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  چکیده

اسـت کـه بـا    ابع اطالعاتی در عصر حاضر شـده ترین من گستر، تبدیل به یکی از مهمتار جهان
هاي ارتباطی میان محققان، براي استفاده علمـی گسـترش یافتـه اسـت و     ایجاد تغییر در روش

در حقیقـت  . موتورهاي کاوش تجاري ابزارهاي اصلی براي شناسایی ایـن اطالعـات هسـتند   
یله افراد متفـاوت تولیـد   اي بسیار پیچیده، از کلیه انواع اطالعاتی است که به وسوب مجموعه

هاي تالش 1990از اواسط سال . گیردقرار میو توسط کاربران مختلف مورد جستجو شود می
ــا بیــت و خصوصــیات وب جهــانچشــمگیري بــراي بررســی ماه کــارگیري روش گســتر ب

سنجی جدید براي فضاي محتویات آن، ساختار پیوندها و موتورهـاي کـاوش صـورت     اطالع
معیارهـاي  . ها مشابه ضریب تأثیرگذاري مجالت اسـت ي وبومتریک دانشگاهمعیارها. پذیرفت

 ،دهـد، در واقــع وبومتریـک میـزان ارجاعــات بـه صــفحات وب را مـورد ارزیــابی قـرار مــی     
هـاي آمـوزش عـالی و    همؤسسـ اند که التـزام  وبومتریک به این دلیل تعریف شده يها شاخص
هـاي  هدف پژوهش حاضـر، ارزیـابی شـاخص    .ها را نسبت به انتشار وب نشان دهنددانشگاه

هاي تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهـرا، مازنـدران، گـیالن،    مقیاس وبومتریک در دانشگاه
براي انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردي از پرسشنامه . باشدیزد، اراك و رازي می

اي بندي شده سـهمیه ي طبقهگیراستفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه
تجزیـه و  . الذکر توزیـع گردیـد  هاي منتخب فوقنفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه 355بین 

هـاي  یافتـه . صـورت گرفتـه اسـت    SPSS16افـزار  هاي پژوهش با استفاده از نرمتحلیل داده
قیـاس  هـاي م لحاظ شـاخص از هاي منتخب کدام از دانشگاههیچ ،بیانگر آن است کهپژوهش 
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  مقدمه و طرح مسأله
بندي باید چگونـه انجـام شـود، توافـق نظـر      ها و اینکه رتبهبندي دانشگاهدر مورد رتبه

باعـث رقابـت ناسـالم بـین      بنـدي کـه رتبـه   معتقدنـد چندانی وجود ندارد و بسـیاري  
کنند فعالیـت خـود را بـر اسـاس معیارهـاي      ها تالش میو دانشگاه شود میها  دانشگاه

دادرس، (بندي تنظیم نمایند؛ تا از این طریق بتوانند رتبه خـود را بـاال نگـه دارنـد      رتبه
نماینـد و اظهـار   بعضی از صاحبنظران دیدگاه متقابلی را مطـرح مـی   ،در مقابل). 1381

ها خواهـد  بندي باعث بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهدارند که رتبهمی
اي اسـت وابسـته بـه    اي که باید مدنظر قرار گیرد، این است که کیفیـت، واژه نکته. شد

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی     بندي کیفیت باید در پرتو اهداف دانشـگاه ذهن و رتبه
ین در خصـوص طـرح ایـن مسـأله کـه کیفیـت بـا        بنابرا). 1381دادرس، (انجام شود 

  .هاي مختلفی وجود داردیابد نیز دیدگاهها ارتقاء میبندي دانشگاه رتبه
 ها، آگـاهی از وضـع  بندي دانشگاههاي رایج در خصوص رتبهیکی دیگر از دیدگاه

هـایی کـه در یـک بافـت     دانشـگاه . باشـد هاي همتا میدر مقایسه با دیگر دانشگاهآنها 
کـامالً نمایـان   آنهـا   شـوند، وضـعیت  نمایند وقتی با هم مقایسـه مـی  فعالیت می خاص

بنـدي وجـود دارد، کمـک بـه     هایی که در خصـوص رتبـه  از دیگر دیدگاه. خواهد شد
هـاي محـل تحصـیل،    دانشجویان در انتخـاب دانشـگاه  . مخاطبان نظام دانشگاهی است

گیـري  ندگان براي سـهولت تصـمیم  گیرها و تصمیماولیاء براي آگاهی از وضع دانشگاه
هـاي  تواند در فعالیتبندي میهمچنین رتبه. بندي استفاده نمایندتوانند از نتایج رتبهمی

ها نیـز مفیـد باشـد؛ زیـرا بسـیاري از اشـتراکات را نمایـان        علمی مشترك بین دانشگاه
ها شگاهبندي عامل شتاب و حرکت داناز سوي دیگر، بعضی معتقدند که رتبه. سازد می

باشد؛ چرا که با مقایسـه  میآنها  به سمت یک بافت رقابتی و در نهایت افزایش کارایی
گیرد و ایـن خـود عامـل مهمـی در     مورد بازبینی قرار میآنها  ها نحوه عملکرددانشگاه

شـود  مـی آنهـا   هـاي جهت تغییر و گرایش به سمت بهبـود و ارتقـاء کیفیـت فعالیـت    
  ).1381محمدي، (

هاي موجود در این خصوص، اهداف متفاوت و متنوعی با توجه به دیدگاهبنابراین 
یکی از محورهاي کـاري کـه در    1381در سال . توان متصور شدبندي میرا براي رتبه

هـا و  بنـدي دانشـگاه  ، رتبـه آمـوزش کشـور قـرار گرفـت     دستور کار سازمان سـنجش 
طرح تدوین شده در ایـن   ، فاز اول مطالعاتیبودمؤسسات آموزش عالی و غیرانتفاعی 

