
چکیده
مقدمه: وب سايت يک منبع اطالعاتی منتخب در عصر ديجیتال است. وب  سايت هاي دانشگاهي از مهم ترين ابزار ارتباطي جهت 
معرفي و برقراري ارتباط با دانشگاه  ها در سطح ملي و بین المللي مي باشند. بازبینی و ارزيابی منظم وب سايت ها از جنبه های 
ساختاری و محتوايی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها، راهبردی مناسب برای سیاست گذاری و تصمیم گیری  
به دست خواهد داد. هدف اين پژوهش ارزيابی و مقايسه وب  سايت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص 

هاي وب سنجی در سال 1393 می باشد.
روش کار: اين پژوهش کاربردی به روش وب سنجی با استفاده از تحلیل پیوند و به صورت نوع توصیفی_مقطعی بود، که بر روی 
کلیه وب سايت دانشکده  های دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393 انجام گرفت. در اين پژوهش وب سايت دانشکده ها از 
نظر شاخص های مختلف وب  سنجی با گرد آوری اطالعات از موتورکاوش گوگل )Google( ارزيابی گرديد. برای تجزيه و تحلیل 

داده ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که از نظر رؤيت پذيری، دانشکده بهداشت با امتیاز )412( از نظر اندازه، دانشکده اسدآباد با 
امتیاز )27300( از نظر رتبه ترافیک، دانشکده پزشکی با امتیاز )108574(، از نظر فايل های غنی شده دانشکده دندانپزشکی با 
تعداد )354(، از نظر ضريب تأثیرگذاری وب دانشکده بهداشت با میزان )0/79( و از نظر رتبه بندی کلی وب سايت دانشکده اسدآباد 

با امتیاز )54823( حائز باالترين رتبه گرديدند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت وب  سايت ها در اطالع  رسانی و حاکمیت فضای مجازی بر امور سازمان های آموزشی و پژوهشی، الزم 
است که مسئوالن وب  سايت ها، برنامه  ريزی و اقدامات بیشتری در جهت ارتقاء کّمی و کیفی  وب  سايت های واحد های خود نمايند.

واژگان کلیدی: وب  سنجی، تحلیل پیوندی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، شاخص  های وب  سنجی

مجله علمی پژوهان
مقاله پژوهشی

ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکده  های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس 
شاخص هاي وب سنجی در سال1393

1. دانشجوي کارشناسي ارشد کتابداري و اطالع رساني پزشکي، دانشکده پیراپزشکي،  دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي،  تهران، ايران
2. مربی گروه اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ايران

3. کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ايران 
4. مربی گروه اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 1394/01/10                         تاريخ پذيرش مقاله: 1394/03/16

مقدمه
داده ها  از  يافته ای  ساختار  مجموعه  می توان  را  وب  سايت 
مربوط  اطالعات  اين مجموعه  در  داده  ها  از  منظور  دانست. 
به محصوالت، خدمات و وضعیت سازمان است که در قالب 
داده  نمايش  فیلم  ها  و  تصاوير گرافیگی، عکس  ها  ها،  متن 

دانشکده  پزشکی،  رسانی  اطالع  گروه  مربی  امیری،  محمدرضا  مسئول:  نویسنده 
پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ايران

M.r.amiri@umsha.ac.r :تلفن: 08138381037                                 ايمیل

می شود. دانشگاه  ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر 
جهان در زمره سازمان  هايی هستند که از شبکه جهان گستر 
با  نیز  دانشگاهیان  و  می کنند  را  استفاده  بیشترين  اينترنت 
بهره گیری از امکانات بسیار فراگیر و گسترده اينترنت برای 
يکی  می کنند.  اقدام  معلومات خود  تکمیل  و  دانايی  توسعه 
انجام  جهان  سراسر  در  دانشگاه  ها  که  مفیدی  اقدامات  از 
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وب  های  شاخص  اساس  بر  سايت ها  وب  ارزيابی  امروزه 
يکی  که  انجام می شود  سايبرمتريک  پژوهشی  گروه   سنجی 
از بزرگترين سازمان  های پژوهشی و مرکز اطالعات و مدارک 
علمی وابسته به شورای ملی کشور اسپانیا می باشد. در اين 
نظام رتبه  بندی با استفاده از چهار شاخص زير انجام می گیرد:

