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چکیده
مقدمه :بازبینی و ارزیابی منظم وب سایت ها از جنبه های ساختاری و محتوایی (وبسنجی) و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت
آن ها ،راهبردی مناسب برای سیاستگذاری و تصمیم گیری به دست خواهد داد .از شاخصهای وبسنجی میتوان به قابلیت رؤیت ،میزان
تأثیرگذاری وبسایت ،فایل های غنیشده ،رتبه ترافیک و اندازه اشاره کرد .هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه وب سایتهای بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخصهای وبسنجی میباشد.

روش کار :این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی_مقطعی بود ،که به روش پژوهش وبسنجی با استفاده از تحلیل پیوند انجام گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه وبسایت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1393بود .برای گردآوری اطالعات ،از
موتورکاوش گوگل استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

یافته ها :یافتهها نشان داد که بیمارستان اکباتان از نظر میزان رؤیتپذیری ،و ضریب تأثیرگذاری وب خالص ،بیمارستان شهید
بهشتی از نظر شاخصهای اندازه ،رتبه ترافیک ،فایلهای غنیشده رتبه اول را کسب داشته اند .در رتبهبندی کلی وبسایت بیمارستان
شهید بهشتی در رتبه اول و بیمارستان ولیعصر تویسرکان با امتیاز  135در رتبه آخر قرار گرفت.

نتیجه گیری :نتایج نشان میدهد که بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان از نظر حضور در وب در وضعیت مطلوب نیستند.
با توجه به اهمیت وبسایتها در اطالعرسانی و حاکمیت فضای مجازی بر امور سازمان های خدماتی ،الزم است که مسؤوالن
کمی و کیفی وبسایتهای واحدهای خود نمایند.
وبسایتها ،برنامهریزی و اقدامات بیشتری در جهت ارتقاء ّ
واژگان کلیدی :وبسنجی ،وبسایت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،بیمارستان ها
مقدمه
امروزه خدمات مبتنی بر وب در سازمانها اهمیت زیادی پیدا

خود از اینترنت استفاده می كنند ،بیمارستان ها هستند.

کرده و مشتریان هم گرایش زیادی به استفاده از وب جهت

بیمارستانها جزئی از سازمانهای آموزشی ،پژوهشی،

برآوردن نیازهای اطالعاتی و خدماتی خود دارند .از جمله

درمانی و خدماتی هستند که دارای کاربران و مشتریان

سازمان هایی كه امروزه به شکل گسترده برای ارائه خدمات

متفاوتی هستند که نیازهای مختلفی دارند [ .]1امروزه

* نویسنده مسئول :محمد رضا امیری ،مربی ،گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده
پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
تلفن081-38381043 :
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ایمیلM.r.amirilib@gmail.com :

بیمارستان ها تمایل زیادی نسبت به استفاده از اینترنت
دارند و و ب سایت خود را در راستای بهبود فراهم آوری
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ارزیابی وبسایتهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس
شاخصهای وبسنجی در سال 1393

ارزیابی وبسایتهای بیمارستانی...

محمدرضا امیری و همکاران

ِ
ارتباطات بین فردی و متقابل
اطالعات و نیز فراهم آوری

وب سنجی کاربردهای مختلفی ،به ویژه در علوم کتابداری و

بهبود میدهند [ .]2وب سایت های بیمارستانی همچنین

اطالع رسانی پیدا کرده است که از جمله میتوان به سنجش

میتوانند به عنوان یك رسانه و ابزار مهم ارتباطی با جامعه در
هنگام بروز بحرانهای اجتماعی (مثل بالیای طبیعی) مورد
استفاده قرار گیرند و پاسخگوی حجم زیادی از سؤاالت مردم

تأثیرگذاری وب سایت به مفهوم تحلیل میانگین پیوندهای

داده شده به یک وب سایت است و مرئی بودن (میزان رؤیت)
یک وب سایت عبارت است از تعداد کل پیوندهای خارجی

