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چکیده 

ــمالی،  ــان ش ــتان های خراس ــزادگان اس ــایت های امام ــی وب س ــر ارزیاب ــش حاض ــدف از پژوه ه
رضــوی، جنوبــی و یــزد بــر اســاس هفــت شــاخص وب ســنجی  ـ رتبــه عملکــرد، زمــان بارگــذاری، 
حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد، میــزان جذابیــت 
ســایت و رتبــه ســایت در گــوگل ـ اســت. پژوهــش از نــوع ارزیابانــه اســت. جامعــه پژوهــش حاضــر، 
ــه در  ــت ک ــزد اس ــی و ی ــوی، جنوب ــمالی، رض ــان ش ــتان های خراس ــزادگان اس ــایت های امام وب س
ــار  ــاخص های آم ــا از ش ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ــود. ب ــامل می ش ــایت را ش ــوع 15 وب س مجم
توصیفــی )فراوانــی، درصــد و میانگیــن( و از روش وب ســنجی اســتفاده شــد.  بــر اســاس یافته هــاي 
ــن  ــس دارای باالتری ــام( طب ــم )علیهماالس ــی الکاظ ــزاده حسین بن موس ــایت امام ــش، وب س پژوه
ــوگل،  ــدي در گ ــک و رتبه بن ــج رن ــر پی ــت. از نظ ــي اس ــک دریافت ــزان لین ــد و می ــزان بازدی می
وب ســایت امامــزاده ســیدحمزه )علیه الســام( کاشــمر داراي باالتریــن رتبــه اســت. باالتریــن ســرعت 
بارگــذاری مربــوط بــه وب ســایت امامــزادگان ســیداحمد و ســیدمحمود )علیهماالســام( مهردشــت 

ابرکــوه اســت.
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مقدمه 

ــاز  ــان ب ــان ایده هــا، اندیشــه ها و مخاطب ــر روی صاحب ــدی را ب جهــان وب دریچه هــای جدی
کــرده اســت. ایــن دریچه هــا نه تنهــا بــه صاحبــان ایده هــا ایــن امــکان را می دهنــد تــا مطالــب 
و محتواهــای خــود را منتشــر و در معــرض دیــد جمعیــت عظیــم جهانیــان قــرار دهنــد، بلکــه 
بــه مخاطبــان نیــز اجــازه می دهنــد مطابــق ذوق و ســلیقه و تمایــل خــود محتواهــا را در هــر 
زمــان و مکانــی از ایــن دریچه هــا ببیننــد. یکــی از ایــن دریچه هــا، وب ســایت ها هســتند کــه 
جایــگاه ویــژه ای در امــر اطاع رســاني و ارتبــاط بــا مخاطبــان ـ هــم بــرای افــراد و هــم بــرای 

ســاختارها و نهادهــا ـ پیــدا کرده انــد.  

امــروزه دامنــۀ اســتفاده از وب ســایت ها به قــدری وســعت یافتــه کــه کمتــر مرکــز 
فرهنگــی و مذهبــی را می تــوان یافــت کــه صاحــب یــک وب ســایت نباشــد. از جملــه مراکــز 
ــاره  ــزادگان اش ــای امام ــا و بقعه ه ــه مقبره ه ــوان ب ــران، می ت ــردم ای ــه م ــورد توج ــی م مذهب
ــات و  ــترس پذیرکردن اطاع ــازماندهي و دس ــراي س ــن ب ــن اماک ــی از ای ــان برخ ــرد. متولی ک
ــتفاده  ــد. در خصــوص اس ــایت کرده ان ــه طراحــي وب س ــدام ب ــود، اق ــای خ ــي فعالیت ه معرف
از وب ســایت های امامــزادگان و وضعیــت آنهــا، اطاعــات دقیقــی در دســت نیســت. بنابرایــن، 
ــف و  ــّوت و ضع ــاط ق ــایي نق ــور شناس ــی به منظ ــای علم ــاس روش ه ــر اس ــا ب ــي آنه ارزیاب
پیشــرفت هرچــه بیشــتر آنهــا، ضــروری اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، شناســایي و رتبه بنــدي 
وب ســایت هاي امامــزادگان اســتان های خراســان شــمالی، رضــوی، جنوبــی و یــزد1 بــر اســاس 
رتبــۀ عملکــرد، زمــان بارگــذاری، حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــۀ 
جهانــی میــزان بازدیــد، میــزان جذابیــت ســایت، و رتبــۀ ســایت در گــوگل اســت. ایــن پژوهش 

