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   16- 1(: 2) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399 تابستان، 2شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  
 

  یاروابط شبکه   م یو ترس ران ی کشور ا یها خانه سفارت  یها ت یساوب  تی فیک  یبررس 

 آنها  ی وندیپ
 

   3سیدجواد قاضی میرسعید،  2امیررضا اصنافی،  *1الهه امتی
 

.   رانیرشت، ا نا،یپورس  یدرمانو  یمرکز آموزش الن،ی گ یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یرسانو اطالع  یارشد کتابدار یکارشناس .1

.رانیتهران، ا  ،یو روانشناس ی تیدانشکده علوم ترب ،یبهشت دیدانشگاه شه  ار،یاستاد .2

کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، دانشکده پیرا پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، ایران   ار،یدانش .3

 اطالعات مقاله

 99/ 01/ 07 تاریخ پذیرش:  06/06/97 تاریخ دریافت:

 چکیده

 آنهاست.   یوندیپ ی اروابط شبکه میها و ترسخانهسفارت ی هاتیاسوب تیفیک ت یوضع  ن ییمطالعه تع نیهدف از ا: هدف

  145شامل    یانجام شده است. جامعه آمار  یو وب سنج  یشیمای پ  یهااست و با استفاده از روش  یمطالعه از نوع کاربرد   نیا  شناسی:روش

   ( و نرم افزار)   هاتیساوب  تیفیک  ی ابیابزار ارزبا استفاده از    ی ابیخانه بود. ارزسفارت  تیساوب

به دست آمده با    یهاداده   .داد  نشان  را  باالیی  بسیار  پایایی  که  بود   %95ی کرونباخ  آلفا  حاضر  گیری  اندازه   ابزار  پایایی  همچنینانجام شد.  

 اند. قرار گرفته لی و تحل هیمورد تجز یفیو آمار توص تیفیاستفاده از فرمول درجه ک

و قابل   یعال  تی فیک  ی بندخانه در درجهسفارت  تیساوب131  ، یخانه مورد بررسسفارت  تیساوب 145نشان داد که از    هاافتهی  جی نتا  ها:یافته 

  ی عال  تیفیک  یبندرتبه در درجه  نیشده بود. باالتر  یخوب، رتبه بند   اریبس  ت یفیک  یبنددر درجه  زیخانه نسفارت  تیساوب  14اعتماد،  

 ت یسامربوط به وب  ت یفیک  نیرتنییپا.  بود(  80)الهه -هند  و(  80)بوداپست  – مجارستان  سپس و (  82)  طرابلس –  یبی شامل سفارت خانه ل

 جالل آباد بود.   -خانه افغانستانسفارت

 جاد یها توجه داشتند، اما در اخانهسفارت  یهاتیوب سا  ت یفیک  یارها یبه مع  یتا حدود  هاتیساطراحان وب  هافته بر اساس یاگیری:  نتیجه 

از افراد محسوب    ی اریبس  ی برا  یمهم   ی ها منبع اطالع رسانخانهسفارت  تیساوب  نداشتند. از آنجا که  ی توجه  گونهچیه   ی اروابط شبکه

ها تمرکز خود   تیکه طراحان وب سا  شودیم  هی هستند، در مجموع توص  تیحائز اهم   اریآنها بس  یاو روابط شبکه  تیفیمسئله ک  شودیم

 . ندینما یوندی پ یابکهروابط ش جاد یا زیو ن  ت یفیک یارهایرا معطوف به مع

 . یوندیپ ی اروابط شبکه ران،یا ،یوب سنج ت،یفیک  یابیارز ت،یوب سا تیفیک یابیخانه، ابزار ارزسفارت تیساوب ها:کلیدواژه 

  :نویسنده مسئول*

 استناد به این مقاله: 

مطالعات کتابداری و  .در درخت علم  شناسیعلم اطالعات و دانش  گاه یجا  .(1399)  لهه، اصنافی، امیررضا، قاضی میرسعید، سیدجوادامتی، ا

 61-1(:  2)12  ،علم اطالعات
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 و بیان مسئله  مقدمه

  رشد   به  رو  دسترسی  با   .هستند  شهروندان  و  کاربران  ها،سازمان  بین  ارتباط   برقراری  برای  مناسبی  ابزارهای   ها،سایتوب

مهم بن  ،است  یافته  افزایش  نیز  هاسایتوب   به  کنندگانمراجعه  تعداد  اینترنت،  به   افراد   ارائه   سایتوب   هر  هدف   ترینابراین 

  واقع   توجه   مورد  بیشتر  روز  به   روز  آنها  کیفیت   موضوع   در این راستا  ، باشد  کاربران  انتظارات  پاسخگوی   که  است   اطالعاتی

  کیفیت   یارزیاب  زمینه،  این  در  توجه  قابل  هایگذاری سرمایه  و  هاسایتوب   تعداد  افزایش  بادر واقع  ،  گرددمی

  .است شده  تبدیل مهمی فعالیت  به سایتوب

  و   اطالعاتی  کانال  باید  هاسایتوب   .کنندمی  سایتشانوب   کیفیت  حفظ  و  توسعه  صرف  را  خود   پول  و  زمان  ها،سازمان

کنند  ایجاد  آنها  مراجعان  و  هاسازمان  بین  را  یمؤثر  ارتباطی

  ارتباط   تواندمی  زیرا  کند،   منعکس  واضح  طوربه   کیفیت  راستای   در  سازمان را  هایتالش   باید  سایتوب  یک  .

  تمام  در  سایتوب   ارزیابی   .کند  برقرار  مراجعان  با   مهمی

 منابع   سازیبهینه   و  کاربران   رضایت  افزایش  موجب  که   است  کاربرد  و  توسعه  برای  مهمی  عامل  اطالعاتی  هایسیستم

.  شد  خواهد  شده، گذاریسرمایه

  به   هاوب سایت  مسئوالن  ی است کهاهمیت  از  نشانآن،    شده اشاره  معیارهای  تمامی  لحاظ  به  هاسایتوب   بنابراین کیفیت

  به   وصول  در   نیز  معیارها  به   جانبه  همه  توجه  .دن دار  مخاطبان  جذب   نیز  و  وب سایت   محتوای  از  استفاده   ،رسانیاطالع   موضوع

  در   آشفتگی  اعثب  دیگر  برخی  به  توجه   عدم  و  معیارها  از  برخی  به  توجه  اساس،  این   بر.  است  اهمیت  حائز  بسیار  ذکرشده   هدف

 .شودمی  هاسایتوب   تاثیرگذاری و  برداریبهره 

بنابراین استفاده از پتانسیل کلی    هستند، سایت  به هر حال دارای یک وب  هاخانهسفارتجه به موارد فوق، از آنجا که با تو

