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I შესავალი

თანამედროვე ვებ-ტექნოლოგიები
იძლევიან ახალ განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს
უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების
წარდგენისთვის მსოფლიო გლობალურ ქსელში.
დღესდღეობით პრაქტიკულად საქართველოს
ყველა უმაღლეს სასწავლებელს გააჩნია ვებ-საიტი,
მაგრამ როგორც მსოფლიო რეიტინგები აჩვენებენ,
ინტერნეტ-რესურსების ხარისხის ამაღლების
ამოცანა კვლავ აქტუალურია. ვებ-საიტების
რეიტინგების ანალიზი შეიძლება განვიხილოთ,
როგორც მექანიზმი, რომელიც ავლენს
უნივერსიტეტის საქმიანობის სუსტ მხარეებს და
უჩვენებს მისი განვითარების ახალ მიმართულებებს
ინტერნეტ-მარკეტინგული პოლიტიკის
სრულყოფისათვის.

II მსოფლიო ვებომეტრიკული რეიტინგის
მეთოდიკა.

თანამედროვე ეტაპზე სოციალური ქსელების
და Web2.0 სერვისები განაპირობებენ
საგანმანათლებლო საიტების განვითარების ახალ
ტენდენციებს. მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტის

კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული
შტატების უმაღლესი დაწესებულებების 98 %
გააჩნია თავისი ოფიციალური გვერდი Facebook–ში,
84%  Twitter –ში, ხოლო 86%  You Tube –ში.[1]

ესპანური კვლევითი ლაბორატორიის
„Laboratorio de Internet„ სპეციალისტებმა შეიმუშავეს
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ვებ–საიტების შეფასების მეთოდიკა. ისინი პროექტის
„Webometrics Ranking of World Universities„
ფარგლებში პერიოდულად აქვეყნებენ მსოფლიო
უმაღლესი დაწესებულებების და სამეცნიერო–
კვლევითი ინსტიტუტების ვებ–საიტების რეიტინგს.

პროექტის ვებ–საიტზე შესაძლებელია
მსოფლიო უმაღლესი სასწავლებლების
რეიტინგების გაცნობა, ნაციონალური და მსოფლიო
რეიტინგების შედეგების შედარება, ვებ–საიტების
შეფასების და მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკაზე
ინფორმაციის მიღება.[2]

Webometrics რეიტინგის მონაწილე
უნივერსიტეტების სიის შედგენა ხორციელდება
ქვეყნების განათლების სამინისტროს საიტებზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე. ვებ–
ანალიზის საგანს წარმოადგენს უნივერსიტეტის
დომენი. 2013 წლის თებერვალის მონაცემებით
Webometrics რეიტინგში მონაწილეობდა 21 000
მსოფლიო უმაღლესი განათლების დაწესებულება
(მათ შორის 69 საქართველოს უმაღლესი
სასწავლო დაწესებულება)

უმაღლესი სასწავლებლების საიტების
მსოფლიო რეიტინგი გამოითვლება შემდეგი ოთხი
კრიტერიუმის ჯამით:

1. ხილვადობა Visibility (V) – წონა 50%
2. ზომა Size (S) – წონა 20%
3. სპეციალური ფაილები Riche Files (R) – წონა

15%
4. სამეცნიერო პუბლიკაციები Scholar (SC) –

წონა 15%
როგორც ჩანს, მეთოდიკის ავტორები უფრო

მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ უნივერსიტეტების ვებ–



საიტების „ხილვადობის“ და „ზომის“ მაჩვენებლებს
.

მეთოდიკის შესაბამისად მაჩვენებლები
შემდეგნაირად გამოითვლება:

ხილვადობა - Yahoo Site Explorer საძიებო
სისტემების საშუალებით უმაღლესი
სასწავლებლების საიტების გვერდებზე გარეშე
ბმულების რაოდენობა.

ზომა – საძიებო სისტემების Google, Yahoo, Bing
Search მეშვეობით მიღებული ვებ–საიტის
გვერდების რაოდენობა.

სპეციალური ფაილები – Google მეშვეობით
ვებ–საიტზე pdf (Adobe Acrobat), ps (Adobe
Postscript), doc (MS Word) და ppt (MS PowerPoint)
ფაილების რაოდენობა.

სამეცნიერო პუბლიკაციები – Google Scholar-ის
მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით.
უნივერსიტეტის მეცნიერების სამეცნიერო

პუბლიკაციების და მათზე ბმულების რაოდენობა.
პირველი შეხედვით მოცემული კრიტერიუმები

არ მოიცავენ ვებ–საიტების შეფასების სტანდარტულ
მაჩვენებლებს – დიზაინს, ნავიგაციის
მოხერხებულობას, აქტუალურობას, ინფორმაციის
განახლების სიხშირეს და მომხმარებელთა
რაოდენობას. მაგრამ ყველა ეს მაჩვენებელი
ირიბად არის ასახული ესპანელი მეცნიერების მიერ
საიტის შეფასებისათვის გამოყენებულ
კრიტერიუმებში.

აღსანიშნავია, რომ ესპანელი მეცნიერების მიერ
შემუშავებული რეიტინგი Webometrics მსოფლიო
უნივერსიტეტების ავტორიტეტული და ცნობილი
რეიტინგებისაგან ARWU და QSTHES განსხვავებით
არსებობის პირველ წლებში დიდი პოპულარობით
არ სარგებლობდა. ამის მიზეზი იყო მსოფლიო
აკადემიური წრეების წარმომადგენლების მიერ ვებ–
საიტების როლის და მნიშვნელობის შეუფასებლობა
უმაღლესი სასწავლებლების განვითარებაში.

