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  چكيده

  

ه ها و موسسات علمي و آموزشي را ب ي دانشگاهها ميزان فعاليت علمي و آموزشي وب سايت سرتبه بندي وبومتريك: مقدمه
هاي علوم پزشكي  پژوهش حاضر ، با استفاده از سه موتور جستجو به رتبه بندي دانشگاه .دهد ن مينشا ساالنه صورت

  .كشور پرداخته است
وب  43هاي وب سنجي،  و با استفاده از روش. توصيفي و از نوع كاربردي است –حاضر پيمايشي پژوهش : روش كار

در اين پژوهش سه شاخص تعداد صفحه، قابليت ديد و . فتكشور مورد مطالعه قرار گرهاي علوم پزشكي  دانشگاهسايت 
  .تجزيه و تحليل گرديد SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده .هاي پربار توسط سه موتور جستجو بررسي شد فايل
ترين ها نشان داد كه تعداد صفحات نمايه شده دانشگاه علوم پزشكي تهران در هر سه موتور جستجو باال يافته: ها يافته

هاي آخر را به  هاي علوم پزشكي دزفول ، جيرفت و ياسوج رتبه ميزان را به خود اختصاص داده است در حالي كه دانشگاه
مي باشد و دانشگاه  13و از نظر تعداد پيوندهاي خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران داراي رتبه .خود اختصاص داده اند

هاي علوم پزشكي كشور قرار دارد و اين در حالي است كه رتبه  ر صدر دانشگاهد 23011علوم پزشكي هرمزگان با ميانگين 
  . گزارش شده است 26دانشگاه مذكور از نظر شاخص تعداد صفحات وبي نمايه شده ، 

دانشگاه علوم  8هاي علوم پزشكي كشور، حتي  هاي پژوهش نشان داد كه به طور كلي از ميان دانشگاه يافته: نتيجه گيري
اين امر بيانگر  .برتر وتيپ يك، نيز پيوندها و مخاطبين زيادي را از خارج از وب سايت خود دريافت نكرده اندپزشكي 

هاي علوم پزشكي ايران در وب با وجود باالبودن نسبي تعداد صفحات وبي برخي از اين  تأثيرگذاري اندك دانشگاه
  .ها مي باشد دانشگاه

   هاي وب سنجي هاي علوم پزشكي، شاخص ، دانشگاهها رتبه بندي وب سايت: ها كليد واژه
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  مقدمه
پيدايش وب منشاء يكي از مهمترين تحوالت در عرصه 

با ظهور اينترنت و به ويژه با  ]1[.ارتباطات محسوب مي شود
در ارائه  شكل گيري شبكه جهاني وب، انقالبي بزرگ

خدمات اطالع رساني به كاربران به وقوع پيوست، به طوري 
استفاده روزافزون از وب و اينترنت موجب گسترش كه 
هم اكنون حجم وسيعي از  و هاي بين المللي شد شبكه

 ] 2[.باشديق شبكه جهاني وب قابل دسترسي مياطالعات از طر
 دانست اي رايانههمگاني  توان يك شبكه جهاني ينترنت را ميا

و  هاي نظامي و دانشگاهي ايجاد شد به هم پيوستن شبكهاز كه 
مورد استفاده  تجاري و ارتباطيرفته رفته جهت مقاصد علمي، 

تا داد ها اجازه  سازمان اينترنت به مؤسسات و .قرار گرفت
كاربران در اقصي نقاط خودشان را به و خدمات محصوالت 

اطالعات در اينترنت بر اساس نقل و انتقال . عرضه نمايندجهان 
است و  (TCP/IP)پروتكل جهاني ارتباطات پروتكل اينترنت 

. نترنت داري چند بخش فرعي مي باشدبر اساس اين پروتكل اي
يكي از اين  (World Wide Web)وب يا تار جهان گستر

دهد اطالعات  كه به كاربران اجازه مي ها مي باشد بخش
شبكه جهانى وب يكى از حقيقت  در .كنند هادلمبگرافيكي را 

جديدترين خدمات اطالع رسانى در اينترنت است كه نسبت به 
ديگر ابزارها و خدمات اينترنت به سرعت در حال رشد و 

بسيارى از صاحب نظران عقيده دارند كه ظهور  .گسترش است
تصاوير ، فيلم، صوت  نقل و انتقالشبكه جهانى وب با قابليت 

وندهاى فرامتنى مهمترين دليل رشد روزافزون و متن همراه با پي
استفاده از اينترنت است، به طورى كه مشتاقان به كارگيرى 

  .وب به سرعت در حال افزايش اند
در اصل وب، به منظور برآورده كردن نيازهاي اطالعاتي 
پژوهشگران و به اشتراك گذاشتن منابع اطالعاتي ، و دانش و 

بنابراين وب بايد نيازهاي . ستهاي فردي طراحي شده ا تجربه
هاي  اطالعاتي كاربران را شناسايي و برآورده سازد و زمينه

در واقع ، وب مجموعه اي بسيار . توسعه خدمات را فراهم كند

پيچيده از انواع منابع اطالعاتي است كه به وسيله افراد متفاوت 
توليد مي شود و توسط كاربران مختلف مورد جستجو قرار مي 

