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تاریخ دریافت مقاله1394/01/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/03/16 :

چکیده
ب سايتهاي دانشگاهي از مهمترين ابزار ارتباطي جهت
مقدمه :وب سایت یک منبع اطالعاتی منتخب در عصر دیجیتال است .و 

معرفي و برقراري ارتباط با دانشگاه ها در سطح ملي و بين المللي مي باشند .بازبینی و ارزیابی منظم وب سایتها از جنبههای

ساختاری و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها ،راهبردی مناسب برای سیاستگذاری و تصمیمگیری

به دست خواهد داد .هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص
هاي وبسنجی در سال  1393میباشد.

روش کار :این پژوهش کاربردی به روش وبسنجی با استفاده از تحلیل پیوند و به صورت نوع توصیفی_مقطعی بود ،که بر روی

کلیه وبسایت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1393انجام گرفت .در این پژوهش وبسایت دانشکدهها از
نظر شاخصهای مختلف وبسنجی با گرد آوری اطالعات از موتورکاوش گوگل ( )Googleارزیابی گردید .برای تجزیه و تحلیل
داده ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر رؤیتپذیری ،دانشکده بهداشت با امتیاز ( )412از نظر اندازه ،دانشکده اسدآباد با

امتیاز ( )27300از نظر رتبه ترافیک ،دانشکده پزشکی با امتیاز ( ،)108574از نظر فایل های غنی شده دانشکده دندانپزشکی با
تعداد ( ،)354از نظر ضریب تأثیرگذاری وب دانشکده بهداشت با میزان ( )0/79و از نظر رتبهبندی کلی وب سایت دانشکده اسدآباد

با امتیاز ( )54823حائز باالترین رتبه گردیدند.

نتیجه گیری :با توجه به اهمیت وبسایتها در اطال ع رسانی و حاکمیت فضای مجازی بر امور سازمان های آموزشی و پژوهشی ،الزم
ب سنجی ،تحلیل پیوندی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،شاخص های وب سنجی
واژگان کلیدی :و 
مقدمه

وب سایت را میتوان مجموعه ساختار یافتهای از دادهها

میشود .دانشگا ه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر

به محصوالت ،خدمات و وضعیت سازمان است که در قالب

اینترنت بیشترین استفاده را میکنند و دانشگاهیان نیز با

دانست .منظور از داده ها در این مجموعه اطالعات مربوط

جهان در زمره سازمانهایی هستند که از شبکه جهانگستر

متن ها ،تصاویر گرافیگی ،عکس ها و فیلم ها نمایش داده

بهرهگیری از امکانات بسیار فراگیر و گسترده اینترنت برای

* نویسنده مسئول :محمدرضا امیری ،مربی گروه اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده
پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،همدان ،ایران
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توسعه دانایی و تکمیل معلومات خود اقدام میکنند .یکی

از اقدامات مفیدی که دانشگاه ها در سراسر جهان انجام
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کمی و کیفی وبسایتهای واحد های خود نمایند.
است که مسئوالن وبسایتها ،برنام ه ریزی و اقدامات بیشتری در جهت ارتقاء ّ

ارزیابی وب سایت دانشکدههای علوم پزشکی همدان...

آرزو فرهادی و همکاران

دادهاند این است که وب سایتهایی برای خود تنظیم کرده و

امروزه ارزیابی وب سایتها بر اساس شاخص های وب

می دهند [.]1
در بسیاری از کشورهای دنیا وب سایتهای دانشگاهی یک

از بزرگترین سازمان های پژوهشی و مرکز اطالعات و مدارک

علمی وابسته به شورای ملی کشور اسپانیا میباشد .در این

دانشکده ها ،اعضای هیئت علمی تا جذب دانشجو ،ارائه منابع

 -شاخص اندازه ( )Sizeسايز ،يا اندازه وب سايت به معناي

اطالعاتی را درباره خود در اختیار مراجعان و عالقمندان قرار

ابزار ارتباطی به منظورهای چندگانه از معرفی دانشگاه،

سنجی گروه پژوهشی سایبرمتریک انجام میشود که یکی

نظام رتبه بندی با استفاده از چهار شاخص زیر انجام میگیرد:

درسی ،دسترسی به فهرست عمومی کتابخانه ها ،انتشار مجله

تعداد صفحات ايندكس شده سايت توسط موتورهاي جستجو

از اواسط دهه 1990حوزه پژوهشی جدیدی بر پایه روش

 -قابليت رؤيت ( )Visibilityنشان دهنده اهميت يك وب

ماهیت و خصوصیات وب میباشد .از همان زمان تالش های

پيوندهاي دريافتي از سايت هاي ديگر محاسبه مي گردد.

