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 (22/2/39 مقاله: پذيرش -52/3/32 مقاله: )دريافت

 چكيده
دارند، در  يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه يپژوهش و يآموزش يها تيفعال انعكاس که در يعالوه بر نقش يدانشگاه يها تيسا وب :زمينه

علوم جهان اسالم و به دنبال  يگاه استناديک پايوبومتر يبند ز رتبهيكس و نيوبومتر يجهان يبند بهها در رت دانشگاه يالملل نيو ب يرتبه مل يارتقا

 يدانشگاه يها تيسا مداوم وب يابين ارزيبنابرابرخوردارند.  يا ژهيت ويز از اهميو جذب دانشجو و بودجه ن يالملل نيو ب يآن کسب اعتبار مل

پژوهش حاضر با هدف رو،  نياز ا .ت استيحائز اهم يبند رتبه يها ن نظاميمورد توجه ا يها شاخص ژه بر اساسيو گوناگون، به يها از جنبه

رتبه  يمؤثر بر ارتقا يو فن ييمحتوا يها يژگيزان توجه به ويران از نظر ميپ سه ايت يعلوم پزشك يها دانشگاه يها تيسا ت وبيوضع يبررس

 ک انجام شده است.يوبومتر

 يها ت دانشگاهيسا وب ينيت عيف وضعياست که به توص يفيكرد توصيبا رو يشيمايپ يها نوع پژوهش از حاضر شپژوه :ها روش و مواد

مؤثر بر رتبه  ييمحتوا يارهايساخته که در دو بخش مع محقق ياهه وارسيها با استفاده از س داده يپردازد. گردآور يران ميپ سه ايت يعلوم پزشك

ت با يسا وب ييمحتوا يابيارزم شده است، انجام گرفت. يار( تنظيمع 12جستجو ) يموتورها يساز نهيبه يفن يارهايار( و معيمع 15ک )يوبومتر

 يفن يارهايت مورد مطالعه براساس معيسا وب يابيمنظور ارز بهت و به روش مشاهده صورت گرفت. يسا م پژوهشگر به وبيمراجعه مستق

 SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده ليتحل. شدها استفاده  تيسا وب يابينه ارزيخودکار در زم يز از ابزارهايجستجو ن يموتورها يساز نهيبه

  .شده است انجام 25ش يرايو

با  يخوان زان همين ميشتريگناباد، بوشهر و شهرکرد ب يعلوم پزشك يها ت دانشگاهيسا وب يمورد بررس يها تيسا ان وبياز م :ها يافته

ن، بر اساس يرفت بود. همچنيبم، دزفول و ج يعلوم پزشك يها ت دانشگاهيسا ز مربوط به وبين يخوان زان همين ميند. کمتررا داشت يوارس اههيس

 اند. را مورد توجه قرار داده يوارس اههيس در موجود يارهايمع درصد 15 از شيب يبررس مورد يها دانشگاه از يميپژوهش کمتر از ن يها افتهي

ن يآل فاصله دارند. بنابرا دهيت ايجامعه پژوهش از وضع يها تيسا ن است که اغلب وبيانگر ايج پژوهش بي، نتايکلطور  به :گيري نتيجه

 يموتورها يساز نهيبه يفن يارهايو روزآمد، مع يغن ياطالعات يد محتوايشتر به توليد ضمن توجه بيپ سه کشور بايت يعلوم پزشك يها دانشگاه

ت خود يسا وب يريپذ تيموجود، تالش کنند تا موانع رؤ يفن يرادهايت خود مورد توجه قرار دهد و با رفع اياس وب يز در طراحيجستجو را ن

 ند.يرا برطرف نما

 ييمحتوا يها يژگيو سه، پيت يپزشك علوم يها دانشگاه تيسا وب ک،يجستجو، رتبه وبومتر يموتورها يساز نهيبه :کليدي واژگان
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 مقدمه

 یها و مراکز آموزش عال ن دانشگاهش روزافزويامروزه افزا

ن مراکز يا یرا به عرصه رقابت برا یالملل نيط بيمح

ها به منظور  گر، دانشگاهيعبارت د ل کرده است. بهيتبد

و  یدر سطح مل یجذب دانشجو و اعتبارات مال

رو،  نيگر هستند. از ايکديدر حال رقابت با  یالملل نيب

 یمؤسسات آموزش عالها و  دانشگاه یبند و رتبه یابيارز

منظور  نيش مورد توجه قرار گرفته است. بديش از پيب

وجود  هدر سطح جهان ب یمتعدد یبند رتبه یها نظام

 یارهايمختلف و بر اساس مع یها وهياند که به ش آمده

 یکيپردازند.  ین مراکز ميا یبند و رتبه یابيبه ارز یمتفاوت

 جهان، یها هدانشگا یبند رتبه یها ن نظامياز مشهورتر

 و هيژانو یها ماه کس است که دريوبومتر یبند نظام رتبه

 1ايکس اسپانيبرمتريسا شگاهيآزما توسط سال هر یجوال

 رد. يگ یم صورت

ها و مؤسسات  ، دانشگاهیجهان یبند ن نظام رتبهيا

مستقل  یوب ی دامنه یسراسر جهان را که دارا یپژوهش

کند.  یم یبند هستند، بر اساس حضورشان در وب رتبه

 یدانشگاه و یپژوهش یها سازمان ن اساسيبر ا

 ، ضمنیمجاز یتوانند با حضور مؤثرتر در فضا یم

 یها نهيزم یتمام در وب یها تياز قابل یريگ بهره

ن نظام يگاه خود را در اي، جایپژوهش و یعلم

ن حال يبهبود بخشند. با ا یدانشگاه یبند رتبه

 یها تيسا وب یابيرزنه ايمطالعات انجام شده در زم

 ران بريا یها ر دانشگاهيو سا یعلوم پزشک یها دانشگاه

در داخل کشور و  یسنج وب یها اساس شاخص

از  یحاککس يوبومتر یجهان یبند رتبه جينتان يهمچن

از  رانيا یدانشگاه یها تيسا آن است که وب

قرار  یمطلوب تيدر وضع یمورد بررس یها جنبه

ط يسته است در محيآنچنان که شا اند شته و نتوانستهندا

                                                 
1
 Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, 

CSIC) 

 .(4 و 1) وب حضور داشته باشند یجهان

و احتمال  یدرمان -یل بهداشتيت مسايبا توجه به اهم

االت خود به ؤافتن پاسخ سي یمراجعه عامه مردم برا

کشور،  یعلوم پزشک یها دانشگاه یها تيسا وب

ت يز اهميها حا تيسا ن وبيت رتبه ايوضع یبررس

اقدام  یمتعدد یها تيسا نکه وبيژه ايو بهاست.  يیباال

ن ييکنند که تع یم یو درمان یه اطالعات بهداشتيبه ارا

 ین موارد، برايه شده در ايصحت و سقم اطالعات ارا

ست. کسب رتبه باالتر در يسر نيم یراحت عموم به

از جمله  یدانشگاه یها تيسا وب یبند رتبه یها نظام

 یبرا یتواند مرجع یم یکس جهانيوبومتر یبند رتبه

 ها باشد.  تيسا ن وبيد اييتا

انجام شده در  یهایبند ج رتبهيبه نتا یبا نگاه

علوم  یها توان گفت دانشگاه یر، مياخ یها سال

علوم  یها ر دانشگاهيپ سه نسبت به سايت یپزشک

 یطور دارند؛ به یت نامساعدتريکشور وضع یپزشک

ه توسط نظام اعالم شد یبند ن رتبهيکه بر اساس آخر

 یچ دانشگاهي( ه4114 ی)جوال یکس جهانيوبومتر

 یدانشگاه برتر علوم پزشک 41پ سه در فهرست ياز ت

 یها رتبه آخر دانشگاه 11ان يکشور قرار ندارد و در م

پ سه يدانشگاه از ت 8ز، يکشور ن یعلوم پزشک

رو، پژوهش حاضر با در نظر  نيحضور دارند. از ا

 یکس جهانيوجه نظام وبومترمورد ت یارهايگرفتن مع

علوم  یها دانشگاه یها تيسا ت وبيوضع یبه بررس

زان توجه به يران از لحاظ ميپ سه ايت یپزشک

 یفن یارهايز معيک و نيوبومتر یها شاخص

مشکالت  يیو شناسا 4جستجو یموتورها یساز نهيبه

ق ين طريآن پرداخته است تا از ا یدسترس یو خطاها

سر يها م ن دانشگاهيک ايومترامکان بهبود رتبه وب

                                                 
2
 Search Engine Optimization (SEO) 
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در  مطالعات پيشيناهداف پژوهش  یدر راستا شود.

