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 وزارتزیر نظر  دولتی ایران یها دانشگاههای  سایت وبرزیابی ا

 با روش وب کیو ای ام و فناوری علوم،تحقیقات
 

 3، امیر غائبی2، معصومه كربال آقایی كامران1منیره غریبه نیازي
 

 چکيده 
ارزيابی وب   با استفاده از روش های دولتی ايران های دانشگاه سايت هدف اين  پژوهش ارزيابی وب هدف:

  باشد. کيو ام می
جامعه آماری پژوهش . باشد روش پيمايش توصيفی و تکنيک دلفی می اين  پژوهش ترکيبی از روش پژوهش:

شده  ا ، با استفاده از سياهه وارسی تهيهه گردآوری داده. باشد های دولتی ايران می سايت دانشگاه وب 100
ها با استفاده از آمار  وتحليل داده وب کيو ای ام صورت گرفته است.روش تجزيه  درروش

رتبه ای پيرسون( -توصيفی)ميانگين، انحراف استاندارد( و آمار استنباطی)ضريب همبستگی تفاوت
 شده است. انجام

ها با استفاده از معيارهای چهارگانه روش  سايت وب داد که ارزيابی های پژوهش نشان يافته یافته ها و نتایج:
ازنظر معيار قابليت  ،پذيری، قابليت اطمينان، قابليت عملکرد و کارآيی(  وب کيو ای ام)قابليت استفاده

معيار  (،66/0ميانگين )(، معيار کارايی در وضعيت مطلوب 67/0 اطمينان در وضعيت مطلوب )ميانگين
وضعيت متوسط  پذيری در معيار قابليت استفاده ( و62/0در وضعيت مطلوب )ميانگين  ملکردقابليت ع
درصد در وضعيت  37و  در وضعيت مطلوب ها سايت درصد وب60قرار دارند.همچنين ( 59/0)ميانگين 

ها همبستگی  سايت آن بندی وب های دولتی ايران و رتبه بندی دانشگاه بين رتبه و نيز متوسط قرار دارند
 (. 0.22ضعيفی وجود دارد)همبستگی 

 های دولتی ايران. دانشگاه. های دانشگاهی سايت ارزيابی وب. سايت ارزيابی کيفيت وب ها: كلیدواژه
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 مقدمه
ترين محورهای فرايند توليد علم در جامعه اطالعاتی امروز،  يکی از مهم عنوان بهشبکه جهانی وب     

 سنتی گردآوری، های شيوهزمانی، را به وجود آورده و  سياسی، فضايی بدون مرزهای جغرافيايی،

و تحول کرده  را دچار تغيير رسانی اطالعها و مراکز  اشاعه اطالعات در سازمان ارزيابی و ذخيره،

ها از شبکه جهانی وب برای معرفی خود و تعامل با دانشجويان، استادان، پژوهشگران  دانشگاهاست. 

. دهند کنند و اطالعات خود را از طريق وب در اختيار کاربران قرار می مندان استفاده می و ساير عالقه

 از نشان کاربران محتويات خود به معرفی و وب محيط دانشگاهی در های سايت وببودن  رؤيت قابل

 باشد. می ها آن توانايی

ها بر  دانشگاهی نقش بسيار مهمی در اشاعه اطالعات آموزشی و پژوهشی دانشگاه های سايت وب     

ها  دانشگاه موردنيازمحور اصلی اشاعه اطالعات  منزله بهدانشگاهی  های سايت وبامروزه . دارند عهده

 های يتسا وبتوجه به  ضرورتگيرد.  قرار می مورداستفادهتوسط دانشجويان، اساتيد و کارکنان 

منبع اطالعاتی، الزم است در خصوص کيفيت و  ينتر باارزشين و تر مهميکی از  عنوان بهدانشگاهی 

 الزم به عمل آيد.  وتحليل يهتجزمطالعه و  ها يتسا وب گونه يناارزشمندی محتوايی 

در اعتتالی ستطت توليتدات علمتی و توستعه علمتی در جوامتع         ها وبگاه مؤثرتوجه به نقش  با       

ستنجش   انتظار دارنتد و  ها وبگاهو  رسانی اطالعکاربران از خدمات  آنچهنياز به درک  مختلف بشری،

رستد. )رتری، ارمتدی،     ها ضروری به نظتر متی   ها برای رسيدن سازمان آن کيفيت خدمات اطالعاتی

1386) 

