Evaluation of Iran’s National
Newspapers Website
Quality from Search Engines
Optimization (SEO) Perspective
Adeleh Asadi*
PhD Student in Knowledge and Information Science;
Shiraz University Email: adelehasadi@gmail.com
Javad Abbaspour
Assistant Professor in Knowledge and Information Science;
Shiraz University Email: javad.abbaspour@gmail.com
Received: 06, Aug. 2017 Accepted: 14, Aug. 2018

Abstract: The purpose of this research is to determine the status
of Iran’s national newspaper websites based on the search engine
optimization measures. This is an applied research and has been done
by computer content analysis method. 110 Web sites of Iran’s national
newspapers was reviewed through the SEO analytics web site (SEO) in
terms of general SEO, website speed, website security and total three
measure. The findings of this study showed that the SEO average total
score of Iran’s national newspapers websites (54.08) had a significant
difference from the optimal SEO score for Web site (75%). Only five
newspapers named Pirozi, Forsat, JameJam, Amin and PayameMa had
a score above 75. Fifty seven websites scored between 51 and 75, and
48 websites scored between 0 and 50. Also, the results showed that
there is a significant difference between 3 category of Seo measures
(SEO general measures, loading speed and SEO security) of Iran’s
national newspapers website. The mean scores of the above-mentioned
categories were significantly different and the general SEO measures
are more important than speed loading and security measures.
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مقاله برای اصالح به مدت سه ماه و  15روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :هــدف کلــی ایــن پژوهــش تعییــن وضعیــت وبســایت روزنامههــای
سراســری ایــران بــر اســاس شــاخصهای بهینهســازی موتورهــای کاوش (ســئو)
اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی و بــهروش تحلیــل محتــوای رایان ـهای بــر
روی  110وبســایت روزنامــة سراســری ایــران از طریــق وبســایت تحلیلکننــدة
«ســئو» (ســئو چــکآپ) بــ ه لحــاظ رعایــت شــاخصهای عمومــی ،ســرعت
بارگــذاری و امنیــت «ســئو» و نیــز مجمــوع ســه شــاخص انجــام شــد .یافتههــا
نشــان داد کــه میانگیــن نمــرة کل «ســئو» وبســایتهای روزنامههــای سراســری
ایــران ( )54/08بــا نمــرة مطلــوب بــرای ســئو وبســایت ( 75درصــد) فاصل ـهای
معنـادار دارد .تنهــا  5روزنامــه «پیــروزی»« ،فرصــت»« ،جــام جــم»« ،امیــن» و «پیــام
مــا» نمــرة باالتــر از  75کســب کردنــد .همچنیــن ،نتایــج بررســی شــاخصهای
عمومــی ،ســرعت بارگــذاری و امنیــت «ســئو» وبســایت روزنامههــای سراســری
ایــران نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات دســتة شــاخصهای فــوق بــا هــم بهصورتــی
معن ـادار متفــاوت بــوده و شــاخصهای عمومــی «ســئو» ،نســبت بــه شــاخصهای
ســرعت بارگــذاری و امنیــت از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد.
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روزنامههــا بهعنــوان یکــی از ابزارهــای دریافــت اطالعــات جــاری از اهمیــت زیــادی

برخــوردار بــوده و رســانهای بــرای آگاهیرســانی جــاری و مطالعــات تاریخــی و اجتماعــی بــه

شــمار میرونــد .همچنیــن ،روزنامههــا بیانکننــدة دیدگاههــای احــزاب و جناحهــای سیاســی

کشــورها هســتند .بــا توســعة اینترنــت و خدمترســانی از طریــق آن ،بســیاری از آنهــا اقــدام بــه

ایجــاد وبســایت بــرای ارائــة نســخة دیجیتالــی منابــع انتشــاراتی خــود کردهانــد .عــاوه بــر ایــن،
وبســایت روزنامههــا در مقابــل نــوع چاپــی خــود بــهلحــاظ هزینــه و حفــظ محیــط زیســت بســیار
مقرونبهصرفــه هســتند و حتــی میتواننــد طیــف گســتردهتری از مخاطبــان را جــذب کننــد.

بــههمیــن دلیــل ،مدیــران روزنامههــای ایرانــی نســخة دیجیتالــی روزنامههــای خــود را از طریــق

وبســایت منتشــر میکننــد.

نکتــهای کــه در طراحــی وبســایتها وجــود دارد ایــن اســت کــه تنهــا طراحــی و

انتشــار وبســایت بــرای شناختهشــدن آن از ســوی کاربــران کافــی نیســت .ممکــن اســت بــا

وجــود بهرهمنــدی از بهتریــن متخصصــان طراحــی وبســایت ،هیچکــس از وجــود وبســایت

طراحیشــده مطلــع نباشــد ( .)Clay & Esparza 2009از طرفــی ،تعــداد وبســایتها هــر ســاله بــا

رونــدی شــتابان در حــال افزایــش اســت و بــا توجــه بــه تعــداد بســیار زیــاد صفحــات وب ،کاربــران
کمتــر از طریــق آدرس وبســایت اقــدام بــه بازدیــد آن میکننــد و معمــوالً صفحــات وب را بــا
جســتوجو در موتورهــای کاوش بازیابــی میکننــد.

موتــو ر کاوش ،نرمافــزار تحــت وبــی اســت کــه بــه گــردآوری و دســتهبندی کلمــات

خــاص بــر اســاس ربــط آنهــا میپــردازد (همــان) .در واقــع ،ایــن ابــزار یــک نرمافــزار اســت کــه

مجموعــه دادههــای مربــوط بــه یــک وبســایت ،از جملــه آدرس وبســایت ،برخــی کلیدواژههــا،
یــا گروهــی از کلیدواژههــا را کــه معــرف وبســایت هســتند ،و ســاختار کــد شــکلدهندة

وبســایت ،و پیوندهــای مرتبــط بــا وبســایت را گــردآوری ،نمایهســازی و در پایــگاه داده ذخیــره

میکنــد .کلیــة ایــن فرایندهــا توســط نرمافــزار موتــورکاوش انجــام میشــود .ایــن نرمافــزار بــا
اســتفاده از پیوندهــای صفحــات در ســطح وب حرکــت میکنــد و زمانــی کــه کاربــر عبــارت

جســتوجوی خــود را در صفحــة جســتوجو وارد میکنــد ،بــا بررســی نمایــة موتــورکاوش،
صفحــات مرتبــط بــا عبــارت جســتوجو را بازیابــی کــرده و بهعنــوان پاســخ نمایــش میدهــد

(.)Yalçn & Köse 2010
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از ســال  1993کــه «متیــو گریــو» 1اولیــن موتــور جس ـتوجو را طراحــی کــرد ،هــر ســال بــه

تعــداد اســتفادهکنندگان ایــن ابزارهــا افــزوده میشــود ()Ledford 2008؛ بهگون ـهای کــه در حــال

حاضــر ،موتورهــای کاوش بــه یکــی از ابزارهــای ضــروری بــرای بازیابــی صفحــات وب تبدیــل
شــدهاند .امــروزه ،مراجعــه بــه «گــوگل» بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز امــری عــادی و
مرســوم اســت؛ بهطــوری کــه ایــن موتــور و ســایر موتورهــای کاوش بــه بخشــی از ســبک زندگــی

مــا تبدیــل شــدهاند ( 67/3 .)Sirovich & Darie 2007درصــد جســتوجوی کاربــران از طریــق

موتــور کاوش «گــوگل» 19/4 ،درصــد از طریــق موتورهــای کاوش «ماکروســافت» و  10درصــد بــا

اســتفاده از راهنمــای «یاهــو» صــورت میگیــرد (.)Enge , Spencer & Stricchiola 2014

بــا افزایــش بســیار ســریع تعــداد صفحــات وب ،مطالعــه و بررســی نتایــج بازیابیشــده توســط

موتورهــای کاوش ،کــه در بســیاری از مــوارد بیــش از  1000مــدرک اســت ،مدتزمــان زیــادی

نیــاز دارد .پژوهشهــا در زمینــة رفتــار کاربــران نشــان میدهــد کــه  92/5درصــد از آنهــا بیــش از

 3صفحــة اول نتایــج بازیابیشــده را بررســی نمیکننــد و حــدود ســه چهــارم آنهــا نتایــج صفحــة
دوم بــه بعــد را بررســی نمیکننــد .در نتیجــه ،مــکان قرارگیــری صفحــة وبســایت در نتایــج

بازیابیشــده توســط موتــور کاوش در دســتیابی کاربــران بــه اطالعــات ایــن صفحــه اهمیــت زیــادی
پیــدا میکنــد ( )King 2008و ایــن خــود بــه عامــل رقابتــی میــان وبســایتها بــرای قرارگرفتــن در

صفحــة اول نتایــج موتورهــای کاوش و کســب مشــتری بیشــتر تبدیــل شــده اســت.

