
ڪلیدواژه ها 

وب  سنجی، تعداد صفحات، پیوند درونی، خودپیوندی، رضیب تأتیر وب  سایت، تولید ناخالص ملی 

وب سایت های بیامرستان های برتر

 کشورهای  جهان: مطالعه وب سنجانه 

منصوره رصاطی شیرازی | مرضیه گل تاجی

چڪیده

هدف: بنا به اهمیت وب  سایت بیامرستان  ها، وب  سایت  های برتر 
بیامرستانی در کشورهای جهان بررسی شده است.

روش/ رویكرد پژوهش: از طریق وب سایت webometrics برترین 
وب  سایت های بیامرستانی در هر کشور مشخص شد. با فرمول های 
وب  سنجی و موتور کاوش آلتاویستا، تعداد صفحات، میزان پیوند 
درونی، خودپیوندی، رضیب تأتیر وب  سایت و ارتباط آن با تولید 

ناخالص ملی هرکشور تعیین شد.
یافته ها: از لحاظ تعداد صفحات، پیوندهای درونی و خودپیوندی 
بیامرستان کشور آمریکا در رتبه نخست قرار دارند. از لحاظ تعداد کل 
پیوندها بیامرستان های رومانی در رتبه نخست قرار دارند. وب  سایت 
برتر بیامرستان  های ایران از نظر تعداد صفحات در رتبه چهلم، تعداد 
پیوندها در رتبه سی  وهشتم، تعداد پیوند درونی در رتبه چهل  وچهارم، 
و از لحاظ خودپیوندی در رتبه جهل  ویکم قرار دارند. براساس داده  های 
به  دست آمده وب  سایت بیامرستانی کشورمان عملکرد خوبی نشان 
منی  دهند. بررسی ارتباط میان تولید ناخالص ملی هر کشور و رتبه 

وب  سایت بیامرستان های آن نشان داد كه این ارتباط معنادار است.
نتیجه  گیری: بسیاری از کشورها، وب  سایت بیامرستانِی برتر ندارند؛ 
بعضی اصالً وب  سایت ندارند، و عملكرد برخی نیز در محیط وب 

بسیار ضعیف است.
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مقدمه
اینترنت انقالبی عظیم در عصر دیجیتال است. استفاده جهان  گستر از اینترنت به  طور فزاینده  ای 
برای زندگی امروز بنیادین شده است و دسترسی به اطالعات و ارتباطات را در هر زمان و هر 
مکان میسر می  سازد. استفاده از اینترنت دركلیه فعالیت  های امروزه بشر كاربرد دارد و صنایع 
تولیدی و شركت  های خدماتی هر یك به  نحوی متناسب با فعالیت  های خود، از اینترنت 
استفاده می  كنند. این سازمان  ها با استفاده از اینترنت سعی در برقراری ارتباط هرچه بیشتر 
با مشتریان و كاربران خود در جهت فروش محصوالت و ارائه خدمات دارند، و از سوی 
دیگر نیزجست وجوی اطالعات بر روی اینترنت، به   وسیله مهمی برای مشتریانی كه به دنبال 

محصوالت و خدمات پیوسته هستند تبدیل شده است.
در راستای مفهوم تغییر در ارائه كلیه خدمات از طریق كاربرد اینترنت، اولین قدم ایجاد 
وب سایت اختصاصی است. وب  سایت یك منبع اطالعاتی منتخب در عصر دیجیتال است. 
این احتمال كه توقع كاربران برای دسترسی آسان به اطالعات مفید از طریق وب  سایت 
برآورده شود و تأثیر قابل توجهی  بر روی رفتار اطالعاتی مشتریان بگذارد بسیار زیاد است 

)ردچری3، 2005(.
ازجمله سازمان  هایی كه امروزه برای ارائه خدمات خود از اینترنت استفاده گسترده  ای 
می  كنند بیمارستان  ها هستند. زمانی عقب  ماندگی در اتخاذ فناوری اینترنت در بیمارستان  ها 

1.   مربی علم اطالعات و دانش  شناسی پایگاه 

استنادی علوم جهان اسالم )نویسنده مسئول( 

 yasaman.serati@yahoo.com

2.  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش  شناسی 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

marzieh.goltaji@gmail.com 

3.  Rodchury

وب سایت های بیامرستان های برتر
 کشورهای  جهان: مطالعه وب سنجانه 

منصوره رصاطی شیرازی 1 | مرضیه گل تاجی 2

دریافت:  1389/8/18 پذیرش:  1389/12/15
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دیده می  شد، اما هم اكنون بیمارستان  ها شروع كرده  اند گام  های بااهمیتی همراه با دیگر صنایع 
در این راستا بردارند )ردچری، 2005(.

امروزه بیمارستان  ها تمایل زیادی نسبت به استفاده از اینترنت دارند و وب  سایت خود 
را در راستای بهبودِ فراهم  آوری اطالعات و نیز فراهم  آوری ارتباطاِت بین فردی و متقابل 
بهبود می  دهند. به  عالوه مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و عمومی به اهمیت برقراری 
ارتباط با با بیماران و نیز سایر افراد بالقوه از طریق یك محیط دوستانه و اساسی پیوسته پی 

برده  اند )پاتسیورا، كیتسیو، و ماركوس4، 2009( 
منظور از وب  سایت بیمارستانی، سایت بیمارستان است كه بر روی وب جهان  گستر 
قرار دارد و شامل صفحه  خانگی است و اطالعاتی را درخصوص بیمارستان در جهت ارتقاء 

