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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسايي وضعیت وبگاه مجلههاي كتابداري و اطالعرساني داخلي بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت
(دبلیو .كیو.اي .تي) انجام شده است.
روش :روش پژوهش از نوع پیمايش ارزيابانه است .ابزار ارزيابي در اين پژوهش دبلیو .كیو.اي .تي است .اين ابزار به سنجش
اعتبار وبگاهها بر اساس  9معیار كلي محتوا ،عملکرد ،اعتبار ،روزآمدبودن ،پیوند ،گرافیک ،دامنه ،ساختار و استفاده از
برچسبها ميپردازد .جمعیت آماري پژوهش شامل كلیه وبگاههاي نشريههاي علمي حوزه كتابداري و اطالعرساني كه داراي
وبگاه مستقل براي خود بودهاند كه شامل  31وبگاه نشريههاي حوزه كتابداري و اطالعرساني است .براي تجزيه و تحلیل دادهها
از درصد ،میانگین رتبهاي و انحراف معیار استفاده شده است.
یافتهها :بیش از  06درصد از وبگاههاي مورد بررسي از نظر میانگین كیفیت محتوا و بیش از  06درصد از نظر امتیاز عملکرد
متوسط و قوي ارزيابي شدهاند ،از نظر امتیاز اعتبار تمامي وبگاههاي مورد بررسي در سطح متوسط و باالتر هستند .از نظر
روزآمدبودن ،تنها  0درصد به صورت قوي عمل كردهاند ،از نظر پیوند 31درصد امتیاز متوسط و  74درصد امتیاز ضعیف يا
بسیار ضعیف كسب كرده و از نظر گرافیک ،امتیاز آنها بیش از  96درصد از وبگاهها متوسط به باال و از نظر معیار ساختار ،بیش



نويسنده رابطnuori.azar@gmail.com :

2

ارزیابی وبگاه مجلههای کتابداری و اطالعرسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت ) / (WQETآذر نوریآقکند ،داریوش مطلبی ،مهدی علیپورحافظی

از  91درصد از وبگاههاي مورد بررسي در سطح قوي عمل كردهاند .از نظر معیار ابر برچسب  70درصد از وبگاهها در سطح
عالي و حدود  37درصد ضعیف بودهاند.
نتیجهگیري :از كل  13مولفه و  0معیار مورد بررسي در اين پژوهش براي ارزيابي وبگاه نشريات كتابداري و اطالعرساني،
تنها  2معیار عملکرد و اعتبار در سطح عالي و معیار محتوا از نظر عملکرد قوي و معیارهاي گرافیک ،ساختار ،ابربرچسب متوسط
و همچنین دو معیار پیوند و روزآمدبودن ضعیف بودهاند.
کلیدواژهها :ارزيابي كیفیت ،ارزيابي وبگاه ،دبلیو .كیو.اي .تي ،وبگاه نشريات كتابداري ،نشريات كتابداري و اطالعرساني