بهینهســازی وبســایت بــرای موتــور کاوش ،کــه در ایــن مقالــه بــه اختصــار «ســئو» 2نامیــده

میشــود ،شــامل روشهــا و تکنیکهایــی جهــت افزایــش ترافیــک وبســایت در رتبهبنــدی و

رؤیتپذیــری در صفحــة نتایــج موتورهــای کاوش اســت ( .)Elmansy 2013بهینهســازی موتــور

کاوش مجموعــة فعالیتهایــی اســت کــه امــکان افزایــش میــزان بازدیدکننــده از وبســایت را

فراهــم میکنــد ( .)Grappone & Couzin 2006هــدف «ســئو» ارائــة راهکارهایــی اســت کــه بــا
رعایــت آنهــا هنــگام جس ـتوجو بــر اســاس الگوریتــم رتبهبنــدی موتورهــای کاوش ،وبســایت

بهعنــوان وبســایت مرتبــط بــا عبــارت جسـتوجو شــناخته شــده و در اولیــن نتایــج موتــور کاوش

نمایــش داده میشــود .بنابرایــن ،بــا دقــت در طراحــی وبســایت و اســتفاده از تکنیکهــای «ســئو»
میتــوان رتبــة وبســایت را در صفحــة جســتوجوی موتورهــای کاوش بهبــود بخشــید.

عــاوه بــر شــاخصهای «ســئو» ،ابزارهــا و روشهــای دیگــری نیــز بــرای ارزیابی وبســایتها
)2. search engine optimization (SEO

1. Matthew Gray
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وجــود دارد .ایــن ابزارهــا و روشهــا وبســایتها را بــهلحــاظ ســاختاری ،محتوایــی و کیفــی
بررســی میکننــد و ســاختار و محتــوای وبســایتها معمــوالً از دیــد کاربــران و یــا مختصصــان

بررســی میشــود .هــدف ایــن ارزیابیهــا بررســی میــزان رضایــت کاربــراننســبت بــه وضعیــت

ســاختاری و محتوایــی وبســایت اعــم از رابــط کاربــری ،گرافیــک ،محتــوای وبســایت ،خدمــات
ارائهشــده و غیــره اســت .در مقابــل« ،ســئو» ســعی دارد بــر اســاس الگورتیمهــای رتبهبنــدی

موتورهــای کاوش ،روشهایــی را بــرای وبســایت پیشــنهاد دهــد تــا در رتبهبنــدی نتایــج

موتورهــای کاوش در بیــن وبســایتهای اول قــرار گیــرد و بنابرایــن ،روشــی بــرای بازاریابــی

و جــذب مشــتریان محســوب میشــود .بیشــترین تأکیــد «ســئو» بــر روی کلیدواژههــای موجــود

در ســایت و روشهــای تســهیلکنندة انتخــاب کلیدواژههــای اصلــی وبســایت توســط موتــور
کاوش اســت« .ســئو» ســعی دارد ابــزاری را بــرای رؤیتپذیــری و پیشــی گرفتــن وبسـ ِ
ـایت هــدف

از وبســایتهای رقیــب ارائــه کنــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی وبســایت

روزنامههــا امــکان دسترســی بهتــر و ســریعتر بــه اطالعــات روزنامــه اســت ،میــزان مطابقــت ایــن

وبســایتها بــا «ســئو» میتوانــد بیانگــر میــزان تحقــق اهــداف اصلــی ایــن ســایتها باشــد .بــه

همیــن دلیــل ،در ایــن مقالــه وبســایت روزنامههــای سراســری را بــر اســاس شــاخصهای ارزیابــی
«ســئو» مــورد بررســی قــرار میدهیــم.

 .2سؤالهای پژوهش

سؤالهای اساسی پژوهش عبارتاند از:

1 .1آیــا بیــن میانگیــن نمــرة «ســئو» وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران بــا نمــرة مطلــوب
وضعیــت ســئو ( 75درصــد) تفاوت معنــاداری وجــود دارد؟

2 .2آیــا بیــن شــاخصهای عمومــی «ســئو» ،شــاخصهای ســرعت بارگــذاری و شــاخصهای
امنیــت وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؟

3 .3نقــاط ضعــف و قــوت وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران بــر اســاس شــاخصهای
«ســئو» کدامانــد؟

 .3پیشینة پژوهش

پژوهشهــای متعــددی بــه موضــوع ارزیابــی وبســایتهای مراکــز و نهادهــا پرداختهانــد.

گروهــی از ایــن پژوهشهــا بــا اســتفاده از روش کتابخانــهای و بــا بررســی منابــع مختلــف،
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شــاخصهای ارزیابــی وبســایتها را دســتهبندی و معرفــی کردهانــد .بــرای مثــال« ،حیــدری»

بــا مــرور مقــاالت مربــوط بــه ارزیابــی کیفــی وبســایتها ،روزآمدبــودن ،کاربرپســندی ،دامنــة
موضوعــی ،ســرعت بارگــذاری ،محتــوا ،ســاختار وبســایت و قابلیــت دسترســی را از معیارهــای
ارزیابــی وبســایتها دانســته اســت (« .)1384معینــی» و همــکاران در مقالــهای فراتحلیلــی93 ،

مقالــة مربــوط بــه موضــوع ارائــة مــدل بــرای ارزیابــی وبســایتها را بررســی کــرد و عوامــل

اصلــی ارزیابــی وبســایت را محتــوا ،بازاریابــی ،کیفیــت ســرویس و قابلیــت اســتفاده شناســایی

نمــود (« .)1393مانیــان ،ســهرابی و شــادمهری» بــا بررســی  130مقالــه ،شــش عامــل اصلــی کیفیــت

اطالعــات ،ظاهــر وبســایت ،قابلیــت کاربــری ،پشــتیبانی مشــتریان ،اعتبــار ســازمان و ویژگــی فنــی
را جهــت ارزیابــی وبســایتها پیشــنهاد کــرد (« .)1393غریبــه نیــازی ،کربالآقایــی و غائبــی» در
مقالـهای مــروری بــه معرفــی شــاخص «وب کیــوآیام» 1بــا چهــار طبقــة قابلیــت دسترســی ،قابلیــت

عملکــرد ،قابلیــت اطمینــان و کارایــی پرداخــت (.)1394

دســتة دیگــری از پژوهشهــا بــا اســتفاده از ســیاهة وارســی و یــا مــدل اســتاندارد ایــزو و یــا

«وب کیــوآیام» بــه ارزیابــی وبســایتها پرداختهانــد« .ورع ،زراع ـتکار و پرتــو» بــا اســتفاده از

ســیاهة وارســی  81وبســایت نشــریات انگلیسـیزبان ایــران را در  6مقولــه بررســی کردنــد .مقولــة

ارتباطــات در شــرایط مطلــوب بــود و مشــخصات نشــر ،دسترســی و دسترســی بــه محتــوا در شــرایط
نســبتاً مناســبی قــرار داشــت ،ولــی وضعیــت راهنمــای نویســندگان در وبســایت نشــریات نامطلــوب

بــود و داوری انســجام الزم را نداشــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه  74درصــد نشــریات ،دارای
ی بودنــد و  82درصــد مجــات امــکان دسترســی بــه متــن کامــل مقــاالت
وبســایت اختصاصــ 
را فراهــم میکردنــد ( .)1390نتایــج بررســی «فرهادپــور و خلفآبــادی» بــر روی وبگاههــای

کــودکان و نوجوانــان ایــران بــا اســتفاده از اســتاندارد ایــزو  9126-1و مــدل «وب کیــوآیام»

نشــان داد کــه ایــن وبگاههــا ب ـ ه لحــاظ قابلیــت اســتفاده در شــرایط نامطلــوب ،بــهلحــاظ قابلیــت

عملکــردی در شــرایط متوســط رو بــهپاییــن ،ولــی بــهلحــاظ قابلیــت اطمینــان و قابلیــت کارایــی

در شــرایط مناســب قــرار دارنــد (« .)1394طباطبایــی امیــری و خالقــی» 100 ،وبســایت مربــوط بــه
زنــان و خانــواده را بــا اســتفاده از ابــزار «دبلیوکیوآیتــی» 2ارزیابــی کــرد و نتایــج پژوهــش نشــان

داد کــه بیــش از  50درصــد وبســایتها در شــرایط قابــل قبولــی قــرار دارنــد (« .)1394رســتمی

جمیــل»بــا اســتفاده از ســیاهة وارســی  49ویژگــی ســاختاری و محتوایــی دو ســایت نمایشــگاه کتاب
2. WQIT

