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هاي داروسازي ايران  هاي دانشكده سايت بندي وبرتبه  

 با استفاده از ضريب تأثيرگذار وب
 

 
  4آغافاطمه حسيني/  3العابدينيزين محسن حاجي /2رقيه اسكروچي/ 1ماندانا شيباني  

  چكيده
  

ها براي سازماندهي و  دانشگاه رساني و ارتباط با مخاطبين، ها در امر اطالع سايت با توجه به اهميت و جايگاه وب :مقدمه
سايت و ارائه اطالعات از آن طريق  هاي خود، اقدام به طراحي وب ها و توانمندي پذيركردن اطالعات و معرفي قابليت دسترس

سنجي  هاي وب ها از طريق روش ها، ارزيابي آن سايت به منظور دستيابي به كيفيت بهتر و بهبود دائمي اين وب. نمايند مي
هدف از اين پژوهش، شناسايي و رتبه بندي . ها خواهد شد ناسايي نقاط ضعف و قوت و پيشرفت هرچه بيشتر آنباعث ش

  .هاي داروسازي ايران با استفاده از ضريب تأثير گذار وب بود هاي دانشكده سايت وب
كاوش گوگل و ياهو انجام  ها با استفاده از موتورهاي ده گردآوري دا. باشد پژوهش حاضر از نوع وب سنجي مي :روش كار
هاي اين پژوهش با استفاده  داده. هاي داروسازي ايران بود رسمي دانشكده  وب سايت 13 جامعه مورد پژوهش،. شده است

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است SPSSاز آمار توصيفي و نرم افزار 

در موتور  44.94در موتور ياهو و ضريب  9.66ل وب سايت دانشكده داروسازي مشهد با ضريب تأثيرگذار ك :ها يافته
در موتور ياهو و ضريب  0.05گوگل از رتبه اول برخوردار بود و وب سايت دانشكده داروسازي زنجان با ضريب تأثير كل 

  .در موتور گوگل از كمترين ضريب تأثيرگذار كل برخوردار بود 0.067
از ضريب تأثير كمي برخوردار هستند، عواملي چون كم و يا زياد بودن  ها اكثر وب سايتبا توجه به اينكه  :نتيجه گيري 

ها و تغيير در  سايت هاي مرتبط به ديگر وب ها، پيوند سايت تعداد صفحات نمايه سازي شده، بودن انبوه اطالعات در وب
ها   ت در ضرايب تأثير دانشكدهها اثر گذار بوده به همين علت تفاو هاي كاوش مختلف بر ضريب تأثير آن هاي موتور الگوريتم
   .   باشد زياد مي
 هاي داروسازي وب سنجي، تحليل پيوندها، ضريب تأثير گذار وب، دانشكده :ها كليدواژه

  
  24/8/91:پذيرش نهايي  4/4/91:اصالح نهايي  7/9/90: وصول مقاله

                                                 
  رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران  ارشد كتابداري و اطالع كارشناس .1
اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران؛ نويسنده مسئول رساني پزشكي، دانشكده مديريت و  دانشيار گروه كتابداري و اطالع. 2

(eskrootchi@tums.ac.ir)  
  استاديار مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي، تهران، ايران. 3
  ي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانياضي، دانشكده مديريت و اطالع رسانمربي گروه آمار و ر. 4
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  همقدم
ها، از زمان  ارتباطي در دانشگاه مهمترين رسانهوب به عنوان 

ي رسمي و ها اي در ارتباط طور گسترده دايش خود بهپي
كار گرفته شده و بستري نو براي  رسمي علمي به  غير
و در نتيجه   سنجي كارگيري مطالعات آماري كتاب به

هاي مطالعاتي  از جمله حوزه. شود سنجي شناخته مي وب
پيوندهاي «سنجي، تجزيه و تحليل كمي و كيفي ساختار  وب
ها به عنوان عناصر اصلي بازيابي اطالعات در پيوند. است» وب
اي را در ارائه شواهد  ي دانشگاهي، نقش عمدهها سايت وب

عيني در زمينه تأثير محيط پيوسته دانشگاهي، كشف دانش 
ي علمي و ها نمودن فرايند ارتباط  موجود در آن و آشكار

مهم ترين مبحث  ]1[ .عهده دارند پژوهشي در محيط شبكه بر 
 .در مطالعات وب سنجي، مطالعه بر روي پيوندهاستمطرح 

از نظر محتوا و  ها پيوندها به عنوان پل ارتباطي بين وب سايت
بنابراين، ارزيابي  ]2[ .ارتباطات موضوعي واجد اهميت هستند

ه سنجي، ب ي وبها ي دانشگاهي از طريق تحليلها سايت وب
هاي  نشگاهجايگاه دا» ي كمي و كيفي پيوندهاها تحليل«ويژه 

ايراني را در فرايند ارتباط علمي و پژوهشي در سطح ملي و 
و  ها وب سايتهمچنين، مديران . المللي نشان خواهد داد بين

سايت خود آگاه  مسئوالن دانشگاهي را از وضعيت وب
علمي دانشگاه، به تكميل و  سطح ءسازد تا با انگيزة ارتقا مي
ان بپردازند و از اين راه ي دانشگاهي ايرها سايت سازي وب فعال