هتا، استتفاده از ابزارهتای معتبتر علمتی مبتنتی بتر         دانشتگاه  هتای  سايت وبجهت ارزيابی کيفيت     

روش وب کيتو ای   . در اين پژوهش، ازرسد میبه نظر  مناسبهای ارزيابی کيفيت  استانداردها و مدل

 و علمتی،  تر دقيقبه نتايج  دستيابی وهای ارزيابی کيفيت  نداردها و مدلبه دليل مبتنی بودن بر استا 4ام

 هتای  ستايت  وبدر ارزيتابی کيفتی    گتام  بته  گامسيستماتيک و  های کمی و مهندسی و استفاده از روش

روش ارزيابی کيفيت شود. دولتی ايران استفاده می های دانشگاه های سايت وبدانشگاهی برای ارزيابی 

                                                           
4 .Web Quality Measurement Method(Web QEM) 
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به کتار   1999در سال 5 و گوستاو روسی ( است که اولين بار توسط لوئيس اولسيناام یاوب کيو ب )و

 9126-1يعنتی ايتزو    افزارهتا  نترم ين روش بر اساس استاندارد مدل کيفيت بترای ارزيتابی   د. اگفته ش

   قرار گرفت. مورداستفاده ها يتسا وبطراری شد و برای ارزيابی کيفيت 

 هتای  ستايت  وبدانشگاهی در  های سايت وببررسی استانداردهای ارزيابی پژوهش راضر مسئله لذا 

 هتای  دانشتگاه  های سايت وبارزيابی  باهدفاست که  ام ایدولتی ايران با روش وب کيو  های دانشگاه

 . ايتن پتژوهش، بتا روش پيمتايش توصتيفی و     باشتد  می 9126-1دولتی ايران مطابق با استاندارد ايزو 

ايتران بتا   دولتتی   هتای  دانشتگاه  هتای  سايت وبمندی از نتايج ارزيابی  بهرهشود. تکنيک دلفی انجام می

 هتای  ستايت  وب، کمتک شتايانی بته شناستايی نقتا  ضتعف و قتوت         ام ایارزيابی وب کيتو    روش

 .دولتی ايران خواهد نمود های دانشگاه
 

 دانشگاهی يها تیسا وبارزیابی 
پژوهشی، افزايش ارتباطات  های يافتهمحملی نو برای دستيابی به آخرين  عنوان بهبا ظهور وب     

آيينه تمام  عنوان بهها و مراکز پژوهشی ايران  علمی از اين طريق اهميتی بسيار يافته است. دانشگاه

با در نظر گرفتن اين مهم، سعی در رضور  دارند وظيفه نمای پيشرفت علمی و پژوهشی کشور،

 بندی رتبهرا افزايش دهند و در پذيری خويش  رؤيتدر عرصه وب داشته و از اين طريق  جانبه همه

توان  ها و مراکز پژوهشی در عرصه وب می مزايای رضور دانشگاه ازجمله. دانشگاهی دنيا صعود کنند

يافتن بازارهای جديد برای محصوالت  جهانی و دانشگاهیبه موارد زير اشاره کرد:  رضور در بازار 

آموزش مجازی با دانشجويانی از  های دوره اندازی راه، مثال عنوان بهپژوهشی؛  -و خدمات علمی

پذيری در سطت جهانی،  رؤيتالمللی و افزايش  های بين سراسر جهان، توانايی شرکت در رقابت

از امکانات دنيای ديجيتال،  گيری بهرهها يعنی آموزش و پژوهش با  انجام وظايف سنتی دانشگاه

معمول در ارزيابی  ای شيوهيا وبومتريک  سنجی وبکمتر؛ مراتب به باقيمتیتوانايی خلق محتوای بيشتر 

 سايت وبهايی، وضعيت  ها در وب است. در اين شيوه، با ارائه شاخص رضور دانشگاه بندی رتبهو 

                                                           
5 .Olsina & Rossi 
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نوروزی، . )شود می ارزيابی مشخص و های ديگر دانشگاه های سايت وبيک دانشگاه در مقايسه با 

1384 ) 
 

 یتسا وبروش ارزیابی كیفیت 
با توجه به  یها آن یکاربردهاو  ها يتسا وببرای ارزيابی کيفی  یای ام، روش مهندسوب کيو 

يک  يرمستقيمغمستقيم يا  يریگ اندازهو است. يک سری صفات خاصه برای يزا 9126-1استاندارد 