روش اطالع سنجی برای محتویات آن ،ساختار پیوند ها و

مدارک علمی موجود در سایت مانند فایل های پی دی اف

سال  1997مطالعه وب را وبسنجی نامیدند [.]3

 -گوگل اسكالر ( )Google Scholarتعداد استناد هايي

های الکترونیکی و  ...به کار گرفته میشود [.]2

ميباشد.

های اطالع سنجی به وجود آمد که کار آن پژوهش درباره

سايت از ديدگاه وب سايتهاي ديگر است .كه بر اساس

ب جهانگستر با به کارگیری
روز افزونی برای بررسی ماهیت و 

 -فايل هاي غني شده ( )Rich Filesنشان دهنده تعداد

موتورهای کاوش صورت پذیرفت .آلمایند و اینگورسن در

است.

وب سنجی به عنوان یکی از شاخه های علمی پرکاربرد

است كه به وب سايت دانشگاه شده و در گوگل اسكوالر

میشود که برای سنجش میزان تأثیرگذاری وب سایتها

در حال حاضر زمینههای تئوری و تجربی مهمی برای

در کتابداری و اطال ع رسانی و یک شیوه پژوهشی شناخته

ايندكس شده است [.]5

و میزان رؤیت پذیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد .وب

کاربرد روشهای وبومتریک در تحلیل فعالیتها و انتشارات

سنجی و کاربرد روش های متداول کتاب سنجی دارد .در

سنجی رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس وبسایت و

سنجی شباهت های متعددی با مطالعات علم سنجی ،اطالع

تحقیقاتی وجود دارد .یکی از مهمترین کاربردهای وب

وب سنجی تالش میشود فعالیت های مختلف موجود در

تأثیرگذاری پیوسته آنها میباشد .از طرف دیگر در دانشگاه

کمی بدست آمده در خصوص
تا بتوان بر اساس اطالعات ّ
رفتارها ،آینده ،بهبود روش ها ،طراحی سایتها ،تقویت و

صورت سنتی و الکترونیکی (از طریق وب) ارائه میکنند.

اندازهگیری و ارزیابی حضور مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی

تصمیمگیری کرد [ .]4از جمله کاربرد های مهم وبسنجی،

سنجی و کتاب سنجی به شمار رود.

کمی در آمده و قابل انداز ه گیریشود
محیط وب به صورت ّ

ها و مراکز تحقیقاتی ،محققان و مدیران آثار خود را به دو

بررسی میزان تأثیرگذاری وب سایتها و سنجش میزان رؤیت

باز بینی و ارزیابی منظم وبسایتها از جنبههای ساختاری

الف) سنجش میزان تأثیرگذاری وبسایتها (Web Impact

قوت آنها ،راهبردی مناسب برای سیاست گذاری و تصمیم

وبسایتها میباشد:

و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و

 :)Factorsسنجش میزان تأثیرگذاری وبسایت به مفهوم

گیری به دست خواهد داد .با رشد روز افزون وبسایتهای

ب) سنجش میزان رؤیت وب سایتها :مرئی بودن (میزان

گونه مراکز و ارائه یافته های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی

تحلیل میانگین پیوند های داده شده به یک وب سایت است.
رؤیت) یک وب سایت عبارت از تعداد کل پیوند های خارجی
سایتهای دیگر به سایت مورد نظر می باشد .هرچه تعداد

پیوند های دریافتی به یک وبسایت بیشتر باشد ،میزان بازید
آن وبسایت از طرف کاربران بیشتر بوده است و بنابراین آن
وب سایت در میان جامعه استفاده کننده تأثیر بالقوه بیشتری
داشته است [.]4

مراکز آموزشی و پژوهشی و اهمیت آنان در معرفی این

و پژوهشگران ،ارزشیابی آنها از جنبه های مختلف مهم و
ضروری است .از این رو هدف اصلی این پژوهش ارزیابی

و مقایسه وب سایت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
همدان بر اساس شاخص هاي عامل ضريب تأثيرگذار وب،

عامل ترافيك ،قابليت رؤيت ،اندازه وب سايت ،فايل هاي

غنيشده و مقايسه آنها میباشد.
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اصالح موتورهای کاوش و به طور کلی فعالیت در محیط وب