ــر پاســخ دهــد:  ــه ســؤال های زی ــا ب درصــدد اســت ت

1. رتبه بنــدي وب ســایت هاي امامــزادگان بــر اســاس رتبــه عملکــرد، زمــان بارگــذاری، حجــم 
صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد، میــزان جذابیــت 

ســایت و رتبــۀ ســایت در گــوگل، چگونــه اســت؟

1. آدرس وب سایت های مورد بررسی، در انتهای مقاله )یادداشت ها( آمده است.
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2. رتبه بنــدي وب ســایت هاي امامــزادگان هــر یــک از اســتان های خراســان جنوبــي، 
خراســان شــمالی، خراســان رضــوی و یــزد بــر اســاس رتبــۀ عملکــرد، زمــان بارگــذاری، حجــم 
ــی میــزان بازدیــد، رتبــۀ صفحــه،  صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــۀ جهان

میــزان جذابیــت ســایت و رتبــۀ ســایت در گــوگل، چگونــه اســت؟

پیشینۀ پژوهش

بررســی متــون مربــوط بــه ارزیابــی وب ســایت ها نشــان می دهــد پژوهش هــای متعــددی در 
ایــن حــوزه انجــام شــده اســت، امــا پژوهشــی کــه بــه ارزیابــی وب ســایت های امامــزادگان بــر 
اســاس هفــت شــاخص رتبــۀ عملکــرد، زمــان بارگــذاری، حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های 
لینــک داده شــده، رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد، میــزان جذابیــت ســایت و رتبــۀ ســایت در 
گــوگل پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. در ادامــه، بــه برخــی از پژوهش هــای انجام شــده در کشــور 

اشــاره می شــود:

»احمــد و حســین« )2015( در پژوهشــی بــا اســتفاده از بهتریــن ابزارهــای تســت ســرعت، 
ــال در  ــذاری وب ســایت شــرکت های فع gtmetrix ،webpagetest ،pingdom  ســرعت بارگ

کردســتان عــراق را ارزیابــی کردنــد. نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد ایــن وب ســایت ها از لحــاظ 
ســرعت به انــدازۀ کافــی کارآمــد نیســتند.

»امیري و دیگران« )1394( در پژوهشــي وب ســایت هاي بیمارســتاني دانشــگاه علوم پزشــکي 
همــدان را بــر اســاس شــاخص هاي وب ســنجي ارزیابــی کردنــد. یافته هــا نشــان داد بیمارســتان 
اکباتــان از نظــر میــزان رؤیت پذیــري و ضریــب تأثیرگــذاري وب خالــص و بیمارســتان شــهید 
ــۀ اول را  ــده رتب ــي ش ــاي غن ــک و فایل ه ــۀ ترافی ــدازه، رتب ــاخص هاي ان ــر ش ــتي از نظ بهش
کســب کرده انــد. در رتبه بنــدي کلــي، وب ســایت بیمارســتان شــهید بهشــتي در رتبــۀ اول و 

بیمارســتان ولیعصــر تویســرکان بــا امتیــاز 135 در رتبــۀ آخــر قــرار گرفــت.

ــامل  ــج شــاخص وب ســنجي ش ــل پن ــا تحلی ــران« )1390( در پژوهشــي ب ــان و دیگ »باغب
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 )PDF( رتبــه ترافیــک، قابلیــت رؤیــت، انــدازۀ وب ســایت، طراحــي و تعــداد فایل هــاي علمــي
موجــود در ســایت، وب ســایت هاي دانشــگاه آزاد اســامي را بررســی کردنــد. نتایــج پژوهــش 
ــوم و تحقیقــات تهــران، ســازمان  نشــان داد، وب ســایت هاي دانشــگاه آزاد اســامي واحــد عل
مرکــزي دانشــگاه آزاد اســامي و دانشــگاه آزاد اســامي واحــد کــرج بــر اســاس پنــج شــاخص 
ــد و ســه دانشــگاه آزاد اســامي شــامل  وب ســنجي، به ترتیــب در ســه جایــگاه اول قــرار دارن
واحدهــاي کرمــان، خــوي و مبارکــه به ترتیــب انتهــاي جــدول قــرار دارنــد. همچنین، دانشــگاه 

آزاد اســامي واحــد مرودشــت در رتبــه 9 ایــن جــدول قــرار دارد. 

