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Abstract
The present paper's purpose is to prioritize the Payam Noor
University websites and to determine their universal position.
Throughout a cross-sectional study which was conducted in
2015, the Statistical population of the survey included the entire
Payam Noor Academic Websites. Payam Noor Academic
Websites were analyzed as the statistical sample (N=53). For
this purpose, first, a list of all websites of Payam Noor
University centers was conducted to the Ministry of Science,
Research and Technology institutions. For the website use
(Webometrics.info), the data were reviewed and analyzed. The
result has shown that from the entire 11,992 universal academic
centers, 7508 and 609 centers are in Asia and in Iran,
respectively. PNU has had 53 Academic Website, but due to
non-compliance with the standard requirements for websites, its
rank has not been mentioned in the list. Payame Noor
University website has the scores 16 in the country, and the
score 1786 in the world. Payame Noor University of Isfahan
achieved the scores 117 and 8440 in the country and in the
world, respectively. Payame Noor University of Qom has
achieved the scores 125 and 8934 in the country and in the
world, respectively as Payame Noor top three Universities. The
rummy Payame Noor University evaluated to have the score
609 as fifty-third website in Iran, with its universal score being
22,107. From this viewpoint, this paper offers the managers of
the Website Academic Centers to make plans and take action
for multilingualism, creationing links, selecting the appropriate
keywords, recording publications in the Google website, and
following the web instructions.
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چکیده
 اولویتبندی وبسایتهای مراکز دانشگاهی پیامنور کشور و،هدف پژوهش حاضر
3135 تعیین جایگاه این مراکز در دنیا بود که طی یک مطالعه مقطعی در نیمه اول
 جامعه آماری پژوهش را کلیه وبسایتهای مراکز دانشگاهی پیامنور.انجام گرفت
) که کلیه وب سایتها بهصورت تمام شمار بهعنوانN=41( کشور تشکیل میداد
 در ابتدا فهرست کلیه وبسایتهای، بدین منظور.نمونه مورد بررسی قرار گرفتند
 استخراج و با مراجعه به پایگاه،مراکز دانشگاهی تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی
. اطالعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت،(webometrics.info) وبسنجی
 وبسایت مراکز دانشگاهی در جهان وجود دارد که33333 ،نتایج تحقیق نشان داد
 مورد در ایران واقع شده است و سهم دانشگاه پیامنور633  مورد آن در آسیا و3438
 مورد است که به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد محیط وبی غالب دانشگاهها41
 دانشگاه پیامنور مرکز با، در اولویتبندی وبی دانشگاهها.در این لیست قرار نگرفتهاند
داشتن مناسبترین وبسایت در بین دانشگاههای پیامنور با رتبه شانزدهم در کشور
 دانشگاه پیامنور اصفهان با رتبه یکصد و هفده در کشور و در،3386 و در دنیا رتبه
 و دانشگاه پیامنور قم با رتبه یک صد و بیست و پنجم در کشور و در8553 دنیا رتبه
 بهعنوان سه دانشگاه برتر و همچنین دانشگاه پیامنور رامیان با رتبه8315 دنیا رتبه
 از این. را به خود اختصاص دادند33333  پنجاه و سومین وبسایت و در دنیا633
 با برنامهریزی در جهت،حیث پیشنهاد میگردد مدیران وبسایت مراکز دانشگاهی
 ثبت نشریات خود، قرار دادن کلیدواژههای مناسب، ایجاد پیوندها،چند زبانی کردن
.در پژوهشگر گوگل و پیروی از دستورالعملهای وبی اقدام نمایند
واژههای کلیدی

