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چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر ارزیابــی وبســایتهای امامــزادگان اســتانهای خراســان شــمالی،
رضــوی ،جنوبــی و یــزد بــر اســاس هفــت شــاخص وبســنجی ـ رتبــه عملکــرد ،زمــان بارگــذاری،
حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای 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،
وبســایتهای امامــزادگان اســتانهای خراســان شــمالی ،رضــوی ،جنوبــی و یــزد اســت کــه در
مجمــوع  15وبســایت را شــامل میشــود .بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از شــاخصهای آمــار
توصیفــی (فراوانــی ،درصــد و میانگیــن) و از روش وبســنجی اســتفاده شــد .بــر اســاس يافتههــاي
پژوهــش ،وبســايت امامــزاده حسینبنموســی الكاظــم (علیهماالســام) طبــس دارای باالتریــن
میــزان بازدیــد و میــزان لینــک دريافتــي اســت .از نظــر پيــج رنــك و رتبهبنــدي در گــوگل،
وبســایت امامــزاده ســیدحمزه (علیهالســام) کاشــمر داراي باالتريــن رتبــه اســت .باالتريــن ســرعت
بارگــذاری مربــوط بــه وبســايت امامــزادگان ســیداحمد و ســیدمحمود (علیهماالســام) مهردشــت
ابركــوه اســت.
کلیدواژههــا :امامــزادگان ،رتبهبنــدي وبســايت ،وبســنجی ،امامــزادگان خراســان شــمالی،
امامــزادگان خراســان رضــوی ،امامــزادگان خراســان جنوبــی ،امامــزادگان یــزد.

 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهانebrahimif@yahoo.com :
 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهانmo.sohrabi@edu.ui.ac.ir :
 .3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نور مشهدm.eslammanesh@gmail.com :
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مقدمه
جهــان وب دریچههــای جدیــدی را بــر روی صاحبــان ایدههــا ،اندیش ـهها و مخاطبــان بــاز

کــرده اســت .ایــن دریچههــا نهتنهــا بــه صاحبــان ایدههــا ایــن امــکان را میدهنــد تــا مطالــب

و محتواهــای خــود را منتشــر و در معــرض دیــد جمعیــت عظیــم جهانیــان قــرار دهنــد ،بلکــه
بــه مخاطبــان نیــز اجــازه میدهنــد مطابــق ذوق و ســلیقه و تمایــل خــود محتواهــا را در هــر

زمــان و مکانــی از ایــن دریچههــا ببیننــد .یکــی از ایــن دریچههــا ،وبســایتها هســتند کــه

جايــگاه ویــژهای در امــر اطالعرســاني و ارتبــاط بــا مخاطبــان ـ هــم بــرای افــراد و هــم بــرای

ســاختارها و نهادهــا ـ پیــدا کردهانــد.

امــروزه دامنــۀ اســتفاده از وبســایتها بهقــدری وســعت یافتــه کــه کمتــر مرکــز

فرهنگــی و مذهبــی را میتــوان یافــت کــه صاحــب یــک وبســایت نباشــد .از جملــه مراکــز
مذهبــی مــورد توجــه مــردم ایــران ،میتــوان بــه مقبرههــا و بقعههــای امامــزادگان اشــاره

کــرد .متولیــان برخــی از ایــن اماکــن بــراي ســازماندهي و دســترسپذيركردن اطالعــات و
معرفــي فعالیتهــای خــود ،اقــدام بــه طراحــي وبســایت کردهانــد .در خصــوص اســتفاده

از وبســایتهای امامــزادگان و وضعیــت آنهــا ،اطالعــات دقیقــی در دســت نیســت .بنابرایــن،

ارزيابــي آنهــا بــر اســاس روشهــای علمــی بهمنظــور شناســايي نقــاط قــ ّوت و ضعــف و

پيشــرفت هرچــه بيشــتر آنهــا ،ضــروری اســت .هــدف از ايــن پژوهــش ،شناســايي و رتبهبنــدي
وبســايتهاي امامــزادگان اســتانهای خراســان شــمالی ،رضــوی ،جنوبــی و یــزد 1بــر اســاس
رتبــۀ عملکــرد ،زمــان بارگــذاری ،حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده ،رتبــۀ

