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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به بررسی وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر میزان
توجه به ویژگیهای محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک پرداخته است.
روش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پیمایشی با رویکرد توصیفی است که به توصیف وضعیت عینی
وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران پرداخته است .گردآوری دادهها با استفاده از سیاهه وارسی
محققساخته که در دو بخش معیارهای محتوایی مؤثر بر رتبه وبومتریک ( 50معیار) و معیارهای بهینهسازی
موتورهای جستجو ( 52معیار) تنظیم شده است ،انجام گرفت
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که در مجموع از حداکثر نمره مربوط به معیارهای ارزیابی یعنی 102
نمره ،وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی تهران (با کسب  73/66نمره) ،اصفهان (با کسب  67/65نمره) و
کاشان (با کسب  66/56نمره) از بیشترین میزان مطابقت با سیاهه وارسی پژوهش برخوردار بودند.
وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی بم ،دزفول و جیرفت نیز (به ترتیب با  38/85 ،38/87و  37/02نمره)
کمترین میزان مطابقت را داشتند .نتایج بیانگر فاصله قابل مالحظه از وضعیت ایدهآل برای تمامی
وبسایتهای جامعه پژوهش است.
واژههای کلیدی :بهینهسازی موتورهای جستجو ،رتبه وبومتریک ،وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی
ایران ،ویژگیهای محتوایی.
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مقدمه
امروزه افزایش روزافزون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تبدیل محیط بینالمللی به
عرصه رقابت برای این مراکز بر سر جذب دانشجو و اعتبارات مالی در سطح ملی و بینالمللی،
باعث شده است تا ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد .بدینمنظور نظامهای رتبهبندی متعددی در سطح جهان بوجود آمدهاند که به
شیوههای مختلف و بر اساس معیارهای متفاوتی به ارزیابی و رتبهبندی این مراکز میپردازند .یکی
از مشهورترین نظامهای رتبهبندی دانشگاههای جهان ،نظام رتبهبندی وبومتریکس است که در
ماههای ژانویه و جوالی هر سال توسط آزمایشگاه سایبرمتریکس اسپانیا 1صورت میگیرد .هدف
از این رتبهبندی حمایت از نشر الکترونیک ،دسترسی آزاد به اطالعات علمی و ایجاد انگیزه برای
استادان و مؤسسات جهت افزایش فعالیت در فضای اینترنت و افزایش بازتاب فعالیتهای
دانشگاهی آنها است .2این نظام رتبهبندی جهانی ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را
که دارای دامنهی وبی مستقل هستند ،بر اساس دو شاخص عمده فعالیت 3و

رؤیتپذیری4

رتبهبندی میکند .شاخص فعالیت شامل سه شاخص حضور( 5تعداد صفحات وبی)؛
دسترسپذیری( 6تعداد فایلهای منتشر شده در گوگل اسکالر) و برتری( 7تعداد مقاالت علمی
منتشر شده در مجالت بینالمللی با ضریب تأثیر باال) است و شاخص رؤیتپذیری یا

تأثیر8

نشاندهنده میزان پیوندهای دریافتی وبسایت دانشگاه است .در ایران نیز در سالهای اخیر ،نظام
رتبهبندی وبسایت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور توسط مرکز منطقهای اطالعرسانی
علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بهوجود آمده است که با استفاده از شاخصهای
_______________________________________________________________
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استاندارد وبسنجی (قابلیت رؤیت ،اندازه وبسایت ،1رتبه ترافیک ،2طراحی وبسایت 3و تعداد
فایلهای علمی موجود در وبسایت) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را مورد ارزیابی و
رتبهبندی قرار میدهد .بنابراین ،سازمانهای پژوهشی و دانشگاهی ایران در صورتیکه بخواهند
اثرگذاری مناسبی در سطح ملی و بینالمللی داشته باشند ،الزم است با حضور مؤثرتر در فضای
مجازی و با توجه به این شاخصها جایگاه خود را در این نظامهای رتبهبندی دانشگاهی بهبود
بخشند.
نتایج رتبهبندی جهانی وبومتریکس حاکی از آن است که وبسایتهای دانشگاهی ایران
از جنبههای مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و نتوانستهاند آنچنان که شایسته است در
محیط جهانی وب حضور داشته باشند .بهطوری که بر اساس رتبهبندی اعالم شده توسط نظام
وبومتریکس جهانی در جوالی  ،2014از مجموع  577دانشگاه و مؤسسه پژوهشی ایرانی که در این
نظام رتبهبندی حضور دارند ،تنها  9دانشگاه در فهرست  1000دانشگاه برتر جهان قرار گرفتهاند.4
از اینرو ،الزم است دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران به منظور ارتقای رتبه خود در نظام
جهانی رتبهبندی وبسایتهای دانشگاهی ،شاخصهای مورد استفاده این نظام رتبهبندی را مورد
توجه قرار دهند .این دانشگاهها میتوانند با شناسایی این شاخصها و عوامل مؤثر بر آنها به
ارزیابی وبسایت خود و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن بپردازند .بدیهی است توجه به
شاخصها و روشهای ارتقای رتبه وبومتریک مطرح شده در پژوهشهای صورت گرفته در این
زمینه ،میتواند عالوه بر بهبود کیفی وبسایتهای دانشگاهی و غنای بیشتر این وبسایتها از
نظر محتوا ،در ارتقای جایگاه دانشگاهها در رتبهبندی جهانی وبومتریکس نیز مؤثر باشد .اما باید
توجه داشت که صرف داشتن یک وبسایت با محتوای اطالعاتی غنی نمیتواند تمام اهداف
مورد نظر دانشگاه را در این زمینه محقق کند؛ چرا که ممکن است به دالیلی از جمله وجود نواقص
فنی در طراحی وبسایت ،دانشگاه در محیط وب رؤیتپذیری پایینی داشته باشد .یکی از دالیل
عمده این امر ،عدم بهینهسازی مناسب وبسایت برای موتورهای جستجو است .با توجه به اینکه
_______________________________________________________________
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ابزار مورد استفاده نظام رتبهبندی وبومتریکس برای ارزیابی وبسایتهای دانشگاهی و سنجش
میزان رؤیتپذیری و تأثیر آنها در محیط وب ،موتورهای جستجو هستند (ابونوری و نیازی،
)1391؛ بهبود وضعیت وبسایتها در موتورهای جستجو و بهینهسازی آنها براساس فاکتورهای
مورد توجه این جستجوگرها میتواند در افزایش رؤیتپذیری وبسایت و در نتیجه بهبود رتبه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در رتبهبندی وبومتریکس نقشی تعیینکننده داشته باشد.
از میان مراکز آموزش عالی ،دانشگاههای علوم پزشکی عالوه بر رسالت آموزشی و
پژوهشی خود ،در حوزه سالمت و رفاه جامعه نیز نقشی بسیار مهم و حیاتی دارند .وبسایت این
دانشگاهها عالوه بر ایفای نقش در تعیین رتبه دانشگاه ،بهعنوان ابزار اطالعرسانی در حوزه سالمت
جامعه نیز حائز اهمیت هستند .بر این اساس مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی باید توجه ویژهای
به ارزیابی وبسایتهای دانشگاه خود داشته باشند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن تالش
کنند تا وضعیت این وبسایتها را بهبود بخشند .بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن
بررسی وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از لحاظ میزان توجه به
شاخصهای وبومتریک و اعمال روشهای ارتقای رتبه وبومتریک ،به ارزیابی این وبسایتها
براساس معیارهای فنی بهینهسازی موتورهای جستجو 1و شناسایی مشکالت و خطاهای دسترسی
آنها بپردازد.

پیشینه پژوهش
در راستای اهداف پژوهش پیشنیه پژوهش در دو حوزه وبسنجی و بهینهسازی موتورهای
جستجو مورد بررسی قرار گرفته است .مرور نوشتارها در حوزه وبسنجی و بررسیهای انجام
گرفته توسط پژوهشگر بیانگر این است که با وجود مطالعات گسترده در زمینه ارزیابی
وبسایتهای دانشگاهی ،اغلب این پژوهشها به ارزیابی و رتبهبندی وبسایتها براساس
شاخصهای وبومتریک پرداختهاند و تا کنون پژوهشی که میزان توجه دانشگاهها به عوامل مؤثر بر
شاخص های وبومتریک را مورد بررسی قرار دهد ،انجام نشده است .پژوهشگران ایرانی عملکرد
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را از جنبههای مختلف مطرح در حوزه وبسنجی اعم از
_______________________________________________________________
)Search Engine Optimization (SEO
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رؤیت پذیری ،میزان تأثیر ،تحلیل پیوندها ،میزان همکاری و غیره در محیط وب بررسی و تحلیل
کرده و پیشنهادهایی را به منظور ارتقای رتبه وبومتریک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه
کردهاند که این پیشنهادها مبنای پژوهش حاضر قرار گرفتهاند .در اغلب این پژوهشها از جمله
پژوهش نوروزی ()1384؛ نوروزی ()1385؛ دانش ،سهیلی و نوکاریزی ()1387؛ اسفندیاریمقدم،
دانش و سهیلی ()1388؛ امینپور و اطرج ()1389؛ صدقی و دیگران ()1391؛ عبداللهی ،فرهادی و
حسنزاده ( ،)1393به حجم پایین وبسایتها ،محدودیت زبانی ،کم بودن تعداد صفحات وب
انگلیسی ،ضعف محتوا و کمبود اطالعات علمی معتبر ،بیتوجهی به نشر آزاد اطالعات و وجود
مشکالت ساختاری در طراحی وبسایتها ،به عنوان دالیل عمده در رؤیتپذیری پایین
دانشگاههای ایران در محیط وب و عدم کسب رتبه قابل قبول در رتبهبندی جهانی وبومتریکس
اشاره شده است .بر این اساس پژوهشگران در پژوهشهای متعدد ،بسیاری از عوامل مؤثر بر رتبه
وبومتریک را مطرح کرده و بر این باورند که دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند با انجام
اقداماتی نظیر قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر روی وبسایت دانشگاه ،فراهم کردن امکان
دسترسی به منابع الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی مهم ،دسترسی به منابع تمام متن رایگان ،ارائه
نسخه انگلیسی زبان وبسایت ،امکان ایجاد صفحههای شخصی در وبسایت دانشگاه برای
دانشجویان و اعضای هیأت علمی ،انتشار فایلهای اطالعاتی غنی ،روزآمدسازی سریع و مرتب
اطالعات ،مسیریابی ساده و طراحی مناسب وبسایت با توجه به استانداردهای بهینهسازی
موتورهای جستجو وضعیت خود را در رتبهبندی جهانی وبومتریکس بهبود بخشند (مسگرپور و
دیگران1388 ،؛ روایتی و دیانی1389 ،؛ نیازی و ابونوری1389 ،؛ نوکاریزی و دیگران1390 ،؛
زاهد و دیگران1392،؛ عبداللهی و دیگران.)1393 ،
بررسی پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور نیز نشان میدهد که پژوهشگران با
ارزیابی وبسایتهای دانشگاهی رؤیتپذیری دانشگاهها در محیط وب را مورد بررسی قرار داده
و با بیان نقاط ضعف وبسایتها ،پیشنهادهایی را جهت بهبود رؤیتپذیری دانشگاهها و کسب
رتبه بهتر در رتبهبندی وبومتریکس ارائه کردهاند .ماتئوس ،مِرا ،گونزالز و لوپز ،)2001( 1در بخشی
از پژوهش خود زبان انگلیسی را به عنوان عاملی مهم در رؤیتپذیری دانشگاهها در سطح
_______________________________________________________________
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بینالمللی میدانند .واگان و ثلوال )2005( 1در پژوهشی سطح علمی اعضای هیأت علمی و زبان
دانشگاه را به عنوان دو عامل مهم در جذب پیوند به وبسایتهای دانشگاهی معرفی کردهاند.
تأثیر قدمت وبسایتها بر مرئی بودن آنها از دیگر نتایج پژوهش بود که نشان میدهد تغییر
 URLوبسایت میتواند بر مرئی بودن و میزان بازدید از آن اثر منفی داشته باشد .نواگو و
آگارین )2008( 2در پژوهشی ،پیوندهای دریافتی وبسایتهای دانشگاههای نیجریه را مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که وبسایتهای قدیمیتر درصد بیشتری از پیوندها را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین دانشگاههای نیجریه به میزان پایینی از وبسایت به منظور اشاعه و به
اشتراک گذاشتن اطالعات تولیدی خود استفاده کرده بودند .یافتههای پژوهش جیشانکار و