. پیامنور، مراکز دانشگاهی، وبسایت،وبومتریک

 علیرضا ذاکریان:*نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه اطالعات و بکارگیری درست آن به معنای داشتن قدرت
علمی ،اقتصادی و سیاسی است ،فناوری نیز یکی از مهمترین
ابزارهای به کارگیری و توسعه اطالعات است .در حال حاضر
یکی از مهمترین این فناوری ها استفاده از وب جهت دسترسی
و ارائه اطالعات و خدمات اطالعاتی در سراسر جهان است
(زارعی و باقری گرمارودی ،3133 ،ص .)3پایگاههای
اطالعاتی ،کتابهای الکترونیکی ،نشریات علمی ،منابع مورد
عالقه عموم ،سرگرمیها و تفریحات ،منابع آموزشی و
آموزشهای مجازی ،وبالگها که به طور متوسط هر  53ثانیه
یکی از آنها متولد میشود ،و هزاران کارکرد دیگر را میتوان
برای فنآوری متصور شد( .فراهانی ،زارعی و شریفیان،3188 ،
ص  .)333فنآوری اطالعات سبب سازماندهی و مدیریت بهتر
محیطهای آموزشی میشود (ویسچر و وایلد ،3333 ،3ص )361
و متقابالً «پولگرام »3333 3ذکر کرد که در بسیاری از کشورها
به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی ،به
منظور ارتقاء کیفیت روشهای یاددهی و یادگیری مورد توجه
خاص قرار گرفته است (به نقل از عنایتی ،ضامنی و زنگانه،
 ،3133ص  .)33پیدایش وب جهان گستر ،جهان را با پدیدهای
به نام وبسایت رو به رو ساخته است .وب سایتها از جمله
نقاط اتصال و ارتباط کاربران با اطالعات الکترونیکی میباشند.
هر شرکت ،سازمان یا موسسهای سعی میکند ،با استفاده از این
پدیده نوین در دنیای مجازی جایی برای خود داشته باشد .از
شکلگیری شبکه جهانی وب ،سالها میگذرد و این شبکه
امروزه بیش از یک میلیارد صفحه عمومی و سه میلیون سرور
را در بر می گیرد (باغبان ،تودار ،دلیری و مالوانی ،3133 ،ص
.)34
از اواسط  ،3333حوزه پژوهشی جدیدی بر پایه روشهای
اطالعسنجی به وجود آمد که کار آن ،پژوهش درباره ماهیت و
خصوصیات وبسایتها میباشد .از همان زمان تالشهای روز
افزونی برای بررسی ماهیت وب گستر با به کارگیری روشهای
اطالع سنجی برای بررسی محتویات فضای مجازی ،ساختار
پیوندها و موتورهای کاوشگر صورت پذیرفت (سهیلی3184 ،؛
باغبان و همکاران  ،3133ص 34؛ رزاقی ،3133 ،ص .)53
وبومتریک علمی است که به شبکه جهانی اطالعات می پردازد
تا ساختار آن ،تعداد و نوع استنادات و ارجاعات و نیز الگوی
1. Visscher & Wild
2. Pelgrum

