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 و آنها به منظور تعیین میزان مشارکت هاي دولتی کشور سنجی دانشگاه وب
  4هاي هسته سایت وبشناسایی 

  
  

  چکیده
هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  هاي دانشگاه سایت در این مقاله وب

کل . سنجی بررسی شده است ارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی با استفاده از روش وبوز
، عامل تأثیرگذار خالص و تجدید نظر شده بازدیدها، میزان  پیوندي پیوندها، پیوندهاي دریافتی، هم

، به هاسایت دانشگاه وب119از میان . ها تحلیل شده استوبی و همکاري گروهی میان دانشگاه
-ها و تعیین وبپیوندياین تعداد در بخش تحلیل هم. شد دانشگاه بررسی 111 فنی مشکالتل دلی

علوم سایت دانشگاه نشان داد وب هایافته. سایت کاهش یافت وب101هاي پربسامد، به  سایت
 ضریب .ندبود بازدیدترین میزان  پاییندارايسایت علوم پزشکی قم  وبوبهزیستی داراي باالترین 

 علوم دانشگاه و ین باالتر،44/6علوم پزشکی شاهرود با سایت دانشگاه  وب کلیثیرگذاريتأ
سایت وب ،از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده .بودند ترین پایین،08/0  باپزشکی رفسنجان

گیالن، علوم پزشکی شهید (سایت سه دانشگاه و وب رتبه نخست در 5/3با  محقق اردبیلی دانشگاه
 23سایت در این مطالعه وب .قرار گرفتند  در رتبه آخر04/0با ) شتی، و علوم پزشکی گیالنبه
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ها به روش سایتپیوندي این وبهاي ناشی از تحلیل همیافته. دانشگاه به عنوان هسته انتخاب شد
ر  و فقط د خوشه با هم دسته شدند9 در آنهانشان داد که  و مقیاس چندبعدي ايبندي خوشهدسته

  .ندسایت به صورت مستقل باقی ماندوب 16 روش نخست،
، تحلیل هاي ایران، تحلیل پیوندسایت دانشگاه، وببازدیدسنجی، میزان وب: ها کلید واژه

  سایتوب
  

  مقدمه
ها و  وارد تمامی عرصه به نسبتگذرد و این پدیده   اینترنت میپیدایش از  است کهها اکنون سال

 هاي در بیشتر موارد مشکل. هاي مختلف زندگی شخصی شده است و نیز جنبههاي فعالیت انسان حوزه
از این قاعده نیز اینترنت . گردد نوظهور در ابتداي کار مشخص نیست و به تدریج پدیدار میهاي پدیده

 و مشکالتاند تا هاي مختلف در تالش بودهها، پژوهشگران حوزهمستثنی نیست و در طی این سال
در تمام این مدت هدف اصلی پژوهشگران کشف .  موجود بر سر راه آن را برطرف سازنديها نارسایی

  . ابزاري براي بررسی کمی و کیفی وب بوده است
ها و نیز سایتهاي محتوایی وبشود ماهیت، ساختار و ویژگیتحلیل پیوندهاي وبی باعث می

رسانی  در اطالعآنهان کارایی و سهم  و میزابه طور کامل شناخته شود آنهاساختار پیوندهاي مختلف 
که پس از سنجی است وبها سایتبررسی کمی محتواي وببراي   رایجهاي یکی از شیوه. آشکار گردد

سنجی به عنوان اصطالحی جدید وب .به دست آمده استهاي پژوهشگران و متخصصان مختلف کنکاش
 کمی وب است که آن را شبیه به علم رایانه هع به مفهوم مطالآنهاترین  عام. داردگوناگونی  هايتفسیر
رسانی سازد که توسط متخصصان اطالع آن را به عنوان پژوهشی مطرح می،ترین تفسیرسازد، و خاص می

سنجی را به  واژه وب،این تفسیر. )Thelwall, 2005( گرددنامند، اجرا می می1سنجکه خود را وب
شود، محدود سنجی مشتق میبی که از کتابسنجی و علمهاي وهاي علم اطالعات و پژوهشپژوهش

  .کند می
 اینترنت از یک سو و استفاده گسترده کاربران درمحیطگسترش روز افزون منابع اطالعاتی موجود 

در این . اي از اهمیت قابل توجه این نوع منابع اطالعاتی استاز منابع اطالعاتی پیوسته از سوي دیگر، نشانه
 بودن مشاهده قابل .اندهاي مختلف اهمیت فراوانی پیدا کردهرسانی در حوزهها در امر اطالعسایتمیان وب

                                                        
1 Webometrician 
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و ضرورت توجه ها سایت به کاربران نشان از اعتبار وبآنهاها در محیط وب و معرفی صاحبان سایتوب
 آنهارسانی اي اطالعهکنند، باالتر و شیوههرچه کیفیت اطالعاتی که ارائه می. داردبیشتر به این مقوله 

 به انجام رسانند و جایگاه -رسانی مناسب استکه همانا اطالع-توانند رسالت خود را تر باشد، بهتر میسهل
البته . سایت آن پدیدار شودرود جدیدترین اطالعات هر حرفه یا سازمان در وبانتظار می. تري بیابندبه

پذیر امکان ي مرتبط با حرفه یا سازمانهاسایتوب یگرد که با پیوند به آنهاچگونگی اشاعه اطالعات 
ها از محتواي اطالعاتی غنی سایتدر صورتی که وب بنابراین. است  زیادبسیارشود، داراي اهمیت  می

برخوردار باشند و به خوبی به اشاعه اطالعات بپردازند، ممکن است در کوتاه مدت جایگاهی ویژه در 
  .جلوه کننداثرگذار حوزه تخصصی خود بیابند و 

هاي آموزشی مانز براي ساايویژهاهمیت  رسانی جدید اطالعهايابزارسایت به عنوان یکی از وب
در نقشی اساسی هاي یاد شده سازمانکند که این مسئله از آنجا اهمیت بیشتري پیدا می و . داردو پژوهشی

- به عنوان سازمان- هاي ایران دانشگاهفته شدبا توجه به آنچه گ.  داردپذیرسازي اطالعاتتولید و دسترس

سایت به منظور اینترنت به طراحی وبپیدایش  در نخستین اقدام خود پس از -هاي آموزشی و پژوهشی
 داراي هاي ایرانتمامی دانشگاهنیز به طور تقریبی  اکنون .اندها و خدمات خود پرداختهرسانی فعالیتاطالع
 تا آنهاسایت اند در این زمینه موفق باشند؟ یا وبیست که تا چه حد توانستهاما مشخص ن. سایت هستندوب

 همکاري آنهاهاي سایت آیا بین وب،همچنین؟  آن چقدر استبازدید و میزان چه حد تأثیرگذار بوده است
ل مطالعه و تحلی ؟انی وجود داردرس مناسبی از نظر مبادله اطالعات و همکاري در زمینه اطالعبه نسبت

 پژوهش  این اصلیهدف، دست از این هاییهلئو مسها سایترسانی و تأثیرگذاري این وبمیزان اطالع
  .است

   پیشینه پژوهش
 و زیادي در کشورهاي مختلف از جمله کشور ما در حوزه هاي گوناگون پژوهشدر دهه اخیر 
 سنجش میزان پیوندها در وب آغازین به هايپژوهش بیشتردر . سنجی انجام گرفته استوب و به شیوه وب