مقدمه
3

با افزايش منابع اطالعاتي پیوسته  ،استفاده از وب به عنوان يک منبع اطالعاتي به میزان زيادي افزايش يافته است؛ اين
در حالي است كه محیط وب بهگونهاي است كه افراد ميتوانند آزادانه و بدون هیچ نظارتي به انتشار مطالب خود بپردازند
)( (Metzger, etal, 2003به نقل از عصاره .)3103،در نتیجه هیچگونه نظارت كیفي بر روي مطالب منتشرشده در وب وجود
ندارد .از اين رو ،طبیعي است كه همه روزه با طیف وسیعي از مطالب وب با كیفیتهاي متفاوت در كنار يکديگر روبرو
شويم(عصاره.)3103 ،
گسترش فناوري و ظهور اينترنت سبب شد نشريه از قالب كاغذي به حالت الکترونیکي تبديل شود و اين تبديل ،با توجه به
مزيتهايي كه داشت ،با استقبال بسیار روبه رو شد (حیاتي و حمیدي .)04 ،3103 ،تفاوت بین محیط نشر الکترونیکي و سنتي ،تاثیر
شگرفي بر جامعه اطالعاتي گذاشته و افقهاي جديدي را بر روي كاربران گشوده است (ستوده .)37 ،3100 ،تعداد نشريات
الکترونیکي با چنان سرعتي افزايش يافته كه نوعي انقالب گوتنبرگي را در ذهن تداعي ميكند و ميتوان آن را انقالب الکترونیکي
نامید (زال زاده .)37 ،3101 ،تصور غالب اين است كه نشريات الکترونیکي نقاط مشترک كمي دارند ،ولي واقعیتي كه از تحقیقات
مختلف آشکار شده اين است كه بسیاري از مسائل مربوط به نشريات چاپي ،در مورد نشريات الکترونیکي نیز مصداق دارد(حیاتي
و حمیدي .)3103 ،رشد روزافزون اطالعات در بستر وب و قرارگرفتن حجم بسیار زيادي از اطالعات در وبگاهها با هر كیفیت و
محتوايي و عدم توجه به معیارها و استانداردهاي معین در طراحي آنها سبب شده تا دسترسي به برخي از اطالعات با مشکالتي
همراه باشد و وبگاهها در عمل نتوانند خدمات مطلوبي را به مخاطبان خود ارائه كنند.
ضرورت دستیابي سريع پژوهشگران به جديدترين اطالعات تخصصي منتشرشده در مجلههاي علمي از يک سو و وجود
محدوديت دسترسي به مجلههاي چاپي از سوي ديگرضرورت عرضه مجلهها در بستر وب را دو چندان كرده است .بنابراين
ناشران مجلههاي علمي تالش ميكنند براي دسترسپذيركردن متن كامل مجلههاي خود از شبکه وب استفاده كنند .همین مسئله
سبب شده است در سالهاي اخیر وب به بستر بسیار مناسبي براي عرضه اطالعات علمي تبديل شود و پژوهشگران بسیاري به
جستجوي اطالعات مورد نیاز خود در وب بپردازند .رشد روزافزون اطالعات در بستر وب و قرارگرفتن حجم بسیار زيادي از
اطالعات در وبگاهها با هر كیفیت و محتوايي و عدم توجه به معیارها و استانداردهاي معین در طراحي آنها سبب شده است تا
دسترسي به برخي از اطالعات با مشکالتي همراه باشد و وبگاهها در عمل نتوانند خدمات مطلوبي را به مخاطبان ارائه دهند،
بنابراين بررسي وبگاههاي مجلههاي علمي به ويژه در حوزه كتابداري و اطالعرساني از نظر میزان پايبندي به استاندارهاي طراحي،
ضمن مشخصكردن وضعیت وبگاههاي مجلهها ،خالءهاي موجود را مشخص و دستاندركاران را در طراحي مناسبتر آنها
ياري ميرساند.
Online
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يکي از معیارهاي تولیدشده به اين منظور ابزار «ارزيابي كیفیت وب دبلیو.كیو.اي.تي» است .در اين ابزار به سنجش اعتبار
وبگاهها بر اساس معیار كلي محتوي ،عملکرد ،اعتبار ،روزآمدبودن ،پیوند ،گرافیک ،ساختار و استفاده از برچسبها و دامنه
پرداخته ميشود .در اين مقاله تالش ميشود وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت دبلیو .كیو.
اي .تي 3ارزيابي و پیشنهادهايي در جهت ارتقاي كیفیت آنها و ايجاد وبگاههاي بهتر مجلهها در آينده ارائه و به پرسشهاي زير
پاسخ داده شود:
 .3وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر محتوا بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .2وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظرعملکرد بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .1وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر اعتبار بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .7وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر روزآمدبودن بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها
دبلیو .كیو.اي.تي چگونه است؟