خانه،  منبع اطالعات و اثرگذاری درباره شرکت، سازمان یا در این مورد سفارت  اولین  ،سایتسایت ارزنده است. یک وب وب

صورت واضح، ساده و  بایست دارای تمامی اطالعات صحیح و مورد نیاز به میبنابراین  گان است، کنند برای بسیاری از مراجعه

  دارد که   وجود  کلی  ظاهر  و  ناوبری  ی،طراح  رنگ،   فونت،  ساختار،  محتوا،   مختلف بسیاری مانند   های قابل فهم باشد. روش

 گرددمی سایت وب  ارتباطات باعث بهبود

 شناسایی  برای   اعتماد   مورد   روش   یک  توانند می  نیز  وب   شبکه   نمودارهای   سنجی،وب   کار به   شروع   آغاز  ازاز طرف دیگر،  

باشند  آنها  هایسایت   وب  به  پیوند   با  راد،اف  یا  هاسازمان  از  یهایه مجموع  میان  ارتباطات   و  مشارکت  الگوهای 

  این  کند،می  ترسیم  آنها   با   مرتبط  پیوندهای  طریق  از  را  هاسایتوب   مجموعه   نوعاَ  پیوندی  روابط   هنقش  

 که  است  هاییسازمان  یا  ضوعیمو  هایحوزه   پیوند   بر  مبتنی  هاینقشه   و  پیوند  بر  مبتنی  سازمانی  روابط  نقشه   ترسیم  شامل  تحلیل

 گذارندمی  نمایش به را  محتوایی تشابه 

فوقبنابراین   موارد  به  توجه  اهمیت  ،با  که    حائز  وب خانهسفارتاست  یک وب سایت  ها،  به  را  خود  و    مؤثرترسایت 

شماری برای سفارتخانه ایجاد خواهد  منافع بی ت و  سایت اساسی بسیار سودمند اسکارآمدتر اصالح نمایند. داشتن یک وب 

  24  در تمامها آسان باشد و  را افزایش دهند، به روز رسانی آن ش  بایست قابلیت اطمینان و ارزها، میسایتاین وب   مثالَکرد؛  

وجود داشته  گان است، حتی اگر اشخاصی  کنندسایت مفید مورد انتظار مراجعهدر دسترس باشند. همیشه یک وب   نیزساعت  

عنوان  کنندگانی وجود داشته باشند که واقعاً از سایت به ممکن است مراجعه  ،باشند که نیاز به یک وب سایت فعال نداشته باشند

  از   که   حال   عین   در   بایستمی  ها خانهسفارت   هایسایتوب لذاکنندشان استفاده میمنبع اصلی اطالعات 

  هاخانهسفارت بین  مؤثری ارتباطی و اطالعاتی کانال تا کنند  قرار بر پیوندی روابط یکدیگر با  ،هستند خورداربر خوبی کیفیت

 .دگرد برقرار آنها  مراجعان و
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 براساس معیارهای   ایران   کشور  هایخانه سفارت  سایتوب   بررسی وضعیت   مطالعه حاضر  مسئله در راستای مطالب فوق،  

  و   هاخانه سفارت  سایتوب   کیفیت  وضعیت  تعیین  درباره   مجزایی  پژوهش  تاکنون  .است  پیوندی  یاشبکه   روابطنیز    و   کیفیت

  منجر   و  داشت  خواهد   مهمی  مزایای  ها،خانهسفارت  سایتوب  بررسی.  است  نگرفته  صورت  آنان  پیوندی  ایشبکه   روابط  ترسیم

 هاسایتوب   این  ارتقای  و  شد  خواهد  پیوندی  ایکه براساس معیارهای کیفیت و روابط شب  آنها  قوت  و  ضعف نقاط  شناسایی به 

  قابل  مطالعات  نبود   و   بررسی  مورد  های پیشینه   به  توجه   با بنابراین  .  گردید  خواهد  آنها  وریبهره   و   استفاده   قابلیت   افزایش  باعث

لذا    رسد،می  نظربه   ضروری   هاآن  بررسی  ،ایکیفیت و روابط شبکه اساسبر  هاخانهسفارت  سایتوب  بررسی  زمینه  در  توجه

  آنها   پیوندی   ایشبکه   روابط   ترسیم  و  ایران   هایخانه سفارت  های سایتوب   کیفیت   ارزیابی  به   تا   است   آن   برنیز    حاضر  مطالعه

. بپردازد هم  براساس تعامل و ارتباط پیوندها با

 سواالت پژوهش 

 تی قرار دارند؟  های کشور ایران براساس معیارهای کیفیت در چه وضعیخانه سفارتسایت وب .1

 ؟  چگونه است  هم  تعامل و ارتباط پیوندها با براساس  های کشور ایران  خانهسایت سفارتوب   پیوندی   ای روابط شبکه  .2

 پژوهش هایپیشینه
 ها سایت وب تکیفی  ارزیابی ابزارفارسی و التین مربوط به های پیشینه 

  این   در  اما   است،  گرفته  صورت  هاییپژوهش   آنها،   یوندی پ   ایشبکه   روابط   و   ها سایتوب   کیفیت  ارزیابی  با   ارتباط   در

   اند.اشاره شده  باشند،  داشته  حاضر مطالعه  با بیشتری  مشابهت که هاییپژوهش  مطالعه،

 از اسيتفاده   با  ایران  نوجوانان و کودکان  هایگاه وب کیفی ارزیابی  عنوان  با  پژوهشيی  در( 1394)  آبادی  خلف  و  پور فرهاد

نتيایج   .دادنيد  قرار  ارزیيابی  مورد را نوجوانيان و  کودکيان  گياه وب  33  ،1-9126 ایزو  اسيييتيانيدارد  بر  مبتنی.  ام. ای.  کیو  وب ميدل

 اینمره   ام،  ای کیو  وب کیفی معیارهای  و  الگوها رعایت نظر  از ایران  نوجوانان  و کودکان  هایگاه وب کلی،  طوربه  نشييان داد

  در(  1394)  خيالقی  و  امیری طبياطبيایی.  انيدکرده   دریيافيت  متوسيييط حيد  از  ترپيایین

 وب  کیفیت ارزیابی  ابزار  از اسيتفاده   با خانواده   و  زنان حوزه  در  زبان  فارسيی  هایسيایت  وب  کیفیت ارزیابی  عنوان  با  ایمطالعه

 هایسيایت  وب  اندرکاران دسيت  و  طراحان خوب  نسيبتاً  عملکرد  از  نشيان  هانتایج یافته مجموع  در  ،ندنشيان داد ، سيایت

 قرار دارد قبولی  قابل  سييطح  در  بررسييی مورد هایسييایت  وب  از نیمی  از  بیش  وضييعیتِ  که  طوریبه  ،رددا  زنان زبان  فارسييی

.

