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  شواهد بر مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت ارزیابی

 

 1الهه امتی

 

 

 952-966(:2)3؛9316 مجله دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی کرمان. پذیری منابع پزشکی مبتنی بر شواهد رؤیتارزیابی  .امتی الهه ارجاع:

  1/5/16 پذیرش مقاله:                                                                                                  1/5/16 مقاله:دریافت  

 

 شمارش برای کلی توصيفی عنوان به رؤیت ميزان واژه
 دریافتی پيوندهای زیرا رود، می کار به پایگاه دریافتی پيوندهای

 توسط شده یافت وب صفحات که هستند این دهنده نشان
 ،پایگاه یك رؤیت ميزان. اند شده سازی نمایه کاوش موتورهای

 به آن هدف و آید می حساب به پایگاه موفقيت در قطعی عاملی
 کننده بازدید ممکن تعداد باالترین آوردن دست به ویژه طور
 ترین راحت به بتوانند گاهـپای قوهـبال کاربران اینکه و است

 و ها پایگاه عظيم انبوه ميان در را گاهــایـپ آن کنـمم کلـش
 .(9) بيابند صفحات

 
 

 ایران. رشت، گيالن، پزشکی علوم دانشگاه شهریور، 91 پژوهشی و درمانی آموزشی، مرکز پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری ارشد کارشناس .9

 شهریور  91رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتی، ضلع جنوبی پارک شهر، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی  آدرس:

  :تلفن61999311115

E-mail: elahehomatii@gmail.com

 چکیده

پذیری منابع  رؤیتبه دلیل اهمیت  .خواهند داشت الکترونیکیدر محیط ری بیشتپذیری رؤیت  ،با افزایش پیوندهای دریافتییکی الکترونمنابع  :مقدمه

 .منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بود پذیری رؤیت ارزیابیهدف از این مطالعه  پزشکی مبتنی بر شواهد،

پزشکی مبتنی بر شواهد  منبع 1آماری شامل  هانجام شده است. جامع وب سنجی با استفاده از روشو  بودکاربردی  به لحاظ هدفمندی این مطالعه روش:

 یها داده بود. Alexa. ابزار مورد استفاده، موتور جستجوی بود ها آن ها توسط دانشگاه و دسترسی پژوهشگر به ، اشتراک آنها یگاهعلت انتخاب این پابود، 

 اند. گرفته تحلیل قرار مورد تجزیه و Excelبعد از ورود به نرم افزار آماری  با استفاده از مشاهده مستقیم به دست آمده

 و باالترین میزان رؤیت یباالترین میزان پیوند دریافت یدارا To Date Upپایگاه  ،Alexa ی به دست آمده از موتور جستجویها دادهبر اساس  :ها هیافت

 Consultی بعدی قرار داشتند. پایگاه ها رتبهبه ترتیب در  Evidence Clinical و Cochrane، MD Consult، Clinical Keyهای  یگاهپا و سپس بود

Nursing دارا بود.ترین میزان پیوند دریافتی و میزان رؤیت را  پایین 

بخشی   یترضاپذیری منابع پزشکی مبتنی بر شواهد در وضعیت  رؤیت میزان پیوند دریافتی و کهنتایج کلی این مطالعه نشان داد  :گیری نتیجهبحث و 

 بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف، و جذب افزایش پیوندهای دریافتی ها به ارائه خدماتی جهت یگاهپاشود طراحان و مدیران  یمقرار نداشت و توصیه 

 توجه بیشتری داشته باشند.