با توجه به اينكه وب براي خدمت به جامعه به وجود . گيرد
آمده است ، بنابراين بايد عاليق و نيازهاي جامعه را برآورده 

كاربران وب مي توانند از منابع اطالعاتي وب به منظور . سازد
آموزش و پژوهش ، تفريح و سرگرمي ، توسعه اقتصادي و 

. ستفاده كنندتجارتي ، آموزش مادام العمر و توسعه فرهنگي ا
نتيجه اين استفاده بهبود وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

  .افراد و جامعه است
وب در حال تبديل به  كه دهند مي نشانانجام يافته مطالعات 

انتشار نتايج و اشاعه دستاوردهاي يك وسيله ارتباطي براي 
پژوهشي به دست آمده در مراكز دانشگاهي و و  يعلم

با ظهور منابع اطالعاتي الكترونيكي و  ]3[.دپژوهشي مي باش
هاي زيادي براي بررسي ماهيت و خصوصيات  اينترنتي تالش

افزايش بيشمار صفحات وب . وب جهان گستر انجام گرفت
ها و  ميالدي باعث ظهور روش1990ايندكس شده دردهه 

بر همين اساس از  هاي سنجش منابع وب گرديدند مقياس
پژوهشي جديدي بنام حوزه  1990اواسط دهه 

 (هاي اطالع سنجي بر پايه روش ( Webometric)سنجي وب
(Informetric كه كار آن، پژوهش درباره . به وجود آمد

آلمايند و اينگورسن در سال . خصوصيات و ماهيت وب بود
  ]2[.، مطالعه روي وب را وب سنجي ناميدند1997
 ) Bibliometric (سنجيبنين كتااقو  سنجي برپايهوبمباني 

علم سنجي  توسط اطالع سنجي، و .ستتشكيل شده ا
(Scientometric) و سايبر متريك پوشيده شده است و داراي

در صورتي كه . پيشينه كتاب سنجي و اطالع سنجي است
يا  "مجازسنجي"در نظر باشد اصطالح  "كل اينترنت"مطالعه 

پرداخته شود،  "وب"هرگاه صرفا به مطالعه و سايبر متريك 
 در حقيقت ]4[.به كار گرفته مي شود "سنجي وب"صطالح ا

وب سنجي تجزيه و تحليل كمي وب است كه بر اساس 
و مسائل مرتبط با ]5[هاي اطالع سنجي طراحي مي شود روش
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وب سنجي موجب درك اين  .كتابسنجي را بررسي مي كند
مسئاله شد كه وب مخزن عظيمي از مدارك است كه بسياري 

اين پيش فرض وجود  ]6[.نشگاهي هستنداز اين مدارك دا
هاي كمي، از وب به عنوان يك منبع  داردكه در پژوهش

هاي علمي   اطالعاتي قابل دسترس و به منظوركشف ارتباط
هاي  عالوه نمايه  به ]1[.رسمي و غيررسمي استفاده مي شود

استنادي وب از طريق موتورهاي كاوش تجاري قابل بازيابي 
كه اين موتورهاي كاوش توسط  باشند به طوري مي

در حقيقت، موتورهاي كاوش . پژوهشگران استفاده مي شود
توانند نتايج حاصل از جستجو را به صورت خودكار  بزرگ مي

هاي كامپيوتري براي پژوهشگران نمايش دهند، و  توسط برنامه
همچنين امكان جستجوهايي در حجم وسيع را فراهم 

  ]7[.آورند
ر رابطه با وب سنجي، موتورهاي كاوش هاي زيادي د پژوهش

ميزان پوشش وب و درستي  ]8[.تجاري را بررسي كرده اند
مخاطبان اصلي . هاست نتايج، هدف اصلي اين گونه پژوهش

گروهي كه از موتورهاي كاوش : اند اين تحقيقات دو دسته
براي مثال شمارش (ها استفاده مي كنند  براي گردآوري داده

گروه دوم ، همان جستجوگراني هستند كه به و ) تعداد پيوندها
از اين رو ارزيابي . دنبال نتايج مرتبط با جستجوي خود هستند،

وب، منطقي به نظر مي  موتورهاي كاوش از لحاظ پوشش
هاي اخير، براي اغلب كاربران،  رسد، چرا كه در سال

يكي . اند موتورهاي كاوش به عنوان دروازه اصلي وب بوده
هاي جهان بر  عات وب سنجي، رتبه بندي دانشگاهديگر از مطال

هدف از انجام اغلب  ]9[.هاي شان مي باشد اساس وب سايت
ها، كشف نوعي  تحقيقات وب سنجي بر روي سايت دانشگاه

هاي مورد مطالعه و پيوندهاي وبي و اعتبار  ارتباط ميان شاخص
بخشيدن به اين پيوندها به عنوان يك منبع اطالعاتي مهم در 

مطالعه پيوندهاي برقرار شده ميان  .رتباطات علمي مي باشدا
هاي جديد محاسباتي  صفحات وبي با بهره گيري از تكنيك

گردد  جهت شمارش صفحات پيوندي در فضاي وب اجرا مي

و الگوي استفاده علمي از وب و تاثيرگذاري منابع اطالعاتي 
  ]10[.كند وب مدار را شناسايي مي
هاي علمي مبتني بر وب  ي از فعاليتدر عين حال سنجش بعض