»دیــده گاه و عرفان منــش« )1389( در مقالــه اي، وب ســایت های دانشــگاه های علــوم 
ــر اســاس شــاخص های ارائه شــده  ــل تناظــر و ب ــا اســتفاده از روش تحلی ــران را ب پزشــکی ای
در موتــور الکســا بررســی کردنــد. نتایــج نشــان داد دانشــگاه های مــورد بررســی در ســطح وب 
چنــدان موفــق عمــل نکرده انــد. بیشــتر وب ســایت ها بــه لحــاظ شــاخص رتبــۀ ترافیــک بســیار 
ضعیــف عمــل کــرده و رتبــه ای باالتــر از صدهــزار دارنــد. به طــور کلــی، دانشــگاه های تهــران 
ــرد  ــم عملک ــه دانشــگاه ق ــد، در حالی ک ــق عمــل کرده  ان و شــیراز در بیشــتر شــاخص ها موف

بســیار ضعیفــی داشــته اســت.

»دانــش، ســهیلی و نوکاریــزی« )1387( بــا هــدف تحلیــل پیوندهــای 42 وب ســایت 
ــا  ــا را ب ــکاری آنه ــذاری و هم ــت و تأثیرگ ــزان رؤی ــران، می ــکی ای ــوم پزش ــگاه های عل دانش
اســتفاده از تحلیــل وب ســنجی بررســی کردنــد. بدین منظــور، آنهــا از راهنمــای اینترنتــی یاهــو 
بــرای شــمارش پیوندهــا اســتفاده کردنــد. نتایــج نشــان داد وب ســایت های دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی شــیراز، تهــران و اصفهــان به ترتیــب، بیشــترین میــزان پیونــد دریافتی و دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی بقیــه اهلل، بوشــهر و بابــل باالتریــن میــزان تأثیرگــذاری را داشــته اند.

»نــوروزی« )1384( بــا اســتفاده از موتــور کاوش آلتاویســتا، میــزان پیوندهــای 15 وب ســایت 
ــان داد  ــش وی نش ــرد. پژوه ــی ک ــذار وب را بررس ــب تأثیرگ ــزان ضری ــی و می ــگاه ایران دانش
ــر را  ــن تأثی ــب بیشــترین و کمتری ــهید بهشــتی و فردوســی مشــهد به ترتی دانشــگاه های ش
در محیــط وب داشــته اند. از نظــر میــزان حجــم ســایت، دانشــگاه تهــران باالتریــن و دانشــگاه 
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ــوروزی«  ــد. »ن ــران دارا بودن ــا ســایر دانشــگاه های ای ــه را در مقایســه ب ــن  رتب ــام پایین تری ای
معتقــد اســت در طراحــی وب ســایت های دانشــگاهی بایــد مســائلی چــون جذابیــت، وجــود 
اطاعــات مناســب و وجــود نســخه انگلیســی در نظــر گرفتــه شــود تــا میــزان پیونــد بــه آنهــا 

در ســطح باالتــری قــرار گیــرد.

ــات وب  ــی صفح ــدف ارزیاب ــا ه ــی ب ــرودی« )1381( پژوهش ــریف آبادی و ف ــی ش »رضای
ــد.  ــه انجــام دادن ــن زمین ــوی پیشــنهادی در  ای ــه الگ ــران و ارائ ــای دانشــگاهی ای کتابخانه ه
ــات  عوامــل مختلفــی از جملــه محتــوای صفحــه اصلــی، عوامــل جســتجو و تحقیــق و امکان
کاربــران بــرای ارزیابــی جامعــۀ پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در مجمــوع یافته هــای 
ــه  ــورد بررســی، توســط جامع ــی م ــل اطاعات ــه 40/8 % عوام پژوهــش نشــان داده اســت ک

ــت می شــوند. ــران رعای پژوهــش در ای

بررســی پژوهش هایــی کــه پیش تــر اشــاره شــد نشــان می دهــد هــر یــک از آنهــا بــه شــیوه ای 
ــری و  ــزان رؤیت پذی ــذاری، می ــب تأثیرگ ــن، ضری ــد. همچنی ــی کرده ان ــایت ها را ارزیاب وب س
رتبــه ترافیــک از جملــه شــاخص هایی هســتند کــه بیشــتر در ارزیابــی وب ســایت ها اســتفاده 

شــده اند. 

روش کار

ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردي بــوده و بــه روش توصیفــی و بــه شــیوۀ ارزیابانــه انجــام شــده 
ــاری مــورد مطالعــه شــامل 15وب ســایت رســمی امامــزادگان اســتان های  اســت. جامعــۀ آم
خراســان شــمالی، رضــوی، جنوبــی و یــزد اســت. بــا توجــه بــه محدودبــودن حجــم جامعــه، از 
روش سرشــماری اســتفاده و هــر 15 وب ســایت بررســی شــد. ضمنــاً داده هــای ایــن پژوهش در 

تاریــخ 14 فروردیــن 1395 گــردآوری شــده اســت.