   .به جايگاه مناسبي نيز دست يابند
ي ها ، وب سايتها با توجه به كثرت و تنوع وب سايت

موضوعي و تخصصي از جايگاه ويژه اي برخوردارند و 
ي ها همچنين شناسايي، رتبه بندي و ارزيابي اين نوع وب سايت

خاص  اهميت ها محققان آن حوزهتخصصي و موضوعي براي 
ضريب هاي ارزيابي كيفيت  يكي از شاخص .ود را داردخ

ضريب تأثيرگذار وب، تحليل ميانگين  است، تأثيرگذار وب

-به عبارت دقيق. سايت است پيوندهاي داده شده به يك وب

 تر، ضريب تأثيرگذاري يك وب سايت، عبارت است از نسبت
صفحات نمايه سازي شده هر  كل تعداد به كل پيوندها

هرچه تعداد پيوندها . مورد نظر موتور كاوش در سايت وب
شود و باال افزايش يابد ضريب تأثيرگذاري سايت بيشتر مي

بودن ميزان ضريب تأثير، نشان دهنده تأثير بيشتر آن سايت در 
ضريب تأثير يك وب سايت در بيشتر موارد . محيط وب است

بازتابي از شهرت جهاني و تا حدود زيادي كيفيت منابع 
ها توان وب سايتلذا مي. است اتي موجود در آن سايتاطالع

   ]3[ .بندي كردرتبه ها آنرا بر اساس ضريب تأثيرگذاري 
رشته داروسازي بخشي از علوم پزشكي است كه در رابطه با 
توليد و ساخت دارو، بررسي وضعيت دارو در بدن و نهايتاً در 

 ايفا زا  نقشهاي بيماريسالمت جامعه و كم كردن بحران
رساني در مورد داروهاي جديد  در بعضي موارد اطالع. كند مي

و يا داروهايي كه از لحاظ بهداشت جهاني ديگر قابل تائيد 
نيستند بسيار ضعيف بوده و گاهي منجر به استفاده نابجاي دارو 

 يهاسايتوب. شودو به خطر افتادن سالمت بيمار مي
د علم و روزآمدي مطالب رساني و توليدانشگاهي در امر اطالع
توانند ايفا كنند به شرط آنكه از  مي دارويي نقشي اساسي را

هشتصد و ايران با توليد  ]4[ .استانداردي خاص برخوردار باشند
در  41مورد، رتبه  3437ثر و برتر و استناد ؤمقاله م بيست و نه

شناسي  كشور برتر جهان را در رشته داروسازي و سم 87ميان 
كسب  1388در سال   ISIاه موسسه اطالعات علمي در پايگ

ي مختلف به خصوص ها امروزه كشور ما در حوزه. كرده است
باشد و  مي علمي نيازمند تبادل اطالعات با كشورهاي ديگر

براي رسيدن به اين هدف الزم است ابزارهايي را كه باعث هر 
ها به  شوند از جمله وب سايت مي چه بهتر شدن اين ارتباط

ي انجام ها طبق بررسي. داكثر كارايي و كيفيت خود برساندح
ي هاسايتوب در خصوصشده توسط پژوهشگر 
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هاي معتبر جهان، هاي داروسازي ايران و دانشكده دانشكده
ي ايراني وجود دارد كه روند هاسايتهنوز نواقصي در وب

ي هاسايتوب. كند مي پيشرفت علم داروسازي را كند
معتبر داروسازي جهان داراي اطالعاتي دقيق و  هايدانشكده

 ها آنجامع از جديدترين داروها و چگونگي نحوه استفاده 
توسط بيماران، نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده 
توسط دانشجويان دانشكده، تحت پوشش قرار دادن برخي از 

سايت دانشكده، دسترسي هاي سطح شهر توسط وبداروخانه
ي دارويي مهم از طريق سايت دانشكده، هاايتسبه وب

دسترسي پيوسته به مجالت مربوط به رشته داروسازي، 
ي مختلف ها دسترسي به اطالعات مربوط به گرايش

داروسازي، دسترسي به جستجوي موضوعي، دسترسي به 
اسامي ژنريك داروها، دسترسي به قوانين و مقررات و 

ي و فرهنگي دانشكده و اطالعات كامل آموزشي، پژوهشي، فن
اند برخي از ي داروسازي ايران توانستهها دانشكده. باشند مي ...

هاي خود تحت پوشش قرار دهند موارد ذكر شده را در سايت
اشاره شد،  ها آنيي كه دارند و به برخي از هااما به دليل كاستي

ها صورت الزم است پژوهشي جدي براي ارتقا اين سايت
شناسايي و رتبه بندي وب  ن مطالعه با هدفاي ]4[ .گيرد
ي داروسازي ايران با استفاده از ضريب ها ي دانشكدهها سايت
تعيين وضعيت وب . وب انجام گرفته استگذار تأثير
ي مورد پژوهش از نظر پيوندهاي كل، بيروني، خود ها سايت

گذار كلي، عامل تأثير گذار خارجي، عامل پيوند، عامل تأثير
  .  باشد ر داخلي از اهداف ديگر اين پژوهش ميتأثير گذا

 