 وب سنجی الکسا، موتور جستجوی، پذیری رؤیت ،پزشکی مبتنی بر شواهد کلیدی: های واژه
 

 مقاله پژوهشی

 مقدمه
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 پذیری رؤیت باشد، بيشتر پایگاه یك به پيوند چه هر ،واقع در
 توسط بهتری پوششو در نتيجه  است بيشتر پایگاه آن

 بهتر بندی رتبه به نهایت در و داشت خواهد جستجو موتورهای
 (.3،2) انجامد می جستجو نتایج در پایگاه آن

 صفحه یك که هستند پيوندهایی( درونی) دریافتی پيوندهای
 معادل مفهوم این د،کن می دریافت وب های صفحه سایر از وب
 یك دریافتی پيوندهای ميزان. است چاپی آثار در استناد واژه

 توان می بنابراین است، پایگاه آن رؤیت وضعيت نشانگر پایگاه
 نشان باشد، بيشتر پایگاه یك دریافتی پيوندهای چه هر گفت
 به کاربران که دارد وجود مفيدی اطالعات پایگاه آن در دهد می
 یا نياز این کنند، می استفاده بيشتر ها آن از و دارند نياز ها آن

 داده نشان پيوند با وب محيط در ها پایگاه این به کاربران عالقه
 (.5،1) شود می

 بيشتر امروزه که شود می آشکار زمانی پيوندها فرا اهميت
 برای پيوندی سازی نمایه نظام از وب عمومی کاوش موتورهای

 به دستيابی همچنين و خود اطالعاتی های پایگاه سازی آمد روز
 موتورهای دیگر، عبارت به کنند، می استفاده جدید های سایت
 را سایت یك در موجود بيرونی پيوندهای طرف یك از کاوش
 طرف از و گيرند می کار به جدید یها سایت سازی نمایه برای
 نتایج بندی رتبه در را سایت یك دریافتی پيوندهای ،دیگر

 قرار مدنظر و کنند می ارزیابی سایت آن با مرتبط شده بازیابی
 دریافت پيوندی هيچ سایت یك چنانچه وب محيط در دهند، می

(. 1) شد نخواهد بازیابی کاوش موتورهای با هرگز باشد، نکرده
 وب، محيط در موجود اطالعاتی منابع فزاینده شمار به توجه با

 برخوردار بيشتری اهميت از اطالعاتی بعامن کدام اینکه تعيين
 مشکل وب محيط در منابع این بازیابی همچنين و هستند
 تنها نه سنجی وب های روش و فنون از استفاده. است بزرگی

 الگوی بلکه رساند، می یاری مشکل، این رفع در را کاربران
 اطالعات کنندگان عرضه و توليدکنندگان ارتباطی و استفاده

 وب های تحليل رو، این از. دهد می نشان نيز را وب روی
 و ها سایت وب محتوایی های ویژگی و ساختار ماهيت، سنجی،

 (.6،1( گذارد می نمایش به را پيوندها ساختار همچنين
 در اتکا قابل و نوین رویکرد عنوان به شواهد بر مبتنی پزشکی

 کيفيت ارتقاء جهت و است شده پذیرفته پزشکی علوم
 اساس بر و است گرفته قرار توجه مورد بالينی های مراقبت
 بررسی مرتبط، اطالعات به دستيابی علم از است عبارت تعریف
 مدبرانه و صریح درست، استفاده و کارگيری به و اطالعات روایی

 درباره گيری تصميم در موجود شواهد اطالعات بهترین از
 با فردی بالينی تجارب تلفيق معنی به این و بيمار هر از مراقبت
 از آمده دست به و دسترس در بالينی شواهد بهترین
 شواهد بر مبتنی پزشکی منابع .(1) است  مند نظام های پژوهش
 موضوعی متخصصان توسط که هستند جاری بعامن بهترین
 این دهند؛ می ارائه را بالينی های پرسش پاسخ واند  شده نوشته
 شده فيلتر منابع به هستند؛ شواهد سطح چندین شامل منابع

 شواهد بهترین و شده ارزیابی موضوعی متخصصان توسط
 شده فيلتر غير و Up To Dateمانند  است، شده انتخاب

 اند شده بندی طبقه  PubMed)مانند منتخب، غير شواهد)
(96،1.) 
 بر مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت که است این مسئله 