- شاخص اندازه )Size( سايز، يا اندازه وب سايت به معناي 
تعداد صفحات ايندکس شده سايت توسط موتورهاي جستجو 

مي باشد.
- قابلیت رؤيت )Visibility( نشان دهنده اهمیت يک وب 
اساس  بر  که  است.  ديگر  سايت هاي  وب  ديدگاه  از  سايت 

پیوندهاي دريافتي از سايت هاي ديگر محاسبه مي گردد. 
تعداد  دهنده  نشان   )Rich Files( شده  غني  هاي  فايل   -
مدارک علمی موجود در سايت مانند فايل های پی دی اف 

است.
هايي  استناد  تعداد   )Google Scholar( اسکالر  گوگل   -
اسکوالر  گوگل  در  و  شده  دانشگاه  سايت  وب  به  که  است 

ايندکس شده است ]5[.
برای  مهمی  تجربی  و  تئوری  زمینه های  حاضر  حال  در 
کاربرد روش  های وبومتريک در تحلیل فعالیت ها و انتشارات 
وب   کاربردهای  مهمترين  از  يکی  دارد.  وجود  تحقیقاتی 
سنجی رتبه  بندی دانشگاه های جهان بر اساس وب  سايت و 
تأثیرگذاری پیوسته آنها می باشد. از طرف ديگر در دانشگاه 
 ها و مراکز تحقیقاتی، محققان و مديران آثار خود را به دو 
می کنند.  ارائه  وب(  طريق  )از  الکترونیکی  و  سنتی  صورت 
اندازه گیری و ارزيابی حضور مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی 
در وب می تواند به عنوان مکمل شاخص  های استاندارد علم  

سنجی و کتاب سنجی به شمار رود.
باز بینی و ارزيابی منظم وب  سايت ها از جنبه  های ساختاری 
و  ضعف  نقاط  شدن  مشخص  آن  دنبال  به  و  محتوايی  و 
قوت آنها، راهبردی مناسب برای سیاست  گذاری و تصمیم 
 گیری به دست خواهد داد. با رشد روز افزون وب  سايت های 
اين  معرفی  در  آنان  اهمیت  و  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز 
گونه مراکز و ارائه يافته  های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی 
و  مهم  از جنبه های مختلف  آنها  ارزشیابی  پژوهشگران،  و 
ارزيابی  پژوهش  اين  اصلی  هدف  اين  رو  از  است.  ضروری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشکده  های  سايت  وب  مقايسه  و 
همدان بر اساس شاخص هاي عامل ضريب  تأثیرگذار وب، 
هاي  فايل  سايت،  وب   اندازه  رؤيت،  قابلیت  ترافیک،  عامل 

غني شده و مقايسه آنها می باشد.

داده اند اين است که وب سايت هايی برای خود تنظیم کرده و 
اطالعاتی را درباره خود در اختیار مراجعان و عالقمندان قرار 

می دهند ]1[.
در بسیاری از کشورهای دنیا وب سايت های دانشگاهی يک 
دانشگاه،  معرفی  از  چندگانه  منظورهای  به  ارتباطی  ابزار 
دانشکده  ها، اعضای هیئت علمی تا جذب دانشجو، ارائه منابع 
درسی، دسترسی به فهرست عمومی کتابخانه ها، انتشار مجله 

های الکترونیکی  و ... به کار گرفته می شود ]2[. 
روش   پايه  بر  جديدی  پژوهشی  1990حوزه  دهه  اواسط  از 
های اطالع  سنجی به وجود آمد که کار آن پژوهش درباره 
ماهیت و خصوصیات وب می باشد. از همان زمان تالش  های 
روز افزونی برای بررسی ماهیت وب  جهان گستر با به کارگیری 
و  ها  پیوند  آن، ساختار  محتويات  برای  اطالع سنجی  روش 
در  اينگورسن  و  آلمايند  پذيرفت.  صورت  کاوش  موتورهای 