  هایکتابخانه  نهاد  تانیاسيي   هایگاه وب  کیفیت  بررسييی  عنوان با  ایمطالعه(  1394)  گیوی زاده نبی  و  سنف خوش  تیموری،

 و  دامنيه گرافیيک، عملکرد،  هيایمولفيه در کيه  داد نشيييان  پژوهش  نتيایج.  دادنيد  انجيام  ابزار از  اسيييتفياده  بيا  ایران  عمومی

 نامناسيبی  وضيعیت از  هااسيتان  اغلب  گاه وب  نیز معیارها  سيایر  در  و  دارند قرار  متوسيط حد  از ترپایین  گاه وب  31تمامی سياختار

..) ارندبرخورد

   از  استفاده   با  آسیایی  کشورهای  ملی  هایکتابخانه  سایت  وب  ارزیابی  عنوان  با  ایمطالعه  در(  1393)اباذری   و  پاپی

  وضعیت   در   سایت  وب  13  داد،   نشان   نتایج   ، پرداختند  آسیایی  کشورهای   ملی  های کتابخانه   سایت  وب   34  بندی   رتبه   و  ارزیابی  به 

  خوب،  نسبتاَ درجه در  سایت وب 2 نامناسب، وضعیت  در  سایت  وب 5 خوب،  سایت وب 5  خوب، بسیار  سایت وب  9 و عالی

 .اند  گرفته قرار

  ن، بود  روزآمد  عملکرد،  مخاطبان،  و   اهداف   وضوح  معیارهای  ارزیابی  عنوان  با  ایمطالعه  در(  1391)شناس   حق   و  رداد

  مورد   را   برتر  ناشر  سایت  وب   38  ،روش  از  استفاده   با   ایران  در  عمومی  ناشران   هایسایت   وب   در   راهبری   و  اعتبار
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  وب 8 عالی، سایت  وب  8 نامناسب، سایت وب12،برتر  ناشر  سایت وب  38 از داد نشان آمده  دستبه   نتایج. دادند قرار بررسی

 ه اندشد شناخته خوب،  نسبتاَ  سایت وب  4 خوب، بسیار  سایت وب  6 خوب، سایت

اساس ایران بر  هایخانهوزارت سایت  پذیری وب دسترس  ای مطالعه مقایسه"پژوهشی با عنوان   در  (1388زاده و نویدی)حسن

مهمترین ارکان و پیش   دسترس پذیری یکی از  اذعان کردند که  "گستر و تجارب کاربرانهای کنسرسیوم وب جهان شاخص

وب  آنهاست.  سایتنیازهای  مخاطبان  و  کاربران  به  بهینه  خدمات  ارائه  راستای  در  راستایها  دولت    در  ایده  شدن  مطرح 

های دولتی بیش از پیش آشکار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، تالش  الکترونیک اهمیت دسترس پذیری در وب سایت 

اساس خانه( بروزارت  21های جمهوری اسالمی ایران )خانهسایت وزارت پذیری وب زیابی دسترستا نتایج حاصل از ار کردند

  از  داد  نشان   نتایج .  کنندهای کنسرسیوم جهانی وب جهان گستر و مقایسه آن با نتایج حاصله از تجارب کاربران ارائه  شاخص

  تجارب  ارزیابی  لحاظ  از   و  بود  متوسط  از  ترپایین   یرانا  هایخانهوزات   سایت  وب  پذیریدسترس  میزان  دستی،  ارزیابی  لحاظ

بود  متوسط   حد   از   باالتر   کمی  ایران   اسالمی  جمهوری  دولت   هایخانه وزارت   سایتوب  پذیری دسترس  میزان   نیز  کاربر
 

  ایران   دولتی  دانشگاه   هایکتابخانه   های(تسایوب )  تارنما  کیفیت  ارزیابی"عنوان  با   ایمطالعه  در (  1387)  پاپی  و  عصاره 

  بندیدرجه  در  هاسایتوب  که  بود  آن  از  حاکی  آنان  پژوهش  نتایج  "آنها  کیفیت  ارتقای  جهت  در  پیشنهادهایی  ارائه  منظوربه 

 داشتند قرار نامناسب  و  خوب نسبتاَ خوب، خوب،  بسیار  عالی، کیفیت

 مجازی  آموزش  هایواحد   هایسایتوب   کیفیت   ارزیابی "عنوان   با  ایمقاله   در(  1391)همکاران  و   دنژاهمچنین مردانی 

  خوب،   بسیار  عالی،  بندیدرجه  در  های مورد بررسیسایتوب   که کیفیت  دادند  نشان  "جهان  و  ایران  پزشکی  علوم  هایدانشگاه 

 اندگرفته  قرار نامناسب  و  خوب نسبتاَ  خوب،

، وی به دلیل رشد سریع محبوبیت  "عراق سفارت :سایتوب   مورد یک  اصالح "ای با عنوان ( در رساله 2012)  ال تیکریتی

سایت، وب  های متفاوت مانند قابلیت استفاده ویژگی ها را در مفهوم عمومی از چشم اندازها و سایتسایت، وب استفاده از وب 

که به خوبی و  ها در کنار هم، زمانیمحتوا، ناوبری یا هدایت، ساختار و ظاهر دیداری مورد بحث قرار داده است. این  ویژگی 

 خواهد کردرا ایجاد    1وب سایت مفید، کارآمد و کار پسند   طرح ریزی شده باشند، یک   ثرؤ مبه طور  

مقطعی به    مطالعه  یک:  اجتماعی   ترس  درباره   وب  بر  مبتنی  اطالعات  ای با عنوان کیفیتمطالعه  ( در2008)  و همکاران  کزال

بود  ضعیف  هاسایتوب  کیفیت  که  رسیدند  نتیجه  این  پرداختند و به   اجتماع  از  ترس  مورد  در  وب  بر  مبتنی  اطالعات  بررسی

. 