در وب میتواند به عنوان مکمل شاخص های استاندارد علم
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محاسبه اندازه وب سایت از راهبرد جستجوی زیر استفاده

روش کار

این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی_مقطعی بود؛ روش

پژوهش هم از نوع وب سنجی با استفاده از تحلیل پیوند
ها است .جامعه پژوهش شامل وبسایت  10دانشکده تابعه

دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد .در این پژوهش

وب سایت دانشکده ها از نظر شاخصهای مختلف وب سنجی

قابلیت رؤیت ( )Visibilityو میزان تأثیرگذاری وب سایت

( ،)WIFفایل های غنیشده ( ،)RichFilesرتبه ترافیک
( ،)Traffic Rankاندازه ( ،)Sizeمورد ارزیابی قرار گرفتند.
ص های وب سنجی بر اساس تحلیل پیوند ها و میزان
شاخ 

نمایهسازی وب سایتها در موتور کاوش گوگل محاسبه

میشود؛ بنابراین ابزار گرد آوری اطالعات ،موتورکاوش گوگل
( )Googleمیباشد.

برای محاسبه قابلیت رؤیت وب سایت مجموع پیوند های
دریافتی خارجی محاسبه میشود که برای این کار از راهبرد
جستجوی زیر در موتورهای کاوش مورد بررسی استفاده شده
است:

Link: URL

عامل تأثیرگذار وب ( :)WIFاین شاخص به دو شاخص عامل
تأثیرگذار وب کلی و خالص یا تجدید نظر شده تقسیم میشود.

عامل تأثیرگذار وب کلی عبارت است از مجموع تعداد پیوند
های دریافتی (داخلی و خارجی) به یک وبسایت یا دامنه

آن تقسیم بر تعداد کل صفحاتی که در آن وب سایت یا دامنه
وجود دارد [:]5

تعداد کل پیوندهای دریافتی
تعداد کل صفحات و مدارک آن وبسایت

میشودSite:URL :

فایلهای غنی شده ( :)Rich Filesتعداد مدارک علمی موجود

ل های پیدیاف و غیره است که از طریق
در سایت مانند فای 
راهبردهای جستجوی زیر در موتورهای کاوش بدست میآید:

 Site: URL filetype: Formatالبته از جستجوی پیشرفته
موتور کاوش گوگل هم میتوان استفاده کرد.

رتبه ترافیک :عبارتست از تعداد بازدید کنندگان وب سایت که

برای محاسبه رتبه ترافیک از خود وب سایت استفاده میشود.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،محاسبه شاخص های وب

کمی میباشد ،از اینرو برای
سنجی بر اساس تعداد و داده ها ّ
تجزیه و تحلیل داد ه ها از آمار توصیفی (تعداد و فراوانی) ،با

استفاده از نرمافزار  Excelاستفاده شده است .برای محاسبه

رتبه کل وب سایت از سه شاخص اندازه وبسایت (،)Size

قابلیت رؤیت پذیری ( )Visibilityو فایل های غنی شده
( )Rich Filesاز فرمول ()Total Rank=2Rs+4Rv+Rr
استفاده شده است.

یافته ها

در این مطالعه امتیاز  10دانشکده بهداشت ،داروسازی،

پرستاری و مامایی ،دندانپزشکی ،پزشکی ،پیراپزشکی،
توانبخشی ،اسدآباد ،شعبه بین الملل و نهاوند بر اساس
شاخصهای وب سنجی ( قابلیت رؤیت ،اندازه ،رتبه ترافیک،

میزان تأثیرگذاری وب خالص و کلی ،و فایل های غنی شده)
و همچنین از نظر رتبه کلی وب سایت محاسبه شد که

= ضریب تأثیرگذار کلی

گزارش توصیفی پژوهش در جدول های  1و  2آمده است.

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،از نظر میزان رؤیت

عامل تأثیرگذار وب خالص عبارتست از تعداد پیوندهای

دانشکده پزشکی با امتیاز  ،108574از نظر فایلهای غنی

اندازه ،دانشکده اسدآباد با اندازه  ،27300از نظر رتبه ترافیک،

دریافتی خارجی به یک وب سایت یا دامنه آن تقسیم بر
تعداد کل صفحاتی که در آن وبسایت یا دامنه وجود دارد:
تعداد کل پیوندهای دریافتی خارجی
تعداد کل صفحات و مدارک آن وب سایت
(نمایه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر)

= ضریب تأثیرگذار خالص

تأثیرگذاری وب خالص ،دانشکده بهداشت با ضریب  0/79و

از نظر عامل تأثیرگذاری وب کلی ،دانشکده نهاوند با ضریب

 ،0/1رتبه اول را کسب نمودهاند.

