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چکيده
هدف :هدف اين پژوهش ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با استفاده از روش ارزيابی وب
کيو ام میباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش ترکيبی از روش پيمايش توصيفی و تکنيک دلفی میباشد .جامعه آماری پژوهش
 100وبسايت دانشگاههای دولتی ايران میباشد .گردآوری دادهها  ،با استفاده از سياهه وارسی تهيهشده
درروش وب کيو ای ام صورت گرفته است.روش تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از آمار
توصيفی(ميانگين ،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(ضريب همبستگی تفاوت-رتبه ای پيرسون)
انجامشده است.
یافته ها و نتایج :يافتههای پژوهش نشان داد که ارزيابی وبسايتها با استفاده از معيارهای چهارگانه روش
وب کيو ای ام(قابليت استفادهپذيری ،قابليت اطمينان ،قابليت عملکرد و کارآيی)  ،ازنظر معيار قابليت
اطمينان در وضعيت مطلوب (ميانگين  ،)0/67معيار کارايی در وضعيت مطلوب (ميانگين  ،)0/66معيار
قابليت عملکرد در وضعيت مطلوب (ميانگين  )0/62و معيار قابليت استفادهپذيری در وضعيت متوسط
(ميانگين  )0/59قرار دارند.همچنين 60درصد وبسايتها در وضعيت مطلوب و  37درصد در وضعيت
متوسط قرار دارند و نيز بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و رتبهبندی وبسايت آنها همبستگی
ضعيفی وجود دارد(همبستگی .)0.22
كلیدواژهها :ارزيابی کيفيت وبسايت .ارزيابی وبسايتهای دانشگاهی .دانشگاههای دولتی ايران.
 .1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا monirehgharibeniazi@yahoo.com
 .2استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا mkamran@alzahra.ac.ir

 .3دانشيار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه الزهرا
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مقدمه
شبکه جهانی وب بهعنوان يکی از مهمترين محورهای فرايند توليد علم در جامعه اطالعاتی امروز،
فضايی بدون مرزهای جغرافيايی ،سياسی ،زمانی ،را به وجود آورده و شيوههای سنتی گردآوری،
ذخيره ،ارزيابی و اشاعه اطالعات در سازمانها و مراکز اطالعرسانی را دچار تغيير و تحول کرده
است .دانشگاهها از شبکه جهانی وب برای معرفی خود و تعامل با دانشجويان ،استادان ،پژوهشگران
و ساير عالقهمندان استفاده میکنند و اطالعات خود را از طريق وب در اختيار کاربران قرار میدهند.
قابلرؤيت بودن وبسايتهای دانشگاهی در محيط وب و معرفی محتويات خود به کاربران نشان از
توانايی آنها میباشد.
وبسايتهای دانشگاهی نقش بسيار مهمی در اشاعه اطالعات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها بر
عهدهدارند .امروزه وبسايتهای دانشگاهی بهمنزله محور اصلی اشاعه اطالعات موردنياز دانشگاهها
توسط دانشجويان ،اساتيد و کارکنان مورداستفاده قرار میگيرد .ضرورت توجه به وبسايتهای
دانشگاهی بهعنوان يکی از مهمترين و باارزشترين منبع اطالعاتی ،الزم است در خصوص کيفيت و
ارزشمندی محتوايی اينگونه وبسايتها مطالعه و تجزيهوتحليل الزم به عمل آيد.
با توجه به نقش مؤثر وبگاهها در اعتتالی ستطت توليتدات علمتی و توستعه علمتی در جوامتع
مختلف بشری ،نياز به درک آنچه کاربران از خدمات اطالعرسانی و وبگاهها انتظار دارنتد و ستنجش
کيفيت خدمات اطالعاتی آنها برای رسيدن سازمانها ضروری به نظتر متیرستد( .رتری ،ارمتدی،
)1386
جهت ارزيابی کيفيت وبسايتهتای دانشتگاه هتا ،استتفاده از ابزارهتای معتبتر علمتی مبتنتی بتر
استانداردها و مدلهای ارزيابی کيفيت مناسب به نظر میرسد .در اين پژوهش ،از روش وب کيتو ای
ام 4به دليل مبتنی بودن بر استانداردها و مدلهای ارزيابی کيفيت و دستيابی به نتايج دقيقتر و علمتی،
استفاده از روشهای کمی و مهندسی و سيستماتيک و گامبتهگتام در ارزيتابی کيفتی وبستايتهتای
دانشگاهی برای ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران استفاده میشود.روش ارزيابی کيفيت
)4 .Web Quality Measurement Method(Web QEM
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وب (وب کيو ایام) است که اولين بار توسط لوئيس اولسينا و گوستاو روسی 5در سال  1999به کتار
گفته شد .اين روش بر اساس استاندارد مدل کيفيت بترای ارزيتابی نترمافزارهتا يعنتی ايتزو 9126-1
طراری شد و برای ارزيابی کيفيت وبسايتها مورداستفاده قرار گرفت.
لذا مسئله پژوهش راضر بررسی استانداردهای ارزيابی وبسايتهای دانشگاهی در وبستايتهتای
دانشگاههای دولتی ايران با روش وب کيو ایام است که باهدف ارزيابی وبسايتهای دانشتگاههتای
دولتی ايران مطابق با استاندارد ايزو  9126-1میباشتد .ايتن پتژوهش ،بتا روش پيمتايش توصتيفی و
تکنيک دلفی انجام میشود.بهرهمندی از نتايج ارزيابی وبسايتهتای دانشتگاههتای دولتتی ايتران بتا
روش ارزيابی وب کيتو ایام  ،کمتک شتايانی بته شناستايی نقتا ضتعف و قتوت وبستايتهتای
دانشگاههای دولتی ايران خواهد نمود.