سال 1997 مطالعه وب را وب سنجی نامیدند ]3[.
پرکاربرد  علمی  شاخه  های  از  يکی  عنوان  به  سنجی  وب  
در کتابداری و اطالع  رسانی و يک شیوه پژوهشی شناخته 
سايت ها  وب  تأثیرگذاری  میزان  سنجش  برای  که  می شود 
قرار می گیرد. وب   استفاده  آنها مورد  و میزان رؤيت  پذيری 
سنجی شباهت  های متعددی با مطالعات علم  سنجی، اطالع 
در  دارد.  کتاب  سنجی  متداول  های  روش   کاربرد  و  سنجی 
در  موجود  مختلف  فعالیت  های  می شود  تالش  وب  سنجی 
محیط وب به صورت کّمی در آمده و قابل اندازه  گیری  شود 
خصوص  در  آمده  بدست  کّمی  اطالعات  اساس  بر  بتوان  تا 
و  تقويت  سايت ها،  طراحی  ها،  روش  بهبود  آينده،  رفتارها، 
اصالح موتورهای کاوش و به طور کلی فعالیت در محیط وب 
تصمیم گیری کرد ]4[. از جمله کاربرد های مهم وب  سنجی، 
بررسی میزان تأثیرگذاری وب سايت ها و سنجش میزان رؤيت 

وب  سايت ها می باشد: 
 Web Impact( سنجش میزان تأثیرگذاری وب سايت ها )الف
مفهوم  به  وب سايت  تأثیرگذاری  میزان  سنجش   :)Factors

تحلیل میانگین پیوند های داده شده به يک وب سايت است. 
)میزان  بودن  مرئی  وب  سايت ها:  رؤيت  میزان  سنجش  ب( 
رؤيت( يک وب سايت عبارت از تعداد کل پیوند های خارجی 
تعداد  باشد. هرچه  به سايت مورد نظر می  سايت های ديگر 
پیوند های دريافتی به يک وب سايت بیشتر باشد، میزان بازيد 
آن وب  سايت از طرف کاربران بیشتر بوده است و بنابراين آن 
وب سايت در میان جامعه استفاده کننده تأثیر بالقوه بیشتری 

داشته است ]4[.

آرزو فرهادی و همکارانارزيابی وب سايت دانشکده های علوم پزشکی همدان...
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روش کار
بود؛ روش  نوع توصیفی_مقطعی  از  و  اين پژوهش کاربردی 
پیوند  تحلیل  از  استفاده  با  وب  سنجی  نوع  از  هم  پژوهش 
ها است. جامعه پ ژوهش شامل وب سايت 10 دانشکده تابعه 
پژوهش  اين  در  می باشد.  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وب سايت دانشکده  ها از نظر شاخص های مختلف وب  سنجی 
تأثیرگذاری وب سايت  میزان  و   )Visibility( رؤيت  قابلیت 
ترافیک  رتبه   ،)RichFiles( غنی شده  های  فايل   ،)WIF(
)Traffic Rank(، اندازه )Size(، مورد ارزيابی قرار گرفتند. 
شاخص  های وب  سنجی بر اساس تحلیل پیوند ها و میزان 
محاسبه  گوگل  کاوش  موتور  در  وب  سايت ها  نمايه سازی 
می شود؛ بنابراين ابزار گرد آوری اطالعات، موتورکاوش گوگل 

)Google( می باشد. 
های  پیوند  مجموع  سايت  وب  رؤيت  قابلیت  محاسبه  برای 
دريافتی خارجی محاسبه می شود که برای اين کار از راهبرد 
جستجوی زير در موتورهای کاوش مورد بررسی استفاده شده 