هاي انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار ترین پژوهششد در این جا برخی از تازهپرداخته می
  . گیرد می



 1388، سال 2                           دوره دهم، شماره              مشهد مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی          116

 و عامل تأثیرگذار وب براي دامنه 1در پژوهشی به بررسی حضور وب) Noruzi, 2006(نوروزي 
 آموزشی و دانشگاهی در هايهسسؤ مرتبط با م3 در کشورهاي خاورمیانه و قلمرو فرعی2اصلی کد کشوري

. محاسبه نمود) هاي اصلی و فرعیدامنه(وي عامل تأثیرگذار وب را در دو سطح . این کشورها پرداخت
 حضور وب پایینی - به جز ترکیه، اسرائیل و ایران-پژوهش نشان داد که کشورهاي خاورمیانههاي یافته

-  وب.سایت ممکن است بر عامل تأثیرگذار کشورها اثر بگذاردژه وبهاي ویجنبهبه اعتقاد او، . داشتند

ممکن است به طور ) فارسی، کردي، ترکی، عربی و عبري(هاي خاورمیانه، به دالیل زبانشناختی سایت
نشان داد که ها یافته همچنین. گستر وب قرار نگیرنداي مورد توجه مجامع حاضر در شبکه جهانشایسته

، ندا  هشت وب را در میان کشورهاي خاورمیانه داهاي  صفحه و ایران به ترتیب باالترین حجم ترکیه، اسرائیل
غیر منتظره به دلیل تعداد باالي  هاي  یافتهاین . برخوردار بودندی پایین بعامل تأثیرگذار واز در حالی که 

 وب بیشتر هاي  صفحهم هرچه حج. بود پیوند هاي  صفحهنسبت کم به  وب ایجاد شده و تعداد هاي  صفحه
 که بودبه طور کلی حاکی از آن ها یافتهافزون بر این،  .تر استینیباشد عامل تأثیرگذار براي آن کشور پا

 ،ملی خوب به هم پیوند داده شده جنبه یعنی از .بودند 4هاي این کشورها تا حدودي جزیره مانندوب سایت
هاي کشورهاي سایتوبممکن است  کهه ژوهشگر اشاره کردپ. بودندالمللی کمتر مشهور اما از نظر بین
 بازدیدمیزان  به دلیل برخورداري از زبان و فرهنگی متفاوت با زبان و فرهنگ حاکم بر وب، خاورمیانه

  .تري در وب داشته باشندکم
-هاي دانشگاهسایتدر تحلیل اکتشافی از پیوند وب) Agrin & Nwagwu, 2006(اگرین و نواگو 

هاي سایتنیجریه که با استفاده از موتور جستجوي آلتاویستا انجام دادند، مشاهده کردند که وبهاي 
 بیشتر پیوندهاي دریافتی و بیرونی همچنین. دانشگاهی این کشور، روابط پیوندي خوبی با یکدیگر دارند

خارج از نیجریه هاي دانشگاهی سایتآنها در سطح ملی است، ولی درصد کمی از پیوندها مربوط به وب
 یعنی .المللی کم استها، در سطح بینسایت میزان پیوندهاي دریافتی و بیرونی این وببنابراین. است

  .اندپذیر نکردهامکانحجم زیادي از اطالعات قابل دسترس روي وب را دسترسی به 
سایت  وبپیوند و همبستگی" در پژوهشی با عنوان )Stuart et al., 2007( و دیگران استوارت

 نیا و کنندیم فعالیت هاسازمان گرید باي همکار در ها دانشگاهبیان کردند که "هاي اروپاییدانشگاه

                                                        
1 Web presence 
2 country code Top- Level Domain (ccTLD) 
3 Sub- Level Domain  
4 Insular 
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 مقایسه در هايهمکار نیاي ریگاندازهیی توانا. دارد بر دری مل اقتصادي برا رای مهم دستاوردهايي همکار
نیروي بالقوه  پژوهش نیا. دنبخش بهبود راي کارهم ریثأت سازدیم قادر را هاهسسؤم مشابه،ي هاسازمان با
 هاي سازمان،یدولتي هاهدانشگا از وندیپ 2600ي همکار میزان يبرا اخصیش عنوان به را وبي وندهایپ

 نسبت دري دارامعن تفاوت  کهدهدنشان میاین پژوهش  هايیافته .ردیگیدربرم گریدي هاحوزه وي تجار
  .وجود دارد ،کنندیم نعکسم راي همکار که یوبي وندهایپ

هاي دانشگاهی سایتنقشه وب" اي با عنواندر مقاله) Ortega et al., 2008(ارتگا و دیگران 
ها و  وبی آموزش عالی اروپا را براساس میزان استفاده از فراپیوند در دانشگاه حضور"عالی اروپاآموزش 

هاي تحلیل هدف از این کار ترکیب روش. دندشناسی شبکه دانشگاهی اروپا، به تصویر کشیتحلیل ریخت
نشان داد ها یافته. هاي اروپایی بود دانشگاهبازدیدشبکه اجتماعی و فن سایبرمتریک به منظور بررسی میزان 

  .اندهاي ملی برجسته در هر کشور به هم اتصال یافتههاي ملی از طریق دانشگاهشبکه
:  ایرانیهايههاي مجلسایتوب قابلیت مشاهده"نوان اي با ع، در مقاله)Zahedi, 2008(زاهدي 

هاي پزشکی ایرانی بیشترین پیوند درونی را دارند و در سایتکه آرشیو وبداد  نشان "سنجیمطالعه وب
.  را افزایش دهندبازدیدها باید میزان سایتطراحان این وب. وجود داردپژوهشی این پیوندها انگیزه % 30

  . در جامعه علمی استآنهانشانگر وضعیت  این میزان چرا که
هاي علوم پزشکی هاي دانشگاهسایتبه بررسی وب) Aminpour et al., 2009(پور و دیگران امین
 مقام نخست ولی از بازدید از نظر میزان تهران به این نتیجه رسیدند که دانشگاه علوم پزشکیآنها . پرداختند

به طور کلی میزان . ه است دانشگاه علوم پزشکی کشور داشت42 را در بین 38نظر ضریب تأثیر مقام 
المللی شناخته شده هاي علوم پزشکی در وب پایین بود و در سطح بینهاي دانشگاهسایتتأثیرگذاري وب

  .نبودند
 کتابخانه مرکزي دانشگاهی 5سایت  در پژوهشی به بررسی پیوندهاي وب) 1387(پریرخ و دیگران 

 "ها سازمان" و "خدمات کتابخانه"، "اشخاص"، "راهنماها"، "د به منابع اطالعاتیپیون" مقوله 5در 
ها رسترسی کمی را به منابع اطالعاتی از جمله  سایت هاي پژوهش نشان داد که این وب یافته. پرداختند
ي درون به طور کلی پیوندها. اند ها فراهم کرده هاي الکترونیکی، منابع مرجع الکترونیکی و پایگاه مجله

  . سایتی بیشتر از پیوندهاي برون سایتی بود
هاي دولتی و خصوصی را با هاي بانکسایتدر طرحی پژوهشی وب) 1387 ( و دیگراندانش

