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سنجیوب

وب
سال2931
چکیده
هدف :پژوهش حاضر با تحلیل پیوندهای مختلف وبسایتهای دانشگاههای مجازی ایررا برا
استفاده از رویکرد وبسنجی ،به بررسی شاخصهای کمی رؤیتپرییری ،ضرریت تیریراریاری و
ارزش وبومتریک آنها پرداختهاست.

)Email: delaram_hasanzade@yahoo.com

واژگادکلیدی :وبسنجی ،رؤیتپییری ،ضریت تیریرایاری وبسایت ،ارزش وبومتریک.

 .*3کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول:

نتیجهگینی :نتایج نشا دادند که دانشگاههای کشور ،حضوری چندا مؤرر در وب نداشته و در

سطح بینالمللی شناختهشده نیسرتند .کرم برود تعرداد حرفحات وب انگلیسری و جروا برود
وبسایت های دانشگاهی ایررا از عمرده دلیرل حضرور ضرعیف دانشرگاههرای ایررا در وب
بهشمارمیروند.

دالرام حسنزاده

 .2کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان

یافتهها :نتایج پژوهش نشا دادند که از لحاظ رتبهبندی وبومتریک ،واحد مجازی دانشگاه تهرا

با ( 47947امتیاز) ،سیستا و بلوچستا با ( 74774امتیاز) و مرکز آموزش الکترونیکری دانشرگاه
قرآ و حدیث با ( 79794امتیاز) در رتبههای اول تا سوم جایاراتهاند؛ همچنین ،واحد مجرازی
دانشگاه قم با ( 14امتیاز) رتبه آخر را به خود اختصاصدادهاست.

آیدا فرهادی

2
*3

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیامنور مرکز دلیجان

وششناسی :این پژوهش از نوع کاربردی و با روش وبسنجی انجامشدهاسرت .نمونره مرورد

مطالعه در پژوهش ،شامل وبسایت  12دانشگاه وابسته به وزارت علروم ،تحیییرات و انراوری و
هشت وبسایت از دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشرت و درمرا (علروم پزشرکی) در ایررا
بودهاست؛ این وبسایت ها با استفاده ابزار کاوش و وبسنجی اوال بازیابی و بهمنظرور تحلیرل
پیوندهای آنها روی رایانه شخصی بارایاریشدند.

مجيد عبداللهي

1

دریافت1314/1/28 :
پذیرش1314/7/11 :
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مقدمهوبیادمسئله

