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مقدمه
پیدایش وب جهانگستر ،جهان را با پدیدهای به نام وبسایت
روبرو ساخته است .وب سایتها از جمله نقاط اتصال و ارتباط
کاربران با اطالعات الکترونیکی میباشند ( .)1وب در حال تبدیل
شدن به یک وسیله ارتباطی برای انتشار نتایج و اشاعه دستاوردهای
علمی و پژوهشی بدست آمده در مراکز دانشگاهی میباشد (.)3
امروزه وب جهانگستر با سرعت فزاینده در تولید اطالعات و
دسترسپذیر کردن آنها قسمتی از این نیازها را برآورده کردهاند .از
طرفی اینکه ایجاد یک وبسایت برای هر کسی که دانش اندکی از
رایانه داشته باشد مقدور است .دانشگاهها نیز در گذر از دنیای
فیزیکی به دنیای مجازی ،تحت تاثیر فناوریهای نوین اطالعاتی و
ارتباطی قرار گرفتهاند و با بهرهگیری از این فناوریها در این زمینه
نخستین گامها را در جهت دسترسپذیری و سهولت استفاده از
خدماتشان برداشتهاند ( .)5وبسایت دانشگاهها دروازهای برای
ورود به محیط مجازی است .وبسایتهای دانشگاهی به عنوان
یک ابزار ارتباطی با اهداف چندگانه از معرفی دانشگاه ،دانشکدهها و
اعضای هیات علمی گرفته تا جذب دانشجو ،ارائه منابع درسی،

دسترسی به فهرست عمومی کتابخانهها ،انتشار مجالت الکترونیکی
و غیره بکار گرفته میشوند .بدین منظور دانشگاهها برای ساماندهی
و دسترس پذیر کردن انبوه اطالعات و معرفی قابلیتها و
توانمندیهای خود وبسایتهایی را طراحی کردهاند ( .)1از سویی با
توجه به اهمیت و جایگاه وبسایتها در امر اطالعرسانی و ارتباط
با مخاطبین ،دانشگاهها برای سازماندهی و دسترس پذیر کردن
اطالعات و معرفی قابلیتها و توانمندیهای خود از این بستر
استفاده مینمایند .بنابراین به منظور دستیابی به کیفیت بهتر و بهبود
دائمی این وبسایتها ،ارزیابی آنها از طریق روشهای وبسنجی
ضروری است ()3؛ تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها در هر
یک از معیارهای چهار گانه (اندازه ،دسترسپذیری ،فایلهای غنی
شده ،مقاالت گوگل اسکوالر) بتوان ضعفهای موجود را رفع و نقاط
قوت را تقویت کرده و با رصد جایگاه خود در منطقه ،کشور و جهان
نسبت به رشد رتبه وبسایت دانشگاه اقدام کرد.
پژوهش در زمینه وبسایت کتابخانههای دانشگاهی از اواسط
دهه  1220میالدی و پس از بوجود آمدن و توسعه این گونه

مجله علم سنجی کاسپین ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،49صفحه 7-51
مقایسه شاخصهای وبومتریک دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور /دکتر موسی یمین فیروز و دیگران

وبسایتها است و پیشنهاد نمود که مسئوالن دانشگاه باید
برنامهریزی و سیاستگذاریهای الزم را برای ارتقای محتوای
وبسایتها ارائه دهند ( .)11در مطالعهای دیگر Osunade ،و
 Ogundeleبه بررسی رتبه وبسایت  Ibadanبر اساس فایلهای
غنی شده ،اندازه ،گوگل اسکوالر و رویتپذیری پرداختند .نتایج این
مطالعه نشان داد وضعیت وبسایت این دانشگاه مناسب نبوده و باید
استراتژیهایی مانند دیجیتالی کردن مقاالت علمی ،ایجاد وبالگ
برای اعضای هیات علمی و قرار دادن لینک دانشگاه بر روی آن
برای بهبود شاخصهای این دانشگاه به کار گرفته شود (.)13
 Nwagwaو  Agarinدر یک مطالعه ،صفحات 50دانشگاه
نیجریه را برای مطالعه الگو و فراوانی پیوندهای بیرونی و درونی
انتخاب کردند .به طور کلی ،وبسایتهای مورد بررسی دارای
 17317پیوند بودند که نشان دهنده  13پیوند برای هر صفحه
میباشد .نتایج مطالعه آنها نشان داد که این دانشگاهها به دیگر
وبسایتهای دانشگاهی نیجریه پیوند نداده ،بلکه بیشتر با
وبسایتهای غیر دانشگاهی پیوند برقرار کردهاند ( .)15بنابراین در
پژوهش حاضر برآنیم تا با توجه به شاخصهای وب سنجی رتبه
وبسایتهای هریک از دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال را
در سطح منطقه ،کشور و جهان تعیین نمائیم .نتایج این مطالعه
میتواند در نظام فناوری اطالعات بهداشتی درمانی برای مدیران و
تصمیمگیرندگان دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور
موثر بوده و نیز جایگاه وبسایتهای دانشگاهی و میزان نفوذ و
حضور آنها در عرصه وب را مشخص نماید .بنابراین با انجام این
پژوهش در صدد پاسخگویی به سواالت اساسی زیر هستیم:
 .1اندازه و رتبه وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی
منطقه شمال کشور چگونه است؟
 .3وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال
کشور بر اساس فایلهای قالببندی شده چگونه است؟
 .5وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال
کشور در گوگل اسکوالر دارای چه رتبهای هستند؟
 .1رویتپذیری (پیوندهای درونی) دانشگاههای علوم پزشکی
منطقه شمال کشور چگونه است؟
 .3رتبهبندی وبسایتها و دانشگاههای علوم پزشکی منطقه
شمال بر اساس شاخصهای وبومتریکس چگونه است؟