 روش كار

بدين منظور . روش پژوهش حاضر از نوع وب سنجي است
ضريب تأثيرگذار . شاخص ضريب تأثير وب به كار گرفته شد

سايت  وب، تحليل ميانگين پيوندهاي داده شده به يك وب
تر، ضريب تأثيرگذاري يك وب سايت، به عبارت دقيق. است

صفحات نمايه  كل تعداد به كل پيوندها است از نسبتعبارت 
به طور  ]3[ .مورد نظر در موتور كاوش سايت سازي شده وب

  :شوندمعمول، پيوندهاي فرامتن به سه دسته تقسيم مي
شود كه از يك صفحه به پيوندي گفته مي: بيرونيپيوند   .1

وب موجود در يك سايت به صفحه وب موجود در 
شود كه در واقع معادل داده مي هشمورد پژو يها سايت
 ]6[ .در آثار چاپي است »ارجاع«واژه 

از  شود كهگفته مي هاييپيوند كل به: دريافتي كلپيوند   .2
خود صفحات وب سايت مورد پژوهش به صفحات ديگر 

ي ديگر ها همان سايت و همچنين پيوندهايي كه از سايت
 لبه صفحه وب سايت مورد پژوهش داده شده اند تشكي

 ]6[ .شوند مي

شود كه يك صفحه وب  مي به پيوندي گفته: خودپيوند  .3
به همان صفحه و يا  مورد پژوهش موجود در سايت

 مورد پژوهش هاي ديگر موجود در همان سايتصفحه
قابل ذكر است كه باال بودن تعداد خودپيوندهاي . دهدمي

يك سايت به اين معني است كه منابع مرتبط موجود در 
بهتر به همديگر پيوند داده شده و كاربران وب  آن سايت

  ]6[ .دانبه درستي به منابع اطالعاتي دلخواه هدايت شده
براساس انواع پيوندها، سه نوع ضريب تأثيرگذاري وب، 

  :شودتعريف مي
ضريب تأثيرگذاري كل، كه برابر است با مجموع كل   .1

 ي وب نمايهها تقسيم بر تعداد صفحهي پيوندهاي دريافت
سازي شده از يك سايت در موتور كاوش استفاده شده 

  .در پژوهش
، كه فقط تعداد پيوندهاي خارجيضريب تأثيرگذاري   .2

 .كندگيري ميسايت را اندازه بيروني

 خودپيوندهاي، كه فقط داخليضريب تأثيرگذاري   .3
در هر سه مورد، صورت  .كنديك سايت را ارزيابي مي
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هاي ، تعداد صفحهكسر، تعداد پيوندها و مخرج كسر
  ]3[ .وب نمايه سازي شده از سايت مورد ارزيابي است

در اين پژوهش با استفاده از راهنماي اينترنتي ياهو و گوگل، 
ي ها ابتدا پيوندهاي كل، بيروني و خودپيوندهاي وب سايت

ي گردآوري شده ها مورد مطالعه استخراج گرديد، سپس داده
جامعه اين . ر گرفتندجهت اهداف پژوهش مورد تحليل قرا

رسمي  يها وب سايتپژوهش عبارت بودند از كليه 
 وب سايت 13ي داروسازي كشوركه در مجموع ها دانشكده

هاي داروسازي از طريق وزارت  ليست دانشكده. باشند مي
در ابتدا نشاني اينترنتي وب . بهداشت گردآوري شده است

ست و ي داروسازي ايران در بخش جها ي دانشكدهها سايت
جوي ساده راهنماي اينترنتي ياهو به همراه دستور زير وارد 

ي مشخص ها گرديد، تا تعداد كل پيوندها به اين وب سايت
  .شود

  
(linkdomain:www.X.ac.ir/ OR 

linkdomain:X.ac.ir)  
  .استفاده گرديد ANDبراي بازيابي خود پيوندها از دستور 

(link:http://www.X.ac.ir) AND 

(host:http://www.X.ac.ir) 

ده ااستف NOTي بيروني از دستور ها همچنين براي پيوند

  .گرديد
(link:http://www.X.ac.ir) NOT 

(host:http://www.X.ac.ir) 

 ]7[.به عنوان نام وب سايت استفاده شد X از  ها دراين فرمول

، از سايت اكسپلورر ها وب سايتبراي شمارش تعداد صفحات 
بر ) http://siteexplorer.search.yahoo.com( ياهو

  ]8[.اساس دستور زير استفاده گرديد
Domain:X.ac.ir OR www.X.ac.ir  

ي ها ي دانشكدهها در مرحله دوم نشاني اينترنتي وب سايت
داروسازي ايران در بخش جست و جوي راهنماي اينترنتي 

گوگل به همراه دستور زير وارد گرديد تا تعداد كل پيوندها به 
  . مشخص شود ها وب سايت اين

(link:www.X.ac.ir/ OR link:X.ac.ir)  
 گوگل به علت داشتن ساختار الگوريتمي خاص خود،

تواند به طور مجزا پيوندهاي بيروني و خود پيوندها را  نمي
پس از  ]9[دهد  مي محاسبه كند و فقط كل پيوندها را به دست