 های يازمندیکه از يک مدل کيفی )در شکلی از يک درخت ن رود ی( به کار ميتسا وبموجوديت )

د. هدف روش رو یاصلی و فرعی و صفات خاصه به کار م های يژگیکيفيت( جهت مشخص کردن و

و اصولی است که  مند نظامارزيابی کيفی وب، استفاده از اصول مهندسی برای ارائه رويکرد کمی، 

در رابطه با ارزيابی  .جهت ارزيابی، مقايسه و تحليل کيفيت مصنوعات پيچيده وب انطباق يافته است

های مرسوم پژوهشهای متعددی در خارج و داخل کشور انجام شده ها و روشکيفيت وب سايت

به عنوان  های به کار گرفته شده نتيجه بخش بوده است.است که به نظر می آيد در همه آنها روش

ارزيابی کيفيت  به منظور( در پژوهشی 1999 ن )اولسينا و ديگرانمونه، در خارج از کشور، 

( در 2011) 6ميليتارو. در اسپانيا استفاده کردندرويکرد ارزيابی کمی از يک  دانشگاهی های يتسا وب

از روش با استفاده های رومانی  دانشگاه های سايت وببه ارزيابی کيفی برخی  رساله دکتری خود

  ( استفاده کرده است.ام ایوب کيو ) سايت وبارزيابی کيفی 

های مرکزی  های کتابخانه سايت رزيابی کيفی وبا»خود با عنوان  نامه يانپا( در 1389پاشازاده )در ايران نيز     

کتابخانه مرکزی  يتسا وببه ارزيابی کيفيت « ام یاوب کيو های علوم پزشکی کشور با استفاده از ابزار  دانشگاه

 ارزشيابی با عنوان یا مقاله( در 1390) عابدينی طيبه و نوکاريزی محسنعلوم پزشکی ايران پرداخت.  یها دانشگاه

 ديد از فناوری و تحقيقات علوم، به وزارت وابسته یها دانشگاه مرکزی های کتابخانه سايت وب کاربردپذيری

( بر 1391) رودباری و تفرجی ،صدقیکشور پرداختند.  یها دانشگاه یا کتابخانه های يتسا وببه ارزيابی کاربران 

 يگرانو د زاهدهمچنين، پرداختند. علوم پزشکی کشور  يتسا وب 43به ارزيابی  یسنج وب یها شاخصاساس 

                                                           
6 .Militaru 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=112522
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=24014
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http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=189773
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 یسنج وب یبند رتبه نظام اساس بر اصفهان پزشکی علوم دانشگاه يتسا وب ارزيابیبا عنوان  یا مقاله( در 1392)

  پرداختند. ايران های دانشگاه های سايت وب مجموعه وب سايت اين دانشگاه در مقايسه با به ارزيابی

مورد ها می توان به مقاالت مربوطه مراجعه نمود؛ آنچه که بايد هريک از اين گزارش برای مطالعه

چندان رايج نشده است و توجه قرار داد اين است که به نظر می آيد استفاده از روش وب کيو ای ام 

های سايتلذا در اين مقاله سعی می شود با استفاده از اين روش تجربه نسبتا تازه ای در ارزيابی وب

 ايران راصل شود.
 

 ي پژوهشها پرسش
قابليت  اصلی معيارهایبه  دولتی ايران با توجه یها دانشگاه های يتسا وب وضعيت .1

 چگونه است؟ ام یاوب کيو  درروشيی ، کاراقابليت اطمينان، قابليت عملکرد، يریپذ استفاده

بودن  فهم قابلدولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی  های دانشگاه های سايت وب وضعيت .2

متفرقه  مسائلرابط کاربر  و زيباشناسیمسائل  راهنما، های بازخورد و کلی سايت، ويژگی

 چگونه است؟ ام ایوب کيو  درروش پذيری استفادهمربو  به معيار اصلی قابليت 

دولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی امکانات جستجو  های دانشگاه های سايت وب وضعيت .3

وب کيو  درروشتورق، محتوا مربو  به معيار اصلی قابليت عملکرد  بازيابی، راهبری و و

 چگونه است؟ ام ای

دولتی ايران با توجه به معيار عدم نقص مربو  به معيار  های دانشگاه های سايت وب وضعيت .4

 چگونه است؟ ام ایوب کيو  درروشاصلی قابليت اطمينان 

و  پذيری دسترسدولتی ايران با توجه به معيارهای فرعی  های دانشگاه های سايت وب وضعيت .5

 چگونه است؟ ام ایوب کيو  درروشمربو  به معيار اصلی کارايی  اجرا

چگونه  ام ایوب کيو  درروش سايت وبوضعيت  ازلحاظبيست دانشگاه دولتی برتر ايران  .6

 است؟
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همبستگی وجود  ها آن های سايت وب بندی رتبهدولتی برتر ايران و  های دانشگاه بندی رتبهبين آيا  .7

 دارد.

