
 

 

 

بر  عمومی کشور یهاکتابخانهنهاد  هایپورتالارزیابی کیفی 

 .ای.امیوک اساس الگوی ارزشیابی کیفی وب.

 1میترا صمیعی

 2فاطمه نوشین فرد

 3پوررحمان یارؤ

 شناسیمطالعات دانش

 12تا  21ص ، 69تابستان ، 11شماره ، سال سوم
 21/20/69تاريخ دريافت: 

 11/21/69تاريخ پذيرش:

 چکيده
وی های عمومی کشور بر اساس الگنهاد کتابخانه هایپورتالکیفی  بررسی و ارزيابیپژوهش حاضر از هدف 

 – پیمايشی، پژوهش حاضر پژوهش کاربردی و روش نوع .استبوده م. ا .ای .کیو وبارزشیابی کیفی 

که  بوده 1361کشور در سال  عمومی هایکتابخانه نهاد هایپورتال، جامعه آماری پژوهش .بود توصیفی

 یاههس اساس بر و مستقیم مشاهده از هاداده گردآوری است. برای شده امتیازدهی و مشاهده پورتال 30 تعداد

انجام شده  6109-1 ايزو استاندارد بر مبتنی و وب کیفی ارزيابی الگوی اساس بر که انجام شده است وارسی

در وضعیت متوسط  36/2با میانگین  «يریکاربردپذ»معیار اصلی  ازلحاظدهد که نشان می هايافته است.

در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و همچنین  02/2میانگین کل  «قابلیت عملکرد» ازلحاظارزيابی شدند و 

شاخص » ازنظرو  قرار دارنددر وضعیت متوسط به باال  12/2میانگین کل  «اطمینان قابلیت»معیار  ازلحاظ

 هایپورتالکه  دادندنتايج نشان  نیز در وضعیت مطلوبی ارزيابی شدند. 222/2با میانگین  «کارايی

 ،اعتبار( در رتبه دوم) اطمینانقابلیت ، در رتبه اول امایشاخص کارايی وب کیو  ازنظر موردپژوهش

 ازنظر شموردپژوه هایپورتال يعنی؛ در رتبه سوم و قابلیت عملکرد در رتبه آخر قرار دارند يریاربردپذک

و  «کارايی»معیارهای  در ؛ ودچار نقاط ضعف بیشتری هستند «قابلیت عملکرد»و  «يریکاربردپذ»معیارهای 

 هستند. یترمطلوبدرصد در وضعیت  12با میانگین باالی  «قابلیت اطمینان»

 وب کیو. ای. ام.، عمومی کشور یهانهاد کتابخانه، هاپورتال، ارزیابی کیفی: های کليدیواژه
                                                                                                                                        

1. شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی. شاستاديار گروه علم اطالعات و دانisiri.tc46@gmail.com 

 تهران یقاتواحد علوم و تحق یاسالم آزاددانشگاه  شناسیشعلم اطالعات و دان یاردانش. 0

 کشور یعموم یهاکتابخانهنهاد  یکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناس. 3
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 مقدمه

محتوای خود در محیط  یريپذدسترسدنیا برای  هایکتابخانهدر حال حاضر بسیاری از 

اصلی  هایويژگیيکی از  ازآنجاکه. برندمیبهره  ایکتابخانه هایپورتالاطالعاتی جديد از 

طیف ، هاستکتابخانهبر مبنای نیازها و اهداف  هاآنامکان سفارش سازی ، هاورتالپ

ها رافزانرمحتی اگر از ، هاکتابخانهاز سوی هر يک از  هاقابلیتگوناگونی از خدمات و 

با  (ادادهداده و فر)از اشیای محتوايی  ایگستردهطیف  شودمیارائه ، مشابهی استفاده کنند

بر  عالوه یاکتابخانه هایپورتال. رنديپذدسترس ایکتابخانه هایپورتال تنوع وسیعی در

 محتوا و خدمات، تحت پوشش خود هایسامانهن امکان دسترسی يکپارچه به کردفراهم 

 نندکمی دسترسقابلخاص  هایفناوریديگر محیط و منابع اطالعاتی را با استفاده از 

 (.1362، طاهری)

، شوندمی های عمومی محسوبمراجعان بالقوه کتابخانه، معهعموم جا کهيیازآنجا

نندگان کاستفاده توانندمیاظهار داشت که طیف وسیعی از کاربران محیط وب نیز  توانمی

های خانهبرای کتاب هاپورتال رونيازاآيند.  حساببهی عمومی کتابخانه هایپورتالی بالقوه

 تواند مزايای بسیاریهای گوناگون میاز جنبه هاآنی عمومی اهمیت فراوانی دارند و بررس

در  های عمومی کهکتابخانه هایپورتالهای عمومی داشته باشد. هر يک از برای کتابخانه

مايش تصوير ضعیفی از خود به ن مطمئناًاستفاده و تعامل با کاربر با مشکل روبرو باشد 

ای هابراين ضروری است که نهاد کتابخانهبن؛ کندگذارد و جايگاه آن را نیز تضعیف میمی

عمومی کشور با توجه به معیارهای ارزيابی استاندارد به ارزيابی کیفیت صفحات وب خود 

نقاط قوت و ضعف موجود در صفحات وب را شناسايی و در جهت ، بپردازد و از آن طريق

 خود تالش کنند. هایپورتالبهبود کیفیت 

 روش، هاسايتو وب هاپورتالدر ارزيابی  رداستفادهمو هایروشيکی از جديدترين 

های کمی با استفاده از داده، در اين روش است. 1. اِم.(ای کیو.ارزيابی کیفی وب يا )وب

ی فرعی که هاشود و با استفاده از خصیصهپرداخته می هاآنبه ارزيابی کیفیت ، هاسايتوب

                                                                                                                                        

