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Abstract 

Purpose: the current study aimed to develop criteria and evaluate engine optimization in 

order to improve the awareness and knowledge of librarians and information science 
professionals in the field of representing information resources on websites. 

Methodology: This research is an applied studywhich has been done by survey-descriptive 

method with webometric technique and direct observation method. An author’s constructed 
checklist was confirmed by subject experts by which 30 search engine optimization tools have 

been evaluated. 

Findings: the "checkup.tools" tool which evaluated 7 criteria and 41 indicators, ranked first 
with a score of 100. the tools "hostiran" is in the second place that evaluated 6 criteria and 33 

indicators. Identified items to check for search engines include On-page optimization, off-page 

optimization, website analysis, website ranking, website specifications and technology, website 
access by search engines, and website security, respectively. Criteria and indicators for 

evaluating web page optimization tools for search engines include 7 main items and 106 

indicators. These items are extracted from the literature review related to the present study. 
Conclusion: Most of the tools have evaluated the criteria of On-page optimization, off-page 

optimization and website analysis, but a few of them examine the criteria of website access and 

website security. By introducing and comparing tools, this paper can provide a theoretical and 
basic framework for software specialists and researchers, programmers, as well as information 

retrieval experts. Finally, the checklist which is used in this article as a tool to evaluate the 

optimization of web pages for search engines is recommended for the design and evaluation of 
web pages of libraries. 
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  مقاله پژوهشی

سازی صفحات وب  تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه

در راستای بهبود وضعیت  )سئو(برای موتورهای جستجو 

 0ها سایت کتابخانه وب
 

 

 چکیده

وارزیابیابزارهایبهینههدف: بههدفپژوهشحاضرتدوینمعیارها سازیصفحاتوببرایموتورهایجستجو
هااست.سایتاءآگاهیودانشکتابدارانومتخصصانعلماطالعاتدرعرصهبازنمونمنابعاطالعاتیدروبمنظورارتق

روشپیمایشیشناسی پژوهش: روش به و لحاظهدفکاربردیبوده به تکنیک-پژوهشحاضر توصیفیبا
برایموتورهایجستجوهستندوسازیصفحاتوبسنجیانجامشدهاست.جامعهپژوهشحاضرابزارهایبهینهوب
هاباروشمشاهدهمستقیمصورتگرفتهاست.ابزارمورداستفادهدراینپژوهشجهتارزیابیابزارهایآوریدادهجمع
توسطبهینه ابزار این روایی که است ساخته محقق وارسی سیاهه جستجو، موتورهای برای وب صفحات سازی

 .متخصصانموضوعیتأییدشدهاست

شاخص،36معیارو1وبابررسی611کسبامتیاز باcheckup.toolsهاحاکیازآناستکهابزاریافتهها: یافته
باکسبhostiranسازیصفحاتوببرایموتورهایجستجودارد.ابزارباالترینجایگاهرادربینسایرابزارهایبهینه

ایگاهدومقراردارد.شاخصدرج22معیارو1وبررسی96امتیاز
اند،اماتعدادسایتراموردبررسیقراردادهاکثرابزارهامعیارهایسئویداخلی،سئویخارجیوآنالیزوبگیری: نتیجه
آن معیارهایدسترسیبهوبکمیاز امنیتوبها بررسیمیسایتو مقایسهسایترا معرفیو با پژوهشحاضر کنند.
می چاابزارها پژوهشگراننرمتواند مبناییبرایمتخصصانو برنامهرچوبنظریو و خبرگانبازیابیافزار نیز نویسانو

سازیصفحاتوببرایاطالعاتفراهمآورد.سیاههوارسیتدوینشدهدراینپژوهشکهبهعنوانابزارارزیابیبهینه
گردد.هاتوصیهمیزیابیصفحاتوبکتابخانهموتورهایجستجومورداستفادهقرارگرفته،برایطراحیونیزار

 

وببهینهها: کلیدواژه وبسازی ارزیابی وبسایت، جستجو، موتورهای سئو، کتابخانهسایت، سئویسایت ها،

سایت.داخلی،سئویخارجی،آنالیزوب
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 . مقدمه1

یل تعداد بسیار سایت در اینترنت فعال هستند و به دل میلیون وب 100در حال حاضر تقریبًا 
شود؛ بنابراین، نیاز به   سایت بسیار مشکل می ها، تشخیص میزان مؤثر بودن یک وب سایت زیاد وب

که کاربر به نتیجه کارآمد و مؤثری در ارتباط با   یطور  بهها وجود دارد،  سایت بندی در بین وب رتبه
عنوان   ی جستجوی وب به(. ظهور موتورها5151، 1درخواست خود برسد )جاداو و شریواستاوا

آوری و استفاده از اطالعات  های بازیابی اطالعات رایگان، چرخه دسترسی، بازیابی، فراهم نظام
گردند  اند و انقالب بزرگی در عرصه جستجو و بازیابی اطالعات محسوب می وب را دگرگون ساخته
 (.0317نژاد و همکاران،  پاک :، نقل در5103، 2)اونایفو و راسمیوسن

% از اولین بازدیدهایی که از 81دهد بیش از  ها در زمینه رفتار کاربران نشان می پژوهش
های صورت  شود، از طریق موتورهای جستجو است و براساس نظرسنجی ها انجام می سایت  وب

اند.   سایت ها رهنمون شده  % این آمار از طریق موتور جستجوی گوگل به وب71گرفته، بیش از 
% از جستجوگران گوگل هرگز از صفحه دوم 80دهد بیش از  ین، مطالعات نشان میعالوه بر ا

صفحه اول نتایج بازیابی شده را بررسی  3ها بیش از  درصد از آن 2/15روند،  نتایج گوگل فراتر نمی
های مالی دارد، کلیک هم  ها حتی روی نتایجی که احتیاج به پرداخت % از آن12کنند و  نمی
aیلکنند )پات نمی

بندی باالتری داشته باشد، در  رتبه سایت که وب (. بنابراین، در صورتی 5108، 3
 شود. گیرد و توسط کاربران بیشتری بازدید می جایگاه باالتری نسبت به سایر نتایج قرار می

سازی موتورهای جستجو )سئو( به دلیل ایجاد نظم در اینترنت  های اخیر بهینه از طرفی در سال
ای یافته است.  ها، اهمیت ویژه پذیری آن بندی صفحات وب و افزایش رؤیت ک به دستهاز طریق کم

سایت برای موتورهای جستجو که  سازی وب سایت در اینترنت، بهینه جهت بهتر دیده شدن هر وب
سازی  کند. بهینه شود، نقش بسیار مهمی را ایفا می نامیده می« سئو»اختصار  در این پژوهش به 

های سئو،  سایت با کمک استراتژی فرایند جذب هرچه بیشتر ترافیک برای وب 4ستجوموتورهای ج
سایت در مقایسه با رقبای خود  در واقع یک اصطالح فنی است که موجب کسب رتبه بهتر آن وب

تر بوده است، اما در  ها بسیار کم ها و رقابت بین آن سایت های گذشته تعداد وب شود. در زمان می
                                                           

1. Kumar Jadav & Shrivastava 
2. Onaifo & Rasmussen 

3. Patil 

4. Search engine optimization (SEO) 
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ها  سایت شده و صاحبان وب ها به موضوعی پیچیده و عظیم تبدیل  سایت اریوی وبحال حاضر سن
، 1کنند )جاداو و شریواستاوا های متفاوتی استفاده می جهت بهبود رتبه صفحه سایت خود از روش

هایی  کند، چه کلیدواژه (. سئو در واقع به این نکته توجه دارد که موتور جستجو چگونه کار می5151
کنند، چیست؟  شوند و هدف نهایی مخاطبانی که جستجو می تور جستجو استفاده میتوسط مو

سایت ممکن است نیاز باشد که محتوای سایت ویرایش شود،  سازی یک وب جهت بهینه
گردد  نویسی کدگذاری مربوطه ویرایش اچ.تی.ام.ال ویرایش شود یا ممکن است نیاز باشد برنامه

