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هـاي    سـايت   سنجش تراكم كلمات كليدي در وب     
هــاي تــابع وزارت علــوم،  هــاي دانــشگاه كتابخانــه

  تحقيقات و فناوري در شهر تهران
                            

  چكيده
          

هـاي    رود و كتابخانـه     شـمارمي   ترين ابزار دسترسي و اشاعه اطالعات به        امروزه وب، اصلي   :هدف
خدمات خود از طريق وبگاه كتابخانه، موجبات رشـد هـر چـه بيـشتر خـود و                  دانشگاهي با عرضه    

هـا دسـتيابي    سـايت  هاي ناشران وب ديگر، يكي از اولين دغدغه سازند؛ ازسوي   مي  كاربران را فراهم  
اي   موضوع است؛ بدين منظور، همواره سياهه     هاي مشابه و هم     سايت  هاي برتر در ميان وب      به رتبه 

كننـد، تهيـه و در    هـاي برتـر را كـسب    دارد رتبـه  هايي كه احتمال ها و توصيف    هاز عناوين، كليدواژ  
هـا بررسـي ميـزان        سايت  منظور بازيابي موفق اطالعات در وب       به. شوند  مي  طراحي صفحات لحاظ  

دادن به ايـن      دنبال پاسخ   اين پژوهش به  . آيد  شمارمي  تراكم كلمات كليدي، يكي از عوامل اصلي به       
هاي ايران تا چـه انـدازه و چگونـه از كلمـات كليـدي در                هاي دانشگاه ابخانهكت«مسئله است كه    

  .»كنند؟مي هاي خود استفاده طراحي وبگاه
    

جامعـة پـژوهش، پـانزده      . اسـت   شـده   پژوهش حاضر به شيوه تحليل محتوا انجـام        :شناسي  روش
ري شهر تهـران را     هاي تابع وزرات علوم، تحقيقات و فناو        هاي مركزي دانشگاه    سايت كتابخانه   وب

   .است داده ها را انجام گر تراكم كلمات كليدي، گردآوري داده افزار تحليل نرم. شودشامل مي
    

هـاي دانـشگاهي مـورد      يك از كتابخانـه     دهند كه درمجموع، هيچ   مي  نتايج تحقيق نشان   :ها  يافته
ـ   نكـرده   سايت خود از كلمات كليدي مناسـب اسـتفاده          مطالعه، در وب   سـايت    ميـان، وب    نانـد؛ دراي

كتابخانة مركـزي دانـشگاه تهـران بـه دليـل اسـتفاده از كلمـات كليـدي پربـسامد و مـرتبط در                        
كنـد؛ همچنـين در       پـذيري بـااليي را كـسب      اسـت ميـزان رؤيـت       هاي اصلي، توانـسته     ابربرچسب

ي ا  هاي مركزي، دانشگاه تهران در موتور جستجوي گوگل، رتبه          هاي كتابخانه   سايت  بندي وب   رتبه
   .است داده باال را به خود اختصاص
   

تحليل نتايج، بيانگر اين امر است كه استفاده از تراكم كلمـات كليـدي و همچنـين،         :گيري  نتيجه
توانـد نقـشي مهـم را در بـاالبردن رتبـه سـايت و        ها، مي سايتها در وب توجه به اهميت برچسب   

هـاي دانـشگاهي      ازيابي موفق كتابخانـه   ، باعث تحقق ب   ]اين امر [افزايش رؤيت سايت ايفاكند كه      
   .شود مي

    
دانــشگاهي،  مركــزي كتابخانــه ســايت، وب طراحــي كليــدي، كلمــات تــراكم :واژگــان كليــدي

  .ابربرچسب
    

  1 طهورا ساجد

  2ورمحمدينعلي  حمزه

  3* سعيد اسدي
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   و بيان مسئلهمقدمه
 و فراينـدها  از بـسياري  نتـايج  سرعتي بيشتر يافت، گستر،جهان وب و اينترنت كه ميالدي 1990 دهه از
 سايتـشان در وب پژوهـشي  و آموزشي مؤسسات و هادانشگاه هايفعاليت پژوهشي و -علمي دادهايبرون

 وب محتـواي  كاربران، محيط كاربري، زياد تعداد .است آمده اطالعات فراهم تبادل براي فرصتي منتشرشده،

مـسگرپور،  (انـد   شده مطرح اينترنت، علمي به توجه افزايش داليل ازجمله يادشده، موارد روزافزون روند و
 گوگـل  ،ه شخصي در حال جستجو در يك موتور جستجو مانند گوگـل اسـت    ك زماني؛ براي نمونه    )1388

 امـا اينكـه     ؛ندكمي باشد، فهرست  مرتبط   ، جستجوكرده كاربرتمام صفحاتي را كه موضوع آنها با عبارتي كه          
 ؛دارد  مختلـف بـستگي  ي بـه عـوامل  ،»؟گيرندها در صدر نتايج جستجو قرارميچه صفحاتي از كدام سايت  «

 است كه نشانگر درصد دفعاتي اسـت كـه كليـدواژه يـا عبـارت در                 1تراكم كلمات كليدي  ،  عوامليكي از   
 ،به تعـداد منطقـي    سايت   بنابراين بايد متن     شود؛  مقايسه با كل كلمات يك صفحه در صفحه وب ظاهر مي          

ت  كه نـسبت كلمـا     شود  اي تنظيم  گونه  به سايت متن   ، الزم است   براي اين منظور   ؛باشد كلمات كليدي داشته  
  ).1385 چلك، ي و موسوهزاد شعبان( توجه باشد  قابل،كليدي به كل كلمات موجود در متن

 هـاي   سايت كتابخانـه    دارند و وب    هاي دانشگاهي در امور آموزشي و پژوهشي، بسيار اهميت          سايت  وب
ن، دهنـد؛ بنـابراي     مـي   طور تقريبي، بيشترين حجم اطالعـات را در خـود جـاي             ها نيز به  مركزي اين مؤسسه  

. هـا مهـم اسـت   بندي  اين سـايت ها از نظر تراكم كلمات كليدي براي رتبه        سايت  دانستن وضعيت اين وب   
صـورت    اند، پژوهشي كه بـه      گرفته  اي صورت هاي كتابخانه   رغم مطالعاتي متنوع كه درزمينه طراحي وبگاه        به

نـشد؛ بنـابراين،      كند، مـشاهده   ها در ايران بررسي     خاص، وضعيت استفاده از كلمات كليدي را در اين وبگاه         
هاي دانـشگاهي دولتـي شـهر       سايت كتابخانه وب«دادن به اين پرسش است كه         دنبال پاسخ   تحقيق حاضر به  

؛ هـدف اصـلي   »اند و نيز تراكم و توزيع آنها چگونه اسـت؟  گرفته تهران تا چه ميزان از كلمات كليدي بهره   
 علوم شهر   ي تابع وزارت  ها دانشگاه يها كتابخانه تياس در وب  يدي تراكم كلمات كل   يابيارزاين پژوهش،   

  :خواهدشد داده هاي زير پاسخاست و به پرسشتهران 
هاي تحت پوشش وزارت علوم شهر تهـران        سايت كتابخانه مركزي دانشگاه   توزيع كلمات كليدي در وب    . 1

  چگونه است؟
هاي تحت پوشـش وزارت علـوم       شگاهكتابخانه مركزي دان   يها  تيسا   در وب  يدي كلمات كل  نيپربسامدتر. 2

  اند؟ كدام شهر تهران
هاي تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران براسـاس تـراكم           سايت كتابخانه مركزي دانشگاه   بندي وب رتبه. 3

 كلمات كليدي چگونه است؟
 ها چگونه است؟تيسا وب يها برچسب در يديكل كلمات گاهيجا. 4

  پيشينه پژوهش
اند اما درخصوص تأثير اسـتفاده از   گرفته اي صورتهاي كتابخانه راحي وبگاههايي متنوع، روي ط  تحقيق

                                                 
1 . Keyword density 



 
 

  طهورا ساجد، حمزه علي نورمحمدي و سعيد اسدي  

 
  

3

، پژوهـشي در  ) 2001 (چـو . شوندمي  ها كارهايي محدود مشاهده     پذيري اين سايت  كلمات كليدي بر رؤيت   
 آمريكـا  كتابداران انجمن   تأييد مورد   كتابداري هاي  دانشكده مربوط به    سايت وب دوازده دريافتي پيوندهاي

 ايـن  پيونـدهاي  وضـعيت  چندبعـدي،  مقيـاس  و   اي  خوشه بندي  دستهاو با استفاده از روش      . كرد  تحليلا  ر
 در  مطـالبي  قـراردادن    كـه  اسـت    ايـن  ، پژوهش او  هاي  يافته از   يكي ؛است كرده  بررسي را   سايت وب دوازده
 وي،  نهمچنـي  شـود؛   مـي  سـايت  بـه    بيـشتر  پيوند و جذب    رؤيت گوناگون و گسترده، باعث      هاي  موضوع

.  وجودنـدارد  سنجي  كتاب در   كه دهد  مي   و سنجش ارائه   ارزيابي براي را   اي  شيوه،  سنجي  وب كه كند  مي  بيان
بـر   مبتنـي  هـاي   داده (ها  داده هم منبع    زيرا؛  گيرند   بادقت صورت  بايد سنجي  وب هاي  پژوهش ،دارد عقيدهاو  
  . دارندشكارآ ينواقص) وبي كاوش موتورهاي (ها داده گردآوريو هم ابزار ) وب

 و  كتابداري علوم   هاي  دانشكده هاي  سايت وب ساختار   نمايي  نقشه« عنوان   با اي  مقالهدر  ) 2003 (عصاره
 هـاي   سـايت  وب،  سنجي  وب هاي  شيوهبا استفاده از    » چندبعدي و   اي  خوشه مقياساستفاده از   : رساني  اطالع

 موتـور   وسيله   را به  بررسي اين هاي  داده وي ؛ قرارداد بررسي را مورد    رساني  اطالع و   كتابداري هاي  دانشكده
 95 برگيرنـده  در كـه »  و خدمات مـشاوره    اينترنت آموزش   راهنماي «سايت آل دوب و با استفاده از        كاوش
 ايـن  از مجموع كرد؛ گردآوري بود، كشور هجده متعلق به   رساني  اطالع و   كتابداري هاي  دانشكده سايت وب
. شـد   تحليـل ها  سايت وب اين هاي  پيوندي  هم و   دريافتي پيوندهاي كه فعال بودند    سايت، هفتاد،  سايت 95