1. Web QEM (Web Quality Evaluation Method) 
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کیفیت  معیارهايی مناسب برای پی بردن به، دگذارنمی تأثیر موردبررسی بر کیفیت پورتال

ين اصلی و بنیاد هایويژگیبرای دستیابی به ، . در اين روششودمیگردآوری  هاپورتال

يعنی از نسخه  6109-1های ايزو افزارنرماز استاندارد مدل کیفیت برای ارزيابی ، هاپورتال

 ،ين استاندارد چهار ويژگی اصلیا در استفاده شده است.، هاسايتوبارزيابی  شدهاصالح

قابلیت ) باراعت، عملیاتی بودن() عملکردقابلیت ، قابلیت استفاده() کاربردپذيری»شامل 

 (.1362، پاشازاده) استشده  های اصلی تعیینخصیصه عنوانبه «کارايیاطمینان( و 

 ائماًد ارندگذمیکه در جهان خدمات خود را از طريق وب در اختیار  هايیکتابخانهتعداد 

 هایپورتالدر حال افزايش است. در کشور ما نیز با روشن شدن ضرورت و اهمیت 

فته عمومی کشور قرار گر هایکتابخانهطراحی آن در دستور کار بسیاری از ، ایکتابخانه

موجب پويايی هرچه بیشتر ، عمومی یهاکتابخانه هایپورتالارزيابی کیفی  لذا است.

ی در زمینه بسیار یهاپژوهش اگرچه .شودیمآن با کاربران  مؤثرترط بهتر و و ارتبا هاپورتال

ی در رابطه با ارزياباما ، در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است هاسايتوبارزيابی 

عمومی پژوهشی انجام نشده است. همچنین در  یهاکتابخانه ويژهبهای کتابخانه هایپورتال

زارهای و اب هاروشکه استفاده از  دهدیمنشان  هاپژوهشحات وب زمینه ارزيابی کیفی صف

نهاد  هایپورتالدر زمینه ارزيابی  خصوصبهاستفاده شده است و ، متنوعی در اين زمینه

ابی ارزي»که مشابه اين مطالعه باشد و از روش  هايیپژوهشدر ايران ، های عمومیکتابخانه

ورد. خبه چشم نمی، استفاده شده باشد «کمی هایروشبا استفاده از  هاسايتوبکیفی 

با  امهرکدها کتابخانه هایپورتالو  هاسايتوبانجام شده در رابطه با ارزيابی  یهاپژوهش

ون اند پژوهشگرانی همچمتفاوت به ارزيابی پرداخته هایبندیتقسیمو  هاروش، رويکردها

، (1312) یپاپعصاره و ، (1362راوند )، (1362) یصابرفرج پهلو و ، (1312پوده )اصغری 

آبادی  خلف، (1361) یسنگر، (1362راد )بهرامی، (1362پاشازاده )، (1316) ینباتعل

 هاسايتوب( به بررسی و ارزيابی 1360) یگدلیو بنظری ، (1361) يانیکردرضائی ، (1362)

دارای مزايا و معايبی  هاآن مورداستفاده یهاروشاز  هرکداماند که پرداخته هاپورتالو 

از  نهگواينهیچ استاندارد خاصی که بتوان برای ارزيابی  متأسفانه حالبااينبودند. 

به چشم  هاروشکمبود آن در میان اين  آنچهشود. ديده نمی، کرداستفاده  هاسايتوب
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 هایروشبود که بتوان با استفاده از رويکرد مهندسی و  هايیروشاستفاده از  خوردیم

 گامبهگامو  مندنظامپرداخت. استفاده از روشی  هاپورتالآماری برای ارزيابی کیفی اين 

روش ارزيابی کیفی با  «امیاوب کیو »از مزايای روشی است که با عنوان ، جهت ارزيابی

 شود.کمی مطرح می هایروشاستفاده از 

 یهادانشگاههای مرکزی هکتابخان هایسايتوب( به ارزيابی 1362پاشازاده ) نیبنيدرا

دولتی ايران با  هایدانشگاهسايت ( به ارزيابی وب1362) یازینعلوم پزشکی کشور؛ غريبه 

 یآباد و خلف؛ فرهاد پور هاآننمايه ارزياب وب و مقايسه نتايج  ؛ وروش وب کیو.ای.ام 0

( 1363دغاقله ) همچنین و کودکان و نوجوانان ايران؛ هایسايتوب( به ارزيابی کیفی 1362)

تابعه وزارت نفت با استفاده از روش ارزيابی وب  هایشرکتپورتال  132به ارزيابی کیفی 

( 0226و همکاران ) 1بیسکوگلیو، (0211) پانت در خارج از کشور نیزکیو. ای. ام. پرداختند. 

تفاده و مدل وب کیو.ای.ام. اس 1-6109از استاندارد ايزو  هايتساوبجهت ارزيابی کیفیت 

قرار  موردبررسیرا  هاسايتوب.ای.ام در یوک معیار اصلی روش ارزيابی وب. 2کردند و 

ر حد معیار قابلیت اطمینان د ازلحاظبودند که در کل  چنینايننتايج پژوهش پاشازاده  دادند.