سازی  های مرتبط با نمایه خاص افزایش یابد و موانع فعالیتتا ارتباط آن با کلمات کلیدی 
 (.a ،5108موتورهای جستجو برطرف شود )پاتیل

های مداوم کاربران به  کسب جایگاه برتر در نتایج موتورهای جستجو جهت مراجعه
کند.  سازی موتورهای جستجو نمود پیدا می ها ضروری بوده و اینجا است که ارزش بهینه سایت وب
ها توسط الگوریتم موتورهای جستجو  دهی آن جهت نظم 2و تحلیل صفحات اچ.تی.ام.ال زیه تج

توان بازیابی کرد. محور اصلی  شود و در نتیجه این عملکرد، صفحات مرتبط را می انجام می
سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو جهت کسب رتبه باالتر در  پژوهش حاضر بهینه

 جستجو است.صفحات نتایج موتورهای 
توان گفت محور اصلی فرایند سئو، رفتار جستجوی  در بیان اهمیت و ضرورت پژوهش می

های  اطالعات توسط افراد و نحوه یافتن و ارائه توسط موتورهای جستجو است و این مباحث از بنیان
را در رود که متخصصان علم اطالعات نقش گسترده و پررنگی  رشته علم اطالعات بوده و انتظار می

( 5100) 3ها با تأکید بر مسائل سئو ایفا کنند. در این رابطه گاسپاروتو سایت عرصه آنالیز فنی وب
داران  عنوان سکان شناسی مدت زیادی است که به  متخصصان علم اطالعات و دانش»کند:  اذعان می

امر بهترین فرصت را کنند و این  ها و بازنمون محتوای منابع اطالعاتی ایفای نقش می گزینش ابرداده
کریس «. ها قرار داده است های خود در عرصه سئو فراروی آن کارگیری مهارت برای ابراز وجود و به

و از نخبگان علم اطالعات معتقد است که رفتارهای  5ویراستار ارشد موتور جستجوی لند 4شرمن،
                                                           

1. Kumar Jadav & Shrivastava 

2. HTML 

3. Gasparotto 

4. Chris Sherman 

5. Search Engine Land 
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لم اطالعات را همیشه اطالعاتی، فنون سئو و ابزارهای پیشرفته موتورهای جستجو، متخصصان ع
 (0317نژاد و همکاران،  اند )پاک جلوتر از کاربران و مشتریان خود قرار داده

پذیری محتوای اطالعاتی و ارائه خدمات به کاربران   ها محملی جهت دسترس  سایت کتابخانه  وب
 مقوله سئو رد.ها نقش بسزایی دا  ها در ایفای رسالت کتابخانه  سایت  هستند و بهبود کیفیت این وب

سازی موتورهای  تر مورد توجه قرار گرفته است و بهینه شناسی کم در متون علم اطالعات و دانش
 ها در موتورهای جستجو وبگاه کتابخانه 1پذیری ها و مراکز اطالعاتی و یافت جستجو برای کتابخانه

 ها در حاشیه قرار گرفته ههای کتابخان ای در فعالیت گسترده طور  بهو ارائه محتوای قابل نمایه، 
 است. 

از دیگر مسائلی که این پژوهش بر پایه آن شکل گرفت، تعدد ابزارهای سئو و نبود معیارهایی برای 
ارزیابی و انتخاب این ابزارها و همچنین عدم آشنایی کتابداران با ابزارها و معیارهای سئو است. بنابراین، 

چنین اهمیت   ها و هم  سایت کتابخانه رزیابی مسائل سئوی وببا توجه به ضرورت توجه کتابداران به ا
 ها، این پژوهش  سایت  نقش متخصصان علم اطالعات در عرصه بازنمون منابع اطالعاتی در وب

 سایت برای موتورهای جستجو سازی وب به بررسی و معرفی معیارهای ارزیابی ابزارهای بهینه
تواند نقطه شروعی برای ایفای نقش کتابداران در زمینه ارزیابی   پردازد و از این رهگذر می  )سئو( می

 ها مشی خاصی برای طراحی و آنالیز سئوی سایت ها و ایجاد خط سایت کتابخانه مسائل سئوی وب
 باشد.

 ها شامل موارد زیر است: سایت سازی وب مزایای بهینه
 2افزایش محبوبیت ـ
پذیری آن در  شود، مشاهده سازی می ایت بهینهس زمانی که یک وب :3پذیری افزایش مشاهده ـ

 کنند. یابد و افراد بیشتری از آن سایت بازدید می موتور جستجو افزایش می
سایت را  تواند تعداد بازدیدکنندگان از وب سازی موتورهای جستجو می بهینه :4ترافیک هدفمند ـ

 بیشتر کند. 5با کلمات کلیدی مورد نظر
                                                           

1. Findability 

2. Popularity 

3. Visibility 

4. Targeted Traffic 

5. Targeted keywords 
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تواند سرمایه زیادی را  که سئو به طرز مؤثری اجرا شود، می  ورتیدر ص :1بازگشت سرمایه ـ
 ها برگرداند و حجم فروش را افزایش دهد نسبت به سایر بازاریابی

، aهاست )پاتیل سایت این تکنیک بهترین استراتژی جهت ارتقاء وب: 2بازاریابی و تبلیغ آنالین ـ
5108.) 

تبه بهتر در صفحات نتایج جستجوی ها جهت کسب ر سایت هدف اصلی سئو کمک به وب
 کند: ویژه گوگل است و اهداف فرعی زیر را نیز دنبال می  موتورهای جستجو، به

 وکار و تجارت الکترونیک کمک به رونق بازار کسب ـ

 ترویج رقابت سالم و ترقی خدمات تحت وب ـ
 بهبود فضای وب و حرکت به سمت محیط مجازی سالم برای کاربران ـ
 (.0317نژاد و همکاران،  )پاک ها سایت بهبود ساختار و محتوای وب کمک به ـ

 . پیشینه پژوهش4

شناسی   سازی موتورهای جستجو در علم اطالعات و دانش ها به بررسی بهینه برخی از پژوهش
( در تحلیلی کیفی، 0317نژاد و همکاران ) اند، از جمله، پاک و نقش کتابداران در این زمینه پرداخته

سازی موتورهای  شناسی را در عرصه بهینه های جدید علم اطالعات و دانش ای سرفصلمحتو
های  های سئو در سرفصل درصد از شایستگی 11جستجو بررسی کردند. با توجه به این پژوهش، 

 صورت پراکنده وجود دارد.  رشته به
های  سایت بسازی موتورهای جستجو، به ارزیابی و ها نیز از طریق بهینه برخی از پژوهش

سایت  ( کیفیت وب0318پور ) اند، ازجمله، اسعدی و عباس های موضوعی متفاوت پرداخته حیطه
سازی موتورهای کاوش، مورد ارزیابی قرار  های بهینه های سراسری ایران را از نظر شاخص روزنامه

سازی  هینهتر به رعایت اصول ب های ایران کم سایت روزنامه دادند. نتایج پژوهش نشان داد وب
 موتورهای کاوش توجه دارند. 

( به بررسی تأثیر سئو بر روی رتبه 0318فرد ) آباد و شایگان در پژوهش دیگری کهزادی سیف
ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برخی از معیارهای سئو نظیر تعداد  سایت دانشگاه وب

                                                           

1. ROI (Return of Investments) 

2. Online Marketing And Promotion 
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سایت  توجهی بر رتبه وب یم و قابل و رتبه صفحه تأثیر مستق 2، رتبه الکسا1های برگشتی لینک
 ها دارند.  دانشگاه

سازی  صورت کلی به ارائه راهکارهای مؤثر در بهینه  ( نیز در پژوهشی به0312زاهد و اکبریانی )
بندی  های موتورهای جستجو در رتبه صفحات وب با استفاده از تکنولوژی سئو پرداختند و الگوریتم

هایی که بر سئو تأثیر منفی و مثبت دارند و  این پژوهش روش ها را مطرح کردند. در سایت وب
 ها پیشنهاد شده است. گیری از این روش ابزارهایی جهت بهره

و  3شده است. ویلسون های متعددی در این زمینه انجام  در خارج از کشور نیز پژوهش
ونگی دستیابی به آن ( به ارائه تعریفی ساده از سئو و چگ5101) 4(، یالکنت و کزه5111همکاران )

 سایت را معرفی کردند.  سازی یک وب های الزم برای بهینه پرداخته و ویژگی
سایت  ( با انجام تحقیقاتی بر روی استراتژی سئو و تأثیر آن بر وب5101) 5شی، کاو و ژائو

 سایت مقاالت دانشگاه در ها جهت کسب رتبه باالتر برای وب مقاالت دانشگاه، از این استراتژی
سایت مقاالت دانشگاه  سازی وب صورت عملی به بهینه  لیست نتایج جستجو استفاده کردند و به

 پرداختند.