استفاده از آن را بررسی نماید .در واقع ،وبومتریک به مطالعة
جنبههای کمی ساختار و به کارگیری منابع اطالعاتی میپردازد.
اینترنت نه تنها ارتباطات علم را دگرگون ساخت ،بلکه به
مؤسسهها و افراد این امکان را داد که اطالعات سرویس ها و
محصوالت خود را به جهان عرضه کنند .مطالعات نشان می
دهند وب ،رفته رفته به یک وسیله ارتباطی برای علم و تحقیق
مبدل می شود (نیازی و ابونوری ،3183 ،ص .)318
5
آلمایند و اینگورسن )3333( 1مطالعه وب را وبسنجی و مجله
سایبرسنجی )3333( 4آن را سایبرسنجی مینامد (مسگرپور و
همکاران ،3188 ،ص  .)334وب سایت های دانشگاهی به
عنوان یک ابزار ارتباطی با اهداف چندگانه از معرفی دانشگاه،
دانشکدهها و اعضای هیئت علمی گرفته تا جذب دانشجو ،ارائه
منابع درسی ،دسترسی به فهرست عمومی کتابخانهها ،انتشار
مجلههای الکترونیکی و غیره بکار گرفته میشوند (نوروزی،
 ،3185ص  .)334بررسی خصوصیات ،عملکرد و جایگاه این
وبسایتها از زوایای مختلف میتواند به دانشگاهها در
برطرفکردن ایرادهای موجود و بهبود وضعیت وب سایتهای
دانشگاهی کمک کند (نیازی و ابونوری ،3183 ،ص  .)318رتبه
بندی وبومتریک دانشگاه های جهان یک اقدام ابتکاری برای
بهینه ساختن نمود مؤسسه های علمی و تحقیقاتی در وب
است .همچنین ،باعث ارتقای انتشار نتایج علمی به صورت
دستیابی باز میشود .در حال حاضر سه نظام رتبهبندی جهانی
آکادمیک وجود دارد .رتبهبندی آموزشی دانشگاههای جهان،
معروف به رتبهبندی دانشگاه شانگهای که از سال  3335توسط
دانشگاهی به همین نام در چین انجام میگیرد
[ ،]ed .sjtu .edu .cn / ranking . htmرتبهبندی
دانشگاههای جهان ،معروف به رتبهبندی تایمز که از سال
 3335بهعنوان ضمیمه آموزش عالی مجله تایمز منتشر میشود
[ESI-ISI ،]www.thes.co.uk/worldrankings
که فهرستی از دانشگاهها را با بیشترین تولیدات علمی براساس
تعداد مقاالت انتشاریافته و استنادها در مجالت تحت پوشش
 ISI Web of Knowledgeارائه مینماید (همان منبع).
پایگاه دیگری که در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت
میکند ،مرکز اطالعات ملی اسپانیا است که یک گروه
تحقیقاتی وابسته به شورای ملی تحقیقات اسپانیا میباشد و از
3. Almind & Ingwersen
4. Webometric
5. Cybermetric
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سال  3335اقدام به وبسنجی )(webometrics.info
مینماید .این پایگاه ،اطالعات وبسایت بیش از 36333
موسسه آموزش عالی در دنیا را گردآوری و با تجزیه و تحلیل
محتوای صفحات وب و به خصوص تحلیل فرآیندهای ایجاد
ارتباط دانش علمی توانسته است  4333دانشگاه و موسسه
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آموزش عالی و  3433مرکز تحقیق و توسعه برتر جهان را
براساس معیارهای وبسنجی با شاخصهای میزان اطالعات
بر روی صفحات وب ،میزان و قابلیت دسترسی به اطالعات،
تعداد اسناد و تعداد انتشارات رتبه بندی و در ماههای ژانویه و
جوالی هر سال این رتبه بندی را روزآمد نماید.

شکل  .2نمونههایی از معیارهای وبسنجی

تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور در خصوص وب
سنجی عالوه بر فراهم نمودن مبانی نظریه تحقیق ،مباحث
مورد بررسی را روشنتر میسازد که در ادامه به خالصهای از
آن پرداخته می شود.
زاهد ،قضاوتی ،اطرج ،طاهری ،نجفی و مظاهری ( )3133در
ارزیابی وبسایت دانشگاه علوم و پزشکی اصفهان براساس
نظام رتبهبندی وبسنجی به این نتیجه دست یافتند که چالش
اصلی وبسایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به یک زبانه و
زبان فارسی بودن آن است.
باغبان و همکاران ( )3133در پژوهشی دیگر به ارزیابی
وبسایتهای دانشگاههای آزاد اسالمی و جایگاه وبسایت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در این نظام پرداختند که
نتایج نشان داد ،وب سایتهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج براساس پنج شاخص وبسنجی
به ترتیب در سه جایگاه اول قرار دارند و سه دانشگاه آزاد
اسالمی شامل واحدهای کرمان ،خوی و مبارکه به ترتیب در
انتهای جدول قرار دارند و دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
در رتبه  3قرار داشت .ارزیابی وبسایتهای مراکز تحقیقاتی
برتر ایران و جایگاه وبسایتهای ایرانی در مراکز تحقیقاتی
دنیا با استفاده از پایگاه وبومتریک نشان داد ،وب سایتهای
مراکز پژوهشی ایران نسبت به وبسایتهای مراکز پژوهشی
خارج از کشور از کیفیت پایین تری برخوردار است و در بین
مراکز رسمی علمی جهان ،جایگاهی برای پژوهشگاه تربیت