در این شرایط ،وب سایت ها یكی از اركان اساسی در راستای

سایت های دیگر به سایت مورد نظر) اشاره کرد .به عنوان مثال

ارائه خدمات الكترونیكی مانند پزشكی از راه دور ،آموزش

صراطی شیرازی و گل تاجی ( )1390در پژوهشی با استفاده

بیمار ،مستندسازی پرونده ی پزشكی ،تعیین وقت مالقات

از فرمولهای وبسنجی برترین وبسایتهای بیمارستانی

و كنترل عملیات صورتحساب در حوزه ی سالمت و تحقق

در هر کشور را مشخص نمودند .براساس یافته های به دست

سالمت الكترونیك محسوب می شوند [.]4

آمده از این پژوهش ،وبسایتهای بیمارستانی کشورمان

رشد و گسترش استفاده از محیط وب و قابلیت های فناوری

عملکرد خوبی را نشان نمی دهند [ .]9مطالعات مشابهی

اطالعات و ارتباطات باعث شده تا بیمارستان های پیشرو

زیادی در زمینه سنجش میازن تأثیرگذاری وبسایت انجام

بیشتر از این قابلیت ها بهره ببرند .با توجه به افزایش

شده است .از جمله میتوان به مطالعات Thanuskodi

نیازها و خواسته های مردم ،نیاز به تحرك بیشتر توسط

( )2011که وب سایت  15دانشکده خصوصی مهندسی

بیمارستان ها به وضوح احساس می شود .برای رشد و

را در تامیل نادو مورد ارزیابی قرار داد [ ،]10تحقیقات

تحرك بیشتر ،همسو ساختن توسعه قابلیت های وب در

عرفانمنش و دیدگاه ( ،]11[ )1388شیبانی و همکاران

بیمارستان ها و ایجاد رقابت در استفاده بهینه و بیشتر از

( Smith ،]12[ )1391و Islam ،]13[ )2002( Thelwall

قابلیت های آن نیاز به ارزیابی فعالیت ها در این حوزه به

و  ]14[ )2011( Alamو  Thomasو )2000( Willet

وضوح احساس می شود .عالوه بر این با توجه به این كه

[ ]15اشاره کرد.

بیمارستان ها و مراكز بهداشتی به طور مستقیم با سالمت

میزان رؤیت وبسایتها با تعداد پیوندهای دریافتی رابطه

افراد جامعه ارتباط دارند ارزیابی خدمات آن ها بیش از

مستقیم دارد .هرچه تعداد پیوندهای دریافتی به یک

پیش احساس می شود [.]5

وب سایت بیشتر باشد ،میزان بازید آن وب سایت از طرف

بازبینی و ارزیابی منظم وب سایت ها از جنبه های ساختاری

کاربران بیشتر بوده است و بنابراین آن وبسایت در میان

و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت

جامعه استفاده کننده تأثیر بالقوه بیشتری داشته است

آن ها ،راهبردی مناسب برای سیاست گذاری و تصمیم گیری

[ .]8در این مورد قاضی میرسعید و همکاران ( )1387بر

به دست خواهد دا د .با رشد روز افزون وب سایت های

اساس معیارهای وب سنجی در سال  2008وضعیت موجود

بیمارستانی واهمیت آنان در معرفی این گونه مراکز و ارائه

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران را مورد بررسی قرار

خدمات به کاربران ،ارزشیابی آن ها از جنبه های مختلف مهم

دادند و دریافتند که وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران از

و ضروری است [.]6

لحاظ رؤیتپذیری وضعیت مطلوبی ندارد.]16[ .

در سال  1997آلمایند و اینگورسن مطالعه وب درسال 1997

از جمله تحقیقات دیگر در این زمینه میتوان به پژوهش های

را وب سنجی نامیدند [ .]7وب سنجی یکی از شاخه های

دانش و همکاران [ ،]17دانش و سهیلی ( ،]18[ )1387جالل

علمی پرکاربرد درکتابداری و اطالع رسانی شناخته می شود

و همکاران ( Thomas ،]19[ )2014و ]20[ )2000( Willet

که در آن تالش می شود فعالیت های مختلف موجود در

اشاره کرد.