1. WEB QIM
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تهــران و فرانکفــورت را مقایســه کــرد .بــر اســاس نتایــج پژوهــش ،وبســایت نمایشــگاه کتــاب
تهــران  30/65درصــد و نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت  87/93درصــد ویژگیهــا را دارا بودنــد

(« .)1395هیــوا عبدخــدا» نیــز بــا اســتفاده از پرسشــنامه بــه ارزیابــی ســاختاری و محتوایــی وبســایت

بیمارســتانهای علــوم پزشــکی تهــران پرداخــت و نشــان داد کــه میانگیــن نمــرة بُعــد ســاختاری
 64/5درصــد ،ولــی میانگیــن وضعیــت محتوایــی وبســایتها کمتــر از  50درصــد بــود و در کل،

شــرایط مناســبی نداشــت ( « .)1395رضائیــان ،شــکوهیار و دهقــان» نظــرات  168نفــر از کاربــران
وبســایت «نیازکــو» را در مــورد وبســایت بررســی کــرد .آنهــا عوامــل مؤثــر بــر رضایــت هــر
 4گــروه مشــتری را امنیــت پرداخــت ،هزینــة کاالهــا ،تحویــل ســریع ،کیفیــت محصــول ،امــکان

عــودت محصــول ،پاســخگو بــودن و گارانتــی دانســتند (زودآینــد).

گــروه ســوم از پژوهشهــا بــا اســتفاده از روش وبســنجی بــه ارزیابــی وبســایتها

پرداختنــد« .اصنافــی» و همــکاران  62انجمــن علمــی حــوزة علــوم انســانی را ارزیابــی کــرد و
مشــکالت فنــی ،بـهروز نشــدن بـه موقــع ســایتها و تعامــل نداشــتن بــا کاربــران را از عوامــل مؤثــر
بــر کاهــش ضریــب تأثیرگــذاری ایــن وبســایتها دانســت (« .)1393طباطبایــی امیــری و خالقــی»

عوامــل رؤیتپذیــری و ضریــب تأثیرگــذاری وبســایت  10بیمارســتان علــوم پزشــکی همــدان را

بررســی کــرد و وضعیــت وبســایتهای بیمارســتانهای جامعــة پژوهــش را نامناســب تشــخیص

داد (.)1394

مقاالتــی نیــز بــه بررســی ســایر ابعــاد روزنامههــا و وبســایت آنهــا پرداختهانــد .بــرای

مثــال« ،الرســون» بــا اســتفاده از پرسشــنامه ،تعامــل کاربــران بــا وبســایت روزنامههــای ســوئدی را
بررســی کــرد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه اســتفاده از ویژگیهــای تعاملــی در بیــن کاربــران در
ســطح پایینــی قــرار دارد و کاربــران بــهاحتمــال زیــاد وقــت کمتــری را بــرای همگامــی بــا امکانــات

جدیــد وبســایت روزنامــه صــرف کردنــد (« .)Larsson 2011کالســن» و همــکاران بــا اســتفاده از

روش تحلیــل محتــوا وبســایت روزنامههــای هلنــدی در موضــوع ســامت را مــورد بررســی قــرار
داد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه اغلــب محتــوای مقــاالت تأثیــر ســوء امــواج الکترومغناطیــس بــر
ســامت را مطــرح میکردنــد؛ در حالــی کــه اشــارهای بــه جزئیــات علمــی ،فنــی و مکانیس ـمهای

بیولوژیکــی نکــرده بودنــد (« .)Claassen et al. 2012جیونــگ و هــان» خوانایــی و قابلیــت اســتفادة

وبســایت روزنامههــا از طریــق دســتگاه موبایــل را در  775روزنامـ ه بــا اســتفاده از ســیاهة وارســی
بررســی کــرد و نشــان داد کــه بــا اختصــاص فضــای زیــاد بــرای منوهــای صفحــه و تبلیغــات ،اتــاف

فضــای زیــادی در وبســایتها صــورت گرفتــه اســت .ایــن پژوهشــگر در انتهــا پیشــنهاد میکنــد
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کــه وبســایتها از جعبههــای محوشــونده نــوار آدرس وبســایت 1بــرای حــل ایــن مشــکالت
اســتفاده کننــد (« .)Jeong and Han 2012گــوا» نیــز وبســایتهای روزنامــهای و تلویزیونــی

را از نظــر اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی مقایســه کــرد .نتایــج ایــن مقالــه نشــان داد کــه در

کل ،کانالهــای تلویزیونــی و روزنامههــا بــرای اطالعرســانی محتــوای خــود در بیــن کاربــران
شــبکههای اجتماعــی از ایــن رســانه اســتفاده نمیکننــد .بــا وجــود ایــن ،بیــن رســانههای ملــی و

محلــی در اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت و رســانههای ملــی
گرایــش بیشــتری بــه اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی داشــتند (« .)Guoa 2015آرمــان ،ســهرابی

و مانیــان» نیــز کیفیــت پرمشــاهدهترین ســایتهای خبــری را بررســی کــرد .رتبهبنــدی 791

وبســایت خبــری نشــان داد کــه  62وبســایت ایرانــی و خارجــی مــورد اســتفاده توســط کاربــران
ایرانــی ســاختار بســیار خوبــی دارنــد (زودآینــد).

در نهایــت ،برخــی مقــاالت نیــز بهطــور خــاص بــه بحــث در مــورد «ســئو» پرداختهانــد .برخــی

از ایــن مقــاالت ماننــد ) Wilson (2006و ) Yalçn and Köse (2010بــه ارائــة تعریفــی ســاده از «ســئو»

و چگونگــی دســتیابی بــه آن پرداختــه و ویژگیهــای الزم بــرای بهینهســازی یــک وبســایت را

معرفــی کردهانــد« .جیانهــو» و همــکاران مقــاالت مرتبــط بــا مدلهــای اجــرای الگوریــم رتبهبنــدی
را بررســی کــرد و مدلــی را در ســه ســطح بهینهســازی دسترســی کاربــر بــه اطالعــات ،بهینهســازی

محیــط شــبکه و بهینهســازی عملیــات وبســایت و نگهــداری آن معرفــی کــرد و روش اصلــی

«ســئو» را افزایــش وزن وبســایت و بهینهســازی ســاختار وبســایت در پیونــد داخلــی و خارجــی
بیــان نمــود (« .)Jianhua et al. 2012اگــری و بایــراک» وبســایت «دانلــود داتکام» را بــا اســتفاده

از وبســنجی بررســی کــرده و نشــان دادنــد کــه  68درصــد از کاربــران بهعلــت کاربرپســند

نبــودن وبســایت ،آن را رهــا میکردنــد .همچنیــن ،بــا افزایــش رتبــة ســایت در «گــوگل» ،میــزان
بازدیدکننــده نیــز افزایــشمییافــت و بــا قــرار گرفتــن ســایت در رتبــة اول «گــوگل» ،احتمــال

دانلــود محتــوای وبســایت در ســایت «دانلــود داتکام»  56بــار از هــر  100بــار مشــاهده افزایــش
مییافــت (.)Egria and Bayrak 2014

مــرور کلــی پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای انجامشــده در حــوزة ارزیابــی

وبســایتها ،بــه ارزیابــی کیفیــت وبســایتها از دیــد ارزیابــی کیفیــت سیســتم ،کیفیــت خدمــات
و اطالعــات ،ظاهــر وبســایت و اعتبــار ســازمان پرداختهانــد .یعنــی تمرکــز بیشــتر پژوهشهــا بــر
1. URL box hiding
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وبســایت و نحــوة ارائــة اطالعــات و خدمــات بــود و بــه وضعیــت بازیابــی وبســایت توســط
موتورهــای کاوش پرداختــه نشــده اســت .اینگونــه پژوهشهــا بــرای گــردآوری دادههــا و

ارزیابــی آنهــا از ابزارهایــی ماننــد مــدل «وب کیـوآیام» و پرسشــنامه و یــا تاپســیس 1فــازی اســتفاده

کردهانــد .دســتة دیگــر ،ارزیابیهــا را بــا شــاخصهای وبســنجی نظیــر رؤیتپذیــری و ضریــب
تأثیرگــذاری وب انجــام دادهانــد کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا ایــن پژوهــش دارد .ایــن پژوهشهــا بــر
بازیابــی وبســایتها (نــه رتبهبنــدی نتایــج و جایــگاه وبســایت هــدف در بازیابیهــا) تأکیــد

دارنــد .دســتة دیگــر مقــاالت بــه ارزیابــی عملکــرد موتورهــای کاوش در بازیابــی صفحــات وب
و یــا میــزان تکــرار اطالعــات بازیابیشــدة فارســی وب از طریــق موتورهــای کاوش پرداختهانــد.
عــاوه بــر ایــن ،بررســی پیشــینة پژوهشهــای انجامشــده در مــورد روزنامههــا نشــان

میدهــد کــه تعــداد محــدودی از مقــاالت بــه ارزیابــی وضعیــت محتوایــی و ســاختاری روزنامههــا

و وبســایت آنهــا پرداختهانــد .در مــورد «ســئو» نیــز تنهــا تعــداد محــدودی از مقــاالت خارجــی بــه

معرفــی و یــا ارائــة راهکارهــای بهبــود الگوریتمهــای «ســئو» پرداختهانــد .بنابرایــن ،پژوهشــی کــه
بــه ارزیابــی وضعیــت وبســایت روزنامههــای ایــران بــا اســتفاده از شــاخصهای «ســئو» پرداختــه

باشــد ،مشــاهده نشــد .انجــام ایــن پژوهــش میتوانــد دیــد بهتــری نســبت بــه وضعیــت وبســایت
روزنامههــا در رتبهبنــدی بازیابــی موتورهــای کاوش در اختیــار مــا قــرار دهــد.