محصوالت و خدمات ارائه می دهد )ردچری، 2005(.
الزم است وب  سایت های بیمارستان به  عنوان یك منبع اطالعاتی مؤثر و یك ابزار ارتباطی 
متقابل در جهت برآوردن نیازهای كاربران اصلی  شان از قبیل بیماران و نیز سایر شهروندان، 
متخصصان و انجمن  های محلی عمل كنند. در بیمارستان  های دولتی وب  سایت  های بیمارستان 

باید به  عنوان ابزاری برای ارائه خدمات دولت الکترونیك نیز عمل كنند.
به دلیل اهمیت وب  سایت بیمارستان  ها در عصر حاضر و رسالت خطیر آنها در امر 
اطالع  رسانی، برآن شدیم كه در پژوهش حاضر به بررسی وب  سایت بیمارستان  های جهان 

بپردازیم.
 بررسی صفحات وب نوع تازه  ای از مطالعات  سنجی را  با نام وب  سنجی به  وجود آورده 
است كه از طریق بررسی پیوندهای وبی انجام می  شود. پیوندها برای ارتقاء نظام  های بازیابی 
اطالعات پیوسته استفاده می  شود. در این پژوهش برای محاسبه پیوندها و ضرایب تأثیر 
وب سایت های مورد بررسی، از فرمول های زیر در موتور جست وجوی آلتاویستا5 استفاده 

شده است ) نوروزی، 1384 ؛ اسدی و شکفته، 2008(:

گروه پژوهشی سایبرمتریك6، یکی از بزرگ ترین سازمان های پژوهشی اسپانیا7 و مركز 

link:URLتعداد کل پیوندها

domain: URLتعداد صفحات وب  سایت

)linkdomain: URL( NOT )host: URL(تعداد پیوندهای داخلی

linkdomain: URL( AND )host: URL(تعداد خودپیوندی

Total Links / The number of pagesمیزان رضیب تأثیر

The number of in-links/The number of pagesمیزان رضیب تأثیر تجدیدنظر شده
4. Patsioura,Kitsiou &Markos

5. www.altavista.com

6. Cybermetrics

7. CINDOC

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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اطالعات و مدارك علمی وابسته به شورای ملی اسپانیاست كه از سال 2004  اقدام به 
راه اندازی طرح وب سنجی كرده است و به رتبه بندی وب سایت های كشورهای مختلف 
جهان می پردازد )اعتمادی فرد،1386( و فهرست دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی، مدارس تجاری 

و بیمارستان  های برتر دنیا را در وب سایت خود8 معرفی می  كند. 
هدف اصلی این پژوهش بررسی برترین وب سایت های بیمارستانی كشورهای جهان 

است، و اهداف فرعی آن شامل موارد زیر می باشد:
1. رتبه بندی بیمارستان  های برتر كشورهای جهان براساس ضریب تأثیر وب سایت 

بیمارستان 
2. رتبه بندی بیمارستان  های برتر كشورهای جهان به لحاظ تعداد پیوندهای كل، دریافتی 

و خودپیوندی ها
3. بررسی عملکرد وب سایت ها پس از حذف خودپیوندی

4. بررسی رابطه بین ضریب تأثیر و تولید ناخالص ملی )GDP( هر كشور
حاجی  زین  العابدینی، مکتبی  فرد و عصاره )1385( در پژوهشی با استفاده از شیوه های 
وب سنجی، میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار وب، سایت های وب كتابخانه های ملی جهان 
را مورد مطالعه قرار داده اند. یافته  های پژوهش نشان داد كه سایت كتابخانه  كنگره آمریکا، 

باالترین ضریب تأثیر را در بین سایت  های كتابخانه های ملی جهان دارد.
عصاره، حیدری و زارع فراشبندی ) 1386( در پژوهشی با استفاده از روش وب  سنجی 
به بررسی وب  سایت های انجمن ها و مؤسسات ملی و بین  المللی كتابداری و اطالع  رسانی 
پرداخته و با احتساب كل پیوندها، پیوند های دریافتی، هم  پیوندی  ها، تعداد صفحات هر 
وب  سایت و ضریب تأثیرگذاری آنها را مورد مطالعه قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند 
وب  سایت هایی كه بیشترین رؤیت را در محیط وب داشته اند، ضریب تأثیرگذاری  بیشتری 

نیز داشته اند.
دانش، سهیلی و شفیعی )1387( در طرحی پژوهشی، وب  سایت های بانك های دولتی و 
خصوصی را با استفاده از روش وب  سنجی مورد بررسی قرار دادند و به این  نتیجه رسیدند 

كه این وب  سایت ها، میزان رؤیت و میزان عامل تأثیرگذار بسیار پایینی دارند.
دانش، سهیلی و نوكاریزی )1387( وب  سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران 
را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین 
رؤیت پذیری، و دانشگاه علوم پزشکی فسا كمترین رؤیت پذیری را دارد، و دانشگاه بقیه اهلل 

نیز باالترین میزان تأثیرگذاری در محیط وب را داراست.
نوواگو و آگارین9)2008( طی یك بررسی، صفحات 30 دانشگاه نیجری را برای مطالعه 

8. Http://www. webometrics.info

9. Nwagwu & Agarin

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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الگو و فراوانی پیوندهای بیرونی و درونی انتخاب كردند. به  طوركلی، وب سایت های مورد 
بررسی دارای 44567 پیوند بودند كه نشان دهنده 45 پیوند برای هر صفحه است. نتایج مطالعه 
آنها نشان داد كه این دانشگا ه ها به دیگر وب سایت های دانشگاه های نیجری پیوند نداده، بلکه 