بابو3

( )2009بر وبسایت دانشگاههای تامیلنادو نیز بیانگر این بود که وبسایتهای برخی از
دانشگاههای مورد بررسی با وجود داشتن تعداد صفحات وبی زیاد ،پیوند خیلی کمی دریافت
کرده بودند و بنابراین ضریب تأثیر پایینی داشتند .در همین راستا ،اسالم و علم )2011( 4در
پژوهشی پیشنهاد کردهاند که دانشگاهها برای باالبردن ضریب تأثیر خود ،دسترسی به اطالعات و
منابع علمی خود را به هر دو زبان محلی و انگلیسی برای کاربران خود تسهیل کنند .نیسوم و
کوالتورامایر )2012( 5نیز با بررسی وبسایت دانشگاه ساراواک مالزی بیان کردند که این
دانشگاه جهت بهبود رتبه خود در رتبهبندی وبومتریکس باید با تجدیدنظر در سیاست وب خود به
تولید محتوای غنی ،افزایش نشر الکترونیک و بهینهسازی وبسایت خود بپردازد .حمادی

و احمد6

( )2014نیز داشتن آدرس وبی منحصر بهفرد ،ایجاد وبسایت برای تمامی مراکز وابسته و
واحدهای دانشگاه زیر نام دامنه دانشگاه ،افزایش کیفیت محتوا با مشارکت دادن استادان،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارمندان در تولید محتوا و بارگذاری پژوهشها ،مقاالت،
کتابها و سخنرانیهای آنها در قالب فایلهای غنی در وبسایت را در بهبود رتبه دانشگاه در
رتبهبندی وبومتریکس مؤثر میدانند.
_______________________________________________________________
Vaughan & Thelwall
2
Nwagwu & Agarin
1
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________________________________________________________
مرور پیشینهها در حوزه بهینهسازی موتورهای جستجو نیز نشاد داد تاکنون پژوهشی که به
طور کامل با این پژوهش مطابقت داشته و با آن قابل مقایسه باشد ،انجام نگرفته است .با این وجود،
پژوهش هایی در رابطه با برخی از معیارهای فنی استفاده شده در این پژوهش صورت گرفته که هر
کدام با رویکردها و روشهای متفاوت ،وبسایتها را مورد مطالعه قرار دادهاند .ابربرچسبهای
HTML1یکی از مهمترین عناصر در بهینهسازی موتورهای جستجو است که در پژوهشهای
متعددی از جمله وایدمن و چمبرز ،)2005( 2ژانگ و دیمیتروف )2005( 3و یانگ )2016( 4مورد
توجه قرار گرفته است .این پژوهشگران به بررسی نقش استفاده از ساختار

و فراپیوندهای HTML

و ابرداده بر رؤیتپذیری صفحات وب در نتایج موتورهای جستجو و بازیابی منابع الکترونیکی
پرداختهاند .مانهاس و مانسوترا )2011( 5با استفاده از ابزار برخط خطایاب وب ،سرویس اعتبارسنج
پیوند و فناوری  ،W3Cابعاد مختلف کیفیت را در وبسایتهای دولت الکترونیک در ایالت
 J&Kهندوستان مورد بررسی قرار دادهاند .پرماتاساری ،هارلنا ،ارالنگا و چندرا )2013( 6تأثیر
رسانههای اجتماعی بر پارامترهای محبوبیت وبسایتها (دامنههای استناد دهنده ،تعداد پیوندهای
دریافتی خارجی ،دریافت استناد ،معتبر بودن استناد ،رتبه ترافیک جهانی و اعتبار پیوندها) را مورد
بررسی قرار داده و وجود رابطهای معنیدار در این زمینه را نشان دادهاند .پژوهشهای متعددی نیز
به بررسی تأثیر استفاده از فنون بهینهسازی موتورهای جستجو بر ترافیک ،قابلیت بازیابی و رتبه
وبسایتها در موتورهای جستجو پرداختهاند (شونر)2010( 7؛ برمن و کاتونا)2011( 8؛

اوچوا9

()2012؛ اونایفو و راسموسن ،)2013( 10حطاب ،)2014( 11لوکیتو ،لوکیتو و آریفین )2015( 1و
_______________________________________________________________
HyperText Markup Language
Weideman & Chambers
Zhang & Dimitroff
Yang
Manhas & Mansotra

1
2
3
4
5
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Permatasari, Harlena, Erlangga & Chandra
Schooner
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8
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________________________________________________________
توماسی و لی .))2015( 2رابطه بین عناصر بهینهسازی موتورهای جستجو و استفادهپذیری
وبسایت نیز در برخی پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است .ویسر و وایدمن )2014( 3در
پژوهشی به این منظور ،به طراحی سه وبسایت با ترکیب متفاوتی از استفادهپذیری ،رؤیتپذیری
و ویژگیهای دیگر پرداخته و الگویی مرکب از عناصر بهینهسازی موتورهای جستجو و
استفادهپذیری وبسایت طراحی کردند .نتایج نشان داد که این دو عامل مکمل یکدیگر هستند،
اگرچه برخی از ویژگیهای استفادهپذیری (محتوا ،متن و رسانه) با برخی از عناصر بهینهسازی
موتورهای جستجو (محتوا و کلیدواژهها) که بر رتبه وبسایت تأثیر مستقیم دارند ،در تناقض
بودند.
در ایران نیز ،تا کنون در زمینه بهینهسازی وبسایتهای دانشگاهی براساس عوامل مورد
توجه موتورهای جستجو پژوهشی صورت نگرفته است .در رابطه با سایر وبسایتها نیز تنها دو
پایاننامه کارشناسی ارشد مربوط به طالیی ( )1389و منگلی ( )1389انجام شده است که با دو
رویکرد متفاوت بهینهسازی موتورهای جستجو را مورد توجه قرار دادهاند .طالیی ( )1389در یک
مطالعه موردی ،با توجه به عوامل مؤثر در کسب رتبههای برتر ،به بررسی وبسایتهای بیمه
ایرانی بر اساس اصول الگوریتم موتورهای جستجو پرداخته و رتبه آنها را در نتایج موتورهای
جستجو به ازای واژه کلیدی جستجو ،مورد بررسی قرار داده است .منگلی ( )1389نیز در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود با مطالعهای موردی بر چند وبسایت تجاری به بررسی استفاده از ترافیک
هدفمند برای باال بردن شانس فروش پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامههای
بهینهسازی در وبسایتهای مورد مطالعه موجب افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان و جذب
مخاطبان جدید شده است ،که این روند بر میزان فروش و اجرای برنامههای تجاری مورد نظر
سازمان تاثیرگذار بوده است .به استثنای این دو مورد ،بیشتر پژوهشهای انجام شده در ایران ،میزان
استفاده از ابربرچسبهای زبان نشانهگذاری فرامتن و ابردادهها را در وبسایتها مورد توجه قرار
دادهاند و به سایر عوامل دخیل در بهینهسازی موتورهای جستجو توجه چندانی نداشتهاند .از این
میان پژوهشهای اباذری و بابایی ( )1390و اسکروچی ،موسوی چلک ،حسینی ،غفاری و کیانی
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________________________________________________________
( )1391که بهترتیب به بررسی ابربرچسبهای بهکار رفته در وبسایت کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای آزاد اسالمی و دانشگاههای علوم پزشکی ایران پرداختهاند ،قابل اشاره هستند.
دسترسپذیری وبسایتهای دانشگاههای پیام نور مراکز استانها بر اساس نرمافزارهای پیوسته
کنسرسیوم وب جهانی گسترده نیز در پژوهش تارم ،حریری و دوالنی ( )1393مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس نتایج پژوهش میزان پیوندهای کور در وبسایتهای مورد بررسی در حد
متوسط و قابل قبولی بود اما میزان خطاهای  HTMLبسیار زیاد بود.
بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با ارزیابی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی
ایران براساس سیاههوارسی محقق ساختهای که با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شاخصهای
وبومتریک و معیارهای فنی بهینهسازی موتورهای جستجو تنظیم شده است ،خالء موجود در این
زمینه را برطرف نماید.

هدف اصلی پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از لحاظ
میزان توجه به ویژگی های محتوایی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک و معیارهای بهینهسازی
موتورهای جستجو پرداخته است تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت این وبسایتها بهعنوان
راهنمایی برای دانشگاهها در راستای بهبود جایگاه وبومتریک آنها قابل استفاده باشد.
در راستای رسیدن به هدف این پژوهش سه پرسش مطرح شده است:
 -1وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر ویژگیهای محتوایی
مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک چگونه است؟
 -2وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای بهینهسازی
موتورهای جستجو چگونه است؟
 -3وضعیت کلی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر ویژگیهای
محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک چگونه است؟
عالوه بر پرسشهایی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آنها بود ،دو فرضیه نیز مورد
توجه قرار گرفته است:

447

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،49زمستان 1394

________________________________________________________
فرضیه  :1بین میزان توجه به معیارهای مورد نظر در این پژوهش و رتبه وبومتریکس جهانی
رابطه وجود دارد.
فرضیه  :2بین میزان توجه به معیارهای مورد نظر در این پژوهش و رتبه وبومتریک

