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 5گروه کتابداري و اطالعرساني پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -32/3/52 :پذيرش مقاله)39/2/22 :

چكيده
ارتقاي رتبه ملي و بينالمللي دانشگاهها در رتبهبندي جهاني وبومتريكس و نيز رتبهبندي وبومتريک پايگاه استنادي علوم جهان اسالم و به دنبال
آن کسب اعتبار ملي و بينالمللي و جذب دانشجو و بودجه نيز از اهميت ويژهاي برخوردارند .بنابراين ارزيابي مداوم وبسايتهاي دانشگاهي
از جنبههاي گوناگون ،بهويژه بر اساس شاخصهاي مورد توجه اين نظامهاي رتبهبندي حائز اهميت است .از اينرو ،پژوهش حاضر با هدف
بررسي وضعيت وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه ايران از نظر ميزان توجه به ويژگيهاي محتوايي و فني مؤثر بر ارتقاي رتبه
وبومتريک انجام شده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي پيمايشي با رويكرد توصيفي است که به توصيف وضعيت عيني وبسايت دانشگاههاي
علوم پزشكي تيپ سه ايران ميپردازد .گردآوري دادهها با استفاده از سياهه وارسي محققساخته که در دو بخش معيارهاي محتوايي مؤثر بر رتبه
وبومتريک ( 15معيار) و معيارهاي فني بهينهسازي موتورهاي جستجو ( 12معيار) تنظيم شده است ،انجام گرفت .ارزيابي محتوايي وبسايت با
مراجعه مستقيم پژوهشگر به وبسايت و به روش مشاهده صورت گرفت .بهمنظور ارزيابي وبسايت مورد مطالعه براساس معيارهاي فني
بهينهسازي موتورهاي جستجو نيز از ابزارهاي خودکار در زمينه ارزيابي وبسايتها استفاده شد .تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
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زمينه :وبسايتهاي دانشگاهي عالوه بر نقشي که در انعكاس فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دارند ،در

ويرايش  25انجام شده است.
يافتهها :از ميان وبسايتهاي مورد بررسي وبسايت دانشگاههاي علوم پزشكي گناباد ،بوشهر و شهرکرد بيشترين ميزان همخواني با
سياههوارسي را داشتند .کمترين ميزان همخواني نيز مربوط به وبسايت دانشگاههاي علوم پزشكي بم ،دزفول و جيرفت بود .همچنين ،بر اساس
نتيجهگيري :بهطور کلي ،نتايج پژوهش بيانگر اين است که اغلب وبسايتهاي جامعه پژوهش از وضعيت ايدهآل فاصله دارند .بنابراين
دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه کشور بايد ضمن توجه بيشتر به توليد محتواي اطالعاتي غني و روزآمد ،معيارهاي فني بهينهسازي موتورهاي
جستجو را نيز در طراحي وبسايت خود مورد توجه قرار دهد و با رفع ايرادهاي فني موجود ،تالش کنند تا موانع رؤيتپذيري وبسايت خود
را برطرف نمايند.
واژگان کليدي :بهينهسازي موتورهاي جستجو ،رتبه وبومتريک ،وبسايت دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه ،ويژگيهاي محتوايي
* بوشهر ،خيابان سبزآباد ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پيراپزشکی ،گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی
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يافتههاي پژوهش کمتر از نيمي از دانشگاههاي مورد بررسي بيش از  15درصد معيارهاي موجود در سياههوارسي را مورد توجه قرار دادهاند.
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مقدمه
محيط بينالمللی را به عرصه رقابت برای اين مراکز

با توجه به اهميت مسايل بهداشتی -درمانی و احتمال

تبديل کرده است .بهعبارت ديگر ،دانشگاهها به منظور

مراجعه عامه مردم برای يافتن پاسخ سؤاالت خود به

جذب دانشجو و اعتبارات مالی در سطح ملی و

وبسايتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور،

بينالمللی در حال رقابت با يکديگر هستند .از اينرو،

بررسی وضعيت رتبه اين وبسايتها حايز اهميت

ارزيابی و رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

بااليی است .بهويژه اينکه وبسايتهای متعددی اقدام

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .بدينمنظور

به ارايه اطالعات بهداشتی و درمانی میکنند که تعيين

نظامهای رتبهبندی متعددی در سطح جهان بهوجود

صحت و سقم اطالعات ارايه شده در اين موارد ،برای

آمدهاند که به شيوههای مختلف و بر اساس معيارهای

عموم بهراحتی ميسر نيست .کسب رتبه باالتر در

متفاوتی به ارزيابی و رتبهبندی اين مراکز میپردازند .يکی

نظامهای رتبهبندی وبسايتهای دانشگاهی از جمله

از مشهورترين نظامهای رتبهبندی دانشگاههای جهان،

رتبهبندی وبومتريکس جهانی میتواند مرجعی برای

نظام رتبهبندی وبومتريکس است که در ماههای ژانويه و

تاييد اين وبسايتها باشد.

جوالی هر سال توسط آزمايشگاه سايبرمتريکس اسپانيا

1

با نگاهی به نتايج رتبهبندیهای انجام شده در

اين نظام رتبهبندی جهانی ،دانشگاهها و مؤسسات

پزشکی تيپ سه نسبت به ساير دانشگاههای علوم

پژوهشی سراسر جهان را که دارای دامنهی وبی مستقل

پزشکی کشور وضعيت نامساعدتری دارند؛ بهطوری

هستند ،بر اساس حضورشان در وب رتبهبندی میکند.

که بر اساس آخرين رتبهبندی اعالم شده توسط نظام

بر اين اساس سازمانهای پژوهشی و دانشگاهی

وبومتريکس جهانی (جوالی  )4114هيچ دانشگاهی

میتوانند با حضور مؤثرتر در فضای مجازی ،ضمن

از تيپ سه در فهرست  41دانشگاه برتر علوم پزشکی

بهرهگيری از قابليتهای وب در تمامی زمينههای

کشور قرار ندارد و در ميان  11رتبه آخر دانشگاههای

علمی و پژوهشی ،جايگاه خود را در اين نظام

علوم پزشکی کشور نيز 8 ،دانشگاه از تيپ سه

رتبهبندی دانشگاهی بهبود بخشند .با اين حال

حضور دارند .از اين رو ،پژوهش حاضر با در نظر

مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابی وبسايتهای

گرفتن معيارهای مورد توجه نظام وبومتريکس جهانی

دانشگاههای علوم پزشکی و ساير دانشگاههای ايران بر

به بررسی وضعيت وبسايتهای دانشگاههای علوم

اساس شاخصهای وبسنجی در داخل کشور و

پزشکی تيپ سه ايران از لحاظ ميزان توجه به

همچنين نتايج رتبهبندی جهانی وبومتريکس حاکی از

شاخصهای وبومتريک و نيز معيارهای فنی
4

آن است که وبسايتهای دانشگاهی ايران از

بهينهسازی موتورهای جستجو و شناسايی مشکالت

جنبههای مورد بررسی در وضعيت مطلوبی قرار

و خطاهای دسترسی آن پرداخته است تا از اين طريق

نداشته و نتوانستهاند آنچنان که شايسته است در محيط

امکان بهبود رتبه وبومتريک اين دانشگاهها ميسر

1

Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council,
)CSIC

http://bpums.ac.ir

)Search Engine Optimization (SEO

2
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صورت میگيرد.