 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر بــهلحــاظ هــدف ،کاربــردی اســت و دادههــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل

محتــوای رایانــهای وبســایت روزنامههــا بهدســت آمــده اســت .جامعــة پژوهــش شــامل 163
روزنامــة دارای مجــوز چــاپ از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا ســطح توزیع سراســری

2

بــود (معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  .)1395پــس از جس ـتوجوی ایــن
روزنامههــا در موتــور کاوش «گــوگل» بــهشــیوههای گوناگــون ،تعــداد  110روزنامــة دارای

وبســایت رســمی شناســایی شــد و در پژوهــش حاضــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .از 110

روزنامــة سراســری دارای وبســایت ،تعــداد  87وبســایت مربــوط بــه روزنامههــای تهــران و

 23وبســایت متعلــق بــه روزنامههــای شهرستانهاســت .همچنیــن 102 ،روزنامــه عمومــی و 8
روزنامــه تخصص ـی هســتند.

1. topsis

 .2این آمار مربوط به  3آذر  95است.
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در مرحلــة اول پژوهــش ،از بیــن وبســایتهای ارزیابیکننــدة «ســئو» ،ســه وبســایت معتبــر

«وورنــک»« ،1گــوگل وبمســتر» 2و «ســئو چــک آپ» 3مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه بــا توجــه

بــه رایــگان نبــودن خدمــات وبســایت «ســئو وورنــک» و امــکان دسترســی انحصــاری صاحــب

وبســایت بــه «گــوگل وبمســتر» و بــا مــرور متــون و وبســایتهای مختلــف و اســتفاده از نظــرات
متخصصــان ،وبســایت ارزیابیکننــدة «ســئو چــک آپ» انتخــاب شــد .بنــا بــه گفتــه «دیــن» ،ایــن

وبســایت رایــگان بــوده ( )Dean 2016و در برخــی منابــع پــس از «وورنــک» دومیــن وبســایت
معتبــر ارزیابیکننــدة «ســئو» ( )Webb 2015و یکــی از ســایتهای معتبــر پیشنهادشــده توســط

متخصصــان و پژوهشــگران بــرای ارزیابــی «ســئو» وبسایتهاســت (.)Webb 2015; Lee 2016

اطالعــات عمومــی مربــوط بــه روزنامههــا نیــز از طریــق وبســایت معاونــت مطبوعاتــی «وزارت

فرهنــگ و ارشــاد اســامی» اســتخراج شــد .دادههــا پــس از اســتخراج وارد نرمافــزار SPSSشــده

و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .وبســایت «ســئو چــک آپ» دارای  44شــاخص ارزیابــی اســت کــه

 22شــاخص بــه بررســی وضعیــت وبســایت بـ ه لحــاظ شــاخصهای عمومــی «ســئو» 13 ،شــاخص

بــه ســرعت بارگــذاری وبســایت و  8شــاخص بــه وضعیــت امنیتــی وبســایت میپردازنــد .نمــرة

«ســئو» بهدســتآمده» از وبســایت «ســئو چــک آپ» بیــن  0تــا  100اســت و ایــن وبســایت

نمرههــای بیــن  0تــا  50را نامطلــوب و نیازمنــد اصالحــات زیــاد ،نمرههــای بیــن  51تــا  75را حــد
متوســط و نیــاز بــه اصالحــات کــم و نمرههــای بــاالی  75را مطلــوب و نیازمنــد اعمــال اصالحــات

محــدود میدانــد .بنابرایــن ،در ایــن مقالــه نیــز نمــرة بــاالی  75بهعنــوان نمــرة مطلــوب بــرای
«ســئو»ی کلــی وبســایت در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن مقالــه نمــرة اختصاصیافتــه بــه هــر
شــاخص ،در ســه وضعیــت صفــر بــرای نبــو ِد شــاخص 1 ،بــرای وجــود شــاخص ،ولــی دارای ایــراد
و  2بــرای رعایــت کامــل شــاخص مربوطــه در وبســایت اختصــاص یافتــه اســت .جــدول  ،1بــه
معرفــی هــر یــک از شــاخصهای ارزیابــی «ســئو» وبســایتها میپــردازد.

جدول  .1شاخصهای ارزیابی «سئو» در سه گروه عمومی ،سرعت بارگذاری و امنیت وبسایت
ردیف موارد عمومی «سئو»

1

فرادادة عنوان عبارتی است که در نوار باالی صفحة وب قابل رؤیت است وهنگام بازیابی نتایج بهصورت
پیوند صفحة بازیابیشده برای کاربران نمایش داده میشود .بسیاری از موتورهای کاوش
حداکثر تعداد  70کاراکتر را در فرادادة عنوان میپذیرند.
3. Seo Site Checkup http://seochecker.com.

2. Google Webmaster

1. Woorank
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ردیف موارد عمومی «سئو»

 2و  3فرادادة
توصیف و
کلیدواژهها

توصیف مختصری از محتوای وبسایت است و هنگام بازیابی در موتورکاوش بهعنوان
توصیفی از صفحة بازیابیشده زیر پیوند صفحه آورده میشود و راهنمای کاربران برای اطالع
از محتوای صفحة وب است .این توصیف در افزایش میزان کلیک کاربران هنگام جستوجو
در موتورهای کاوش تأثیرگذار است .موتورهای کاوش حداکثر  150کاراکتر را در این
بخش میپذیرند.

4

سربرگ h1

سربرگ در یک صفحة وب ،مطالب ،موضوعات مهم و اصلی را نشان میدهد .با وجود
اینکه سربرگها نسبت به فرادادة عنوان و توصیف از اهمیت کمتری برخوردارند میتوانند به
موتورهای کاوش برای شناسایی موضوعات مطرحشده در وبسایت کمک کنند.

5

سربرگ h2

سربرگ  h2عنوان بخشهای جزعی متن مطرحشده در صفحة وب را مشخص میکند و
مانند  h1با وجود کمتر بودن تأثیر آن به نسبت فرادادة عنوان و فرادادة توصیف برای شناسایی
موضوعات صفحة وب توسط موتور کاوش مفید است.

6

فایل روبوت

این فایل از محتوای خصوصی صفحة وب در فضای پیوسته جلوگیری میکند و همچنین،
پهنای باند سرور را بهبود میبخشد و زمان بارگذاری صفحة وب را نیز کاهش میدهد.

7

فایل نقشة
سایت

وجود فایل نقشة سایت موجب میشود که موتورهای کاوش بتوانندوبسایت را سریعتر
و کاملتر نمایه کنند .با توجه به اینکه موتور کاوش تنها چند ثانیه برای نمایهسازی
ِ
سازی بهتر وبسایت
هر وبسایت وقت صرف میکند ،وجود این ابزارها برای نمایه
کمککننده است.

8

آدرس اینترنتی ساختار آدرس اینترنتی نباید دارای برخی کاراکترهای ممنوع مانند @ _ ? &  = % #باشد.
مناسب
آدرس وبسایت مناسب از دیدگاه «سئو» آدرسی با کلمات کلیدی نشاندهندة محتوای
صفحة وب است.

9

ویژگی Alt

برای توصیف متنی تصویر اضافهشده به وبسایت استفاده میشود .در صورت عدم نمایش
تصویر به هر دلیلی ،متن داخل عالمت نقل قول ویژگی  Altدر محل خالی تصویر نمایش
دادهشده و محتوای تصویر را نشان میدهد .همچنین ،کاربران نابینا که بهصورت صوتی
صفحات را مطالعه میکنند ،امکان مطالعة تصاویر را خواهند داشت.