 ملـي دو خوشه   ( خوشه   هفتشده،   بررسي هاي  دانشكده هاي  سايت وب در   ند كه داد  نشان وي بررسي نتايج
 مـرتبط را    ه، پـنج دسـت    چندبعـدي  نمـاي   مقيـاس ، نقشه   ديگر  سوي از ؛دنوجوددار) المللي  بينو پنج خوشه    

دهنـده  انعكـاس ،  وبـي   پيونـدهاي  .بودنـد   المللي  بين و سه دسته     مليج دسته، دو دسته      پن اين از   ؛داد نشان
 انگيزه بنابراين، هستند؛ عامل وب    عملكردهاي و   يابي  اطالع ابزارهايها،  اولويت،  گوناگون از عاليق   طيفي

  .دارد تنوععلمي، بيشتر  و استناد در مقاالت سازي ارجاع انگيزه نسبت به پيوند برقراري
 شـرقي  منطقه جنوب    كشورهاي براي وب   تأثيرگذار عامل   ه محاسب ه دربار پژوهشي در   )2004 (اسميت

 حـوزه و عامـل      يـك  تعـداد صـفحات وب در        ميـان  معكـوس  اي  رابطه كلي،طور    به كهگرفت   نتيجه،  آسيا
ت  تعـداد صـفحا    باالترين با   استراليا مشخص شد    ، پژوهش اين در   ؛ آن حوزه وجوددارد   خارجي تأثيرگذار

 مقايـسه بـرخالف   .  را داشـت   كلّـي  تأثيرگـذار  عامل   ترين  پايين و   خارجي تأثيرگذار عامل   ترين  پايين ،وب
 ميـان  اندك اي   رابطه كه دريافت ها،  دانشگاه تأثيرگذار محاسبه عامل    براي پژوهش   اين در   اسميت،  كشورها

  . وجودداردتأثيرگذارو عامل  سايت  وبيكتعداد صفحات در 
. ندارنـد   ايرانـي نيـز چنـدان تنـوع       /هـاي فارسـي     وط به سنجش كلمات كليدي در وبگاه      هاي مرب   تحقيق

سـايت   پژوهشي با هدف تأثير تراكم كلمات كليـدي در وب  ،)1385 (شريفي و چلك موسوي، هزادشعبان
روش پـژوهش،   . دادنـد   هاي صنعتي تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران انجـام         كتابخانه مركزي دانشگاه  

  SEO QUAKEگيري تراكم كلمات كليدي از تولبار سـئو بـه نـام    محتواست و براي اندازهروش تحليل 
هاي صـنعتي تحـت پوشـش       سايت كتابخانه مركزي دانشگاه     جامعه پژوهش از شش وب    . است  شده  استفاده

ترتيـب    هـا بـه   دهند كه پربـسامدترين كليـدواژه       مي  ها نشان يافته. است  شده  وزارت علوم شهر تهران تشكيل    
Central library ،library ،Central و Bookدر » دانـشگاه «نتيجـه جـستجوي كليـدواژه    ] طبـق . [ هستند
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كتابخانـه مركـزي و     «موتور جستجوي گوگل، دانشگاه شريف در باالترين رتبـه و همچنـين بـا كليـدواژه                 
ج جـستجو   هـا در صـدر نتـاي      بـه سـاير دانـشگاه       ، دانشگاه علم و صنعت نـسبت      »كتابخانه مركزي دانشگاه  

هاي جامعـه يادشـده از كلمـات        سايتيك از وب    هاي تحقيق، بيانگر آن هستند كه هيچ      يافته. اند  قرارگرفته
اسـتفاده از كلمـات     . اسـت   توجـه نبـوده     اند؛ بنابراين، رتبه بازيابي آنها نيز قابل      نكرده  كليدي مناسب استفاده  

به كلمـات   هاي مدنظر، كاربردي مؤثرتر نسبت ايتس  در بازيابي وب  ) ايواژه   سه -ايدوواژه(كليدي عبارتي   
  .اي داردواژه تك

 هـاي   كتابخانـه  هاي  سايت وب پيوندهاي پژوهشيدر  ) 2006 (عصاره و   فرد  مكتبي،  العابديني  زينحاجي
 كنگـره  كتابخانـه  سـايت  وب نـد كـه   داد  پژوهش نشان  اينآمده از    دست  به نتايج كردند؛  تحليل جهان را    ملي

 ؛ سراسر جهان اسـت    ملي هاي  كتابخانه ميان در   سايت وب ترين  قوي پژوهش،   اين معيارهاير  ، از نظ  آمريكا
 خـارجي  دريـافتي  پيونـد  ميـزان  بـاالترين ،  )596000 (كـل  پيونـد  ميـزان  بـاالترين  داراي سايت، وب اين

وتـور  شـده در م     سازي  نمايههاي    صفحه ميزان باالترينو  ) 89600 (خودپيوندي ميزان باالترين،  )249000(
هاي ملّي جهان نيز در       هاي ساير كتابخانه    سايت پيوندي با وب    است؛ از نظر هم   ) 452000(كاوش آلتاويستا   

، آمريكـا  كنگـره  كتابخانـه  سايت وب توسط   ،احراز رتبه اول  .  قراردارد پيوندي  هم نقاط   ترين  كانوني از   يكي
، عناصـر   سـايت  وب بـاالي  بـسيار  هـاي   هصفحتعداد  « به   توان  مي داليل اين ازجمله    كه  دارد متعدد داليلي

 در سـطح جهـان      كـه  رسـاني   اطـالع  و   كتابداري،  كتابخانه هاي  زمينه تمامي متنوع و ارزشمند در      اطّالعاتي
، گـستره   كاربرمـداربودن  اطالعـات،    سـريع  روزآمدسـازي ،  انگليسي هستند، زبان    نياز مورد عالقه و     بسيار
، باعـث مراجعـه و      كنگره كتابخانه پيوسته، وجود فهرست    نينهمچ كرد؛   اشاره سايت وب اين »...  و جهاني
 تأثيرگـذاري  ضـريب  محققان بـا اسـتفاده از محاسـبه          ، پژوهش ايندر  . است  فراوان به آن شده    پيوند ايجاد

 ،48/335 برابـر بـا    تـأثيري  ضـريب  لهستان با    ملي كتابخانه سايت وب ،دادند نشان) خالص(شده  تجديدنظر
 هاي  يافته ؛ رتبه را داراست   ترين  پايين ،07/0 تأثير ضريب با   كانادا ملي كتابخانه سايت وب و   باالترين داراي
 سـه ، اصـلي  ه خوشـ كلي، پنجطور   مورد مطالعه به  هاي  سايت وب ميان ند كه داد  نشان همچنين پژوهش   اين

 هـاي   سـايت  وب كـه د  ن مستقل وجوددار  سايت وبو چهار   ) اروپايي (اي  قاره ه خوش دو،  المللي  بين هخوش
  .دهند مي را نشان يكديگر با آنها پيوندي هم ميزانموجود در هر دسته، 

 برتـر  هـاي سايتوب در كليدي كلمات تراكم ارزيابي به خود پژوهش در )1391 (دانش و نژادمرداني
 از يـك   هيچ كه داد  نشان آنها پژوهش نتايج پرداختند؛ ايران علوم پزشكي  يهادانشگاه مركزي هاي  كتابخانه
 كتابخانـه سـايت     وب ميـان،   درايـن  اند؛  نكرده  استفاده مناسب كليدي كلمات از خودسايتوب در هادانشگاه
 هـاي اصـلي     ابربرچـسب  در كليـدي  كلمـات  از اسـتفاده  دليـل  بـه  اصـفهان  پزشكي علوم دانشگاه مركزي
 هـاي   كتابخانـه  هـاي ايتسوب بندي  رتبه در همچنين، كند؛  كسب را بااليي تأثيرگذاري ميزان است،  توانسته

ــزي، ــشگاه مرك ــوم دان ــكي عل ــشهد پزش ــور در م ــستجوي موت ــل، ج ــه گوگ ــاال اي رتب ــه را ب ــود ب  خ
 تـراكم  وضعيت بررسي به) 1391 (فرهادي و نژادمردانياست؛ همچنين در پژوهشي مشابه،        داده  اختصاص
 ايـران  پزشـكي  ومعلـ  يهـا دانـشگاه  آموزش مجـازي   واحدهاي هايسايتوب ساختار در كليدي كلمات

 كليـدي  كلمـات  از خـود سـايت   وب در هادانشگاه از يك  هيچ كه دادند  نشان آنها پژوهش نتايج پرداختند؛
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 اسـتفاده  دليل به مشهد پزشكي علوم مجازي دانشگاه  واحدسايت  وب ميان،  دراين اند؛  نكرده  استفاده مناسب
 همچنـين،  كند؛  را كسب  بااليي تأثيرگذاري يزانم است،  توانسته اصلي هاي  ابربرچسب در كليدي كلمات از
 گوگـل،  جـستجوي  موتور در مشهد پزشكي علوم دانشگاه مجازي، واحدهاي هايسايتوب بندي  رتبه در

  .است داده اختصاص خود به را اي باال رتبه

 شناسي پژوهش روش

 چرايـي  و بـودن  چگونـه  داليل تبيين و تشريح به  محقق.است  تحليلي-توصيفي نوع از حاضر پژوهش
 كلمـات  تراكم نقش مطالعة به محتوا تحليل از استفاده با پژوهش  اين .پردازد  مي آن ابعاد و مسئله وضعيت
 تـراكم  گيري  اندازه براي. پردازد  مي اطالعات بازيابي در آنها رتبه افزايش و ها  سايت وب طراحي در كليدي
 و 1كه پس از نصب آن، روي مرورگـر فايرفـاكس  است  شده  استفادهSEOQuake از افزونه  كليدي كلمات
 شـده كـه تـراكم     انتخابpage info و SEOQuakeترتيب  كليك روي صفحه سايت مورد نظر و به راست
 سـايت،  محتـواي  در آنها تكرار بسامد و درصد با همراه اي  واژه  سه و اي  دوواژه اي،  واژه    تك كليدي واژگان
 منظـور   بـه  و شد  استفاده اكسل افزار  نرم از آمده،  دست  به اطالعات ليلوتح  تجزيه براي شد؛ همچنين،   مشاهده
. ال.ام.تـي . اچ منبع نيز و باال افزار  نرم طريق از ها  سايت  وب طراحي در ها  ابربرچسب و ها  برچسب مشاهده