ISC

رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پیمایشی با رویکرد توصیفی است که با استفاده از
سیاههوارسی محققساخته به توصیف وضعیت عینی وبسایتهای جامعه پژوهش براساس
ویژگیهای محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک میپردازد .همچنین این پژوهش ،از
نوع کاربردی است ،چرا که انتظار میرود از نتایج آن در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوّت
وبسایتهای مورد بررسی و در نهایت بهبود وضعیت آنها استفاده شود .جامعه مورد مطالعه در
این پژوهش وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ایران شامل  47وبسایت است که آدرس الکترونیکی آنها از طریق وبسایت
وزارت مذکور ،1استخراج گردید .بهدلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش ،نمونهگیری صورت
نگرفت .گردآوری دادهها با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته انجام گرفت .سیاهه وارسی
مورد نظر در دو بخش تنظیم شده است .بخش اول معیارهای محتوایی مؤثر بر رتبه وبومتریک را
در بر میگیرد که شامل  50مؤلفه در دو مقوله خدمات و عناصر اطالعاتی است .بخش دوم نیز
مربوط به معیارهای فنی بهینهسازی موتورهای جستجو شامل  52مؤلفه است که در دو مقوله عوامل
مرتبط با بهینهسازی داخلی وبسایت و عوامل مرتبط با بهینهسازی مربوط به خارج از وبسایت،
تنظیم شده است .این سیاهه وارسی با استفاده از معیارهای بهدست آمده از ادبیات پژوهش و بر
اساس روش های ارتقای رتبه وبومتریک مطرح شده در متون و منابع مرتبط و نیز بر مبنای چهار
_______________________________________________________________
http://www.behdasht.gov.ir
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________________________________________________________
شاخص نظام وبومتریکس جهانی و معیارهای رتبهبندی وبومتریک  ISCطراحی شده است .جهت
طراحی بخش معیارهای محتوایی سیاهه وارسی از پیشنهادهای ارائه شده در راستای ارتقای رتبه
وبومتریک و یا سیاهههای وارسی استفاده شده در مقاالت فارسی و التین مطرح شده در بخش
پیشینه پژوهش مربوط به حوزه وبسنجی که محور اصلی آنها ارزیابی وبسایتها بر اساس
شاخصهای وبومتریک بوده ،استفاده شده است .از جمله این موارد میتوان به سیاهه وارسی ارائه
شده توسط عرفانمنش و دیدهگاه ( )1388و نیز پیشنهادهای مطرح شده در پژوهشهای مسگرپور
و دیگران ( ،)1388روایتی و دیانی ( ،)1389امینپور ( )1390و ابونوری و نیازی ( )1391اشاره
کرد .منابع اصلی مورد استفاده جهت طراحی بخش معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو نیز
شامل پایاننامه شونر ( )2010و اوچوآ ( ،)2012مقاله یالسین و کوز ،)2010( 1وایدمن )2011( 2و
( ،)2013کومار و کومار ،)2014( 3گائور و داگار )2014( 4و کتاب رؤیتپذیری وبسایت:
نظریه و عمل در بهبود رتبهبندی (وایدمن )2009 ،بود .عالوه بر این موارد ،از سایر منابعی که
جنبههایی از پژوهش حاضر را پوشش میدادند نیز استفاده شده است.
روایی سیاهه وارسی در دو بخش معیارهای محتوایی و معیارهای فنی بر اساس ادبیات
پژوهش و نظر استادان حوزه علم اطالعات و دانششناسی متخصص در زمینه وبسنجی و تعدادی
از متخصصان فناوری اطالعات مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .جهت بررسی پایایی ابزار نیز از
ضریب پایایی آلفای کودر -ریچاردسون استفاده شد .بر این اساس ،ضریب پایایی بخش محتوایی
سیاههوارسی برابر با  0/795بهدست آمد که از این نظر ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود.
همچنین از نظر معیارهای بخش فنی ،ضریب پایایی ابتدا برابر با  0/51بهدست آمد که با حذف 4
مؤلفه که همبستگی چندانی با سایر مؤلفهها نداشتند ،پایایی ابزار به  0/74ارتقا پیدا نمود و بنابراین
ابزار نهایی به طور کلی چه در بخش محتوا و چه در بخش معیارهای فنی از پایایی الزم برخوردار
بوده است.

_______________________________________________________________
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________________________________________________________
برای سنجش هر کدام از مؤلفههای موجود در سیاهه وارسی دو گزینه "بله" (نمره )1؛ و
"خیر" (بدون نمره) مبنای محاسبه قرار گرفته است .یعنی به ازای وجود هر یک از مؤلفهها در
وبسایت مورد بررسی نمره یک به وبسایت تعلق گرفته و برای عدم وجود آن مؤلفه در
وبسایت ،نمره صفر در نظر گرفته شده است .قابل ذکر است ،تعدادی از مؤلفههای موجود در هر
دو بخش معیارهای محتوایی و معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو به دلیل ماهیتی که داشتند و
بهمنظور ارزیابی دقیقتر وبسایتها ،به صورت درصد (از صفر تا یک) محاسبه شدهاند .به منظور
مشخص کردن فراوانی اینگونه مؤلفهها ،برای هر مؤلفه یک نقطه برش (نمره  )0/75تعیین شده و
فراوانی هر مؤلفه در سه سطح مطلوب ،قابل قبول و نامطلوب تعریف شد .به این ترتیب که نمره
یک بیانگر وضعیت مطلوب ،نمره  0/75به باال نشاندهنده وضعیت قابل قبول و نمره پایینتر از
 0/75وضعیت نامطلوب را برای آن مؤلفه در وبسایتهای مورد بررسی نشان میدهد .از این
میان ،در ارتباط با دو مؤلفه " انتشار مجالت الکترونیکی از طریق وبسایت" و "داشتن صفحه در
ویکیپدیا"  ،میانگین در هر تیپ ،به عنوان نقطه برش تعیین شد .در رابطه با مؤلفه "رتبه صفحه در
گوگل" نیز ،داشتن رتبه  6نشاندهنده وضعیت مطلوب ،رتبه  4و  5قابل قبول و رتبه پایینتر از 4
نامطلوب ارزیابی شده است.
ارزیابی هر یک از وبسایتهای جامعه پژوهش براساس ویژگیهای محتوایی گنجانده
شده در سیاهه وارسی به روش مشاهده مستقیم صورت گرفته است .به منظور ارزیابی
وبسایتهای مورد مطالعه براساس معیارهای فنی موجود در سیاهه وارسی نیز از نرمافزارهای
خودکار مطرح در زمینه ارزیابی وبسایتها شامل نوار ابزار سئو ،1سرویس اعتبارسنجی
کنسرسیوم وب گسترده جهانی ، 2وبسایت  3Woorankو  4Whois Lookupکه در پژوهشهای
این حوزه (مانهاس و مانسوترا ()2011؛ باتیستال و نونینو)2012( 5؛ چن و وو)2012( 6؛

برنت1

( )2013و شریواستوا ،میواد و شارما ))2014( 2مورد استفاده قرار گرفته است ،بهره گرفته شد.
_______________________________________________________________
Seo Toolbar
2
The W3C Markup Validation Service
1
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http://www.woorank.com

3

http://whois.domaintools.com
Battistella & Nonino

4
5

Chen & Wu

6
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یافتههای پژوهش

بهمنظور پاسخ به پرسش اول پژوهش در رابطه با وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم
پزشکی ایران از نظر ویژگیهای محتوایی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک ،اطالعات مورد نیاز ،از
بخش اول سیاههوارسی یعنی معیارهای محتوایی مؤثر بر رتبه وبومتریک ( 50معیار) بهدست آمد.
این معیارها در دو مقوله خدمات شامل  26معیار و عناصر اطالعاتی شامل  24معیار در
وبسایتهای جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .با بررسی دادهها نتایج زیر بهدست آمد:
در مجموع از حداکثر نمره اختصاص یافته به معیارهای محتوایی یعنی  50نمره ،وبسایت
دانشگاههای علوم پزشکی تهران با  ،39/40کاشان با  35/72و زنجان با  34/39نمره بیشترین
نمرههای مربوط را به خود اختصاص دادند و وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی دزفول با
 ،15/26بم با  15و جیرفت با  13/71نمره ،کمترین نمرهها را به دست آوردند (جدول.)6
برای درک بهتر و دقیقتر وضعیت وبسایتهای مورد بررسی از نظر معیارهای محتوایی
مؤثر بر رتبه وبومتریک ،فراوانی مؤلفههای مربوط به مقوله خدمات و عناصر اطالعاتی ،در جدول
 1ارائه شده است .همچنین ،فراوانی آن دسته از مؤلفههایی که به صورت درصد محاسبه شدهاند و
نمرهای از صفر تا یک را به خود اختصاص دادهاند ،در جدول  2نشان داده شده است.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،از میان مؤلفههای مرتبط با مقوله خدمات ،تنها
مؤلفه " سیستم ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان " در تمامی وبسایتهای بررسی شده وجود
داشت .در میان مؤلفه های دارای بیشترین فراوانی ،پس از مؤلفه ذکر شده ،بیشترین فراوانی (97/9
درصد) به مؤلفههای "وجود سامانه پست الکترونیکی در وبسایت" و "سیستم اتوماسیون تغذیه"
اختصاص داشت که  46وبسایت از مجموع  47وبسایت بررسی شده از امکانات فوق
برخوردار بودند .از این میان فقط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از تیپ سه ،با وجود اینکه
در صفحه اصلی وبسایت خود پیوند پست الکترونیکی را قرار داده بود ،ولی با مراجعات متعدد
در زمانهای مختلف به وبسایت ،اطمینان حاصل شد که این سامانه غیرفعال است .ضمن اینکه
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی زابل تنها وبسایتی بود که در آن پیوند به سیستم اتوماسیون

Burnett

1

Shrivastva, Mewad & Sharma

2
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تغذیه وجود نداشت .دلیل این مسأله میتواند این باشد که در دانشگاه مذکور رزرو غذا و یا
افزایش اعتبار کارت تغذیه توسط دانشجویان به صورت دستی و با مراجعه حضوری به واحد تغذیه
دانشگاه صورت میگیرد.
همچنین براساس دادههای جدول  ،1هیچکدام از دانشگاههای علوم پزشکی به طور
مشخص خدمتی را تحت عنوان "اشاعه گزینشی اطالعات" از طریق وبسایت خود ارائه
نمیکردند" .ارائه خدمات آگاهیرسانی جاری" و "ایجاد صفحات شخصی برای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و دکترای تخصصی زیر نام دامنه دانشگاه" با فراوانی  2/1درصد کمترین
فراوانی را در میان مؤلفههای مربوط به مقوله خدمات به خود اختصاص دادند.

جدول  .1فراوانی مؤلفههای مرتبط با معیارهای محتوایی (خدمات و عناصر اطالعاتی) در دانشگاههای علوم
پزشکی ایران

فراوانی

درصد

مقوله عناصر اطالعاتی

فراوانی

درصد

مقوله خدمات

35

74/5

پیوند به پایگاههای اطالعاتی پزشکی التین

43

91/5

1

2/1

پیوند به پایگاههای اطالعاتی پزشکی فارسی

45

95/7

نظرسنجی

9

19/1

پیوند به منابع الکترونیکی دسترسی آزاد

32

68/1

تاالر گفتگو

6

12/8

پیوند به مقاالت اعضای هیأتعلمی

31

66

ارتباط با مسئولین وبسایت

35

74/5

ایجاد صفحات شخصی برای استادان زیر نام
دامنه دانشگاه
امکان ایجاد صفحات شخصی برای دانشجویان
زیر نام دامنه دانشگاه

دسترسی به چکیده پایاننامهها و طرحهای
پژوهشی

41

87/2

سامانه پست الکترونیکی

46

97/9

دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه

8

17

پست الکترونیکی دانشآموختگان

2

4/3

پیوند به وبسایت کتابخانه

30

63/8

امکان پیگیری درخواستها

24

51/1

دسترسی به فهرست پیوسته عمومی کتابخانه

33

70/2

سیستم ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان

47

100

وجود پایگاه اعضای هیأت علمی

16

34

اتوماسیون تغذیه

46

97/9

قراردادن آییننامهها ،فرمها و مانند آن در

45

95/7

ارائه برنامههای آموزش الکترونیکی

20

43/5

قراردادن راهنماهای آموزشی در وبسایت

27

57/4

وجود نقشه سایت

36

76/6

اخبار ،اطالعیهها ،همایشها ،کارگاهها

46

97/9
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وجود نمایه سایت ( الف – ی )

