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 چکیده
براي سازماندهی و ها ن، دانشگاهامخاطب رسانی و ارتباط بادر امر اطالعها سايتبا توجه به اهمیت و جايگاه وب

اطالعات از آن  ةسايت و ارائهاي خود، اقدام به طراحی وبو توانمنديها پذيركردن اطالعات و معرفی قابلیتدسترس

در محیط ها هاي تولید و استفاده از منابع اطالعاتی، ساختارها و فناوريی جنبهكم   ةسنجی به مطالعد. وبكننطريق می

هاي سايتسنجی وبوب ةمطالع ،پردازد. هدف اين پژوهشسنجی میسنجی و اطالعبا استفاده از مبانی نظري كتاب وب

با استفاده از روش تاپسیس و ويکور است. پژوهش حاضر،  ،هاي دولتی ايراندانشگاه بدنیتربیتهاي دانشکده

 سايتوب هجده شاملآماري  ة. جامعاستردي كارب ،سنجی است و از نظر هدفاسنادي با رويکرد وب ـ توصیفی

هاي سايتبندي وبرتبه برايهاي خام دولتی ايران تشکیل داد. دادههاي بدنی و علوم ورزشی دانشگاهتربیت ةدانشکد

از  ،غنی و پژوهشگرهاي پذيري، فايليتؤاندازه، ر شاخصِ چهاربر اساس  ،و علوم ورزشی بدنیتربیتهاي دانشکده

از طريق ها سايتبندي وبد. رتبهشآوري وتورهاي جستجوگر گوگل، ياهو، اكسالید، الکسا و بینگ جمعطريق م

بدنی تربیتهاي بندي تاپسیس نشان داد كه دانشکدهگیري تاپسیس و ويکور انجام شد. نتايج رتبهمعیارهاي تصمیم

اول تا پنچم را به خود اختصاص هاي ترتیب رتبهبه  ،تهران، تبريز، اصفهان، عالمه طباطبايی و همدانهاي دانشگاه

تهران، اصفهان، تبريز، هاي دانشگاه بدنیتربیتهاي دانشکده ،بندي شاخص ويکوربر اساس نتايج رتبه ،دادند. همچنین

دي بنكشور با آگاهی از وضعیت رتبه بدنیتربیتهاي اول تا پنجم قرار داشتند. دانشکدههاي همدان و بهشتی در رتبه

هاي علمی و توانند در تقويت فعالیتمی شدههاي بررسیبر اساس شاخص ي ديگر،هاسايت خود در بین دانشکدهوب

  رسانی در نظام آموزشی تالش كنند.آموزشی گام بردارند و براي بهتر نشان دادن كیفیت خدمت
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 قدمهم
گوناگون علمی های ظهور شبکه جهانی وب، سبب پیدايش تحوالت و دگرديسی عمیقی در حوزه

نوين اطالعاتی به دور های دانش از تأثیر فناوریهای کدام از حوزهطوری که هیچ به ؛شده است

رار قها مختلف دولتی و خصوصی نیز تحت تأثیر اين فناوریهای اند. مؤسسات و سازماننمانده

از  ،خودهای به اهداف و خواسته رسیدنانتشار اطالعات گوناگون در راستای  اند و برایگرفته

 فراشبندی، حیدری، زارعد )کنناستفاده میها سايتاز جمله وب ،ابزارهای گوناگون موجود در وب

انی، اولین جه ةخدمات از طريق کاربرد شبک تمام ة(. در راستای مفهوم تغییر در ارائ1386عصاره، 

سايت يک منبع اطالعاتی منتخب در عصر ديجیتال است. سايت اختصاصی است. وبقدم ايجاد وب

سايت برآورده شود اين احتمال که توقع کاربران برای دسترسی آسان به اطالعات مفید از طريق وب

شیرازی و اطیصربسیار زياد است ) ،توجهی بر روی رفتار اطالعاتی مشتريان بگذاردو تأثیر قابل

مندی از اطالعات مفید، مناسب و برابر برای همگان در بهرههای (. ايجاد فرصت1389تاجی، گل

های اقتصادی کشورها شده است. امروزه، فناوری ـ موجب دگرگونی فضای اجتماعی ،روزآمد

دمات در بهتر خ ةترين عوامل تأثیرگذار بر افزايش کارآمدی و عرضاطالعاتی و ارتباطی از مهم

مختلف های رسانی در حوزهدر امر اطالعها سايتروند. در اين عصر، که وبشمار می ها بهسازمان

در محیط وب و معرفی ها پذيری آناند، نیاز به ارزيابی دارند و رؤيتاهمیت فراوانی پیدا کرده

سنجی وب ،دگويمی( 2005) 1گونه که تلوالشان حائز اهمیت است. همانبه کاربرانها صاحبان آن

ی وب است که آن مطالعات کمّ ،تعريفترين عام ؛ درعنوان اصطالحی جديد تفاسیر متعددی داردبه

د که متخصصان شوعنوان پژوهشی مطرح میترين تفسیر، بهسازد و خاصرا شبیه به علم رايانه می

نژاد، ش، سهیلی، مصریدانگردد )اجرا میآن را  ـ نامندسنج میکه خود را وب ـرسانی اطالع

1384 .) 

میالدی  نود ةمطرح در دنیای اينترنت است که از اوايل دههای سايت يکی از بحثبحث ارزيابی وب

کند تا به نحو مؤثری با آن کمک میة شود. ارزيابی سايت به دارندهر روز بر اهمیت آن افزوده می

آن برای باال بردن محبوبیت و ة تا دارند شودد. همچنین باعث میکنمخاطبان خود ارتباط برقرار 

د کنموجود را اصالح ة کاررفتد يا راهکارهای بهبرگزينراهکارهای جديدی  ،خود احتماالً درآمد سايت

نامیدند. اين  «سنجیوب»روی وب را  ه( مطالع1997) 2(. آلمايند و اينگورسن1390نسب، باقری)

شد. استفاده  یده( سايبومتريک يا مجازسنجی نام1997) «سايبرمتريک»الکترونیکی  ةروش در مجل

وب و نقايص موتورهای کاوش  سنجی در وب، از ماهیت پويا، متنوع و توزيعیِکتابهای از روش
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کنند، تأثیر پذيرفته است. تنوع و گوناگونی افرادی که اسناد و مدارك وب و پیوندها را ايجاد می

(. گروه پژوهشی 2001بجونبرن و اينگورسن، دهد )قرار میکیفیت و اعتبار اين روش را تحت تأثیر 

پژوهشی اسپانیا و مرکز اطالعات و مدارك علمی های ترين سازمانسايبرمتريک، يکی از بزرگ

سنجی کرده است و اندازی طرح وباقدام به راه 2004وابسته به شورای ملی اسپانیاست که از سال 

( و فهرست 1386فرد، اعتمادیپردازد )مختلف جهان میکشورهای های سايتبندی وببه رتبه

کند. سايت خود معرفی میبرتر دنیا را در وبهای ها، مراکز تحقیقاتی و بیمارستاندانشگاه

انجام شد و بر اساس شاخصی مرکب از چندين پارامتر به  2004بار در سال وبومتريکس اولین

شد. اين پارامترها در حال حاضر عبارتند از: حجم تهیه ها سايت دانشگاهبندی وبمنظور رتبه

های محتوايی )فايلهای فايل ،پذيری(يتؤقابلیت دسترسی )ر ،اطالعات موجود بر روی وب )اندازه(

بندی وبومتريک میزان فعالیت علمی در گوگل )گوگل اسکوالر(. رتبه ةتعداد مقاالت و رتب و غنی(