سالهای اخير ،می توان گفت دانشگاههای علوم
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امروزه افزايش روزافزون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

جهانی وب حضور داشته باشند ( 1و .)4

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 5231

 /263طب جنوب

مورد بررسی قرار گرفته است .مرور نوشتارها در

انگليسی زبان وبسايت ،وضعيت خود را در

حوزه وبسنجی و بررسیهای انجام گرفته توسط

رتبهبندی جهانی وبومتريکس بهبود بخشند (.)6-9

پژوهشگر بيانگر اي ن است که با وجود مطالعات

بررسی پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور نيز

گسترده در زمينه ارزيابی وبسايتهای دانشگاهی،

نشان میدهد هدف از انجام اغلب پژوهشهای

اغلب اين پژوهشها به ارزيابی و رتبهبندی

وبسنجی بر روی وبسايت دانشگاهها ،کشف نوعی

وبومتريک

ارتباط ميان شاخصهای پژوهشی و پيوندهای وبی بوده

پرداخته اند و تاکنون پژوهشی که ميزان توجه

است ( .)11-14ماتئوس ( )Mateosو همکاران در

دانشگاه ها به عوامل مؤثر بر شاخصهای وبومتريک

بخشی از پژوهش خود بر وبسايتهای دانشگاهی

را مورد بررسی قرار دهد ،انجام نشده است.

اسپانيا ،زبان انگليسی را بهعنوان عاملی مهم در

پژوهشگران ايرانی عملکرد دانشگاهها و مراکز

رؤيتپذيری دانشگاهها در سطح بينالمللی معرفی

آموزش عالی را از جنبههای مختلف مطرح در حوزه

کردهاند؛ در حالی که نتايج نشان داد که تنها  41درصد

وبسنجی اعم از رؤيتپذيری ،ميزان تأثير ،تحليل

از وبسايتهای دانشگاهی اسپانيا به زبان انگليسی

پيوندها ،ميزان همکاری و غيره در محيط وب بررسی

ترجمه شدهاند ( .)11در پژوهش ديگری نيز سطح

و تحليل کرده و پيشنهادهايی را به منظور ارتقای رتبه

علمی اعضای هيأت علمی و زبان دانشگاه به عنوان دو

وبومتريک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه

عامل مهم در جذب پيوند به وبسايتهای دانشگاهی

کردهاند که اين پيشنهادها مبنای پژوهش حاضر قرار

معرفی شده است (.)14

گرفته اند .در اغلب اين پژوهشها ( ،)1-5به حجم

بر اساس يافتههای پژوهش نواگا و آگارين

پايين وبسايتها ،محدوديتهای دسترسی به منابع

( )Nwagwu & Agarinبر روی وبسايتهای

علمی ،بیتوجهی به نشر آزاد اطالعات و وجود

دانشگاهی نيجريه 81/4 ،درصد از پيوندها ،پيوندهای

مشکالت ساختاری و محتوايی در طراحی

درونی از وب سايتهای خود دانشگاههای مورد مطالعه

وبسايت ها به عنوان داليل عمده در رؤيتپذيری

بودند ،در حالیکه تنها  18/8درصد پيوندهای خارجی

پايين دانشگاههای ايران در محيط وب و عدم کسب

دريافت شده از ديگر وبسايتها بود .يکی از داليل

رتبه قابل قبول در رتبهبندی جهانی وبومتريکس

ميزان پايين پيوندهای خارجی میتواند اين باشد که

اشاره شده است .بر اين اساس پژوهشگران در

دانشگاههای نيجريه به ميزان پايينی از وبسايت

پژوهشهای متعدد ،بسياری از عوامل مؤثر بر رتبه

بهمنظور اشاعه و به اشتراک گذاشتن اطالعات توليدی

وبومتري ک را مطرح کرده و بر اين باورند که

خود استفاده کرده بودند ( .)15يافتههای پژوهش

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی میتوانند با انجام

جيشانکار و بابو ( )Jeyshankar & Babuکه بر

اقداماتی نظي ر قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر

وبسايت دانشگاههای تاميلنادو انجام گرفت نيز بيانگر

روی وبساي ت دانشگاه ،فراهم کردن امکان دسترسی

اين بود که وبسايتهای برخی از دانشگاههای مورد

وبسايت ها

براساس

http://bpums.ac.ir

شاخصهای
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دو حوزه وبسنجی و بهينهسازی موتورهای جستجو

دسترسی به منابع تمام متن رايگان و ارائه نسخه
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شود .در راستای اهداف پژوهش مطالعات پيشين در

به منابع الکترونيکی و پايگاههای اطالعاتی مهم،
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ضريب تأثير خود ،دسترسی به اطالعات و منابع علمی

پژوهشی صورت نگرفته است .در رابطه با ساير

خود را به هر دو زبان محلی و انگليسی برای کاربران

وبسايتها نيز تنها دو پاياننامه کارشناسی ارشد انجام

خود تسهيل کنند (.)11

شده است که با دو رويکرد متفاوت بهينهسازی

مرور پيشينهها در حوزه بهينهسازی موتورهای جستجو

موتورهای جستجو را مورد توجه قرار دادهاند .طاليی در

نيز نشان داد تاکنون پژوهشی که به طور کامل با اين

يک مطالعه موردی ،با توجه به عوامل مؤثر در کسب

پژوهش مطابقت داشته و با آن قابل مقايسه باشد ،انجام

رتبههای برتر ،به بررسی وبسايتهای بيمه ايرانی بر

نگرفته است .با اين وجود ،پژوهشهايی در رابطه با

اساس اصول الگوريتم موتورهای جستجو پرداخته و رتبه

برخی از معيارهای فنی استفاده شده در اين پژوهش

آنها را در نتايج موتورهای جستجو به ازای واژه کليدی

صورت گرفته که هر کدام با رويکردها و روشهای

جستجو ،مورد بررسی قرار داده است ( .)46منگلی نيز در

متفاوت ،وبسايتها را مورد مطالعه قرار دادهاند .از

پاياننامه کارشناسی ارشد خود با مطالعهای موردی بر

جمله بررسی نقش استفاده از ساختار و فراپيوندهای

چند وبسايت تجاری به بررسی استفاده از ترافيک

 HTMLو ابرداده بر رؤيتپذيری صفحات وب در نتايج

هدفمند برای باال بردن شانس فروش پرداخت .نتايج

موتورهای جستجو که در پژوهشهای متعددی مورد

پژوهش نشان داد که اجرای برنامههای بهينهسازی در

توجه قرار گرفته است ( 18و .)19

وبسايتهای مورد مطالعه موجب افزايش چشمگير

مانهاس و مانسوترا ( )Manhas & Mansotraنيز ،با

بازديدکنندگان و جذب مخاطبان جديد شده است ،که

استفاده از ابزار برخط خطاياب وب ،سرويس

اين روند بر ميزان فروش و اجرای برنامههای تجاری

اعتبارسنج پيوند و فناوری  ،W3Cابعاد مختلف کيفيت

مورد نظر سازمان تاثيرگذار بوده است ( .)41به استثنای

در وبسايتهای دولت الکترونيک در ايالت J&K

اين دو مورد ،بيشتر پژوهشهای انجام شده در ايران،

هندوستان را بررسی کردند .نتايج نشان داد که تقريباً

ميزان استفاد از ابربرچسبهای زبان نشانهگذاری فرامتن

تمام وبسايتهای دولت الکترونيک ايالت  J&Kاز

و ابردادهها را در وبسايتها مورد توجه قرار دادهاند و

معيارهای کيفيت و عملکرد مورد نظر غفلت کردهاند

به ساير عوامل دخيل در بهينهسازی موتورهای جستجو

( .)41تأثير رسانههای اجتماعی بر محبوبيت و شهرت

توجه چندانی نداشتهاند .مانند پژوهشهايی که به بررسی

پرماتاساری

ابربرچسبهای بهکار رفته در وبسايت کتابخانههای

( )Permatasariو همکاران بررسی و وجود رابطهای

مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ايران پرداختهاند .بر

معنیدار در اين زمينه مشخص شده است (.)41

اساس نتايج اين پژوهشها ابربرچسب عنوان بيشترين

پژوهشهای متعددی نيز به بررسی تأثير استفاده از

ميزان استفاده را داشته و در تمامی وبسايتهای مورد

فنون بهينهسازی موتورهای جستجو بر ترافيک ،قابليت

بررسی بهکار رفته بود ( 48و .)49

بازيابی و رتبه وبسايتها در موتورهای جستجو

بنابراين پژوهش حاضر بر آن است تا با ارزيابی

پرداختهاند (.)44-45

وبسايتهای دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران

وبسايتها

نيز

http://bpums.ac.ir

در

پژوهش
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راستا ،پيشنهاد شده است که دانشگاهها برای باالبردن

دانشگاهی براساس عوامل مورد توجه موتورهای جستجو
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بررسی ضريب تأثير پايينی داشتند ( .)16در همين

در ايران نيز ،تاکنون در زمينه بهينهسازی وبسايتهای

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 5231

 /225طب جنوب

براساس سياهه وارسی محقق ساختهای که با در نظر

صاحبنظر در حوزه فناوری اطالعات مورد بررسی و

گرفتن عوامل مؤثر بر شاخصهای وبومتريک و

تأييد قرار گرفت.