وبسایتها آغاز گردید .نکته مهم در این زمینه آن است که حوزهی
مورد توجه این گونه پژوهشها فوقالعاده وسیع و در عین حال پویا
میباشد ،بهطوری که تغییر و تحوالت وسیع در آنها بر
پژوهشهای انجام گرفته نیز تاثیرگذار بوده است (.)1
در این بخش به طور مختصر به سابقه پژوهش اشاره میشود:
نوروزی در پژوهشی به بررسی میزان پیوند به وبسایتهای
دانشگاههای ایرانی پرداخته و اشاره میکند که این میزان ،در مقابل
پیوندهای وبسایتهای دانشگاههای دیگر کشورها بسیار پایینتر و
کمتر بوده است ( .)7امینپور و همکاران در یک مطالعه نشان دادند
که وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران تاثیر زیادی بر
روی وب ندارند و در سطح بینالمللی شناخته شده نیستند .و دلیل
آن را موانع زبانی و همچنین مشکالت فنی در طراحی وبسایتها
عنوان کرده اند (.)0
مسگرپور و همکاران نشان دادند که به منظور ارتقای رتبهی
وب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران الزم است سیاستگذاران و
مدیران بخش آموزش و پژوهش کشور ،راهکارهای مناسبی در
خصوص ارتقا و پایش مداوم وبسایتهای موسسات آموزشی و
پژوهشی تدوین و اجرا نمایند ( .)2عرفانمنش و دیدگاه در پژوهشی
با عنوان "ارزیابی ظاهری ،ضریب تاثیرگذاری و میزان بازدید از
وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران" نشان دادند که
وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور (بابل،
گلستان ،گیالن و مازندران) در مقایسه با سایر دانشگاههای علوم
پزشکی کشور بر اساس شاخصهای مورد بررسی در وضعیت
مطلوبی قرار ندارند .همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سه شاخص مورد بررسی یعنی تعداد
صفحات موجود ،تعداد کل پیوندهای دریافتی و نیز رتبه ترافیکی در
ایران و جهان و همچنین وضعیت بازدید ،از سه دانشگاه علوم
پزشکی دیگر منطقه شمال کشور وضعیت بهتری دارد ( .)10صدقی
و همکاران در پژوهشی به بررسی وضعیت وبسایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس شاخصهای وبسنجی
پرداختند و نشان دادند که وضعیت وبسایتهای دانشگاه علوم
پزشکی تیپ برتر کشور در مقایسه با وبسایتهای دانشگاههای
تیپ یک و دو به مراتب بهتر و رتبه آنها بر اساس شاخصهای
وبسنجی بسیار مطلوبتر میباشد .همچنین آنها بدین نکته اشاره
کردند که همبستگی مثبت و معنیداری ( )0/03میان رتبه وبسایت
دانشگاهی و تیپ آنها وجود دارد و رتبه وبسایت دانشگاهی به
عنوان یکی از عوامل موثر بر تیپ دانشگاه علوم پزشکی به حساب
آورده میشود.
در خارج از کشور نیز  Sugakدر مطالعه خود دالیل رتبهی
پایین وبسایتهای دانشگاههای روسیه را بررسی کرده است .وی
چنین نتیجه گرفت که رتبهی پایین وبسایتهای دانشگاههای
کشور روسیه ،ناشی از عدم توجه مسئوالن دانشگاه به ارتقای

