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 15و  14، 7ھای واحدھای مناطق  ارزیابی وب سایت
دانشگاه آزاد اسالمی از نظر رعایت معیارھای مدیریت 

 )K-ACTمدل ( 1دانش
 
 

 ،2فرانک محسن زاده 
 3حسن بھزادی 

 
 12/04/1390:  تاریخ پذیرش                      11/10/1389: تاریخ دریافت

 
 

 چکیده 
ھاي  ھدف اصلي از پژوھش حاضر ارزیابي صفحات خانگي وب سایت :ھدف

از نظر رعایـت  15و  14، 7دانشگاه ھاي آزاد اسالمي واحدھای مناطق 
 وب سایتبندي این  رتبھدر نھایت بھ معیارھاي مدیریت دانش است کھ 

  .عامل منجر شده است این سھبر اساس ھا 
. این پژوھش پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است: پژوھشروش 

ردآوري داده ھا با استفاده از روش مشاھده مستقیم و بر اساس گ
در این سیاھھ وارسي، . مي باشد) K-ACT(4 سیاھھ وارسي مبتني بر مدل

اشاعھ دانش پذیري، خلق و فاکتور مھم مدیریت دانش کھ ھمان دسترس 3

 . گیردمورد ارزیابي قرار مي) معیار 50(عامل کلي 13است در قالب 
یافتھ ھای پژوھش نشان می دھد در بخش عامل اصلي دسترس  :یافتھ ھا

پذیري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در بین تمامي دانشگاه ھاي 

عامـل در . ل را بھ خود اختصاص داده استرتبھ اوّ  15و  14، 7مناطق 
اصلي خلق دانش، وب سایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاھـدان کـھ در 

دانشگاھي قرار دارد، توانستھ است نسبت بھ سایر واحدھاي  14منطقھ 
دانشگاھي در مناطق سھ گانھ معیارھاي بیشتري از عامل خلق دانش را 

در آخرین عامل اصلي یعنـي . در طراحي وب سایت خود مدنظر قرار دھد
ھمچنین در . دانش نیز واحد بردسیر در جایگاه برتر قرار دارد اشاعھ

مجموع سھ عامل نیز واحد زاھدان در رتبھ نخست و واحـد سـیرجان در 
م جاي دارند و در آخرین رتبھ نیز مرکز حاجي آباد از منطقھ رتبھ دوّ 

 .قرار دارد 15دانشگاھي 
طقھ ھـای ھر چند بسیاری از واحدھای دانشگاھی در من: نتیجھ گیری

نسبت بھ استفاده از اینترنت و بـھ طـور کلـی فنـاوری  15و  14، 7
اما این عمل فاقد پشتوانھ ھای علمی خاص  ،اطالعات اقدام نموده اند

                                                   
طرح پژوھشی با ھمین عنوان است کھ با حمایت مالی دانشگاه مقالھ مستخرج از این  .1

    بھ انجام رسیده استآزاد اسالمی واحد سیرجان 
امام  یی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللنویسنده رابط، دانشجوی دکتر. 2

 faranak8383@yahoo.com )ع(رضا 
ت علمی عضو ھیأ –ی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشھد دانشجوی دکتر. 3

)ع(دانشگاه بین المللی امام رضا    
4. Knowledge Access Creation Transfer  
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می باشد و بیشتر بھ ارائھ اطالعات کلی از آن دانشگاه ھا بسنده شده 
است و کارکردھای مختلف و خدمات گوناگونی کھ می توان از مقولھ ھای 
مدیریت دانش در عرصھ فناوری اطالعات انجام داد، چندان مورد توجـھ 

 . نبوده است
وب سایت ھا، مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسالمی،  :کلیدواژه ھا

 .خلق دانش، اشاعھ دانش، دسترسی بھ دانش
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ھو بیان مسئل مقدمھ  
 سازماندھی اطالعات یک وب سایت، برای بازیابی اطالعات مربوطھ، امری

ای کھ کاربران بتوانند مضمون حیاتی و ضروری است، البتھ بھ گونھ
ھای سازماندھی و نظم  ھا، و روشھا، مھارتتکنیک. اطالعات را درک کنند

دھی اطالعات بر روی وب سایت ھا، توسط تعدادی کارشناسان نظیر طراحان 
 الکیندی و بوآزا،(وب و متخصصان اطالعات مورد بحث قرار گرفتھ است 

و ابزارھای استفاده شده در  ھاھا، روشبرخی از پژوھش ھا سیستم. 5)2010
سازماندھی و نظم دھی اطالعات بر روی وب سایت ھا را مورد بحث قرار 

در طراحی یک وب سایت دانشگاھی باید نیازھای کاربران مورد . داده اند
ران یک مسئلھ مھم در طراحی یک وب سایت شناخت کارب. توجھ قرار گیرد

ھای دانشگاھی شامل کاربران  وب سایت معموالً ). 2006، 6کندی(آن می باشد 
باشند، کھ اطالعات خاصی ت علمی میانشجویان، پژوھشگران و اعضاء ھیأد

را جستجو و تالش می کنند تا اطالعات را بھ سرعت پیدا نمایند و در 
). 2004، 7سندویگ و باجوا(وظایف و تکالیف خود از آن استفاده نمایند 

ھای کارآمدی را مورد جستجو قرار می  دانشجویان و پژوھشگران وب سایت
دھند، جایی کھ بتوانند اطالعات مورد نیازشان را بدون غرق شدن در حجم 

واسی لی (ھای متعدد گیج کننده، مکان یابی کنند  زیادی اطالعات و لینک
 ). 2002، 8دیس و استیمیتز

ھای مختلف از جملھ دانشگاه ھا، مراکز ھا و سازمان سسھامروزه مؤ
ھا تالش می کنند با استفاده از اینترنت و شبکھ پژوھشی و کتابخانھ

بپردازند، بلکھ  9جھانی وب، نھ تنھا بھ معرفی خود و اشاعھ اطالعات
بیشتر . خدمات خود را نیز از این طریق بھ کاربران خود ارائھ دھند

گیری ھای نوین اطالعاتی و بھرهفناوریھای دنیا با مجھز شدن بھ دانشگاه
از آنھا، از جملھ اتصال بھ شبکھ کابل نوری، ارتباطات ماھواره ای و 

ای مفید و توانند با پردازش و عرضھ اطالعات بھ گونھنظایر آن می
در چند سال اخیر کھ . مناسب، نیازھای کاربران خود را برآورد نمایند

برای دسترس پذیر ساختن اطالعات برای  وب جھانگستر بھ عنوان وسیلھ ای
ھمگان مورد استفاده قرار گرفتھ است، بسیاری دانشگاه ھا با ایجاد و 