ارزیابی وبسایتهاي دانشگاهی
با ظهور وب بهعنوان محملی نو برای دستيابی به آخرين يافتههای پژوهشی ،افزايش ارتباطات
علمی از اين طريق اهميتی بسيار يافته است .دانشگاهها و مراکز پژوهشی ايران بهعنوان آيينه تمام
نمای پيشرفت علمی و پژوهشی کشور ،وظيفهدارند با در نظر گرفتن اين مهم ،سعی در رضور
همهجانبه در عرصه وب داشته و از اين طريق رؤيت پذيری خويش را افزايش دهند و در رتبهبندی
دانشگاهی دنيا صعود کنند .ازجمله مزايای رضور دانشگاهها و مراکز پژوهشی در عرصه وب میتوان
به موارد زير اشاره کرد :رضور در بازار دانشگاهی جهانی و يافتن بازارهای جديد برای محصوالت
و خدمات علمی -پژوهشی؛ بهعنوانمثال ،راهاندازی دورههای آموزش مجازی با دانشجويانی از
سراسر جهان ،توانايی شرکت در رقابتهای بينالمللی و افزايش رؤيت پذيری در سطت جهانی،
انجام وظايف سنتی دانشگاهها يعنی آموزش و پژوهش با بهرهگيری از امکانات دنيای ديجيتال،
توانايی خلق محتوای بيشتر باقيمتی بهمراتب کمتر؛وبسنجی يا وبومتريک شيوهای معمول در ارزيابی
و رتبهبندی رضور دانشگاهها در وب است .در اين شيوه ،با ارائه شاخصهايی ،وضعيت وبسايت
5 .Olsina & Rossi
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يک دانشگاه در مقايسه با وبسايتهای دانشگاههای ديگر مشخص و ارزيابی میشود( .نوروزی،
) 1384