مواد و روشها
پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی و از نوع کاربردی است .این
مطالعه با استفاده از روش تحلیل پیوند که یکی از روشهای
وبسنجی است انجام شده است .در نهایت به کمک استنادات
صورت گرفته در گوگل اسکوالر و همچنین میزان رویتپذیری،
اندازه و جایگاه وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه
شمال کشور تعیین میگردد .کلید و ابزار اساسی پژوهشهای
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وبسنجی ،موتورهای جستجو میباشند ،چهار موتور جستجو در
محاسبات استفاده گردید .با کمک روش وبسنجی ،شرایط و
وضعیت موجود وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه
شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که پیشتر نیز اشاره
شده است ،این مطالعه بر اساس چهار معیار وبسنجی :اندازه،
رویتپذیری ،فایلهای قالببندی شده و استناد گوگل اسکوالر
انجام شده است .تعداد صفحات بازیابی شده توسط چهار موتور
جستجو به طریق زیر محاسبه شد:

در سایت الکسا ) (www.Alexa.comنیز با وارد کردن
حوزه دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور ،رتبه ترافیک
سایت و همچنین درصد میزان دسترسی به سایت دانشگاههای مورد
بررسی و میانگین تعداد صفحات بازدید شده در ازای هر کاربر به
دست آمده است .قابل ذکر است که تمامی یافتهها در سال 1521
بازیابی شدهاند .نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزارهای آماری مرتبط
در قالب جدول و به صورت توصیفی ارائه گردید.

Site: mubabol.ac.ir (Google, Yahoo, Live

یافته ها:
نتایج بدست آمده از جستجوی وبسایت دانشگاههای علوم
پزشکی منطقه شمال کشور در چهار موتور جستجوی ،google
 bing ،yahooو  Exaleadدر جدول  1مشخص شده است.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با میانگین  110051صفحه بیشترین
و دانشگاه علوم پزشکی بابل با میانگین  35100صفحه کمترین
میزان نمایهسازی را به خود اختصاص دادهاند .نتایج بدست آمده از
جستجوی فایلهای غنی شده ) (Rich Fileنشان میدهد که
دانشگاه علوم پزشکی گلستان با  7320فایل مربوط به مدارک و
فعالیتهای علمی منتشر شده توسط این دانشگاه در بهترین
وضعیت قرار داشته است (جدول  .)3در جدول  ،5تعداد مقاالت و
استنادهای صورت گرفته به دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال
کشور در گوگل اسکوالر مشخص شده است.

)Search, Exalead

همچنین فایلهای قالببندی شده توسط موتور جستجوی
گوگل به روش زیر محاسبه میشود:
Site: mubabol.ac.ir filetype: format (.doc, .pdf,
).ppt, .ps

برای تعیین تعداد مقالهها و استنادهای صورت گرفته به
دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور درگوگل اسکوالر از
طریق راهبرد جستجوی زیر استفاده شده است.
"Site: "mubabol.ac.ir

رویتپذیری یا پیوندهای درونی در موتور جستجو گوگل و یاهو
نیز به طریق زیر محاسبه گردید:
Linkdomain: mubabol.ac.ir- Site: mubabol.ac.ir
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دانشگاه علوم پزشکی
بابل
گلستان
گیالن
مازندران

.doc

.pdf

.ppt

.ps

01
1170
151
131

711
3010
1700
1330

5
00
11
11

0
0
0
0

جدول .9وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور در گوگل اسکوالر
Google Scholar

دانشگاه علوم پزشکی
بابل
گلستان
گیالن
مازندران

71
213
551
377

9

مجموع
720
7320
3333
1213
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ارتباط با رتبه وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه
شمال کشور (رتبه جهانی و داخلی) و نیز وضعیت آنها (صعودی و
نزولی بودن) به همراه تعداد پیوندهای دریافتی هر یک از آنها در
جدول  3قرار داده شده است.