از ). 1387عصاره، (توسعھ وب سایت، خود در این امر پیشگام بوده اند 
، 10این رو تھیھ وب سایت ھای مناسب و مطابق با استانداردھای جھانی

اما برای  آید، العات بھ شمار مییکی از مھم ترین امور در عصر اط
طراحی و ایجاد یک وب سایت مناسب، سودمند و کارا الزم است تا اصول، 
ضوابط و معیارھای صحیح این کار شناسایی و مورد بھره برداری قرار 

نشان می دھد کھ بسیاری از ) 1390(ھای باغبان و تودار بررسی. گیرد
از کاربران بالقوه و  طیف وسیعیواحدھای دانشگاه آزاد اسالمی با وجود 

و خدماتی کھ الزم است بھ آنان ارائھ کنند، از نظر وجود  بالفعل خود
یک سایت اینترنتی مستقل و کارآمد بی بھره اند؛ و از سوی دیگر، در 
طراحی صفحات خانگی بسیاری از این واحدھا نیز کھ دارای سایت 

اسازگاری آنھا با اصول اینترنتی ھستند، نقایصی دیده می شود کھ از ن
 .  و ضوابط و استانداردھا سرچشمھ می گیرد

                                                   
5 Alkindi and Bouazza 
6 Kennedy 
7 Sandvig and Bajwa 
8 Vassiliadis and Stimatz 
9 Dissemination of information 
10 Global standards 
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از آنجا کھ در یکی از جلسات شورای پژوھشی منطقھ ھفت دانشگاه آزاد 
اسالمی، بررسی وب سایت ھای دانشگاھی توسط تعدادی افراد غیر متخصص و 
صرفًا بررسی ظاھری، بدون آگاھی از وجود معیارھای ارزیابی وب سایت 

دانشگاھی انجام می شد و ھمچنین بھ دلیل آگاھی پژوھشگران از  ھای
دانشگاه آزاد  15و  14، 7مشکالت مربوط بھ وب سایت ھای واحدھای مناطق 

ھای  اسالمی، آنان را وادار کرد تا بھ بررسی و ارزیابی وب سایت
. بپردازند 11واحدھای این مناطق از نظر رعایت معیارھای مدیریت دانش

ھای  قصد دارد تا مقولھ مدیریت دانش در طراحی وب سایت این پژوھش
از این رو تالش شد، تا با این دید . دانشگاھی را مورد بررسی قرار دھد

کھ ) ACT)-Kمدل با استفاده از واسطھ ابزارھا و معیارھای جھانی ھ و ب
نسبت بھ مدل ھای دیگر کامل تر می باشد و عناصر مختلف مدیریت دانش 

 را در خود دارد، بھ) دانش اشاعھدانش و  خلقدانش،  ريپذیدسترس(
 15و  14، 7ارزیابی صفحات خانگی سایت ھای اینترنتی واحدھای منطقھ 

دانشگاه آزاد اسالمی پرداختھ شود تا نتایج پژوھش حاضر بتواند 
 . راھگشای بھبود وضع این وب سایت ھا را فراھم نماید

 
 اھداف پژوھش 

ھاي واحدھای  حاضر ارزیابي صفحات خانگي وب سایتھدف اصلي از پژوھش 
دانشگاه ھاي آزاد اسالمي از نظر رعایت معیارھاي  15و  14، 7مناطق 

بر اساس ھا  وب سایتبندي این رتبھدر نھایت بھ مدیریت دانش است کھ 
 :سایر اھداف این پژوھش عبارتند از. این سھ عامل منجر خواھد شد

بر  وب سایت ھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالميصفحات خانگي تعیین وضعیت  -
مبناي میزان دسترس پذیري دانش و تعیین رتبھ آنھا بر اساس این 

 معیار؛
بر اساس میزان  وب سایت ھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالميتعیین وضعیت  -

 ھا بر اساس این معیار؛خلق دانش و تعیین رتبھ دانشگاه
صفحات خانگي وب سایت  ھاي دانشگاه ھاي بندي تعیین وضعیت رتبھ -

از نظر اشاعھ دانش و تعیین رتبھ ھر دانشگاه بر اساس آزاد اسالمي 
 این معیار؛ 

در وب سایت ھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالمي شناسایي نقاط قوت و ضعف  -
سھ زمینھ فوق و ارائھ پیشنھاداتي بھ منظور ارتقاي سطح مدیریت 

 .  گاه ھاي آزاداسالميدانش در وب سایت ھاي دانش
 

 پرسش ھای پژوھش
االت زیر پاسخ دن بھ اھداف فوق سعی می شود بھ سؤبھ منظور رسی     

 :داده شود
وب سایت ھاي دانشگاه ھاي میزان رعایت معیارھاي مدیریت دانش در  -1

بدین منظور سعي خواھد شد تا با این است؟  بھ چھ صورتآزاد اسالمي 
 :شودسؤاالت فرعي پاسخ داده 

میزان رعایت معیارھاي مورد بررسي در زمینِھ دسترس پذیري  1-1
 است؟ بھ چھ صورتوب سایت ھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالمي دانش در 

میزان رعایت معیارھاي مورد بررسي در زمینِھ خلق دانش در  1-2
 ؟     است چگونھھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالمي  وب سایت

                                                   
11 Knowledge management 
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در زمینِھ اشاعھ دانش در  میزان رعایت معیارھاي مورد بررسي 1-3
 باشد ؟بھ چھ میــــزان ميھاي دانشگاه ھاي آزاد اسالمي  وب سایت

پذیري، خلق و  رتبھ و جایگاه ھر دانشگاه بر اساس سھ عامل دسترس -2
بھ چھ صورت ) مدیریت دانش(اشاعھ دانش بھ طور مجزا و تمامي عوامل

 است؟
 

 پیشینھ پژوھش
ھای بسـیاری در حـوزه  نشان داد کھ پژوھشمرور نوشتار توسط محققین   

ھـای ھای دانشگاھی صورت گرفتھ است کھ ھر یک از جنبھ ارزیابی وب سایت
در ادامھ بھ برخی از مـرتبط تـرین . مختلف بھ این موضوع پرداختھ اند

 .ھایی کھ در این موضوع صورت گرفتھ است، اشاره شده است پژوھش
ھا ابزاری را برای ارزیابی  پژوھشدر یکی از نخستین  )1997( 12استور  

وب سایت ھای دانشگاھی تھیھ کرد و بر روی سھ جامعھ مورد مطالعھ قرار 
از نتایج ارزیابی صفحات وب دانشگاھی، کھ در این پژوھش مورد . داد

