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   45-27(: 2) 13مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1400 تابستان، 2شماره  ،سیزدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

کشور از منظر   یو آموزش کشاورز  قات یوب مراکز تحق یها درگاه  ت یوضع یبررس 

فائو  ی وبسنج ی ارها یمع

   *1هوشنگ حکیمی

اقتصاد .1 تحقیقات  ترو  یاجتماع  ،یبخش  ترویج    ،یج یو  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  استان خوزستان،  طبیعی  منابع  و  و آموزش كشاورزی  تحقیقات  مركز 

كشاورزی، اهواز، ایران 

 اطالعات مقاله 

 04/10/99 تاریخ پذیرش: 26/01/99 تاریخ دریافت:

 چکیده

فائو    یهابر اساس شاخص  یكشاورز  جیآموزش و ترو  قات،یتابعه سازمان تحق  یمراكز استان  یهاوبگاه   تیفیك  نییهدف پژوهش تع:  هدف

 است.

  وبگاه  38 یو ساختار ییعوامل محتوا ،یسنجبا رویکرد وب یپیمایش ی فیاست كه به روش توص یپژوهش از نوع كاربرد  نیا شناسی:روش

 یسازمان غذا و كشاورز  یالمللنیاستاندارد ب  یوارس  اههیرا بر اساس س  یكشاورز  جیآموزش و ترو  قات،یتابعه سازمان تحق  یمراكز استان

 قرار داد. ی ابیمورد ارز یشاخص كل 4در قالب    یفیك خصشا  121ملل متحد )فائو( شامل 

موتور جستجو« خوب،    بودننهیو به  یریكاربردپذ  ،یریپذمتوسط، در شاخص »دسترس  ازیمحتوا« با امت  تیفیها در شاخص »كوبگاه   ها:یافته 

جامعه نسبت به    یازهایكل امت  نی انگیمتوسط، در شاخص »نظارت و مرور منظم« متوسط و در م  «ی فن  تیفیو ك  یدر شاخص »رابط كاربر

ها،  گاه فائو برسند. عمده مشکالت وب  ی هاكدام از مراكز نتوانستند به سطح شاخص  چی . در كل هدندیگرد  یابیارز  فائو متوسط  ی هاشاخص

با مراكز و پژوهشگران    یارتباط و تبادل علم  ینبود زبان دوم برا  ،یوبگاه، نبود مستندات علم  یاستاندارد در طراح  تیعدم توجه به رعا

 ( و عدم درج حق مولف بوده است. ی)فرمت یوجود اشکاالت قالب  ،یصفحات ته وگسسته   یوندهای وجود پ  ،یالمللنیمجامع ب

مطلوب    یاشکاالت اساس  یبا توجه به وجود برخ  ژه یفائو به و  یهاجامعه نسبت به شاخص  یازهایكل امت   نیانگ یم  متوسطحد    گیری: تیجه 

 . باشدیاستاندارد معتبر م یمراكز بر مبنا یهاوبگاه  یكارآمد و طراحان خبره و بازطراح رانیبه اصالح با استفاده از مد ازیو ن  ستین

 فائو یهاشاخص ،یسنج كشاورزی، وب جیآموزش و ترو قات،یتحقسازمان  ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول*

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله:  

تحق   یهادرگاه  تی وضع  یبررس  ا  .(1400)  هوشنگ حکیمی مراکز  کشاورز  قاتیوب  آموزش  مع   یو  منظر  از    ی وبسنج  یارهایکشور 

 54-27(: 2)31، مطالعات کتابداری و علم اطالعات.فائو

   



 ...کشور یآموزش کشاورز و  قاتیوب مراکز تحق یهادرگاه تیوضع ی بررس: حکیمی 

30 

 

 و بیان مسئله  مقدمه

های صنعتی، كشاورزی و بازرگانی تحت تأثیر انقالب دیجیتال  ی فعالیت با ورود بشر به عصر دیجیتال و ظهور وب كلیه 

ای نوین در  دیجیتالی یا وبگاه به عنوان رسانه های این تحول، پیدایش درگاه  و دنیای مجازی قرار گرفته است. یکی از جلوه 

میعرصه وب  مجازی  فضای  در  اطالعات  و  ارتباطات  سازمانی  ملزومات  جزو  دیگر  اینک  كه  امری  و  باشد.  ادارات  ها، 

نه  ی محصوالت و خدمات خود با استفاده از این رساها برای تسهیل و تسریع ارتباط با مخاطبان به منظور معرفی و عرضه شركت

 باشد.می

ها بسیار مهم است كه برای جلب نظر عمومیت یک وبگاه نیز بستگی به كیفیت و سودمندی آن دارد و این برای وبگاه 

راه  بهترین  از  یکی  باشند.  جذاب  یافتنكاربران،  تطبیق  و  كاربران  برای  وبگاه  جذابیت  افزایش  برای  نیازهای  ها  با  شان 

گذاری  كیفیت وبگاه است. بررسی كیفیت، به توسعه مستمر وبگاه و استفاده حداكثری از منابع سرمایهبازدیدكنندگان، ارزیابی  

دهد كه چه تغییراتی باید انجام شود تا  تحقیق بر روی كیفیت، رهنمودهایی را به طراحان وبگاه می كندشده در آن كمک می

 .وبگاه انتظارات كاربران را برآورده سازد 

های دیجیتالی تا بدان حد است كه ممکن است یک نهاد با كیفیت باالی محصوالت و خدمات،  همچنین، اهمیت درگاه 

وب چگونه  مجازی  در دنیای  وبگاهی با كیفیت پایین داشته باشد و كاربران تمایلی به مراجعه و استفاده از آن نداشته باشند. اما  

پاسخ    مسلماًای برای این كار وجود دارد؟  و آیا نظام و قاعده نمود  را تضمین  ها  وبگاه توان كیفیت  ری میو با استفاده از چه ابزا

  نیزبنابراین دنیای وب.      استانداردهای تضمین كیفیت نهفته است   در   این سوال

موضوع    ،هابا روی كار آمدن وبگاه بدین ترتیب  د.  نویژه دار  و جایگاهی  اهمیت   باشد و استانداردها در آنمی  استاندارد  مشمول