 توسط الکترونيکی منابع پذیری رؤیت است؟ چگونه شواهدی
 سال آوریل ماه در الکسا موتور. است بررسی قابل االکس موتور
و   Bruce Gilliatو Brewster Kahle توسط 9116

 معروفی ابزار عنوان به امروزه و آمد جود و به آمازون شرکت
 که است شده شناخته ها پایگاه یا و ها سایت وب ارزیابی برای
 تعداد سرعت، بازدید، صفحات ترافيك، رتبه ميزان تواند، می

 زیر از بازدید صد در درباره اطالعاتی دریافتی، پيوندهای
 بازدید را پایگاه که اینترنت کاربران درصد ميزان ها، دامنه
 و بارگذاری زمان ميانگين درباره اطالعاتی همچنين و اند کرده

 .(99) دهد ارائه را ها ویژگی سایر و ها پایگاه دیگر با آن مقایسه
Vaughan اشاره الکسا از استفاده مزایای به 2692 سال در 

 جایگزینی عنوان به را آن دریافتی پيوندهای شمارش و کرد
 .(92) کرد معرفی یاهو دریافتی پيوندهای شمارش برای

 جهت مفيدی منبع  (Alexa)الکسا جستجوی موتور بنابراین
 تعداد و شود می محسوب ها پایگاه آماری اطالعات کشف

 قابل ابزار این با( ها پایگاه محبوبيت ميزان) دریافتی پيوندهای
 (.93) است محاسبه

 بررسی به همکاران و دانش ،کشور داخل های پيشينه بررسی در
 های سایت وب همکاری و تأثيرگذاری ميزان رؤیت، ميزان

 سنجی  وب روش از استفاده با ایران پزشکی علوم های  دانشگاه
 احراز برای ها آن. نبود باال پایگاه دریافتی پيوند. پرداختند

 از .دانستند متعددی دالیل را ها پایگاه از برخی باالی های رتبه
 ها، سایت وب باالی بسيار های صفحه تعداد به دالیل این جمله

 سریع روزآمدسازی ارزشمند، و متنوع اطالعاتی عناصر
 گستره آسان، ناوبری بودن، دارـم اربرـک باال، دمتـق اطالعات،
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 (.91) کردند اشاره غيره و جهانی

 ضریب ظاهری، ارزیابی با دیدگاه و منشعرفان ،ای مطالعه در
 علوم های دانشگاه های پایگاه از بازدید ميزان و تأثيرگذاری

 خارجی دریافتی پيوندهای تعداد که دادند نشان ،ایران پزشکی
 ای نشانه پيوندی، تحليل مطالعات از ای مجموعه زیر عنوان به
 از و آید می حساب به ها پایگاه پذیری رؤیت و نفوذ ميزان از

 با همکاران و صدقی .(95) هستند برخوردار باالیی اهميت
 های دانشگاه سایت وب 13 سنجی، وب های روش از استفاده

 و رؤیت قابليت صفحات، تعداد اساس بر را کشور پزشکی علوم
 که داشتند اشاره ها آن. دادند قرار مطالعه مورد پربار های فایل

 در حضور ميزان پایگاه، هر موفقيت های جنبه از یکی امروزه
 آن به وابسته وبی صفحات و سایت وب رؤیت قابليت یا وب

 شده زده پيوندهای تعداد. است وب جستجوگرهای توسط پایگاه
 سایت، یك در وبی صفحه یا مدرک یك به صفحات سایر از

 توليدکننده تأثير و مدرک آن تأثير از ای نشانه عنوان به تواند می
 وب آن رؤیت قابليت معيارهای از یکی عنوان به همچنين و آن

 (.96) شود گرفته نظر در وبی منابع سایر بين در سایت
 ميزان و تأثيرگذاری ميزان کمی، ای مطالعه در همکاران و راثی

 با را جهان غذایی صنایع و علوم مؤسسات های پایگاه رؤیت
 ها آن ساختند، مشخص سنجی وب های شاخص از استفاده