روش ارزیابی كیفیت وبسایت
وب کيو ای ام ،روش مهندسی برای ارزيابی کيفی وبسايتها و کاربردهای آنهای با توجه به
استاندارد  9126-1ايزو است .يک سری صفات خاصه برای اندازهگيری مستقيم يا غيرمستقيم يک
موجوديت (وبسايت) به کار میرود که از يک مدل کيفی (در شکلی از يک درخت نيازمندیهای
کيفيت) جهت مشخص کردن ويژگیهای اصلی و فرعی و صفات خاصه به کار میرود .هدف روش
ارزيابی کيفی وب ،استفاده از اصول مهندسی برای ارائه رويکرد کمی ،نظاممند و اصولی است که
جهت ارزيابی ،مقايسه و تحليل کيفيت مصنوعات پيچيده وب انطباق يافته است .در رابطه با ارزيابی
کيفيت وب سايتها و روشهای مرسوم پژوهشهای متعددی در خارج و داخل کشور انجام شده
است که به نظر می آيد در همه آنها روشهای به کار گرفته شده نتيجه بخش بوده است .به عنوان
نمونه ،در خارج از کشور ،اولسينا و ديگران (  )1999در پژوهشی به منظور ارزيابی کيفيت
وبسايتهای دانشگاهی از يک رويکرد ارزيابی کمی در اسپانيا استفاده کردند .ميليتارو )2011( 6در
رساله دکتری خود به ارزيابی کيفی برخی وبسايتهای دانشگاههای رومانی با استفاده از روش
ارزيابی کيفی وبسايت (وب کيو ایام) استفاده کرده است.
در ايران نيز پاشازاده ( )1389در پاياننامه خود با عنوان «ارزيابی کيفی وبسايتهای کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استفاده از ابزار وب کيو ایام» به ارزيابی کيفيت وبسايت کتابخانه مرکزی
دانشگاههای علوم پزشکی ايران پرداخت .محسن نوکاريزی و طيبه عابدينی ( )1390در مقالهای با عنوان ارزشيابی
کاربردپذيری وبسايت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از ديد
کاربران به ارزيابی وبسايتهای کتابخانهای دانشگاههای کشور پرداختند .صدقی ،تفرجی و رودباری ( )1391بر
اساس شاخصهای وبسنجی به ارزيابی  43وبسايت علوم پزشکی کشور پرداختند .همچنين ،زاهد و ديگران
6 .Militaru
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( )1392در مقالهای با عنوان ارزيابی وبسايت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبهبندی وبسنجی
به ارزيابی وب سايت اين دانشگاه در مقايسه با مجموعه وبسايتهای دانشگاههای ايران پرداختند.
برای مطالعه هريک از اين گزارشها می توان به مقاالت مربوطه مراجعه نمود؛ آنچه که بايد مورد
توجه قرار داد اين است که به نظر می آيد استفاده از روش وب کيو ای ام چندان رايج نشده است و
لذا در اين مقاله سعی می شود با استفاده از اين روش تجربه نسبتا تازه ای در ارزيابی وبسايتهای
ايران راصل شود.