ای نشان صورت دورههو مؤسسات علمی و آموزشی را بها دانشگاههای سايتعلمی و آموزشی وب

را به نشر ها میزان توجه مؤسسات و دانشگاهنیز بندی وبومتريک رتبههای شاخص و دهدمی

 (. 1387اسدی و شکفته، و  1384نوروزی، ند )کنمشخص میاينترنتی 

اه در وب دريافت. چهار توان از طريق حضور دانشگعدی است و اين را میفعالیت دانشگاه چندبُ

و صفحات وب قابل دريافت ها سايتی موتورهای جستجو که از طريق وبشاخص حاصل از نتايج کمّ

  :عبارتند از دنشوبندی به کار برده میو برای رتبه هستند

اندازه: تعداد صفحات بازيابی شده از طريق چهار موتور جستجوی گوگل، ياهو، بینگ و اکسالید.  -

شوند. سپس برای دن به باالترين مقدار برای هر موتور، نتايج در لگاريتم يک نرمال میبرای رسی

 ،و هر مؤسسه بر اساس مجموع نتايج شوندمیهر دامنه، تعداد نتايج کمینه و بیشینه حذف 

 کند. ای دريافت میرتبه

سايت به بشدن: تعداد کل پیوندهای خارجی دريافتی توسط يک وپذيری يا میزان ديدهيتؤر -

تواند تنها از طريق الکسا مشخص شود. اين نتايج نیز در لگاريتم يک نرمال اعتماد میشکل قابل

  ای حاصل شود.شوند تا رتبهشوند تا باالترين مقدار را بگیرند و سپس ترکیب میمی

ر نظر علمی و انتشاراتی و با دهای به فعالیتها غنی: پس از ارزيابی ارتباط فايلهای فايل -

شوند: آدوب آکروبات، آدوب مختلف، موارد زير انتخاب میهای در قالبها گرفتن حجم فايل

از طريق گوگل ها ورد و مايکروسافت پاورپوينت. اين داده پست اسکريپت، مايکروسافت

 . انجامندبه يک رتبه می ،سازی لگاريتمیو نرمالها و با ادغام نتايج انواع فايل شوندمیاستخراج 

د. اين نتايج آورعلمی را فراهم می ةپژوهشگر: گوگل اسکوالر تعداد مقاالت و استنادهای هر دامن -

 شوند. ر موارد علمی میديگو ها شامل مقاالت، گزارش
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دارای وزن معینی هستند، قرار ها ، فرمولی که هر يک از آن1:1اين چهار رتبه با حفظ نسبت 

( در 1392(. زاهدی و همکاران )1393پزشکی کرمان، بهمن ماه سايت دانشگاه علوم وبگیرند )می

بندی ارزيابی سايت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه»عنوان  باپژوهشی 

بندی عنوان تأثیرگذارترين عامل در رتبهبه اين نتیجه رسیدند که ضريب تأثیر به «سنجیوب

رشد نکرده است  ی ديگرهامتناسب با شاخص ،صفهانوبومتريکس در سايت دانشگاه علوم پزشکی ا

سايت باشد و اين موضوع چالشی جدی بودن زبان محتوايی اين وبکه ممکن است ناشی از فارسی

ازپیش ارتقای محتوای علمی و رعايت بیش ،زبانان در بازيابی اطالعات است. همچنینفراروی فارسی

(. نتايج 1392زاهدی و همکاران، جه جدی نیاز دارد )سازی جستجو نیز به تواستانداردهای بهینه

با  ،داروسازی ايرانهای دانشکدههای سايتبندی وب( در رتبه1391شیبانی و همکاران )های يافته

داروسازی مشهد با ضريب  ةسايت دانشکدنشان داد که وب ،استفاده از ضريب تأثیرگذار وب

اول برخوردار بود و  ةگوگل از رتب در موتور 94/44 در موتور ياهو و ضريب 66/9تأثیرگذار کل 

در  067/0در موتور ياهو و ضريب  05/0داروسازی زنجان با ضريب تأثیر کل  ةسايت دانشکدوب

از ها سايتبا توجه به اينکه اکثر وب ،. همچنینرا داشتکمترين ضريب تأثیرگذار کل  ،موتور گوگل

سازی شده، لی چون کم و يا زياد بودن تعداد صفحات نمايهضريب تأثیر کمی برخوردار هستند، عوام

های و تغییر در الگوريتمها سايتها، پیوندهای مرتبط به ديگر وبسايتوجود انبوه اطالعات در وب

تفاوت در ضرايب تأثیر  ،به همین علت د وگذارمی اثرها بر ضريب تأثیر آن ،موتورهای کاوش مختلف

( با استفاده از 1391(. صدقی و همکاران )1391، یبانی و همکارانش) استزياد ها دانشکده

به بررسی وضعیت  ،پربارهای سنجی و سه شاخص تعداد صفحه، قابلیت ديد و فايلوبهای روش

نشان داد که تعداد صفحات ها علوم پزشکی کشور پرداختند. يافتههای دانشگاههای سايتوب

ران در هر سه موتور جستجو باالترين میزان را به خود اختصاص دانشگاه علوم پزشکی ته ةشدنمايه

 هستندآخر های رتبه در علوم پزشکی دزفول، جیرفت و ياسوجهای که دانشگاه در حالی ؛داده است

و دانشگاه علوم  است سیزدهدانشگاه علوم پزشکی تهران  ةرتب ،و از نظر تعداد پیوندهای خارجی

اين در  .علوم پزشکی کشور قرار داردهای در صدر دانشگاه 23011پزشکی هرمزگان با میانگین 

گزارش شده  26شده، نمايه دانشگاه مذکور از نظر شاخص تعداد صفحات وبیِ ةحالی است که رتب

دانشگاه علوم پزشکی برتر و  هشتعلوم پزشکی کشور، حتی های است. به طور کلی از میان دانشگاه

صدقی، تفرجی اند )سايت خود دريافت نکردهن زيادی از خارج از وباتیپ يک نیز پیوندها و مخاطب

جهان با های سنجی دانشگاهبندی وبرتبه ة( در بررسی مقايس2012) 1(. جاتی1391و رودباری، 

از چهار معیار اندازه، قابلیت مشاهده، محتوای غنی  ،گیری چندگانهوتحلیل تصمیماستفاده از تجزيه
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نفع افراد ذی راسنجی متفاوت بندی وبرتبههای است. سیستم ره بردهبهفايل و جستوجوگر 

 .طور قطعی پذيرفت توان بهرا نمیها بندیيک از رتبهدر حالی که هیچ اند؛و بررسی کردهمشاهده 

توان برای تحوالت آينده در با استفاده از تکنیک تاپسیس را میها سنجی سیستمبندی وباما رتبه

دانشگاه کشور  سیيک بررسی، صفحات  در( 2008) 1(. نوواگو و آگارين2012اتی، جنظر گرفت )

کلی،  الگو و فراوانی پیوندهای بیرونی و درونی انتخاب کردند. به طور ةنیجريه را برای مطالع

پیوند برای هر صفحه است.  45دهنده ند که نشانداشتپیوند  44567 شدهبررسیهای سايتوب

نیجريه پیوند داده های های دانشگاهسايتبه ديگر وبها نشان داد که اين دانشگاها هآن ةنتايج مطالع

(. 2008، نوواگو و آگاريناند )غیردانشگاهی پیوند برقرار کردههای سايتند، بلکه با وباهنشد

سايت ( در پژوهشی با عنوان پیوند و همبستگی وب2007و همکاران ) 2استوارت ،همچنین

کنند و اين فعالیت میها در همکاری با ديگر سازمانها اروپايی بیان کردند که دانشگاه هایدانشگاه

عنوان پیوندهای وب را به ةهمکاری نتايج مهمی برای اقتصاد ملی در بردارد. اين پژوهش نیروی بالقو

يگر در دهای تجاری و حوزههای دولتی، سازمانهای شاخصی برای میزان همکاری پیوند از دانشگاه