 Link: URL          :است
عامل تأثیرگذار وب )WIF(: اين شاخص به دو شاخص عامل 
تأثیرگذار وب کلی و خالص يا تجديد نظر شده تقسیم می شود. 
عامل تأثیرگذار وب کلی عبارت است از مجموع تعداد پیوند 
های دريافتی )داخلی و خارجی( به يک وب  سايت يا دامنه 
آن تقسیم بر تعداد کل صفحاتی  که در آن وب سايت يا دامنه 

وجود دارد ]5[: 

            تعداد کل پیوندهای دريافتی
                                                        = ضريب تأثیرگذار کلی

  تعداد کل صفحات و مدارک آن وب  سايت

)نمايه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر(

 
پیوندهای  تعداد  از  عبارتست  خالص  وب  تأثیرگذار  عامل 
بر  تقسیم  آن  دامنه  يا  سايت  وب  يک  به  خارجی  دريافتی 
تعداد کل صفحاتی که در آن وب  سايت يا دامنه وجود دارد:  

    تعداد کل پیوندهای دريافتی خارجی
= ضريب تأثیرگذار خالص

  تعداد کل صفحات و مدارک آن وب سايت 
)نمايه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر(

شده  ايندکس  صفحات  تعداد  از  عبارتست   :)Size( اندازه 
برای  مي باشد.  مشخص  جستجوی  موتورهاي  توسط  سايت 

دوره 13، شماره 3، بهار 1394مجله علمی پژوهان
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استفاده  زير  راهبرد جستجوی  از  اندازه وب سايت  محاسبه 
Site:URL :می شود

فايل های غنی شده )Rich Files(: تعداد مدارک علمی موجود 
در سايت مانند فايل  های پی دی اف و غیره است که از طريق 
راهبردهای جستجوی زير در موتورهای کاوش بدست می آيد: 
Site: URL filetype: Format البته از جستجوی پیشرفته 

موتور کاوش گوگل هم می توان استفاده کرد.
رتبه ترافیک: عبارتست از تعداد بازديد کنندگان وب سايت که 
برای محاسبه رتبه ترافیک از خود وب سايت استفاده می شود.

با توجه به اينکه در اين پژوهش، محاسبه شاخص  های وب  
سنجی بر اساس تعداد و داده  ها کّمی می باشد، از اين  رو  برای 
تجزيه و تحلیل داده  ها از آمار توصیفی )تعداد و فراوانی(، با 
استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است. برای محاسبه 
 ،)Size( رتبه کل وب سايت از سه شاخص اندازه وب  سايت
شده  غنی  های  فايل  و   )Visibility( پذيری  رؤيت   قابلیت 
 )Total Rank=2Rs+4Rv+Rr( فرمول  از   )Rich Files(

استفاده شده است.
 

یافته ها
داروسازی،  بهداشت،  دانشکده   10 امتیاز  مطالعه  اين  در 
پیراپزشکی،  پزشکی،  دندانپزشکی،  مامايی،  و  پرستاری 
اساس  بر  نهاوند  و  الملل  بین  شعبه  اسدآباد،  توانبخشی، 
شاخص  های وب  سنجی ) قابلیت رؤيت، اندازه، رتبه ترافیک، 
میزان تأثیرگذاری وب خالص و کلی، و فايل های غنی شده( 
که  شد  محاسبه  وب  سايت  کلی  رتبه  نظر  از  همچنین  و  

گزارش توصیفی پژوهش در جدول  های 1 و 2 آمده است.
رؤيت  میزان  نظر  از  می دهد،  نشان   1 جدول  که  همانطور 
 پذيری دانشکده بهداشت با کسب امتیاز 412، از نظر شاخص  
اندازه، دانشکده اسدآباد با اندازه 27300، از نظر رتبه ترافیک، 
غنی   فايلهای  نظر  از   ،108574 امتیاز  با  پزشکی  دانشکده 
شده دانشکده دندانپزشکی با تعداد 354 فايل، از نظر عامل 
تأثیرگذاری وب خالص، دانشکده بهداشت با ضريب 0/79 و 
از نظر عامل تأثیرگذاری وب کلی، دانشکده نهاوند با ضريب 