در ایــن پژوهــش، از هفــت شــاخص زیــر بــرای ارزیابــی وب ســایت های امامــزدگان اســتفاده 
 : شد
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ــد(: رتبــه ســایت در جهــان را نشــان  ــزان بازدی ــی می ــه جهان Global Rank .1 )رتب
می دهــد. 

Total Sites linking in .2  )تعــداد ســایت های لینــک داده شــده(: تعــداد 
ــد. ــان می ده ــد، نش ــر داده ان ــایت مّدنظ ــه س ــر ب ــایت های دیگ ــه س ــی را ک لینک های

ــه  ــار روزان ــا آم Daily Page Views Per Visitor .3 )میــزان جذابیــت ســایت ی
بازدیــد صفحــات ســایت توســط هــر بازدیدکننــده(: ایــن شــاخص بیانگــر میانگیــن 

تعــداد صفحــات مشــاهده شــده در هــر روز بــه ازای هــر کاربــر اســت. 

ــه  ــک ک ــج رن ــوگل(: پی ــایت در گ ــه س ــا  Google Rank )رتب Page Rank .4  ی
بــه اختصــار PR نامیــده می شــود، نخســتین بار در ســال 1996 میــادی توســط »ســرجری 
بریــن«1  ابــداع گردیــد. پیــج رنــک نتیجــه تجزیه وتحلیــل لینک هــای ورودی بــه یــک ســایت 
ــا 10 در  ــداد 0 ت ــن اع ــک ســایت بی ــرای ی ــه ای اســت کــه گــوگل ب ــک رتب ــج رن اســت. پی
ــه  ــن اســت ک ــد، نشــان دهندۀ ای ــه 10 باش ــک ب ــدد نزدی ــن ع ــدر ای ــر ق ــرد. ه ــر می گی نظ
ــد.  ــک داده ان ــه آن لین ــادی ب ــایت های زی ــادی دارد و س ــای ورودی زی ــایت لینک ه ــن س ای
محاســبۀ پیــج رنــک به وســیلۀ الگوریتم هــا و فرمول هــای بســیار پیشــرفته صــورت می گیــرد. 
ــک داده  ــما لین ــه ش ــه ب ــایت هایی ک ــداد س ــدر تع ــت، هرق ــوان گف ــی ت ــه م ــور خاص به ط
باشــند زیادتــر باشــد، بــه همــان انــدازه پیــج رنــک شــما افزایــش خواهــد یافــت. پیــج رنــک 
ــا(. از  ــک، ویکــی پدی ــاه به روزرســانی می شــود )پیــج رن ــی 6 م ــاً بیــن هــر3 ال گــوگل تقریب
ســایت www.prchecker.info بــرای اســتخراج پیــج رنــک هــر یــک از وب ســایت امامــزادگان 

اســتفاده گردیــد.

Page Size .5  )حجم صفحه(: حجم دانلود صفحه برحسب کیلوبایت است. 

ــا  ــد ت ــول می کش ــدر ط ــه چق ــد ک ــان می ده ــذاری(: نش ــان بارگ Load Time .6 )زم
صفحــۀ اصلــی ســایت در مرورگــر بــه کاربــران نمایــش داده شــود.

1. Sergey Brin



47
ارزیابی وب ســایت های امامزادگان ایران بر اساس شاخص های وب سنجی

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398

Perf. Grade .7 )رتبــه عملکــرد(:  از نظــر ســرعت و حجــم و ســایر مؤلفه هــای ســرعتی 
رتبــه ای از 100را بــه ســایت می دهــد و در کادری نشــان می دهــد کــه ســایت مّدنظــر از چنــد 

درصــد از ســایت های تست شــده ســریع تر اســت.

ــت  ــزان جذابی ــد و می ــزان بازدی ــده، می ــک داده ش ــایت هاي لین ــداد س ــي تع ــراي بررس ب
ســایت، از ســایت الکســا1 اســتفاده شــد. الکســا در آوریــل 1996 توســط »بروشــتر کال«2 و  
ــایر  ــِی س ــایِت ارزیاب ــوان مشــهورترین وب س ــون به عن ــات«3 ایجــاد شــد و اکن ــروس گیلی »ب
وب ســایت ها شــناخته می شــود )الکســا اینترنــت ، 2008(. الکســا دائمــاً تمــام انــواع اطاعــات 
را از وب ســایت ها گــردآوری می کنــد و خدمــات ارزیابــی رایگانــی را بــرای کاربــران از طریــق 

اطاعــات گــردآوری شــده، فراهــم مــی آورد )دیــده گاه و عرفان منــش، 1389(. 