 و کاربردپذيریشاخص  ازلحاظدر حد مطلوب و  کارايیشاخص  ازلحاظ، بسیار مطلوب

و نیم  در وضعیت مطلوب هايتساوبنیمی از  يتاًنهادر حد متوسط هستند و  قابلیت عملکرد

ژوهش دولتی ايران در پ هایدانشگاه هایسايتوب یبررس .هستندديگر در وضعیت متوسط 

معیار اصلی روش وب کیو  2 بر اساس موردپژوهش هایسايتوبغريبه نیازی نشان داد که 

ارت وز هایپورتالپژوهش دغاقله نشان دادند که  يجنتا در وضعیت مطلوب قرار دارد. امیا

ابلیت معیار ق ازلحاظ، در وضعیت متوسط به باال کاربردپذيریمعیار اصلی  ازلحاظنفت 

 ارايیکمعیارهای قابلیت اطمینان و  ازلحاظعملکرد در وضعیت متوسط به پايین قرار دارند و 

 نظرازهش خود به اين نتیجه رسید که در وضعیت مطلوب قرار دارند. خلف آبادی در پژو

 ضعف اطنق ديگر معیارهای به نسبت «عملکرد قابلیت» و «کاربردپذيری»معیارهای اصلی 

 تیازاتام میانگین «اطمینان قابلیت» و «کارايی» اصلی معیارهای مورد در و دارند بیشتری

                                                                                                                                        

1. Biscoglio 
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.ای.ام برای ویک انجام شده از روش ارزيابی وب. هاییبررسدر  .دارند بهتری وضعیت

ت دانشگاهی و مراکز تخصصی استفاده شده اس یهاکتابخانه هایپورتالارزيابی بسیاری از 

ن روش اي در عمومی استفاده نشده است. یهاکتابخانه هایپورتالو تاکنون برای ارزيابی 

ده ی( سنجکارايیاعتبار و ، قابلیت عملکرد، کاربردپذيری) معیار 2با استفاده از  هاوبگاه

 .اندشده

ورتال ی ارزيابی کیفی پو به جهت نبود مطالعاتی در زمینه ذکرشدهبا توجه به مطالب  

نهاد ل کیفی پورتال اداره ک یابيو ارزهای عمومی اين پژوهش قصد دارد به بررسی کتابخانه

استان کشور با استفاده از الگوی ارزشیابی وب  31عمومی کشور و پورتال  یهاکتابخانه

زير  اساسی هایپرسشاست که به  حاضر درصددبپردازد. به اين منظور پژوهش  .ای.ام.کیو

 پاسخ دهد:

 ق دارد؟تطاب« کاربردپذيری»های عمومی کشور با معیار نهاد کتابخانه هایپورتالتا چه میزان  -

 دارد؟تطابق « دعملکر قابلیت»های عمومی کشور با معیار نهاد کتابخانه هایپورتالتا چه میزان  -

 تطابق دارد؟« اطمینان قابلیت»های عمومی کشور با معیار نهاد کتابخانه هایپورتالتا چه میزان  -

 تطابق دارد؟« کارايی» معیار باهای عمومی کشور نهاد کتابخانه هایپورتالتا چه میزان  -

 روش پژوهش

تال رپو موردپژوهشجامعه  .استتحلیلی  –پیمايشی  با روش پژوهش حاضر کاربردی و

از است در اين پژوهش  استان کشور پورتال 31عمومی کشور و  یهاکتابخانه نهاداداره کل 

د مدل ارزيابی کیفی وب و مبتنی بر استاندار بر اساسوارسی استفاده شده است که  اههیس

و مطابقت با  یسازیبومو با انجام اصالحاتی با توجه به جامعه پژوهش و  6109-1ايزو 

در داخل کشور انجام شده  یراًاخمرتبطی که  یهاپژوهشدر  شدهیطراحارسی و هاییاههس

تهیه شد. اين سیاهه دارای چهار متغیر اصلی برای ارزيابی پورتال است که برای ، است

ی نیز از طريق چند متغیر فرع هاآن گیریاندازهندين متغیر فرعی که چ هاآناز  یریگاندازه

ستفاده ا معیارهای اصلی برای ارزيابی پورتال درواقعهار متغیر که . اين چگرددیمديگر میسر 

عیار . م«کارايی» و« اعتبار»، «قابلیت عملکرد»، «کاربردپذيری»عبارت است از:  شودیم
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اهنما؛ بازخورد و ر هایويژگی، بودن فهمقابلبا استفاده از معیارهای فرعی  کاربردپذيری

عملکرد  قابلیت یارمع .گیردیمو ارزيابی قرار  دسنجشمورو واسط  زيباشناختی هایويژگی

 هاییويژگ، راهبری و تورق امکانات، از طريق معیارهای فرعی امکانات جستجو و بازيابی

حوزه کاربر مدار؛ معیار قابلیت اطمینان )اعتبار( از طريق سنجش معیارهای فرعی مثل کفايت 

رد مو پذيریدسترسرهای فرعی اجرا و از طريق سنجش معیا کارايی)عدم نقص( و معیار 

 ترينیجزئاز  گیریاندازهمقدار هر معیار اصلی  گیریاندازهارزيابی قرار گرفتند. برای 

بدين ترتیب که برای هر معیار فرعی ، معیارهای فرعی مربوط به آن معیار آغاز گرديد

د. سپس شاهمیت آن يک ضريب که عددی بین صفر تا يک است در نظر گرفته  برحسب

با مشاهده وضعیت پورتال توسط پژوهشگر امتیازی برای آن معیار فرعی منظور گرديد. بدين 

پژوهشگر  توسط شدهدادهترتیب امتیاز واقعی هر معیار فرعی از ضرب کردن امتیاز اختصاص 

در ضريب اهمیت آن محاسبه شد. از مجموع امتیازات مربوط به معیارهای فرعی مرتبط با 

ضرايب معیارها در  ضربحاصلامتیاز مربوط به آن معیار فرعی و از مجموع ، يک معیار

 وتحلیلجزيهتمقدار نهايی مربوط به معیار اصلی متناظر با آن معیارها محاسبه شد. ، هاآنامتیاز 

 انجام گرفته است. 01نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده

 های پژوهشیافته

 ارد؟د تطابق «کاربردپذيری» معیار با موردپژوهش هایپورتال میزان چه : تا1پاسخ به پرسش 

