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چکیده
هدف :هدف از اين پژوهش ارزيابی و تعیین کیفیت وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاههاي صنعتی ايران است ،تا ضمن
کسب اطالعات الزم از کیفیت آنها ،وبسايتهاي مفید و کارآمد شناسائی ،معرفی و رتبهبندي شوند.
روش :ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ابزار ارزيابی کیفیت تارنماها ( )WQETاست ،که هنجاريابی شده و روايی و پايايی
آن (آلفاي کرونباخ برابر با  )%95میباشد .جامعه مورد بررسی در اين پژوهش شامل  10وبساايت آماوزش الکترونیکای از 20
وبسايت دانشگاههاي صنعتی ايراناست ،که با استفاده از ابزارسنجش کیفیت وبسايتها  WQETمورد بررسی و ارزيابی قارار
گرفتند و گردآوري دادهها از طريق مشاهده مستقیم پرتال آنها صورت پذيرفته است.
يافتهها :نتايج به دست آمده حاکی از آن است که ويژگیهاي سرعت بارگذاري ،هادف مشا ب باراي مدادوده اطالعااتی،
پايدار بودن ساختار در تارنماهاي مورد مطالعه رتبه عالی را کسب کردهاند.
نتايج :نتیجه رتبهبندي تارنماها نشان داد که تارنماي دانشگاه صنعتی اصفهان باا امتیااز  82حاائز رتباه اول اسات .تهیاه و تادوين
استانداردي از سوي وزارت علوم در جهت سازماندهی وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاههاي ايران از پیشنهادات ايان
پژوهش است.
کليدواژهها :دانشگاه صنعتی ايران ،آموزش الکترونیکی.WQET ،