جستجو  یموتورها یساز نهيو به یسنج دو حوزه وب

قرار گرفته است. مرور نوشتارها در  یمورد بررس

انجام گرفته توسط  یها یو بررس یسنج حوزه وب

ن است که با وجود مطالعات يانگر ايپژوهشگر ب

، یدانشگاه یها تيسا وب یابينه ارزيگسترده در زم

 یبند و رتبه یابيها به ارز ن پژوهشياغلب ا

ک يوبومتر یها ها براساس شاخص تيسا وب

زان توجه يکه م یاند و تاکنون پژوهش پرداخته

ک يوبومتر یها ها به عوامل مؤثر بر شاخص دانشگاه

قرار دهد، انجام نشده است.  یرا مورد بررس

ها و مراکز  ملکرد دانشگاهع یرانيپژوهشگران ا

مختلف مطرح در حوزه  یها را از جنبه یآموزش عال

ل ير، تحليزان تأثي، میريپذ تياعم از رؤ یسنج وب

 یط وب بررسيره در محيو غ یزان همکاريوندها، ميپ

رتبه  یرا به منظور ارتقا يیشنهادهايو پ  ل کردهيو تحل

ئه ارا یها و مراکز آموزش عال ک دانشگاهيوبومتر

پژوهش حاضر قرار  یشنهادها مبناين پياند که ا کرده

(، به حجم 1-5ها ) ن پژوهشياند. در اغلب ا گرفته

به منابع  یدسترس یها تيها، محدود تيسا ن وبييپا

به نشر آزاد اطالعات و وجود  یتوجه ی، بیعلم

 یدر طراح يیو محتوا یمشکالت ساختار

 یريپذ تيل عمده در رؤيها به عنوان دال تيسا وب

ط وب و عدم کسب يران در محيا یها ن دانشگاهييپا

کس يوبومتر یجهان یبند رتبه قابل قبول در رتبه

ن اساس پژوهشگران در ياشاره شده است. بر ا

از عوامل مؤثر بر رتبه  یاريمتعدد، بس یها پژوهش

ن باورند که يک را مطرح کرده و بر ايوبومتر

نند با انجام توا یم یها و مراکز پژوهش دانشگاه

خود بر  یعلم یر قرار دادن دستاوردهاينظ یاقدامات

 یت دانشگاه، فراهم کردن امکان دسترسيسا وب یرو

مهم،  یاطالعات یها گاهيو پا یکيبه منابع الکترون

گان و ارائه نسخه يبه منابع تمام متن را یدسترس

ت خود را در يت، وضعيسا زبان وب یسيانگل

 (.6-9بخشند ) کس بهبوديروبومت یجهان یبند رتبه

ز يانجام شده در خارج از کشور ن یها پژوهش یبررس

 یها دهد هدف از انجام اغلب پژوهش ینشان م

 یها، کشف نوع ت دانشگاهيسا وب یبر رو یسنج وب

بوده  یوب یوندهايو پ یپژوهش یها ان شاخصيارتباط م

در  همکارانو  (Mateos) (. ماتئوس11-14) است

 یدانشگاه یها تيسا ش خود بر وباز پژوه یبخش

مهم در  یعنوان عامل را به یسيا، زبان انگلياسپان

 یمعرف یالملل نيها در سطح ب دانشگاه یريپذ تيرؤ

درصد  41ج نشان داد که تنها يکه نتا یاند؛ در حال کرده

 یسيا به زبان انگلياسپان یدانشگاه یها تيسا از وب

ز سطح ين یگري(. در پژوهش د11اند ) ترجمه شده

و زبان دانشگاه به عنوان دو  یأت علميه یاعضا یعلم

 یدانشگاه یها تيسا وند به وبيعامل مهم در جذب پ

 (. 14شده است ) یمعرف

  نيپژوهش نواگا و آگار یها افتهيبر اساس 

(Nwagwu & Agarin) یها تيسا وب یبر رو 

 یوندهايوندها، پيدرصد از پ 4/81ه، يجرين یدانشگاه

مورد مطالعه  یها خود دانشگاه یها   تياز وب سا یدرون

 یخارج یوندهايدرصد پ 8/18که تنها  یحال بودند، در

ل ياز دال یکيها بود.  تيسا گر وبيافت شده از ديدر

ن باشد که يتواند ا یم یخارج یوندهاين پييزان پايم

ت يسا از وب ینييزان پايه به ميجرين یها دانشگاه

 یديشتراک گذاشتن اطالعات تولمنظور اشاعه و به ا به

پژوهش  یها افتهي(. 15خود استفاده کرده بودند )

که بر  (Jeyshankar & Babu) شانکار و بابويج

انگر يز بينادو انجام گرفت ن ليتام یها ت دانشگاهيسا وب

مورد  یها از دانشگاه یبرخ یها تيسا ن بود که وبيا
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ن يهم(. در 16داشتند ) ینيير پايب تأثيضر یبررس

باالبردن  یها برا شنهاد شده است که دانشگاهيراستا، پ

 یبه اطالعات و منابع علم یر خود، دسترسيتأث  بيضر

کاربران  یبرا یسيو انگل یخود را به هر دو زبان محل

 (.11ل کنند )يخود تسه

جستجو  یموتورها یساز نهيها در حوزه به نهيشيمرور پ

ن يطور کامل با اکه به  یز نشان داد تاکنون پژوهشين

سه باشد، انجام يپژوهش مطابقت داشته و با آن قابل مقا

در رابطه با  يیها ن وجود، پژوهشينگرفته است. با ا

ن پژوهش ياستفاده شده در ا یفن یارهاياز مع یبرخ

 یها کردها و روشيصورت گرفته که هر کدام با رو

 اند. از ها را مورد مطالعه قرار داده تيسا متفاوت، وب

 یوندهايو فراپ نقش استفاده از ساختار یجمله بررس

HTML ج يصفحات وب در نتا یريپذ تيو ابرداده بر رؤ

مورد  یمتعدد یها جستجو که در پژوهش یموتورها

 (. 19و  18توجه قرار گرفته است )

ز، با ين (Manhas & Mansotra) مانهاس و مانسوترا

س ياب وب، سروياستفاده از ابزار برخط خطا

ت يفي، ابعاد مختلف کW3C یوند و فناوريعتبارسنج پا

 J&Kالت يک در ايدولت الکترون یها تيسا در وب

باً يج نشان داد که تقريکردند. نتا یهندوستان را بررس

از  J&Kالت يک ايدولت الکترون یها تيسا تمام وب

اند  ت و عملکرد مورد نظر غفلت کردهيفيک یارهايمع

ت و شهرت يبر محبوب یجتماعا یها ر رسانهي(. تأث41)