از طرف ديگر . هاي سنتي ممكن نيست با استفاده از شاخص
هاي بزرگ علمي، لزوم  هاي اطالعاتي و شبكه  پيدايش پايگاه
هاي جديدي را ايجاب مي كند كه بتوان با  تعريف شاخص

   .هاي مبتني بر وب را سنجيد ها، فعاليت استفاده از اين شاخص
مباحث مطرح شده در اين بخش مي توان گفت كه باتوجه به 

ها  وب سنجي به طورعمده اي برروي سايت دانشگاه
ها به  موردآزمون قرارمي گيرد و از نتايجي كه از اين بررسي

هاي استخراج شده از  اهميت دادهبا توجه به  دست مي آيد
به عنوان نوع جديدي ازاطالعات در بررسي ارتباطات ، وب 

  ]11 [.هاي دانشگاهي بهره گرفته مي شود علمي درمحيط
هاي دانشگاهي از اهميت زيادي برخوردار مي  وب سايت

ها، شانس بازيابي  باشند و ارتقاي كمي وكيفي اين وب سايت
. ها در دنياي مجازي را افزايش مي دهد و ديده شدن دانشگاه

هاي  دانشگاهي در برقراري  بررسي ميزان موفقيت وب سايت
نشان دادن خود درفضاي مجازي وب، و به طوركلي ارتباط و 

ها، همانند ارزشيابي و رتبه  ارزيابي عملكرد اين وب سايت
از  .ها از اهميت زيادي برخوردار است بندي عملكرد دانشگاه

هاي  بر اساس معيارهاي وب سنجي سايتبندي  رتبهاين رو 
هاي  مي تواند شاخصي براي ارزيابي عملكرد سايتدانشگاهي 

دانشگاهي و نيز نوعي زمينه سازي براي بهتر ديده شدن 
باشد، چرا كه نتايج هاي علمي و تحقيقاتي در وب  مؤسسه

از ارتقاي انتشار نتايج علمي بسط و  باعثها  اينگونه ارزيابي
س وبومتريك بندي رتبهپروتكل . طريق وب مي گردد

 Cybermetrics Labتوسط هاي دانشگاهي نخستين بار سايت

اين  .گرديدتهيه ) حدي از شوراي ملي تحقيقات اسپانيااو(
عمل مي آوري در وب  واحد همانند يك رصدخانه علوم و فن

سال  هاي دانشگاهي از س سايتوبومتريك بندي رتبه. نمايد
بر اساس  ه است و يك نوع رتبه بنديآغاز شد 2004
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تركيبي است كه هم شامل حجم محتويات وب و هاي  شاخص
كه بر طبق  ديد قرار داشتن اين صفحات است هم در معرض

 ]3[.شود ها محاسبه مي آن ) (Citationارجاعات تعداد 

كار اصلي گروه پژوهشي سايبرمتريك تجزيه و تحليل اينترنت 
و محتواي صفحات وب به خصوص تجزيه و تحليل 

مي توان گفت كه . فرايندهاي ايجاد ارتباطات علمي است
 )مشابه ضريب تأثيرگذاري ،ها گاهدانش وب سنجيهاي  معيار

Impact Factor) با اين تفاوت كه در وب . مجالت است
قرار  سنجشميزان ارجاع به صفحات وب مورد سنجي 

ها و  هاي دانشگاه وضعيت وب سايت بهبود ] 3[.دگير مي
و  بيشتربه معني بهتر،  سموسسات مطابق با معيارهاي وبومتريك

هاي جستجوگر و  سط رباتسريعتر ديده شدن وب سايت تو
در  بدون بازنگري. وب سايت است در نهايت بازديد بيشتر از

هيچ پيشرفت و  وضعيت جاري، و اصالح ها وب سايت
اصالح و بازنگري بدون  گونهميسر نيست و هراي  توسعه
هاي مستمر و تجزيه و تحليل نتايج آن امكان پذير  ارزيابي
پايداري و پويايي وب بديهي است با در نظرگرفتن نا. نيست

ها نيز  كه جزء جدايي ناپذير آن مي باشد ، رتبه بندي
با پرداختن به اين پژوهش  .دستخوش تغييرات زيادي مي شوند

هايي كه در بخش  ها و با استفاده از فرمول جزئيات شاخص
نسبت (در مقطع زماني متفاوت . روش پژوهش ذكر شده است

وب بومي،  تحقيق حاضر، ، به صورت )به  رتبه بندي جهاني
بهبود وب سنجي، به منظور هاي  بر اساس شاخص را ها سايت
جهاني مورد بررسي قرار داد  هاي مختلف در رتبه بندي آن

تري از وضعيت علم و پژوهش در  انداز كامل چشمتا شايد 
ها و موسسات  سطح كشور و ميزان حضور و موفقيت دانشگاه

  .كندتر  نمايانرا  وبپژوهشي ايراني در شبكه جهاني 
  

  روش بررسي
. توصيفي و از نوع كاربردي است –حاضر پيمايشي پژوهش 

نقطه شروع تعيين جامعه پژوهش بهره گيري از سايت وزارت 

براي پژوهش حاضر از سايت وزارت . بود HBI)(بهداشت 
هاي  بهداشت استفاده شد كه ليست پيوندي از وب سايت