همچنیــن، داده هــای مربــوط بــه شــاخص های ش 5 ،6 و 7 از ســایت pingdom.com  اخــذ 
ــرای چک کــردن ســرعت بارگــذاری  ــزار عالــی و کارآمــد ب شــده اســت. ایــن ســایت، یــک اب

سایت هاســت. 

یافته های پژوهش

در این قسمت، یافته ها بر اساس سؤال های پژوهش تنظیم شده است: 

ــرد،  ــۀ عملک ــاخص های رتب ــاس ش ــر اس ــزادگان ب ــایت امام ــدي وب س ــؤال اول: رتبه بن س
زمــان بارگــذاری، حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــۀ جهانــِی میــزان 

بازدیــد، میــزان جذابیــت ســایت و رتبــۀ ســایت در گــوگل، چگونــه اســت؟

1. Alexa.com
2. Brewster Kahle
3. Bruce Gilliat
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جدول1. رتبه بندی وب سایت امامزادگان بر اساس شاخص های رتبه عملکرد، زمان بارگذاری، حجم 
صفحه، تعداد سایت های لینک داده شده، رتبۀ جهانی میزان بازدید، میزان جذابیت سایت، 

و رتبه سایت درگوگل
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ــود  ــم دانل ــذاری و حج ــرعت بارگ ــرد و س ــۀ عملک ــر رتب ــدول1، از نظ ــاي ج ــق داده ه طب
ــزادگان ســید احمــد و ســید محمــود  ــه وب ســایت امام ــوط ب ــه  مرب ــن رتب صفحــات، برتری
)علیهمــا الســام( مهردشــت ابرکــوه اســت. در شــاخص رتبــه عملکــرد و ســرعت بارگــذاری، 
کمتریــن رتبــه مربــوط بــه وب ســایت امامــزاده شــاهزاده فاضــل )علیه الســام( یــزد اســت. در 
شــاخص حجــم دانلــود صفحــات، مــزار سیدالحســین )علیه الســام( نهبنــدان دارای بیشــترین 

حجــم دانلــود صفحــات اســت.  

ــزاده حسین بن موســی الکاظــم )علیهماالســام(  ــد، ســایت امام از نظــر بیشــترین بازدی
ــا  ــورد ب ــام( بجن ــیدعباس )علیه الس ــزاده س ــي656414، امام ــه جهان ــا رتب ــس ب طب
ــی  ــه جهان ــا رتب ــزد ب ــزاده ســید الصحــرا )علیه الســام( ی ــي 763434 ، امام ــه جهان رتب
5624662 بــه ترتیــب داراي بیشــترین بازدیــد بوده انــد. امامــزادگان ســیدجعفر محمــد 
ــزد، ســیدحمزه )علیه الســام( کاشــمر و امامــزادگان ناصــر و یاســربن موســی الکاظــم  ی

ــته اند.  ــد را داش ــزان بازدی ــن می کمتری
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ــزاده حســین بن  ــد، ســایت امام ــک داده ان ــا را لین ــه آنه ــداد ســایت هایي ک  از نظــر تع
ــس از  ــداد لینــک )166( اســت. و پ ــن تع موســي الکاظــم )علیهماالســام( داراي باالتری
ــود  ــه خ ــا را ب ــترین لینک ه ــک بیش ــا 132 لین ــورد ب ــاس بجن ــید عب ــزاده س آن  امام
اختصــاص داده انــد. امامــزاده شــاهزاده فاضــل )علیه الســام( یــزد و امامــزاده ســیدجعفر 

ــته اند. ــا را داش ــداد لینک ه ــن تع ــک کمتری ــا 1 و 2 لین ــزد ب ــد ی محم

ــت،  ــزان جذابی ــر و می ــر کارب ــه ه ــد روزان ــداد بازدی ــن تع ــر میانگی ــن، از نظ همچنی
وب ســایت هاي امامــزاده ســیدالصحرا )علیه الســام( و امامــزاده ســیدجعفر محمــد 
ــن  ــدان داراي باالتری ــام( نهبن ــین )علیه الس ــزار سیدالحس ــایت م ــام( و وب س )علیه الس
آمــار اســت  و پــس از آن وب ســایت امامــزاده حســین بن موســی الکاظــم )علیهماالســام( 

ــرار دارد. ــۀ دوم ق طبــس در رتب

ــام(  ــزه )علیه الس ــید حم ــزاده س ــوگل،  امام ــدي در گ ــک و رتبه بن ــج رن ــر پی از نظ
ــدی  ــزادگان دارای رتبه بن ــایر امام ــه را دارد. س ــن رتب ــاز 3 از10 باالتری ــا امتی ــمر ب کاش