 پژوهش یشناس روش

 يتسا وب100جامعه آماری،  .باشد یم پژوهش پيمايشی و ارزيابانهپژوهش راضر از نوع      

پيام نور  یها دانشگاهکه شامل  باشد یم 7ی، و فناوردولتی ايران تحت وزارت علوم، تحقيقات  دانشگاه

است. از  شده استفاده یا کتابخانهبرای تدوين مبانی نظری تحقيق از روش  .باشد ینم يرانتفاعیغو 

. استفاده گرديده است ام یاوب کيو  درروش( 1999يگران )و دتوسط اولسينا  شده يهتهسياهه وارسی 

استخراج و جهت وزن  ام یاوب کيو  درروشموجود  یها مقولهوارسی ابتدا با توجه به  های ياههس

 يازاتامتبه هريک از معيارهای اصلی، از مجموع  يازدهیامت است. شده استفادهدهی از روش دلفی 

به دست  وزن آن در ضرب عيار( به هريک از معيارهای فرعی)امتياز پژوهشگر* وزن م شده داده

آزمون )یاستنباطو آمار  آمار توصيفی)ميانگين،انحراف استاندارد( ها داده وتحليل يهتجزروش .آيد یم

 19و اس پی اس اس  2010اکسل  وتحليل يهتجزو ابزار  رتبه ای اسپرمن(-ضريب همبستگی تفاوت

 آمده است: 1در جدول  ام یاوب کيو  درروش يریگ اندازهمقياس  .باشد یم
 

 ام یاوب کيو  يریگ اندازه. مقياس 1جدول
 وضعيت ارزيابی  اندازه

 بسيار نامطلوب 0-2/0
 نامطلوب 21/0-4/0
 متوسط 41/0-6/0
 مطلوب 61/0-8/0
 بسيار مطلوب 81/0-1

 

 پژوهش هاي یافته
اساس و به ترتيب سئواالت پژوهش مطرح  در ادامه، يافته های به دست آمده از اين پژوهش بر

 می شوند.

                                                           
7 . http://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx 
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قابلیت  اصلی معیارهايبه  دولتی ایران با توجه يها دانشگاه هاي یتسا وبارزیابی  .1
چگونه  ام ياوب كیو  درروشیی ، كارا، قابلیت عملکرد، قابلیت اطمینانیريپذ استفاده
 است؟

در رتبه نخست و وضعيت  66/0يی با ميانگين امتياز کارامعيار  دهد که یم نشان 2جدول      
در وضعيت مطلوب و بسيار مطلوب قرار  ها يتسا وبدرصد  61که  یا گونه بهمطلوب قرار دارد؛ 

 راساس اين معياربدر وضعيت مطلوب قرار دارد؛  62/0ميانگين امتياز  باعيار قابليت عملکرد م دارند.
يت قابل يارمعدر مورد  .مطلوب و بسيار مطلوب  قرار دارند يتدر وضع ها يتسا وبدرصد  59

قابليت  يارمعاما در وضعيت مطلوب قرار دارد  67/0گفت که با ميانگين امتياز  توان یماطمينان 
 .استدر وضعيت متوسط  59/0ميانگين امتياز  با يریپذ استفاده

 
 

 ام یادولتی ايران بر اساس معيارهای اصلی روش وب کيو  یها دانشگاه یها تيسا وب. ارزيابی 2جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين وزن شاخص

 12/0 59/0 3/0 يریپذ استفادهقابليت 
 12/0 62/0 3/0 قابليت عملکرد
 19/0 67/0 2/0 قابليت اطمينان

 14/0 66/0 2/0 يیکارا
 1/0 63/0 1 نتيجه نهايی

 

، درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است  97قابليت اطمينان با  که دهد یمنشان   1نمودار
درصد  89درصد و قابليت اطمينان با  94درصد ، قابليت استفاده پذيری با  96سپس معيار کارآيی با 