مقدمه
امروزه شبکه جهانی اينترنت ،باعث ايجاد دگرگونی وسیعی در علوم و فناوري جوامع م تلف شده است .اينترنت بر علوم پايه و
علوم نظري به طور کلی و جزئی تاثیر گذاشته است .اطالعات در هر زمان و مکان براي کاربران اينترنتی در دسترس است و اين امر
سبب شده است  ،که مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاهها اين فرصت را داشته باشند ،تا يک مدیط آموزش از راه دور باراي
استفاده دانشجويان فراهم نمايند (شعبانینیا .)1384 ،در حال حاضر ،ديگر روشهاي سنتی آموزش در پاس گويی به نیازهاي در حال
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رشد و گسترش مداوم مهارتهاي آموزشی مناسب نیستند .فناوريهااي جدياد فرصاتهاي بیشاتر ،جديادتر و جاذابتاري را باراي
يادگیري مانند ،فرصت کسب تجربه يادگیري متناسب با توانايی و شیوه يادگیري هر دانشجو ارائه میکنند  .آماوزش الکترونیکای،
از طريق کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات مرزهاي زمانی را در هم میشکند و ابزارهاي جديدي را براي يادگیري باه فراگیاران
ارائه میکند(غالمی.)1387 ،
امروزه ،وبسايتهاي دانشگاهی به منزله مسیر ارتباطی جديدي بین دانشگاهها  ،دانشجويان و اساتید عمل مایکنناد .باه دلیال
نبود استاندارد و معیاري معین بسیاري از وبسايتها ،از نظر کیفیت و کمیت ارائه خدمات به گونههاي متفااوتی ارائاه شادهاناد ،کاه
منجر به بروز مشکالتی در دسترسی کاربران به اطالعات مورد نیاز شده و سبب شده ،که آنها در عمل نتوانناد خادمات مطلاوبی باه
م اطبان خود ارائه کنند .پرسشی که در اينجا مطرح میباشد اين است که وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاههاي صانعتی
ايران از نظر کیفیت بر اساس ابزار دبلیو کیو اي تی تا چه اندازه از اعتبار برخوردار هستند؟
پژوهشهاي انجامگرفته در زمینه ارزيابی کیفیت وبسايتهاي آموزش الکترونیکی در داخل و خارج از کشاور باه ايان قارار
است:
مردانینژاد و ديگران ( ،)1391در پژوهشی با عنوان ارزيابی کیفیت وبسايتهاي واحدهاي آموزش مجازي دانشگاههااي علاوم
پزشکی ايران و جهان که به بررسی  40وبسايت ،از طريق ابزار ارزيابی کیفیت وبسايتها دبلیو کیو اي تی صورت گرفته ،به ايان
نتايج رسیدند که دو مولفه هدف مش ب براي مددوده اطالعاتی و م اطبان و هدف وبسايتها در وضعیت عالی قرار گرفتاهاناد.
همچنین مولفه هاي میزان سهولت جستجو ،گرافیک ،روزآمدي ،پیوندهاي درونی ،ساابقه علمای نويسانده ياا تنالگاانهاا ،پاياداري
ساختار وبسايت و سرعت بارگذاري در وضعیت خوبی قرار دارند.
دانش و همکاران( ،)1390در پژوهشی با عنوان وبسايتهاي هسته به دانشگاههاي پايت ت جهان اسالم پرداختند .تدلیل نتايج
اين پژوهش نشان داد که مديران و طراحان وبسايتهاي دانشگاهها ي مورد مطالعه بايد باا شاناخت عاواملی کاه بار جاذب پیوناد
توسط وبسايت تاثیر دارند ،براي ارتقاي کیفی و مدتوايی وبسايت خود برنامهريزي نمايند .به هر حال موفقیت ياک وبساايت
به عواملی چون کیفیت ،اندازه ،زبان ،قدمت ،شمول و برخی عوامل ديگر بستگی دارد و نمیتوان يک ياا دو عامال مدادود را باه
عنوان تنها عوامل موفقیت يک وبسايت قلمداد نمود.
عصاره و پاپی(  ،)1387پژوهشی با عنوان ارزيابی کیفیت تارنماي وبسايتهاي کتاب انههااي دانشاگاههااي دولتای اياران ،باه
منظور ارائه پیشنهادهايی در جهت ارتقاي کیفیت آنها انجام دادند .ابزار مورد استفاده در اين بررسی ابزار ارزياابی کیفیات تارنماهاا
دبلیو کیو اي تی میباشد .نتايج به دست آمده حاکی از آن است که ويژگیهاي م اطبان و هدف تارنما ،بارگذاري و پايدار باودن
ساختار در بین تارنماهاي مورد مطالعه در سطح خوبی قرار دارد .ويژگی هااي میازان ساهولت جساتجو ،گرافیاک ،وجاود ساابقه و
پیشینه علمی نويسنده ،و هدف مش ب براي مددوده اطالعاتی در سطح متوسط ،و روزآمد باودن مطالاب و پیونادهاي درونای در
سطح پائینی قرار دارد.
اسدي و شکفته( ،)1386در پژوهشی به بررسی رابطه بین ضريب تاثیرگذاري وب و میزان فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاههاي
علوم پزشکی ايران پرداختند .آنها با استفاده از موتور جستجوي آلتاويستا 1به تعیین تعاداد صافدات موجاود در هار وبگااه  ،تعاداد
پیوندهاي دريافتی و تعداد خودپیوندهاي  42دانشگاه علوم پزشکی کشور پرداختند و ضريب تاثیرگذاري وب دانشگاههااي پیشاین
(تعداد پیوندهاي دريافتی /تعداد صفدات) را مداسبه نمودند .نتايج نشان داد ،مداسبه تعداد پیونادهاي درياافتی نسابت باه ضاريب
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تاثیرگذاري وب ،معیار مناسبتري براي اعتبارسنجی وبگاههاي دانشگاهی و رتبهبنادي آنهاا باه نظار مایرساد .از ايان رو ضاريب
يادشده فقط در مقايسه وبسايتهايی که تعداد صفدات تقريبا يکسانی دارند  ،پیشنهاد میشود.
نوروزي( ،)1384در پژوهشی برخی از وبسايتهاي دانشگاههاي دولتی و آزاد ايران را مورد بررسی قرار داد .نتايج پژوهش
نشان داد که در مجموع حجم وبسايتهاي دانشگاهی ايران پائین است .به نظر می رسد  ،يکی از علل مهم در پائینبودن حجم
وبسايتهاي دانشگاهی ايران اين است که بسیاري از گروههاي آموزشی در دانشگاهها و به تبع آن اعضاي هیات علمی فاقد
صفده وب هستند .قابل ذکر است که دانشگاههاي ايرانی که از اعتبار بینالمللی بیشتري برخوردارند ،به میزان بیشتري پیوند دريافت
نمودهاند ،اما دانشگاههايی که از شهرت کمتري برخوردارند ،کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .دانشگاههاي ايرانی در سطح
بینالمللی به داليل گوناگو نی از جمله زبان فارسی ،کمبود اطالعات علمی و عدم اشاعه اطالعات مناسب در قالب مجالت
الکترونیکی و کنفرانسها نتوانستهاند ،به میزان کافی در جذب پیوندها موفق باشند.
عصاره( ،)2002تارنماهاي  94دانشکده کتابداري و اطالعرسانی را از لداظ ساختاري و مدتوايی بررسی نموده است .به اين
ترتیب که  11ويژگی ساختاري و  23ويژگی مدتوايی از تارنماهاي مورد مطالعه است راج و تدلیل شده و میزان بسامد آنها در تک
تک تارنماها مداسبه شده است .او ابراز میداردکه ،از آنجايی که صفدات خانگی موسسات خاص بر اساس اهداف سازمان مادر
طراحی شدهاند ،صفده خانگی طراحیشده براي يک موسسه خاص نمیتواند براي موسسه ديگر به کار برود؛ براي مثال ،چارچوب
تارنماي کتاب انه دانشگاهی داراي  4کارکرد اصلی است که عبارتند از :اطالعاتی درباره دانشکده ،رشتهها ،افراد و منابع.
استوارات ،1ثلوان 2و هريس )2007( 3در پژوهشی با عنوان پیوند و همبستگی وبسايت دانشگاههاي اروپاايی بیاان کردناد کاه
دانشگاهها در همکاري با ديگر سازمانها فعالیت میکنند و اين همکاري نتايج مهمی را براي اقتصاد ملی دارد .توانايی انادازهگیاري
اين همکاريها در مقايسه با سازمانهاي مشابه موسسات را قادر میسازد ،تاثیرات همکاري را بهبود ب شند .اين پژوهش نیروي باالقوه
پیوندهاي وب را به عنوان شاخصی براي میزان همکاري  2600پیوند از دانشگاههاي دولتی ،سازمانهاي تجاري و حاوزههااي ديگار
دربر می گیرد .نتايج اين پژوهش حاکی از اين است که تفاوت معناداري در نسبت پیوندهاي وبی که همکاري را منعکس میکنناد
وجود دارد.
چائو )2002( 4در امريکا در پژوهشی باا عناوان" ارزياابی کیفیات کتاب اناه هااي دانشاگاهی بار روي وب :توساعه و آزماايش
معیارها" به ايجاد و آزمايش ابزاري مفید براي ارزيابی کیفیت کتاب انه هااي دانشاگاهی روي وب (الياب وب) پرداخات .وي باا
کمک معیارهاي معتبر مورد استفاده براي منابع چاپی سنتی و منابع اينترنتی 68 ،شاخب ضروري را طراحی نمود  ،که بعدا از طريق
تدلیل عامل آنها را به  16معیار کاهش داد .پس از بررسی مت صصان کتابداري ،پايائی اين ابزار بوسیله تدلیل واريانس تايید شد و
سپس يک الگوي رگرسیونی با توجه به آمارگیري پاس ی و معیار کیفیت براي شناسائی  11عامل مهم که بعدا باه  8معیاار کااهش
يافت مورد استفاده قرار گرفت .اين  8معیار ،عوامل برجسته و اصلی را در بر میگرفات .در نهايات ،دو گوناه اصالی از ابزارهااي
مهمی که از نظر کاربران مورد قبول بود ،براي ارزيابی کیفیت وبسايت کتاب انههاي دانشگاهی در جهت ايجاد و نگهداري ياک
وبسايت خوب ارائه گرديد.
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السینا 1و گوستاو ) 2001( 2در آرژانتین در پژوهشای باا عناوان"روش کمای باراي ارزياابی کیفای وبساايتهاا و برناماههااي
کاربردي وب" يک روش ارزيابی کمی براي ارزيابی کیفیات وبساايتها و برناماه هااي کااربردي وب (وب کیاو اي ام) را ماورد
بررسی قرار دادند .ايشان پس از بررسی اين روش و ابزار حمايتی آن به مطالعه موردي تجاارت الکترونیاک پرداختناد .ايان روش
براي بررسی سیستماتیک ويژگیها ،ويژگیهاي فرعی و صفاتی که بر کیفیت مدصول تاثیر میگذارند ،مفیاد مای باشاد .آنهاا نشاان
دادند که ارزيابی کلی يا نسبی حوزهها و شاخبهاي اساسی کیفیت ،میتواند به سرمايهگذاران در درك و بهبود مدصوالت مورد
ارزيابی کمک نمايد.
در اين پژوهش سعی میشود ،تا وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاههاي صنعتی ايران بر اساس ابزار ارزيابی کیفیت
وبسايت ها (دبلیو کیو اي تی) ،مورد مطالعه کمی و کیفی قرار بگیرند و در اين راستا پیشنهادهايی جهت ارتقاي کیفی آنها ارائه
شود .به منظور رسیدن به هدف فوق اين پژوهش درصدد است به سواالت زير پاسخ دهد:
 .1آيا م اطبان و هدف وبسايت به طور واضح بیان شده است؟
 .2میزان سهولت جستجو در وبسايت چقدر است؟
 .3آيا وبسايت به سرعت بارگذاري می شود؟
 .4آيا مطالب وبسايت به روز است؟
 .5آيا پیوندهاي درونی کاربر را به نتايج منطقی هدايت میکند؟
 .6آيا گرافیک وبسايت اطالعات و درك از منابع را افزايش میدهد؟
 . 7آيا نويسنده يا تنالگان به روشنی از طريق پیشینه و سابقه علمی خود معرفی شده است؟
 .8آيا هدفی که براي مددوده اطالعاتی وبسايت در نظر گرفته شده مش ب است؟
 .9آيا ساختار وبسايت پايداري الزم را دارد؟ (دسترسی به تارنما در هر بار مراجعه ممکن است؟)
مفاهيم و تعاريف عملياتي
وبسايت  :در فرهنگ تشريدی کامپیوتر مايکروسافت در تعريف تارنما چنین آمده است" ،دستهاي از اسناد وابسته به اچ تی ام
ال( )HTMLو فايلهاي وابسته به آن برنامه و بانکهاي اطالعاتی که توسط سرويس دهنده اچ تی تی پی( )HTTPدر وب جهانی
به آنها سرويس داده میشود" (هیات مولفان و ويراستاران انتشارات مايکروسافت.)1381 ،
آموزش الکترونیکی" :به مجموعه وسیعی از نرمافزارهاي کاربردي و روشهاي آموزشی مبتنی بر فناوري گفته میشود که شامل
آموزشهاي بر پايه رايانه ،وب ،اينترنت ،و همچنین کالسها و دانشگاههاي مجازي است" .اين آموزش ،آموزشی جامع است و در
هر مکان ودر هر زمان و هر سرعتی که آموزش دهنده مطالب آموزشی را به وسیله شبکه در اختیار آموزش گیرنده قرار میدهد و
آموزش گیرنده در هر کجا که باشد ،میتواند از آن استفاده کند (حمیدي.)1386 ،
ابزار ارزيابي کيفيت وبسايتها:

ابزار ارزيابی کیفیت تارنماها (دبلیو کیو اي تی) ،وسیلهاي مفید و قابل استفاده براي توسعهدهندگان تارنماها ،گروههاي وبی و
مت صصان اطالعاتی که به ارزيابی تارنماها از لداظ کیفیت و اعتبار عالقهمند هستند ،هستند .مشتمل بر  9معیار کلی (مدتوا،
عملکرد ،اعتبار ،روزآمدبودن ،پیوندها ،گرافیک ،دامنه ،ساختار ،و استفاده از ابربرچسبها) و  38مولفه براي ارزيابی کیفیت

1

.Olsina
. Gustavo

2
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وبسايتهاي دانشگاهی است .اقالم با استفاده از معیار(  )7-1رتبهبندي میشوند و سپس يک امتیاز کلی براي هر تارنما بر اساس
مجموع امتیازات حاصل تعیین میشود (عصاره و پاپی .)1387 ،با استفاده از اين ابزار هر تارنما بر اساس معیار کیفیت ارزيابی
میشود .اين ابزار بر اساس سیاهه وارسی مک اينرنی 1تهیه و تدوين شده است (مک اينرنی و برد.)2005 ،
روش پژوهش
روش اين پژوهش پیمايشی توصیفی است .دراين پژوهش از ابزار ارزيابی کیفیت وبسايتها استفاده شده ،که برمبناي سیاهه
وارسی مک اينرنی ( )2005تهیه و تدوين شده است .جامعه پژوهش ،پرتال آموزش الکترونیکی  10دانشگاه صنعتی ايران از20
دانشگاه صنعتی کل کشور است ،که داراي پرتال آموزش الکترونیکی میباشند (جدول.)1
جدول :1فهرست دانشگاههاي صنعتي ارائهکننده آموزش الکترونيکي در کشور
نام دانشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعتی شريف
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی
دانشگاه صنعتی همدان
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه مهندسی فناوريهاي نوين قوچان
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی شاهرود