بندی را بررسی کرده و روش اصلی  های اجرای الگوریتم رتبه ( مدل5105و همکاران ) 6جیانهو
یان سایت در پیوند داخلی و خارجی ب سازی ساختار وب سایت و بهینه سئو را افزایش وزن وب

 کردند.

نشان دادند که با افزایش رتبه « دانلود دات کام»سایت  ( با بررسی وب5100) 7اگری و بایراک
یابد.  سایت افزایش می سایت در رتبه اول گوگل، میزان بازدیدکننده و احتمال دانلود محتوای وب

یت آن را رها سا درصد از کاربران به علت کاربرپسند نبودن وب 18سازی،  پیش از انجام بهینه
 کردند. می

                                                           

1. Back links  

2. Alexa 

3. Wilson 

4. Yalçn & Köse 

5. Shi, cao & Zhao 

6. Jianhua 

7. Egria & Bayrak 
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( به 5103) 1ها، اونایفو و راسموسن در پژوهش دیگری در رابطه با ابزارهای سئو در کتابخانه
سازی موتورهای جستجو با هدف  ها بر روی وب با بهینه پذیری محتوای کتابخانه افزایش یافت

محتوای دیجیتالی پذیری  عنوان مکانیسمی جهت بهبود و افزایش یافت  بررسی پدیده سئو به
ها بر روی وب پرداختند. پژوهشگران بیان کردند، هیچ پژوهشی در عرصه علم اطالعات  کتابخانه

مشیء خاصی برای  رسانی خط تجربی به ارزیابی مسائل سئو نپرداخته و عماًل مراکز اطالع طور  به
خاذ فنون اصولی سئو در طراحی و آنالیز سئوی سایت خود ندارند. نتایج این پژوهش نشان داد که ات

 ها، رتبه بهتر و بازدید باالتر از سایت را به دنبال دارد. سایت وب
سایت در موتورهای جستجو و  ها، نمایه کردن وب سایت عوامل استانداردهای طراحی وب

توسط ردی، ژای و  5101های چین و هند در سال  سازی موتورهای جستجو در دانشگاه بهینه
 ی و مقایسه قرار گرفت.مورد بررس 2تانگ

ها و  های دانشگاه صفحات وب کتابخانه 4پذیری ( به تحلیل مشاهده5151) 3والز و ونتورا
و  5های جهانی تایمز بندی دانشگاه دانشگاه برتر در رتبه 01سایت  پذیری وب مقایسه آن با مشاهده

بررسی رابطه بین  ها دانشگاه بزرگ اسپانیا از طریق ابزارهای سئو پرداختند. هدف آن 01
های مربوطه بود. نتایج نشان داد که  سایت دانشگاه ها و وب سایت کتابخانه پذیری وب مشاهده
کلی پایین است و رابطه مستقیمی بین  طور  بههای دانشگاهی  سایت کتابخانه پذیری وب مشاهده

. محققان این ها وجود ندارد سایت دانشگاه ها و وب سایت کتابخانه پذیری وب شاخص مشاهده
 های پذیری، از استراتژی پژوهش پیشنهاد کردند مؤسسات آموزش عالی جهت افزایش میزان مشاهده

 سئو استفاده کنند.
سایت با استفاده از ابزار  سازی وب ( به بررسی بهینه5151) 6در پژوهش دیگری شارما و ورما

انی پرداختند و هر بار پس از ساله در چهار فاصله زم گوگل آنالیتیکس در یک بازه زمانی یک
کردند. نتایج نشان داد که بهبود  سایت را ارزیابی می بندی وب سایت، نتایج و رتبه سازی وب بهینه

                                                           

1. Onaifo & Rasmussen 

2. Reddy, Xie & Tang 

3. Vallez & Ventura 

4. Visibility 

5. Times Higher Education World 

6. Sharma & Verma 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E6GV6zD6ydU7bqYL1AW&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=40449215
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سایت ایجاد شده و  کنندگان از وب سایت از نظر کلمات کلیدی و تعداد استفاده بسیار زیادی در وب
سازی،  ازیابی قرار گرفت. پس از بهینهنتیجه اول موتور جستجوی گوگل مورد ب 01سایت در  وب

نفر رسید. همچنین پژوهشگران این تحقیق  08111نفر به  33کنندگان از سایت از  تعداد استفاده
سایت نیز  های وب توان به بهبود سایر زمینه سازی می پیشنهاد کردند که توسط ابزارهای دیگر بهینه

 پرداخت.
های  سایت که از ابزارهای سئو جهت ارزیابی وبمرور مطالعات پیشین حاکی از این است 

شده، با انتخاب یک   های انجام شده است. در اکثر پژوهش های موضوعی متفاوت استفاده  حیطه
ها  سایت با معیارهای سئو ارزیابی شده است. در برخی دیگر از پژوهش ابزار، میزان مطابقت وب

یش میزان بازدیدکنندگان مورد مطالعه قرار گرفته سایت، افزا سازی وب نیز در طول زمان با بهینه
 است.

ها برای  سایت سازی وب  های بهینه  ها به بیان معیارها و شاخص کدام از پژوهش اما در هیچ 
سازی صفحات وب  موتورهای جستجو پرداخته نشده و سیاهه وارسی جهت ارزیابی ابزارهای بهینه

نشده است. تاکنون پژوهش جامعی که معیارهای ارزیابی برای موتورهای جستجو نیز تاکنون ارائه 
سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو را تدوین و به ارزیابی این ابزارها با   ابزارهای بهینه

سازی  استفاده از سیاهه وارسی بپردازد و همچنین این قابلیت را ایجاد کند که بتوان به ابزارهای بهینه
هم مقایسه کرد، انجام نشده است. بنابراین، آنچه پژوهش حاضر را از سایر امتیاز داد و آنها را با 

سازی صفحات وب برای  سازد، تدوین سیاهه وارسی ابزارهای بهینه شده متمایز می  کارهای انجام
بندی ابزارها است که در   ها و ارزیابی و رتبه سایت بندی بهتر وب موتورهای جستجو جهت رتبه

مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تدوین معیارها و های پیشین  پژوهش
گاهی و دانش  سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو به   ارزیابی ابزارهای بهینه منظور ارتقاء آ

 ها است. سایت کتابداران و متخصصان علم اطالعات در عرصه بازنمون منابع اطالعاتی در وب

 . سؤاالت پژوهش8

سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو  های ارزیابی ابزارهای بهینه معیارها و شاخص (0
 اند؟  کدام

سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو از نظر معیارهای سئو   ( ابزارهای ارزیابی بهینه5
 کنند؟  چه امتیازی کسب می
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 شناسی پژوهش  . روش5

ها و خصوصیات  تورهای جستجو، ویژگیسازی صفحات وب برای مو ابزارهای بررسی بهینه
سازد. پژوهش حاضر به لحاظ  ها را از یکدیگر متمایز و متفاوت می متفاوت و متنوعی دارند که آن

سنجی انجام شده است. جامعه   توصیفی با تکنیک وب -هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی
موتورهای جستجو هستند و سازی صفحات وب برای   ابزار بهینه 31های   سایت پژوهش وب

