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  *ايرانهاي علوم پزشكي تيپ يك  هاي دانشگاه بندي وب سايت رتبه
  2زهرا اطرج، 1فرزانه امين پور

  

  چكيده
 سنجي است كه براي هاي وب ترين شاخص متداولها از  ، تعداد پيوندها و ميزان تأثيرگذاري وب سايتتعداد صفحات وبي :مقدمه

هاي  دانشگاه هاي وب سايتپژوهش حاضر با هدف تعيين رتبه  .شود فته ميكار گره هاي آكادميك ب وب سايتبندي  ارزيابي و رتبه
  .سنجي انجام شده است هاي وب ايران بر اساس شاخصعلوم پزشكي تيپ يك 

هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور مورد بررسي قرار  دانشگاه هاي وب سايت ،مقطعي -توصيفي طي يك مطالعه :روش بررسي
 گر، پيوندهاي دريافتي و پيوندهاي دريافتي خارجي براي هر دانشگاه با استفاده از جستجوصفحات وبيتعداد در اين بررسي . گرفت

AltaVista هاي  هاي دانشگاه در نهايت وب سايت. دش هر دانشگاه محاسبه ثيرگذار وب كلي و خالصأو سپس عامل تگرديد  تعيين
پيوندهاي دريافتي خارجي و همچنين عامل  ،ندهاي دريافتي، تعداد پيووب سايت علوم پزشكي تيپ يك كشور بر اساس حجم

  .آوري اطالعات بود هاي جمع فرم  ها، آوري داده ابزار جمع .بندي گرديد ثيرگذار وب كلي و خالص مقايسه و رتبهأت
هاي علوم  ن دانشگاهرتبه اول را در بي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه حجم وب سايت و تعداد پيوندهاي دريافتي :ها يافته

دانشگاه علوم پزشكي . پزشكي تيپ يك كشور كسب كرد، در حالي كه از نظر عامل تأثيرگذار وب خالص در رتبه آخر قرار گرفت
  .هاي مورد مطالعه به خود اختصاص داد در ميان دانشگاهكلي و خالص اهواز باالترين رتبه را از نظر عامل تأثيرگذار وب 

 ،علوم پزشكي كشور هم حضور چندان مؤثري در وب نداشته برترهاي  حاكي از آن است كه دانشگاه پژوهش هاي يافته :گيري نتيجه
هاي دانشگاهي ايران از عمده  دن وب سايتبوكم بودن تعداد صفحات وبي انگليسي و جوان . باشند المللي شناخته شده نمي در سطح بين

  . رود ميبه شمار ران در وب هاي علوم پزشكي اي داليل حضور ضعيف دانشگاه
  .ها بندي ها؛ اينترنت؛ طبقه دانشگاه :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  11/9/88 :پذيرش مقاله    14/4/88 :اصالح نهايي    26/2/87 :مقاله دريافت
 7؛ 1389اطالعات سالمت  تيريمد. ايرانهاي علوم پزشكي تيپ يك  هاي دانشگاه بندي وب سايت رتبه. ا، اطرج زهرفرزانه امين پور :ارجاع

)1:( 94 -102.  
 

  مقدمه
دنيا از وب يا تور گسترده جهاني ها نفر در سراسر  امروزه ميليون

)World Wide Web( مورد  براي دسترسي به اطالعات
 Timگذار اصلي وب  پايه. كنند استفاده مي نياز خود

Berners-Lee  فيزيكدان انگليسي آزمايشگاه تحقيقات
 1991در ششم اگوست سال  بود كهاي اروپا در سوئيس  ههست

 ).1(را به جهان معرفي كرد  WWWپروژه ميالدي 
هاي  علمي است بر پايه روش )Webometrics( سنجي وب

سنجي كه به تحقيق در مورد ماهيت و خصوصيت وب  اطالع
تحليل محتواي صفحات وب در اين علم از . پردازد ها مي سايت

تجزيه و تحليل پيوندهاي بيروني و دروني  طريق محاسبه و
  پيوند بيروني يا . شود آن صفحه وبي انجام مي) دريافتي(

  
اين مقاله حاصل تحقيق مستقلي است كه بدون حمايت مالي سازماني *

علوم پزشكي دانشگاه  1386سنجي سال  انجام شده است و در همايش علم
آوري اطالعات در علوم  اصفهان، كه با همكاري مركز تحقيقات فن