ی ها دانشگاههای  يتسا وبدرصد  60 دهد که نشان مینيز  2.نمودار را به خود اختصاص دادند
درصد در 2 و تنهابسيار مطلوب درصد 1درصد متوسط، 37،مطلوب وضعيتدر دولتی ايران 

 يار نامطلوب قرار دارند. بسو های نامطلوب  يتوضع
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 مطلوب و بسيار مطلوب اسيدر مق ام ایمعيارهای اصلی وب کيو  نمودار.1نمودار

 

 
 ام ایدولتی ايران با روش وب کيو  های دانشگاه های سايت وبنمودار درصد ارزيابی .2نمودار

 
 فهم قابلدولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی  هاي دانشگاه هاي سایت وبارزیابی  .2

 رابط كاربر و و زیباشناسیمسائل  راهنما، هاي بازخورد و بودن كلی سایت، ویژگی
 ام ايوب كیو  درروش پذیري استفادهمسائل متفرقه مربوط به معیار اصلی قابلیت 

 چگونه است؟
 

در  77/0ميانگين امتياز  کاربر با و رابط يباشناختیز معيار فرعی دهد که یمنشان  3  جدول     
در وضعيت مطلوب  61/0با ميانگين امتياز   و راهنماعيار فرعی بازخورد م وضعيت مطلوب قرار دارد.

. در وضعيت متوسط قرار دارد 57/0ميانگين امتياز   با بودن کلی سايت فهم قابلمعيار فرعی .باشد یم
که در وضعيت  است 46/0های متفرقه با ميانگين امتياز  يژگیومعيار فرعی  معيار، ينتر نامطلوب
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 .متوسط قرار دارد
 یريپذ استفادهدولتی ايران بر اساس معيارهای فرعی قابليت  یها دانشگاه یها تيسا وب. ارزيابی 3جدول 

 يریپذ استفادهقابليت         شاخص 
 انحراف استاندارد ميانگين نتيجه ارزيابی

 16/0 57/0 بودن کلی سايت فهم قابل
 17/0 61/0 بازخورد و راهنما

 13/0 77/0 کاربر و رابطزيباشناختی 
 16/0 46/0 های متفرقه يژگیو

 12/0 59/0 نتيجه نهايی
 
 

دولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی امکانات  هاي دانشگاه هاي سایت وبارزیابی  .3
تورق، محتوا مربوط به معیار اصلی قابلیت عملکرد  بازیابی، راهبري و جستجو و

 چگونه است؟ ام ايوب كیو  درروش

در  79/0با ميانگين امتياز  و تورقمعيار فرعی راهبری  ،دهد یمنشان  4 جدولکه گونه  همان     

است که در وضعيت  71/0عيار فرعی محتوا دارای ميانگين امتياز ماست.  شده واقعوضعيت مطلوب 

ميانگين امتياز  با  جستجو و بازيابی امکانات يارمعوضعيت مربو   ينتر نامطلوب مطلوب قرار دارد.

 .است  شده واقعاست که در وضعيت نامطلوب  35/0
 

 عملکرد تيباقابلدولتی ايران بر اساس معيارهای فرعی مرتبط  یها دانشگاه یها تيسا وبارزيابی  4جدول 
 قابليت عملکرد شاخص

 انحراف استاندارد ميانگين نتيجه ارزيابی
 21/0 35/0 يابیو بازامکانات جستجو 

 13/0 79/0 راهبری و تورق
 16/0 71/0 محتوا

 12/0 62/0 نتيجه نهايی
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)عدم دولتی ایران با توجه به معیار عدم نقص هاي دانشگاه هاي سایت وبارزیابی  .4
مربوط به معیار اصلی قابلیت اطمینان  خطاهاي گوناگون و عدم خطاهاي پیوند(

 چگونه است؟ ام ايوب كیو  درروش
دهد که معيار اصلی قابليت اطمينان تنها يک معيار فرعی عدم نقص دارد که  ین منشا 5جدول

عدم خطاهای گوناگون با ميانگين  که در وضعيت مطلوب قرار دارد. ستا 67/0ميانگين امتياز آن 
در  5/0معيار عدم خطاهای پيوند با ميانگين امتياز اما  در وضعيت مطلوب قرار داردنيز  78/0امتياز 

 وضعيت متوسط قرار دارد.
 