كلي هر مشخص شدن نتايج، جهت محاسبه ضريب تأثير گذار 
  :  وب سايت از فرمول

(link:www.X.ac.ir/ OR link:X.ac.ir)    = ضريب
  تأثيرگذار كل 

Site:www.X.ac.ir                        
  

منتقل شدند و  Excelپس از آن اطالعات به . استفاده شد
به منظور كاهش تأثير زماني، . مورد تحليل قرار گرفتند
از موتور كاوش  ها ب سايتو ها استخراج و گردآوري داده

) 11:00، ساعت 04/06/1390( ياهو و گوگل در يك زمان 
ي به دست ها شروع شد و به منظور كسب اطمينان از داده

، ساعت 04/06/1390(در دو نوبت  ها آمده، گردآوري داده
تكرار شد كه نتايج ) 22:00، ساعت 04/04/1390(و ) 16:00

 . مشابهي به دست آمد

 ها يافته

مانگونه كه در جدول يك مشخص شده است، وب سايت ه
پيوند دريافتي كل  5896دانشكده داروسازي ساري با تعداد 

رتبه اول را به خود اختصاص داده است و و وب سايت 
پيوند و وب سايت  754دانشكده داروسازي تبريز با تعداد 
پيوند در رتبه دوم و  740دانشكده داروسازي تهران با تعداد 

همچنين وب سايت دانشكده داروسازي . جاي گرفتندسوم 
 87پيوند و دانشكده داروسازي كرمان با  136آزاد تهران با 

پيوند، داراي پايين  11پيوند و دانشكده داروسازي اصفهان با 
از لحاظ پيوندهاي بيروني وب  .ترين ميزان پيوند كل بودند
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داراي  پيوند 4831سايت دانشكده داروسازي ساري با تعداد 
ي داروسازي تبريز ها ي دانشكدهها رتبه اول بود و وب سايت

 599پيوند و دانشكده داروسازي تهران با تعداد  617با تعداد 
پيوند در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند، همچنين وب 

ي داروسازي زنجان، كرمان و اصفهان با ها ي دانشكدهها سايت
تري ميزان پيوند بيروني  از پايين 7و  81، 83تعداد پيوندهاي 
مشخص  1ي جدول ها همانطور كه در يافته .برخوردار بودند

ي ها ي دانشكدهها است از لحاظ خود پيوندها وب سايت
پيوند و شهيد  132پيوند، تبريز با  173داروسازي ساري با 

ي اول، دوم و سوم ها پيوند، به ترتيب در رتبه 110بهشتي با 
ي داروسازي ها ي دانشكدهها سايتهمچنين وب . قرار دارند

پيوند  20پيوند، دانشكده داروسازي تهران با  21آزاد تهران با 
برخوردار  ها و دانشكده داروسازي اصفهان از پايين ترين رتبه

وب سايت دانشكده داروسازي ساري با  1طبق جدول  .بودند
صفحه از بيشترين تعداد صفحات وب نمايه سازي شده  3254

صفحه از  10يت دانشكده داروسازي كرمان با و  وب سا
كمترين تعداد صفحات وب نمايه سازي شده در موتور كاوش 

ي همين جدول، وب سايت ها طبق يافته. ياهو برخوردار بودند
در  9.66دانشكده داروسازي مشهد با ضريب تأثيرگذار كل 

رتبه اول قرار دارد و وب سايت دانشكده داروسازي زنجان با 
از كمترين ضريب تأثيرگذار كل  0.05تأثير كل ضريب 

برخوردار است، همچنين از لحاظ ضريب تأثير گذار خارجي 
و داخلي وب سايت دانشكده داروسازي كرمان به ترتيب با 

در رتبه اول و  وب سايت دانشكده  5.7و  8.1ضريب 
در رتبه  0.03داروسازي زنجان با ضريب خارجي و داخلي 

  . آخر قرار دارند

  
هاي داروسازي با استفاده از موتور كاوش  هاي دانشكده محاسبه ضريب تأثيرگذار كل، خارجي و داخلي وب سايت:  1جدول 

  ياهو
هايسايتوب  رديف

هاي  دانشكده
  داروسازي

كل
  پيوندها

پيوندهاي
  بيروني

خود
  پيوندها

تعداد صفحات 
-وب نمايه

  سازي شده

ضريب 
تأثيرگذار 

  كل

ضريب 
تأثيرگذار 
  خارجي

ضريب 
تأثيرگذار 
  داخلي

  0.21  1.15  1.31 96 21 111 126  آزاد تهران   1
  0.14  0.5  0.78 14 2 7 11  اصفهان  2
  0.17  1.99  2.41 200 35 398 483  اهواز  3
  0.32  1.53  1.87 403 132 617 754  تبريز  4
  0.02  0.66  0.82 900 20 599 740  تهران  5
  0.03  0.03  0.05 2285 69 83 132  زنجان  6
  0.05  1.48  1.81 3254 173 4831 5896  ساري  7
  0.27  1.31  1.48 400 110 525 593 شهيد بهشتي  8
  0.15  0.68  0.88 481 75 330 426  شيراز  9
  5.7  8.1  8.7 10 57 81 87  كرمان  10
  0.08  0.27  0.61 398 34 110 245  كرمانشاه  11
  0.36  1.03  1.73 291 107 300 505  كيش  12
  5.06  6.66  9.66 15 76 100 145  مشهد  13