  .سالمت برگزار گرديد، ارايه شده است
دانشجوي دكترا، مديريت اطالعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي  .1

عضو مركز تحقيقات آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  ايران،
  )لنويسنده مسؤو( .اصفهان، ايراناصفهان، 

E-mail: f.aminpour@gmail.com  
كارشناس، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي . 2

  .اصفهان، اصفهان، ايران
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Outlink  پيوندي است كه از يك صفحه وبي موجود در يك
پيوند  .شود سايت به صفحه وبي موجود در سايت ديگر داده مي

شود كه يك  به پيوندي گفته مي Inlinkيا ) دروني(دريافتي 
اين نوع پيوند  .كند وبي از ساير صفحات وب دريافت مي صفحه

پيوند دريافتي خارجي يا . ممكن است خارجي و يا داخلي باشد
External inlink  از يك صفحه وبي خارج از وب سايت به
شود، در حالي كه پيوند دريافتي  برقرار ميوب سايت مورد نظر 

از . گردد داخلي از ساير صفحات وبي همان سايت دريافت مي
پيوندهاي دريافتي خارجي از اهميت بيشتري  ،سنجي ديدگاه وب
، چه تعداد اين نوع پيوندها بيشتر باشد هرچرا كه  ؛برخوردارند

Visibility  عامل . باالتر است آن وب سايترؤيت قابليت يا
هاي مهم  از شاخص )Web impact factor(تأثيرگذار وب 

ميانگين پيوندهاي داده تحليل سنجي است كه از طريق  وب
هر چه مقدار اين . گردد محاسبه مي شده به يك وب سايت

يت و شانس بازيابي ؤميزان اعتبار، قابليت ر ،عامل بيشتر باشد
تحليل  .يابد المللي افزايش مي آن سايت در سطح ملي و بين

 Overall WIF ،شده به يك وب سايت زدهكليه پيوندهاي 
و عبارت است از  شود ناميده ميي يا عامل تأثيرگذار وب كل

صفحات وبي وب  تعداد پيوندهاي دريافتي به تعداد نسبت
 و نمايه بازيابيگرهاي وب، سايت مورد نظر كه توسط جستجو

 Absoluteيا ) خارجي(عامل تأثيرگذار وب خالص . شوند مي
WIF  ياExternal WIF  پيوندهاي دريافتي تعداد نسبت

ب نمايه شده از وب سايت مورد نظر صفحات و تعداد خارجي به
يكي از  .بازيابي شده است گرهاي وب،است كه توسط جستجو

ها بر اساس  بندي دانشگاه سنجي، رتبه ترين كاربردهاي وب مهم
  ). 2(باشد  ها مي سايت آن تأثيرگذاري وب 
ترين ابزار ارتباطي جهت  هاي دانشگاهي از مهم وب سايت

المللي  در سطح ملي و بينها  دانشگاه ارتباط بابرقراري معرفي و 
ها و  توان دانشكده دانشگاه ميهر از طريق وب سايت . باشند مي

هاي تحصيلي، امكانات آموزشي و  رشتهو مراكز وابسته، مقاطع 
آن اندوختگان  ، دانشجويان و دانشداناتپژوهشي و همچنين اس

 به همين دليل وب. را در سطح جهاني معرفي نموددانشگاه 
در كشورهاي مختلف از اهميت زيادي  ي دانشگاهيها سايت

وب اين  كمي و كيفي يارتقاكه  ؛ چرادباش مي برخوردار
تواند شانس بازيابي و رؤيت دانشگاه را توسط  مي ها سايت

بررسي ميزان موفقيت  از اين رو،. دهد كاربران بيشتري افزايش
دادن خود  هاي دانشگاهي در برقراري ارتباط و نشان وب سايت

ارزيابي عملكرد اين وب  ،طور كليه در فضاي مجازي وب و ب
از  ها عملكرد دانشگاه بندي ارزشيابي و رتبهها همانند  سايت

هاي  دانشگاه آكادميك بندي رتبه. اهميت بسيار برخوردار است
 جهان فرايندي است كه همه ساله توسط مراكز معتبري چون
Institute of Higher Education ,Shanghai Jiao 

Tong University (IHE-SJTU)  وTimes Higher 
Education Supplement (THES)  شود  ميانجام  

)4 ،3 .(  
بندي اعالم شده از طرف  تقسيمآخرين طبق در ايران، 

بهداشت، درمان و ي وزارت يمعاونت آموزشي و امور دانشجو
م هاي علو در فهرست دانشگاهدانشگاه  9 آموزش پزشكي،