ازخورد و ب هایويژگی، بودن فهمقابلبا استفاده از معیارهای فرعی  کاربردپذيریمعیار 

رار و ارزيابی ق موردسنجشمتفرقه  هایويژگی، و واسط زيباشناختی هایويژگیراهنما؛ 

، .ای.امکیو ارزيابی وب. «کاربردپذيری»ر میان معیارهای نشان داد که د هايافته .گیردیم

رين و کمت بوده «واسط و زيباشناختی هایويژگی»( مربوط به معیار 126/2بیشترين میانگین )

 بوده است. «متفرقه هایويژگی»( مربوط به معیار 160/2) میانگین
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 ل مراکزدر ک «کاربردپذیری» مربوط به معیار هایپورتالبررسی  .1جدول 

لی
اص

ار 
معی

 

 يابیشاخص ارز

 یفرع یارمع

بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 جمع

کمترين 

 امتیاز

ن بیشتري

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

ری
ذي

ردپ
ارب

ک
 

 فهمقابل

 کلی بودن

 پورتال

 30 3 3 12 11 1 تعداد
22/2 63/2 231/2 012/2 

 122 2/6 2/6 3/31 2/32 9/11 درصد

 هایويژگی

 و بازخورد

 راهنما

 30 1 1 2 12 6 تعداد
20/2 11/2 311/2 019/2 

 122 1/3 9/11 6/01 3/31 1/01 درصد

 هایويژگی

 زيباشناختی

 واسط و

 30 1 12 19 2 2 تعداد
09/2 62/2 126/2 126/2 

 122 1/3 3/31 1/13 1/10 2 درصد

 هایويژگی

 متفرقه

 30 2 1 1 11 16 تعداد
2 92/2 160/2 112/2 

 122 2 1/2 1/2 9/1 1/12 درصد

 ارزيابی کل
 30 2 0 12 12 3 تعداد

12/2 22/2 362/2 121/2 
 122 2 3/9 3/31 1/13 2/6 درصد

 1/13ها در گزينه بسیار نامطلوب و درصد ارزيابی 2/6 کاربردپذيریدر ارزيابی کلی 

درصد  3/9ها در گزينه متوسط و درصد ارزيابی 3/31زينه نامطلوب و ها در گدرصد ارزيابی

ها در گزينه مطلوب و هیچ درصدی به گزينه بسیار مطلوب داده نشده است و همچنین ارزيابی

مقايسه درصدی معیارهای ( نیز متوسط ارزيابی شده است. همچنین 362/2کل )میانگین 

در  وگول آرم و عنوان هترين ارزيابی مربوط به درجنشان داد ب، بودن فهمقابل میانی مؤلفه

 معیارهای دیدرص صفحه و بدترين ارزيابی مربوط به نقشه پورتال بوده است و مقايسه باالی

 رائها بهترين ارزيابی مربوطه به امکان نشان داد، راهنما بازخورد وهای ويژگی میانی مؤلفه

متداول  ؤاالتسارشد و بدترين ارزيابی مربوط به  تمديري با مستقیم ارتباط و انتقاد و پیشنهاد

نشان  ،های زيباشناختی واسطويژگی میانی مؤلفه معیارهای درصدی مقايسهبوده است و نیز 

 گرهاینترلک بندیگروه طريق از انسجام ايجادمؤلفه يکسان بوده و فقط  يباًتقرها ارزيابیداد 

 عیارهایم درصدی مراه داشته است و مقايسهاصلی باکمی تفاوت کمترين ارزيابی را به ه

 تعداد رشمارشگ نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به وجود، های متفرقهويژگی میانی مؤلفه
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 نهايتدر ؛ وديگر بوده است هایزبان يا زبان از بازديدها و بدترين ارزيابی مربوط به حمايت

ص گرديد. های مشخابلیت استفاده رتبهبا استفاده از ق هاپورتالبررسی امتیازات هر يک از 

رتبه يک در قابلیت استفاده به پورتال فارس و رتبه دو به پورتال همدان و رتبه سوم مربوط 

م رتبه بیست و نهم مربوط به پورتال خوزستان و رتبه بیست و هشت کهدرحالیبه اردبیل بوده 

 مربوط به بوشهر بوده است.

 قتطاب «عملکرد قابلیت» معیار با موردپژوهش هایپورتال میزان چه : تا0پاسخ به پرسش 

 دارد؟

 کاناتام، معیار قابلیت عملکرد از طريق معیارهای فرعی امکانات جستجو و بازيابی 

و ارزيابی قرار  موردسنجشحوزه کاربر مداری پورتال  هایويژگی، راهبری و تورق

( 329/2ین )میانگبیشترين  «یت عملکردقابل»ها نشان داد در میان معیارهای . يافتهگیردیم

به معیار  ( مربوط221/2و کمترين میانگین ) بوده «پورتال بودن مدار کاربر»مربوط به معیار 

 بازيابی بوده است. و جستجو امکانات

 در کل مراکز «قابلیت عملکرد» مربوط به معیار هایپورتالبررسی  .2جدول 

لی
اص

ار 
معی

 

 شاخص ارزيابی

 معیار فرعی

بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 جمع

کمترين 

 امتیاز

ن بیشتري

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار
ت

ابلی
ق

 
رد

لک
عم

 
 امکانات

 و جستجو

 بازيابی

 30 2 2 2 2 30 تعداد

2 02/2 221/2 220/2 
 122 2 2 2 2 122 درصد

 امکانات

 و راهبری

 تورق

 30 2 1 11 10 2 تعداد

21/2 90/2 390/2 119/2 
 122 2 1/3 6/29 1/32 1/10 درصد

 مدار کاربر

 پورتال بودن

 30 1 1 19 2 2 تعداد
12/2 11/2 329/2 131/2 

 122 2/3 9/02 0/11 1/13 2 درصد

 ارزيابی کل
 30 2 2 1 00 9 تعداد

11/2 12/2 020/2 260/2 
 122 2 2 2/3 6/21 2/02 درصد

 