جهانــی میــزان بازدیــد ،میــزان جذابیــت ســایت ،و رتبــۀ ســایت در گــوگل اســت .ایــن پژوهش
درصــدد اســت تــا بــه ســؤالهای زیــر پاســخ دهــد:

 .1رتبهبنــدي وبســايتهاي امامــزادگان بــر اســاس رتبــه عملکــرد ،زمــان بارگــذاری ،حجــم

صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده ،رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد ،میــزان جذابیــت

ســایت و رتبــۀ ســایت در گــوگل ،چگونــه اســت؟

 .1آدرس وبسایتهای مورد بررسی ،در انتهای مقاله (یادداشتها) آمده است.
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 .2رتبهبنــدي وبســايتهاي امامــزادگان هــر یــک از اســتانهای خراســان جنوبــي،

خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی و یــزد بــر اســاس رتبــۀ عملکــرد ،زمــان بارگــذاری ،حجــم

صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده ،رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد ،رتبــۀ صفحــه،

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

پیشینۀ پژوهش
بررســی متــون مربــوط بــه ارزیابــی وبســایتها نشــان میدهــد پژوهشهــای متعــددی در

ایــن حــوزه انجــام شــده اســت ،امــا پژوهشــی کــه بــه ارزیابــی وبســایتهای امامــزادگان بــر

اســاس هفــت شــاخص رتبــۀ عملکــرد ،زمــان بارگــذاری ،حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای
لینــک داده شــده ،رتبــۀ جهانــی میــزان بازدیــد ،میــزان جذابیــت ســایت و رتبــۀ ســایت در

گــوگل پرداختــه باشــد ،یافــت نشــد .در ادامــه ،بــه برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در کشــور
اشــاره میشــود:

«احمــد و حســین» ( )2015در پژوهشــی بــا اســتفاده از بهتریــن ابزارهــای تســت ســرعت،

 gtmetrix ،webpagetest ،pingdomســرعت بارگــذاری وبســایت شــرکتهای فعــال در

کردســتان عــراق را ارزیابــی کردنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد ایــن وبســایتها از لحــاظ

ســرعت بهانــدازۀ کافــی کارآمــد نیســتند.

«اميري و ديگران» ( )1394در پژوهشــي وبســايتهاي بيمارســتاني دانشــگاه علوم پزشــکي

همــدان را بــر اســاس شــاخصهاي وبســنجي ارزیابــی کردنــد .يافتههــا نشــان داد بيمارســتان

اکباتــان از نظــر ميــزان رؤيتپذيــري و ضريــب تأثيرگــذاري وب خالــص و بيمارســتان شــهيد
بهشــتي از نظــر شــاخصهاي انــدازه ،رتبــۀ ترافيــک و فايلهــاي غنــي شــده رتبــۀ اول را

کســب کردهانــد .در رتبهبنــدي کلــي ،وبســايت بيمارســتان شــهيد بهشــتي در رتبــۀ اول و
بيمارســتان وليعصــر تويســرکان بــا امتيــاز  135در رتبــۀ آخــر قــرار گرفــت.

«باغبــان و ديگــران» ( )1390در پژوهشــي بــا تحليــل پنــج شــاخص وبســنجي شــامل
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رتبــه ترافيــک ،قابليــت رؤيــت ،انــدازۀ وبســايت ،طراحــي و تعــداد فايلهــاي علمــي ()PDF
موجــود در ســايت ،وبســايتهاي دانشــگاه آزاد اســامي را بررســی کردنــد .نتايــج پژوهــش

نشــان داد ،وبســايتهاي دانشــگاه آزاد اســامي واحــد علــوم و تحقيقــات تهــران ،ســازمان
مرکــزي دانشــگاه آزاد اســامي و دانشــگاه آزاد اســامي واحــد کــرج بــر اســاس پنــج شــاخص

وبســنجي ،بهترتيــب در ســه جايــگاه اول قــرار دارنــد و ســه دانشــگاه آزاد اســامي شــامل

واحدهــاي کرمــان ،خــوي و مبارکــه بهترتيــب انتهــاي جــدول قــرار دارنــد .همچنين ،دانشــگاه
آزاد اســامي واحــد مرودشــت در رتبــه  9ايــن جــدول قــرار دارد.