0/1، رتبه اول را کسب نموده  اند.
اما از نظر رتبه کل، همانطور که در جدول 2 نشان داده شده 
ترتیب  به  است، دانشکده های اسدآباد، پزشکی و داروسازی 
رتبه  های اول تا سوم را در بین دانشکده  های دانشگاه علوم 
رتبه  نهاوند در  دانشکده  و  را کسب کردند،  پزشکی همدان 

] آخر قرار گرفته است.
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جدول 2. رتبه  بندی کل وب  سايت دانشکده  های دانشگاه علوم پزشکی همدان 

امتیاز کل وب سایتنشانی وب سایتنام دانشکده

دانشکده اسدآباد

دانشکده پزشکی

دانشکده داروسازی

دانشکده بهداشت

دانشکده دندانپزشکي

دانشکده پرستاری و مامايی

دانشکده توانبخشی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده شعبه بین الملل

دانشکده نهاوند

aums.umsha.ac.ir

medschool.umsha.ac.ir

pharmacy.umsha.ac.ir

ph.umsha.ac.ir

dentistry.umsha.ac.ir

midnurse.umsha.ac.ir

rehab.umsha.ac.ir

paramed.umsha.ac.ir

ib.umsha.ac.ir

npf.umsha.ac.ir

54823

10020

3436

2931

2490

2373

633

423

272

129

354

305

237

191

144

120

101

21

4

1

0/07

0/012

0/79

0/00029

0/008

0/13

0/028

0/038

0/04

0/033

جدول 1. امتیاز کسب شده وب سايت دانشکده  های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص های وب  سنجی

میزان نشانی وب  سایتنام دانشکده 
رؤیت پذیری 

فایل های غنی رتبه ترافیکشاخص اندازه 
شده 

عامل تأثیرگذار 
وب خالص

عامل تأثیرگذار 
وب کلی

936

1010

523

27300

4860

1320

252

187

124

60

66

12

412

8

39

169

7

7

5

2

dentistry.umsha.ac.ir

midnurse.umsha.ac.ir

sph.umsha.ac.ir

aums.umsha.ac.ir

medschool.umsha.ac.ir

pharmacy.umsha.ac.ir

rehab.umsha.ac.ir

medschool.umsha.ac.ir

ib.umsha.ac.ir

npf.umsha.ac.ir

دانشکده دندانپزشکي

دانشکده پرستاري و مامايي

دانشکده بهداشت

دانشکده اسدآباد

دانشکده پزشکي

دانشکده داروسازي

دانشکده توانبخشي

دانشکده پیراپزشکي

دانشکده بین الملل

دانشکده نهاوند

54582

75893

96741

50593

108574

24370

31395

57974

77398

8488

0/0053

0/022

0/059

0/0004

0/0011

0/0058

0/055

0/058

0

0/1
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بحث
وب سايت های دانشگاهی را می توان يکی از مهمترين ابزارها 
ها در عصر  دانشگاه  اهداف سازمانی  پیشبرد  و  ارتباط  برای 
فن  آوری دانست. توسعه و تکامل فن  آوری  های ديجیتالی، 
باعث شده که همواره وضعیت موجود از نظر کاربرد آنها مورد 
ارزيابی قرار گیرد. بنابراين با توجه به قابلیت دسترسی جهانی 
و مقرون به صرفه  بودن وب  سايت ها، توجه به ارزيابی مداوم 
آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته هر چند ارزيابی 
وب  سايت ها و رتبه  بندی آنها الزاماً نشانگر کیفیت آموزشی 
سازی  غنی   به  می تواند  اّما  نمی باشد،  مؤسسه  يا  دانشگاه 
وب سايت منجر شده و ارتباط را تعمیق نمايد. در زمینه وب 
 سنجی، برخی از مطالعات به ارزيابی وب  سايت های مختلف 
همکاران  و  شیبانی  پرداخته  اند.  ها  شاخص  برخی  نظر  از 
1391 در پژوهشی به رتبه بندی 13 وب  سايت دانشکده های 
داروسازی ايران با استفاده از ضريب تأثیرگذر وب پرداختند 
بود که دانشکده دارو سازی مشهد  اين  از  نتیجه حاکی  که 
و  ياهو  موتور جستجوی  در   9/66 کل  گذار  تأثیر  ضريب  با 
ضريب 44/94 در موتور جستجوی گوگل رتبه يک را از آن 