 6/21ها در گزينه بسیار نامطلوب و درصد ارزيابی 2/02يابی کلی قابلیت عملکرد در ارز

ها در گزينه متوسط بوده و درصد ارزيابی 2/3ها در گزينه نامطلوب و درصد ارزيابی
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 لکو هیچ درصدی داده نشده است و همچنین میانگین  بسیار مطلوبهای مطلوب و گزينه

 امکانمیانی  مؤلفهدرصدی معیارهای  مقايسه ده است.( نیز نامطلوب ارزيابی ش020/2)

 طوربهزيابی ساده و بدترين ار نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به جستجوی، جستجو و بازيابی

اينترنت  میعمو موتور جستجوی در جستجو پیشرفته و امکان مشترک مربوط به جستجوی

 امکانات میانی مؤلفهیارهای مقايسه درصدی مع بازيابی است و نکرد محدود و امکان

نهاد و  ورتالپ اصلی صفحه به تورق نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به معیار پیوند و راهبری

 موس گرفتنقرار هنگام کمکی توضیح با پیوند عنوان»بدترين ارزيابی مربوط به معیارهای 

صدی مقايسه درنیز  بوده است و «بعد و قبل» مثل راهبری کلیدهای از استفاده «آن روی بر

نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به اخبار و  سايت بودن مدار کاربر میانی مؤلفهمعیارهای 

و  «کالکترونی یهاکتاب» و« الکترونیک مربوط به مجالت»رويدادها و بدترين ارزيابی 

 تگویگف امکان «دولتی انتشارات» و« پژوهشی هایگزارش»و  «الکترونیکی مرجع منابع»

ابلیت با استفاده از ق هاپورتالبا بررسی امتیازات هر يک از  درنهايتبوده است و  یخطدرون

ها مشخص گرديد. رتبه يک در قابلیت عملکرد به پورتال خراسان شمالی و عملکرد رتبه

ت و نهم رتبه بیس کهدرحالیرتبه دو به پورتال اردبیل و رتبه سوم مربوط به همدان بوده 

ا هرتال کرمان و رتبه بیست و هشتم مربوط به خوزستان بوده است. همچنین يافتهمربوط به پو

 نشان داد نهاد در رتبه شانزدهم قرار داشت

 دارد؟ قتطاب «اطمینان قابلیت» معیار با موردپژوهش هایپورتال میزان چه : تا3پاسخ به پرسش 

ص( و ل کفايت )عدم نقمعیار قابلیت اطمینان )اعتبار( از طريق سنجش معیار فرعی مث

قابلیت » معیارهایدر میان نشان داد که  هايافته. گیردیمو ارزيابی قرار  موردسنجشمتفرقه 

( 196/2) میانگینبوده و کمترين  «متفرقه»مربوط به معیار  (119/2) میانگینبیشترين  «اطمینان

 بوده است. «نقص عدم»مربوط به معیار 
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 در کل مراکز «اطمینان قابلیت» ربوط به معیارم هایپورتال. بررسی 3جدول 

لی
اص

ار 
معی

 

 شاخص ارزيابی

 معیار فرعی

بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 جمع

کمترين 

 امتیاز

ن بیشتري

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

ت
ابلی

ق
 

ان
مین

اط
 

 عدم نقص
 30 1 2 12 1 2 تعداد

32/2 11/2 196/2 121/2 
 122 1/3 1/01 1/13 9/11 2 درصد

 متفرقه
 30 0 11 12 1 1 تعداد

02/2 1 119/2 111/2 
 122 3/9 2/32 1/13 1/3 1/3 درصد

ارزيابی 

 کل

 30 1 6 12 3 2 تعداد
012/2 62/2 122/2 130/2 

 122 1/3 3/31 3/19 2/6 2 درصد
 

ها درصد ارزيابی 2/6 ر نامطلوبدرصد به گزينه بسیا 2در ارزيابی کلی قابلیت اطمینان 

ها در درصد ارزيابی 3/31ها در گزينه متوسط و درصد ارزيابی 3/19در گزينه نامطلوب و 

ها در گزينه بسیار مطلوب داده شده است و همچنین درصد ارزيابی 1/3گزينه مطلوب و 

یانی م مؤلفهدرصدی معیارهای  مقايسه .( نیز متوسط ارزيابی شده است122/2) کلمیانگین 

 مانند گوناگون خطاهای ها نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به عدمعدم نقص يافته»

 نتايج) جستجو مختلف و بدترين ارزيابی مربوط به اشتباهات مرورگرهای با ناسازگاری

 نشان داد ،متفرقه «میانی مؤلفهمقايسه درصدی معیارهای ناقص( بوده است و  يا غیرمنتظره

 برای مضاا زمان و بدترين ارزيابی مربوط به داشتن هر در به دسترسی مربوط زيابیار بهترين

با  هاپورتالمقادير بوده است و درنهايت با بررسی امتیازات هر يک از  و اطالعات قطعات

 های مشخص گرديد رتبه يک در قابلیت اطمینان به پورتالاستفاده از قابلیت اطمینان رتبه

رتبه  کهحالیدره پورتال خراسان جنوبی و رتبه سوم مربوط به فارس بوده گیالن و رتبه دو ب

 بیست و هشتم مربوط به پورتال خوزستان و رتبه بیست و هفتم مربوط به نهاد بوده است.