 که پيوندهایی طریق از ها سایت وب ارتباط که داشتند اناذع
 گردد می موجب امر این و شود می تقویت کنند، می برقرار باهم

 محيط در شده داده پيوند ها آن به بيشتر که هایی سایت وب تا
 تأمين منظور به و باشند داشته بيشتری رؤیت یا عينيت اینترنت
 اطالعات به ها آن دسترسی و کاربران اطالعاتی نيازهای
(. 6) کنند برقرار ارتباط یکدیگر با مؤثری طور به سودمند
 پزشکی علوم نشریات سنجی وب تحليل با همکاران و داستانی

 هسته های سایت وب شناسایی و رؤیت ميزان تعيين به ایران،
 نشریه نمایه سطح چه هر که کردند اشاره ها آن پرداختند،

 بيشتر نيز نشریه آن سایت وب به پيوند باشد، باالتر مربوط
 (.3) شد خواهد

 ارزیابی به جوکار و دیدگاه کشور از خارج های پيشينه بررسی در
 الکسا موتور توسط تناظر تحليل از استفاده با ایرانی روزنامه 21

 بهبود و تعداد در بيشتری توجه باید که کردند اشاره و پرداختند
 و دیدگاه(. 91) شود کاربران جذب جهت دریافتی، پيوندهای

 دولتی های دانشگاه عملکرد خصوص در ای مطالعه منشعرفان
 در که داد نشان ها یافته و داشتند گستر جهان وب در مالزی

 معيارهای شش تمامی الکسا، موتور توسط ها پایگاه بررسی
 متوسط پيوندها، شمار ترافيك، رتبه جمله از بررسی مورد

 مدیران و نداشتند خوبی وضعيت ،غيره و شده بازدید صفحات
 رضایت افزایش جهت ها پایگاه خدمات ارائه بهبود به باید

 (.91) باشند داشته توجه کاربران
 اساس بر را ایرانی جستجوی موتور 96 ،منش عرفان و دیدگاه
 چون معيارهایی ها آن کردند، بررسی الکسا موتور معيار شش
 و ایرانی کاربران شده، دریافت پيوندهای تعداد ترافيك، رتبه

 صفحات متوسط پایگاه، کاربران شده صرف زمان خارجی،
 کردند، مقایسه مختلف جستجوی موتورهای در را شده بازدید
 و نداشتند موفقی عملکرد جستجو موتورهای که داد نشان نتایج

 رتبه ها آن بيشتر و داشتند ترافيك رتبه در ضعيفی عملکرد
 هر کوتاه زمان نمایش. کردند کسب هزار صد باالی ترافيك

 صفحات کم تعداد و ابزار این طریق از جستجو صرف کاربر
 موردبررسی که جستجویی موتورهای که داد نشان شده بازدید

 (.91) نبودند موفق کاربران جذب در کافی اندازه به گرفتند قرار
Bhat از استفاده با هندی روزنامه سایت وب 26 ارزیابی به 
 جهت معياری را شده دریافت پيوندهای پرداخت، الکسا موتور

 در هندی های روزنامه. کرد معرفی پایگاه شهرت سنجش
 نداشتند بخشی رضایت وضعيت الکسا موتور توسط بررسی

(99). shafi و Bhat مؤسسات های پایگاه عملکرد بررسی به 
 جستجوی موتور و سنجی وب روش از استفاده با هند پژوهشی

 تعداد متوسط ترافيك، رتبه که داد نشان نتایج پرداختند؛ الکسا
که  کاربران شده صرف زمان و پيوندها تعداد کنندگان، بازدید

 شده ررسیب مسائل دیگر و هر کاربری صرف جستجو می کرد
 هند، پژوهشی مؤسسات های پایگاه در الکسا موتور توسط

 (.26) نبود بخش رضایت
 نشان کشور از خارج و داخل در پژوهش های پيشينه بررسی

 انجام سنجی وب حوزه در مختلفی های پژوهش که دهد می
 مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت ميزان مورد در اما است، شده