گیرد. نتايج اين پژوهش حاکی از اين است که تفاوت معناداری در نسبت پیوندهای وبی که برمی

  (.2007استوارت و همکاران، کنند، وجود دارد )همکاری را منعکس می

هايی است که از طريق آن در حال حاضر، میزان استفاده و ضريب نفوذ اينترنت، يکی از سنجه

سنجند. بنابراين، کشوری که حضور ، اجتماعی و رفاهی کشورها را میوضعیت فرهنگی، علمی

بیشتری در اين محیط داشته باشد، از توسعه و شکوفايی علم و فناوری بیشتری برخوردار است و در 

عصاره و همکاران، برخی موارد، حضور در محیط وب برای شماری از مؤسسات اجباری است )

سايت را برای مقبولیت و موفقیت افزايش ختاريافته، فرصت يک وبسا ة(. استفاده از يک شیو1387

بشری همواره نیازمند عوامل انگیزشی مناسب با شدت و وسعت مناسب  ةدهد. پیشرفت در جامعمی

شود. انگیزشی برای ارتقا و پیشرفت محسوب میهای يکی از راه ،بوده است. رقابت مثبت

تالش برای کسب رتبه نیستند. تالش مستمر و مداوم  ةبا انگیزشباهت به مسابقاتی بیها بندیرتبه

دانشگاه علوم شود )بندی میای مناسب در هنگام رتبهدر طول زمان منجر به رسیدن به رتبه

همواره با  ،ترين نهاد تولید، توسعه و پیشرفت علمیعنوان اصلیبهها (. دانشگاه1390پزشکی کرمان، 

بندند، دست به گريبان ی که معیارهای متفاوتی را برای ارزيابی به کار میهايبندیاستفاده از رتبه

عنوان دانشگاهی در بسیاری از کشورها بههای سايتاست که امروزه وبآنجهستند. اهمیت مسئله 

ت علمی گرفته ئو اعضای هیها يک ابزار ارتباطی به منظورهای چندگانه از معرفی دانشگاه، دانشکده

                                                           
1. Nwagwu   & Agrin 

2. Stuart 
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های ها، انتشار مجلهمنابع درسی، دسترسی به فهرست عمومی کتابخانه ةجو، ارائتا جذب دانش

در دنیای ها سايت(. ارزيابی وب1389تاجی و ديدگاه، گلشوند )الکترونیکی و غیره به کار گرفته می

در ها تواند با عوارض جانبی اندك منجر به بهبود حضور دانشگاهوب و ايجاد حس رقابت مثبت می

ای برای اهمیت ويژه ،رسانی جديدعنوان يکی از ابزارهای اطالعسايت بهای وب شود. وبدنی

کند که نقش آموزشی و پژوهشی دارد و اين مسئله از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میهای سازمان

 بدنیتربیتهای اطالعات دارد. از آنجا که دانشکده پذيرسازیِاصلی و اساسی در تولید علم و دسترس

در نتیجه لزوم توجه به اين  ،دننیز مسئولیت توزيع و نشر اطالعات را در اين زمینه بر عهده دار

سنجی خورد و پژوهش حاضر نیز در صدد آن است تا به وبازپیش به چشم میبخش بیش

دف ه از اين رو،بندی کند. را رتبهها و آن زدپردابدولتی ايران های دانشگاه بدنیتربیتهای دانشکده

دولتی های بدنی دانشگاهتربیتهای دانشکدههای سايتبندی وبسنجی و رتبهاصلی اين پژوهش وب

  .استايران 
 

 پژوهش شناسیروش 
 ة. جامعاستکاربردی  ،سنجی است و از نظر هدفاسنادی با رويکرد وب ـ پژوهش حاضر، توصیفی

دولتی های نی و علوم ورزشی دانشگاهبدتربیتهای دانشکده سايتوب هجدهپژوهش را اين آماری 

های پذيری، فايليتؤسايت، روب ةانداز شاخصِ چهاردهند. اطالعات مربوط به ايران تشکیل می

آوری از طريق موتورهای جستجوگر گوگل، ياهو، اکسالید، بینگ و الکسا جمع ،غنی و پژوهشگر

گیری بدنی از طريق معیارهای تصمیمیتتربهای دانشکدههای سايتبندی وبرتبه ،گرديد. همچنین

 تاپسیس و ويکور انجام شد. 

بر اين مفهوم استوار است که تاپسیس  .دکردنه ئارا 2و يون 1هوانگ 1981در سال  را تاپسیس روش

ل اهحل ايدل مثبت و کمترين فاصله را با راهاهحل ايدانتخابی بايد کمترين فاصله را با راه ةگزين

  شد.منفی داشته با
 

 
                                                           
1. Hong 

2. Youn 
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عنوان يـک تـوان بـهله را میئد و هـر مسـشوشاخص ارزيابی می nة گزينه به وسیل mدر اين روش 

گـام  شـشی حـاوعدی در نظر گرفـت. ايـن روش بُ nنقطه در يک فضای  mسیستم هندسی شامل 

  است:

 mل شود که شامآوردن ماتريس تصمیم: در اين روش ماتريس تصمیمی ارزيابی میدستگام صفر به

  شاخص است. nگزينه و 

 

 

 

 

 
، دارد ، شاخص سود و شاخصی که مطلوبیت منفیداردشاخصی که مطلوبیت مثبت  ،در اين ماتريس

  .استشاخص هزينه 

های موجود در ماتريس تصمیم را بدون مقیاس ،در اين گام: نرمااليز کردن ماتريس تصمیم، گام اول

مربوط به همان شاخص تقسیم  بردارِ ةکدام از مقادير بر اندازکنیم. به اين ترتیب که هر مقیاس می

 آيد:از رابطه زير به دست می rijشود. در نتیجه هر درايه می
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پارامتری است و الزم است ماتريس تصمیم در واقع  دهی به ماتريس نرمااليز شده:وزن ،گام دوم

 w)) هاوزن ةکند. مجموعین مییعتی وزن ،گیرنده برای هر شاخصبه اين منظور تصمیم .ی شودکمّ

  شود.( ضرب میR) در ماتريس نرمااليز شده

 

 
( نیست، قبل از n*nضرب در ماتريس تصمیم نرمااليز شده )قابل Wn*1 با توجه به اينکه ماتريس

  ها روی قطر اصلی(.د )وزنکرتبديل  Wn*nضرب بايد ماتريس وزن را به يک ماتريس قطری 

های را به صورت -Aو  *Aمجازی  ةل منفی: دو گزيناهحل ايدل و راهاهحل ايدراه نتعیی گام سوم

 کنیم:زير تعريف می

 

 
j   های مربوط به شاخص سود 

 j های مربوط به شاخص هزينه 

 حل هستند.مجازی ايجادشده در واقع بدترين و بهترين راه ةدو گزين

عـدی را از روش اقلیدسـی بُ n ةبـین هـر گزينـ ةهـا: فاصـلفاصـله ةدست آوردن اندازبه  گام چهارم:

  يابیم.ل مثبت و منفی میاههای ايدرا از گزينه i ةگزين ةسنجیم. يعنی فاصلمی

 

 
 آيد:ل: اين معیار از طريق فرمول زير به دست میاهحل ايدنزديکی نسبی به راه ةمحاسب گام پنجم

 
* د که اگرشومالحظه می

= A iA آنگاه*Ci 1=   و اگر-
Ai = A ،0 آنگـاه باشد=  *iC ، مشـخص اسـت

  تر خواهد بود.نزديک يکنزديکی نسبی به  ،ل کمتر باشداهحل ايداز راه Ai ةگزين ةکه هرچه فاصل