2

4/3

وجود بایگانی محتوا

وجود آر.اس.اس ()RSS

23

48/9

اطالعات مربوط به حق مؤلف

سؤاالت متداول

10

21/3

لوگو و نام دانشگاه با امکان پیوند به صفحه

40

85/1

34

72/3

41

87/2

ارائه نقشه دانشگاه

8

17

پیوند به وبسایتهای مهم ملی

45

95/7

خدمات اشاعه گزینشی اطالعات ()SDI

0

0

پیوند به وبسایتهای بینالمللی مرتبط

3

6/4

خدمات آگاهیرسانی جاری ()CAS

1

2/1

پیوند به سایر دانشگاههای علوم پزشکی

37

78/7

وجود موتور جستجوی داخلی

43

91/5

پیوند به موتورهای جستجوی عمومی

4

8/5

وجود نسخه انگلیسی وبسایت

18

38/3

اصلی در همه صفحات

در رابطه با مقوله عناصر اطالعاتی نیز ،بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه " ارائه اخبار و اطالعیهها،
اطالعات مربوط به همایشها و کارگاههای آموزشی از طریق وبسایت دانشگاه" بود که در 97/9
درصد از وبسایتهای بررسی شده ،مورد توجه قرار گرفته بود .پس از این مؤلفه ،سه مؤلفه "پیوند
به پایگاههای اطالعاتی پزشکی فارسی" " ،پیوند به وبسایتهای مهم ملی" و "ارائه فرمها،
آییننامهها و مانند آن در وبسایت" با فراوانی یکسان  95/7درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر
مؤلفههای مقوله عناصر اطالعاتی داشتند" .پیوند به پایگاههای اطالعاتی پزشکی التین" نیز با فراوانی
 91/5درصد در بین مؤلفه های دارای بیشترین فراوانی در جایگاه سوم قرار گرفت .کمترین فراوانی
( 6/4درصد) نیز به مؤلفه "پیوند به وبسایتهای بینالمللی مرتبط" اختصاص داشت (جدول .)1
براساس دادههای جدول  2که فراوانی آن دسته از معیارهای محتوایی که به صورت درصد
محاسبه شدهاند را در بر میگیرد ،هیچ یک از مؤلفههای این گروه در وبسایتهای مورد بررسی
به طور  100درصد مورد توجه قرار نگرفته بودند .در میان مؤلفههای مربوط به مقوله خدمات
بیشترین فراوانی به مؤلفه " قرار گرفتن وبسایت معاونتها زیر نام دامنه دانشگاه" اختصاص
داشت که  93/6درصد ( 44وبسایت) از وبسایتهای مورد بررسی از وضعیت مطلوب
برخوردار بودند .کمترین فراوانی نیز مربوط به مؤلفه " ارتباط با مسئولین دانشگاه از طریق پست
الکترونیکی و یا فرم الکترونیکی مخصوص تماس" بود که تنها  19/1درصد ( 9وبسایت) از کل
وبسایتهای بررسی شده دارای وضعیت مطلوب بودند.
در رابطه با مقوله عناصر اطالعاتی نیز ،مؤلفه " اطالعات مربوط به رشتههای موجود در
دانشگاه" با دارا بودن وضعیت مطلوب در  87/2درصد ( 41وبسایت) از وبسایتها ،بیشترین
فراوانی را در بین این مؤلفهها داشت .از سوی دیگر ،وضعیت تمامی وبسایتهای بررسی شده از
نظر مؤلفه " قرار گرفتن فایل اسالیدهای کنفرانسهای دانشجویی بر روی وبسایت" نامطلوب
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بود .از بین کل وبسایتهای بررسی شده ،تنها سه وبسایت مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی
بوشهر از تیپ سه  0/2از نمره مربوط و همدان و گیالن از تیپ دو  0/14از نمره مربوط را کسب
کردند .هر چند این دانشگاهها نیز وضعیت مطلوبی نداشتند .در همین راستا ،مؤلفه " قرار گرفتن
فایل دروس و جزوههای استادان بر روی وبسایت" نیز فراوانی کمی داشت و تنها  2وبسایت
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تیپ سه و کاشان از تیپ دو از وضعیت مطلوب برخوردار بودند،
یک وبسایت نیز (وبسایت دانشگاه شهید صدوقی یزد از تیپ دو) دارای وضعیت قابل قبول بود
(جدول .)2

جدول  .2فراوانی آن دسته از مؤلفههای مرتبط با معیارهای محتوایی (خدمات و عناصر اطالعاتی) که به
صورت درصد محاسبه شدهاند.
مؤلفههای مربوط به مقوله
خدمات
ایجاد وبسایت برای مراکز
تابعه زیر نام دامنه دانشگاه

ایجاد وبسایت برای معاونتها
زیر نام دامنه دانشگاه

وضعیت

فراوانی

درصد

مطلوب

33

70/2

قابل قبول

9

19/1

نامطلوب

5

10/7

مطلوب

44

93/6

قابل قبول

1

2/1

نامطلوب

2

4/3

مؤلفههای مربوط به مقوله
عناصر اطالعاتی
انتشار مجالت علمی
الکترونیکی

قرار دادن رزومه اعضای هیأت
علمی در وبسایت

مطلوب

39

83

قابل قبول

1

2/1

نامطلوب

7

14/9

مطلوب

27

57/5

قابل قبول

4

8/5

نامطلوب

16

34

ارتباط با مسئولین دانشگاه از

مطلوب

9

19/1

قرار دادن طرح درسهای

طریق پست الکترونیکی یا

قابل قبول

2

4/3

گروههای آموزشی در

ایجاد وبسایت برای
دانشکدهها زیر نام دامنه دانشگاه

ایجاد وبسایت برای نشریات
دانشگاه زیر نام دامنه دانشگاه
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قرار دادن فایل دروس و
جزوههای استادان در وبسایت

قرار دادن اسالید کنفرانسهای
دانشجویی در وبسایت

وضعیت

فراوانی

درصد

مطلوب

3

6/4

قابل قبول

19

40/4

نامطلوب

25

53/2

مطلوب

32

68/1

قابل قبول

4

8/5

نامطلوب

11

23/4

مطلوب

2

4/3

قابل قبول

1

2/1

نامطلوب

44

93/6

مطلوب

0

0

قابل قبول

0

0

نامطلوب

47

100

مطلوب

20

42/6

قابل قبول

5

10/6
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تکمیل و ارسال پرسشنامه

نامطلوب

36

وبسایت

76/6

وجود اطالعات مربوط به
رشتههای دانشگاهی

نامطلوب

46/8

22

مطلوب

41

87/2

قابل قبول

0

0

نامطلوب

6

12/8

برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش در رابطه با وضعیت وبسایتهای دانشگاههای علوم
پزشکی ایران از نظر معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو ،اطالعات مورد نیاز از طریق 52
معیار مربوط به بخش دوم سیاههوارسی یعنی معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو بهدست آمد.
این معیارها در دو مقوله عوامل مرتبط با بهینهسازی داخلی وبسایت شامل  44معیار و عوامل
مرتبط با بهینهسازی خارجی وبسایت شامل  8معیار در وبسایتهای جامعه پژوهش مورد
بررسی قرار گرفت .با بررسی دادهها نتایج زیر به دست آمد:
در مجموع از حداکثر نمره اختصاص یافته به معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو
یعنی  52نمره ،وبسایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کسب  35/14نمره در جایگاه اول قرار
گرفت .پس از آن ،وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی تهران ( )34/34و تبریز ( )33/46رتبههای
دوم و سوم را به دست آوردند .وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی جیرفت ( ،)23/31همدان
( )23/23و فسا ( )23/13نیز با کسب کمترین نمرههای مربوط در رتبههای آخر قرار گرفتند
(جدول .)6
فراوانی مؤلفههای مربوط به مقوله بهینهسازی داخلی وبسایت در جدول  3ارائه شده
است تا وضعیت وبسایتهای مورد بررسی از نظر میزان توجه به این معیارها مشخص شود.
همچنین ،فراوانی آن دسته از مؤلفههای مربوط به بهینهسازی داخلی وبسایت که به صورت
درصد محاسبه شده و در سه سطح مطلوب ،قابل قبول و نامطلوب تعریف شده است ،به طور
جداگانه در جدول  4ارائه شده است.
بر اساس دادههای جدول  ،3وبسایتهای مورد بررسی در  4مؤلفه ،از فراوانی 100
درصد برخوردار بودند .به این ترتیب که تمامی وبسایتهای بررسی شده دارای برچسب عنوان
بودند .همچنین آدرس الکترونیکی همه این وبسایتها از طول استاندارد برخوردار بود و در
طراحی همه آنها برای URLهای نامعتبر خطای  404تعریف شده بود .عدم استفاده از قاب (فریم)
توسط وبسایتهای جامعه پژوهش نیز باعث شد تا تمامی آنها نمره کامل مربوط به این مؤلفه را
کسب کنند.
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از سوی دیگر ،عدم استفاده از استاندارد دوبلینکور و برچسب  No followتوسط
وبسایتهای مورد بررسی باعث شد تا نمره مربوط به این مؤلفهها به هیچکدام از این
وبسایتها تعلق نگیرد .همچنین ،اگر چه در طراحی تمامی وبسایتهای بررسی شده ،از خطای
 404برای مشخص کردن URLهای نامعتبر استفاده شده بود ،ولی تنها در یکی از وبسایتهای
مربوط به دانشگاههای تیپ سه (دانشگاه گناباد) یعنی در  2/1درصد از کل وبسایتها ،یک
صفحه  404مناسب با امکان بازگشت به صفحه اصلی وبسایت و موتور جستجوی داخلی،
طراحی شده بود .مؤلفه معتبر بودن فید  RSSنیز با فراوانی مشابه  2/1درصد در میان مؤلفههای
دارای کمترین فراوانی قرار داشت و فقط وبسایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از تیپ دو ،نمره
مربوط به این مؤلفه را کسب کرد.

جدول  .3فراوانی مؤلفههای مرتبط با مقوله بهینهسازی داخلی وبسایت در دانشگاههای علوم پزشکی ایران
مؤلفه

فراوانی

درصد

وجود برچسب عنوان

47

100

عدم وجود غلط امالئی و نگارشی

وجود ابربرچسب توصیف

37

78/7

وجود خطای  404برای  urlهای نامعتبر

47

وجود ابربرچسب کلیدواژه

37

78/7

صفحه  404مناسب

1

2/1

استفاده از سرتیترها (برچسبهای )H1-H6

19

40/4

عدم استفاده از مکانیزم کوکی ()Cookie

12

25/5

20

42/6

عدم استفاده از فریم ()Frame

47

100

0

0

عدم استفاده از تکنیک ( Flashعالئم چشمکزن)

39

83

0

0

وجود فایل متنی روبات ()Robots.txt

25

53/2

دسترسی به وبسایت با و بدون WWW

42

89/4

معتبر بودن فایل متنی روبات

14

29/8

استفاده از  URLساده

30

63/8

وجود فایل  XMLنقشه سایت

19

40/4

طول ( URLکمتر از  100کاراکتر)

47

100

معتبر بودن فایل  XMLنقشه سایت

7

14/9

عدم وجود  Underscoreدرآدرس صفحات

21

44/7

معتبر بودن فید آر.اس.اس ()Feed

1

2/1

استفاده از برچسب  Strongبرای مشخص کردن کلمات
کلیدی
استفاده از استاندارد دوبلینکور
استفاده از برچسب  NoFollowبرای مشخص کردن
لینکهای نامطمئن
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مؤلفه

فراوانی

درصد

5

10/63
100
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مؤلفه

فراوانی

درصد

مؤلفه

استاندارد بودن )IP.Canonicalization( IP

35

74/5

استفاده از ابزار گوگل آنالیتیک

7

عدم وجود خطای 302 redirects

4

8/9

عدم وجود صفحات در دست ساخت

23

48/9

44

93/6

سلسله مراتبی بودن پیوندهای بین صفحات

44

93/6

45

95/7

روزآمدی (ذکر تاریخ آخرین روزآمدسازی)