درصد پژوهشگران علوم  70 كه تيپ يك قرار گرفتپزشكي 
 باشند فعاليت ميبه ها مشغول  پزشكي كشور در اين دانشگاه

هاي علوم پزشكي  وب سايت دانشگاهدر پژوهش حاضر،  .)5(
در اين بررسي، . ايران مورد بررسي قرار گرفته استتيپ يك 
ايران،  ،اصفهان، اهواز علوم پزشكيدانشگاه  9هاي  وب سايت

تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، كرمان و مشهد بر اساس 
  شدندبندي  مقايسه و رتبهسنجي  چند شاخص متداول وب

  
  روش بررسي

صورت ه كه ب بودتوصيفي از دسته مطالعات حاضر  پژوهش
مطالعه  اين جامعه. انجام گرفت )Cross sectional( مقطعي

شكي تيپ يك ايران دانشگاه علوم پز 9هاي  وب سايترا 
ايران، تبريز،  اصفهان، اهواز، علوم پزشكيهاي  شامل دانشگاه

اين . دادتشكيل تهران، شهيد بهشتي، شيراز، كرمان و مشهد 
ميالدي بر  2007برابر با اكتبر سال  1386در مهرماه  بررسي

 Cybermetricsاساس فرامين مرتبط موجود در سايت 
 AltaVistaاده از جستجوگر با استف ابتدا). 6(صورت گرفت 

تعداد پيوندهاي دريافتي، پيوندهاي دريافتي خارجي و همچنين 
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تعداد صفحات وب نمايه شده از هر وب سايت دانشگاهي 
تأثيرگذار وب  سپس مقادير مربوط به عامل. گرديد مشخص
وب تأثيرگذار وب خالص براي هر يك از  عاملكلي و 

تعداد پيوندهاي سيم از طريق تقهاي مورد مطالعه  سايت
بر تعداد صفحات پيوندهاي دريافتي خارجي تعداد  و دريافتي

هاي  وب سايتدر نهايت، . شدمحاسبه وبي هر دانشگاه 
تعداد بر اساس  ايرانهاي علوم پزشكي تيپ يك  دانشگاه

، تعداد پيوندهاي دريافتي و )وب سايت حجم(صفحات وب 
تأثيرگذار وب كلي  پيوندهاي دريافتي خارجي و همچنين عامل

ها،  آوري داده ابزار جمع .بندي گرديد و خالص مقايسه و رتبه
ها به  آوري اطالعات بود و نحوه تحليل داده هاي جمع فرم

  .كمك آمار توصيفي ساده انجام شد
  
  ها يافته
. هاي پژوهش حاضر در يك جدول و دو نمودار تنظيم شد يافته

 ، تعداددهاي دريافتي، تعداد پيونتعداد صفحات وب 1جدول 
ثيرگذار وب كلي و عامل أعامل ت ،پيوندهاي دريافتي خارجي

هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور  دانشگاهثيرگذار وب خالص أت

ها را بر اساس اين پنج شاخص  دهد و آن را نمايش مي
پيوندهاي تعداد  تعداد صفحات وبي، 1نمودار  .كند بندي مي رتبه

دانشگاه تيپ يك  9ي دريافتي خارجي پيوندهاتعداد دريافتي و 
به مقايسه  2نمودار . با يكديگر مقايسه نموده استكشور را 

كشور  هاي تيپ يك عامل تأثيرگذار كلي و خالص دانشگاه
  .خته استپردا 

دانشگاه علوم پزشكي تهران هاي پژوهش،  بر اساس يافته
ي صفحه وبي، رتبه اول را از نظر فراواني صفحات وب 91600با 

دانشگاه علوم . كسب نمود ،)حجم وب سايت(نمايه شده 
صفحه وبي در رتبه دوم و دانشگاه  22900پزشكي ايران با 

صفحه وبي در رتبه  16200علوم پزشكي اصفهان با دارا بودن 
 412دانشگاه علوم پزشكي اهواز با دارا بودن . سوم قرار گرفت
ز نظر حجم هاي تيپ يك ا رتبه دانشگاهآخرين صفحه وبي در 

توسط از نظر تعداد پيوندهاي دريافتي  .گرفتوب سايت قرار 
با صفحات وب دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 