 ای پیوندی شبکه رسی و التین در خصوص روابط پیشینه فا

  ناجا  هایسایتوب  پیوندی   های شبکه   بررسی  عنوان   با   ایمطالعه   در (  1393)اصنافی  بررسی،  مورد   هایپیشینه   در  همچنین 

  خواهد   کاربران  هزینه  و   وقت   در  توجهی  قابل  جوییصرفه  ناجا،  هایسایتوب   طریق   از  الکترونیک  خدمات  که  کرد  اشاره 

هستند  برخوردار  متوسطی  وضعیت   از  یکدیگر  با   همکاری  و   پیوند   تبادل   زمینه   در   ناجا  های سایتوب   که  داد   نشان   نتایج.  تداش

 های گاه وب   پیوندی  هایشبکه   تحلیل"عنوان   با  ایمطالعه  در(  1391)زاده هاشم  و  طرف دیگر نوروزی  از

  لحاظ   به   ایران  هایپژوهشگاه   هایگاه اشاره کردند که وب  ،"سنجیوب   روش  با   ارآشک  و  پنهان  روابط:  ایران  هایپژوهشگاه 

  پنهان   روابط  نیز  پیوندیهم   نمودارهای .  نبودند  برخوردار  مطلوبی  وضعیت   از  هاپژوهشگاه   سایر  با  همکاری  و  پیوند   تبادل

 
.  

.  
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  عوامل   ترینمهم  از  محتوایی  و   موضوعی  اشتراک  عامل  که  است   نکته   این  بیانگر  و   کشید  تصویر  به   را  ایران   هایپژوهشگاه 

. است بوده   ایران پژوهشی مراکز هایگاه وب   بین در پیوندی هم  ایجاد

  مطالعه :  ایران  عمومی  هایکتابخانه   کل  ادارات   هایگاه وب  بررسی"  عنوان   با   ایمطالعه  در   (1390)  دیزجی  و   نباتعلی

  و ارتباط  آنها،  درصد  26یعنی    ی مورد بررسیهاگاه وب از  مورد   8  میان  تنها  پیوند،  تبادل   لحاظ  به  ند کهداد  نشان  "سنجیوب

 (.بود شده  برقرار همکاری

  بط روا  آنها به ترسیم  پرداختند،   هند  کشاورزی  هایدانشگاه   سنجیوب   تحلیل  به   (2011)2گو پاالکریشنان  و   1کوثانایکی

  روزافزونی   صورت   به  هادانشگاه   اینکه   به   توجه   با  که   کردند  اشاره   و   پرداختند     افزارنرم   توسط   ها دانشگاه   بین   ایشبکه 

باشند  داشته  پیوندی   روابط  یکدیگر  با  است   الزم  گیرند،می  قرار  استفاده   مورد  مختلفی  اهداف  به   دستیابی  جهت

& ) . 

  هم   صفحات  از  صفحه  859  دارند،  پیوندیهم  هاسایتوب   چرا  عنوان   با  ای مقاله   در  ،(2007)  همکاران  و  3واگان همچنین   

  زبان،   متغیرهای  پیوندها؛  مورد  در  همچنین  کردند،  بررسی  نمونه   عنوانبه   را  کانادا  دانشگاهی  هایسایت   وب  از  شده   پیوند 

  از   صددر  94  که  بود  آن  از  حاکی  آنان  پژوهش  نتایج  دادند،   قرار  مطالعه  مورد  را  یوندیپهم  دالیل  و  سایتوب   نوع  کشور،

  بوده   آموزشی  و   علمی  عالیق   خاطربه   صد   در   38  و   دانشگاهی  ارتباطات  دلیل   به   دانشگاه   دو   میان   پیوندی هم   موارد

است

 که   کردند  اشاره   ،"اروپایی  های دانشگاه   سایتوب  همبستگی  و   پیوند "عنوانبا   ایمطالعه  در(  2007)  همکاران  و  4استیوارت 

  توانایی  دارند،  بر  در  ملی  اقتصاد  در  مهمی  نتایج  هاهمکاری  این  و  کنندمی  فعالیت  هاسازمان  دیگر  با  همکاری  در  هادانشگاه 

  نتایج .  بخشند  بهبود  را  همکاری  تاثیرات  ،سازدمی  قادر  را  موسسات  مشابه،  هایسازمان  با   مقایسه  در  هاهمکاری  این  گیریاندازه 

دارد وجود هستند،  همکاری کننده منعکس که وبی  پیوندهای نسبت  در معناداری تفاوت که داد  نشان آنان پژوهش

  از   استفاده   با  که  نیجریه   هایدانشگاه   هایسایتوب  پیوندهای   از  اکتشافی  تحلیل  در(  2006)  6و نواگا   5همچنین اگرین 

  یکدیگر  با  خوبی  پیوندی  روابط   کشور  این  دانشگاهی  هایسایتوب   که  کردند  مشاهده   دادند،  انجام  آلتاویستا  جستجوی  موتور

 .دارند

روابط  مسئله کیفیت و    شودوب میمحسها منبع اطالع رسانی مهمی برای بسیاری از افراد  خانهسایت سفارتوب   نجا که آاز  

به    تاکنون پژوهش   مرور مطالعات نشان داد که دیگر    آنها بسیار حائز اهمیت هستند، از طرف ای  شبکه  مستقل و جامعی که 

، صورت نگرفته  آنها، بپردازد  ایشبکه   روابط   ترسیم  و   سایت وب   کیفیت  نظر  از   ایران  هایخانه سفارت  هایسایتوب   ارزیابی

  کیفیت   ارزیابی  به   تا   است   آن   بر  بنابراین این مطالعه  تواند ضرورت و اجرای این پژوهش را توجیه کند.می   نیز  ن موردو ای  است

 .بپردازد  هاآن  پیوندی ایشبکه   روابط ترسیم و  ایران هایخانه سفارت هایسایت  وب

 

 
.  

.  

.  

.  

.  

.  
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 شناسیروش

  کلیه  حاضر  مطالعه  پژوهش  جامعه.  است  سنجیب و  و   پیمایشی  پژوهش  این   روش  و  است  کاربردی  نوع  از  حاضر  مطالعه

 شده   استفاده   ابزار  دو  از  هاداده   گردآوری   جهت   . بودند  سایتوب   145  شامل   مجموع   در  بود و   هاخانه سفارت  های سایتوب

   .است

 اساس بر  یگاه پا  هر  ابزار،  این   از  استفاده   با  .است  شده   استفاده (  )  یا  هاسایتوب  کیفیت  ارزیابی  ابزار  :اول  مرحله 

  پیوندها،   بودن،   روزآمد  اعتبار،  عملکرد،  محتوا، )  معیار  9  .شده است  ارزیابی  ، هاسایتوب  کیفیت   ارزیابی  ابزار  سیاهه وارسی

  به   هاسایت   وب   کیفیت  ارزیابی  ابزار  از  مولفه   37)ویژگی  یا  مؤلفه  38  و (  هابرچسب   ابر  از  استفاده   و   ساختار  دامنه،  گرافیک،

  متفاوت   معیار  9  از  کیفیت  کلی  امتیاز   و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  هاسایتوب   در(  پژوهشگران  توسط  سوال  کی  طرح  همراه 