 46از مجموع . سر كشور را داردهاي علوم پزشكي سرا دانشگاه
دانشگاه انتخاب شدند كه  43دانشگاه علوم پزشكي كشور 

منبعي كه از طريق  .داراي وب سايت مستقل و فعال بودند
هاي جامعه پژوهش مشخص گرديد سايت  ها وب سايت آن

 .وب سايت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بود
ب سنجي انجام شده هاي و پژوهش حاضر با استفاده از روش

ها، پيوندهاي دريافتي خارجي يا به  اندازه وب سايت. است
هاي حوزه دومين وب به  عبارتي ميزان قابليت ديد و تعداد فايل

با بهره گيري از مشاهده مستقيم هريك از . دست آمده است
ها از نظر تعداد صفحات،  ها وضعيت هر يك از آن وب سايت

هاي   هاي پربار با اجراي فرمان فايلپيوندهاي خارجي، و تعداد 
. مربوطه در هريك از موتورهاي جستجو بررسي شد

ها توسط سه موتور جستجوي گوگل، ياهو و  گردآوري داده
در اين مطالعه از سه شاخص . بينگ صورت گرفته است

ها از طريق  استفاده شده است و نتايج مرتبط با اين شاخص
اين سه شاخص . ده استموتورهاي اصلي جستجو استخراج ش

و  )(V، قابليت ديد  )(Sتعداد صفحه : به اختصار عبارتنداز
در اين پژوهش به دليل استفاده از ) ( R (هاي پربار  فايل

فرمولي متفاوت، از شاخص اسكوالر در تعيين وضعيت وب 
با مشخص شدن رتبه هر دانشگاه .) ها استفاده نشده است سايت

 ]9[ق با استفاده از فرمول زير هاي فو در هر يك از شاخص
  .ها به دست آمد رتبه نهايي هر يك از دانشگاه

  

I=2Rs+4Rv+Rr 

R=Relative Position 

s=size   v=visibility   r=rich file 

I=Total Rank  
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يا موقعيت نسبي  Relative Positionبرابر با  Rدر اين فرمول 
برابر  Rحداقل  است 43با توجه به اينكه رتبه از يك تا . است

ها در  بعد ازاجراي فرمان. خواهد بود 43با يك و حداكثر 
 43هاي گردآوري شده از تمامي  موتورهاي جستجو، داده

براي . پردازش شد SPSSدانشگاه، با استفاده از نرم افزار 
ها از آمار توصيفي كمك گرفته شد كه شامل تهيه  تحليل داده

هاي  ار، محاسبه شاخصجدول توزيع فراواني، ترسيم نمود
هاي مورد نياز اين پژوهش در خرداد ماه  داده .آماري مي باشد

 .گردآوري شده است 1390

  

  ها يافته
در بررسي جامعه مورد نظر مشخص شد كه نزديك به نيمي از 

هاي تيپ دو  هاي دانشگاه جامعه مورد پژوهش را وب سايت
ي متعلق ها تشكيل مي دهند و مابقي جامعه شامل وب سايت

منظور از تيپ دانشگاه در . هاي تيپ يك و سه است به دانشگاه
ها  است كه همه ساله توسط  اين مطالعه طبقه بندي دانشگاه

به . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتشر مي شود
ها در سه تيپ يك، دو و سه رتبه بندي مي  طور كلي دانشگاه

هاي  دانشگاه 1390سال  شوند و در اين مطالعه از دسته بندي
  .علوم پزشكي كشور استفاده گرديده است

  
  

  توزيع فراواني وب سايت هاي مورد پژوهش به تفكيك تيپ هاي آن ها: 1نمودار 
  

 وب شدن ديده ميزان و پيوندها تعداد وبي، صفحات تعداد

 كه است سنجي وب يها شاخص ترين متداول از ها سايت

 كار به دانشگاهي يها سايت وب يبند رتبه و براي ارزيابي

در اين مطالعه بعد از به دست آوردن رتبه وب . شود مي گرفته
هاي ذكر شده، رتبه بندي  ها بر اساس هر يك از شاخص سايت

  .نهايي انجام شده است

و مقايسه ميانگين تعداد صفحات به  1با بررسي جدول شماره 
توان  نگ ميدست آمده از سه موتور جستجو گوگل، ياهو و بي

دريافت كه دانشگاه علوم پزشكي تهران با باالترين ميانگين، 
صفحه در  117رتبه يك و دانشگاه علوم پزشكي دزفول با 

  .قرار دارد 43رتبه 
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 هاي علوم پزشكي بر اساس تعداد صفحه رتبه وب سايت دانشگاه: 1جدول 

  
بررسي اطالعات موجود در جدول شماره دو و مقايسه ميانگين 
پيوندهاي خارجي به دست آمده از دو موتور جستجو ياهو و 

هاي مورد مطالعه مؤيد آن است كه  بينگ بين وب سايت

د، رتبه يك و دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با بيشترين پيون
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت با پايين ترين پيوندهاي دريافتي، 