یافتهها نشان میدهد که در رویتپذیری (پیوند درونی یا
قابلیت دید) دانشگاه علوم پزشکی مازندران با میانگین  10333و
دانشگاه علوم پزشکی بابل با میانگین  3350بیشترین و کمترین
وضعیت را داشتهاند (جدول  .)1نتایج بدست آمده از پایگاه الکسا در

جدول .9رویتپذیری یا پیوندهای درونی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور در موتور جستجو گوگل و یاهو
دانشگاه علوم پزشکی
بابل
گلستان
گیالن
مازندران

Google

Yahoo

1330
1010
3010
3230

2310
50100
37200
50300

رتبه
1
3
5
1

میانگین
3350
10033
11100
10333

جدول  .1رتبهبندی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال بر اساس آمار Alexa

دانشگاه علوم پزشکی

رتبه جهانی

رتبه در کشور

وضعیت رتبه سایت

تعداد پیوند دریافتی

بابل

113150

7005

رشد صعودی

303

گلستان

310151

5731

رشد نزولی

105

گیالن

157013

3511

رشد صعودی

715

مازندران

130375

3133

رشد صعودی

311

در شکل  ،1رتبه ترافیکی (وضعیت ترافیکی) وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور در پایگاه الکسا قابل مشاهده است.

شکل  .5رتبه ترافیکی وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور

سالهای مورد بررسی داشته است (جدول  .)1بر اساس هر یک از
شاخصهای وبومتریکس (شاخص حضور ،شاخص تاثیر ،شاخص
عرضه آزاد اطالعات و شاخص برتری علمی) ،وضعیت دانشگاههای
علوم پزشکی منطقه شمال کشور در جدول  7ارائه شده است.

رتبه وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال
کشور در سایت وبومتریکس (رتبه کشوری و جهانی) نشان داد که
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهترین وضعیت و
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بهترین رشد را طی
01
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جدول .6رتبه وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور در سایت وبومتریکس
دانشگاه علوم پزشکی
بابل
گلستان
گیالن
مازندران

رتبه کشوری
1012
5510
5322
3121

رتبه جهانی در سال 9159
3110
3200
1002
1530

میزان رشد
+712
+3353
+1320
+1131

بهترین رتبه جهانی
3200
5023
5111
3112

جدول .7رتبه دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور بر اساس شاخصهای وبومتریکس
دانشگاه علوم پزشکی
بابل
گلستان
گیالن
مازندران

شاخص حضور
1701
5305
1101
5370

شاخص تاثیر
7570
0303
3005
7125

بحث و نتیجه گیری
از جمله اهداف رتبهبندی ،ایجاد انگیزه برای موسسات علمی،
تحقیقاتی و دانشگاهها به منظور عرضه و انعکاس دقیق فعالیتهای
آنها در وب است .اگر عملکرد وبسایت یک مرکز علمی پایینتر از
حد انتظار باشد سیاستهای وبسایت دانشگاه باید مورد بازنگری
واقع شود .همچنین الزم است کمّیت و کیفیت انتشارات الکترونیکی
افزایش و ارتقا یابد .با توجه به موارد مذکور ،توجه دانشگاهها به
انجام ارزیابی دورهای ضروری است .در این راستا ،پژوهش حاضر به
ارزیابی وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال
کشور بر اساس شاخصهای وبومتریکس پرداخته است .نتایج بدست
آمده از چهار موتور جستجو نشان داد که اندازه وبسایت دانشگاه
علوم پزشکی مازندران با میانگین  110015صفحه و
وبسایت دانشگاه علوم پزشکی بابل با میانگین  35100صفحه
بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .مقایسه نتایج
بدست آمده از پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین از جمله صدقی
و همکاران نشان میدهد که عالوه بر رشد مثبت تعداد صفحات
دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور طی دو سال اخیر در
تمامی موتورهای جستجو ،رتبه وبسایتهای این چهار دانشگاه در
مقایسه با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز دارای رشد
مثبتی بوده است ( .)11همچنین باید بدین نکته اشاره نمود که بر
خالف موتور جستجوی گوگل ،وبسایتهای ایرانی توجه کمتری
به دو موتور جستجوی یاهو و بینگ دارند (در صورتی که این دو
موتور جستجو تاثیر زیادی در رتبهبندی دارند) و برنامهریزی برای
نمایهسازی صفحات بیشتری از وبسایتهای دانشگاههای علوم
پزشکی منطقه شمال کشور باید در دستور کار مدیران و کارشناسان
مربوطه قرار گیرد .بعالوه نتایج دیگر پژوهشهای پیشین از جمله
امین پور و همکاران در این زمینه نشان داده است که یکی از عوامل
مهم و تاثیرگذار در نمایه شدن صفحات وبسایتها در موتورهای
جستجو ،زبان مورد استفاده در وبسایتها میباشد ( .)13از آنجایی