دهندگان  توجه توسعه  موردتر  مطلوب   ییهاها و معیارهایی برای طراحی و ایجاد وبگاه و یافتن شاخص  ها آن استانداردسازی  

   قرارگرفتوب 

ه خدمات  یفرایند اراهمواره مطرح بوده و    هااعتنایی به اصول و بایسته ستانداردها و بی فروگذاشتن ا چالش  از سوی دیگر،  

ها برای ایفای نقش خود تابع  بدین جهت وبگاه   .  كندرو میهایی روبه ها را با دشواری به كاربران وبگاه 

باید از این قوانین و  ها میی بررسی درستی كاركرد این درگاه قوانین خاص و استانداردهای معتبر و مشخصی باید باشند و برا

استانداردها یاری جست. در طراحی و ایجاد یک وبگاه، آن چه از عوامل و عناصر ساختاری و محتوایی كه باید در نظر گرفته  

از نظر كیفیت و كمیت ارائه  ها  شود دارای اهمیت است، لیکن به دلیل فقدان معیار و استاندارد معین، بسیاری از این وبگاه 

شود،  اند كه باعث بروز مشکالتی در دسترسی كاربران به اطالعات مورد نیازشان میهای متفاوتی طراحی شده خدمات به گونه 

توانند خدمات مطلوبی به مخاطبان خود ارائه كنند. وجود نقایصی مانند ناهماهنگی، یکدست نبودن  به طوری كه در عمل نمی 

های  شود وبگاه از نظر ساختار و كیفیت ارائه خدمات به كاربران با طراحی کردن اصول و استانداردها موجب می و رعایت ن

 .  متفاوتی همراه باشد و بعضاً كارآیی الزم را نداشته باشد 

كشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(    های ارزیابی استاندارد توسط سازمان غذا و در حوزه كشاورزی، یکی از شاخص

كن كردن المللی برای ریشه های بین های تخصصی سازمان ملل است كه از تالش تدوین و پیشنهاد شده است. فائو از سازمان

المللی دارای اعتبار  ی بینتغذیه و فقر روستایی شکل گرفته و به عنوان یک نهاد رسمی مرجع و هماهنگ كننده گرسنگی، سوء

كشور عضو كه در تعامل با فائو به عنوان یک    194های مرتبط با كشاورزی  ی وبگاه ی كشورهاست. فائو به كلیه نی در كلیه جها

باشند، توصیه نموده است كه معیارهای كیفی را اعمال نمایند  طرف، جهانی و دارای اطالعات فنی میناشر معتبر، متخصص، بی 

فائو پس از  های فائو استفاده نماید. در این رابطه،  بایست تأسی نموده و از ظرفیتوماً میو از آنجا كه ایران عضو فائو است لز
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تهیه شده    2( )وایسنت  رسانی كشاورزی فائو، فهرستی مکمل را كه توسط مركز جهانی اطالع 1انتشار »راهنمای وب وایسنت«

شاخص    4در قالب    شاخص  121این سیاهه وارسی شامل  منتشر نموده است.    3«سیاهه وارسی كنترل كیفیت وب فائو» است به نام  

های مختلفی از كیفیت وبگاه وجود دارد كه در چهار بخش یا شاخص  باشد. در این فهرست جنبه میشاخص  گروه    27كلی و  

رابط كاربری  (3جستجو؛ )بودن موتور  دسترس پذیری، كاربردپذیری و بهینه (2كیفیت محتوا؛ )( 1اند: )بندی شده كلی گروه 

 نظارت و مرور منظم.(4و كیفیت فنی؛ و )

كشاورزی ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  از زیرمجموعه  ،سازمان  یکی  دیرین  قدمتی  با  كشاورزی  جهاد  وزارت  ی 

های مراكز مروری بر وبگاه   . باشدهای كشاورزی میترین تشکیالت تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی كشور در كلیه جنبه گسترده 

پذیری، قابلیت  ، دسترسی و محتوایی از نظر كیفیت محتواساختاربرخی عناصر  مشکالتی در    دادها نشان  در استان سازمان  تابعه  

د و به سهم خود سبب  ندهبرداری كاربران را تحت تأثیر قرار می ی بهره نحوه ائل  ها وجود دارد. این مسدر آن استفاده و كاربری  

تابعه سازمان    استانی  مراكز های  اینکه آیا وبگاه د.  نگرددر امر تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی كشور می  مشکالتیایجاد  

عنوان  تحقی به  ترویج كشاورزی،  و  آموزش  ترویج  های  درگاه قات،  و  آموزش  تحقیقات،  مسئول  و  متولی  نهادهای رسمی 

رسانی مورد كشور قادرند از نظر محتوا و ساختار انتظارات كاربران را برآورده سازند و كارآیی الزم را در اطالع كشاورزی  

 انتظار ایفا نمایند؟  

ی مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و هاارزیابی كیفی وبگاه هدف  با  بنا بر این ضرورت، پژوهش حاضر  

های  ها با شاخص های این نهادها و بررسی و انطباق عناصر ساختاری و محتوایی آنبه ارزیابی صفحات وبگاه   ترویج كشاورزی،

معتبر   كشبین استاندارد  و  غذا  سازمان  )فائو( المللی  متحد  ملل  وسیع   اورزی  و  بزرگترین  عنوان  بین به  تشکیالت  المللی  ترین 

  پرداخته   تره خدمات مطلوبئاراسازی و  باشد، به منظور بهبود، بهینه كشاورزی كه در كلیه كشورها دارای اعتبار جهانی می

ها شده و  ر به اصالح و بهبود این درگاه تواند منجو كاربرد نتایج این پژوهش می  صورت نگرفته است   امری كه تاكنون   ؛است

وری مراكز یاد شده سودمند و موثر افتد. برای تحقق این امر، اهداف فرعی برای شناسایی وضعیت  در نتیجه در افزایش بهره 

  های فائو شامل »كیفیت محتوا«،های مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از نظر شاخصوبگاه 

« و »نظارت و مرور منظم« و  رابط كاربری و كیفیت فنیبودن موتور جستجو«،  » برداری و بهینه پذیری، قابلیت بهره »دسترس