  کنیم.بندی میها را بر اساس ترتیب نزولی رتبهگزينه ها: نهايتاًبندی گزينهگام ششم رتبه
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 وش ويکورر

بدنی بر اساس معیارهای های تربیتدر اين بخش هر يک از دانشکده تشکیل ماتريس: ،اول ةمرحل

 د. نشومختلف ارزيابی می

  نرمال کرد:ماتريس را توان کردن ماتريس: از طريق فرمول زير مینرمال ،دوم ةمرحل

 
Xij مقادير هر معیار برای هر گزينه = 

سپس  ،گرددو مجموع هر ستون جمع می شوندمی رسانده دوس به توان مقادير ماتري ةابتدا هم

آمده تقسیم دستبه و در نهايت هر يک مقادير بر جذرِ شودمیجذر مجموع هر ستون گرفته 

  د.شونمی

دار کردن، مقادير ماتريس نرمال هر يک از وزن برایدار کردن ماتريس نرمال: سوم، وزن ةمرحل

  د.شویارها ضرب میها بر وزن معگزينه

ترين و ترين ارزش ماتريس نرمال وزنی: بزرگچهارم، تعیین مقادير باالترين و پايین ةمرحل

 است که ددیعترين عدد، گردد. در اينجا منظور از بزرگترين عدد هر ستون تعیین میکوچک

. پس اگر دارد را بیشترين ارزش منفی عددی است که ،ترينو کوچک دبیشترين ارزش مثبت را دار

شود کمترين مقدار و يعنی می ؛شودترين عدد برعکس میمعیار ما از نوع منفی باشد، بزرگ

 شود بیشترين مقدار و بالعکس. ترين میکوچک
 

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 
 

 

ترين عدد ماتريس بزرگ = *f: (R) ( و شاخص نارضايتیSپنجم، تعیین شاخص مطلوبیت ) ةمرحل

 و مورد نظر برای هر معیار در ماتريس نرمال وزنی ةعدد گزين =fij است، نرمال وزنی برای هر ستون

f-  =طبیعتاً برای گزينه به ازای هر است نی برای هر ستونوزترين عدد ماتريس نرمال کوچک .

گزينه را مشخص  Sjآيد که مجموع آنها شاخص نهايی يک شاخص مطلوبیت به دست می ،معیار

  .است( آن گزينه Rزای هر معیار، شاخص نارضايتی )هر گزينه به ا Sjترين بزرگ کند.می
* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   


 
عدد  = V: از طريق فرمول زير که در آن هابندی نهايی گزينهو رتبه Qمقدار  ةششم، محاسب ةمرحل

  و برای هر گزينه Sترين عدد شاخص بزرگ = -S ،برای هر گزينه Sمجموع مقدار  = Sj ،0.5ثابت 

S*  =است ترين عددکوچک. 
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 نتایج
 هجدهمورد نظر که  هایينهابتدا تعداد گز تاپسیس، افزارنرم از استفاده با هادانشکده بندیرتبه برای

اسکوالر و پذيری، يتؤاندازه، ر که شامل گیریمورد اندازه یارهایو تعداد مع بدنییتترب ةدانشکد

 یروش برا ين. در اکنیمید را انتخاب مشوی( ماف و پاورپوينتدیرد، پیمانند: وُ) های غنیيلفا

. سپس با انتخاب کنیمیم بندیرتبه نُهتا  يک ینرا ب بدنییتترب ةشده، هر دانشکدیینتع یارهایمع

 . کندیم یینوزن تع یارهااز مع يکهر  یصورت خودکار براهافزار بشانون، نرم یآنتروپ
 

 شده براي هر يک از موتورهاي جستجومقادير يافت -1جدول 

 هاگزينه

  اسکوالر                                               پذيريرؤيت اندازه

  الکسا ياهو لیدكساا بینگ گوگل
هاي فايل
 شدهغنی

 189530 11 10210 4350 18010 3670 279000000 تهران

 122188 5 3211 96400 1 10800 9220 شهید بهشتی

 270200 2 1864 22 4079 10 344000000 عالمه طباطبايی

 4984000 11 2002 40 165 21 14200000 تبريز

 1143 4 4331 103 4 21 11500 فردوسی مشهد

 52000 6 1103 2060 98 28 59600 مازندران

 120000 6 1231 2920000 125 2440000 455000 گیالن

 18 7 1228 448 1 824 1800 ارومیه

 354800 29 2058 2270 4304 46 509000 اصفهان

 992 16 19 58300 103 1820 28800 شمال

 1437 1 944 1 1 1 74200 رازی کرمانشاه

 26640 2 1413 117 151 664 384000 الزهرای تهران

 58100 25 1512 10 74 8 134000 همدان

 166800 1 282 29600 932 3680 41400000 حکیم سبزواری

 تربیت دبیر شهید
 رجايی

116 16 8 17 487 2 19 

 116 2 487 764000 280342 24000 1720 شهید چمران اهواز

 7878 3 1204 957000 4 662000 91200 شهید باهنر کرمان

 2769 1 937 13 4 15 10800 بیرجند

 

 يسماتر يجادا ـ1 گیرد که عبارتند از:صورت می در شش گام یسافزار تاپسدر نرم بندیمراحل رتبه

 ،شدهنرمال يسبه ماتر دهیوزن ـ3 ،يسکردن ماتریاسمقیب يا یسازنرمال ـ2 ،گیرییمتصم
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 یمثبت و منف لاهيدحل افاصله از راه ةتعیین انداز ـ5 ،ل منفیاهل مثبت و ايداهحل ايدتعیین راه ـ4

 هاينهگز بندیرتبه ینهمچن افزار،. در اين نرمل مثبت و منفیاهحل ايدنزديکی به راه ةمحاسب ـ6 و

 که در ادامه در قالب جداول آورده شده است.  شودیمانجام 
 

 

 گیريگام اول: ماتريس تصمیم -2جدول 
 فايل اسکوالر پذيريرؤيت حجم ماتريس

 8 2 75/6 9 عالمه طباطبايی
 5/7 6 9 8 تهران

 7 1 3 5/7 حکیم سبزواری
 9 6 7 7 تبريز

 5/8 9 8 5/4 اصفهان
 6 5 5/6 6 گیالن

 4 2 7 4 الزهرای تهران
 75/5 8 5/7 5/3 همدان

 75/3 3 6 3 شهید باهنر کرمان
 75/2 1 5/4 1 رازی کرمانشاه

 5 5 5 75/2 مازندران
 5/2 7 2 8/2 شمال

 5/2 4 5/8 5/2 فروسی مشهد
 3 1 4 2/2 بیرجند

 5/6 5/4 8 3 بهشتی شهید
 1 5/5 5/6 2 ارومیه
 5/1 2 5/3 5/1 اهواز

 1 2 5/3 1 یتربیت دبیر شهید رجاي
 مثبت مثبت مثبت مثبت معیار نوع

 248/0 246/0 257/0 246/0 معیار وزن
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 مقیاس كردن ماتريسسازي بیگام دوم: نرمال -3جدول 
 فايل اسکوالر پذيريرؤيت حجم مقیاسبی ماتريس

 350/0 098/0 255/0 457/0 عالمه طباطبايی
 328/0 296/0 340/0 406/0 تهران

 306/0 049/0 113/0 381/0 یکیم سبزوارح
 393/0 296/0 264/0 355/0 تبريز

 371/0 444/0 302/0 228/0 اصفهان
 262/0 246/0 245/0 304/0 گیالن

 175/0 098/0 264/0 203/0 الزهرای تهران
 251/0 394/0 283/0 177/0 همدان

 164/0 148/0 226/0 152/0 شهید باهنر کرمان
 120/0 049/0 170/0 050/0 رازی کرمانشاه

 218/0 246/0 188/0 139/0 مازندران
 109/0 345/0 075/0 142/0 شمال

 109/0 197/0 321/0 127/0 فروسی مشهد
 131/0 049/0 151/0 111/0 بیرجند

 284/0 222/0 302/0 152/0 بهشتی شهید
 043/0 271/0 245/0 101601/0 ارومیه

 065/0 0987/0 132/0 076/0 شهید چمران اهواز
 043/0 0987/0 132/0 050/0 تربیت دبیر شهید رجايی