 دولتی ايران بر اساس معيار فرعی قابليت اطمينان یها دانشگاه یها تيسا وب. ارزيابی 5جدول 
 عدم نقص شاخص

 انحراف استاندارد ميانگين نتيجه ارزيابی
 26/0 5/0 عدم خطاهای پيوند
 23/0 78/0 عدم خطاهای گوناگون

 19/0 67/0 عدم نقص

دولتی ایران با توجه به معیارهاي فرعی  هاي دانشگاه هاي سایت وبارزیابی   .5
چگونه  ام ايوب كیو  درروشمربوط به معیار اصلی كارایی  و اجرا پذیري دسترس
 است؟

 

در وضعيت  65/0يانگين امتياز مبا  يریپذ دسترسمعيار فرعی  هدهد ک یمنشان  6  جدول 
 است.که در وضعيت مطلوب  ستا 62/0امتياز معيار فرعی اجرا ن ميانگي و نيز مطلوب قرار دارد
 يیکارامعيارهای فرعی  بر اساسدولتی ايران  یها دانشگاه یها تيسا وبارزيابی  .6جدول 

 يیکارا  شاخص

 انحراف استاندارد ميانگين نتيجه ارزيابی

 2/0 62/0 اجرا
 21/0 65/0 يریپذ دسترس

 15/0 66/0 نتيجه نهايی
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چگونه  ام ايوب كیو  درروشبیست دانشگاه دولتی برتر ایران  سایت وب بندي رتبه .6
 است؟

 اند. ارائه شده 7های مورد پزوهش در جدول های دانشگاهنتايج رتبه بندی وب سايت
 

 ام سایت دانشگاه دولتی برتر ایران درروش وب كیو اي . ارزیابی بیست وب7جدول

 دانشگاه ردیف
 استفاده
 پذیري

 قابلیت
 عملکرد

قابلیت 
 اطمینان

كارآ
 یی

 امتیاز وب
 ام ياكیو 

 يبند رتبه

 24 0.692 0.69 0.64 0.68 0.74 تهران 1

 4 0.789 0.53 1 086 0.75 صنعتی شريف 2

 13 0.725 0.6 0.76 0.78 0.73 يرکبيرامصنعتی  3

 21 0.705 0.9 0.36 0.68 0.83 علم و صنعت ايران 4

 3 0.797 0.93 0.76 0.75 0.78 تربيت مدرس 5

 25 0.686 0.79 0.72 0.69 0.59 صنعتی اصفهان 6

 43 0.635 0.39 0.64 0.75 0.68 يرالدين طوسینص خواجه 7

 39 0.664 0.59 0.76 0.72 0.54 شيراز 8

 1 0.822 0.59 1 0.79 0.89 فردوسی مشهد 9

 20 0.706 0.59 1 0.79 0.89 شهيد بهشتی 10

 6 0.786 0.79 0.88 0.67 0.83 تبريز 11

 2 0.798 0.89 0.64 0.8 0.84 اصفهان 12

 79 0.529 0.52 0.4 0.6 0.55 باهنر کرمان شهيد 13

 50 0.6 0.68 0.88 0.51 0.51 گيالن 14

 51 0.593 0.42 0.88 0.66 0.53 ی سينابوعل 15

 68 0.571 0.73 0.4 0.49 0.66 رازی 16

 58 0.6 0.59 0.64 0.61 0.57 شهيد چمران اهواز 17

 57 0.602 0.69 0.28 0.75 0.61 اروميه 18

 38 0.625 1 0.52 0.63 0.53 مازندران 19

 52 0.614 0.52 0.48 0.78 0.6 يزد 20

  100 0.2 0.2 0.3 0.3 وزن 

  0.67 0.67 0.68 0.69 0.68 ميانگين 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.umz.ac.ir%2F&ei=bLtDU4rABoqLswagqYGAAg&usg=AFQjCNEjH3PcQ9F721p2A6zRX5oPDdRiyQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.umz.ac.ir%2F&ei=bLtDU4rABoqLswagqYGAAg&usg=AFQjCNEjH3PcQ9F721p2A6zRX5oPDdRiyQ
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در رتبه نخست قرار  0.822که دانشگاه فردوسی مشهد با امتياز  دنده یمنشان  7جدولارقام 
در رتبه  0.797در رتبه دوم و دانشگاه تربيت مدرس با امتياز  0.798دارد، دانشگاه اصفهان با امتياز 

ت دانشگاه برتر دولتی يسدر بين ب 0.529دانشگاه شهيد باهنر کرمان با امتياز  است. شده واقعسوم 
، دانشگاه يریپذ استفاده ينهدرزمرجوع شود(.  7)به نمودار  است قرارگرفتهايران در رتبه آخر 