مربوط به
تصویر

10

داخل کد html

کدهای css

با آوردن کدهای مربوط به استایل در بین کدهای  htmlحجم کدها افزایش یافته و الزم است
که این کدها در فایل شیوهنامه بهصورت جدا ذخیره و در فایل اصلی فراخوانی شوند.

11

کدهای مناسب

استفاده از برخی کدهای مربوط به ویرایشهای قدیمیتر  htmlجایز نیستDir, apple, .

12

آیکون
وبسایت

وجود آن در سایت نوعی حس اعتماد را در کاربر ایجاد کرده و حضور آن در پیشینه،
بوکمارک مرورگر و صفحه وب در شناسایی وبسایت به کاربر مفید بوده و سرعت
بارگذاری کار برای کاربر را باالتر میبرد.

13

خطاهای
جاوااسکریپت

html

1

 acronym, a, areaو غیره جزء کدهای نامناسب هستند.

این خطاها موجب باال نیامدن کامل صفحه ،عدم ارائه یا ارائة ناقص محتوای سایت میشود.
1

1. Java Script
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14

کاربری در
شبکههای
اجتماعی

روشی برای معرفی سایت به کاربران رسانههای اجتماعی است.

15

گوگل
آنالیتیک

ابزاری رایگان و عمدتاً توصیهشده برای دستیابی به اطالعات مربوط به ردیابی میزان
بازدیدکننده و ترافیک جستوجوی موضوعات خاص در وبسایت خاص است.

16

استفاده از

این روش بهبود تجزیه و تحلیل موضوعی توسط موتور کاوش است .اضافهکردن فرادادهها در
این روش موضوع متن را شفاف کرده و بهطور کل موضوعات فرعی متن را مشخص میکند.

17

تگ

18

تگ

19

تگ

20

اجازه به
خزنده

با استفاده از این ابزار در فایل  rebootsاجازة حرکت و نمایهسازی برخی صفحات به خزندة
موتور کاوش داده نمیشود.

21

Sender Policy

ابزاری برای جلوگیری از ارسال ایمیلهای اسپم از طریق دامنة وبسایت است.

22

Schema

No index

Canonical

No follow

Framework

استفاده از این تگ در کد اجازة نمایهسازی وبسایت را به موتورهای کاوش نمیدهد.
این تگ یکی از صفحات را برای نمایش در صفحة بازیابی موتور کاوش مشخص میکند.
استفاده از این تگ اجازة حرکت خزندة موتور کاوش از پیوند خارجی وبسایت را
نمیدهد.

پاسخگویی به استفاده از  Media Queryدر شیوهنامه ،صفحة وب را متناسب با انواع ابزارها (موبایل،
انواع ابزارها تبلت )pc ،نمایش میدهد .با استفاده از این ابزار میتوانیم برای برخی ابزارها مانند موبایل،
بخشهایی از صحفه را پنهان کنیم و بخشهای مهم صفحه را نمایش دهیم.

بهینهسازی سرعت بارگذاری وبسایت

1

حجم وبسایت متوسط حجم صفحة وب  33کیلوبایت است .با افزایش حجم صفحة وب ،سرعت بارگذاری
این صفحه کاهش یافته و موجب کاهش بازدیدکننده و درآمد وبسایت میشود .استفاده
از فایلهای شیوهنامه 1و «جاوااسکریپت» بیرونی و فشردهسازی کدهای  ،htmlراه حل مناسبی
برای حل این مشکل است.

2

فشردگی فایل فشردگی فایل  html, css, javascriptیکی از روشهای کاهش حجم فایلهای وبسایت
است .برای این کار میتوان از نرمافزارهای  GZIPو یا  Deflateاستفاده کرد .بهینهسازی حجم
html
تصاویر موجود در صفحه ،روش مؤثر دیگری است.

3

میانگین مدتزمان بارگذاری هر صفحه  5ثانیه است .برای حل مشکل طوالنی بودن زمان
بارگذاری صفحه میتوان با استفاده از  cachمرورگرها از تکرار دانلود تصاویر جلوگیری
کرد .همچنین ،کاهش تعداد فایلهای موجود در سرور ،انتقال شیوهنامه و کدهای «جاوا»
به فایل جداگانه ،قرار دادن کدهای «جاوا» در انتهای صفحة وب ،بهینهسازی تصاویر و در
نهایت ،کاهش تعداد Plug-inها میتواند موجب افزایش سرعت بارگذاری صفحة وب شود.

مدتزمان
بارگذاری
صفحه

1

)1. Cascading Style Sheet (CSS
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4

 cacheموجود استفاده از این امکان موجب میشود که دریافت اطالعات پایگاه اطالعاتی و شکلدهی کامل
صفحة  htmlدر اولین بازدید از صفحة وب انجام شده و فایل  htmlایجادشده در سرور ذخیره
در سرور
شود .در درخواستهای بعدی ،فایل ذخیرهشده از سوی سرور به مرورگر ارسال شده و
سرعت بارگذاری صفحه افزایش مییابد.

5

تعداد فایلهای هنگام باز کردن صفحه ،به ازای هر فایل موجود در سرور وب سایت مربوط به صفحه،
مرورگر یک درخواست را به سرور وب سایت ارسال میکند .تعداد فایلهای شیوهنامه
موجود
گوناگون ،استفاده از اسپیریتها برای ادغام تصاویر و جداسازی آنها توسط شیوهنامه در
در سرور
کاهش درخواستها از سرور ،حفظ پهنای باند و افزایش سرعت بارگذاری صفحه مؤثر
وبسایت
است.

6

فایل فلش

استفاده از فایلهای فلش در وبسایتها در حال حاضر محبوبیت خود را از دست داده است.
این ابزار در گوشیها درست کار نمیکند و معموالًبرای موتورهای کاوش قابل تفسیر نیست.

7

فرادادة Image

با استفاده از این فراداده ،زمانی که صفحهای بارگذاری میشود ،در صورت وجود فایل یا
تصویری در مرورگر کاربر ،تصویر و فایل دوباره بارگذاری نمیشود .بنابراین ،با کاهش
میزان بارگذاری فایلهای ثابت صفحه ،سرعت بارگذاری سایت افزایش مییابد.

Expires

 8و  9کوچکسازی برای انجام این کار میتوان از برنامههایی مانند  YUI Compressorو یا  cssmin.jsاستفاده کرد
شیوهنامه و
که با حذف تبها ،فاصلهها ،کدهای اضافی و توضیحات ،موجب کوچکسازی این فایلها
اسکریپت
میشوند.
10

جدولهای تو استفاده از این جدولها موجب افزایش میزان درخواستها از سرور و در نتیجه ،افزایش زمان
بارگذاری صفحه میشود .برای حل این مشکل استفاده از ابزارهای  cssپیشنهاد میشود.
در تو

11

فریمها

در صورت یکی بودن آدرس در همة صفحهها مشکالتی برای نمایهسازی موتورهای کاوش
بهوجود میآید .در برخی موارد موتورکاوش صفحه را خالی به حساب میآورد (زیرا
فریم اصلی که دارای آدرس وبسایت است ،بدون محتوا بوده و فقط مسیر سایر فریمها را
مشخص میکند) و یا کل وبسایت را تنها یک صفحه به حساب میآورد.

12

نوع کد را برای موتورهای کاوش از طریق تعیین نوع زبان در ابتدای کد  htmlو قبل از کد
نوع زبان
استفادهشده در > <htmlتعریف میکند.
وبسایت

13

تغییر آدرس
وبسایت

میتواند موجب افزایش سرعت بارگذاری صفحه شده و استفاده از آن توصیه نمیشود .کد
 301برای تغییر آدرس موجب انتقال کلیة اطالعات مربوط به سایت ذخیرهشده در موتور
کاوش به سایت جدید میشود؛ در حالی که ،کد  302دو وبسایت جداگانه محسوب
میشود (این روش فقط برای بررسی میزان استقبال از صفحة جدید بدون آسیبرساندن به
رتبة صفحه مناسب است).

بهینهسازی امنیت وبسایت

1
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قوانین  re-write 301لحاظ شود.
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وبسایت
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2

استانداردسازی IPمربوط به وبسایت نیز باید به آدرس وبسایت ارجاع دهد.

IP

3

پروتکل https

در این حالت کاربر با زبان رمزگذاریشده با وبسایت در ارتباط است و امکان هک
اطالعات کاربر از بین میرود.

4

وبسایت از
دید موتور
کاوش

وجود خطاهای محتوایی و ساختاری در وبسایت موجب کنار گذاشتن وبسایت توسط
موتور کاوش و شناسایی وبسایت بهعنوان متخلف خواهد شد .توجه به خط قرمزهای
موتورهای کاوش میتواند این مشکل را حل کند.