«ديــدهگاه و عرفانمنــش» ( )1389در مقالــهاي ،وبســایتهای دانشــگاههای علــوم

پزشــکی ایــران را بــا اســتفاده از روش تحلیــل تناظــر و بــر اســاس شــاخصهای ارائهشــده

در موتــور الکســا بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد دانشــگاههای مــورد بررســی در ســطح وب

چنــدان موفــق عمــل نکردهانــد .بیشــتر وبســایتها بــه لحــاظ شــاخص رتبــة ترافیــک بســیار

ضعیــف عمــل کــرده و رتب ـهای باالتــر از صدهــزار دارنــد .بهطــور کلــی ،دانشــگاههای تهــران
و شــیراز در بیشــتر شــاخصها موفــق عمــل کردهانــد ،در حالیکــه دانشــگاه قــم عملکــرد

بســیار ضعیفــی داشــته اســت.

«دانــش ،ســهیلی و نوکاریــزی» ( )1387بــا هــدف تحلیــل پیوندهــای  42وبســایت

دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران ،میــزان رؤیــت و تأثیرگــذاری و همــکاری آنهــا را بــا

اســتفاده از تحلیــل وبســنجی بررســی کردنــد .بدینمنظــور ،آنهــا از راهنمــای اینترنتــی یاهــو
بــرای شــمارش پیوندهــا اســتفاده کردنــد .نتایــج نشــان داد وبســایتهای دانشــگاههای علــوم

پزشــکی شــیراز ،تهــران و اصفهــان بهترتیــب ،بیشــترین میــزان پیونــد دریافتی و دانشــگاههای

علــوم پزشــکی بقی ـهاهلل ،بوشــهر و بابــل باالتریــن میــزان تأثیرگــذاری را داشــتهاند.

«نــوروزی» ( )1384بــا اســتفاده از موتــور کاوش آلتاویســتا ،میــزان پیوندهــای  15وبســایت

دانشــگاه ایرانــی و میــزان ضریــب تأثیرگــذار وب را بررســی کــرد .پژوهــش وی نشــان داد

دانشــگاههای شــهید بهشــتی و فردوســی مشــهد بهترتیــب بیشــترین و کمتریــن تأثیــر را
در محیــط وب داشــتهاند .از نظــر میــزان حجــم ســایت ،دانشــگاه تهــران باالتریــن و دانشــگاه
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ن رتبــه را در مقایســه بــا ســایر دانشــگاههای ایــران دارا بودنــد« .نــوروزی»
ایــام پایینتری ـ 

معتقــد اســت در طراحــی وبســایتهای دانشــگاهی بایــد مســائلی چــون جذابیــت ،وجــود

اطالعــات مناســب و وجــود نســخه انگلیســی در نظــر گرفتــه شــود تــا میــزان پیونــد بــه آنهــا
در ســطح باالتــری قــرار گیــرد.

«رضایــی شــریفآبادی و فــرودی» ( )1381پژوهشــی بــا هــدف ارزیابــی صفحــات وب

کتابخانههــای دانشــگاهی ایــران و ارائــه الگــوی پیشــنهادی در ایــن زمینــه انجــام دادنــد.

عوامــل مختلفــی از جملــه محتــوای صفحــه اصلــی ،عوامــل جســتجو و تحقیــق و امکانــات
کاربــران بــرای ارزیابــی جامعــۀ پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در مجمــوع یافتههــای

پژوهــش نشــان داده اســت کــه  % 40/8عوامــل اطالعاتــی مــورد بررســی ،توســط جامعــه
پژوهــش در ایــران رعایــت میشــوند.

بررســی پژوهشهایــی کــه پیشتــر اشــاره شــد نشــان میدهــد هــر یــک از آنهــا بــه شــیوهای

وبســایتها را ارزیابــی کردهانــد .همچنیــن ،ضریــب تأثیرگــذاری ،میــزان رؤیتپذیــری و

رتبــه ترافیــک از جملــه شــاخصهایی هســتند کــه بیشــتر در ارزیابــی وبســایتها اســتفاده
شــدهاند.