عرضه آزاد اطالعات
13575
1351
3111
1525

برتری علمی
3200
5023
5111
3112

که زبان وبسایت دانشگاههای مورد بررسی فارسی بوده است،
موتورهای جستجو توانایی کمتری در نمایهسازی (زبان فارسی)
آنها دارند .در نتیجه میتوان چنین استنتاج کرد که استفاده از زبان
فارسی ،به میزان قابل توجهی موجب پوشش کمتر محتوای
وبسایتهای این دانشگاهها شده است .افزایش صفحات بیشتر به
زبان انگلیسی توسط این دانشگاهها میتواند به عنوان یکی از
راهکارهای مناسب برای افزایش اندازه وبسایت آنها در نظر
گرفته شود .این نتایج با یافتههای بدست آمده از مطالعه نوروزی نیز
همسو بوده و در آن مطالعه نیز توجه به سایت انگلیسی
وبسایتهای دانشگاهها امری ضروری و اجتناب ناپذیر ذکر شده
است (.)11
نتایج بدست آمده از فایلهای قالببندی شده دانشگاههای
علوم پزشکی مورد بررسی در قالب  pdfو  wordبوده است و هیچ
فایلی در قالب  psیافت نشد .نتایج پژوهشهای پیشین نیز نشان
داد که وبسایتهای دانشگاهی ،غالباً از فرمتهای  pdfو word
استفاده میکنند ( .)17مقایسه یافتههای بدست آمده از این پژوهش
با بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه همسو میباشد (.)10
رشد مثبت و قابل توجهی در فایلهای قالببندی دانشگاههای علوم
پزشکی منطقه شمال کشور مشاهده شده است ،باید اشاره کرد که
عالوه بر مدارک ذکر شده ،فرمها و مدارک مربوط به اهداف
بروکراتیک و اداری (مانند فرمها ،مدارک مدیریتی و گزارشات
داخلی) نیز تاثیر مستقیمی در رتبهبندی وبسایتهای دانشگاهی
دارند که توجه به این امر نیز میتواند به بهبود وضعیت
وبسایتهای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور کمک
شایانی نماید ( .)12تعداد پیوندهای زده شده ( )Linkاز سایر
صفحات به یک مدرک یا یک صفحه وبی در یک سایت دانشگاهی،
ازمهمترین نشانههای تاثیر آن مدرک و تولید کننده آن به حساب
آورده میشود و به عنوان یکی از معیارهای دیده شدن آن وبسایت
در بین سایر منابع وبی در نظر گرفته میشود .نتایج بدست آمده از
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رتبهبندی وبومتریکس
در پایگاه
کشور
شمال
) (www.webometrics.infoبر اساس شاخصهای مورد
بررسی این نظام نیز نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی بابل بهترین
رتبه در شاخص حضور (رتبه اول منطقه و رتبه سیزده کشور) را
داشته و در رابطه با شاخص عرضه آزاد اطالعات رتبه بسیار ضعیف
 332کشور را دارا بوده است .از سویی دیگر ،دانشگاههای علوم
پزشکی گلستان و مازندران به ترتیب هجدهمین و بیست و دومین
دانشگاههای برتر کشور باتوجه به شاخص عرضه آزاد اطالعات
بودهاند .دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در میان دانشگاههای مورد
بررسی پایینترین عملکرد شاخص حضور و برتری علمی را داشته و
رتبههای این دو شاخص این دانشگاه در سطح کشور به ترتیب  71و
 105میباشد.
شاخص برتری علمی که نشاندهنده تعداد مقاالت علمی
منتشر شده در مجالت با تاثیر باال از طریق دادههای ارائه شده
توسط رتبهبندی  Scimagoاست نیز نشان داد که دانشگاه علوم
پزشکی مازندران پنجاه و سومین دانشگاه برتر کشور (و نهمین
دانشگاه برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) بوده است.
رتبه دانشگاه علوم پزشکی بابل با توجه به این شاخص  03کشور
میباشد .در رابطه با مهمترین شاخص مورد بررسی در نظام رتبه-
بندی وبومتریکس (شاخص تاثیر) باید اشاره کرد که وبسایت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن بهترین رتبه را در میان دانشگاههای
منطقه شمال کشور داشته و چهلمین دانشگاه برتر کشور و نهمین
دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور بوده است .دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه علوم پزشکی
گلستان نیز در رتبههای بعدی قرار داشتهاند .رتبه کشوری سه
دانشگاه فوق به ترتیب  77و  03و  101میباشد .در این رابطه نیز
میتوان بیان داشت که هرچند طی سالهای اخیر رتبه هر چهار
دانشگاه مورد بررسی بر اساس شاخص تاثیر دارای رشد مثبتی بوده
است ،ولیکن توجه بیشتر مسئوالن و دستاندرکاران این امر برای
غنیسازی وبسایت دانشگاهها ،تولید محتوای با کیفیت و تبادل
لینک با سایتهای مرتبط الزم و ضروری بنظر میرسد .همچنین
به منظور ارتقای رتبهی دانشگاههای مورد بررسی در هر چهار
شاخص و در نتیجه رتبه نهایی دانشگاهها در کلیه سطوح (جهانی،
ملی ،وزارتخانهای و منطقهای) رعایت استانداردهای بهینهسازی
برای موتورهای جستجو و ارتقاء فنی و محتوایی سایتهای
دانشگاهی الزم و ضروری بنظر میرسد.