بنـدي در کشـورهاي داراي پیشـینه در ایـن زمینـه،      خصوص به استخراج اهداف رتبـه 
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این اهداف با توجه به مطالعات صورت گرفتـه و نیـز بـا توجـه بـه      . اختصاص داشت
کسب نظرات تنی چند از صاحبنظران این حوزه، در قالب یک پرسشنامه و با اسـتفاده  

ایـن اهـداف بـه ترتیـب اولویـت      . بندي شـدند راتبی، اولویتماز روش تحلیل سلسله
  : عبارتند از

در راسـتاي  ) نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا    (ها شناخت وضعیت موجود دانشگاه  •
 ؛ریزي استراتژیک و ارتقاي کیفیت آنهابرنامه
ــل اعتمــاد در خصــوص  فــراهم آوردن پایگــاه اطالعــاتی انعطــاف  • ــذیر و قاب پ
ها، داوطلبان داخلی و خارجی دانشگاهمسئوالن (نفعان ذي کیفی براي -هاي کمی مؤلفه

 ؛مند و سایر مردم، افراد عالقه)ها و صاحبان صنایعورود به دانشگاه
 ؛ایجاد یک فضاي رقابتی سالم و ایجاد انگیزه پیشرفت  •
 ؛ها به عنوان وضعیت مطلوبآلآموزش عالی و معرفی ایده هايآلتعیین ایده  •
هاي کیفیت آموزشی، پژوهشـی و عرضـه خـدمات    شاخص شناسایی و معرفی  •

هاي درونداد، فرایند و بروندادهاي نظام آمـوزش عـالی بـه عنـوان     تخصصی در بخش
 ؛هاراهنماي توسعه دانشگاه

 ؛هامقایسه دانشگاه  •
 ؛شناسایی مراکز دانشگاهی ضعیف در راستاي رفع نقاط ضعف  •
و ضـروري و نـوآوري در نظـام    فراهم نمودن بستر مناسب براي تغییرات الزم   •

 ؛هاي درونداد، فرایند و بروندادهاي این نظامآموزش عالی و در وضعیت
 ؛هاي برترمعرفی و تشویق دانشگاه  •
هاي موردنظر در نزدیک شدن به استانداردهاي جهانی از طریق تعریف شاخص  •
 ؛بندي رتبه

کشـور   ایجاد یک سیستم متحدالشکل جهت بررسی وضعیت نظـام دانشـگاهی    •
 ).1381گروه ارزشیابی آموزشی، (

هـاي  بنـدي دانشـگاه  این است کـه رتبـه  شود،  استنباط میآنچه که از مطالعات باال 
نتـایج آن نـه تنهـا در     به طور یقینکشور اگر با توجه به اهداف ذکر شده، انجام گیرد، 

ه عرصه وارد شدن بخواهد بود، بلکه خود عاملی براي مؤثر جهت بهبود عملکرد نظام 
. المللی در زمینه عرضه خدمات و جذب دانشجویان خـارجی خواهـد بـود   رقابت بین

هـاي تهـران، اصـفهان،    هاي مقیاس وبومتریک در دانشگاهاین مقاله به ارزیابی شاخص
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، بـر ایـن اسـاس   . پردازدتربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي می
  :گیردمی فرضیات ذیل مورد آزمون قرار

v بـاالتر از  ( وبومتریـک، مناسـب   شاخص لحاظ از منتخب هايدانشگاه موقعیت
  .باشدمی) میانگین
v ــت ــگاه موقعی ــايدانش ــاظ از منتخــب ه ــک   لح ــاخص وبومتری ــابی(ش  ارزی
  .باشدمی )باالتر از میانگین(، مناسب )وب در برتر هاي آموزش
v دیـد  قابلیت جم،ح(وبومتریک  شاخص لحاظ از منتخب هايدانشگاه موقعیت 

 .باشدمی )باالتر از میانگین(، مناسب )اثر و
  

  مبانی نظري
  ها بر اساس معیارهاي وبومتریکبندي دانشگاهرتبه

اینترنت نه تنها ارتباطات علم را دگرگون ساخت، بلکه به مؤسسات و افراد این امکـان  
. ماینـد هـا و محصـوالت خودشـان را بـه جهـان عرضـه ن      را داد که اطالعات سرویس

دهند وب در حال تبدیل به یک وسیله ارتباطی براي علم و تحقیـق  مطالعات نشان می
هاي جهان یـک اقـدام   بندي وبومتریک دانشگاهرتبه). 1996و دیگران،  1کرونین(است 

. هـاي علمـی و تحقیقـاتی در وب اسـت    ابتکاري براي بهینـه سـاختن نمـود مؤسسـه    
ایـن  . شـود لمـی بـه صـورت دسـتیابی بـاز مـی      همچنین باعث ارتقاي انتشار نتـایج ع 

شـامل حجـم    ،آغاز شد و بـر اسـاس یـک شـاخص ترکیبـی      2004بندي در سال  رتبه
محتویات وب و هم در معرض دید قرارداشتن این صفحات است که بـر طبـق تعـداد    

  .شودمحاسبه میآنها  2ارجاعات
ها و ب دانشگاههاي وبندي در ژانویه تا جوالي هر سال بر اساس شاخصاین رتبه

اي از این روند بر اساس بازه گسـترده . شودرسانی میروز مراکز تحقیقاتی کل جهان، ب
هاي آکادمیک بیان شده و خیلی اوقات با هاي پژوهشی است که در وب سایتفعالیت
  .باشدنیز می 3هاي بیبلومتریکاندازي به شاخصچشم

. مجــالت اســت 4أثیرگــذاريهــا مشــابه ضــریب تمعیارهــاي وبومتریــک دانشــگاه
. دهـد معیارهاي وبومتریک میزان ارجاعات به صفحات وب را مورد ارزیابی قـرار مـی  

                                                                                                                                      
1. Cronin  
2. Citations 
3. Bibliometric 
4. Impact Factor 
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ترین ابزارهاي ارتباطـات علمـی شـناخته    هر چند وب عموماً به عنوان یکی از مناسب
آور است که محتویات وب برخی از مجامع علمی داراي است، ولی بسیار حیرت شده