6

12/8

عدم وجود ( duplicate contentعدم کپیبرداری
محتوا)
پاراگرافبندی محتوای وبسایت

فراوانی

درصد
14/9

براساس دادههای جدول  ،4اگرچه تمامی وبسایتهای بررسی شده از برچسب عنوان
استفاده کرده بودند ،بررسی این برچسبها از نظر میزان مرتبط بودن نشان داد در  57/4درصد
وبسایت ها از برچسب عنوان کامالً مرتبط استفاده شده بود .همچنین ،با وجود اینکه استفاده از
ابربرچسب توصیف و ابربرچسب کلیدواژه در  78/7درصد از وبسایتها مورد توجه قرار گرفته
بود ،این برچسبها از نظر میزان مرتبط بودن وضعیت مناسبی نداشتند.
با توجه به اهمیت استاندارد بودن کدهای  ،HTMLعدم وجود خطا در کدنویسی صفحات
وب نیز در جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،به استثنای
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از تیپ دو که فاقد خطای  HTMLبود ،هیچ یک از
وبسایتهای مورد بررسی به استانداردسازی کدهای  HTMLخود توجهی نداشته و از وضعیت
مطلوبی برخوردار نبودند .بهطوری که تعداد خطای  HTMLاز حداقل  2خطا مربوط به وبسایت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تیپ دو تا حداکثر  1323خطا مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بم
از تیپ سه ،متغیر بود .از آنجا که در پژوهش حاضر عدم وجود خطای  HTMLمدنظر بود ،تنها
وضعیت وبسایتهایی که هیچ خطایی نداشتند ،مطلوب ارزیابی شده است و وضعیت سایر
وبسایتها با هر تعداد خطا نامطلوب در نظر گرفته شده است.
از نظر رعایت استانداردهای مربوط به کدهای  CSS1نیز وبسایتهای مورد بررسی
وضعیت مطلوبی نداشتند و تنها در دو وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی رفسنجان و بندرعباس
از تیپ دو همه کدهای  CSSمعتبر بود .در دیگر وبسایتها تعداد خطای  CSSاز حداقل یک
خطا در وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،قم و سبزوار تا حداکثر  529خطا
_______________________________________________________________
Cascade Style Sheets

1
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مربوط به دانشگاه علوم پزشکی البرز از تیپ سه ،متغیر بود .نکته قابل توجه وضعیت مطلوب
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ر ابطه با هر دو مؤلفه مربوط به استانداردسازی کدها است که
نشاندهنده توجه طراحان این وبسایت به استانداردهای کدنویسی است.
بر اساس دادههای بهدست آمده در رابطه با مؤلفه عدم وجود پیوندهای شکسته در
وبسایتهای مورد بررسی ،تنها دو وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی ایران از تیپ یک و
دزفول از تیپ سه هیچ پیوند شکستهای نداشته و از وضعیت مطلوب برخوردار بودند .وضعیت سایر
وبسایتها با داشتن حداقل یک پیوند شکسته تا حداکثر  102پیوند شکسته ،نامطلوب ارزیابی
شد.
جدول  .4فراوانی آن دسته از مؤلفههای مرتبط با مقوله بهینهسازی داخلی وبسایت که به صورت درصد
محاسبه شدهاند.
مؤلفه

وضعیت

فراوان

درصد

مطلوب

مؤلفه

وضعیت

فراوانی

درصد

ی
27

57/4

نسبت متن به کدهای

مطلوب

6

قابل قبول

10

21/3

( HTMLبین %70-25

قابل قبول

7

14/9

نامطلوب

10

21/3

و یا باالی )%15

نامطلوب

34

72/3

مطلوب

4

8/5

مطلوب

1

2/1

قابل قبول

10

21/3

قابل قبول

0

0

نامطلوب

33

70/2

نامطلوب

46

97/9

مطلوب

2

4/3

مطلوب

2

4/2

قابل قبول

1

2/1

قابل قبول

0

0

نامطلوب

44

93/6

نامطلوب

45

95/8

مطلوب

2

4/2

قابل قبول

0

0

نامطلوب

45

95/8

مطلوب

35

74/5

قابل قبول

4

8/5

نامطلوب

8

17

مطلوب

1

2/1

قابل قبول

21

44/7

نامطلوب

25

53/2

تبات آدرس وبسایت

مطلوب

2

4/3

سرعت بارگذاری مناسب

مطلوب

0

0

(سن دامین)

قابل قبول

25

53/1

وبسایت

قابل قبول

4

8/5

مرتبط بودن عنوان

مرتبط بودن توضیح

مرتبط بودن کلیدواژه

مطلوب

24

51

 textبرای توصیف

قابل قبول

21

44/7

صفحات لینک شده

نامطلوب

2

4/3

استفاده از برچسب

مطلوب

5

10/6

جایگزین تصاویر

قابل قبول

2

4/3

()Alt Tag

نامطلوب

40

85/1

مطلوب

14

29/8

قابل قبول

26

55/3

نامطلوب

7

14/9

استفاده از Anchor

اندازه تصاویر (کمتر از
)40K

458

عدم وجود خطای
HTML

عدم وجود خطای CSS

عدم وجود پیوندهای
شکسته

سازگاری با مرورگرهای
مختلف
بهینهسازی سایت برای
موبایل
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مؤلفه

وضعیت

فراوان

درصد

نامطلوب

ی
20

42/6

مؤلفه

فراوانی

وضعیت

43

نامطلوب

درصد
91/5

براساس دادههای جدول  ،5از میان مؤلفههای مربوط به مقوله بهینهسازی خارجی
وبسایت ،تنها دو مؤلفه "نمایه شدن در موتورهای جستجو" و "قرار نگرفتن در فهرست سیاه
 Spammerدایرکتوریها" در وبسایتهای بررسی شده مربوط به دانشگاههای هر سه تیپ
دارای فراوانی  100درصد بود .از سوی دیگر ،مؤلفه " ایجاد وبالگ زیر نام دامنه دانشگاه" تنها در
 8/5درصد ( 4وبسایت) از وبسایتهای بررسی شده مورد توجه قرار گرفته بود و دانشگاههای
علوم پزشکی تهران و اصفهان از تیپ یک و گناباد و ایالم از تیپ سه اقدام به ایجاد وبالگ زیر
نام دامنه دانشگاه کرده بودند.

جدول  .5فراوانی مؤلفههای مرتبط با مقوله بهینهسازی مربوط به خارج وبسایت در دانشگاههای علوم
پزشکی ایران
مؤلفه

فراوانی

درصد

رتبه ترافیک (بهتر از )100000

7

14/9

نمایه شدن در موتورهای جستجو ()Google, Yahoo, Live Search, Exalead

47

100

قرار نگرفتن در فهرست  Spammerها

47

100

داشتن وبالگ زیر نام دامنه دانشگاه

4

8/5

براساس دادههای جدول  ،6هیچ یک از وبسایتهای مورد بررسی در هر چهار راهنمای
وبی مورد نظر در این پژوهش ()Yahoo Directory, Dmoz, BOTW, Looksmart Directory
ثبت نشده بودند 9 .وبسایت در  75درصد یعنی در سه راهنمای وبی ،و  38وبسایت در کمتر از
سه راهنمای وبی ثبت شده بودند .بنابراین ،هیچ یک از وبسایتها از نظر مؤلفه ثبت شدن در
راهنماهای وبی از وضعیت مطلوب برخوردار نبودند 19/1 .درصد وضعیت قابل قبول و 80/9
درصد وضعیتی نامطلوب داشتند .از نظر مؤلفه "حضور در شبکههای اجتماعی" نیز ،تمامی
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وبسایت های مورد بررسی وضعیتی نامطلوب داشتند .اگرچه دانشگاه علوم پزشکی اهواز تنها
دانشگاهی بود که در یکی از شبکههای اجتماعی مورد نظر ( لینکداین )1دارای صفحه بود .قابل
ذکر است ،در این پژوهش مؤلفه "حضور در شبکههای اجتماعی" در نظام رتبهبندی  4icu2مورد
بررسی قرار گرفته است .این نظام رتبهبندی دانشگاهها و دانشکدههای سراسر جهان را براساس
محبوبیت وبسایتهایشان رتبهبندی میکند .براساس این نظام رتبهبندی ،وضعیت وبسایتهای
جامعه پژوهش در  7شبکه اجتماعی شامل" :فیسبوک" ،"3توییتر" ،"4لینکداین"" ،یوتیوب،"5
"فلیکر" ،"6آیتونز یو "7و "اُپن کورس ویر "8مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین وبسایت
دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با حضور در تنها یک شبکه اجتماعی نمره  0/14کسب کرده و با
توجه به نقطه برش تعیین شده برای این مؤلفه که  0/75است ،وضعیت این وبسایت نیز نامطلوب
ارزیابی شد.
در رابطه با مؤلفه "رتبه صفحه در گوگل" ،گوگل اعداد صحیح بین صفر تا  10را در یک
مقیاس لگاریتمی به صفحات وبی اختصاص میدهد .اغلب صفحات وب رتبه  6 ،5یا  7را کسب
میکنند و کسب رتبه باالتر بسیار دشوار است (آگوئیلو و دیگران .)2008 ،9براساس پژوهش
اوانز )2007( 10صفحات بازیابی شدهای که در بین  10نتیجه اول موتور جستجوی گوگل قرار
داشتند ،از رتبه صفحه  4تا  7متغیر بودند و در بین  40نتیجه اول موتور جستجوی گوگل ،هیچ
صفحهای با رتبه صفحه پایینتر از  4وجود نداشت .در این پژوهش رتبه صفحه وبسایتهای
مورد بررسی از یک تا  6متغیر بود .از اینرو ،به منظور تعیین فراوانی این مؤلفه ،رتبه  6نشاندهنده
وضعیت مطلوب ،رتبه  4و  5قابل قبول و رتبه کمتر از  4نامطلوب لحاظ شده است .بر این اساس،
_______________________________________________________________
Linked In
2
http://www.4icu.org
1

Facebook
Twitter

4
5

YouTube
Flicker

6

iTUnes U

7

Open Course Ware
Aguillo, et al.

8

Evans
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9
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در بین وبسایتهای بررسی شده ،وضعیت  21/3درصد ( 10وبسایت) از وبسایتها مطلوب،
 74/5درصد ( 35وبسایت) قابل قبول و  4/2درصد ( 2وبسایت) نامطلوب ارزیابی شد.
به منظور تعیین فراوانی مؤلفه "داشتن صفحه در ویکیپدیا" ،میانگین تعداد صفحات در
ویکیپدیا به عنوان نقطه برش تعیین شد و برای وبسایتهایی با بیشترین تعداد صفحه در میان
وبسایتهای همتراز ،وضعیت مطلوب ،برای تعداد صفحه مساوی و یا باالتر از حد میانگین
وضعیت قابل قبول و برای تعداد صفحه پایینتر از حد میانگین وضعیت نامطلوب در نظر گرفته
شد .بنابراین ،وضعیت  8/5درصد ( 4وبسایت) از وبسایتهای مورد بررسی شامل وبسایت
دانشگاههای علوم پزشکی تهران از تیپ یک ،هرمزگان از تیپ دو و یاسوج و سبزوار از تیپ سه
مطلوب 31/9 ،درصد ( 15وبسایت) قابل قبول و  59/6درصد ( 28وبسایت) نامطلوب ارزیابی
شد.

