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سـايت   بررسي ميـزان اثرگـذاري اسـتفاده از فنـاوري واقعيـت افـزوده در وب      هدف اين پژوهش،  :چكيده
هـاي كـاربردي ـ     در زمره پـژوهش اين پژوهش، . كتابخانه دانشگاهي بر بهبود سئوي سايت كتابخانه است

اي و تحليـل   روش مطالعـات كتابخانـه   از ،پـژوهش  پرسـش نخسـت  براي پاسخ به . گيرد اي قرار مي توسعه
بـراي پاسـخ بـه    نامـه و   پيمايشي و پرسشاز روش پرسش دوم،  براي پاسخ به. استفاده شد يمحتواي كم
هاي  عنوان مؤلفه به مؤلفه 12ابتدا . بهره برده شدآزمون  آزمون و پس پيمايش تجربي، پيش ، ازپرسش سوم

صـلي  ا مؤلفـه  7در مرحلـه دوم،  . از مطالعـه متـون اسـتخراج شـد     ،اي هـاي كتابخانـه   اصلي سئوي سايت
از محتواي واقعيت افزوده تعيين شد و براي آزمودن ميزان تأثير محتواي واقعيت افزوده بر سئو،  ،تأثيرپذير
رتبـه سـايت    نشـان داد كـه   ،پـذيري آن  نتيجه استفاده از واقعيت افزوده بر رؤيت. اي انتخاب شد كتابخانه

هـاي   رسـاني  بـدون تبليـغ و اطـالع   ( طور متوسـط  در بازيابي گوگل در مدت يك ماه، به منتخب،كتابخانه 
تعـداد بازديدكننـدگان بـا افـزايش      تواند بـر اسـاس دو مؤلفـه    درصد بهبود داشته است كه مي 60) عمده

. درصـد توجيـه شـود    120درصد و مدت زمان حضور كاربران در سـايت بـا افـزايش تقريبـي      98تقريبي 
سـايت كتابخانـه نشـان داد كـه رتبـه گوگـل        وبآزمايش استقرار محتواي مبتني بر واقعيت افزوده نيز در 

  .پيدا كرده است درصد بهبود 60سايت كتابخانه به ميزان 
  
 

  .بندي گوگل سايت كتابخانه، كتابخانه دانشگاهي، رتبه سئو، واقعيت افزوده، وب: ها كليدواژه
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  مقدمه

وجو در اينترنت و بازيـابي   ها، با توجه به نقش مهم موتورهاي جست سايت افزايش روزافزون استفاده از وب
جديـد   هـاي  فناورياينترنت از جمله   ).Manek et al, 2019(اطالعات از آن، پديده غالب دوران اخير است 
اي در حـال توسـعه را تسـريع    تواند روند توسعه كشوره اي مي است كه در چارچوب رهيافت ارتباط توسعه

بـدون انطبـاق آن بـا شـرايط اقتصـادي،       فنـاوري  اين مدعاست كه انتقال  اين كشورها گواه بر  تاريخ. كند
نهايـت سـوق   در مثابه برهم زدن نظم داخلي و تعادل آنها و  اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور ميزبان، به

هاي مختلف آن زير سيسـتم از يـك فراسيسـتم ملـي      سمت كشوري نامتعادل است كه بخش دادن آنها به
نيـاز  دقت، تخصـص و مطالعـه    بهاين كشورها   اينترنت در  كارگيري و توسعه خدمات به از اين رو،. نيستند

يند افر جديد، فناوري اين   ثيرگذاريأهاي ت  كشور ميزبان و وقفه تا ضمن در نظرگرفتن شرايط عمومي دارد
جامعـه از منـافع آن    در نهايـت گيـرد تـا    انجامآن  خصوصسازي در   سازگاري و انطباق و نيز زمينه  علمي
هـا و   سـايت  طور كلي، كاربران وب، وب به). 1380نجفي كاني، ( مند شود و هدايت آن را برعهده گيرد  بهره

كننـد و كمتـر احتمـال دارد كـه      وجـو را بـازبيني مـي    شده صفحات نخست موتورهاي جست موارد بازيابي
رتبـه   بنابراين ارتقاي، وجوي خود كليك كند بيش از صفحه نخست نتاليج جستروي پيوندهايي كاربري 

 Gudivada(رسد  پذيري و توفيق آن الزم به نظر مي افزايش رؤيتجو براي و سايت در موتورهاي جست وب

et al, 2015 .(وجوهـا   درصد كاربران فقط نتايج صفحه نخست جست 75اند كه حدود  ها نشان داده پژوهش
  . )Patel, 2020(كنند   وجو را بازبيني مي در موتورهاي جست

هـاي   هاي اطالعاتي، فهرست ها، پايگاه ها، كاربران را با استنادات مقاله سايت كتابخانه از سوي ديگر، وب
هـا و بسـياري مـوارد ديگـر      المعارف ي، دايرههاي الكترونيك ها، كتاب اي، مجالت تمام متن، روزنامه كتابخانه
ـ ه، سايت كتابخان وب). 1384فرج پهلو و صابري، ( كنند اغنا مي ـ   هب  در ،هيدانشـگا  هـاي  هخصـوص كتابخان
، )1392اصنافي و همكاران، ( دنشو محسوب مي كتابخانه هاي فعاليت و خدمات بازنمون و نمايانگر حقيقت

سـايت   وبگـاه يـا وب  از ... كاربران اعم از پژوهشگران، اساتيد و دانشـجويان و همين موضوع، موجب شده تا 
  .كنندها، بيش از گذشته، استفاده  كتابخانه

ت يسـا  وب شدن دهيتر د عيتر و سر بهتر، كامل يمعنا وجو به ت در موتور جستيسا ت هر وبيبهبود وضع 
د يـ ت، بازديـ وجوهـا و در نها  ت در جسـت يسـا  آمـدن وب  باالترجه، يوجوگر و در نت جست يها توسط ربات

نتـايج   نخسـت روي صـفحات  الً سايت در اينترنت، كاربران معمـو  ها وب از ميليون. ت استيسا شتر از وبيب
ت يسـا  شـده، وب  انجـام  هـاي  پـژوهش و بـر اسـاس   ) Nguyen, 2015(د كننـ  جو تمركـز مـي  و موتور جست

ت داده يـ وجو اهم جست يمورد توجه موتورها يبه فاكتورها ياديار زيزان بسيمعتبر دنيا به م يها دانشگاه
 .اند كرده يساز نهيهاي خود را بر آن اساس به تيسا و وب

خصوص در فضـاي مجـازي و دنيـاي وب، بـا آن      ها، به همچنين يكي از مشكالتي كه همواره كتابخانه
نشـان داد  ) 2012( 1همكـاران هاي گونجائو و  پژوهش. ها و اطالعات است مواجه هستند، حفظ امنيت داده

 هـاي  اسـتفاده از اسـتراتژي   ها و اطالعات باشد و تواند عاملي مهم و مؤثر بر افزايش امنيت داده كه سئو مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gunjan et al. 
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كه اين مهم، ) Lemos & Joshi, 2017(را در پي داشته باشد سايت  تقويت تعامل كاربر با وبتواند  ميسئو 

  .هاي دانشگاهي است ويژه كتابخانه به ها از اهداف اصلي كتابخانه نيز تعامل با كاربر يعني ارتقاي
وجـوي كـاربر، معيارهـا و     وجـو در پاسـخ بـه پـرس     بندي نتايج جست وجو براي رتبه موتورهاي جست