 دارد؟ تطابق «کارايی» معیار با موردپژوهش هایپورتال میزان چه : تا2 سؤال

 و موردسنجش پذيریدسترساجرا و  از طريق سنجش معیارهای فرعی کارايیمعیار 

 میانگین نبیشتري« کارايی شاخص»ها نشان داد در میان معیارهای يافته .گیردیمارزيابی قرار 

( مربوط به معیار 920/2) میانگینبوده و کمترين  «اجرا»( مربوط به معیار 122/2)

 بوده است. «پذيریدسترس»
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 در کل مراکز «کارایی» معیارمربوط به  هایپورتال. بررسی 4جدول 

لی
اص

ار 
معی

 

 ارزيابی

 معیار فرعی

بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 جمع

 کمترين

 امتیاز

ن بیشتري

 امتیاز
 میانگین

انحراف 

 معیار

يی
ارا

ک
 

 اجرا
 30 10 16 1 2 2 تعداد

92/2 1 122/2 219/2 
 122 1/32 2/16 1/3 2 2 درصد

 پذيریدسترس
 30 2 11 19 2 2 دادتع

31/2 12/2 920/2 222/2 
 122 2 6/29 12 2 2 درصد

 ارزيابی کل
 30 1 02 2 2 2 تعداد

11/2 11/2 222/2 299/2 
 122 1/3 2/12 1/10 2 2 درصد

 

درصد به دو گزينه بسیار نامطلوب و نامطلوب داده  2 کارايی در ارزيابی کلی شاخص

ها در گزينه درصد ارزيابی 2/12ها در گزينه متوسط و ارزيابی درصد 1/10 شده است و

ها در گزينه بسیار مطلوب داده شده است و همچنین میانگین درصد ارزيابی 1/3مطلوب و 

ا نشان اجرمیانی  مؤلفهدرصدی معیارهای  مقايسه .( نیز مطلوب ارزيابی شده است222/2) کل

مربوط به  و بدترين ارزيابی دارمعنی و مناسب نترنتیاي داد بهترين ارزيابی مربوط به نشانی

، پذيریترسدسمیانی  مؤلفهمقايسه درصدی معیارهای آسان بوده است و  دستیابیقابل صفحه

 عمومی ستجویج موتورهای توسط سايت بازيابی نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به قابلیت

امتیازات هر  بررسی درنهايتبوده است و  ببرچس ابر از و بدترين ارزيابی مربوط به استفاده

ها مشخص گرديد رتبه يک در شاخص رتبه با استفاده از شاخص کارايی هاپورتاليک از 

رتبه  کهدرحالیبوده  به پورتال گیالن و رتبه دو به پورتال خراسان شمالی و همدان کارايی

وده است و وط به خوزستان ببیست و نهم مربوط به پورتال اصفهان و رتبه بیست و هشتم مرب

 نهاد در رتبه يازدهم قرار داشت.

 گيرینتيجهبحث و 

 در، است آن کاربران و سازمان بین ارتباطی نقطة سازمان هر پورتال و سايتوب ازآنجاکه

و  است ضروری پورتال و سايتوب طراحی در استاندارد و اساسی معیارهای گرفتن نظر

 و علمی اطالعاتی منابع به دسترسی مشکالت بردن بین از هاسايتوب هدف ازآنجاکه



52 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

، استاندارد جهانی معیار يک اساس بر است الزم، است دور راه از هاکتابخانه ضروری

 حوزه اين متخصصان و مديران تا گیرد قرار موردبررسی هاسايتوب کیفی وضعیت

 شوند آشنا هاآن تقو و ضعف نقاط با و داشته هاسايتوب اين موقعیت از خوبی شناخت

پژوهش حاضر بر آن شد تا وضعیت تمامی  بنابراين؛ دبردارن گام بهبودشان برای و

 .کیو وبمدل ارزشیابی  از استفاده باهای عمومی کشور های نهاد کتابخانهاستان هایپورتال

 «ارايیکاعتبار و ، قابلیت عملکرد، کاربردپذيری»، چهار ويژگی اصلی آنبر اساس م. ا .ای

 بررسی کند.

که مشابه اين پژوهش باشد و از روش ارزيابی  هايیپژوهشکه اشاره شد در ايران  گونههمان

 یهاپژوهش هاگرچ .خوردینمکمی استفاده شده باشد به چشم  هایروشکیفی پورتال با استفاده از 

، غری پودهاص چون یپژوهشگران انجام شده است. هاکتابخانه سايتوببسیاری در خصوص ارزيابی 

 خلف ،سنگری، رادبهرامی، پاشازاده، نباتعلی، عصاره و پاپی، راوند، فرج پهلو و صابری

و ساير پژوهشگران به بررسی و ارزيابی  و بیگدلینظری ، رضائی کرديانی، آبادی

 از روش هاآناز  کدامهیچمختلف پرداختند ولی  هایروشبا  یاکتابخانه هایسايتوب

یفی روش ارزيابی ک امیااستانداردی استفاده نکرده است. روش ارزيابی وب کیو و  مندنظام

به ، افزاررمنکمی است که با الگو گرفتن از استاندارد معتبر ارزيابی  هایروشبا استفاده از 

 هایپورتال. در پژوهش حاضر وضعیت پردازدیم هاسايتوبو  هاپورتالارزيابی 

نقاط  زا قرار گرفته است. موردبررسیستفاده از اين روش ارزيابی عمومی با ا یهاکتابخانه