 هـاي علمـی و نمـود آکادمیـک    هـاي وب، پـژوهش  در واقع شاخص .اثر پایینی است
  .کندطور کامل ارزیابی نمیها را بهدانشگاه

هـا را نسـبت   اند که التزام مؤسسـه هاي وبومتریک به این دلیل تعریف شدهشاخص
تر از میزان اگر میزان نمود وب یک دانشگاه یا مؤسسه پایین. به انتشار وب نشان دهند

هـا بایـد   ن دانشـگاه باشـد، مسـئوال  ) هـا بر اسـاس ارجحیـت آکادمیـک آن   (ر مورد انتظا
را مورد توجه قرار دهند که این امر با افـزایش حجـم و کیفیـت    آنها  هاي وبسیاست

 Cyberبنـدي وبومتریـک توسـط    رتبـه . گـردد محقـق مـی  آنهـا   انتشارات الکترونیک
Metrics Lab )ایـن واحـد   . اسـت ه شدهتهی) واحدي از شوراي ملی تحقیقات اسپانیا

ــم و    ــدخانه علـــ ــک رصـــ ــد یـــ ــاورهماننـــ ـــ ــیفنّ ــد ي در وب مـــ  باشـــ
)http://www.webometrics.info.(  

  
  معیارهاي وبومتریک

 انتشـارات  بـه  وبومتریـک  بندي رتبه این در :وب در برتر هاي آموزش ارزیابی •
 رتبـه  الکترونیـک  انتشار به ها ارگان این دادن اهمیت میزان و ها دانشگاه توسط اینترنتی

 .شود می داده
 بـر  فقـط  ها دانشگاه توسط شده منتشر وب صفحات :1اثر و دید قابلیت حجم، •

...) و گـزارش  نامـه،  پایـان  کنفرانس، در شرکت مقاالت، به ارجاع(آنها  خروجی علمی
 هـاي  دوره شـامل  مـوارد  ایـن  .شـود  مـی  نیـز  دیگـري  موارد شامل بلکه کند، نمی تکیه

 اطالعــات، هــاي پایگــاه الکترونیــک، هــاي کتابخانــه هــا، کارگــاه ســمینارها، آموزشــی،
  .است... و شخصی صفحات اي، چندرسانه هاي سامانه
 واسـطه  بـه  اصـوالً  وب صـفحات  بـه  دسـتیابی  :آنهـا  تفسیر و اطالعات منابع •

 قدرتمنـد  بسـیار  و فراگیـر  ان،رایگ ها واسطه این. شود می فراهم وجو جست موتورهاي
 اثـر  میـزان  و شـدن  دیـده  قابلیـت  ارزیـابی  کلیـدهاي  وجـو  جست موتورهاي. هستند
  .آیند می شمار به ها دانشگاه هاي سایت وب

  
  

                                                                                                                                      
1. Impact 
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  پیشینه پژوهشی
سنجی به وجـود  هاي اطالعحوزه پژوهشی جدیدي بر پایه روش 1990از اواسط دهه 

از همـان زمـان   . باشـد و خصوصـیات وب مـی  آمد که کار آن، پژوهش درباره ماهیت 
کـارگیري روش  گسـتر بـا ب  هاي روزافزونـی بـراي بررسـی ماهیـت وب جهـان     تالش
سنجی براي فضاي محتویـات، سـاختار پیونـدها و موتورهـاي کـاوش صـورت        اطالع

نامیدنـد  » سنجیوب» «2اینگورسن«و » 1آلمایند«را  1997مطالعه وب در سال . پذیرفت
  .گذاري شدسایبرسنجی نام 1997در سال » 3سایبرسنجی«اي با عنوان و نیز در مجله

جوانی است، جستجوي پژوهشگران در منـابع   ي حوزهفنّاورتوجه به این که نانوبا 
بـه اسـتثناي سـهیلی و    (هاي اطالعاتی مختلف نشـان داد  چاپی و الکترونیکی و پایگاه

ـاور هـاي نانو سـایت وبپژوهش مجزایی درباره تحلیل پیوندهاي ) 1385عصاره،  ي فنّ
هـاي صـورت   پژوهشگران به ناچار به دیگر پـژوهش  ،روصورت نگرفته است؛ از این

  .هاي مختلف اشاره دارندسایتگرفته درباره تحلیل پیوند وب
صورت گرفت، ضریب تـأثیر  ) 1999(» 4اسمیت«اي که توسط در بخشی از مطالعه

. نیوزیلنـد مـورد مقایسـه قـرار گرفتنـد      هـاي ملـی اسـترالیا و   هاي کتابخانـه سایتوب
گیـرد کـه   سایت نتیجه میپس از محاسبه پیوندهاي این دو وب ،در این مقاله» اسمیت«

سایت کتابخانه ملی استرالیا عالوه بر این کـه بزرگتـر اسـت، پیونـدهاي دریـافتی      وب
دیریت و تر بودن تعداد افرادي است که مـ دالیل این امر، یکی بیش. تري نیز داردبیش

ي منابع اطالعاتی مفیـد در آن  سایت را بر عهده دارند و دیگري ارائهپشتیبانی این وب
  . است
در پژوهشی به مطالعه روابط بین پیوندهاي دریـافتی و  ) 2002(» هیسن«و » واگان«

نشان داد که بین شمار پیونـدهاي  آنها  بررسی. سایت مجالت پرداختندعامل تأثیر وب
رسانی همبستگی معناداري وجود تأثیر مجالت علوم کتابداري و اطالع بیرونی و عامل

نمره باالتري دارد، پیونـدهاي بیرونـی بیشـتري را بـه     آنها  مجالتی که عامل تأثیر. دارد
در ایـن پـژوهش، همچنـین مسـائل مربـوط بـه       . کننـد هاي خود جذب مـی سایتوب
. مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد    سنجی هاي وبها براي پژوهشهاي گردآوري داده شیوه

تواند نتایج یـک  ها میها نشان داد که انتخاب موتور کاوش براي گردآوري دادهبررسی
هاي گـردآوري شـده   همچنین مشخص گردید که داده. مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد

                                                                                                                                      
1. Almind 
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هـا  استفاده از چندین نوبت گـردآوري داده . اندهاي زمانی متفاوت، نسبتاً ثابتدر دوره
رسد، بخصوص هنگامی که نتایج حاصل از یـک نوبـت گـردآوري    ودمند به نظر میس

  .ها، روي مرز معناداري، یا غیرقطعی هستندداده
هـاي  سـایت نمـایی سـاختار وب  نقشـه «در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 2003(» عصاره«

بـا  » اي و چندبعدياستفاده از مقیاس خوشه: رسانیاي علوم کتابداري و اطالعدانشکده
رسـانی  هاي کتابداري و اطالعهاي دانشکدهسایتسنجی، وبهاي وباستفاده از شیوه

صورت داد » آل د وب«وسیله موتور کاوش وي این کار را به. را مورد بررسی قرار داد
سـایت  وب 95اي از اینترنـت کـه دربرگیرنـده    هاي مورد نظر خود را از سـیاهه هو داد

از . کشـور بـود، گـردآوري کـرد     18رسانی متعلـق بـه   هاي کتابداري و اطالعدانشکده
نظر را در هـاي مـورد  وي داده. یت فعـال بودنـد  ساوب 70سایت، وب 95مجموع این 

در این پژوهش، پیوندهاي دریـافتی و  . بارگذاري کردآنها  به منظور تحلیل 2002اکتبر 
کتابـداري از   هـاي ها تحلیل شدند تا میزان همکاري دانشـکده سایتپیوندي به وبهم

  .مطالعه شودآنها  هايسایتطریق وب
هـاي  سـایت خبرگـزاري  وب 21در پژوهشی، تعداد ) 2006(» عصاره«و » اصنافی«

خبرگزاري ایرانـی   17نتایج پژوهش نشان داد که هر . ایرانی را مورد بررسی قرار دادند
بـا هـم بـه     هاي خود در پنج خوشه با یکدیگر در ارتباط هسـتند و سایتاز طریق وب

به یکدیگر آنها  هایی که حیطه موضوعیخبرگزاري. پردازندتبادل اطالعات و اخبار می
  . اندتر است، ارتباط بیشتري نیز با هم داشتهنزدیک

در پژوهشـی بـه تحلیـل    ) 2006(» عصـاره «و » فـرد مکتبی«، »العابدینیحاجی زین«
نتایج به دست آمده از ایـن  . تندهاي ملی جهان پرداخهاي کتابخانهسایتپیوندهاي وب

سایت کتابخانه کنگره آمریکا، از نظر معیارهاي این پـژوهش،  پژوهش نشان داد که وب
سـایت  ایـن وب . باشـد هاي ملی سراسر جهان میسایت در بین کتابخانهترین وبقوي

بـاالترین میـزان پیونـد دریـافتی خـارجی      ) 596000(داراي باالترین میزان پیونـد کـل   
ــدي )249000( ــزان خودپیون ــاالترین می ــزان صــفحه) 89600(، ب ــاالترین می هــاي و ب

پیونـدي بـا   از نظر هـم . باشدمی) 452000(سازي شده در موتور کاوش آلتاویستا  نمایه
تـرین نقـاط   هـاي ملـی جهـان نیـز در یکـی از کـانونی      هاي دیگر کتابخانـه سایت وب
ققان با اسـتفاده از محاسـبه ضـریب    محهمچنین در این پژوهش . پیوندي قرار دارد هم

ملـی لهسـتان بـا     سـایت کتابخانـه  نشان دادنـد کـه وب  ) خالص( نظر شدهتأثیر تجدید
سـایت کتابخانـه ملـی کانـادا بـا      داراي باالترین، و وب 48/335ضریب تأثیري برابر با 

  .ترین رتبه هستندداراي پایین 07/0ضریب تأثیر 
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هاي دولتی و دانشـگاه آزاد  هاي دانشگاهیتسادر پژوهشی وب) 1384(» نوروزي«
پژوهش وي نشـان داد کـه دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا       . ایران را مورد بررسی قرار داد

باالترین، و دانشگاه فردوسی با ضریب تـأثیري برابـر بـا     32/12ضریب تأثیري برابر با 
هـاي ایرانـی کـه از    قابل ذکر است که دانشگاه. اندترین میزان تأثیر را داشتهپایین 38/0

المللـی بیشـتري برخوردارنـد بـه میـزان بیشـتري پیونـد دریافـت کـرده و          شهرت بین
. انـد هایی که از شهرت کمتري برخوردارنـد، کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه      دانشگاه
از جملـه زبـان فارسـی،    (المللی به دالیـل گونـاگونی   هاي ایرانی در سطح بیندانشگاه

هاي الکترونیکـی  اطالعات مناسب در قالب مجله و عدم اشاعه ت علمی،کمبود اطالعا
  .اند به اندازه کافی در جذب پیوند موفق باشندنتوانسته) هاو کنفرانس

» یـاهو «در پژوهشی با استفاده از راهنماي اینترنتـی  ) زودآیند(» عصاره«و » سهیلی«
ـاور هاي نانو سایت سازمانوب 127  1385ه خردادمـا  15اردیبهشـت تـا    15ي را از فنّ

هـاي  سـایت میـزان رؤیـت وب  . شخصـی بارگـذاري کردنـد    بازیابی و بر روي یارانـه 
ها در سطح ملی سایتي در محیط وب، میزان همکاري این وبفنّاورهاي نانو سازمان
دست آمده نشان نتایج به. ها تحلیل گردیدندسایتالمللی و ضریب تأثیر این وبو بین

داراي بـاالترین  » آرآياس«و » فورسـایت «و » اسـتیت ایکـس تی« هايسایتداد که وب
  .میزان رؤیت در محیط وب هستند

 
  شناسی روش

انجـام   1388مقطعی است که در نیمه اول سـال   -مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی 
هـاي تهـران، اصـفهان، تربیـت مـدرس،      جامعه هدف این طرح را دانشـگاه . استشده