بدنی وجود ندارد .در پیشنهاد این پژوهش آمده است ،با توجه
به اهمیت وبسایتها در معرفی و نشر یافتههای علمی مراکز
تحقیقاتی برنامه ریزی جامع و کامل تری به منظور ارتقاء
کیفیت وب سایت های مراکز علمی داخل کشور به شدت
احساس می شود (رزاقی ،صفانیا و موسوی ،3133 ،ص .)4
تحلیل پیوندهای  53وب سایت دانشگاههای علوم پزشکی
ایران از نظر میزان رویت ،تأثیرگذاری و همکاری با استفاده از
تحلیل وبسنجی نشان داد ،وبسایتهای دانشگاههای علوم
پزشکی شیراز ،تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین میزان پیوند
دریافتی و دانشگاههای علوم پزشکی بقیه اهلل ،بوشهر و بابل از
باالترین میزان تأثیرگذاری برخورداراند(دانش ،سهیلی و
نوکاریزی ،3183 ،ص .)333
یافتههای پژوهش کیفی کوشا ( )3184با هدف کشف
انگیزههای ایجاد پیوندهای دانشگاهی ،با عنوان ارتباط میان
پیوندهای وبی به وب سایت دانشگاههای ایران و شاخص نشر
علمی نشان داد ،وبسایتهای دانشگاهی ایران ،حتی یک
پیوند وبی با انگیزههای علمی رسمی (استناد رسمی) از سوی
دانشگاههای آمریکا دریافت نکردهاند و اغلب پیوندهای صورت
گرفته با انگیزه ارتباطهای غیر رسمی ،راهبردی و راهنمایی
کاربران برای یافتن سایت دانشگاه است ،محقق علت اصلی
این کاستی را در تک زبانه و فارسی بودن وبسایتهای ایرانی
میداند که مخاطبان کمتری برخوردار است .در بررسی
وبسایتهای دانشگاهی ایران ،نوروزی ( )3185براین باور
است ،وبسایتهای دانشگاهی با مسائلی همچون عدم
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جذابیت ،وجود اطالعات نامناسب و یک زبانه بودن مواجه است
که وجود نسخه انگلیسی می تواند میزان پیوند به آنها را در
سطح باالتری قرار دهد .بررسی ساختار و محتوای وبسایت
های ورزشی  33مرکز ایرانی اعم از کمیته ملی المپیک و
پاراالمپیک ،آکادمی ملی المپیک ،فدراسیونهای ورزشی
وبسایت سازمانهای نظامی ورزشی نشان داد ،شاخص ابزار
در وبسایت سازمانهای ورزشی نیازمند توجه و بهبود جدی در
وضعیت فعلی می باشد .در تجزیه و تحلیل و رتبهبندی
وبسایتهای دانشگاههای روسیه سوگاک ( )3333علت پایین
بودن سهم وبسایتها روسیه در پایگاههای جهانی را عدم
توجه مسئوالن دانشگاه به ارتقاء وبسایت می داند .مطالعه
اوساندال و اوگاندال ( )3333در بررسی رتبه وبسایتها
دانشگاهی بر مبنای مقیاسهای وبسنجی نشان داد ،وضعیت
وبسایت مراکز دانشگاهی مناسب نیست و باید از
استراتژیهایی مانند دیجیتال کردن مقاالت علمی ،ایجاد
وبالگهایی برای اعضای هیئت علمی و قراردادن لینک های
دانشگاه بر روی آن برای بهبود شاخصهای مربوطه پیروی
کنند .ارزیابی وبسایت  33گروه صنعتی کرهای براساس شش
معیار کارکرد تجاری ،اعتبار شرکت ،قابلیت اعتماد محتوا،
جذابیت وبسایت ،ساختار نظام مند و گشت و گذار نشان داد،
در گروههای مختلف صنعتی از نظر طراحی وبسایتها تفاوت
معناداری وجود دارد(سانگ یون و شاو و اشنایدر  ،3331 ،ص
.)33
دانشگاهها نیز در گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی ،ناگزیر
به طراحی وبسایتی برای عرضه فعالیتها و خدمات خویش،
به ویژه اطالعرسانی مفید و ارزشمند در محیط وب به کاربران
پرداختهاند .اکنون به طور تقریبی ،تمامی دانشگاههای زیر
پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای وبسایت
هستند ،اما میزان اثربخشی هر یک از این وبسایتها اعم از