اما از نظر رتبه کل ،همانطور که در جدول  2نشان داده شده

است ،دانشکدههای اسدآباد ،پزشکی و داروسازی به ترتیب

اندازه ( :)Sizeعبارتست از تعداد صفحات ايندكس شده
سايت توسط موتورهاي جستجوی مشخص ميباشد .برای
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شده دانشکده دندانپزشکی با تعداد  354فایل ،از نظر عامل

رتبههای اول تا سوم را در بین دانشکده های دانشگاه علوم

پزشکی همدان را کسب کردند ،و دانشکده نهاوند در رتبه
آخر قرار گرفته است.
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(نمایه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر)

پذیری دانشکده بهداشت با کسب امتیاز  ،412از نظر شاخص

آرزو فرهادی و همکاران

ارزیابی وب سایت دانشکدههای علوم پزشکی همدان...

جدول  .1امتیاز کسب شده وب سایت دانشکد ه های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخصهای وب سنجی
نام دانشکده

نشانی وبسایت

دانشكده دندانپزشكي

شاخص اندازه رتبه ترافیک فایل های غنی عامل تأثیرگذار عامل تأثیرگذار
میزان
وب کلی
وب خالص
شده
رؤیتپذیری

dentistry.umsha.ac.ir

66

936

54582

354

0/07

0/0053

دانشكده پرستاري و مامايي midnurse.umsha.ac.ir

12

1010

75893

305

0/012

0/022

دانشكده بهداشت

sph.umsha.ac.ir

412

523

96741

237

0/79

0/059

دانشكده اسدآباد

aums.umsha.ac.ir

8

27300

50593

191

0/00029

0/0004

دانشكده پزشكي

medschool.umsha.ac.ir

39

4860

108574

144

0/008

0/0011

دانشكده داروسازي

pharmacy.umsha.ac.ir

169

1320

24370

120

0/13

0/0058

دانشكده توانبخشي

rehab.umsha.ac.ir

7

252

31395

101

0/028

0/055

دانشكده پيراپزشكي

medschool.umsha.ac.ir

7

187

57974

21

0/038

0/058

دانشكده بين الملل

ib.umsha.ac.ir

5

124

77398

4

0/04

0

دانشكده نهاوند

npf.umsha.ac.ir

2

60

8488

1

0/033

0/1

جدول  .2رتبه بندی کل وبسایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشكده اسدآباد

aums.umsha.ac.ir

54823

دانشکده پزشکی

medschool.umsha.ac.ir

10020

دانشکده داروسازی

pharmacy.umsha.ac.ir

3436

دانشکده بهداشت

ph.umsha.ac.ir

2931

دانشكده دندانپزشكي

dentistry.umsha.ac.ir

2490

دانشکده پرستاری و مامایی

midnurse.umsha.ac.ir

2373

دانشکده توانبخشی

rehab.umsha.ac.ir

633

دانشکده پیراپزشکی

paramed.umsha.ac.ir

423

دانشکده شعبه بین الملل

ib.umsha.ac.ir

272

دانشكده نهاوند

npf.umsha.ac.ir

129

نام دانشکده
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نداشتهاند [ .]8نتایج بعضی پژوهش ها هم حاکی از این است

بحث

وب سایتهای دانشگاهی را میتوان یکی از مهمترین ابزارها

برای ارتباط و پیشبرد اهداف سازمانی دانشگاه ها در عصر
ن آوری دانست .توسعه و تکامل فن آوری های دیجیتالی،
ف

باعث شده که همواره وضعیت موجود از نظر کاربرد آنها مورد

ارزیابی قرار گیرد .بنابراین با توجه به قابلیت دسترسی جهانی
و مقرون به صرفهبودن وبسایتها ،توجه به ارزیابی مداوم

آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .البته هر چند ارزیابی
وبسایتها و رتبه بندی آنها الزاماً نشانگر کیفیت آموزشی

ی سازی
دانشگاه یا مؤسسه نمیباشد ،ا ّما میتواند به غن 
وب سایت منجر شده و ارتباط را تعمیق نماید .در زمینه وب