 .3وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر پیوند بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .0وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر گرافیک بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .4وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر ساختار بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي.تي چگونه است؟
 .0وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر استفاده از برچسبها بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت
وبگاهها دبلیو .كیو.اي.تي چگونه است؟
پیشینه پژوهش
در زمینهي ارزيابي وبگاهي مجالت كتابداري و اطالعرساني در ايران پژوهشهاي چندي صورت گرفته است ،عمدهترين
پژوهشهاي موجود در اين زمینه مربوط به بررسيهاي انجامشده در خارج از كشور ميباشد .مطالعه پژوهشهاي اصغري
()3103؛ ايلخاني ()3103؛ مردامند ()3107؛ احمدي و حري ( )3100نشاندهنده آن است كه بیشتر پژوهشها با استفاده از روش
مشاهده مستقیم وبگاههاي سازمانها و كتابخانه ها و با استفاده از يک سیاهه وارسي محقق ساخته صورت گرفته است .معیارهاي
ارزيابي مانند :روز آمدي (ايلخاني ،)3101 ،عینیت و بيطرفي ،دسترسپذيري ،سطح پوشش ،ساختار (مرادمند ،)3107،راهبري و
كاركرد و  ...از مهمترين معیارهاي ارزيابي وبگاههاي مورد استفاده توسط پژوهشگران مذكور بودهاند .همچنین پژوهشهاي خارج
از كشور نیز نشان ميدهد كه توجه بیشتري به ارزيابي دسترسپذيري وبگاههاي كتابخانهها داشتهاند( .)Ke & etal. 2002با
توجه به ضرورت ارزيابي و ارتقاء كیفیت وبگاههاي نشريات علمي و نیز اين كه موضوع حاضر كمتر توسط پژوهشگران مورد
توجه قرار گرفته و حتي پژوهشهاي معدود اين حوزه نیز توجه محدودي به ابزارهاي استاندارد اين حوزه داشتهاند ،اين مطالعه
با استفاده از مدل دبلیو .كیو .اي .تي .به مطالعه وبگاههاي نشريات ادواري كتابداري و اطالعرساني پرداخته است.
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روششناسی پژوهش
با توجه به توصیف وضعیت موجود و مطابقت آنها با استاندارد دبلیو.كیو.اي.تي ،.روش پژوهش حاضر از نوع پیمايش
ارزيابانه است ،جامعه آماري اين پژوهش شامل كلیه وبگاههاي نشريههاي علمي حوزه كتابداري و اطالعرساني كه داراي وبگاه
مستقل براي نشريه در سال  3193هستند .اين وبگاهها بر اساس بررسي اولیه شامل موارد زير مي باشند :ماهنامه ارتباط علمي(نما)،3
فصلنامه علوم و فناوري اطالعات ،2نشريه شمسه ،1فصلنامه اطالع شناسي ،7نشريه عطف ،3فصلنامه تحقیقات اطالعرساني وكتابخانه
هاي عمومي (پیام كتابخانه) ،0كتاب ماه كلیات ،4پژوهش نامه كتابداري و اطالعرساني ،0مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي،9
فصلنامه دانششناسي ،36تحقیقات كتابداري و اطالعرساني دانشگاهي ،33وبولوژي ،32پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات
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است .براي تجزيه و تحلیل داده ها از میانگین ،فراواني ،درصد فراواني ،انحراف معیار ،نما يا مد استفاده شده است و از نرمافزارهاي
 spssويرايش  34براي تحلیل دادهها استفاده شده است.
ابزار گردآوري اطالعات پژوهش  ،سیاهه وارسي است كه بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاه دبلیو .كیو .اي .تي .طراحيشده
از سوي مک اينرني 37تهیه و تدوين شده است .گرد آوري اطالعات از طريق مشاهده مستقیم تک تک وبگاهها و بررسي دقیق آنها
با استفاده از اين ابزار توسط پژوهشگران صورت گرفته است؛ اين ابزار شامل  9معیار اصلي و  13مولفه بوده است .الزم به ذكر
است كه معیار ،دامنه و  4مولفه مرتبط به آن به علت اين كه مناسب براي وبگاه نشريات كتابداري نیستند و غیر قابل استفاده براي
آنها ميباشند حذف شدهاند .امتیاز كلي كیفیت از  9معیار متفاوت با امتیازهاي تعلقگرفته از  3تا ( 4ضعیف  ،2-3متوسط ،7-1
خوب  ،0-3عالي  )4براي هر معیار به دست آمده است 1 .معیار محتوا ،عملکرد و اعتبار به اين دلیل كه محتوا اشاره به محتواي
فکري ،تازگي و وضوح مطالب دارد ،عملکرد به معناي سهولت در استفاده و جستجو است و اعتبار  ،اشاره به اعتبار پديدآورنده و
يا سازمان پشتیبان دارد.
یافتههاي پژوهش
در پژوهش حاضر كه از دبلیو.كیو.اي.تي .براي ارزيابي وبگاههاي نشريات كتابداري و اطالعرساني ايران صورت گرفته
يافتههايي حاصل از ارزيابي توسط پژوهشگران حاصل شده است كه در ادامه به ترتیب ارائه شدهاند.
 کیفیت محتوا

وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر محتوا بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبیلو .كیو.
اي .تي چگونه است؟
براي پاسخ به اين پرسش ،محتواي وبسايتهاي نشريات مورد بررسي بر اساس مولفههاي مورد نظر توسط پژوهشگران مورد
بررسي قرار گرفتند كه نتايج زير حاصل شد:
1

http://www.irandoc.ac.ir
http://www.irandoc.ac.ir
3
http://www.aqlibrary.org
4
http://sites.google.com/site/informology/persian
5
http://www2.atfmag.info
6
http://www.iranpl.ir
7
http://www.ketab.ir
8
http://jm.um.ac.ir/index.php/riis/index
9
http://journals.nlai.ir/faslname/index.php?sid=1&slc_lang
10
http://ep.jntb.ir/Default.aspx?tabid=124
11
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=47
12
http://www.webology.org/index.html
13
http://jipm.irandoc.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=66&sid=1&slc_lang=fa
2
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جدول  .7رتبهبندي وبگاه هاي مورد مطالعه بر حسب میانگین کیفیت محتوا
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

6

1/11

ضعیف

2

71/83

متوسط

7

81/11

قوي

3

83/64

عالي

2

71/83

كل

31
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همانگونه كه در جدول ،3مشاهده ميشود از كل وبگاهها ،تعداد  3وبگاه يعني  10.70درصد قوي و تنها تعداد  2وبگاه يعني
 33.10درصد عالي بودهاند .آماره محاسبهشده براي اين متغیر با توجه به سطح سنجش آن ،مد (گويهاي كه داراي بیشترين تکرار
است) ميباشد كه در اين متغیر گزينه قوي با  3فراواني بوده است .اين نشاندهنده آن است كه محتواي وبگاه نشريات مورد مطالعه
اكثراً به میزان زيادي به محتواي وبگاه توجه داشته و آن را بر اساس مدل دبلیو .كیو .اي .تي .در سطح قوي حفظ كردهاند.
 کیفیت عملكرد