های  تعیین ویژگی منظور ها با روش مشاهده مستقیم صورت گرفته است. به  آوری داده جمع
هایی که در  در این بررسی ابتدا شاخصها و متون مرتبط ضروری است.  ابزارهای سئو، مرور پیشینه

ت شوند، استخراج سایت باید رعای سایت و معیارهایی که بعد از طراحی وب هنگام طراحی وب
گیری آن با  شده و امکان اندازه  های سئو در نظر گرفته ها در اکثر ارزیابی گردید که این شاخص

 ابزارهای در دسترس محقق وجود داشته است.
آماده ارزیابی  0نظر متخصصان، سیاهه وارسی نهایی در قالب جدول  پس از ویرایش و اعمال

ای موتورهای جستجو است. در مرحله بعد جهت انتخاب سازی صفحات وب بر ابزارهای بهینه
سازی مورد بررسی قرار  ابزار بهینه 11سازی موتورهای جستجو، تعداد  ابزارها، با بررسی متون بهینه

ای که تهیه شده بود، استفاده از معیارها و  گرفت. معیار انتخاب این ابزارها با توجه به سیاهه
پذیری و قابلیت استفاده از این ابزار  بودن وب سایت، دسترس های استخراج شده، رایگان شاخص

)بدون فیلترشکن، قابلیت استفاده آنالین، عدم وجود شرایط ویژه جهت استفاده از ابزار( بود. در 
های ذکر شده را نداشته باشند و از این طریق تعداد  نهایت ابزارهایی انتخاب شدند که محدودیت

 ی انتخاب شد.ابزار جهت بررسی نهای 31
بودند نیز این ابزارها  کرده استفاده ابزارها از این افراد که سایر های از طریق مطالعه توصیه

سازی صفحات وب برای  قبولی دریافت کرده بودند، اما بررسی ابزارهای بهینه امتیازهای قابل 
نشده بود. در ادامه   صورت علمی و با استفاده از سیاهه وارسی انجام  موتورهای جستجو تاکنون به
سایت  شده از طریق مشاهده مستقیم از طریق وارد کردن آدرس یک وب به بررسی ابزارهای انتخاب 

های  از آن شاخص های هر کدام از ابزارها پرداخته شد. پس  در ابزار و استخراج معیارها و شاخص
ورت گرفت. بنابراین، ابزار شده با معیارهای سیاهه وارسی بررسی، و ارزیابی ابزار ص  استخراج

مورد استفاده در این پژوهش سیاهه وارسی محقق ساخته است که در پاسخ به پرسش یک پژوهش 
های  شده و روایی این ابزار توسط متخصصان موضوعی بررسی و تأیید شده است. گام طراحی 
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 اجرایی این پژوهش عبارتند از:

 ها در موتورهای کاوش سایت بندی وب شناسایی عوامل و معیارهای رتبه ـ
 ها براساس متون موجود سایت بندی وب های رتبه بندی معیارها و شاخص دسته ـ
 بررسی روایی محتوایی سیاهه وارسی توسط متخصصان موضوعی ـ
 شناسایی ابزارهای سئو ـ
 شده  استفاده براساس معیارهای استخراج انتخاب ابزارهای رایگان و قابل  ـ
 رهای واجد شرایط با استفاده از سیاهه وارسیارزیابی ابزا ـ
 ها. های آن معرفی ابزارهای برتر و شاخص ـ

 های پژوهش  . یافته4

سازی صفحات وب برای موتورهای  های ارزیابی ابزارهای بهینه پرسش اول: معیارها و شاخص
 اند؟  جستجو کدام

های ابزارهای  ارها و شاخصمنظور پاسخ به پرسش اول مبنی بر تعیین معی  در این پژوهش به
ها استخراج گردید.  ها و متون انجام شد و این ویژگی سازی محتوا، مرور تحلیلی پیشینه بهینه

فرد  آبادی و شایگان ها استخراج شد، ازجمله، پژوهش کهزادی سیف ها از آن منابعی که شاخص
(، 0312هد و اکبریانی )زا (،0318پور ) (، اسعدی و عباس0317نژاد و همکاران ) (، پاک0318)

اونایفو و راسموسن  (،a&b 2018پاتیل ) (،5151) 1جاداو و شریواستاوا (،5151شارما و ورما )
ها و معیارها، در  شاخص بندی پس از استخراج و طبقه. www.trustradius.com( و سایت 5103)

ها  یارها و شاخصشاخص شناسایی شد. سیاهه وارسی براساس این مع 011معیار و  7این مرحله 
ابزار ارزیابی )سیاهه  0منظور ارزیابی، به شکل سیاهه وارسی درآمد. جدول  به تنظیم گردید و 

سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو را  های ابزارهای بهینه وارسی( جهت پایش ویژگی
، بررسی روایی دهد. برای اینکه این جدول در قالب سیاهه وارسی مورد استفاده قرار گیرد نشان می

های این ابزار ضروری است. بدین منظور سیاهه وارسی برای سه نفر از  صوری و محتوایی گویه
ها خواسته شد که ابزار محقق ساخته را از نظر روایی  متخصصان موضوعی ارسال گردید و از آن

 ارزیابی نمایند.
                                                           

1. Kumar Jadav & Shrivastava 
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 ات وب برای موتورهای جستجوسازی صفح ابزار )سیاهه وارسی( ارزیابی ابزارهای بهینه -1جدول 

 ردیف
معیارهای 

 بررسی ابزارها
 ها شاخص

 سئوداخلی 6

هایمرتبطجهتیافتنبهترینکلماتکلیدیکاوشکلیدواژه
6برچسبعنوان
 سایت(کنندهمحتوایوب)توصیف3برچسبتوصیف

زارشسازی،گسازیشدهشاملشناساییمحتوایتکراریوب،مشکالتنمایهمحتوایبهینه
خطاهایسایت،خطاهایجاوااسکریپت ،خطاهایاحتمالی3،استفادهازاسکیما2خطاهامثالً

دردسترسی،تشخیصمحتوایکپیشده،نسبتمتنبهکد،تجسمسایت،جستجویمحتوا،
وب عملکرد بهبود و کاربر بهتر تصاویربررسینکاتیجهتتجربه اکسپایر فراداده ،5سایت،

 سازیمحتواها،مدیریتمحتوا،بهینههاواسکریپتنامهسازیشیوهتو،کوچکهایتودرجدول

داخلکداچ.تی.ام.ال،فشردگیفایلاچ.تی.ام.ال،1کدهایسی.اس.اساچ.تی.ام.ال:
 (1اچ،5،اچ3،اچ2اچ،3،اچ6)اچ1:های هدینگ های صفحه یا تگ برچسب

 توضیحاتابردادهمحتواینهایی

پیوندهایفرامتنی 8اخلی:های د لینک
 تعداددفعاتظاهرشدنیککلمهیاعبارتکلیدیدرصفحهوب9تراکم کلمات کلیدی:

 سایتسایتهمراهباتاریخواطالعاتروزآمدشدهصفحهوبپیوندهایمهموب61نقشه سایت:

پروتکلآدرسوب66ساختار یو.آر.ال: وبسایتو دامنه در شدهسایتاستفادههاییاستکه
65دامنه،فریم،استانداردسازیآی.پی،63ریدایرکت62اف.تی.پی،63است،ماننداچ،تی،تی،پی؛

 استانداردسازیآدرس

 شود.برایبرچسبتصاویرفقطویژگیآلتتوسطموتورهایجستجوخواندهمی 61ویژگی آلت:

                                                           
1. Title MetaTa 

2. Description MetaTag 

3. Java script 

4. Schema 

5. Image Expires 

6. CSS 

7. Heading tag 

8. Internal Linking 

9. Keyword Density 

10. Sitemap 

11. URL Structure 

12. HTTP 

13. FTP 

14. Redirect 

15. IP 

16. AltAttribute 



 71 ...برای وب صفحات سازیابی ابزارهای هبینهتدوین معیارها و ارزی

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 ردیف
معیارهای 

 بررسی ابزارها
 ها شاخص

3 
آنالیز

 هاسایتوب

 شامل کاربران جستجوهای صفپذیریدسترسآنالیز ، دیده صفحات تعداد فعال، شدهحات
کاریتوسطکاربران،مکانفعلیکاربران،درهرلحظهچندنفردرسایتهستند،هرنفرچه