هاي سایت نشان داد که وبآنهاپژوهش هاي یافته. سنجی مورد بررسی قرار دادنداستفاده از روش وب
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 پیوند دریافتی و بانک کشاورزي با 66بانک صادرات با تعداد  پیوند دریافتی، 405بانک مرکزي با  تعداد 
جنبه از . اندهاي نخست تا سوم قرار گرفته پیوند دریافتی داراي باالترین فراوانی بوده و در رتبه20تعداد

 و 4/29، تجارت با 110هاي سپه با عامل تأثیرگذار کلی برابر با سایت بانکعامل تأثیرگذار وب نیز وب
هاي اقتصاد نوین با هاي بانکسایتوب.  در رتبه هاي نخست تا سوم قرار گرفتند2/15 صادرات با توسعه

، پارسیان 77/0، مسکن با 5/4، ملت با 07/7، صادرات با10، کارآفرین با 1/15عامل تأثیرگذار کلی برابر با 
هاي بعدي قرار  در رتبه42/0 و کشاورزي با 48/0، سامان با 53/0، رفاه با54/0، بانک مرکزي با71/0با 

هاي دولتی و خصوصی هاي بانکسایتها نشان داد که وباز تحلیل داده هاي به دست آمدهیافته. گرفتند
  .  و میزان عامل تأثیرگذار بسیار پایینی برخوردارندبازدیدایران از میزان 

هاي علوم پزشکی ایران هاي دانشگاهسایت به بررسی کلیه وب)1387( و نوکاریزي سهیلیدانش، 
، تهران 12700هاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سایتوبکه پژوهش نشان داد این هاي یافته. پرداختند

-هاي دانشگاهسایتوبپذیري، و بازدید پیوند دریافتی، داراي باالترین میزان 5170 و اصفهان با 10400با 

 .نداهثیرگذاري در محیط وب بودأترتیب داراي باالترین میزان تاهللا، بوشهر و بابل به هاي علوم پزشکی بقیه
  وبثیرگذاريأترین میزان ت پایین81/0 سایت دانشگاه علوم پزشکی فسا با ضریب تاثیري برابر وبهمچنین
 خوشه با هم هفتها در سایت وب که این نشان دادي مورد مطالعههاسایتوب پیونديتحلیل هم. را داشت
 خوشه با چهارها در سایتاز سوي دیگر استفاده از مقیاس چندبعدي نشان داد این وب. کنندیهمکاري م

  .هم همکاري دارند
سنجی، به اهمیت تحلیل انجام شده در حوزه وبزیاد و گوناگون هاي با نگاهی به پژوهش

 این بیشتر هدف .بریممیهاي مختف و به ویژه در حوزه دانشگاهی پیها در حوزهسایتپیوندهاي وب
هاي سایتاي از وبها و تعیین مجموعهسایت، مشارکت و اثرگذاري وببازدیدتعیین میزان ها پژوهش
 زمینه میزان تأثیرگذاري و مشارکتنظر به این که در .  است بوده در هر حوزهین تأثیربیشتر داراي هسته
 پرداخته مسئلهشده، در پژوهش حاضر به این هاي ایران کار منسجم و جامعی انجام نهاي دانشگاهسایتوب
  .شد

  طرح پژوهش
هاي زیر پوشش وزارت علوم،  دانشگاههايسایتتحلیل پیوندهاي وبهدف اصلی پژوهش حاضر 

اي هاي تحلیل خوشهتحقیقات و فناوري، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از روش
هاي هاي هسته دانشگاهسایتوبها، تعیین سایت این وببازدید میزانتعیین . است مقیاس چندبعديو 
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 پژوهش هاي دیگر از هدف در زمینه تبادل اطالعاتآنها مشارکتمورد مطالعه و همچنین بررسی میزان 
  .است

  :باشد به شرح زیر میپژوهش مورد نظر این  هاي سؤال
، و يوم، تحقیقات و فناورهاي زیر پوشش وزارت علهاي دانشگاهسایت وببازدیدمیزان  .1

   چگونه است؟وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
، و وزارت هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشگاهيهاسایتوب .2

 براساس عامل تأثیرگذار وبی و عامل تجدید نظر شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  دارند؟ ياوبی نسبت به هم چه رتبه

، و وزارت هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهاي هسته دانشگاهسایتوب .3
 ؟ کدام هستند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و هاي دانشگاهسایتهاي مهم همکاري وبدسته .4
ام کداي بندي خوشهبراساس دستهو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،فناوري
 ؟هستند

هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و هاي دانشگاهسایتهاي مهم همکاري وبدسته .5
کدام  مقیاس چندبعدي براساس ، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفناوري
 ؟ هستند

. سنجی استفاده شده استهاي وب به عنوان یکی از روش1در این پژوهش از روش تحلیل پیوندها
- و همخودپیوندي، ییافتدرانواع پیوندهاي نخست  2د شده با استفاده از راهنماي اینترنتی یاهودر روش یا

در یاهو انتخاب دلیل . شمرده شدند) سایتهاي هر وب  همه صفحه(هاي مورد مطالعه سایتپیوندي وب
 جستجو و  برخورداري از امکانات-وب د و آل ، گوگلمانند آلتاویستا- ي جستجوموتورهامیان دیگر 

 نتایج بازیابی در این موتور، و ارائه دستورهاي ویژه براي ایجاد بیشتربازیابی مناسب براي پیوندها، دقت
اي و تحلیل چندمتغیره روي بندي خوشههاي دستهسپس از روش. هماهنگی و جستجو در عناصر وب بود

دهد و امکان غیر مهم و اساسی کاهش میها تعداد متغیرها را به چند متاین روش. پیوندها استفاده شدهم
   .)Osareh, 2003 (سازدبررسی متغیرها را فراهم می

                                                        
1 Link analysis 
2 Yahoo directory 
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 زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و 1 يهاهاي دانشگاهسایتجامعه پژوهش حاضر را کلیه وب
 شامل در زمان انجام پژوهش جامعه. دهند تشکیل می، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفناوري

شامل صنعتی (سایت هشت دانشگاه البته به دلیل عدم دسترسی به اطالعات وب. بودسایت  وب119
کرمانشاه، صنعتی بیرجند، فنی و مهندسی بناب، رامین، ایرانشهر، گنبدکاووس، صنعتی کرمانی، حضرت 

  .2سایت مورد بررسی قرار گرفت وب111فقط ) معصومه قم
 به راهنماي اینترنتی یاهوبخش جستجوي ساده  ها درسایت وبهاي اینترنتی این نشانینخست
  :ها مشخص شودسایت وب تا تعداد کل پیوندها به اینگردید،وارد  همراه دستور زیر

linkdomain:www. ut.ac.ir/ OR linkdomain: ut.ac.ir/ 
  .گردید استفاده NOT دستور از 3ییافت براي بازیابی پیوندهاي درهمچنین

(link:http://www.ut.ac.ir OR link:http://ut.ac.ir) NOT (host:http://www.ut.ac.ir OR 
host:http://ut.ac.ir) 

 "تجدید نظر شده"  و"کل"ها، دو عامل تأثیرگذار سایتبراي سنجش میزان تأثیرگذاري وب
-عامل تأثیرگذار وب شکلی از سنجش است که براي مشخص کردن موقعیت نسبی وب. محاسبه شد