 های زیر پاسخ دهد: ها در نظر گرفته شد. در این راستا، پژوهش حاضر تالش نموده است تا به پرسش بندی وبگاه همچنین رتبه 
 

»كیفیت محتوا« فائو در چه    سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از نظر شاخص  های مراكز استانی تابعه وبگاه   -1
وضعیتی قرار دارند؟ 

شاخص وبگاه   -2 نظر  از  كشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تابعه  استانی  مراكز  قابلیت  »دسترس  های  پذیری، 
 قرار دارند؟بودن موتور جستجو« فائو در چه وضعیتی برداری و بهینه بهره 

« رابط كاربری و كیفیت فنی»   های مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از نظر شاخصوبگاه   -3
 فائو در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

ئو در  »نظارت و مرور منظم« فا های مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از نظر شاخصوبگاه  -4
 چه وضعیتی قرار دارند؟ 
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های فائوچگونه  های مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی با توجه به شاخصبندی وبگاه رتبه   -5
 است؟ 

 

 پیشینه پژوهش 

به كیفیت وبگاه  بهبود بخشیدن  از راهکارهای اصلی برای  به موضوع  ها، پژوهش یکی  ارزیابی  های متعددی است كه 

تهیه    مک اینرنی و برد   كه بر مبنای سیاهه وارسی  1ها از روش ارزیابی كیفیت وبگاه اند. گروهی از این پژوهش ها پرداخته وبگاه 

معیار كلی )محتوا، عملکرد، اعتبار، روزآمد بودن، پیوندها،    8و مشتمل بر    و تدوین شده است  

های دانشگاهی  های كتابخانه بگاه در ارزیابی كیفیت و از جمله  اند.  باشد، استفاده كرده می  مولفه  38ر( و  گرافیک، دامنه، ساختا

در   و آسیایی  كشورهای ملی هایكتابخانه  ارزیابی وبگاه  در ،    دولتی ایران 

از این روش استفاده   های ویژه پزشکی در آمریکا  های آموزش مراقبتبندی وبگاه ارزیابی و رتبه 

 نمودند.  
اند. این روش بر مبنای سیاهه  برای ارزیابی وبگاه استفاده كرده   2ها از روش ارزیابی كیفی وبگروهی دیگر از پژوهش 

های كاربری،  معیار كلی )قابلیت   4و مشتمل بر    وارسی اولسینا و روسی تهیه و تدوین شده است  

هایوبگاه كیفیدر ارزیابیهای انجام شده با این روش در داخل كشور،  باشد. از جمله پژوهش می  عملکرد، اطمینان و كارآیی(

های دولتی ایران  های دانشگاه در ارزیابی وبگاه ،كشور  علوم پزشکیهایدانشگاه های مركزیكتابخانه 

از كشور در خارج  وبگاه   و  كیفی  ارزیابی  های  برای 

   از این روش استفاده نمودند.  نی های رومادانشگاه 

های ارزیابی به  اند. روش های ارزیابی وبگاه است كه برخی از این روش استفاده كرده نیز از جمله روش   3وب  -فاز  روش

شوند. در روش كالسیک، ارزش عددی بین دو عدد صفر  بندی میدو روش كالسیک )منطقی( و فازی )منطق تقریبی( دسته 

ای  اما در روش فازی، متغیرها در یک مقیاس فاصله ها به صورت بلی یا خیر هستند،  به پرسش  و یک محدود است و پاسخ

یافته ارزیابی كیفی وبگاه گسترش  از    های آرشیوهای ملی جهان  اند. در  و در خارج 

 از این روش یاری جستند.   كشور 

با ن  4كوال -ای  ها از روش گروهی دیگر از پژوهش  اند. این روش در حقیقت به عنوان  بهره جسته (  5ام وب كوال)سابقاً 

های تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی پدید آمد و مشتمل  های كاربران از كیفیت وبگاه ابزاری جهت ارزیابی برداشت 

رزیابی  ابرای  معیار كلی )كیفیت محتوا، كاربردپذیری، كیفیت امنیت مبادالت الکترونیکی و كیفیت تعامل خدمات( است.    4بر  

های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریكیفیت صفحات وب پژوهشگاه 

ار  ، ایالم    گاه وب  یفیت ك   یابیزدر  پزشکی  علوم  كشور    دانشگاه  از  خارج  در  برای  و 

های چند فروشگاه  در ارزیابی كیفیت وبگاه و  های برخط )آنالین(  گیری كیفیت خدمات شركتاندازه 

از این روش استفاده كردند. بزرگ اینترنتی كتاب 

 
 - 
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رخط )آنالین( كنسرسیوم جهانی  رایگان و ب  افزارهاینرم ها از  ها برای ارزیابی صفحات وبگاه گروهی دیگر از پژوهش 

افزار برخط نرم  3افزارها شامل  شوند. این نرم اند. در این كنسرسیوم استانداردهای وب تولید میكمک گرفته  1وب جهان گستر

برای    3گذاری افزار برخط اعتبارسنجی نشانه برای جایابی و تحلیل پیوندها اعم از پیوندهای كور یا شکسته، نرم  2كنترل پیوندها 

برنامه  بررسی وبگاه هستند.    4افزار برخط تحلیل محتویات صفحات وبگاه نویسی وبگاه و نرم كنترل كدهای خطا در  های  در 

در ارزیابی كیفیت طراحی     5همکارانش اسریدهار و  و    های ایران  وزارتخانه 

 این روش را به كار بستند.  ند  دانشگاه ه  10های وبگاه 

در داخل كشور، در ارزیابی  باشند. از جمله  های وارسی محقق ساخته میها بر اساس سیاههاما گروهی دیگر از پژوهش 

های  های آرشیو بررسی وبگاه   در  و همکارانش   پهلوفرج  ، های دانشگاهی ایرا های كتابخانه گاه وب 

در  موسسه ملی فناوری 28های های كتابخانه و در خارج از كشور برای ارزیابی وبگاه ملی جهان 

ارزیابی وبگاه   و  هند   فناوری  های كتابخانه در  این روش    زا  هند  های موسسات 

 استفاده نمودند. 