روش کار
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردي بــوده و بــه روش توصیفــی و بــه شــیوۀ ارزيابانــه انجــام شــده

اســت .جامعــۀ آمــاری مــورد مطالعــه شــامل 15وبســایت رســمی امامــزادگان اســتانهای

خراســان شــمالی ،رضــوی ،جنوبــی و یــزد اســت .بــا توجــه بــه محدودبــودن حجــم جامعــه ،از
روش سرشــماری اســتفاده و هــر  15وبســایت بررســی شــد .ضمنـاً دادههــای ایــن پژوهش در
تاریــخ  14فروردیــن  1395گــردآوری شــده اســت.

در ایــن پژوهــش ،از هفــت شــاخص زیــر بــرای ارزیابــی وبســایتهای امامــزدگان اســتفاده

شد :
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( Global Rank .1رتبــه جهانــی میــزان بازدیــد) :رتبــه ســایت در جهــان را نشــان

میدهــد.

( Total Sites linking in .2تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده) :تعــداد

مدنظــر دادهانــد ،نشــان میدهــد.
لینکهایــی را کــه ســایتهای دیگــر بــه ســایت ّ

( Daily Page Views Per Visitor .3میــزان جذابیــت ســایت یــا آمــار روزانــه

بازدیــد صفحــات ســایت توســط هــر بازدیدکننــده) :ایــن شــاخص بیانگــر میانگیــن
تعــداد صفحــات مشــاهده شــده در هــر روز بــه ازای هــر کاربــر اســت.

 Page Rank .4یــا ( Google Rankرتبــه ســایت در گــوگل) :پیــج رنــک کــه

بــه اختصــار  PRنامیــده میشــود ،نخســتینبار در ســال  ۱۹۹۶میــادی توســط «ســرجری

بریــن» 1ابــداع گردیــد .پیــج رنــک نتیجــه تجزیهوتحلیــل لینکهــای ورودی بــه یــک ســایت
اســت .پیــج رنــک رتب ـهای اســت کــه گــوگل بــرای یــک ســایت بیــن اعــداد  ۰تــا  ۱۰در

نظــر میگیــرد .هــر قــدر ایــن عــدد نزدیــک بــه  ۱۰باشــد ،نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه

ایــن ســایت لینکهــای ورودی زیــادی دارد و ســایتهای زیــادی بــه آن لینــک دادهانــد.
محاســبۀ پیــج رنــک بهوســیلۀ الگوریتمهــا و فرمولهــای بســیار پیشــرفته صــورت میگیــرد.

بهطــور خالصــه مــی تــوان گفــت ،هرقــدر تعــداد ســایتهایی کــه بــه شــما لینــک داده

باشــند زیادتــر باشــد ،بــه همــان انــدازه پیــج رنــک شــما افزایــش خواهــد یافــت .پیــج رنــک
گــوگل تقریب ـاً بیــن هــر ۳الــی  ۶مــاه بهروزرســانی میشــود (پیــج رنــک ،ویکــی پدیــا) .از
ســایت  www.prchecker.infoبــرای اســتخراج پيــج رنــك هــر یــک از وبســايت امامــزادگان
اســتفاده گردیــد.

( Page Size .5حجم صفحه) :حجم دانلود صفحه برحسب کیلوبایت است.
( Load Time .6زمــان بارگــذاری) :نشــان میدهــد کــه چقــدر طــول میکشــد تــا

صفحــۀ اصلــی ســایت در مرورگــر بــه کاربــران نمایــش داده شــود.

1. Sergey Brin
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( Perf. Grade .7رتبــه عملکــرد) :از نظــر ســرعت و حجــم و ســایر مؤلفههــای ســرعتی

مدنظــر از چنــد
رتبـهای از 100را بــه ســایت میدهــد و در کادری نشــان میدهــد کــه ســایت ّ
درصــد از ســایتهای تستشــده ســریعتر اســت.

بــراي بررســي تعــداد ســايتهاي لينــك دادهشــده ،میــزان بازدیــد و ميــزان جذابیــت

ســايت ،از ســايت الكســا 1اســتفاده شــد .الکســا در آوریــل  1996توســط «بروشــتر کال» 2و

ِ
ارزیابــی ســایر
ســایت
«بــروس گیلیــات» 3ایجــاد شــد و اکنــون بهعنــوان مشــهورترین وب
ِ
وبســایتها شــناخته میشــود (الکســا اینترنــت  .)2008 ،الکســا دائمـاً تمــام انــواع اطالعــات
را از وبســایتها گــردآوری میکنــد و خدمــات ارزیابــی رایگانــی را بــرای کاربــران از طریــق

اطالعــات گــردآوری شــده ،فراهــم مـیآورد (ديــدهگاه و عرفانمنــش.)1389 ،

همچنیــن ،دادههــای مربــوط بــه شــاخصهای ش  6، 5و  7از ســایت  pingdom.comاخــذ

شــده اســت .ایــن ســایت ،یــک ابــزار عالــی و کارآمــد بــرای چککــردن ســرعت بارگــذاری

سایتهاســت.