عالقهمی کاربران، جنسیت آنکند، مدتمندی کاربر،ها، دفع نرخ سایت، در ماندن زمان
رامشاهدهکردند،تعدادترافیکورودی،بازدیدکنندگانازچهطریقیجذبشدند،چهصفحاتی

هاروبهافزایشاست)محبوبیتکاربراندائمی،اوجنیازکاربران،موضوعاتیکهجستجویآن
 ها.وتحلیلترافیک،نرخکلیکومیزانجستجووموضوعاتمرتبط(،تجزیه

2 
بندیرتبه
 هاسایتوب

 ارتبهصفحه،رتبهدامنه)اعتباردامنه(،اعتباریMozرتبهالکسا،رتبه

 سئویخارجی 3

مقایسههایبرگشتی،تخمینجایگاهسایتدربینسایتبررسیوآنالیزلینک هایدیگر،
وب با تجزیهسایتسایت دیگر، شبکههای در کاربری رقبا، تحلیل اجتماعی،و های

لینکگیریبینهدف کشورهاسایتسایتبهوبهایخارجی)ازوبالمللی، یهایدیگر(،
 6بازدیدکنندگان،متنآنکر

5 
امنیت

 سایتوب

خطاهای2مرورفایلسرور،ایمیل،امضاءسرور،دسترسیبه3کننده،چارچوبسیاستارسال
جریمه بهامنیتی، اسکن بدافزارها، بررسی دستی، آنتیهای بررسیوسیله ویروس،

بررسی ایمن، جستجوی بررسی امنیتیاس.اس.ال، ثبتگواهینامه دامنه، مشابهنام های
 هایشبیهتایپی،امنیتدامنه.نامدامنهبرایمحافظتازنامتجاریخود،ثبت

1 

دسترسیبه
سایتوب

توسطموتور
 جستجو

فایل1نکردنلینک،خزنده،تگدنبالبهاجازه5تگنمایهنکردنصفحات،3تگکانونیکال،
 سایت،وضعیتپایشونمایهصفحه.،وضعیتدسترسیرباتخزندهگوگلبهوبروبوت

1 

مشخصاتو
هایتکنولوژی

 سایتوب

سایت،قابلیتاستفادهدرموبایل،نمایشوبسرور،اطالعاتمربوطبهمیزبان،سرعتوب
هاوابرکریپت،مروردستورالعملهایجاوااساشتراکییااختصاصیبودنآیپی،کتابخانه

رفالنگ،روبات تگ برنامه1ها، وبمشکالت حجم نویسی، مدت بارگذاریسایت، زمان
تعدادفایلوب اطالعاتدامنه، زبانسایت،حافظهموجوددرسرور، هایموجوددرسایت،

 دامنه.دهندهسرور،نوعرمزگذاری،قدمتسایت،نوعکدهایسایت،مکانسرور،سرویس

                                                           
1. Anchor 

2. Sender policy framework 

 .ها خواهد شد ستفاده از آن توسط اسپمکد، موجب ا ۀجود آدرس ایمیل به صورت متن در صفحو .3

4. Canonical 

5. No index 

6. No follow 

7. Hreflang 

https://radzad.com/blog/http-vs-https-for-seo
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سازی   های ارزیابی ابزارهای بهینه  )سیاهه وارسی( معیارها و شاخص 0مندرجات جدول 
شاخص  011دهد که شامل هفت گویه اصلی و   صفحات وب برای موتورهای جستجو را نشان می

  به 0های مرور شده مرتبط با پژوهش حاضر استخراج و در جدول  ها از پیشینه است. این گویه
جهت  0توانند از جدول  های آتی می شده است. پژوهشگران در پژوهش  سجم تدوینصورت من

گانه را در   های هفت صورت دقیق ویژگی  سازی محتوا استفاده نمایند و به ارزیابی ابزارهای بهینه
 سایر ابزارها مورد بررسی قرار دهند. 

کنند.  ین پیشرفت کمک میها جهت بهبود سئو و ردیابی ا سایت ابزارهای سئو به صاحبان وب
شود  ویژگی مشترک اکثر ابزارها تحلیل کلمات و تحلیل محتوا است. با این کار اطمینان حاصل می

سایت ارتباط بیشتری با  کند. هرچه محتوای وب و محتوای مرتبط استفاده می سایت از زبان که وب
سایت  دیگر، سئو به وب عبارت  ه بندی سئو نیز بهتر خواهد بود. ب هدف مخاطبان داشته باشد، رتبه

های  کند تا توسط خزنده ها کمک می سایت صحبت کند و به وب« زبان وب»کند تا با  کمک می
گونه که در جدول  کشف باشند و در دسترس بازدیدکنندگان قرار گیرند. همان  موتور جستجو قابل

سازی صفحات وب  ارهای بهینهمعیار جهت ارزیابی ابز 7قابل مشاهده است، این سیاهه  0شماره 
دهد. در ادامه در رابطه با نحوه کارکرد و اهمیت هر کدام از این  برای موتورهای جستجو را ارائه می

 گردد. سازی موتورهای جستجو توضیحاتی ارائه می معیارها در روند بهینه

و سئو خارجی. شوند: سئو داخلی  های سئو به دو دسته تقسیم می تکنیک 1: سئو داخلی:0معیار 
سازی داخلی با محتوای  سایت درباره چیست؟ بهینه دهنده این است که وب سئو داخلی نشان

کند، زیرا تنها دلیل  سایت را تعیین می سایت سروکار دارد و این همان چیزی است که ارزش وب وب
که  صورتی  (. بنابراین، در5100 2سایت توسط کاربر، محتوای آن است )وانگ و ژانگ، بازدید وب

سایت از نظر معیارهای سئو  سایت تهیه شود، این وب اعتماد و ارزشمندی برای وب محتوای قابل 
 شود. سایت می در مسیر صحیحی قرار دارد و به همین دلیل استقبال زیادی از وب

گذاری سایت است. به عبارتی زبان کدگذاری و  در اصل زبان نشانهاستفاده از اسکیما، 
شده، اقدام به معرفی بهتر   ها و کدهای از پیش تعریف  وسیله دستورالعمل  اری اسکیما بهگذ  نشانه

نماید. مشخصاتی مانند هدف، محتوا، نویسنده، رویدادها و  سایت به موتور جستجوی گوگل می
                                                           

1. On-page optimization 

2. Wang & Zhang 
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این روش بهبود  .شود غیره در مورد سایت، توسط اسکیما به موتور جستجوی گوگل معرفی می
ها در این روش موضوع  لیل موضوعی توسط موتور کاوش است. اضافه کردن فرادادهو تح  تجزیه

 .کند  کلی موضوعات فرعی متن را مشخص می طور  بهمتن را شفاف کرده و 
با استفاده از فراداده اکسپایر  شود. کننده موضوعی است که از تصویر استنباط می تگ آلت، توصیف

شود، در صورت وجود تصویری در مرورگر کاربر،  ری میای بارگذا تصاویر، زمانی که صفحه
شود، در  شود و زمانی که یک دامنه به دامنه اصلی منتقل می تصویر و فایل دوباره بارگذاری نمی

سایت را نشان  کلمات کلیدی عباراتی هستند که محتوای وب است. 1شده واقع دامنه هدایت 
یت نقش مهمی دارند و با انتخاب کلمات کلیدی سا سازی وب دهند. کلمات کلیدی در نمایه می

(. 5100، 2سایت دسترسی پیدا کند )وانگ و ژانگ تر به وب تواند راحت تر، کاربر می بهتر و مناسب
ترین کاری است که برای سئو سایت باید انجام شود  ایجاد فهرستی از کلمات کلیدی مرتبط، مهم