پرسشهاي پژوهش
 .1وضعيت وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با توجه به معيارهای اصلی قابليت
استفادهپذيری ،قابليت عملکرد ،قابليت اطمينان ،کارايی درروش وب کيو ایام چگونه است؟
 .2وضعيت وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی قابلفهم بودن
کلی سايت ،ويژگیهای بازخورد و راهنما ،مسائل زيباشناسی و رابط کاربر مسائل متفرقه
مربو به معيار اصلی قابليت استفادهپذيری درروش وب کيو ایام چگونه است؟
 .3وضعيت وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی امکانات جستجو
و بازيابی ،راهبری و تورق ،محتوا مربو به معيار اصلی قابليت عملکرد درروش وب کيو
ایام چگونه است؟
 .4وضعيت وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با توجه به معيار عدم نقص مربو به معيار
اصلی قابليت اطمينان درروش وب کيو ایام چگونه است؟
 .5وضعيت وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی دسترسپذيری و
اجرا مربو به معيار اصلی کارايی درروش وب کيو ایام چگونه است؟
 .6بيست دانشگاه دولتی برتر ايران ازلحاظ وضعيت وبسايت درروش وب کيو ایام چگونه
است؟
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 .7آيا بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی برتر ايران و رتبهبندی وبسايتهای آنها همبستگی وجود
دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش راضر از نوع پژوهش پيمايشی و ارزيابانه میباشد .جامعه آماری100 ،وبسايت
دانشگاه دولتی ايران تحت وزارت علوم ،تحقيقات ،و فناوری 7میباشد که شامل دانشگاههای پيام نور
و غيرانتفاعی نمیباشد .برای تدوين مبانی نظری تحقيق از روش کتابخانهای استفادهشده است .از
سياهه وارسی تهيهشده توسط اولسينا و ديگران ( )1999درروش وب کيو ایام استفاده گرديده است.
سياهههای وارسی ابتدا با توجه به مقولههای موجود درروش وب کيو ایام استخراج و جهت وزن
دهی از روش دلفی استفادهشده است .امتيازدهی به هريک از معيارهای اصلی ،از مجموع امتيازات
دادهشده (امتياز پژوهشگر* وزن معيار) به هريک از معيارهای فرعی ضربدر وزن آن به دست
میآيد.روش تجزيهوتحليل دادهها آمار توصيفی(ميانگين،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(آزمون
ضريب همبستگی تفاوت-رتبه ای اسپرمن) و ابزار تجزيهوتحليل اکسل  2010و اس پی اس اس 19
میباشد .مقياس اندازهگيری درروش وب کيو ایام در جدول  1آمده است:
جدول .1مقياس اندازهگيری وب کيو ایام
وضعيت ارزيابی
اندازه
بسيار نامطلوب
0/2-0
نامطلوب
0/4-0/21
متوسط
0/6-0/41
مطلوب
0/8-0/61
بسيار مطلوب
1-0/81

یافتههاي پژوهش
در ادامه ،يافته های به دست آمده از اين پژوهش بر اساس و به ترتيب سئواالت پژوهش مطرح
می شوند.
7 . http://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx
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 .1ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران با توجه به معیارهاي اصلی قابلیت
استفادهپذیري ،قابلیت عملکرد ،قابلیت اطمینان ،كارایی درروش وب كیو ايام چگونه
است؟
جدول  2نشان می دهد که معيار کارايی با ميانگين امتياز  0/66در رتبه نخست و وضعيت
مطلوب قرار دارد؛ بهگونهای که  61درصد وبسايتها در وضعيت مطلوب و بسيار مطلوب قرار
دارند .معيار قابليت عملکرد با ميانگين امتياز  0/62در وضعيت مطلوب قرار دارد؛ براساس اين معيار
 59درصد وبسايتها در وضعيت مطلوب و بسيار مطلوب قرار دارند .در مورد معيار قابليت
اطمينان میتوان گفت که با ميانگين امتياز  0/67در وضعيت مطلوب قرار دارد اما معيار قابليت
استفادهپذيری با ميانگين امتياز  0/59در وضعيت متوسط است.
جدول  .2ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس معيارهای اصلی روش وب کيو ایام
انحراف استاندارد
ميانگين
وزن
شاخص
0/12
0/59
0/3
قابليت استفادهپذيری
0/12
0/62
0/3
قابليت عملکرد
0/19
0/67
0/2
قابليت اطمينان
0/14
0/66
0/2
کارايی
0/1
0/63
1
نتيجه نهايی

نمودار 1نشان میدهد که قابليت اطمينان با  97درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است ،
سپس معيار کارآيی با  96درصد  ،قابليت استفاده پذيری با  94درصد و قابليت اطمينان با  89درصد
را به خود اختصاص دادند .نمودار 2نيز نشان میدهد که  60درصد وبسايتهای دانشگاههای
دولتی ايران در وضعيت مطلوب 37،درصد متوسط1،درصد بسيار مطلوب و تنها 2درصد در
وضعيتهای نامطلوب و بسيار نامطلوب قرار دارند.
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96%