پیشین   تحقیقات  پایش كیفیت وبگاه  پژوهش دهد كه  نشان میبررسی  ابزارهای  از  استفاده  با  های  سیاهه و  های متعددی 

عناصر و عوامل ساختاری  هایی داشته و هركدام وجوهی از  تاكنون صورت گرفته است. این ابزارها كمابیش مشابهت محقق ساخته  

وبگاه  محتوایی  جمله   هاو  دسترس  از  كاربردپذیری،  محتوا،  راهبریكیفیت  اطمینان،  قابلیت  ارزیابی   پیوندها  و  پذیری،  را 

تفاوتشان با یکدیگر بیشتر از نظر تکاملی و در طول  یابیم كه  ها درمی كیفی وبگاه   های ارزیابی اند. لیکن با مرور كاربرد روش نموده 

های كالسیک مانند وب كیو ای ام، وب كیو ای ال و وب كوال )ای كوال(. این  مرحله زمانی است: مرحله اول، دوران روش   سه 

در سال   كنسرسیوم جهانی وب  تشکیل  یعنی  دوم  مرحله  تا  منظور    1994دوران  وبگاه به  برای  استانداردهایی  ارایه  ایجاد  و  ها 

باشد  افزارهای رایگان و برخط )آنالین( وجود داشته است. مرحله سوم، استفاده از منطق فازی برای ارزیابی كیفیت وبگاه می نرم 

یش از بیست سال  مطرح كرد و ب  1965های فازی را پروفسور لطفعلی عسگرزاده در سال كه گرچه برای اولین بار نظریه مجموعه 

پس از كنسرسیوم    1990ها به نیمه دوم دهه  ها به بیرون راه نیافت، ولی به كارگیری آن برای ارزیابی كیفیت وبگاه از درگاه دانشگاه 

های دیگر به مراتب كمتر اما همچنان رود؛ اگرچه روش ها به كار می گردد و اینک بیشتر این روش نوین و فراگیر در ارزیابی بازمی 

 شوند.به كار برده می 

اند، یعنی جامعه هدف پژوهش در اكثریت  های دانشگاهی بوده ها معطوف به وبگاه نکته دیگر این كه غالب این ارزیابی 

قریب به اتفاق موارد دانشگاهی بوده است، در حالی كه جامعه هدف پژوهش حاضر، غیردانشگاهی ولی تحقیقاتی و آموزشی 

در بررسی ادبیات موضوع، هیچ نشانی از پژوهش با استفاده از ابزار  اقلیت و متفاوت است. در عین حال،    باشد و از این نظر در می 

به جز پژوهش پیشین پژوهشگر    سیاهه وارسی كنترل كیفیت وب فائو های كیفی فائو یا همان  شاخص

نماید. پژوهش حاضر متفاوت بودن این پژوهش را اثبات می   در داخل و خارج كشور یافت نشد و این مطلب، نوآورانه و 

در تفاوت با پژوهش پیشین پژوهشگر كه نهادهای اجرایی را در وزارت جهاد كشاورزی مورد سنجش قرار داده بود، اینک به  

  ت.تر یعنی به ارزیابی نهادهای پژوهشی و آموزشی در این وزارت پرداخته اس های متفاوت ای با ویژگی جامعه 
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 شناسی پژوهش  روش

مركز  38 كلیه  هایاز آنجا كه وضعیت وبگاه باشد و های كاربردی میپژوهش حاضر با توجه به هدف در زمره پژوهش

تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و میزان رعایت استاندارد در عوامل  استانی  تحقیقات، آموزش و ترویج  

ها توصیفی از  به لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده كند،  ها را بررسی و از نظر كیفی توصیف می محتوایی و ساختاری آن 

ای استفاده گردید. بازه زمانی مطالعه  ابخانه است. برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش كت  سنجیوب با رویکرد  ی  پیمایشنوع  

 بوده است.   1397لغایت شهریور  1396فروردین  18از 

ها  و مشاهده مستقیم صفحات وبگاه ها، »سیاهه وارسی كنترل كیفیت وب فائو« به صورت دسترسی  ابزار گردآوری داده 

)(1: )كلی   شاخص   4  شامل عوامل ساختاری و محتوایی صفحات وبگاه در  و بوده است   پذیری،  دسترس( 2كیفیت محتوا؛ 

  شاخص وگروه    27  در نظارت و مرور منظم(4رابط كاربری و كیفیت فنی؛ و )(3بودن موتور جستجو؛ )كاربردپذیری و بهینه 

جامعیت  خوانایی،    شاخصگروه  از سه    « كیفیت محتواشاخص كلی »   . اند بوده كه متغیرهای پژوهش را تشکیل داده شاخص    121

بودن موتور  برداری و بهینه پذیری، قابلیت بهره شاخص؛ شاخص كلی »دسترس  22، در مجموع شامل  دهیاطالعات و ارجاع

اینترنتی، راهبری، موتورهای جستجو، متن  عناوین صفحات، فرابرچسب توصیف، نشانی شاخص  گروه    10از    جستجو« های 

شاخص؛ شاخص كلی    41ها و تركیب صفحات، در مجموع شامل  گذاریغیرمتنی، كنترل قالب تصاویر بهینه، محتوای    لنگری،

شاخص همانندی بصری مشترک، زبان، امکانات جستجو، اندازه و قالب تصاویر و  گروه    12از    «رابط كاربری و كیفیت فنی» 

ها، نمادها  ها، كدگذاری صفحه، بارگذاریپوشه ها و  های اینترنتی، فایلافزاری كمکی، نشانیهای نرم اشکال، سازگاری، برنامه 

گروه    2از    «نظارت و مرور منظم»   شاخص و شاخص كلی  48، در مجموع شامل  و لوگوها، حق تألیف، و تحلیل كاربری وب

   اند.تشکیل شده  شاخص 10، در مجموع شامل نظارت ماهانه و مرور ساالنه شاخص

ها از تکنیک دلفی براساس كسب نظرات متخصصان طراحی وبگاه استفاده مؤلفه   دهی به هر یک از برای تعیین ارزش و وزن 

های جامعه پژوهش مورد بازبینی و  های موجود در سیاهه وارسی كنترل كیفیت وب فائو با توجه به ویژگی شد. ابتدا كلیه شاخص 

های وارسی و یا  رهای گردآوری استاندارد، سیاهه سنجش روایی و پایایی برای ابزا استفاده قرار گرفته و سیاهه وارسی تهیه گردید. 