پژوهش حاضر نشان داد که تعداد پیوندهای دریافتی وبسایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور پیوندها و مخاطبین
زیادی از خارج از وبسایت خود دریافت نکردهاند .این امر بیانگر
تاثیرگذاری اندک دانشگاههای مورد بررسی در وب (با وجود باال
بودن نسبی تعداد صفحات وبی آنها) میباشد .اثرگذاری پیوندهای
دریافتی دانشگاههای علوم پزشکی بابل ،گیالن ،گلستان و مازندران
در مقایسه با تعداد صفحات نمایه شده آنها در وب به ترتیب
 %0/10 ،%0/51 ،%0/31و  %0/13بوده است که نشان دهنده ضعف
آنها و رتبه پایین آنها در ارزیابیهای وبومتریکس و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد .همچنین پیوند بیشتر از
مهمترین عوامل رویتپذیری بیشتر در محیط وب به حساب میآید.
در این زمینه نیز باید اشاره کرد که شرکای این دانشگاهها
(دانشگاههایی که در یک ناحیه قرار گرفتهاند) راهنمای وب،
پرتالهای هم موضوع و یا همکاران و افراد مرتبط نیز میتوانند
پیوندهایی خارجی برقرار کنند و به این ترتیب دانشگاهها در منطقه
هم زبان خود پیوندهای بیشتری دریافت خواهند کرد و بدین ترتیب
رویتپذیری و در نتیجه جایگاه این وبسایتها افزایش مییابد.
یکی دیگر از مهمترین موضوعات ،کنترل صفحاتی است که تاکنون
پیوندی دریافت نکردهاند .شرکتهای داروسازی و تجهیزات
پزشکی ،داروخانهها ،وبسایتهای پزشکان نیز میتواند منابع
مفیدی برای دریافت لینک باشد که به آنها توجه نمیشود.
گروههای مطالعاتی در سایر دانشگاهها ،کتابخانهها ،شهرداری و
سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی نیز میتوانند به عنوان منابع
لینک به حساب آورده شوند ( .)30نتایج بدست آمده از پژوهش
همچنین نشان داد که وبسایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
هر دو پایگاه الکسا و وبومتریکس بهترین رتبه را در میان دیگر
دانشگاهها داشته و وبسایت دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز در
پایینترین سطح قرار دارد .سایر پژوهشهای پیشین نیز نشان داده
است که رتبه دانشگاهی و نیز رتبه سایت دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در طی سالهای اخیر در سطح قابل قبولی قرار داشته و
برخالف سیر نزولی وبسایت دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پایگاه
الکسا ،سایر وبسایتهای دانشگاهی مورد بررسی دارای رشد مثبی
بودهاند و با یافتههای بدست آمده از این پژوهش همسو و همراستا
میباشد ( .)31-33در این زمینه میتوان بیان داشت که شرکت در
کارگاهها و دورههای رتبهبندی وبسنجی دانشگاهها که هر ساله در
داخل و خارج از کشور برگزار میشود ،میتواند به عنوان یکی از
بهترین راهکارهای بهبود رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی
منطقه شمال کشور به حساب آورده شود .مدیران و سیاستگذاران
مربوطه در دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی میتوانند با
استفاده از راهکارها و تکنیکهای موجود در این زمینه ،کمک
شایانی به ارتقای وبسایت دانشگاه و نیز ارتقای رتبه دانشگاهشان
داشته باشند .بررسی رتبهبندی وب دانشگاههای علوم پزشکی منطقه

تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی (کد  )2557250است که
تحت حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
بابل انجام شده است .بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری و
اعضای شورای پژوهشی آن دانشگاه تقدیر و تشکر میگردد.
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