کمی درآمده و قابل اندازه گیری شود
محیط وب به صورت ّ
کمی بدست آمده در خصوص
تا بتوان بر اساس اطالعات ّ

عالوه بر موارد فوق وبسنجی کاربردهای زیادی پیدا کرده است

رفتارها ،درباره آینده ،بهبود روش ها ،طراحی سایت ها،
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و جامعه باشد [.]3

میزان تأثیرگذاری و میزان رؤیت وب سایتها (سنجش میزان

و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است که میتوان
به تحقیقات صابری و صادقی ( ،]21[ )1386دیدگاه و عرفان

تقویت و اصالح موتورهای کاوش و به طورکلی فعالیت در

منش ( ،]22[ )1390امین پور و اتروج ( ،]23[ )1389عصاره

محیط وب تصمیم  گیری کرد [.]8

و حیدری ( Björneborn ،]24[ )1389و Ingwersen

PSJ.umsha.ac.ir
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( ،]25[ )2004سهیلی و عصاره ( ،]26[ )1388عرفان منش

روش کار

و دیدگاه (،]28[ )2011( Thanuskodi ،]27[ )1388

این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی_مقطعی میباشد؛

نباتعلی و جلیلی ( Pechnikov ،]29[ )1390و Nwohiri

روش پژوهش هم از نوع وبسنجی با استفاده از تحلیل

( ،]30[ )2014اسفندیاری مقدم ،دانش و سهیلی ()1389

پیوندها میباشد .جامعه پژوهش شامل وبسایت 10

[ ،]31نوکاریزی ،دانش و سهیلی ( ]33[)1387اشاره کرد.

بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد .در

امروزه شاخصهای وبسنجی گروه پژوهشی سایبرمتریک

این پژوهش وبسایت بیمارستان ها از نظر شاخصهای

که یکی از بزرگ ترین سازمان های پژوهشی و مرکز اطالعات

مختلف وبسنجی قابلیت رؤیت ( )Visibilityو میزان

و مدارک علمی وابسته به شورای ملی کشور اسپانیا می باشد،

تأثیرگذاری وبسایت ( ،)WIFفایل های غنیشده (rich

مبنای وبسنجی است .در این نظام ،رتبهبندی با استفاده از

 ،)filesرتبه ترافیک ،اندازه ( ،)Sizeمورد ارزیابی قرار

چهار شاخص زیر انجام می گیرد:

گرفتند .شاخصهای وبسنجی بر اساس تحلیل پیوندها و

شاخص اندازه ( :)Sizeسایز ،یا اندازه وب سایت به معنای

میزان نمایهسازی وبسایتها در موتور کاوش گوگل محاسبه

تعداد صفحات ایندكس شده سایت توسط موتورهای جستجو

میشود؛ بنابراین ابزار گردآوری اطالعات ،موتور کاوش گوگل

میباشد.

( )Googleمیباشد.

قابلیت رؤیت ( :)Visibilityنشان دهنده اهمیت یك

برای محاسبه قابلیت رؤیت وبسایت مجموع پیوندهای

وب سایت از دیدگاه وب سایت های دیگر است ،كه بر اساس

دریافتی خارجی محاسبه میشود که برای این کار از راهبرد

پیوندهای دریافتی از سایت های دیگر محاسبه می  گردد.

جستجوی زیر در موتورهای کاوش مورد بررسی استفاده

فایل های غنی شده ( :)Rich Filesنشان دهنده تعداد

شده است:

مدارک علمی موجود در سایت مانند فایل های پی دی اف

عامل تأثیرگذار وب ( :)WIFاین شاخص به دو شاخص

است.

عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص یا تجدیدنظر شده تقسیم

گوگل اسكالر ( :)Google Scholarتعداد استنادهایی است

میشود .عامل تأثیرگذار وب کلی عبارت است از مجموع

كه به وب سایت بیمارستان شده و در گوگل اسكالر ایندكس

تعداد پیوندهای دریافتی (داخلی و خارجی) به یک وب سایت

شده  است [.]8

یا دامنه آن تقسیم بر تعداد کل صفحاتی که در آن وب سایت

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی وب سایت های بیمارستانی

یا دامنه وجود دارد [ .]5عامل تأثیرگذار وب خالص عبارتست

دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص های عامل

از تعداد پیوندهای دریافتی خارجی به یک وب سایت یا دامنه

ضریب تأثیرگذار وب ،عامل ترافیك ،قابلیت رؤیت ،اندازه

آن تقسیم بر تعداد کل صفحاتی که در آن وب سایت یا دامنه

وبسایت ،فایل های غنیشده و مقایسه آن ها می باشد.

وجود دارد:

Link: URL

تعداد کل پیوندهای دریافتی
تعداد کل صفحات و مدارک وبسایت(نمایه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر(

= ضریب تاثیر گذاری کلی

تعداد کل پیوندهای دریافتی خارجی
تعداد کل صفحات و مدارک آن وبسایت (نمایه سازی شده در موتور کاوش مورد نظر(

= ضریب تأثیرگذار خالص

اندازه ( :)Sizeعبارت است از تعداد صفحات ایندكس شده

طریق راهبرهای جستجوی زیر در موتورهای کاوش بدست

سایت توسط موتورهای جستجوی مشخص میباشد .برای

میآید:

محاسبه اندازه وبسایت از راهبرد جستجوی زیر استفاده

رتبه ترافیک :عبارت است از تعداد بازدیدکنندگان وبسایت که

میشودsite: URL :

برای محاسبه رتبه ترافیک از خود وبسایت استفاده میشود.

فایلهای غنی شده ( :)Rich Filesعبارت از تعداد مدارک

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Excelاستفاده

موجود در سایت مانند فایلهای پیدیاف و غیره است که از

شده است و روش آماری مورد استفاده ،آمار توصیفی

PSJ.umsha.ac.ir
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ارزیابی وبسایتهای بیمارستانی...

محمدرضا امیری و همکاران

میباشد .برای محاسبه رتبه کل وبسایت از سه شاخص

اندازه ،رتبه ترافیک ،میزان تأثیرگذاری وب خالص و کلی ،و

اندازه وبسایت ( ،)Rsقابلیت رؤیتپذیری ( )Rvو فایل های

فایل های غنی شده) و همچنین از نظر رتبه کلی وبسایت

غنی شده ( )Rrاز فرمول 4Rv +Rr+ 2Rs=Total Rank

محاسبه شد که نتایج در جدولهای  1و  2آمده است.

استفاده شده است [.]30

همانطور که نتایج بررسی دا دههای بیمارستان ها در جدول 1
نشان میدهد ،از نظر میزان رؤیتپذیری بیمارستان اکباتان با

در این مطالعه امتیاز  10بیمارستان شهید بهشتی ،بعثت،

با اندازه  ،11500از نظر رتبه ترافیک ،بیمارستان شهید بهشتی با

فرشچیان ،فاطمیه ،اکباتان ،مهر مالیر ،آیتالله بهاری

امتیاز  ،75828از نظر فایل های غنیشده بیمارستان شهید بهشتی

(بهار) ،قائم اسدآباد ،ولیعصر تویسرکان و شهید حیدری

با تعداد  200فایل ،از نظر عامل تأثیرگذاری وب خالص ،بیمارستان

نهاوند بر اساس شاخصهای وبسنجی (قابلیت رؤیت،

اکباتان با ضریب  0/022و از نظر عامل تأثیرگذاری وب کلی،

جدول  .1امتیاز کسب شده وبسایت بیمارستان  های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخصهای وبسنجی