ها براي  سايت رقابت وب. دهند طور منظم تغيير مي هاي خود را به اي دارند و الگوريتم هاي پيچيده الگوريتم
اشـاره  ) 2019( 1زيـاكيس و همكـاران  گونـه كـه    همـان . وجو اسـت  ل تا سوم در نتايج جستكسب رتبه او

هاي مد نظر به دسـت آيـد، زيـرا نـرخ      كنند، در حالت ايدئال يكي از سه نتيجه اول بايد براي كليدواژه مي
 درصد است، درحـالي كـه نـرخ كليـك     10و در رتبه سوم  16درصد، در رتبه دوم  30كليك در رتبه اول 

   ).1401اكبري داريان، نقل در (رسد  درصد مي 2ها در صفحه اول به كمتر از  براي ساير رتبه) آر تي سي(
هـاي آن اخـتالف نظرهـا و     جوي مهم جهان است كه درباره الگـوريتم  گوگل يكي از موتورهاي جست

  .دانند آن را افسانه مي) 2018( 2هاي مختلفي وجود دارد، بعضي مثل داويس ايده
هاي برتر در حوزه كتاب و كتابخانـه مطـرح    عنوان فناوري هايي كه در حال حاضر به يكي از فناوري اما

واقعيت افزوده، پل ميان جهان واقعي و مجازي اسـت كـه بـا افـزودن     . است 3شده، فناوري واقعيت افزوده
 ,Ahlers et al, 1995; Carmigniani & Furht, 2011; Yuen et al( شده توسط رايانه اطالعات مجازيِ خلق

2011 & Wu et al, 2013(، دهــد  ا مــيقــتعامــل، دانــش فــردي و فهــم كــاربر را از جهــان واقعــي ارت
)Carmigniani & Furht, 2011 & Azuma et al, 2001.(  ي هـا  داده افـزودنِ  يـا  هـوم تركيـب  ف، معدر واقـ

بينيم، با هدف افـزايش اطالعـاتي    قعي ميدر دنياي وا آنچهبه هر غني ي ها مجازي مانند اطالعات و رسانه
 واقعيـت افـزوده،   بنـابراين ).  Johnson et al, 2010( كنـيم توانيم از طريق حواس خـود درك   است كه مي

 ).Siltanen, 2012( كاربر، اشياي واقعي و مجازي را در زمان واقعـي فـراهم آورده اسـت    امكان تعامل ميان
در برخي مـوارد،  . نياز ندارندافزودن عناصر مجازي به واقعيت  به، همواره افزارهاي واقعيت افزوده البته، نرم

 تـا  كـاربر را قـادر سـازد    يا كنديرضروري را از ديد كاربر پنهان غتواند اطالعات  افزار واقعيت افزوده مي نرم
وجهي تـ شـايان  ي ها واقعيت افزوده، فرصت). Craig, 2013: 50(تر ببيند  ي مهم محيط را واضحها مشخصه

بـه نيازهـاي جمعيـت عظـيم و      بهتر گويي پاسخ كه از طريق آن بتوانندفراهم كرده است  ها براي كتابخانه
واقعيـت افـزوده موجـب     هـاي  سيسـتم مثال، كاركرد هدايتي  براي. دنرا افزايش دهخود گوناگون كاربران 

ي مختلـف  هـا  موقعيـت بخـش  اتي ماننـد  عـ رفتن در محيط كتابخانه، بـه اطال  شود تا كاربران حين راه مي
پيشـنهادي مـرتبط    عو منـاب  بكتـا  طالعهم هاي ، شيوهخوانندگان ديگر هاي، نظرها بكتابخانه، معرفي كتا

ايـن مسـئله از آنجـا      اهميـت ).  Arroyo- Vázquez, 2016 & Huang et al, 2016( دسترسي داشته باشند
و در  ندارنـد دانش مورد نياز و كـافي   ها تابخانهاده اثربخش از كفكاربران، براي استاغلب شود كه  ناشي مي

و ) Huang et al, 2016 & Chen & Tsai, 2012 (ق غـر  هـا  و اطالعـات در كتابخانـه   عاز مناب حجم عظيمي
 هاي ها در سال دهي كتابخانه عنوان ابزار مهمي و كمكي در راستاي بهبود خدمات فناوري واقعيت افزوده به
يا استفاده از فناوري واقعيت افـزوده در  آ  اينكه  اما .مطرح شده است  از سردرگمياخير براي نجات كاربران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ziakis et al 
2. Davies 
3. Augmented Reality 



 167  التماسي و التماسي... / از طريق فناوري وجو جستسازي سايت كتابخانه براي موتورهاي  بهينه

 
 ،ثر اسـت يـا خيـر   ؤجوي گوگل مو بندي در بازيابي موتور جست ويژه از نظر رتبه هاي سئو، به بهبود شاخص

 ايـن مقالـه بررسـي ميـزان      هـدف  ،بنـابراين . يكي از كاربردهايي است كه كمتر به آن توجـه شـده اسـت   
ايـن    سايت كتابخانه دانشگاهي بر بهبود سـئوي سـايت   اثرگذاري استفاده از فناوري واقعيت افزوده در وب

  . هاست كتابخانه
 : ند ازا مطرح است عبارت پژوهشاين   اساسي كه در هاي پرسش

 ند؟ ا اي كدام سايت كتابخانه هاي اصلي بهبود سئو در وب لفهؤم 

  ثر هستند؟ ؤاي م هاي كتابخانه سايت هاي سئو وب لفهؤيك از مفناوري واقعيت افزوده بر كدام 

  سايت كتابخانه ارتباط  بندي گوگل و استفاده از فناوري واقعيت افزوده در وب آيا بين بهبود رتبه
  وجود دارد؟

  پيشينه پژوهش
زي در هـايي كـه بـه واقعيـت مجـا      پيشـينه  شود؛ ميبندي  در دو گروه دسته پژوهشاين   ادبيات مرتبط با

  .اي اشاره دارند هاي كتابخانه سايت پردازند و متوني كه به سئو در وب ها مي كتابخانه

  ها ادبيات واقعيت مجازي در كتابخانه
مجـازي در   واقعيـت  فنـاوري تـأثير اسـتفاده از   در پژوهشي با هـدف بررسـي   ) 1387(درودي و فرهودي 

هـاي ديجيتـالي بـا     در كتابخانـه ، نشان دادند كـه  رساني اطالعاي كتابداري و  ها و فرايندهاي حرفه فعاليت
اي از منـابع ديجيتـالي    حيطـه گسـترده  از ها،  گويي به پرسش پاسخ برايكاربرد واقعيت مجازي، كتابداران 

سـايت كتابخانـه    تواننـد بـه وب   كنندگان مـي  چنين خدماتي، استفاده آوردنبراي فراهم . كنند مياستفاده 
هايي چون گردش مجازي، آمـوزش كتابـداران و كـاربران،     تواند در حوزه اقعيت مجازي ميو. مراجعه كنند

  .كار گرفته شود هاي كتابخانه به فعاليت سايرخدمات مرجع مجازي و 
كـارگيري فنـاوري    سنجي به نيازسنجي و امكان«نامه ارشد خود با عنوان  نيز در پايان) 1393(قنبرپور 

هـاي   هاي مركزي دانشگاه ديدگاه متخصصان شاغل در كتابخانه: هاي دانشگاهي واقعيت افزوده در كتابخانه
داراي  ،براي استفاده از فناوري واقعيت افزوده ،هاي مورد مطالعه كه كتابخانهنشان داد » دولتي شهر تهران