وضعیت وبگاه هاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظرعملکرد بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو .كیو.
اي .تي .چگونه است؟
جدول .0رتبهبندي وبگاههاي مورد مطالعه بر حسب میانگین کیفیت عملكرد

مقیاس رتبهبندي

فراواني

درصد فراواني

بسیار ضعیف

6

6/66

ضعیف

2

33/10

متوسط

7

16/44

قوي

4

31/03

عالي

6

6/66

كل

31

366

همانگونه كه در جدول  -2مشاهده ميشود ،تعداد 4وبگاه يعني  31.03درصد از نظر كیفیت عملکرد قوي بودهاند .آماره
محاسبهشده براي اين متغیر مد ميباشد(گويهاي كه داراي بیشترين تکرار است) كه در اين متغیر گزينه قوي با  4عدد فراواني بوده
است .اين نشان دهنده آن است كه محتواي وبگاه نشريات مورد مطالعه اكثراً به میزان زيادي به عملکرد وبگاه توجه داشته و آن را
بر اساس مدل دبلیو .كیو .اي .تي .در سطح قوي حفظ كردهاند .از نظر امتیاز عملکرد بیش از  31درصد از وبگاههاي مورد بررسي
عملکرد آنها باالتر از متوسط بوده است و از نظر اين معیار هم وبگاههاي مورد بررسي به نحو قابل قبولي عمل كردهاند.
 روزآمدبودن

وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر روزآمدبودن بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو.
كیو.اي .تي .چگونه است؟
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جدول  -8توزیع فراوانی رتبهبندي وبگاههاي مورد بررسی بر حسب میانگین روزآمدبودن
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

6

6/66

ضعیف

1

23/66

متوسط

0

00/04

قوي

3

0/11

عالي

6

6/66

كل

31

366

همانگونه كه در جدول  1مشاهده ميشود از كل وبگاهها ،تعداد  1وبگاه يعني  23درصد از نظر رتبهبندي روزآمدبودن،
ضعیف بودهاند ،تعداد  0وبگاه يعني  00.04درصد متوسط ،تعداد  3وبگاه يعني  0.11درصد قوي بودهاند .آماره محاسبهشده براي
اين متغیر مد(گويهاي كه داراي بیشترين تکرار است) ميباشد كه در اين متغیر گزينه متوسط با  0عدد فراواني بوده است .اين
نشان دهنده آن است كه محتواي وبگاه نشريات مورد مطالعه اكثراً به میزان متوسطي به روزآمدبودن وبگاه توجه داشته و آن را
بر اساس مدل دبلیو كیو اي تي در سطح متوسط حفظ كردهاند.
 پیوند

وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر پیوند بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو .كیو .اي.
تي .چگونه است؟
جدول  .6توزیع فراوانی رتبهبندي وبگاههاي مورد بررسی بر حسب امتیاز پیوند
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

3

1/41

ضعیف

1

83/64

متوسط

4

18/31

قوي

6

1

عالي

6

1

كل

31

711

از كل وبگاهها ،از نظر پیوند 31درصد امتیاز متوسط كسب كرده و  74درصد امتیاز پیوند آنها ضعیف يا بسیار ضعیف بوده
است .بنابراين محتواي وبگاه نشريات مورد مطالعه اكثراً به میزان متوسطي به پیوند وبگاه توجه داشته و آن را بر اساس مدل دبلیو.
كیو .اي .تي .در سطح متوسط حفظ كردهاند.
 گرافیک

وضعیت وبگاه هاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر گرافیک بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبیلو.
كیو .اي .تي .چگونه است؟
جدول  .1رتبهبندي وبگاههاي مورد مطالعه بر حسب میانگین امتیاز گرافیک
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

3

4/09

ضعیف

6

6/66

متوسط

2

33/10

قوي

3

10/70

عالي

3

10/70

كل

31

366
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همانگونه كه در جدول ذيل مشاهده ميشود از كل وبگاهها ،تعداد  2وبگاه يعني  33/10درصد متوسط ،تعداد  3وبگاه يعني
 10/70درصد قوي و تعداد  3وبگاه يعني  10/70درصد عالي بودهاند .بنابراين ،ميتوان نتیجه گرفت از نظر گرافیک امتیاز بیش از
 96درصد وبگاه ها متوسط به باال و امتیازات آنها مناسب بوده است.
 اعتبار

وضعیت وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر اعتبار بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو .كیو.
اي .تي .چگونه است؟
جدول  .4رتبهبندي وبگاههاي مورد مطالعه بر حسب میانگین امتیاز اعتبار
فراوانی