5

امضاء سرور

در صورت فعال بودن این آیتم ،سرور اطالعات مربوط به نوع نرمافزارها ،سیستم عامل و
نوع سرور را ارسال میکند و توسط هکرها مورد استفاده قرار میگیرد .برای افزایش امنیت
وبسایت الزم است امضا غیرفعال شود.

6

دسترسی به
مرور فایل
سرور

غیرفعال کردن امکان مرور فایلهای سرور برای مراجعهکنندگان وبسایت موجب کاهش
خطر هکشدن وبسایت میشود.

7

Libwww-perl

8

Access

ایمیل

غیر فعالکردن این ابزار امکان حملة هکرها به وبسایت را از طریق برنامههای پریل از بین
میبرد.
وجود آدرس ایمیل بهصورت متن در صفحة کد موجب استفاده از آن توسط اسپمها خواهد
شد .برای جلوگیری از این مشکل میتوان از تصویر به جای متن ،از نقطه به جای @ و
مبهمسازی ایمیل استفاده کرد.

 .5یافتهها

یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه در مجمــوع ،از  44شــاخص تعریفشــده در وبســایت

«ســئو چــک آپ» ،وبســایتهای جامعــة مــورد مطالعــه بهطــور متوســط  25شــاخص را رعایــت

کردهانــد ،هفــده شــاخص رعایــت نشــده اســت ،و بهطــور متوســط  2شــاخص هــم بهصــورت

صحیــح رعایــت نشــده اســت.

در میــان شــاخصهای مختلــف «ســئو» تنهــا شــاخصهای تــگ

follow

 ،Noتــگ

 ،Canonicalتــگ  ،No indexاجــازه بــه خزنــده ،فــرادادة عنــوان ،فریــم ،وبســایت از دیــد موتــور

کاوش و دسترســی بــه مــرور فایــل ســرور در همــة وبســایتها رعایــت شــده اســت .برخــی از

شــاخصها ماننــد کدهــای  cssداخــل کــد  ،htmlتعــداد فایلهــای موجــود در ســرور وبســایت،
استانداردســازی  ،IPاســتفاده از پروتــکل  ،httpsوضعیــت دسترســی بــه  Libwww-perlو فــراداده

 Image Expiresدر اکثــر وبســایتها رعایــت نشــده اســت .نمــودار  ،1میانگیــن میــزان رعایــت

شــاخصهای «ســئو» در وبســایتهای جامعــة پژوهــش را نشــان میدهــد.
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2

17
23

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه

نمودار  .1توزیع میزان رعایت شاخصهای «سئو»

بررســی میانگیــن نمــرة شــاخصهای عمومــی ،ســرعت بارگــذاری و امنیــت «ســئو» نشــان

میدهــد کــه از حداکثــر نمــره بــرای شــاخص عمومــی «ســئو» ( ،)54وبســایت روزنامههــای

سراســری ایــران بهطــور میانگیــن نمــرة  23/47را کســب کردهانــد .از حداکثــر نمــره بــرای

شــاخص ســرعت بارگــذاری ( ،)18میانگیــن کسبشــده بــرای وب ســایت روزنامههــای سراســری

 16/68و از حداکثــر نمــره بــرای شــاخص امنیــت ( ،)16وبســایت روزنامههــا میانگیــن نمــرة

 7/62را کســب کردهانــد .مقایســه بیــن ســه دســته شــاخصهای عمومــی «ســئو» ،شــاخصهای
ســرعت بارگــذاری و شــاخصهای امنیــت وبســایت نشــان میدهــد کــه در کل در میــان ســه

دســتة کلــی ،میانگیــن نمــرة رعایــت شــاخصهای مربــوط بــه ســرعت بارگــذاری وبســایتها

از وضعیــت بهتــری نســبت بــه شــاخصهای عمومــی «ســئو» و امنیــت قــرار دارد و وبســایتهای

بیشــتری شــاخصهای مربــوط بــه ایــن دســته را رعایــت کردهانــد .نمــودار  ،2نمــرة حداکثــر هــر

دســته شــاخص را همــراه بــا میانگیــن نمــرة کسبشــده توســط وبســایت روزنامههــای سراســری
نمایــش میدهــد.
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میانگین نمره وب سایت روزنامه ها

60

54

حداکثر نمره

50
40

16

23/47

18

16/68

30
20

7/62

10
0

امنیت

شاخص های عمومی

سرعت

نمودار  .2مقایسة میانگین نمرة کسبشده توسط وبسایت روزنامههای سراسری با حداکثر نمرة ممکن

در پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش مبنــی بــر اینکــه بیــن میانگیــن نمــرة «ســئو» وبســایت
نمودار  .2مقایسة میانگین نمرة کسبشده توسط وبسایت روزنامههای سراسری با حداکثر نمرة ممکن

روزنامههــای سراســری ایــران بــا نمــرة مطلــوب بــودن وضعیــت «ســئو» ( 75درصــد) تفــاوت

ـمیرنوف» باالتــر
ـروف–»اسـ
«کولموگ
بینــون
ـج آزم
ـه بــه ای
دارد ،بــا توجـ
ـاداریبهوجــود
روزنامهازهای
وبسایت
نمرـة «سئو
میانگین
نتایـکه
مبنینکبرــهاین
پژوهش
سؤال اول
درمعنـپاسخ
 0/05بــود ،از آزمــون پارامتریــک تــی تــک نمون ـهای اســتفاده شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد
دارد ،با
سراسری ایران با نمرة مطلوب بودن وضعیت «سئو» ( 75درصد) تفاوت معناداری وجود
کــه میانگیــن نمــرة «ســئو» در بیــن وبســایت روزنامههــا  54/08اســت کــه بــا نمــرة مناســب بــرای

توجه به اینکه نتایج آزمون «کولموگروف– اسمیرنوف» باالتر از  0/05بود ،از آزمون پارامتریک
«ســئو» فاصلــة نســبتاً زیــادی دارد.
تی تک نمونهای استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین نمرة «سئو» در بین وبسایت
زیادی «سئو»
زیرشاخصهای
کل و نمرة
میانگین
نمرةگزارش
جدول .2
دارد.
فاصلة نسبتاً
نمرةسئو»
برای «
مناسب
روزنامهها  54/08است که با
شاخصهای
شاخصهای سئو
سئو کل
بارگذاری
عمومی
سرعتهای «سئو»
کل و نمرة زیرشاخص
جدول  .2گزارش میانگین نمرة

تعداد روزنامههای بررسیشده
دادههای گمشده
میانگین

110

 0سئو کل

54/08

110

110

شاخصهای امنیت

110

سرعت
0شاخصهای سئو  0شاخصهای 0
بارگذاری
عمومی

23/47

16/68

7/62

شاخصهای
امنیت

تعداد روزنامههای
110
110
ـه
ـد کــه تنهــا  5روزنامـ
110پژوهــش نشــان میدهـ
110ــایتهای جامعــة
شدههــر یــک از وبس
بررسیــرة
بررســی نم

«پیــروزی»« ،فرصــت»« ،جــام جــم»« ،امیــن» و «پیــام مــا» باالتــر از نمــرة  75هســتند .پنجاهوهفــت
وبســایت نمــرة بیــن  51تــا  75و  48وبســایت نیــز نمــرة بیــن صفــر تــا  50را بهدســت آوردهانــد.

نمــودار  ،3توزیــع نمــرات «ســئو» روزنامههــای سراســری را نشــان میدهــد.
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فراوانی روزنامه ها در نمرات سئو
نمودار  .3توزیع نمرات «سئو» وبسایت روزنامههای سراسری

بــرای آزمــون فــرض وجــود تفــاوت معنــادار بیــن میانگیــن نمــرة «ســئو» جامعــة مــورد مطالعــه

بــا نمــرة مطلــوب  75درصــد از آزمــون تــی تکنمونــهای اســتفاده شــد و نتایــج نشــان داد کــه

بیــن میانگیــن نمــرة «ســئو» وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران بــا نمــرة  75بهعنــوان نمــرة
مطلــوب بــودن وضعیــت «ســئو» تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .بنابرایــن ،بیــن میانگیــن نمــرة «ســئو»

وبســایت روزنامههــای سراســری و نمــرة مطلــوب بــودن وضعیــت «ســئو» ( 75درصــد) تفــاوت

وجــود دارد .جــدول  ،3نتایــج آزمــون مربــوط بــه فرضیــة فــوق را نشــان میدهــد .بــر اســاس
اطالعــات ایــن جــدول فاصلــه بیــن میانگیــن جامعــه و نمــرة مطلــوب  20/918نمــره اســت.
جدول  .3نتایج آزمون تی تکنمونهای
نمرة مطلوب آزمون = 75

سئو

آمارة تی

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

-18/973

109

0

-20/918

فاصلة اطمینان  95درصد برای
تفاضل میانگینها
حد پایین

حد باال

-23/1

-18/73

ســؤال دوم پژوهــش بــه بررســی معنــاداری تفــاوت بیــن دســتة کلــی شــاخصهای مرتبــط بــا

«ســئو» وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران میپــردازد و بــرای آن از آزمــون اندازهگیــری
مکــرر بــا توجــه بــه امــکان بررســی تفــاوت بیــن دســتة شــاخصها و انتخــاب دســتة مهمتــر اســتفاده

شــد .بهمنظــور ارزیابــی پیشفــرض اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس اندازهگیــری مکــرر ،ابتــدا
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از آزمــون تعییــن کرویــت «ماچویــی» (برابــری کواریانسهــای  3دســتة کلــی شــاخصها) جهــت

بررســی عــدم همبســتگی بیــن متغیرهــا اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون بــا ســطح معنــاداری کمتــر از
 0/05نشــاندهندة برقــرار نبــودن اصــل کرویــت و در نتیجــه ،عــدم همبســتگی بیــن متغیرهاســت.