معيارهای فنی بهينهسازی موتورهای جستجو تنظيم شده

برای سنجش هر کدام از مؤلفههای موجود در سياهه

است ،خالء موجود در اين زمينه را برطرف نمايد.

وارسی دو گزينه "بله" (نمره )1؛ و "خير" (بدون
نمره) مبنای محاسبه قرار گرفته است .يعنی به ازای
وجود هر يک از مؤلفهها در وبسايت مورد بررسی

مواد و روشها
پژوهش حاضر پژوهشی توصيفی پيمايشی و از نوع
کاربردی است که انتظار میرود از نتايج آن در جهت
شناسايی نقاط ضعف و قوت وبسايتهای دانشگاههای
علوم پزشکی تيپ سه ايران و در نهايت بهبود وضعيت
آنها استفاده شود .جامعه پژوهش وبسايتهای
دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه وابسته به وزارت
18وبسايت است که آدرس الکترونيکی آنها از طريق
وبسايت وزارت مذکور ،1استخراج گرديد .گردآوری
دادهها با استفاده از سياهه وارسی محقق ساخته انجام
گرفت .اين سياهه وارسی بر اساس روشهای ارتقای
رتبه وبومتريک مطرح شده در متون و منابع مرتبط و نيز
بر مبنای چهار شاخص نظام وبومتريکس جهانی و
معيارهای رتبهبندی وبومتريک  ISCطراحی شده است.
سياهه وارسی مورد نظر در دو بخش تنظيم شده است.
بخش اول معيارهای محتوايی مؤثر بر رتبه وبومتريک را
در بر میگيرد که شامل  51مؤلفه در دو مقوله خدمات و
عناصر اطالعاتی است .بخش دوم نيز مربوط به معيارهای
فنی بهينهسازی موتورهای جستجو شامل  54مؤلفه است
وبسايت و عوامل مرتبط با بهينهسازی مربوط به خارج
از وبسايت ،تنظيم شده است .روايی صوری سياهه
وارسی بر اساس نظر صاحبنظران حوزه علم اطالعات

است .قابل ذکر است ،تعدادی از مؤلفههای موجود در
هر دو بخش معيارهای محتوايی و معيارهای
بهينهسازی موتورهای جستجو بهمنظور ارزيابی دقيقتر
وبسايتها ،به صورت درصد (از صفر تا يک)
محاسبه شدهاند .بهمنظور مشخص کردن فراوانی
اينگونه مؤلفهها ،برای هر مؤلفه يک نقطه برش (نمره
 )1/15تعيين شده و فراوانی هر مؤلفه در سه سطح
مطلوب ،قابل قبول و نامطلوب تعريف شده است .به
اين ترتيب که نمره يک بيانگر وضعيت مطلوب ،نمره
 1/15به باال نشاندهنده وضعيت قابل قبول و نمره
پايينتر از  1/15وضعيت نامطلوب را برای آن مؤلفه
در وبسايتهای مورد بررسی نشان میدهد.
ارزيابی هر يک از وبسايتهای جامعه پژوهش بر
اساس ويژگیهای محتوايی گنجانده شده در سياهه
وارسی به روش مشاهده مستقيم توسط پژوهشگر
صورت گرفته است .به منظور ارزيابی وبسايتهای
مورد مطالعه بر اساس معيارهای فنی بهينهسازی
موتورهای جستجو نيز از ابزارهای خودکار مطرح در
زمينه ارزيابی وبسايتها از جمله نوار ابزار سئو
( ،)Seo Toolbarسرويس اعتبارسنجی  4W3Cو
وبسايت  Woorank5استفاده شده است.

و دانششناسی متخصص در زمينه وبسنجی و نيز افراد
) تاریخ دسترسیhttp://www.behdasht.gov.ir (20/20/02 :

http://bpums.ac.ir

3

The W3C Markup Validation Service
http://www.woorank.com

4
5
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که در دو مقوله عوامل مرتبط با بهينهسازی داخلی

آن مؤلفه در وبسايت ،نمره صفر در نظر گرفته شده
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بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ايران شامل

نمره يک به وبسايت تعلق گرفته و برای عدم وجود

ارزيابي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي222 /

شبانكاره و همكاران

تحصيالت تکميلی و دکترای تخصصی زير نام دامنه

يافتهها
در اين بخش يافتههای پژوهش در قالب پرسشهای
پژوهش ارائه میشود:
پرسش

اول

پژوهش:

وضعيت

وبسايتهای

دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران از نظر
ويژگیهای محتوايی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتريک
چگونه است؟
بهمنظور پاسخ به پرسش فوق وضعيت وبسايتهای
جامعه پژوهش بر اساس  51مؤلفه مربوط به بخش
معيارهای محتوايی سياهه وارسی در دو مقوله خدمات و
عناصر اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد
از مجموع  51نمره مربوط ،وبسايت دانشگاه علوم
گرفت و دانشگاههای علوم پزشکی قم و شهرکرد
رتبههای دوم و سوم را کسب کردند .دانشگاههای علوم
پزشکی دزفول ،بم و جيرفت نيز با کسب کمترين
نمرههای مربوط در رتبههای آخر قرار گرفتند.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،از ميان
مؤلفههای مرتبط با مقوله خدمات ،دو مؤلفه "سيستم
ثبتنام و انتخاب واحد دانشجويان" و "موتور
جستجوی داخلی" در تمامی وبسايتهای بررسی
شده وجود داشت .در ميان مؤلفههای دارای بيشترين
فراوانی ،پس از مؤلفه ذکر شده ،بيشترين فراوانی
( )94/4به مؤلفههای "وجود سامانه پست الکترونيکی
در وبسايت" و "امکان تراکنش مالی از طريق
دادههای اين جدول ،هيچکدام از دانشگاههای علوم
پزشکی تيپ سه به طور مشخص خدمتی را تحت
عنوان "اشاعه گزينشی اطالعات" از طريق وبسايت
خود ارائه نمیکردند" .ارائه خدمات آگاهیرسانی
جاری"" ،ايجاد صفحات شخصی برای دانشجويان
http://bpums.ac.ir