94%

89%

کارآيی

قابليت استفاده

قابليت اطمينان

%97

100%
80%
60%
40%
20%
0%

قابليت عملکرد

پذيری

نمودار.1نمودار معيارهای اصلی وب کيو ایام در مقياس مطلوب و بسيار مطلوب
روش وب کیو ای ام
%60

37%

1%

1%

%1
بسیار مطلوب

مطلوب

متوسط

100%
80%
60%
40%
20%
0%

نامطلوب بسیار نامطلوب

نمودار.2نمودار درصد ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با روش وب کيو ایام
 .2ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی قابلفهم
بودن كلی سایت ،ویژگیهاي بازخورد و راهنما ،مسائل زیباشناسی و رابط كاربر و
مسائل متفرقه مربوط به معیار اصلی قابلیت استفادهپذیري درروش وب كیو ايام
چگونه است؟
جدول  3نشان میدهد که معيار فرعی زيباشناختی و رابط کاربر با ميانگين امتياز  0/77در
وضعيت مطلوب قرار دارد .معيار فرعی بازخورد و راهنما با ميانگين امتياز  0/61در وضعيت مطلوب
میباشد.معيار فرعی قابلفهم بودن کلی سايت با ميانگين امتياز  0/57در وضعيت متوسط قرار دارد.
نامطلوبترين معيار ،معيار فرعی ويژگیهای متفرقه با ميانگين امتياز  0/46است که در وضعيت
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متوسط قرار دارد.
جدول  .3ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس معيارهای فرعی قابليت استفادهپذيری
شاخص
قابليت استفادهپذيری
نتيجه ارزيابی

ميانگين

انحراف استاندارد

قابلفهم بودن کلی سايت

0/57

0/16

بازخورد و راهنما
زيباشناختی و رابط کاربر

0/61

0/17

0/77

0/13

ويژگیهای متفرقه

0/46

0/16

نتيجه نهايی

0/59

0/12

 .3ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی امکانات
جستجو و بازیابی ،راهبري و تورق ،محتوا مربوط به معیار اصلی قابلیت عملکرد
درروش وب كیو ايام چگونه است؟
همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،معيار فرعی راهبری و تورق با ميانگين امتياز  0/79در
وضعيت مطلوب واقعشده است .معيار فرعی محتوا دارای ميانگين امتياز  0/71است که در وضعيت
مطلوب قرار دارد .نامطلوبترين وضعيت مربو معيار امکانات جستجو و بازيابی با ميانگين امتياز
 0/35است که در وضعيت نامطلوب واقعشده است .
جدول  4ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس معيارهای فرعی مرتبط باقابليت عملکرد
قابليت عملکرد
شاخص
انحراف استاندارد
ميانگين
نتيجه ارزيابی
0/21
0/35
امکانات جستجو و بازيابی
0/13
0/79
راهبری و تورق
0/16
0/71
محتوا
0/12
0/62
نتيجه نهايی
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 .4ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران با توجه به معیار عدم نقص(عدم
خطاهاي گوناگون و عدم خطاهاي پیوند) مربوط به معیار اصلی قابلیت اطمینان
درروش وب كیو ايام چگونه است؟
جدول 5نشان میدهد که معيار اصلی قابليت اطمينان تنها يک معيار فرعی عدم نقص دارد که
ميانگين امتياز آن  0/67است که در وضعيت مطلوب قرار دارد .عدم خطاهای گوناگون با ميانگين
امتياز  0/78نيز در وضعيت مطلوب قرار دارد اما معيار عدم خطاهای پيوند با ميانگين امتياز  0/5در
وضعيت متوسط قرار دارد.
جدول  .5ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس معيار فرعی قابليت اطمينان
عدم نقص
شاخص
انحراف استاندارد
ميانگين
نتيجه ارزيابی
0/26
0/5
عدم خطاهای پيوند
0/23
0/78
عدم خطاهای گوناگون
0/19
0/67
عدم نقص

