ahrefs -1تاريخو يعود إلى عام  2011عندما قدم النسخة األولى مع
إطالق موقع إكسبمورر ،وسرعان ما أصبحت واحدة من أفضل أدوات تحميل صمة عودة في العالم .

اسم  Ahrefsمشتق من العالمة االرتباط الموجودة في )https://en.wikipedia.org/wiki/HTML( html

وىي :
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><a href="#" /> </a

Figure1.2 Ahref
ىذا الموقع يقوم بعممية تحميل لكل الروابط الراجعة وبشكل يومي ويتم ارشفتيا بشكل تراكمي كما موضح بالصورة
ادناه:

الية حساب الروابط الراجعة Figure3 .1
:)https://majestic.com/support/about( Majestic -2
وىذا موقع أنشأ أكبر قاعدة بيانات في العالم  .حيث يتم استخدام ىذه الخرائط عمى اإلنترنت عن طريق محركات
البحث.
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وتستخدم ميزات لتحميل أعمق والوصول إلى واجية برمجة التطبيقات ،مما يسمح لممطورين لدمج البيانات الموجودة
في  Majesticمع toolsetsالخاصة بيم .

وىو ايضا يقوم بارشفة الروابط الراجعة واحتسابيا بشكل يومي وكذلك االشارة الى الدومين الرئيس ( Refering
 )Domainsكما موضح في الصورة ادناه:

الية التصنيف في Figure1.4 majestic

االستنتاجات

ٍ
اساس عمى محركات البحث العالمية ،وعمى راسيا محركات الكوكل ( ، )googleوفي
يعتمد التصنيف بشكل

ارشفة البحوث عمى ( ، )Google scholarوىنالك عدة عوامل تمكن المواقع االلكترونية من احتالل المراكز االولى
في محركات البحث ومنيا :
 -1الحصول عمى حساب في أدوات مشرفي المواقع من  Googleوحساب في Google

،Analytics

إحصائيات جوجل وىما أمران في غاية األىمية وحساب المشرفين ميم جداً .ىذا الحساب سوف يمكنك التحقق من

موقعك ويبين اذا كانت ىنالك اي اخطاء في عممية االرشفة وبرمجة الموقع وكذلك يبين (.)broken link
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 -2عممية البحث في موقعك تساعد عمى زحف محركات  Googleلجميع صفحات وبالتالي تتم ارشفة الموقع

بشكل دوري وسريع.

 -3عمر الموقع االلكتروني ميم جدا في ارشفتو عمى محركات البحث.

 -4الدومين المختار لمموقع حيث ان ىنالك الكثير من الدومينات ذات باكمنك مؤرشف حيث تساعد في سرعة
استجابة محركات البحث وبالتالي سوف يحتل الصفحة االولى فييا.

 -5عمل باك لنك مستمر لموقعك حيث نشر االخبار وروابط الموقع في منتديات ذات بيج رانك ٍ
عال.
 -6نظافة الكود البرمجي وىيكمتو بشكل صحيح وحسب متطمبات الكوكل.

 -7الحفاظ عمى تجديد البيانات الموجودة في الموقع وتحديثيا وىذا ما يزيد عدد الزوار.
 -8استخدام ادوات ( )SEOوادوات تقويم التصميم لممساعدة في اتمام التصميم بشكل احترافي.
 -9حث المشاركين في الموقع والمصممين عمى المداومة المستمرة في تحديث البيانات.
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