بررسی قرار گرفتند، می توان بھ مواردی کھ در طراحی صفحات وب بیشتر 
- یابی بھ فھرستد عبارتند از دستاین موار. مورد توجھ ھستند، پی برد

ھای پیوستھ، ابزارھای مرجع تحت وب، پایگاه اطالعات کتابشناختی، 
اطالعات درباره کتابخانھ، پیوند بھ سایر سایت ھای اینترنت، پیوند بھ 

نتایج این پژوھش نیز . صفحھ خانگی سازمان مادر و تماس با مسئوالن
ھا، دسترسی  استفاده از وب سایتتوانند با ھا مینشان داد کھ دانشگاه

بھ حجم عظیمی از اطالعات را فراھم نمایند و کاربران را بھ تماس 
 . و نظرات تشویق کنند دانشگاه جھت ارائھ پیشنھادات، سؤاالت گرفتن با

تحقیقی بر روی پیوندھای وب سایت دانشگاه وریج در  )2000( 13باو  
دو سویھ وب سایت دانشگاه با آمستردام ھلند انجام داد وجود پیوندھای 

؛ جزء )جھت تبادل اطالعات(رداد سایر دانشگاه ھای مرتبط و طرف قرا
ھای اصلی در رتبھ بندی کیفیت وب سایت دانشگاه از سوی لفھمؤ

 .دانشجویان قرار گرفت
با نگاھی ملی، در مورد ارزیابی قابلیت استفاده از  )2001( 14الن 

ابخانھ دانشگاه ملی تایوان  پژوھشی معماری اطالعات در وب سایت کت
استفاده کننده از کتابخانھ دانشگاه  1784این مطالعھ روی . انجام داد

ملی تایون بھ منظور بررسی میزان شناخت و تجربھ آنان از وب سایت 
در این پژوھش، چگونگی استفاده کاربران و میزان . کتابخانھ صورت گرفت

تفکر آنان درباره سایت، مورد رضایت آنان از وب سایت و ھمچنین 
نتیجھ این تحقیق نشان داد کھ مشکالت استفاده از . مطالعھ قرار گرفت

وب سایت کتابخانھ از معماری اطالعات وب سایت و سازوکارھای مرور و 
 . جست و جو ناشی می شود

در مقالھ ای با عنوان  با رویکردی دیگر، )2002( 15دراگوالنسکو 
سرعت : ، معتقد است کھ"معیارھا و ابزارھا: اھاارزیابی کیفی تارنم"

افزایش اطالعاتی کھ امروزه در اینترنت، بھ ویژه از طریق شبکھ جھانی 
ھای گروھی دیگر در وب ارائھ می شود نسبت بھ اطالعاتی کھ در رسانھ

طور کھ ھر چیزی را در روزنامھ  ھمان. دسترس است، خیلی بیشتر می باشد
می خوانیم، در تلویزیون می بینیم و یا از رادیو می شنویم و آنھایی 

                                                   
12 Stover 
13 Bao 
14 Lan 
15 Dragulanescu 
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توانیم ھر چیزی را کھ در کنیم، نمیرا کھ دوست نداریم،  قبول نمی
از این رو . اینترنت موجود است، قبول کنیم و بھ آن عالقھ داشتھ باشیم

ارزیابی شود و مشخص شود کھ آنھا  الزم است کیفیت تارنماھا بھ طور جدی
در این . تا چھ حد می توانند نیازھا و خواستھ ھای ما را برطرف کنند

مقالھ بھ برخی از معیارھای اساسی برای ارزیابی کیفیت تارنماھا 
 . اشاره شده است

در تحقیقی کھ بر روی وب سایت مستقل کتابخانھ ) 2004( 16جاسک  
، بھ  17، مشخص شد گنجاندن راھبردھای جستجودانشگاھی بریستول انجام داد

             .میزان بسیار زیادی نظرات و اقبال کاربران را بھ خود جلب کرده است
      
ھاي كانادا انجام در مورد دانشگاهپژوھشی ) 2005( 18اگان و تلوالو 

و زبان دانشگاه،  نشان داد كھ سطح علمي دانشكده دادند، نتایج تحقیق
- دو عامل خیلي مھم یا زمینھ ساز براي پیوند بھ وب سایت دانشگاه مي

. عناي پیوندھاي بیشتر استسطح علمي دانشكده بیشتر بھ م. باشند
 ھايھاي فرھنگي ھمراه با زمینھمھمترین یافتھ پژوھش نشان داد كھ عامل

وب سایت . است نشناختي، عامل مھمي در جذب پیوندھاي دریافتيزبا
ھاي دانشگاهدر مقایسھ با بان فرانسوي، دایی با زاکان ھايدانشگاه
شواھد . كرده بودند تعداد خیلي كمتري پیوند دریافت زبان انگلیسي

ھایي كھ محتوا و میزان رؤیت بیشتري دارند،  سایت نشان داد وب
كنند، بنابراین بھ طور بالقوه ترافیك پیوندھاي بیشتري را جذب مي

ترند و  تر نمایانھاي قدیمي سایت .ھا وجود دارد سایت بیشتري بھ این وب
رسد، زیرا این نمي مطلوب بھ نظر  URLتواند دلیلي باشد كھ تغییراین مي

تواند اثري منفي بر مرئي بودن وب سایت و بنابراین كاھش تغییر مي
 .بازدید از این وب سایت داشتھ باشد

در  با نگاھی کھ متکی بر مدیریت دانش بود، )2008( 19لی و ھمکاران  
 پذیري، خلق و اشاعھ دانش در وب سایتپژوھشی بھ بررسي میزان دسترس 

نتایج این پژوھش کھ بین کشورھاي آسیایي و . پرداختندھای دولتي 
درصد از  36آمریکاي شمالي صورت گرفت، نشان داد کھ بھ طور متوسط 

ھا رعایت شده است و بین میزان  معیارھاي مورد بررسي در وب سایت
رعایت این معیارھا در دو منطقھ آسیا و آمریکاي شمالي تفاوتي وجود 

 .          ندارد
در پژوھشی کھ بر مبنای مرور نوشتار  )2008(و ھمکاران  20اھشواریم    

انجام شده بود، چارچوبی را برای مالحظات مدیریتی در طراحی و گسترش 
این پژوھش تالش داشت تا چارچوب جامعی . ھای دولتی ارائھ نمودند پرتال

کھ در آن ھم مالحظات ظاھری و ھم مالحظات برنامھ نویسی رعایت شده است 
 .را پایھ ریزی نماید