بیشتر به وب سایت های غیردانشگاهی پیوند برقرار كرده اند.
نتایج مطالعه امین  پور و همکاران )2009( بر روی دانشگاه های علوم پزشکی ایران نشان 
داد كه دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ اندازه و تعداد پیوند درونی در رتبه اول قرار 
دارد، در حالی كه از نظر ضریب تأثیر وب در رتبه سی  وهشتم قرار گرفته است. همچنین نشان 
داد كه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از نظر ضریب تأثیرگذاری وب رتبه نخست را از آِن 

خود ساخته است.
مرور مطالعات پیشین حاكی از این است كه بررسی وب سایت های بیمارستان های 

جهان كه هدف پژوهش حاضر می باشد، در پژوهشی دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

روش  پژوهش
پژوهـش حاضر، پیمایشـی با رویکـرد وب سنجـی است. جـامعه  پژوهـش را وب  سـایت 
بیمارستان  های برتر كشورهای جهان تشکیل می دهند كه از طریق وب سایت وب متریکس 
)webometrics(، تشخیص داده شده  اند )وب متریکس،2010(. در این رتبه  بندی برای برخی 

كشورها، بیمارستان برتری در این رتبه بندی ذكر نشده و این بدان معناست كه هیچ كدام از 
وب سایت های بیمارستانی این كشورها از نظر شاخص های وب  سنجی قابلیت لحاظ شدن 
در این رتبه بندی را نداشته اند. بنابراین تعداد بیمارستان  های برتر درنهایت 72 مورد لحاظ شده 
است. اسامی این بیمارستان ها به همراه آدرس اینترنتی آنها در  پیوست 1 آورده شده است.10

یافته ها
پرسـش اول: وضعیت وب سـایت های بیامرستـان ها به لحـاظ تعـداد كل پیـوندها، 

خودپیوندی ها و پیوندهای درونی چگونه است؟
برای محاسبه تعداد كل پیوندها یعنی مجموع پیوندهایی كه به یك وب  سایت داده شده است، 
در موتور جست وجوی آلتاویستا از فرمان »لینك« استفاده شد. براساس یافته ها، وب  سایت 
بیمارستان رومانی با 189000 پیوند در رتبه نخست و پس از آن بیمارستان های كشورهای 
كره، ایاالت متحده آمریکا و فرانسه در رده  های بعدی قرار دارند. بیمارستان برتر ایران  نیز 
به لحاظ تعداد پیوند در میان بیمارستان های برتر كشورهای جهان، جایگاه سی  وهشتم را به 

خود اختصاص داده است.

10.  داده های این پژوهش در 

اواخر مرداد  ماه 89 گردآوری 

شده است. 

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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گ

تعداد کل پیوندها نام کشور رتبه تعداد کل پیوندها نام کشور رتبه

3640 مالزی  36 189000 رومانی 1

3190 هائیتی 37 140000 جمهوری کره 2

3060 ایران 38 80000 ایاالت متحده آمریکا 3

2920 یونان 39 67000 فرانسه  4

2820 نروژ 40 34200 اسپانیا 5

2810 لوکزامبورگ 41 30400 عربستان سعودی  6

2520 ترکیه 42 28400 کانادا 7

2390 هند 43 27700 اسرتالیا 8

2370 فنالند  44 24200 تایوان 9

2160 کنیا 45 22800 آملان  10

2160 ارسائیل 46 22700 استونی  11

1830 تایلند 47 20700 اتریش 12

1140 ماداگاسکار 48 19400 هلند 13

1130 نامیبیا 49 19100 انگلستان 14

1040 سوازیلند 50 18700 هنگ  کنگ 15

900 فیلیپین 51 16800 ایرلند 16

896 کلمبیا 52 16200 کوبا 17

743 مکزیک 53 12400 سوییس  18

731 کاستاریکا 54 10500 سنگاپور  19

653 اروگوئه 55 9100 امارات متحده عربی 20

592 کرواسی 56 9000 بلژیک 21

522 لهستان 57 7770 جمهوری چک   22
 رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد کل پیوندها

جدول  1

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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 براساس پیوندهای درونی )جدول2(، وب  سایت بیمارستان آمریکا با 1930 پیوند در 
رتبه نخست و پس از آن بیمارستان های كشورهای كانادا، آلمان، رومانی و اتریش در رده  های 
بعدی قرار دارند.در این میان وب  سایت  هایی نیز وجود دارند كه هیچ پیوند درونی  ای در 
آنها دیده نمی  شود. بیمارستان برتر ایران نیز از نظر پیوندهای درونی با 5 پیوند در میان 
بیمارستان های برتر كشورهای جهان، جایگاه چهل وچهارم را به خود اختصاص داده است.

تعداد کل پیوندها نام کشور رتبه تعداد کل پیوندها نام کشور رتبه

507 نیجریه 58 7360 اوگاندا 23

454 پرتغال 59 6990 دامنارک  24

426 اکراین  60 6580 آرژانتین 25

306 شیلی 61 6510 ویتنام 26

287 ژاپن 62 5910 قطر 27

214 لیتوانی 63 5730 لبنان 28

196 پاراگوئه 64 5190 سوئد  29

123 جمهوری مولداوی 65 5150 فدراسیون روسیه 30

116 برزیل 66 5150 نیوزلند 31

113 رصبستان 67 4480 آفریقای جنوبی 32

46 ایسلند  68 3970 چین  33

21 اسلوونی  69 3960 ایتالیا  34

0 پاکستان 70 3730 لتونی 35
 رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد کل پیوندها

ادامه جدول  1

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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تعداد پیوند درونی نام کشور رتبه تعداد پیوند درونی نام کشور رتبه