  .را به خود اختصاص داده است 43رتبه 
  

/ ي مورد بررسيها نام وب سايت
  انشگاهنام د

  تعداد صفحه
  رتبه  گينميان

Google Yahoo Bing 
Ajums  22  7526  1750  1029  19800  اهواز  

arakmu 28  4267  432  2744  9630  اراك  
arums 12  20369  5290  3517  52300  اردبيل  
bpums 36  1766  454  1013  3830  بوشهر  

bums 19  9044  3700  5333  18100  بيرجند  
dums 43  117  129  2  219  دزفول  
fums 37  1440  438  1472  2410  فسا  
gmu 39  1057  809  321  2040  گناباد  

goums 9  24511  3670  19862  50000  گرگان  
gums 24  6204  2060  2353  14200  گيالن  
hums 26  4845  3250  2506  8780  هرمزگان  

jmu 42  176  89  1  437  جيرفت  
jums 33  2253  1120  2430  3210  جهرم  

kaums 20  8728  3160  3125  19900  كاشان  
kmu 23  7118  2730  2724  15900  كرمان  

kums 13  16365  6430  13865  28800  كرمانشاه  
lums 32  3025  895  1480  6700  لرستان  

mazums 38  1102  955  4060  7290  مازندران  
medilam 31  3628  1060  1533  8290  ايالم  
medsab 40  638  175  89  1650  سبزوار  

mubabol 5  35411  645  1589  104000  بابل  
mui 3  54650  16300  16649  131000  اصفهان  
muk 25  5844  1110  1023  15400  كردستان  

mums 4  46219  25400  32058  81200  مشهد  
muq 15  13236  2100  2709  34900  قم  

nkums 30  3678  455  178  10400  خراسان شمالي  
rums 21  8396  1950  6738  16500  رفسنجان  
sbmu 6  30732  16100  24497  51600  شهيدبهشتي  

semums 27  4368  1600  1534  9970  سمنان  
shmu 35  1803  427  1631  3350  شاهرود  

skums 16  13031  1510  5084  32500  شهركرد  
ssu 7  28416  3680  11968  69600  يزد  

sums 2  62111  40800  31534  114000  شيراز  
tbzmed 10  21822  6100  8466  50900  تبريز  

tums 1  220453  54800  97559  509000  تهران  
umsha 14  15973  2150  4568  41200  همدان  
umsu 29  3710  1660  2101  7370  اروميه  
uswr 8  26007  1680  3541  72800  توانبخشي  
yums 41  624  263  348  1260  ياسوج  

zaums 17  11360  2000  79  32000  زاهدان  
zbmu 34  2143  556  1494  4380  زابل  
zums 11  20616  5770  25277  30800  زنجان  
qums 18  9612  93  42  28700  قزوين  
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  هاي علوم پزشكي بر اساس قابليت ديد رتبه وب سايت دانشگاه: 2جدول 
/ هاي مورد بررسي نام وب سايت

  نام دانشگاه
  قابليت ديد

  رتبه  ميانگين
Yahoo Bing 

ajums  14  1297 568 2025  اهواز  
arakmu 8  11196 22300 91  اراك  

arums 21  267 522 11  اردبيل  
bpums 35  135 206 64  بوشهر  

bums 23  263 476 50  بيرجند  
dums 42  6 9 2  دزفول  
fums 33  148 269 27  فسا  
gmu 37  108 132 83  گناباد  

goums 28  183 333 33  گرگان  
gums 9  10293 20500 86  گيالن  
hums 1  23011 46000 21 هرمزگان  

jmu 43  5 8 1  جيرفت  
jums 32  150 287 13  جهرم  

kaums 16  392 534 249  كاشان  
kmu 4  15578 30900 256  كرمان  

kums 3  18532 37000 63 كرمانشاه  
lums 22  266 424 107  لرستان  

mazums 18  292 522 61 مازندران  
medilam 36  128 218 38  ايالم  
medsab 31  154 287 20  سبزوار  

mubabol 19  288 453 122  بابل  
mui 7  11400 22400 399  اصفهان  
muk 24  218 424 12 كردستان  

mums 11  7852 15600 104  مشهد  
muq 34  143 281 5  قم  

nkums 40  52 11 93 خراسان شمالي  
rums 25  206 304 108 رفسنجان  
sbmu 5  13994 27800 188 شهيدبهشتي  

semums 26  203 396 10  سمنان  
shmu 38  84 137 30  شاهرود  

skums 30  157 252 61 شهركرد  
ssu 17  346 522 170  يزد  

sums 10  8527 16800 253  شيراز  
tbzmed 12  7814 15600 28  تبريز  

tums 13  6875 12400 1350  تهران  
umsha 6  12549 25000 98  همدان  
umsu 20  272 534 9  اروميه  
uswr 15  533 562 503 توانبخشي  
yums 29  165 235 95  ياسوج  

zaums 41  46 91 0  زاهدان  
zbmu 39  72 91 52  زابل  
zums 2  18958 37900 15  زنجان  
qums 27  186 356 15  قزوين  

هاي نشان داده شده در جدول شماره سه حاكي از آن  يافته
ب سايت دانشگاه هاي پربار، و است كه از لحاظ تعداد فايل