 
 

  شدهدهی به ماتريس نرمالوزنگام سوم:  -4جدول 
 فايل اسکوالر پذيريرؤيت حجم وزين ماتريس

 087/0 024/0 065/0 112/0 عالمه طباطبايی
 0816/0 073/0 087/0 100/0 تهران

 076/0 012/0 029/0 094/0 حکیم سبزواری
 098/0 073/0 068/0 087/0 تبريز

 092/0 109/0 077/0 056/0 اصفهان
 065/0 060/0 063/0 075/0 گیالن

 043/0 024/0 068/0 050/0 الزهرای تهران
 062/0 097/0 072/0 043/0 همدان

 040/0 036/0 058/0 037/0 شهید باهنر کرمان
 029/0 012/0 043/0 012/0 رازی کرمانشاه

 054/0 /060 048/0 034/0 درانمازن
 027/0 085/0 019/0 035/0 شمال

 027/0 048/0 082/0 031/0 فروسی مشهد
 032/0 012/0 038/0 027/0 بیرجند

 070/0 054/0 077/0 037/0 بهشتی شهید
 010/0 066/0 063/0 025/0 ارومیه

 016/0 024/0 034/0 018/0 شهید چمران اهواز
 010/0 024/0 034/0 012/0 يیتربیت دبیر شهید رجا
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 ل منفیاهل مثبت و ايداهحل ايدتعیین راهگام چهارم:  -5جدول 

 فايل اسکوالر پذيريرؤيت حجم بهینه حلراه

+ 112/0 087/0 109/0 098/0 

- 012/0 019/0 012/0 010/0 
 

 ل مثبت و منفیاهحل ايدفاصله از راه ةتعیین اندازگام پنجم:  -6جدول 

 - + فاصله ةانداز - + فاصله ةزاندا

 030/0 161/0 کرمانشاه رازی 134/0 088/0 عالمه طباطبايی
 074/0 109/0 مازندران 145/0 041/0 تهران

 078/0 127/0 شمال 104/0 117/0 حکیم سبزواری
 077/0 124/0 مشهد فروسی 139/0 0483/0 تبريز

 032/0 152/0 بیرجند 146/0 0575/0 اصفهان
 097/0 097/0 تهران بهشتی شهید 105/0 0738/0 گیالن

 071/0 133/0 ارومیه 070/0 1205/0 الزهرای تهران
 020/0 160/0 اهواز چمران شهید 117/0 0798/0 همدان

 019/0 166/0 رجايی شهید دبیر تربیت 060/0 122/0 شهید باهنر کرمان
 

 

بدنی با استفاده از روش تاپسیس تربیت ةدانشکدهجده های سايتبندی وب، نتايج رتبههفت جدول

اصل و اساس روش دهد )را نشان می ل مثبت و منفیاهبا ايد گزينهنزديکی هر  ةدرجبه همراه 

از  "بیشترين فاصله"از بهترين راه حل و "ترين فاصلهکوتاه"تاپسیس و ويکور، انتخاب جايگزين از 

بدنی و علوم ورزشی ی تربیتدی دانشکدهابنبر اساس نتايج رتبه باشد.(بدترين راه حل می

های يکم تا پنجم به های تهران، تبريز، اصفهان، عالمه طباطبايی و همدان به ترتیب رتبهدانشگاه

بدنی گیالن، شهید بهشتی، حکیم های تربیتها اختصاص يافت و بقیه دانشکدهاين دانشکده

هران، ارومیه، شهید باهنر کرمان، بیرجند، سبزواری، مازندران، فردوسی مشهد، شمال، الزهرای ت

قرار  18تا  6های رازی کرمانشاه، بیرجند، شهید چمران اهواز و تربیت دبیر شهیدرجايی در رتبه

 داشتند.
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 بنديو نتايج رتبه ل مثبت و منفیاحل ايدهتعیین اندازه فاصله از راه -7جدول 

 نزديکی ضريب نتیجه نزديکی ضريب نتیجه

 383/0 فروسی مشهد 775/0 تهران

 379/0 شمال 741/0 تبريز

 369/0 الزهرای تهران 718/0 اصفهان

 348/0 ارومیه 603/0 عالمه طباطبايی

 328/0 شهید باهنر کرمان 595/0 همدان

 176/0 بیرجند 589/0 گیالن

 160/0 رازی کرمانشاه 499/0 بهشتی تهران شهید

 114/0 ران اهوازشهید چم 472/0 حکیم سبزواری

 102/0 تربیت دبیر شهید رجايی 406/0 مازندران
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 بدنی و علوم ورزشی با استفاده از روش تاپسیسهاي تربیتبندي دانشکدهنتايج رتبه -1 شکل

 

با  ،تیهای دولبدنی دانشگاههای تربیتهای دانشکدهسايتبندی وبنتايج رتبهدر جدول هشت، 

های تهران، اصفهان، دانشکده ،نتايج تحقیقبر اساس استفاده از شاخص ويکور نشان داده شده است. 

های فردوسی های دانشکدهسايتند و وبشتهای اول تا پنجم قرار داتبريز، همدان و بهشتی در رتبه

الزهرای تهران، شهید  مشهد، ارومیه، گیالن، مازندران، عالمه طباطبايی، شمال، شهید باهنر کرمان،

چمران اهواز، تربیت دبیر شهید رجايی، رازی کرمانشاه، بیرجند و حکیم سبزواری به ترتیب 

 های ششم تا هیجدهم را به خود اختصاص دادند. رتبه

 

 



 71                                                          ...هاي بدنی دانشگاههاي تربیتهاي دانشکدهسايتسنجی وبوب 

 بندي ويکورنتايج رتبه -8جدول 

 شاخص ويکور نتیجه شاخص ويکور نتیجه

 186/0 عالمه طباطبايی 1 تهران

 183/0 شمال 718/0 اصفهان

 159/0 شهید باهنر کرمان 607/0 تبريز

 105/0 الزهرای تهران 562/0 همدان

 070/0 شهید چمران اهواز 361/0 شهید بهشتی تهران

تربیت دبیر شهید  336/0 فردوسی مشهد

 رجايی

070/ 

 024/0 رازی کرمانشاه 273/0 ارومیه

 024/0 بیرجند 264/0 گیالن

 006/0 یم سبزواریحک 239/0 مازندران

 

 

 بدنی و علوم ورزشی با استفاده از شاخص ويکورهاي تربیتبندي دانشکدهنتايج رتبه -2 شکل
 

 گیریبحث و نتیجه
سیاسی های ای که در پیش دارد و دوری از بازیدوستانهها به دلیل اهداف انسانسايتبندی وبرتبه

شود. ارزيابی دانشگاه در دنیای وب و ايجاد سوب میبندی مناسبی برای ارزيابی محکشورها، رتبه

در محیط وب ها تواند با عوارض جانبی اندك منجر به بهبود حضور دانشگاهحس رقابت مثبت می

نما از دانشگاه برای کاربران اينترنت است و حیثیت علمی ای تمامسايت هر دانشگاه آيینهشود. وب

(. 17درك است )وضوح برای کاربران قابلبهها سايت آنجعه به وبدنیا با مراهای بسیاری از دانشگاه
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 ،علمی و آموزشی ةعنوان يک بخش کوچک از اين جامعبدنی و علوم ورزشی بهتربیتهای دانشکده

