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I შესავალი 
ვებომეტრიკა წარმოადგენს კომპიუტერული 
მეცნიერების ახალ მიმართულებას, რომელიც 
შეისწავლის მსოფლიო აბლაბუდის (World 
Wide Web -ვებ) ინფორმაციული რესურსების, 
სტრუქტურების და ტექნოლოგიების 
შემუშავების და გამოყენების რაოდენობრივ 
ასპექტებს.  
ვებომეტრიკა მოიცავს კვლევების 4 ძირითად 
მიმართულებას: 
1. ვებ-საიტების  ინდიკატორები 
(დოკუმენტების და გვერდების რაოდენობა, 
ბმულების პოპულარობა) და მათ საფუძველზე 
საიტების რანჟირება 
2. ვებ-ში მონაცემების ძიება და შეკრება 
(საძიებო რობოტები, კრაულერები, საძიებო 
სისტემები, ინფორმაციული ძიება) 

3. ჰიპერბმულების ანალიზი (ვებ 
ფრაგმენტების სტრუქტურა, ბმულების 
მოტივაცია) 
4. ვების სოციალური ფენომენები (სოციალური 
ქსელები, ბლოგები, ფორუმები) 
ვები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 
სამეცნიერო ცოდნის და მეცნიერებს შორის 
კომუნიკაციის გლობალური ბაზის 
ფუნქციონალური გაერთიანების საშუალება. 
აქედან გამომდინარე უმაღლესი სასწავლო 
დაწესებულებების და სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტების ვებ-რესურსების შეფასება და 
მათი ურთიერთკავშირი ვირტუალურ 
სამყაროში წარმოადგენს კვლევის აქტუალურ 
ამოცანას. 

II  მსოფლიო ვებომეტრიკული რეიტინგი 
Webometrics 

ამერიკის შეერთებული შტატების 
უნივერსიტეტებში სწავლობს 700 000 -ზე მეტი 
უცხოელი სტუდენტი, რასაც ქვეყნის 
ეკონომიკაში რამოდენიმე ათეული 
მილიარდი დოლარის შემოსავალი მოაქვს.[1] 
მსოფლიო ქვეყნების უმაღლესი 
სასწავლებლები კონკურენციას უწევენ 
ერთმანეთს სტუდენტების და მათ შორის 
უცხოელი სტუდენტების მოზიდვაში. 
 აბიტურიენტების მიერ უნივერსიტეტის 
შერჩევის დროს  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 



ფაქტორია უნივერსიტეტის ადგილი 
საერთაშორისო  რეიტინგებში.  
მსოფლიოში არსებობს უნივერსიტეტების 
შეფასების რამოდენიმე ცნობილი რეიტინგი: 
The Times (The times higher Education World 
University Ranking), OS World University 
Ranking (Quacquarelli Symonds) და ARWU 
(შანხაის უნივერსიტეტების რეიტინგი) 
   უნივერსიტეტის ეფექტურობას მსოფლიო 
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სივრცეში 
მათი წვლილის მიხედვით აფასებს რეიტინგი 
Webometrics 
   ესპანური კვლევითი ლაბორატორიის 
Laboratorio de internet მეცნიერებმა 2004 წელს  
შეიმუშავეს უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ვებ-საიტების შეფასების 
მეთოდოლოგია. ისინი პროექტის 
Webometrics  Ranking of World Universities 
ფარგლებში წელიწადში ორჯერ აქვეყნებენ 
მსოფლიო უმაღლესი სასწავლებლების და 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ვებ-
საიტების რეიტინგს. ბოლო კვლევა 
გამოქვეყნდა 2015 წლის იანვარში და მასში 
მონაწილეობდა მსოფლიოს 25 000 უმაღლესი 
სასწავლო დაწესებულება და სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტი (მათ შორის 64 
საქართველოს უმაღლესი დაწესებულება)[2] 
   პროექტის ვებ-საიტზე შესაძლებელია 
მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგის 
გაცნობა, ნაციონალური და მსოფლიო 
რეიტინგების შედეგების შედარება, ვებ-
საიტების შეფასების და მონაცემთა 
შეგროვების მეთოდოლოგიაზე ინფორმაციის 
მიღება. 
  Webometrics რეიტინგის მონაწილე 
უნივერსიტეტების სიის შედგენა ხორციელდება 
ქვეყნების განათლების და მეცნიერების 
სამინისტროსვებ-საიტებზე წარმოდგენილი 
ინფორმაციის საფუძველზე. ვებ ანალიზის 
საგანს წარმოადგენს უნივერსიტეტის დომენი.  
Webometrics  არსი მდგომარეობს  მსოფლიოს 
მეცნიერებს შორის ინფორმაციის გაცვლის 
სტიმულირებაში  უნივერსიტეტების ვებ-
საიტებზე მათი სამეცნიერო კვლევის 
შედეგების პუბლიკაციების მიხედვით. 