ايـن    انـدازي و پشـتيباني از   امكانات فني اوليه مناسب و امكانات مالي در حد متوسط هسـتند و بـراي راه  
 ،در مجمـوع . انـد  داشـته  اي شده پذيرفتههاي  نيروي انساني با مهارت ،هاي مورد مطالعه فناوري در كتابخانه
هـاي   هـاي مركـزي دانشـگاه    شود كه از ديدگاه مديران و متخصصان شاغل در كتابخانه چنين استنباط مي

تواند مزاياي بسيار و كارايي بـااليي   مي ها دولتي شهر تهران، استفاده از فناوري واقعيت افزوده در كتابخانه
 .داشته باشد

شناسايي ابعـاد تأثيرگـذاري فنـاوري واقعيـت     «اي با عنوان  در مقاله نيز) 1397(عليخاني و همكاران 
ثر باشد ؤتواند در آنها م اي كه واقعيت افزوده مي هاي اصلي كتابخانه فعاليت »اي افزوده بر خدمات كتابخانه

در مـديريت   را واقعيت افزوده ظرفيت پشـتيباني از عملكـرد كتابـداران   نشان دادند كه  و كردندرا بررسي 
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وجـوي   جسـت : انـد از  كه عبـارت  كند ياري ميهاي زير زمينهكاربران را در  ،عالوه به. اي دارد منابع كتابخانه
ايجـاد   ، مكـان ارائـه خـدمات مبتنـي بـر      ،اي و سـواد اطالعـاتي   آموزش خدمات كتابخانـه  ،منابع كتابخانه

  .ياب بازديد از منابع تاريخي و كم هاي تعاملي و پژوهشي و شبكه
هـاي   مطالعه فناوري واقعيت افزوده در كتابخانـه «در رساله دكتري خود با عنوان ) 1398( اصلدليلي 

سـنجي اسـتفاده از فنـاوري واقعيـت      به بررسـي و امكـان   »ايران  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اساس نظر متخصصان حوزه موضوعي و كتابـداران پرداختـه و    هاي تخصصي پزشكي بر ده در كتابخانهافزو

 است كـه  دادهارائه خدمات مبتني بر واقعيت افزوده را طراحي و ارائه   با روش گرندد تئوري مدل مفهومي
  .تواند براي سنجش كاركرد واقعيت افزوده استفاده شود اين مدل مي 

هـاي كـاربردي واقعيـت افـزوده تلفـن همـراه بـراي         برنامه پژوهشي با هدف معرفي در) 2012( 1هان
تـوان بـراي    استفاده از كتابخانه و خدمات بعدي كتابخانه، نشان داد كه از واقعيت افزوده تلفن همـراه مـي  

زار اف هاي سنتي، مرور و راهنمايي كتابخانه، تشخيص نوري، تشخيص چهره و نرم افزودن اطالعات به كتاب
كتابخانه، مثل تورهـاي كتابخانـه   هاي جذاب كاربران  موبايل شناسايي ساختمان و همچنين افزايش تجربه

 .استفاده كرد... و

براي افـزايش آمـوزش    با عنوان واقعيت افزوده تعاملي سيستمي پژوهشي ، در  )2012( 2چن و تساي
توانـد نقـش كتابـدار را در آمـوزش      مـي  در مـدارس ابتـدايي، نشـان دادنـد كـه واقعيـت افـزوده        رسـمي  
اي از  هاي مهارتي كتابداران را در آمـوزش كتابخانـه   تواند تفاوت كننده بازي كند، استفاده از آن مي استفاده

بين ببرد، يادگيري بهتر و بيشتر را فراهم كند، درك كاربران را از كتابخانه و خدمات آن افـزايش دهنـد و   
  .تأثير واقعيت افزوده بهتر خواهد شد كنندگان، تحت شركتدر نهايت، عملكرد يادگيري 

ها از مزاياي واقعيت مجـازي و افـزوده،    هاي استفاده كتابخانه با هدف توصيف زمينه) 2015( 3ماسيس
ايفـاي   دليـل   تنهـا بـه   هاي واقعيت مجازي و افزوده نـه  اين نتيجه رسيد كه فناوري به  و انجام دادپژوهشي 

دليل نقشـي كـه در آمـوزش مناسـب و سـواد       افزايش رضايت و جلب مخاطب، بلكه بهنقش مهم خود در 
  .عنوان ابزاري مهم مطرح باشند ها به توانند در كتابخانه اطالعاتي و تقويت يادگيري دارند نيز مي

در پژوهشي عملياتي با هدف طراحـي و ارائـه سيسـتم مـديريت كتابخانـه      ) 2014( 4شات و همكاران
اين نتيجه رسـيدند   اين سيستم و آزمايش آن به  اساس واقعيت افزوده همراه، پس از طراحي  بافت آگاه بر

تواند در بهبود مديريت عملكـرد و خـدمات كتابخانـه     كه ارائه سيستم بافت آگاه مبتني بر تلفن همراه مي
  .بسيار مؤثر باشد

ها و بخش آمـوزش،   در كتابخانهخود با عنوان واقعيت افزوده و مجازي  پژوهشنيز در ) 2017( 5ايلود
هـا و البتـه نقـش آنهـا در بهبـود آمـوزش و        دهي كتابخانه ها در بهبود خدمات اين فناوري  ثير و نقشأبه ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـكل   هـا در غـرب بـه    ايـن فنـاوري    دهد كـه ميـزان اسـتفاده از    پردازد و نشان مي مي هميشگييادگيري 
تواند هزينه مناسب آن و حتي رايگان  ت و دليل آن هم ميبه رشد اس اين دو بخش رو ويژه در اي به فزاينده

  .بودن آن در برخي موارد باشد
در پژوهش خود بـا هـدف بررسـي فوايـد و مشـكالت اسـتفاده از       ) 2018( 1سانتوس و اسپونسو بتان

اي در يـك كتابخانـه تخصصـي و     هـاي كتابخانـه   گيـري  هـا و جهـت   مشـي  واقعيت افزوده براي تدوين خط
هـاي اسـتفاده از واقعيـت     ه نظرسنجي از كاربران و متخصصان در خصوص مشـكالت و فرصـت  پژوهشي، ب
را بر اساس فوايد و مشكالت اين فنـاوري در كتابخانـه     ها پرداختند و مدلي مفهومي اين كتابخانه افزوده در

 . تواند توجه كاربردهاي بعدي را به خود جلب كند تخصصي و پژوهشي ارائه كردند كه مي

  اي هاي كتابخانه هاي مربوط به سئوي سايت ينهشپي
هاي بسـياري   طور اختصاصي پيشينه ها به سايت كتابخانه طور كلي و وب ها به سايت در خصوص سئو در وب

انـد، اشـاره    بيشـتري داشـته   اينجا به بخشي از آنها كه با پژوهش حاضر ارتباط مفهـومي   وجود دارد كه در 
  :شود مي

 سـنجش ميـزان رعايـت   «بـا عنـوان    خود،  ارشد كارشناسي نامه  پايان در ،)1397( ي و همكاران داناي
هـاي دانشـگاهي ايـران و     كتابخانـه   ، در وبگاه)سئو(سازي صفحات براي موتورهاي كاوش  هاي بهينه مؤلفه

 ايـت رعاز حيـث   را دانشـگاهي  كتابخانـه  10تعـداد   »ا در نتايج بازيابينهپذيري و رتبه آ رابطه آن با رؤيت
 آدرس دادن قـرار  و  علمـي  هيئـت  اعضـاي  بـا  مصـاحبه  روش دو بـا  موتورگوگـل  در صفحات سازي بهينه