 یز در پژوهش پرماتاساريها ن تيسا وب

(Permatasari ) یا و وجود رابطه یبررس همکارانو 

(. 41نه مشخص شده است )ين زميدار در ا یمعن

ر استفاده از يتأث یز به بررسين یمتعدد یها پژوهش

ت يک، قابليجستجو بر تراف یموتورها یساز نهيفنون به

جستجو  یها در موتورها تيسا ه وبو رتب یابيباز

 (.44-45اند ) پرداخته

 یها تيسا وب یساز نهينه بهيز، تاکنون در زميران نيدر ا

جستجو  یبراساس عوامل مورد توجه موتورها یدانشگاه

ر يصورت نگرفته است. در رابطه با سا یپژوهش

ارشد انجام  ینامه کارشناس انيز تنها دو پايها ن تيسا وب

 یساز نهيکرد متفاوت بهيه با دو روشده است ک

در  يیاند. طال جستجو را مورد توجه قرار داده یموتورها

، با توجه به عوامل مؤثر در کسب یک مطالعه موردي

بر  یرانيمه ايب یها تيسا وب یبرتر، به بررس یها رتبه

جستجو پرداخته و رتبه  یتم موتورهاياساس اصول الگور

 یديواژه کل یجستجو به ازا یج موتورهايها را در نتا آن

ز در ين ی(. منگل46قرار داده است ) یجستجو، مورد بررس

بر  یمورد یا ارشد خود با مطالعه ینامه کارشناس انيپا

ک ياستفاده از تراف یبه بررس یت تجاريسا چند وب

ج يباال بردن شانس فروش پرداخت. نتا یهدفمند برا

در  یساز نهيهب یها برنامه یپژوهش نشان داد که اجرا

ر يش چشمگيمورد مطالعه موجب افزا یها تيسا وب

د شده است، که يدکنندگان و جذب مخاطبان جديبازد

 یتجار یها برنامه یزان فروش و اجراين روند بر ميا

 ی(. به استثنا41رگذار بوده است )يمورد نظر سازمان تاث

ران، يانجام شده در ا یها شتر پژوهشين دو مورد، بيا

فرامتن  یگذار زبان نشانه یها استفاد از ابربرچسبزان يم

اند و  ها مورد توجه قرار داده تيسا ها را در وب و ابرداده

جستجو  یموتورها یساز نهيل در بهير عوامل دخيبه سا

 یکه به بررس يیها اند. مانند پژوهش نداشته یتوجه چندان

 یها ت کتابخانهيسا کار رفته در وب به یها ابربرچسب

اند. بر  ران پرداختهيا یعلوم پزشک یها دانشگاه یزمرک

ن يشتريها ابربرچسب عنوان ب ن پژوهشيج اياساس نتا

مورد  یها تيسا وب یزان استفاده را داشته و در تماميم

 (.49 و 48کار رفته بود ) به یبررس

 یابين پژوهش حاضر بر آن است تا با ارزيبنابرا

ران يپ سه ايت یعلوم پزشک یها دانشگاه یها تيسا وب
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که با در نظر  یا محقق ساخته یاهه وارسيبراساس س

ک و يوبومتر یها گرفتن عوامل مؤثر بر شاخص

م شده يجستجو تنظ یموتورها یساز نهيبه یفن یارهايمع

 د.ينه را برطرف نماين زمياست، خالء موجود در ا

 

 ها مواد و روش
و از نوع  یشيمايپ یفيتوص یپژوهش حاضر پژوهش

ج آن در جهت يرود از نتا یاست که انتظار م یردکارب

 یها دانشگاه یها تيسا نقاط ضعف و قوت وب يیشناسا

ت يت بهبود وضعيران و در نهايپ سه ايت یعلوم پزشک

 یها تيسا ها استفاده شود. جامعه پژوهش وب آن

پ سه وابسته به وزارت يت یعلوم پزشک یها دانشگاه

ران شامل يا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ق يها از طر آن یکيت است که آدرس الکترونيسا وب18

 ید. گردآوري، استخراج گرد1ت وزارت مذکوريسا وب

محقق ساخته انجام  یاهه وارسيها با استفاده از س داده

 یارتقا یها اساس روش بر یاهه وارسين سيگرفت. ا

ز يک مطرح شده در متون و منابع مرتبط و نيرتبه وبومتر

و  یکس جهانيچهار شاخص نظام وبومتر یبر مبنا

شده است.  یطراح ISCک يوبومتر یبند رتبه یارهايمع

م شده است. يمورد نظر در دو بخش تنظ یاهه وارسيس

ک را يمؤثر بر رتبه وبومتر يیمحتوا یارهايبخش اول مع

مؤلفه در دو مقوله خدمات و  51رد که شامل يگ یدر بر م

 یارهايز مربوط به معين است. بخش دوم یعناصر اطالعات

مؤلفه است  54جستجو شامل  یموتورها یساز نهيبه یفن

 یداخل یساز نهيکه در دو مقوله عوامل مرتبط با به

مربوط به خارج  یساز نهيت و عوامل مرتبط با بهيسا وب

اهه يس یصور يیم شده است. روايت، تنظيسا از وب

ت نظران حوزه علم اطالعا بر اساس نظر صاحب یوارس

ز افراد يو ن یسنج نه وبيمتخصص در زم یشناس و دانش

                                                 
3
 http://www.behdasht.gov.ir ( 02/20/20  ( تاریخ دسترسی: 

و  یاطالعات مورد بررس ینظر در حوزه فناور صاحب

 د قرار گرفت.ييتأ

اهه يموجود در س یها سنجش هر کدام از مؤلفه یبرا

)بدون  "ريخ"(؛ و 1)نمره  "بله"نه يدو گز یوارس

 یبه ازا یعنيمحاسبه قرار گرفته است.  ینمره( مبنا

 یت مورد بررسيسا ها در وب ک از مؤلفهيهر وجود 

عدم وجود  یت تعلق گرفته و برايسا ک به وبينمره 

ت، نمره صفر در نظر گرفته شده يسا آن مؤلفه در وب

موجود در  یها از مؤلفه یتعداداست. قابل ذکر است، 

 یارهايو مع يیمحتوا یارهايهر دو بخش مع

تر  قيدق یابيزمنظور ار جستجو به یموتورها یساز نهيبه

ک( يها، به صورت درصد )از صفر تا  تيسا وب

 یمنظور مشخص کردن فراوان به اند. محاسبه شده

ک نقطه برش )نمره يهر مؤلفه  یها، برا گونه مؤلفه نيا

هر مؤلفه در سه سطح  ین شده و فراوانيي( تع15/1

ف شده است. به يمطلوب، قابل قبول و نامطلوب تعر

ت مطلوب، نمره يانگر وضعيک بيب که نمره ين ترتيا

ت قابل قبول و نمره يدهنده وضع به باال نشان 15/1

آن مؤلفه  یت نامطلوب را برايوضع 15/1تر از  نييپا

 دهد. ینشان م یمورد بررس یها تيسا در وب

 جامعه پژوهش بر یها تيسا ک از وبيهر  یابيارز

اهه يگنجانده شده در س يیمحتوا یها یژگياساس و

م توسط پژوهشگر يبه روش مشاهده مستق یوارس

 یها تيسا وب یابيصورت گرفته است. به منظور ارز

 یساز نهيبه یفن یارهاياساس مع مورد مطالعه بر

خودکار مطرح در  یز از ابزارهايجستجو ن یموتورها

  ها از جمله نوار ابزار سئو تيسا وب یابينه ارزيزم

(Seo Toolbar)4 یس اعتبارسنجي، سرو
W3C و 

5ت يسا وب
Woorank .استفاده شده است 

 

                                                 
4
 The W3C Markup Validation Service 

5
 http://www.woorank.com 
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 ها افتهي
 یها پژوهش در قالب پرسش یها افتهين بخش يدر ا

 شود: یپژوهش ارائه م

 یها تيسا ت وبيوضع پرسش اول پژوهش:

ران از نظر يپ سه ايت یعلوم پزشک یها دانشگاه

ک يوبومتر رتبه یارتقا بر مؤثر يیمحتوا یها یژگيو

 چگونه است؟

 یها تيسا ت وبيخ به پرسش فوق وضعمنظور پاس به

مؤلفه مربوط به بخش  51جامعه پژوهش بر اساس 

در دو مقوله خدمات و  یاهه وارسيس يیمحتوا یارهايمع

ج نشان داد يقرار گرفت. نتا یمورد بررس یعناصر اطالعات

ت دانشگاه علوم يسا نمره مربوط، وب 51از مجموع 

اول قرار نمره در تبه  4/16بوشهر با کسب  یپزشک

قم و شهرکرد  یعلوم پزشک یها گرفت و دانشگاه

علوم  یها دوم و سوم را کسب کردند. دانشگاه یها رتبه

ن يز با کسب کمتريرفت نيدزفول، بم و ج یپزشک

 آخر قرار گرفتند. یها مربوط در رتبه یها نمره

 انيم از شود، یم مشاهده 1 جدول در که گونه همان

 ستميس" مؤلفه دو خدمات، همقول با مرتبط یها مؤلفه

موتور "و  "انيدانشجو واحد انتخاب و نام ثبت

 یبررس یها تيسا وب یتمام در "یداخل یجستجو

 نيشتريب یدارا یها مؤلفه انيم در. داشت وجود شده

 یفراوان نيشتريب شده، ذکر مؤلفه از پس ،یفراوان

 یکيالکترون پست سامانه وجود" یها مؤلفه به( 4/94)

ق ياز طر یمال تراکنش امکان" و "تياس وب در

ن براساس يداشت. همچن اختصاص "هيون تغذياتوماس

علوم  یها چکدام از دانشگاهين جدول، هيا یها داده

را تحت  یپ سه به طور مشخص خدمتيت یپزشک

ت يسا ق وبياز طر "اطالعات ینشياشاعه گز"عنوان 

 یرسان یارائه خدمات آگاه"کردند.  یخود ارائه نم

ان يدانشجو یبرا یجاد صفحات شخصيا"، "یرجا

ر نام دامنه يز یتخصص یو دکترا یليالت تکميتحص

مخصوص  یکيسامانه پست الکترون"، "دانشگاه

چ يز در هين "تيه سايوجود نما"و  "آموختگان دانش

وجود نداشت. در  یمورد بررس یها تيسا ک از وبي

 یها هز بر اساس دادين یرابطه با مقوله عناصر اطالعات

ارائه " یها مربوط به مؤلفه ین فراوانيشتري، ب1جدول 

ها و  شيها، اطالعات مربوط به هما هياخبار و اطالع

و  "ت دانشگاهيسا ق وبياز طر یآموزش یها کارگاه

 یبود که در تمام "یمهم مل یها تيسا وند به وبيپ"

شده مورد توجه قرار گرفته بود.  یبررس یها تيسا وب

 یالملل نيب یها تيسا وند به وبيپ" گر،يد یاز سو

شده  یبررس یها تيسا ک از وبيچ يدر ه "مرتبط

 وجود نداشت.

آن دسته از  یکه فراوان 4جدول  یها اساس داده بر

مربوط به مقوله خدمات که به صورت درصد  یها مؤلفه

 یها ک از مؤلفهيچ يرد، هيگ یاند را در بر م محاسبه شده

 111طور  به یمورد بررس یها تيسا ن گروه در وبيا

گر، مؤلفه يد یدرصد مورد توجه قرار نگرفته بود. از سو

 "ر نام دامنه دانشگاهيها ز ت معاونتيسا قرار گرفتن وب"

ن گروه به يا یها ر مؤلفهيرا نسبت به سا ین فراوانيشتريب

درصد از  8/88که  یطور خود اختصاص داده بود؛ به

ت مطلوب يوضع یت( دارايسا وب 16ها ) تيسا وب

مربوط به مؤلفه  ین فراوانيان، کمترين ميبودند. در ا

و  یکيق پست الکترونين دانشگاه از طريارتباط با مسئول"

 1/16بود که تنها  "مخصوص تماس یکيا فرم الکتروني

شده  یبررس یها تيسا ت( از کل وبيسا وب 1درصد )

ن، براساس يت مطلوب برخوردار بودند. همچنياز وضع

مربوط به مقوله  یها ان مؤلفهين جدول، در ميا یها هداد

 یها اطالعات مربوط به رشته"ز مؤلفه ين یعناصر اطالعات

ت مطلوب در يبا دارا بودن وضع "موجود در دانشگاه

ن يشتريها ب تيسا ت( از وبيسا وب 14درصد ) 8/11
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گر، يد یها داشت. از سو ن مؤلفهين ايرا در ب یفراوان

شده از نظر مؤلفه  یبررس یها تيسا وب یت تماميوضع

بر  يیدانشجو یها کنفرانس یدهايل اساليقرار گرفتن فا"

 یها تيسا ن کل وبينامطلوب بود. از ب "تيسا وب یرو

بوشهر  یت دانشگاه علوم پزشکيسا شده، تنها وب یبررس

ن دانشگاه ياز نمره مربوط را کسب کرد. هر چند ا 4/1

 برخوردار نبود. یت چندان مطلوبيز از وضعين

 یها تيسا وب تيوضع پرسش دوم پژوهش:

زان يران از نظر ميپ سه ايت یعلوم پزشک یها دانشگاه

 جستجو  یموتورها یساز نهيبه یارهايتوجه به مع

 چگونه است؟

ق ياز از طرين پرسش، اطالعات مورد نيپاسخ به ا یبرا

 یعني یوارس اههيمؤلفه مربوط به بخش دوم س 54

جستجو به دست آمد.  یموتورها یساز نهيبه یارهايمع

 یساز نهيارها در دو مقوله عوامل مرتبط با بهين معيا

ار و عوامل مرتبط با يمع 44ت شامل يسا وب یداخل

ار در يمع 8ت شامل يسا وب یخارج یساز نهيبه

 قرار گرفت. یجامعه پژوهش مورد بررس یها تيسا وب
 

 
 

 هاي علوم پزشكي تيپ سه ايران در دانشگاههاي محتوايي  ( فراواني مؤلفه5جدول 
 درصد فراواني مؤلفه عناصر اطالعاتي درصد فراواني مؤلفه خدمات رديف

 8/11 14 های اطالعاتی پزشکی التين پايگاه 51 9 صفحات شخصی استادان 1

 9/88 16 های اطالعاتی پزشکی فارسی پايگاه 1 1 صفحات شخصی دانشجويان 4

 4/44 8 منابع الکترونيکی دسترسی آزاد 1/11 4 نظرسنجی 1

 4/44 8 علمی پيوند به مقاالت اعضای هيأت 1/16 1 تاالر گفتگو 4

 4/14 11 های پژوهشی ها و طرح نامه پايان 51 9 سايت ارتباط با مسئولين وب 5

 6/5 1 دسترسی به منابع ديجيتال کتابخانه 4/94 11 سامانه پست الکترونيکی 6

 6/55 11 سايت کتابخانه پيوند به وب 1 1 آموختگان نيکی دانشپست الکترو 1

 51 9 فهرست پيوسته عمومی کتابخانه 8/41 5 ها پيگيری درخواست 8

 4/44 4 پايگاه اعضای هيأت علمی 111 18 نام و انتخاب واحد سيستم ثبت 9

 4/94 11 آن ها و مانند ها، فرم نامه آيين 4/94 11 تراکنش مالی )اتوماسيون تغذيه( 11

 4/44 8 راهنماهای آموزشی 1/16 1 آموزش مجازی 11

 111 18 ها ها، کارگاه ها، همايش اخبار، اطالعيه 1/66 14 نقشه سايت 14

 4/14 11 وجود بايگانی محتوا 1 1 ی( –نمايه سايت )الف  11

 1/61 11 اطالعات مربوط به حق مؤلف 8 4/44 (RSSآر.اس.اس ) 14

لوگو و نام دانشگاه با امکان پيوند به صفحه  1/16 1 اولسؤاالت متد 15
 اصلی در همه صفحات

14 8/11 

 111 18 های مهم ملی سايت پيوند به وب 6/5 1 ارائه نقشه دانشگاه 16

11 
خدمات اشاعه گزينشی اطالعات 

(SDI) 
 1 1 المللی مرتبط های بين سايت پيوند به وب 1 1

 4/14 11 های علوم پزشکی پيوند به ساير دانشگاه 1 1 (CAS)  رسانی جاری خدمات آگاهی 18