8 کرواسی 36 1930 ایاالت متحده آمریکا 1

7 37 استونی 411 کانادا 2

7 کوبا 38 207 3 آملان

7 پاکستان 39 189 رومانی 4

6 کاستاریکا 40 170 اسرتالیا 5

6 ماداگاسکار 41 137 ایرلند 6

5 42 سوئد 121 ژاپن 7

5 آرژانتین 43 115 امارات متحده عربی 8

5 ایران 44 113 فیلیپین 9

4 لهستان 45 112 10 فرانسه

3 46 ایتالیا 104 تایلند 11

3 نامیبیا 47 101 هلند 12

3 کنیا 48 97 نروژ 13

3 سوازیلند 49 96 انگلستان  14

2 50 ایسلند 93 اتریش 15

2 فدراسیون روسیه 51 85 قطر 16

2 52 اکراین 69 ارسائیل 17

2 لیتوانی 53 66 18 فنالند

2 برزیل 54 58 19 سوییس

1 55 چین 53 هند 20
رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد

 پیوندهای درونی

جدول  2

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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براساس جدول 3، در رتبه  بندی وب  سایت بیمارستان  های جهان به لحاظ خودپیوندی 
بیمارستان  های كشورهای آمریکا، كانادا، آلمان به  ترتیب با تعداد 2270، 458 و 369 خودپیوندی 
رتبه های اول تا سوم را كسب كرده  اند، در این میان كشور ایران با تعداد 13 خودپیوندی در 
جایگاه چهل  ویکم قرار گرفته است. در پاییِن جدول نیز كشورهایی كه تعداد خودپیوندی آنها 

صفر بوده، قابل مشاهده است. 

تعداد پیوند درونی نام کشور رتبه تعداد پیوند درونی نام کشور رتبه

1 ویتنام 56 53 21 سنگاپور

1 یونان 57 51 هنگ  کنگ 22

0 کلمبیا 58 48 23  جمهوری چک

0 شیلی 59 48 هائیتی 24

0 پرتغال 60 40 بلژیک 25

0 اوگاندا 61 31 آفریقای جنوبی 26

0 62 اسلوونی 24 نیجریه 27

0 لوکزامبورگ 63 23 نیوزلند 28

0 رصبستان 64 19 29 عربستان سعودی

0 لتونی 65 18 30 دامنارک

0 لبنان 66 18 31 مالزی

0 اروگوئه 67 18 تایوان 32

0 پاراگوئه 68 15 جمهوری کره 33

0 جمهوری مولداوی 69 9 اسپانیا 34

0 مکزیک 70 8 ترکیه 35

رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد 

پیوندهای  درونی

ادامه جدول  2

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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تعداد خودپیوندی نام کشور رتبه  تعداد
خودپیوندی نام کشور رتبه

23 36 سوئد 2370
 ایاالت متحده

آمریکا
1

22 37 مالزی 458 کانادا 2

17 کاستاریکا 38 369 3 آملان

16 اسپانیا 39 366 رومانی 4

14 ماداگاسکار 40 334 ژاپن 5

13 ایران 41 234 هلند 6

12 کرواسی 42 232
 امارات متحده

عربی
7

10 43 اکراین 202 ایرلند 8

9 آرژانتین 44 198 اسرتالیا 9

8 45 ایتالیا 184 اتریش 10

8 46 ایسلند 182 تایلند 11

7 کوبا 47 159 12 سوییس

7 پاکستان 48 155 13 فرانسه

7 49 چین 139 نروژ 14

6 فدراسیون روسیه 50 132 انگلستان 15

5 لهستان 51 130 ارسائیل 16

4 ویتنام 52 128 قطر 17

3 کنیا 53 125 فیلیپین 18

3 پاراگوئه 54 120 هنگ  کنگ 19

2 لیتوانی 55 106 20  جمهوری چک

2 برزیل 56 92 21 دامنارک

2 یونان 57 89 هند 22
رتبه بیمارستان  ها براساس 

تعداد خودپیوندی

جدول  3

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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پرسش دوم: رتبه بندی بیامرستان های برتر کشورهای جهان براساس تعداد صفحات و 
رضیب تأثیر وب سایت بیامرستان چگونه است؟ و عملكرد وب سایت بیامرستان های 

جهان پس از حذف خودپیوندی چگونه است؟
 جدول 4، رتبه بندی بیمارستان های مورد بررسی را براساس تعداد صفحات آنها ارائه می دهد. 
وب  سایت بیمارستان آمریکا با 598000 صفحه بیشترین تعداد صفحات را به خود اختصاص 
داده و پس از آن بیمارستان های كشورهای تایلند، هنگ  كنگ، آلمان و كره رتبه های دوم تا 
پنجم را از آن خود كرده اند. در پاییِن جدول نیز بیمارستان كشور مکزیك تنها با یك صفحه 
به  چشم می خورد. بیمارستان كشور ایران نیز براساس این رتبه بندی در جایگاه چهلم قرار 

گرفت.