سنجی ،برخی از مطالعات به ارزیابی وبسایتهای مختلف

از نظر برخی شاخص ها پرداخته اند .شیبانی و همکاران

 1391در پژوهشی به رتبه بندی  13وبسایت دانشکده های

داروسازی ایران با استفاده از ضریب تأثیرگذر وب پرداختند

که نتیجه حاکی از این بود که دانشکده دارو سازی مشهد
با ضریب تأثیر گذار کل  9/66در موتور جستجوی یاهو و
ضریب  44/94در موتور جستجوی گوگل رتبه یک را از آن

خود ساخته است [.]6
همچنین میتوان به پژوهش های عرفان منش و دیدهگاه
(ارزیابی وب سایتهای دانشگاه های علوم پزشکی ایران)

[ ،]7صراط شیرازی و گلتاجی (بررسی وب سایتهای

بیمارستان های برتر جهان) [ Smith ،]8و Thelwall

( 2002بررسی وب سایتهای دانشگاه های ژاپن و استرالیا)

[ ]9و  Islamو ( 2011 Alamارزیابی وب سایتهای
دانشگاه های خصوصی بنگالدش) [ ]10که وبسایتها را از

نظر ضریب تأثیرگذاری بررسی نمودهاند ،و دانش و همکاران
(ارزیابی وب سایتهای دانشگاه های علوم پزشکی ایران

وب سایتهای مدارس کتابداری در آمریکا) [ ،]12جالل و
همکاران (ارزیابی وب سایتهای دانشگاه های مرکزی در

هند) [ Thomas ،]13و ( 2000 Willettبررسی ارتباط

بنی تحلیل های وب سنجی و استنادات در وب سایتهای

دپارتمان های کتابداری در انگلستان) [ ]14که به ارزیابی
وب سایتها از نظر میزان رؤیت پذیری پرداختهاند ،اشاره

نمود .نتایج بعضی از پژوهش ها نشان میدهد که زبان
انگلیسی نقش مهمی در افزایش ضریب تأثیرگذاری وب دارد

[ .]9همچنین نتایج پژوهش صراط شیرازی و گلتاجی نشان
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میدهد که وب سایت بیمارستان های ایران عملکرد مناسبی

علوم پزشکی ایران عملکرد بهتری داشته است [.]11 ،7
پژوهش های زیادی هم به ارزیابی جامع وبسایتها از نظر

همه شاخصهای وب سنجی پرداختهاند Thanuskodi .در

سال  2011در یک مطالعه توصیفی_مقطعی وب سایت 15

دانشکده خصوصی مهندسی را در تامیل نادو مورد ارزیابی
قرار داد .در این مطالعه تعداد صفحات وب ،پیوند های

دریافتی ،پیوند های خارجی با استفاده از موتور کاوش آلتا
ویستا مورد ارزیابی قرار گرفت [.]15

روایتی و دیانی ( )1389در پژوهش خود با استفاده از روش
تحلیل پیوندی ،پیوند های دریافتی ،پیوندهای کل ،خود

پیوندی های وب سایت 43

پیوند ها ،هم پیوندی ها و میان
دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فنآوری را مورد

ارزیابی قرار داده است .نتایج پژوهش آنها نشان داد که هرچه
رتبه علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی باالتر باشد ،میزان

حضور آنها در عرصه وب ،پررنگ تر و تعداد پیوند ها به
وب سایت آنها بیشتر است [.]16

قاضی میر سعید و همکاران ( )1387بر اساس معیارهای وب

سنجی در سال  2008با استفاده از روش تحلیل پیوندی و

براساس چهار معیار Google Scholar، Visibility ,Size

و  Rich Filesوضعیت موجود وب سایت دانشگاه علوم

پزشکی تهران را مورد بررسی قرار دادند .یافته های پژوهش
آنها نشان داد که وبگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران از لحاظ

ت پذیری وضعیت مطلوبی ندارد ،جایگاه پژوهشی و
رؤی 
استنادی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس گوگل

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

عالوه بر موارد فوق ،وب سنجی کاربرد های زیادی پیدا

کرده است و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است
[24ـ.]18

ت دانشگاه ها میتواند وضعیت
ارزیابی مقطعی وب سای 
وب سایتها را نشان دهد که هدف این تحقیق ارزیابی جامع
وبسایتهای دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی بر اساس

همه شاخص های وب سنجی و مقایسه آنها با یکدیگر

میباشد.