جهت طراحی ابزار سیاهه ارزيابی است که از طريق  شناسیهستیاستفاده از  قوت اين روش

به ترتیب با  و رسدیم گیریاندازهقابلجزء و خصیصه  ترينکوچکمتوالی به  بندیتقسیم

به  درنهايتو  رسیمیماصلی سیاهه وارسی  یهاهشاخبه ارزيابی  ترکوچکارزيابی اجزای 

 هکدرصورتی شوندیممعیار اصلی سنجیده  2با  هاپورتالاين روش  با .رسدیمارزيابی نهايی 

 .شودینمديده  بندیتقسیمديگر اين نوع  هایروشدر 

اصلی با استفاده از  یهاشاخصدر پژوهش حاضر پس از ارزيابی يکايک معیارهای 

، اخصبرای چهار ش آمدهدستبهبا توجه به میانگین امتیازات ، يابی کیفیت وبروش ارز

شاخص  ازنظر موردپژوهش هایپورتال، نمايش داده شده است 1 کردارکه در  گونههمان
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در  ذيریکاربردپ، اعتبار( در رتبه دوم) اطمینانقابلیت ، در رتبه اول امایکارايی وب کیو 

 در رتبه آخر قرار دارند يعنی دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. رتبه سوم و قابلیت عملکرد

شان ن هاشاخصرا در مورد اين  تریموشکافانهو  تردقیقمطلب ضرورت انجام بررسی  اين

 .دهدمی

 

 امیاوب کیو  یهامؤلفه. مقایسه میانگین 1 نمودار

پورتال مانند  یکل بودن فهمقابل ازلحاظها های کتابخانهنشان داد که پورتال هايافتهنتیجه 

ضعیف عمل کردند و  کلی پورتال نمايه صفحه و نقشه یدر باال لوگو آرم و عنوان درج

توان اذعان داشت راهنما و کنند همچنین می ینتأمهای ارزيابی را نتوانستند شاخص

و نیز ارند سازی بیشتری دمتوسط بودند و نیاز به کیفی هاپورتالبه مخاطبان  رسانیآگاهی

یف عمل بسیار ضع هادکنندهيبازدامکانات جانبی مانند چاپ يا تغییر زبان و وجود شمارگر 

 هایمینهزپسو استفاده از  هارنگهارمونی  شناختیزيبايیاما به استفاده از اصول ، کردند

ن ياها نشان داد نهاد در رتبه بیستم قرار داشت. همچنین يافته زيبا تالش بیشتری شده بود.

رضايی  پژوهش (1361) یسنگرو پژوهش  (1311پژوهش راوند ) هایيافتهبا  هايافته
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غريبه نیازی ، (1362های پاشازاده )پژوهش همچنین همسو شده است. (1361کرديانی )

 است. مغاير (0226و همکاران ) بیسکوگلیوو پژوهش ( 1360نظری )، (1360)

 انندپورتال م کلی( اجرايی) عملکرد بلیتقا ازلحاظها های کتابخانههمچنین پورتال

ضعف داشتند  شدتبههای راهبردی و فنی امکان جستجو و بازيابی مطالب و ابزار

ه ارائ در خصوصهای مخاطبان خود را نیاز وها کاربر مدار بودند اين سايت کهدرصورتی

 هاپورتالين ن اتوان به اين نکته دست يافت که نويسندگا -حد مطلوبی بودند می مطالب در

 هاالپورتنداشتند اما چون اين  هاپورتالبه لحاظ فنی توجه خاصی به امکانات راهبردی 

کاربران خاص خود را دارند که به دنبال مطالب و محتوای مناسب هستند تا اينکه امکانات 

 هايافتهين ا نیاز به امکانات جستجو و بازيابی و راهبردی احساس نشده باشد. حالتابهفنی شايد 

همسو  (0211پانت ) و پژوهش( 1361) یسنگرو پژوهش  (1311پژوهش راوند ) هایيافتهبا 

و ( 1360) ینظر، (1360غريبه نیازی )، (1362های پاشازاده )همچنین پژوهش شده است.

 مغايراست. (0226بیسکوگلیو و همکاران )

د در تال ضعف کمی نشان دادنپور اطمینان کلی قابلیت ازلحاظها های کتابخانهپورتال

ردن و امکان تغییر محتوا و کامل ک شدهدهيداين زمینه اشتباهات اماليی و جستجويی کمتر 

ان گفت با تومطالب برای کاربران در حد متوسط وجود داشته است در تبیین اين نتیجه می

ست نوشته شده ا هاآن اندرکاراندستبا نظرات کتابداران و  هاپورتالتوجه به اينکه اين 

تباه بازيابی و اش در صورتآيد و حتی بنابراين کمتر اشتباهات جستجويی و اماليی پیش می

رضايی ، (1362پژوهش پاشازاده ) هایيافتهبا  هايافتهاين  .گرددانجام می سرعتبهبازسازی 

، (1311راوند ) یهابا پژوهشهمسو شده؛ همچنین  (1360غريبه نیازی )، (1361کرديانی )

 ( مغايراست.1360نظری )و  (1361) یسنگر

 یراحتهب هاآن صفحه چراکهبااليی برخوردارند  نسبتاًها از کارايی پورتال کتابخانه

 ند و قابلیتداری دارمعنی و مناسب اينترنتی هستند نشانی دستیابیقابللود و آدرس  ازلحاظ

 انزم در اطالعات پیداکردن عمومی و امکان جستجوی موتورهای توسط سايت بازيابی

صلی ا صفحه شکل و نوع، معقول موجب شده که کار را برای کاربران آسان و دقیق کند

ا هر ويندوز موجب شده تا ب آسان سايت برای پذيریدسترس، مرتبط با عنوان پورتال است
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ن اطالعات برای لود کرد یفردمنحصربه افزارنرم باشند و از اجراقابل یراحتبه یعاملستمیس

کند که اين امر در موجب راحتی کاربران در استفاده از مرورگرهای مختلف استفاده نمی

 يبهغر، (1361رضايی کرديانی )، (1362پژوهش پاشازاده ) هایيافتهبا  هايافتهاين  شود.می

نظری ، (1361سنگری )، (1311های راوند )با پژوهش ( همسو شده؛ همچنین1360نیازی )

 مغايراست. (0211پانت )و  (1360)