 
مشخص شده است، وب سايت  2همانگونه كه در جدول 

پيوند دريافتي كل  3300دانشكده داروسازي شيراز با تعداد 
رتبه اول را به خود اختصاص داده است و وب سايت دانشكده 

پيوند و وب سايت دانشكده  2780داروسازي تهران با تعداد 
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پيوند در رتبه دوم و سوم جاي  2690عداد داروسازي اهواز با ت
همچنين وب سايت دانشكده داروسازي آزاد اصفهان . گرفتند

پيوند و  157پيوند و دانشكده داروسازي زنجان با  327با 

پيوند، داراي پايين ترين  90دانشكده داروسازي كرمان با 
  . باشند مي ميزان پيوند كل

  
ي داروسازي با استفاده از موتور كاوش ها ي دانشكدهها ل، خارجي و داخلي وب سايتمحاسبه ضريب تأثيرگذار ك:  2جدول 

  گوگل

يف
رد

  

وب
يت

سا
ي 

ها كده
انش

د
ها 

ي  زي
وسا

دار
دها  

يون
ل پ

ك
وني  

بير
ي 

دها
يون

پ
  

دها
يون

د پ
خو

ب   
ت و

فحا
 ص

داد
تع

ايه
نم

شده
ي 

ساز
كل  

ذار 
يرگ

 تأث
يب

ضر
  

ذار 
يرگ

 تأث
يب

ضر
جي

خار
  

ذار 
يرگ

 تأث
يب

ضر
لي

داخ
  

  0.28  1.25 5.4  114  32  143  616  هرانآزاد ت 1
  0.27  0.18 5.36  61  17  11  327  اصفهان  2
  0.23  1.9 12.8  210  50  399  2690  اهواز  3
  0.19  0.75 2.3  888  176  670  2050  تبريز  4
  0.24  4.15 18.53  150  37  623  2780  تهران  5
  0.21  0.05 0.067  2310  497  120  157  زنجان  6
  0.07  0.03 11.3  130  10  4  1470  ساري  7
  0.75  0.18 1.41  548  416  99  777  شهيد بهشتي  8
  21.8  46.41 4.37  754  16200  3500  3300  شيراز  9
  1.73  0.24  0.19  455  789  110  90  كرمان  10
  0.01  0.01 0.068  539  7  7  750  كرمانشاه  11
  0.85  17.38 1.72  903  776  15700  1560  كيش  12
  0.05  0.05 44.94  17  1  1  764  مشهد  13

 



 

 

و همكاران ماندانا شيباني  

47

مت
سال

ت 
يري

مد
13

91
؛

15 )
50(

 

  بحث
موفقيت نهايي يك سايت، به عواملي مثل كيفيت، اندازه، 
زبان، قدمت، شمول و برخي عوامل ديگر بستگي دارد و 

توان يك يا دو عامل محدود را به عنوان تنها داليل  نمي
برداشتي از بنابراين، هر . موفقيت يك سايت، قلمداد كرد

گرفتن تمامي  ا در نظربسنجي بايد  هاي وب هاي پژوهش يافته
يران نيز كه دانشگاهي ا هايسايتوباغلب . عوامل انجام شود

اند،  هاي برتر را كسب كرده سنجي رتبه هاي وبدر مقياس
هايي هستند كه از نظر اطالعاتي غني بوده و  داراي صفحه

اخبار دانشگاه، : كيفيت محتوايي بااليي دارند، از جمله
متن، امكان فروش انتشارات دانشگاه در سايت،  هاي تمام مقاله

ها  جستجوي اسامي، مقاله علمي و امكان  تأپايگاه اعضاي هي
هاي  ها، مجله نامه پايان ه، پايگاه چكيدها آنو انتشارات 

، »بانك اطالعات پژوهشي«كلي  الكترونيكي دانشگاه يا به طور 
هاي  هاي گذشته، صفحههاي دانشگاه از سال آمار پژوهش

همچنين، امكاناتي از قبيل جستجو . دربردارندة پيوندهاي مهم
هاي اطالعاتي مختلف در سايت،  ه، پايگاهدر سايت دانشگا

زبانه از سايت و  هاي چند نسخه ،هاها و كنفرانسهمايش
 ءامكانات ايجاد صفحه شخصي براي تمامي دانشجويان، اعضا

    ]10[ .تحت دامنه دانشگاه... علمي و   تأهي

نتايج پژوهش حاضر برخالف پژوهش كوشا كـه معتقـد اسـت    
هـاي   مقادير عامل تأثيرگذاري و دادهتفاوت بسيار كمي از نظر 

دوب و هـاي آلتاويسـتا، آل  ها در بـين موتـور  سايت پيوندي وب
هـاي  سـايت  دهـد كـه در بـين وب   شود، نشان مي ياهو ديده مي

ــكده ــدها و ضــريب    دانش ــر پيون ــران از نظ ــازي اي ــاي داروس ه
هـاي كـاوش يـاهو و گوگـل     تأثيرگذاري وب بر اساس موتـور 

بـه عنـوان    ]11[ .اي ديـده شـده اسـت   حظـه هاي قابل مالتفاوت
سايت دانشكده داروسـازي شـيراز در موتـور كـاوش      مثال وب