در ایـن تحقیـق، از بـین    . استیالن، یزد، اراك و رازي تشکیل دادهالزهرا، مازندران، گ
هاي خاورمیانه بـر مبنـاي وبومتریـک     بندي دانشگاههاي ایران که در لیست ردهدانشگاه
تهـران، اصـفهان و تربیـت    (، قرار دارند سه دانشگاه از رده باالي جدول 2007در سال 
  و سـه دانشـگاه از رده  ) زنـدران و گـیالن  الزهرا، ما(، سه دانشگاه از رده میانی )مدرس

کـه بـه اسـتناد    یانتخاب گردید و همچنین از آنجـای ) یزد، اراك و رازي(پایین جدول 
هـاي  مربوط بـه پایگـاه   2007 دوازده هزار مورد تولید علم ایران در سال ،1ISIمؤسسه 
سه پایگـاه   هنر و علوم انسانی بوده است که) 3علوم اجتماعی و ) 2علوم، ) 1استنادي 

هـاي فنـی و   دهند کـه رشـته  تشکیل می Web of Scienceرا تحت عنوان  ISIعمده 
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پایـه   هـاي وابسـته علـوم   مهندسی، پزشکی، کشاورزي و دامپزشکی، پزشـکی و رشـته  
در . آینـد جزء نمایه اسـتنادي علـوم بـه حسـاب مـی     ) شناسی ریاضی، فیزیک، زیست(

  : اول در تولید علم ایران عبارتند ازرشته  11سهم  ISIضمن به استناد مؤسسه 
 1شیمی §
 2طب بالینی §
 3فیزیک §
 4مهندسی §
 5شناسی زیست §
 6تحقیقات زیست پزشکی §
 7علوم زمین و فضا §
 8ریاضیات §
 9علوم اجتماعی §
 10ايهاي حرفهبهداشت و حوزه §
  11روانشناسی §

هـاي جـامع بـوده و    هـاي منتخـب، از نـوع دانشـگاه    لذا با توجه به اینکه دانشـگاه 
، ریاضی، اقتصـاد و  )ترجیحاً مهندسی شیمی(ي شیمی، فیزیک، فنی و مهندسی ها رشته

هاي شـیمی،  وجود دارد، بنابراین اعضاي هیأت علمی رشتهآنها  علوم اجتماعی در اکثر
فیزیک، فنی و مهندسی، ریاضی، اقتصاد و علـوم اجتمـاعی بـه عنـوان نمونـه آمـاري       

گیري تصـادفی   با استفاده از روش نمونهنظر در جامعه آماري افراد مورد. 12شدانتخاب 
                                                                                                                                      
1. Chemistry  
2. Clinical Medicine 
3. Physics  
4. Engineering 
5. Biology 
6. Biomedical Research 
7. Earth & Space Sciences 
8. Mathematics 
9. Social Science 
10. Health & professional Fieelds 
11. Psychology 

شـیمی،  [هایی که فاقـد یکـی از شـش رشـته مـورد نظـر       الزم به یادآوري است که براي تعیین نمونه براي دانشگاه. 12
طبقـه آنهـا   هـاي هـم  شتهبودند، از ر ]، ریاضی، اقتصاد و علوم اجتماعی)ترجیحاً مهندسی شیمی(فیزیک، فنی و مهندسی 

هاي مهندسی شیمی و علوم اجتماعی بود، لذا بجـاي اعضـاي هیـأت    براي مثال دانشگاه رازي فاقد رشته. استفاده گردید
  .هاي مهندسی پتروشیمی و مشاوره استفاده گردیدهاي مزبور، از اعضاي هیأت علمی رشتهعلمی رشته
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ها و اطالعات مورد نیاز تحقیق بنا بـه نـوع    آوري داده روش جمع. انتخاب گردیدساده 
اي و گزارشـات سـازمانی مـرتبط بـا      مراجعه به اسناد و مـدارك کتابخانـه   شاملابزار، 

ورد آوري اطالعات در مـ موضوع، مراجعه به اعضاي نمونه آماري جهت توزیع و جمع
هاي توجیهی، و مشاهده نزدیک و گام به گام مصاحبه نیمه ساختاریافته، برگزاري دوره

  .است فرایندها
فرمول گفتـه  بر اساس کوکران استفاده گردید که براي تعیین حجم نمونه از فرمول 

براي هـر   شده گرفته نظر در نمونه تعداد .بدست آمد n=353شده حجم نمونه برابر 
تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیالن، یزد،  هايدانشگاه کدام از

نسـبت بـه    ها دانشگاه اراك و رازي به نسبت تعداد اعضاي هیأت علمی هر یک از
محاسـبه شـده   جدول ذیـل   در هاي مورد مطالعه کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه

  .است
  

 هاي مورد مطالعهع فراوانی تعداد اعضاي هیأت علمی در دانشگاهتوزی )1( جدول
    تعداد اعضاي هیأت علمی  دانشگاه  ردیف

  
  

 124=0.351*353 0.351 1510  دانشگاه تهران  1
 46=0.131*353 0.131 565  دانشگاه اصفهان  2
 40=0.113*353 0.113 487  دانشگاه تربیت مدرس  3
 25=0.071*353 0.071 304  دانشگاه الزهرا  4
 30=0.085*353 0.085 364  دانشگاه مازندران  5
 30=0.082*353 0.082 353  دانشگاه گیالن  6
 27=0.0763*353 0.0763 328  دانشگاه یزد  7
 11=0.029*353 0.029 124  دانشگاه اراك  8
 22=0.061*353 0.061 266  دانشگاه رازي  9
 N=4301 1 Nh=355  جمع  
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نظـران و خبرگـان مـدیریت و پـژوهش بـه تأییـد        ط صاحبمحتواي پرسشنامه، توس
) Alpha= 0.951(ضریب آلفاي کرونبـاخ  پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه . رسید