آدرس وبسايت

http: //eoec. iut. ac. ir/
http: //vu2. aut. ac. ir/beta/
http: //cw. sharif. ir/
http: //www. iust. ac. ir/index. php?site=vu
http: //elearning. kntu. ac. ir/
http: //course. hut. ac. ir/
http: //www. sut. ac. ir/main/
http: //elc. qiet. ac. ir/
http: //www. mut. ac. ir/mut. php?name=vu
http: //vu. shahroodut. ac. ir/

گردآوري اطالعات از طريق مشاهده مستقیم تک تک وبسايتها و بررسی دقیق آنها با استفاده از اين ابزار توسط پژوهشگر
صورت گرفت .اين ابزار شامل  9معیار (مدتوا ،عملکرد ،اعتبار ،روزآمدبودن ،پیوندها ،گرافیک ،دامنه ،ساختار ،و استفاده از
ابربرچسبها) و  38مولفه ( 37مولفه از ابزار ارزيابی کیفیت تارنماها به همراه طرح يک پرسش توسط پژوهشگران بود .امتیاز کلی
کیفیت از  9معیار متفاوت با امتیازات تعلقگرفته از ( 2-1ضعیف 4-3 ،متوسط 6-5 ،خوب 7 ،عالی) براي معیارهاي فرعی متفاوت
موجود به دست آمد .سه معیار مدتوا ،عملکرد و اعتبار با دو برابر نمودن امتیازاتشان سنجیده میشوند .دلیل آن که امتیازات اين سه
معیار دو برابر می شوند ،ناشی از آن است که در اين مورد مدتوا ،اشاره به مدتواي فکري ،تازگی و وضوح مطالب دارد .عملکرد،
به معناي سهولت در استفاده و جستجو است و اعتبار ،اشاره به اعتبار پديدآورنده يا سازمان پشتیبان دارد .سنجش اين عوامل
انعکاس دهنده میزان اهمیت و توجه مت صصان کیفیت وبسايتها به امر کیفیت است (عصاره و پاپی .)1387 ،
سقف امتیازات ممکن براي هر تارنما  82بوده و کف آن امتیاز کمتر از  50می باشد .قابل ذکر است که ،امتیازات
وبسايتهاي مورد بررسی در اين پژوهش با امتیازات موجود در ابزار ( )82-50معادلسازي شدهاند .معادلسازي از طريق فرمول
زيرصورت گرفته است.
 A=X*82تقسیم بر Y
1. Mcinerney
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 =Aتارنماي مورد نظر
 =Xامتیاز تارنماي A
 =Yامتیاز تارنمايی که بیشترين امتیاز را کسب نموده است
در پايان به منظور تعیین کیفیت پرتال آموزش الکترونیک دانشگاهها ،امتیازات کسبشده توسط آنها با نتايج کدگذاري که در
زير آورده شده است ،تطبیق داده میشود .اگر امتیاز کلی کیفیت تارنمايی بین  82-71باشد ،تارنما عالی و قابل اعتماد است .اگر
امتیاز کسبشده تارنما بین  70-64باشد ،بسیار خوب است و آن را در نظر داشته باشید ،تارنمايی که امتیاز آن  63-57باشد خوب
است ،ولی با احتیاط از آن استفاده کنید و هرگاه امتیاز آن بین  56-50باشد ممکن است در مواردي مفید باشد ،ولی به اطالعات
ارائهشده در آن بدون تدقیق اعتماد نکنید .اين تارنما به نسبت خوب است .تارنمايی با امتیاز کمتر از  50نامناسب است و اطالعات
آن کافی و معتبر نمی باشد .براي تعدادي از سواالت از دو گزينه بلی يا خیر استفاده شده است ،که براي گزينه بلی از (امتیاز )7و
براي گزينه خیر (امتیاز )1منظور شده است.
تجزيه و تدلیل دادهها نیز با استفاده از آمار توصیفی و با استفاده از نرمافزار اکسل صورت گرفته است .براي مقايسه فراوانی
ويژگیهاي کیفیت وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاهها باهم از آمار توصیفی ،جدول توزيع فراوانی ،و درصد فراوانی
استفاده شده است .براي تفسیر پاسخها از مقیاس لیکرت و نیز براي رتبهبندي ويژگیها از میانگین استفاده شده است .از آنجا که
همه  37مولفه در  9معیار کلی قرار گرفتهاند و از طريق میانگین با هم مقايسه شدهاند ،بنابراين ،به دلیل طوالنیبودن جدول مربوط به
هر کدام از معیارها از ارائه جدول جداگانه براي هر کدام خودداري شده است و همه ويژگیها از طريق میانگین با هم مقايسه
شدهاند (جدول .)4قابل ذکر است ،که با توجه به تعداد تارنماهاي مورد مطالعه  10مورد و مقیاس طیف لیکرت که در اين ابزار
هفت گزينهاي است ،میانگین برابر با  42 .1میباشد .همچنین ،میانگین اهمیت معیارهاي کلی کیفیت و ويژگی هاي مندرج در اين
معیارها نیز مورد سنجش قرار گرفت  .در ضمن بعد از به دست آوردن میانگین ويژگیهاي کیفی مطرح شده ،میانگین به دست
آمده با امتیازات زير تطبیق داده میشود .چنانچه میانگین ويژگیها بین  8 .5-5باشد آن ويژگی در بین تارنماهاي مورد مطالعه در
سطح عالی قرار گرفته است ،و اگر میانگین ويژگیها بین  99 .4-4باشد در سطح خوب است  .اگر میانگین ويژگیها بین 99 .3-3
باشد در حد متوسط قرار گرفته است ،اگر میانگین ويژگیها بین  99 .2-2باشد در سطح پائین است و اگر بین  99 .1-1باشد در
سطح بسیار پائینی قرار گرفته است .در پايان پژوهش نیز پژوهشگر با توجه به هدف اصلی پژوهش رتبهبندي تارنماها را مورد
بررسی قرار دادهاند.
يافتههاي پژوهش
جدول :2توزيع فراواني مخاطبان و هدف تارنما در وبسايتها
فراواني