 پيشنهادها

ی چون در وضعیت بهتری هستند ول کارايیاينکه دو شاخص قابلیت اطمینان و  با توجه به -

وضعیت مناسبی ندارند الزم است نواقص موجود در اين خصوص در  هاپورتالدر برخی 

 ود؛قص انجام شاقداماتی برای رفع اين نوا، که دارای نقص هستند يیهااستان هایپورتال

عملکرد  قابلیت اریدو مععمومی در  یهاکتابخانه هایپورتالبا توجه به نتايج پژوهش که  -

در  هاالپورتکه طراحان  شودیمپیشنهاد ، نقاط ضعف زيادی هستند یدارا یريکاربردپذو 

 اين خصوص اقداماتی برای رفع نواقص انجام دهند؛

د قرار دهن یموردبازنگرخود را  ساختهدست هایپورتالبايد  هاپورتالمديران و طراحان  -

 را با انجام اصالحات از بین ببرند. آلدهياو فاصله موجود بین وضعیت فعلی و 

ه شود آموزش داد هاپورتالگردد الگوی ارزشیابی وب. کیو. ای. ام. به مديران پیشنهاد می - 

 واقع شوند. مؤثر هاپورتالسازی اطالعات تا بتوانند در کیفی

قرار گیرد و همه ماهه در  هاپورتالسنجی در کنار های نظرگردد قسمتپیشنهاد می -

 جلساتی بین اعضای پورتال گذاشته شود. هاشنهادیپخصوص اجرايی کردن اين 

 منابع

 سايتوب طراحی در مطرح هایويژگی و عناصر بررسی(. 1312) احمدرضا، پوده اصغری

 دانشگاه. یرساناطالع و کتابداری ارشد کارشناسی نامهپايان. هیدانشگا هایکتابخانه

 .مشهد فردوسی



56 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

شهر  دولتی هایدانشگاهای کتابخانه هایپورتالمطالعه تطبیقی (. 1362بتول. )، رادبهرامی

انشگاه . درسانیاطالعکارشناسی ارشد کتابداری و  نامهپايان. تهران با کواالالمپور

 تهران شمال.اسالمی. واحد  آزاد

علوم  هایدانشگاهمرکزی  یهاکتابخانه هایسايتوبارزيابی کیفی (. 1362فريبا )، پاشازاده

ارشد  کارشناسی نامهپايان. .ای.امویک با استفاده از روش وب. کشور ايرانپزشکی 

. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی یپزشک رسانیاطالععلوم کتابداری و 

 درمانی تهران.

 هایپورتالارزيابی کیفی  .(1363)، محمدحسن، زاهد؛ عظیمی، نغمه؛ بیگدلی، دغاقله

ازش پژوهشنامه پرد. امیاتابعه وزارت نفت ايران با استفاده از وب کیو  هایشرکت
 1216-1296(، 2) 06 ،و مديريت اطالعات

 هایسايتوب(. بررسی و تحلیل 1362) و مهردخت وزيرپور کشمیری. سامان، راوند

های سايت کتابخانههای عمومی موجود و ارائه طرح پیشنهادی برای وبکتابخانه

 (.0) 02 ،یعلمماهنامه ارتباط عمومی ايران. 

و  یعموم هایادارات کل کتابخانه سايتمطالعه وب(. 1361حسین. )، رضائی کرديانی
 ابداری وکتنامه کارشناسی ارشد پايان. يابیارز یعموم یآن با الگوها يسهمقا

 .پیام نوررسانی. دانشگاه اطالع

ساختاری و محتوايی صفحات خانگی  هایويژگیمقايسه (. 1312مريم )، صابری
رسی استرالیا با ايران و بر، کانادا، کشور آمريکا هایدانشگاههای مرکزی کتابخانه

اسی ارشننامه ک. پايانارائه يک الگوی بهینه منظوربهنظرات کاربران و متخصصین 

 رسانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.ارشد کتابداری و اطالع

ای هکتابخانه یها( سايت(. ارزيابی کیفیت تارنما )وب1312زينب )، فريده و پاپی، عصاره

. هانآارائه پیشنهادهايی در جهت ارتقای کیفیت  منظوربهدانشگاهی دولتی ايران 

 .96 – 31، (2) 03، علوم و فناوری اطالعات
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کودکان و  یهاوبگاه(. ارزيابی کیفی 1362راضیه )، ؛ خلف آبادیمحمدرضا، فرهاد پور

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و نوجوانان با استفاده از مدل وب کیو ای.ام. 
 112-60 (،0)09.اطالعات دهیسازمان

بی طراحی و ارزيا یهاشاخص(. 1311)محسن ، العابدينیزينسمیه؛ حاجی ، نادی راوندی

 .21-32 ،10، 31 .مديريت سالمتديجیتالی.  یهاکتابخانه

 : مطالعهيرانا یعموم های¬اداره کل کتابخانه هایيتساوب یبررس(. 1316قاسم. )، نباتعلی

. دانشکده رسانیاطالعنامه کارشناسی ارشد کتابداری و پايان. سنجی¬وب

 .یطباطبائ عالمه. دانشگاه یتیترب علومو  شناسیروان

 هایيتساوب يیمحتوا هایيژگیو یيسهمقا .(1360)زاهد ، لیال و بیگدلی، رینظ

جهان با کسب نظر از کتابداران  یکشورها یبا برخ يرانا یعموم هایکتابخانه

-293 (،16)2 .های عمومیرسانی و کتابخانهحقیقات اطالعت. یعموم هایکتابخانه

221. 

ارزيابی کیفیت  هایروش(. 1362امیر )، ومه؛ غائبیمعص، غريبه؛ کربال آقايی کامران، نیازی

مطالعات کتابداری و علم و نمايه ارزياب وب.  امیاوب کیو  هایروش: سايتوب
 .123-116، 11، اطالعات
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