هاي سایتبراي محاسبه عامل تأثیرگذار کلی وب. روداي یا کشوري خاص، به کار میها درحوزهیتسا
   .گردداز فرمول زیر استفاده می دانشگاهی در یک کشور

'

'

t C
B=A  

tA =عامل تأثیر گذار کلی  
'B =سایتتعداد کل پیوندهاي وب  
'C = نه تمام ستا سایت که توسط موتورکاوش نمایه شده منتشر شده در وبهاي  صفحهتعداد ،

  ). Ingwerson, 1998 (سایت موجود در وبهاي  صفحه
عداد پیوندهاي دریافتی آن سایت، تبه منظور محاسبه عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده یک وب

ی که توسط راهنماي اینترنتی و یا موتور های  صفحهسایت یا تعداد  وبهاي  صفحهسایت بر حجم وب
  : آیدو با استفاده از فرمول زیر به دست می) Ibid( گرددکاوش نمایه شده، تقسیم می

C
BAr =  

                                                        
  . هاي آموزش عالی است هها و مؤسس  در این جا منظور دانشگاه1
 . آوري شد جمع1387 آبان 15 مهر تا 15پیوندي آنها در یک دوره یک ماهه از  ها در پاییز و هم سایت  اطالعات این وب2

3 In-links 

http://www.ut.ac.ir
http://ut.ac.ir)
http://www.ut.ac.ir
http://ut.ac.ir)
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rA= تجدید نظر شده یا خالصعامل تأثیرگذار   
B =تعداد پیوندهاي دریافتی  
C = هاي  صفحهاند، نه تمام  منتشر شده در وب سایت که توسط موتورکاوش نمایه شدههاي  صفحهتعداد 

  . موجود در وب سایت
هاي ایران از فرمول زیر هاي هسته دانشگاهسایتبراي پاسخ به سؤال سوم و شناسایی و معرفی وب

گیرند و  مورد استناد قرار میبیشترهایی است که سایتسایت هسته، وبمنظور از وب .ده استاستفاده ش
  . باشدبیشتر از حد معینی آنهامتوسط پیوند دریافتی 

AU =سایت هستهشاخص تعیین وب  
t =هاي مورد مطالعهسایتمجموع پیوندهاي دریافتی به وب  
n=1386 عصاره ، سهیلی و(هاي مورد مطالعه سایت تعداد وب.(  
استنادي یا وقتی دو نوشته با یکدیگر هم. در محیط چاپی است 2استناديهمواژه  برابر 1پیونديهم

-شناسی و مانند آن بین این دو مدرك یا وبهم پیوندي داشته باشند، نشانگر نوعی رابطه موضوعی، روش

هاي مورد استفاده و اطالعات مورد  اشتراکی در حوزه موضوعی، روشآنهابه بیانی دیگر، . سایت است
عصاره، (سایت سومی ظاهر شوند عالقه دارند که باعث شده است این دو در کنار هم در مدرك و یا وب

هاي سایتوب شامل 111 × 111 جدولها، یک سایتهاي وبپیونديهمبراي محاسبه تعداد  ).1384
- تکسپس. قرار گرفتجدول ورد بررسی در آن هاي مسایتتهیه شد و وبپیونددهنده و پیوندگیرنده 

به این ترتیب که نخست نام یک . پیوندي با هم سنجیده شدندها با استفاده از دستور همسایتتک وب
هاي بعدي یک به یک، براي سایتسایت در بخش جستجوي یاهو درج شد و سپس با یک فاصله وبوب

هایی که میانگین سایتسپس وب.  شده بود، آورده شد درجآغازسایتی که در شمارش هم پیوندي با وب
در نتیجه این کار . تر بود، برش خورده و از تحلیل نهایی کنار گذاشته شد پایین400 از آنهاهاي پیونديهم

ها با استفاده از روش تحلیل سایتهاي این وبپیونديهم.  مورد کاهش یافت71سایت به  وب111تعداد 
 اکسل  نرم افزار ازجدولهاي  دادهها، به منظور تجزیه و تحلیل داده. رسی قرار گرفتاي مورد برخوشه

-اي و تحلیل چندمتغیره نرمبندي خوشهبراي تحلیل نتایج از بخش دستهدر ادامه . شد SPSSوارد نرم افزار 

  . استفاده شدSPSSافزار آماري 
  

                                                        
1. Co-link  
2. Co-Citation 
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  :شداستفاده ذیل  فرمول از ورد مطالعههاي م دانشگاههايسایتهاي وببراي تعیین هم پیوندي
www.ut.ac.ir www.ui.ac.ir 

- براي تعیین هم سایت یک فاصله وبدونشانی جا بین  این شود، درطور که مشاهده می همان

براي تعیین مجموع . گردیده است تکرارهاسایت وباین روند براي تک تک. آمده استپیوندي 
   :ر استفاده شدسایت از دستور زیپیوندهاي یک وب

Link:ut.ac.ir OR link:www.ut.ac.ir 
مورد بررسی قرار  1387 آبان سال 15تا  مهر 15 از تاریخ نظرهاي مورد سایتپیوندي وبهم
   .گرفتند

  ها یافته
براي پاسخ . شود پژوهش به ترتیب ارائه میهاي سؤالبراي پاسخ بهپژوهش  هايیافتهدر این بخش 
هاي سایت پیوندهاي دریافتی وبنخست، هاسایت وببازدیدبررسی میزان ، یعنی شبه سؤال نخست پژوه

هاي مربوط به ده مرتب شدند و یافته بازدیدها براساس میزان سپس دانشگاه. محاسبه شد هاتمام دانشگاه
 ،1ولجدبا توجه به  . ارائه شده است1 در جدولبازدیددانشگاه نخست و سه دانشگاه آخر از نظر میزان 

  و17400 ،32600  نور به ترتیب باپیام  و تهران علوم بهزیستی،هاي مربوط به دانشگاهبازدیدین میزان بیشتر
علوم پزشکی و  مراغه علوم پزشکی زابل،هاي  نیز دانشگاه1در انتهاي جدول.  پیوند دریافتی است12800

  . را دارندزدیدباترین میزان  پیوند دریافتی کم49 و 74 ،98 به ترتیب باقم 
  

   براساس تعداد پیوندهاي دریافتیایرانهاي هاي دانشگاهسایتبندي وبرتبه. 1جدول
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  www.behzisty.ir 32600  9720  32100  3/3  35/3 علوم بهزیستی 1
  www.ut.ac.ir 17400  115000  14600  13/0  15/0 تهران 2
  www.pnu.ac.ir 12800  106000  13600  13/0  12/0 پیام نور 3
  /.www.iust.ac.ir 12700  41300  9480  23/0  31 علم و صنعت ایران 4
  www.tums.ac.ir/ 7440  101000  13400  13/0  07/0 علوم پزشکی تهران 5
  www.mui.ac.ir 7200  27500  3980  14/0  26/0 علوم پزشکی اصفهان  6
  www.um.ac.ir 5870  40300  6480  16/0  14/0 فردوسی مشهد 7
  www.sharif.ac.ir 5470  6180  3180  51/0  88/0 صنعتی شریف 8

http://www.ut.ac.ir
http://www.ui.ac.ir
http://www.ut.ac.ir
http://www.behzisty.ir
http://www.ut.ac.ir
http://www.pnu.ac.ir
http://www.iust.ac.ir
http://www.tums.ac.ir/
http://www.mui.ac.ir
http://www.um.ac.ir
http://www.sharif.ac.ir
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  www.modares.ac.ir 4590  19700  10800  55/0  23/0 تربیت مدرس 9
  www.aut.ac.ir 4180  13300  4070  31/0  31/0 صنعتی امیرکبیر 10

  www.zbmu.ac.ir 98  72  139  93/1  36/1 علوم پزشکی زابل 109
  www.mhec.ac.ir 74  72  139  93/1  72/1 اغهمر 110
  www.muq.ac.ir 49  254  139  54/0  19/0 پزشکی قم علوم 111