درصد فراوانی

مقیاس رتبهبندي

بسیار ضعیف

6

6

ضعیف

1

6

متوسط

7

16/44

قوي

1

09/21

عالي

6

6

كل

31

366

همانگونه كه در جدول  -0مشاهده ميشود از كل وبگاهها ،تعداد  7وبگاه يعني  16.44درصد از نظر رتبه متوسط و تعداد 9
وبگاه يعني  09.21درصد قوي بودهاند .آماره محاسبهشده براي اين متغیر مد(گويهاي كه داراي بیشترين تکرار است) ميباشد كه
در اين متغیر گزينه قوي  9عدد فراواني بوده است .اين نشاندهنده آن است كه اعتبار وبگاه نشريات مورد مطالعه اكثراً به میزان
زيادي به پیوند وبگاه توجه داشته و آن را بر اساس مدل دبلیو .كیو .اي .تي .در سطح قوي حفظ كردهاند.
 ساختار

تعیین وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر ساختار بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها دبلیو .كیو .اي.
تي .چگونه است؟
جدول  .1رتبهبندي وبگاههاي مورد مطالعه بر حسب میانگین امتیاز ساختار
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

6

6

ضعیف

3

4/09

متوسط

6

6/66

قوي

7

16/44

عالي

0

03/37

كل

78

366

همانگونه كه در جدول  4مشاهده ميشود از كل وبگاهها ،تعداد  3وبگاه يعني  4.09درصد از نظر رتبه ساختار ضعیف و
تعداد  7وبگاه يعني  16.44درصد قوي و تعداد  0وبگاه يعني  03/37درصد از نظر امتیاز ساختار عالي بودهاند .آماره محاسبهشده
براي اين متغیر مد(گويهاي كه داراي بیشترين تکرار است) ميباشد كه در اين متغیر گزينه عالي با  0عدد فراواني بوده است .اين
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نشاندهنده آن است كه ساختار وبگاه نشريات مورد مطالعه اكثراً به میزان عالي به ساختار وبگاه توجه داشته و آن را بر اساس مدل
دبلیو .كیو .اي .تي .در سطح عالي حفظ كردهاند.


ابر برچسب

تعیین وبگاههاي مجلههاي كتابداري و اطالعرساني ايران از نظر استفاده از برچسبها بر اساس ابزار ارزيابي كیفیت وبگاهها
دبلیو .كیو .اي .تي .چگونه است؟
جدول  .3رتبهبندي وبگاههاي مورد مشاهده بر حسب میانگین امتیاز ابربرچسب
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

درصد فراوانی

بسیار ضعیف

6

6

ضعیف

4

31/03

متوسط

6

6

عالي

0

70/33

قوي

6

6

كل

31

366

همانگونه كه در جدول  0مشاهده ميشود از كل وبگاه ها ،تعداد  4وبگاه يعني  31.03درصد از نظر رتبه ابربرچسب ضعیف
و تعداد  0وبگاه يعني  70/33درصد قوي بودهاند .آماره محاسبهشده براي اين متغیر مد(گويهاي كه داراي بیشترين تکرار است)
ميباشد كه در اين متغیر گزينه ضعیف با  4عدد فراواني بوده است .اين نشاندهنده آن است كه ساختار وبگاه نشريات مورد مطالعه
اكثراً به میزان ضعیفي به ساختار وبگاه توجه داشته و آن را بر اساس مدل دبلیو .كیو .اي .تي .در سطح ضعیف حفظ كردهاند.
جدول -1توزیع نمرات اخذشده وبگاهها بر حسب معیارهاي ارزیابی
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

معیارها دبلیو کیو تی

7

محتوا

10

07

39/4

30/92

0

عملکرد

32

327

367/1

22/30

8

روزآمدبودن

4

30

9/02

2/30

6

پیوند

4

23

33/70

7/73

1

گرافیک

32

20

21/70

7/47

4

اعتبار

06

377

322/30

23/70

1

ساختار

33

24

23/09

3/37

3

ابر برچسب

3

4

-

-

با توجه به جدول  9میانگین نمره كسبشده در مجموع وبگاهها براي محتوا كمترين نمره  10و بیشترين نمره  07و كمترين
نمره عملکرد  32و بیشترين نمره  327بوده است ،از نظر روزآمدبودن كمترين نمره  4و بیشترين نمره  30و كمترين نمره در معیار
پیوند  0و بیشترين نمره  10بوده است .كمترين نمره در معیار گرافیک  32و بیشترين نمره  20و كمترين نمره در معیار اعتبار  06و
بیشترين نمره  377بوده است .كمترين نمره در معیار ساختار  33و بیشترين نمره  24بوده است و كمترين نمره در معیار ابر برچسب
برابر  3و بیشترين نمره  4بوده است.
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جدول  -71توزیع فراوانی رتبهبندي وبگاههاي مورد مطالعه بر حسب نمرات اخذشده در معیارهاي دبلیو .کیو .اي .تی.
مقیاس رتبهبندي