هاي  كتابخانه كه است رسيده نتيجه ناي  به و كرده بررسي گوگل جويو جست موتور در نهااينترنتي وبگاه آ 
  .دارندپذيري ضعيفي  يتؤايران سئو و ر  دانشگاهي

هـاي   بررسـي شـاخص   كننـد كـه   در پژوهش خود بيان مي، )1398( فردكهزادي سيف آباد و شايگان 
مسـتقيم و   طور ها به اين شاخص  برخي از كه دهد ها و رتبه وبومتريك دانشگاه نشان مي بندي دانشگاه رتبه

 دهـد  هاي وبومتريك نشان مـي  شاخص مطالعه اوليه ،از طرف ديگر. ثيرگذار هستندأغيرمستقيم روي هم ت
اين است  پژوهش اين   هدف از. داشته باشد ثيرأتواند روي رتبه وبومتريك ت هاي سئو مي برخي شاخص كه

ايـن   بـه . دنداشته باشـ  ثيرأسايت دانشگاه ت د روي رتبه وبنتوان كه نشان دهد معيارهاي سئو تا چه حد مي
ـ   معيارهاي مهم سئو دانشگاه 38پس از استخراج امتياز  ،منظور وسـيله ابزارهـاي مختلـف     ههاي منتخـب ب

نتـايج  . سئو، عمليات تجزيه و تحليل اطالعات همراه با اعمال قـوانين انجمنـي روي دادهـا انجـام گرفـت     
برخي از معيارهاي سئو نظير تعداد بك لينك، رتبه الكسا و پيج رنـك   كه دهد نشان مي پژوهشحاصل از 

ايـن راسـتا قـوانين انجمنـي      دارنـد و در  يتـوجه  شـايان مسـتقيم و   ثيرأها ت دانشگاه روي رتبه وب سايت
  .معناداري استخراج شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1400، پاييز و زمستان 2 شماره ،7 دوره/ ت اطالعاتيريمد                                                               170

 
هاي ايـران و معرفـي يـك     وب در دانشگاه ثيرأتدر مقاله خود به بررسي فاكتورهاي ) 2005( 1نوروزي

هـاي ايـران    هـاي دانشـگاه   سايت طور كلي، وب بهگيري جديد پرداخته و نشان داده است كه  سيستم اندازه
ها ممكن است بـر   هاي خاص سايت در حالي كه ويژگي. ورودي پاييني هستند وب ثيرأتفاكتورهاي  داراي

هـاي ايرانـي    سـايت  كند كه به داليـل زبـاني، وب   ضريب تأثير وب آنها تأثير بگذارد، همچنين وي بيان مي
ايـن  . نـد ممكن است توجهي را كه شايسته آن است از شبكه جهاني وب به خود جلـب نكن ) فارسي زبان(

دهـد و بايـد بـه ايـن      دليل موانع زباني و جغرافيايي را افزايش مـي  احتمال ناديده گرفته شدن اطالعات به
بـه بررسـي سـئوي     در پژوهشـي  )2013( 2اونـايفو و راسموسـن  . موضوع در توسعه وب جهاني توجه شود

بندي  ها بر چگونگي رتبه سايت هاي خاص وب اند كه ويژگي هاي تورنتو پرداخته و نشان داده سايت كتابخانه
سايت و تعداد صـفحات آن   وجو مؤثر هستند و هرچه شهرت وب ها در موتورهاي جست سايت كتابخانه وب

 هـاي عمـومي   كتابخانـه وي در نهايت نتيجه گرفت كه كه . در وب بيشتر باشد، رتبه بهتري خواهند داشت
 .اند في ارزيابي شدهجو در سطح ضعيو سازي موتور جست بهينه نظرتورنتو از  

اي و  هـاي كتابخانـه   سـايت  ترين محرك ترافيك وب عنوان بزرگ گوگل را به ،)2014( 3اسكي وآرتليش
 هـايي كـه از پروتكـل    بنـدي سـايت   اند و به بررسي تصميم گوگل براي رتبـه  مخازه ديجيتالي معرفي كرده

يكـي از عوامـل مـؤثر بـر سـئو در      كنند، پرداخته و آن را  استفاده مي 5پي تي تي جاي اچ به 4اس پي تي تي اچ
ها براي بهتر ديده شدن پيشـنهاد اسـتفاده از ايـن     و به كتابخانه اند معرفي كردهجوي گوگل و موتور جست

 .اند پروتكل را داده

اي نشـان دادنـد كـه     در پـژوهش خـود بـا اسـتفاده از روش مقايسـه      ،)2015( 6اسميت ديكينسون و
آنها بـا اسـتفاده از روش    .اند كي داشته پذيري اند يتؤجو رو كانادا در موتورهاي جست ي عموميها كتابخانه

هـا در كانـادا، عوامـل مـؤثر بـر       سـاختاريافته بـا كاركنـان كتابخانـه     هـاي نيمـه   تركيبي از طريق مصـاحبه 
موانـع   وجـو را بررسـي كـرده و    هـاي عمـومي كانـادا در موتورهـاي جسـت      منـابع كتابخانـه  پـذيري   يتؤر
 .اند ارائه داده... ها و ساختارهاي سازماني و مشي ها، خط ار در قالب نگرشپذيري  يتؤر

هـاي خودكـار سـنجش     ها، با كمك ابـزار  سايت دانشگاه به ارزيابي كارايي وب) 2016( 7كار و همكاران
انـد كـه    و نشان داده اند پرداخته9»گردر سايت وب«و 8»دام  پينگ«سايت مانند  كارايي و سنجش سئوي وب

هـايي چـون    هاي خود به بهبود عملكرد سايت هاي خود در زمينـه  سايت ها براي بهبود كارايي وب كتابخانه
زمان بارگذاري و بارگيري، اندازه صفحات، قابل ديده شدن در موبايل، امنيت و البته بهبود طراحي و سـئو  

 . ها چندان پذيرفتني نيست سايت كتابخانه وبنياز دارند و به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت فعلي 
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و  انـد  هاي سئوي درون صفحه و برون صفحه گوگل را بررسي كرده روش ،)2017( 1كراباج و همكاران

اند  اند و نشان داده و برخي ابزارهاي گوگل استفاده كرده 2گيري اين تأثيرات از معيارهاي سيرپ براي اندازه
 . ها شود سايت بود سئوي وبتواند باعث به كه اين روش مي

تواننـد   هايي كه نويسـندگان و ناشـران مـي   كار راهها و  در پژوهش خود به روش ،)2018( 3ساها و پال
پژوهشگران اند و بيان كردند كه  كار ببندند اشاره كرده پذيري مقاالت و انتشارات خود به براي ارتقاي رؤيت
انواع مجالت و اعتبار  هاي اقتصادي دسترسي آزاد، انواع مدل بايد به، پذيري كارهاي خود براي بهبود رؤيت

هنگـام نوشـتن و ارسـال مقالـه     هـاي بهبـود سـئو    كار راههـا و   و البته روش ...آنها، داشتن شناسه اركيد و 
  .اشراف داشته باشند خود، علمي

اهي اسـپانيا  كتابخانـه دانشـگ   20پذيري وبـي   در پژوهش خود به بررسي رؤيت) 2020( 4والز و ونتورا
هـا و   پـذيري  وبـي كتابخانـه    دنبـال كشـف ارتبـاط بـين رؤيـت      اي پرداخته و در واقع بـه  صورت مقايسه به