  
هاي هاي دانشگاهسایت وبیثیرگذار کلأعامل تبه منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش، نخست 

ترین عامل سایت داراي پایینسایت داراي باالترین و سه وبفقط براي ده وبها یافته.  محاسبه شدایران
هاي علوم دانشگاهسایت وب، 2با توجه به جدول .نمایش داده شده است 2 در جدولتأثیرگذار کلی وبی 

ثیرگذار أ باالترین عامل ت48/3 و 8/3، 44/6پزشکی شاهرود، علوم بهزیستی و محقق اردبیلی به ترتیب با 
هاي علوم پزشکی گلستان، علوم پایه زنجان و علوم  دانشگاهسایتوب. اندختصاص دادهرا به خود ا یکل

-در این دسته. ی را دارندثیرگذار کلأ عامل تترین پایین08/0و  09/0، 1/0پزشکی رفسنجان به ترتیب با 

گذار کلی سایت مورد بررسی داراي عامل تأثیر وب111از میان %) 4/14( دانشگاه 16سایت بندي فقط وب
 5/0عامل تأثیرگذار کلی کمتر از %) 53( دانشگاه 59سایت از سوي دیگر، وب.  و باالتر هستند1برابر 
  .دارند

  براساس عامل تأثیرگذار کلیایرانهاي هاي دانشگاهسایتبندي وبرتبه. 2جدول
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  www.uma.ac.ir 354  101  352  48/3  5/3 محقق اردبیلی  1
  www.jsu.ac.ir 307  112  235  1/2  74/2 صنعتی جندي شاپور 2
  www.uoz.ac.ir 121  462  896  94/1  89/1 زابل  3
  www.mhec.ac.ir 74  72  139  93/1  72/1  مراغه 4
  www.lu.ac.ir  431  342  467  36/1  26/1 لرستان  5
  www.ilam.ac.ir 501  337  422  25/1  49/1 ایالم  6
  www.dubs.ac.ir 761  639  717  12/1  19/1 علوم پایه دامغان  7
  www.sttu.ac.ir 453  898  905  01/1  5/0 تربیت معلم سبزوار 8
  www.semnan.ac.ir 871  1030  991  96/0  84/0 سمنان 9

  www.kashanu.ac.ir 1070  853  801  94/0  25/1 کاشان 10
  www.ut.ac.ir 17400  115000  14600  13/0  15/0 تهران 109
  www.pnu.ac.ir 12800  106000  13600  12/0  12/0 پیام نور 110
  www.iasbs.ac.ir 1360  15400  1380  09/0  09/0 علوم پایه زنجان 111

http://www.modares.ac.ir
http://www.aut.ac.ir
http://www.zbmu.ac.ir
http://www.mhec.ac.ir
http://www.muq.ac.ir
http://www.uma.ac.ir
http://www.jsu.ac.ir
http://www.uoz.ac.ir
http://www.mhec.ac.ir
http://www.lu.ac.ir
http://www.ilam.ac.ir
http://www.dubs.ac.ir
http://www.sttu.ac.ir
http://www.semnan.ac.ir
http://www.kashanu.ac.ir
http://www.ut.ac.ir
http://www.pnu.ac.ir
http://www.iasbs.ac.ir
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هاي ده یافته.  عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده نیز محاسبه گردیدي مورد بررسی،هاسایتبراي وب
 به نمایش 3 ترین رتبه از نظر این عامل در جدولاراي پایینسایت دسایت داراي باالترین و سه وبوب

، و  علوم بهزیستیهاي محقق اردبیلی، دانشگاهسایت دانشگاه وبدهدنشان می هایافته. درآمده است
 سه رتبه نخست را از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر 74/2 و 35/3، 5/3با به ترتیب  شاپورصنعتی جندي

هاي گیالن، علوم پزشکی شهید بهشتی و سایت دانشگاه وب،بنديدر انتهاي این رتبه. ارندشده در اختیار د
 عامل آنها)  مورد20% (18ها فقط سایت از میان این وب.ندا قرار گرفته04/0علوم پزشکی گیالن هر سه با 
)  مورد75% (68بندي تهاز سوي دیگر و در آن سوي این دس.  دارند1اي باالتر از تأثیرگذار تجدید نظر شده

 دارند که این ارقام بیانگر ضعف 5/0 کمتر از هاي مورد بررسی عامل تأثیرگذار تجدید نظر شدهسایتوب
  .هاي مورد بررسی از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده استسایتبسیار زیاد وب

  
  وبی تجدید نظر شدهرگذار براساس عامل تأثیایرانهاي هاي دانشگاهسایتبندي وب رتبه. 3جدول
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  www.uma.ac.ir 354  101  352  48/3  5/3  محقق اردبیلی 1
 www.behzisty.ir 32600 9720 32100 3/3 3/35 علوم بهزیستی 2
 www.jsu.ac.ir 307 112 235 2  74/2 صنعتی جندي شاپور 3
 www.shmu.ac.ir 273 136 877 6/44 2 علوم پزشکی شاهرود 4
 www.hut.ac.ir 318 173 91 52/0  83/1 صنعتی همدان 5
 www.lums.ac.ir 2270 1240 761 0/61 1/83 علوم پزشکی لرستان 6
 www.mhec.ac.ir 74 72 139 93/1  72/1 مراغه 7
 www.qums.ac.ir 510 325 935 2/87 1/56 علوم پزشکی قزوین 8
 www.fums.ac.ir 509 327 638 1/95 1/55 علوم پزشکی فسا 9

 www.ilam.ac.ir 501 337 422 25/1  48/1 ایالم  10
  www.guilan.ac.ir 878 22800 3620 15/0 04/0 گیالن 109
 www.sbmu.ac.ir 1650 43500 8990 0/2 0/04  پزشکی شهید بهشتیعلوم 110
  www.qums.ac.ir 1090  29800 3840 12/0  04/0  علوم پزشکی گیالن 111

  

http://www.uma.ac.ir
http://www.behzisty.ir
http://www.jsu.ac.ir
http://www.shmu.ac.ir
http://www.hut.ac.ir
http://www.lums.ac.ir
http://www.mhec.ac.ir
http://www.qums.ac.ir
http://www.fums.ac.ir
http://www.ilam.ac.ir
http://www.guilan.ac.ir
http://www.sbmu.ac.ir
http://www.qums.ac.ir
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هاي مورد بررسی محاسبه در پاسخ به سؤال سوم پژوهش، تعداد کل پیوندهاي دریافتی دانشگاه
-سایت مورد بررسی شاخص تعیین وبسایت وب111 با توجه به تعداد.  پیوند بود205989 این تعداد .شد