فراوانی

پیوند

ضعیف

روزآمدبودن

ضعیف

گرافیک

متوسط

ساختار

متوسط

ابربرچسب

متوسط

محتوا

قوي

عملکرد

عالي

اعتبار

عالي

جدول  36نشاندهنده وضعیت وبگاه هاي مورد بررسي بر اساس معیار ارزيابي دبلیو .كیو .اي .تي .است .همانگونه كه در
جدول فوق مشاهده ميشود ،در مجموع امتیاز كلي وبگاهها از نظر پیوند و روزآمدبودن ضعیف بوده است .از نظر ساختار ،گرافیک
و ابر برچسب ،متوسط  ،از نظر محتوا قوي و از نظر عملکرد و اعتبار ،عالي عمل كردهاند.
بحث و نتیجهگیري
كیفیت وبسايتها به لحاظ تمامي معیارها ( 9معیار اصلي در دبلیو.كیو.اي.تي ).نشان از اهمیت مسئوالن آنها به موضوع
اطالعرساني و استفاده از محتواي آنها و نیز جذب مخاطبان دارد .توجه همهجانبه به معیارها نیز در وصول به هدف ذكرشده بسیار
حائز اهمیت است .براين اساس ،توجه به برخي از معیارها و عدم توجه به برخي ديگر باعث آشفتگي در بهرهبرداري و تاثیرگذاري
وبسايتها است .همواره در ارزيابيها با بهرهگیري از معیارهاي مختلف اين موضوع اهمیت مييابد كه همه معیارها از ارزش
يکساني برخوردار نیستند از اينرو ،در برنامهريزي براي رشد (در صورت وجود ضعف) ابتدا بايد اهمیت بیشتري به معیارهاي با
ارزش باال معطوف باشد .با وجود اين در ادامه مسیر بايد توجه به تمامي معیارها در سرلوحه امور قرار گیرد .اين مساله در ارزيابي
وبسايتها از اين بابت اهمیت ويژهاي مييابد كه كم توجهي به برخي از معیارها با توجه به اينکه تمامي معیارها در كنار هم كل
واحدي را ميسازند و در جذب مخاطبان و بهرهبرداري از محتواها و وبسايت تاثیرگذار هستند ،ميتواند تاثیر ويژهاي بر ساير
معیارها گذاشته و در كل نتیجه تاثیر منفي ميگذارد .بنابراين ،توجه به همه معیارها از اهمیت ويژهاي برخوردار خواهند بود .با
وجود اين در پژوهش حاضر به ارزش معیارها نیز همانند پژوهشهاي عصاره( )3104و  (2005( McInerney and Birdنیز
توجه شده است.
از نظر محتوا ،بررسي يافته تحقیق نشان داد كه بیش از  06در صد از وبگاههاي مورد بررسي از نظر میانگین كیفیت محتوا
متوسط و باالتر بوده است ،اين امر نشاندهنده توجه وبگاه ها به اهمیت محتوا است و وبگاه نشريات مورد بررسي هر كدام سعي
كردهاند كه از نظر محتوا ،وبگاه را در سطح قابل قبول نگه دارند .نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه مرادمند( )3107همسو است ،در
اين مطالعه نیز ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مهم ،شناسايي شده است.
از نظر امتیاز عملکرد بیش از  06درصد از وبگاههاي مورد بررسي متوسط و قوي بودهاند و از نظر اين معیار هم وبگاههاي
مورد بررسي به نحو قابل قبولي عمل كردهاند .از لحاظ امتیاز اعتبار تمامي وبگاههاي مورد بررسي در سطح متوسط و باالتر است و
امتیاز آنها مناسب ميباشد .از نظر روزآمدبودن 00 ،درصد عملکرد متوسطي داشتهاند و تنها  0درصد به صورت قوي عمل كردهاند،
و الزم است كه وبگاه هاي مورد بررسي بیشتر به اين مسئله توجه كنند و عملکرد خود در اين زمینه را ارتقا دهند .نتايج اين پژوهش
همسو با نتايج مطالعه ايلخاني( )3101است؛ نتايج اين مطالعه نشان داد كه وبگاهها توجه چنداني به روزآمدبودن نکردهاند .با توجه
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به ضعف روزآمدي وبگاهها ،پیشنهاد ميشود ،طراحان و مديران وبگاهها ،نسبت به بروزرساني آنها با توجه به تغییر و تحول حرفه
كتابداري و همگامشدن آن با رشد فناوري اقدام كنند تا سبب ارتقاي كیفي وبگاه شوند .با توجه به روزآمدي وبگاهها ،پیشنهاد مي-
شود ،طراحان و مديران وبگاهها ،نسبت به بروزرساني وبگاهها با توجه به تغییر و تحول حرفه كتابداري و همگامشدن آن با رشد
فناوري اقدام كنند تا سبب ارتقاي كیفي وبگاه شوند.
از نظر پیوند 31 ،درصد امتیاز متوسط و  74درصد امتیاز آنها ضعیف يا بسیار ضعیف بوده است .نتايج اين مطالعه با نتايج
پژوهش عصاره( )3104همسو است كه در اين مطالعه نیز وبگاههاي مورد بررسي از نظر پیوند ضعیف بودهاند .با توجه به اينکه
وبگاههاي نشريات علمي وظیفه خدمترساني به كاربران را دارند ،كمبودن پیوندها نشان از عدم توجه به اين مهم است ،از اين رو،
پیشنهاد ميشود كه مديران و طراحان وبگاهها از متخصصان اطالعرساني طراحي و مديريت آنها استفاده كنند.
از نظر گرافیک ،امتیاز بیش از  96درصد وبگاهها متوسط و از نظر امتیازات مناسب بوده است .نتايج اين مطالعه با مطالعه
عصاره( )3104همسو است كه اين مطالعه نیز گرافیک تارنما امتیازي در سطح متوسط را به خود اختصاص داده است .با توجه به
ضعیف بودن وبگاههاي مورد بررسي از نظر گرافیک ،پیشنهاد مي شود كه طراحان وبگاه به اين مساله توجه داشته باشند و در
طراحي وبگاه از فايلهاي گرافیکي مناسب استفاده كرده و از فايلهاي گرافیکي با حجم باال كمتر استفاده نمايند.
از نظر معیار ساختار ،بیش از  91درصد از وبگاههاي مورد بررسي در سطح قوي و باالتر عمل كردهاند و تنها  4درصد امتیاز
ساختار آنها ضعیف بوده است .از نظر معیار ابر برچسب  70درصد از وبگاهها در سطح عالي و حدود  37درصد ضعیف عمل كرده-
اند .نتايج اين مطالعه تا حدودي با نتايج تحقیق  (2005( McInerney and Birdناهمسو است ،زيرا در اين مطالعه مشخص شد
كه ويژگيهايي از قبیل سوگیري ،تعهد ،استفاده از ابر برچسبها مطرح نبوده و تنها دسترسپذيري تارنما مطرح و مورد توجه بوده
است.
از كل  13مولفه و  0معیار مورد بررسي در اين پژوهش براي ارزيابي وبگاه نشريات كتابداري و اطالعرساني ،تنها دو  2معیار
عملکرد و اعتباري در سطح عالي داشتهاند؛ معیار محتوا از نظر عملکرد قوي بوده ،معیارهاي گرافیک ،ساختار ،ابربرچسب متوسط
و دو معیار پیوند و روزآمدبودن ضعیف بوده اند ،اين خود بیانگر اين است كه از معیارهاي مندرج در اين سیاهه وارسي تنها سه
معیار مورد بررسي (اعتبار ،عملکرد و محتوا) مورد توجه طراحان و مسئوالن وبگاه بوده و ساير معیارها مورد كمتوجهي واقع شده-
اند .نتايج پژوهش در مجموع حاكي از آن است كه وبگاههاي مورد مطالعه ،به اندازه كافي به ويژگيها و معیارهاي مندرج در ابزار
ارزيابي كیفیت دبلیو.كیو.اي.تي توجه نکرده و در سطح متوسط قرار داشتهاند؛ به نظر پژوهشگر ،ميبايد اين ويژگيها در طراحي
وبگاهها مد نظر قرار گیرد تا از اين طريق باعث افزايش سطح ارتقاي كیفي وبگاههاي مورد مطالعه شود .همان طور كه گفته شد
ابزار دبلیو  .كیو .اي .تي .كه هنجاريابي شده و پايايي آنها قبالً مورد آزمايش قرار گرفته است ميتواند به عنوان ابزاري استاندارد و
مطمئن در ارزيابي كیفي وبگاههاي كتابخانهاي و ساير وبگاهها در خدمت طراحان وبگاه و متخصصان اطالعرساني قرار گیرد.
منابع
احمدي ،نفیسه؛ حري ،عباس( .)3100ارزيابي صفحات وب كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي دولتي ايران و ارائه الگوي پیشنهادي جهت بهبود
كیفیت آنها .مجله روانشناسي و علوم تربیتي ،دوره سي و نهم.17-34 ، 3،
اصغري پوده ،احمد رضا ( .)3106عناصر و ويژگيهاي مطرح در طراحي و ب سايت كتابخانههاي دانشگاهي پاياننامه كارشناسي ارشد،
دانشگاه فردوسي ،مشهد.33-23 ،
ايلخاني ،شکوفه ( .)3149كارايي اطالعات منتشرشده در صفحات خانگي در مراكز تحقیقاتي و پژوهشي شهر تهران پاياننامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شمال ،تهران.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم ،شماره  ،3پیاپی  ،7تابستان 2331