ارزیابی کیفیت وب "در مقالھ ای با عنوان  )2008(دانشگاه واشنگتن   
ھا، شاخص ھایی را برای  ضمن مھم برشمردن کیفیت اطالعات وب سایت" سایت

این شاخص ھا شامل صحت . ارزیابی کیفیت وب سایت ھا مطرح کرده است

                                                   
16 Jasek 
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یری، طراحی سایت، ذاطالعات، اعتبار، ھدف، روزآمدی، دامنھ، دسترس پ
 .باشدو نظایر آن می محتوا، بازخورد

ھـای مـرتبط بـا پـژوھش  بررسی تحقیقات صورت گرفتھ در زمینھ پژوھش 
ھـای دانشـگاھی در  حاضر نشان داد کھ بررسی مدیریت دانش در وب سـایت

-ھا نیز در مورد کتابخانـھ برخی از این پژوھش. ایران بسیار اندک است
در . ی است کھ توسـط کتابـداران صـورت گرفتـھ اسـتھای مراکز دانشگاھ

-ادامھ بھ ترتیب تاریخی برخی از این پژوھش ھا مورد اشاره قرار گرفتھ
 .اند
وب سـایت  34بـھ تجزیـھ و تحلیـل  در مقالـھ ای، )2002(فرج پھلـو   

 4بـر اسـاس " نمایـھ ارزیـاب وب"دانشگاھی ایران و مقایسھ آنھـا بـا 
ت ناوبری در صفحات، کیفیت محتوا، با توجھ سرعت دسترسی، قابلی: ویژگی

یافتھ ھای این تحقیـق نشـان داد کـھ . بھ نظر کاربران ایرانی پرداخت
بیشتر تارنماھای دانشگاھی ایران در زمـان تحقیـق مطـابق بـا نمایـھ 
ارزیاب وب و انتظارات مراجعان و کاربران، طراحی و تدوین شده بودنـد 

 . این اساس طراحی نشده بودندولی گروھی نیز بر  ،)درصد 8/61(
بررسـی صـفحات خـانگی مراکـز "در پژوھشی با عنوان  )1379(ایلخانی  

مرکـز  10، بـھ ارزیـابی صـفحات خـانگی "آموزشی و پژوھشی شـھر تھـران
تحقیقاتی و پژوھشی در شھر تھران پرداختـھ، کـھ نتـایج زیـر از ایـن 

در صفحھ اصلی تمام مراکز، گزینھ ھای عمومی کـھ : تحقیق حاصل شده است
مراکـز توجـھ . اده مـی شـود، وجـود داردمعموالً در تمام سایت ھا استف
لـف در عات در صفحات خانگی و رعایت حـق مؤچندانی بھ روزآمد بودن اطال

در صفحھ اصـلی ھمـھ مراکـز، . متون، صوت، تصویر و گرافیک نداشتھ اند
درصـد از  30امکان جستجو از طریق فھرست مندرجات وجـود دارد، ولـی در 

ر گزینھ بھ صفحات دلخواه ارتبـاط مراکز می توان از فھرست ھای فرعی ھ
در مجموع، اطالعات ارائھ شده در صفحات خانگی مراکز جامع . برقرار کرد
 . و کامل نیست

ازیابی صفحات وب "در پژوھشی جزئی تر با عنوان  )1380(فرودی   
با استفاده از " ھای دانشگاھی ایران و ارائھ الگوی پیشنھادیکتابخانھ

کتابخانھ دانشگاھی، تحت وب در  13تحلیلی بھ بررسی  -روش پیمایشی
در این تحقیق، . ایران بر اساس فھرست شبکھ علمی کشور پرداختھ است

عوامل مختلفی از جملھ محتوای صفحھ اصلی، عوامل جستجو و تحقیق و 
برای ارزیابی جامعھ مورد پژوھش مورد استفاده و  امکانات کاربران

در مجموع یافتھ ھای پژوھش نشان داده است کھ . بررسی قرار گرفتھ است
درصد معیارھای اطالعاتی در سیاھھ وارسی موجود، توسط جامعھ پژوھش  8/40

در ایران رعایت نشده است و بھ معیارھایی چون خدمات بین کتابخانھ 
داخلی و منابع مرتبط با آموزش داخلی دانشگاه، در ای، موتور جستجوی 

طراحی صفحات وب کتابخانھ ھای دانشگاھی مورد مطالعھ در ایران، 
 . اھمیتی داده نشده است

ارزیابی صفحات وب "در پایان نامھ خود تحت عنوان  )1384(رزمجویان   
بھ " مراکز پژوھشی وزارت آموزش و پرورش و ارائھ الگوی پیشنھادی

- سی و ارزیابی صفحات وب مراکز پژوھشی وزارت آموزش و پرورش میبرر
 24(ھای ستادی مرکز شامل حوزه  50جامعھ آماری در این پژوھش، . پردازد
ابزار مورد استفاده سیاھھ . مرکز است) 26(و استان ھای کشور ) مرکز

نتایج . لفھ داردمؤ 16گزینھ است کھ  86بخش و  3مل ارزیابی است کھ شا
لفھ ھای موجود در سیاھھ داد کھ در ارزیابی کلی از تمام مؤن نشا

وضع مطلوبی درصد در  43/72ارزیابی، صفحات وب مراکز پژوھشی با میزان 
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لفھ ھا در ارزیابی صفحات وب مراکز پژوھشی بھترین مؤ. قرار دارند
نشانھ اینترنتی، : وزارت آموزش و پرورش، بھ ترتیب عبارتند از

، دسترس پذیری، کارآمدی، روزآمد بودن، )عنوان صفحھ( ابزارھای ناوبری
، عینیت اطالعات، صحت اطالعات، موتور )در سطح سایت(اعتبار اطالعات 

: ھا بھ ترتیب عبارت اند ازلفھضعیف ترین مؤ. و و اعتبار اطالعاتجستج
سطح پوشش و مخاطبان خاص، نقشھ سایت، نمادھای تعاملی و تبادلی، 

 ).پیوندھای متنی(ی و ابزارھای ناوبری پیوندھای غیر متن
بررسی "در مقالھ خود تحت عنوان  با رویکردی دیگر، )1386(ورع   

وضعیت صفحات خانگی کتابخانھ ھای دانشگاھی تحت پوشش وزارت علوم، 
ابتدا سیاھھ وارسی جامعی در سھ دستھ معیارھای " تحقیقان و فن آوری

قیق، و امکانات کاربران، شامل کلی محتوای صفحھ اصلی، جست و جو و تح
ھای مذکور بر اساس گزینھ، تدوین کرده است و سپس صفحات وب کتابخانھ 27