میزان اطالع رسانی ،میزان رویت پذیری و میزان تأثیرگذاری
در راستای رسالت ایجاد آن بر کسی روشن نیست .لذا در این
پژوهش محقق در نظر دارد وب سایتهای مراکز دانشگاهی
تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی پیامنور کشور را از نظر میزان
رویت پذیری ،اندازه ،قابلیت دسترسی ،نمایه شدن بهواسطه
مرورگر گوگل اولویتبندی و جایگاه هر یک از این مراکز در
دنیا را مشخص نماید تا ضمن فراهم نمودن دانش نظری در
این خصوص فرصت ایجاد انگیزه را نیز برای مراکزی که در
رتبه های پایین تر قرار دارند ،فراهم نماید.
روششناسی تحقیق
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است که در نیمه
اول  3135انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش را کلیه
وبسایتهای مراکز دانشگاهی پیامنور کشور تشکیل میداد
( )N= 41که کلیه وب سایتها به صورت تمام شمار به عنوان
نمونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدین منظور،
فهرست کلیه وبسایتهای مراکز دانشگاهی تربیت بدنی و
غیر تربیتبدنی دارای موافقت قطعی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری استخراج و با مراجعه به پایگاه وبسنجی
) ،(webometrics.infoاطالعات مربوطه مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این پایگاه بر مبنای چهار شاخص
زیر وب سایت دانشگاهها را مورد تحلیل قرارمی دهد.
الف -اندازه و حجم وبسایت موسسه با وزن  :%43تعداد
صفحات موجود در آدرس هر وبسایت برای هر یک از چهار
مرورگرGoogle, Yahoo, Live Search, Exalead
را شامل می شود .از آنجایکه نتایج بازیابی شده هر کاوشگر
متفاوت از دیگری است ،مقادیر حداقل و حداکثر تعداد صفحات
بازیابی شده توسط این چهار مرورگر حذف شده و برحسب جمع
مقادیر باقیمانده ،رتبه به موسسه مربوطه اختصاص مییابد.

شکل  .1نمونهای از اندازهگیری مجزا بررسی اندازه و حجم وبسایت
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ب -شاخص رویتپذیری (مشاهده پذیری) با وزن  : %33تعداد
پیوندهای خارجی سایر وبسایتها تحت عنوان In Link
(درونی) به آدرس وب موردنظر را شامل میشود که از طریق
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مرورگرهای Google, Yahoo, Live Search,
 Exaleadبدست میآید .در نهایت نتایج براساس مقیاس
لگاریتمی نرمال شده مورد مقایسه و رتبهبندی میشود.

شکل  .1نمونهای از اندازهگیری شاخصهای رویت پذیری وبسایت

ج -تعداد فایلهای غنی اطالعات با وزن  :%34تعداد فایلهای
ادوب آکروبات ( ،(.pdfورد ( ،).docپاورپوینت ( ).pptو
فایلهای ادوب پست اسکریپت ( ).psرا شامل می شود که
تمامی این فایلها از طریق مرورگر گوگل استخراج میشود.

د -تعداد مقاالت بازیابی شده از طریق کاوشگر علمی
پژوهشگر گوگل با وزن  :%34کلیه گزارشها ،مقاالت،
استنادات آدرس وب هر دانشگاه مورد مقایسه و محاسبه قرار
میگیرد (روش شناسی ارزیابی وب در دانشگاهها).

شکل  .7نمونهای از اندازهگیری شاخصهای جستجوگر علمی گوگل
جدول  .2فراوانی مراکز دانشگاهی (تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی)
مراکز

جهان

آسیا

ایران

دانشگاههای پیامنور

فراوانی

33333

3438

633

41

درصد

%333

%61

%4

%3,35

یافتههای تحقیق
بخش اول یافتههای تحقیق به تحلیل فراوانی مراکز دانشگاهی
در جهان ،آسیا ،کشور و دانشگاه پیامنور میپردازد .همانطور
که جدول شماره  3نشان میدهد ،در جهان  33333مراکز
دانشگاهی ،در آسیا  3438مرکز ،در ایران  633مرکز و در
دانشگاه پیامنور  41وبسایت از استاندارد بخش روششناسی
وبسنجی پیروی مینمایند .نبودن بعضی از وبسایتها نشان
از پیروی نکردن آنها از شرایط استاندارد محیط وبی میباشد.