 ,pdf,  pptهاي انواع فرمت(علوم پزشكي شيراز رتبه يك 
xml, doc, xls   هاي علمي  مربوط به مدارك و فعاليت
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را به خود اختصاص داده است و ) ها وسط دانشگاهمنتشره ت
آخرين رتبه را از اين لحاظ دانشگاه علوم پزشكي جيرفت با 

نگاه اجمالي به جدول با . فايل پربار به دست آورده است 12
ها از  شماره سه مي توان دريافت كه معموال در وب سايت

اين در حالي است . فرمت ايكس ام ال كمتر استفاده شده است
هاي پي دي اف و ميكروسافت  ها غالبا از فرمت كه وب سايت

 . ورد بيشتر بهره برده اند

  
  هاي پربار س فايلهاي علوم پزشكي بر اسا رتبه وب سايت دانشگاه: 3جدول 

نام/هاي مورد بررسي نام وب سايت
  رتبه  مجموع PDF  DOC XLS XML PPT  دانشگاه

ajums  21  1100  3  2  9  305  781  اهواز  
arakmu 36  220  0  0  0  92  128  اراك  

arums 10  2688  4  982  1  131  1570  اردبيل  
bpums 27  499  0  0  7  14  478  بوشهر  

bums 13  2154  129  0  37  238  1750  بيرجند  
dums 42  38  0  0  0  5  33  دزفول  
fums 37  212  8  0  21  67  116  فسا  
gmu 38  198  5  0  0  48  145  گناباد  

goums 9  3357  27  607  3  1070  1650  گرگان  
gums 17  1466  0  215  50  151  1050  گيالن  
hums 20  1351  52  1  39  149  1110  هرمزگان  

jmu 43  12  0  0  1  2  9  جيرفت  
jums 31  346  0  0  0  98  248  جهرم  

kaums 16  1764  106  1  6  451  1200  كاشان  
kmu 8  4007  298  0  30  829  2850  كرمان  

kums 14  2124  52  1  94  707  1270  كرمانشاه  
lums 18  1454  18  0  4  312  1120  لرستان  

mazums 29  434  10  2  5  125  292  مازندران  
medilam 22  966  21  0  9  164  772  ايالم  
medsab 34  232  0  1  0  67  164  سبزوار  

mubabol 35  221  2  0  1  43  175  بابل  
mui 6  5129  175  56  127  721  4050  اصفهان  
muk 39  123  3  1  0  22  97  كردستان  

mums 2  15845  606  1340  339  3160  10400  مشهد  
muq 12  2317  6  239  20  122  1930  قم  

nkums 24  907  2  0  3  483  419  خراسان شمالي  
rums 26  638  15  0  10  358  255  رفسنجان  
sbmu 5  9422  120  1  81  1480  7740  شهيدبهشتي  

semums 33  267  34  0  3  69  161  سمنان  
shmu 41  101  1  46  1  24  29  شاهرود  

skums 19  1388  27  520  3  288  550  شهركرد  
ssu 7  4603  264  143  106  2600  1490  يزد  

sums 1  18342  730  268  424  4120  12800  شيراز  
tbzmed 4  11523  110  497  226  1360  9330  تبريز  

tums 3  14495  734  4  97  1760  11900  تهران  
umsha 15  1823  47  1  19  246  1510  همدان  
umsu 25  730  1  0  0  196  533  اروميه  
uswr 23  928  0  8  9  22  889  توانبخشي  
yums 30  378  6  29  1  98  244  ياسوج  

zaums 28  486  2  0  12  239  233  زاهدان  
zbmu 32  273  4  0  0  131  138  زابل  
zums 11  2504  70  87  30  637  1680  زنجان  
qums 40  113  0  0  0  0  113  قزوين  
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ها را براساس رتبه  جدول شماره چهار رتبه كلي وب سايت
هاي پربار كه بر  هاي تعداد صفحه، قابليت ديد و فايل شاخص

آمده  به دست Total Rank=2Rs+4Rv+Rrطبق فرمول 
  .است، نشان مي دهد

 
  ها هاي علوم پزشكي بر اساس رتبه شاخص رتبه وب سايت دانشگاه: 4جدول 

 Rs Rv Rr  Total  تيپ  هاي مورد بررسي وب سايت  رديف
Rank 

1 Sbmu.ac.ir 37  5  5 6 1 شهيد بهشتي  
2  Mui.ac.ir 40  6  7 3 1 اصفهان  
3  Zums.ac.ir 41  11  2 11 2 زنجان  
4  Sums.ac.ir 45  1  10 2 1 شيراز  
5  Kums.ac.ir 52  14  3 13 2 كرمانشاه  
6  Mums.ac.ir 54  2  11 4 1 مشهد  
7  Tums.ac.ir 57  3  13 1 1 تهران  
8  Umsha.ac.ir 67  15  6 14 2 همدان  
9  Kmu.ac.ir 70  8  4 23 1 كرمان  