خود ساخته است ]6[. 
ديده گاه  و  عرفان  منش  های  پژوهش  به  می توان  همچنین 
ايران(  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  وب  سايت های  )ارزيابی 
سايت های  وب  )بررسی  گل تاجی  و  شیرازی  صراط   ،]7[
 Thelwall و   Smith  ،]8[ جهان(  برتر  بیمارستان  های 
2002 )بررسی وب سايت های دانشگاه های ژاپن و استرالیا( 
سايت های  وب  )ارزيابی   2011  Alam و   Islam و   ]9[
دانشگاه های خصوصی بنگالدش( ]10[ که وب  سايت ها را از 
نظر ضريب تأثیرگذاری بررسی  نموده اند، و دانش و همکاران 
ايران  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  وب  سايت های  )ارزيابی 
)ارزيابی  فرامرزی  و  دانش   ،]11[ ماهه(  يک  زمانی  بازه  در 
وب  سايت های مدارس کتابداری در آمريکا( ]12[، جالل و 
در  مرکزی  های  دانشگاه  سايت های  وب  )ارزيابی  همکاران 
ارتباط  )بررسی   2000  Willett و   Thomas  ،]13[ هند( 
بنی تحلیل  های وب  سنجی و استنادات در وب سايت های 
ارزيابی  به  که   ]14[ انگلستان(  در  کتابداری  های  دپارتمان 
اشاره  پرداخته اند،  رؤيت  پذيری  میزان  نظر  از  سايت ها  وب 
زبان  که  می دهد  نشان  ها  پژوهش  از  بعضی  نتايج  نمود. 
انگلیسی نقش مهمی در افزايش ضريب تأثیرگذاری وب دارد 
]9[. همچنین نتايج پژوهش صراط شیرازی و گل  تاجی نشان 
می دهد که وب سايت بیمارستان های ايران عملکرد مناسبی 

نداشته اند ]8[. نتايج بعضی پژوهش ها هم حاکی از اين است 
که دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به ساير دانشگاه های 

علوم پزشکی ايران عملکرد بهتری داشته است ]7، 11[.
پژوهش های زيادی هم به ارزيابی جامع وب  سايت ها از نظر 
همه شاخص های وب  سنجی پرداخته اند. Thanuskodi در 
سال 2011 در يک مطالعه توصیفی_مقطعی وب سايت 15 
ارزيابی  نادو مورد  تامیل  را در  دانشکده خصوصی مهندسی 
های  پیوند  وب،  صفحات  تعداد  مطالعه  اين  در  داد.  قرار 
دريافتی، پیوند های خارجی با استفاده از موتور کاوش آلتا 

ويستا مورد ارزيابی قرار گرفت ]15[.
روايتی و ديانی )1389( در پژوهش خود با استفاده از روش 
خود  کل،  پیوندهای  دريافتی،  های  پیوند  پیوندی،  تحلیل 
پیوند ها، هم پیوندی  ها و میان پیوندی   های وب سايت 43 
دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری را مورد 
ارزيابی قرار داده است. نتايج پژوهش آنها نشان داد که هرچه 
میزان  باشد،  باالتر  دانشگاهی  مراکز  پژوهشی  و  علمی  رتبه 
به  ها  پیوند  تعداد  و  پررنگ  تر  وب،  عرصه  در  آنها  حضور 