აღსანიშნავია, რომ რეიტინგი ანალიზს 
უტარებს არა უნივერსიტეტის 
საგანმანათლებლო საქმიანობას, არამედ მისი 
სამეცნიერო პოტენციალის 
წარმომადგენლობას ინტერნეტ სივრცეში. 
ამგვარად რეიტინგი  გათვლილია არა 
უნივერსიტეტის ვებ-საიტის მომხმარებელთა 
რაოდენობაზე და დიზაინზე, არამედ 
სამეცნიერო კონტენტის წარმომადგენლობაზე 
ქსელში. 
     2013 წელს შეიცვალა რეიტინგის 
მეთოდოლოგია. უმაღლესი სასწავლებლების 
ვებ-საიტების რეიტინგი გამოითვლება შემდეგი  
კრიტერიუმების ჯამით: 
 

 ხილვადობა  (Wisibility) შეადგენს 
რეიტინგის 50% 

აქ ფასდება სხვა ვებ-საიტებიდან 
უნივერსიტეტის ვებ-საიტზე ბმულების 
რაოდენობა. ინფორმაცია მოიპოვება 
საიტებიდან Majestic SEO და  Ahrefs 
 

 აქტივობა (Activity). შეადგენს  
რეიტინგის 50%შედგება სამი 
მაჩვენებლის ჯამიდან: 

 
Activity = 1/3 Presence + 1/3 Openness + 1/3  
                   Excellence 
 

- წარმომადგენლობა (Presence) 
ეს მაჩვენებელი აღრიცხავსსაძიებო სისტემა  
Google-ში ინდექსირებულ გვერდებს 

- ღიაობა (Openness) 
ეს მაჩვენებელი აღრიცხავს Google Scholar-ში 
ინდექსირებულ ფაილებს 
2015 წელს ფასდება პუბლიკაციების 
რაოდენობა 2010 -2014 წლებში 

- სამეცნიერო უპირატესობა (Excellence)  
ეს მაჩვენებელი აღრიცხავს WoS  და Scopus 
ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების 
რაოდენობას. 
2015 წელს ფასდება 2008 -2012 წლების 
მონაცემები 
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 ადგილი 
მსოფლიო 
რეიტინგში 

 
უმაღლესი სასწავლებელო 

1 2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
2 2 602 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
3 6 934 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
4 6 972 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
5 7 022 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
6 9 710 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 
7 10 862 საქართველოს უნივერსიტეტი 
8 11 545 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
9 11 596 თავისუფალი უნივერსიტეტი 
10 12 108 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
11 12 358 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
12 12 413 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
13 12 519 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი 
14 13 644 გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 
15 13 892 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
16 14 250 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
26 15 909 ქუთაისის უნივერსიტეტი 
63 23241 ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი 
 
ცხრილში მოცემულია საქართველოს 
უნივერსიტეტების ადგილი რეიტინგში 2015 
წლის იანვარის კვლევების მიხედვით. 
როგორც ცხრილიდან ჩანს ქართულ 
უნივერსიტეტებს დაბალი პოზიციები უკავიათ. 
საინტერესოა 2013 წლის შედეგების შედარება 
2015 წლის შედეგებთან.2013 წლის რეტინგში 
ქართულ უნივერსიტეტებს შორის ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ლიდერი და 
მისი პოზიცია მსოფლიო უნივერსიტეტებში იყო 1 
821. 2015 წელს კი მან ქართულ 
უნივერსიტეტებში დაიკავა 2 ადგილიდა 
მნიშვნელოვნად გაიუარესა პოზიცია მსოფლიო 

რეტინგში - 2602. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტს  2015 წლის 
რეიტინგში 1 ადგილი უკავია, ხოლო მსოფლიო 
რეიტინგში 2006 (2013 წელს - 3241 ადგილი) 
 
 
სამწუხაროდ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა კიდევ უფრო დათმო პოზიციები 
2013 წლის შედეგებთან შედარებით. თუ 2013 
წელს მსოფლიო რეიტინგში მას ეკავა 12 461 
ადგილი 2015 წელს კი  14 250 ადგილიზე 
გადმოინაცვლა.  