های رقیب کسب کند. ابزارهای یافتن  ی نسبت به سایتسایت رتبه بهتر ها وب تا با استفاده از آن
ترین کلمات کلیدی را ردیابی و پیشنهاد  کلمات کلیدی با توجه به مخاطب و هدف سایت، مناسب

 کنند.سایت کمک می سازی وب دهند و از این طریق به بهینه می
ا، کدهای اضافی و ه ها، فاصله ها، با حذف تب  ها و اسکریپت نامه سازی شیوه در شاخص کوچک

هدف نهایی سئوی داخلی این است که به شوند.  ها می سازی این فایل توضیحات، موجب کوچک
عنوان   سایت به موتورهای جستجو و کاربران، در درک محتوای هر صفحه، تشخیص محتوای وب

 عنوان یک صفحه با ارزش و  ترین مطلب با عبارات مورد جستجو و ارزیابی صفحه به مرتبط
) نمایش در صفحات نتایج جستجو قابل 

3
SERP)  کمک کند. خطاهای جاوا اسکریپت خطاهایی

 شوند. هستند که موجب باال نیامدن کامل صفحه، عدم ارائه یا ارائه ناقص محتوای سایت می

پردازد. برای مثال  این ابزار در واقع به آنالیز جستجوهای کاربران می ها: سایت : آنالیز وب5معیار 
بندی سایت کمک  سایت از نظر سئو معیار مهمی است و در رتبه یزان حضور کاربران در وبم

معمول درصد  طور  بهاست و  بازاریابی آنالینیک اصطالح در زمینه  4کند. نرخ دفع کاربر می
دهنده جذابیت سایت  شوند و نشان کاربرانی است که بعد از دیدن یک صفحه از سایت خارج می

                                                           
1. Redirect 

2. Wang & Zhang 

3. Search engine result page 

4. Bounce rate 
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 گیرد. کننده است و در ارزیابی سئو مورد توجه قرار میبرای بازدید

شود  هایی که توسط سئو بررسی می بندی انواع رتبهها:  سایت بندی وب . ابزارهای رتبه3معیار 
تا میلیون(  1رتبه الکسا رتبه جهانی )بین  Mozشامل: رتبه الکسا، رتبه صفحه، اعتبار دامنه و رتبه 

( به 01تا  1بندی براساس دامنه )بین  که رتبه صفحه، رتبه الی دهد، در ح ها می سایت به وب
ها در  سایت بندی وب دهد. رتبه صفحه الگوریتمی است که توسط گوگل برای رتبه سایت می وب

ها و  سایت دارد. برای مدیران وب 01تا  1ای بین  شود. رتبه صفحه دامنه نتایج جستجو استفاده می
ها در الکسا به چه صورت بوده و چه  بندی آن یار اهمیت دارد که رتبهنویسان این موضوع بس وبالگ

دهد. ابزار  کامل نشان می طور  بهها را دیده است. الکسا این اطالعات را  تعداد بازدیدکننده سایت آن
ماهه، اطالعات ترافیکی را جمع کرده و در نوار ابزار خود   بندی الکسا در یک بازه زمانی سه رتبه

ها  بندی سایت جهت رتبه moz.com، سایت جامعی را به آدرس Mozscapeدهد. شرکت   ینشان م
 ها ایجاد کرده است. از نظر اعتبار صفحات و سئوی آن

 های سایت سایت در میان وب سازی به بررسی میزان شهرت وب این بهینه خارجی: . سئو0معیار 
دارد، جایی که کاربر از منابع دیگر به بستگی  1ها پردازد. این امر به ساختار لینک دیگر می

شود. این موضوع شباهت زیادی به بازاریابی اینترنتی دارد. بدین  سایت مورد نظر پیوند داده می وب
های  سایت صورت صریح وب  متفاوت به 2های عامل  سایت باید از سیستم منظور که صاحبان وب

واقع سئوی خارجی تکنیکی برای ایجاد  (. در5107، 3خود را بازاریابی کنند )لماس و جاسی
ها  سایت گویند که از سایر وب هایی می های برگشتی معمواًل به لینک های برگشتی است. لینک لینک

علت  این  های برگشتی از نظر سئو اهمیت دارند، به  سایت موردنظر ایجاد شده است. لینک به وب
سایت تعداد زیادی لینک برگشتی داشته  بکه و های موتورهای جستجو در صورتی  که الگوریتم

سایت را افزایش  های برگشتی محبوبیت وب دهند. افزایش تعداد لینک باشد، به آن اعتبار می
سازی خارجی روندی طوالنی بوده و جهت بهبود آن زمان زیادی  (. بهینه5108دهد )پاتیل،  می

ی، نتیجه کارآمدتری دارد )جاداو و سازی داخل الزم است، اگرچه در نهایت در مقایسه با بهینه
المللی  گیری بین های مورد استفاده در این معیار، هدف (. ازجمله شاخص5151 4شریواستاوا،

                                                           
1. Link building 

2. Platforms 

3. Lemos & Joshi 

4. Jadav & Shrivastava 
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شود که به موتورهای   سایت گفته می است که به فرایند ساماندهی و بهینه کردن صفحات وب
یی کنند. کاراکتر یا کلمات سایت را شناسا دهد کشورهای مورد هدف وب جستجو این امکان را می

نام دارد  anchorشوند، متن  موجود در یک متن که به صفحات دیگر در وب توسط لینک متصل می
 باشند. که معمواًل قابل کلیک کردن و مشاهده توسط کاربر می

سایت  صورت مستقیم بر عملکرد سئوی وب  تواند به این معیار می سایت: : امنیت وب2معیار 
که سایت ایمن نباشد،  کند، بلکه در صورتی  ارد. سئو تنها به اطالعات باکیفیت توجه نمیتأثیر بگذ

سایت تعلق  بندی، امتیاز پایینی به وب موتورهای جستجو این موضوع را تشخیص داده و در رتبه
توان امنیت آن را افزایش داد.  سایت می روی وب 1اس.اس.ال گیرد. با استفاده از پروتکل می

های خصوصی روی  یک پروتکل است که توسط نت اسکیپ برای منتقل کردن پرونده .الاس.اس
شده است. در صورت فعال بودن امضاء سرور، سرور اطالعات مربوط به نوع   اینترنت ساخته

گیرد.  کند و توسط هکرها مورد استفاده قرار می عامل و نوع سرور را ارسال می افزارها، سیستم  نرم
است که مجاز هستند به اسم دامنه سازمان به  سرورهایی لیست ،کننده  ارسال چارچوب سیاست

 سازمان دامنه از طرف 2ها هرزنامه بقیه سرورها ایمیل ارسال کنند. این رکورد باعث کاهش فعالیت

 شود، یعنی هر ایمیل سرور مجاز به استفاده از دامنه برای ارسال ایمیل نیست. می
سایت در صورتی در نتایج  وب سایت توسط موتورهای جستجو: : دسترسی به وب1معیار 

پذیر و قابل   رؤیت، دسترس  شود که توسط موتورهای جستجو قابل موتورهای جستجو ظاهر می
ای  توان به موتورهای جستجو اطالع داد که صفحه  نمایه شدن باشد. با استفاده از تگ کانونیکال می

ای محتوای اصلی نیست و محتوای اصلی در آدرس دیگری هستند، دار 3که در حال بررسی کردن
سایت  گوید که هنگام خزیدن یک وب قرار دارد. تگ نمایه نکردن صفحات به موتور جستجو می

یک صفحه یا چند صفحه از آن را نمایه نکند تا به دالیل مختلفی مثاًل محتوای تکراری یا محتوای 
  های قابل معرفی بخش شود. وظیفه فایل روبوتضعیف در نتایج موتور جستجو نمایش داده ن

تر، دسترسی  ها است یا با تعریفی دقیق های محدود شده برای دسترسی ربات دسترسی و بخش
منظور بررسی و ثبت  سایت که از سوی موتورهای جستجو به  به وب 4خزندگان سطح وب