پيوند بيروني به ترتيب   3500و در موتور گوگل با  330ياهو با 
ــه ــرار دارد  در رتب ــم و دوم ق ــاي شش ــكده  وب. ه ــايت دانش س

پيوند بيروني در موتور كـاوش يـاهو    3500داروسازي ساري با 
كاوش گوگل بـا چهـار   ه اول قرار دارد، اما در موتوردر جايگا

سـايت  همچنـين وب . دوازدهم قـرار دارد  پيوند بيروني در رتبه
 15700دانشكده داروسازي كيش در موتور كاوش گوگـل بـا   

هـاي كـاوش   پيوند بيروني در رتبه اول قرار دارد، اما در موتـور 
هـا  اين تفاوت. اردهفتم قرار د  پيوند بيروني در رتبه 300ياهو با 
دليـل  طور كه در پژوهش روايتي نيز ذكر شـده اسـت بـه    همان

تغييـر در  ماننـد   كـاوش  ماهيت پوياي وب، نـواقص موتورهـاي  
هـاي جسـتجو و پوشـش موتورهـاي     الگوريتم بازيابي، عبـارت 

هــاي هــاي زمــاني مختلـف در بــين وب ســايت در بــازه كـاوش 
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پژوهشـگران مطالعـه   بـه نظـر    ]12[. باشـند مـي  دانشگاهي ايـران 
حاضر موتور كـاوش يـاهو بـه دليـل داشـتن الگـوريتم بازيـابي        
مناسب تر نسبت به ساير موتورهاي كاوش، در حـال حاضـر از   
جايگاه بهتـري برخـورار اسـت و اسـتفاده از ايـن موتـور بـراي        

نتايج پژوهش روايتـي  . شودسنجي پيشنهاد ميهاي وبپژوهش
ل به دليل اينكـه الگـوريتم   كاوش گوگ موتوردهد كه نشان مي

بازيابي متفاوتي نسبت به ديگر موتورهاي كاوش دارد، قادر بـه  
پيوندها نيست، بنابراين بـراي كارهـاي    دقيق شناسايي و بازيابي

   ]12[. هاي پيوندي مناسب نيست سنجي و گردآوري داده وب
، حجـم  پژوهش نوروزي به ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه گوگـل     

هـاي وب دانشـگاهي را نمايـه و بازيـابي      صفحه بسيار بااليي از
-وب 11در پژوهش حاضر نيز نشان داده شده كـه   ]3[ .كند مي

سايت دانشكده داروسازي ايران داراي حجـم  وب 13سايت از 
صفحات بيشتري در موتور كاوش گوگل نسبت بـه يـاهو بـوده    

سـنجي نيـز    وب هـاي هـاي ابزار مشـكالت و محـدوديت   .است
هـاي   وري اطالعات مربوط است، زيرا در مطالعهبيشتر به گردآ

ســــنجي، بخشــــي از اطالعــــات موجــــود در وب كــــه   وب
 ،نيسـتند  هـا  آنسازي  كاوش، قادر به شناسايي و نمايه موتورهاي

بنابراين، موتورهاي كاوش اطالعات كـل  . بررسي ندارد  امكان 
همچنـين، موتورهـاي كـاوش    . دهند فضاي وب را پوشش نمي

 هـا  آنهاي وبي را كـه بـه    سازي صفحه ايي و نمايهتوانايي شناس
پيوند داده نشـده ندارنـد، زيـرا از طريـق پيونـدهاي دريـافتي از       

هـاي وب   يك سايت به سايت ديگـر مراجعـه كـرده و صـفحه    
بنـابراين،  . كننـد  جديد را شناسايي و در پايگاه خـود نمايـه مـي   

جزيـه  شود نتـايج ت  اعتباري نتايج موتورهاي كاوش باعث مي بي
ــل ــا و تحلي ــتفاده از   ي وبه ــا اس ــنجي را ب ــا آنس ــوان  ه ــه عن ب

  ]12[ .گيري دقيق و قطعي هاي تقريبي تلقي كنيم نه نتيجه نشانه
-دهد از لحاظ تعداد صفحات، بهنتايج پژوهش حاضر نشان مي

ــز دو وب      ــه ج ــل ب ــاوش گوگ ــور ك ــي موت ــور كل ــايت ط س
رد تعـداد  هاي داروسازي تهران و ساري، در بقيـه مـوا   دانشكده

صفحات بيشتري را نسبت به موتور كاوش يـاهو  پوشـش داده   
در . باشـد سو با نتايج پـژوهش روايتـي مـي   است و اين نتايج هم

تعـداد   632291موتوركـاوش گوگـل بـا پوشـش     پژوهش وي 
هزار صفحه را  100هاي دانشگاهي، حدود سايت صفحه از وب

لـي آلتاويسـتا،   و ،كند بيشتر از موتورهاي كاوش ديگر نمايه مي
ــدهاي كــل،    د آل ــزان پيون ــداني در مي ــاهو، تفــاوت چن وب و ي

هـا و ميـزان    هـا، تعـداد صـفحه    پيوندهاي دريافتي، خودپيونـدي 
 ]12[ .ها با يكـديگر ندارنـد   تأثيرگذاري كل و دريافتي دانشگاه