  .شد بررسي مجزا صورت به سايت هر
 زيــرصــورت  بــه 2ســئو در صــفحه وب براســاس اهــداف كليــديفرمــول محاســبة تــراكم كلمــات 

  :است شده تعيين
100NKr/TKn)*(  

 كـل  ،TKn و شـوند  مـي  در صـفحه تكرار كليـدي  است كه كلمـات      دفعاتي تعداد   NKr ، فرمول ايندر  
 اطمينـان  بـا    تـوان   مـي ،  گيـرد   مي   محاسبه صورت  اينكه   زماني. دن است كه در متن صفحه وجوددار      كلماتي

انـد، مـورد اسـتفاده      كـه در مـتن ظـاهر نـشده      يهـاي   برچـسب  ديگر و   3ال.ام.تي. اچ هاي  برچسبگفت كه   
 .)1388، شريفي چلك و موسويزاده،  شعبان(گيرند  ميقرار

هـستند، بـا تكيـه بـر        سـايت    ي دولتي شهر تهـران كـه داراي وب        ها  كتابخانهدر جستجوي آن دسته از      
منـدرج در   ( و مؤسسات آموزش عالي وابسته بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري                 هافهرست دانشگاه 

، درنهايت مشخص شد كه در زمان تحقيق، تعداد پانزده كتابخانه مركزي متعلق بـه               )4سايت اين وزارتخانه  
هاي پيام نـور و علمـي كـاربردي و غيرانتفـاعي را              دانشگاه] تحقيق[ي شهر تهران وجوددارند و      هادانشگاه

 يهـا دانـشگاه  شـد؛ همچنـين     بررسـي هـا     يتساالزم به يادآوري است كه تنها صفحه اول         . شود شامل نمي 
 و الزهـرا  رجايي، شهيد دبير تربيت طباطبايي، عالمه يهادانشگاه انگليسي، زبان به فقط شريف، و اميركبير

 در آنهـا    همه كهاند    شده نوشته انگليسي و فارسي زبان دو به ها  يت سا ساير و فارسي زبان به تنها خوارزمي

                                                 
1 . Firefox 
2 . SEO: Search Engine Optimization 
3 . HTML: HyperText Markup Language 
4 . http://www.msrt.ir 
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  :ترتيب زير است  و اسامي آنها بهندا گرفتهقرار بررسي مورد پژوهش،
 مـدرس،  يـت تربهنـر،    يي، طباطبا ي، عالمه  بهشت يدشهي، شاهد،    طوس يرالدين نص تهران، الزهرا، خواجه  

اقتـصادي و تربيـت      علوم خوارزمي، عباسپور، شهيد يران، ا صنعت و علم يف، شر ي صنعت يركبير، ام يصنعت
  .دبير شهيد رجايي

  هاي پژوهش يافته

هاي تحت پوشش وزارت علوم شهر      سايت كتابخانه مركزي دانشگاه   يع كلمات كليدي در وب    توز. 1پرسش  
  تهران چگونه است؟

 مركزي كتابخانه سايتوب در كليدي كلمات بر چگونگي توزيع    در پاسخ به پرسش اول پژوهش، مبني      
اي مـورد   هـ   سـايت   تهران، اطالعات توصيفي مربوط بـه وب       شهر علوم وزارت پوشش تحت هايدانشگاه

، توزيع فراواني   2 و نيز جدول     1جدول  . اند  شده  داده   نشان 22 تا   1هاي  مطالعه، استخراج و در قالب جدول     
  .دهند مي واژگان پربسامد در وبگاه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران را نشان

  هران تدانشگاه كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 1جدول 
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

  451: مجموع واژگان 38: اي عبارات دوواژه 9: اي واژه عبارات سه
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 واژه مجموع

 8 1,77 انشگاه تهراند 5 2,22 اخبار منابع علمي 3 2
  

  دانشگاه
 

 7 1,55 منابع علمي 4 1,77 ساعت كار كتابخانه 2 1,33
  

  دسترسي
 

 6 1,33 فناوري اطالعات 3 1,33 نامه اسناد و پايان 2 1,33
  

  كتاب
 

 6 1,33 تحقيقات كتابداري 3 1,33 پرسش از كتابدار 2 1,33
  

  تهران
 

 5 1,11 ريات ديجيتالنش 3 1,33 نشريه تحقيقات كتابداري 2 1,33
  

  كتابخانه
 

 5 1,11    اخبار منابع علمي 3 2
  

  نشريات
 

      1,11 5 
  

  سامانه
 

      1,77 4 
  

  اسناد
               

بـا  » اخبـار منـابع علمـي   «سايت، عبـارت   كنند كه در اين وب مي حكايت آن جدول از ارقام اين و اعداد
بـا تـراكم   » دانـشگاه تهـران  «اي؛ عبـارت   واژه سـه  هـاي  ارتعبـ  ميـان  در را تراكم درصد، بيشترين 2تراكم 
درصـد،  1,77بـا تـراكم   » دانـشگاه «اي و عبـارت   دوواژه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين 2,22

اند؛ درخـصوص واژگـان انگليـسي نيـز توزيـع      داده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين
هـاي مـورد مطالعـه    سـايت  هايي متنوع در وب دهد كه واژگان و عبارت    مي   نشان 2 فراواني در قالب جدول   

  .وجوددارند
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   تهراندانشگاه كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 2 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به زبان انگليسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 269: مجموع واژگان 22: اي عبارات دوواژه 8: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

مجموع  عبارت
تراكم 

)درصد( مجموع  عبارت
تراكم 

)درصد(  واژه مجموع

2.23 2 Ask a Librarian 2.23 3 Borrower Services 2.23 6 Library  
2.23 2 Scientific Data 

Bases 2.23 3 Visually Impaired 1.86 5 Serices 

   2.23 3 Information Technology 1.86 5 Manuscripts  
   1.49 2 Working Hours  1.86 5 Information  
   1.49 2 Documents Theses 1.86 5 News  
   1.49 2 Library Sitemap 1.49 4 Periodicals  
      1.49 4 Documents  
      1.49 4 Journal  
      1.49 4 Scientific          

 به زبـان   دانشگاه تهرانمركزي كتابخانه سايت وب در كه كنند مي حكايت آن جدول از ارقام اين و اعداد
اي؛  واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين2,23با تراكم » ask a librarian«انگليسي، عبارت 

اي،  دوواژه هـاي  عبـارت  ميـان  رد را تـراكم  درصـد، بيـشترين  2,23با تراكم » borrower services«عبارت 
 .انـد داده هـا بـه خـود اختـصاص    واژه تك ميان در را تراكم درصد، بيشترين2,23با تراكم » library«عبارت 

كاربردن آنها در برچسب عنوان، باعث        دهند كه استفاده از واژگان بامعني در بسامد باال و به            مي  ها نشان   يافته
سـايت مربـوط از طريـق موتورهـاي           يجه، افزايش احتمـال بازيـابي وب      پذيري و درنت    افزايش ميزان رؤيت  

  .شود كاوش مي
ترتيب، توزيع فراواني كلمات كليدي فارسـي و انگليـسي را در وبگـاه كتابخانـه                  ، به 4 و   3هاي     جدول

  .دهندمي مركزي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نشان
  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كتابخانه مركزي سايت وب ي فارس واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 3 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 269: مجموع واژگان 24: اي عبارات دوواژه 11: اي واژه عبارات سه

 عبارت مجموع 
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

راكم ت
 )درصد(

 واژه مجموع

هاي اطالعاتي پايگاه 2   دانشگاه 7 2,51 راهنماي استفاده 6 4,3

 استفاده 6 2,15 طرح غدير 3 2,15   

 كتابخانه 5 1,79 كتابخانه مركزي 3 2,15   

 هپايگا 5 1,79 صفحه اصلي 2 1,43   

 الكترونيكي 4 1,43      

 غدير 4 1,43      
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خواجه نصيرالدين  دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در كه كنند مي حكايت آن دول ازج ارقام و اعداد
 ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  2,15با تـراكم  » هاي اطالعاتيپايگاه«طوسي به زبان فارسي، عبارت 

 هاي عبارت نميا در را تراكم درصد، بيشترين4,3با تراكم » راهنماي استفاده«اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت

هـا بـه خـود    واژه تـك  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  2,51بـا تـراكم   » دانشگاه«اي و عبارت  دوواژه
  .اندداده اختصاص
  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 4 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به زبان انگليسي بتوزيع فراواني و درصد تراكم واژگان و

 230: مجموع واژگان 7: اي عبارات دوواژه 3: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

)درصد( مجموع  عبارت
تراكم 

 )درصد(
  واژه مجموع

2.61 2 The Central Library  4.35 5 Central Library 3.04 7 Library  
   1.74 2 Home Page 2.17 5 Central 

   1.74 2 E-journals E-books 1.74 4 University

      0.87 2 Page 

      0.87 2 E-journals 

      0.87 2 E-books 

      0.87 2 Services 

      0.87 2 Research             
  دانشگاه شهيد بهشتي كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 5 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 452: مجموع واژگان 25: اي عبارات دوواژه 8: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

 تراكم
 )درصد(

 واژه مجموع

 كتابخانه 19 4,2 كتابخانه مركزي 10 4,42 هاي دولتي دانشگاه  2  1.77

 بخش 11 2,43 نقشه سايت 2 0,88   

 مركزي 10 2,21      

 دانشگاه 8 1,77      

 كتاب 6 1,33      

 منابع 5 1,11      

 فهرست 5 1,11      

 التين 4 0,88      

 نامه يانپا 3 1,33      
        

بـا  » the central library«عبـارت   سـايت،  اين وب در كه دهند مي  نشان4ارقام جدول و همچنين اعداد
بـا تـراكم   » central library«اي؛ عبـارت   واژه سـه  هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين2,61تراكم 
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درصـد،  3,04بـا تـراكم   » library« و عبـارت  اي واژه  دو هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين4,35
 از اسـتفاده  كـه  كنند مي حكايت آن از ها يافته. اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين

 و پـذيري  ميـزان رؤيـت   افـزايش  باعـث  كاربردن آنها در برچسب عنوان، باال و به بسامد در بامعني واژگان
  .شودمي كاوش موتورهاي طريق از مربوط سايت وب بازيابي احتمال افزايش درنتيجه،

، كلمات كليدي فارسي و انگليسي موجـود در وبگـاه كتابخانـه مركـزي دانـشگاه       6 و   5هاي    در جدول 
  .است شده داده شهيد بهشتي نشان