هـاي   پـذيري كتابخانـه   نتـايج كـار آنهـا نشـان داد كـه رؤيـت      . انـد  هاي آنان بوده پذيري وبي دانشگاه رؤيت
هـاي مـادر آنهـا ارتبـاط      هـا و دانشـگاه   كتابخانهپذيري وبي  طور كلي ضعيف بوده و بين رؤيت دانشگاهي به

  .خاصي وجود نداشته است
هـاي دانشـگاهي علـوم     نيز در پژوهشي با هدف مقايسه سئوي كتابخانـه ) 2021( 5نيا و التماسي فهيم

هـا اغلـب    اي نشان دادند كه كاربران به اين كتابخانـه  اي و مقايسه پزشكي ايران، با روش مطالعات كتابخانه
نشـان   هـا  سايت كتابخانه تحليل فاكتورهاي سئوي وب. وجه نشان داده و از آن كمتر استفاده كردندكمتر ت

اغلب به فاكتورهاي بهبود سئو بهـا كمتـر داده شـده و ايـن مهـم       ها سايت كتابخانه داد كه در طراحي وب
 . وجوي گوگل شده است موجب تقليل رتبه آنها در موتور جست

اين، تقريباً پژوهشي با هـدفي    هد كه پيش از شده در باال نشان مي هاي ارائه مروري اجمالي بر پيشينه
دهد كه به تأثير استفاده از فناوري واقعيـت افـزوده    اين مهم نشان مي . اين نوشته انجام نشده است مشابه 

بـه اهميـت   از اين رو، بـا توجـه   . اي كمتر توجه شده است هاي كتابخانه بندي سايت در ارتقاي سئو و رتبه
رسـد   وجـو، بـه نظـر مـي     ها در موتورهاي جست سايت ها در وب و ارتقاي جايگاه وب سايت پذيري وب رؤيت

توانـد   ها، مي انجام پژوهشي با هدف بررسي نقش استفاده از فناوري واقعيت افزوده در ارتقاي سئو كتابخانه
  .ها كمك كند به بهبود كتابخانه

   پژوهش شناسي روش
هـاي   پـژوهش در زمـره   پـژوهش مطـرح اسـت، ايـن     پـژوهش اين   كه در هايي پرسشهداف و با توجه به ا

هـا و ابـزار مختلفـي اسـتفاده      هاي مختلـف آن از روش  براي بخش ،بنابراين. اي قرار دارد توسعهـ  كاربردي
  .استآميخته  پژوهشاين   زمان دارد، روش و كيفي را هم  هاي كمي روشاينكه   شده و با توجه به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Krrabaj et al 
2. SEERP 
3. Saha & Paul 
4. Vállez & Ventura 
5. Fahimnia & Eltemasi 
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ايـن بخـش از روش    بـراي  : انـد  اي كـدام  هاي كتابخانـه  سايت هاي مهم سئوي وب مؤلفه: بخش نخست
اي، بـا   هاي كتابخانه سايت هاي مهم سئو در وب اي استفاده شده است، براي تعيين مؤلفه مطالعات كتابخانه

هـا،   سـايت  سـايت كتابخانـه، سـئو، سـئوي كتابخانـه، مـديريت و طراحـي وب        هـاي طراحـي وب   كليدواژه
... بندي گوگل، و  سازي در گوگل، رتبه سازي در وب، نمايه وجو، نمايه سايت در موتور جست سازي وب بهينه

هاي اطالعاتي ساينس دايركت، دوايج، پروكوئست، ليـزا، ليسـتا، و گوگـل     در متون مرتبط موجود در بانك
هـا، پايـان    از بين مقاالت، كتاب. نجام شدوجو ا سي، جست.اس.اي ايرانداك و هاي فارسي گنج اسكالر و بانك

ها و  بوده و در آنها به شاخص 2020تا  2014هاي  آمده، متون مربوط به سال دست هاي به ها و گزارش نامه
عنوان  طور خاص اشاره شده بود، به اي به هاي كتابخانه سايت طور كلي و وب ها به سايت هاي سئوي وب مؤلفه

بـراي  . عنوان نمونه انتخـاب شـدند   متن به 100سنادي انتخاب شدند كه در كل متون اصلي براي مطالعه ا
  .استفاده شده است 1اي تي افزار اطلس و نرم ها، از تحليل محتواي كمي تحليل داده

هـاي سـئو    گويي به پرسش فناوري واقعيت افـزوده بـر كـدام يـك از مؤلفـه      با هدف پاسخ: بخش دوم
اين بخش از روش پيمايشي اسـتفاده   براي : هستند؟ بدين ترتيب انجام شداي مؤثر  هاي كتابخانه سايت وب

ايـن    اين پيمايش با هدف نظرسنجي از افراد متخصص استفاده شده است و با توجه بـه هـدف  (شده است 
دنبال يـافتن اثربخشـي    گنجد، زيرا به گيري چندمعياره نمي هاي مرتبط با تصميم پژوهش در زمره پژوهش

سـاخته بـر    نامـه محقـق   اين پيمايش از ابزار پرسـش   براي). اين مرحله نيست سنجه بر هم درچند عامل و 
پرسـش   16نامـه حـاوي    ايـن پرسـش   . آمده از بخش نخست استفاده شده اسـت  دست هاي به اساس مؤلفه

واه و خـ  شده از متون و يك ستون باز براي افزودن موارد دل هاي سئوي بازيابي ساختاريافته بر اساس مؤلفه
كمتـرين   1انـد؛   ها بر اساس طيف ليكرت امتيـازدهي شـده   پرسش. البته مشاهدات نمونه مورد مطالعه بود

  .بيشترين امتياز 5امتياز و 
هـاي   كتابخانـه  هاي سئو و واقعيت افزوده و كتابداران اين بخش، متخصصان حوزه جامعه مورد مطالعه در 

گيري از روش هدفمند استفاده شده است، بدين ترتيـب كـه متخصصـان     البته براي نمونه. تخصصي بودند
سئو بايد حتماً تجربه كاربردي واقعيت افزوده را داشته باشند و متخصصـان واقعيـت افـزوده نيـز بايـد بـا       

هـاي   هاي تخصصي كه با مؤلفه ران كتابخانهكتابداران نيز از ميان كتابدا. داشتند هاي سئو آشنايي مي مؤلفه
 50از اين رو، تعداد نمونه مـورد مطالعـه   . سئو و كاركردهاي واقعيت افزوده آشنايي داشتند، انتخاب شدند

نفر متخصص واقعيت افزوده و بـاقي از كتابـداران    9نفر متخصص سئو،  15اين تعداد  نفر بوده است كه از 
  . دان هاي تخصصي  بوده كتابخانه

نفـر از متخصصـان واقعيـت     2نفر از متخصصان حـوزه سـئو و    3نامه توسط  اين پرسش روايي صوري 
نامه توسط نمونـه   پرسش 10نامه نيز آلفاي كرونباخ حاصل از تكميل  براي پايايي پرسش. افزوده تأييد شد

آلفـاي محاسـبه شـده از    تر بودن  را نشان داد و با توجه به بزرگ 81/0مورد مطالعه، محاسبه شد كه عدد 
  .نامه مناسب بوده است اين پرسش ، پايايي7/0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Atlas T.A 
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سايت كتابخانـه   بندي گوگل و استفاده از فناوري واقعيت افزوده در وب آيا بين بهبود رتبه  :بخش سوم 