 اهميت به توجه با. است نشده انجام پژوهشی تاکنون شواهد بر
 دست به با تا است آن بر حاضر مطالعه منابع، این پذیری رؤیت
 ميزان شواهد، بر مبتنی پزشکی منابع دریافتی پيوندهای آوردن
 .سازد مشخص را ها آنپذیری  رؤیت
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وب  با استفاده از روشو  بودکاربردی  به لحاظ هدفمندی مطالعه این
پزشکی مبتنی بر  منبع 6آماری شامل ه انجام شده است. جامع سنجی
ها توسط دانشگاه  ، اشتراک آنـاه گاهـین پاـخاب ایـعلت انتبود، شواهد 

. ابزار مورد استفاده، موتور بودها  آن بهگران ـو دسترسی پژوهش
؛ بود (http://www.alexa.comبه آدرس ) ،الکساجستجوی 

 یجستجو هدر جعب منابع پزشکی مبتنی بر شواهدمنظور، آدرس   بدین
بعد  با استفاده از مشاهده مستقيم به دست آمده یها داده شد؛الکسا وارد 

اند.  تحليل قرار گرفته مورد تجزیه و Excelاز ورود به نرم افزار آماری 
 Cochrane ،Nursing Consult ،MDشامل  ها یگاهپا

Consult ،Up To Date ،Clinical Evidence وClinical 

key د.بودن 

 

 

 

 

 اهــگـایـپ ،تــاس آورده شده 9دول ـه در جـه کـونـگ انـمـه

Date  Up Toو باالترین ميزان  یباالترین ميزان پيوند دریافت یاارد
 ،Cochrane ،MD Consult های یگاهو سپس پا بود رؤیت

Clinical Key،Evidence  Clinical  ی ها رتبهيب در ترتبه
ترین ميزان پيوند  پایين Consult Nursing بعدی قرار داشتند. پایگاه

تنها سه  ها حاکی از آن بود که یافته دارا بود،و ميزان رؤیت را  یدریافت
 9666بيشتر از  Date Up To ،Cochrane ،MD Consult پایگاه

 تر کمپيوند دریافتی داشتند و تعداد پيوندهای دریافتی در سه پایگاه دیگر 
 (.9بود )جدول 566 از
 

  شواهد بر مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت ميزان . نمایش9جدول 
 الکسا جستجوی موتور اساس بر

 نام پایگاه تعداد پيوندهای دریافتی

1211 Up To Date 

9616 Cochrane 

9231 MD Consult 

355 Clinical Key 

391 Clinical Evidence 

291 Nursing Consult 

 

 
 

 
 

 

 منابع پذیری رؤیت ميزان از کلی تصویری حاضر، پژوهش
. داد نشان الکسا موتور از استفاده با را شواهد بر مبتنی پزشکی

 اراید  Up To Dateپایگاه که بود آن از حاکی پژوهش نتایج
 و پذیری رؤیت ميزان باالترین و دریافتی پيوند ميزان باالترین

 و دریافتی پيوند ميزان ترین پایين Nursing Consult پایگاه
 خارج و داخل های پيشينه بررسی .داشت را پذیری رؤیت ميزان

 و دانش مطالعه. بودند حاضر مطالعه راستای در کشوراز 
 باالیی دریافتی پيوندهای ها، سایت وب داد، نشان همکاران
 نيز دیدگاه و منش عرفان مطالعه نتایج در(. 91) نکردند دریافت
 نبودند برخوردار باالیی پذیری رؤیت و نفوذ ميزان از ها پایگاه

 ميان از کلی طور به همکاران، و صدقی هاییافته در(. 95)
 پزشکی علوم دانشگاه 1 حتی کشور، پزشکی علوم های دانشگاه

 از خارج از را زیادی مخاطبين و پيوندها نيز یك، تيپ و برتر
 يرگذاریتأث نگربيا امر این بودند، نکرده دریافت خود سایت وب