درصد فراواني

مقياس رتبه بندي

 1بسیار ضعیف

0

0

 2ضعیف

1

10

 3متوسط-ضعیف

0

0

 4متوسط

5

50

 5قوي

2

20

 6بسیار قوي

0

0

 7عالی

2

20

10

100

مجموع
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در پاسخ به پرسش اول پژوهش (آيا م اطبان و هدف وبسايت به طور واضح بیان شده است؟) ،يافتههاي جدول  2نشان
میدهد ،که از کل  10وبسايت مورد مطالعه2 ،مورد ( 20درصد) در سطح عالی2 ،مورد (20درصد) در سطح قوي 5 ،مورد (50
درصد) در متوسط ،و 1مورد ( 10درصد) درسطح ضعیف رعايت نمودهاند .يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد ،که م اطبان و هدف
وبسايت با میانگین  6 .4امتیاز خوبی را به خود اختصاص داده است که اين خود بیانگر اهمیت و توجه به م اطبان و هدف
میباشد؛ به عبارت ديگر ،در مورد وبسايتهاي مورد مطالعه مديران و طراحان وبسايت به م اطبان و هدف توجه داشتهاند.
همچنین ،اين ويژگی باعث افزايش ارتقاي کیفیت وبسايتها شده است و در مورد ساير ويژگیهاي مربوط به گروه مدتوا که
پرسش اول نیز در آن قرار گرفته است .تناسب زبان و موضوع با میانگین  5در سطح عالی و توجه به يافتههاي پژوهشی و آماري با
میانگین  8 .2در سطح پائینی قرار گرفته است؛ به عبارتی  ،يافته هاي بیشتر تارنماهاي مورد مطالعه کمتر پژوهشی هستند و از آمار و
ارقام در ارائه اطالعات در تارنماها کمتر استفاده شده است.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش (میزان سهولت جستجو در وبسايت چقدر است؟) ،يافتهها حاکی از آن است که از کل ده
تارنماي مورد مطالعه  3مورد ( 30درصد) اين مولفه را در سطح متوسط 6 ،مورد ( 60درصد) در سطح قوي ،و  1مورد ( 10درصد)
در حد عالی رعايت نمودهاند .با توجه به يافتههاي پژوهش ،میزان سهولت جستجو با میانگین  9 .4امتیازي در حد خوب را به خود
اختصاص داده است .به عبارتی به اين ويژگی در تارنماهاي مورد مطالعه در حد خوبی توجه شده است.
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش (آيا وبسايت به سرعت بارگذاري می شود؟) ،يافتهها نشان میدهد که از کل  10تارنماي
مورد مطالعه  2مورد ( 20درصد) در سطح ضعیف و  8مورد ( 80درصد) در سطح عالی اين مولفه را رعايت نمودهاند .اين تعداد
تارنماها به سرعت بارگذاري می شوند .قابل ذکر است که سرعت بارگذاري به سرعت اينترنت هم مربوط میشود اما سعی شده
آزمايش بارگذاري تارنماها در يک زمان معین صورت گیرد .يافتههاي حاصل از پژوهش نشان داد ،که سرعت بارگذاري با
میانگین  6امتیاز عالی را به خود اختصاص داده است .توجه به سرعت بارگذاري سبب سرعت در بازيابی اطالعات توسط کاربران
تارنماها میشود .در مورد ساير ويژگی هاي گروه عملکرد که پرسش دوم و سوم پژوهش نیز در آن قرار گرفته است ،وجود نقشه و
راهنما با میانگین  4و وجود نقشهاي قابل فهم و منطقی با میانگین  5 .4در سطح خوبی قرار دارند.
در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش (آيا مطالب وبسايت به روز است؟) ،نیز نتايج حاصل نشان میدهد که از کل  10تارنماي
مورد مطالعه  4مورد ( 40درصد) در سطح متوسط 3 ،مورد ( 30درصد) در سطح ضعیف 2 ،مورد در سطح قوي ،و  1مورد در سطح
عالی اين شاخب را رعايت نمودهاند .با توجه به يافتههاي پژوهش ،روزآمد بودن مطالب با میانگین  9 .3امتیاز متوسطی را به خود
اختصاص داده است؛ به عبارتی تارنماهاي مورد مطالعه از روزآمدسازي در حد متوسطی برخوردارند ،که نشانگر وجود ضعف در
توجه به اين ويژگی است .وجود نشانهاي از روزآمدسازي دائمی براي حفظ تارنما با میانگین  4در سطح خوب و روزآمدبودن
مطالب با میانگین  8 .3در سطح متوسطی قرار دارد.
در مورد پیوندهاي درونی و پاسخ به پنجمین پرسش پژوهش (آيا پیوندهاي درونی کاربر را به نتايج منطقی هدايت میکند؟)،
نیز بايد گفت از کل  10تارنماي مورد مطالعه  4 ،مورد( 40درصد) در سطح عالی 2 ،مورد قوي ( 20درصد) 2 ،مورد ( 20درصد)
در سطح متوسط – ضعیف  ،و  1مورد ( 10درصد) در سطح ضعیف و  1مورد ( 10درصد) متوسط اين مولفه را رعايت نمودهاند.
همچنین ،يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد ،که پیوندهاي درونی با کسب میانگین  5امتیاز عالی را به خود اختصاص داده است؛
به عبارتی پیوندهاي درونی در تارنماهاي مورد مطالعه کاربران را به نتايج دل واه و منطقی هدايت نموده است .درگروه پیوندها
ويژگیهاي فعال بودن پیوندهاي تارنما با میانگین  7 .4و پیوندهاي درونی با میانگین  7 .4امتیاز خوبی را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  :3توزيع فراواني ويژگي پيوندهاي دروني در بين تارنماهاي مورد مطالعه
فراواني