یافتههای پژوهش
در این قسمت ،یافتهها بر اساس سؤالهای پژوهش تنظیم شده است:
ســؤال اول :رتبهبنــدي وبســايت امامــزادگان بــر اســاس شــاخصهای رتبــۀ عملکــرد،

ـی میــزان
زمــان بارگــذاری ،حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک دادهشــده ،رتبــۀ جهانـ ِ

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

1. Alexa.com
2. Brewster Kahle
3. Bruce Gilliat
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جدول .1رتبهبندی وبسایت امامزادگان بر اساس شاخصهای رتبه عملکرد ،زمان بارگذاری ،حجم
صفحه ،تعداد سایتهای لینک داده شده ،رتبۀ جهانی میزان بازدید ،میزان جذابیت سایت،
و رتبه سایت درگوگل
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طبــق دادههــاي جــدول ،1از نظــر رتبــۀ عملکــرد و ســرعت بارگــذاری و حجــم دانلــود

صفحــات ،برتریــن رتبــه مربــوط بــه وبســايت امامــزادگان ســید احمــد و ســید محمــود

(علیهمــا الســام) مهردشــت ابركــوه اســت .در شــاخص رتبــه عملکــرد و ســرعت بارگــذاری،

کمتریــن رتبــه مربــوط بــه وبســایت امامــزاده شــاهزاده فاضــل (علیهالســام) یــزد اســت .در

شــاخص حجــم دانلــود صفحــات ،مــزار سيدالحســين (علیهالســام) نهبنــدان دارای بیشــترین
حجــم دانلــود صفحــات اســت.

از نظــر بيشــترين بازديــد ،ســايت امامــزاده حسینبنموســی الكاظــم (علیهماالســام)

طبــس بــا رتبــه جهانــي ،656414امامــزاده ســیدعباس (علیهالســام) بجنــورد بــا
رتبــه جهانــي  ، 763434امامــزاده ســید الصحــرا (علیهالســام) یــزد بــا رتبــه جهانــی

 5624662بــه ترتیــب داراي بيشــترين بازديــد بودهانــد .امامــزادگان ســیدجعفر محمــد
یــزد ،ســیدحمزه (علیهالســام) کاشــمر و امامــزادگان ناصــر و یاســربن موســی الکاظــم

کمتریــن میــزان بازدیــد را داشــتهاند.
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از نظــر تعــداد ســايتهايي كــه آنهــا را لينــك دادهانــد ،ســايت امامــزاده حســينبن

موســي الكاظــم (علیهماالســام) داراي باالتريــن تعــداد لينــك ( )166اســت .و پــس از
آن امامــزاده ســید عبــاس بجنــورد بــا  132لینــک بیشــترین لینکهــا را بــه خــود

اختصــاص دادهانــد .امامــزاده شــاهزاده فاضــل (علیهالســام) یــزد و امامــزاده ســیدجعفر
محمــد یــزد بــا  1و  2لینــک کمتریــن تعــداد لینکهــا را داشــتهاند.

همچنيــن ،از نظــر میانگیــن تعــداد بازدیــد روزانــه هــر کاربــر و ميــزان جذابيــت،

وبســايتهاي امامــزاده ســيدالصحرا (علیهالســام) و امامــزاده ســيدجعفر محمــد
(علیهالســام) و وبســايت مــزار سيدالحســين (علیهالســام) نهبنــدان داراي باالتريــن

آمــار اســت و پــس از آن وبســايت امامــزاده حســین بن موســی الکاظــم (علیهماالســام)

طبــس در رتبــۀ دوم قــرار دارد.