                                                           
1. Ssl 

2. Spamming 

3. Crawl 

4. Web Crawlers 
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های جستجو  یل، به رباتاند. با درج دستوراتی خاص در این فا شده ها ایجاد اطالعات سایت
ها را نمایه کنند  های سایت را دیده و آن ها و کدام بخش شود که کدام صفحات، کدام فایل کمک می

 و کدام صفحات را نادیده بگیرند.
 سازی صفحات برخی از ابزارهای بهینه کار رفته در سایت: های به . مشخصات و تکنولوژی7معیار 

پردازند،  های سایت می ررسی مشخصات سایت و تکنولوژیوب برای موتورهای جستجو، به ب
کند. با این کار موتورهای  سایت موردنظر را مشخص می ازجمله، تگ رفالنگ، زبان وب

سایت برای موبایل از این جهت حائز اهمیت  سازی وب  بهینه .کنند بندی می  اولویت جستجوگر
دهد  باشد. این افزایش نشان می ایش میاست که میزان جستجو در فضای وب همواره در حال افز

کنند. اگر  سایت از درگاه موبایل استفاده می که بسیاری از کاربران هدف، برای ورود به وب
داده است.  سایتی این بخش را ندیده بگیرد، عماًل بخش عظیمی از کاربران خود را از دست  وب

شده و از این طریق تجربه کاربری را شده کاربران  سایت باعث کاهش زمان تلف  سرعت بیشتر وب
سایت  بندی وب بخشد. بنابراین، ازجمله معیارهایی که موتورهای کاوش هنگام رتبه بهبود می

 سایت است. دهند، سرعت وب مدنظر قرار می

سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو از نظر معیارهای   پرسش دوم: ابزارهای ارزیابی بهینه
 کنند؟  ب میسئو چه امتیازی کس
ابزار  31منظور پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته،   در این بخش به

شود. نتیجه این ارزیابی در قالب  سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو بررسی می بهینه
نیز در جدول اند  هایی که هر کدام از ابزارها استفاده کرده شده است. تعداد شاخص ارائه  5جدول 

هایی است که یک ابزار  تعداد معیارها و شاخص 5آمده است. مالک تعیین امتیاز در جدول  5
 011تا  0ها بین  و امتیاز شاخص 7تا  0امتیاز معیارها بین  5کند. بنابراین، در جدول  بررسی می

که تنها یک معیار را   و در صورتی 7متغیر است. چنانچه ابزاری تمام معیارها را بررسی کند، امتیاز 
که دو ابزار تعداد معیارهای برابری را ارزیابی  کند. در صورتی  در نظر بگیرد، امتیاز یک را کسب می

شود. تکرار معیارها در ابزارها نیز  های بیشتر محاسبه می نمایند، امتیاز آنان با توجه به تعداد شاخص
ترین  و کم 31است. بیشترین امتیاز یک معیار، مشاهده  امتیاز دیگری است که در این جدول قابل 

است. در نهایت امتیاز کل هر ابزار با توجه به اهمیت معیارهای بررسی شده  0امتیاز معیار، 
 گردد.  محاسبه می
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 سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته ارزیابی ابزارهای بهینه -2جدول 
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6 checkup.tools        1 36 611 

3 hostiran        1 22 96 

2 Seo site checkup        1 31 81 

3 Googlesearchconsole        1 68 81 

5 site-analyzer        5 63 85 

1 SEO Report Card        5 5 86 

1 HubSpot’s Website Grader        5 9 15 

8 SE Ranking        3 9 12 

9 ahrefs        3 1 12 

61 Ubersuggest        3 5 12 

66 Seo yar        3 9 16 

63 Gtmetricx        3 9 19 

62 Traffic Travis        3 63 11 

63 Google light house        3 63 12 

65 Open SEO Stats        3 5 13 

61 Jet seo        2 1 59 

61 SpyFu        2 8 58 

68 Scraming frog        2 63 51 

69 Open site Explorer        2 5 53 

31 Builtwith        2 1 31 

36 Kwfinder        3 2 33 

33 Google trends        3 3 33 

32 xml siemaps        3 2 25 

33 Found seo audit tool        6 3 31 

35 Keywordtool        6 6 31 

31 Moz Keyword Explorer        6 6 31 

31 Brocken link checker        6 6 31 

38 Backlinkwatch        6 6 61 

39 Google Analytics        6 63 65 

21 Google mobile friendly test        6 6 62 

https://tools.hostiran.net/
https://tools.hostiran.net/
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سازی  امتیازهایی که هر معیار از نظر میزان اهمیت آن در ابزارهای بهینه 3در جدول شماره 
شده بر  شده است. امتیاز محاسبه  صفحات وب برای موتورهای جستجو کسب کرده، نشان داده 

 باشد. مبنای تعداد استفاده از آن معیار توسط ابزارها می

 سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو هامتیاز معیارهای ابزارهای بهین -3جدول 

 امتیاز حوزه ردیف امتیاز حوزه ردیف

 62 مشخصاتوتکنولوژی 5 31 سئویداخلی 6

 9 سایتدسترسیبهوب 1 61 سئویخارجی 3

 1 سایتامنیتوب 1 65 سایتآنالیزوب 2

  بندیسایترتبه 3

ی صفحات وب برای موتورهای جستجو از ساز براساس اطالعاتی که از ارزیابی ابزارهای بهینه
توان استنباط کرد که معیار سئوی  آید، می به دست می 3طریق مطابقت ابزار با سیاهه در جدول 

سازی صفحات وب برای  ترین معیار بررسی ابزارهای بهینه عنوان مهم به  57داخلی با کسب امتیاز 
ها با  سایت یار سئوی خارجی و آنالیز وباز آن مع شود. پس  موتورهای جستجو در نظر گرفته می

ها  سایت بندی وب از نظر اهمیت در مرتبه دوم و سوم قرار دارند. معیار رتبه 02و  07کسب امتیازهای 
سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو کسب  جایگاه چهارم را در بین معیارهای ارزیابی بهینه

سایت  ، جایگاه پنجم و دو معیار دسترسی به وبسایت کرده است. معیار مشخصات و تکنولوژی وب
ذکر است که  اند. قابل  سایت در جایگاه ششم و هفتم قرار گرفته توسط موتورهای جستجو و امنیت وب

 کند.  امتیاز کلی هر ابزار براساس جمع امتیاز معیارهایی بوده که هر ابزار بررسی می
حات وب برای موتورهای جستجو را براساس سازی صف نتیجه ارزیابی ابزارهای بهینه 5جدول 

سازی موتورهای جستجو  ها و معیارهای بهینه  دهد. در این جدول شاخص سیاهه وارسی نشان می
شود و همچنین امتیاز کل هر ابزار بر مبنای امتیاز معیارها ارائه شده  که توسط هر ابزار بررسی می

تری را   ه این معنی است که آن ابزار، معیارهای مهماست. ابزارهایی که امتیاز کلی بیشتری دارند، ب
ابزار  3کند و جایگاه باالتری دارد. با توجه به مندرجات جدول   نسبت به سایر ابزارها بررسی می

checkup.tools  شاخص در  00و با بررسی کامل همه معیارهای مطرح شده و  011باکسب امتیاز
با کسب  hostiranبین سایر ابزارهای بررسی شده دارد. ابزار سیاهه وارسی، باالترین جایگاه را در 

 شاخص در جایگاه دوم قرار دارد. 33معیار و  1و بررسی  10امتیاز 
دهد، ممکن است ابزارهایی امتیاز کل  نشان می 5های مندرج در جدول گونه که داده  همان

ها مورد ارزیابی  ا و شاخصیکسانی را کسب کرده باشند که در این صورت براساس تعداد معیاره
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، هر دو امتیاز Seo site checkupو  Google search consoleابزارهای گیرند. برای مثال   قرار می
 Seo site کنند. اما ابزار  اند. بنابراین، معیارهای یکسانی را بررسی می را کسب کرده 81کل 

checkup  شاخص نسبت به ابزار  01با بررسیGoogle search console  شاخص در  08با بررسی
 گیرد.  نهایت در جایگاه باالتری قرار می