اين پرسش از روش پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده اسـت،   گويي به  ارتباط وجود دارد؟ براي پاسخ
ب كه به رتبه بازيابي يك كتابخانه دانشگاهي پزشكي پيش از استفاده از فناوري واقعيت افـزوده  بدين ترتي

هاي مهم در سئو و واقعيت افزوده توجه شد، رتبه آنها بعد از گذشت يك مـاه از اسـتفاده    با توجه به مؤلفه
 . اند اين دو رتبه با يكديگر مقايسه شده فناوري واقعيت افزوده مجدد محاسبه شده و 

اين پژوهش احصـا شـده بودنـد،     كتابخانه دانشگاهي پزشكي كه در 40گفتني است كه از بين بيش از 
  . اند فقط يك كتابخانه با انجام پيش آزمون و پس آزمون موافقت كرده

  ي پژوهشها يافته
  ند؟ا اي كدام هاي كتابخانه سايت هاي مهم سئوي وب لفهؤم: نخستبخش 

اي و اسـناد و بـر    اي، از مطالعـه كتابخانـه   هاي كتابخانـه  سايت ر بر بهبود سئوي وببراي تعيين عوامل مؤث
عامل به عنوان عوامل تأثيرگـذارتر بـر اسـاس    12هاي ذكرشده در متون مرتبط استفاده شد و  اساس مؤلفه

و  اين بخش از تحليل محتـواي كمـي    براي . آمده است 1بسامد آنها در متون انتخاب شدند كه در جدول 
  . اي استفاده شده است.افزار اطلس تي ها، از نرم بندي و ارائه مؤلفه براي خوشه

  اي هاي كتابخانه سايت هاي اصلي بهبود سئوي وب لفهؤم. 1 جدول
  تعداد تكرار در متون مؤلفه

  84 مدت زمان حضور كاربران در وب
  21 ميزان گذر كاربران از صفحه وب
  38 تعداد استنادات وبي از ساير وب

  88 مطالبو بارگيريسرعت بارگذاري
  87 تعداد دفعات گذر از صفحه وب

  80 تعداد بازديد كاربران
  53 گوگلدرشدهتعداد صفحات نمايه

  75 هاخواني متن با كليد واژه هم
  91 هاي صحيحكدنويسي

  45 اي و غنيمحتواي چندرسانه
  65 هاي اجتماعيارتباط با رسانه

  44 ساختار محتواحجم و
  32 قابليت استفاده سايت در موبايل
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اي عواملي كه بيشـتر بـه بخـش     هاي كتابخانه سايت رسد در وب ، به نظر مي1 هاي جدول با مرور داده

اين   اند كه د از بسامد بيشتري در ميان متون مورد مطالعه برخوردار بودهنتعامل سايت با كاربران اشاره دار
 ،دهي مناسب بـه آنهاسـت   گويي به نيازهاي اطالعاتي كاربران و خدمات ها كه پاسخ كتابخانهمهم با رسالت 

  . خواني دارد هم

 اي هـاي كتابخانـه   سـايت  هاي سـئوي وب  يك از مؤلفه فناوري واقعيت افزوده بر كدام: بخش دوم
  مؤثرند؟ 
 با طيف ليكرت و يك سـتون آزاد بـراي بيـان    پرسشي12اي  نامه از پرسش پرسشاين   گويي به براي پاسخ

يـك از   نتيجـه مربـوط بـه ميـانگين هـر     . دهنـده اسـتفاده شـد    ن پاسخامتخصص هاي مشاهدهها و  ديدگاه
  .آمده است 2در جدول  ها پرسش

  نامه پرسش پرسش 12يك از  ن به هراهاي متخصص ميانگين پاسخ. 2 جدول
  ميانگين امتياز مشاهدات پرسش

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
مدت زمـان حضـور كـاربران در    كتابخانه چقدر بر 
 .سايت مؤثر است

با ارائه محتـوا و اطالعـات جـذاب و اضـافي انگيـزه      
  32/4  .دهد سايت را افزايش مي كاربر براي ماندن در وب

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
هـا يـا    تعداد بك لينـك  بر تواند كتابخانه چقدر مي

 .مؤثر باشدهاسايتاستنادات وبي از ساير

هاي مرتبط بـراي اسـتفاده كـاربران    سايتساير وب
ــه آن لينــك   آنهــا از اطالعــات افــزوده در ســايت ب

 .دهندمي
34/3  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
باال بودن بودن سـرعت  تواند بر  كتابخانه چقدر مي

  .موثر باشد مطالب براي كاربران و دانلود بارگذاري

با توجه به امكان استفاده از فضاي ابري و يـا سـرور   
بـراي محتـواي واقعيـت    ) اصوالً سرور مهمـان (جدا 

سـايت اصـلي    توان از حجم مطالب در وب افزوده مي
 .كاست

51/4  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
ـ  كتابخانه چقـدر مـي   نـرخ پـرش   د بـر كـاهش   توان

  .مؤثر باشد كاربران

اي پرش كاربر به خارج از سايت يا انتقال به صـفحه
سـايت اسـت،    ديگر، بيشتر يك  اشكال طراحـي وب 

توانـد كـاربر را در    اما فنـاوري واقعيـت افـزوده مـي    
 .صفحه ابتدايي يا صفحه اصلي نگهدارد

04/3  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
تعـداد بازديـد   تواند بر افـزايش   خانه چقدر ميكتاب

 .مؤثر باشد كاربران
  52/4  .دهد انگيزه بيشتري به كاربران مي

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
تعداد صـفحات  تواند بر افزايش  كتابخانه چقدر مي

 .مؤثر باشدسايت در گوگلشده وب نمايه

 
83/2  

ــت ــاوري واقعي ــتفاده از فن ــايتاس ــزوده در س اف
خواني مـتن   تواند بر افزايش هم كتابخانه چقدر مي

 .ها مؤثر باشد با كليد واژه
  01/2  .مهارت طراحي سايت است نوعي
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  ميانگين امتياز مشاهدات پرسش

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
هـاي   تواند بر افزايش كدنويسـي  كتابخانه چقدر مي
  .درست مؤثر باشد

 .يك مهارت طراحي سايت است
00/1  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
ــي  ــدر م ــه چق ــواي    كتابخان ــه محت ــر ارائ ــد ب توان

  .اي و غني مؤثر باشد چندرسانه

اصول واقعيت افزوده ارائه محتواي غنـي و تكميلـي   
  81/4  .است

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
هـاي   تواند بر ارتبـاط بـا رسـانه    كتابخانه چقدر مي

  .ي مؤثر باشداجتماع

 .يك مهارت طراحي سايت است
73/2  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
تواند بر حجم مناسب مطالـب و   كتابخانه چقدر مي

  .ساختار محتوا مؤثر باشد

ــزوده    ــوا بوســيله واقعيــت اف ــادي از محت حجــم زي
تواند بدون اشكال در حجـم اصـلي سـايت ارائـه      مي
  .شود

37/4  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
هـاي   تواند بر پيروي از پروتكـل  كتابخانه چقدر مي

  .باشدمؤثر  Httpsامنيتي 

 
00/1  

ــايت ــزوده در س ــت اف ــاوري واقعي ــتفاده از فن اس
تواند امكـان بـازبيني سـايت در     كتابخانه چقدر مي

  .گوشي موبايل مؤثر باشد

 
32/2  

  
توان مورد پذيرش  و باالتر هستند را مي 3ليكرت، مواردي كه ميانگين آنها دهي طيف  با توجه به وزن