جــدول  ،4نتایــج آزمــون تعییــن کرویــت را نشــان میدهــد.

جدول  .4نتایج آزمون تعیین کرویت «ماچویی»
نمرة آزمون
ماچویی W
کای اسکوئر

فاکتورها

./690

40/055

سطح
فاصلة اطمینان
معناداری

0/000

2

اپسیلون
گرینهاوس -گریسر هاین -فلت کران پایین

0/772

0/763

0/500

بــا توجــه بــه عــدم همبســتگی بیــن متغیرهــا ،از آزمــون تعدیــل درجــات آزادی «گرینهاوس-

گریســر» جهــت آزمــون وجــود تفــاوت معنــادار بیــن میانگینهــای بیــن گروههــا اســتفاده شــد.

نتایــج آزمــون نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری بیــن گروههــا وجــود دارد .جــدول  ،5نتایــج آزمــون
«گرینهاوس–گریســر» را نشــان میدهــد.

جدول  .5نتایج آنالیز واریانس بین گروهی «گرینهاوس-گریسر»

گرین هاوس-گریسر

سطح  3جمع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

13903/255

1/527

9105/741

588/889

0/000

بــرای مشــخص شــدن دســتة شــاخصهای پراهمیتتــر در ارزیابــی «ســئو» ،از آزمــون مقایســة

زوجــی اســتفاده شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه دســتة شــاخصهای عمومــی

«ســئو» بــا تفــاوت زیــادی نســبت بــه دســتة شــاخصهای ســرعت بارگــذاری و امنیــت قــرار دارد و

دارای میانگیــن باالتــری اســت ،از اهمیــت بیشــتری در ارزیابــی «ســئو» وبســایتهای روزنامههــا

برخــوردار اســت .دســتة شــاخصهای ســرعت بارگــذاری نســبت بــه شــاخصهای امنیــت اهمیــت

بیشــتری داشــته و در نتیجــه میتــوان گفــت شــاخصهای امنیــت اهمیــت کمتــری نســبت بــه دو

دســته شــاخص فــوق دارد .جــدول  ،6نتایــج آزمــون مقایســة زوجــی را نشــان میدهــد.
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جدول  .6نتایج مقایسة زوجی
سطح
تفاوت میانگین خطای
استاندارد معناداری
()I-J

()I

()J

سئو

سرعت بارگذاری 6/791

سرعت
بارگذاری
امنیت

فاصلة اطمینان  95درصد برای تفاضل میانگینها
کران پایین

کران باال

0/535

0/000

5/489

8/093

امنیت

15/845

0/511

0/000

14/603

17/088

سئو

-6/791

0/535

0/000

-8/093

-5/489

امنیت

9/055

0/310

0/000

8/301

9/808

سئو

-15/845

0/511

0/000

-17/088

-14/603

0/310

0/000

-9/808

-8/301

سرعت بارگذاری -9/055
 .6نتیجهگیری

بررســی میانگیــن نمــرة شــاخصهای عمومــی «ســئو» ،ســرعت بارگــذاری و امنیــت نشــان

داد کــه از نمــرة حداکثــر  54بــرای شــاخص عمومــی «ســئو» ،وبســایت روزنامههــای سراســری
بهطــور میانگیــن نمــرة  23/47را کســب کردهانــد .ایــن نمــره پایینتــر از میانــة نمــرة شــاخصهای

عمومــی ( )27اســت و نشــاندهندة عملکــرد پاییــن وبســایت روزنامههــا در رعایــت شــاخصهای

عمومــی «سئو»ســت .از حداکثــر نمــرة  18بــرای شــاخص ســرعت بارگــذاری ،میانگیــن کسبشــده
بــرای وبســایت روزنامههــای سراســری  16/68اســت کــه نســبت بــه نمــرة میانــة  9بــرای ایــن

دســته شــاخصها در ســطح باالتــر و نزدیــک بــه حداکثــر نمــره قــرار دارد .بنابرایــن ،میتــوان

گفــت وبســایت روزنامههــا در مــورد رعایــت شــاخصهای ســرعت بارگــذاری در ســطح

مطلوبــی قــرار دارنــد .از حداکثــر نمــرة  16بــرای شــاخص امنیــت ،وبســایت روزنامههــا میانگیــن

نمــرة  7/62را کســب کردهانــد .ایــن نمــره نســبت بــه میانــة نمــرة ایــن دســته شــاخصها  8در ســطح

پایینتــر ،ولــی نزدیــک بــه میانــه قــرار دارد و نشــاندهندة عملکــرد متوســط بــه پاییــن وبســایت

روزنامههــا در مــورد شــاخصهای امنیــت اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد ایجــاد امنیــت بــرای
اطالعــات وبســایت و کاربــران آن ،توجــه بــه ایــن شــاخصها در ســاختار صفحــات وبســایت
روزنامههــا الزم بــه نظــر میرســد.

نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه وبســایتهای روزنامههــای سراســری ایــران بــا میانگیــن

نمــرة «ســئو»  54/08و بــا فاصلــة معنــاداری از نمــرة مطلــوب بــرای «ســئو» وبســایت ،کمتــر بــه

رعایــت اصــول بهینهســازی موتورهــای کاوش توجــه داشــتهاند و تنهــا  5وبســایت نمــرة «ســئو»
1338

ارزیابی کیفیت وبسایت روزنامههای سراسری ایران از نظر شاخصهای بهینهسازی موتورهای    |   ...اسعدی و عباسپور

مطلــوب دارنــد .از آنجــا کــه رعایــت شــاخصهای «ســئو» موجــب افزایــش صفحــات نمایهشــده
توســط موتورهــای کاوش میشــود و امــکان دسترســی بــه اطالعــات بیشــتری از وبســایت را بــه

کاربــران میدهــد ،توجــه بــه بهبــود شــاخصهای «ســئو» وبســایتهای روزنام ـهای الزم بــه نظــر
میرســد.

همچنیــن ،نتایــج پژوهــش در ارتبــاط بــا معنــاداری تفــاوت بیــن دســته شــاخصهای

عمومــی ،ســرعت بارگــذاری و امنیــت «ســئو» وبســایت روزنامههــای سراســری ایــران نشــان

داد کــه میانگیــن نمــرات دســته شــاخصهای فــوق بــا هــم بهصــورت معنــادار متفــاوت بــوده و

شــاخصهای عمومــی «ســئو» نســبت بــه شــاخصهای ســرعت بارگــذاری و امنیــت از اهمیــت

بیشــتری برخــوردار هســتند .همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه شــاخصهای ســرعت بارگــذاری
بعــد از شــاخصهای عمومــی در مرتبــة بعــدی اهمیــت قــرار دارنــد .بــر اســاس ایــن یافتههــا پیشــنهاد

میشــود کــه در وبســایت روزنامههــا بــه شــاخصهای عمومــی «ســئو» بیشــتر توجــه شــود .بــا
توجــه بــه مطلــوب نبــودن میــزان رعایــت شــاخصهای عمومــی و اهمیــت بیشــتر ایــن شــاخصها

در نمــرة نهایــی «ســئو» وبســایتها ،میتــوان گفــت رعایتنکــردن شــاخصهای عمومــی

«ســئو» یکــی از عوامــل مهــم در پاییــن بــودن میانگیــن نمــرة کلــی «ســئو» وبســایت روزنامههــای
سراســری اســت.