ها توسـط  اما در اين پژوهش برخالف پژوهش وي در بين يافته
  .اي ديده شدل مالحظههاي مختلف تفاوت قابموتور

در نتايج پژوهش حاضـر نشـان داده شـده كـه موتـور جسـتجو       
هـاي بيرونـي بيشـتري از    طور كل نشـان دهنـده پيونـد   گوگل به

هاي داروسازي ايران، نسـبت بـه سـاير    هاي دانشكدهسايتوب
طور كه قبالً ذكـر شـد، موتـور كـاوش     اما همان. موتورها است

ابي خاص خود قـادر بـه شناسـايي    گوگل به دليل الگوريتم بازي
طور قطعـي گفـت    توان بهباشد، پس نميها به درستي نميپيوند

كه موتور كاوش گوگـل تعـداد پيونـدهاي بيرونـي بيشـتري را      
  . كندهاي كاوش بازيابي مينسبت به ساير موتور

پيونــد  هــا معمــوالً در وب تعــداد انــدكي از صــفحات، ميليــون 
ه صدها ميليون صفحه يـك پيونـد   كنند در حالي كدريافت مي
كنند، اين عدم دارند و يا اصالً پيوندي دريافت نميدريافت مي
تواند توجيهي باشد بر اين واقعيـت كـه هنگـامي كـه     توازن مي

شـود، احتمـال بيشـتري وجـود دارد      مي يك پيوند جديد ايجاد
هـاي زيـادي   كه صفحاتي را هـدف قـرار دهـد كـه قـبالً پيونـد      

-مطمئناً كسي پيوند به صـفحات را قبـل از تصـميم    .داشته باشد

چـه جـايي را بايسـتي هـدف      ها آنگيري در اين باب كه پيوند 
امـا عامـل ميـانجي، موتورهـاي كـاوش      . شـمارد قرار دهد، نمي

يابنــد كــه افــراد بيشــتر در مــورد صــفحاتي آگــاهي مــي. اســت
داده شــده اســت زيــرا موتورهــاي  هــا آنپيونــدهاي زيــادي بــه 

به  ها آنبندي يوندها را جهت شناسايي صفحات و رتبهكاوش پ
هاي دريافتي بيشتر بدين جهت صفحاتي با پيوند. گيرند مي كار

مفهوم اين واقعيـت  . وب دارندقابليت رؤيت بيشتري در محيط 
سنجي اين است كه تعـداد پيونـدها بـه يـك صـفحه بـه       در وب

يسـت  عنوان شاخص كيفيت محتواي آن صفحه قابل اطمينـان ن 
يعني صفحات ممكن است پيوندهاي زيادي داشته باشند به اين 

. انددر زمان گذشته رؤيت پذيري بااليي داشته ها آنجهت كه 
]8[   
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با توجه به اينكه امكان كشف دقيق تعداد پيوندهاي دريافتي بـه  
يك سايت و يا يك صفحه، به دليل ماهيت پويا و متغير وب و 

ممكن است، و از طرفي  قريباً غيرنيز نقايص موتورهاي كاوش ت
وب،   تأثيرگذار به علت وجود مشكالت و محدوديتهاي ضريب

تواند تأثير دريـافتي واقعـي آن    تأثيرگذاري دريافتي نمي ضريب
موتورهـاي  (هـا   البتـه، اگـر ابـزار گـردآوري داده    . را نشان دهد

هاي مخصوص وب تغيير كند يا مقايسه رتبـه   به خزنده) كاوش
هـايي در يـك    هايي با تعداد صفحه اري در بين دانشگاهتأثيرگذ

هـا بـه    هم باشـد، احتمـال اينكـه يافتـه      مقياس معين و نزديك به
البتـه مشـكالتي نيـز     ]12،3[. واقعيت نزديكتر باشد، بيشتر است

وجود دارد كه الگوهاي  ايران ويژه وب دانشگاهيهدر وب و ب
-زيـن و حـاجي  زيكـه نـورو  دهد  پيوندي را نامناسب جلوه مي

-ها اشاره كـرده آنهاي خود به العابديني و روايتي در پژوهش

ند، كه در پـژوهش حاضـر نيـز ايـن مشـكالت قابـل مالحظـه        ا
 :هستند

 هـا سـايت وبهاي وب توسط مديران  شدن صفحه ساخته  .1
شود بسياري از دانشجويان و اسـتادان، هنـوز    باعث مي كه

هاي علمي ليتهاي وب شخصي در حد معرفي فعا صفحه
-و پژوهشي خود نداشته باشند و به سـمت ايجـاد وبـالگ   

كـاوش   هاي رايگان روي آورند كه با امكانات موتورهاي
 .قابل شناسايي نيست

سـازي و   هاي نمايـه با روش هاسايتوبناآشنايي مديران   .2
 .ها طراحي صفحه

از مطالـب علمـي، نـاقص بـودن      هـا سايتوببودن  خالي  .3
از وضـعيت سـايت    هـا سايتوبيي مديران و ناآشنا ها آن

    ]3،12،13[ .خود، از جمله ديگر عوامل احتمالي است
-هاي كافي در وبهمچنين داليلي نيز بر دريافت نكردن پيوند