وب سايت آنها بیشتر است ]16[. 
قاضی میر سعید و همکاران )1387( بر اساس معیارهای وب  
سنجی در سال 2008 با استفاده از روش تحلیل پیوندی و 
  Google Scholar، Visibility ,Size براساس چهار معیار
علوم  دانشگاه  وب  سايت  موجود  وضعیت   Rich Files و 
پزشکی تهران را مورد بررسی قرار دادند. يافته  های پژوهش 
آنها نشان داد که وبگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران از لحاظ 
و  پژوهشی  جايگاه  ندارد،  مطلوبی  وضعیت  پذيری  رؤيت  
براساس گوگل  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  وبگاه  استنادی 
اسکالر در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تعداد صفحات منتشر 
شده به زبان فارسی در حد مطلوب است  ولی محتوای منتشر 

شده به انگلیسی مطلوب نمی باشد ]17[.
پیدا  زيادی  های  کاربرد  وب  سنجی  فوق،  موارد  بر  عالوه 
کرده است و تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام شده است 

]24ـ18[.
وضعیت  می تواند  ها  دانشگاه  سايت   وب  مقطعی  ارزيابی 
وب سايت ها را نشان دهد که هدف اين تحقیق ارزيابی جامع 
وب  سايت های دانشکده  های دانشگاه علوم پزشکی بر اساس 
يکديگر  با  آنها  مقايسه  و  وب  سنجی   های  شاخص   همه 

می باشد. 
همانطور که يافته  ها نشان می دهد از نظر میزان رؤيت  پذيری 
] دانشکده بهداشت بیشترين و دانشکده نهاوند کمترين میزان 
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اندازه  شاخص  میزان  باالترين  با  اسدآباد  دانشکده  دارند.  را 
میزان شاخص  با  نهاوند  دانشکده  و  اول  رتبه  در   )27300(
اندازه )60( رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. دانشکده 
پزشکی بیشترين رتبه ترافیک )108574( و دانشکده نهاوند 
خود  به  را  ترافیک  رتبه  ترين  پايین    8488 ترفیک  رتبه  با 
میزان  باالترين  با  دندانپزشکی  دانشکده  داده اند.  اختصاص 
فايل  های غنی شده با تعداد )354( در رتبه اول و دانشکده 
نهاوند از نظر فايل  های غنی شده با تعداد )1( رتبه آخر را 
به خود اختصاص داده اند. دانشکده بهداشت بیشترين میزان 
دانشکده  و  به میزان 0/79  را  تأثیرگذاری وب خالص  عامل 
را  خالص  وب  تأثیرگذاری  عامل  میزان  پايین ترين  آباد  اسد 
دانشکده  است.  داده  اختصاص  به خود  میزان 0/00029  به 
نهاوند بیشترين میزان عامل تأثیرگذاری وب کلی را به میزان 
عامل  میزان  پايین  ترين  بین  المللی  شعبه  دانشکده  و   0/1
تأثیرگذاری وب کلی را به میزان صفر به خود اختصاص داده 
از  آباد  اسد  رتبه  بندی کلی، دانشکده  نهايت در  است و در 
نهاوند  دانشکده  و  امتیاز )54823(  بیشترين  رتبه کل،  نظر 
اسدآباد  دانشکده  نموده اند.  را کسب   )129( امتیاز  کمترين 
از نظر اندازه وب سايت بسیار با وب سايت های ديگر فاصله 
داشت که با توجه به ضريب 2 اين شاخص برای رتبه بندی 
کلی، آن را در رتبه اول قرار داده است.  در پايان پیشنهاد 

می شود:
دانشگاه،  وب  سايت  رؤيت  پذيری  میزان  افزايش  برای   .1
امکان نمايه  سازی آن توسط موتورهای کاوش مختلف فراهم 
غنی  های  فايل  افزايش  و  دسترسی  آسانی  همچنین،  شود. 
 شده وب  سايت ها می تواند به میزان رؤيت  پذيری وب سايت 

کمک نمايد.
2. منابع اطالعاتی و اسناد مهم که به صورت چاپی بايگانی 
وب  در  ندارند،  وجود  آن  الکترونیکی  های  شکل  و  شده اند 

 سايت دانشگاه قرار داده شود.
3. پیشنهاد می گردد برای افزايش میزان رؤيت  پذيری و رتبه 
ترافیک و در نهايت رتبه کلی وب  سايت، صفحات به انگلیسی 

هم ترجمه گردند.