III  რეიტინგში  უნივერსიტეტის ვებ-საიტის 
პოზიციის გაუმჯობესების  რეკომენდაციები. 

   უნივერსიტეტის პოზიციის გაუმჯობესებისათვის 
Webometrics რეიტინგში საჭიროა შემდეგი 
რჩევების გათვალისწინება: 
1. უნდა გაფართოვდეს უნივერსიტეტისვებ-
საიტის უნიკალური ინფორმაციისშემცველი 
კონტენტი(ფაკულტეტები, დეპარტამენტები, 
სამეცნიერო პროექტები, სამეცნიერო 
პუბლიკაციები) 
2. აუცილებელია უნივერსიტეტის ვებ-საიტის 
ინგლისურენოვანი ნაწილის 
გაფართოება.Webometrics რეკომენდაციით ვებ-
საიტის ინგლისურენოვანი ნაწილი უნდა 
შეიცავდეს ქართულენოვანი ვერსიის 30% 
ინგლისურ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი 
არა მარტო ვებ-საიტის მთავარი გვერდი და 
მისი ძირითადი განყოფილებები, არამედ 
სამეცნიერო განყოფილება. 
3. აქტიური მუშაობის  განხორციელება 
სოციალურ ქსელებში. ასევე უნივერსიტეტის 
ვებ-საიტზე უნდა იყოს განთავსებული 
თანამშრომლების ბლოგები 
4. უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული 
სამეცნიერო კონფერენციების და სემინარების 
მასალების განთავსება ინტერნეტ სივრცეში 
5. უნივერსიტეტის პროფესორების 
პუბლიკაციების რაოდენობის ზრდა 
საერთაშორისო ბაზებში განთავსებულ 
ჟურნალებში პირველ რიგში Scopus მონაცემთა 
ბაზებში 
მაგალითად  Google Scholar-ის   მონაცემთა 
ბაზებში დღესდღეობით განთავსებულია ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 12 900 სამეცნიერო  პუბლიკაცია, 
ხოლო საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 2 160  პუბლიკაცია.  სამწუხაროდ 
მოცემულ მონაცემთა ბაზაში აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხოლოდ  171 
პუბლიკაციაა განთავსებული.[3] 
6. პროფესორ-მასწავლებლების პერსონალური 
გვერდების გახსნა უნივერსიტეტის ვებ-საიტზე, 
სადაც ასევე  განთავსებული იქნება სექცია  
„პუბლიკაციები“. 

7. უნივერსიტეტის ვებ-საიტზე 
განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო 
პროექტების განყოფილების განთავსება, სადაც 
ღია წვდომა იქნება შესაძლებელი სამეცნიერო 
პროექტების ანალიტიკურ მასალებზე და 
სამეცნიერო ანგარიშებზე 
8. ვებ-საიტზე უნდა იყოს შესაძლებელი 
უნივერსიტეტის სასწავლო-მეთოდურ 
მასალებთან ღია წვდომა. 
(სახელმძღვანელოები, კურიკულუმები, 
სილაბუსები, ლექციების პრეზენტაციები) 
  მოცემული რეკომენდაციების თანმიმდევრული 
და გააზრებული განხორციელების შედეგად 
ქართული  
უნივერსიტეტები გაიუმჯობესებენ ადგილს 
მსოფლიო რეიტინგში. 

 
IV დასკვნა 

   Webometrics  წარმოადგენს უნივერსიტეტების 
სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის 
გლობალურ ინდიკატორს. მისი მეშვეობით 
უნივერსიტეტებს საშუალება ეძლევათ თავისი 
სამეცნიერო მუშაობის შედეგები  შეადაროს სხვა 
მსოფლიო უნივერსიტეტების სამეცნიერო 
საქმიანობას. 
 თანამედროვე ეტაპზე ქართული 
უნივერსიტეტების ვებ-საიტებისათვის 
დამახასიათებელია დაბალი ხარისხის 
იუზაბილითი, ვებში კომუნიკაციის ერთ-ერთი 
ძირითადი ინსტრუმენტის გარეშე 
ჰიპერბმულების არაეფექტური გამოყენება და 
მეცნიერების ქსელური სამეცნიერო 
კომუნიკაციების განვითარების დაბალი ხარისხი.  
  აუცილებელია ქართულმა უნივერსიტეტებმა 
დროულად გამოასწორონ ხარვეზები,  რომ  
დაიკავონ შესაფერისი ადგილი მსოფლიო 
სამეცნიერო ვებ სივრცეში და გაზარდონ თავისი 
ცნობადობა მსოფლიოში. 
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