بـه  شهيد بهشتي  دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در كه كنند مي حكايت آن  از5جدولارقام  و اعداد
 هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصد، بيـشترين 1,33با تراكم » هاي دولتيدانشگاه«عبارت  زبان فارسي،

واژه و   دو هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين4,42با تراكم » كتابخانه مركزي«اي؛ عبارت  واژه سه
  .اندداده ها به خود اختصاصواژه   كتميان  در را تراكم درصد، بيشترين4,2با تراكم » كتابخانه«عبارت 

  دانشگاه شهيد بهشتي كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني  توزيع.6 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي به زبان انگليسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 1118: مجموع واژگان 103: اي عبارات دوواژه 69: اي واژه عبارات سه

تراكم 
)درصد( مجموع  عبارت

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
)درصد( مجموع  واژه

3.76 14 About Faculty 
Introduction 3.4 19 Contact Info 5.28 59 Department 

3.22 12 Faculty Introduction 
Administration 2.68 15 Introduction 

Administration
3.04 34 Faculty 

3.22 12 
Introduction 

Administration 
Departments 

2.5 14 About Faculty 1.88 21 Contact 

2.68 10 
Administration 

Departments 
Department 

2.5 14 Faculty 
Introduction 1.79 20 Administration 

2.68 10 Departments 
Department Of 2.33 13 Administration 

Departments 1.7 19 Sciences 

1.88 7 Sciences About Faculty 1.79 10 Faculty Faq 1.7 19 Research 
1.61 6 Contact Info Faculty 1.25 7 Sciences About 1.61 18 Introduction 
1.61 6 Info Faculty Faq 3.4 19 Contact Info 1.52 17 Library 

1.61 6 Language Literature 
Department 2.68 15 Introduction 

Administration
1.43 16 Center 

   2.5 14 About Faculty 5.28 59 Department 

   2.5 14 Faculty 
Introduction 3.04 34 Faculty 

   2.33 13 Administration 
Departments  1.88 21 Contact 

   1.79 10 Faculty Faq 1.79 20 Administration 
   1.25 7 Sciences About 1.7 19 Sciences 
      1.7 19 Research 
      1.61 18 Introduction 
      1.52 17 Library 
      1.43 16 Center 
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شـهيد بهـشتي    دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در كه دهند مي  نشان6ارقام جدول  و همچنين اعداد
. وجوددارنـد  واژه  تـك  1118 درمجمـوع،  و اي واژه  دو  عبارت103اي،  واژه سه عبارت 69به زبان انگليسي، 

 هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين   3,76با تـراكم  » about faculty introduction«عبارت 

اي و  واژه  دو هـاي  عبـارت  ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,4با تراكم » contact info«اي؛ عبارت  واژه سه
. اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين5,28با تراكم » department«عبارت 

 سطح در خصوص به زبان انگليسي، باالست و عبارات شده به ادهاستف كليدي كلمات تعداد اينكه به توجه با

كـه طراحـان هرچـه از تعـداد بيـشتري كلمـات       ] شـود  نكتـه، مـشخص مـي   [هـستند، ايـن    بااليي معنايي
 كـاوش  موتورهـاي  طريق مربوط از سايت وب بازيابي احتمال درنتيجه، و پذيري كنند، ميزان رؤيت استفاده

   .يابد مي افزايش
ترتيب توزيع فراواني كلمات كليـدي فارسـي و انگليـسي را در وبگـاه كتابخانـه                   ، به 8 و   7 هايجدول

 كتابخانه سايت در وب كنند كهمي  بيان8جدول  ارقام و اعداد. دهندمي مركزي دانشگاه علوم اقتصادي نشان
 درمجمـوع،  اي و واژه  دو  عبـارت 71اي، واژه سـه  عبارت 37علوم اقتصادي به زبان فارسي، دانشگاه مركزي

درصـد،  1,91با تراكم » علوم و دانشگاه علوم اقتصادي كتابخانه دانشگاه«عبارات . وجوددارند واژه  تك 627
 درصـد، بيـشترين  1,91با تـراكم  » كتابخانه كتاب«اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم بيشترين

ميـان   در را تراكم درصد، بيشترين3,99با تراكم » كتابخانه«اي و عبارت  واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم
  . اندكاررفته اند كه در برچسب عنوان بهداده ها به خود اختصاصواژه  تك

  دانشگاه علوم اقتصادي كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 7 جدول
 ت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم اقتصادي به زبان فارسيساي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

  627: مجموع واژگان 71: اي عبارات دوواژه 37: اي واژه عبارات سه
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 واژه مجموع

 كتابخانه 25 3.99 كتابخانه كتاب 4 1.28 كتابخانه دانشگاه علوم 3 1.44

 كتاب 10 1.59    دانشگاه علوم اقتصادي 3 1.44

 دانشگاه 8 1.28      

 بخش 7 1.12      

 پايگاه 7 1.12      

 علوم 6 0.96      

 اقتصادي 6 0.96      

 منابع 6 0.96      

 نامه پايان 4 1.28      
            

 section`s«اقتصادي، عبارت انشگاه  دمركزي كتابخانه سايت وب در كه كند مي حكايت آن  از8جدول 

visits all « اي؛ عبـارت   واژه سـه  هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين5,66با تراكم»site map «  بـا
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درصـد،  6,6با تـراكم  » visits«اي و عبارت  واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين5,66تراكم 
 هـاي  عبـارت  تعداد كه دهند مي نشان ها يافته. اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين

  . است پايين روبه متوسط حد در سايت وب اي در واژه  دو و سه
  دانشگاه علوم اقتصادي كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 8 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم اقتصادي به زبان انگليسي ان وبتوزيع فراواني و درصد تراكم واژگ

 106: مجموع واژگان 7: اي عبارات دوواژه 5: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
)درصد(  واژه مجموع

5.66 2 Section`s 
Visits All 5.66 3 Site Map 6.6 7 Visits 

   3.77 2 Section`s Visits 4.72 5 Site 
      2.83 3 Users 
      1.89 2 Search 
      1.89 2 Information 
      1.89 2 Login 
      1.89 2 Password 
      1.89 2 Statistics 
      1.89 2 Hours             

ليـسي را در وبگـاه كتابخانـه مركـزي          ، توزيع فراواني كلمات كليدي فارسـي و انگ        10 و   9هاي    جدول
  .دهندمي دانشگاه هنر نشان

  دانشگاه هنر كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 9 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه هنر به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 121: مجموع واژگان 4: اي اژهعبارات دوو -: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

 كتابخانه 3 2,48 بسته الحاقي 2 3,31   

 استفاده 2 1,65 نام كاربري 2 3,31   

 امكانات 2 1,65      
            

هنر بـه زبـان فارسـي،     دانشگاه مركزي كتابخانه تساي وب در كه دهند مي جدول نشان ارقام اين و اعداد
اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصد، بيـشترين 3,31با تراكم » بسته الحاقي«عبارت 

انـد كـه در   داده هـا بـه خـود اختـصاص    واژه  تكميان  در را تراكم درصد، بيشترين2,48با تراكم » كتابخانه«
  .اندكاررفته برچسب عنوان به

عبـارت   هنـر بـه زبـان انگليـسي،     دانـشگاه  مركـزي  كتابخانه سايت وب در دهد كهمي  نشان10جدول 
»library of art « اي؛ عبـارت   واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,29با تراكم»subject 

headings « اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,84با تراكم»library «  بـا
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 آن از هـا  يافتـه . انـد  داده هـا بـه خـود اختـصاص    واژهتـك  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  4,66تراكم 
 انـد،   نـامفهوم  بـسيار  دانـشگاه،  ايـن سـايت    وب شـده در    اسـتفاده  كليـدي  كلمات تعداد كه كنند  مي  حكايت

 مثـال  هـستند؛ بـراي    معنـا  بدون ساير آنها  و وجوددارد امفهومب چند كلمه  تنها ها،واژه  كه در تك    اي  گونه  به
اي و  واژه  ؛ در عبـارات دو ...باشد، بـراي و  : از اند عبارت دارند، هم باال تراكمي كه هاواژه  تكاز   نمونه چند
ن طراحا و مديران توجهيكم دهنده  نشان ها و عبارات،  واژه گونه  اين وجود گونه است؛ اي هم همين   واژه سه
  . استسايت وب

  دانشگاه هنر كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 10 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه هنر به زبان انگليسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 365: مجموع واژگان 53: اي عبارات دوواژه 49: اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

مجموع  عبارت
تراكم 

)درصد( مجموع  عبارت
تراكم 

 )درصد(
 واژه مجموع

3.29 4 Library Of Art 3.84 7 Subject Headings 4.66 17 Library  
1.64 2 Search Quick Search 2.19 4 Central Library 3.01 11 Search 

1.64 2 Simple And Advance 2.19 4 Art University 2.19 8 Documents 

1.64 2 Documents List 
Content 2.19 4 Documents List 1.92 7 Subject 

1.64 2 List Content Search 1.64 3 Search Ctrl 1.92 7 Headings 

1.64 2 Search On Fields 1.1 2 Quick Search 1.37 5 Place 

      1.1 4 Central 

      1.1 4 Art 

      1.1 4 University 

      1.1 4 Ctrl 
            

 نشانگر توزيع كلمات كليدي در وبگـاه كتابخانـه          12 و   11براي دانشگاه تربيت مدرس نيز، دو جدول        
  .دهندمي ترتيب، واژگان فارسي و انگليسي را نشان مركزي اين دانشگاه هستند كه به

تربيت مدرس به زبـان   دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در كه دهند مي  نشان11جدول  ارقام و اعداد
 تعيـين «عبـارت  . وجوددارند واژه  تك 439 درمجموع، اي و واژه  دو  عبارت31اي؛  واژه سه عبارت 8 فارسي،
كتابخانـه  «اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,34با تراكم » همپوشاني ميزان

بـا  » دسترسـي «اي و عبـارت   واژه هسـ  هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,78با تراكم » مركزي
يـك در   انـد كـه هـيچ   داده هـا بـه خـود اختـصاص    واژه  تـك ميـان   در را تراكم درصد، بيشترين1,78تراكم 

  .اند كارنرفته ها بهبرچسب
بـا  » Tarbiat Modares University«عبـارت   سـايت،  وب در ايـن  دهد كهمي  نشان12همچنين جدول 