يک از وبسايتهای مورد بررسی وجود نداشت .در
رابطه با مقوله عناصر اطالعاتی نيز بر اساس دادههای
جدول  ،1بيشترين فراوانی مربوط به مؤلفههای "ارائه
اخبار و اطالعيهها ،اطالعات مربوط به همايشها و
کارگاههای آموزشی از طريق وبسايت دانشگاه" و
"پيوند به وبسايتهای مهم ملی" بود که در تمامی
وبسايتهای بررسی شده مورد توجه قرار گرفته بود.
از سوی ديگر" ،پيوند به وبسايتهای بينالمللی
مرتبط" در هيچ يک از وبسايتهای بررسی شده
وجود نداشت.
بر اساس دادههای جدول  4که فراوانی آن دسته از
مؤلفههای مربوط به مقوله خدمات که به صورت درصد
محاسبه شدهاند را در بر میگيرد ،هيچ يک از مؤلفههای
اين گروه در وبسايتهای مورد بررسی بهطور 111
درصد مورد توجه قرار نگرفته بود .از سوی ديگر ،مؤلفه
"قرار گرفتن وبسايت معاونتها زير نام دامنه دانشگاه"
بيشترين فراوانی را نسبت به ساير مؤلفههای اين گروه به
خود اختصاص داده بود؛ بهطوری که  88/8درصد از
وبسايتها ( 16وبسايت) دارای وضعيت مطلوب
بودند .در اين ميان ،کمترين فراوانی مربوط به مؤلفه
"ارتباط با مسئولين دانشگاه از طريق پست الکترونيکی و
يا فرم الکترونيکی مخصوص تماس" بود که تنها 16/1
درصد ( 1وبسايت) از کل وبسايتهای بررسی شده
از وضعيت مطلوب برخوردار بودند .همچنين ،براساس
دادههای اين جدول ،در ميان مؤلفههای مربوط به مقوله
عناصر اطالعاتی نيز مؤلفه "اطالعات مربوط به رشتههای
موجود در دانشگاه" با دارا بودن وضعيت مطلوب در
 11/8درصد ( 14وبسايت) از وبسايتها بيشترين
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اتوماسيون تغذيه" اختصاص داشت .همچنين براساس

دانشآموختگان" و "وجود نمايه سايت" نيز در هيچ
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پزشکی بوشهر با کسب  16/4نمره در تبه اول قرار

دانشگاه"" ،سامانه پست الکترونيکی مخصوص
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فراوانی را در بين اين مؤلفهها داشت .از سوی ديگر،

توجه به معيارهای بهينهسازی موتورهای جستجو

وضعيت تمامی وبسايتهای بررسی شده از نظر مؤلفه

چگونه است؟

"قرار گرفتن فايل اساليدهای کنفرانسهای دانشجويی بر

برای پاسخ به اين پرسش ،اطالعات مورد نياز از طريق

روی وبسايت" نامطلوب بود .از بين کل وبسايتهای

 54مؤلفه مربوط به بخش دوم سياههوارسی يعنی

بررسی شده ،تنها وبسايت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

معيارهای بهينهسازی موتورهای جستجو به دست آمد.

 1/4از نمره مربوط را کسب کرد .هر چند اين دانشگاه

اين معيارها در دو مقوله عوامل مرتبط با بهينهسازی

نيز از وضعيت چندان مطلوبی برخوردار نبود.

داخلی وبسايت شامل  44معيار و عوامل مرتبط با

دوم

پرسش

پژوهش:

وضعيت

بهينهسازی خارجی وبسايت شامل  8معيار در

وبسايتهای

وبسايتهای جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران از نظر ميزان

جدول  )5فراواني مؤلفههاي محتوايي در دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه ايران
مؤلفه خدمات

رديف
4

صفحات شخصی دانشجويان

1

1

پايگاههای اطالعاتی پزشکی فارسی

16

88/9

1

نظرسنجی

4

11/1

منابع الکترونيکی دسترسی آزاد

8

44/4

4

تاالر گفتگو

1

16/1

پيوند به مقاالت اعضای هيأتعلمی

8

44/4

5

ارتباط با مسئولين وبسايت

9

51

پاياننامهها و طرحهای پژوهشی

11

14/4

6

سامانه پست الکترونيکی

11

94/4

دسترسی به منابع ديجيتال کتابخانه

1

5/6

1

پست الکترونيکی دانشآموختگان

1

1

پيوند به وبسايت کتابخانه

11

55/6

8

پيگيری درخواستها

5

41/8

فهرست پيوسته عمومی کتابخانه

9

51

9

سيستم ثبتنام و انتخاب واحد

18

111

پايگاه اعضای هيأت علمی

4

44/4

11

تراکنش مالی (اتوماسيون تغذيه)

11

94/4

آييننامهها ،فرمها و مانند آن

11

94/4

11

آموزش مجازی

1

16/1

راهنماهای آموزشی

8

44/4

14

نقشه سايت

14

66/1

اخبار ،اطالعيهها ،همايشها ،کارگاهها

18

111

11

نمايه سايت (الف – ی)

1

1

وجود بايگانی محتوا

11

14/4

14

آر.اس.اس ()RSS

8

44/4

اطالعات مربوط به حق مؤلف

11

61/1

15

سؤاالت متداول

1

16/1

14

11/8

16

ارائه نقشه دانشگاه

1

5/6

لوگو و نام دانشگاه با امکان پيوند به صفحه
اصلی در همه صفحات
پيوند به وبسايتهای مهم ملی

18

111

11

خدمات اشاعه گزينشی اطالعات
()SDI

1

1

پيوند به وبسايتهای بينالمللی مرتبط

1

1

18

خدمات آگاهیرسانی جاری ()CAS

1

1

پيوند به ساير دانشگاههای علوم پزشکی

11

14/4

19

موتور جستجوی داخلی

18

111

41

پيوند به موتورهای جستجوی عمومی

4

11/1

41

نسخه انگليسی

1

16/1

http://bpums.ac.ir

مؤلفه عناصر اطالعاتي
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1

صفحات شخصی استادان

9

51

پايگاههای اطالعاتی پزشکی التين

14

11/8
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فراواني

درصد

فراواني

درصد

ارزيابي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي229 /

شبانكاره و همكاران

جدول  )2فراواني آن دسته از مؤلفههاي محتوايي که به صورت درصد محاسبه شدهاند
مؤلفههاي مربوط
به مقوله خدمات
وبسايت مراکز تابعه

وبسايت معاونتها

وبسايت دانشکدهها

وبسايت نشريات
دانشگاه

دانشگاه

مطلوب

11

14/4

قابل قبول

4

11/1

نامطلوب

1

16/1

مطلوب

16

88/8

قابل قبول

1

5/6

نامطلوب

1

5/6

مطلوب

11

14/4

قابل قبول

1

1

نامطلوب

5

41/8

مطلوب

11

61/1

قابل قبول

1

1

نامطلوب

1

18/9

مطلوب

1

16/1

قابل قبول

4

11/1

نامطلوب

11

14/4

مقوله عناصر
اطالعاتي

انتشار مجالت علمی
الکترونيکی

رزومه اعضای هيأت
علمی

فايل دروس و جزوههای
استادان

اساليد کنفرانسهای
دانشجويی

طرح درسهای گروههای
آموزشی

اطالعات مربوط به
رشتههای دانشگاهی

مطلوب

1

5/6

قابل قبول

8

44/4

نامطلوب

9

51

مطلوب

8

44/5

قابل قبول

4

11

نامطلوب

8

44/5

مطلوب

1

5/6

قابل قبول

1

1

نامطلوب

11

94/4

مطلوب

1

1

قابل قبول

1

1

نامطلوب

18

111

مطلوب

11

55/5

قابل قبول

1

5/6

نامطلوب

1

18/9

مطلوب

14

11/8

قابل قبول

1

1

نامطلوب

4

44/4

حداکثر نمره اختصاص يافته به معيارهای بهينهسازی

مؤلفههای مربوط به مقوله بهينهسازی داخلی

موتورهای جستجو يعنی  54نمره ،وبسايت دانشگاه

وبسايت که به صورت درصد محاسبه شده و نمرهای

علوم پزشکی گناباد با کسب  14/96نمره در جايگاه

از صفر تا يک را به خود اختصاص دادهاند ،به طور

اول قرار گرفت .پس از آن ،وبسايت دانشگاههای

جداگانه در جدول  4ارائه شده است .بر اساس

علوم پزشکی شهرکرد ( )11/15و شاهرود ()49/91

دادههای جدول  ،1وبسايتهای مورد بررسی در 6

رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند .وبسايت

مؤلفه ،از فراوانی  111درصد برخوردار بودند .به اين

دانشگاههای علوم پزشکی دزفول ( ،)41/59جيرفت

ترتيب که تمامی وبسايتهای بررسی شده دارای

( )41/11و فسا ( )41/11نيز با کسب کمترين نمرههای

برچسب عنوان بودند .همچنين آدرس الکترونيکی همه

مربوط در رتبههای آخر قرار گرفتند .بهمنظور مشخص

اين وبسايتها از طول استاندارد برخوردار بود و در

شدن وضعيت وبسايتهای مورد بررسی از نظر

طراحی همه آنها برای URLهای نامعتبر خطای 414

معيارهای بهينهسازی موتورهای جستجو ،فراوانی

تعريف شده بود .عدم استفاده از قاب (فريم) توسط

مؤلفههای مربوط به مقوله بهينهسازی داخلی

وبسايتهای جامعه پژوهش و سلسله مراتبی بودن

http://bpums.ac.ir
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با بررسی دادهها نتايج زير به دست آمد :در مجموع از