  دستبه   متفاوت  فعلی  معیارهای  برای (  7  عالی  و   ،6-  5  خوب  ،4-3متوسط  ،1-2  )ضعیف  7-1  از  گرفته   تعلق   امتیازهای  با

 . آمدمی

  برابر    دو   معیار  سه   این   امتیازات   اینکه   دلیل.  شدند  سنجیده   امتیازشان   کردن  برابر  دو   با  اعتبار   و   عملکرد  ،محتوا   معیار  سه

  معنای  به  عملکرد.  دارد  مطالب  وضوح   و  تازگی  فکری،  محتوای  به  اشاره   محتوا  مورد  این  در  که  است  آن  از  ناشی  د،شومی

 انعکاس عوامل این  سنجش . دارد پشتیبان  سازمان یا  و  آورنده  پدید  اعتبار به   اشاره  اعتبار،   و  است  جستجو  و   استفاده  در  سهولت 

  82  نماتار  هر  برای   شده   گرفته   نظر  در  امتیازات   سقف.  است  کیفیت   امر   به   تارنما  کیفیت   متخصصان  توجه   و   اهمیت   میزان  دهنده 

  تیازات ام  با  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  تارنمای  امتیازات  که  است  ذکر  قابل.  است  امتیاز  50  از  کمتر  امتیاز  آن  کف  و  بوده 

  کل   زیر    فرمول  در   .است  گرفته  صورت  زیر  فرمول  دو  طریق  از  سازی  معادل.  اندشده   سازی  معادل(  82-50)  ابزار  در  موجود

است کرده  کسب  را امتیاز باالترین  که است سایتی وب نمره     و است  سایت وب هر  برای  آمده  دستبه  امتیاز
 

امتیاز تارنمای  

می   داده   تطبیق  ،  زیر  گذاریکد   نتایج  با  آنها،   توسط  شده   کشف  امتیازات  سایت،وب  هر  کیفیت   تعیین  منظوربه   پایان  در

 شود.
 . است اعتماد قابل و  عالی  سایتوب  باشد، 82-71 بین سایتی وب کیفیت کلی  امتیاز چنانچه •

 . باشید داشته نظر در را  آن و  است، خوب بسیار باشد،  70- 64 بین سایتوب  هشد کسب امتیاز اگر •

 .  کنید استفاده آن از احتیاط با ولی  است، خوب باشد، 63-57 بین آن امتیاز که سایتی وب •

 تحقیق  نبدو   آن  در  شده  ارائه  اطالعات  به  ولی   باشد،  مفید  مواردی  در  است  ممکن  باشد،  50-56  بین  سایتی وب  امتیاز  هرگاه •

   .(است خوب نسبت به سایتوب این) نکنید اعتماد

 نیست معتبر و  کافی  آن اطالعات و  است نامناسب 50 از کمتر امتیاز با سایت وب •

یابی اساتید حوزه ارزبا متخصصان و    از روایی صوری استفاده گردید، بدین ترتیب که   ، در این مطالعه برای تعیین روایی

و ترسیم روابط شبکه کیفیت وب  آلفای    حاضر  گیری   اندازه   ابزار  پایایی  همچنین  مشورت شد.  پیوندی  ایسایت  با ضریب 

(  اکسل)  آماری  افزارنرم   به  ورود  از  بعد  آمده   دستبه   هایداده   .داد  نشان  را  باالیی  بسیار  پایایی  که  تایید شد  درصد  95  1کرونباخ

 . اندگرفته قرار تحلیل   و  تجزیه مورد  کیفیت، درجه  فرمول و توصیفی  آمار  از استفاده  با

 
.
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  از   برنامه  ابتدا.  بود    رایگان  افزارنرم   دوم،   مرحله  در  هاداده   گردآوری   ابزار:  دوم  مرحله

  هادامنه   نام  با  نیمت  فایل  یک  دوم  مرحله  در  است،   شده   گذاریبار   گزینه   ال،  آر  یو  لگزی  جستجوگر

  مرحله   به  شروع   جستجوگر  شد،   ایجاد  مشابه   متنی  برنامه  یک  با  از  استفاده   با  سطر  هر   در   هاال   آر   یور  یا

  از .شد خواهد ارائه صفحات  از ایمجموعه  شکل به گزارش یک ساعت نیم تا  دقیقه چند از  پس و کندمی هاداده  آوری گرد

وب    مشابه   هایپژوهش   تمامی  در  که   بود   وب   پویایی   ماهیت  بودند،   مواجه   آن   با   پژوهشگران   که   پژوهش  این   هایمحدودیت 

.گرفت قرار تحلیل و  تجزیه  مورد زمانی مشخص بازه  یک  در تنها پژوهش   نتایج لذا  ،شود  گرفته نظر  در است  الزم سنجی نیز

 

 ها یافته
 چگونه است؟   براساس معیار   ایرانی کشور هاخانه سفارتهای سایتکیفیت وب یتوضع •

در دو وضعیت عالی    ()  اریمعاساس  بندی کیفیت برجه ها در درخانه سایت سفارت، وب 1های جدول  اساس یافتهبر

بندی کیفیت عالی و قابل  در درجه سایت  وب131خانه مورد بررسی،  سفارتسایت  وب145اند. از  و بسیار خوب قرار گرفته 

باالترین رتبه در  در در درجه بندی کیفیت بسیار خوب، آن را در نظر داشته باشید، قرار گرفته بودند.    سایتوب   14عتماد و  ا

 . بود( 80)الهه  -هند  و( 80)بوداپست – مجارستان سپس و(  82)  طرابلس –بندی کیفیت عالی شامل سفارت خانه لیبی  درجه

(،  67دوبلین)  –   (، ایرلند 65ژنو )  - (، سوئیس  64آباد )  جالل  -   های افغانستانخانهبه نام سفارتنیز  خانه  سایت سفارتوب14

  اردبیل، – عراق ،بغداد  – عراق قندهار، –بروکسل، افغانستان  – بلژیک  ،(68) پرتوریا –استانبول و آفریقای جنوبی  – ترکیه

ه  (، در وضعیت بسیار خوب قرار گرفت70بانکوک )  -دتایلن   و   نایروبی  –  کنیا  سلیمانیه،  -عراق  بصره،  -عراق  کربال،  –  عراق

 (.  1)جدول جالل آباد بود -خانه افغانستان سفارت سایتوب  کیفیت مربوط به  ترینند، که پایین بود