تـوان  باشـد، مـی  مـی  70/0بیشـتر از  با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ . حاصل شد
  .لی استنامه تحقیق حاضر در حد قابل قبونتیجه گرفت که قابلیت اعتماد پرسش

  
  هایافته

هاي منتخـب از لحـاظ   مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه آزمون: فرضیه اول
  )صورت کلیبه(وبومتریک  شاخص

  
  فرضیات پژوهشی

 شـاخص وبومتریـک، مناسـب    لحـاظ  از منتخـب  هـاي دانشگاه موقعیت: فرضیه صفر
  .باشد می

 شـاخص وبومتریـک، مناسـب    لحـاظ  از منتخـب  هـاي دانشـگاه  موقعیت: فرضیه یک
  .باشد نمی
  

  اول نتایج آزمون فرضیه) 1(جدول 
    نتیجه  نسبت  تعداد  طبقه  گروه  دانشگاه
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  0.95  118  3≤  1گروه   تهران

  0.05  6 3>  2گروه  
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  46  3≤  1گروه   اصفهان

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  40  3≤  1گروه   ستربیت مدر

  0.0  0  3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  25  3≤  1گروه   الزهرا

  0.0  0  3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  30  3≤  1گروه   مازندران

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  30  3≤  1گروه   گیالن

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  27  3≤  1گروه   یزد

  0.0  0  3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  11  3≤  1گروه   اراك

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  22  3≤  1گروه   رازي

  0.0  0 3>  2گروه 
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دهد  هاي منتخب را بر اساس شاخص وبومتریک نشان می گاهوضعیت دانش) 1(جدول 
هـاي منتخـب   داري محاسبه شده براي کلیـه دانشـگاه  سطح معنی و بیانگر آن است که

کـرد کـه میـانگین شـاخص     تـوان اسـتنباط    بر ایـن اسـاس مـی   .باشدمی 0.05کمتر از 
ـ . دارنـد  3هاي منتخب، اختالف معناداري با عدد  وبومتریک در دانشگاه ا مراجعـه بـه   ب

که میانگین شـاخص وبومتریـک    شود مشاهده میآنها  و در نظر گرفتن عالمت tستون 
تـوان گفـت کـه موقعیـت کلیـه      لذا مـی . کمتر است 3از عدد  ،هاي منتخبدر دانشگاه

  .باشدهاي منتخب، از لحاظ شاخص وبومتریک، مناسب نمیدانشگاه
  

هاي منتخـب از لحـاظ   قعیت دانشگاهمربوط به مناسب بودن مو آزمون: فرضیه دوم
  )وب در برتر هاي آموزش ارزیابی(وبومتریک  شاخص

  

  فرضیات پژوهشی
 ارزیـابی (شـاخص وبومتریـک    لحـاظ  از منتخـب  هـاي دانشگاه موقعیت: فرضیه صفر

  .باشدمی ، مناسب)وب در برتر هاي آموزش
 ارزیـابی (شـاخص وبومتریـک    لحاظ از منتخب هايدانشگاه موقعیت :فرضیه یک

  .باشدنمی ، مناسب)وب در برتر هاي آموزش
  

  دوم نتایج آزمون فرضیه) 2(جدول 
    نتیجه  نسبت  تعداد  طبقه  گروه  دانشگاه
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  0.90  112  3≤  1گروه   تهران

  0.10  12 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  41  3≤  1گروه   اصفهان

  0.0  5  3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  40  3≤  1گروه   تربیت مدرس

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  25  3≤  1گروه   الزهرا

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  30  3≤  1گروه   مازندران

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   وجود شرایط مناسبعدم   1.0  30  3≤  1گروه   گیالن

  0.0  0  3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  27  3≤  1گروه   یزد

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  11  3≤  1گروه   اراك

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  22  3≤  1گروه   رازي

  0.0  0 3>  2گروه 
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هـاي   آمـوزش هاي منتخب را از لحاظ شاخص ارزیـابی   وضعیت دانشگاه) 2(ل جدو
داري محاسبه شـده بـراي کلیـه    سطح معنیدهد و بیانگر آن است که  برتر در وب نشان می

کـرد کـه میـانگین     اسـتنباط تـوان چنـین   باشـد، مـی  می 05/0هاي منتخب کمتر از دانشگاه
هاي منتخـب، اخـتالف   در دانشگاه )ر وبهاي برتر د ارزیابی آموزش(شاخص وبومتریک 

مشـاهده  آنهـا   و در نظـر گـرفتن عالمـت    tبا مراجعه بـه سـتون   . دارند 3معناداري با عدد 
 ،هـاي منتخـب  در دانشگاه )هاي برتر در وب ارزیابی آموزش(که میانگین شاخص  شود می

، از لحـاظ  هـاي منتخـب  توان گفت که موقعیت کلیـه دانشـگاه  لذا می. کمتر است 3از عدد 
  .باشد، مناسب نمی)هاي برتر در وب ارزیابی آموزش(شاخص وبومتریک 

 
هاي منتخب از لحـاظ  مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه آزمون: فرضیه سوم
  )اثر و دید قابلیت حجم،(وبومتریک  شاخص

  

  فرضیات پژوهشی
 حجـم، ( شـاخص وبومتریـک   لحـاظ  از منتخـب  هـاي دانشـگاه  موقعیت: فرضیه صفر

  .باشدمی ، مناسب)اثر و دید قابلیت
 حجـم، (شـاخص وبومتریـک    لحـاظ  از منتخب هايدانشگاه موقعیت: فرضیه یک

  .باشدنمی ، مناسب)اثر و دید قابلیت
  

  سوم نتایج آزمون فرضیه) 3(جدول 
    نتیجه  نسبت  تعداد  طبقه  گروه  دانشگاه
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  124  3≤  1گروه   تهران

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  46  3≤  1گروه   اصفهان

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  40  3≤  1گروه   تربیت مدرس

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  25  3≤  1گروه   الزهرا

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  30  3≤  1ه گرو  مازندران

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  30  3≤  1گروه   گیالن

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  27  3≤  1گروه   یزد

  0.0  0 3>  2گروه 
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  1.0  11  3≤  1گروه   اراك