پس از . پيوند، رتبه اول را به خود اختصاص داد 26100دريافت 
و  8590و شيراز با دريافت  علوم پزشكي ايران هاي دانشگاه آن،

  .قرار گرفتسوم  دوم وي ها رتبه در به ترتيبپيوند  7550
  

  

  ايرانهاي علوم پزشكي تيپ يك  دانشگاه هاي بندي وب سايت رتبه: 1جدول 

پيوندهايصفحات وبي نام دانشگاه رديف
 دريافتي

پيوندهاي 
 دريافتي خارجي

گذار  عامل تأثير
 وب كلي

عامل تأثير گذار 
 وب خالص

ارمقد رتبه مقدار رتبهتعدادرتبهتعدادرتبهتعداد  رتبه 
285/0 1 3590 1 26100 1 91600 دانشگاه علوم پزشكي تهران  1  8 039/0  9 
375/0 4 1280 2 8590 2 22900 دانشگاه علوم پزشكي ايران  2  7 056/0  8 
224/0 3 1360 6 3630 3 16200 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  3  9 084/0  6 
740/0 2 2010 3 7550 4 10200 دانشگاه علوم پزشكي شيراز  4  3 197/0  4 
450/0 7 705 4 3940 5 8750 دانشگاه علوم پزشكي مشهد  5  6 081/0  7 
563/0 5 1230 5 3880 6 6890 دانشگاه علوم پزشكي تبريز  6  4 179/0  5 
472/0 6 1060 7 2270 7 4810 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  7  5 220/0  3 
052/1 8 634 8 1010 8 960 دانشگاه علوم پزشكي كرمان  8  2 660/0  2 
126/2 9 597 9 876 9 412 دانشگاه علوم پزشكي اهواز  9  1 449/1  1 
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هاي علوم پزشكي  مقايسه تعداد صفحات وبي، پيوندهاي دريافتي و پيوندهاي دريافتي خارجي دانشگاه: 1نمودار 
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  ايرانهاي علوم پزشكي تيپ يك  مقايسه عامل تأثير گذار وب كلي و خالص دانشگاه: 2نمودار 
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دانشگاه  بهتعداد پيوندهاي دريافتي از نظر آخرين رتبه 
دانشگاه علوم . تعلق گرفتپيوند  876هواز با ا علوم پزشكي

پيوند دريافتي خارجي، در صدر  3590پزشكي تهران با 
هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور از نظر فراواني  شگاهدان

پس از آن، دانشگاه علوم . پيوندهاي دريافتي خارجي قرار گرفت
تعداد پزشكي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان باالترين 

دانشگاه علوم پزشكي اهواز . اند پيوند دريافتي خارجي را داشته
ها  رتبه آخر دانشگاه پيوند خارجي در 597با دريافت هر چند كه 

و  126/2ثيرگذار كلي أبا عامل تشت، اما از اين منظر قرار دا
باالترين رتبه را از نظر عامل  449/1عامل تأثيرگذار خالص 

هاي مورد مطالعه  و خالص در بين دانشگاهتأثيرگذار وب كلي 
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با عامل تأثيرگذار. كسب كرد

تيپ  هاي علوم پزشكي آخرين رتبه دانشگاه در 224/0كلي  وب
عامل تأثيرگذار وب  از نظر. از اين منظر قرار گرفتكشور  يك

خالص، دانشگاه علوم پزشكي تهران با عامل تأثيرگذار خالص 
  .آخرين رتبه را به خود اختصاص داد 039/0
  

  بحث
ميزان حضور در  ،هاي موفقيت هر دانشگاه امروزه يكي از جنبه

ابليت رؤيت وب سايت و صفحات وبي وابسته به آن وب يا ق
تعداد پيوندهاي زده . باشد وب مي گرهايدانشگاه توسط جستجو

شده از ساير صفحات به يك مدرك يا صفحه وبي در يك 
 اي از تأثير آن مدرك تواند به عنوان نشانه سايت دانشگاهي، مي

ارهاي تأثير توليد كننده آن و همچنين به عنوان يكي از معي و
شدن آن وب سايت در بين ساير منابع وبي در نظر گرفته   ديده
در AltaVista گر جستجوو استفاده از دليل انتخاب . شود

به طور وسيعي وب را  گركه اين جستجو بودمطالعه حاضر آن 
سنجي قابل اعتمادتر از ساير  دهد و در مطالعات وب پوشش مي