در رتبه  0.51و دانشگاه گيالن با امتياز  در رتبه نخست 0.89فردوسی مشهد و شهيد بهشتی با امتياز 
در رتبه نخست و  0.86آخر قرار دارند. از منظر قابليت عملکرد، دانشگاه صنعتی شريف با امتياز 

فردوسی  یها دانشگاهقابليت اطمينان،  ينهدرزمدر رتبه آخر قرار دارند.  0.51دانشگاه گيالن با امتياز 
در  0.28با امتياز  يهارومدر رتبه نخست و دانشگاه  1متياز شريف، شهيد بهشتی با ا مشهد، صنعتی

در رتبه نخست و  1مازندران با امتياز رتبه آخر قرار دارند. و در آخر، از منظر کارآيی، دانشگاه
 در رتبه آخر قرار دارند.  0.39با امتياز طوسی يرالديننص خواجه صنعتدانشگاه 

ها  هاي آن سایت بندي وب برتر ایران و رتبههاي دولتی  بندي دانشگاه آیا .بین رتبه .1
 همبستگی وجود دارد؟

های دولتی ايران و  بندی دانشگاه پژوهش نشان داد که همبستگی بسيار ضعيفی بين رتبه هایيافته
شود.   تائيد نمی پژوهش (. بنابراين فرضيهr = 0.22)وجود دارد  ها های آن سايت بندی وب رتبه

بندی  های دولتی ايران و رتبه بندی دانشگاه ای اسپرمن بين رتبهرتبه-ضريب همبستگی تفاوت
 آورده شده است. 1ها در شکل  و نمودار همبستگی آن 8ها در جدول  های آن سايت وب

 

 بندی رتبهو  دولتی ايران های دانشگاه بندی رتبهرتبه ای اسپرمن بين -ضريب همبستگی تفاوت .8جدول 
ها آن های سايت وب  

 سايت وب دانشگاه 

ضريب همبستگی 
 اسپرمن

 دانشگاه
 223/0 1 ضريب همبستگی

Sig. (2-tailed)  058/0 

 سايت وب
 223/0 1 (r) ضريب همبستگی

Sig. (2-tailed) 058/0  
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 ها آن های سايت وب بندی رتبهدولتی ايران و  های دانشگاه بندی رتبهبين  همبستگی نمودار .1شکل

 
 گیري یجهنتحث و ب

 ام یاوب کيو  روشدولتی ايران با  یها دانشگاههای  سايت وبهدف پژوهش راضر ارزيابی       
بر  ام یادولتی ايران با روش وب کيو  یها دانشگاههای  سايت وب. در اين پژوهش ارزيابی دباش یم

يی صورت گرفته کاراابليت عملکرد، قابليت اطمينان و ، قيریپذ استفادهمعيارهای اصلی قابليت  اساس
برای چهار معيار  آمده دست بهپژوهش نشان دادند که با توجه به ميانگين امتيازات  های يافتهاست. 

معيار اصلی  4اساس  دولتی ايران بر های دانشگاههای  سايت وبکه  شود یماصلی، چنين استنبا  
 های يتسا وب(. همچنين،63/0ميانگين . )در وضعيت مطلوب قرار دارند ام  ایروش وب کيو 

 48که  یا گونه به، ( نقا  ضعف بيشتری دارد59/0)ميانگين يریپذ استفادهقابليت  ازنظر موردپژوهش
که اين مطلب ضرورت انجام بررسی و  در وضعيت متوسط قرار دارند  ها يتسا وبدرصد 

متفرقه با رداقل  های يژگیوکه  یا گونه به. دهد یمين زمينه نشان را در ا تری يقدق های ينیبازب
عواملی  بايست یمدانشگاهی  های يتسا وب؛ لذا طراران قرارداد( در وضعيت متوسط 46/0ميانگين)

مدنظر  های يتسا وبخارجی در  یها زبانو پشتيبانی از  يشنما صفحهمانند توصيفگرهای شفافيت 
لذا  (57/0)ميانگين بودن کلی سايت در وضعيت مطلوب قرار دارد فهم قابلويژگی  هرچندقرار بدهند.