 111 18 موتور جستجوی داخلی 19

 1/11 4 پيوند به موتورهای جستجوی عمومی 41 

 1/16 1 نسخه انگليسی 41
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 اند هاي محتوايي که به صورت درصد محاسبه شده ( فراواني آن دسته از مؤلفه2جدول 

هاي مربوط  مؤلفه

 وله خدماتبه مق
 درصد فراواني وضعيت

هاي مربوط به  مؤلفه

مقوله عناصر 

 اطالعاتي

 درصد فراواني وضعيت

 سايت مراکز تابعه وب

 4/14 11 مطلوب
 علمی مجالت انتشار

 الکترونيکی

 6/5 1 مطلوب

 4/44 8 قابل قبول 1/11 4 قابل قبول

 51 9 نامطلوب 1/16 1 نامطلوب

 ها سايت معاونت وب

 8/88 16 مطلوب
 هيأت اعضای رزومه

 علمی

 5/44 8 مطلوب

 11 4 قابل قبول 6/5 1 قابل قبول

 5/44 8 نامطلوب 6/5 1 نامطلوب

 ها سايت دانشکده وب

 4/14 11 مطلوب
های  جزوه و دروس فايل

 استادان

 6/5 1 مطلوب

 1 1 قابل قبول 1 1 قابل قبول

 4/94 11 نامطلوب 8/41 5 نامطلوب

يت نشريات سا وب

 دانشگاه

 1/61 11 مطلوب
 های کنفرانس اساليد

 دانشجويی

 1 1 مطلوب

 1 1 قابل قبول 1 1 قابل قبول

 111 18 نامطلوب 9/18 1 نامطلوب

ارتباط با مسئولين 

 دانشگاه

 1/16 1 مطلوب
 های گروه های درس طرح

 آموزشی

 5/55 11 مطلوب

 6/5 1 قابل قبول 1/11 4 قابل قبول

 9/18 1 نامطلوب 4/14 11 مطلوبنا

 
اطالعات مربوط به 

 های دانشگاهی رشته

 8/11 14 مطلوب

 1 1 قابل قبول

 4/44 4 نامطلوب

 

در مجموع از  ر به دست آمد:يج زيها نتا داده یبا بررس

 یساز نهيبه یارهايافته به معيحداکثر نمره اختصاص 

انشگاه ت ديسا نمره، وب 54 یعنيجستجو  یموتورها

گاه ينمره در جا 96/14گناباد با کسب  یعلوم پزشک

 یها ت دانشگاهيسا اول قرار گرفت. پس از آن، وب

( 91/49( و شاهرود )15/11شهرکرد ) یعلوم پزشک

ت يسا دوم و سوم را به دست آوردند. وب یها رتبه

رفت ي(، ج59/41دزفول ) یعلوم پزشک یها دانشگاه

 یها ن نمرهيبا کسب کمترز ي( ن11/41( و فسا )11/41)

منظور مشخص  به آخر قرار گرفتند. یها مربوط در رتبه

از نظر  یمورد بررس یها تيسا ت وبيشدن وضع

 یجستجو، فراوان یموتورها یساز نهيبه یارهايمع

 یداخل یساز نهيمربوط به مقوله به یها مؤلفه

آن دسته از  یو فراوان 1ت در جدول يسا وب

 یداخل یساز نهيمقوله بهمربوط به  یها مؤلفه

 یا ت که به صورت درصد محاسبه شده و نمرهيسا وب

اند، به طور  ک را به خود اختصاص دادهياز صفر تا 

ارائه شده است. بر اساس  4جداگانه در جدول 

 6در  یمورد بررس یها تيسا ، وب1جدول  یها داده

ن يدرصد برخوردار بودند. به ا 111 یمؤلفه، از فراوان

 یشده دارا یبررس یها تيسا وب یکه تمام بيترت

همه  یکين آدرس الکترونيبرچسب عنوان بودند. همچن

ها از طول استاندارد برخوردار بود و در  تيسا ن وبيا

 414 ینامعتبر خطا یهاURL یها برا همه آن یطراح

م( توسط يف شده بود. عدم استفاده از قاب )فريتعر

بودن  یمراتب جامعه پژوهش و سلسله یها تيسا وب
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ها  آن یز باعث شد تا تمامين صفحات نيب یوندهايپ

ها را کسب کنند. از  ن مؤلفهينمره کامل مربوط به ا

کور و  نيگر، عدم استفاده از استاندارد دوبليد یسو

مورد  یها تيسا توسط وب Nofollowبرچسب 

ها به  ن مؤلفهيباعث شد تا نمره مربوط به ا یبررس

ن، يرد. همچنيها تعلق نگ تيسا ن وبيچکدام از ايه

شده،  یبررس یها تيسا وب یتمام یاگر چه در طراح

نامعتبر  یهاURLمشخص کردن  یبرا 414 یاز خطا

ت مربوط به يسا تنها در وب یاستفاده شده بود، ول

مناسب  414ک صفحه يگناباد،  یدانشگاه علوم پزشک

ت و موتور يسا وب یبا امکان بازگشت به صفحه اصل

 شده بود. ی، طراحیداخل یوجستج
 

 هاي علوم پزشكي تيپ سه ايران سايت در دانشگاه سازي داخلي وب هاي مرتبط با مقوله بهينه ( فراواني مؤلفه2جدول 

 درصد فراواني مؤلفه رديف درصد فراواني مؤلفه رديف

 6/16 1 عدم وجود غلط امالئی و نگارشی 16 111 18 برچسب عنوان 1

 111 18 های نامعتبر urlبرای  414وجود خطای  11 4/14 11 صيفابربرچسب تو 4

 6/5 1 مناسب 414صفحه  18 8/11 14 ابربرچسب کليدواژه 1

 5 8/41 (Cookieعدم استفاده از مکانيزم کوکی ) 1 9/18 19 (H1-H6های  سرتيترها )برچسب 4

5 
)مشخص کردن کلمات  Strongبرچسب 

 کليدی(
 18 111 (Frameاز فريم )عدم استفاده  41 4/44 4

 41 1 1 کور دوبلين 6
)عالئم  Flashعدم استفاده از تکنيک 

 زن( چشمک
11 4/94 

 1 9/18 (Robots.txtفايل متنی روبات ) NoFollow 1 1 44برچسب  1

 1/11 6 معتبر بودن فايل متنی روبات WWW 11 4/94 41سايت با و بدون  دسترسی به وب 8

 1/11 6 نقشه سايت XMLفايل  44 6/55 11 دهسا URLاستفاده از  9

 6/5 1 نقشه سايت XMLمعتبر بودن فايل  45 111 18 کاراکتر( 111)کمتر از  URLطول  11

11 
درآدرس  Underscoreعدم وجود 

 صفحات
 1 1 (Feedمعتبر بودن فيد آر.اس.اس ) 46 51 9

14 
  IPاستاندارد بودن

(IP.Canonicalization) 
 1/11 4 ستفاده از ابزار گوگل آناليتيکا 41 9/88 16

 9/18 1 عدم وجود صفحات در دست ساخت redirects 4 5/14 48 302عدم وجود خطای   11

 111 18 سلسله مراتبی بودن پيوندهای بين صفحات duplicate content 15 1/81 49عدم وجود  14

 1 1 روزآمدی 11 111 18 سايت بندی محتوای وب پاراگراف 15

 

 یها و با استناد به داده 4جدول  یها اساس داده بر

شده  یبررس یها تيسا وب ی، اگرچه تمام1جدول 

ن برچسب ياز برچسب عنوان استفاده کرده بودند، ا

 ها کامالً مرتبط بود. ابر تيسا درصد وب 4/14در 

ز از نظر يدواژه نيبرچسب کل ف و ابريبرچسب توص

 ینداشتند. به طور یت مناسبيزان مرتبط بودن وضعيم

ت يسا ک وبيتنها  ن دو مؤلفهيک از ايهر  یکه برا

چ ين، هيت مطلوب برخوردار بودند. همچنياز وضع

 یبه استانداردساز یمورد بررس یها تيسا ک از وبي

نداشته و از  یخود توجه CSSو  HTML یکدها

 یارهايبرخوردار نبودند. از نظر مع یت مطلوبيوضع

چ کدام از يز هين یارمؤثر بر سرعت بارگذ

 ت يوضع یمورد بررس یها تيسا وب

 نداشتند. یمطلوب
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 دان شده محاسبه درصد صورت به سايت که سازي داخلي وب هاي مرتبط با مقوله بهينه مؤلفه از دسته آن فراواني(9جدول 