با تـراكم  » online databases«اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت ميان در را كمترا درصد، بيشترين4,58تراكم 
در برچـسب عنـوان بـا    » library«اي و عبـارت  واژه  دو هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين4,58
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 آن از هـا  يافتـه . انـد داده هـا بـه خـود اختـصاص    واژهتـك  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  3,82تراكم 
اسـت،    شـده   خصوص در زبان انگليـسي اسـتفاده        باوجوداينكه از كلمات كليدي پرمعني به      كنند،  مي  ايتحك

  .پايين است دانشگاه، اينسايت  وب در كاررفته به كليدي كلمات تعداد
  دانشگاه تربيت مدرس كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 11 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس به زبان فارسي ي و درصد تراكم واژگان وبتوزيع فراوان

 449: مجموع واژگان 31: اي عبارات دوواژه 8:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

 دسترسي 8 1,78  مركزيكتابخانه 4 1,78 نهاد نمايندگي رهبري 2 1,34

نمايندگي رهبري 2 0,89 تعيين ميزان همپوشاني 2 1,34  الكترونيكي 6 1,34

 منابع 5 1,11    ميزان همپوشاني مقاالت 2 1,34

 كتابخانه 5 1,11      

 اخبار 5 1,11      

 پايگاه 4 0,89      

 نامه پايان 3 1,34      
            

  دانشگاه تربيت مدرس كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم درصد  وفراواني توزيع. 12 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس به زبان انگليسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 131: مجموع واژگان 9: اي عبارات دوواژه 5:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 عبارت مجموع )درصد(

تراكم 
)ددرص( مجموع  عبارت

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

4.58  2 Tarbiat Modares 
University 4.58 3 Online Databases 3.82 5  Library 

4.58 2 Search In Online 3.05 2 Contact us 3.05 4 Services  
   3.05 2 Tarbiat Modares 2.29 3 Support  
   3.05 2 Modares University 2.29 3 Saturday 

      2.29 3 Online 

      2.29 3 Databases 

      2.29 3 Search 

      1.53 2 Contact 
            

، توزيع فراواني و تراكم واژگان فارسي و انگليـسي را در وبگـاه كتابخانـه                )14 و   13(دو جدول بعدي    
 سـايت كتابخانـه   وب در كـه  است آن ، بيانگر14جدول . دهندمي مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران نشان

بـا تـراكم    » دانـشگاه  مركـزي  كتابخانـه «علم و صـنعت ايـران بـه زبـان فارسـي، عبـارت                دانشگاه   مركزي
بـا تـراكم   » مركـزي  كتابخانـه «اي؛ عبـارت   واژه سـه  هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصد، بيشترين1,54
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درصـد،  2,06بـا تـراكم   » كتابخانـه «و عبارت اي  واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,54
  .اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين

  دانشگاه علم و صنعت ايران كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 13 جدول
 گاه علم وصنعت ايران به زبان فارسيسايت كتابخانه مركزي دانش توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 389: مجموع واژگان 25: اي عبارات دوواژه 9:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

كتابخانه مركزي دانشگاه 2 1,54 كتابخانه مركزي 3 1,54  كتابخانه 8 2,06

 جستجوي 6 1,54 حاقيبسته ال 2 1,03   

 جستجو 5 1,29      

 امكانات 4 1,03      

 دانشگاه 4 1,03      
            

بـا  » library of iran«عبـارت   سـايت  ايـن وب  در كـه  دهند مي ، نشان14ارقام جدول  و همچنين اعداد
با تـراكم  » subject headings«اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,28تراكم 
درصـد،  4,92بـا تـراكم   » library«اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,83

دهد كه در زبان انگليـسي از  مي ها نشانيافته. اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين
است و همچنين چند كلمـه در برچـسب    شده اي استفادهواژهويژه در عبارات چند كلمات كليدي بيشتري به  

  .شودسايت مي اند كه اين خود باعث رؤيت احتمالي اين وب شده كاربرده عنوان به
  دانشگاه علم و صنعت ايران كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 14 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علم وصنعت ايران به زبان انگليسي ن وبتوزيع فراواني و درصد تراكم واژگا

 336: مجموع واژگان 57: اي عبارات دوواژه 47:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

مجموع  عبارت
تراكم 

)درصد(  عبارت مجموع
تراكم 

)درصد(  واژه  مجموع

3.28 4 Library Of Iran 3.83 7 Subject Headings 4.92 18 Library 

1.64 2 Simple And Advance 2.19 4 Documents List 3.28 12 Search 

1.64 2 Documents List 
Content 1.09 2 Iran University 2.19 8 Documents 

1.64 2 List Content Search 1.09 2 Science Technology 1.91 7 Subject 

   3.83 7 Subject Headings 1.91 7 Headings 

   2.19 4 Documents List 1.09 4 iran 

   1.09 2 Iran University 1.09 4 Ctrl 

   1.09 2 Science Technology 1.09 4 List  
      1.09 4 Membership

      1.09 4 Information 
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   عباسپوردانشگاه شهيد كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 15 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 1548: مجموع واژگان 226: اي عبارات دوواژه 181:اي واژه عبارات سه

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
 عبارت مجموع )درصد(

تراكم 
 واژه مجموع )درصد(

 مديريت 17 1.1 كتابخانه مركزي 12 1.55 رساني مركز اطالع 11 2.13

 كتابخانه 16 1.03 نگارخانه تصاوير 4 0.52 ارتباط با ما 8 1.55

 مركز 15 0.97 ساختار سازماني 3 0.39 دسترسي به مقاالت 4 0.78

 دانشگاه 13 0.84 هيئت علمي 3 0.39 اعضاي هيئت علمي 2 0.39

 مركزي 12 0.78 عاتفناوري اطال 3 0.39   

اطالع رساني 11 1.42 دانشكده مهندسي 3 0.39   
 كتاب 10 0.65 منابع انساني 3 0.39   

 دسترسي 9 0.58 انتشارات دانشگاه 3 0.39   

 معاونت 9 0.58 كتابخانه مركزي 3 0.39   

 ارتباط 8 0.52 اعضاي هيئت 2 0.26   

 عمناب 8 0.52 تحصيالت تكميلي 2 0.26   

 مقاالت 7 0.45 اطالعات كتابخانه 2 0.26   

 فناوري 6 0.39 فناوري كتابخانه 2 0.26   

 سايت 5 0.32 مقاالت پايگاه 2 0.26   

 كتابخانه 5 0.32      

 دانشكده 4 0.26      

 نگارخانه 4 0.26      

 تصاوير 4 0.26      

 رياست 3 0.19      

 كاركنان 3 0.19      

 دانشجويان 3 0.19      

 كتاب 3 0.19      

 نشريات 3 0.19      

 ديجيتال 3 0.19      

 مراجع 3 0.19      

 آرشيو 3 0.19      

 مركزي 3 0.19      

 پايگاه 3 0.19      

 عضويت 2 0.13      

 امانت 2 0.13      

 استفاده 2 0.13      
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تيب، توزيع فراواني كلمات كليدي فارسي و انگليسي را در وبگـاه كتابخانـه              تر  ، به 16 و   15هاي    جدول
  .دهندمي مركزي دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور نشان

 درصـد، بيـشترين  2,13با تـراكم  » رساني اطالع مركز«دهند كه عبارت مي  نشان15جدول  ارقام و اعداد

 را تـراكم  درصد، بيشترين1,55با تراكم » مركزي ابخانهكت«اي؛ عبارت  واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم

ها واژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,1با تراكم » مديريت«اي و عبارت  واژه  دو هاي عبارت ميان در
شده، ايـن كلمـات    دهند، با اينكه از كلمات كليدي زيادي استفادهمي  ها نشان يافته. اندداده  به خود اختصاص  

  .نشود سايت رؤيت شود كه وب ، نامرتبط و بعضي نامفهوم هستند و اين باعث ميكليدي
  دانشگاه شهيد عباسپور كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 16 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه خوارزمي به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 220: مجموع واژگان 22: اي عبارات دوواژه 11:اي واژه ارات سهعب

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

 كتابخانه 18 8,18 قفسه مجازي 6 5,45 قفسه مجازي كتابخانه 4 5,45

 قفسه 6 2,73 كتابخانه مركزي 4 3,64 معرفي و تاريخچه 2 2,73

 مجازي 6 2,73 صفحه اصلي 2 1,82 قوانين و ساعات 2 2,73

 مدارك 6 2,73 تاريخچه كتابخانه 2 1,82   

 مركزي 4 1,82      

 معرفي 4 1,82      

 منابع 4 1,82      

 دانشكده 4 1,82      

 عضويت 3 1,36      
            

يت كتابخانه مركزي دانـشگاه خـوارزمي،       سا  كنند كه در وب     مي  اعداد و ارقام، اين جدول از آن حكايت       
اي؛  واژه سـه  هـاي  عبـارت  ميـان  در را تراكم درصد، بيشترين5,45با تراكم » كتابخانه مجازي قفسه«عبارت 
اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصذ، بيشترين5,45با تراكم » مجازي قفسه«عبارت 

هـا  يافتـه . انـد داده ها به خـود اختـصاص  واژهتك ميان در را تراكم ريندرصد، بيشت8,18با تراكم » كتابخانه«
  . شده، كم است دهند كه تعداد كلمات كليدي استفادهمي نشان

  ء، توزيع فراوانـي كلمـات كليـدي فارسـي را در وبگـاه كتابخانـه مركـزي دانـشگاه الزهـرا                     17جدول  
  .دهد مي نشان

، ءالزهـرا  دانـشگاه  مركـزي  كتابخانـه  سـايت  وب در كـه  كننـد  مي حكايت آن  از17ارقام جدول  و اعداد
اي؛ عبـارت   واژه سـه  هـاي  عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين4,13با تراكم » الزهراء دانشگاه«عبارت 

اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  2,75بـا تـراكم   » الزهـراء  دانشگاه«
هـا  يافتـه . انـد داده ها بـه خـود اختـصاص   واژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين5,5كم با ترا» كتابخانه«
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 كـه برچـسب توصـيف عنـوان اسـت،           TD1هـاي بـا تـراكم بـاال در برچـسب            دهند كه كليـدواژه   مي  نشان
  .شودسايت مي است كه اين، باعث رؤيت احتمالي وب شده يافت

  ءدانشگاه الزهرا كتابخانه مركزي سايت وب  فارسيژگان واتراكم و درصد فراواني توزيع. 17 جدول
 ءسايت كتابخانه مركزي دانشگاه الزهرا توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 218: مجموع واژگان 14: اي عبارات دوواژه 4:اي واژه عبارات سه