  : لعه برابر است باهاي هسته در این مطا
1856111

205989 ≅=A  

بندي نیز سیاهه در این دسته. اندبه نمایش گذاشته شده 4 جدولهاي هسته این مطالعه در سایتوب
هاي زیر پوشش وزارت علوم،  هم دانشگاهآنها در میان .شودایران دیده میبزرگ هاي دانشگاه بیشتر

.  زیر پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارندهايتحقیقات و فناوري و هم دانشگاه
هاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و هاي این سیاهه مربوط به دانشگاهسایتوب% 70البته 

 که این نسبت در هاي زیر پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستندبقیه مربوط به دانشگاه
  .است% 37ه ب% 63جامعه پژوهش 

  
  هاي ایرانهاي هسته دانشگاهسایت وب.4جدول
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  www.behzisty.ir 32600  9720  32100  3/3  35/3 علوم بهزیستی 1
  www.ut.ac.ir 17400  115000  14600  13/0  15/0 تهران 2
  www.pnu.ac.ir 12800  106000  13600  13/0  12/0 پیام نور 3
  /.www.iust.ac.ir 12700  41300  9480  23/0  31 علم و صنعت ایران  4
  www.tums.ac.ir/ 7440  101000  13400  13/0  07/0 علوم پزشکی تهران 5
  www.mui.ac.ir 7200  27500  3980  14/0  26/0 علوم پزشکی اصفهان 6
  www.um.ac.ir 5870  40300  6480  16/0  14/0 فردوسی مشهد 7
  www.sharif.ac.ir 5470  6180  3180  51/0  88/0 صنعتی شریف 8
  www.modares.ac.ir 4590  19700  10800  55/0  23/0 تربیت مدرس 9

  www.aut.ac.ir 4180  13300  4070  31/0  31/0 امیرکبیر 10
  www.iut.ac.ir 4070  16000  3870  24/0  25/0 صنعتی اصفهان 11
  www.sbu.ac.ir 4000  18500  9230  50/0  22/0 شهید بهشتی 12
  www.ui.ac.ir 3970  14100  2940  21/0  28/0 اصفهان 13
  www.sums.ac.ir/ 3690  22600  7180  32/0  16/0 علوم پزشکی شیراز 14
  www.shirazu.ac.ir 3550  17600  7550  43/0  2/0 شیراز 15
  www.kntu.ac.ir 3320  11600  3840  33/0  29/0 خواجه نصیرالدین طوسی  16

http://www.behzisty.ir
http://www.ut.ac.ir
http://www.pnu.ac.ir
http://www.iust.ac.ir
http://www.tums.ac.ir/
http://www.mui.ac.ir
http://www.um.ac.ir
http://www.sharif.ac.ir
http://www.modares.ac.ir
http://www.aut.ac.ir
http://www.iut.ac.ir
http://www.sbu.ac.ir
http://www.ui.ac.ir
http://www.sums.ac.ir/
http://www.shirazu.ac.ir
http://www.kntu.ac.ir
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  www.isu.ac.ir 2910  10100  5400  53/0  29/0 )ع(امام صادق  17
  www.tabrizu.ac.ir 2300  8050  4230  52/0  28/0 تبریز  18
  www.lums.ac.ir 2270  1240  761  61/0  83/1 علوم پزشکی لرستان  19
  www.iums.ac.ir 2080  42400  8750  21/0  05/0 علوم پزشکی ایران  20
  www.mums.ac.ir 1920  31300  8790  28/0  06/0 علوم پزشکی مشهد  21
  www.basu.ac.ir 1870  14500  2670  18/0  13/0 بوعلی سینا  22
  www.tbzmed.ac.ir 1870  12200  3150  26/0  15/0 علوم پزشکی تبریز  23

  
هاي سایتارتباط بین وب کردن و مشخص م پژوهشج و پنبه منظور پاسخگویی به سؤال چهارم

. هاي ایران استخراج شدسایت دانشگاه وب111هاي پیوندياطالعات مربوط به هم ،هاي ایراندانشگاه
تر بود، برش خورده و از تحلیل نهایی  پایین400 از آنهاهاي پیونديیانگین همهایی که مسایتسپس وب

هاي این پیونديهم.  مورد کاهش یافت71سایت به  وب111در نتیجه این کار تعداد . کنار گذاشته شد
مورد بررسی قرار  -براي پاسخ به سؤال چهارم-اي با استفاده از روش تحلیل خوشهنخست ها سایتوب
ها در سایتاین وب. آورده شده است 1 ها در نمودارسایتهاي این وبپیونديتحلیل همهاي یافته. رفتگ
  .این خوشه به شرح زیر است.  خوشه با هم همکاري دارند9

هاي محقق سایت دانشگاهوب: ند ازاسایت تشکیل شده است که عبارت وب36خوشه اول از 
، گرگان، تهران، صنعتی  مشهدتی ارومیه، یاسوج، لرستان، فردوسی، صنعاردبیلی، علوم پزشکی سمنان

، عالمه )ع( همدان، علوم اقتصادي، علوم پزشکی یزد، شهرکرد، چابهار، امیرکبیر، صنعتی بابل، امام صادق
 چمران، سهند، شهید بهشتی، هنر شاپور، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی گناباد، شهیدطباطبایی، جندي

ج فارس، قم، تربیت معلم تهران، کردستان، علوم پزشکی کرمانشاه، زنجان، کردستان، زابل، اصفهان، خلی
  پیام نور، صنعتی اصفهان، رفسنجان، مازندران

 .هاي رازي، تفرش و شهید باهنر تشکیل شده است دانشگاهسایت وب3خوشه دوم از 

  .هاي اصفهان و بجنورد استدانشگاه سایت وب2خوشه سوم شامل 
هاي خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت تشکیل شده سایت دانشگاه وب2وشه چهارم از خ

  .است
  . است)س (هاي علوم پزشکی بیرجند و الزهرا وب سایت دانشگاه2خوشه پنجم متشکل از 

  .سینا استهاي علوم پزشکی لرستان و بوعلیسایت دانشگاه وب2خوشه ششم شامل 

http://www.isu.ac.ir
http://www.tabrizu.ac.ir
http://www.lums.ac.ir
http://www.iums.ac.ir
http://www.mums.ac.ir
http://www.basu.ac.ir
http://www.tbzmed.ac.ir
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علوم پزشکی شیراز، صنعتی : اند ازتشکیل شده است که عبارتسایت  وب4خوشه هفتم از 
  شریف، علوم پزشکی تهران و سیستان و بلوچستان

  .هاي بیرجند و امام خمینی استسایت دانشگاه وب2خوشه هشتم شامل 
 .هاي شیراز و کاشان تشکیل شده استسایت دانشگاه وب2خوشه نهم از 

ها برخوردار سایتتري نسبت به سایر وبپیوندي ضعیفاز همزیر  دانشگاه 16هاي سایتوب
ارومیه، گیالن، تربیت مدرس، سمنان، تبریز، علوم پزشکی : تشکیل ندادندسایتی خوشه بودند و با هیچ وب

ارومیه، علوم پزشکی جهرم، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی گیالن، علوم پزشکی مشهد، علوم 
  .پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی ایران، گلستان و هنرپزشکی بندرعباس، ایالم، علوم 