وبسايت در جدول  1و فراوانی آن دسته از
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ارتباط با مسئولين

وضعيت

فراواني

درصد

مؤلفههاي مربوط به

وضعيت

فراواني

درصد

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 5231

 /221طب جنوب

پيوندهای بين صفحات نيز باعث شد تا تمامی آنها

اگر چه در طراحی تمامی وبسايتهای بررسی شده،

نمره کامل مربوط به اين مؤلفهها را کسب کنند .از

از خطای  414برای مشخص کردن URLهای نامعتبر

سوی ديگر ،عدم استفاده از استاندارد دوبلينکور و

استفاده شده بود ،ولی تنها در وبسايت مربوط به

برچسب  Nofollowتوسط وبسايتهای مورد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،يک صفحه  414مناسب

بررسی باعث شد تا نمره مربوط به اين مؤلفهها به

با امکان بازگشت به صفحه اصلی وبسايت و موتور

هيچکدام از اين وبسايتها تعلق نگيرد .همچنين،

جستجوی داخلی ،طراحی شده بود.

جدول  )2فراواني مؤلفههاي مرتبط با مقوله بهينهسازي داخلي وبسايت در دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه ايران
18

111

16

عدم وجود غلط امالئی و نگارشی

1

16/6

مؤلفه

رديف

14/4

11

وجود خطای  414برای  urlهای نامعتبر

18

111

11/8

18

صفحه  414مناسب

1

5/6

19

عدم استفاده از مکانيزم کوکی ()Cookie

5

41/8

عدم استفاده از فريم ()Frame

18

111

11

94/4

1

44

فايل متنی روبات ()Robots.txt

1

18/9

94/4

41

معتبر بودن فايل متنی روبات

6

11/1

9

استفاده از  URLساده

11

55/6

44

فايل  XMLنقشه سايت

6

11/1

11

طول ( URLکمتر از  111کاراکتر)

18

111

45

معتبر بودن فايل  XMLنقشه سايت

1

5/6

9

51

46

معتبر بودن فيد آر.اس.اس ()Feed

1

1

16

88/9

41

استفاده از ابزار گوگل آناليتيک

4

11/1

11

عدم وجود خطای 302 redirects

4

14/5

48

عدم وجود صفحات در دست ساخت

1

18/9

14

عدم وجود duplicate content

15

81/1

49

سلسله مراتبی بودن پيوندهای بين صفحات

18

111

15

پاراگرافبندی محتوای وبسايت

18

111

11

روزآمدی

1

1

1

برچسب عنوان

4

ابربرچسب توصيف

11

1

ابربرچسب کليدواژه

14

4

سرتيترها (برچسبهای )H1-H6

1

18/9

4

44/4

41

1

1

41

5

برچسب ( Strongمشخص کردن کلمات
کليدی)

6

دوبلينکور

1

برچسب NoFollow

1

8

دسترسی به وبسايت با و بدون WWW

11

11
14

عدم وجود  Underscoreدرآدرس
صفحات
استاندارد بودن IP
()IP.Canonicalization

مؤلفه

عدم استفاده از تکنيک ( Flashعالئم
چشمکزن)

جدول  ،1اگرچه تمامی وبسايتهای بررسی شده

يک از وبسايتهای مورد بررسی به استانداردسازی

از برچسب عنوان استفاده کرده بودند ،اين برچسب

کدهای  HTMLو  CSSخود توجهی نداشته و از

در  14/4درصد وبسايت ها کامالً مرتبط بود .ابر

وضعيت مطلوبی برخوردار نبودند .از نظر معيارهای

برچسب توصيف و ابر برچسب کليدواژه نيز از نظر

مؤثر بر سرعت بارگذاری نيز هيچ کدام از

ميزان مرتبط بودن وضعيت مناسبی نداشتند .به طوری

وبسايتهای

وضعيت

که برای هر يک از اين دو مؤلفه تنها يک وبسايت

مطلوبی نداشتند.

http://bpums.ac.ir

مورد

بررسی
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بر اساس دادههای جدول  4و با استناد به دادههای

از وضعي ت مطلوب برخوردار بودند .همچنين ،هيچ
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فراواني

درصد

رديف

فراواني

درصد

ارزيابي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي226 /

شبانكاره و همكاران

جدول  )9فراواني آن دسته از مؤلفههاي مرتبط با مقوله بهينهسازي داخلي وبسايت که به صورت درصد محاسبه شدهاند

1

مرتبط بودن عنوان

4

مرتبط بودن توضيح

1

مرتبط بودن کليدواژه

4

Anchor text

5

برچسب جايگزين تصاوير

6

اندازه تصاوير (کمتر از )41K

1

تبات آدرس وبسايت (سن
دامين)

وضعيت

فراواني

درصد

مطلوب

11

14/4

قابل قبول

5

41/8

نامطلوب

1

1

نامطلوب

مطلوب

1

5/6

مطلوب

1

قابل قبول

4

44/4

قابل قبول

1

1

نامطلوب

11

14/4

نامطلوب

18

111

مطلوب

1

5/6

مطلوب

1

1

قابل قبول

1

5/6

قابل قبول

1

1

نامطلوب

16

88/8

نامطلوب

18

111

مطلوب

1

18/9

مطلوب

1

5/6

قابل قبول

9

51

قابل قبول

1

1

نامطلوب

4

11/1

نامطلوب

11

94/4

مطلوب

4

11/1

مطلوب

14

66/6

قابل قبول

1

1

قابل قبول

1

16/1

نامطلوب

16

88/9

نامطلوب

1

16/1

مطلوب

6

11/1

مطلوب

1

5/6

قابل قبول

8

44/4

قابل قبول

1

18/9

نامطلوب

4

44/4

نامطلوب

11

55/5

مطلوب

1

5/6

مطلوب

1

1

قابل قبول

9

51

قابل قبول

1

5/6

نامطلوب

8

44/4

نامطلوب

11

94/4

نسبت متن به کدهای HTML

عدم وجود خطای HTML

عدم وجود خطای CSS

عدم وجود پيوندهای شکسته

سازگاری با مرورگرهای مختلف

بهينهسازی سايت برای موبايل

سرعت بارگذاری وبسايت

مطلوب

4

11/1

قابل قبول

1

16/1

11

14/4
1

به مقوله بهينهسازی خارجی وبسايت ،تنها دو

پژوهش از وضعيت مطلوبی برخوردار نبودند.