  :هاي مورد پژوهش وجود دارند كه عبارتند ازسايت
، تغيير در )پيوندهاي جديد(سايت  سازماندهي مجدد وب  .1

جـايي منـابع پيوسـته، پيونـد بـه      ه نام دامنه، حذف يـا جابـ  
و حـذف مجموعـه   ) دانشـگاهي  غيـر (هاي شخصي  صفحه

  .هاي قديمي وسيعي از صفحه

ــا عنــوان و محتــواي مناســب،    .2 ارائــه نكــردن پيونــدهايي ب
هـاي مختلـف سـايت و ارائـه      خودپيوندي كـم در صـفحه  

هاي در حال ايجاد، به علت اينكه  پيوندهاي كور و صفحه
هـاي وبـي    كاربران سايت و ديگـر صـفحه  ناوبري را براي 
هـا   كند، مانع برقراري پيوند به آن صفحه مي مهمان مشكل
                                                                             ]3،12[ .شود در سايت مي

سنجي گسترش  اگر چه در حال حاضر مطالعات وب  .3
بايد به اعتبار و روايي و پايايي اين  ،فراواني يافته است

به آن اشاره  ها آنآنچه در بيشتر . توجه نمود  مطالعات 
شده اين است كه به دليل ماهيت پوياي وب، نواقص 

، نبود شناخت كافي انگيزه و داليل كاوش موتورهاي
) غير از پيوندها(ايجاد پيوند و وجود عوامل متعدد ديگر 

گونه مطالعات و  ، اينها سايت در ارزيابي وب
احتياط صورت  بايد با ها بندي سايت در رتبه ها گيري نتيجه

آمده از اين مطالعات را قطعي  دست گيرد و نبايد نتايج به
مار آورد، بلكه با توجه به هدف و نوع ش  و تغييرناپذير به

سنجي  پژوهشي كه در حال انجام است، بايد از روش وب
  ]12[ .اطالعات آن استفاده كردو نتايج حاصل 

در حال حاضر ابزار مورد پذيرش و معتبري براي مطالعات 
امكان كشف دقيق تعداد پيوندهاي سنجي وجود ندارد و  وب

صفحه، به دليل ماهيت پويا و دريافتي به يك سايت و يا يك 
تغييرات در ( متغير وب و نيز نقايص موتورهاي كاوش

تقريباً ها  و تغيير فرمول) هاي جستجو الگوريتم و عملكرد موتور
از طرفي به علت وجود مشكالت و . ممكن است غير

تأثيرگذاري  وب، ضريب  تأثيرگذار محدوديتهاي ضريب
 ]12.[واقعي آن را نشان دهدتواند تأثير دريافتي  دريافتي نمي

سنجي قابل تكرار نيستند  هاي وب همچنين در اكثر مواقع يافته
هاي  ها و صفحات در روزها، ساعات و مكان و تعداد لينك

  .جغرافيايي متعدد متفات است
  تشكر وقدرداني
بندي رتبه«پايان نامه تحت عنوان ) بخشي از(اين مقاله حاصل 

داروسازي ايران با استفاده از هاي هاي دانشكده سايت وب
در مقطع كارشناسي ارشد در سال » ضريب تأثيرگذار وب

كه با  باشد مي tums/shmis-1390/475به كد  1390
  .حمايت دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا شده است
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 Sheibani M1/ Eskrootchi R2/ Hajizeinolabedini M3/ Hosseini A4 
Abstract  

 

Introduction: Considering the importance of websites in informing users  and establishing 
communications, universities have started to design their own websites for organizing and making 
their information accessible. Evaluation  of  these websites  through webometric methods will help 
recognize pitfall and  strong points to reach a better quality and constant improvement. This study 
was aimed at  ranking Pharmacy School Websites in Iran by Web Impact Factor(WIF).  
Methods: The webometric method was used in this study. The Data were collected via two search 
engines: Google and Yahoo. The population of the study consisted of 13 Pharmacy Schools in Iran. 
Excel and SPSS were used for statistical analysis.  
Results: The results showed that website of Mashhad Pharmacy School with an WIF of 9.66 in 
Yahoo and with 44.96 in Google was at  the highest rank. While Zanjan Pharmacy School with the 
WIF of 0.05 in Yahoo and with 0.067 in Google had the lowest rank. 
Conclusion: The results suggest that despite the low WIF, elements such as number of pages, mass 
of information and related links have an influence on WIF causing differences in ranking of 
Pharmacy Schools. 
Keywords: Webometrics, Link analysis, Web Impact Factor (WIF), Pharmacy Schools 
    

● Received: 28/Nov/2011● Modified: 24/June/2012 ● Accepted: 14/Nov/2012  
 
 

                                                 
1. MSc in Medical Librarianship and Information Sciences, School of Health Management and Information Science, Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2.Associate  Professor of Medical Librarianship and Information Sciences Department, School of Health Management and 
Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Corresponding Author (eskrootchi@tums.ac.ir) 
3. Assistant  Professor of Information and Scientific Document Center of Agriculture 
4. Instructor of Mathematics and Statistics Department, School of Health Management and Information Sciences, Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 