وب جهانگستر با افزایش اطالعات و دستتر پتذیرکردن آنهتا نیازهتا اطالعتاتی دنیتا امتروز را
بهصورتی گسترده برآوردهمی سازد؛ این تغییر دنیا آموزش را نیز تحت تأثیر خود قرارداده دانشتگاههتا
همگام بتا فنتاور هتا روز اماتان آمتوزش از راه دور بتهصتورت نیمتهحضتور و ییرحضتور را
فراهمآوردهاند و آموزش الاترونیک جایگزینی برا حضور دانشجویان در دانشگاههتا و آمتوزش ستنتی
بهشمارمیآید .در سالها اخیر تعداد از دانشگاهها ایران با ایجاد وبسایتها آموزش مجاز در
حال توسعهدادن این شال از آموزش در میان دانشجویان و استادان هستند .بتا توجته بته ایناته آمتوزش
مجاز در ایران در مراحل ابتدایی پیدایش و رشد قرارداده تحلیل اطالعات موجود در سایتها متورد
نظر میتواند در بهینهساز وضعیت آموزش مجاز براسا استانداردها جهانی مفید باشد.
در دنیا مجاز وبسایتها عاملی مهم در برقرار ارتباط میان مخاطبان و اطالعات بهشمارمیآیند.
برا بررسی تأثیر وبسایتها رو مخاطبان شاخصها کمی و کیفی مختلفی ارائهشدهانتد کته ستب
بروز شاخها جدید از علم با عنوان وبسنجی شد؛ وبسنجی عبارتاست از مطالعه جنبتههتا کمتی
تولید و استفاده از منابع اطالعاتی ساختارها و فناور هتا در محتیط وب بتا بهترهگیتر از رویاردهتا
کتابسنجی و اطالعسنجی (دانش .)2115
بهطور کل میتوانگفت که چهار حوزه مطالعاتی در تحقیقها و مطالعات مرتبط بتا حتوزه وبستنجی
عبارتاند از .1 :تجزیهوتحلیل کمی و کیفتی محتتوا صتفحات وب؛  .2تجزیتهوتحلیتل کمتی و کیفتی
(معنایی) ساختار پیوندها وبی؛  .3تجزیه وتحلیل میزان استفاده از وب (ایلت از طریتق فایتل گتزارش
وب) و  .4تجزیهوتحلیل فناور ها وب (شامل ارزیابی عملارد موتورها کاوش وب)(دانش .)2115
ضری تأثیرگذار یک وبسایت اعتبار رؤیتپذیر و اقبال بازیابی وبسایت را در سطوح ملّی و
جهانی مشخصمیکند؛ درواقع هرچه تعداد پیوندها افزایشیابد؛ ضتری تأثیرگتذار وبستایت بیشتتر
میشود و باالبودن میزان تأثیرگذار نشاندهنده تأثیرگذار بیشتر آن وبستایت در محتیط وب استت.
ضری تأثیرگذار وبسایت در بیشتر موارد بازتابی از شهرت جهانی و تاحدود زیتاد کیفّیتت منتابع
اطالعاتی موجود در آن وبسایت است .لذا میتوان وبسایتها را براسا ضری تأثیرگذار آنهتا در
حوزهها مختلف مقایسه و رتبهبند کرد؛ همچنین مرئیبودن (رؤیتپذیر ) یک وبستایت بته تعتداد
پیوندهایی بستگیدارد که کاربران را به این وبسایت ارجاعمیدهند؛ هرچه تعداد پیوندها دریتافتی بته
یک وبسایت بیشتر باشند برا وبسایت اماانی بیشتر فراهممیشود که مورد بازدید کاربران قرارگیرد
و بنابراین تأثیر بالقوه بیشتر در میان جامعه محقّقان خواهدداشت (دانش .)2115
هدف اصلی این پژوهش تحلیل پیوندها وبسایتها دانشگاهها مجاز ایران و رتبهبند آنهتا
در این راستاست و محققان تالشمیکنند تا به پرسشها زیر پاسخدهند:
 .1رؤیتپذیر وبسایتها دانشگاه مجاز ایران تا چه اندازه است؟
 .2رتبهبند وبسایتها دانشگاهها مجاز [در ایران] براسا حجم صفحات چگونه است؟
 .3رتبهبند وبسایتها دانشگاهها مجاز از لحاظ ضری تأثیرگذار وبی چگونه است؟
 .4رتبهبند وبسایتها دانشگاهها مجاز از لحاظ ارزش وبومتریک چگونه است؟
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تحقیقها نشان دهنده آن هستند که بررسیهتا مترتبط بتا حتوزه وبستنجی در اواستط دهته 1111
آیازشدهاند و از آن زمان به دلیل افزایش اهمیت وب در دستیابی به اطالعات حجم ایتن اطالعتات نیتز
افزایشیافته؛ ازسو دیگر با گسترش آموزش از راه دور و ایجاد وبسایتها مختلف آمتوزش مجتاز
در سراسر جهان مطالعاتی درزمینه وبسنجی این وبسایتها ازسو محققان حتوزه وبستنجی آیتاز
شده .مطالعه وب را در سال  1117آلمایند و اینگورسن «وبسنجی» نامیدند(اسمیت .)1111
پاین و ثلوال ( )2115رو گرایشها طولی پیوند وبستایتهتا دانشتگاهی مطالعتهکردنتد؛ آنهتا
ارتباط میان پیوندها درونی دانشگاه و بهرهور پژوهشی را آزمودند و دالیل افتزایش یتا کتاهش بتارز
پیوندها درونی دانشگاهی خاص را در طول دورها  8ساله مشخصساختند؛ اگرچته نتتایج حاصتل از
این پژوهش بیانگر ثبات میزان پیوندها درونی ستایت دانشتگاه در برابتر بهترهور پژوهشتی هستتند
شواهد از این حاایتمیکنند که تعداد پیوندها درونی برا هر دانشگاه بهطور جداگانته تغییرمتیکنتد؛
ایشتتان وبستتایتهتتا دانشتتگاهی را کتته تعتتداد پیونتتدها درونتی آنهتتا در طتتول دوره آزمایشتی نیتتز
افزایشیافتهبود مشخصکردند؛ از میان آنها در نیوزلند وبسایتها دانشگاهها فناور آکلند لینالن
و اتاگو و در انگلستان نیز وبسایت دانشگاهها کاردیف یو سی ال و ریدینگ بیشتترین تعتداد پیونتد
درونی را داشتهاند.
ارتگا و همااران ( )2115در مقالها با عنوان «نقشه وبسایتها دانشگاهی آمتوزش عتالی اروپتا»
حضور وبی آموزش عالی اروپا را براسا میزان استفاده از فراپیوند در دانشگاهها و تحلیل ریختشناسی
شباه دانشگاهی اروپا بهتصویرکشیدند؛ هدف از این کار ترکی روشهتا تحلیتل شتباه اجتمتاعی و
فنون سایبرمتریک بهمنظور بررسی میزان رؤیت دانشگاهها اروپایی بود .نتایج این پژوهش نشاندادند که
شباهها ملی از طریق دانشگاهها ملی برجسته در هر کشور به هم اتصالیافتهاند.
یی و جین ( )2115در مقالها با عنوان «تحلیل فراپیوند میزان رؤیت وبسایتها مدار کتابدار
و اطالعرسانی کانادا» سه پرسش را مطرحساختند .1 :پیوند وبسایتها کتابتدار و اطتالعرستانی بتا
سایر محیطها وب چگونه است؟؛  .2میزان رؤیت هریک از وبسایتهتا کتابتدار و اطتالعرستانی
چقدر است؟ و  .3چه موضتوعی یتا محتتوایی از وبستایتهتا کتابتدار و اطتالعرستانی بیشتترین
رؤیتپذیر را در محیط وب دارد؟؛ آنها چهار خوشته را شناستاییکردنتد کته محتتوا صتفحات وب
پیونددادهشده را دستهبند میکنند :مدار کتابدار و اطالعرسانی پژوهش صفحات ختانگی و منتابع.
رؤیتپذیر خوشهها بهترتی نزولی عبارتاست از :مدار کتابدار و اطالعرسانی منتابع صتفحات
خانگی و پژوهش .از نظر یی و جین ( )2115بیشترین موضوعهتا رؤیتتپتذیر در ایتن وبستایتهتا
عبارتاند از :فعالیتها و طرحها پژوهشی دانشجویان منابع مربوط به مدار کتابدار و اطالعرسانی
و اطالعات مربوط به رشته؛ تنها صفحه وبی که در سایتها مدار کتابدار و اطالعرستانی بیشتترین
میزان رؤیت را داشته صفحه خانگی آنها بودهاست.
نوروز ( )1354در پژوهشی با استفاده از موتورکتاوش آلتاویستتا میتزان پیونتد بته وبستایتهتا
دانشگاهها ایران را مورد بررسی قرارداد .پژوهش و نشانداد که به وب سایتها دانشگاهها ایتران
پیوندهایی اندك دادهشدهبود .و معتقد است که در طراحی وبسایتها دانشگاهی باید مسائلی ماننتد
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وب