های  حاکی از آن است که برخی از ابزارها، معیارها و شاخص 5های مندرج در جدول  یافته
تری کسب کرده اند. این مورد به این علت است که  کنند، اما امتیاز کل کم بیشتری را بررسی می

اند، متفاوت بوده و ممکن است ابزاری که امتیاز بیشتری    ارها بررسی نمودهامتیاز معیارهایی که ابز
 نسبت به ابزار Ubersuggestتری را بررسی کرده باشد. برای مثال ابزار   دارد، معیارهای مهم

 Seo yar تری را بررسی  های کم امتیاز بیشتری کسب کرده است، در حالی که تعداد شاخص
 دهد.  تری را مورد بررسی قرار می  که ابزار اول معیارهای با امتیاز بیشتر و مهمکند؛ به این علت   می

 ،Backlinkwatchنیز حاکی از آن است که ابزارهای  5های مندرج در انتهای جدول  نگاهی به داده
Google Analytics  وGoogle mobile friendly test  03و  02، 07به ترتیب با کسب امتیازهای 

اند و تنها به بررسی یک معیار  های آخر را به خود اختصاص داده معیار، جایگاه 0 و بررسی
گونه که مطرح شد، دلیل این اختالف امتیاز، اهمیت معیارهایی است که هر ابزار   پردازند. همان می

افزارها معیارهای سئوی داخلی، سئوی خارجی و آنالیز  دهد. اکثر نرم  مورد بررسی قرار می
سایت و  ها معیارهای دسترسی به وب اد کمی از آناند؛ اما تعد ت را مورد بررسی قرار دادهسای وب

 کنند. امنیت را بررسی می

 گیری  . نتیجه6

شناسی و  ویژه در رشته علم اطالعات و دانش ها به  های نوین در همه عرصه پیشرفت فناوری
ایی داشته است. امروزه حرفه کتابداری ای کتابداران و متخصصان اطالعات تأثیر بسز جایگاه حرفه

های کتابخانه با مسائل و مشکالت  سایت جهت فراهم نمودن دسترسی به اطالعات از طریق وب
بخش، واسط کاربری و نیز مقوله ارزیابی  سایتی با محتوای رضایت متعددی ازجمله طراحی وب

های برتر  ود را ارتقاء دهند و در رتبهسایت خ که بتوانند رتبه وب رو هستند و در صورتی  ها روبه آن
موتورهای جستجو قرار بگیرند، در راستای یکی از اهداف خود جهت بازاریابی و تشویق افراد 

ای به منابع  عنوان دروازه ها از وبگاه خود به  اند. کتابخانه خوانی گام برداشته جامعه به کتاب و کتاب
کنند و جهت جذب و استفاده بیشتر کاربران  اده میرسانی به کاربران استف اطالعاتی و خدمات
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گردیده و مطابق با  بندی موتورهای کاوش ارزیابی  هایی هستند که با معیارهای رتبه نیازمند وبگاه
ها ازجمله امور ضروری  های کتابخانه سایت سازی وب شده باشد. بهینه  های روز تنظیم فناوری

ای داشته باشند و در رابطه با آن  وظایف خود به آن توجه ویژه است که کتابداران باید در کنار سایر
سازی موتورهای کاوش و  ها آشنایی با ابزارهای بهینه هایی کسب کنند. ازجمله این مهارت مهارت

 باشد.  نحوه استفاده از این ابزارها می
د بررسی قرار سایت را مور افزارها معیارهای سئوی داخلی، سئوی خارجی و آنالیز وب اکثر نرم

سایت را بررسی  سایت و دسترسی به وب ها معیارهای امنیت وب اند؛ اما تعداد کمی از آن داده
سازی موتورهای جستجو به ترتیب امتیاز  های شناسایی شده جهت ارزیابی بهینه  کنند. گویه می

سایت، مشخصات و  بندی وب سایت، رتبه شامل سئوی داخلی، سئوی خارجی، آنالیز وب
سایت است. بر  سایت توسط موتورهای کاوش و امنیت وب سایت، دسترسی به وب تکنولوژی وب

ها به معیارهای سئوی داخلی و سئوی خارجی  سایت کتابخانه شود در وب این اساس پیشنهاد می
 بیشتر توجه شود.

ی رسان تواند نقطه شروعی برای ورود کتابداران و متخصصان اطالع مطالعه پژوهش حاضر می
شناسی با  التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش ها باشد. فارغ سایت سازی وب در عرصه بهینه

توانند در این حیطه  ها می های خویش، بسیار بیشتر از سایر رشته ها و تخصص توجه به مهارت
های دانشگاهی بسیار کم مورد توجه قرار  های مصوب رشته موفق باشند. مقوله سئو در سرفصل

نژاد  شناسی نیز چندان مورد توجه نبوده است )پاک ه و این مقوله در متون علم اطالعات و دانشگرفت
دهی و  گرفته از مفاهیم بنیادی ابرداده، سازمان  که مبانی آن نشأت (. در حالی 0317و همکاران، 

د. با توجه عنوان یک واحد درسی ارائه شو  تواند به بازیابی اطالعات در متون این رشته است و می
  سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو بسیار زیاد است، گاهی به به اینکه معیارهای بهینه

های کلی سئو  شود. در پژوهش حاضر تالش شد آن دسته از مقوله ای نیز اعمال می صورت سلیقه
 کار برده شده بود، مطرح شود. که در اکثر متون مرتبط با این حوزه به

 . پیشنهادها7

 . کاربردی7-1

سازی صفحات وب برای   شود کتابداران پس از آشنایی با ابزارهای بهینه  ( پیشنهاد می0
 ها نمایند.  سایت کتابخانه  موتورهای جستجو که در این پژوهش ارائه شد، اقدام به ارزیابی وب
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گاهی از وضعیت وب5 توانند   ها، کتابداران می  سایت  ( در اقدامی دیگر پس از ارزیابی و آ
هایی که در این   سایت را از لحاظ معیارها و شاخص جهت مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، وب

پژوهش بررسی شده و به عنوان سیاهه وارسی ارائه گردیده، ارزیابی و به صورت دقیق مشخص 
 سایت از نظر کدام معیارها ضعیف عمل کرده است.  نماید که وب

تقویت شود و تغییراتی که باید انجام شود، اقدامات  ( پس از مشخص شدن نقاطی که باید3
الزم جهت رفع نقاط ضعف انجام شود و با در نظر گرفتن یک بازه زمانی، در اقدامی دیگر وب 

 سازی را گزارش دهند.  سایت را ارزیابی و نتیجه بهینه

 های آینده  . پژوهش7-4

توان ارائه نمود، استفاده  ادی که میترین پیشنه ( با بررسی نتایج حاصل از پژوهش حاضر مهم0
های  ها اعم از کتابخانه های کتابخانه سایت از این ابزارها و سیاهه وارسی جهت ارزیابی وب

 های تخصصی و کتابخانه ملی است. های عمومی، کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه

ان علم اطالعات هایی جهت آشنایی بیشتر کتابداران و متخصص های آموزشی و دوره ( کارگاه5
 سازی موتورهای جستجو برگزار شود. با حوزه بهینه

سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو بررسی  ( در پژوهش دیگری سایر ابزارهای بهینه3
 ای با ابزارهای پژوهش حاضر انجام شود. و مقایسه

نهادهایی نیز سایت از نظر سئو، پیش شده عالوه بر ارزیابی وب ( برخی از ابزارهای معرفی 0
سایت چند کتابخانه  صورت نمونه وب شود به  دهند. پیشنهاد می جهت بهبود سایت ارائه می

ها در  سایت انتخاب و با استفاده از این ابزارها تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کسب رتبه برتر آن وب
 موتورهای جستجو پژوهش ادامه یابد.

ها و مراکز پژوهشی  سایت کتابخانه میزان مطابقت وب شده،  ( با استفاده از ابزارهای معرفی2
 ها گردد. سایت با یکدیگر مقایسه شود و از طریق ایجاد رقابت منجر به بهبود وضعیت وب
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