ی  ای مورد قبول عام است و نیازی به سنجه عنوان سنجه   ابزارهایی كه مستخرج از استاندارد هستند مصداق ندارد، زیرا استاندارد خود به 

وارسی استخراج شده از سیاهه وارسی    ها، سیاهه . از آنجا كه در این پژوهش، ابزار گردآوری داده   دوباره ندارد 

یی آن  ا ی و پا المللی سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( است، بنابراین سنجش روایی  تهیه شده توسط نهاد معتبر بین 

نظرات متخصصان جهت پایش روایی سیاهه بازبینی شده از روایی محتوا استفاده شد. بدین منظور از  ضروری نیست. با وجود این،  

گذاری گردیدند. های موجود در سیاهه وارسی ارزش بهره گرفته و اصالحات الزم پس از كسب نظرات، اعمال شده و مولفه 

دهنده اعتبار باالی سیاهه وارسی و نشان  912/0جهت سنجش پایایی نیز از محاسبه ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه برابر با 

اندازه  امتیاز هر شاخص كلی، از جزئی گیر بود. برای  های فرعی مربوط به آن شاخص آغاز و به سمت ترین شاخص ی مقدار 

تر شاخص كلی ادامه یافت. بدین ترتیب كه با مشاهده مستقیم وضعیت وبگاه توسط پژوهشگر امتیاز مربوط برای هر شاخص فرعی 

ده شده در وزن آن محاسبه شد. بدنبال آن از مجموع امتیازات  امتیاز واقعی آن با ضرب نمودن امتیاز اختصاص دا   و منظور گردید 

نیز مشخص گردید. تر مرتبط با یک شاخص فرعی ضرب در وزن آن، امتیاز شاخص های فرعی مربوط به شاخص  های فرعی 

ی ارزیابی های كلی برا ها، امتیازهای مربوط به شاخص آن   های فرعی و ضرب نمودن در وزن سرانجام با مجموع امتیاز شاخص 
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-0/ 60»مطلوب«،    61/0- 80/0»بسیار مطلوب«،    0/ 81- 1های كلی و جزئی به صورت امتیاز  ها محاسبه شد. امتیاز شاخص وبگاه 

های مورد نیاز با استفاده از شبکه  »بسیار نامطلوب« در نظر گرفته شد. سپس داده   0-0/ 20»نامطلوب« و    21/0- 40/0»متوسط«،    41/0

ستقیم با اختصاص امتیاز محاسبه شده برای هر شاخص، بر اساس مطابقت كلیه عناصر و عوامل ساختاری وب و به روش مشاهده م 

با یکایک  و محتوایی صفحات وبگاه  وارسی گردآوریشاخصها  سیاهه  نهایت  شدند.    های  به  های گردآوری شده  داده در 

)توزیع فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف  ر توصیفی  های آمابا استفاده از روشافزار آماری اس پی اس اس  نرماكسل و  كمک  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.معیار( 

 

 های پژوهشیافته
وبگاه  اول:  از نظر شاخص پرسش  ترویج کشاورزی  و  تحقیقات، آموزش  تابعه سازمان  استانی  »کیفیت    های مراکز 

 محتوا« فائو در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

در پاسخ دهی تشکیل شده است.  خوانایی، جامعیت اطالعات و ارجاع   شاخصگروه  كیفیت محتوا از سه  شاخص كلی  

پژوهش،   اول  پرسش  وبگاه،    38از مجموع  به  دارای  )  34مركز  »   47/89وبگاه  )  4  و  «متوسط%( وضعیت  %(   53/10وبگاه 

  مركز آموزش عالی امام خمینیشاخص فائو نزدیک شدند را   اند. بیشترین امتیاز مراكزی كه به سطح مطلوب« بوده نامطلوب» 

های تهران و خراسان  مراكز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان % شاخص( و پس از آن    14/56امتیاز )  64با  

)  60با    شمالی »   63/52امتیاز  ارزیابی  با  هر سه  به مرمتوسط%(  متعلق  امتیاز  نمودند. كمترین  اخذ  تا«  و آموزش  كز  حقیقات 

)نمودار    %( هر دو با ارزیابی »نامطلوب« بوده است  82/29امتیاز )  34خراسان رضوی و قم با    هایكشاورزی و منابع طبیعی استان 

1) . 

 
. كیفیت محتوا 1نمودار 

 
 

در كل هیچکدام از مراكز نتوانستند در كیفیت محتوا به سطح مورد نظر  نشان داده شده است،    1نمودار  همان طور كه در  

بوده و بنابراین وضعیت مراكز  021/6و انحراف معیار  % شاخص( 39/45) 74/51میانگین جامعه برابر . برسندامتیاز(   114)فائو 

اشکاالت قالبی )فرمتی( همچون عدم یکنواختی در نوع و اندازه قلم، نیاز به حركت   « ارزیابی گردید.متوسطدر كیفیت محتوا » 

افقی صفحه پس از دو برابر شدن اندازه متن، عدم استناد به منابع و پیوند به منابع كه در متون علمی به عنوان اعتبار آن مطلب  

ی  ت تهی، »بزودی« و »در دست ساخت« كه نشان دهنده ها باید مورد توجه قرار بگیرد، وجود صفحا علمی بیش از سایر ویژگی 
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از   نویسنده مطالب و ویراستار كه  به  نبود اطالعات مربوط  به مخاطبان و كاربرمداری است،  ارایه مطالب  اساسی در  ضعف 

ی این بخش  هاباشد، و نبود پیوند ارتباط با مدیر وبگاه از كاستیریزی و شفاف بودن یک وبگاه رسمی دولتی میمقدمات طرح

 بوده است. 