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 هواژ مجموع

 كتابخانه 12 5,5 دانشگاه الزهراء 3 2,75 دانشگاه الزهراء  3 4,13

 دانشگاه 5 2,29 صفحه اصلي 2 1,83 ارتباط با ما 2 2,75

 نشريات 5 2,29 گالري تصاوير 2 1,83   

 سايت 4 1,83 نقشه سايت 2 1,83   

 بخش 4 1,83 رئيس كتابخانه 2 1,83   

 الزهراء 3 1,38 كتابخانه مركزي 2 1,83   

 اخبار 3 1,38 خدمات ماشيني 2 1,83   

هاي اطالعاتي بانك 2 2,75     مركزي 3 1,38

 بانك 3 1,38 دانشگاه الزهراء 3 2,75   

 كتابخانه 12 5,5 صفحه اصلي 2 1,83   

 دانشگاه 5 2,29 گالري تصاوير 2 1,83   

 نشريات 5 2,29 نقشه سايت 2 1,83   

 سايت 4 1,83 كتابخانهرئيس  2 1,83   

 بخش 4 1,83 كتابخانه مركزي 2 1,83   

 الزهراء 3 1,38 خدمات ماشيني 2 1,83   

هاي اطالعاتي بانك 2 2,75     اخبار 3 1,38

 مركزي 3 1,38      

 بانك 3 1,38      
              

ي دانـشگاه عالمـه      نيز، توزيع فراواني كلمات كليدي فارسـي در وبگـاه كتابخانـه مركـز              18در جدول   
  .است شده داده طباطبايي نشان

عالمـه   دانـشگاه  مركـزي  كتابخانـه  سـايت  وب در كـه  كننـد  مـي  حكايت آن از 18ارقام جدول  و اعداد
اي؛  واژه سـه  هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,59با تراكم » مدارك و اسناد«عبارت  طباطبايي،

» فارسـي «اي و عبارت  واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين2,4با تراكم » فني نقشه«عبارت 
دهنـد  مي ها نشانيافته. اندداده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين11,98با تراكم 

                                                 
1 . Title Description 
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يـدي  در وبگـاه ايـن دانـشگاه نيـز، واژگـان كل     . شده در حد متوسط اسـت  كه تعداد كلمات كليدي استفاده   
  .شوندنمي انگليسي مشاهده

  دانشگاه عالمه طباطبايي كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 18 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه عالمه طباطبايي به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 501: مجموع واژگان 134: يا عبارات دوواژه 148:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

  واژه مجموع

 فارسي 60 11.98 نقشه فني 6 2.4 اسناد و مدارك 6 3.59

 التين 42 8.38 نقشه جغرافيايي 6 2.4 فارسي لوح فشرده 6 3.59

 دانشكده 15 2.99 بريده جرايد 6 2.4 انتخاب از ليست 4 2.4

 مدارك 12 2.4    جستجوي منابع ديجيتال 3 1.8

 نقشه 12 2.4      

 كتاب 9 1.8      

 اسناد 9 1.8      

 علوم 9 1.8      

 نامه پايان 6 2.4      

 جستجو 7 1.4      

 جستجوي 6 1.2      
              

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كتابخانه مركزي سايت وب  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 19 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به زبان فارسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 158: مجموع واژگان 7: اي عبارات دوواژه -:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 واژه مجموع

 كتابخانه 5 3,16 كتابخانه مركزي 3 3,8   

 مركزي 4 2,53 هاي علمي پايگاه 2 2,53   

 هاي پايگاه 3 1,9      

 دسترسي 3 1,9      

 علمي 2 1,27      

 افزار نرم 2 1,27      

 منابع 2 1,27      
                

 فارسي را در وبگاه كتابخانـه مركـزي دانـشگاه تربيـت دبيـر               ، توزيع فراواني كلمات كليدي    19جدول  
 مركـزي  كتابخانـه  سـايت  وب در كـه  كننـد  مي اين جدول حكايت ارقام و اعداد. دهدمي شهيد رجايي نشان
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 ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,8با تراكم » مركزي كتابخانه«عبارت  تربيت دبير شهيد رجايي،دانشگاه 

هـا بـه   واژهتـك  ميـان  در را تراكم درصد، بيشترين3,16با تراكم » كتابخانه«اي و عبارت  ژهوا  هاي دو عبارت
شـده در حـد پـايين اسـت؛           دهند كه تعداد كلمات كليـدي اسـتفاده       مي  ها نشان يافته. اندداده  خود اختصاص 

اي   واژه  رات سـه و دو    باشند كه عبا    داشته  طراحان بايدتوجه . است  نشده  اي استفاده  واژه همچنين از عبارات سه   
  .شوندسايت مي پذيري بيشتر وب اي باعث رؤيتواژهبه تك نسبت

است، تنها واژگان     شده  داده   نشان 20طوركه در جدول      در وبگاه كتابخانه مركزي دانشگاه شاهد نيز همان       
  . مشاهده هستند كليدي فارسي، قابل
  دانشگاه شاهد كتابخانه مركزي سايت بو  فارسي واژگانتراكم و درصد فراواني توزيع. 20 جدول

 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه شاهد توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 1151: مجموع واژگان 196: اي عبارات دوواژه 167:اي  واژه عبارات سه

تراكم 
)درصد(  عبارت مجموع

تراكم 
 )درصد(

 عبارت مجموع
تراكم 

 )درصد(
 واژه مجموع

 نشريات 22 1,91 نشريات علمي 10 1,74 ود به پايگاهور 12 3,13

فهرست جديد نشريات 8 2,09  پايگاه 21 1,82 فهرست نشريات 10 1,74

 علمي 21 1,82 هاي اطالعاتي پايگاه 6 1,56 نشريات علمي معتبر 6 1,56

 فهرست 19 1,65      

 كتابخانه 17 1,48      
            

شاهد، عبارت  دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در كه كنند مي حكايت آن جدول از ارقام اين و اعداد
 نـشريات «اي؛ عبـارت   واژه سه هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين3,13با تراكم » پايگاه به ورود«

كم با تـرا » نشريات«اي و عبارت  واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,74با تراكم » علمي
دهند كه تعـداد   مي ها نشان يافته. اند داده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين1,91

، بيـشترين تـراكم را      »كتابخانـه و كتابخانـه مركـزي      «هاي    كلمات كليدي در حد باالست ولي اگر كليدواژه       
  .پذيري آن، زياد بود داشتند، احتمال رؤيت
ي مانند شاهد، عالمه طباطبـايي و الزهـرا كـه تنهـا از واژگـان كليـدي فارسـي در        ايه در مقابل دانشگاه 

انـد، چنـد دانـشگاه نيـز، تنهـا از واژگـان كليـدي انگليـسي                 كـرده   هاي مركزي اسـتفاده   هاي كتابخانه   وبگاه
، توزيع فراواني كلمات كليـدي فارسـي را در وبگـاه كتابخانـه مركـزي دانـشگاه                  21جدول  . اندگرفته  بهره

بـا  » access to full«شـريف عبـارت،    دانشگاه مركزي كتابخانه سايت وب در. دهدمي صنعتي شريف نشان
بـا تـراكم   » full texts«اي؛ عبـارت   واژه سـه  هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  8,97تراكم 
ـ » search«اي و عبـارت   واژه  دو هاي عبارت ميان در را تراكم درصد، بيشترين5,98 درصـد،  11,98ا تـراكم  ب

سـايت، فقـط بـه زبـان انگليـسي       انـد؛ ايـن وب  داده ها به خود اختصاصواژهتك ميان در را تراكم بيشترين
اي،   واژه  شده، ولي تعداد عبارت سـه و دو         ها و عباراتي مرتبط استفاده    است و در آن از كليدواژه       شده  طراحي
  .كم است
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  دانشگاه صنعتي شريف كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسيواژگان تراكم و درصد فراواني  توزيع.21 جدول
 سايت كتابخانه مركزي دانشگاه شريف به زبان انگليسي توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 301: مجموع واژگان 21: اي عبارات دوواژه 12:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 عبارت مجموع )درصد(

تراكم 
مجموع )درصد(  عبارت

راكم ت
 واژه مجموع )درصد(

8.97 9 Access To Full 5.98 9 Full Texts 4.32 13 Search 

2.99 3 All Archives Search 2.66 4 All Archives  3.99 12 Access 

1.99 2 Search Library Catalog 1.99 3 Archives Search 1.66 5 Present 

1.99 2 Daneshyar Off Campus 1.33  2  Search Library 1.33 4 Archives

1.99 2 Microsoft Academic 
Search 1.33 2 Library Catalog 1 3 Library 

    
، توزيع فراواني كلمات كليـدي انگليـسي را در وبگـاه كتابخانـه مركـزي دانـشگاه                  22همچنين جدول   
با » central library « اميركبير، عبارت دانشگاهمركزي كتابخانه سايت وب در. دهدمي صنعتي اميركبير نشان

بـا تـراكم   » library«اي و عبـارت   واژه  دو هـاي  عبـارت  ميـان  در را تـراكم  درصـد، بيـشترين  1,93تـراكم  
سـايت هـم ماننـد     انـد؛ ايـن وب  داده ها به خـود اختـصاص  واژهتك ميان در را تراكم درصد، بيشترين2,42
ها و عباراتي مرتبط     ست و در آن از كليدواژه     ا  شده  سايت دانشگاه شريف، فقط به زبان انگليسي طراحي        وب
  .است شده اي استفاده واژه شده، ولي از عبارت سه گرفته بهره

  دانشگاه صنعتي اميركبير كتابخانه مركزي سايت وب  انگليسي واژگانتراكم و درصد فراواني  توزيع.22 جدول
 شگاه اميركبير به زبان انگليسيسايت كتابخانه مركزي دان توزيع فراواني و درصد تراكم واژگان وب

 207: مجموع واژگان 6: اي عبارات دوواژه -:اي واژه عبارات سه

تراكم 
 عبارت مجموع )درصد(

تراكم 
 عبارت مجموع )درصد(

تراكم 
 واژه مجموع )درصد(

   1.93 2 Central Library 2.42 5 Library  
   1.93 2 Useful Links 1.93 4 Journals 
      1.45 3 Elsevier 
      1.45 3 Citation 
      0.97 2 Resources 
      0.97 2 Titles       