یافتھ ھای پژوھش نشان داده است . سیاھھ وارسی مورد مطالعھ قرار گرفت
درصد  6/56. ای ھستنددانشگاه دارای وب سایت کتابخانھ 27کھ تعداد 

دانشگاه . امعھ پژوھش رعایت شده استعوامل اطالعاتی مورد بررسی توسط ج
ھای مازندران، شیراز، کاشان و صنعتی شریف بھ ترتیب از نظر میزان 

 .    رعایت عوامل در صدر قرار دارند
 باماھھ   در یك دوره زماني یك )1387(دانش، سھیلی و نوکاریزی 

 ھاي ھاي دانشگاه سایت وببھ بررسی  ،استفاده از راھنماي اینترنتي یاھو
تأثیرگذاري و ھمكاري آنھا با استفاده از شیوه و  علوم پزشكي ایران

نتایج پژوھش  .شد سایت را شامل مي وب 42جامعھ پژوھش . پرداختندسنجي  وب
، تھران 12700ھاي علوم پزشكي شیراز با  ھاي دانشگاه سایت نشان داد وب

زان رؤیت پیوند دریافتي، داراي باالترین می 5170و اصفھان با  10400با 
 بوشھر و بابل بھ  ھاي علوم پزشكي بقیة ھاي دانشگاه سایت بودند و وب

 ھمچنین. ترتیب داراي باالترین میزان تأثیرگذاري در محیط وب بودند
 81سایت دانشگاه علوم پزشكي فسا با ضریب تأثیري برابر با  وب

 .ترین میزان تأثیرگذاري را داشت پایین
وب سایت ھاي  تردر پژوھشی کامل )1388(دانش  نوکاریزی، سھیلی و   

فناوري و وزارت بھداشت،  دانشگاه ھاي زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و
. نمودندبررسي  با استفاده از روش وب سنجي را درمان و آموزشي پزشكي

بازدید، عامل  كل پیوندھا، پیوندھاي دریافتي، ھم پیوندي ھا، میزان
دانشگاه ھا  تجدید نظر شده وبي و ھمكاري گروھي میانثیرگذار خالص و أت

 111مشكالت فني  وب سایت دانشگاه ھا، بھ دلیل 119از میان . شدندتحلیل 
وب سایت دانشگاه علوم بھزیستي  یافتھ ھا نشان داد. دانشگاه بررسي شد

زان داراي پایین ترین می داراي باالترین و وب سایت علوم پزشكي قم
وب سایت  ثیرگذار تجدید نظر شده،أاز نظر عامل ت .بازدید بودند

 در رتبھ نخست و وب سایت سھ دانشگاه 5/3دانشگاه محقق اردبیلي با 
در رتبھ  04/0با ) گیالن، علوم پزشكي شھید بھشتي، و علوم پزشكي گیالن(

دانشگاه بھ عنوان ھستھ  23در این مطالعھ وب سایت . قرار گرفتند آخر
ھاي ناشي از تحلیل ھم پیوندي این وب سایت ھا بھ یافتھ . انتخاب شد

خوشھ  9بعدي نشان داد كھ آنھا در  اي و مقیاس چند روش دستھ بندي خوشھ
وب سایت بھ صورت مستقل باقي  16روش نخست،  با ھم دستھ شدند و فقط در

 .ماندند
مرور نوشتار باال نشان دھنده این مطلب می باشد کھ موضوع ارزیابی وب 

ی ھا ا دارای اھمیت بسیار زیادی است، چرا کھ تقریبًا از سالھ سایت
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در این بین . ھ پرداختھ شده استابتدایی پیدایش وب، بھ این مسئل
ھای دانشگاھی بھ دلیل ماھیتی کھ دارند بیشتر مورد  ارزیابی وب سایت

پیوندھای موجود : توجھ قرار گرفتھ است و از جنبھ ھای مختلف ھمانند
ا، معماری اطالعات، ارزیابی کیفی، ویژگی ھای محتوایی، و ھ در وب سایت

. اندامکانات در نظر گرفتھ شده برای کاربران، مورد بررسی قرار گرفتھ
ھای مختلف آن در بررسی این در حالی است کھ بحث مدیریت دانش و جنبھ

ھای دانشگاھی کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ است و بھ صورت  وب سایت
ھمچنین این نکتھ از مرور نوشتار . قت نظر قرار گرفتھ استجامع مورد د

آید کھ شیوه غالب برای ارزیابی استفاده از سیاھھ وارسی است کھ می بر
می تواند توسط متخصصین تکمیل و داده ھای مربوطھ مورد استخراج قرار 

بنابراین لزوم پرداختن بھ مبحث مدیریت دانش و توجھ بھ این . گیرد
ھای دانشگاھی، باید  آن، بھ منظور بھبود کیفیت وب سایتفاکتورھای 

وھش حاضر سعی نمود در این راستا پژ. مورد توجھ و مطالعھ قرار گیرد
ھ بپردازد تا بتواند ضمن تعیین وضعیت فعلی مدیریت تا بھ این مسئل

دانشگاه آزاد  15و  14، 7ھای مناطق  دانش و عوامل فرعی آن در وب سایت
ارھایی را نیز برای بھبود آنھا در این زمینھ ارائھ کاسالمی، راه

 .نماید
 

 پژوھش  روش
بھ طور کلي سھ . روش پژوھش پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است

ھا، پیاده  توانند در وب سایتمدل مدیــریت دانش وجود دارد کھ مي
باشد و تر ميکھ نسبت بھ مدل ھای دیگر کامل) (21K-ACTمدلاما  ،شوند

مخفــف : عناصر مختلف مدیریت دانش را در خود دارد کھ عبارتند از
دانش از طریق وب سایت در اینجا امکان دسترسي کاربران بھ ( پذیريدسترس

کید بر ابزارھایي است کھ از کسب اطالعات از طریق وب سایت توسط تأ
ن و آوري دانش درباره کاربرافراھم( خلق، )کندکاربر، پشتیباني مي

جریان دانش بین کاربران، ( اشاعھو ) آوري دانش از کاربرانفراھم
). ھایي کھ بھ وب سایت دسترسي دارند اشتراک دانش بین افراد و سازمان

برای گرآوري داده ھا انتخاب گردید و سپس با ) K-ACT(از این رو مدل 
ن استفاده از روش مشاھده مستقیم و بر اساس سیاھھ وارسي مبتني بر ای

 .مدل بھ بررسی جامعھ آماری پژوھش پرداختھ شد
-فاکتور مھم مدیریت دانـش کـھ ھمـان دسـترس 3در این سیاھھ وارسي، 