«جذابیت وجود اطالعات مناس و وجود نسخه زبان انگلیسی» درنظرگرفتهشوند تا میزان پیوند بته آنهتا
در سطحی باالتر قرارگیرد .یای از راه ها اندازهگیر رؤیتپذیر یتک وبستایت تعتداد پیونتدهایی
است که به این سایت هدایتمیشوند زیرا هرچه پیوندها به یک وبستایت بیشتتر باشتند بته احتمتال
بیشتر از سایت بازدیدمیشود؛ بنابراین تأثیر بالقوه بیشتر در میان جامعه محققان خواهدداشت.
دانش سهیلی و نوکاریز ( )1358پژوهشی با عنوان «تحلیل پیوندها وبسایت دانشگاهها علتوم
پزشای ایران با استفاده از روش وبسنجی» انجامدادند .نتایج نشاندادند که وبسایتها دانشگاههتا
علوم پزشای ایران با  12711تهران با  11411و اصفهان با  8171پیوند دریتافتی دارا بتاالترین میتزان
رؤیت بودند و وبسایتها علوم پزشای بقیهاهلل بوشهر و بابل بهترتی دارا بتاالترین میتزان تتأثیر
بودند و وبسایت دانشگاه علوم پزشای فسا بتا ضتری تتأثیر برابتر  1851دارا پتایینتترین میتزان
تأثیرگذار بود.
نتایج تحلیل همپیوند این وبسایتها نشانداد که وبسایتها مورد مطالعه در هفت خوشه با هم
به هماار میپردازند؛ ازسو دیگر استفاده از مقیا چندبعد نشانداد که این وبسایتهتا در چهتار
خوشه با هم هماار دارند.
اسفندیار مقدم دانش و سهیلی ( )1357به رتبهبند و تعیین وبسایتها هسته واحدها جامع و
مراکز استانها دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده از روش وبسنجی پرداختند؛ جامعه پژوهش آنها در این
مقاله  38وبسایت بود و نتایج این پژوهش نشاندادند که دانشگاهها آزاد تهران جنوب کرج و تبریتز
دارا بیشترین تعداد پیوند دریافتی و بیشترین امتیاز از لحاظ رؤیتپذیر هستند؛ همچنتین نتتایج ایتن
پژوهش از آن حاایتدارند که وبستایت دانشتگاه آزاد واحتد خترمآبتاد دارا بیشتترین و وبستایت
دانشگاه آزاد واحد خوارسگان دارا کمترین ضری تأثیر وبی بودهاند (اسفندیار مقدم دانش سهیلی
.)1357
نوکاریز ( )1357در پژوهشی به بررسی وبسایتها دانشتگاههتا زیتر پوشتش «وزارت علتوم
تحقیقات و فنتاور و وزارت بهداشتت درمتان و آموزشتی پزشتای» بتا استتفاده از روش وبستنجی
پرداختهاست؛ نتایج پژوهش نشانداد کته وبستایت دانشتگاه علتوم بهزیستتی دارا بتاالترین امتیتاز و
وبسایت علوم پزشای قم دارا پایینترین امتیاز از لحاظ رؤیتپذیر بودند .ضری تأثیرگذار کلی
وبسایت دانشگاه علوم پزشای شاهرود با  8/44باالترین و دانشگاه علوم پزشتای رفستنجان بتا 1/15
پایینترین بودند .از نظر عامل تأثیرگذار تجدیدنظرشده وبسایت دانشگاه محقق اردبیلی با  3/8در رتبته
نخست و وبسایت سه دانشگاه گیالن علوم پزشای شهید بهشتی و علتوم پزشتای گتیالن بتا  1/14در
رتبه آخر قرارگرفتند؛ در این مطالعه وبسایت  23دانشگاه بهعنوان هسته انتخابشدند؛ یافتهها ناشتی
از تحلیل همپیوند این وبسایتها به روش دستهبند خوشها و مقیا چندبعد نشاندادند که آنها
در نه ( )1خوشه با هم دستته شتدند و فقتط در روش نخستت شتانزده وبستایت بتهصتورت مستتقل
باقیماندند.
زاهد ( )1357در مقالها با عنتوان «رؤیتت وبستایتهتا مجتالت ایرانتی :مطالعته وبستنجی»
نشانمیدهد که وبسایتها پزشای ایرانی بیشترین پیوند درونی را دارند و در 31درصد این پیونتدها
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انگیزه تحقیقاتی وجوددارد؛ طراحان این وبسایتها باید میزان رؤیتشان را افزایشدهند چون این میزان
نشانگر وضعیت آنها در جامعه علمی است.
دانش و همااران ( )1311در پژوهشی با عنوان «بررسی وبسایتها هسته دانشتگاههتا پایتختت
جهان اسالم» نشاندادند که مدیران و طراحان وبسایتها دانشگاهها مورد مطالعه باید بتا شتناخت
عواملی که بر جذب پیوند توسط وبسایت تأثیردارند برا ارتقا کیفتی و محتتوا وبستایت ختود
برنامهریز کنند؛ بههرحال موفقیت نهایی یک وبسایت به عواملی مانند کیفیت انتدازه زبتان قتدمت
شمول و برخی عوامل دیگر بستگیدارد و نمیتوان یک یا دوعامل محدود را تنهتا دالیتل موفقیتت یتک
وبسایت قلمدادکرد.
صدقی تفرجی و رودبار ( )1311در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت وبسایتها دانشگاهها
علوم پزشای کشور براسا شاخصها وبسنجی» نشاندادند که تعداد صفحات نمایتهشتده دانشتگاه
علوم پزشای تهران در هر سه موتور جستجو باالترین میزان را به خود اختصاصدادهاستت؛ درحتالیکته
دانشگاهها علوم پزشای دزفول جیرفت و یاسوج رتبهها آخر را به خود اختصاصدادهانتد و از نظتر
تعداد پیوندها خارجی دانشگاه علوم پزشای تهران دارا رتبه سیزدهم است و دانشگاه علوم پزشتای
هرمزگان با میانگین  23111در صدر دانشگاهها علوم پزشای کشور قراردارد و این در حالی استت کته
رتبه دانشگاه یادشده از نظر شاخص تعداد صفحات وبی نمایهشده  28گزارششدهاست؛ بهطتور کلتی از
میان دانشگاهها علوم پزشای کشور حتی هشت دانشگاه علوم پزشای برتر و تیپ یک نیز پیونتدها و
مخاطبانی زیاد را بیرون از وبسایت خود دریافتتناتردهانتد کته ایتن امتر بیتانگر تأثیرگتذار انتدك
دانشگاهها علوم پزشای ایران در وب با وجتود بتاالبودن نستبی تعتداد صتفحات وبتی برختی از ایتن
دانشگاههاست.
مردانینژاد و همااران ( )1311در پژوهشی به ارزیتابی کیفیتت وبستایتهتا واحتدها آمتوزش
مجاز دانشگاهها علوم پزشای ایران و جهان پرداختند؛ نتایج پژوهش آنها نشاندادند کته مؤلفتههتا
میزان آسانی جستجو گرافیک روزآمد پیوندها درونی سابقه علمی نویسنده یتا تنالگتان پایتدار
ساختار وبسایت و سرعت بارگزار در وضعیتی مطلوب قرارگرفتهاست.
مردانینژاد سهیلی و دانتش ( )1311در پژوهشتی بتا عنتوان «بررستی میتزان رؤیتت تأثیرگتذار و
همپیوند وبسایتها واحدها مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ایران» نشاندادنتد کته وبستایتهتا
دانشگاهها آزاد اسالمی واحد لنجان نورآباد ممسنی و تهران جنوب بتهترتیت دارا بتاالترین میتزان
تأثیرگذار در محیط وب بودهاند؛ همچنین درخصوص بررسی همپیوند وبسایتها نیز نتایج تحلیتل
خوشها نشاندادند که وبسایتها مورد مطالعه در یازده خوشه با هم هماار دارنتد؛ ازستو دیگتر
استفاده از تحلیل چندمتغیره نشانداد که این وبسایتها در نه خوشه با هم هماار میکنند.
آنچه از پژوهشها یادشده میتواناستنباطکرد ایناه پژوهشگران بیشتر بته بررستی وبستایتهتا
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناور و وزارت و بهداشتت و درمتان
براسا شاخصها وبسنجی پرداختهاند و کمتر به وضعیت وبسایتها دانشگاهها مجاز ایتران
توجهکردهاند؛ ازآنگذشته در پژوهشها یادشتده کمتتر بته عوامتل حضتور نتامؤثر و ناشتناختهمانتدن
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دانشگاهها ایران در سطح بینالمللی توجهشدهاست؛ بنابراین با توجه به رشد روزافزون دانش و نیاز بته
حضور مؤثر دانشگاهها در سطح بینالمللی بر آن شدیم تا در این پژوهش وبسایت دانشگاهها مجاز
ایران را براسا شاخصها وبسنجی مورد بررسی قراردهیم تا از این رهگتذر بتتوان ضتمن بررستی
وضعیت وبسایتها دانشگاهها مجاز نقاط ضعف و قوت این وبسایتها را در ایتن خصتوص
شناسایی و گوشزدکنیم و درانتها به توصیههایی درخصوص حضور مؤثر وبسایتها دانشگاهها ایران
در سطح بینالمللی پرداختهایم.
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وششناسیپژوهش