عنوان يك شاخص ابتدايي بـراي انتخـاب مـوارد و     به فقطميانگين طيف ليكرت  .ن نمونه دانستامتخصص
متخصصـان از ضـريب كنـدال     هـاي خـواني نظر  تر استفاده شده و براي سنجش ميزان هـم  هاي مهم لفهؤم

اي از نظر متخصصان  هاي كتابخانه سايت لفه بهبود سئوي وبؤم 16مورد از  7 ،بنابراين. تاستفاده شده اس
  .يابند با استفاده از فناوري واقعيت افزوده بهبود مي

آمـده ضـريب همـاهنگي كنـدال متخصصـان بـر        دسـت  دهي و نتـايج بـه   براي اطمينان از صحت وزن
توافـق   گويـاي و  را نشـان داداه اسـت   933/0عـدد  كـه   نامـه محاسـبه شـد    شده به پرسش هاي ارائه پاسخ

  .هاي ارائه شده است متخصصان در خصوص پاسخ
 دهنـدگان بـه   دهنـده توافـق بـاالي پاسـخ     بوده است كه نشـان  93/0شده عدد  ضريب كندال محاسبه

بنـدي و تقليـل كيفـي مطالـب      اساس جمـع  شده در ستون سوم نيز بر ارائه هاي مشاهده. نامه است پرسش
  .شده توسط نمونه مورد مطالعه ارائه شده است ارائه
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سايت  بندي گوگل و استفاده از فناوري واقعيت افزوده در وب آيا بين بهبود رتبه  :بخش سوم

  كتابخانه ارتباط وجود دارد؟ 
وضعيت رتبه بازيابي سايت، تعـداد بازديدكننـدگان و مـدت زمـان حضـور       پرسشاين   گويي به براي پاسخ

ماه رصد شد، سپس به مدت يك هفتـه محتـواي سـايت     ن در سايت كتابخانه مد نظر در مدت يككاربرا
با محتواي حاوي ...) هاي ديگر مرتبط با طراحي و كدنويسي و فقط محتواي سايت و نه هيچ يك از بخش(

گوگل بـا   ماه رتبه بازيابي صفحه كتابخانه در گذاري شد و باز هم به مدت يك فناوري واقعيت افزوده جاي
هاي يكسان، تعداد بازديدكنندگان و مدت زمـان حضـور كـاربران در سـايت كتابخانـه مـد نظـر،         كليدواژه

  .آمده است 3آمده در جدول  دست ميانگين نتايج به. صورت روزانه پايش شد به

  مرتبط با پيش آزمون و پس آزمون در كتابخانه مورد مطالعه هاي ميانگين مؤلفه . 3جدول 

 پيش از واقعيت افزوده  مؤلفه
  )متوسط يك ماه(

  پس از واقعيت افزوده
  )متوسط يك ماه(

  2  5  وجوي گوگل رتبه بازيابي در موتور جست
  )تقريبي(نفر  832567  )تقريبي(نفر  423745  تعداد بازديدكنندگان 

  دقيقه 24  دقيقه 11  مدت زمان حضور كاربران در سايت

  
ـ  كتابخانه در بازيابي گوگل در مدت يكاين آيد كه رتبه سايت  بر مي 3 هاي جدول از داده طـور   هماه ب

ـ   اايـن معنـ    بـه  ،كاهش رتبه داشـته درصد  60) هاي عمده رساني بدون تبليغ و اطالع(متوسط  طـور   هكـه ب
لفه ؤاساس دو م تواند بر دست آورده است كه ميه رتبه بهتري در نتايج بازيابي گوگل بدرصد  60ميانگين 

و مدت زمان حضور كاربران در سايت با افزايش تقريبي درصد  98تعداد بازديدكنندگان با افزايش تقريبي 
  . توجيه شوددرصد  120

  گيري  نتيجه
هـاي تخصصـي بـا     و البته كتابخانـه   طور عمومي ها به در حال حاضر، بسياري از وظايف و خدمات كتابخانه

سـايت   از ايـن رو، وب . شـوند  هـاي كتابخانـه انجـام مـي     سـايت  يـق وب هـا، از طر  توجه به اهداف و فعاليت
كنـد و كـاربران را قـادر     هـا عمـل مـي    اي به خدمات و ماهيت كتابخانه هاي تخصصي مانند دروازه كتابخانه

بـا وجـود اهميتـي كـه     . سازد تا با سرعت و صحت بيشتري به اطالعات مورد نيـاز خـود دسـت يابنـد     مي
اي در ارائـه اطالعـات دارنـد، امـروزه اغلـب افـراد حتـي متخصصـان          هاي كتابخانـه  يتسا ها و وب كتابخانه

عنـوان نخسـتين    وجـوي گوگـل بـه    ويژه موتور جسـت  و به وجوي عمومي  موضوعي نيز از موتورهاي جست
نـد  توا سايت كتابخانه مي بنابراين، جايگاه و رتبه بازيابي وب. كنند مجراي بازيابي اطالعات خود استفاده مي

هـا   هاي كتابخانه سايت از اين رو، طراحان و مديران وب. پذيري بسيار حائز اهميت باشد در افزايش دسترس
ايـن مقالـه، بررسـي ارتبـاط بـين       هدف . انديشند سايت خود مي همواره به بهبود و ارتقاي رتبه بازيابي وب
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ايـن   هـاي   نتـايج تحليـل يافتـه   . اي با محتواي حاوي واقعيت افزوده بـوده اسـت   سايت كتابخانه سئوي وب

  :پژوهش به شرح زير است
 12اي از مطالعه متون به دسـت آمـد كـه شـامل      كتابخانههاي  سايت وبهاي سئوي خاص  ابتدا مؤلفه

و بارگيري سرعت بارگذاري ، تعداد استنادات وبي از ساير وبميزان گذر كاربران از صفحه وب، : مؤلفه بود
، گوگـل در شـده   تعـداد صـفحات نمايـه   ، تعـداد بازديـد كـاربران   ، تعداد دفعات گذر از صفحه وب، مطالب

هـاي   اي و غنـي، ارتبـاط بـا رسـانه     هاي صحيح، محتواي چندرسانه ها، كدنويسي خواني متن با كليدواژه هم
  .قابليت استفاده سايت در موبايلاجتماعي، حجم و ساختار محتوا و 

هايي كه به محتواي وب سايت مرتبط هسـتند،   مؤلفه: توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي اين مؤلفه
  . ها وابسته هستند هاي ساير سايت هايي كه به پيوندها و فعاليت هاي كدنويسي و طراحي و مؤلفه مؤلفه

اي كه در بخش نخسـت   مؤلفه 12شان داد كه از بين هاي مرتبط با پرسش دوم پژوهش ن تحليل يافته
توانست با استفاده از محتواي حاوي  مؤلفه مي 7هاي مرتبط،  ست آمد، بر اساس نظر متخصصان حوزهبه د

هـا يـا    تعـداد بـك لينـك   ، مدت زمان حضـور كـاربران در وبگـاه   : اند از واقعيت افزوده ارتقا يابد كه عبارت
تعـداد  ، نرخ پرش كـاربران  ،باال بودن سرعت بارگذاري مطالب براي كاربران، ها استنادات وبي از ساير وبگاه

رسـد   به نظر مي. اي و غني و حجم مناسب مطالب و ساختار محتوا ، ارائه محتواي چندرسانهبازديد كاربران
ايجاد انگيزه بيشتر در كاربران با استفاده از محتـواي واقعيـت افـزوده     مؤلفه 7اين  دليل اصلي تأثيرگذاري 