 درصد فراواني وضعيت مؤلفه درصد فراواني وضعيت مؤلفه رديف

 مرتبط بودن عنوان 1

 4/14 11 مطلوب

 HTMLنسبت متن به کدهای 

 1/11 4 مطلوب

 1/16 1 قابل قبول 8/41 5 قابل قبول

 4/14 11 نامطلوب 1 1 نامطلوب

 مرتبط بودن توضيح 4

 6/5 1 مطلوب

 HTMLعدم وجود خطای 

 1 1 مطلوب

 1 1 قابل قبول 4/44 4 قابل قبول

 111 18 نامطلوب 4/14 11 نامطلوب

 تبط بودن کليدواژهمر 1

 6/5 1 مطلوب

 CSSعدم وجود خطای 

 1 1 مطلوب

 1 1 قابل قبول 6/5 1 قابل قبول

 111 18 نامطلوب 8/88 16 نامطلوب

4 Anchor text 

 9/18 1 مطلوب

 عدم وجود پيوندهای شکسته

 6/5 1 مطلوب

 1 1 قابل قبول 51 9 قابل قبول

 4/94 11 نامطلوب 1/11 4 نامطلوب

 برچسب جايگزين تصاوير 5

 1/11 4 مطلوب

 سازگاری با مرورگرهای مختلف

 6/66 14 مطلوب

 1/16 1 قابل قبول 1 1 قابل قبول

 1/16 1 نامطلوب 9/88 16 نامطلوب

 (K41اندازه تصاوير )کمتر از  6

 1/11 6 مطلوب

 سازی سايت برای موبايل بهينه

 6/5 1 مطلوب

 9/18 1 قابل قبول 4/44 8 قابل قبول

 5/55 11 نامطلوب 4/44 4 نامطلوب

1 
سايت )سن  تبات آدرس وب

 دامين(

 6/5 1 مطلوب

 سايت سرعت بارگذاری وب

 1 1 مطلوب

 6/5 1 قابل قبول 51 9 قابل قبول

 4/94 11 نامطلوب 4/44 8 نامطلوب

 

مربوط  یها ان مؤلفهي، از م5جدول  یها بر اساس داده

ت، تنها دو يسا وب یخارج یساز نهيله بهبه مقو

قرار "و  "جستجو یه شدن در موتورهاينما"مؤلفه 

 "ها یرکتوريدا Spammerاه ينگرفتن در فهرست س

 111 یفراوان یشده دارا یبررس یها تيسا در وب

ها  تيسا ک از وبيچ يگر، هيد یدرصد بود. از سو

 یاه نداشته و در شبکه 111111ک بهتر از يرتبه تراف

 "ز حضور نداشتند. در رابطه با دو مؤلفه ين یاجتماع

رتبه "و  "ها یرکتوريت در دايسا ثبت شدن وب

که به صورت درصد محاسبه  "صفحه در گوگل

جامعه  یها تيسا ک از وبيچ يز، هياند ن شده

 برخوردار نبودند. یت مطلوبيپژوهش از وضع

 یها تيسا وب یت کليوضع پرسش سوم پژوهش:

ران از نظر يپ سه ايت یعلوم پزشک یها دانشگاه

 رتبه یارتقا بر مؤثر یو فن يیمحتوا یها یژگيو

 ک چگونه است؟يوبومتر
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سازي  هاي مرتبط با مقوله بهينه ( فراواني مؤلفه1جدول 

هاي علوم  سايت در دانشگاه مربوط به خارج وب

 پزشكي تيپ سه ايران

 درصد فراواني مؤلفه رديف

 1 1 (111111بهتر از رتبه ترافيک ) 1

 111 18 نمايه شدن در موتورهای جستجو 4

قرار نگرفتن در فهرست  1

Spammerها 

 

18 111 

 1/11 4 وجود وبالگ زير نام دامنه دانشگاه 4

 11/61 11 پديا داشتن صفحه در ويکی 5

 1 1 اجتماعی های شبکه در حضور 6

1 
ثبت در 

 ها دايرکتوری

 1 1 مطلوب

 6/5 1 قابل قبول

 4/94 11 نامطلوب

8 
رتبه صفحه 

 در گوگل

 1 1 مطلوب

 9/88 16 قابل قبول

 1/11 4 نامطلوب
 

مربوط  یها ن پرسش، مجموع نمرهيمنظور پاسخ به ا به

 یارهايشامل مع یاهه وارسيبه هر دو بخش س

جستجو  یموتورها یساز نهيبه یارهايو مع يیمحتوا

مورد مطالعه محاسبه و  یها تيسا ک از وبيهر  یبرا

 یبند دست آمده به رتبه به یها بر اساس نمره

 یابيبا ارز یطور کل ها پرداخته شد. به تيسا وب

 یها اساس مؤلفه جامعه پژوهش بر یها تيسا وب

کسب  یها و احتساب نمره یاهه وارسيموجود در س

شده، مشخص شد که در مجموع از حداکثر نمره 

ت يسا نمره، وب 114 یعني یبايارز یارهايمربوط به مع

گناباد، بوشهر و شهرکرد با  یعلوم پزشک یها دانشگاه

اول تا سوم قرار  یها ن نمره در رتبهيشتريکسب ب

بم،  یعلوم پزشک یها ت دانشگاهيسا گرفتند. وب

آخر قرار گرفتند.  یها ز در رتبهيرفت نيدزفول و ج

اطالعات مربوط به رتبه و نمره کسب شده 

در  یابيارز یارهايجامعه پژوهش با مع یاه تيسا وب

 ارائه شده است. 6جدول 

 

هاي علوم پزشكي تيپ سه  هاي دانشگاه سايت وضعيت کلي وب (6جدول 

 ايران از نظر معيارهاي محتوايي و فني
 نمره کل سازي نمره بهينه نمره محتوا دانشگاه رديف

 11/61 96/14 41/48 گناباد 1

 95/61 11/46 44/14 بوشهر 4

 96/59 15/11 81/48 شهرکرد 1

 81/51 41/46 11/11 قم 4

 41/56 91/49 11/46 شاهرود 5

 65/55 61/41 14/48 زابل 6

 51/51 11/44 18/41 ايالم 1

 48/51 44/44 16/46 کردستان 8

 11/51 19/44 54/45 سبزوار 9
 45/48 11/41 14/45 فسا 11

 44/48 11/41 49/41 خراسان شمالی 11

 96/41 41/45 49/44 ياسوج 14

 51/41 11/44 16/41 البرز 11

 81/46 11/41 54/19 جهرم 14

 11/45 14/44 89/41 تربت حيدريه 15

 81/18 81/41 15 بم 16

 85/18 59/41 46/15 دزفول 11

 14/11 11/41 11/11 جيرفت 18
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 بحث
 یها تيسا ت وبيوضع ین پژوهش به بررسيدر ا