ردیف

نام بیمارستان
نشانی وبسایت

میزان

رؤیتپذیری

1

بیمارستان شهید بهشتی

2

شاخص اندازه رتبه ترافیک
11500

75828

فایل های عامل تأثیرگذار عامل تأثیرگذار
وب کلی
وب خالص
غنی شده
200

0/00017

0/00035

/http://beheshti.umsha.ac.ir

2

بیمارستان اکباتان

19

877

38146

26

0/022

0/0034

/http://ekbatan.umsha.ac.ir

3

بیمارستان بعثت

13

2000

96741

19

0/0065

0/004

/http://besat.umsha.ac.ir

4

بیمارستان فاطمیه

2

823

34728

31

0/0024

0/011

/http://fth.umsha.ac.ir

5

بیمارستان فرشچیان

2

999

37486

48

0/002

0/006
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یافته ها

کسب امتیاز  ،19از نظر شاخص اندازه ،بیمارستان شهید بهشتی

/http://fsh.umsha.ac.ir

6

بیمارستان قائم اسدآباد

0

212

16266

4
0

/http://qaem.umsha.ac.ir

7

بیمارستان مهر مالیر

0/12

6

2370

22728

22

0/0025

0/007

/http://mehr-hosp.umsha.ac.ir

8

بیمارستان ولیعصر تویسرکان

0

76

31395

1

0

0/11

/http://valiasr.umsha.ac.ir

9

بیمارستان آیتاهلل بهاری (بهار)

0

212

23464

21

0

0/057

/http://bahari.umsha.ac.ir

10

بیمارستان شهید حیدری نهاوند

0

113

5900

0

0

0

http://heidari-osp.umsha.ac.ir
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بیمارستان قائم اسدآباد با ضریب  ،0/12رتبه اول را کسب نمودهاند.

بیمارستان بعثت به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در بین

از نظر رتبه کل بین بیمارستان ها ،همانطور که در جدول  2نشان

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان کسب کرده اند و

داده شده است ،بیمارستان شهید بهشتی ،بیمارستان مهر مالیر و

بیمارستان ولیعصر تویسرکان در رتبه آخر قرار گرفته است.

ردیف

نام بیمارستان

نشانی وبسایت

امتیاز کل وبسایت

1

بیمارستان شهید بهشتی

/http://beheshti.umsha.ac.ir

23208

2

بیمارستان مهر مالیر

/http://mehr-hosp.umsha.ac.ir

4786

3

بیمارستان بعثت

/http://besat.umsha.ac.ir

4071

4

بیمارستان فرشچیان

/http://fsh.umsha.ac.ir

2054

5

بیمارستان اکباتان

/http://ekbatan.umsha.ac.ir

1856

6

بیمارستان فاطمیه

/http://fth.umsha.ac.ir

1685

7

بیمارستان ولیعصر تویسركان

/http://valiasr.umsha.ac.ir

633

8

بیمارستان قائم اسد آباد

/http://qaem.umsha.ac.ir

428

9

بیمارستان شهید حیدری نهاوند

http://heidari-hosp.umsha.ac.ir

226

10

بیمارستان آیتاهلل بهاری (بهار)