مؤلفه "نمايه شدن در موتورهای جستجو" و "قرار

پرسش سوم پژوهش :وضعيت کلی وبسايتهای

نگرفتن در فهرست سياه  Spammerدايرکتوریها"

دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران از نظر

در وبسايتهای بررسی شده دارای فراوانی 111

ويژگیهای محتوايی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه

درصد بود .از سوی ديگر ،هيچ يک از وبسايتها

وبومتريک چگونه است؟

رتبه ترافيک بهتر از  111111نداشته و در شبکههای
اجتماعی ني ز حضور نداشتند .در رابطه با دو مؤلفه "
ثبت شدن وبسايت در دايرکتوریها" و "رتبه
صفحه در گوگل" که به صورت درصد محاسبه
http://bpums.ac.ir
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بر اساس دادههای جدول  ،5از ميان مؤلفههای مربوط

شدهاند نيز ،هيچ يک از وبسايتهای جامعه
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رديف

مؤلفه

مؤلفه

وضعيت

فراواني

درصد

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 5231

 /222طب جنوب
جدول  )1فراواني مؤلفههاي مرتبط با مقوله بهينهسازي

محتوايی و معيارهای بهينهسازی موتورهای جستجو

مربوط به خارج وبسايت در دانشگاههاي علوم

برای هر يک از وبسايتهای مورد مطالعه محاسبه و

پزشكي تيپ سه ايران
رديف

مؤلفه

فراواني

درصد

بر اساس نمرههای بهدست آمده به رتبهبندی
وبسايتها پرداخته شد .بهطور کلی با ارزيابی

1

رتبه ترافيک (بهتر از )111111

1

1

4

نمايه شدن در موتورهای جستجو

18

111

وبسايتهای جامعه پژوهش بر اساس مؤلفههای

1

قرار نگرفتن در فهرست

18

111

4

Spammerها
وجود وبالگ زير نام دامنه دانشگاه

موجود در سياهه وارسی و احتساب نمرههای کسب

4

11/1

شده ،مشخص شد که در مجموع از حداکثر نمره

5

داشتن صفحه در ويکیپديا

11

61/11

6

حضور در شبکههای اجتماعی

1

1

مربوط به معيارهای ارزيابی يعنی  114نمره ،وبسايت

مطلوب

1

1

قابل قبول

1

5/6

نامطلوب

11

94/4

گرفتند .وبسايت دانشگاههای علوم پزشکی بم،

مطلوب

1

1

دزفول و جيرفت نيز در رتبههای آخر قرار گرفتند.

قابل قبول

16

88/9

نامطلوب

4

11/1

اطالعات مربوط به رتبه و نمره کسب شده

1

8

ثبت در
دايرکتوریها

رتبه صفحه
در گوگل

دانشگاههای علوم پزشکی گناباد ،بوشهر و شهرکرد با
کسب بيشترين نمره در رتبههای اول تا سوم قرار

بهمنظور پاسخ به اين پرسش ،مجموع نمرههای مربوط

جدول  6ارائه شده است.

به هر دو بخش سياهه وارسی شامل معيارهای
جدول  )6وضعيت کلي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه
ايران از نظر معيارهاي محتوايي و فني
رديف

دانشگاه

14/96

61/11

46/11

61/95

1

گناباد

48/41

4

بوشهر

14/44

59/96
51/81

1

شهرکرد

48/81

11/15

4

قم

11/11

46/41

5

شاهرود

46/11

49/91

56/41

6

زابل

48/14

41/61

55/65

1

ايالم

41/18

44/11

51/51

8

کردستان

46/16

44/44

51/48

9
11

سبزوار
فسا

45/54
45/14

44/19
41/11

51/11
48/45

11

خراسان شمالی

41/49

41/11

48/44

14

ياسوج

44/49

45/41

41/96

11

البرز

41/16

44/11

41/51

14

جهرم

19/54

41/11

46/81

15

تربت حيدريه

41/89

44/14

45/11

16

بم

15

41/81

18/81

11

دزفول

15/46

41/59

18/85

18

جيرفت

11/11

41/11

11/14
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نمره محتوا

نمره بهينهسازي

نمره کل
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وبسايتهای جامعه پژوهش با معيارهای ارزيابی در

شبانكاره و همكاران

بحث

ارزيابي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي228 /

انگليسی ،ايجاد صفحات وب انگليسی و روزآمد

در اين پژوهش به بررسی وضعيت وبسايتهای

نگهداشتن آن میتواند ضمن افزايش حجم وبسايت

دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران بر اساس

باعث افزايش رؤيتپذيری وبسايت در سطح

عوامل مؤثر بر شاخصهای وبومتريک و معيارهای

بينالمللی و برقراری پيوند بيشتر توسط کاربران و

فنی بهينهسازی موتورهای جستجو پرداخته شده است.

موتورهای جستجو شود ( .)4با اين حال ،بر اساس

از جمله مواردی که در اين پژوهش مورد توجه قرار

يافتههای پژوهش حاضر ،تنها  1وبسايت مربوط به

گرفت ،عوامل مؤثر بر حجم وبسايت بود؛ چرا که

جامعه پژوهش دارای صفحات وب انگليسی بودند که

يکی از شاخصهای رتبهبندی جهانی وبومتريکس،
تعداد صفحات وب دانشگاه است .از آنجا که ايجاد
صفحات شخصی برای استادان و دانشجويان و
همچنين ايجاد وبسايت برای واحدها و مراکز تابعه
زير نام دامنه دانشگاه ،میتواند عامل مهمی در افزايش

اين امر نشاندهنده ميزان توجه پايين دانشگاههای
مورد بررسی به اين مؤلفه است .از اين ميان ،برخی از
دانشگاههايی که اقدام به ايجاد صفحات وب انگليسی
کرده بودند نيز به روزآمدسازی اين صفحات توجه
چندانی نداشتند و يا تعداد صفحات انگليسی

باشد؛ انتظار میرفت اين عوامل مورد توجه جامعه

پژوهش ماتئوس و ديگران نيز نشان داد که تنها 41

پژوهش قرار گرفته باشند .اما براساس نتايج پژوهش،

درصد از وبسايتهای دانشگاهی اسپانيا به زبان

با وجود اينکه در حال حاضر سامانه مديريت اطالعات

انگليسی ترجمه شدهاند و اين مسأله را مانعی جدی

تحقيقات کشور امکان ايجاد صفحه شخصی برای

برای بينالمللی شدن دانشگاههای اسپانيا معرفی کرده

استادان را فراهم کرده است و اغلب دانشگاههای علوم

است (.)11

پزشکی ايران اقدام به ايجاد صفحه شخصی برای

در ميان عوامل مربوط به معيارهای بهينهسازی داخلی

اعضای هيأت علمی خود کردهاند ،در  51درصد از

موتورهای جستجو ،استفاده از برچسبهای HTML

وبسايتهای بررسی شده ،صفحات شخصی ايجاد

اهميت ويژهای در بازيابی وبسايتها و کسب رتبه

شده برای استادان زير نام دامنه دانشگاه نبود و يا

باالتر در نتايج موتورهای جستجو دارند .سه برچسب

دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات تحقيقات کشور

عنوان ،ابربرچسب توصيف و ابربرچسب کليدواژه

حضور نداشت .در رابطه با واحدها و مراکز تابعه نيز
برای اين مراکز نکرده بودند و يا وبسايتهای ايجاد
شده زير نام دامنه دانشگاه نبود که الزم است نسبت
به رفع اين نقيصه اقدام شود .يکی ديگر از مؤلفههايی

مهمترين برچسبهای  HTMLهستند که در اغلب
وبسايتهای بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته
بودند .همسو با پژوهش حاضر ،پژوهش اسکروچی و
ديگران بر وبسايت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
علوم پزشکی ايران نيز نشان داد که در طراحی اغلب

که در افزايش حجم و تعداد صفحات وبسايت حائز

وبسايتهای مورد بررسی از اين برچسبها استفاده

اهميت است ،ايجاد نسخه انگليسی وبسايت است.