درصد فراواني

مقياس رتبه بندي

1

بسیار ضعیف

0

0

2

ضعیف

1

10

3

متوسط-ضعیف

2

20

4

متوسط

1

10

5

قوي

2

20

6

بسیار قوي

0

0

7

عالی

4

40

مجموع

10

100

در پاسخ به پرسش ششم پژوهش (آيا گرافیک وبسايت اطالعات و درك از منابع را افزايش میدهد؟) ،يافتههاي جدول 3
حاکی از آن است که از کل  10تارنماي مورد مطالعه 6 ،مورد ( 60درصد) در سطح ضعیف ،و 2مورد ( 20درصد) در سطح
متوسط ،و  2مورد ( 20درصد) در سطح قوي اين مولفه را رعايت نمودهاند .يافتههاي حاصل از پژوهش نشان میدهد ،که گرافیک
تارنما با میانگین  3امتیازي در سطح متوسط را به خود اختصاص داده است .در تارنماهاي مورد مطالعه از گرافیک در جذب
م اطبان استفاده شده است و در بین ساير تارنماها يی که به اين ويژگی کمتر توجه داشتهاند ،نیز میتواند به کار گرفته شود .توجه
به مدتوا و گرافیک در کنار هم باعث جلب توجه و اعتماد کاربران شده و ارتقاي سطح کیفی تارنماهاي مورد مطالعه را به همراه
خواهد داشت.
از سوي ديگر ،در گروه گرافیک تارنما ،ويژگیهاي خوانا و منسجم بودن فونتها با میانگین  8 .4در سطح خوب و کاربردي
بودن ساختار با میانگین  8 .3امتیاز متوسطی را به خود اختصاص دادهاند .تصاوير متدرك به کار رفته در تارنما با میانگین 2 .2
کمترين امتیاز را به خود اختصاص داده است و در سطح پائینی قرار دارد؛ به عبارت ديگر از تصاوير متدرك موجود در تارنماهاي
مورد مطالعه به نسبت ساير مولفهها در افزايش اطالعات کمتر استفاده شده است.
در پاسخ به پرسش هفتم ( آيا نويسنده يا تنالگان به روشنی از طريق پیشینه و سابقه علمی خود معرفی شده است؟) ،نیز بايد گفت
از کل  10تارنماي مورد مطالعه  5 ،مورد ( 50درصد) در سطح قوي 3 ،مورد در سطح ضعیف ( 30درصد) 1 ،مورد در سطح
متوسط و  1مورد در سطح عالی اين مولفه را رعايت نمودهاند .با توجه به يافتههاي پژوهش وجود پیشینه و سابقه علمی نويسنده يا
تنالگان تارنما با میانگین  2 .4امتیاز در سطح خوبی قرار دارد .به نظر پژوهشگر توجه به سابقه علمی نويسنده در ارزيابی تارنماهاي
مورد مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به عبارت ديگر تارنمايی داراي اعتبار است که توسط مت صب موضوعی يا
موسسه اي که دانش و مهارت الزم را در آن زمینه موضوعی دارد ايجاد شده باشد .همچنین ،کاربران با مطالعه سابقه و ت صب
علمی نويسنده تارنما با وي بیشتر آشنا شده و اين امر سبب اطمینان و اعتماد کاربران به تارنماهاي دانشگاهی میشود .در واقع توجه
به اين ويژگی سبب افزايش اعتبار تارنما میگردد.
در گروه اعتبار ،نیز گروه حمايتکننده پشتیبان تارنما با میانگین  7 .1کمترين امتیاز را به خود اختصاص داده است .و در سطح
بسیار پائین قرار دارد .وجود نشانی پست الکترونیکی براي ارتباط سريع و آسان با میانگین  6 .5بیشترين امتیاز را داراست و در سطح
عالی قرار دارد.
براي پاسخ به پرسش هشتم پژوهش (آيا هدفی که براي مددوده اطالعاتی وبسايت در نظر گرفته شده مش ب است؟) ،از
دو گزينه بلی و خیر استفاده شده است و همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است يافتهها نشان میدهد ،که از کل  10تارنماي
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مورد مطالعه  8مورد عالی ( 80درصد ) و  2مورد ( 20درصد) در سطح ضعیفی جهت رعايت اين مولفه قرار دارند .با توجه به
يافتههاي پژوهش ،هدف مش ب براي مددوده اطالعاتی تارنما با میانگین  6امتیاز در سطح عالی قرار دارند؛ به عبارتی تارنماهاي
مورد مطالعه هدف خود را که اطالعرسانی درباب آموزش الکترونیکی است تدقق ب شیدهاند .در گروه دامنه هدف مش ب براي
مددوده اطالعاتی سايت با میانگین  8 .5امتیاز در سطح عالی و جامعبودن اطالعات با میانگین  8 .4امتیاز در سطح خوبی قرار دارد
(نمودار.)1

نمودار  : 1توزيع فراواني ويژگي هدف مشخص براي محدوده اطالعاتي در بين تارنماهاي مورد مطالعه

در پاسخ به پرسش نهم پژوهش (آيا ساختار وبسايت پايداري الزم را دارد و دسترسی به تارنما در هر بار مراجعه ممکن
است؟) ،يافتهها حاکی از آن است که از کل  10تارنماي مورد مطالعه  8مورد ( 80درصد) در سطح قوي ،و  2مورد ( 20درصد) در
سطح عالی اين مولفه را رعايت نمودهاند .يافتههاي حاصل از پژوهش نشان میدهد ،که پايدار بودن ساختار تارنما با میانگین 6 .5
امتیاز سطح عالی را به خود اختصاص داده است .به عبارت ديگر  ،دسترسی به تارنماهاي مورد مطالعه در هر بار مراجعه امکانپذير
بوده است .همچنین  ،پايداربودن ساختار در اين گروه با میانگین  3 .5امتیاز عالی را به خود اختصاص داده است.
جدول .4توزيع رتبه بندي مهمترين ويژگيهاي مطرح در کيفيت تارنماهاي مراکز آموزش الکترونيکي دانشگاههاي صنعتي ايران
ويژگي