ط مناسبي را براي ترتيب شراي است و بدين گرهاي وبجستجو
مطالعات ساير پژوهشگران . كند فراهم ميسنجي  ات وبمطالع
  ).7- 10(باشد  يد اين امر ميؤنيز م

علوم پزشكي  هاي دانشگاههاي پژوهش نشان داد كه  يافته
 22900 ،91600با دارا بودن به ترتيب  ايران و اصفهان تهران،

ر حجم وب را از نظتا سوم اول  هاي صفحه وبي رتبه 16200و 
در . در زمان انجام مطالعه حاضر به خود اختصاص دادند سايت

صفحه وبي رتبه  412دانشگاه علوم پزشكي اهواز با حالي كه 
كسب از نظر حجم وب سايت  را هاي تيپ يك دانشگاهآخر 
دريافت كلي پيوند  876در عين حال، اين دانشگاه تعداد  .كرد

از  .ند خارجي بوده استپيو 597كه از اين تعداد، است كرده 
 هاي دانشگاهنيز از نظر تعداد پيوندهاي دريافتي سوي ديگر، 

ايران و شيراز به ترتيب با دريافت علوم پزشكي تهران، 
. دندنمو كسبهاي اول تا سوم را  رتبه 7550و  26100،8590
پيوند  876 دريافت دانشگاه علوم پزشكي اهواز بادر حالي كه 

 .قرار گرفتتعداد پيوندهاي دريافتي از نظر  آخررتبه دوباره در 
از طريق  )WIF(محاسبه عامل تأثيرگذار وب جا كه  از آن

تقسيم كردن تعداد پيوندهاي دريافتي يك وب سايت بر تعداد 
هاي  ، در وب سايتگيرد صورت ميصفحات وبي همان سايت 

باشند،  كه داراي صفحات وبي كم مي ،سيسأجوان و تازه ت
بر . يابد طور غير واقعي افزايش ميه رگذاري وب بضريب تأثي

همين اساس، در محاسبه ميزان اثرگذاري وب دانشگاه علوم 
و  در مخرج و تعداد پيوندهاي دريافتي 412پزشكي اهواز، عدد 
بسيار دي اعددر مورد اين دانشگاه اكه  دريافتي خارجي،

در صورت  ،باشد ميوبي آن دانشگاه تر از تعداد صفحات  بزرگ
اين دانشگاه با عامل  ،و به اين ترتيب گرفتكسر مربوط قرار 

 449/1و عامل تأثيرگذار وب خالص  126/2تأثيرگذار وب كلي 
هاي علوم پزشكي كشور از نظر شاخص  در صدر جدول دانشگاه

WIF هاي به دست  بنابراين رتبه .كلي و خالص قرار گرفت
 عامل تأثيرگذاراز نظر  علوم پزشكي اهواز آمده توسط دانشگاه

وب كلي و خالص با توجه به كم بودن تعداد صفحات وبي اين 
نيز معتقد است محاسبه  Thelwall. قابل توجيه است دانشگاه
WIF  يك دامنه)Domain (گر از طريق جستجو

AltaVistaتواند از دقت كافي برخوردار باشد  ، در صورتي مي
نسبت به وب سايت كه تعداد صفحات وبي محاسبه شده آن 

كند كه پيش از استفاده از  اين پژوهشگر پيشنهاد مي. زياد باشد
ها بايد از  براي محاسبه تأثيرگذاري وب سايت گريك جستجو

از  ).11(كافي بودن و تعدد صفحات وبي آن سايت مطمئن شد 
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تواند در  ها مي شناختي نيز در وب سايت عوامل زبان ،سوي ديگر
نتايج  .ار وب يك كشور مؤثر باشدكاهش عامل تأثيرگذ

هايي كه بيشتر  وب سايت مطالعات ديگر نيز مؤيد اين امر است
معمول به طور اند،  از صفحات غير انگليسي استفاده كرده

مخاطب كمتري  در نتيجه ،هاي كمتري دريافت كردهپيوند
اين امر موجب حضور كمتر در وب و پايين بودن  كه اند داشته

  ).9، 10(هاست  ر در اين وب سايتعامل تأثيرگذا
هاي علوم پزشكي ايران، حتي  از ميان دانشگاه به طور كلي

و  پيوندها برتر و شاخص تيپ يك، نيزعلوم پزشكي  دانشگاه 9
. اند از خارج از وب سايت خود دريافت نكردهرا زيادي  مخاطبين