بخش دوم یافتههای تحقیق ،نتایج حاصل از رتبهبندی
وبسایتهای مراکز دانشگاهی تربیت بدنی و غیرتربیتبدنی
کشور و جایگاه این مراکز در دنیا را براساس ضریب اندازه،
فایلهای غنی اطالعات ،رویتپذیری و نمایه شدن توسط
مرورگر گوگل ارائه مینماید.
الزم به ذکر است ما وبسایتهای دانشگاههای تربیتبدنی و
غیرتربیتبدنی را از یکدیگر مجزا ساختیم (اطالعات جدول
شماره .)3
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ردیف

نام دانشگاه

3
3
1
5
4
6
3
8
3
33
33
33
31
35
34
36
33
38
33
33
33
33
31
35
34
36
33
38
33
13
13
13
11
15
14
16
13
18
13
53
53
53

پیام نور
پیام نور اصفهان
پیام نور قم
پیام نور تهران
پیام نور مشهد
پیام نور شیراز
پیام نور خراسان رضوی
پیام نور مازندران
پیام نور دلیجان
پیام نور سمنان
پیام نور تایباد
پیام نور گنبد کاووس
پیام نور شبستر
پیام نور همدان
پیام نور خاف
پیام نور بیجار
پیام نور بهشهر
پیام نور سیرجان
پیام نور مهاباد
پیام نور بردسیر
پیام نور سنندج
پیام نور بناب
دانشگاه پیام نور زارچ
پیام نور قرن (سرخس)
پیام نور بین الملل عسلویه
پیام نور المرد
پیام نور منجیل
پیام نور گناباد
پیام نور رینه
پیام نور بوکان
پیام نور کاشان
پیام نور بهار
پیام نور فرمهین
پیام نور آشتیان
پیام نور تنکابن
پیام نور قزوین
پیام نور ملکان
پیام نور قائم شهر
پیام نور وینیارد
پیام نور بانه
پیام نور گرمسار
پیام نور گیالن

رتبه

رتبه

رویت

اندازه و

فایلهای غنی

مرورگر

تربیت

کشوری

جهانی

پذیری

حجم

اطالعات

گوگل

بدنی

36
333
334
333
338
316
351
365
134
133
118
158
131
135
183
135
534
533
536
553
553
531
534
538
585
584
583
533
536
433
434
433
433
433
411
413
453
453
458
443
465
466

3386
8553
8315
33314
31343
31613
31346
35131
34834
34836
36531
36683
33344
33334
33535
33838
33386
38334
38131
38613
38663
33333
33383
33318
33333
33153
33133
33538
33433
33666
33363
33833
33313
33344
33345
33163
33534
33554
33413
33443
33341
33363

3383
8334
3536
6331
6648
34111
35356
35133
33133
34535
3366
34356
38333
33333
36588
38433
33183
34388
38533
31335
33331
38338
33884
33363
35633
33346
38548
33631
33338
38636
38131
35433
33686
33333
33333
31663
33536
33366
33363
33131
33636
33533

3433
3415
31835
33455
33313
33433
3835
35338
36388
34463
38343
36643
36533
36356
33333
36513
36384
38338
33583
33856
33333
33335
38845
31314
33343
33533
33663
33133
33343
33333
33438
33331
38335
33168
38663
33148
33353
33333
33153
33356
38333
33333

33816
4564
1383
33336
38433
36533
33385
35413
36813
36313
35436
36338
33133
35333
34833
38163
33836
38338
31334
36443
34353
33333
33411
33333
38335
35538
33331
38163
33341
36313
38633
33341
33333
33331
33341
33333
33633
33333
33333
33341
33333
33333

3388
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
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51
55
54
56
53
58
53
43
43
43
41

پیام نور گناوه
پیام نور اوز
پیام نور گالیکش
پیام نور ماکو
پیام نور طبس
پیام نور نقده
پیام نور کرمان
پیام نور هشترود
پیام نور آستانه اشرفیه
پیام نور تبریز
پیام نور رامیان