روش پژوهش حاضر روش وبسنجی است؛ در این روش تمامی پیوندهایی که بتهطتور مستتقیم و
ییرمستقیم با وب سایت مورد مطالعه ارتباطدارند بررسیمیشوند .با توجه به اهداف پژوهش حاضر کل
پیوندها و مجموع صفحات نمایهشده توسط موتور جستجو برا هر وبستایت مطالعته شتدند؛ در ایتن
روش با استفاده از آدر اینترنتی(  http://www.opensiteexplorer.orgوبسایت مورد استفاده و معتبر
در حوزه وب ستنجی) ابتتدا کتل پیونتدها وب ستایتهتا بررستی شتدند پت از وارد کتردن آدر
الاترونیای وب سایت دانشگاه ها مجاز در وب سایت ذکر شده تعداد کل پیوندها دریافتی و خود
پیوند وب سایت دانشگاه مورد نظر محاسبه گردید؛ ستس بتا استتفاده از موتتور جستتجو گوگتل و
فرمول وب سنجی  /Site:ceel.sums.ac.irتعداد صفحات وبینمایه شتده در موتتور جستتجو گوگتل
مورد بررسی و شمارش قرار گرفت سس نتایج جستجو در نرم افزار اکسل وارد گردید.
سس بهمنظور تعیین عامل تأثیرگذار کل وبی وبسایتها مورد مطالعه فرمول زیر بهکارگرفتهشد:
 A r  B؛  = A rعامل تأثیرگذار کل وبی؛  = Bکتل پیونتدها و  = Cتعتداد صتفحات منتشرشتده در
C

وبسایت که موتورکاوش آنها را نمایهکردهاست نه تمام صفحات موجود در وبسایت (دانش .)2115
عامل تأثیرگذار وبی شالی از سنجش است که برا مشخصکردن موقعیت نستبی وبستایتهتا در
حوزها یا کشور خاص بهکارمیرود؛ بهطور نمونه وبسایتها دانشگاهی در یتک کشتور؛ ضتری
تأثیرگذار یک وبسایت اعتبار قابلیت رؤیت و اقبال بازیابی وبسایت را در ستطوح ملّتی و جهتانی
مشخصمیکند؛ درواقع هرچه تعداد پیوندها افزایشیابد ضری تأثیرگذار وبسایت بیشتر میشتود و
باالبودن میزان تأثیرگذار نشاندهنده تأثیرگذار بیشتتر آن وبستایت در محتیط وب استت .ضتری
تأثیرگذار وبسایت در بیشتر موارد بازتابی از شهرت جهانی و تاحدود زیاد کیفّیت منابع اطّالعتاتی
موجود در آن وبسایت است .لذا میتوان وبسایتها را براسا ضری تأثیرگذار آنها در حوزههتا
مختلف مقایسه و رتبهبند کرد (اسمیت .)1111
پ از محاسبه عامل تأثیرگذار کل وبی برا محاسبه ارزش وبومتریک با استفاده از چهار گزینه «میزان
رؤیت تعداد صفحات وبی تعداد فایلها ینی اطالعاتی و تعداد مقاالت بازیابیشده» در سایت گوگتل
اساوالر توسط محققین ارزشگذار شدند .فرمول ارزش وبومتریک به شال زیر است (اسمیت .)1111
شایان اشاره است کته بترا استتخراج تعتداد فایتلهتا ینتی در موتتور جستتجو گوگتل از فرمتول
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جدول  .1لیست واحدهای آموزش مجازی ایران
واحدمجایی