/http://bahari.umsha.ac.ir

129

بحث

57

در راستای مفهوم تغییر در ارائه کلیه خدمات از طریق

اکباتان بیشترین و بیمارستان های قائم اسدآباد ،شهید

وب ،اولین گام ایجاد وبسایت اختصاصی و سپس ارزیابی

حیدری نهاوند ،آیتالله بهاری (بهار) ،ولیعصر تویسرکان

منظم آن است .چرا که این احتمال بسیار زیاد است که

کمترین میزان را دارند؛ بیمارستان شهید بهشتی با باالترین

توقع کاربران برای آگاهی از خدمات سازمانها از جمله

میزان شاخص اندازه ( )11500در رتبه اول و بیمارستان

بیمارستانها و دسترسی آسان به اطالعات مورد نیاز خود

ولیعصر تویسرکان با میزان شاخص اندازه ( )76رتبه آخر را

از طریق وبسایتها برآورده شود و تأثیر قابل توجهی بر

به خود اختصاص دادهاند؛ بیمارستان شهید بهشتی بیشترین

رفتار اطالعاتی مشتریان بگذارد .از این رو ،سازمانها باید به

رتبه ترافیک ( )75828و بیمارستان شهید حیدری نهاوند

وبسایت به عنوان یک ابزار ارتباطی و خدمات رسانی توجه

با رتبه ترفیک  5900پایینترین رتبه ترافیک را به خود

خاصی را نشان دهند و همواره وضعیت وبسایت خود را

اختصاص دادهاند؛ بیمارستان شهید بهشتی با باالترین

رصد نمایند.

میزان فایلهای غنی شده (( )Rich files)200در رتبه

نتایج این پژوهش ،تصویری از وضعیت وبسایتهای

اول و بیمارستان شهید حیدری نهاوند با میزان فایلهای

بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان از نظر شاخصهای

غنی شده (( )Rich files)-0-رتبه آخر را به خود اختصاص

وبسنجی گروه پژوهشی سایبرمتریک ارائه میکند .همانطور

دادهاند؛ بیمارستان اکباتان بیشترین میزان عامل تأثیرگذاری

که نتایج نشان میدهد از نظر میزان رؤیتپذیری بیمارستان

وب خالص را به میزان  0/022و بیمارستان قائم اسدآباد،
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نهاوند پایینترین میزان عامل تأثیرگذاری وب خالص را به

همدان در وب جهانگستر قابل توجه نبود و از وضعیت

میزان صفر به خود اختصاص داده است؛ بیمارستان قائم

زیاد مطلوبی برخوردار نیستند .البته باید توجه داشت که

اسدآباد بیشترین میزان عامل تأثیرگذاری وب کلی را به

تحقیقات مختلف نشان میدهد که حتی دانشگا ههای برتر

میزان  0/12و بیمارستان شهید حیدری نهاوند پایینترین

علوم پزشكی ایران نیز پیوندهای وبی و مخاطبین زیادی را

میزان عامل تأثیرگذاری وب کلی را به میزان صفر به

به خود جلب نكرده اند .آنچه مهم است تالش برای ارزیابی

خو د اختصاص دا ده است؛ و در نهایت در رتبهبندی کلی،

منظم و توسعه وبسایت خود میباشد .از اینرو در جهت

بیمارستان شهید بهشتی از نظر رتبه کل ،بیشترین امتیاز

افزایش میزان حضور وبسایت بیمارستانهای دانشگاه علوم

( )23208و بیمارستان آیتالله بهاری (بهار) کمترین

پزشکی همدان پیشنهاد می گردد که:

امتیاز ( )129را کسب نمودهاند .این نتایج در راستای نتایج

 .1برای افزایش میزان رؤیتپذیری و رتبه ترافیک و در نهایت

تحقیقات صراطی شیرازی و گل تاجی ( ]9[ )1390مبنی

رتبه کلی وبسایت ،فایلهایی حاوی دستورالعملهای الزم

بر عدم حضور رضایتبخش بیمارستانهای ایران در وب ،و

برای مراقبت بیماران از خود پس از ترخیص از بیمارستان،

مطالعات صدقی ،تغرجی و رودباری ( ]35[ )1391و مطالعه

قرار داده شود.

امینپور و اطرج ( ]23[ )1389مبنی بر تأثیرگذاری اندک

 .2بعضی از خدمات بیمارستانی از جمله نوبت دهی ویزیت

دانشگاههای علوم پزشکی ایران در وب ،میباشد و نتایج

بیماران از طریق وبسایت بیمارستانها انجام شود.