  0.0  0 3>  2ه گرو
 H0رد   عدم وجود شرایط مناسب  0.85  19  3≤  1گروه   رازي

  0.14  3 3>  2گروه 
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هاي منتخب را بر اساس شاخص حجم، قابلیت دید و اثر  وضعیت دانشگاه) 3(جدول 
داري محاسـبه شـده بـراي کلیـه     سـطح معنـی  دهـد و بیـانگر آن اسـت کـه      نشان مـی 
کـرد کـه میـانگین     اسـتنباط توان چنین باشد، میمی 05/0هاي منتخب کمتر از  دانشگاه

هـاي منتخـب، اخـتالف    در دانشـگاه ) حجم، قابلیـت دیـد و اثـر   (شاخص وبومتریک 
مشـاهده  آنها  و در نظر گرفتن عالمت tبا مراجعه به ستون . دارند 3داري با عدد  یمعن
هـاي  هدر دانشـگا ) حجم، قابلیـت دیـد و اثـر   (که میانگین شاخص وبومتریک  شود می

هاي منتخب، توان گفت که موقعیت کلیه دانشگاهلذا می. کمتر است 3منتخب، از عدد 
  .باشد، مناسب نمی)بلیت دید و اثرحجم، قا(از لحاظ شاخص وبومتریک 

  
  گیريبحث و نتیجه

معیارهـاي  . مجـالت اسـت   1ها مشابه ضریب تأثیرگذاريمعیارهاي وبومتریک دانشگاه
هر چند وب . دهدت به صفحات وب را مورد ارزیابی قرار میوبومتریک میزان ارجاعا
است، ولـی بسـیار   ترین ابزارهاي ارتباطات علمی شناخته شدهبه عنوان یکی از مناسب

در . آور است که محتویات وب برخی از مجامع علمی داراي اثـر پـایینی اسـت   حیرت
طور کامـل  ها را بههاي علمی و نمود آکادمیک دانشگاههاي وب، پژوهشواقع شاخص
  .کندارزیابی نمی
هـا را نسـبت   اند که التزام مؤسسـه هاي وبومتریک به این دلیل تعریف شدهشاخص

اگر میزان نمود وب یک دانشگاه یا مؤسسه زیر میزان مـورد  . به انتشار وب نشان دهند
هـاي  ها باید سیاسـت باشد، مسئولین دانشگاه) بر اساس ارجحیت آکادمیک آنها(انتظار 
را مورد توجه قرار دهند که این امـر بـا افـزایش حجـم و کیفیـت انتشـارات       آنها  وب

  .گرددمحقق میآنها  الکترونیک
امروزه با توجه بـه قابلیـت دسترسـی جهـانی و مقـرون بـه صـرفه بـودن از نظـر          

هـا بیشـتر مـورد توجـه قـرار      سایتاقتصادي، تبادالت اینترنتی اطالعات از طریق وب
سـایت خـود ایـن    سـازي وب کوشند با غنـی ها و مراکز مییاري از دانشگاهگرفته و بس

هـا و  درصـدي دانشـگاه   55ارتباط را تعمیق، تسهیل و تسریع بخشند؛ بنابراین پوشش 
ـاور ، تحقیقـات و  وابسته بـه وزارت علـوم  % 45(ات آموزش عالی کشور مؤسس و  يفنّ

آن هم صـرفاً در ورود بـه    )، درمان و آموزش پزشکیوابسته به وزارت بهداشت% 79
این موضوع در . بندي، نیازمند توجه جدي سیاستگذاران و مدیران استاین پایگاه رتبه

هـاي پیـام نـور،    اي، دانشـگاه حرفـه  ـهـاي فنـی     مورد مراکز تربیت معلم و آموزشکده
                                                                                                                                      
1. Impact Factor 
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سسـات آمـوزش   هـا و مؤ کـاربردي و دانشـگاه   –هاي جامع و مراکـز علمـی   دانشگاه
سـنجی، ایـران بـا    اي وبدر پایگـاه داده . اهمیت بیشتري برخوردار استغیردولتی از 

ــه و شــمال افریقــا را دارد   293 دانشــگاه، بیشــترین تعــداد دانشــگاه منطقــه خاورمیان
در صدر جدول قـرار  %) 82/12(که با اختالف نسبتاً قابل توجهی از مراکش %) 95/37(

ی منطقه متعلـق بـه ایـران اسـت و     مراکز تحقیقات% 95/45به همین ترتیب . گرفته است
سـنجی را بـه   اي وبداده رتبه دوم تعداد مراکز تحقیق و توسعه پایگاه% 14/10مصر با 

با این حال، وب دانشگاه تهران، تنها پایگـاهی اسـت کـه در    . استخود اختصاص داده
 دسـت یافتـه   1000طی چهار دوره ارزیابی و آن هم در آخرین مقطع آن به مقام زیـر  

بنـدي  این در حالی است که دو دانشگاه در کشـور عربسـتان سـعودي در رتبـه    . ستا
بنـدي ژانویـه   در رتبـه . انـد را کسـب کـرده   500اي کمتر از مقاطع سوم و چهارم، رتبه

دانشـگاه   179رتبـه اول،   200دانشگاه در فهرست  104، ایاالت متحده آمریکا با 2009
هـا را بـه خــود   رتبـه اول بیشــترین مقـام   1000دانشـگاه در   354رتبـه اول و   500در 

این در حالی است که کشورهاي آلمان، کانادا و بریتانیا به ترتیـب  . استاختصاص داده
رتبـه   500دانشـگاه در   35و  27، 49رتبه اول،  200دانشگاه در فهرست  12و  17، 17

یـک از   از هـر  دانشـگاه  6. رتبه اول قرار دارند 1000دانشگاه در  68و  38، 67برتر و 
دانشـگاه از   3دانشـگاه از کشـورهاي اسـپانیا و سـوئد،      4کشورهاي استرالیا و هلنـد،  