1

آموزش عالی رایانها تهران

2

آموزش عالی ییرانتفاعی نور طوبی

http://nooretouba.ac.ir

3

دانشگاه آزاد اسالمی

http://www.iauec.com

4

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه المصطفی (ص)

http://www.almostafaou.com

8

دانشگاه امام خمینی (ره)

http://www.ikvu.ir

7

دانشگاه امیرکبیر

5

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

1

دانشگاه تهران

11

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

11

دانشگاه سهند

12

دانشگاه سیستان و بلوچستان

13

دانشگاه شهید بهشتی

14

دانشگاه شیراز

18

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

دانشگاه علم و صنعت ایران

17

دانشگاه علوم پزشای اصفهان

15

دانشگاه علوم پزشای تهران

http://etums.tums.ac.ir/

11

دانشگاه علوم پزشای زنجان

http://elearning.zums.ac.ir/

21

دانشگاه علوم پزشای شهید بهشتی

21

دانشگاه علوم پزشای قزوین

http://elearning.qums.ac.ir/

22

دانشگاه علوم پزشای کرمان

http://vu.kmu.ac.ir

23

دانشگاه علوم پزشای مشهد

http://www.mums.ac.ir/elearning

24

دانشگاه علوم پژشای شیراز

http://www.ceel.sums.ac.ir/

28

دانشگاه علوم حدیث

28

دانشگاه فاران

27

دانشگاه قم

25

دانشگاه مهر البرز

21

مؤسسه آموزش عالی فارابی

http://www.iran-vu.com

http://vu.ui.ac.ir

http://www.aut.ac.ir/virtual-aut
http://www.azarvu.com
http://utec.ut.ac.ir
http://217.146.209.209
http://www.vu-sahand.com
http://www.usb.ac.ir
http://vu.sbu.ac.ir
http://www.reisu-fars.com
http://elearning.iut.ac.ir
http://vc.iust.ac.ir
http://www.e-learn.mui.ac.ir

http://cme.sbmu.ac.ir/

http://vu.hadith.ac.ir
http://im.faran.ac.ir
http://vu.qom.ac.ir
http://www.mehralborz.com
http://www.farabi.ac.ir
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 Site:ceel.sums.ac.ir filetype:pdfو همچنین برا استتخراج تعتداد مقتاالت بازیتابیشتده در ستایت
گوگل اساوالر از فرمول  Site:ceel.sums.ac.irاستفادهشد .شیوه جستجو به این شال است کته آدر
وبسایت مورد مطالعه در قال فرمول وبسنجی مدنظرقرارگرفته سس این وبسایت برا استتخراج
فایلها ینی در موتور جستجو گوگل و همچنین برا استخراج تعداد مقاالت بازیابیشتده در ستایت
گوگل اساوالر مورد جستجو قرارمیگیرد.
فرمول ارزش وبومتریک:
ارزش وبومتریک = تعداد صفحات وبی *  + 2میزان رؤیت *  + 4تعداد فایلها ینی اطالعاتی * 1
 +تعداد مقاالت بازیابیشده اساوالر * 1
جامعه پژوهش حاضر شامل وبسایتها مراکز آموزش مجتاز دانشتگاههتا وابستته بته وزارت
علوم تحقیقات و فناور وزارت بهداشت و درمان است که از فهرستت وزارتخانته علتوم تحقیقتات و
فناور استخراجشده .شایان یادآور است که پ از بررسی تمامی وبسایتها دانشتگاههتا متورد
مطالعه تعداد  21دانشگاه که بهصورت مستقل دارا وبسایت آموزش مجاز برا دانشجویان هستند
شناساییشدند.
یافتههایپژوهش

دانشگاههایمجاییاینادتاچهمیزاداست؟

تهای
وبسای 
ؤیتپذینی 

پنسش.2

براسا یافتهها جدول  2رتبهبند وبسایتها واحدها مجاز دانشگاهها ایتران بتر استا
رؤیتپذیر (تعداد پیوندها) نشاندادند که واحد مجاز دانشگاه مجاز امام خمینی (بتا تعتداد )5832
قم (با تعداد  )7127و دانشگاه سیستان و بلوچستان (با تعداد  8121پیوند) رتبهها اول تا ستوم را بته
خود اختصاصدادهاند؛ همچنین واحد مجاز دانشگاه علوم پزشای کرمان (با  1پیوند) در جایگتاه آختر
قرارداد.
دانشگاههایمجاییدو اینادبناساسحجمصفحاتچگونهاست؟

تهای
وبسای 
تبهبندی 
پنسش .1

براسا یافتهها جدول  3رتبهبند وبسایتها واحدها مجاز دانشگاهها ایران نشانمیدهند
که واحدها مجاز دانشگاه تهران (با تعداد  )34111دانشگاه سیستان و بلوچستان (با تعداد  )23411و
دانشگاه علوم حدیث (با تعداد  18211صفحه) جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاصدادهاند؛ همچنین
واحد مجاز دانشگاه قم (با  1صفحه نمایهساز شده در موتور جستجو) در رتبه آخر قرارگرفتهاست.
ههایمجاییاینادایلحاظعاملتأثینگذا وبیچگونهاست؟
تهایدانشگا 
وبسای 
تبهبندی 
پنسش .9

براسا یافتهها جدول  4رتبهبند وبسایتها واحدها مجاز دانشتگاههتا ایتران براستا
ضری تأثیرگذار کل وبی نشانمیدهند که واحدها مجاز عالی رایانها تهران (بتا  )18تربیتت معلتم
آذربایجان ( )12817و دانشگاه علم و صنعت ایران (با  118138امتیاز) رتبهها اول تتا ستوم را بته ختود
اختصاصدادهاند و واحدها مجاز دانشگاهها قم اصفهان و کرمان (با  1امتیتاز) در رتبتههتا آختر
قراردارند.
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جدول  .2رتبهبندی وبسایتها براساس میزان رؤیت
وبسایت

تبه

بسایت
تبه و 

1

دانشگاه امام خمینی (ره)