هاي علوم پزشكي  دانشگاه تأثيرگذاري اندكاين امر بيانگر 
باال بودن نسبي تعداد صفحات وبي برخي با وجود در وب  ايران

  . باشد ها مي دانشگاهاين از 
عالوه بر  هاي جهان دانشگاه آكادميك بندي رتبه نتايج
هاي جهان از منظر  بندي دانشگاه رتبه در المللي آن، اعتبار بين

 Webometrics Ranking of World"سنجي وب
Universities"اه، كه توسط آزمايشگCybermetrics  

صورت  Webometrics.infoبا عنوان پروژه  اياسپان
هاي جهان از  بندي دانشگاه رتبه. اهميت است گيرد، نيز حايز مي

هاي ژانويه و جوالي هر سال و بر  سنجي در ماه منظر وب
هايي چون قابليت رؤيت و اندازه وب سايت  اساس شاخص

اطالعاتي از طريق  هاي ها، قابليت دسترسي به فايل دانشگاه
وب سايت هر دانشگاه و تعداد انتشارات و استنادات نمايه شده 

آن چه در . گيرد صورت مي Google Scholarدر جستجوگر 
باشد، عملكرد و قابليت  بندي بيشتر مورد تأكيد مي اين رتبه

ها از  رؤيت و دسترسي به برونداد علمي و پژوهشي دانشگاه
 2007 بندي جوالي ارش رتبهبر اساس گز. طريق وب است

كشور برتر دنيا  10از ميان ، سنجي ها از منظر وب دانشگاه
هاي آلمان  درصد، دانشگاه 53ايالت متحده آمريكا  هاي دانشگاه

هاي انگلستان  درصد، دانشگاه 8هاي كانادا  درصد، دانشگاه 10
 هاي استراليا و درصد، دانشگاه 4هلند  يها درصد، دانشگاه 6

درصد و  2درصد، سوئيس و نروژ هر كدام  3ر كدام سوئد ه
هاي  از دانشگاهدرصد  1هر كدام  اتريش، ايتاليا، برزيل و ژاپن

به خود اختصاص  سنجي وب هاي بر اساس شاخصبرتر دنيا را 
 .يافتاختصاص  مانده نيز به ساير كشورها درصد باقي 5. دادند

گاه نفت و معدن هاي خاورميانه به ترتيب دانش در ميان دانشگاه
دانشگاه آمريكايي بيروت، دانشگاه  ملك فهد، دانشگاه تهران،

دانشگاه صنعتي  امارات متحده عربي، دانشگاه برزينت فلسطين،
شريف، دانشگاه القدس اورشليم، دانشگاه علوم پزشكي تهران و 

قرار دانشگاه اول  10 در زمرهسلطان قابوس در عمان  دانشگاه
خاورميانه، دانشگاه  12تي اميركبير در رتبه دانشگاه صنع .گرفت

هاي علم و صنعت ايران،  دانشگاه و 13صنعتي اصفهان رتبه 
و  تربيت مدرس، خواجه نصيرالدين طوسي، علوم پزشكي شيراز

هر . شدخاورميانه  19تا  15هاي  امام صادق به ترتيب حايز رتبه
رتبه  موفق به كسب دانشگاه تهرانبندي  در اين رتبه چند كه

هزار  4در ميان شد، اما كشورهاي خاورميانه  دوم در ميان
  ).12( آورد را به دست 1373  رتبه دانشگاه جهان
Smith  وThelwall  به  2002طي تحقيقي در سال

هاي دانشگاهي در استراليا  بررسي عامل تأثيرگذار وب سايت
اي در اين مطالعه عامل تأثيرگذار وب و تعداد پيونده. پرداختند

 طرفهاي استراليايي از  هاي دانشگاه برقرار شده به وب سايت
سه كشور استراليا، نيوزلند و انگلستان با استفاده از 

و يك ابزار AltaVista ، AllTheWeb گرهايجستجو
. جستجوي تخصصي محاسبه و نتايج با يكديگر مقايسه گرديد

گرهاي اين دو پژوهشگر چنين نتيجه گرفتند كه جستجو
AltaVista  وAllTheWeb ها و  قادر به بازيابي دامنه

و  اند پيوندهاي بيشتري نسبت به ديگر ابزار كاوش در وب بوده
در  ).7(تري دارند  قابليت دسترسي و كاربرد ساده ،عالوه بر آن

هاي  پيوندهاي دريافتي وب سايت ،نيجريه ديگر درپژوهشي 
دانشگاه  65دانشگاه داراي وب سايت دانشگاهي از كل  30