ران بر اساس يپ سه ايت یلوم پزشکع یها دانشگاه

 یارهايک و معيوبومتر یها عوامل مؤثر بر شاخص

است.  جستجو پرداخته شده یموتورها یساز نهيبه یفن

ن پژوهش مورد توجه قرار يکه در ا یاز جمله موارد

ت بود؛ چرا که يسا گرفت، عوامل مؤثر بر حجم وب

کس، يوبومتر یجهان یبند رتبه یها از شاخص یکي

جاد يداد صفحات وب دانشگاه است. از آنجا که اتع

ان و ياستادان و دانشجو یبرا یصفحات شخص

واحدها و مراکز تابعه  یت برايسا جاد وبين ايهمچن

ش يدر افزا یتواند عامل مهم یر نام دامنه دانشگاه، ميز

 یدانشگاه یها تيسا حجم و تعداد صفحات وب

جه جامعه ن عوامل مورد تويرفت ا یباشد؛ انتظار م

ج پژوهش، يپژوهش قرار گرفته باشند. اما براساس نتا

ت اطالعات يرينکه در حال حاضر سامانه مديبا وجود ا

 یبرا یجاد صفحه شخصيقات کشور امکان ايتحق

علوم  یها استادان را فراهم کرده است و اغلب دانشگاه

 یبرا یجاد صفحه شخصيران اقدام به ايا یپزشک

درصد از  51اند، در  کرده خود یأت علميه یاعضا

جاد يا یشده، صفحات شخص یبررس یها تيسا وب

ا ير نام دامنه دانشگاه نبود و ياستادان ز یشده برا

قات کشور يت اطالعات تحقيريدانشگاه در سامانه مد

ز يحضور نداشت. در رابطه با واحدها و مراکز تابعه ن

ت يسا وب یانداز ها هنوز اقدام به راه از دانشگاه یبرخ

جاد يا یها تيسا ا وبين مراکز نکرده بودند و يا یبرا

ر نام دامنه دانشگاه نبود که الزم است نسبت يشده ز

 يیها گر از مؤلفهيد یکيصه اقدام شود. ين نقيبه رفع ا

ت حائز يسا ش حجم و تعداد صفحات وبيکه در افزا

ت است. يسا وب یسيجاد نسخه انگليت است، اياهم

بودن و پرمخاطب بودن زبان  یللالم نيل بيبه دل

و روزآمد  یسيجاد صفحات وب انگلي، ایسيانگل

ت يسا ش حجم وبيتواند ضمن افزا یداشتن آن م نگه

ت در سطح يسا وب یريپذ تيش رؤيباعث افزا

شتر توسط کاربران و يوند بيپ یو برقرار یالملل نيب

ن حال، بر اساس ي(. با ا4جستجو شود ) یموتورها

ت مربوط به يسا وب 1ژوهش حاضر، تنها پ یها افتهي

بودند که  یسيصفحات وب انگل یجامعه پژوهش دارا

 یها ن دانشگاهييزان توجه پايدهنده م ن امر نشانيا

از  یان، برخين مين مؤلفه است. از ايبه ا یمورد بررس

 یسيجاد صفحات وب انگليکه اقدام به ا يیها دانشگاه

ن صفحات توجه يا یز به روزآمدسازيکرده بودند ن

 یسيا تعداد صفحات انگلينداشتند و  یچندان

ن پژوهش، يراستا با ا ها کم بود. هم ت آنيسا وب

 41ز نشان داد که تنها يگران نيپژوهش ماتئوس و د

ا به زبان ياسپان یدانشگاه یها تيسا درصد از وب

 یجد ین مسأله را مانعياند و ا ترجمه شده یسيانگل

کرده  یا معرفياسپان یها دانشگاهشدن  یالملل نيب یبرا

 (.11است )

 یداخل یساز نهيبه یارهايان عوامل مربوط به معيدر م

 HTML یها جستجو، استفاده از برچسب یموتورها

ها و کسب رتبه  تيسا وب یابيدر باز یا ژهيت وياهم

جستجو دارند. سه برچسب  یج موتورهايباالتر در نتا

دواژه يسب کلف و ابربرچيعنوان، ابربرچسب توص

هستند که در اغلب  HTML یها ن برچسبيتر مهم

شده مورد استفاده قرار گرفته  یبررس یها تيسا وب

و  یبودند. همسو با پژوهش حاضر، پژوهش اسکروچ

 یها دانشگاه یمرکز یها ت کتابخانهيسا گران بر وبيد

اغلب  یز نشان داد که در طراحيران نيا یعلوم پزشک

ها استفاده  ن برچسبياز ا یررسمورد ب یها تيسا وب

 ابر یريکارگ (. اما نکته قابل توجه در به49شده است )

 یدي، استفاده از کلمات کلHTML یها برچسب

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
2.

26
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 17

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.2.267
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-790-en.html


  5231خرداد و تير / 2شماره / نوزدهمسال                                                                   طب جنوب                       /223

 
 

http://bpums.ac.ir 

زان يم یج حاصل از بررسيها است. نتا مرتبط در آن

استفاده شده نشان داد که  یها ربط برچسب

ش از همه به برچسب يجامعه پژوهش ب یها تيسا وب

ها با وجود استفاده از  شتر آنياند و ب ت دادهيعنوان اهم

کلمات  یريکارگ دواژه، از بهيف و کليابربرچسب توص

ها غافل  ن برچسبيمناسب و مرتبط در ا یديکل

 یها دانشگاه یها تيسا ن، طراحان وبياند. بنابرا بوده

ن يا یريکارگ د در بهيران بايپ سه ايت یعلوم پزشک

مرتبط با  یديات کلها و استفاده از کلم برچسب

داشته باشند؛ چرا که  یشتريت دقت بيسا وب یمحتوا

تواند در کسب  یها م ن برچسبياستفاده درست از ا

ش سطح يجستجو و افزا یرتبه باالتر در موتورها

فا کند. از يا یت نقش مهميسا وب یريپذ دسترس

ها مانند  ن برچسبيگر، استفاده نادرست از ايد یسو

ا استفاده از ياد و يها به دفعات ز دواژهيتکرار کل

تواند  یت، ميسا وب یرمرتبط با محتوايغ یها دواژهيکل

 (Spamming) نگيوجود آمدن مشکل اسپم باعث به

 ت شود.يسا و مسدود شدن وب

استاندارد بودن کد صفحات و عدم وجود خطا در 

گر از يد یکيت، يسا صفحات وب HTMLساختار 

ت يسا وجه طراحان وبد مورد تياست که با یعوامل

ن است که يمعتبر در ا یسيت کدنويرد. اهميقرار بگ

مختلف بدون مشکل اجرا  یت در مرورگرهايسا وب

ن نسخه يدترياز را در جديشده و اطالعات مورد ن

 یسين، با کدنويش دهد. عالوه بر ايمرورگرها نما

جستجو در  یموتورها یها توان به خزنده یح ميصح

 ع صفحات وب کمک کرد. يو سرح يصح یساز هينما

ک از يچ يپژوهش، ه یها افتهين حال بر اساس يبا ا

 یکدها یبه استانداردساز یمورد بررس یها تيسا وب

HTML یت مطلوبينداشته و از وضع یخود توجه 

از  HTML یکه تعداد خطا یطور برخوردار نبودند. به

 یها ت دانشگاهيسا خطا مربوط به وب 114حداقل 

خطا  1141گناباد و شاهرود تا حداکثر  یکعلوم پزش

ر بود. پژوهش يبم، متغ یمربوط به دانشگاه علوم پزشک

ن پژوهش نشان يز همسو با ايمانهاس و مانسوترا ن

در  یکيدولت الکترون یها تيسا دهد که اغلب وب یم

وم وب يکنسرس یهندوستان استانداردها J&Kالت يا

ن يک از ايچ يهاند و  ت نکردهيرا رعا یگسترده جهان

 (. 41معتبر نداشتند ) HTML یها کدها تيسا وب

ن يو برطرف کردن ا يین مشکل، شناسايحل ا راه

 یاعتبارسنج کدها یخطاها با استفاده از ابزارها

HTML ر است و زمان يپذ امکان یاست که به راحت

 رد.يگ ینم یاديز

دست آمده در رابطه با مؤلفه عدم  به یها بر اساس داده

مورد  یها تيسا شکسته در وب یوندهايود پوج

ها حداقل  تيسا ن وبيدرصد از ا 4/94ز، در ين یبررس

ت يسا وند شکسته وجود داشت. تنها وبيک پي

 یا وند شکستهيچ پيدزفول ه یدانشگاه علوم پزشک

جامعه پژوهش،  یها تيسا ر وبين ساينداشت. در ب

ن يروند شکسته کمتيبم با سه پ یدانشگاه علوم پزشک

وند ين تعداد پيشتريوند شکسته بيپ 91و البرز با 

( 41شکسته را داشتند. پژوهش مانهاس و مانسوترا )