جدول  .6فراوانی مؤلفههای مرتبط با مقوله بهینهسازی مربوط به خارج وبسایت که به صورت درصد
محاسبه شدهاند.
مؤلفه

وضعیت

ثبت وبسایت در راهنماهای وبی (دایرکتوریها)

رتبه صفحه در گوگل

داشتن صفحه در ویکیپدیا

تأثیر اجتماعی (حضور در شبکههای اجتماعی)

فراوانی

درصد

مطلوب

0

0

قابل قبول

9

19/1

نامطلوب

38

80/9

مطلوب

10

21/3

قابل قبول

35

74/5

نامطلوب

2

4/2

مطلوب

4

8/5

قابل قبول

15

31/9

نامطلوب

28

59/6

مطلوب

0

0

قابل قبول

0

0

نامطلوب

47

100
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بهمنظور پاسخ به پرسش سوم پژوهش در رابطه با وضعیت کلی وبسایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر ویژگیهای محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک،
مجموع نمرههای مربوط به هر دو بخش سیاههوارسی شامل معیارهای محتوایی و معیارهای
بهینهسازی موتورهای جستجو برای هر یک از وبسایتهای مورد مطالعه ،محاسبه و بر اساس
نمرههای بهدست آمده به رتبهبندی وبسایتها پرداخته شد.
بهطور کلی با ارزیابی وبسایتهای جامعه پژوهش براساس مؤلفههای موجود در سیاهه
وارسی و احتساب نمرههای کسب شده ،مشخص شد که در مجموع از حداکثر نمره مربوط به
معیارهای ارزیابی یعنی  102نمره ،وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،اصفهان و کاشان با
کسب بیشترین نمره در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند .وبسایت دانشگاههای علوم پزشکی بم،
دزفول و جیرفت نیز در بین  47وبسایت بررسی شده در رتبههای آخر قرار گرفتند .اطالعات
مربوط به رتبه و نمره کسب شده وبسایتهای جامعه پژوهش از نظر معیارهای ارزیابی مورد نظر،
در جدول  6ارائه شده است.

جدول  .6وضعیت کلی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای محتوایی و فنی
نمره محتوا

نمره بهینهسازی

نمره کل

دانشگاه

نمره محتوا

نمره بهینهسازی

نمره کل

دانشگاه

تهران

39/32

34/34

73/66

رفسنجان

30/55

24/89

55/44

اصفهان

32/52

35/14

67/65

کرمان

29/14

26/14

55/28

کاشان

35/72

30/84

66/56

یزد

27/90

27/23

55/13

تبریز

32/10

34/46

65/56

هرمزگان

26/97

27/99

54/96

شیراز

34/31

30/83

65/14

بابل

27/74

27/17

54/91

زنجان

34/39

29/62

64/01

اردبیل

27/18

27/69

54/87

گناباد

28/41

32/96

61/37

ارومیه

25/87

27/79

53/66

بیرجند

33/30

27/77

61/07

زاهدان

27/42

24/99

52/41

بوشهر

34/22

26/73

60/95

ایران

24/76

27/49

52/25

گیالن

33/69

27/21

60/91

ایالم

27/18

24/33

51/51

مشهد

32/83

27/91

60/74

همدان

27/49

23/23

50/72

لرستان

32/11

28/01

60/12

کردستان

26/06

24/42

50/48

مازندران

33/15

26/86

60/01

سبزوار

25/52

24/79

50/31

شهرکرد

28/81

31/15

59/96

فسا

25/12

23/13

48/25
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نمره محتوا

نمره بهینهسازی

نمره کل

دانشگاه

نمره محتوا

نمره بهینهسازی

نمره کل

دانشگاه

شهید

33/69

26/16

59/85

خراسان شمالی

20/49

27/73

48/22

بهشتی
کرمانشاه

31/97

26/11

58/09

یاسوج

22/49

25/47

47/96

قم

31/33

26/47

57/80

توانبخشی و

22/98

24/87

47/85

اراک

32/05

25/11

57/16

بهزیستی
البرز

23/16

24/37

47/53

اهواز

32/25

26/14

57/02

جهرم

19/52

27/31

46/83

گلستان

28/08

27/71

56/79

تربت حیدریه

20/89

24/12

45/01

سمنان

24/80

31/86

56/66

بم

15

23/87

38/87

شاهرود

26/37

29/90

56/27

دزفول

15/26

23/59

38/85

قزوین

31/19

24/50

55/69

جیرفت

13/71

23/31

37/02

زابل

28/04

27/61

55/65

آزمون فرضیههای پژوهش
در این پژوهش دو فرضیه مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس این دو فرضیه به تعیین
رابطه بین رتبه وبسایت های مورد بررسی ،از نظر معیارهای مورد نظر در این پژوهش و رتبه این
وبسایتها در نظام رتبهبندی جهانی وبومتریکس و نظام رتبهبندی وبومتریک  ISCپرداخته شده
است.1
برای اثبات فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتیجه این آزمون
نشان داد که بین رتبه وبسایتها از نظر معیارهای گنجانده شده در سیاهه وارسی و رتبه
وبومتریکس جهانی و همچنین نظام رتبهبندی وبومتریک  ISCرابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
به عبارتی دیگر ،با افزایش میزان توجه به معیارهای مورد نظر در این پژوهش ،رتبه وبسایت در
این دو نظام رتبهبندی نیز ارتقاء یافته است (جدول .)7
جدول  .7همبستگی اسپیرمن میان رتبه وبسایتها در پژوهش حاضر و رتبهبندی وبومتریکس جهانی و
وبومتریک ISC
رتبه وبسایتها در رتبهبندی وبومتریکس

رتبه وبسایتها در رتبهبندی وبومتریک

جهانی

ISC

_______________________________________________________________
 1الزم به ذکر است رتبه وبسایتها در نظام وبومتریکس جهانی مربوط به ژانویه  2014و رتبه وبومتریک ISC
مربوط به اردیبهشت  1393میباشد.
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رتبه وبسایتها در