464
431
483
483
485
483
438
633
631
636
633

33363
33338
33333
33333
33333
33386
33353
33334
33844
33833
33333

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد ،دانشگاههای
پیامنور مرکز با رتبه شانزدهم در کشور و در دنیا رتبه ،3386
دانشگاه پیامنور اصفهان با رتبه یکصد و هفدهم در کشور و در
دنیا رتبه  8553و دانشگاه پیامنور قم با رتبه یکصد و بیست و
پنجم در کشور و در دنیا رتبه  8315به عنوان سه دانشگاه برتر
و همچنین دانشگاه پیامنور رامیان با رتبه  633پنجاه و سومین
وبسایت و در دنیا  33333را به خود اختصاص دادند؛ همچنین
دانشگاههایی که بخش تربیتبدنی در خودمشان داشتند از
رتبهبندی باالتری نیز برخوردار بودند.
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی از رتبهبندی پایگاه دادههای وبسنجی ،ارتقاء
اشاعه و تبادل دانش از طریق وب به روش تأمین و حمایت از
انتشارات با دسترسی آزاد و دسترسی الکترونیک به منابع علمی
تولید شده توسط دانشگاهها و سایر محتویات آموزشی اعالم
شده است (مسگرپور و همکاران .)3188 ،نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که  33333مرکز دانشگاهی در دنیا وجود دارد که
 3438مورد آن در حوزه آسیا و  633مورد از این مراکز در ایران
و  41مورد آن به دانشگاه پیامنور اختصاص داده شده است که
در مرور و ثبت از استاندارد وبسنجی پیروی می نمایند و خیلی
از مراکز دانشگاهی کشور به علت پیروی نکردن از
استانداردهای محیط وبی در این لیست قرار نگرفتهاند.
یافتههای تحقیق زاهد و همکاران ( )3133مبنی بر عدم توجه
به زبانهای گوناگون در وبسایت ،یافتههای تحقیق رزاقی و
همکاران ( )3133مبنی بر عدم توجه مدیران به وبسایت و
عدم برنامهریزی در این خصوص ،یافتههای کوشا ()3184
مبنی بر عدم تعامل و لینک کردن داخلی و خارجی

33611
33616
33333
36113
33611
33313
33313
33686
33313
33363
33363

33333
33834
33333
33433
33651
33336
33833
33664
33534
33488
33848

38335
33341
33333
33634
33333
33333
33333
33333
33333
33333
33333

4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344
4344

*
*
*
*

*

وبسایتها ،یافتههای نوروزی ( )3185مبنی بر پایین بودن
جذابیت و عدم اطالعات مناسب و نتایج اوساندال و اوگاندال
( )3333مبنی بر دیجیتال نمودن فصلنامهها و غیره همگی
مهری محکم بر نبود و یا پایین بودن ضریب وبی
وبسایتهای مراکز دانشگاهی پیامنور کشور می باشد .اگر چه
رتبه وبسنجی یک دانشگاه ،میزان توجه آن دانشگاه را به نشر
اطالعات نشان میدهد ولی الزاماً نشانگر کیفیت دانشگاه یا
موسسه آموزشی نمیباشد ولی در ابعاد جهانی توجه به
وبسایت از اهمیت ویژه برخوردار است و از آن باید بهعنوان
ابزار قدرت یاد کرد .همچنین ممکن است کمی کردن
موضوعات مختلف نتواند شاخص مناسبی برای مقایسه دو
محصول باشد ولی به هر صورت آنچه در حال حاضر بهعنوان
شاخص ارزیابی وبسایت مطرح میباشد وبومتریک است
(حقیقتدوست ،بیتا) .دانشگاههای مختلف تربیتبدنی کشور
یکی از شاخصهای منطقه و جهان تلقی میشود که میتواند
معرف خوبی از کشور عزیزمان به جهانیان باشد که متأسفانه به
علت عدم فعال بودن در شاخصهای وبومتریک نتوانسته
جایگاه واقعی خود را در منطقه و جهان پیدا کند .یافتههای
تحقیق در بخش اولویتبندی وبسایت دانشگاههای کشور
نشان داد ،دانشگاههای پیامنور مرکز با رتبه شانزدهم در کشور
و در دنیا رتبه  ،3386دانشگاه پیامنور اصفهان با رتبه یکصد و
هفدهم در کشور و در دنیا رتبه  8553و دانشگاه پیامنور قم با
رتبه یکصد و بیست و پنجم در کشور و در دنیا رتبه  8315به
عنوان سه دانشگاه برتر و همچنین دانشگاه پیامنور رامیان با
رتبه  633پنجاه و سومین وبسایت و در دنیا  33333را به خود
اختصاص دادند .همچنین یافتههای تحقیق در بُعدی نشان داد
که دانشگاههایی که بخشهای تربیتبدنی داشتند از رتبه
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باالتری برخوردار بودند .بدون شک توجه به چهار عامل
رویتپذیری ،اندازه و حجم ،فایلهای غنی اطالعات و نمایه
شدن توسط مرورگر گوگل میتواند در ارتقاء وب سایتها مؤثر
باشد .دانشگاهها و مراکز آموزشی هر قدر هم در حوزه علمی
قوی باشند اما چنانچه انتشار دانش را مورد توجه قرار ندهند ،از
این حیث با شکست روبه رو میشوند و اثربخش ندارند .وب به
طور مداوم در حال تغییر و توسعه است و تکامل آن حجم
وسیعی از اطالعات و بازتاب فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی را