 بود باال وجود با وب در ایران پزشکی علوم های دانشگاه اندک
 در (.96) بود ها دانشگاه از برخی وبی صفحات تعداد نسبی

 و دریافتی پيوندهای ميزان کلی طور به همکاران و راثی مطالعه
 بود اندک مطالعه مورد های سایت وب رؤیت درصد آن تبع به
 زبان ویژه به شناختی زبان مسائل از متأثر را امر این که

 ارائه ميزان وب، محيط در علمی غالب زبان عنوان به انگليسی
 و روزآمد منابع از استفاده خاص، کاربران نياز با مرتبط اطالعات
 در کاربران به مناسب رسانی اطالع ها، آن به آسان دسترسی
 امکاناتی کارگيری به و نياز مورد روزآمد منابع خصوص
 توسط که خدماتی از کاربران سازی آگاه ، RSSهمچون

 و داستانی مطالعه .(6) ددانستن است، ارائه قابل ها سایت
 سایت وب 21 سایت، وب 911 ميان از که داد نشان همکاران

 بنابراین بودند؛ نداده اختصاص خود به دریافتی پيوند گونه هيچ
 کرده عمل ضعيف دریافتی پيوندهای تعداد نظر از ها سایت وب

 سایت وب 21 ارزیابی در دیدگاه، و جوکار مطالعه(. 3) بودند
 بهبود و تعداد در بيشتری توجه باید که داد نشان ایرانی روزنامه

 مطالعه(. 91) شود کاربران جذب جهت دریافتی پيوندهای
 دولتی های دانشگاه عملکرد خصوص در منش عرفان و دیدگاه
 دریافتی پيوندهای که داد نشان گستر  جهان وب در مالزی

 به باید مدیران و نداشتند قرار خوبی وضعيت در ها دانشگاه
 توجه کاربران رضایت افزایش جهت ها پایگاه خدمات ارائه بهبود

هایافته  

ها  روش گیری بحث و نتیجه    

 

 نام پایگاه 
تعداد پیوندهای 

 دریافتی

Up To Date 1214 

 

Cochrane 6111 

 

MD Consult 6234 

 

Clinical Key 355 

 
Clinical Evidence 

 

Nursing Consult 

361 

 

261 

بحث و نتیجه گیری    
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 را دریافتی پيوندهای افزایش جهت ها راه از یکی باشند؛ داشته
 را دیگر راه و المللی بين بازدیدکنندگان جذب برای خدماتی ارائه

 (.91) دانستند دیگر، های سایت به سایت معرفی
 جستجوی موتور 96 تمامی منش عرفان و دیدگاه مطالعه در

 مورد معيارهای سایر و دریافتی پيوندهای تعداد در ایرانی
 بنابراین. نداشتند موفقی عملکرد الکسا، موتور توسط بررسی
 و مسئولين جستجو، موتورهای اهميت به توجه با کردند توصيه

 جهت به کافی توجهات و دقت باید جستجو موتورهای طراحان
 رضایت کسب و مشکالت حذف منظور به بهتر خدمات ارائه

 های سایت وب نيز  Bhatمطالعه در(. 91) باشند داشته کاربران
 وضعيت الکسا موتور توسط بررسی در هندی های روزنامه
 مؤسسات های سایت وب رتبه(. 99) نداشتند بخشی رضایت

 توسط بررسی در Bhat وShafi ه مطالع در نيز هند پژوهشی
 (.26) نبود بخش رضایت الکسا، موتور

 تعداد به پایگاه یك( رؤیت ميزان) بودن مرئی بنابراین
 تعداد هرچه. دهند می پایگاه آن به که دارد بستگی پيوندهایی
 آن بازدید ميزان باشد، بيشتر پایگاه یك به دریافتی پيوندهای