بندی کیفیت ها در درجهخانهسایت سفارترتبه بندی وب :1جدول    
 

بندی درجه
کیفیت 

خانهنام سفارت در صد ردیف
بندی درجه

کیفیت 
درصد خانهنام سفارت ردیف

عالی

منامه  – بحرین  

عالی

باکو  –آذربایجان 

برازیلیا  – برزیل نخجوان  –آذربایجان 

بگاوان  سری - برونئی بوینس آیرس  -آرژانتین 

لندن  – بریتانیا بسیار خوب  پرتوریا  –آفریقای جنوبی 

مینسک  – بالروس

عالی

تیرانا –آلبانی 

بسیار خوب  بروکسل  – بلژیک برلین  –آلمان 

عالی

صوفیا  – بلغارستان فرانکفورت  –آلمان 

داکا  – بنگالدش مبورگ ها –آلمان 

سارایوو  – هرزگوین و بوسنی مونیخ  –آلمان 

الپاز   – بولیوی وین  –اتریش 

آباد  اسالم - پاکستان وین  -متحد ملل  سازمان دائم دفتر - اتریش

پیشاور  –پاکستان  آبابا آدیس - اتیوپی

کراچی – پاکستان امان – اردن

الهور  – پاکستان ایروان -ارمنستان

کویت  – پاکستان مونته ویدئو  -اروگوئه 

لیسبون  –پرتغال  تاشکند   – ازبکستان

دوشنبه   –تاجیکستان  مادرید  – اسپانیا

دارالسالم  –تانزانیا  کانبرا  – استرالیا

بسیار خوب  بانکوک  –تایلند  لیوبلیانا  –اسلوونی 
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عالی

آباد   عشق  - ترکمنستان کابل  – افغانستان

مرو  –ترکمنستان  قندهار  –افغانستان  بسیار خوب 

آنکارا  –ترکیه 
عالی

مزارشریف  –افغانستان 

ارخوب بسی استانبول  – ترکیه  هرات  –افغانستان 

عالی

ارزروم  –ترکیه  بسیارخوب  آباد  جالل - افغانستان

طرابوزان  – ترکیه 

عالی

کیتو  – اکوادور

تونس  –تونس  الجزیره  –الجزایر 

پراگ  – چک جمهوری ابوظبی  –عربی امارات متحده  

پکن  – چین دبی  –امارات متحده عربی 

شانگهای  –چین  جاکارتا  – اندونزی

هنگ کنگ -چین  یف کی - اوکراین

گوانگ ژو  -چین  کامپاال  – اوگاندا

کپنهاک  –دانمارک  واشنگتن  – آمریکا متحده ایاالت

مسکو  –روسیه  نیویورک  –ایاالت متحده آمریکا 

غازان –روسیه  رم – ایتالیا

آستراخان –روسیه  میالن – ایتالیا

بخارست  –رومانی  بسیارخوب  دوبلین  – ایرلند

درجه کیفیت در صد خانهنام سفارت ردیف درجه کیفیت
در  
صد

خانهنام سفارت ردیف

عالی
بوگوتا  –کلمبیا 

عالی

حراره  –زیمبابوه 
کینشازا  –کنگو  توکیو  –ژاپن 
هاوانا  –کوبا  ابیجان  – عاج ساحل

خوب بسیار  نایروبی  –کنیا  کلمبو  – النکا سری

مورونی  –کومور  سنگاپور  – سنگاپور

کویت  –کویت  داکار  –سنگال 
تفلیس  –گرجستان  استکهلم  – سوئد
باتومی  –گرجستان  برن  –سوئیس 
کوناکوری  –گینه  بسیار خوب  ژنو  -سوئیس 
بیروت  –لبنان 

عالی

خارطوم  –سودان 
طرابلس  –لیبی  دمشق  –سوریه 
ورشو  –لهستان  فری تاون -سیرالئون 
تاناناریو  –ماداگاسکار  سانتیاگو  –شیلی 
کواالالمپور  –مالزی  بلگراد  –صربستان 
باماکو –مالی 

بسیار خوب 
بغداد  –عراق 

بوداپست  –مجارستان  اربیل –عراق 

رباط –مراکش  نجف –عراق 

قاهره –مصر 
بسیار خوب 

کربال –عراق 

سیتی  مکزیکو - مکزیک صرهب –عراق 
اسکوپیه  –مقدونیه  سلیمانیه  –عراق 
نوآکشوت  –موریتانی  ریاض:  –عربستان سعودی 
اسلو  – نروژ جده  –عربستان سعودی 
ابوجا –نیجریه  جده  -سازمان همکاری های اسالمی -عربستان 
نیامی –نیجر  مسقط  –عمان 
ماناگوا  –نیکاراگوئه  اکرا –غنا 
ولینگتون   –نیوزلند  پاریس –فرانسه 
واتیکان  –واتیکان  هلسینکی  –فنالند 
کاراکاس – ونزوئال مانیل  –فیلیپین 
هانوی  –ویتنام  کوزیانی –قبرس 
الهه  –هلند  بیشکک  – قرقیزستان
دهلی نو  -هند  آستانه  –قزاقستان 
بمبئی  – هند آکتاو  –قزاقستان 
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آباد  حیدر - هند آلماآتی  –قزاقستان 
آتن  – یونان دوحه  –قطر 
نعا ص – یمن اوتاوا  –کانادا   

پیونگ یانگ  -کره شمالی   

سئول  –کره جنوبی   
زاگرب –کرواسی   

 افزاربا استفاده از نرم  ی کشور ایرانهاخانه سفارتهای  سایتوب  پیوندی  ایروابط شبکه  •

چگونه است؟ 

شکل وب1براساس  بررسی  در  سفارت سایت،  ازها  خانههای  استفاده  روابط    که  ،افزارنرم   با 

  پیوندی   ایهیچ گونه روابط شبکه نشان داد که  ترسیم شده است،    ها با همروابط پیوندی وب سایتپیوندی براساس  ای  شبکه 

ه است.ها مشاهده نشدخانهسایت سفارتبین وب 

 

 

 و بحث  گیرینتیجه
.  است  داده ارائه  آنها ای پیوندیشبکه روابط و  کیفیت براساس هاخانهسفارت  های سایتوب وضعیت  از تصویری پژوهش این نتایج

ضعف    و   نقاط قوتمنجر به شناسایی  ی کشور ایران  هاخانهسفارت  یهایتساوب   ای پیوندیو روابط شبکه   کیفیتتعیین وضعیت موجود  

است  آنها می   گردیده  راهو  مفیدتر  موفق گشای حضوری  تواند  و  برایدر  تر   مجازی  استف  کنندگانمراجعه   فضای  محتوای در  از  اده 

 باشد. ها سایتوب
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(، قرار 69/93متوسط ضعیف )ها در وضعیت  سایتها براساس معیار محتوا، اکثر وبخانههای سفارتسایت وب  وضعیت  در بررسی 