10  Tbzmed.ac.ir 72  4  12 10 1 تبريز  
11  Hums.ac.ir 76  20  1 26 2 هرمزگان  
12  Ssu.ac.ir 89  7  17 7 2 يزد  
13  Uswr.ac.ir 99  23  15 8 2 توانبخشي  
14  Gums.ac.ir 101  17  9 24 2 گيالن  
15  Arums.ac.ir 118  10  21 12 2 اردبيل  
16  Kaums.ac.ir 120  16  16 20 2 كاشان  
17  Ajums.ac.ir 121  21  14 22 1 اهواز  
18  Mubabol.ac.ir 121  35  19 5 2 بابل  
19  Arakmu.ac.ir 124  36  8 28 2 اراك  
20  Goums.ac.ir 139  9  28 9 2 گرگان  
21  Bums.ac.ir 143  13  23 19 2 بيرجند  
22  Umsu.ac.ir 163  25  20 29 2 اروميه  
23  Rums.ac.ir 168  26  25 21 2 رفسنجان  
24  Lums.ac.ir 170  18  22 32 2 لرستان  
25  Skums.ac.ir 171  19  30 16 3 شهركرد  
26  Mazums.ac.ir 177  29  18 38 2 مازندران  
27  Muq.ac.ir 178  12  34 15 3 قم  
28  Qums.ac.ir 184  40  27 18 2 قزوين  
29  Muk.ac.ir 185  39  24 25 3 كردستان  
30  Semums.ac.ir 191  33  26 27 2 سمنان  
31  Jums.ac.ir 225  31  32 33 3 جهرم  
32  Zaums.ac.ir 226  28  41 17 2 زاهدان  
33  Medilam.ac.ir 228  22  36 31 3 ايالم  
34  Yums.ac.ir 228  30  29 41 3 ياسوج  
35  Medsab.ac.ir 238  34  31 40 3 سبزوار  
36  Bpums.ac.ir 239  27  35 36 3 بوشهر  
37  Fums.ac.ir 243  37  33 37 3 فسا  
38  Nkums.ac.ir 244  24  40 30 3 خراسان شمالي  
39  Zbmu.ac.ir 256  32  39 34 3 زابل  
40  Shmu.ac.ir 263  41  38 35 3 شاهرود  
41  Gmu.ac.ir 264  38  37 39 3 گناباد  
42  Dums.ac.ir 296  42  42 43 3 دزفول  
43  Jmu.ac.ir 299  43  43 42 3 جيرفت  
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هاي  ها بر اساس شاخص با به دست آوردن رتبه وب سايت
س مذكور، ارتباط اين رتبه با رتبه بندي وزارت بهداشت بر اسا

با توجه به اينكه در تحليل . ها ارزيابي شده است تيپ دانشگاه
هاي ناپارامتري استفاده مي شود، با  هاي رتبه اي از آزمون داده

استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن، ارتباط دو متغير مذكور 
  .در جدول شماره پنج نشان داده شده است

 
همبستگي اسپيرمن ميان رتبه وب سايت : 5جدول 

  ها ها و تيپ آن انشگاهد

  
رتبه وب
  سايت

  تيپ دانشگاه

 **0.85  1  رتبه وب سايت

  1  **0.85  تيپ دانشگاه
 معني دار هستند 01/0ها در سطح  همبستگي**

  

ها معني  ها با تيپ دانشگاه ارزيابي رابطه ميان رتبه وب سايت
هاي   دار است و ضريب همبستگي اسپيرمن بين رتبه وب سايت

مقدار . به دست آمده است 0.85ها  ه با تيپ آنمورد مطالع
ضريب به دست آمده نشان دهنده همبستگي مستقيم ميان اين 

از وجود همبستگي خطي مستقيم ميان . متغيرها وجود دارد
تيپ دانشگاه و رتبه به دست آمده در اين مطالعه چنين برمي 

هاي برتر علوم  هاي متعلق به دانشگاه آيد كه وب سايت
هاي وب  هاي مطلوبي از نظر شاخص كشور رتبه پزشكي

  .سنجي مورد مطالعه كسب كرده اند
  

  بحث
هاي موفقيت هر دانشگاه، ميزان حضوردر  امروزه يكي ازجنبه

وب يا قابليت رؤيت وب سايت و صفحات وبي وابسته به آن 
تعداد پيوندهاي  .دانشگاه توسط جستجوگرهاي وب مي باشد

ه يك مدرك يا صفحه وبي در زده شده از ساير صفحات ب
يك سايت دانشگاهي، مي تواند به عنوان نشانه اي از تأثير آن 

مدرك و تأثير توليدكننده آن و همچنين به عنوان يكي از 
معيارهاي ديده شدن آن وب سايت در بين ساير منابع وبي در 

  ]12[.نظرگرفته شود
به طور كلي از ميان  هاي پژوهش نشان داد كه يافته
هاي علوم پزشكي ايران، حتي هشت دانشگاه علوم  شگاهدان

پزشكي برتر وتيپ يك، نيز پيوندها و مخاطبين زيادي را از 
اين امر بيانگر  .خارج از وب سايت خود دريافت نكرده اند

هاي علوم پزشكي ايران در وب با  تأثيرگذاري اندك دانشگاه
وجود باالبودن نسبي تعداد صفحات وبي برخي از اين 

   .ها مي باشد دانشگاه
هايي  وب سايتكه  نتايج مطالعات ديگر نيز مؤيد اين امر است

كه بيشتر از صفحات غيرانگليسي استفاده كرده اند، به طور 
معمول پيوندهاي كمتري دريافت كرده، در نتيجه مخاطب 
كمتري داشته اند كه اين امر موجب حضور كمتر در وب و 