از نظــر پيــج رنــك و رتبهبنــدي در گــوگل ،امامــزاده ســید حمــزه (علیهالســام)

کاشــمر بــا امتیــاز  3از 10باالتريــن رتبــه را دارد .ســایر امامــزادگان دارای رتبهبنــدی
پاییــن یــا رتبــۀ صفــر میباشــند.

ســؤال دوم :رتبهبنــدي وبســايت امامــزادگان هــر یــک از اســتانهای خراســان

جنوبــي ،خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی و یــزد بــر اســاس شــاخصهای رتبــه

عملکــرد ،زمــان بارگــذاری ،حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده ،رتبــه

جهانــی میــزان بازدیــد ،میــزان جذابیــت ســایت و رتبــه ســایت در گــوگل ،چگونــه
اســت؟

الف) وبسايتهاي امامزادگان استان خراسان جنوبي
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جدول .2وبسایتهای امامزادگان استان خراسان جنوبي
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بــر اســاس دادههــای جــدول ،2از نظــر رتبهبنــدي در گــوگل و پيــج رنــك ،امامــزادگان

ســيدمرتضي (علیهالســام) درمیــان و امامــزاده حسينبنموســي الكاظــم (علیهماالســام)
طبــس ،باالتريــن رتبههــا را دارنــد .وبســايت مــزار سيدالحســين (علیهالســام) نهبنــدان

داراي باالتريــن رتبــۀ عملکــرد و باالتریــن حجــم دانلــود صفحــه اســت .از نظــر زمــان بارگذاری،

کمتریــن زمــان مربــوط بــه پایــگاه اطــاع رســانی امامــزادگان باقريــه (علیهالســام) و
بیشــترین زمــان مربــوط بــه وبســایت امامــزاده ســیدمرتضی (علیهالســام) اســت .از نظــر

رتبهبنــدي در ســايت الكســا ،ســايت امامــزاده حسینبنموســی الكاظــم (علیهماالســام)
طبــس بــا رتبــه جهانــي  656414باالتريــن رتبــۀ ميــزان بازديــد را دارد .همچنيــن ،از نظــر
تعــداد وبســايتهایي كــه آنهــا را لينــك دادهانــد ،وبســايت امامــزاده حســين بــن موســي

الكاظــم (علیهماالســام) داراي باالتريــن تعــداد لينــك بــا  166لينــك اســت .از نظــر میانگیــن
تعــداد بازدیــد هــر صفحــه و جذابيــت ،وبســايت مــزار سيدالحســين (علیهالســام) نهبنــدان
داراي باالتريــن آمــار اســت و پــس از آن وبســايت امامــزاده حسینبنموســی الکاظــم

(علیهماالســام) طبــس در رتبــه دوم قــرار دارد.

ب) وبسايتهاي امامزادگان خراسان شمالي
تعــداد امامــزادگان اســتان خراســان جنوبــي طبــق گــزارش ســايت راســخون  143مــورد

اســت كــه از ايــن تعــداد تنهــا دو امامــزاده وبســايت دارنــد.

جدول .3وبسایتهای امامزادگان استان خراسان شمالي
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طبــق جــدول ،3در ميــان امامــزادگان خراســان شــمالي ،امامــزاده ســیدعباس (علیهالســام)

بجنــورد از نظــر رتبــه عملکــرد ،رتبــه جهانــی ،میــزان جذابیــت ،تعــداد ســایتهای لینــک
داده شــده و حجــم دانلــود صفحــه ،داراي رتبــۀ بهتــری نســبت بــه امامــزاده حمزهبــن موســي

(علیهماالســام) اســت .از نظــر زمــان بارگــذاری ،وبســایت امامــزاده حمــزه بــن موســی

(علیهماالســام) بــا زمــان نمایــش حــدود  4ثانیــه در رتبــه باالتــری اســت و از نظــر رتبهبنــدی

ســایت در گــوگل ،هــر دو وبســایت امتیــاز صفــر را از ده آوردهانــد.
ج) وبسايتهاي امامزادگان استان خراسان رضوي

تعــداد امامــزادگان اســتان خراســان رضــوي طبــق گــزارش ســايت راســخون  159مــورد

اســت كــه از ايــن تعــداد چهــار امامــزاده وبســايت دارنــد.