11

حري ،عباس( .)3102اطالعرساني :نگرش ها و پژوهشها .تهران :نشر كتابدار.
حسن زاده ،محمد( .)3107تعامل حرفه كتابداري و اطالعرساني با فرآيند جهانيشدن .در سینمار جهانيشدن ،ارتباطات و حرفه كتابداري و
اطالعرساني ،تهران .مجموعه مقاالت و سخنرانيهاي ارائهشده .ج  .2مجموعه مقاالت و سخنرانيهاي ارائهشده .ج  .2تهران :انجمن
كتابداري و اطالعرساني ايران :سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.93-40 ،

حسنشاهي ،محبوبه( .)3103بررسي نگرش و میزان استفاده اعضاي هیت علمي دانشگاه شیراز از پايگاههاي اطالعاتي ابسکو ،الزوير ،ساينس
دايركت و پروكوئست .پاياننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
حیاتي ،زهیر؛ حمیدي ،علي(« )3103معیارهاي انتخاب و ارزشیابي نشريات الکترونیکي در كتابخانههاي دانشگاههاي دولتي و موسسات پژوهشي
ايران» .فصلنامه كتاب ،دوره  ،7شماره  ،34صص .06-72

دراگوالنسکو ،نیکوال جورج( .)3101ارزيابي كیفي وبگاهها :معیارها و ابزارها .ترجمه افشین حمدي پور و ابراهیم صادقي .فصلنامه كتاب .دوره
 ، 30شماره .91-40 ،23
رضايي شريف آبادي ،سعید( .)3141شبکه كامپیوتري اينترنت در خدمت اطالعرساني .پیام كتابخانه .دوره  7شماره ،2صص .367-00
زال زاده ،ابراهیم( .)3101كتابها و نشريات الکترونیکي؛ شیوه نوين اطالعرساني .كاوشنامه ،دورهي  ،3شماره4 ،و ،0صص .39-79
ستوده ،هاجر؛ رزمجو ،فاطمه؛ زارع ،لیال( .)3100ارزيابي چگونگي معرفي نشريات علمي-پژوهشي ايران در اينترنت بر اساس استانداردهاي
بینالمللي :با تاكید بر ويژگيهاي موثر بر نماياني نشريات علمي .نشريه كتابداري و اطالعرساني ،دوره چهارم ،شماره  ،32صص .32-10
شريف ،عاطفه( .)3107بیان ضرورت و معیارهاي ارزيابي در صفحات وب .مجله الکترونیکي مركز اطالعات و مدارک علمي ايران .شماره
چهارم دوره چهارم،صص .20-23
عصاره ،فريده(« .)3103معیارهاي ارزيابي منابع اينترنتي» .فصلنامه كتاب ،دوره سیزدهم.04-03 :3 ،
عصاره ،فريده و زينبپاپي( .)3104ارزيابي كیفیت تارنما (وبسايت)هاي كتابخانههاي دانشگاههاي دولتي ايران به منظور ارائه پیشنهادهايي در
جهت ارتقاي كیفیت آنها .مجله علوم و فناوري اطالعات .دوره  ،21ش  ،7صص .00 -13
كوک ،آلیسون ( .)3102راهنماي يافتن اطالعات با كیفیت در اينترنت :راهبردهاي گزينش و ارزيابي  .ترجمه مهدي خادمیان  .مشهد  :كتابخانه
رايانهاي.

مردامند ،علي( .)3107ارائه الگوي مناسب براي ارتقاء كیفي تارنماي كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران از طريق تحلیل محتوايي و ساختاريي.
پاياننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
ورع ،نرجس و زهیر حیاتي( .)3100بررسي وضعیت صفحات خانگي كتابخانههاي دانشگاهي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.
فصلنامه كتاب.03-40 :42
URL:

at

Available

(2005).

Marketing.

Christ P. Low Cost Ways to Segment
www.Knowthis.com/articles/marketing

Dragulanescu, N. G. (2002). Website quality evaluations: criteria and tools, The International
Information & Library Review, 34(3), 247-254.
Ferney SL, Marshall AL. (2006). Website Physical Activity Interventions: Preferences of Potential
Users. Health Educ Res,21(4), 560-6.
Harris & Paul. E-Business Fundamentals. (Cited 27 February 2013)Available at: ww.paulharris.com.
Henke, Harold (2001), Electronic Books and E-Publishing. Springer.

 مهدی علیپورحافظی، داریوش مطلبی، آذر نوریآقکند/ (WQET) ارزیابی وبگاه مجلههای کتابداری و اطالعرسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت

12
Ke, H.; Kwakkelaar, R.; Tai, Y.; Chen, L. (2002). Exploring behaviour of E-journal users in science
and technology: transaction log analysis of Elsever’s Science direct in Taiwan. Library and
Information Science Research, 24 (3), 265-91.
McInerney, Claire, and Nora J. Bird. (2005). Assessing Website Quality In Context. Information
Research 10 (2), 14-15.
U.S. Department of Labor (1995). Employment Outlook: 1994-2005 job quality and other aspects of
projected employment Growth .Washington D.C: Bureau of Labor Statistics.