ــا رتبــۀ صفــر می باشــند. پاییــن ی

ــان  ــتان های خراس ــک از اس ــر ی ــزادگان ه ــایت امام ــدي وب س ــؤال دوم: رتبه بن س
ــه  ــاخص های رتب ــاس ش ــر اس ــزد ب ــوی و ی ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــي، خراس جنوب
عملکــرد، زمــان بارگــذاری، حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــه 
ــه  ــوگل، چگون ــایت در گ ــه س ــایت و رتب ــت س ــزان جذابی ــد،  می ــزان بازدی ــی می جهان

اســت؟

 الف( وب سایت هاي امامزادگان استان خراسان جنوبي
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جدول2. وب سایت های امامزادگان استان خراسان جنوبي
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ــزادگان  ــک، امام ــج رن ــوگل و پی ــدي در گ ــر رتبه بن ــدول2، از نظ ــای ج ــاس داده ه ــر اس ب
ــام(  ــم )علیهماالس ــي الکاظ ــزاده حسین بن موس ــان و امام ــام( درمی ــیدمرتضي )علیه الس س
ــدان  ــزار سیدالحســین )علیه الســام( نهبن ــد.  وب ســایت م ــا را دارن ــن رتبه ه ــس، باالتری طب
داراي باالتریــن رتبــۀ عملکــرد و باالتریــن حجــم دانلــود صفحــه اســت. از نظــر زمــان بارگذاری، 
ــام( و  ــه )علیه الس ــزادگان باقری ــانی امام ــاع رس ــگاه اط ــه پای ــوط ب ــان مرب ــن زم کمتری
ــه وب ســایت امامــزاده ســیدمرتضی )علیه الســام( اســت. از نظــر  ــوط ب بیشــترین زمــان مرب
ــام(  ــم )علیهماالس ــی الکاظ ــزاده حسین بن موس ــایت امام ــا، س ــایت الکس ــدي در س رتبه بن
طبــس بــا رتبــه جهانــي 656414 باالتریــن رتبــۀ میــزان بازدیــد را دارد. همچنیــن، از نظــر 
تعــداد وب ســایت ها یي کــه آنهــا را لینــک داده انــد، وب ســایت امامــزاده حســین بــن موســي 
الکاظــم )علیهماالســام( داراي باالتریــن تعــداد لینــک بــا 166 لینــک اســت. از نظــر میانگیــن 
تعــداد بازدیــد هــر صفحــه و جذابیــت، وب ســایت مــزار سیدالحســین )علیه الســام(  نهبنــدان 
داراي باالتریــن آمــار اســت و پــس از آن وب ســایت امامــزاده حسین بن موســی الکاظــم 

)علیهماالســام( طبــس در رتبــه دوم قــرار دارد.

ب( وب سایت هاي امامزادگان خراسان شمالي

تعــداد امامــزادگان اســتان خراســان جنوبــي طبــق گــزارش ســایت راســخون  143 مــورد 
اســت کــه از ایــن تعــداد تنهــا دو امامــزاده وب ســایت دارنــد.

        جدول3. وب سایت های امامزادگان استان خراسان شمالي



53
ارزیابی وب ســایت های امامزادگان ایران بر اساس شاخص های وب سنجی

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398

طبــق جــدول3، در میــان امامــزادگان خراســان شــمالي، امامــزاده ســیدعباس )علیه الســام( 
ــی، میــزان جذابیــت، تعــداد ســایت های لینــک  بجنــورد از نظــر رتبــه عملکــرد، رتبــه جهان
داده شــده و حجــم دانلــود صفحــه، داراي رتبــۀ بهتــری نســبت بــه امامــزاده حمزه بــن موســي 
ــی  ــن موس ــزه ب ــزاده حم ــایت امام ــذاری، وب س ــان بارگ ــر زم ــت. از نظ ــام( اس )علیهماالس
)علیهماالســام( بــا زمــان نمایــش حــدود 4 ثانیــه در رتبــه باالتــری اســت و از نظــر رتبه بنــدی 

ســایت در گــوگل، هــر دو وب ســایت امتیــاز صفــر را از ده آورده انــد.   