5832

18

دانشگاه مهر البرز

128

2

دانشگاه قم

7127

17

دانشگاه آموزش عالی فارابی

118

3

دانشگاه سیستان و بلوچستان

8121

15

دانشگاه تربیت معلم

73

4

دانشگاه علوم حدیث

2882

11

دانشگاه علوم پزشای زنجان

85

8

دانشگاه تهران

1812

21

دانشگاه اصفهان

81

8

دانشگاه المصطفی

1441

21

دانشگاه علوم پزشای مشهد

32

7

دانشگاه آزاد اسالمی

111

22

دانشگاه سهند

24

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

843

23

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

22

1

دانشگاه علوم پزشای تهران

844

24

مرکز آموزش عالی رایانها تهران

18

 11دانشگاه علوم پزشای قزوین

318

28

دانشگاه فاران

13

 11دانشگاه شهید بهشتی

381

28

دانشگاه امیرکبیر

11

 12آموزش عالی ییرانتفاعی نور طوبی

381

27

دانشگاه علوم پزشای شیراز

1

دانشگاه علم و صنعت ایران

248

25

دانشگاه علوم پزشای اصفهان

1

 14دانشگاه آموزش الاترونیک شیراز

227

21

دانشگاه علوم پزشای کرمان

1

13
18

دانشگاه علوم پزشای شهید بهشتی

138

جدول  .3رتبهبندی وبسایتها براساس حجم صفحات وبی
تبه

وبسایت


حجمصفحاتوبی

وبسایت


تبه

حجمصفحاتوبی

1

دانشگاه تهران

34111

18

دانشگاه المصطفی

412

2

دانشگاه سیستان و بلوچستان

23411

17

دانشگاه شهید بهشتی

447

3

دانشگاه علوم حدیث

18211

15

دانشگاه علوم پزشای اصفهان

435

4

دانشگاه آموزش الاترونیک شیراز

11811

11

دانشگاه فاران

344

8

دانشگاه مهر البرز

8111

21

دانشگاه علوم پزشای کرمان

115

8

دانشگاه علوم پزشای شیراز

3831

21

دانشگاه امیرکبیر

11

7

دانشگاه آزاد اسالمی

3131

22

دانشگاه علوم پزشای مشهد

58

5

دانشگاه علوم پزشای شهید بهشتی

1551

23

دانشگاه علوم پزشای قزوین

81

1

دانشگاه سهند

1871

24

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

31

 11دانشگاه امام خمینی (ره)

1881

28

دانشگاه اصفهان

28

 11دانشگاه علوم پزشای زنجان

748

28

دانشگاه علم و صنعت ایران

22

 12دانشگاه صنعتی اصفهان

878

27

دانشگاه تربیت معلم

8

 13دانشگاه آموزش عالی فارابی

842

25

مرکز آموزش عالی رایانها تهران

1

 14آموزش عالی ییرانتفاعی نور طوبی

817

21

دانشگاه قم

1

 18دانشگاه علوم پزشای تهران

812

13

علمسنجی
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وب
جدول  .4رتبهبندی وبسایتها براساس ضریب تأثیرگذار کل وبی
تبه

علمسنجی
پژوهشنامه 

دوفصلنامه دانشگاه شاهد /دوره  /1شماره  /2پاییز و زمستان ( 1931پیاپی )2

نامدانشگاه

ضنیبتأثینگذا 
کلوبی

نامدانشگاه

تبه

ضنیبتأثینگذا 
کلوبی

1

ییرانتفاعی آموزش عالی رایانها تهران

18811

18

علوم حدیث

1818

2

تربیت معلم آذربایجان

12817

17

امیرکبیر

1811

3

علم و صنعت ایران

11814

15

علوم پزشای زنجان

18118

4

امام خمینی (ره)

8814

11

علوم پزشای شهید بهشتی

18118

8

علوم پزشای قزوین

481

21

علوم پزشای اصفهان

18188

8

المصطفی (ص)

2818

21

دانشگاه تهران

1818

7

دانشگاه اصفهان

2838

22

علوم پزشای شیراز

1814

5

علوم پزشای تهران

1812

23

فاران

1814

1

صنعتی اصفهان

1818

24

دانشگاه شیراز

1812

11

شهید بهشتی

1853

28

مهر البرز

1812

11

خواجه نصیرالدین طوسی

1871

28

سهند

1811

12

آموزش عالی ییرانتفاعی نور طوبی

1881

27

سیستان و بلوچستان

1811

13

علوم پزشای مشهد

1838

25

دانشگاه قم

1811

14

آزاد اسالمی

1831

21

علوم پزشای کرمان

1811

18

فارابی

1815

دانشگاههایمجاییاینادایلحاظا یشوبومتنیکچگونهاست؟

تهای
وبسای 
تبهبندی 
پنسش .4

براسا یافتهها جتدول  8رتبتهبنتد وب ستایت هتا واحتدها مجتاز ایتران براستا ارزش
وبومتریک نشانمیدهند که واحد مجاز دانشگاه تهران (با  74171امتیتاز) و سیستتان و بلوچستتان (بتا
 45145امتیاز) و علوم حدیث (با  43117امتیاز) در رتبهها اول تا سوم جا گرفتهاند؛ همچنتین واحتد
مجاز دانشگاه قم (با  25امتیاز) رتبه آخر را به خود اختصاصدادهاست.
جهگینی
نتی 

تحلیل پیوندها وبسایتها واحدها مجاز دانشگاهها ایران در این مقاله بررسیشد و در این
پژوهش تالششد تا وبسایتها دانشگاهها مورد بررسی از نظر رؤیتپذیر صفحات وبتی عامتل
تأثیرگذار وبی و ارزش وبومتریک مورد بررسی قرارگیرند .نتایج پژوهش نشاندادند که وبسایتها
واحدها مجاز امام خمینی قم و سیستان و بلوچستان باالترین میزان رؤیت را در میان دانشتگاههتا
مجاز ایران به خود اختصاصدادهاند .از عمدهترین دالیل میزان رؤیت باال و هستتهبتودن وبستایتهتا
برا دانشگاهها مورد مطالعه میتوان به موارد مانند تعداد صفحهها زیتاد روزآمدستاز ستریع و
مرت اطالعات آنها قدمت زیاد وجود عناصر اطالعاتی متنوع و سودمند مسیریابی ساده گستره جهانی
وجود مجله الاترونیای و مقاالت تمام متن در وبسایت برا دریافت پیوند ازسو سایر وبسایتها
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مجیدعبداللهی،آیدافرهادیودالرامحسنزاده