رديف

ميانگين

1

سرعت بارگذاري

6

2

هدف مش ب براي مددوده اطالعاتی

6

3

نگارش و رعايت نکات دستوري

6

4

اطالعات تماس با نويسنده (از طريق آدرس پستی ،تلفن ،پست الکترونیکی)

6 .5

5

پايدار بودن ساختار

3 .5

6

تناسب زبان با موضوع

5

7

تناسب ساختار با مدتوا

5

8

قرار گرفتن اطالعات موجود در راستاي هدف تارنما

5

9

قابل درك بودن منوها براي کاربر

5
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10

خوشايند و هماهنگ بودن رنگهاي مورد استفاده

5

11

مش ب بودن موضوع و ارتباط مفاهیم و موضوعات م تلف در يک چارچوب مفهومی

5

12

جامع بودن اطالعات

8 .4

13

پیوندهاي درونی

8 .4

14

وجود پیوند آدرس پست الکترونیکی براي ارتباط سريع و آسانتر

8 .4

15

قابل خواندن و منسجم بودن فونتها

8 .4

16

میزان سهولت جستجو

8 .4

17

فعال بودن پیوندها

7 .4

18

م اطبان و هدف

6 .4

19

وجود نقشهاي قابل فهم و منطقی

5 .4

20

ارائه اطالعات به روشی منظم

4 .4

21

منسجمبودن طرح جدولها

3 .4

22

وجود پیشینه و سابقه علمی نويسنده يا تنالگان

2 .4

23

پیوندهاي بیرونی

2 .4

24

شیوه بازخورد براي کاربران

4

25

وجود نشانه اي از روزآمدسازي دائمی براي حفظ تارنما

4

26

وجود نقشه ،نمايه يا راهنما

4

27

کاربردي بودن ساختار

8 .3

28

نقش ساختار تارنما در افزايش يا کاهش مدتوا

8 .3

29

روزآمدبودن مطالب

8 .3

30

نوآوري و خالقیت

3 .3

31

تاريخ ايجاد يا بازنگري

2 .3

32

ارائه مدارك و دالئل نشاندهنده درستی اطالعات

1 .3

33

گرافیک

34

مستندبودن يافتههاي آماري و پژوهشی

8 .2

35

نقش تصاوير متدرك به کاررفته در تارنما جهت افزايش اطالعات

2 .2

36

گروه حمايتکننده

7 .1

37

جنبههاي سوگیري

2 .1

3
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در اين قسمت نیز به بدث و بررسی نتايج حاصل از مقايسه میانگین معیارهاي کلی کیفیت میپردازيم .يافتههاي حاصل از
پژوهش نشان میدهد،که معیارهاي سرعت بارگذاري ،هدف مش ب براي مددوده اطالعاتی ،نگارش و رعايت نکات دستوري با
میانگین  6بیشترين امتیاز (و جنبههاي سوگیري با میانگین  2 .1کمترين امتیاز) را به خود اختصاص دادهاند.
از کل ويژگی مندرج در ابزار ارزيابی کیفیت تارنماها دبلیو .کیو .اي .تی .ويژگیهاي تصاوير متدرك ( ،)2 .2مستندبودن
يافتههاي آماري و پژوهشی( ،)8 .2گروه حمايتکننده ( ،)7 .1جنبههاي سوگیري ( ) 2 .1میانگین کمتر از  3راکسب نمودهاند.
کسب میانگین کمتر از ( 3بسیار پائین) براي اين ويژگی نشان از کم توجهی طراحان تارنماها به اين ويژگیها دارد .نتايج حاصل از
پژوهش حاکی از آن است ،که تارنماهاي مورد مطالعه به اندازه کافی به ويژگیهاي مندرج در ابزار ارزيابی کیفیت تارنماها توجه
نکردهاند.
اين قسمت نیز با ت وجه به هدف اصلی پژوهش به تفسیر نتايج حاصل از امتیاز کل کیفیت حاصل براي هر تارنما پرداخته است.
يافتههاي حاصل از ارزيابی کیفی  10تارنماي مورد مطالعه نشان داد (جدول )5که تارنماي دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز 82
حائز رتبه اول گرديد .دانشگاههاي صنعتی شاهرود( ،)36 .72دانشگاه علم و صنعت ( ،)45 .71دانشگاه صنعتی سهند (،)15 .71
رتبههاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند و در درجهبندي کیفیت عالی شناخته شدند .تارنماهاي دانشگاههاي دانشگاه
صنعتی امیرکبیر( ،)34 .69خواجه نصیرالدين طوسی ( )23 .67و دانشگاه صنعتی شريف با امتیاز(  ) 64بسیار خوب تش یب داده
شدند .تارنماي دانشگاههاي مهندسی فناوريهاي نوين قوچان با امتیاز  8 .57و تارنماي دانشگاه صنعتی همدان با امتیاز  57خوب
تش یب داده شدند .تارنماي دانشگاه صنعتی مالک اشتر با امتیاز  73 .46نامناسب شناخته شد.
جدول :5رتبهبندي تارنماهاي مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاههاي صنعتي ايران
امتياز کل کيفيت

درجه بندي کيفيت

رديف

تارنماي مرکز آموزش الکترونيکي

1

دانشگاه صنعتی اصفهان

82

عالی

2

دانشگاه صنعتی شاهرود

72. 36

عالی

3

دانشگاه علم و صنعت

71. 45

عالی

4

دانشگاه صنعتی سهند

71. 15

عالی

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

69. 34

بسیار خوب

6

دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

67. 23

بسیار خوب

7

دانشگاه صنعتی شريف

64

بسیار خوب

8

دانشگاه مهندسی فناوريهاي نوين قوچان

8 .57

خوب

9

دانشگاه صنعتی همدان

57

خوب

10

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

46. 73

نامناسب
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نمودار :2رتبهبندي تارنماهاي مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاههاي صنعتي ايران