ج( وب سایت هاي امامزادگان استان خراسان رضوي

تعــداد امامــزادگان اســتان خراســان رضــوي طبــق گــزارش ســایت راســخون  159 مــورد 
ــد.  اســت کــه از ایــن تعــداد چهــار امامــزاده وب ســایت دارن

جدول4. وب سایت های امامزادگان استان خراسان رضوي

ــدي در  ــر رتبه بن ــوي از نظ ــان رض ــزادگان خراس ــان امام ــدول4، در می ــاي ج ــق داده ه طب
ــه را دارد. از  ــن رتب ــزاده ســیدحمزه )علیه الســام( کاشــمر باالتری ــک، امام ــج رن ــوگل و پی گ
ــیدمرتضی بن  ــزاده س ــایت امام ــه، وب س ــذاری صفح ــرعت بارگ ــرد و س ــه  عملک ــر رتب نظ
موســی الکاظم )علیهماالســام( کاشــمر داراي باالتریــن رتبــه عملکــرد اســت. از نظــر حجــم 
دانلــود صفحــه، باالتریــن حجــم مربــوط بــه امامــزاده ســید عبدالعزیــز مشــهد اســت. از نظــر 
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رتبه بنــدي در ســایت الکســا، ســایت امامــزاده ســید مرتضی بــن موســی الکاظم )علیهماالســام( 
کاشــمر بــا رتبــۀ جهانــي13842099 داراي باالتریــن میــزان بازدیــد اســت، ولــي از نظــر تعداد 
ســایت هایي کــه آنهــا را لینــک داده انــد، ســایت امامــزاده ســید عبدالعزیــز )علیه الســام( بــا 
17 لینــک داراي باالتریــن تعــداد لینــک اســت. همچنیــن، از نظــر میانگیــن تعــداد بازدیــد 
روزانــۀ هــر کاربــر و جذابیــت، وب ســایت امامــزاده ســیدحمزه )علیه الســام( کاشــمر باالتریــن 

ــار را دارد. آم

د(  وب سایت هاي امامزادگان استان یزد

تعداد امامزادگان استان یزد طبق گزارش سایت راسخون 119 مورد است که از این تعداد فقط چهار 
امامزاده وب سایت دارند.

طبــق داده هــاي جــدول5، در میــان امامــزادگان اســتان یــزد برتریــن رتبــۀ عملکرد و ســرعت 
بارگــذاری و حجــم دانلــود صفحــات، مربــوط بــه  وب ســایت امامــزادگان ســید احمــد و ســید 
ــا،  ــایت الکس ــدي در س ــر رتبه بن ــوه اســت. از نظ ــا الســام( مهردشــت ابرک ــود )علیهم محم
ســایت امامــزاده ســیدالصحرا )علیه الســام( بــا رتبــه جهانــي5624662 داراي باالتریــن میــزان 
بازدیــد اســت. همچنیــن، ایــن امامــزاده از نظــر تعــداد ســایت هایي کــه آنهــا را لینــک داده انــد 
نیــز بــا 8 لینــک داراي باالتریــن تعــداد لینــک اســت. همچنیــن، از نظــر میانگین تعــداد بازدید 
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روزانــۀ هــر کاربــر و جذابیــت وب ســایت، وب ســایت هاي امامــزاده ســیدالصحرا )علیه الســام( و 
امامــزاده ســید جعفــر محمــد )علیه الســام( باالتریــن آمــار را دارنــد.

بحث و نتیجه گیري

پژوهــش حاضــر، تصویــري کلــی از وضعیــت وب ســایت هاي امامــزادگان اســتان هاي خراســان 
شــمالي، رضــوي، جنوبــي و یــزد را بــر اســاس شــاخص های رتبــه عملکــرد، زمــان بارگــذاری، 
ــد، میــزان  ــی میــزان بازدی حجــم صفحــه، تعــداد ســایت های لینــک داده شــده، رتبــه جهان
جذابیــت ســایت، و رتبــه ســایت در گــوگل نشــان می د هــد. بــر اســاس یافته هــاي پژوهــش، 
ــي  ــه جهان ــا رتب ــس ب ــام( طب ــم )علیهماالس ــی  الکاظ ــزاده حسین بن موس ــایت امام وب س
656414 دارای باالتریــن میــزان بازدیــد اســت. همچنیــن، میــزان لینــک 166، داراي باالتریــن 

تعــداد پیونــد بــه ایــن ســایت اســت.

از نظــر رتبــه عملکــرد و ســرعت بارگــذاری  و حجــم دانلــود صفحــات، برتریــن رتبــه  مربــوط 
بــه وب ســایت امامــزادگان ســید احمد و ســید محمود )علیهماالســام( مهردشــت ابرکوه اســت. 
یکــی از عللــی کــه ایــن وب ســایت در رتبــۀ عملکــرد نمــره 100 را در بیــن بقیــه وب ســایت ها 

داراســت، حجــم کمتــر فایل هــای تصویــری بــا فرمــت jpg, png, tif  و غیــره اســت.  