جدول  .5رتبهبندی وبسایتها براساس ارزش وبومتریک
تبه

1

دانشگاه تهران

74171

 18فارابی

1741

2

سیستان و بلوچستان

45145

 17علوم پزشای زنجان

1732

3

علوم حدیث

43117

 15علوم پزشای قزوین

1423

4

امام خمینی (ره)

37485

 11علم و صنعت ایران

1128

8

دانشگاه شیراز

23115

 21علوم پزشای اصفهان

118

8

مهر البرز

12118

 21فاران

787

7

آزاد اسالمی

11741

 22علوم پزشای مشهد

328

5

علوم پزشای شیراز

7217

 23تربیت معلم آذربایجان

318

1

المصطفی (ص)

8751

 24دانشگاه اصفهان

218

11

علوم پزشای شهید بهشتی

4251

 28امیرکبیر

288

11

صنعتی اصفهان

4187

 28علوم پزشای کرمان

241

12

سهند

3825

 27خواجه نصیرالدین طوسی

181

13

علوم پزشای تهران

3253

 25ییرانتفاعی آموزش عالی رایانها تهران

88

14

آموزش عالی ییرانتفاعی نور طوبی

2711

 21دانشگاه قم

25

18

شهید بهشتی

2311

وجود فهرستگان و فهرستها عمومی برخطی و عواملی از این قبیل اشارهکرد؛ همچنین بسیار واضتح
است که عا این قضیه دربارة دانشگاهها دارا پایینترین میزان رؤیت و ییرهسته نیز صادق است و
عواملی همانند محدودیت زبتانی مستائل جغرافیتایی سیاستی و ارتباطتات رستمی دولتتهتا مستائل
اجتماعی فرهنگی قومی و نژاد مشاالت فنی تغییر نشانی تغییتر محتتوا و مطالت ضتعف محتتوا
کمبود اطالعات علمی معتبر و عدم اشاعه اطالعات مناس در قال الاترونیای ازسو وبسایتهتا از
مهمترین دالیل عدم پیوند میان وبسایتها بودهاند که بر میزان رؤیت نیز تأثیرگتذار خواهنتدبود .نتتایج
بهدست آمده با نتایج دانش ( )1358و اسفندیار و همااران ( )1357نیز همسو است .نتایج پتژوهش در
پاسخ به پرسش اول تحقیق در تایید نتایج تحقیق دانش ( )1358و اسفندیار و همااران ( )1357بیانگر
آن بود که تعداد صفحهها وبسایت تعداد صفحهها  PDFبا محتوا علمی و تعداد مقالههتا  ISIو
بعضی از عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی زبانی اقتصتاد پژوهشتی و  ...متیتوانتد بتر رو حجتم
صفحات وبی و رتبهبند وبومتریک دانشگاهها و رویتتپتذیر وبستایتها دانشتگاهی ایتران در وب
تاثیرگذار باشند (تأثیر بر حجم صفحات وبی و رتبهبند وبومتریک دانشگاهها) بهطور که از لحاظ میزان
رؤیت (تعداد پیوندها) دانشگاهها مجاز امام خمینی ( )5832قم ( )7127و سیستان و بلوچستتان (بتا
 8121پیوند) رتبهها اول تا سوم را به خود اختصاصدادهاند؛ همچنین واحتد مجتاز دانشتگاه علتوم
پزشای کرمان (با  1پیوند) در جایگاه آخر قتراردارد زیترا ایتن دانشتگاه تعتداد صتفحات وبتی کمتتر
داشتهاست.
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نامدانشگاه
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تبه
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علمسنجی
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وب

همچنین نتایج پژوهش در پاسخ به پرسش دوم تحقیق درزمینه رتبهبنتد وبستایتهتا واحتدها
مجاز دانشگاهها ایران در مقایسه با نتایج مردانینژاد و دانش ( )1355نشاندادند که دانشگاهها کشور
بهصتورت کلتی حضتور چنتدان متؤثر در وب نداشتته در ستطح بتینالمللتی شتناختهشتده نیستتند
(استانداردها بینالمللی شامل قابلیت رؤیت تأثیر تعداد فایتلهتا  docx doc Pdfو  pptدر گوگتل
اساوالر مقاالت علمی منتشرشده در مجالت جهانی با  impactباالستت) تحقیتق دانتش همستو استت
کمبودن تعداد صفحات وبی انگلیسی و جوانبودن وبسایتها ها دانشتگاهی ایتران از عمتده دالیتل
حضور ضعیف دانشگاهها ایران در وب بهشمارمیروند .بهطور که واحدها مجتاز دانشتگاه تهتران
( )34111دانشگاه سیستان و بلوچستان ( )23411و دانشگاه علوم حدیث ( )18211جایگاه اول تا ستوم
را به خود اختصاصدادهاند؛ همچنین واحد مجاز دانشگاه قم (با  1صفحه نمایهستاز شتده در موتتور
جستجو) در رتبه آخر قرارگرفتهاست.
نتایج تحقیق در پاسخ به پرستش ستوم پتژوهش بتا رتبتهبنتد وبستایتهتا واحتدها مجتاز
دانشگاهها ایران براسا ضری تأثیرگذار کل وبی نشاندادند که واحدها مجاز عالی رایانها بتا
( )18تربیت معلم آذربایجان ( )12817و دانشگاه علم و صنعت ایران (با  118138امتیاز) رتبهها اول تتا
سوم را به خود اختصاصدادهاند و واحد مجاز دانشتگاههتا قتم اصتفهان و کرمتان (بتا  1امتیتاز) در
رتبهها آخر قراردارند .با توجه به ایناته ضتری تأثیرگتذار یتک وبستایت تصتویر لحظتها از
تأثیرگذار آن وبسایت است ابزار کامل بترا ستنجش وبستایتهتا نیستت امتا درحتالحاضتر
جایگزینیندارد و نیز مزایا آن موج بقا آن تاکنون شدهاست .ضری تأثیرگتذار وب روشتی بترا
ارزیابی کمی وبسایتهاست اما مانند هر روش آمار دیگتر ایرادهتایی بتر آن وارداستت .یافتتههتا
پژوهش حاضر درزمینه عامل تأثیرگذار وبی با نتایج پتژوهشهتا نتوروز ( )2118دانتش ستهیلی و
نوکاریز ( )1357و اسفندیار مقدم دانش و سهیلی ( )1355همخوانیدارد و از آن حاایتمیکند کته
دانشگاهها کشور هم حضور چندان مؤثر در وب نداشته در سطح بتینالمللتی شتناختهشتده نیستتند.
کمبودن تعداد صفحات وبی انگلیسی و جوانبودن وبسایتها دانشگاهی ایران از عمده دالیل حضتور
ضعیف دانشگاهها ایران در وب بهشمارمیروند.
همچنین نتایج پژوهش در پاسخ به پرسش چهارم تحقیق درزمینه رتبهبند وبسایتها واحتدها
مجاز ایران براسا ارزش وبومتریک نشاندادند که واحد مجاز دانشگاه تهران (با  )74171سیستان و
بلوچستان (با  )45145و علوم حدیث (با  43117امتیاز) در رتبهها اول تا سوم جا گرفتهاند؛ همچنتین
واحد مجاز دانشگاه قم (با  25امتیاز) رتبه آخر را به خود اختصاصدادهاست .از عمدهترین دالیل میزان
رؤیت باال و هستهبودن وبسایتها برا دانشگاهها تعداد صفحات زیاد روزآمد سریع و مرت آنهتا
قدمت زیاد وجود عناصر اطالعاتی متنتوع و ستودمند مستیریابی ستاده گستتره جهتانی وجتود مجلته
الاترونیای و مقاالت تمام متن در وبسایت برا دریافت پیونتد ازستو ستایر وبستایتهتا وجتود
فهرستگان و فهرستها عمومی برخطی و عواملی از این قبیل هستند؛ همچنین ارائته مقتاالت مجتالت
علمی و برگزار همایشهایی متعدد که در این زمینه اجرامیشوند یای از مهمترین دالیتل هتمپیونتد
درخصوص وبسایتها بهشمارمیآید و دارابودن وبال گ ازسو وبسایتها نیز موج افزایش میتزان
18