 ز با پژوهش حاضر همسو است.ين رابطه نيدر ا

ت مکمل يسا وب یخارج یساز نهيعوامل مؤثر بر به

ش يت هستند و باعث افزايسا وب یداخل یساز نهيبه

ان ين ميوند. در اش یو رتبه صفحه وب م یريپذ تيرؤ

از  یريگ ز بهرهيو ن یاجتماع یها حضور در شبکه

 یريپذ تيمانند وبالگ در رؤ یاجتماع یابزارها

ن حال، يت است. با ايار حائز اهميت بسيسا وب

 یها ک از دانشگاهيچ يپژوهش ه یها افتهيبراساس 

 یاجتماع یها پ سه کشور در شبکهيت یعلوم پزشک

 ین پژوهش، پرماتاساريه با اسيحضور نداشتند. در مقا
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 یها درصد از دانشگاه 68که  ندگران نشان داديو د

 یخصوص یها درصد از دانشگاه 14و  یعموم

 یاجتماع یها در شبکه یانجمن خاص یدارا یاندونز

ران و يها در ا ن شبکهيبودن ا یرقانوني(. غ41ند )هست

است که باعث  یلين داليتر نگ از مهميلترياست فيس

ران يپ سه ايت یعلوم پزشک یها ضور دانشگاهعدم ح

ن حال استفاده يشده است. با ا یاجتماع یها در شبکه

و نوشتن مطلب  یقانون یاجتماع یافزارها نرم یاز برخ

ا يپد یکيمانند و یمعتبر یها تيسا و انتشار آن در وب

تواند با  یها م مانند وبالگ یاجتماع یز ابزارهايو ن

ش اعتبار يها، به افزا تيسا بگر ويوند از ديجذب پ

 یبه رتبه باالتر در موتورها یابيت و دستيسا وب

ن، استفاده گسترده کاربران يجستجو کمک کند. همچن

را  یا ک افزودهيتراف یاجتماع ین ابزارهاينترنت از ايا

 جاد خواهد کرد. يت ايسا وب یبرا

درصد از  11/61پژوهش،  یها افتهيبر اساس 

حداقل  یا دارايپد یکيدر و ید بررسمور یها تيسا وب

 1/11ن، تنها يصفحه بودند. همچن 1ک تا حداکثر ي

 یمورد بررس یها تيسا ت( از وبيسا وب 4درصد )

ر نام دامنه دانشگاه کرده بودند. يجاد وبالگ زياقدام به ا

ز همسو با پژوهش يگران نيو د یپژوهش پرماتاسار

 یاندونز یها درصد از دانشگاه 11حاضر نشان داد که 

ا بودند. اما از نظر داشتن يپد یکيل در ويپروفا یدارا

وبالگ  یدارا یاندونز یها درصد از دانشگاه 18وبالگ، 

ان يدانشجو یوبالگ برا یدرصد دارا 11استادان و  یبرا

ز ين یاندونز یها شتر دانشگاهي(. اگرچه ب41بودند )

 یزشکعلوم پ یها وبالگ نداشتند، اما نسبت به دانشگاه

 برخوردار بودند. یار بهتريت بسيران از وضعيا

 از یميکمتر از ن پژوهش نشان داد یها افتهي یطور کل به

 51 از شيت( بيسا وب 1) یبررس مورد یها دانشگاه

را مورد توجه  یوارس اههيس در موجود یارهايمع درصد

ن است که اغلب يانگر ايج بين نتاياند. ا قرار داده

آل فاصله  دهيت ايعه پژوهش از وضعجام یها تيسا وب

پ سه کشور يت یعلوم پزشک یها ن، دانشگاهيدارند. بنابرا

ط وب و کسب رتبه باالتر يتر در مح حضور موفق یبرا

د يشتر به توليد ضمن توجه بيکس، بايوبومتر یبند در رتبه

 یفن یارهايو روزآمد، مع یغن یاطالعات یمحتوا

 یز در طراحينجستجو را  یموتورها یساز نهيبه

 یرادهايت خود مورد توجه قرار دهند و با رفع ايسا وب

ت يسا وب یريپذ تيموجود، تالش کنند تا موانع رؤ یفن

ت در يسا ک وبيند؛ چرا که يخود را برطرف نما

و  یابيکارآمدتر خواهد بود که از احتمال باز یصورت

 برخوردار باشد. یباالتر یريپذ دسترس

جامعه  یها تيسا وب یابيصل از ارزج حايبا توجه به نتا

بهبود  یدر راستا يیشنهادهاين بخش پيپژوهش، در ا

  یها از نظر محتوا و طراح تيسا ن وبيت ايوضع

 شود: یارائه م

ر کردن يپذ ت و دسترسيسا وب یسيجاد نسخه انگليا -

و اخبار و اطالعات روزآمد به  یو علم یمنابع آموزش

 ؛یسيزبان انگل

تحت وب،  یاطالعات یها داده و بانک یها رهجاد انبايا -

 یو پژوهش یر کردن منابع علميپذ منظور دسترس به

 جستجو؛ یق موتورهايصورت مجتمع از طر دانشگاه به

وم وب گسترده يکنسرس یاستانداردها شتر بهيب توجه

صفحات وب  یبررس ت؛يسا وب یدر طراح یجهان

 یابيزخودکار ار یابزارها از دانشگاه با استفاده

و رفع  یفن یرادهايا يیمنظور شناسا ها، به تيسا وب

 ت.يسا وب یو نواقص احتمال یمشکالت دسترس

 

 يسپاس و قدردان

جه شبانکاره در مقطع ينامه خد انياز پا ین مقاله بخشيا

با  یپزشک یرسان و اطالع یارشد کتابدار یکارشناس
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 علوم یها دانشگاه یها تيسا وب یابيارز "عنوان

 یها یژگيو توجه به زانيم نظر از رانيا یپزشک

به  "کيوبومتر رتبه یارتقا بر مؤثر یفن و يیمحتوا

م يو مشاوره دکتر رح یديحم یدکتر عل يیراهنما

 یت معاونت پژوهشياست که با حما یطهماسب

 ده است.يبوشهر به انجام رس یدانشگاه علوم پزشک
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Abstract 

Background: Besides the role that universities websites have in reflection of universities’ educational and 

research activities, they have also significant importance in promotion of universities’ national and 

international ranking in webometrics ranking of world universities and also in webometric ranking of 

Islamic world Science Citation and subsequently obtaining national and international credibility and 

gaining student and funding. So, continuous evaluation of universities websites in different aspects, 

especially based on considering index of these ranking systems, is important. Therefore, present study 

aimed to review the situation of Type 3 Iranian medical universities’ websites based on content and 

technical features effecting on promotion of webometric rank. 

Materials and Methods : Present study is a survey with descriptive approach which descriptive the 

present situation of Type 3 Iranian medical universities’ websites. Data were collected using a researcher-

made checklist which was consisted of two parts including content criteria effecting on webometric 

ranking (50 criteria) and technical criteria of search engines optimization (52 criteria). Content evaluation 

of websites was done by researcher direct referring and observing. In order to evaluation of these websites, 

based on technical criteria of search engines optimization, automatic tools about website evaluation were 

used. Data were analyzed by SPSS20. 

Results: The finding of this study showed that, Gonabad, Bushehr & Shahrekord universities of medical 

sciences have the most accommodation with the research checklist.  Bam, Dezful & Jiroft universities of 

medical sciences have the least accommodation. According to research findings less than 50 percent of the 

research community, reached more than 50 percent of the criteria in checklist. 

Conclusion: Evaluation of studied websites indicated that whole websites are far from ideal situation. So 

type 3 medical universities besides pay more attention to produce of rich and update information content 

also they must notice to technical criteria of search engines optimization in designing of their websites and 

by removing the technical access problems, try to eliminate the barriers of visibility. 
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