شده است ( .)49اما نکته قابل توجه در بهکارگيری ابر

به دليل بينالمللی بودن و پرمخاطب بودن زبان
http://bpums.ac.ir
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حجم و تعداد صفحات وبسايتهای دانشگاهی

وبسايت آنها کم بود .همراستا با اين پژوهش،

سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 5231

 /223طب جنوب

وبسايتهای جامعه پژوهش بيش از همه به برچسب

مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بم ،متغير بود .پژوهش

عنوان اهميت دادهاند و بيشتر آنها با وجود استفاده از

مانهاس و مانسوترا نيز همسو با اين پژوهش نشان

ابربرچسب توصيف و کليدواژه ،از بهکارگيری کلمات

میدهد که اغلب وبسايتهای دولت الکترونيکی در

کليدی مناسب و مرتبط در اين برچسبها غافل

ايالت  J&Kهندوستان استانداردهای کنسرسيوم وب

بودهاند .بنابراين ،طراحان وبسايتهای دانشگاههای

گسترده جهانی را رعايت نکردهاند و هيچ يک از اين

علوم پزشکی تيپ سه ايران بايد در بهکارگيری اين

وبسايتها کدهای  HTMLمعتبر نداشتند (.)41

برچسبها و استفاده از کلمات کليدی مرتبط با

راهحل اين مشکل ،شناسايی و برطرف کردن اين

محتوای وبسايت دقت بيشتری داشته باشند؛ چرا که

خطاها با استفاده از ابزارهای اعتبارسنج کدهای

استفاده درست از اين برچسبها میتواند در کسب

 HTMLاست که به راحتی امکانپذير است و زمان

رتبه باالتر در موتورهای جستجو و افزايش سطح

زيادی نمیگيرد.

دسترسپذيری وبسايت نقش مهمی ايفا کند .از

بر اساس دادههای بهدست آمده در رابطه با مؤلفه عدم

سوی ديگر ،استفاده نادرست از اين برچسبها مانند

وجود پيوندهای شکسته در وبسايتهای مورد

تکرار کليدواژهها به دفعات زياد و يا استفاده از

بررسی نيز ،در  94/4درصد از اين وبسايتها حداقل

کليدواژههای غيرمرتبط با محتوای وبسايت ،میتواند

يک پيوند شکسته وجود داشت .تنها وبسايت

باعث بهوجود آمدن مشکل اسپمينگ ()Spamming

دانشگاه علوم پزشکی دزفول هيچ پيوند شکستهای

و مسدود شدن وبسايت شود.

نداشت .در بين ساير وبسايتهای جامعه پژوهش،

استاندارد بودن کد صفحات و عدم وجود خطا در

دانشگاه علوم پزشکی بم با سه پيوند شکسته کمترين

ساختار  HTMLصفحات وبسايت ،يکی ديگر از

و البرز با  91پيوند شکسته بيشترين تعداد پيوند

عواملی است که بايد مورد توجه طراحان وبسايت

شکسته را داشتند .پژوهش مانهاس و مانسوترا ()41

قرار بگيرد .اهميت کدنويسی معتبر در اين است که

در اين رابطه نيز با پژوهش حاضر همسو است.

وبسايت در مرورگرهای مختلف بدون مشکل اجرا

عوامل مؤثر بر بهينهسازی خارجی وبسايت مکمل

شده و اطالعات مورد نياز را در جديدترين نسخه

بهينهسازی داخلی وبسايت هستند و باعث افزايش

مرورگرها نمايش دهد .عالوه بر اين ،با کدنويسی

رؤيتپذيری و رتبه صفحه وب میشوند .در اين ميان

صحيح میتوان به خزندههای موتورهای جستجو در

حضور در شبکههای اجتماعی و نيز بهرهگيری از

نمايهسازی صحيح و سريع صفحات وب کمک کرد.

ابزارهای اجتماعی مانند وبالگ در رؤيتپذيری

با اين حال بر اساس يافتههای پژوهش ،هيچ يک از

وبسايت بسيار حائز اهميت است .با اين حال،

وبسايتهای مورد بررسی به استانداردسازی کدهای

براساس يافتههای پژوهش هيچ يک از دانشگاههای

 HTMLخود توجهی نداشته و از وضعيت مطلوبی

علوم پزشکی تيپ سه کشور در شبکههای اجتماعی

برخوردار نبودند .بهطوری که تعداد خطای  HTMLاز

حضور نداشتند .در مقايسه با اين پژوهش ،پرماتاساری
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ربط برچسبهای استفاده شده نشان داد که

علوم پزشکی گناباد و شاهرود تا حداکثر  1141خطا
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مرتبط در آنها است .نتايج حاصل از بررسی ميزان

حداقل  114خطا مربوط به وبسايت دانشگاههای
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اندونزی دارای انجمن خاصی در شبکههای اجتماعی

دارند .بنابراين ،دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه کشور

هستند ( .)41غيرقانونی بودن اين شبکهها در ايران و

برای حضور موفقتر در محيط وب و کسب رتبه باالتر

سياست فيلترينگ از مهمترين داليلی است که باعث

در رتبهبندی وبومتريکس ،بايد ضمن توجه بيشتر به توليد

عدم حضور دانشگاههای علوم پزشکی تيپ سه ايران

محتوای اطالعاتی غنی و روزآمد ،معيارهای فنی

در شبکههای اجتماعی شده است .با اين حال استفاده

بهينهسازی موتورهای جستجو را نيز در طراحی

از برخی نرمافزارهای اجتماعی قانونی و نوشتن مطلب

وبسايت خود مورد توجه قرار دهند و با رفع ايرادهای

و انتشار آن در وبسايتهای معتبری مانند ويکیپديا

فنی موجود ،تالش کنند تا موانع رؤيتپذيری وبسايت

و نيز ابزارهای اجتماعی مانند وبالگها میتواند با

خود را برطرف نمايند؛ چرا که يک وبسايت در

جذب پيوند از ديگر وبسايتها ،به افزايش اعتبار

صورتی کارآمدتر خواهد بود که از احتمال بازيابی و

وبسايت و دستيابی به رتبه باالتر در موتورهای

دسترسپذيری باالتری برخوردار باشد.

جستجو کمک کند .همچنين ،استفاده گسترده کاربران

با توجه به نتايج حاصل از ارزيابی وبسايتهای جامعه

اينترنت از اين ابزارهای اجتماعی ترافيک افزودهای را

پژوهش ،در اين بخش پيشنهادهايی در راستای بهبود

برای وبسايت ايجاد خواهد کرد.

وضعيت اين وبسايتها از نظر محتوا و طراحی

بر اساس يافتههای پژوهش 61/11 ،درصد از

ارائه میشود:

وبسايتهای مورد بررسی در ويکیپديا دارای حداقل

 -ايجاد نسخه انگليسی وبسايت و دسترسپذير کردن

يک تا حداکثر  1صفحه بودند .همچنين ،تنها 11/1

منابع آموزشی و علمی و اخبار و اطالعات روزآمد به

درصد ( 4وبسايت) از وبسايتهای مورد بررسی

زبان انگليسی؛

اقدام به ايجاد وبالگ زير نام دامنه دانشگاه کرده بودند.

 -ايجاد انبارههای داده و بانکهای اطالعاتی تحت وب،

پژوهش پرماتاساری و ديگران نيز همسو با پژوهش

بهمنظور دسترسپذير کردن منابع علمی و پژوهشی

حاضر نشان داد که  11درصد از دانشگاههای اندونزی

دانشگاه بهصورت مجتمع از طريق موتورهای جستجو؛

دارای پروفايل در ويکیپديا بودند .اما از نظر داشتن

توجه بيشتر به استانداردهای کنسرسيوم وب گسترده

وبالگ 18 ،درصد از دانشگاههای اندونزی دارای وبالگ

جهانی در طراحی وبسايت؛ بررسی صفحات وب

برای استادان و  11درصد دارای وبالگ برای دانشجويان

دانشگاه با استفاده از ابزارهای خودکار ارزيابی

بودند ( .)41اگرچه بيشتر دانشگاههای اندونزی نيز

وبسايتها ،بهمنظور شناسايی ايرادهای فنی و رفع

وبالگ نداشتند ،اما نسبت به دانشگاههای علوم پزشکی

مشکالت دسترسی و نواقص احتمالی وبسايت.