 كليـدي  ها يـا كلمـات      دهند كه بيشتر تركيب   مي  نشان ها  درمجموع در پاسخ به پرسش اول تحقيق، يافته       
چنـد   كه تنها   اي  گونه به هستند، نامفهوم يا غيركليدي   بسيار ها،  هاي دانشگاه   سايتبيشتر وب  شده در   استفاده
هـا و   تركيـب واژه  . هـستند  معنا يا داراي اثر قوي در جستجو       بدون مابقي آنها  و وجوددارند بامفهوم كلمه

 آيند؛ براي مثـال،  نمي حساب شود كه كليدواژه بهمعنا منجرميهاي بي   حروف اضافه و افعال به ايجاد عبارت      
شـدند؛    كـه حـذف   » ...باشـد، بـراي و      «: از انـد   عبـارت  ارند،د هم باال تراكمي كه هاواژه  تك از نمونه چند

 وجـود  روند بوده، كلمات، مفهومي خاص ندارنـد؛ اي هم همين واژه اي و سه  درواقع، براي عبارات دوواژه   
 سـايت اسـت؛ همچنـين بـا اينكـه در          طراحان وب  و مديران توجهيكم نشانگر ها و عبارات،  واژه گونه  اين

شـده، ايـن كلمـات كليـدي، نـامرتبط و             ها از كلمات كليدي زيادي اسـتفاده        نشگاههاي دا   سايتبعضي وب 
 .نشود سايت رؤيت شود كه وببعضي نامفهوم هستند و اين باعث مي
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هـاي تحـت پوشـش        كتابخانه مركزي دانـشگاه    هاي  سايت  وب در كليدي كلمات پربسامدترين .2 پرسش
  اند؟ كدام وزارت علوم شهر تهران

هـاي مركـزي    هـاي كتابخانـه   كاررفتـه در وبگـاه      ن پرسش، مجمـوع واژگـان كليـدي بـه         در پاسخ به اي   
دهـد كـه در آن،      مي  ، ماتريسي را نشان   23جدول  . شدند  كرد درنظرگرفته صورت درهم   هاي تهران به   دانشگاه

  .اند هاي داراي آن واژگان، مشخص شدهپربسامدترين واژگان و دانشگاه
  تهران شهر علوم وزارت پوشش تحت هاي دانشگاه مركزي كتابخانه هاي سايت وب در ليديك كلمات پربسامدترين. 23 جدول
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  *   *         *    *  *  *  *      دانشگاه
  *  * *  *  *  *  * *    * *  *  *     كتابخانه
  *  *           *    * *          نشريات

      *            *   *          نامه پايان
                  *   *          اسناد

          *                *      راهنماي
  *        *  *  *  *    *    *        كتابخانه مركزي

      *          *  *              كتاب
            *  *  *      *          دسترسي

                  *  *           تينال
      *        *    *      *       جستجو
   * *        *  *         *      پايگاه

Central     * *                *        
University     *                 *        

Membership       *  *                      
Library  *  *  *  *  * *      *     *        
Service      *    *       *             

Central Library   *  *                  *        
Document       *  *              *        

Search  *      *          *      *  *      
Site Map                         *      

Contact           *      *              
                    

 نـصرالدين  خواجـه  و ايـران  صـنعت  و علـم  تهران، هايدانشگاه كه دهند  مي  نشان 23 اطالعات جدول 
 افزايش باعث اين، كه بودند هاسايتوب ينا ميان در كليدي كلمات پربسامدترين داراي ترتيب  به طوسي،
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 انگليـسي  صفحات كه هايي  سايت  وب شود؛ همچنين، مي جستجو موتور در سايتوب پذيري  رؤيت ميزان
 هـاي كليـدواژه  دارنـد؛ همچنـين    پـاييني  پذيري  رؤيت اند،نكرده  استفاده انگليسي هايكليدواژه از و ندارند

 هـم،  انگليـسي  هاي  كليدواژه ميان در و داشتند باال بسامدي ترتيب،  به ه،دانشگا و كتابخانه مركزي  كتابخانه،
 هـاي كتابخانـه  سـايت وب است؛ بنابراين، الزم است كه طراحـان        داشته را بسامد بيشترين ،»library« كلمه

  .كارببرند به هابرچسب در را هاكليدواژه اين طراحي، هنگام كه باشند داشته توجه دانشگاهي
 تهـران  شـهر  علـوم  وزارت پوشـش  تحـت  هـاي دانشگاه مركزي كتابخانه سايتوب بنديتبهر. 3 پرسش
  است؟ چگونه كليدي كلمات تراكم براساس

در موتور جـستجوي گوگـل      ) 23كنيد به جدول      نگاه(در پاسخ به اين پرسش، كلمات كليدي پربسامد         
عنـوان    هاي مـورد مطالعـه بـه        جستجوشدند و سپس در صد نتيجه اول جستجو، جايگاه هريك از دانشگاه           

  .اند شده داده  نشان24نتايج در قالب جدول . شد رتبه آن دانشگاه براي كليدواژه مدنظر تعيين
   گوگل جستجو موتور هاي مورد مطالعه درهاي كتابخانه مركزي دانشگاه سايت وب بندي رتبه. 24 جدول

  )شده بازيابي اوليه نتيجه صد در(

         دانشگاه                    
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  14  38  -  28  -  -  9  -  31  7  1  42  15  8  12  دانشگاه
  75  43  83  11  78  -  5  -  57  4  2  34  21  14  8  كتابخانه مركزي

  40  -  71  10  60  -  8  -  46  4  1  30  17  9  5  كتابخانه مركزي دانشگاه
  -  -  -  28  -  93  9  -  -  32  -  41  22  26  19  كتابخانه

  -  -  47  -  -  -  4  -  -  -  -  64  -  -  13  نامه پايان
  -  37  -  -  -  -  -  -  -  43  95  98  -  -  -  جستجو
  -  98  -  -  -  -  -  -  -  22  -  63  -  -  50  نشريات

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  91  18  -  -  -  -  اسناد
 - - - - - - - - - - 2 - - -  -  منابع علمي

 - - - - - - - - - -  20 - - - -  بانك اطالعاتي

 - - - - - -  9 - - - - - - - -  پايگاه اطالعاتي

 - - - - - - - - -  64  2 - - - -  نقشه سايت
        

 موتـور  در »دانـشگاه « كليـدواژه  كـه نتيجـه جـستجوي      دهنـد   مـي   نشان 24 جدول در موجود هاي  داده
 ،»كتابخانه مركزي دانـشگاه   « كليدواژه با همچنين رتبه اول قرارداد؛   را در  تهران دانشگاه گوگل، جستجوي
 ارقـام  و اعـداد  بررسـي . اسـت   داده  به خـود اختـصاص     پژوهش جامعه ميان را در  اول رتبه تهران، دانشگاه
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نامـه و  كتابخانـه، پايـان  « هـاي  كليـدواژه  نظر از بندي رتبه در كه كنند مي حكايت آن از 3دول ج در موجود
 دهنـد  مـي  نـشان  ارقام و اعداد قراردارد؛ همچنين رتبه باالترين تربيت مدرس در  دانشگاه ،»پايگاه اطالعاتي 

، بيشتر  »مركزي دانشگاه  نهمركزي و كتابخا   دانشگاه، كتابخانه « هايعبارت طريق از جستجو] در فرايند [كه  
هاي التـين بـه دليـل        الزم به يادآوري است كه از كليدواژه       .اندشده  ها در صد نتيجه اوليه بازيابي     سايتوب

  .است نظرشده بندي صرفاند، در رتبه شده مي هاي خارجي بازيابيهاي دانشگاه اينكه سايت
  است؟ چگونه اهسايت وب 1هايبرچسب در كليدي كلمات جايگاه .4 پرسش

 نـام  در عنـوان،  برچـسب  ازجمله 2»ال.ام.تي.اچ «هاي  برچسب از استفاده كليدي، كلمات تراكم بر  عالوه
 استفاده نيز و متن درون ،5كليدواژه ابربرچسب درون ،4توصيف 3ابربرچسب درون صفحه، URL در دامنه،

 در حاصـل  نتـايج  كـه  هـستند  ؤثرم جستجو، موتورهاي در سايت بندي  رتبه افزايش در مترادف كلمات از
 و كليـدي  كلمـات  تـراكم  بـاالبودن  شـد،   داده  توضـيح  نيز تر  پيش طوركه  همان. شوند  مي   مشاهده 25 جدول

 در سـرعت  و دقـت  افـزايش  موجـب  هـا   سـايت  وب هـاي   برچـسب  در كليـدي  واژگـان  جايگاه همچنين
 سـايت  وب طريـق  از اي كتابخانـه  خـدمات  موفـق  پذيري  رؤيت با مستقيم طور  به مسئله اين و شده  بازيابي
  .دارد ارتباط رساني، اطالع مراكز و ها كتابخانه

  هاي مركزي مورد مطالعههاي كتابخانه سايت وب هاي ابربرچسب و ها برچسب در كليدي  كلمات.25جدول 
ابربر چسب   نام دانشگاه

ابربرچسب   صفحهURL   دامنه نام   عنوان
  توصيف

ابربرچسب 
  كليدواژه

كلمات 
  درون متن  رادفمت

          *    *  تهران
              *  عالمه طباطبايي

          *    *  رجايي
          *      عباسپور
          *    *  اميركبير
          *    *  شريف

              *  خوارزمي
          *    *  هنر

      *  *  *    *  خواجه نصيرالدين طوسي
              *  علم و صنعت ايران

      *  *      *  شهيد بهشتي
      *  *  *    *  تربيت مدرس
              *  علوم اقتصاد

              *  شاهد
      *    *    *  الزهرا

                                                 
1 . Tags 
2 . HTML 
3 . Meta Tag 
4 . Meta description 
5 . Meta Keywords 
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هاي تهـران، علـم و صـنعت ايـران و خواجـه نـصرالدين طوسـي،                 دهد كه دانشگاه  مي   نشان 25جدول  
ها بودند كه اين، باعث افـزايش ميـزان         سايت ترتيب داراي پربسامدترين كلمات كليدي در ميان اين وب          به

هايي كه صـفحات انگليـسي ندارنـد و از          سايت شود؛ همچنين وب  و مي سايت در موتور جستج    رؤيت وب 
  .پذيري پاييني دارنداند، رؤيتنكرده هاي انگليسي استفادهكليدواژه