وبگاه  دوم:  شاخص پرسش  نظر  از  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تابعه  استانی  مراکز   های 

 بودن موتور جستجو« فائو در چه وضعیتی قرار دارند؟برداری و بهینه پذیری، قابلیت بهره»دسترس

دسترس كلی  بهره شاخص  قابلیت  بهینه پذیری،  و  موتبرداری  صفحات،  شاخص  گروه    10از    ور جستجوبودن  عناوین 

نشانی  توصیف،  لنگری، فرابرچسب  متن  موتورهای جستجو،  راهبری،  اینترنتی،  كنترل    های  غیرمتنی،  بهینه، محتوای  تصاویر 

نمودار  گذاری قالب به  با توجه  امتیاز    2ها و تركیب صفحات تشکیل شده است. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش،  بیشترین 

زی كه به سطح مطلوب شاخص فائو نزدیک شدند را مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان مراك 

شاخص( و كمترین امتیاز متعلق به مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان   %36/73)امتیاز    134با  

 شاخص( بوده است.   %66/40امتیاز ) 74رضوی با 

 
بودن موتور جستجوبرداری و بهینهپذیری، قابلیت بهره. دسترس2ودار نم

 

نتوانستند در دسترس  2نمودار  همان طور كه در   نیز  مراكز  از  هیچکدام  قابلیت  نشان داده شده است، در كل  پذیری، 

امتیاز   21/111امتیاز( برسند. در این بخش، میانگین مراكز    182بودن موتور جستجو به سطح مورد نظر فائو )برداری و بهینه بهره 

گردید. از اشکاالت مشاهده شده در این  بوده كه روی هم رفته »مطلوب« ارزیابی    089/10شاخص( و انحراف معیار   10/61%)

توص برچسب  ابر  اختصاص  عدم  میبخش،  وبگاه  بازدیدكنندگان  برای  راهنمای صفحه  نوع  یک  كه  به  یف  راهبری  باشد، 

، عدم برخورداری از موتور جستجو،  404صفحات تهی، نبود نقشه سایت، نبود موقعیت نمای كاربر )بریدكرامپ(، نبود صفحه  

یر، و وجود تصاویر و مطالب  جعبه جستجوی غیرفعال، رعایت نکردن درج حق تألیف بر روی تصاویر، عدم نامگذاری تصاو

 غیرمتنیِ بدون شرح بودند. 

وبگاه سوم:  شاخص پرسش  نظر  از  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تابعه  استانی  مراکز  رابط »  های 
 « فائو در چه وضعیتی قرار دارند؟ کاربری و کیفیت فنی

ری مشترک، زبان، امکانات جستجو، اندازه شاخص همانندی بصگروه    12رابط كاربری و كیفیت فنی از  شاخص كلی  

ها، كدگذاری صفحه،  ها و پوشه های اینترنتی، فایلافزاری كمکی، نشانیهای نرم و قالب تصاویر و اشکال، سازگاری، برنامه 
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توجه  با  در پاسخ به پرسش سوم پژوهش،  ها، نمادها و لوگوها، حق تألیف، و تحلیل كاربری وب تشکیل شده است.  بارگذاری 

اند.  %( »نامطلوب« بوده  89/7وبگاه ) 3%( وضعیت »متوسط« و  11/92وبگاه ) 35مركز دارای وبگاه،  38از مجموع  3به نمودار 

استان   طبیعی جنوب  منابع  و  و آموزش كشاورزی  تحقیقات  امتیاز مركز  )   134با  تهران  بیشترین    و   (شاخص  %  30/56امتیاز 

( شاخص  %  13/36امتیاز )  86یقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان كرمان با  كمترین امتیاز متعلق به مركز تحق

 بوده است.  

 
. رابط كاربری و كیفیت فنی3نمودار 

 

نتوانستند در رابط كاربری و  در كل هیچکدام از موسسات و مراكز  نشان داده شده است،    3نمودار  همان طور كه در  

%   77/44امتیاز )  21/105وضعیت كلی مراكز در این بخش با میانگین    ( برسند. امتیاز  238كیفیت فنی به سطح مورد نظر فائو )

ناهمانندی بصری مشترک، كمبود جدی در ارایه مطالب به زبان    »متوسط« ارزیابی گردید.  879/9و انحراف معیار    شاخص(

بین  رایج  نرم دوم  ارایه  با مجامع علمی كشورهای دیگر، عدم  تبادل  و  ارتباط  به عنوان ضرورت  افزار كمکی، وجود المللی 

پیوندهای گسسته، عدم نمایش حجم و فرمتِ هر بارگذاری، نداشتن یا قرارندادن لوگوی مركز به عنوان نماد رسمی مركز و  

روی وبگاه و مطالب و منابع دیداری و شنیداری آن، و عدم انجام  نشانی اینترنتی آن بر روی صفحه، عدم درج حق مولف بر  

 تحلیل كاربری وب از اشکاالت عمده در این بخش بوده است. 

»نظارت و   های مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نظر شاخص پرسش چهارم: وبگاه
   مرور منظم« فائو در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

نظارت ماهانه و مرور ساالنه تشکیل شده است. در این بخش امتیاز    شاخص گروه    2نظارت و مرور منظم از    شاخص كلی

وبگاه    7مركز دارای وبگاه،    38از مجموع    4و در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش با توجه به نمودار    باشد می  40شاخص فائو  

 اند. %( »نامطلوب« بوده  79/15وبگاه ) 6وضعیت »متوسط« و %(  79/65وبگاه ) 25مطلوب«، %( وضعیت »  42/18)
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 نظارت و مرور منظم  4نمودار 

 

نظارت و مرور  نتوانستند در  نیز  در كل هیچکدام از موسسات و مراكز  نشان داده شده است،    4نمودار  همان طور كه در  

% شاخص(    15/43)  26/17  مراكز با میانگین امتیازدر این بخش،  به طور كلی    ( برسند.امتیاز  40به سطح مورد نظر فائو )  منظم

انحراف معیار   »   930/2و  ارزیابی شدند. متوسطدارای وضعیت  برخی مراكز خصوصاً در    «  بودن نظارت ماهانه در  نامطلوب 

دوم، نبود تحلیل ترافیک وب، و نبود تحقیق در قابلیت كاربری در مرور    بروزآوری مطالب، برگردان مطالب جدید به زبان

 ساالنه، اشکاالت مالحظه شده در این بخش بوده است.  