به دنبال دارد .وبسایت هر موسسه میبایست منابع ،فعالیتها
و تشکیالت کلی را به درستی نشان دهد و برای بازدیدکننده
دیدگاهی واقعی از آن موسسه جلوهگر نماید (مسگرپور و
همکاران.)3188 ،
مدل فرضی ذیل شرایط ورود وبسایتها به عرصه لیست
وبومتریک و ارتقاء وبسایتهای موجود را بصورت شماتیک
ارائه مینماید که میتواند مورد توجه مدیران وبسایتهای
مراکز دانشگاهی قرار گیرد.

شکل  .9مدل فرضی شرایط ورود وبسایتها به لیست وبومتریک

بهینهسـازی کلمـات کلیـدی در جسـتجو ،پیـروی از اسـتاندارد
شناســه وبــومتریکی و چنــد زبــانی بــودن از عوامــل مــؤثر بــر
رتبهبندی وب سایت است .مـدیران وبسـایت هـا بـا تولیـد و
بارگزاری محتوای روزآمد و کارا می توانند گامی مؤثر در جهت
ترغیب کاربران برای بازدید از وب سایت خود بردارند .به منظور
ارتقاء شاخص رویتپذیری مدیران وبسـایتهـای دانشـگاهی
می بایسـت بـه محتـوای وب بیشـتر توجـه نماینـد و بـا ثبـت
وبسایت دانشگاهی در موتورهای مختلف جستجوگر و پیـروی
از دستورالعملهای مربوط به موتور جستجو نقش مـؤثری را در
ارتقاء وبسـایت ایفـا نماینـد (کوشـا .)3184 ،مـدیران داخلـی
مجموعه وبسایتها مـیتواننـد بـا قـرار دادن شـرح وظـایف،
اطالعات مربوط به تجهیزات موجود ،درج فرمهای الکترونیکی،
درج بروشور ،پوسترها و جـزوات آموزشـی ،درج رزومـه علمـی
اساتید خود گامی مؤثر در جهـت بهبـود شـرایط رویـتپـذیری
بردارند (امین پور ،اطرج.)3183 ،

به منظور ارتقاء شاخص اندازه و حجم پیشنهاد میگردد مدیران
وبسایت با افزایش تمـاسهـا بـا دیگـر وبسـایتهـا روابـط
شبکهای ایجاد کنند (واگـان3335 ،؛ ویلکینسـون و همکـاران،
 .)3331در مــورد شــاخص تعــداد فایــلهــای غنــی اطالعــات،
غالبدانشگاههای بررسـی شـده در ایـن مطالعـه از قـرار دادن
فایلهای علمی پی دی اف ،ورد و غیره در وب اجتنـاب نمـوده
اند لذا قرار دادن موارد ذکر شده و طبقهبندی آنها در وبسـایت
می تواند اثر مثبتی بر پربار شدن وب سایت ها داشته باشـد .در
خصوص آخرین شاخص یعنی پژوهشگر گوگل میتوان به ایـن
مورد اشاره کرد که غالـب نشـریات علمـی از ارائـه مقـاالت در
بخش پژوهشگر گوگل و دستورالعملهای آنها اجتناب کرده و
به مسأله استناد به مقاالت توجه نمیکنند (اینگورسـن،)3338 ،
در بررسی صورت گرفته غالب مراکز علمی یا فصلنامه ندارند و
یا فصلنامه آنها در پژوهشگر گوگل نمایه نمیشود و این امر بـر
توسعه وبسایت اثر گذار است.
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