نشان میدهد که میزان حضور بیمارستانهای دانشگاه علوم

 .3برای افزایش میزان رؤیتپذیری وبسایت بیمارستان،

پزشکی همدان در وب وضعیت مطلوبی ندارد.

امکان نمایهسازی آن توسط موتورهای کاوش مختلف فراهم
شود.

نتیجه گیری

 .4برای افزایش میزان رؤیتپذیری و رتبه ترافیک و در

امروزه خدمات مبتنی بر وب در سازمانها اهمیت زیادی پیدا

نهایت رتبه کلی وبسایت ،صفحات به انگلیسی هم ترجمه

کرده و مشتریان هم گرایش زیادی به استفاده از وب جهت

گردند.

برآوردن نیازهای اطالعاتی و خدماتی خود دارند .از طرفی

 .5از هر بخش بیمارستان یک نفر به عنوان ناظر و مشاور در

وب به طور مداوم در حال تغییر و توسعه است و تکامل آن

امور روزآمدسازی و ارتقاء کمی و کیفی اطالعات مربوط هر

حجم وسیعی از اطالعاتی که بازتاب فعالیت های آموزشی
و تحقیقاتی است را به دنبال دارد .ارزیابی منظم وبسایت
سازمانها میزان تغییر و توسعه و حضور آن وبسایت در وب

بخش در وبسایت مربوطه خود انتخاب گردد.
تشکر و قدردانی

را به خوبی نشان میدهد و مدیران وبسایتها در جهت

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب به شماره

ارزیابی نقاط ضعف خود یاری میکند.

 9212064126می باشد كه توسط معاونت تحقیقات و

نتایج این مطالعه وضعیت وبسایت بیمارستان ها را از

فناوری دانشگاه علوم پزشكی همدان حمایت مالی گردیده

نظر شاخصهای وبسنجی برای مدیران ترسیم مینماید،

است .نویسندگان مقاله ،برخود الزم می دانند از معاونت

تا مدیران و مسؤوالن بتوانند نقاط ضعف و قوت وبسایت

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان که در اجرای این

بیمارستان خود را شناسایی و در جهت ارتقاء کیفی و کمی

طرح حمایت مادی و معنوی به عمل آوردند ،تشکر و

وبسایت خود برنامهریزی ها و اقدامات الزم را انجام دهند.

قدردانی نمایند.

همانطور که نتایج این پژوهش نشان میدهد ،وبسایت
بعضی از بیمارستانها از نظر شاخصهای میزان رؤیتپذیری،
فایلهای غنی شده و عامل تأثیرگذاری وب خالص و وب کلی
صفر یا بسیار پایین میباشد .از اینرو میتوان نتیجهگیری
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ولیعصر تویسرکان ،آیتالله بهاری (بهار) و شهید حیدری

کرد که میزان حضور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی

تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته

است.
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Abstract
Introduction: Regular evaluation of websites in terms of structure, content and identifying the strengths
and weaknesses of them provide an appropriate strategy for policy and decision making. Some of the
most frequently used webometric indicators of evaluating are “visibility”, “web impact factor”, “rich
files” and “size”. The aim of this research was evaluation of hospitals’ Websites of Hamadan University
of Medical Sciences based on webometrics indicators in 2014.
Methods: The study was done by webometrics method. The population under study was all of hospitals’
websites of Hamadan University of Medical Sciences. Data was collected by Google search engine.
Results: The results indicate that website of Ekbatan hospital in terms of “visibility” and “absolute
WIF” and website of Shahid¬Beheshty hospital in terms of “size”, “traffic rank” and “rich file” ranked
first. In overall ranking website of Shahid¬Beheshty hospital ranked first and website of Valyeasr hospital in Toyysrkan ranked at the end.
Conclusion: Results show that Hamadan University of Medical Sciences have little presence on the Web.
Given the importance of websites in information, and dominance of cyberspace on the organizations services, it requires that the websites officials do further actions to enhance the quality and quantity of their
websites.
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