% شاخص   72/49امتیاز كل )  42/285در مجموع چهار شاخص كلی، به طور كلی مراكز استانی تابعه سازمان با میانگین  

 (.1د )جدول كل( دارای وضعیت »متوسط« ارزیابی گردیدن

های فائو. ارزیابی كلی مراكز بر اساس شاخص 1جدول 

 

رتبه  پنجم:  وبگاه پرسش  به  بندی  توجه  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تابعه  استانی  مراکز  های 
 های فائو چگونه است؟  شاخص 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی بر اساس مجموع  استانی  های مراكز  وبگاه در پاسخ به پرسش پنجم پژوهش،  

حایز امتیاز    342تهران با كسب  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان    . بندی شدند رتبه امتیازهای كسب شده  

ا كسب ب   و مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی و مركز آموزش عالی امام خمینی  رتبه اول 

های مراكز در ارزیابی كیفی وبگاه امتیاز، رتبه سوم    314البرز با كسب  و مركز آموزش جهاد كشاورزی استان    رتبه دوم   ، امتیاز   324
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های فائو گشتند، اما مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی بر اساس شاخص 

یعی جنوب استان كرمان با كسب امتیاز، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طب   244طبیعی استان خراسان رضوی با كسب  

با كسب    248 به ترتیب ك   252امتیاز و مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان قم  امتیاز كل و  م امتیاز  ترین 

 . ( 2)جدول    ها را اخذ نمودند ترین رتبه پایین 
 

های فائوهای مراكز براساس شاخصبندی وبگاه . رتبه 2جدول 

   

*    

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران  
   

   مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی  

مركز آموزش عالی امام خمینی  
   

جهاد كشاورزی استان البرز مركز آموزش  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان بلوچستان 
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
   

كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمان مركز تحقیقات و آموزش  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن 
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان  
   

كشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان مركز تحقیقات و آموزش  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان )شاهرود(  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان  
   

تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی مركز   
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل  
   

مركز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 
   

آباد )دزفول(صفیمركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی  
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*    

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد  
   

منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه  
   

آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان مركز تحقیقات و   
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان همدان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كهگیلویه و بویراحمد  
   

 
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان 

 
  

مركز ترویج و توسعه تکنولوژی دامغان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان قم  
   

كرمانمركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان  
   

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی  
   

 

 گیرینتیجهبحث و  

های بخش كشاورزی كشور صورت نگرفته است و مبرهن است كه  تاكنون پژوهشی در پایش و ارزیابی وضعیت وبگاه 

تر خواهد بود. حال چنانچه این ابزار از نهادی مرتبط  ای عمیقالمللی صورت گیرد، مطالعهاگر ارزیابی با ابزار استاندارد بین 

تر به دست خواهد داد تا  باشد، مسلماً دستاوردها و نتایجی بهتر و نزدیک  همچون سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد )فائو( 

های مورد مطالعه ارائه نمود. در این رابطه پس از بررسی ها پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت كنونی وبگاه بتوان بر اساس آن 

ش و ترویج كشاورزی بر اساس چهار شاخص های مراكز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزعوامل ساختاری و محتوایی وبگاه 

ها در وضعیت متوسط قرار دارند.  های پژوهش نتیجه گرفته شد كه به طور كلی این وبگاه كلی ارزیابی وب فائو با توجه به یافته

 باشند. های گوناگون نیازمند اصالح یا بازطراحی میهای مورد مطالعه از جنبه ی این است كه وبگاه این یافته نشان دهنده 

های مراكز استانی  توان نتیجه گرفت كه وبگاه بنابراین می . ارزیابی گردید متوسط جامعه از نظر »كیفیت محتوا«، وضعیت 

جنبه  سه  ها در هر  تابعه سازمان از نظر كیفیت محتوا در ارایه مطالب به مخاطبان شرایط مطلوبی ندارند. كیفیت محتوای وبگاه 
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های  ایی پیش گفته در یافته های محتو هایی داشته است كه توجه به نوع كاستیكاستی  دهیخوانایی، جامعیت اطالعات و ارجاع

پژوهش، مدلل ضعف در مدیریت وبگاه از نظر توجه به كیفیت محتوای مطالب ارایه شده به ویژه استناد و ارجاعات به منابع به  

باشد. بنابراین  مثابه اعتبار علمی مطلب و كسب اعتماد مخاطب و همچنین ذكر نویسنده مطلب و وجود ویراستار در این راستا می

ها از نظرهای یادشده كوشیده و بر كیفیت محتوای مطالب نظارت كافی و مستمر ها در رفع كاستیورت دارد مدیران وبگاه ضر

پژوهش  نتایج  با  بخش  این  در  پژوهش  این  نتایج  باشند.  ؛  های  داشته 

؛  ؛  ؛  ؛  

؛    ؛  ؛  

دم روزآمدسازی  از نظر كیفیت نه چندان مطلوب محتوا و قدیمی بودن و ع  و    

 از نظر مطلوب بودن محتوا ناهمسو است. اطالعات موجود در وبگاه همسو و با نتایج 

ارزیابی گردید. در این  «، وضعیت جامعه مطلوب  بودن موتور جستجوبرداری و بهینه پذیری، قابلیت بهره دسترساز نظر » 

ها، به طور مشخص طراحی  وبگاه توجه دارند، علت دریافت امتیاز باالی برخی از وبگاه ها كه بیشتر به ساختار  گروه از شاخص

ها از سوی افراد خبره و مسلط در توجه به عوامل ساختاری وبگاه بوده است، اما از اشکاالت پیش گفته در  نویسی آن و برنامه 

نتیجه گرفته مییافته ی استفاده از افراد غیرخبره و الگوهای  دهنده ا نشان هی طراحی مابقی وبگاه شود كه شیوه های پژوهش 

؛  ؛  های  باشد كه با نتایج پژوهش غیراستاندارد می

 ؛؛  ؛ 

؛ ؛  ؛  

نامطلوب  مبنی بر ساختار و قابلیت بهره   و    ؛     وری 

ها به ساختار كه نقش مهمی در كارآیی وبگاه دارد توجه بیشتری  رود مدیران مراكز و وبگاه همسو است. بدین جهت انتظار می

های پژوهش به ویژه  نموده و كاربرمداری را در آن مدنظر قرار دهند و همچنین در رفع اشکاالت پیش گفته در بخش یافته 

لزومات اعتبار یک كار علمی است و همچنین ایجاد  ها كه از منامگذاری و شرح بر تصاویر و به تأكید درج حق تألیف بر آن 

 امکان جستجو در مطالب وبگاه، دقت و همت الزم را به عمل آورند.  