ــزاده ســیدالصحرا  ــر،  وب ســایت هاي امام ــر کارب ــۀ ه ــد روزان ــداد بازدی ــن تع از نظــر میانگی
)علیه الســام( و امامــزاده ســیدجعفر محمــد )علیه الســام( یــزد و ســایت مــزار سیدالحســین 
)علیه الســام( نهبنــدان باالتریــن آمــار را دارنــد. پــس از آن ســایت امامــزاده حسین بن موســی  
ــد و  ــب روزآم ــم مطال ــل آن ه ــن دلی ــه عمده تری ــت ک ــس اس ــام( طب ــم )علیهماالس الکاظ

کیفیــت محتواســت.

از نظــر پیــج رنــک در گــوگل، هیچ یــک از وب ســایت های امامــزادگان حــّد متوســط 
رتبه بنــدی را نیاورده انــد و باالتریــن رتبه بنــدی مربــوط بــه امامــزاده ســیدحمزه )علیه الســام( 

کاشــمر بــا امتیــاز 3 از 10 اســت کــه نمــرۀ مناســبی نیســت.
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اغلــب وب ســایت هاي امامــزادگان از نظــر شــاخص های وب ســنجی رتبــۀ مناســبی را کســب 
ــور  ــس به ط ــام( طب ــم )علیهماالس ــي الکاظ ــین بن موس ــزاده حس ــایت امام ــد. وب س نکرده ان
کلــي داراي رتبــۀ بهتــري )در بیشــتر شــاخص ها(  نســبت بــه بقیــۀ وب سایت هاســت. بنابراین، 
الزم اســت تــا مدیــران و طراحــان وب ســایت بــا شــناخت عوامــل تأثیرگــذار بــر شــاخص های 
وب ســنجی، بــرای ارتقــای کیفــی وب ســایت های خــود برنامه ریــزی کننــد. لــذا، بــراي اینکــه 
ایــن وب ســایت ها رتبــه جهانــي بهتــری داشــته باشــند، توجــه بــه مــوارد زیــر ضــروري اســت:

1. مدیــران وب ســایت هاي امامــزادگان بــه انــدازه کافــي بــا روش هــاي نمایه ســازي و طراحــي 
وب آشــنا نیســتند. بــراي اینکــه از رتبه بنــدي بهتــري برخــوردار باشــند، بایــد بــه کلیدواژه هــا 

و توصیفگرهــا توجه بیشــتري داشــته باشــند.

ــایي  ــي شناس ــتجو به خوب ــاي جس ــه در موتوره ــراي اینک ــزادگان ب ــایت هاي امام 2. وب س
شــوند، نیــاز بــه عنــوان مناســب بــراي هــر صفحــه دارنــد. طبــق آمــار نــوروزي )1385( حــدود 

43374 صفحــه وب ایرانــي بــدون عنــوان در موتــور کاوش گــوگل وجــود داشــته اســت.

ــزادگان، آدرس  ــایت هاي امام ــاف و س ــایت هاي اوق ــدام از س ــر ک ــی شــود ه 3. پیشــنهاد م
وب ســایت هاي یکدیگــر را در صفحــه پیوندهــاي خــود قــرار دهنــد و بــه آنهــا لینــک دهنــد، 
زیــرا یکــی از پارامترهایــی کــه در تعییــن رتبــه ســایت مؤثــر اســت، میــزان لینک هــای اســت 

کــه ســایت های دیگــر بــه آن ســایت داده انــد. 

ــام  ــب انج ــور مرت ــزادگان به ط ــایت هاي امام ــازی وب س ــود کار روزآمدس ــنهاد می ش 4. پیش
شــود )هــر یــک از امامــزادگان اقدام هــای فرهنگــي، خبرهــا و غیــره را به طــور مرتب و  مســتمر 

در وب ســایت یــا وبــاگ خــود قــرار دهنــد(. 

ــیله  ــا بدین وس ــود ت ــه ش ــایت تهی ــۀ س ــایت نقش ــر وب س ــرای ه ــود ب ــنهاد می ش 5. پیش
ــد. ــه کنن ــایت را نمای ــتري از وب س ــات بیش ــتجو صفح ــاي جس موتوره

ــر  ــن ه ــی در مت ــات و حت ــۀ صفح ــرصفحۀ کلی ــزاده در س ــام امام ــود ن ــنهاد می ش 6. پیش
ــی کنــد. ــور جســتجو مــوارد بیشــتری را بازیاب ــا موت صفحــه ذکــر شــود ت
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