  

  
  ایرانهاي دانشگاههاي سایتاي وببندي خوشهدسته. 1نمودار
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-بندي شده دانشگاهسایت دسته وب71پیوندي  در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش، نقشه همسرانجام

هاي موجود در بررسی داده. آمدبه نمایش در 2 هاي ایران با استفاده از فن مقیاس چندبعدي در نمودار
  :پردازند دسته به شرح زیر با هم به همکاري می9ها در سایتدهد که این وب نشان می2نمودار

  

    

  با استفاده از مقیاس چندبعديایراني هادانشگاههاي سایتپیوندي وبنقشه هم. 2نمودار

  
هاي سایتاند از وب عبارتهاسایتاین وب. سایت تشکیل شده است وب14 خوشه اول از

هاي هنر، گیالن، صنعتی اصفهان، مازندران، کاشان، قم، عالمه طباطبایی، صنعتی بابل، علم و دانشگاه
 علوم اقتصادي، صنعتی همدان، رفسنجان و )ع(شاپور، امام صادقصنعت، جندي

میرکبیر، شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، اصنعتی هاي سایت دانشگاه وب6خوشه دوم از 
  .، شیراز و هنر اصفهان تشکیل شده است مشهدفردوسی

Derived Stimulus Configuration 

Euclidean distance model 
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  .هاي سمنان، شهید چمران و لرستان تشکیل شده استسایت دانشگاه وب3خوشه سوم از 
هاي هاي دانشگاهسایتاند از وبسایت تشکیل شده است که عبارت وب5خوشه چهارم از 

  قماصفهان، زنجان، شهید بهشتی، تهران و علوم پزشکی 
علوم پزشکی : اند ازها عبارتسایت این وب.سایت تشکیل شده است وب18خوشه پنجم از از 

مدرس، علوم پزشکی بندرعباس، علوم پزشکی تهران، کردستان، زابل، علوم پزشکی ایران، چابهار، تربیت
مشهد، علوم نور، بیرجند، ارومیه، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی گیالن، علوم پزشکی تفرش، پیام

  سینا، کردستان و گرگانپزشکی گناباد، بوعلی
هاي محقق اردبیلی، صنعتی ارومیه، سهند و گلستان تشکیل سایت دانشگاه وب4خوشه ششم از 

  .شده است
هاي شهید باهنر، کردستان، سیستان و بلوچستان و علوم سایت دانشگاهوب 4خوشه هفتم شامل

 .پزشکی ارومیه است

هاي ایالم، خلیج فارس، رازي، الزهراء، تربیت معلم، سایت دانشگاه وب15مل خوشه هشتم شا
تبریز، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی بیرجند، امام خمینی، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی 

  .لرستان، علوم پزشکی یزد، علوم پزشکی جهرم، علوم پزشکی اصفهان است
 . یاسوج و بجنورد تشکیل شده استهايسایت دانشگاه وب2خوشه نهم از 

هاي هاي دانشگاهسایت ضعف کلی وب،رسدهاي ارائه شده، آن چه به نظر میبا توجه به یافته
ها این هاي واقع در شهرستانشاید در مورد دانشگاه. هاي مورد بررسی است شاخصبیشترایران از نظر 

کننده باشد، ولی براي  توجیهابل چشم پوشی و، قضعف به خاطر امکانات اینترنتی و زیرساخت فناوري
  .استتوجه هاي بزرگ در کالن شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز قابل دانشگاه

  گیري  بحث و نتیجه
 هاهاي ایران و میزان ارتباط آنهاي دانشگاهسایتدر این پژوهش تالش شد تا تصویري کلی از وب

هاي ایران و هاي دانشگاهسایت اثرگذارترین وبهمچنین.  ارائه شودهاسایتوب با یکدیگر و با سایر
  .اي و مقیاس چندبعدي به تصویر کشیده شدبندي خوشههاي مهم همکاري به دو شیوه دستهدسته

 111 و از بین هاي ایران پایین استدانشگاه بیشترهاي سایت وببازدیدها، میزان براساس یافته
این هاي یافته.  مورد دارند1000 میزان پیوند دریافتی باالتر از آنها)سایت وب41% (37قط دانشگاه ف

) Noruzi, 2006(و نوروزي ) Aminpour et al., 2009(پور و دیگران پژوهش امینهاي یافتهپژوهش با 
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 از آن .ر باشدها اثرگذاسایتممکن است بر تعداد پیوند دریافتی وبگوناگونی ي هادلیل. مطابقت دارد
 هايعنصرتنوع ، قدمت، فاصله روزآمدسازيها، تعداد صفحهزبان، : توان به موارد زیر اشاره کردجمله می
سایت براي دریافت  تمام متن در وبهايه و مقالمنابع الکترونیکی، ، گسترهمسیریابیچگونگی  ،اطالعاتی

 .ن پیوند زیاد تأثیر دارند و هم بر میزان پیوند اندك هم بر میزاهااین عامل. اهسایتپیوند از سوي سایر وب
 یاد هايملدوم و منفی عاجنبه  بیشترهاي علوم پزشکی، هاي ایران، به ویژه دانشگاهدانشگاهبیشتر در مورد 

 و گستره عامل زبان در عدم دریافت پیوندي از خارج کشور بسیار مهم استبه ویژه . شده اثرگذار هستند
ها هم به فارسی و هم به انگلیسی هاي دانشگاهسایتباید تالش شود وب. سازدیز محدود میسایت را نوب

 گنجانده شود تا مورد توجه جامعه جهانی قرار آنهاو اخبار سودمند در پربار ارائه شود و منابع اطالعاتی 
  .گیرند

 سایتوبن داد که هاي مورد بررسی براساس عامل تأثیرگذار کلی نشابندي دانشگاهرتبهنتیجه 

را به خود  یثیرگذار کلأباالترین عامل تهاي علوم پزشکی شاهرود، علوم بهزیستی و محقق اردبیلی دانشگاه
هاي علوم پزشکی گلستان، علوم پایه زنجان و علوم پزشکی رفسنجان  دانشگاهسایتوب. نداهاختصاص داد

هاي محقق اردبیلی، سایت دانشگاهوب وي دیگر از س.داشتندی را ثیرگذار کلأ عامل تترین پاییننیز
سه رتبه نخست را از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده  شاپور، و صنعتی جندي علوم بهزیستیدانشگاه

هاي گیالن، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم سایت دانشگاهبندي وبدر انتهاي این رتبه. ندشتدر اختیار دا
  .قرار گرفتندپزشکی گیالن 

 - دانشگاه علوم بهزیستیجز البته به -ها، با نگاهی اجمالی به اطالعات به دست آمده از این دانشگاه
 به آنهابر تعیین اثرگذار ترین عامل  مهم. داراي اطالعات محدودي هستندآنهابیشتر شود که مشخص می

 اندك و هاي  صفحهد تعداد هاي داراي عامل تأثیرگذار کلی و تجدید نظر شده باال، شایعنوان دانشگاه
 ، و دانش، سهیلی و)Aminpour et al., 2009 (پور و دیگران امین. باشدآنهاپیوندهاي دریافتی و کلی کم 