مجیدعبداللهی،آیدافرهادیودالرامحسنزاده




پیوند خواهدشد؛ این امر بدین معنی است که مدیران و طراحان وبسایتها دانشگاهها مورد مطالعه
باید با شناخت عواملی که بر جذب پیوند توسط وبسایت تأثیردارند بترا ارتقتا کیفتی و محتتوایی
وبسایت خود برنامهریز کنند؛ بههرحال موفقیت نهایی یک وبسایت به عواملی مانند کیفیت انتدازه
زبان قدمت شمول و برخی عوامل دیگر بستگیدارد و نمیتوان یک یا دو عامل محدود را بهعنوان تنهتا
دالیل موفقیت یک وبسایت قلمدادکرد.
پژوهش حاضر نگاهی تحلیلی به پیوندها مختلف وبسایتها واحدها مجتاز دانشتگاههتا
ایران داشتهاست .بایدتوجهداشت کته در دوره ایتن نظتام رتبتهبنتد شتاخصهتا چهارگانته ارزیتابی
وب سایتها دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تغییرهایی دچار شدهاستت و چهتار شتاخص جدیتد
معرفیشده در این دوره عبارتاند از:
شاخص  Presenceشامل تعداد صفحات وبسایت دانشگاه با وزن %21؛
شاخص  Impactشامل تعداد سایتها لینکدهنده به سایت دانشگاه با وزن %81؛

شاخص  Excellenceشامل 11درصد مقاالت پراستناد دانشگاه در پنج سال منتهی به ستال ارزشتیابی
در بانک اطالعاتی  Scopusکه مجموعه  Scimagoآن را محاسبه و اعالمکتردهاستت .طبیعتی استت کته
جذابیت هر وبسایت به عواملی نظیر میزان اطالعات نوع و شال ارائه عناصر اطالعات تنتوع گستتره
اطالعاتی کاربرپسندبودن محیط رابط میزان اطالعات جدید و مانند آن بستگیدارد.
الزم به یادآور است که مدیران و طراحان وبسایتها واحدها مجاز دانشتگاههتا ایتران بتا
شناخت عواملی که بر جذب پیوند توسط وبسایت تأثیردارند و توجه به استانداردها بینالمللی شامل
«قابلیت رؤیت تأثیر تعداد فایلهتا  docx doc Pdfو  pptدر گوگتل استاوالر و استتفاده از مقتاالت
علمی منتشرشده در مجالت جهانی» با عامل تأثیر باال برا ارتقتا کیفتی و محتتوایی وبستایت ختود
میتوانندبرنامهریز کنند؛ بههرحال موفقیت نهایی یک وبسایت به عواملی مانند کیفیتت انتدازه زبتان
قدمت شمول و برخی عوامل دیگر بستگیدارد و نمیتوان یک یا دو عامل محدود را بهعنوان تنها دالیتل
موفقیت یک وبسایت قلمدادکرد؛ بنابراین هرگونه پژوهشی در این زمینه بایتد بتا درنظرگترفتن تمتامی
عوامل باشد و اگر قرار بر اظهارنظر یا قضاوت باشد این امر باید با نهایت احتیاط صورتگیرد.
پیشنهادمیشتود کته متخصصتان فنتاور اطالعتات طراحتان وبستایتهتا و همچنتین متدیران بتا
درنظرگرفتن استتانداردها و معیارهتا طراحتی وب و همچنتین استتفاده از یافتتههتا ایتن پتژوهش و
تحقیقها مشابه برا افزایش رتبه وبسنجی وبسایتها مورد نظر باوشند.
منابع

اسفندیار مقدم علیرضا دانش فرشید و سهیلی فرامرز .)1355( .رتبتهبنتد و تعیتین وبستایتهتا
هسته واحدها جامع و مراکتز استتانهتا دانشتگاه آزاد استالمی بتا استتفاده از روش وبستنجی.
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