همانطور که یافت ه ها نشان میدهد از نظر میزان رؤیت پذیری
دانشکده بهداشت بیشترین و دانشکده نهاوند کمترین میزان
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در بازه زمانی یک ماهه) [ ،]11دانش و فرامرزی (ارزیابی

که دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به سایر دانشگاه های

ارزیابی وب سایت دانشکدههای علوم پزشکی همدان...
را دارند .دانشکده اسدآباد با باالترین میزان شاخص اندازه

( )27300در رتبه اول و دانشکده نهاوند با میزان شاخص

اندازه ( )60رتبه آخر را به خود اختصاص دادهاند .دانشکده

پزشکی بیشترین رتبه ترافیک ( )108574و دانشکده نهاوند
با رتبه ترفیک  8488پایین ترین رتبه ترافیک را به خود

اختصاص دادهاند .دانشکده دندانپزشکی با باالترین میزان
فایلهای غنی شده با تعداد ( )354در رتبه اول و دانشکده

نهاوند از نظر فایل های غنی شده با تعداد ( )1رتبه آخر را
به خود اختصاص دادهاند .دانشکده بهداشت بیشترین میزان

عامل تأثیرگذاری وب خالص را به میزان  0/79و دانشکده
اسد آباد پایینترین میزان عامل تأثیرگذاری وب خالص را

به میزان  0/00029به خود اختصاص داده است .دانشکده
نهاوند بیشترین میزان عامل تأثیرگذاری وب کلی را به میزان

 0/1و دانشکده شعبه بین المللی پایین ترین میزان عامل
تأثیرگذاری وب کلی را به میزان صفر به خود اختصاص داده
است و در نهایت در رتبه بندی کلی ،دانشکده اسد آباد از

نظر رتبه کل ،بیشترین امتیاز ( )54823و دانشکده نهاوند
کمترین امتیاز ( )129را کسب نمودهاند .دانشکده اسدآباد

آرزو فرهادی و همکاران
 .4پیشنهاد میگردد از هر گروه آموزشی یک نفر به عنوان

ناظر و مشاور در امور بروز رسانی و ارتقاء کمی و کیفی
اطالعات مربوط هر گروه در وب سایت مربوطه خود انتخاب

گردد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان میدهد که تفاوت بین بعضی دانشکده
ها از نظر شاخص های وب سنجی بسیار زیاد است که این
امر نیازمند توجه بیشتر مسؤالن وب سایتها به ارتقاء کیفی

و کمی وب سایت خود میباشد .نتایج این مطالعه وضعیت

ت دانشکده ها را از نظر شاخص های وب سنجی
وب سای 
ت دانشکدهها
برای مدیران و دانشکدهها و مسؤوالن وبسای 
ترسیم مینماید ،تا مدیران و مسؤوالن بتوانند نقاط ضعف و
قوت وب سایت واحد خود را شناسایی و در جهت ارتقاء کیفی

و کمی وبسایت خود برنامهریزی ها و اقدامات الزم را انجام

دهند .در این مطالعه وضعیت وب سایتهای دانشکده های
دانشگاه علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت و مطالعه متون

و پژوهش های مختلف نشان میدهد که عوامل مشابهای

از نظر اندازه وب سایت بسیار با وب سایتهای دیگر فاصله

در رتبه بندی وب سایتها دخیلند که در همه تحقیقات،

کلی ،آن را در رتبه اول قرار داده است .در پایان پیشنهاد

کمی وب سایتها ارائه شده است.
ّ

 .1برای افزایش میزان رؤیت پذیری وب سایت دانشگاه،

تشکر و قدردانی

شود .همچنین ،آسانی دسترسی و افزایش فایل های غنی

 9212064126مي باشد كه توسط معاونت تحقیقات و

داشت که با توجه به ضریب  2این شاخص برای رتبهبندی
می شود:

امکان نمایهسازی آن توسط موتورهای کاوش مختلف فراهم

شده وبسایتها میتواند به میزان رؤیتپذیری وب سایت
کمک نماید.

مدیریت این عوامل به عنوان پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی و

اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب به شماره
فناوری دانشگاه علوم پزشكي همدان حمايت مالي گرديده

است .نويسندگان مقاله ،برخود الزم مي دانند از معاونت

سایت دانشگاه قرار داده شود.

نمایند.

شدهاند و شکل های الکترونیکی آن وجود ندارند ،در وب
ت پذیری و رتبه
 .3پیشنهاد میگردد برای افزایش میزان رؤی 

ترافیک و در نهایت رتبه کلی وبسایت ،صفحات به انگلیسی

هم ترجمه گردند.

حمایت مادی و معنوی به عمل آوردند ،تشکر و قدردانی

تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته

است.
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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 performed 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 programs and measures, enhancing the quality and quantity of their unit sites.
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