جدول .4وبسایتهای امامزادگان استان خراسان رضوي

طبــق دادههــاي جــدول ،4در ميــان امامــزادگان خراســان رضــوي از نظــر رتبهبنــدي در

گــوگل و پيــج رنــك ،امامــزاده ســیدحمزه (علیهالســام) کاشــمر باالتريــن رتبــه را دارد .از

نظــر رتبــه عملکــرد و ســرعت بارگــذاری صفحــه ،وبســايت امامــزاده ســیدمرتضیبن
موس ـیالکاظم (علیهماالســام) کاشــمر داراي باالتريــن رتبــه عملکــرد اســت .از نظــر حجــم
دانلــود صفحــه ،باالتریــن حجــم مربــوط بــه امامــزاده ســید عبدالعزیــز مشــهد اســت .از نظــر
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رتبهبنــدي در ســايت الكســا ،ســايت امامــزاده ســید مرتضیبــن موسـیالکاظم (علیهماالســام)
کاشــمر بــا رتبــۀ جهانــي 13842099داراي باالتريــن ميــزان بازديــد اســت ،ولــي از نظــر تعداد

ســايتهايي كــه آنهــا را لينــك دادهانــد ،ســايت امامــزاده ســید عبدالعزیــز (علیهالســام) بــا

 17لينــك داراي باالتريــن تعــداد لينــك اســت .همچنيــن ،از نظــر میانگیــن تعــداد بازدیــد

روزانــۀ هــر کاربــر و جذابيــت ،وبســايت امامــزاده ســیدحمزه (علیهالســام) کاشــمر باالتريــن
آمــار را دارد.

د) وبسايتهاي امامزادگان استان يزد
تعداد امامزادگان استان يزد طبق گزارش سايت راسخون  119مورد است كه از اين تعداد فقط چهار
امامزاده وبسايت دارند.

طبــق دادههــاي جــدول ،5در ميــان امامــزادگان اســتان يــزد برتریــن رتبــۀ عملکرد و ســرعت

بارگــذاری و حجــم دانلــود صفحــات ،مربــوط بــه وبســايت امامــزادگان ســید احمــد و ســید
محمــود (علیهمــا الســام) مهردشــت ابركــوه اســت .از نظــر رتبهبنــدي در ســايت الكســا،

ســايت امامــزاده ســیدالصحرا (علیهالســام) بــا رتبــه جهانــي 5624662داراي باالتريــن ميــزان

بازديــد اســت .همچنيــن ،ايــن امامــزاده از نظــر تعــداد ســايتهايي كــه آنهــا را لينــك دادهانــد

نيــز بــا  8لينــك داراي باالتريــن تعــداد لينــك اســت .همچنيــن ،از نظــر میانگین تعــداد بازدید
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روزانــۀ هــر کاربــر و جذابيــت وبســايت ،وبســايتهاي امامــزاده ســيدالصحرا (علیهالســام) و
امامــزاده ســيد جعفــر محمــد (علیهالســام) باالتريــن آمــار را دارنــد.

بحث و نتيجهگيري
پژوهــش حاضــر ،تصویــري کلــی از وضعیــت وبســایتهاي امامــزادگان اســتانهاي خراســان

شــمالي ،رضــوي ،جنوبــي و يــزد را بــر اســاس شــاخصهای رتبــه عملکــرد ،زمــان بارگــذاری،

حجــم صفحــه ،تعــداد ســایتهای لینــک داده شــده ،رتبــه جهانــی میــزان بازدیــد ،میــزان

یدهــد .بــر اســاس یافتههــاي پژوهــش،
جذابیــت ســایت ،و رتبــه ســایت در گــوگل نشــان م 

وبســايت امامــزاده حسینبنموســیالكاظــم (علیهماالســام) طبــس بــا رتبــه جهانــي

 656414دارای باالتریــن میــزان بازدیــد اســت .همچنیــن ،میــزان لینــک  ،166داراي باالتريــن
تعــداد پیونــد بــه ایــن ســایت اســت.

از نظــر رتبــه عملکــرد و ســرعت بارگــذاری و حجــم دانلــود صفحــات ،برتریــن رتبــه مربــوط

بــه وبســايت امامــزادگان ســید احمد و ســید محمود (علیهماالســام) مهردشــت ابركوه اســت.

یکــی از عللــی کــه ایــن وب ســایت در رتبــۀ عملکــرد نمــره  100را در بیــن بقیــه وبســایتها

داراســت ،حجــم کمتــر فایلهــای تصویــری بــا فرمــت  jpg, png, tifو غیــره اســت.