اساس ها برخانههای سفارتسایتثر وباک  داشتند، لذا طراحان باید به مولفه های معیار محتوا توجه بیشتری داشته باشند. همچنین وضعیت

  بسیار  ،(62/38)ضعیف بسیار  ترتیب، به  هاخانه  سفارت های سایت اساس اعتبار، وب( بود. در بررسی بر 25/64بسیار متوسط) معیار عملکرد،

بر (  24/2)قوی  ،(51/5)متوسط  بسیار  ،(44/8)ضعیف  متوسط  ،(79/18)ضعیف  ،(37/26)قوی بررسی  در  بودن، اسابودند.  آمد  روز  س 

بسیار متوسط)خانههای سفارت سایتوب ترتیب  به  بسیار ضعیف)65/49ها،  بودند. در  68/0(، متوسط ضعیف)27/3(، ضعیف)37/46(،   )

بر وببررسی  پیوندها،  سفارت سایتاساس  ضعیف)ها  خانههای  متوسط  ترتیب  ضعیف25/94به  و  بر(  74/5)(  بررسی  در  اساس بودند. 

وضعی وب گرافیک،  اکثر  سفارت سایتت  متوسط)خانههای  بسیار  بر91/80ها  بررسی  در  بود.  اکثر(  دامنه،  های  سایتوب   اساس 

(  65/99ترتیب متوسط ضعیف)  بهها  خانههای سفارت سایت اساس ساختار، وب( بودند. در بررسی بر66/66ها متوسط ضعیف)خانهسفارت

(  86/95به ترتیب  در وضعیت بسیار ضعیف)ها  های سفارت خانه سایتابر برچسب، وب   یژگی اساس و ( بودند. در بررسی بر34/0و ضعیف )

 ( قرار داشتند.13/4و عالی )

 نیزسایت  وب  14  اعتماد،  قابل  و   عالی   کیفیت  بندیدرجه   درسایت  وب  131  بررسی،  مورد  خانهسفارت   سایتوب  145  از  مجموع  در

  و  طراحان  توجه  از  نشان  مجموع  در   پژوهش،  نتایج.  بودند  گرفته   قرار   باشید،  داشته  نظر  در  ار  آن  و   خوب  بسیار  کیفیت  بندیدرجه  در

  در  هاسایت   وب  اکثر   وضعیتِ   که  طوریبه   بود،  متوسط  حد در  کیفیت معیارهای  اکثر  به   هاخانهسفارت هایسایتوب   اندرکاران  دست

 پیوندها،  بودن،  روزآمد  اعتبار،  عملکرد،  محتوا،های  طراحان به مولفهشود  وصیه می ت، لذا  ه بودندگرفت  قرار اعتماد  قابل  و  عالی   بندیدرجه 

( 1394)  خالقی   و   امیری  طباطبایی   مطالعه  در  که،حالی   در  .توجه بیشتری داشته باشند ها  برچسب  ابر  از  استفاده  و   ساختار  دامنه،  گرافیک،

  درصد  19  ،خوب  نسبتاَ  رتبه  درصد  20  خوب،  رتبه  درصد  21  خوب،   بسیار  هرتب  درصد  35  ،بررسی   مورد   سایت  وب  100  از  داد  نشان  نتایج

  و  نژادمردانی   مطالعه  در  همچنین.  بودند  نامناسب  رتبه دارای  نیز  درصد  5  و   عالی   رتبه  دارای

  10خوب، وضعیت در سایتوب  13،خوب  بسیار  عیتوض در سایتوب  14 که  داد  نشان ،کیفی  ارزیابی  از حاصل  نتایج( 1391)همکاران

 اندگرفته قرار نامناسب حد در سایتوب 1 و  خوب نسبتاَ سایتوب  2 عالی، وضعیت در سایتوب

  در   که  صفهانا  استان  جز  به  که  بود  این  موید  نتایج  نیز  (1394)  گیوی  زادهنبی   و   فسن  خوش  تیموری،  مطالعه  دراز طرف دیگر  

  در .داشتند  قرار  اطمینان  غیرقابل  و   نامناسب  وضعیت  در  استانی   گاهوب  سایر  داشت،  قرار  ضعیف  وضعیت

  5  خوب،  سایتوب  5  خوب،  بسیار  سایتوب  9  و   عالی   وضعیت   در  سایتوب13داد،  نشان  نتایجنیز  (  1393)اباذری  و   پاپی   مطالعه

 . بودند گرفته قرار خوب، نسبتاَ سایتوب  2 نامناسب، سایتوب

  ای کیو وب کیفی  معیيارهای  و  الگوها  رعایت  نظر  از هاگاهوب که داد نشيييان  نتيایج( 1394) آبادی خلف و   پور فرهاد  مطيالعيه در  اما

 نیز ( 1387) پاپی   و   عصياره مطالعه رد  اندکرده  دریافت  متوسيط حد از  ترپایین اینمره ام،

 مورد 6 خوب، نسييبتاَ رتبه مورد 8 و   خوب رتبه مورد 9 نامناسييب،  رتبه مورد 14  فعال، تارنمای 41 از  که بود آن از حاکی  پژوهش  نتایج

  38  از نیز، (1391)شيناس حق و  رداد مطالعه دادند  اختصيا  خود به را خوب  بسيیار  رتبه مورد 4 عالی، رتبه

 نسيبتاَ   سيایتوب  4 خوب،  بسيیار سيایتوب  6 خوب، سيایتوب 8 عالی، سيایتوب 8 نامناسيب، سيایتوب  12،مورد بررسيی  سيایت وب

ای  مطيالعيه مقيایسيييه"( بيا عنوان1388زاده و نویيدی )در مطيالعيه حسييين  شيييدنيد  شييينياختيه  خوب،

دسيترس پذیری  "گسيتر و تجارب کاربرانهای کنسيرسيیوم وب جهاناسياس شياخصهای ایران برخانهسيایت وزارتپذیری وبدسيترس

هيا بيا توجيه بيه معیيار پیونيدهيا مورد بررسيييی سيييایيتپيذیری وبهيا مورد توجيه قرار گرفيت. در مطيالعيه حياضييير نیز دسيييترسسيييایيتوب

قرارگرفت

عراق، بسیار محدود است و تقریباَ چیز خاصی ندارد. در مدت زمان   سایتوب  که   داد نتایج نشاننیز ( 2012)تیکریتی ال مطالعهدر 

. خواهد دادخانه ارائه  های غلطی از سفارتطوالنی به روز رسانی نشده است، بنابراین اطالعات آن غیر قابل اطمینان است و برداشت