يابي به اطالعات و دانش فزاينده را با حداقل حجم ممكن و بـا  تبع آن، افزايش اطالعات و دست است كه به
همين موضوع موجب استقبال بيشتر كاربران از سايت كتابخانه . كند پذير مي سرعت و سهولت بسيار امكان

  . ها خواهد شد سايت بندي وب و در نتيجه، ارتقاي رتبه
يك كتابخانه دانشگاهي پزشكي نشان داد   سايت نتايج حاصل از اجراي فناوري واقعيت افزوده روي وب

ها  سايت وسيله واقعيت افزوده استقبال كاربران را از خدمات و منابع موجود در وب شده به كه محتواي غني
  سـايت  شود كه كاربران زمان بيشـتري را در صـفحات وب   همين موضوع موجب مي. دهد كتابخانه ارتقا مي

ها را در نتـايج   سايت اين مسئله افزايش رتبه وب ه مراجعه كنند كه هاي مشاب سپري كنند و كمتر به سايت
رسد، استفاده از فناوري واقعيت افزوده در  بنابراين، به نظر مي. وجوي گوگل موجب شده است موتور جست
تواند موجب افـزايش   طور اخص، مي طور كلي و وب سايت كتابخانه مورد مطالعه به ها به سايت محتواي وب

 . همراه خواهد داشت بندي گوگل به را در رتبه  سايت شده و بهبود جايگاه وب  سايت ي وببازبين

بنا به نظر متخصصان حوزه سئو و واقعيـت افـزوده و كتابـداران، اسـتفاده از فنـاوري واقعيـت افـزوده        
مبتنـي بـر   آزمـايش اسـتقرار محتـواي    . هاي مرتبط با سئو تأثيرگـذار باشـد   آيتم تواند در بهبود برخي  مي

درصد بهبود  60كتابخانه نشان داد كه رتبه گوگل سايت كتابخانه به ميزان  سايت واقعيت افزوده نيز در وب
اين تغيير دو جنبه دارد، بهبود سئوي سايت و افـزايش مراجعـات و مـدت زمـان مانـدگاري       پيدا كرد، اما 

توان گفت كه اسـتفاده از   بنابراين، مي. آيند كاربران كه البته دو مورد از موارد مهم در سئو هم به شمار مي
هاي سئوي سايت نيز اثرگـذار   تواند تا حدودي بر برخي مؤلفه فناوري واقعيت افزوده در سايت كتابخانه مي

نسبت منحصر به فرد است، اما نزديكي قابل قبـولي بـا    اين پژوهش با توجه به هدف آن به هاي  يافته. باشد



  1400، پاييز و زمستان 2 شماره ،7 دوره/ ت اطالعاتيريمد                                                               178

 
) 2016(و كار و همكاران ) 2005(هاي نوروزي  هاي پيشين از جمله پژوهش وهشبرخي نتايج حاصل از پژ

  .اند ها پرداخته سايت ها نيز به ارتقاي سئو و تأثير آن در وب اين پژوهش دارد، زيرا 

  منابعفهرست 
بررسـي وضـعيت   ). 1392( ميرزايـي، مـريم   ؛ ارشدي، هما؛ پيري، زهرا؛ صفارزاده، سارا واصنافي، امير رضا

، شناسـي  دانـش . اي در دانشگاه شهيد بهشتي اي و پژوهشكده هاي دانشكده هاي كتابخانه سايت بو
6)21(، 23-42. 

پـردازش و  . پژوهي در اپـك سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي ايـران       اقدام). 1401(اكبري داريان، سعيده 
  .864-839 ،)3(37 مديريت اطالعات،

سـازي   هـاي بهينـه   سنجش ميزان رعايـت مؤلفـه  . )1397( حسن سحر؛ صنعت جو، اعظم؛ بهزادي، دانايي،
ايـران و رابطـه آن بـا      هـاي دانشـگاهي   كتابخانـه   ، در وبگاه)سئو(صفحات براي موتورهاي كاوش 

كارشناسـي ارشـد رشـته علـم اطالعـات و        نامـه  پايـان . در نتـايج بازيـابي   Ĥنهاپذيري و رتبه رؤيت
  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد دانش

ها و فرايندهاي  واقعيت مجازي در فعاليت فناوريتأثير استفاده از ). 1387(ي، فريبرز؛ فرهودي، فائزه درود
  .124-109، )4(19، فصلنامه كتاب. رساني اي كتابداري و اطالع حرفه

هـاي وزارت بهداشـت، درمـان و     مطالعه فناوري واقعيت افـزوده در كتابخانـه  ). 1398(دليلي اصل، مليحه 
  .رساله دكتري، دانشگاه پيام نور خراسان رضوي مركز مشهد. ايران  پزشكيآموزش 

). 1397( مجتبـي ، محسـن و وحيـدي اصـل    ،عليخاني، پرستو؛ رضائي زاده، مرتضي؛ حاجي زين العابديني
پژوهشـنامه كتابـداري و   . اي شناسايي ابعاد تأثيرگذاري فناوري واقعيت افزوده بر خدمات كتابخانه

  .370-355 ):2( 8، اطالع رساني

هـاي سـاختاري و محتـوايي صـفحات خـانگي       ويژگـي ). 1384(فرج پهلو، عبدالحسـين و صـابري، مـريم    
هاي دانشگاهي ايران در مقايسه با صفحات خانگي كتابخانه هـاي دانشـگاهي كشـورهاي     كتابخانه

  ).2(46 پردازش و مديريت اطالعات،. آريكا، كانادا و استراليا

هـاي   كارگيري فناوري واقعيت افـزوده در كتابخانـه   سنجي به نيازسنجي و امكان). 1393(قنبرپور، سولماز 
 هـاي دولتـي شـهر تهـران،     هاي مركزي دانشـگاه  ديدگاه متخصصان شاغل در كتابخانه: دانشگاهي

 .زهراشناسي دانشگاه ال نامه كارشناسي ارشد علوم اطالعات، دانشكده علوم تربتي و روان پايان

سـايت   تحليلي بر تأثير سـئو روي رتبـه وب   .)1398( محمد جواد ،شايگان فرد ؛معصومه آباد، كهزادي سيف
 . 1822 -1799 ،)4(34 نامه پردازش و مديريت اطالعات، پژوهش .ها دانشگاه

  .21-19 ،)38(10. سپهر. اهميت اينترنت در توسعه روستايي و كشاورزي). 1380(نجفي كاني، علي اكبر 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of using augmented reality 
technology in the specialized library website on improving the SEO of the library site. 
The research is considered as an applied-developmental research. Question 1 using 
library studies and quantitative content analysis (Two automatic analysis tools "SEO 
timer" and "SEO check-up site" were played), question 2, survey and questionnaire, 
question 3, experimental survey, pre-test and post-test. First, 12 components were 
extracted as the main components of library SEO. In the second stage, 7 main 
components of augmented reality content were identified and then a library was 
selected to test the impact of augmented reality content on SEO. The result of using 
augmented reality on its visibility showed that the library site's ranking in Google 
retrieval has improved by an average of 60% in one month (without major 
advertisements and notifications), which can be based on two components: the 
number of visitors with an increase of approximately 98 % And the duration of users' 
presence on the site should be justified by an approximate increase of 120%. 
According to SEO experts and augmented reality experts and librarians, the use of 
augmented reality technology can be effective in improving some SEO-related items, 
and the test of establishing augmented reality-based content on the library's website 
also showed that google rank of library site improved by 60%. 

Keywords: SEO, Augmented Reality (AR), Library Website, Specialized Library, 
Google Rankings. 
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