دانشگاه از کشورهاي تایوان، برزیل، هنگ کنگ،  2کشورهاي ژاپن، سوئیس و نروژ و 
دانشگاه از هر یک از کشورهاي فرانسـه، ایتالیـا، فنالنـد،     1اتریش و جمهوري چک و 

، اسرائیل، جمهوري کره، مکزیک، سنگاپور و فدراسیون روسیه بلژیک، چین، دانمارك
  سنجی هستندبندي وباه برتر رتبهدانشگ 200در فهرست 

)http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp..(  
سنجی ارایـه شـده   بندي وببستگی مثبت بین رتبهآگوئیلو و همکارانش وجود هم

تایمز، شانگهاي (بندي دانشگاهی هاي رتبهو سایر نظام Webometric.infoدر پایگاه 
سـنجی انجـام   سـنجی و کتـاب  هـاي علـم  را که عمدتاً بر اساس شاخص) ESI-ISIو 
سـنجی را در  کـارگیري معیارهـاي سـایبرنتیک و وب   بآنها  .اندگیرند، گزارش کرده می

پذیري کشـورهاي  یتؤهاي فنی، افزایش رات و آموزشکدهمؤسسهاي انعکاس فعالیت
کـه بـا    SCI1هـاي پایگـاه اطالعـاتی    بندي بر اساس داده در حال توسعه و ارتقاي رتبه

: 2006آگوئیلـو و همکـاران،   (دانند اي همراه است، مفید میشدههاي شناختهسوگرایی
302-1296.(  

                                                                                                                                      
1. Science Citation Index (SCI) 

http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp
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هـاي علـوم   اسـت کـه دانشـگاه   نشـان داده  2007مطالعه اسدي و شکفته در نوامبر 
سایت و هم از نظر تعداد ان، گیالن و مشهد هم از نظر تعداد صفحات وبپزشکی تهر
هاي علوم پزشکی داشته و اخـتالف دانشـگاه   رتبه باالتري از سایر دانشگاه 1خود پیوند

در  11000: تعـداد تقریبـی صـفحه   (اسـت   هعلوم پزشکی تهران با گـیالن قابـل توجـ   
از نظـر تعـداد   ). 2500در مقایسه بـا   8500: ؛ تعداد تقریبی خود پیوند3000مقایسه با 

هاي علوم پزشکی تهران، اصفهان و تبریـز تعلـق   پیوند درونی، سه رتبه اول به دانشگاه
دانشـگاه   40سـنجی  پور و همکاران در مطالعه وبامین). 2008اسدي و شکفته، (دارد 

ان از اند که دانشگاه علوم پزشـکی تهـر  اظهار داشته 1386علوم پزشکی کشور در سال 
 به اعتقاد. هاي علوم پزشکی داردنظر تعداد صفحات وب، رتبه اول را در میان دانشگاه

هـا  سـایت هاي علوم پزشکی ایران به دلیل انتشارات ضعیف و تمرکـز وب دانشگاهآنها 
-64: 2009پور و همکاران، امین(المللی شناخته شده نیستند به زبان فارسی از نظر بین

253 .(  
هاي تهران، اصفهان، تربیـت مـدرس،   قیق حاضر نشان داد که در دانشگاهنتایج تح 

تر از هاي وبومتریک پایینالزهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي وضعیت شاخص
هـاي مزبـور اقـدامات    لذا مسئولین دانشـگاه . باشدعبارتی نامناسب می میانگین و یا به

و در نتیجه ارتقـاء رتبـه خـود در جـدول      هاي وبومتریکالزم را جهت ارتقاء شاخص
  .عمل آورندبندي جهانی بر اساس مقیاس وبومتریک بهرده

  
بنـدي   هاي منتخـب در رده کاربردي براي ارتقا موقعیت دانشگاه پیشنهادهاي
  :وبومتریک

هاي منتخب از لحاظ سطح ارتقاء موقعیت دانشگاه با توجه به نتایج این پژوهش براي 
  :گرددک موارد زیر پیشنهاد میمقیاس وبومتری

سـایت  هاي اطالعاتی مهـم داخلـی و خـارجی از طریـق وب    دسترسی به پایگاه  •
 ؛هادانشگاه

 ؛هاسایت دانشگاههاي آموزشی الکترونیکی در وبارائه برنامه  •
 ؛ها به صورت مستمرسایت دانشگاهروز کردن وب به  •
 ؛سایت دانشگاهاز طریق وبهاي دانشگاه قابلیت دانلود انتشارات و گزارش  •

                                                                                                                                      
1. Self-Link 



  
  
 

91   ... هاي وبومتریک ارزیابی شاخص
 

 ؛هاسایت دانشگاهالین از طریق وبها و پرداخت به صورت آنانجام دریافت  •
 ؛انتشار الکترونیکی مقاالت و کتب تألیفی  •
 ؛انتشار مجالت علمی الکترونیکی  •
 .سایت دانشگاه به چند زبان زنده دنیاایجاد قابلیت ترجمه وب  •
  

  براي تحقیقات آتی پیشنهادهایی
هـاي مقیـاس   کـه پرسشـنامه اسـتانداردي جهـت سـنجش شـاخص      با توجه به این  •

اي در ایـن خصـوص   وبومتریک وجود ندارد و در واقع محقق بـه طـرح پرسشـنامه   
گردد که این ارزیابی سطح مدیریت دانش با اسـتفاده  لذا پیشنهاد می. استاقدام کرده

ین ترتیـب بـر روایـی روش    هاي دیگر نیز مورد سنجش قرار گیرد تا بداز پرسشنامه
 .گیري مورد استفاده در این تحقیق افزوده شود اندازه

هـاي ارزیـابی ماننـد مـدل     هاي منتخب بر اساس مـدل ارزیابی عملکرد دانشگاه  •
 با همدیگرآنها  و مقایسه.. .آپ وشانگهاي، سوئیس

 .هاي مقیاس وبومتریک با استفاده از تحلیل معادالت ساختاريارزیابی شاخص  •
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