.5

ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی
دسترسپذیري و اجرا مربوط به معیار اصلی كارایی درروش وب كیو ايام چگونه
است؟

جدول  6نشان میدهد که معيار فرعی دسترسپذيری با ميانگين امتياز  0/65در وضعيت
مطلوب قرار دارد و نيز ميانگين امتياز معيار فرعی اجرا  0/62است که در وضعيت مطلوب است.
جدول  .6ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس معيارهای فرعی کارايی
کارايی
شاخص
نتيجه ارزيابی

ميانگين

انحراف استاندارد

اجرا
دسترسپذيری
نتيجه نهايی

0/62
0/65
0/66

0/2
0/21
0/15

73

ارزیابی وبسایتهاي دانشگاههاي دولتی ایران زیر نظر وزارت علوم...

 .6رتبهبندي وبسایت بیست دانشگاه دولتی برتر ایران درروش وب كیو ايام چگونه
است؟
نتايج رتبه بندی وب سايتهای دانشگاههای مورد پزوهش در جدول  7ارائه شدهاند.
جدول .7ارزیابی بیست وبسایت دانشگاه دولتی برتر ایران درروش وب كیو ايام
استفاده

قابلیت

قابلیت

كارآ

امتیاز وب

پذیري

عملکرد

اطمینان

یی

كیو ايام

0.68

0.64

0.69

0.692

24

1

0.53

0.789

4

0.6

0.725

13

0.705

21
3

رتبهبندي

ردیف

دانشگاه

1

تهران

0.74

2

صنعتی شريف

0.75

086

3

صنعتی اميرکبير

0.73

0.78

0.76

4

علم و صنعت ايران

0.83

0.68

0.36

0.9

5

تربيت مدرس

0.78

0.75

0.76

0.93

0.797

6

صنعتی اصفهان

0.59

0.69

0.72

0.79

0.686

25

7

خواجهنصيرالدين طوسی

0.68

0.75

0.64

0.39

0.635

43

8

شيراز

0.54

0.72

0.76

0.59

0.664

39

9

فردوسی مشهد

0.89

0.79

1

0.59

0.822

1

10

شهيد بهشتی

0.89

0.79

1

0.59

0.706

20

11

تبريز

0.83

0.67

0.88

0.79

0.786

6

12

اصفهان

0.84

0.8

0.64

0.89

0.798

2

13

شهيد باهنر کرمان

0.55

0.6

0.4

0.52

0.529

79

14

گيالن

0.51

0.51

0.88

0.68

0.6

50

15

بوعلی سينا

0.53

0.66

0.88

0.42

0.593

51

16

رازی

0.66

0.49

0.4

0.73

0.571

68

17

شهيد چمران اهواز

0.57

0.61

0.64

0.59

0.6

58

18

اروميه

0.61

0.75

0.28

0.69

0.602

57

19

مازندران

0.53

0.63

0.52

1

0.625

38

20

يزد

0.6

0.78

0.48

0.52

0.614

52

وزن

0.3

0.3

0.2

0.2

100

ميانگين

0.68

0.69

0.68

0.67

0.67
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ارقام جدول 7نشان میدهند که دانشگاه فردوسی مشهد با امتياز  0.822در رتبه نخست قرار
دارد ،دانشگاه اصفهان با امتياز  0.798در رتبه دوم و دانشگاه تربيت مدرس با امتياز  0.797در رتبه
سوم واقعشده است .دانشگاه شهيد باهنر کرمان با امتياز  0.529در بين بيست دانشگاه برتر دولتی
ايران در رتبه آخر قرارگرفته است (به نمودار  7رجوع شود) .درزمينه استفادهپذيری ،دانشگاه
فردوسی مشهد و شهيد بهشتی با امتياز  0.89در رتبه نخست و دانشگاه گيالن با امتياز  0.51در رتبه
آخر قرار دارند .از منظر قابليت عملکرد ،دانشگاه صنعتی شريف با امتياز  0.86در رتبه نخست و
دانشگاه گيالن با امتياز  0.51در رتبه آخر قرار دارند .درزمينه قابليت اطمينان ،دانشگاههای فردوسی
مشهد ،صنعتی شريف ،شهيد بهشتی با امتياز  1در رتبه نخست و دانشگاه اروميه با امتياز  0.28در
رتبه آخر قرار دارند .و در آخر ،از منظر کارآيی ،دانشگاه مازندران با امتياز 1در رتبه نخست و
دانشگاه صنعت خواجهنصيرالدين طوسی با امتياز 0.39در رتبه آخر قرار دارند.
 .1آیا .بین رتبهبندي دانشگاههاي دولتی برتر ایران و رتبهبندي وبسایتهاي آنها
همبستگی وجود دارد؟