تعداد خودپیوندی نام کشور رتبه  تعداد
خودپیوندی نام کشور رتبه

2 اوگاندا 58 80 23 فنالند

2 مکزیک 59 80 جمهوری کره 24

1 نامیبیا 60 79 بلژیک 25

1 لبنان 61 69 هائیتی 26

0 کلمبیا 62 50 27 استونی

0 شیلی 63 48 سوازیلند 28

0 پرتغال 64 44 29 سنگاپور

0 65 اسلوونی 44 تایوان 30

0 لوکزامبورگ 66 43 نیوزلند 31

0 رصبستان 67 34 ترکیه 32

0 لتونی 68 33 آفریقای جنوبی 33

0 اروگوئه 69 32 34 عربستان سعودی

0 جمهوری مولداوی 70 25 نیجریه 35

رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد

 خودپیوندی

ادامه جدول  3

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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تعداد صفحات نام کشور رتبه تعداد صفحات نام کشور رتبه

4100 انگلستان 36 598000
 ایاالت متحده

آمریکا
1

3790 کلمبیا 37 63800 تایلند 2

3730 فیلیپین 38 62700 هنگ  کنگ 3

3260 39 سنگاپور 55000 4 آملان

2860 ایران 40 50100 جمهوری کره 5

2790 کرواسی 41 47800 آفریقای جنوبی 6

2330 روسیه  42 42900 7 فرانسه

2330 شیلی 43 41600 8 چین

2310 44 عربستان سعودی 37900 9 سوئد

2260 45 اکراین 35800 اتریش 10

1960 رومانی 46 33500 هلند 11

1930 کاستاریکا 47 29100 12 ایتالیا

1910 ماداگاسکار 48 22000 اسرتالیا 13

1700 49 مالزی 20900 14 فنالند

1630 پرتغال 50 19800 15 دامنارک

1230 تایوان 51 17900 بلژیک 16

976 اوگاندا 52 16900 نروژ 17

870 نامیبیا 53 16800 اسپانیا 18

844 لیتوانی 54 15800 19  جمهوری چک

796 55 اسلوونی 15300 ارسائیل 20

766 لوکزامبورگ 56 14800 ایرلند 21

651 کنیا 57 14300 نیوزلند 22
رتبه بیمارستان  ها براساس تعداد صفحات

جدول  4

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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ضریب تأثیر وب از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند برای سنجش میزان تأثیرگذار 
وب سایت ها مورد استفاده قرار گیرد. درواقع ضریب تأثیر یك وب  سایت، اعتبار، نمایانی و 
شانس بازیابی سایت را در سطح ملی و جهانی مشخص می  كند. براساس آمار ارائه شده در 
جدول 5 می توان چنین نتیجه گرفت كه بیمارستان مکزیك براساس این معیار نخستین جایگاه 
را به خود اختصاص داده و بیمارستان های رومانی و كوبا در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. 
شایان ذكر است كه بیمارستان كشورمان ایران  براساس این شاخص،  در جایگاه بیست  ونهم 

جدول  رتبه بندی قرار گرفته است. 
»ضریب تأثیر تجدیدنظر شده، بیانگر رتبه واقعی یك سایت است. اگر ضریب تأثیر 
تجدیدنظر شده باال باشد، به  طور حتم سایت از رتبه بسیار باالیی برخوردار است و چنانچه 
این ضریِب تأثیر به صفر نزدیك باشد، به  طور قطع، سایت از رتبه بسیار پایینی برخوردار 
است« )نوروزی، 1384(. پیوندهای دریافتی خارجی یك سایت عالوه بر اینکه به نوعی 
مهم بودن و اعتبار یك سایت را نشان می دهد، بلکه باعث شناسایی بیشتر آن سایت توسط 

تعداد صفحات نام کشور رتبه تعداد صفحات نام کشور رتبه

500 رصبستان 58 11400 23 استونی

489 لتونی 59 11100 کانادا 24

452 لبنان 60 11100
 امارات متحده

عربی
25

367 برزیل 61 10700 هند 26

313 سوازیلند 62 9980 ویتنام 27

304 یونان 63 9560 28 ایسلند

299 اروگوئه 64 9260 آرژانتین 29

252 کوبا 65 9150 نیجریه 30

208 پاکستان 66 8440 31 سوییس

201 هائیتی 67 6190 لهستان 32

195 پاراگوئه 68 5800 قطر 33

12 جمهوری مولداوی 69 5400 ترکیه 34

1 مکزیک 70 4650 ژاپن 35

رتبه بیمارستان  ها براساس

 تعداد صفحات

ادامه جدول  4

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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موتورهای كاوش شده و درنتیجه اطالعات آن سایت در نتایج جست وجوهای انجام گرفته 
از طریق موتورهای كاوش نمایان می  شود. بنابراین یکی از راه های تعیین اعتبار و اهمیت 
سایت ها محاسبه میزان پیوندهای دریافتی و عامل تأثیرگذار تجدیدنظر شده سایت است. 
جدول 5 رتبه هر یك از كشورها را براساس ضریب تأثیر تجدیدنظر شده سایت بیمارستانی 
آن كشور نشان می  دهد. همان طور كه در جدول 5 مشاهده می  شود كشورهای هائیتی، رومانی 

و كانادا در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. 
همانگونه كه اشاره شد، ضریب تأثیرگذاری كل یك وب  سایت، از مجموع كل پیوندها، 
تقسیم بر تعداد صفحات وب نمایه  سازی شده از آن سایت در موتور كاوِش استفاده شده 
در پژوهش، محاسبه می  شود. همچنین ضریب تأثیرگذاری درونی، دریافتی، خالص و یا 
تجدیدنظر شده، از طریق تقسیم تعداد پیوندهای دریافتی بر تعداد صفحات وب نمایه  سازی 
شده از آن سایت در موتور كاوِش مورد استفاده به  دست می  آید. ضریب تأثیر دریافتی درواقع 
بیانگر رتبه واقعی یك وب  سایت است. اگر ضریب تأثیر دریافتی باال باشد، سایت از رتبه 
باالیی برخوردار می  باشد و هرچه این ضریب به صفر نزدیکتر باشد، سایت از رتبه پایین  تری 
برخوردار است )نوروزی، 1384(. هدف این پرسش كشف تفاوت رتبه وب  سایت ها پس از 
حذف خودپیوندی است. برای بررسی این مهم، رتبه وب  سایت بیمارستان  ها براساس ضریب 
تأثیر و ضریب تأثیر تجدیدنظر شده محاسبه شد، آنگاه عملکرد وب سایت ها پس از حذف 
خودپیوندی مشخص شد. همانطور كه در جدول 5 نشان داده شده رتبه 33 وب سایت پس از 
حذف خودپیوندی منفی شده و رتبه 36 وب سایت نیز افزایش یافته و در رتبه یك وب سایت 

تغییری حاصل نشده است. 