روزرسانی اطالعات علم ورزش در تمام ابعاد آموزشی، هنقش مهم و مؤثری در ترويج و نشر علم، ب

بندی پژوهش حاضر به بررسی رتبه از اين روی،ورزشی دارند. های ر زمینهديگپژوهشی و 

دولتی ايران با استفاده از روش های بدنی و علوم ورزشی دانشگاهتربیت ةدانشکدهای هجده سايتوب

 های خامِتفاوت روش تاپسیس و ويکور در ماهیت داده ،طور واضحه تاپسیس و ويکور پرداخت. ب

امتیازی تحلیل نُهبندی در مقیاس ها بعد از رتبهت. در تاپسیس دادهواردشده در ماتريس تصمیم اس

طور مستقیم در جريان تحلیل برای تصمیم قرار ه های خام بد ولی در ويکور همان دادهنشومی

 ،زياد است ،در يک يا دو شاخصدانشگاه ديگر  با وب يک دانشگاه ةوقتی فاصل ،بنابراين ؛گیرندمی

سر هم قرار گیرند.  امتیازی پشتنُهبندی در مقیاس ترتیب شمارشی و امتیازاحتمال دارد که در 

ولی  ؛شهید بهشتی دارد ةزيادی با دانشکد ةگیالن فاصل ةدانشکد ،عنوان مثال در شاخص اندازههب

تر گیرد و دانشکده شهید بهشتی فقط در يک رتبه پايینمیزان اين اختالف مورد توجه قرار نمی

معیارها  ،کنند ولی در ويکوربندی را مشخص میها رتبهايد. همچنین در تاپسیس گزينهباستقرار می

سنجی با تاپسیس بر اساس وزن دانشکده شکل وب بنابراين،سنجی هستند. نهايی وب ةنتیج بیانگرِ

 شود. های وبومتريک ايجاد میدهی شاخصسنجی در ويکور با وزندر حالی که وب ،گیردمی

های بدنی دانشگاهی تربیتهابا روش تاپسیس نشان داد که دانشکدهها سايتبندی وبهنتايج رتب

 اندبه دست آورده را پنج يک تاهای تهران، تبريز، اصفهان، عالمه طباطبايی و همدان به ترتیب رتبه

ل، بدنی گیالن، شهید بهشتی، حکیم سبزواری، مازندران، فردوسی مشهد، شماتربیتهای و دانشکده

الزهرای تهران، ارومیه، شهید باهنر کرمان، بیرجند، رازی کرمانشاه، شهید چمران اهواز و تربیت 

های سايتبندی وبنتايج رتبه ،د. همچنینانگرفتهشش تا هجده قرار های رجايی در رتبه دبیر شهید

شان داد که دولتی ايران با استفاده از شاخص ويکور نهای بدنی دانشگاهتربیتهای دانشکده

ند و راول تا پنجم قرار داهای تهران، اصفهان، تبريز، همدان و بهشتی در رتبههای دانشکده

فردوسی مشهد، ارومیه، گیالن، مازندران، عالمه طباطبايی، شمال، های دانشکدههای سايتوب

زی کرمانشاه، شهید باهنر کرمان، الزهرای تهران، شهید چمران اهواز، تربیت دبیر شهید رجايی، را

 ،ند. بنابرايناهششم تا هیجدهم را به خود اختصاص دادهای بیرجند و حکیم سبزواری به ترتیب رتبه

دهند که نتايج های مختلفی از خود نشان میاين دو روش نرمالیزه ،شدههای انجامطبق مقايسه

 سايتبندی وبدر رتبه آمدهدستهب ةآيد. نتیجدست میه سنجی برای هر کدام بمتفاوتی در رتبه

( همخوان و همسو است. در پژوهش جاتی 2012بدنی ايران با پژوهش جاتی )های تربیتدانشکده

ها با دو روش تاپسیس و ويکور وجود بندی وب دانشگاهتوجهی بین رتبه( نیز تفاوت قابل2012)

دوم از روش  ةمیشگان در رتب اول و دانشگاه ةدانشگاه استنفورد در رتب ،دارد. در نتايج اين پژوهش
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اول و دوم  هایرتبهصاحب آنجلس به ترتیب ملون و دانشگاه لسو دانشگاه کارنگی هستندتاپسیس 

ند. روش تاپسیس برای از بین بردن توابع معیارها مورد استفاده قرار گرفته هستدر روش ويکور 

معیارهای غیرتناسبی و متضاد گیری گسسته با است. ويکور روشی است که برای حل مشکل تصمیم

های مناسب و حل مشکل بندی و انتخاب گزينهکاربرد دارد. اين روش اهمیت زيادی به رتبه

داند در آغاز طراحی سیستم گیرنده هنوز نمیدهد و در شرايطی که تصمیممعیارهای متناقص می

رود. روش ويکور کار میه ش چگونه باشد، ببرای رسیدن به يک تصمیم نهايی، بیان شروعَ

  کند.وتحلیل خطی را دنبال میتجزيه

سايت، دهد که در شاخص اندازه و حجم وببندی نشان میهای مورد محاسبه در اين رتبهشاخص

داشتن  در به ترتیب ،ی، تهران، حکیم سبزواری و تبريزيبدنی عالمه طباطباهای تربیتدانشکده

. اين میزان بر اساس اندرا از آن خود کردهاول تا چهارم  هایرتبه ،مقدار اندازه و میزان حجم بیشتر

 ةدانشگاه بايد زير مجموع ةهای زيرمجموعسايت ةواحد )هم ةتعداد صفحات وبی دانشکده، دامن

شود(، تعداد زير بندی لحاظ نمیهای متفاوت در رتبهدامنه زيرا ؛دانشگاهی خود باشند ةدامن

وانايی در تولید الکترونیکی دانش )شامل دسترسی به مقاالت و سايت و تهای مستقل وبدامنه

سايت های اطالعاتی مهم داخلی و خارجی از طريق وبالمللی( و دسترسی به پايگاهمجالت بین

( دانشگاه استنفورد بیشترين تعداد صفحات 2012دانشکده بوجود آمده است. در پژوهش جاتی )

یشترين لینک و دانشگاه ب. دانشگاه استنفورد را داردات وب بورگ کمترين صفحو دانشگاه پیت ،وب

علت ه ب ،خوبی دارد ةای در اين شاخص اندازاگر دانشکده ،. بنابراينرا داردسوتا کمترين لینک مینه

 یيبدنی عالمه طالطباتربیت ةمانند دانشکد است؛ اصلی دانشگاهی خود ةقرار گرفتن دامنه در دامن

های سايتبرخی وبده و نیز را ايجاد کربدنی تهران و تبريز تربیت ةنند دانشکدما یهايزيردامنه که

های خويش پیوندرا در  بدنیمانند پژوهشگاه تربیت ،بدنی و علوم ورزشیتربیت ةمؤثر در حوز

. تعداد صفحات مند استنیز همین پیوندها بهرهتبريز  بدنیة تربیتدانشکدالبته  گنجانده است.