، تورمجازی و نقشه یزن برچسبسايت، کيفيت  یده سازمانفاکتورهايی مانند طرح   بايست یم
در قابليت عملکرد در  يابیو بازويژگی جستجو  .قرار بگيرد موردتوجهتصويری دانشگاه بيشتر 
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از منظر ويژگی جستجو و  ها يتسا وبدرصد  47 (.37/0قرار دارد)ميانگين  نامطلوبوضعيت 
 بايست یمدستيابی به وضعيت مطلوب  منظور بهبد قرار دارند که  يتدر وضعبازيابی اطالعات  

انواع جستجو)ساده، ترکيبی و پيشرفته( را داشته باشند و هنگام بازيابی به انواع  سايت وب
مانند راهبری و تورق و محتوا در وضعيت  ها يژگیوساير  طالعات مجهز باشند.بازيابی ا های يسممکان

شدن  تر یغنوب سبب  ينآنالمطلوب قرار دارند. بنابراين لزوم توجه به ارتبا  محتوا و خدمات 
به معرفی  ها يتسا وبدر  شده ارائه؛ زيرا محتوای شود یمدانشگاهی  های يتسا وبمحتوای 
دانشگاهی دارای عدم خطاهای پيوند  هستند؛لذا  های يتسا وبنيمی از  .دپرداز یم ها دانشگاه

 نامعتبرپيوندهای کور، شکسته و  ازنظردانشگاهی در فواصل زمانی متعدد  های يتسا وب بايست یم
راکی  ها يافته وجود ينباااطمينان خاطر کسب نمود.  ها ينکلمورد بازبينی قرار گيرند و تا سالم بودن 

، عدم انتظار يرقابلغتايج ، ندم سازگاری با مرورگرهای مختلفعاز آن است که خطاهايی چون 
درصد  32دانشگاهی مشهود است)تنها  های يتسا وبدر  سايت وببه قالب  مربو  مشکالت

دانشگاهی از اين نظر  های يتسا وبکه  شود یمدارای اين ويژگی هستند(؛لذا توصيه  ها يتسا وب
ويژگی افزايش يابد. ها يتسا وبی گوناگون مورد بازبينی دقيق قرار گيرند تا قابليت اطمينان خطاها
 37که   یا گونه بهدانشگاهی در وضعيت مطلوب قرار دارد؛ های يتسا وب يیآرکادر  يریپذ دسترس
دستيابی به وضعيت  منظور بهدارند که  رمنظر در وضعيت نامطلوب قرا  يناز ا ها يتسا وبدرصد 
مجهز  )ابراداده مربو  به تصاوير(  altبه ابراداده  سايت وبتصاوير موجود در  بايست یممطلوب 
اطالعات سايت افزايش  يریپذ دسترسز نسخه تمام متن پشتيبانی نمايند تا به اين طريق بوده و ا

سرعت لود شدن صفحات   ( لذا هرچه62/0يابد.هرچند اجرا در وضعيت مطلوب قرار دارد)ميانگين 
که بين  نشان داد نيز پژوهش های يافته زياد باشد، کارآيی بيشتری خواهد داشت.  سايت وبيک 
همبستگی بسيار ضعيفی وجود  ها آن سايت وب یبند رتبهدولتی ايران و  یها دانشگاه یبند رتبه

باالتری  یبند رتبهدارای که  8دولتی ايران یها دانشگاه چنانچهبه اين معنا که (. 22/0دارد.)همبستگی 
برتر دچار  یها دانشگاه های يتسا وبزمانی که  مطلوب و بهتر نيستند. سايت وبدارای  لزوماًهستند، 

، سبب خواهد شد که دسترسی به سايت دانشگاه دچار مشکل شود و قابليت  نقص و کمبود هستند
تعداد ) ستا مؤثرعملکرد آن کاهش يابد و در عمل مواردی که در ارتقا و پيشرفت دانشگاه 

                                                           
8 . http://websanji.ricest.ac.ir/MinistrySRTR.aspx 
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 ها آن سايت وبدانشگاهی و ...( در  یها رشته، تعداد علمی يئته یتعداد اعضاعلمی،  یها پژوهش
جهت دستيابی به وضعيت برتر بپردازد. یها دانشگاهبه معرفی  یدرست بهو نتواند منعکس نشده 

بايست در جهت رفع نقا  ضعف و تالش در  یم یها دانشگاههای  سايت وبطراران ،تر مطلوب
گام  ام یاروش وب کيو  ازجملهجهت رضور فعال و مستمر در وب با توجه به استانداردهای جهانی 

تا وضعيت ايده آل و بسيار مطلوب را با  ها يتسا وببردارند و فاصله موجود بين وضعيت فعلی 
 انجام اصالرات الزم از ميان بردارند.
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