انـد و در ميـان        ترتيـب، بـسامدي بـاال داشـته         ، به »كتابخانه، كتابخانه و دانشگاه   «هاي  همچنين، كليدواژه 
ســايت  طراحــان وب. اســت ، بيــشترين بــسامد را داشــته »library«هــاي انگليــسي هــم، كلمــه كليــدواژه
هـا  هـا را در برچـسب     باشـند كـه هنگـام طراحـي، ايـن كليـدواژه             داشـته   هاي دانشگاهي بايدتوجه    كتابخانه

  .كارببرند به

  گيريبحث و نتيجه
هاي جستجوي اطالعات در دنياي وب، استفاده از واژگـاني اسـت             از كارآمدترين و بهترين روش     ييك

اي و جـستجوگران ورزيـده دنيـاي        اغلـب كـاربران حرفـه     . شوندمي  ناميده» كلمات كليدي «اصطالح     به كه
هم، به پاسخ و نتيجـه       كاربستن قوانين تركيب آنها با       به توانند با طرح بهترين كلمات كليدي و      اينترنت، مي 
نمـايش و    كننـد،  مـي   هـا دنبـال     سـايت هـايي كـه بيـشتر طراحـان وب         يكـي از هـدف    . بيابنـد   مرتبط دست 

ها طوري بهينه شـوند     سايتبودن سايت آنها براي موتورهاي جستجو است؛ درحقيقت بايد وب           رؤيت  قابل
كـه   دهنـد   مي  نشان حاضر پژوهش نتايج. راحتي داخل آنها را جستجوكنند      كه موتورهاي جستجو بتوانند به    

 پـذيري   افـزايش رؤيـت    و سـايت   تبـه ر بـاالبردن  در مهـم  نقشي تواند  مي كليدي كلمات تراكم از استفاده
، »كتابخانـه مركـزي  «عبـارت    هـا  سـايت  كه در بيـشتر وب  كنند مي حكايت آن از ها يافته. ايفاكند سايتوب

كتابخانـه و دانـشگاه و بـه زبـان التـين واژه      «هاي  اي؛ عبارت دوواژه هاي عبارت ميان در را تراكم بيشترين
»library««دهنـده آن اسـت كـه     اند و اين نشان داده ها به خود اختصاصواژه تك نميا در را تراكم ، بيشترين

پذيري آنها را در موتورهاي كاوش        ها، احتمال رؤيت    سايت  استفاده از كلمات كليدي مرتبط با محتواي وب       
 .دهد مي افزايش

اربردن آنهـا در  كـ  باال و بـه  بسامد در بامعني واژگان از استفاده كه كنند مي حكايت آن از ها همچنين يافته
 مربـوط از  سايتوب بازيابي احتمال افزايش درنتيجه، و پذيري ميزان رؤيت افزايش باعث برچسب عنوان،

 . شودمي كاوش موتورهاي طريق

 در عبـارتي  كليدي كلمات از استفاده داد كه   نشان )1388( شريفي و چلك موسوي ،زادهشعبان پژوهش
 پـژوهش  در كه است حالي در اين دارد؛ اي  واژه  تك كلمات به  نسبت رمؤثرت كاربردي ها،سايتبازيابي وب 

 كليـدي  كلمـات  نبود. اند  نكرده  استفاده مناسب كليدي كلمات از مورد مطالعه  هاي  سايت  وب حاضر، بيشتر 
 و فراينـد   بماننـد   پنهـان  بازديدكنندگان ديد از ها  سايت  وب شود  مي باعث كه است عواملي از يكي عبارتي،
 هـاي   دانـشگاه  هـاي   سـايت   وب به ايراني كاربران اغلب، به اينكه  توجه  با .نخواهدشد محقق  موفق، بازيابي

 در فارسـي  هـاي   كليدواژه از خود مدنظر هاي  سايت  به وب  دسترسي منظور  به و كنند  مي  شهر تهران مراجعه  
 معرفـي  و هـاني ج ميـزان رؤيـت    افزايش براي ها  سايت  وب مديران كنند،  مي  استفاده گوگل جستجو موتور

 مجهزكنند كه  انگليسي زبان با صفحات به را خود هاي  سايت  وب بايستي جهاني، جامعه به مربوط دانشگاه
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   .دارد همخواني همكاران و پور امين پژوهش با
ترتيـب، داراي پربـسامدترين       ، علم و صنعت ايران و خواجه نصرالدين طوسـي، بـه           تهرانهاي  دانشگاه

سـايت در موتـور    ها بودند كه اين، باعث افزايش ميـزان رويـت وب      سايتاين وب كلمات كليدي در ميان     
هـاي انگليـسي    هايي كـه صـفحات انگليـسي ندارنـد و از كليـدواژه            سايتشود؛ همچنين وب  جستجو مي 

  .پذيري پاييني دارنداند، رؤيتنكرده استفاده
 واژگـاني  و انـد   كـرده   توجـه  كليـدي  كلمـات  تـراكم  به بـسامد   كه هاييسايتوب دهند  مي  نشان ها  يافته
 هـاي   سـايت   وب از اسـت،  بـاالتر  آنهـا  جـستجوي  احتمـال  توسط كاربران،  كه اند  كارگرفته  را به  استاندارد
 هـاي   كليـدواژه  استانداردسـازي  عـدم  از ها  يافته. اند  شده  بازيابي تر  سريع پژوهش، ديگر جامعه  هاي  دانشگاه
 ميـل  براسـاس  هـاي يادشـده،   سـايت وب از هريـك  كـه   اي  گونه  به كنند  مي  حكايت هاسايتوب در مشترك
 باعـث  همـاهنگي،  عـدم  ايـن  اند كه   كرده  اقدام خود سايتوب براي ها  كليدواژه انتخاب به مديران شخصي
 باعـث  ازطرفـي،  خواهدشـد و   جـستجو  موتورهـاي  طريق از مربوط هايسايتوب بازيابي شانس كاهش

 شـود؛ بـراي نمونـه،      پنهـان  وب، اصـطالح،  در و بمانـد   مخفـي  جهاني جامعه ديد ازسايت  وب تا  شود  مي
صـد   در گوگـل  جـستجو  موتـور  توسط كلمات كليدي،  از يك  هيچ دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور در      

 انتخـاب   در سـايت وب ايـن  طراحـان  مديران و  توجهي  بي دهنده  نشان اين و است  نشده  بازيابي اوليه نتيجه
  .است توصيف ابربرچسب و كليدواژه ابربرچسب صفحات، متن رد مناسب هاي كليدواژه
 نـام  در عنـوان،  برچـسب  ازجمله »ال.ام.تي.اچ «هاي  برچسب از استفاده كليدي، كلمات تراكم بر  عالوه

 اسـتفاده  نيز و متن درون كليدواژه، ابربرچسب درون توصيف، ابربرچسب درون صفحه، ال.آر.يو در دامنه،
دادنـد كـه      نشان هاهستند، يافته  مؤثر جستجو موتورهاي در سايت بندي  رتبه فزايشا در مترادف كلمات از

تهران، تربيت مدرس، اميركبير، شريف، خواجه نصيرالدين طوسي، هنر و تربيت دبيـر شـهيد                هاي  دانشگاه
شـريف،  تهـران، اميركبيـر،      هـاي   دانـشگاه . انـد   كرده  استفاده »library« كليدواژه از خود ال.آر.يو در رجايي

 »ال.آر.يـو « در انـد و  بـرده  كار به را »central library« عنوان، برچسب خواجه نصيرالدين طوسي و هنر در
تهران، خواجه نصيرالدين طوسي، هنـر،       هاي  دانشگاه همچنين، اند؛  كرده  استفاده »library« كليدواژه از خود

اند كـه ايـن       كرده  استفاده »مركزي تابخانهك «كليدواژه از فارسي به عنوان برچسب در بهشتي شهيد شاهد و 
هـاي    ابربرچـسب  درون محتـواي صـفحه،    در سـايت،  فعاليـت  بـا  مرتبط كليدي دهد، اگر واژگان    مي  نشان
هـاي خواجـه نـصيرالدين       تنهـا دانـشگاه    .يابد  مي  پذيري آنها افزايش    قرارگيرند، احتمال رؤيت   ها  سايت  وب

هـاي توصـيف و      به كاربرد كلمـات كليـدي در ابربرچـسب         طوسي، شهيد بهشتي، الزهرا و تربيت مدرس      
اند كه ايـن      كرده  ي علم و صنعت و شاهد، فقط از برچسب عنوان استفاده          هادانشگاه. اندكرده  كليدواژه توجه 

هـا، درخـصوص اهميـت و جايگـاه كلمـات           به سـاير سـايت      ها نسبت   كند، طراحان اين سايت     مي  مشخص
 تـا در   شـود   مـي  باعـث  هـا   ابربرچـسب  از اسـتفاده . انـد   داده  ز خـود نـشان    توجهي را ا    كليدي، بيشترين كم  

 )1385( درخـوش  پژوهش با كه باشد  داشته بسزا نقشي كاوش موتورهاي توسط صفحات اين سازي  نمايه
 بايـستي  هـا   سـايت   وب طراحـان  كـه  داد  نـشان  1391 سال در و فرهادي  نژادمرداني پژوهش. همسو است 

 هـاي   سايت  وب ساختار در كليدي كلمات تراكم وضعيت براساس بررسي  كه كنند  دهاستفا را هايي  كليدواژه
 بازيـابي  ميـزان  تـا  باشـند  شـده   مـصطلح  نويـسي،  نامـه   اصـطالح  مجازي استانداردهاي  آموزش واحدهاي
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شـهر   هـاي   دانـشگاه  هاي مركزي يابد؛ اين در حالي است كه كتابخانه        افزايش نيز پذيري  رؤيت و سايت  وب
 دقيـق  بازيـابي  عدم باعث اين اند و   كرده  استفاده خود سايت  وب محتواي در مختلف هاي  كليدواژه از تهران
  .شود مي سايت وب
 كـافي  اندازه به مطالعه، مورد هاي سايت  وب كه كرد  مطرح گونه  اين را بايستي  كلي گيري  نتيجه بنابراين، 
 قـراردارد؛  متوسط به پـايين    سطح در  توجه اين و اند  نكرده  توجه )ها  سايت  وب در( كليدي كلمات تراكم به

 سـطح  در هاي تابع وزارت علوم شهر تهـران        هاي مركزي دانشگاه    كتابخانه هاي  سايت  وب مواردي، در تنها
 .مدنظرقرارگيرد ها سايت وب هاي طراحي در بايست مي ويژگي اين رو، اند؛ ازاين قرارگرفته خوب
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