 شود. دانشکده از طريق جستجوگر گوگل محاسبه میسايت هر وب

های گیالن، شهید چمران، دهد که دانشکدهپذيری( نتايج نشان میپذيری )مشاهدهيتؤدر شاخص ر

دارند. در  ی ديگرهاانشکدهدپذيری بیشتری نسبت به يتؤتهران، شهید باهنر و اصفهان به ترتیب ر

( 2102آمده با نتايج پژوهش جاتی )دستهايج بشود که بین نتاين شاخص نیز مشاهده می

( دانشگاه استنفورد دارای بیشترين لینک و دانشگاه 2012در پژوهش جاتی ). دارد وجود همخوانی

تحقیقاتی و  ةسايت در يک دانشگاه يا مؤسس. صرف وجود وباستسوتا دارای کمترين لینک مینه

سايت د امکان دسترسی به منابع موجود در وبدلیل بر وجو ،وجود صفحات متنوع و متعدد در آن

پذيری همان قابلیت جستجوپذيری صفحات وب يک دانشگاه از يتؤآن دانشگاه يا مؤسسه نیست. ر
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سايت با کمک ابزارهای جستجوگر طريق موتورهای جستجو و امکان بازيابی منابع موجود در وب

شده به تعداد پیوندهای )لینک( داده ،اخصگیری اين ش. البته يکی ديگر از معیارهای اندازهاست

هاست. اين شاخص به معنای افزايش بازديد از سايت دانشگاه توسط ديگر سايتصفحات وب

بدنی توسط تربیت ةسايت دانشکدسايت و امکان افزايش پیوند است. پیوندشدن وبوب

، پیوند درون بدنیتربیتهای ديگر مانند پرديس مجازی ورزشی ايران يا پژوهشگاه سايتوب

سايت در همان وب ديگرِ ةپیوندی به زيردامن ،سايت دانشکده مانند اينکه در يک زيردامنهوب

های ديگر همان سايت دانشکدهوب دربدنی تربیت ةسايت دانشکددانشکده و يا حتی پیوندکردن وب

د. البته مواردی همچون نککمک شايانی بدنی تربیت ةدانشکد ةتواند به باال رفتن رتبدانشگاه می

های صفحه که شامل وزن لینک ةسايت دانشگاه(، رتبهای داخل وبتنوع پیوندها )تعداد لینک

که در واقع  G، فاکتور بدنیتربیتهای های دانشکدهسايتوب بودن د، دو زبانهشومرتبط به آن می

 ،ات علمی است و در نهايتر مؤسسديگسايت هر دانشکده از ديدگاه شاخص محبوبیت يا اهمیت وب

های دانشکدهاز اين روی،  .سايت دانشگاه در اين خصوص مهم و ضروری استلینک بازگشت به وب

ها توان رقابتی خود بدنی و علوم ورزشی کشور در میزان برخورداری و توجه به اين زيرشاخصتربیت

  برند.را باال می

بدنی تربیت ةقابلیت علمی و عملی بسیاری در حوز ،اهيک دانشگ بدنی و علوم ورزشیِتربیت ةدانشکد

سازی در فعالیت بدنی و ورزشی در تمامی گیری و تصمیمو ورزش کشور دارد و در کمک به تصمیم

نقش مهمی ايفا کند. حال اگر تواند میای سطوح آموزشی، پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه

تواند امکان مراجعه، د، میکنطابق با اين قابلیت تقويت خود را م ،بدنیتربیت ةسايت يک دانشکدوب

 ةبرای دستیابی به اطالعات ورزشی در صفح را سايت آن دانشگاهپیگیری و استفاده از صفحات وب

دانشگاه  ةها نیز بايد توجه داشته باشند که رتبدانشگاه ،برد. از طرفیبمربوط به دانشکده باال 

  و بايد تالش مداوم و مؤثری در اين زمینه انجام گیرد. رداوابستگی زيادی به اين شاخص د

بدنی های تربیتشده( نتايج حاکی از آن است که دانشکدهدر شاخص اسکوالر )تعداد مقاالت بازيابی

اند تعداد مقاالت بیشتری را در جستجوگر ترتیب توانستهبه ،اصفهان، همدان، شمال، تبريز و تهران

( اين شاخص حاکی از مقام اول 2012اختصاص دهند. در پژوهش جاتی ) گوگل اسکوالر به خود

 ةشد. حال آنکه در شاخص تعداد مقاالت بازيابیاستدانشگاه استنفورد و مقام دوم دانشگاه کرنل 

دوم را  ةهمدان رتب ةاول و دانشکد ةبدنی اصفهان رتبتربیت ةبدنی ايران، دانشکدهای تربیتدانشکده

ها علمی اين دانشکده هایقابلیت تولید نتايج و گزارش به بايد ،داده است. بنابراينبه خود اختصاص 

اين شاخص را در  یبهترشدن و ارتقا ةزمین ،علمی آنان ةد و ضمن استفاده از تجربکرتوجه 

تعداد مقاالت و  ةوجود آورد. اين جستجوگر علمی امکان بازيابی و محاسبه نیز ب ی ديگرهادانشکده
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ها سايتوب دوباره باال،اساس شاخص  و برآورد میگرفته به هر موضوع را فراهم ت صورتارجاعا

رازی کرمانشاه، بیرجند،  بدنیِ های تربیتدانشکده ،شوند. در اين شاخصبندی و ارزيابی میرتبه

 شودمشاهده می در نتیجه،. هستندترين جايگاه و در پايین رندحکیم سبزواری وضعیت مناسبی ندا

بدنی و علوم تربیت ةت علمی و دانشجويان يک دانشکده در رشتئهی یکه میزان فعالیت اعضا

که نمودی از رقابت در انتشار اينترنتی برای  ـ نیز سايت آن دانشکدهبندی وبحتی در رتبه ،ورزشی

  اثر مطلوبی خواهد داشت. ـ استتوسعه و پیشرفت 

ر اشاعه و تبادل دانش از طريق وب به روش تأمین و ها، ارتقا دسايتبندی وبهدف اصلی رتبه

ها دانشگاه ای است که درحمايت از انتشارات با دسترسی آزاد و دسترسی الکترونیک به منابع علمی

برای  را الزم ة(. موتور جستجوگر گوگل اسکوالر زمین21) انددهش تولیدر مؤسسات آموزشی ديگو 

د. اين آورفراهم میها و دانشکدهها وردهای علمی دانشگاهآمندی از دستتبادالت علمی و بهره

گرفته به هر موضوع را فراهم تعداد مقاالت و ارجاعات صورت ةجستجوگر امکان بازيابی و محاسب

شدن ورزش و همچنین فراگیرشدن آن در تمام سطوح و د. با توجه به بعد تجاری و جهانیآورمی

و بر  باشندورزشی پیشتاز  ـ بدنی بايد در راستای تحقیقات علمیتربیتهای دانشکده ،اقشار جامعه

و دانشجويان و پژوهشگران ورزشی در تمام  تادانتولیدات علمی خود بیفزايند. تولیدات علمی اس

تواند موجبات علمی معتبر میهای در مجالت و سايتها سازی آنو ابعاد و همچنین نمايهها زمینه

لزوم توجه به اين امر مهم که در قرارگیری هر يک از  ،د. در نتیجهبیاوراهم افزايش اين شاخص را فر

ازبیش عیان ، بیشاستکننده بدنی و علوم ورزشی در ارزيابی وبومتريکس تعیینتربیتهای دانشکده

  گردد.می

. تعداد صفحات موجود در استدسترس در جهانی وب  ةحجم وسیعی از اطالعات از طريق شبک

هاست. تعداد های مؤثر در ارزيابی وبومتريکس دانشگاهيکی ديگر از شاخص ،دانشگاهسايت وب

صورت جستجو از طريق جستجوگرهايی مانند گوگل، ياهو، سايت هر دانشکده بهصفحات وب

روزرسانی سايت و بهاکسالید و بینگ محاسبه شده است. استفاده از مطالب کاربردی و مفید در وب

 شود. سايت میافزايش حجم وب موجبها مرتب آن

بدنی تبريز، اصفهان، تهران، تربیت هایهاطالعاتی، دانشکد ةشدهای غنیدر شاخص تعداد فايل

. در اين داشتندبیشتری  ةشدهای غنیترتیب تعداد فايلعالمه طباطبايی و حکیم سبزواری به

را شمال کمترين تعداد فايل  های ارومیه، شهید رجايی، شهید چمران وهمچنین دانشکده ،شاخص