 در پایگاه آن. در نتيجه  است بوده بيشتر کاربران طرف از پایگاه
 عبارتی به است، داشته زیادی تأثير کننده استفاده جامعه ميان

 برخوردار باالتری دریافتی پيوندهای بسامد از ها پایگاه چه هر
 خواهند برخوردار وب محيط در باالتری رؤیت ميزان از باشند،

 نيز پایگاه اعتبار باشد، بيشتر دریافتی پيوندهای تعداد هرچه. بود
 پایگاه اعتبار و اهميت کننده تعيين عنصر ترین مهم. است بيشتر
 به است؛ پایگاه محيط در آن رؤیت ميزان و بودن استفاده قابل

 کننده تعيين پایگاه یك دریافتی پيوندهای ميزان عبارتی
 اغلب پيوندها، تحليل در که آنجا از اما است، آن اعتبار و اهميت

 مسائل سلسله از شود، می استفاده آماری و کمی های روش از
 تحليل مورد در حری که همانطور شود، می غفلت کيفی

 روز رواج رغم علی استنادی تحليل که است کرده بيان استنادی
 رابطه شود مسلم که است دفاع قابل زمانی تنها غرب، در افزون
 رابطه یك تنها( شونده پيوند و دهنده پيوند) متن و سند ميان

 است ممکن که) جنبی عوامل از یك هيچ و است علمی
 جغرافيایی، زبانی، عناصر تا ها گيری تصميم ترین شخصی
. نباشند دخيل رابطه این در( شود شامل را غيره و اجتماعی

 بررسی بر سنجی وب مطالعات تمرکز که نماند ناگفته
 را پيوندها بررسی از حاصل نتایج توان نمی چندان و پيوندهاست

 سنجی وب مشکالت از یکی زیرا داد، مطابقت استدالل این با

 وب صفحات که جا آن از .(1) ست پيوندها تمامی شناسایی عدم
 نمایه رکوردها، شدن پاک مثل دالیلی دارند، ناپایداری ماهيت
 در اندکی تفاوت باعث ها خزنده توسط نشدن شناسایی و سازی
 سنجی وب از حاصل نتایج بنابراین شود، می آمده دست به نتایج

 .(29) داد قرار استفاده مورد احتياط با باید را
 اشاره آن به سنجی وب مطالعات اغلب پایان در که موضوعی

 مشابه مطالعات یا مطالعه این چه اگر که است این شود، می
 استفاده یا مالحظه احتياط با را نتایج باید اما شده، انجام دیگر
 سنجی، وب مطالعات در شده مطرح نقيصه ترین مهم. کرد

 این اصلی بستر عنوان به وب دنيای یعنی مطالعه مورد محيط
 و متغير پویا، شدت به محيطی وب، محيط. است مطالعات

 بررسی سایتی امروز است ممکن که ای گونه به است؛ ناپایدار
 وجه هيچ به بعد، ساعتی حتی یا هفته یك روز، یك و شود

 است ممکن زیرا باشد، نداشته وجود مطالعه این تکرار امکان
 باشد، کرده تغيير آن اطالعات باشد، شده حذف نظر مورد سایت

 بازیابی قابل دالیلی به بنا یا باشد، شده منتقل دیگری جای به
 هر) تجربه را ها آن فرد هر که است مواردی همه ها این نباشد؛

 ابزارهای عالوه به. است شده مواجه ها آن با و کرده( کوتاه چند
. است رو روبه زیادی های چالش با نيز وب اطالعات گردآوری

 گردآوری رایــب جیـسن وب مطالعات عمده حاضر، حال در
 در و بارها کنند، می استفاده کاوش موتورهای از خود اطالعات

 شده اشاره موتورها این های محدودیت و نقایص مختلف متون
 موتورها این کاستی. نيست ها آن تحليل مجال و قصد که است

 دست به نتایج که شود می باعث اطالعات، آوری گرد مرحله در
 تمامی رغم علی اما نباشند، برخوردار الزم استحکام از آمده