 در این مورد، سرعت پایین .یافتند مشابه در این زمینه دستهايیافتهنیز در پژوهش خود به ) 1387( دیگران
 از. اثرگذار استدادن بخشی از نتایج توسط موتورهاي جستجو نیز اینترنت در کشور ما و در اختیار قرار 

-مناسبی براي بیان اهمیت وبو پیشگوي تواند شاخص  عامل نمی دورسد که این، به نظر میي دیگرسو

سایت ارائه  از میزان تأثیرگذاري وب-براساس زمان جستجو-اي سایت باشد چون تصویري کلی و لحظه
آن تا ماندگاري  موجب هایی که داردتثیرگذار در حال حاضر جایگزینی ندارد و مزیاما عامل تأ. دهدمی

 ,Noruzi(مانند هر روش آماري دیگر، ایرادهایی نیز بر عامل تأثیرگذار وارد است . کنون شده است
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ابی توان آن را تنها مالك ارزشیو نمیگیري کرد تصمیماط یحتبا اعامل باید دو  در مورد این پس). 2006
  .سایت در نظر گرفتوب

 .هاي هسته گنجانده شده استهاي بزرگ ایران در ردیف دانشگاهدانشگاهبیشتر  نام یتقریببه طور 
پور و  و در پژوهش امینبه طور کامل  )1387(ه در پژوهش انجام شده توسط دانش و دیگران این نکت
بیشتر آن است که نشان دهنده  امر  این. تا حدودي مشهود است)Aminpour et al., 2009 (دیگران
هاي کوچک بهتر عمل نسبت به دانشگاهپربار هاي بزرگ از نظر میزان اطالعات و منابع اطالعاتی دانشگاه
اما این گفته به معناي آن نیست که در سطح . داشته باشند بیشتراند پیوندهاي دریافتی اند و توانستهکرده

. اندهاي مورد بررسی نداشته شاخصبیشتر در کل عملکرد مناسبی از نظر آنعالوه بر . اندجهانی موفق بوده
محسوب می شوند در هاي ایران هسته در میان دانشگاههایی که این نکته نیز قابل توجه است که دانشگاه

خواهند جایگاه بسیار پایینی به احتمال هاي معتبر یا متوسط جهان مقایسه شوند، با دانشگاهصورتی که 
  .داشت

اي نشان داد ها به روش تحلیل خوشهسایتپیوندي این وباز تحلیل همبه دست آمده هاي یافته
پیوندي سایت به صورت مستقل باقی مانده و از هموب 16 همچنین.  خوشه با هم دسته شدند9 در آنهاکه 

مشابهی  شده نیز وضعیت در برخی پژوهش انجام .نداهها برخوردار بودسایتتري نسبت به سایر وبضعیف
   ). 1387،  و دیگران؛ دانش1387،  و دیگراندانش(اند را گزارش کرده
 خوشه با هم 9در نیز  آنهاکه نشان داد ها سایتهاي تحلیل به روش مقیاس چندبعدي این وبیافته

در میزان حتی . متفاوت استگوناگون  هاي به دلیلآنهااما میزان ارتباط و همکاري . همکاري دارند
هاي غیرپزشکی با  و دانشگاههاهاي علوم پزشکی با یکدیگر و با سایر دانشگاههمکاري بین دانشگاه

توان به چند مورد از  که میالت دارند مختلفی در این زمینه دخهايعامل . نیز تفاوت وجود داردیکدیگر
رسانی مشابه، منطقه هاي اطالعاست مشترك، منابع مورد استفاده مشترك، سیهايهعالق.  اشاره کردآنها

 ارزشمند، ارائه اطالعات مربوط به برگزاري یدسترسی به منابع اطالعاتجغرافیایی، موضوع مشترك، 
هاي کاري  زمینه،هاي آموزشی، داشتن مجله الکترونیکی و وبالگ در سایتهاي علمی و کارگاههمایش

در این زمینه . ستآنهااز جمله  هاها و فهرستگانست و نیز وجود فهرهاتخصصی مشترك در بین دانشگاه
هاي علوم  دانشگاهبیشتربندي به شیوه مقیاس چند بعدي اشاره کرد که به ویژه در دستهبه این نکته توان می

رسانی و اطالعات اندك البته ضعف در اطالع. اندقرار گرفته) 8 و 5خوشه (پزشکی در دو دسته مشخص 
. شودپیوندي ضعیف منجر میها و همبندي با سایر دانشگاه عدم دستهممکن است بهز موجود در سایت نی
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با  پیوند ضعیف، به علت همدانشگاهبرخی از اي نشان داد که بندي خوشهاز دستهبه دست آمده هاي یافته
تر کی پررنگهاي علوم پزش نقش دانشگاهآنهاکه در میان بندي نشدند هاي دیگر دستههیج یک از دانشگاه

  .است
 و مشخص نیست و یپیوندي قطعانجام شده تا کنون در مورد دلیل ایجاد همهاي هاي پژوهشیافته

الگوها مورد و در ابه گفته .  نظري در این زمینه وجود داردهايفقط دلیل) Thelwall, 2003 (تلوالباور به 
 موجود در این حوزه را ارزیابی هايحثبتوان ب هاي ایجاد پیوند هنوز شناخت کافی وجود ندارد تاو انگیزه
  .کرد

ی چون کیفیت، اندازه، زبان، قدمت، شمول های  عاملسایت به به طور کلی، موفقیت نهایی یک وب
سایت قلمداد کرد توان یک یا دو عامل را به عنوان تنها دلیل موفقیت یک وب بستگی دارد و نمیجز آنو 
)Noruzi, 2006 .(ساز براي پیوند  علمی دانشکده و زبان دانشگاه دو عامل خیلی مهم یا زمینه سطحهمچنین

هاي دو زبانه سایترسد وببه نظر می). Vaughan & Thelwall, 2005(سایت دانشگاه هستند به وب
) Ibid (تلوالدر این زمینه نیز واگان و . کنندي را به خود جذب میبیشترپیوندهاي ) فارسی و انگلیسی(
 مهم در جذب هاي  عاملهاي زبانشناختی از جمله  فرهنگی همراه با زمینههاي  عاملکنند که ره میاشا

  .پیوندهاي دریافتی هستند

  پیشنهادهاي پژوهش
) هاي هستهسایتوبسیاهه کلی و شامل سیاهه (ها سایتها سیاهه این وبشود دانشگاهپیشنهاد می

 . و جامعه علمی خود قرار دهندانداسترا به منظوراستفاده بهینه در اختیار ا

 به پژوهشگران، دانشجویان و استادانشود به منظور دسترسی سریع، کارآمد و یکپارچه پیشنهاد می
هاي معتبر گردآوري شده در پژوهش حاضر، طی پژوهشی دیگر و براساس نظر متخصصان سایتوب

-این وبتوان این درگاه می در .یه گرددهاي دانشگاهی تهسایتآموزشی و پژوهشی، درگاهی ویژه وب

  .کردبه صورت یکپارچه قرار داد و قابل دسترس را ها سایت
 مسئلهاي و اینترنتی دانشگاه افزاري و امکانات رایانهافزاري و نرمهاي سختتقویت زیرساخت

گاه در نظر گرفته وري اطالعات در سطح دانشادیگري است که باید به آن توجه شود و توسعه استفاده از فن
  . شود
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