از نظــر میانگیــن تعــداد بازدیــد روزانــۀ هــر کاربــر ،وبســايتهاي امامــزاده ســيدالصحرا

(علیهالســام) و امامــزاده ســيدجعفر محمــد (علیهالســام) یــزد و ســايت مــزار سيدالحســين

ی
(علیهالســام) نهبنــدان باالتريــن آمــار را دارنــد .پــس از آن ســايت امامــزاده حسینبنموسـ 

الکاظــم (علیهماالســام) طبــس اســت کــه عمدهتریــن دلیــل آن هــم مطالــب روزآمــد و

کیفیــت محتواســت.

حــد متوســط
از نظــر پیــج رنــک در گــوگل ،هیچیــک از وبســایتهای امامــزادگان
ّ

رتبهبنــدی را نیاوردهانــد و باالتریــن رتبهبنــدی مربــوط بــه امامــزاده ســیدحمزه (علیهالســام)

کاشــمر بــا امتیــاز  3از  10اســت کــه نمــرۀ مناســبی نیســت.
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اغلــب وبســایتهاي امامــزادگان از نظــر شــاخصهای وبســنجی رتبــۀ مناســبی را کســب

نکردهانــد .وبســايت امامــزاده حســينبن موســي الكاظــم (علیهماالســام) طبــس بهطــور

كلــي داراي رتبــۀ بهتــري (در بیشــتر شــاخصها) نســبت بــه بقيــۀ وبسايتهاســت .بنابراین،
الزم اســت تــا مدیــران و طراحــان وبســایت بــا شــناخت عوامــل تأثیرگــذار بــر شــاخصهای

وبســنجی ،بــرای ارتقــای کیفــی وبســایتهای خــود برنامهریــزی کننــد .لــذا ،بــراي اينكــه
ايــن وبســايتها رتبــه جهانــي بهتــری داشــته باشــند ،توجــه بــه مــوارد زيــر ضــروري اســت:

 .1مديــران وبســايتهاي امامــزادگان بــه انــدازه كافــي بــا روشهــاي نمايهســازي و طراحــي

وب آشــنا نيســتند .بــراي اينكــه از رتبهبنــدي بهتــري برخــوردار باشــند ،بايــد بــه كليدواژههــا

و توصيفگرهــا توجه بيشــتري داشــته باشــند.

 .2وبســايتهاي امامــزادگان بــراي اينكــه در موتورهــاي جســتجو بهخوبــي شناســايي

شــوند ،نيــاز بــه عنــوان مناســب بــراي هــر صفحــه دارنــد .طبــق آمــار نــوروزي ( )1385حــدود

 43374صفحــه وب ايرانــي بــدون عنــوان در موتــور كاوش گــوگل وجــود داشــته اســت.

 .3پیشــنهاد مــی شــود هــر كــدام از ســايتهاي اوقــاف و ســايتهاي امامــزادگان ،آدرس

وبســايتهاي یکديگــر را در صفحــه پيوندهــاي خــود قــرار دهنــد و بــه آنهــا لينــك دهنــد،

زيــرا یکــی از پارامترهایــی کــه در تعییــن رتبــه ســایت مؤثــر اســت ،میــزان لینکهــای اســت

کــه ســایتهای دیگــر بــه آن ســایت دادهانــد.

 .4پیشــنهاد میشــود کار روزآمدســازی وبســايتهاي امامــزادگان بهطــور مرتــب انجــام

شــود (هــر يــك از امامــزادگان اقدامهــای فرهنگــي ،خبرهــا و غیــره را بهطــور مرتب و مســتمر
در وبســايت يــا وبــاگ خــود قــرار دهنــد).

 .5پیشــنهاد میشــود بــرای هــر وبســایت نقشــۀ ســايت تهیــه شــود تــا بدينوســيله

موتورهــاي جســتجو صفحــات بيشــتري از وبســايت را نمايــه كننــد.

 .6پیشــنهاد میشــود نــام امامــزاده در ســرصفحۀ کلیــۀ صفحــات و حتــی در متــن هــر

صفحــه ذکــر شــود تــا موتــور جســتجو مــوارد بیشــتری را بازیابــی کنــد.
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