های رغم وجود ضرورت در ايجاد فايلها علیدانشکده اين دهد کهنشان می اين نکته و داشتند

ت علمی در فضای مجازی دانشکده و فعال ئهی یاساسی برای مراجعه و مشارکت دانشجويان و اعضا

 ،شدههای غنید فايلنگه داشتن آن، عملکرد مناسبی در اين خصوص ندارند. در شاخص تعدا
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اول و دانشگاه ويسکانین مقام دوم را دارد. در  ة(، دانشگاه ايالتی پنسیلوانیا رتب2012پژوهش جاتی )

اول را به خود اختصاص دهد. اين  ةبدنی دانشگاه تبريز توانسته رتبتربیت ةاين شاخص دانشکد

سايت دانشکده وب یبرای ارتقادر زمان کوتاهی  از طريق آن توانشاخص تنها شاخصی است که می

دارند که متناسب با نوع خود  افزارشدن نیاز به نرمشده برای مشاهدههای غنید. فايلکرم اقدا

بسیاری از  ،دست آورد. همچنینه فايل، ب پیوند کناری خودِدر شده داده توان آنها را از پیوندِ می

تواند فرمت فايل مورد نظر را شوند که کاربر مییها ارائه مسايتهای مختلف در وبها در فرمتفايل

  راحتی در دسترس داشته باشد.نیز به

تواند دلیلی بر سايت هر دانشکده میهای الکترونیک بر روی وبوجود منابع اطالعاتی در قالب فايل

 به صورت آن باشد. انتشار نتايج علمی معموالًدر غنای علمی آن دانشکده و حجم تولید دانش 

گیرد. رد و يا اساليدهای پاورپوينت صورت میاف، وُدیهای پیالکترونیک به يکی از سه شکل فايل

سايت توانند قرار گیرند که ظرفیت شاخص اصلی را در وبهايی میدر اين قسمت نیز زيرشاخص

وين ان )شامل تعداد و عناپژوهشگرتوان به صفحات شخصی جمله می دانشکده باال ببرند که از آن

ای خام(، تعداد های دادهها، تعداد فايلنويسشده، تعداد پیشهای ارائهمقاالت، تعداد کنفرانس

سازمانی و تعداد  هایهای موضوعی، تعداد منابع و مواد آموزشی مربوط به دانشجويان، گزارشانباره

. توانايی در تولید کرد اشارهها و... نامه، طرح پژوهشی، نقشههای الکترونیک به تفکیک پايانکتاب

المللی( و دسترسی به پايگاه اطالعاتی الکترونیکی دانش )شامل دسترسی به مقاالت و مجالت بین

سايت آموزشی الکترونیکی در وبهای برنامه ةسايت دانشگاه، ارائمهم داخلی و خارجی از طريق وب

و تولیدات  استادان ةدانشکده و رزوم آموزشیهای و برنامهها قرار دادن فايل ،دانشگاه و در نهايت

بدنی تربیتهای دانشکده ،شود. بنابراينعلمی آنها موجب افزايش رتبه در ارزيابی وبومتريکس می

علمی دارند. با توجه های و ارگانها ر دانشگاهديگعنوان مکان آموزشی نیاز به برقراری و ارتباط با به

ازپیش روی اين موضوع انرژی به اين شاخص دارد، بايد بیش دانشگاه وابستگی زيادی ةبه اينکه رتب

  صرف کرد.

و توسعه و نشر علوم ورزشی و  هستندمراکز آموزشی  وبدنی جزتربیتهای از آنجا که دانشکده

آموزشی و همچنین اطالعات جديد  ـ تربیت دانشجويان را بر عهده دارند، قرار دادن اطالعات علمی

کاربران از امور  ةذکرشده به منظور سهولت استفادهای برای کاربران در قالب دنیای ورزش روزِو به

های شک توجه به اين امر مقدمات افزايش فايلرود. بیبدنی به شمار میتربیتهای مهم دانشکده

آورد و در ارزيابی وبومتريکس مؤثر خواهد میبدنی را فراهم تربیتهای سايت دانشکدهمحتوايی وب

  بود.
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دهد. مشابه ارائه میهای بندی، اطالعاتی در مورد جايگاه کلی دانشگاه نسبت به دانشگاهرتبه

دهد. همچنین راهنمای ها را به نشر اينترنتی نشان میها میزان توجه دانشگاههمچنین اين شاخص

ط دانشجويان بالقوه به سمت دانشگاه مناسب برای يک دوره يا يک درس خاص، امکان يافتن نقا

دانشگاه نشان از  ةکند. رتبهايی که نیاز به تصحیح دارند را مشخص میبرنامه ةضعف دانشگاه در ارائ

ای برای مديران دانشگاه بندی دانشگاه انگیزه. رتبهداردرسانی در سیستم دانشگاه کیفیت خدمت

ن به دانشگاه ای برای توجه دانشجوياو عامل تأيیدکننده ،دانشگاه ةجهت جلوگیری از سقوط رتب

واحدی مؤثر به همکاری بین دانشگاهی و بینها شک در هدايت دانشگاهبندی بی. اين رتبهاست

 یتمايلبیبا کیفیت آموزشی باال ممکن است به دلیل ها (. دانشگاه1388مسگرپور و همکاران، )است 

دست نیاورند. در ه خود را بمورد انتظار  ةبندی رتبانتشار اينترنتی، در اين نوع رتبههای به سیاست

مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه در اين روش  ،عین حال

توانند وضعیت بهتری پیدا وردهای علمی خود بر روی اينترنت میآبندی، با قراردادن دسترتبه

اما با اين روش  ،شته باشندتراز اول دنیا بسیار فاصله داهای ممکن است نسبت به دانشگاه زيرا ؛کنند

(. وب به طور مداوم 1393دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، توانند وضعیت خود را بهتر نمايان کنند )می

آموزشی و های در حال تغییر و توسعه است و تکامل آن حجم وسیعی از اطالعاتی که بازتاب فعالیت

و تشکیالت کلی آن را ها منابع، فعالیت بايدسايت هر مؤسسه تحقیقاتی است را به دنبال دارد. وب

د. آنچه مسلم کنگر درستی نشان دهد و برای بازديدکننده ديدگاهی واقعی از آن مؤسسه را جلوهبه

متخصص و توانمند در  ،مجرب اساتیدبا داشتن  کشور بدنی و علوم ورزشیتربیت هایهاست دانشکد

گام با فناوری نوين و هم تواند، میات ورزشیعلوم ورزشی و حضور يکپارچه در میادين و مسابق

 د.ندنیا سرآمد باش یهاعلمی در بین دانشکدههای روز دنیا به پیش برود و در تمام عرصهبه
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Abstract  
 

Due to the importance of websites regarding public relations, universities are providing 

website to offering required information. Webometric is studying the quantity aspects of 

producing and using of information, the structure and technologies of web environment. 

The present study is surveys the websites of physical education faculties of Iranian state 

universities by TOPSIS and VIKOR techniques and is descriptive-functional with 

webometric approach. The statistic population was 18 physical education faculties’ 

websites. Ranking done by four indexes: size, visibility, rich files and researcher. Data 

collected from Google, Yahoo, Exalead, Bing and Alexa and analyzed by TOPSIS and 

VIKOR. The results of TOPSIS showed that, Tehran, Tabriz, Isfahan, Allameh 

Tabataba’i and Hamadan faculties were ranking from first to fifth and the result of 

VIKOR showed that Tehran, Isfahan, Tabriz, Hamadan and Beheshti faculties were 

ranking from first to fifth. Faculties of physical education with the knowledge of your 

website ranking position among the other faculties on the basis of indices can take steps 

to strengthen the scientific and educational activities and to improve the service quality 

in the educational system work. 
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