تفاوت
 رتبه براساس رضیب

تأثیر تجدیدنظر شده
RWIF

 رتبه براساس رضیب

تأثیر
WIF كشور ردیف

4 1 0/24 5 15/87 هائیتی 1

0 2 0/10 2 96/43 رومانی 2

15 3 0/04 18 2/56 کانادا 3

64 6 0/03 70 0/00 پاکستان 4

44 6 0/03 50 0/24 فیلیپین 5

 رتبه بیمارستان ها براساس ضریب تأثیر، ضریب 

تأثیر تجدیدنظر شده و عملكرد وب سایت  ها

پس از حذف خودپیوندی

جدول  5

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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تفاوت
 رتبه براساس رضیب

تأثیر تجدیدنظر شده
RWIF

 رتبه براساس رضیب

تأثیر
WIF كشور ردیف

-3 6 0/03 3 64/29 کوبا 6

60 6 0/03 66 0/06 ژاپن 7

4 9 0/02 12 4/66 انگلستان 8

8 9 0/02 16 3/22 9 سنگاپور

15 15 0/01 30 1/02 قطر 10

-11 15 0/01 4 19/67 تایوان 11

6 15 0/01 21 2/14 12 مالزی

17 15 0/01 32 0/82
 امارات متحده

عربی
13

-1 15 0/01 15 3/32 سوازیلند 14

13 15 0/01 28 1/14 ایرلند 15

-9 15 0/01 6 13/16
 عربستان

 سعودی
16

12 15 0/01 27 1/26 اسرتالیا 17

10 15 0/01 25 1/47 18 سوییس

40 15 0/01 55 0/17 نروژ 19

30 15 0/01 45 0/32 برزیل 20

7 46 0/00 52 0/22 هند 21

-31 46 0/00 15 3/32 کنیا 22

12 46 0/00 57 0/14 ارسائیل 23

-5 46 0/00 41 0/41 24 آملان

-20 46 0/00 26 1/30 نامیبیا 25

-37 46 0/00 9 9/61 یونان 26

ادامه جدول  5

رتبه بیمارستان ها براساس ضریب تأثیر، 

ضریب تأثیر تجدیدنظر شده و عملكرد وب 

سایت  ها پس از حذف خودپیوندی

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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تفاوت
 رتبه براساس رضیب

تأثیر تجدیدنظر شده
RWIF

 رتبه براساس رضیب

تأثیر
WIF كشور ردیف

14 46 0/00 60 0/13
 ایاالت متحده

آمریکا
27

16 46 0/00 61 0/11 28 فنالند

-11 46 0/00 35 0/60 ماداگاسکار 29

-4 46 0/00 42 0/38 کاستاریکا 30

-7 46 0/00 39 0/49 31  جمهوری چک

-9 46 0/00 37 0/58 هلند 32

8 46 0/00 53 0/21 کرواسی 33

20 46 0/00 66 0/06 نیجریه 34

-22 46 0/00 24 1/56 35 فرانسه

-9 46 0/00 37 0/58 اتریش 36

3 46 0/00 48 0/25 لیتوانی 37

-8 46 0/00 38 0/50 بلژیک 38

-17 46 0/00 29 1/07 ایران 39

22 46 0/00 68 0/03 تایلند 40

-3 46 0/00 43 0/36 نیوزلند 41

-6 46 0/00 40 0/47 ترکیه 42

-2 46 0/00 44 0/35 43 دامنارک

9 46 0/00 54 0/19 44 اکراین

-27 46 0/00 19 2/21
 فدراسیون

روسیه
45

1 46 0/00 46 0/30 هنگ  کنگ 46

18 46 0/00 63 0/09 آفریقای جنوبی 47

 رتبه بیمارستان ها براساس ضریب تأثیر، ضریب 

تأثیر تجدیدنظر شده و عملكرد وب سایت  ها

پس از حذف خودپیوندی

ادامه جدول  5

وب سایت های بیمارستان های
 برتر کشورهای  جهان: مطالعه...
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تفاوت
 رتبه براساس رضیب