يافتههای پژوهش نشان داد که همبستگی بسيار ضعيفی بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و
رتبهبندی وبسايتهای آنها وجود دارد ( .)r = 0.22بنابراين فرضيه پژوهش تائيد نمیشود.
ضريب همبستگی تفاوت-رتبهای اسپرمن بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و رتبهبندی
وبسايتهای آنها در جدول  8و نمودار همبستگی آنها در شکل  1آورده شده است.
جدول  .8ضريب همبستگی تفاوت-رتبه ای اسپرمن بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و رتبهبندی
وبسايتهای آنها

ضريب همبستگی
اسپرمن

دانشگاه
وبسايت

دانشگاه

وبسايت

ضريب همبستگی

1

0/223

)Sig. (2-tailed
ضريب همبستگی )(r

0/223

)Sig. (2-tailed

0/058

0/058
1
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شکل .1نمودار همبستگی بين رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و رتبهبندی وبسايتهای آنها

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش راضر ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با روش وب کيو ایام
میباشد .در اين پژوهش ارزيابی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران با روش وب کيو ایام بر
اساس معيارهای اصلی قابليت استفادهپذيری ،قابليت عملکرد ،قابليت اطمينان و کارايی صورت گرفته
است .يافتههای پژوهش نشان دادند که با توجه به ميانگين امتيازات بهدستآمده برای چهار معيار
اصلی ،چنين استنبا

میشود که وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران بر اساس  4معيار اصلی

روش وب کيو ای ام در وضعيت مطلوب قرار دارند( .ميانگين  .)0/63همچنين،وبسايتهای
موردپژوهش ازنظر قابليت استفادهپذيری(ميانگين  )0/59نقا ضعف بيشتری دارد ،بهگونهای که 48
درصد وبسايتها در وضعيت متوسط قرار دارند که اين مطلب ضرورت انجام بررسی و
بازبينیهای دقيقتری را در اين زمينه نشان میدهد .بهگونهای که ويژگیهای متفرقه با رداقل
ميانگين( )0/46در وضعيت متوسط قرارداد؛ لذا طراران وبسايتهای دانشگاهی میبايست عواملی
مانند توصيفگرهای شفافيت صفحهنمايش و پشتيبانی از زبانهای خارجی در وبسايتهای مدنظر
قرار بدهند.هرچند ويژگی قابلفهم بودن کلی سايت در وضعيت مطلوب قرار دارد(ميانگين  )0/57لذا
میبايست فاکتورهايی مانند طرح سازماندهی سايت ،کيفيت برچسبزنی ،تورمجازی و نقشه
تصويری دانشگاه بيشتر موردتوجه قرار بگيرد .ويژگی جستجو و بازيابی در قابليت عملکرد در
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وضعيت نامطلوب قرار دارد(ميانگين  47 .)0/37درصد وبسايتها از منظر ويژگی جستجو و
بازيابی اطالعات در وضعيت بد قرار دارند که بهمنظور دستيابی به وضعيت مطلوب میبايست
وبسايت انواع جستجو(ساده ،ترکيبی و پيشرفته) را داشته باشند و هنگام بازيابی به انواع
مکانيسمهای بازيابی اطالعات مجهز باشند .ساير ويژگیها مانند راهبری و تورق و محتوا در وضعيت
مطلوب قرار دارند .بنابراين لزوم توجه به ارتبا محتوا و خدمات آنالين وب سبب غنیتر شدن
محتوای وبسايتهای دانشگاهی میشود؛ زيرا محتوای ارائهشده در وبسايتها به معرفی
دانشگاهها میپردازد .نيمی از وبسايتهای دانشگاهی دارای عدم خطاهای پيوند هستند؛لذا
میبايست وبسايتهای دانشگاهی در فواصل زمانی متعدد ازنظر پيوندهای کور ،شکسته و نامعتبر
مورد بازبينی قرار گيرند و تا سالم بودن لينکها اطمينان خاطر کسب نمود .بااينوجود يافتهها راکی
از آن است که خطاهايی چون عدم سازگاری با مرورگرهای مختلف ،نتايج غيرقابلانتظار ،عدم
مشکالت مربو