 ]13 [.ها است ر در اين وب سايتپايين بودن، عامل تأثير گذا
هاي مطالعه ديدگاه و عرفان منش نيز تعداد پيوندهاي  در يافته

به عنوان زيرمجموعه اي از مطالعات تحليل (دريافتي خارجي 
پيوندي مي توان آن را نشانه اي از ميزان نفوذ و رؤيت پذيري 

از اهميت بااليي برخوردار است ) ها به حساب آورد وب سايت
هايي كه تعداد پيوندهاي خارجي  طوري كه وب سايتبه 

ها همچون متوسط  اند در زمينه ساير شاخص بيشتري داشته
صفحات بازديد شده، درصد مرور كل وب و رتبه ترافيك 

در مطالعه حاضر نيز  ]14[ .عملكرد بهتري داشته اند
هايي كه از لحاظ شاخص تعداد پيوندهاي خارجي  دانشگاه

ب كرده اند؛ تعداد صفحات بيشتر و همچنين رتبه مطلوبي كس
ارزيابي صفحات وب  .تعداد فايل پربار بيشتري نيز داشته اند

، اندازهشاخص  سههاي علوم پزشكي ايران بر اساس  دانشگاه
، نشان داد كه اين هاي پربار و فايل خارجي يپيوندها
ويژه ه اند؛ ب ها موفق عمل نكرده ها در اكثر شاخص سايت وب
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خارجي را  پيوندهايها درصد بسيار كمي از  سايت وب اكثر
تواند حاكي از اين امر باشد  اند كه مي به خود اختصاص داده

در دانشگاه، جذابيتي   كه اطالعات ارائه شده در صفحات وب
به لحاظ رتبه . ندارد سطح بين المللي و موسسات اطالعاتي

يت مناسبي هاي مورد بررسي وضع نيز دانشگاه هاي پربار فايل
هاي  تعداد صفحات منتشر شده در وب سايت .ندارند
علوم پزشكي به زبان فارسي در حد مطلوب مي ي ها دانشگاه

باشد ولي محتواي منتشر شده به زبان انگليسي حتي در 
به نظر مي رسد كه . هاي تيپ يك كم هم مي باشد دانشگاه

يگر هاي دانشگاهي در ايران يكي د كم سابقه بودن وب سايت
هاي علوم پزشكي ايران در  از داليل حضور ضعيف دانشگاه

  :به طور كلي مي توان گفت كه .وب مي باشد
 سايت وب در شده منتشر صفحات تعداد .1

 زبان به كشور پزشكي هاي علوم دانشگاه

 محتواي ولي باشد، مطلوب مي حد در فارسي

 المللي بين با نگاه انگليسي زبان به شده منتشر

 .مي باشد كم

 بين سطح در گرفته صورت پيوندهاي تعداد .2

به  .باشد مي كم اطالعاتي و مؤسسات المللي
نظر مي رسد كه اين مسئله نمي تواند بي ارتباط با 

 .آنچه كه در بند يك بدان اشاره شد، باشد

  PDFو DOCهاي   ها از فايل در اكثر وب سايت .3
استفاده شده است، در صورتيكه از بقيه انواع 

ي فايلي كمتر و يا اصالً بهره نبرده اند كه ها فرمت
ها در اكثر  اين مسئله در ميزان نمايه شدن وب سايت

موتورهاي جستجو به ويژه در گوگل مي تواند 
 .تأثيرگذار باشد

  
  

  تشكر و قدرداني
تعيين «پايان نامه تحت عنوان ) بخشي از(اين مقاله حاصل 

كشور  هاي علوم پزشكي هاي دانشگاه وضعيت وب سايت
 كارشناسي ارشد در مقطع» هاي وب سنجي اساس شاخصبر

علوم پزشكي باشد كه با حمايت دانشگاه  مي 1390در سال 
  .اجرا شده استتهران 
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 Sedghi  SH1/ tafaroji  R2/ Roudbari  M3 
Abstract  

 

Introduction: Webometrics ranking shows the amount of scientific and educational activities of 
universities and organizations annually. This study was an attempt to rank medical universities in 
Iran via three search engines. 
Methods: This applied- descriptive study used webometric methods to survey 43 websites of 
medical universities in Iran. The three indexes of size, visibility and rich files were taken into 
consideration by three search engines. Data were analyzed with SPSS 16.  
Results: The results showed that the indexed page size of Tehran University of Medical Sciences 
enjoyed the highest frequency in the three search engines. Moreover, the lowest ranks belonged to 
Dezfoul, Jiroft and Yasouj. Concerning foreign links, Tehran University of Medical Sciences 
gained the rank of 13 and Hormozgan with an average of 23.11 was in the upper ranks, but it was 
reported to have the rank of 26 regarding indexed page size.  
Conclusion: The findings showed that even the eight high-ranked medical universities did not 
appear to receive favourable number of links and visitors from other websites. This suggests the 
low effect of medical universities on the Web in spite of their relatively high page size. 
Keywords: Websites ranking, Webometric indexes, University of Medical Sciences 
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