تأثیر تجدیدنظر شده
RWIF

 رتبه براساس رضیب

تأثیر
WIF كشور ردیف

19 46 0/00 64 0/08 لهستان 48

-23 46 0/00 23 1/99 49 استونی

-13 46 0/00 33 0/71 آرژانتین 50

-24 46 0/00 22 2/04 اسپانیا 51

-29 46 0/00 17 2/79 جمهوری کره 52

24 46 0/00 70 0/00 53 ایسلند

12 46 0/00 57 0/14 54 سوئد

12 46 0/00 57 0/14 55 ایتالیا

-12 46 0/00 34 0/65 ویتنام 56

17 46 0/00 62 0/10 57 چین

-45 46 0/00 1 743/00 مکزیک 58

-39 46 0/00 7 12/68 لبنان 59

-38 46 0/00 8 10/25
 جمهوری

مولداوی
60

-36 46 0/00 10 7/63 لتونی 61

-35 46 0/00 11 7/54 اوگاندا 62

-33 46 0/00 13 3/67 لوکزامبورگ 63

-26 46 0/00 20 2/18 اروگوئه 64

-15 46 0/00 31 1/01 پاراگوئه 65

2 46 0/00 47 0/28 پرتغال 66

4 46 0/00 50 0/24 کلمبیا 67

6 46 0/00 51 0/23 رصبستان 68

14 46 0/00 60 0/13 شیلی 69

22 46 0/00 68 0/03 اسلوونی 70

ادامه جدول  5

رتبه بیمارستان ها براساس ضریب تأثیر، 

ضریب تأثیر تجدیدنظر شده و عملكرد

 وب  سایت  ها پس از حذف خودپیوندی

منصوره صراطی شیرازی 
مرضیه گل تاجی 
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پرسش سوم: آیا رابطه معنی داری بین رتبه جهانی بیامرستان های برتر هر کشور و رتبه 
تولید ناخالص داخلی آنها وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، رتبه تولید ناخالص داخلی كشورهای مورد بررسی از وب سایت 
بانك جهانی11 )2010( استخراج شد و با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن، همبستگی بین 
رتبه براساس تولید ناخالص داخلی با رتبه جهانی دانشگاه های برتر هر كشور محاسبه گردید. 
نتایج آزمون همبستگی نشان داد كه همبستگی قویاً معنی داری بین این دو دسته رتبه ها برقرار 
است )r = 0/607 وp<0/001( و این بدین معناست كه كشورهایی كه از نظر تولید ناخالص 
داخلی در سطح باالتری قرار دارند، رتبه جهانی باالتری را نیز در وب سایت وب سنجی به 

خود اختصاص داده اند.

نتیجه گیری
یافته  های پژوهش حاضر نشان می دهد كه بسیاری از كشورهای جهان وب  سایت بیمارستانی 
را  باشند  ارائه  قابل  براساس معیارهای لحاظ شده در وب سایت وب سنجی  برتری كه 
نداشته اند، به این دلیل كه یا اصاًل وب  سایتی نداشته اند و یا اینکه عملکرد آنها در محیط وب 
بسیار ضعیف است.؛ به همین علت جامعه پژوهِش این تحقیق را 70 كشور تشکیل می  دهند.
همانگونه كه از داده  های پژوهش برمی  آید وب  سایت برتر بیمارستانی كشور آمریکا از 
لحاظ تعداد صفحات، پیوندهای درونی، و خودپیوندی در رتبه نخست قرار دارد و وب  سایت 

برتر بیمارستانی كشور رومانی از لحاظ تعداد كل پیوندها در رتبه نخست قرار دارد.
وب سایت برتر بیمارستانی ایران، وب سایت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز است 
كه در میان هفتاد وب  سایت برتر كشورهای جهان، ازنظر تعداد صفحات رتبه چهلم، تعداد 
پیوندها رتبه سی  وهشتم، تعداد پیوند درونی رتبه چهل  وچهارم، و از لحاظ خودپیوندی رتبه 
چهل  ویکم را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان می  دهد علیرغم اینکه وب  سایت 
بیمارستانی كشورمان در  وب  سایت webometrics لحاظ شده، اما نسبت به وب  سایت برتر 
سایر كشورها عملکرد خوبی را نشان نمی  دهد و می توان گفت كه بیش از نیمی از آنها 

عملکرد بهتری نسبت به وب  سایت كشورمان داشته اند.
این پژوهش درصدد بوده تا ارتباط میان تولید ناخالصی هر كشور و رتبه وب  سایت 
بیمارستان كشور را بررسی كند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد كه همبستگی معنی داری 
میان آنها وجود دارد و این بدان معناست كه كشورهایی كه از نظر تولید ناخالص داخلی 
در سطح باالتری قرار دارند، رتبه جهانی باالتری را نیز در وب سایت وب سنجی به خود 

http://www.worldbank.org .11اختصاص داده اند.
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عوامل متعددی می توانند بر عامل تأثیرگذار وب تأثیرگذار باشند كه ازجمله این موارد 
می توان به دسترسی آسان به وب سایت، انتشار سریع، زبان وب سایت، روزآمدی و نوع مواد 
موجود در وب سایت همانند انتشار مجله های الکترونیکی و خبرنامه ها و انتشار وبالگ و... 

اشاره كرد )سهیلی، عصاره، 1386(.
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صراطی  شیرازی، منصوره؛ گل تاجی، مرضیه)1392(. »وب سایت های بیمارستان های برتر كشورهای  جهان: 

مطالعه وب سنجانه«. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 24)2(:182-160.

 Row Country Hospitals URL

1 Argentina Hospital Italiano de Buenos Aires http://www.hospitalitaliano.org.ar/

2 Australia Royal Children’s Hospital http://www.rch.org.au/

3 Austria Graz University Hospital http://www.meduni-graz.at/

4 Belgium Universitair Ziekenhuis Leuven http://www.uzleuven.be/

5 Brazil INCA Instituto Nacional de C�ncer http://www2.inca.gov.br/

6 Canada
Camh Centre for Addiction & Mental 

Health
http://www.camh.net/

7 Chile Salud Universitaria Catolica * http://www.med.puc.cl/

8 China First People’s Hospital of Foshan http://www.fsyyy.com/

9 Colombia Hospital Militar Central Bogot� http://www.hospitalmilitar.gov.co/

10 Costa Rica Hospital Cl�nica Biblica http://www.clinicabiblica.com/

11
Croatia )local name: 

Hrvatska(

Klinicka Bolnica Sestre Milosrdnice 

Zagreb *
http://www.kbsm.hr/

12 Cuba
Centro Internacional de 

Restauraci�n Neorol�gica CIREN
http://www.ciren.cu/

13 Czech Republic 
Pediatricka Klinika 2. Lekarske 

Fakulty
http://www.lf2.cuni.cz/

14 Denmark Rigshospitalet http://www.rigshospitalet.dk/وب سایت بیمارستان های جهان

پیوست  1
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Row Country Hospitals URL