شود  از نظر »رابط كاربری و كیفیت فنی«، وضعیت كلی مراكز در این بخش متوسط ارزیابی شد. بنابراین نتیجه گرفته می

وبگاه  نكه  از  تابعه سازمان  استانی  مراكز  و رسیدگی  های  توجه  نیازمند  و  نداشته  مطلوبی  شرایط  فنی  كیفیت  و  كاربری  ظر 

؛  های  باشند. در این زمینه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش می

 ؛ ؛    ؛  ؛  

؛  ؛  

نتایج    و   با  و  قابلیت كاربری همسو  بودن  نامطلوب  نظر  و  از 

لوب بودن قابلیت كاربری ناهمسو است. همچنین با توجه به نوع مشکالت در كاربری و مسائل  از نظر مط  

شود كه علت این مسئله، عالوه بر طراحی غیراستاندارد و  اند، نتیجه گرفته میهای پژوهش ذكر گردیده فنی وبگاه كه در یافته

رود مسئوالن مراكز در انتخاب مدیران مناسب و  ا انتظار میباشد. لذاستفاده از افراد غیرخبره، مدیریت ضعیف وبگاه نیز می 

 توانمند برای تصدی وبگاه مركز دقت الزم را اعمال نمایند. 

باید گفت این نکته بدیهی است    عدم درج حق مولف بر روی وبگاه و مطالب و منابع دیداری و شنیداری آن در مورد  

كه رعایت »حق مالکیت معنوی« اعتبار محتوای وبگاه را افزایش داده، از سرقت علمی كاسته و افزایش اعتماد بازدیدكنندگان  

  هایا مشاركت كنندگان در محتوای وبگاه را در پی خواهد داشت. بنابراین، مسئوالن واحدهای تابعه سازمان و مدیران این وبگاه 
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اساسی را مهم تلقی نموده و در طراحی و مدیریت وبگاه بر رعایت حق مالکیت معنوی تاكید نمایند. همچنین    یباید این مسئله 

المللی به عنوان ضرورت ارتباط و تبادل با مجامع علمی كشورهای دیگر، گویای وجود  عدم ارایه مطالب به زبان دوم رایج بین

این رسانه است. ایجاد قابلیت زبان غیرفارسی برای مطالب صفحات، به طور مسلم از محصور  مشکل جدی در انتقال پیام توسط  

ماندن دانش و تجارب در مرزهای داخلی جلوگیری كرده و در تماس با دانش و تجارب خارج از مرزها به رشد و پویایی بیشتر  

 خواهد انجامید. 

منظم«،   و مرور  »نظارت  نظر  این از  مراكز در  است.   وضعیت كلی  بوده  متوسط  می   بخش  نتیجه گرفت كه  بنابراین  توان 

های »نظارت و  شاخص های مراكز استانی تابعه سازمان از نظر نظارت بر ساختار و محتوای وبگاه شرایط مطلوبی ندارند.  وبگاه 

این مسئله با  سی خواهند داشت.  مرور منظم« ناظر بر بروزآوری و پویایی وبگاه هستند و مسلمًا بر قابلیت كاربری آن نیز تأثیر اسا 

؛  ؛  نتایج پژوهش  

در   و    ؛  ؛  ؛  

نتایج  زمینه ضعف در به  از نظر   روزآوری مطالب و عدم قابلیت اطمینان و اعتماد همسو ولی با 

ها دچار مشکل شود كه اكثر وبگاه از مشکالت این بخش نتیجه گرفته می   مطلوب بودن قابلیت اطمینان و اعتماد ناهمسو است. 

ها برای رعایت این دو مقوله امری بدیهی است؛ چرا  انتظار از مدیریت وبگاه باشند، بنابراین  در بروزآوری و عدم پویایی وبگاه می 

ترین عامل در جلب آنان به استفاده ها شاید مهم كه اطمینان و اعتماد بازدیدكنندگان به مطالب و محتوای وبگاه و بروز بودن آن 

اند. زمان از آن غافل مانده های مراكز ساای كه بیشتر وبگاه از وبگاه باشد؛ مسئله 

پیشنهادات 

 گردد: ها پیشنهاد می با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی مراكز تابعه سازمان در استان

یافته   -1 به  توجه  وبگاه با  در  ساختاری  اشکاالت  وجود  مورد  در  پژوهش  شاخصهای  اساس  بر  های  ها 

بهره دسترس»  قابلیت  بهینه پذیری،  و  جستجوبرداری  موتور  توصیه    « بودن  فنی«،  كیفیت  و  كاربری  »رابط  و 

وبگاه می ساختار  طراحی  مبنای  گردد  بر  ترویج كشاورزی  و  آموزش  تحقیقات،  استانی سازمان  مراكز  های 

های معتبر صورت پذیرد.استاندارد و شاخص 

یافته   -2 به  توجه  وبگاه با  اشکاالت محتوایی در  پژوهش در مورد وجود  اساس شاخصهای  بر  یفیت های »ك ها 

وبگاه  محتوایی  وضعیت  منظم«،  مرور  و  »نظارت  و  و  محتوا«  كیفیت  نظر  از  بازنگری  نیازمند  مراكز  های 

بر محتوای وبگاه باشند و توصیه می روزآوری میبه  نظارت كافی و مستمر  استانی سازمان گردد  های مراكز 

تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی توسط مدیران وبگاه اعمال گردد.

های پژوهش در هر چهار پرسش تحقیق، در مجموع داللت بر ضعف  های گزارش شده در یافته وجود كاستی  -3

ها شود مسئولیت نظارت كیفی بر وبگاه های مراكز داشته است. بنابراین پیشنهاد می در طراحی و مدیریت وبگاه 

بره و گماردن مدیران آگاه و  ی مدیریت خاصی در سازمان قرار داده شود و استفاده از طراحان خبر عهده 

 پذیر بر وبگاه مراكز مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد. مسئولیت 

 تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع از سوی نویسنده گزارش نشده است. 
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