ضریب همبستگی

**0/519

**0/554

پژوهش حاضر

سطح معنیداری

0/000

0/000

** معنادار در سطح 0/01

بحث و نتیجهگیری
وبسایتهای دانشگاهی عالوه بر نقشی که در معرفی و ارزیابی فعالیتهای علمی
دانشگاهها دارند ،در ارتقای رتبه دانشگاهها در رتبهبندیهای ملی و جهانی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردارند .بنابراین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید تالش کنند تا با در نظر گرفتن
شاخصهای مورد توجه نظامهای رتبهبندی وبومتریک ،به ایجاد وبسایتهایی با محتوای
اطالعاتی غنی و رؤیتپذیر پرداخته و در جهت بهبود جایگاه خود در این نظامهای رتبهبندی گام
بردارند .در این پژوهش وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران بر اساس دو دسته
معیارهای محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک مورد ارزیابی قرار گرفت .در این بخش
آن دسته از ویژگی های محتوایی و فنی که به طور مستقیم بر رتبه وبومتریک دانشگاهها و
شاخصهایی مانند حجم و تعداد صفحات وبسایت ،تعداد فایلهای غنی قابل دسترس از طریق
وبسایت و نیز جذب پیوند و رؤیتپذیری وبسایت از دیدگاه موتورهای جستجو تأثیر دارند،
مورد بحث قرار میگیرد.
یکی از شاخصهای نظام رتبهبندی وبومتریکس شاخص فعالیت است که با تعداد
صفحات وبی دانشگاه و توانایی در تولید دانش الکترونیکی و نیز تعداد فایلهای غنی قابل دسترس
از طریق وبسایت دانشگاه در ارتباط است .بر این اساس میتوان گفت اقداماتی مانند امکانپذیر
ساختن ایجاد صفحات شخصی برای استادان و دانشجویان ،ایجاد وبسایت برای تمامی واحدها و
مراکز تابعه زیر نام دامنه دانشگاه ،ایجاد وبسایت برای مجالت زیر نام دامنه دانشگاه و ایجاد
نسخه انگلیسی وبسایت ،میتواند از مهمترین عوامل افزایش حجم و تعداد صفحات
وبسایتهای دانشگاهی باشد .براساس نتایج پژوهش ،با وجود اینکه در حال حاضر سامانه
مدیریت اطالعات تحقیقات کشور 1امکان ایجاد صفحه شخصی برای استادان را فراهم کرده است
_______________________________________________________________
http://www.research.ac.ir
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و اغلب دانشگاههای علوم پزشکی ایران اقدام به ایجاد صفحه شخصی برای اعضای هیأت علمی
خود کردهاند ،در  25/50درصد از وبسایتهای بررسی شده ،صفحات شخصی ایجاد شده برای
استادان زیر نام دامنه دانشگاه نبود و یا دانشگاه در سامانه مدیریت اطالعات تحقیقات کشور
حضور نداشت .در رابطه با واحدها و مراکز تابعه نیز ،برخی از دانشگاهها هنوز اقدام به راهاندازی
وبسایت برای این مراکز نکرده بودند و یا وبسایتهای ایجاد شده زیر نام دامنه دانشگاه نبود
که الزم است نسبت به رفع این نقیصه اقدام شود.
در رابطه با ایجاد وبسایت برای مجالت زیر نام دامنه دانشگاه نیز یافتههای پژوهش بیانگر
این است که تنها  57/5درصد از دانشگاههای مورد بررسی برای تمامی مجالت خود وبسایت
ایجاد کرده و با زیر دامنه قرار دادن تمامی وبسایتهای ایجاد شده ،از وضعیتی مطلوب
برخوردار بودند .از آنجا که هدف اصلی رتبهبندی جهانی وبومتریکس ترویج دسترسی آزاد به
اطالعات علمی است ،انتشار مجالت علمی الکترونیکی از طریق وبسایت دانشگاه نقشی
انکارناپذیر در جذب پیوندهای خارجی و ارتقای رتبه وبومتریک دانشگاهها خواهد داشت.
همچنین انتشار ارزانتر مجالت الکترونیکی نسبت به مجالت چاپی میتواند انگیزهای برای
دانشگاهها باشد تا به انتشار مجالت الکترونیکی از طریق وبسایت خود اقدام کنند .بنابراین،
دانشگاههای مورد بررسی می توانند با انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی خود از طریق
وبسایت ،عالوه بر اینکه پیوندهای بیشتری از سایر وبسایتها دریافت کرده و رتبه باالتری را
در رتبهبندی جهانی وبومتریکس کسب کنند ،در هزینههای انتشار مجالت چاپی نیز صرفهجویی
نمایند.
با توجه به بین المللی بودن و پرمخاطب بودن زبان انگلیسی ،ایجاد صفحات وب انگلیسی و
روزآمد نگهداشتن آن میتواند ضمن افزایش حجم وبسایت باعث افزایش رؤیتپذیری
وبسایت در سطح بینالمللی و برقراری پیوند بیشتر توسط کاربران و موتورهای جستجو شود
(امینپور .)1390 ،در حالی که ،یافتههای پژوهش حاضر بیانگر میزان توجه پایین دانشگاههای
مورد بررسی به ایجاد نسخه انگلیس وبسایت و ارائه اطالعات به زبان انگلیسی است .بهطوری که
تنها  38/3درصد ( 18وبسایت) از وبسایتهای بررسی شده دارای صفحات وب انگلیسی
بودند .از این میان ،برخی از دانشگاههایی که اقدام به ایجاد صفحات وب انگلیسی کرده بودند نیز
به روزآمدسازی این صفحات توجه چندانی نداشتند و یا تعداد صفحات انگلیسی وبسایت آنها
کم بود .امینپور و اطرج ( ،)1389نوروزی ( )2006و صدقی و دیگران ( )1391نیز کم بودن تعداد
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صفحات وب انگلیسی را از عمده دالیل حضور ضعیف دانشگاههای ایران در وب و کسب رتبه
پایین در رتبهبندیهای جهانی میدانند .همراستا با این پژوهش ،پژوهش ماتئوس و دیگران
( )2001نیز نشان داد که تنها  40درصد از وبسایتهای دانشگاهی اسپانیا به زبان انگلیسی ترجمه
شدهاند و این مسأله را مانعی جدی برای بینالمللی شدن دانشگاههای اسپانیا معرفی کرده است.
بنابراین به نظر میرسد این مشکل در سایر کشورهای غیر انگلیسی زبان نیز وجود دارد .بر این
اساس ،دانشگاه های کشورهای غیرانگلیسی زبان الزم است نسبت به ایجاد نسخه انگلیسی
وبسایت خود اهتمام ورزند.
انتشار فایلهای اطالعاتی غنی از دیگر عواملی است که با افزایش دسترسپذیری و تسهیل
انتشار اطالعات ،بر رتبه وبومتریک مؤسسات تأثیرگذار است .این فایلهای اطالعاتی میتواند
شامل مقاالت و انتشارات دانشگاه و یا فایلهایی مانند شرح درس ،محتوای درسی و سایر فایلهای
آموزشی در فرمتهایی مانند  ppt ،docو  pdfباشد .به منظور ارزیابی میزان توجه وبسایتهای
مورد بررسی به انتشار فایلهای اطالعاتی غنی ،مؤلفههایی مانند قرار دادن آییننامهها ،فرمها،
راهنماهای آموزشی ،فایل دروس و جزوههای استادان ،اسالید کنفرانسهای دانشجویی ،طرح
درسهای گروههای مختلف آموزشی و رزومه اعضای هیأت علمی بر روی وبسایت دانشگاه،
در سیاههوارسی گنجانده شد و وبسایتهای جامعه پژوهش از نظر میزان رعایت این مؤلفهها
مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد دانشگاههای مورد بررسی به اغلب این مؤلفهها
توجهی نسبی داشتهاند؛ اما مؤلفههایی مانند قرار دادن فایلهای مربوط به دروس و جزوههای
استادان و کنفرانسهای دانشجویی بر روی وبسایت مورد توجه قرار نگرفته بود .با عنایت به
اینکه دسترسپذیر کردن اینگونه فایلها از طریق وبسایت دانشگاه عالوه بر افزایش تعداد
فایلهای غنی وبسایت ،می تواند بر افزایش ترافیک و نیز جذب پیوند مؤثر باشد بهتر است این
قبیل فایلها نیز بر روی وبسایت دانشگاه بارگذاری شوند.
عالوه بر عواملی که بهطور مستقیم بر وضعیت وبسایتها از نظر شاخصهای وبومتریک
تأثیرگذار هستند ،توجه به عوامل مورد توجه موتورهای جستجو در نمایهسازی و رتبهبندی
صفحات وب نیز حائز اهمیت است ،چرا که یکی از جنبههای رؤیتپذیری وبسایتها،
موتورهای جستجو هستند و رتبهبندی جهانی وبومتریکس نیز به منظور گردآوری اطالعات مورد
نیاز خود برای اهداف رتبهبندی ،از موتورهای جستجو استفاده میکند .بهینهسازی موتورهای
جستجو فرآیندی است که به منظور افزایش دسترسپذیری صفحات وب توسط موتورهای
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جستجو ،بر روی صفحات وب اعمال میشود .بهکارگیری مؤثر بهینهسازی موتورهای جستجو از
طریق دستیابی به رتبه باالتر در نتایج جستجو ،به رؤیتپذیری وبسایت و جذب تعداد بیشتری
بازدیدکننده کمک میکند .بهینهسازی موتورهای جستجو به دو دسته تقسیم میشود :بهینهسازی
داخلی وبسایت که با کد و محتوای وبسایت در ارتباط است و و بهینهسازی خارجی وبسایت
که شامل عواملی است که در خارج از مجموعه وبسایت اتفاق میافتد و بر جذب پیوند خارجی
متمرکز هستند (یالسین و کوز .)2010 ،بر این اساس معیارهای فنی موردنظر در این پژوهش ،در دو
مقوله بهینهسازی داخلی و بهینهسازی خارجی در وبسایتهای جامعه پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت .در میان عوامل مربوط به معیارهای بهینهسازی داخلی موتورهای جستجو ،استفاده از
برچسبهای  HTMLبه ویژه سه برچسب عنوان ،ابربرچسب توصیف و ابربرچسب کلیدواژه ،در
نمایهسازی صفحات وبسایت توسط موتورهای جستجو و در نتیجه بازیابی وبسایتها و کسب
رتبه باالتر در نتایج موتورهای جستجو نقش بهسزایی دارند .از میان برچسبهای مورد بررسی در
این پژوهش ،تمامی وبسایتهای جامعه پژوهش از برچسب عنوان در صفحات خود بهره گرفته
بودند .ابربرچسب توصیف و کلیدواژه نیز در اغلب وبسایتهای بررسی شده ( 78/7درصد)
مورد استفاده قرار گرفته بودند .نتایج پژوهش اسکروچی و دیگران ( )1390بر وبسایت
کتابخانههای مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران نیز با پژوهش حاضر همسو است .اما نکته
قابل توجه در بهکارگیری ابربرچسبهای  ،HTMLاستفاده از کلمات کلیدی مرتبط در آنها
است .نتایج حاصل از بررسی میزان ربط برچسبهای استفاده شده در وبسایتهای مورد بررسی
نشان داد که وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران بیش از همه به برچسب عنوان اهمیّت
دادهاند و بیشتر آنها با وجود استفاده از ابربرچسب توصیف و کلیدواژه ،از بهکارگیری کلمات
کلیدی مناسب و مرتبط در این برچسبها غافل بودهاند .بنابراین ،طراحان وبسایتهای مورد
بررسی باید در بهکارگیری این برچسبها و استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با محتوای وبسایت
دقت بیشتری داشته باشند؛ چرا که استفاده درست از این برچسبها میتواند در کسب رتبه باالتر
در موتورهای جستجو و افزایش سطح دسترسپذیری وبسایت نقش مهمی ایفا کند .ضمن اینکه
استفاده نادرست از این برچسبها مانند تکرار کلیدواژهها به دفعات زیاد و یا استفاده از
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کلیدواژههای غیرمرتبط با محتوای وبسایت ،میتواند باعث بهوجود آمدن مشکل اسپمینگ 1و
مسدود شدن وبسایت شود.
استاندارد بودن کد صفحات و عدم وجود خطا در ساختار  HTMLصفحات وبسایت،
یکی دیگر از عواملی است که باید مورد توجه طراحان وبسایت قرار بگیرد .اهمیّت کدنویسی
معتبر در این است که وبسایت در مرورگرهای مختلف بدون مشکل اجرا شده و اطالعات مورد
نیاز را در جدیدترین نسخه مرورگرها نمایش دهد .عالوه بر این ،با کدنویسی صحیح میتوان به
خزندههای موتورهای جستجو در نمایهسازی صحیح و سریع صفحات وب کمک کرد .با این حال
بر اساس یافتههای پژوهش ،وبسایتهای مورد بررسی به استانداردسازی کدهای  HTMLو
 CSSخود توجهی نداشته و از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند .تارم و دیگران ( )1393نیز تعداد
خطاهای  HTMLموجود در وبسایتهای دانشگاههای پیام نور مراکز استانها را بسیار زیاد
گزارش کردهاند .نتایج پژوهش مانهاس و مانسوترا ( )2011نیز با این پژوهش همسو است و نشان
میدهد که اغلب وبسایتهای دولت الکترونیکی در ایالت  J&Kهندوستان استانداردهای
کنسرسیوم وب گسترده جهانی را رعایت نکردهاند و هیچیک از این وبسایتها کدهای
 HTMLمعتبر نداشته و استانداردهای  CSSرا هم رعایت نکردهاند .راهحل این مشکل ،شناسایی و
برطرف کردن این خطاها با استفاده از ابزارهای اعتبارسنج کدهای  HTMLاست که به راحتی
امکانپذیر است و زمان زیادی نمیگیرد .یکی از بهترین ابزارها در این زمینه سرویس اعتبارسنج
برخط مربوط به کنسرسیوم وب گسترده جهانی است که برای نظارت بر پیوندهای شکسته در
کدهای  2HTMLو و  3CSSصفحات وب استفاده میشود .از آنجا که سازندگان این ابزار همان
افرادی هستند که استانداردهای  HTMLرا نوشتهاند ،دقت این سرویس از سایر ابزارها بیشتر
است .بنابراین طراحان وبسایتهای جامعه پژوهش میتوانند با استفاده از این ابزارها در زمان
کوتاهی به شناسایی و رفع خطاهای دسترسی موجود در صفحات وب خود بپردازند .یکی دیگر از
مشکالت دسترسی وبسایتهای مورد بررسی وجود حداقل یک پیوند شکسته در  95/74درصد
از این وبسایتها بود .نتایج پژوهش مانهاس و مانسوترا ( )2011نیز وجود حداقل یک پیوند
_______________________________________________________________
Spamming
2
http://validator.w3.org
1