ايران از وضعيت بسيار بهتری برخوردار بودند.
بهطور کلی يافتههای پژوهش نشان داد کمتر از نيمی از

سپاس و قدرداني

دانشگاههای مورد بررسی ( 1وبسايت) بيش از 51

اين مقاله بخشی از پاياننامه خديجه شبانکاره در مقطع

درصد معيارهای موجود در سياههوارسی را مورد توجه

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی با
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عمومی و  14درصد از دانشگاههای خصوصی

وبسايتهای جامعه پژوهش از وضعيت ايدهآل فاصله
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و ديگران نشان دادند که  68درصد از دانشگاههای

قرار دادهاند .اين نتايج بيانگر اين است که اغلب

5231  خرداد و تير/2  شماره/سال نوزدهم
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راهنمايی دکتر علی حميدی و مشاوره دکتر رحيم

عنوان" ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای علوم

طهماسبی است که با حمايت معاونت پژوهشی

پزشکی ايران از نظر ميزان توجه به ويژگیهای

.دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به انجام رسيده است

محتوايی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتريک" به

[ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.2.267 ]

[ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-18 ]

References: __________________________________________________
1.Noruzi A. The Web Impact Factor: a survey of
some Iranian university websites. Stud Educ
Psycholo 2004; 5: 105-19. (Persian)
2.Noruzi A. Web presence of Iran. NASTINFO
2006; 17: 53-62. (Persian)
3.Danesh F, Soheili F, Nowkarizi M. Links
analysis of Iranian medical universities websites
using Webometrics. Libr Inf Sci 2008; 11: 12142. (Persian)
4.Aminpour F. How to Improve Webometric
Ranks of Iranian Medical Universities. J Isfahan
Med Sch 2011; 29: 115-24.
5.Sedghi S, Tafaroji R, Roudbari M. A Survey of
the Websites of Medical Universities in Iran: A
Webometrics Study. JHA 2013; 15: pe85-pe95.
(Persian)
6.Mesgarpour B, Vasei M, Kabiri P, et al. The
Comparison of National, Regional and
International Webometric Ranks of Iranian
Universities and Research Centers. Hakim Res J
2009; 12: 18-29. (Persian)
7.Ravayati N, Dayyani MH. Link analysis of
websites universities of Iran Ministry of
Sciences, Research and Technology using Web
Impact Factor, clustering category & twodimensional mapping. Libr Inf Sci 2010; 13:
101-42. (Persian)
8.Niazi E, Abounori A. Ranking webometric scale
indicators in selected universities. Libr Inf Sci
2010; 13: 143-71. (Persian)
9.Nowkarizi M, Soheili F, Danesh F, et al.
Webometrics of Iranian Universities Dominated
by the Ministry of Science, Research and
Technology. JIPM 2012; 27: 521-36. (Persian)
10.Thelwall
M.
Extracting
macroscopic
information from web links. J Am Soc Inf Sci
Technol 2001; 52: 1157-68.
11.Thelwall M. A research and institutional sizebased model for national university Web site
interlinking. J Doc 2002; 58: 683-94.

12.Thelwall M, Harries G. The connection
between the research of a university and counts
of links to its Web pages: An investigation based
upon a classification of the relationships of pages
to the research of the host university. J Am Soc
Inf Sci Technol 2003; 54: 594-602.
13.Buenadicha Mateos M, Chamorro Mera A,
Miranda González FJ, et al. A new Web
assessment index: Spanish universities analysis.
Internet Res 2001; 11: 226-34.
14.Vaughan L, Thelwall M. A modeling approach
to uncover hyperlink patterns: The case of
Canadian universities. Inf. Process. Manage
2005; 41: 347-59.
15.Nwagwu WE, Agarin O. Nigerian University
websites: a webometric analysis. Webology
2008; 5: 1-20.
16.Jeyshankar R, Ramesh Babu B. Websites of
universities in Tamal Nadu: A webometric study.
ALIS 2009; 56: 69-79.
17.Islam MA, Alam MS. Webometric study of
private universities in Bangladesh. Malaysian. J
Med Libr Inf Sci 2011; 16: 115-26.
18.Cutler M, Deng H, Maniccam S, et al. A new
study on using HTML structures to improve
retrieval. In Tools with Artificial Intelligence,
1999 Proceedings. 11th ed. IEEE International
Conference, 1999, 406-9.
19.Zhang J, Dimitroff A. The Impact of Metadata
Implementation on Webpage Visibility in Search
Engine Results (Part II). Inf Process Manage
2005; 41: 691-715.
20.Manhas J, Mansotra V. Critical Evaluation of eGovernment Websites Design. In: Proceedings of
the 5th National Conference. India, 2011, 4-24.
21.Permatasari HP, Harlena S, Erlangga D, et al.
Effect of social media on website popularity:
Differences between Public and Private Universities
in Indonesia. WCSIT 2013; 3: 32-7.

22.Malaga RA. The value of search engine
optimization: An action research project at a new
http://bpums.ac.ir

282 /ارزيابي وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي

27.Mangoli K. Framework to increase the audience
through the identification and utilization of ecommerce sites targeted traffic (case study of
sites of Tabnak, Pasargadae, mobile, SMS
operating system, system of SMS [dissertation].
Tehran: School of Engineering, Tarbiat Modarres
Univ., 2010.
28.Abazari Z, Babaei K. Metadata Elements of
Dublin Core and Those of Central Libraries
Websites of Medical Universities in Iran: A
Comparative Study. JHA 2011; 14: pe7-pe19.
(Persian)
29.Eskrootchi R, Mousavi Chalak A, Hosseini A,
et al. Investigating the Structure of Central
Libraries' Websites based on Meta Tags in
Medical Science Universities in Iran. JHA 2012;
15: 13-23. (Persian)

[ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.2.267 ]

[ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-18 ]

e-commerce site. JECO 2007; 5: 68-2.
23.Schooner P. Model for Auditing Search Engine
Optimization for E-business. [dissertatiom].
Sweden: Department of Science and Technology
Univ., 2010.
24. Ochoa ED. An Analysis of The Application of
Selected Search Engine Optimization (SEO)
Techniques and Their Effectivness on Google’s
Search Ranking Algorithm. MSc dissertation.
California State University, Northrige 2012.
(Accessed
February
10,
2014,
at
http://scholarworks.csun.edu/handle/10211.2/1077)
25.Onaifo D, Rasmussen. Increasing libraries'
content findability on the web with search engine
optimization. Library Hi Tech 2013; 31: 87-108.
26.Talaei A. Technical factors for better rank in
search engines. (case study:Iranian Insurance
WebSites) [dissertation]. Tehran: Allameh
Tabatabai Univ., 2010.

شبانكاره و همكاران

http://bpums.ac.ir

ISMJ 2016;19(2):267-283

Original Article

Content and technical evaluation of Type III
Iranian medical universities' websites
Kh. Shabankareh 1, R. Tahmasebi 2, A. Hamidi 1*
1

Department of Medical Library and Information Sciences, Faculty of Paramedical, Bushehr University of
Medical Sciences, Bushehr, Iran
2
Department of Biostatistics, Faculty of Health, Bushehr university of Medical Sciences, Bushehr, Iran

(Received 3 Dec, 2014

Accepted 17 May, 2015)

[ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.2.267 ]

[ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-18 ]

Abstract
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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 researchermade 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.
Key words: Content features, Iranian medical universities’ websites, Search engines optimization, Webometric rank
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