نتيجهگيري
با توجه به يافتههاي پژوهش در اين ب ش به نتیجهگیري و رتبهبندي مهمترين ويژگیهاي مطرح در کیفیت تارنماهاي آموزش
الکترونیکی دانشگاههاي صنعتی ايران پرداخته شده است .بر اساس يافتههاي پژوهش ،ويژگیهاي سرعت بارگذاري ،هدف
مش ب براي مددوده اطالعاتی ،هر کدام با میانگین امتیاز  ،6نگارش و رعايت نکات دستوري ،6 .5اطالعات تماس با نويسنده (از
طريق آدرس پستی ،تلفن ،پست الکترونیکی) 3 .5 ،و پايداربودن ساختار ،تناسب زبان با موضوع ،تناسب ساختار با مدتوا ،قرار
گرفتن اطالعات موجود در راستاي هدف تارنما ،قابل درك بودن منوها براي کاربر ،خوشايند و هماهنگبودن رنگهاي مورد
استفاده ،هر کدام با کسب میانگین  5امتیاز در تارنماهاي مورد مطالعه رتبه عالی را کسب نمودهاند.
ويژگیها ي مش ب بودن موضوع و ارتباط مفاهیم و موضوعات م تلف در يک چارچوب مفهومی ،جامع بودن اطالعات،
پیوندهاي درونی ،وجود پیوند آدرس پست الکترونیکی براي ارتباط سريع و آسانتر ،قابلخواندن و منسجمبودن فونتها هر يک با
کسب میانگین امتیاز  ، 8 .4میزان سهولت جستجو  ، 7 .4فعال بودن پیوندها  ، 6 .4م اطبان و هدف  ،5 .4وجود نقشهاي قابل فهم و
منطقی ،4 .4ارائه اطالعات به روشی منظم  ،3 .4منسجم بودن طرح جدولها  ،2 .4وجود پیشینه و سابقه علمی نويسنده يا تنالگان
 ،2 .4پیوندهاي بیرونی ،شیوه بازخورد براي کاربران ،و وجود نشانهاي از روزآمدسازي دائمی براي حفظ تارنما هر يک با کسب
میانگین  4امتیاز ،از میانگین خوبی در بین امتیازات برخوردارند.
ويژگیهاي وجود نقشه ،نمايه يا راهنما ،کاربردي بودن ساختار ،و نقش ساختار تارنما در افزايش يا کاهش مدتوا هر کدام با
میانگین امتیاز ، 8 .3روزآمدبودن مطالب ،3 .3نوآوري و خالقیت  ،2 .3تاريخ ايجاد يا بازنگري ،و ارائه مدارك و دالئل نشاندهنده
درستی اطالعات 1 .3سطح متوسط میانگین امتیازات را دارا میباشند .ويِژگیهاي گرافیک ،8 .2مستند بودن يافتههاي آماري و
پژوهشی ،2 .2نقش تصاوير متدرك به کار رفته در تارنما جهت افزايش اطالعات ،و گروه حمايتکننده هر کدام 7 .1میانگین
امتیاز ،وجنبههاي سوگیري 2 .1میانگین پائین امتیازات را دربر دارند (جدول.)4
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پيشنهادها
 .1ويژگیهاي کاربرديبودن ساختار ،روزآمدبودن مطالب و ويِژگیهاي گرافیکی از سوي مديران و طراحان اين پرتالها مورد
توجه و دقت بیشتري قرار بگیرند .با توجه به روزآمدسازي ضعیف وبسايتها بهتر است طراحان و مديران سايتها در جهت
روزآمدسازي اطالعات سايت اقدام نمايند تا کارايی و اثرب شی آنها افزايش يابد.
 .2با تعامل هر چه بیشتر با اساتید و دانشجويان میتوان به پربارنمودن مدتوا و طراحی اين وبسايتها کمک نمود.
 .3تهیه و تدوين استانداردي از سوي وزارت علوم در جهت سازماندهی وبسايتهاي آموزش الکترونیکی دانشگاههاي ايران
میتواند به ارتقاء سطح اين پرتالها بینجامد.
منابع
اسدي ،مريم؛ شکفته ،مريم( .)1386بررسی رابطه بین ضريب تاثیرگذاري وب و میزان فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاههاي علوم
پزشکی ايران  .اولین همايش سراسري علم سنجی در علوم پزشکی ،اسفند .16-15اصفهان :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
پاشازاده ،فريبا؛ حاجی زينالعابدينی ،مدسن ( .)1388وبکیو اي اِم ( :)WebQEMرويکردي کمی جهت ارزيابی کیفی وبسايت
کتاب انهها .درمجموعه مقاالت همايش منطقه اي وبسايت کتاب انه هاي دانشگاهی 21 ،آذر(ص  .)29-10بابل :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بابل (حوزه معاونت پژوهشی).
حمیدي ،فاطمه ( .)1386ا همیت آموزش در سازمانها با تاکید بر آموزش الکترونیکی  .مديريت127 ،و .60 : 128
دانش ،فرشید؛ سهیلی ،فرامرز؛ اسفندياري مقدم ،علیرضا؛کرمی ،نوراهلل؛زارعی ،افروز( .)1390وبسايتهاي هسته دانشگاههاي
پايت تهاي جهان اسالم .فناوري اطالعات.5 :67 ،

شعبانی نیا ،فريدون( . )1384آموزش مجازي  :روشهاي نوين و ارتقاي کیفیت آموزش  .فصلنامه آموزش مهندسی ايران،
.82 : )7( ،27
صابري ،مريم ( .)1382مقايسه ويژگیهاي ساختاري و مدتوايی صفدات خانگی کتاب انههاي مرکزي دانشگاههاي کشور آمريکا،
کانادا ،استرالیا با ايران و بررسی نظرات کاربران و مت صصان به منظور ارائه يک الگوي بهینه .پاياننامه کارشناسی ارشد
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