مـورد ) معیـار 50(عامل کلـي 13پذیري، خلق و اشاعھ دانش است در قالب 
عامـل کـھ شـامل دسترسـي بـھ وب  6از این بین، . گیردارزیابي قرار مي

باشـد پذیري و ارائھ اطالعات مـيسازي، دسترسسایت، جستجو، مرور، شخصي 
-عامل کھ شامل فراھم 3. معیار، مربوط بھ دسترس پذیري است 22در قالب 

ھاي مورد نیاز طراحـان آوري اطالعات کاربران، بازخورد و گردآوري داده
عامـل کـھ  4معیار، براي خلق دانـش و ھمچنـین  6وب سایت است در قالب 

تھ، آگاھي رساني اطالعاتي، پشتیباني کاربران و دربردانده مشارکت پیوس
 .معیار، مربوط بھ اشاعھ دانش است 22 اشتراک منابع است در قالب

ھمچنین، جامعھ آماری پژوھش حاضر دربرگیرنده تمامی صفحات خانگی     
دانشگاه آزاد اسالمی، شامل  15، 14، 7ھای واحدھای مناطق  وب سایت

البتھ پس . تان و بلوچستان و ھرمزگان است، سیسھای کرمان، یزد استان
از بررسي جامعھ پژوھش مشخص گردید کھ برخي از مراکز و واحدھاي مورد 

                                                   
21 - Knowledge Access Creation Transfer 
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مطالعھ یا فاقد وب سایت بوده و یا اینکھ وب سایت آنھا تنھا شامل 
سیستم دانشجویي، اساتید و کارکنان است، بنابراین این دستھ از وب 

وب سایت، مورد  40ذف گردیدند و تعداد ھا از جامعھ مورد پژوھش ح سایت
ھای گردآوری شده از جامعھ مورد بررسی، وارد داده .ارزیابی قرار گرفت

گردیده و پس از استخراج آمار توصیفی با استفاده از  SPSSافزار نرم
ھا با  ھمچنین رسم جدول. ھا پرداختھ شداین نرم افزار بھ تحلیل داده

 .صورت گرفتھ است  Wordافزار استفاده از نرم
 

 ھای پژوھش یافتھ
در این بخش یافتھ ھای پژوھش بھ ترتیب مورد بررسی قرار گرفتھ است 

 .کھ یافتھ ھای ھریک در ادامھ و با ذکر جداولی ارائھ گردیده است
 

میزان رعایت معیارھاي دسترس پذیري در وب : ال نخستل از سؤبخش اوّ 
 است؟ بھ چھ صورت 15و  14، 7ھاي دانشگاه ھاي آزاد مناطق  سایت

مورد ) معیار 22بھ طور کلي با (عامل فرعي  6عامل دسترس پذیري با 
، 7ھاي مربوط بھ آن بر حسب مناطق دانشگاھي بررسي قرار گرفت کھ یافتھ

 .ارائھ شده است 1در جدول شماره  15و  14
 
 
 

ورد میانگین فراواني و درصد فراواني رعایت معیارھاي م – 1جدول شماره 
 14، 7ھاي دانشگاه ھاي مناطق  پذیري دانش در وب سایت بررسي در زمینھ دسترس

 15و 

 
ي
اھ
گ
ش
ان

 د
قھ

نط
م

 

 ھا عوامل مورد بررسي در زمینھ دسترس پذیري دانش در وب سایت
دسترسي 
بھ وب 
 سایت
 )1 

 )معیار

 جستجو
 )5 

 )معیار

مرور 
 سایت
)3 

 )معیار

شخصي 
 سازي
)5 

 )معیار

دسترس 
 پذیري
 )4 

 )معیار

ارائھ 
 اطالعات

 )معیار 4(

 جمع کل
)22 

 )معیار
اد
عد

ت
 

 درصد

اد
عد

ت
 

درص
 د

اد
عد

ت
 

درص
 د

اد
عد

ت
 

درص
 د

اد
عد

ت
 

درص
 د

اد
عد

ت
 

 درصد

اد
عد

ت
 

 درصد

منطقھ 
7 1 100% 09/

1 
8/
21% 

1 33% 85/
1 37% 23

/ 
75/
5% 

04/
1 26% 28/

6 5/28% 

منطقھ 
14 1 100% 28/

1 
6/
25% 

14/
1 38% 25/

1 25% 0 0 1 25% 85/
5 5/26% 

منطقھ 
15 1 100% 91/ 2/

18 
08/
1 36% 33/

1 
6/
26% 

5/ 5/
12% 

83/ 7/20% 66/
5 

72/25
% 

میانگی
ن کل 
 مناطق

1 100% 09/
1 

8/
21% 

07/
1 

6/
35% 

47/
1 

4/
29% 

24
/ 6% 95/ 75/23

% 
93/
5 27% 

توان دریافت کھ امکان دسترسی بھ وب سایت کھ مي 1با نگاھي بھ جدول
لین صفحھ از نتایج جستجوی نمایش وب سایت در اوّ (تنھا با یک معیار 

مورد ارزیابی قرار گرفتھ است در ) موتورھای کاوش و راھنماھای موضوعی
: معیار 5با (عامل جستجو . ھای مناطق، رعایت شده است تمامی وب سایت
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امکان جستجوی آزاد، امکان جستجوی پیشرفتھ، ارائھ جستجوی پیشنھادی، 
 ھای منطقھ در وب سایت) امکان ذخیره نتایج، و امکان جستجو در نتایج

در مورد معیارھای مرور . بیشتر از سایر مناطق رعایت گردیده است 14
ھای دانشگاه  نیز وب سایت) وجود واژه نامھ، نقشھ سایت و نمایھ(سایت 

بیشترین میزان رعایت معیارھای مربوطھ را داشتند % 38با  14ھای منطقھ 
ایت ھا رع ضمن اینکھ، پس از معیار دسترسي بھ سایت کھ در ھمھ وب سایت

شده است و باالترین نمره را بھ خود اختصاص داده است، معیارھاي مرور 
رعایت معیارھا توانستھ است جایگاه بعدي را بھ خود % 6/35وب سایت با 
با (از سوی دیگر، عامل فرعي معیار دسترس پذیري . اختصاص دھد

ھای مختلف، چندزبانھ بودن، امکان  پشتیبانی از محیط رابط: معیارھای
و امکان استفاده  برای افراد دارای نقص در بینایی ستفاده از پرتالا

در رتبھ آخر قرار دارد بھ ) از وب سایت برای افراد دارای نقص شنوایی
ھاي مناطق سھ گانھ رعایت  از معیارھاي آن در وب سایت% 6نحوي کھ تنھا 