15 Estonia Sihtasutus Tartu �likooli Kliinikum * http://www.kliinikum.ee/

16 Finland 
Hospital District of Helsinki and 

Uusimaa
http://www.hus.fi/

17 France H�pitaux de Rouen http://www.chu-rouen.fr/

18 Germany Medizinischen Hochschule Hannover http://www.mh-hannover.de/

19 Greece Athens Medical Group http://www.iatriko.gr/

20 Haiti Hopital Albert Schweitzer Haiti http://www.hashaiti.org/

21 Hong Kong Hospital Authority http://www.ha.org.hk/

22 Iceland 
Landspitalinn National University 

Hospital
http://www4.landspitali.is/

23 India Laparoscopy Hospital
http://www.laparoscopyhospital.

com/

24
Iran )Islamic Republic 

of(
Tabriz University Hospitals http://www.tbzmed.ac.ir/

25 Ireland Sligo General Hospital http://www.hse.ie/

26 Israel Hadassah Medical Organization http://www.hadassah.org.il/

27 Italy 
Azienda Unit� Sanitaria Locale di 

Modena
http://www.ausl.mo.it/

28 Japan
The Institute of Medical Science 

University of Tokyo *
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/

29 Kenya The Aga Khan Hospitals http://www.agakhanhospitals.org/

30 Latvia 
Cesu Rajona Hospital Cesu Rajona 

Slimnica
http://www.cesuslimnica.lv/

31 Lebanon 

Hotel Dieu de France Centre 

Hopitalier Universitaire Universite 

Saint Joseph

http://www.hdf.usj.edu.lb/

32 Lithuania 
Kauno Medicinos Universiteto 

Klinikos Kaunas University Hospital
http://www.kmuk.lt/

33 Luxembourg Centre Hospitalier de Luxemburg http://www.chl.lu/

34 Madagascar Institut Pasteur de Madagascar http://www.pasteur.mg/

35 Malaysia University Malaya Medical Centre http://www.ummc.edu.my/
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Row Country Hospitals URL

36 Mexico Hospital San Jos� Tec de Monterrey http://www.hsj.com.mx/

37 Moldova, Republic of
On Clinic Centru Medical 

International
http://www.onclinic.su/

38 Namibia Medi Clinic Private Hospital
http://www.mediclinic.co.za/Pages/

default.aspx

39 Netherlands

Erasmus Medisch Centrum 

Universitait Medisch Centrum 

Rotterdam

http://www.erasmusmc.nl/

40 New Zealand Auckland District Health Board http://www.adhb.govt.nz/

41 Nigeria Ecwa Evangel Hospital http://www.ecwaevangel.org/

42 Norway Rikshospitalet Radiumhosptalet http://www.rikshospitalet.no/

43 Pakistan 
Sindh Institute of Urology and 

Transplantation

http://hospitals.webometrics.info/

rank_by_country.asp?country=pk

44 Paraguay
Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Salud
http://www.iics.una.py/

45 Philippines Eye Republic Ophthalmology Clinic * http://eyerepublic.com/

46 Poland Instytut Psychiatrii i Neurologii http://www.ipin.edu.pl/

47 Portugal
Hospitais da Universidade de 

Coimbra
http://www.huc.min-saude.pt/

48 Qatar Hamad Medical Corporation http://www.hmc.org.qa/

49 Republic Of Korea Asan Medical Center Seoul http://www.amc.seoul.kr/

50 Romania Medical Center Medlife http://www.medlife.ro/

51 Russian Federation Oao Medicine http://www.medicina.ru/

52 Saudi Arabia National Guard Health Care Service http://www.ngha.med.sa/

53 Serbia
Health Center Valjevo Valjevo 

Hospital
http://www.zcvaljevo.rs/

54 Singapore Singhealth http://www.singhealth.com.sg/

55 Slovenia 
Univerzitetni Klinicni Center 

Ljubljana
http://www4.kclj.si/

56 South Africa Netcare Group
http://www.netcare.co.za/live/

netcare_index.php
وب سایت بیمارستان های جهان
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Row Country Hospitals URL

57 Spain Cl�nica Universitaria de Navarra http://www.cun.es/

58 Swaziland Gambro Healthcare http://www.gambro.com/en/global/

59 Sweden Landstinget I �sterg�tland http://www.lio.se/

60 Switzerland 
Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois Lausanne
http://www.chuv.ch/

61 Taiwan Taipei Veterans General Hospital * http://www.vghtpe.gov.tw/

62 Thailand
Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Hospital & Faculty of Medicine
http://www.med.cmu.ac.th/

63 Turkey
Haydarpasa Gata Arastirma 

Hastanesi
http://www.gata.edu.tr/

64 Uganda Angal Hospital http://www.amicidiangal.org/

65 Ukraine 
Institute of Phthisiology and 

Pulmonology of Ams of Ukraine
http://www.ifp.kiev.ua/

66 United Arab Emirates Health Alliance http://www.health-alliance.com/

67 United Kingdom
Institute of Cancer Research Royal 

Cancer Hospital
http://www.icr.ac.uk/

68
United States of 

America
University of Michigan Health System http://www.med.umich.edu/

69 Uruguay
Hospital de Cl�nicas Dr. Manuel 

Quintela Hospital Universitario
http://www.hc.edu.uy/

70 Vietnam Viet Duc University Hospital http://www.vietduchospital.edu.vn/
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