http://jigsaw.w3.org/css_validator
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شکسته را در  80درصد از وبسایتهای دولت الکترونیکی در ایالت  J&Kهندوستان نشان
میدهد .اهمیّت درست بودن پیوندها از این جهت است که موتورهای جستجو به راحتی بتوانند به
صفحات وب و منابع بارگذاری شده در وبسایت دسترسی پیدا کرده و آنها را نمایه کنند.
همچنین کاربران وبسایت بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به اطالعات مورد نیاز خود دست
یابند .بنابراین ،طراحان وبسایتها باید با اعمال دقت بیشتر و با استفاده از ابزارهای شناسایی مانند
 ،Link checker1این پیوندهای شکسته را جایابی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.
در کنار عوامل مؤثر بر بهینهسازی داخلی وبسایت ،عوامل مؤثر بر بهینهسازی خارجی
وبسایت نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند .این عوامل ،مکمل بهینهسازی داخلی وبسایت
هستند و باعث افزایش رؤیتپذیری و رتبه صفحه وب میشوند .بهینهسازی خارجی وبسایت بر
جذب پیوند از خارج و بازاریابی در رسانههای اجتماعی متمرکز است (گونجان و دیگران،
 .)2012حضور در شبکههای اجتماعی و نیز بهرهگیری از ابزارهای اجتماعی مانند وبالگ،
ترافیک وبسایت را افزایش میدهد و باعث بهبود رؤیتپذیری و فعالیت در وب میشود .با این
حال ،براساس یافتههای پژوهش به استثنای دانشگاه علوم پزشکی اهواز که در شبکه اجتماعی
لینکداین دارای صفحه بود ،هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شبکههای اجتماعی
حضور نداشتند .در مقایسه با این پژوهش ،پژوهش پرماتاساری و دیگران ( )2013نشان داد که 68
درصد از دانشگاههای عمومی و  32درصد از دانشگاههای خصوصی اندونزی دارای انجمن
خاصی در شبکههای اجتماعی بودند .غیرقانونی بودن برخی از این شبکهها در ایران و سیاست
فیلترینگ از مهمترین دالیلی است که باعث عدم حضور دانشگاههای علوم پزشکی ایران در
شبکههای اجتماعی شده است .با این حال استفاده از برخی نرمافزارهای اجتماعی قانونی و نوشتن
مطلب و انتشار آن در وبسایتهای معتبری مانند ویکیپدیا و نیز ابزارهای اجتماعی مانند
وبالگها میتواند با جذب پیوند از دیگر وبسایتها ،به افزایش اعتبار وبسایت و دستیابی به
رتبه باالتر در موتورهای جستجو کمک کند .همچنین ،استفاده گسترده کاربران اینترنت از این
ابزارهای اجتماعی ،ترافیک افزودهای را برای وبسایت ایجاد خواهد کرد .بر اساس یافتههای
پژوهش 82/97 ،درصد از وبسایتهای مورد بررسی در ویکیپدیا دارای صفحه بودند .ولی تنها
 8/5درصد ( 4وبسایت) از وبسایتهای مورد بررسی اقدام به ایجاد وبالگ زیر نام دامنه
_______________________________________________________________
http://validator.w3.org/checklink
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دانشگاه کرده بودند .پژوهش پرماتاساری و دیگران ( )2013نیز همسو با پژوهش حاضر نشان داد
که  77درصد از دانشگاههای اندونزی دارای پروفایل در ویکیپدیا بودند .اما از نظر داشتن
وبالگ 38 ،درصد از دانشگاههای اندونزی دارای وبالگ برای استادان و  30درصد دارای وبالگ
برای دانشجویان بودند .اگرچه بیشتر دانشگاههای اندونزی نیز وبالگ نداشتند ،اما نسبت به
دانشگاههای علوم پزشکی ایران از وضعیت بسیار بهتری برخوردار بودند.
بهطور کلی ،بر اساس یافتههای پژوهش در مجموع  72/34درصد از وبسایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی ایران بیش از  50درصد معیارهای موجود در سیاههوارسی را رعایت
کرده بودند که در این میان  76/59درصد از وبسایتها بیش از نیمی از اقالم اطالعاتی مربوط
به معیارهای محتوایی موجود در سیاههوارسی را مورد توجه قرار داده بودند .در رابطه با معیارهای
بهینهسازی موتورهای جستجو نیز  63/82درصد از دانشگاهها ،بیش از  50درصد عوامل مربوط را
در طراحی وبسایت خود رعایت کرده بودند .این نتایج بیانگر این است که وبسایتهای مورد
بررسی از نظر معیارهای محتوایی نسبت به معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو از وضعیت
بهتری برخوردار بودند .اما با مقایسه نمره کسب شده مربوط به معیارهای محتوایی و معیارهای
بهینهسازی موتورهای جستجو بین وبسایت حائز رتبه اول و وبسایتی که در رتبه آخر قرار
گرفت ،مشخص میشود که اختالف نمره در رابطه با معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو
بسیار کمتر از معیارهای محتوایی است .بهطوری که در رابطه با معیارهای محتوایی ،وبسایت
دانشگاه علوم پزشکی تهران که در رتبه نخست قرار گرفت 39/40 ،نمره از  50نمره مربوط را
کسب کرده و اختالف قابل مالحظهای با وبسایت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت که  13/71نمره
را به دست آورد ،دارد .در حالی که در رابطه با معیارهای بهینهسازی موتورهای جستجو ،از
مجموع  52نمره ممکن ،بیشترین نمره کسب شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( )35/14و
کمترین نمره به دانشگاه علوم پزشکی فسا ( )23/13اختصاص داشت که همانگونه که مشاهده
میشود این اختالف بسیار کمتر از معیارهای محتوایی است .این مطلب نشاندهنده این است که
وبسایتهای مورد بررسی از نظر میزان توجه به عوامل فنی مربوط به طراحی دارای شرایط
نزدیکتری بوده و از پراکندگی کمتری برخوردار بودند .با این حال ،ارزیابی وبسایتهای مورد
مطالعه بیانگر فاصله قابل مالحظه از وضعیت ایدهآل برای تمامی وبسایتهای جامعه پژوهش
است .بنابراین ،ضروری است دانشگاههای علوم پزشکی کشور با بهرهگیری از نتایج پژوهش
حاضر ،به اصالح ساختار و محتوای وبسایتهای خود بپردازند .این دانشگاهها باید ضمن توجه
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بیشتر به تولید محتوای اطالعاتی غنی و روزآمد ،معیارهای فنی بهینهسازی موتورهای جستجو را
نیز در طراحی وبسایت خود مورد توجه قرار دهند و با رفع ایرادهای فنی موجود ،تالش کنند تا
موانع رؤیتپذیری وبسایت خود را برطرف نمایند.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی وبسایتهای جامعه پژوهش ،پیشنهاد میشود
دانشگاههای علوم پزشکی ایران به بهبود وضعیت وبسایتهای خود از نظر محتوا و نیز طراحی
اقدام نمایند .اقداماتی مانند فراهم کردن امکان ایجاد صفحات شخصی برای اعضای هیأت علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت مشارکت دادن آنها در تولید محتوا ،ایجاد نسخه انگلیسی
برای وبسایت و یا افزایش تعداد صفحات وبی انگلیسی زبان و نیز دسترسپذیر کردن منابع
آموزشی و علمی و اخبار و اطالعات روزآمد به زبان انگلیسی ،قرار دادن انواع فایلهای اطالعاتی
و آموزشی مانند رزومه استادان ،فایلهای طرح درس ،منابع هر درس ،محتوای درسی ،مقاالت و
سایر اطالعات علمی و آموزشی با رعایت حق مؤلف در قالب فایلهای غنی بر روی وبسایت و
انتشار مجالت علمی الکترونیکی از طریق وبسایت دانشگاه ،میتواند عالوه بر افزایش حجم
وبسایت ،تأثیرگذاری و رؤیتپذیری وبسایت و به تبع آن شانس برقراری پیوند بیشتر توسط
کاربران و موتورهای جستجو را افزایش دهد .عالوه بر این ،رعایت استانداردهای بهینهسازی

موتورهای جستجو در طراحی وبسایت مانند استفاده از برچسبهای زبان نشانهگذاری فرامتن،
استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با محتوای وبسایت در این برچسبها ،استفاده از استانداردهای
دوبلینکور ،پیروی و استفاده از دستورالعملها و استانداردهای تعیین شده توسط کنسرسیوم وب
گسترده جهانی از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه طراحان و مدیران وبسایتها قرار
گیرد .ضمن این که بررسی صفحات وب با استفاده از ابزارهای اعتبارسنج کدهای  HTMLو
ابزارهای خودکار ارزیابی وبسایتها جهت شناسایی ایرادهای فنی و مشکالت دسترسی
وبسایت و رفع نواقص احتمالی میتواند به موتورهای جستجو در بازیابی تمامی صفحات زیر نام
دامنه دانشگاه کمک نموده و با افزایش رؤیتپذیری وبسایت شانس کسب رتبه بهتر در
رتبهبندی وبومتریکس را افزایش دهد.

پیشنهادهای پژوهشی
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انجام پژوهشهای موردی بر روی وبسایتهای سایر دانشگاههای کشور مانند
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،دانشگاههای آزاد اسالمی و پیام نور
مطابق با جامعه هر پژوهش و نیز انجام عین پژوهش در فاصلههای زمانی معین بر وبسایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور دید مناسبی از وضعیت وبسایت این دانشگاهها و روند عملکرد
آنها در اختیار طراحان این وبسایتها قرار خواهد داد .همچنین گسترده بودن حوزه بهینهسازی
موتورهای جستجو و نو بودن این مفهوم بهویژه در زمینه وبسایتهای دانشگاهی ،زمینه انجام
پژوهشهای بسیاری را فراهم نموده است که بر این اساس پیشنهاد میشود معیارهای استفاده شده
در این پژوهش ،در پژوهشهای جداگانهای مورد بررسی قرار گیرند.

قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی است که
با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به انجام رسیده است.

فهرست منابع
اباذری ،زهرا؛ بابائی ،کبرا ( .)1390بررسی عناصر فراداده هسته دوبلین با عناصر بهکار رفته در وبسایت
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای آزاد اسالمی .نشریه تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،
.116-95 :)55(45
ابونوری ،اسمعیل؛ نیازی ،عیسی ( .)1391ارزیابی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای منتخب (با
تاکید بر جنبش نرمافزاری) .مدیریت در دانشگاه اسالمی.34-3 :)1(1 ،
اسفندیاری مقدم ،علیرضا؛ دانش ،فرشید؛ سهیلی ،فرامرز ( .)1388رتبهبندی و تعیین وبسایتهای هسته

واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از روش وبسنجی .فصلنامه دانش
شناسی (علوم کتابداری و اطالعرسانی و فناوری اطالعات).18-1 :)5(2 ،
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اسکروچی ،رقیه؛ موسوی چلک ،افشین؛ حسینی ،آغا فاطمه؛ غفاری ،مریم؛ کیانی ،معصومه (.)1391
بررسی وضعیت ابربرچسبها در ساختار وبسایتهای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم
پزشکی ایران .مدیریت سالمت.23-13 :)48(15 ،
امینپور ،فرزانه ( .)1390روشهای ارتقای رتبهی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران .مجله
دانشکده پزشکی اصفهان.124-115 :)127(29 ،
امینپور ،فرزانه؛ اطرج ،زهرا ( .)1389رتبهبندی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک ایران.
مدیریت اطالعات سالمت.102-94 :)1(7 ،
تارم ،کبری؛ حریری ،نجال؛ دوالنی ،عباس ( .)1393وضعیت وبسایتهای دانشگاههای پیام نور مراکز
استان بر اساس نرمافزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب . .فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و
اطالعرسانی و فناوری اطالعات).28-7 :)26(7 ،
دانش ،فرشید؛ سهیلی ،فرامرز؛ نوکاریزی ،محسن ( .)1387تحلیل پیوندهای وبسایتهای دانشگاههای
علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وبسنجی .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی.142-121 :)2(11 ،
روایتی ،نرگس؛ دیانی ،محمدحسین ( .)1389تحلیل پیوند وبسایتهای دانشگاههای تحت پوشش
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران با استفاده از روشهای عامل تأثیرگذار وب ،دستهبندی خوشهای
و ترسیم نقشه دو بّعدی .کتابداری و اطالعرسانی.142-101 :)4(13 ،
زاهد ،آرش؛ قضاوی ،رقیه؛ اطرج ،زهرا؛ طاهری ،بهجت؛ سلیمانزاده نجفی ،نیرهالسادات؛ مظاهری ،الهه
( .)1392ارزیابی وبسایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبهبندی وبسنجی .مجله
دانشکده پزشکی اصفهان.1559-1548 :)254(31 ،
صدقی ،شهرام؛ تفرجی ،رقیه؛ رودباری ،مسعود ( .)1391بررسی وضعیت وبسایتهای علوم پزشکی
کشور بر اساس شاخصهای وبسنجی .مدیریت سالمت.95-85 :)50(15 ،
طالیی ،اشکان ( .)1389عوامل فنی مورد توجه موتورهای جستجو بهمنظور کسب رتبههای بهتر (مورد
مطالعه :سایتهای بیمه ایران) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران ،تهران.
عبداللهی ،مجید؛ فرهادی ،آیدا؛ حسنزاده ،دالرام ( .)1393وبسنجی وبسایت دانشگاههای مجازی
ایران در سال  .1392پژوهشنامه علمسنجی.112-99 :)1(1 ،
عرفانمنش ،محمدامین؛ دیدهگاه ،فرشته ( .)1388ارزیابی ظاهری ،تحلیل پیوندها و میزان بازدید از
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی ایران .مطالعات کتابداری و علم اطالعات (علوم تربیتی و روانشناسی)،
.176-147 :)3(16
مسگرپور ،بیتا؛ واسعی ،محمد؛ کبیری ،پیام؛ علوی ،منیژه؛ امینپور ،فرزانه؛ کمالیان ،مهرنوش؛ بامدادی،
فاطمه ( .)1388مقایسه رتبههای کشوری ،منطقهای و جهانی وبسایت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
ایران .فصلنامه حکیم.28-18 :)3(12 ،
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 چهارچوبی برای افزایش مخاطبان پایگاههای تجارت الکترونیک از طریق شناسایی.)1389(  کاوه،منگلی
 سامانه، تلفن همراه، پاسارگاد،و بهرهبرداری از ترافیک هدفمند (مطالعه موردی سایتهای تابناک
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه، پایاننامه کارشناسی ارشد.) سامانه رسمی پیام کوتاه،عملیاتی پیامک
. تهران،تربیت مدرس
. ضریب تأثیرگذاری وب و سنجش آن در برخی سایتهای دانشگاهی ایران.)1384(  علیرضا،نوروزی
.119-105 :)2(5 ،فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی
.62-53 :)4(17 ، فصلنامه کتاب. بررسی میزان حضور ایران در وب.)1385(  علیرضا،نوروزی
 رتبهبندی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای.)1389(  اسماعیل، عیسی؛ ابونوری،نیازی
.171-143 :)4(13 ، کتابداری و اطالعرسانی.منتخب
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