به مدت  يعني 2005 سال تا پايان 2000نيجريه، از ابتداي سال 
مورد مطالعه قرار  AltaVista گرجستجوبا استفاده از سال  6

هاي خارج از  بر اساس اين پژوهش نه تنها دانشگاه. گرفت
وب  باهاي مورد مطالعه نيز  دانشگاهحتي نيجريه بلكه 

. ندبرقرار نكرده بودنداني چ پيوندهاي مذكور  هاي دانشگاه سايت
 به جايهاي محدود سنتي  استفاده از روشدر اين مطالعه 
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هاي گسترده الكترونيكي براي انتشار توليدات علمي  شيوه
ترين داليلي  به عنوان يكي از مهمپژوهشگران نيجريايي 

ي ها دانشگاه معرفي شده است كه موجب گشته است تا
 WIFد و از ننخود جلب نكپيوندهاي زيادي را به  نيجريايي

 2006در سال  ينوروزي در پژوهش ).8( نشوندبااليي برخوردار 
. به بررسي عامل تأثيرگذار وب در كشورهاي خاورميانه پرداخت

نتايج اين بررسي كشورهاي خاورميانه به جز تركيه، بر اساس 
اين  به اعتقاد .اند داشتهاسرائيل و ايران حضور كمي در وب 

هاي كشورهاي  شناختي، وب سايت داليل زبان پژوهشگر به
كه به زبان فارسي، كردي، تركي، عربي و عبري  ،خاورميانه
پيوندهاي كمتري دريافت  كمتري داشته،مخاطب  ،هستند
سنجي  بررسي وبدر  همكارانامين پور و ). 9( اند كرده

كردند كه تأكيد له أاين مس ربهاي علوم پزشكي ايران  دانشگاه
هاي  وب سايتدر صفحات انگليسي تعداد كم بودن به دليل 

در سطح ها  وبي اين دانشگاهدانشگاهي ايران، صفحات 
  كنند  پيوندهاي كمتري دريافت مي ،يت شدهؤالمللي كمتر ر بين
  

 )10(.  
 

  گيري نتيجه
علوم  برترهاي  كه حتي دانشگاه بيانگر آن بودمطالعه حاضر 

زيادي را به خود اطبين ي وبي و مخپيوندهانيز  ايرانپزشكي 
حضور چندان مؤثري  ها دانشگاهاز اين رو، اين . اند جلب نكرده

شناخته شده چندان المللي  در سطح بين ،در وب نداشته
كم بودن تعداد صفحات وبي انگليسي و همچنين . باشند نمي

هاي دانشگاهي در ايران از  جواني و كم سابقه بودن وب سايت
هاي علوم پزشكي ايران  دانشگاه عمده داليل حضور ضعيف

به جهت حضور بيشتر در وب، الزم است  .باشد در وب مي
پژوهشي كشور  ي علوم پزشكيها دانشگاه مسؤوالن
قرار  بازنگريرا مورد خود مديريتي و پژوهشي هاي  سياست
در زمينه به روز شدن و ارتقاي كمي و كيفي وب و دهند 
  .جدي اتخاذ نمايند هاي دانشگاهي تدابيري مؤثر و سايت
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Webometric Ranking of Top Iranian Medical Universities* 
Farzaneh Aminpour1; Zahra Otroj2 

Abstract 
Introduction: Some of the most frequently used webometric indicators for evaluating and 
ranking academic web sites are web impact factor, number of web pages and number of inlinks. 
The present study evaluated and ranked top Iranian Medical universities according to the 
webometric indicators. 
Methods: The present cross-sectional study has been done on top Iranian medical universities. 
The number of web pages, inlinks and external inlinks were identified using AltaVista search 
engine. Then their overall and absolute web impact factors were calculated. Finally, the 
universities were compared and ranked according to the size, inlinks, external inlinks and also the 
overall and absolute web impact factors. 
Results: The results showed that Tehran University of Medical Sciences ranked first according to 
the size and inlinks while ranked last according to the overall and absolute web impact factors. 
Ahwaz University of Medical Sciences got the highest position according to the overall and 
absolute web impact factors compared with the other universities. 
Conclusion: The study revealed that even top Iranian medical universities have not wide 
presence over the web and are not internationally well known. Having few English web pages 
and short web history are the major reasons for Iranian universities poor presence on the web. 
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