4. پیشنهاد می گردد از هر گروه آموزشی يک نفر به عنوان 
کیفی  و  کمی  ارتقاء  و  رسانی  بروز  امور  در  مشاور  و  ناظر 
اطالعات مربوط هر گروه در وب سايت مربوطه خود انتخاب 

گردد.

نتیجه گیری
نتايج اين مطالعه نشان می دهد که تفاوت بین بعضی دانشکده  
ها از نظر شاخص  های وب  سنجی بسیار زياد است که اين 
امر نیازمند توجه بیشتر مسؤالن وب سايت ها به ارتقاء کیفی 
و کمی وب سايت خود می باشد. نتايج اين مطالعه وضعیت 
وب  سنجی  های  شاخص   نظر  از  را  ها  دانشکده   سايت   وب 
برای مديران و دانشکده  ها و مسؤوالن وب  سايت  دانشکده  ها 
ترسیم می نمايد، تا مديران و مسؤوالن بتوانند نقاط ضعف و 
قوت وب سايت واحد خود را شناسايی و در جهت ارتقاء کیفی 
و کمی وب  سايت خود برنامه  ريزی ها و اقدامات الزم را انجام 
دهند. در اين مطالعه وضعیت وب سايت های دانشکده  های 
دانشگاه علوم پزشکی مورد ارزيابی قرار گرفت و مطالعه متون 
مشابه ای  عوامل  که  می دهد  نشان  مختلف  های  پژوهش  و 
تحقیقات،  همه  در  که  دخیلند  وب  سايت ها  رتبه  بندی  در 
مديريت اين عوامل به عنوان پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی و 

کّمی وب سايت ها ارائه شده است.

تشکر و قدردانی
شماره   به  مصوب  تحقیقاتي  طرح  حاصل  مقاله  اين 
و  تحقیقات  معاونت  توسط  که  باشد  مي   9212064126
مالي گرديده  فناوری دانشگاه علوم پزشکي همدان حمايت 
معاونت  از  دانند  مي  الزم  برخود  مقاله،  نويسندگان  است. 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان که در اجرای اين طرح 
قدردانی  و  تشکر  آوردند،  عمل  به  معنوی  و  مادی  حمايت 

نمايند.

تضاد منافع
اين مطالعه برای نويسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته 

است.
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Abstract

Introduction: Websites   are selected information sources  in digital era. Academic websites are one of 
the most important communication tools  to present and communicate with national and international
academic institutions. Regular   monitoring and evaluationof the websites, regarding their content and 
structural aspects in order to  determine strengths and  limitations, leads us to a  appropriate strategy for 
making decisions and establishing policies.The aim of this study was   evaluation and comparison of the 
websites of Hamadan University of Medical Sciences schoolsin 2014, based on webometrics criteria.
Methods: This descriptive - cross sectional  study, using link analysis webometric method,  was  per-
formed  on all of the websites of Hamadan University of Medical Sciences schools in 2014. Data  were  
collected by Google search engine based on different webometric indices. Descriptive statistic methods 
and Excel software were used  to  analyze the data.
Results: The results indicate that in terms of visibility, school of public health with the score of 412; in
terms of size the school of Asadabad with the score of 27300; in terms of Traffic Rank school of medicine 
with the score of 108574; in terms of rich files, the school of dentistry with the score of 354; in terms 
of rWIF, the school of public health with the score of 0.79 and in terms of total ranking, the school of 
Asadabad with the score of 54823 obtained the highest rating.
Conclusion: In consideration of the importance of websites in awareness and dominance of cyberspace 
on the educational and research organizations, it requires the websites officials to establish further pro-
grams and measures,  enhancing the quality and quantity of their unit sites.

Keywords: Webometrics, Link analysis, Hamadan University of Medical Sciences, Webometrics criteria
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