سایت بازدید کنند. عالوه بر آن وب   صفحاتشانگان از  کنندتا مراجعه   را ارتقا داده و باز سازی نماید بایست سایت خود  خانه می سفارت
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ابتکاری، حرفهمی    کیفیت  نیز  (2008همکاران)  و   1کزالدر مطالعه  ای، مدرن و برای استفاده آسان باشدبایست 

 . بود ضعیف هاسایتوب

  روابط   گونههیچ   ، افزارنرم  توسط  هاخانهسفارت   های سایتوب  بررسی   با  حاضر  مطالعه  دراز طرف دیگر  

های  خانه های سفارتسایتدر میان وبپیوندی  ای  لزوم ایجاد روابط شبکه   لذا  ،نشد  مشاهده  هاخانهسفارت  سایتوب  بین  پیوندی  ایشبکه 

می  توصیه    درصد  26  میان  تنها  پیوند،  تبادل  لحاظ  به  که  داد  نشان  نتایج(  1390)  دیزجی   و   نباتعلی   مطالعه  در  کهحالی   در.  شودایران 

( 1391)زادههاشم   و   نوروزی  مطالعه  در   همچنین(.بود  شده  برقرار  همکاری  و   ارتباط  ،هاگاهوب

  برخوردار   مطلوبی   وضعیت  از  هاپژوهشگاه   سایر  با  همکاری  و   پیوند  تبادل   لحاظ  به  ایران  های هشگاه پژو   های گاهوب   که  بود  این  موید  نتایج

  تبادل   زمینه  در  ناجا  هایسایتوب   که  داد  نشان  نتایج  نیز،  (1393)اصنافی   مطالعه  در.    نبودند

  هستند برخوردار متوسطی  وضعیت از یکدیگر با همکاری و  پیوند

  شده   هدایت  هادانشگاه   وب  فضای   به   پیوندها  از  باالیی   نسبت   که  داد  نشان   نتایج(  2011)  گو پاالکریشنان  کوثانایکی و   مطالعه   در

  94  که  بود  آن  از  حاکی   نتایج  ،(2007)  همکاران  واگان و    مطالعه  در  همچنین.  (  &بودند

  همچنین  است،  بوده  آموزشی   و   علمی   عالیق  خاطربه   درصد  38  و   دانشگاهی   ارتباطات  دلیل  به  دانشگاه  دو   میان  پیوندیهم  موارد  از  صددر

 مطالعه  در  دیگر  طرف  از .  هاستآن   ارتباط  یا   مشابهت  نشانگر  سایت  وب  دو   میان  پیوندی  هم  که  داشتند  اشاره

 مهمی   نتایج  هاهمکاری   این  و   کنندمی   فعالیت  هاسازمان  دیگر  با  همکاری  در  هادانشگاه  که   داد  نشان  نتایج(  2007)  انهمکار  و   استیوارت

 همکاری   تاثیرات  ،سازدمی   قادر  را  موسسات  مشابه،  هایسازمان  با  مقایسه  در  هاهمکاری   این  گیریاندازه  توانایی   دارند،  بر  در  ملی   اقتصاد  در

  دارد  وجود هستند، همکاری کنندهمنعکس  که وبی  پیوندهای نسبت در معناداری  تفاوت که داد نشان آنان پژوهش نتایج. بخشند بهبود را

) دارند  یکدیگر  با   خوبی   پیوندی  روابط  هاسایت  وب  که  نتایج موید این بود  (2006و نواگا)    اگرین  مطالعه  در 

  بود  خواهد   هاگاهوب   بین  در  پیوندیهم  ایجاد  عوامل  ترینمهم  از  محتوایی   و   موضوعی   اشتراک  عامل  (

  امکان   باشند،  داشته  پیوند  تبادل  هم  با  چنانچه  ،هستند  محتوایی   اشتراکات  دارای  یی کههاسایت وب  بنابراین  ،

ی  هاسایتگونه روابط پیوندی بین وب مطالعه حاضر هیچ در  مزیت فوق، مرغعلی  شد واهدخ بیشتر آنها پذیریرؤیت

ضمن افزایش  هاسایتشود طراحان و مسئوالن وببنابراین توصیه می   خانه باوجود اشتراک موضوعی و محتوایی، مشاهده نشد.سفارت

 دامنه،  گرافیک،  پیوندها،  بودن،  روزآمد  اعتبار،  عملکرد،  عیارهای کیفیت )محتوا، تمامی مگرفتننظردرباها،سایتوباینکیفیت

 . اهتمام ورزند  نیز ها با همدیگرسایتپیوندی وب روابطدر برقراری  منظور جذب مخاطبان،ها( بهبرچسب ابر از استفاده و  ساختار
 

 پژوهش  پیشنهادات
گردد،  ها براساس معیارهای کیفیت پرداخته است، پیشنهاد می وت و ضعف پایگاهبا توجه به اینکه، این پژوهش به ارائة نقاط ق   -

در اختیار طراحان    ها(برچسب  ابر  از  استفاده  و   ساختار  دامنه، گرافیک،  پیوندها،   بودن،  روزآمد  اعتبار،  عملکرد،  )محتوا،معیارهای کیفیت

ها در نظرگرفته شود. در واقع طراحان و توسعه دهندگان  ف آنها در جهت اصالح، نقاط ضعها قرار گیرد تا در طراحی آنسایتوب

 ها، استفاده کنند. سایت های پژوهش در جهت بهبود وضعیت و ارتقای وبها از یافتهپایگاه

ها، نقش سایت ها دارای اشتراکات موضوعی و محتوایی هستند، روابط پیوندی بین وبخانهسایت سفارتبا توجه به اینکه وب   -

وبمهمی   رؤیت  می سایتدر  پیشنهاد  داشت،  خواهد  اطالعها  و  کتابداری  متخصصان  توصیه گردد،  و رسانی،  طراحان  به  الزم  های 

 ها در جهت تبادل پیوند را مبذول فرمایند. سایتدهندگان وب توسعه 
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 . گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ 

 دانی قدر
 مورخ  32726  قرارداد  شماره  به  تهران  درمانی   بهداشتی   خدمات  و   پزشکی   علوم  دانشگاه  مصوب  تحقیقاتی   طرح  نتیجه  ،قالهم  این

.نمایندمی  ابراز معاونت پژوهشی دانشگاه، صمیمانه  هایمساعدت از را خود تشکر و  تقدیر مراتب مقاله، نویسندگان . است 31/3/1395
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   1399 بهار ،2، شماره دوازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م
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 ... ترسیم و رانیکشور ا یهاخانه سفارت یهاتیسا وب تیفیک  ی بررس: و همکاران امتی 

16 

 

 .

 

 