 برای ای شيوه عنوان به سنجی وب شده، مطرح اشکاالت
 چه اگر. شود می استفاده و شناخته وب مطالعه و ارزیابی

 هم باز اما شد، اشاره ها آن از هایی نمونه به که دارد اشکاالتی
 وجود باال تقریباً اطمينان ضریب با نتایجی به دستيابی امکان

 این از آمده دست به نتایج نباید که داشت توجه باید. دارد
 به توجه با باید بلکه دانست، تغيير قابل غير و قطعی را مطالعات

 از حاصل نتایج و سنجی وب روش از پژوهش نوع و هدف
 (.1) کرد استفاده آن مطالعات
 بيشتر سنجی وب مطالعات های محدودیت و مشکالت بنابراین

 است ممکن است. مربوط اطالعات گردآوری ابزارهای به
 رؤیت دریافتی، پيوندهای تعداد بيشتر، قدمت دليل به پایگاهی

ممکن صفحات یعنی باشد؛ داشته بيشتری پذیری دسترس یا و
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 در ها آن که جهت این به باشند داشته زیادی پيوندهای است،
 تردید بدون(. 96) اند داشته باالیی پذیری رؤیت گذشته زمان

 کمك شواهد بر مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت افزایش
 با های پایگاه در جستجوها انجام جهت پزشکی جامعه به زیادی
 که است الزم نکته این ذکر همچنين. کرد خواهد تر اهميت
 دریافتی پيوندهای کسب باعث نيز، ها پایگاه بودن رایگان
 وب محيط در بيشتری پذیری دسترس و رؤیت قابليت بيشتر،
 پيوندهای تعداد بودن کم دالیل از یکی شاید شد، خواهد

 غير حاضر، مطالعهدر  شواهد بر مبتنی پزشکی منابع دریافتی

 افزایش های راه از یکی همچنين. است بوده ها آن بودن رایگان

 به جستجودر  Up To Dateه پایگا دریافتی پيوندهای 
 فرانسوی، ایتاليایی، اسپانيایی، انگليسی، مختلف های زبان

 ارائه به باتوجه گردد می پيشنهاد. بود غيره و آلمانی پرتغالی،
 شواهد، بر مبتنی پزشکی منابع پذیری رؤیت ضعف و قوت نقاط
 وب توسط منابع این معرفی و سازی نمایه در بيشتری توجه
 جهت همچنين و شود دانشگاهی و علمی مختلف های سایت

 کشورهای بازدیدکنندگان جذب و دریافتی پيوندهای افزایش
 طراحان و مدیران به جستجو مختلف های زبان ارائه مختلف،

 .شود می پيشنهاد ها پایگاه
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Abstract 

 

Introduction: By increasing the number of the Inlinks, the electronic resources will be more 

visible in the electronic environment. Considering the importance of visibility of Evidence-Based 

Medicine Resources, the purpose of this study was to Assessment Visibility of Evidence-Based 

Medicine Resources.  

Methods: This study was an applied work regarding its purpose, which has been conducted 

through webometric methods. The statistical population consisted of six evidence-based medicine 

resources. The reason for choosing these databases was that they are being Subscription by the 

university and researchers have access to them. The used tool was the Alexa search engine. The 

collected data was analyzed through direct observation and after being entered into the software 

Excel 

Results: Based on data obtained from Alexa search engine, Up To Date database had the highest 

number of the Inlinks and the highest visibility. After that, Cochrane, MD Consult, Clinical Key 

and Clinical Evidence databases were in the next ranks respectively. Nursing Consult database 

had the lowest number of the Inlinks and the lowest visibility. 

Discussion and Conclusion: The overall results of this study showed that The number of the 

Inlinks and the visibility did not have a satisfactory status, and the designers and managers of 

databases are recommended to pay more attention to offering services so as to increase the 

number of the Inlinks and attract visitors from different countries. 
Key words: Alexa search engine, Evidence-Based Medicine, Visibility, Webometrics. 
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