به قالب وبسايت در وبسايتهای دانشگاهی مشهود است(تنها  32درصد

وبسايتها دارای اين ويژگی هستند)؛لذا توصيه میشود که وبسايتهای دانشگاهی از اين نظر
خطاهای گوناگون مورد بازبينی دقيق قرار گيرند تا قابليت اطمينان وبسايتها افزايش يابد.ويژگی
دسترسپذيری در کارآيی وبسايتهای دانشگاهی در وضعيت مطلوب قرار دارد؛بهگونهای که 37
درصد وبسايتها از اين منظر در وضعيت نامطلوب قرار دارند که بهمنظور دستيابی به وضعيت
مطلوب میبايست تصاوير موجود در وبسايت به ابراداده ( altابراداده مربو به تصاوير) مجهز
بوده و از نسخه تمام متن پشتيبانی نمايند تا به اين طريق دسترسپذيری اطالعات سايت افزايش
يابد.هرچند اجرا در وضعيت مطلوب قرار دارد(ميانگين  )0/62لذا هرچه سرعت لود شدن صفحات
يک وبسايت زياد باشد ،کارآيی بيشتری خواهد داشت .يافتههای پژوهش نيز نشان داد که بين
رتبهبندی دانشگاههای دولتی ايران و رتبهبندی وبسايت آنها همبستگی بسيار ضعيفی وجود

دارد(.همبستگی  .)0/22به اين معنا که چنانچه دانشگاههای دولتی ايران 8که دارای رتبهبندی باالتری

هستند ،لزوماً دارای وبسايت مطلوب و بهتر نيستند .زمانی که وبسايتهای دانشگاههای برتر دچار
نقص و کمبود هستند  ،سبب خواهد شد که دسترسی به سايت دانشگاه دچار مشکل شود و قابليت
عملکرد آن کاهش يابد و در عمل مواردی که در ارتقا و پيشرفت دانشگاه مؤثر است (تعداد

8 . http://websanji.ricest.ac.ir/MinistrySRTR.aspx
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پژوهشهای علمی ،تعداد اعضای هيئتعلمی ،تعداد رشتههای دانشگاهی و  )...در وبسايت آنها
منعکس نشده و نتواند بهدرستی به معرفی دانشگاههای برتر بپردازد.جهت دستيابی به وضعيت
مطلوبتر،طراران وبسايتهای دانشگاههای میبايست در جهت رفع نقا

ضعف و تالش در

جهت رضور فعال و مستمر در وب با توجه به استانداردهای جهانی ازجمله روش وب کيو ایام گام
بردارند و فاصله موجود بين وضعيت فعلی وبسايتها تا وضعيت ايده آل و بسيار مطلوب را با
انجام اصالرات الزم از ميان بردارند.
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