یری گبھره(نیز در عامل ارائھ اطالعات  7ھای منطقھ  وب سایت. شده است
، توانستھ است نسبت بھ سایر مناطق )از تصاویر، فیلم، صدا و انیمیشن

 .وضعیت بھتری را کسب نماید
از % 5/28با رعایت  7از بین مناطق مورد بررسي منطقھ ھمچنین، 

 14معیارھاي مورد بررسي، در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن منطقھ 
ر جایگاه ھاي بعدي قرار د% 72/25با  15و در آخر منطقھ % 5/26با 

نکتھ قابل توجھ در جدول باال فاصلھ اندک این مناطق با . دارند
ضمن اینکھ میانگین کلي رعایت معیارھاي مورد . یکــــدیگر مي باشد

 .است% 27بررسي در زمینھ دسترس پذیري برابر با 
 میزان رعایت معیارھاي خلق دانش در وب سایت: ال نخستم از سؤبخش دوّ 

ھمانند   ؟است بھ چھ صورت 15و  14، 7دانشگاه ھاي آزاد مناطق  ھاي
ارائھ  2عامل نخست، این عامل نیز بھ صورت مقایسھ اي در جدول شماره 

 .شده است
 

میانگین فراواني و درصد فراواني رعایت معیارھاي مورد بررسي در  – 2جدول 
 ھاي مناطق سھ گانھ زمینھ خلق دانش در وب سایت

منطقھ  
 دانشگاھي

 ھا عوامل مورد بررسي در زمینھ خلق دانش در وب سایت
گردآوري 
اطالعات 
 کاربران

 )معیار 2( 

بازخورد 
 کاربران

 )معیار 1( 

گردآوري داده ھا 
 پیرامون سایت

 ) معیار 3( 

 جمع کل
 )معیار 6( 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 %6/39 38/2 %6/31 /95 %95 /95 %5/23 /47 7منطقھ 
 %5/47 85/2 %3/47 42/1 %100 1 %21 /42 14منطقھ 
 %5/37 25/2 %33 1 %91 /91 %5/16 /33 15منطقھ 

میانگین کل 
 %5/41 49/2 %3/37 12/1 %95 /95 %20 /4 مناطق

 
با نگاھي بھ میانگین بدست آمده براي مناطق سھ گانھ مي توان دریافت 

در این عامل از دو منطقھ دیگر پیش است % 5/47با میانگین  14کھ منطقھ 
لیکن در عوامل فرعي خلق دانش منطقھ . قرار دارد 7و بعد از آن منطقھ 

عات کسب اطال: با دو معیار(در عامل فرعي گردآوري اطالعات کاربران  7
در عامل فرعي  14، منطقھ )تماس با کاربران، کسب اطالعات شخصی کاربران
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معیار امکان بازخورد کاربران بھ صورت (بازخورد کاربران 
با معیارھای (، و گردآوري داده ھا پیرامون سایت )الکترونیکی

اھی در مورد ویژگی ھای وب سایت، نظرخواھی در مورد موضوعات نظرخو
، نسبت بھ بقیھ )مدارک بر اساس امتیازدھی بھ آنان تعیین رتبھ خاص،

میانگین کل براي  ،از سوي دیگر. مناطق امتیاز بیشتري کسب نموده اند
در مورد معیارھایي . مي باشد% 5/41این عامل در ھر سھ منطقھ برابر با 

کھ در بین واحدھاي دانشگاھي ھر سھ منطقھ بیشتر رعایت شده بود نیز 
ھا دو معیار کسب اطالعات  ھ تنھا در برخي از وب سایتباید متذکر شد ک

تقریبًا در . تماس با کاربران و کسب اطالعات شخصي آنان، رعایت شده بود
) البتھ بھ صورت ایمیل(ھا، امکان بازخورد کاربران  تمامي وب سایت

وجود داشت و در عامل فرعي گردآوري داده ھا پیرامون وب سایت نیز 
معیار، معیار امکان مشاھده  3ھا از بین  بیشترین وب سایت

بازدیدکنندگان وب سایت را بدست آوردند و تنھا برخي موفق بھ کسب 
 . نمره اي در خصوص وجود نظرخواھي در سایت شدند

 
میزان رعایت معیارھاي اشاعھ دانش در وب : ال نخستم از سؤبخش سوّ 

این  است؟ ورتبھ چھ ص 15و  14، 7ھاي دانشگاه ھاي آزاد مناطق  سایت
عامل نیز ھمانند دو عامل قبلي براي ھر منطقھ دانشگاھي بھ صورت 

 .مورد بررسي قرار گرفتھ است 3ای در جدول مقایسھ
در  فراواني و درصد فراواني رعایت معیارھاي مورد بررسيمیانگین  – 3جدول 

 15و  14، 7ھاي مناطق  زمینھ اشاعھ دانش در وب سایت

منطقھ 
دانشگاھ

 ي

 ھا عوامل مورد بررسي در زمینھ اشاعھ دانش در وب سایت
مشارکت 

سازمان با 
کاربر و 
کاربر با 

 کاربر
 )معیار 7( 

آگاھي رساني 
 اطالعاتي

 )معیار 7(

پشتیباني 
 کاربران

 )معیار 5( 

اشتراک 
 منابع

 )معیار 3( 

 جمع کل
 )معیار 22( 

تعدا
تعدا درصد د

تعدا درصد د
تعدا درصد د

تعدا درصد د
 درصد د

3/52 57/1 %03 /14 %8/27 95/1 %21 47/1 7منطقھ 
% 2/5 6/23% 

منطقھ 
14 71/1 42/24

% 42/1 3/20% 28/ 6/5% 57/1 3/52
% 5 72/22

% 
منطقھ 

15 83/1 26% 66/1 7/23% 16/ 2/03
% 66/1 3/55

% 5/4 45/20
% 

میانگین 
کل 
 مناطق

67/1 85/23
% 67/1 85/23

% 19/ 8/3% 6/1 3/53
% 9/4 27/22

% 

 
بر مي آید این است کھ بھ طور کلي  3آنچھ کھ از یافتھ ھاي جدول 

معیارھاي بیشتري را در این % 6/23با میانگین  7دانشگاه ھاي منطقھ 
اگر چھ این امتیاز در حد پاییني بوده و از . بخش رعایت نموده اند

 . فاصلھ اندکي بین این واحدھاي دانشگاھي وجود دارد ،سوي دیگر
ھمچنین از جنبھ رعایت معیارھاي عوامل فرعي بھ صورت مجزا، در عامل 