Webometrics რეიტინგი არა მარტო ახდენს
ყურადღების ფოკუსირებას სამეცნიერო
მოღვაწეობის შედეგებზე, არამედ აჩვენებს
სამეცნიერო სკოლების, კვლევითი ინსტიტუტებისა
და უნივერსიტეტების განვითარების გლობალურ
პროცესებს. ამგვარად უნივერსიტეტის ვებ–საიტი
ფასდება არა როგორც წარმომადგენლობითი
რესურსი არამედ, რთული საინფორმაციო
კომპლექსი რომელიც მოიცავს უნივერსიტეტის
ყველა განყოფილებების ვებ–საიტებს და მათზე
განთავსებულ მასალებს.

ცხრილი 1 მოცემულია მსოფლიო
უნივერსიტეტების რეიტინგის Top 100, Top 200 და
Top 500 რეგიონების და ქვეყნების მიხედვით.
ნიშანდობლივია რომ Top 100 –ში შედის 73
უმაღლესი სასწავლებელი ამერიკის შეერთებული
შტატებიდან და კანადიდან, ხოლო 16
უნივერსიტეტი ევროპიდან. ეს ნათლად მეტყველებს
ამ ქვეყნებში უმაღლესი განათლების დონეზე
მსოფლიოს სხვა დანარჩენ ქვეყნებთან შედარებით.

ცხრილი 1.  Webometrics რეიტინგის მონაცემები რეგიონების და ქვეყნების მიხედვით

რეგიონი/ქვეყანა Top 100 Top 200 Top 500
ჩრდილოეთი ამერიკა 73 111 196

აშშ 67 95 172
კანადა 6 16 24
ევროპა 16 58 37

ინგლისი 7 10 37
გერმანია 2 12 47

ჰოლანდია 2 3 9
იტალია 1 3 17

შვეიცარია 1 3 7
აზია 7 19 49

ტაივანი 3 6 11
იაპონია 2 6 12
ჩინეთი. 1 5 14
ოკეანია 2 6 14

ავსტრალია 2 6 12
ლათინური ამერიკა 2 5 17



ბრაზილია 1 4 12
მექსიკა 1 1 1

არაბული ქვეყნები 0 1 2
აფრიკა 0 0 1

ცხრილი 2 –ში მოცემულია ქართული
უნივერსიტეტების რეიტინგი. სამწუხაროა, რომ
საქართველოს უნივერსიტეტების ვებ–საიტებს
უკავიათ დაბალი ადგილები მსოფლიო
უნივერსიტეტების რეიტინგში. ქართული
უნივერსიტეტებიდან პირველი ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი მხოლოდ 1 821 –ე ადგილზეა,
ხოლო ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო
უნივერსიტეტი 3 241 –ე ადგილზეა.

ამგვა
რად
ქართუ
ლი
უნივე
რსიტე
ტები

სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ ვებ–საიტების
განვითარებას და მას არ აღიქმავენ, როგორც
უნივერსიტეტის მსოფლიო ასპარეზზე წარმოჩენის
ერთ–ერთ მთავარ საშუალებად.

ცხრილი 2. Webometrics რეიტინგში საქართველოს უნივერსიტეტების მონაცემები

ადგილი მსოფლიო
რეიტინგში

ადგილი საქართველოში უნივერსიტეტი

1 821 1 ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3 241 2 ივანე ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4 926 3 საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

5 659 4 შავი ზღვის საერთაშორისო



უნივერსიტეტების ვებ–საიტების
მომსახურეობა თანამედროვე ეტაპზე კომლექსური
და სისტემური საქმიანობაა. უნივერსიტეტის ვებ–
საიტის მომსახურეობის განყოფილებამ სუფთა
ტექნიკური ამოცანის გარდა ორგანიზაცია უნდა
გაუწიოს ვებ–საიტის პერსპექტიულ დაგეგმარებას,
უნდა გამოიკვლიოს და მოიძიოს მიზნობრივ
აუდიტორიასთან მუშაობის ახალი ფორმები,
ტექნოლოგიები და მეთოდები.[3]

მიზანშეწონილია, საქართველოს
უნივერსიტეტების ვებ-საიტების შემმუშავებლებმა
გაითვალისწინონ შემდეგი ძირითადი
რეკომენდაციები:

 ვებ-საიტის განვითარებაში
უნივერსიტეტის თანამშრომლების
მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა.

 ვებ-საიტის სხვადასხვაენოვანი
ვერსიის არსებობა

 საარქივო ინფორმაციაზე დაშვების
უზრუნველყოფა.

 ტექსტურთან ერთად
მულტიმედიური მასალების
განთავსება.[4]

 სოციალურ ქსელებში გაერთიანება
(Facebook, Linkendin, Twitter)

 ბლოგების განთავსება
უნივერსიტეტის ვებ–საიტზე

 ფორუმების განთავსება
უნივერსიტეტის ვებ–საიტზე

III. დასკვნა

უნივერსიტეტის ვებ–საიტი წარმოადგენს მის
იმიჯს მსოფლიო ინტერნეტ სივრცეში. წამყვანი
ქართული უნივერსიტეტები ფლობენ ინფორმაციის
დიდ მოცულობას. აუცილებელია ამ ინფორმაციის
სრულყოფილად და მიზანმიმართულად
განთავსება ვებ–საიტზე.

აუცილებელია ქართულმა უნივერსიტეტებმა
გაითვალისწინონ ვებ–საიტების განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები სოციალური ქსელების
და Web2.0 სერვისების ფართო გამოყენებით.

ქართულმა უნივერსიტეტებმა ასევე უნდა
გაითავისონ, რომ ვებ–საიტი თანამედროვე
პირობებში წარმოადგენს წარმატების მიღწევის
ერთ–ერთ მთავარ იარაღს.
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