بــا توجــه بــه وجــود تعــداد زیــاد وبســایت روزنامــه و ســایت خبــری در کشــور ،لــزوم توجــه

بیشــتر بــه شــاخصهای «ســئو» بــرای بــاال رفتــن رتبــة روزنامههــای سراســری احســاس میشــود؛
بهطــوری کــه جســتوجو در موتــورکاوش «گــوگل» بــا کلیــدواژة روزنامــه ،صفحــة «ویکــی

پدیــا» و «بیبیســی» فارســی و ســایتهای پیونددهنــده بــه وبســایت روزنامههــای مختلــف

ماننــد «جــار» و «پیشــخوان» و نیــز برخــی وبســایتهای عمومــی ماننــد «برترینهــا» و «آکاایــران»

و غیــره را نیــز در دو صفحــة اول بازیابــی میکنــد (بازیابــی مربــوط بــه  14اســفند  1395اســت).

توجــه بــه دســتیابی بــه وبســایت اصلــی روزنامــه ضمــن افزایــش بازدیدکننــدة وبســایت ،در

دسترســی خواننــدگان بــه اطالعــات بــا کیفیــت و معتبــر کمــک خواهــد کــرد.
فهرست منابع

اصنافــی ،امیررضــا ،امیرحســین رجــبزاده عصارهــا ،ســعیده جهانگیــری ،و مریــم پاکدامــن نائینــی.1393 .

وبســایتهای انجمنهــای علمــی حــوزة علــوم انســانی در ایــران :کارآمــد یــا ضعیـف؟ فصلنامــه مطالعــات ملــی
کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .70-62 :26
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امیــری ،محمدرضــا ،ســمیرا کرمــی ،آرزو فرهــادی ،نفیســه رضائــی ،و ســپیده زارعیــان.1394 .ارزیابــی وبســایتهای

بیمارســتانی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــر اســاس شــاخصهای وبســنجی در ســال  .1393مجلــه
علمیپژوهــان .61-53 :)2( 14

حيــدري ،غــام .1384 .معيارهــاي ارزيابــي منابــع اطالعاتــی الكترونيكــي بــا تأکيــد بــر وبســايتها .علــوم
اطالعرســاني  4( 20و .32-17 :)3

رســتمى جمیــل ،فرهــاد.1395 .ویژگیهــاى ســاختارى و محتوایــى صفحــة خانگــى وبســایت نمایشــگاه بینالمللــى
کتــاب تهــران در قیــاس بــا فرانکفــورت .فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات :)2( 27
.70-60

رضائیــان ،علــی ،ســجاد شــکوهیار ،و فریبــا دهقــان .زودآینــد .ســنجش رضایــت مشــتریان فروشــگاههای اینترنتــی بــا

ترکیــب تکنـی هــای داد کاوی و الگــوی کانــو فــازی (مطالعــة مــوردی :وبســایت نیازکــو) .پژوهشــنامه پــردازش
و مدیریــت اطالعــات .239-270 :)1( 33

ســهرابی بابــک ،امیــر مانیــان امیــر ،و مولــود آرمــان .1395 .ارزیابــی کیفیــت پرمشــاهدهترین وبســایتهای خبــری در
ایــران مبتنــی بــر روش یادگیــری ماشــین .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .۵۷۹-۵۵۱ :)۲( ۳۲

طباطبايــي امیــری ،فائزهالســادات ،و نرگــس خالقــی .1394 .ارزيابــي كيفيــت وبســايتهاي فارس ـيزبان در حــوزة
زنــان و خانــواده .فصلنامــه علــوم و فنــون مديريــت اطالعــات .121-95 :)1( 1

غریبــه نیــازی ،منیــره ،معصومــه کربالآقایــی ،و امیــر غائبــی .1394 .روشهــای ارزیابــی کیفیــت وبســایت :روشهــای
وب کیــو ایام و نمایــه ارزیــاب وب .مجلــه مطالعــات كتابــداري و علــم اطالعــات .142-119 :15

فرهادپــور ،محمدرضــا و راضیــه خلفآبــادی .13۹4 .ارزیابــی کیفــی وبگاههــای کــودکان و نوجوانــان ایــران بــا
اســتفاده از مــدل وب کیــوایام .فصلنامــه مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات . :)2( 26

مانیــان ،امیــر ،بابــک ســهرابی ،و نیکتــا شــادمهری .1393 .شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر ارزیابــی

وبســایت بــر اســاس تحلیــل اســتنادی مقالههــای پژوهشــی .پژوهشهــای مدیریــت ایــران .245-223 :)1( 18

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1395 .لیست نشریات مصوب سال .1395
( http://press.farhang.gov.ir/fa/news/236509دسترسی در .)1395/09/3

معینــی ،علــی ،محمــد موســیخانی ،علیرضــا حســنزاده ،و عمــاد فرازمنــد .1393 .ارزيابــي وبســايت بــا تجميــع
مدهــاي پيشــين بــر اســاس روشــي كمــي .مدیریــت فنــاوری اطالعــات .700-675 :)4( 6

ورع ،نرگــس ،نــدا زراعــتکار ،و پردیــس پرتــو .1390 .ارزیابــی وبســایت نشــریات انگلیســیزبان ردهبندیشــده

توســط وزرات علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری؛و وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی .فصلنامــه مطالعــات ملــی
کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات .37-26 :)4( 22

هیــوا عبدخــدا ،محمــد ،ســيد جــواد قاضيميرســعيد ،محمدرضــا عليبيــک ،و رقيــه ارشــاد ســرابي .1395 .ارزیابــی
وبســایتهای بیمارســتانی دانشــگاههای علــوم پزشــکی شــهر تهــران بــ ه لحــاظ ارائــة اطالعــات الزم بــرای
جــذب گردشــگران ســامت .مدیریــت اطالعــات ســامت .107-102 :)2( 13
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دورة | 34
شمارة 3اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ارﺷﺪ ﻋﻠﻢ

ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ

عادله اسعدی شالی

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺪرك ﻛ
 1360داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اطالعــات و
ارشــد علــم
کارشناســی
مــدرک
ﺷﺎﻟﻲ،دارای
اﺳﻌﺪي1360
ﻋﺎدﻟﻪســال
متولــد
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،وبﺳﻨﺠﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲـاز
اﻃﻼﻋﺎتـو
ارﺷﺪ
اﻳﺸﺎنـجوی دکتــری
اﺳﺖ.دانشـ
اکنــون
ـان هم
ـت .ایشـ
داﻧﺶـران اس
ـگاه تهـ
ﻋﻠﻢـی از دانش
شناسـ
دانش
اســت..
اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻠﻢﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
شاز
وب
شــیراز
شناســی
ﺻﻔﺤﺎت دان
اطالعــات و
ﻫﻢ علــم
رشــتة
ويﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
دانشــگاه و
اﻃﻼﻋﺎت
رﺷﺘﺔ
دﻛﺘﺮي
اﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮي

پزشـکی ،متنکاوی،
ﺷﻮاﻫﺪ،حوزة
پژوهش در
شناسـی
اﺳﺖ.روش
شـواهد،
پزشـکی مبتنی
روشﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎهبرﺷﻴﺮاز
وبسـنجی و طراحی صفحات وب از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﺘﻦﻛﺎوي ،وبﺳﻨﺠﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ

جواد عباسپور ﺻﻔﺤﺎت وب از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺟﻮاد ﻋﺒﺎسﭘﻮر ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1356داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي
متولد سـال  1356دارای مدرک تحصیلی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات
ﺗﻬﺮانم اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ش ﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
اکنـــون اســتادیار
ایشـــان ه
اســـت.
تهـــران
دانشـــگاه
شناســـی از
درو دان

اﺳﺖ.
شــیرازﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه
شناسـی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
اســت.
دانشــگاه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر دانش
اطالعات و
بخـشﻫﻢعلـم

دیجیتـال ،اطالعـات
کتابخانـ
فارســي،
زبان
هاي
مسائلوو
هــايدﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
 1356داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﭼﺎﻟﺶ،
ﻋﺒﺎسچالﭘﻮر
ﺟﻮاد
دﻳﺠﻴﺘـﺎل،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪهﻫـﺎي
ﻓﺎرﺳـﻲ،
بازیابيزﺑﺎن
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
شﻫﺎي
ﻣﺴﺎﺋﻞ

شناسـي از جملـه
ﺗﻬﺮاندانش
اطالعـات و
علـم
پژوهـش در
ﻋﻠﻢو روشهـاي
ارتباطـات
و
ﺷﻨﺎﺳﻲ از
در رﺷﺘﺔ
اﺳﺖ .و
اﻃﻼﻋﺎت
داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ در
داﻧﺶﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎتووروش
اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
عالیق پژوهشـي وي اسـت.
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
داﻧﺶ ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲاﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻋﻼﻳﻖ
اﻛﻨﻮناز ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎل،

اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و روشﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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