معیارھای قبول مسئولیت وب سایت در قبال اطالعات (فرعي اشتراک منابع 
ھای مشابھ، و قابلیت  ارائھ شده، ارائھ پیوندھای بیشتر با سایت
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اطالعات گردآوری شده توسط سایر استفاده و دسترسی کاربران از 
معیارھای وجود بخش (، در بخش عامل فرعي پشتیباني 15منطقھ  ،)کاربران

ھای متداول، وجود گزینھ راھنما در وب سایت، امکان راھنمایی  پرسش
و وجود خودآموزھای  ھایی برای جستجو در وب سایتپیوستھ، ارائھ توصیھ

و ھمچنین عامل فرعي مشارکت سازمان با کاربر و کاربر با ) آموزشی
ھای مشترک اطالعاتی، ھای پرسش از کارشناس، وجود گروهمعیار(کاربر 

 ھای بحث، وجود وبالگ، وجود جوامع پیوستھ، آگاھی رسانی فورید گروهوجو
و در بخش آگاھي رساني  14منطقھ ) ھای الکترونیکی و ارائھ فھرست پست

وجود خبرنامھ الکترونیکی، وجود بخش اخبار تازه، : معیارھای(اطالعاتي 
یم وقایع، آگاھی رسانی از طریق پست الکترونیکی، آگاھی وجود تقو

و وجود  راه، مشخص بودن روزآمدسازی منابعرسانی از طریق تلفن ھم
. انداز سایر مناطق نمره بھتري را کسب نموده 7، منطقھ )ارتباط آسان

مي باشد کھ نشان از % 27/22میانگین کلي ھر سھ منطقھ نیز برابر با 
 . ھاي این مناطق دارد ھاي مورد بررسي در وب سایترعایت اندک معیار

در اینجا نیز پیرامون امتیازات کسب شده توسط واحدھاي دانشگاھي ھر 
سھ منطقھ باید متذکر شویم کھ در عامل فرعي مشارکت سازمان با کاربر 

امکان "خاطر رعایت معیارھاي ھ و بالعکس بیشترین نمره کسب شده ب
" آگاھي رساني فوري در وب سایت"و پس از آن " سایتگذاشتن نکتھ در وب 

در عامل . بوده است" وجود گروه ھاي بحث "و در برخي از موارد نیز 
، آگاھي "تقویم اخبار" فرعي آگاھي رساني اطالعاتي نیز معیارھاي 

مشخص بودن تاریخ روزآمد سازي " ، "رساني از طریق پست الکترونیک
تازه " و " وجود خبرنامھ الکترونیکي"  و در برخي موارد نیز" مدارک

ھا  ، بھ ترتیب سبب کسب بیشترین امتیاز در بررسي وب سایت" چھ خبر
معیار مورد  5ھمچنین در عامل فرعي پشتیباني کاربران از بین . گردیدند

ا بیشتر بھ دلیل وجود این ھ بررسي نمرات کسب شده توسط وب سایت
در " . ھاي متداول پرسش" ، "ھنماوجود گزینھ را" معیارھا بوده است 

ھا امتیاز  آخرین عامل فرعي یعني اشتراک منابع نیز بیشتر وب سایت
" را کسب کردند و برخي نیز " پذیرفتن حق مسئولیت مطالب" مربوط بھ 

 . را رعایت نموده بودند" وجود پیوندھاي بیشتر
در ) شدسترس پذیري، خلق و اشاعھ دان(ھر سھ عامل  4در جدول شماره 

با یکدیگر مقایسھ  15و  14، 7ھاي دانشگاه ھاي آزاد مناطق  وب سایت
ضمن اینکھ داده ھاي این عامل در واقع حاصل جمع امتیازھاي . شده اند

.                                                        کسب شده براي ھر سھ عامل دسترس پذیري، خلق و اشاعھ دانش مي باشد
 

فراواني و درصد فراواني رعایت معیارھاي مورد بررسي میانگین  4ل شماره جدو
 15و  14، 7ھاي دانشگاھي  در مناطق  در زمینھ مدیریت دانش در وب سایت

منطقھ 
 دانشگاھي

 ھا عوامل مورد بررسي در زمینھ مدیریت دانش در وب سایت

عامل دسترس 
 پذیري دانش

 )معیار 22(

عامل خلق 
 دانش

 )معیار 6( 

عامل اشاعھ 
 دانش

 )معیار 22(

تمامي عوامل 
مدیریت (

 )دانش
 )معیار 50( 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 %72/27 86/13 %6/23 2/5 %6/39 38/2 %5/28 28/6 7منطقھ 
 %42/27 71/13 %72/22 5 %5/47 85/2 %5/26 85/5 14منطقھ 
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 %82/24 %41/12 %45/20 5/4 %5/37 25/2 %72/25 66/5 15منطقھ 
میانگین کل 

 %66/26 33/13 %72/22 9/4 %6/41 5/2 %95/26 93/5 مناطق

 
دانشگاه  7ھاي منطقھ  یافتھ ھاي جدول باال نشان مي دھد کھ وب سایت

ل توانستھ اند، رتبھ اوّ  14آزاد اسالمي با اختالف اندکي نسبت بھ منطقھ 
در بین این سھ منطقھ دانشگاھي  15منطقھ را بھ خود اختصاص دھند و 

میانگین کلي رعایت معیارھاي . جایگاه آخر را بھ خود اختصاص داده است
 .مي باشد% 66/26مدیریت دانش در ھر سھ منطقھ دانشگاھي نیز برابر با 

 
رتبھ و جایگاه ھر دانشگاه بر اساس سھ عامل دسترس پذیري،  :سؤال دّوم

ر مجزا و تمامي عوامل مدیریت دانش بھ چھ خلق و اشاعھ دانش بھ طو
 ؟ صورت است

ال اصلي، در بخش نخست تا و بھ منظور پاسخگویي بھ این سؤدر این راس
رتبھ ھر دانشگاه بر اساس ھر سھ عامل دسترس پذیري، خلق و اشاعھ دانش 
بھ طور مجزا و تمامي عوامل مدیریت دانش در منطقھ دانشگاھي خود مورد 

م رتبھ ھر دانشگاه در بین اھد گرفت و در بخش دوّ بررسي قرار خو
 .دانشگاه ھاي ھر سھ منطقھ مشخص خواھد شد
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در عوامل  5و  14، 7ھاي مناطق  رتبھ کسب شده توسط دانشگاه – 5جدول شماره 
 اصلي مدیریت دانش 

واحد یا 
مرکز 

 دانشگاھي

 
ھ
ق
ط
ن
م

ي
ھ
ا
گ
ش
ن
ا
د

 

 ھا سایتعوامل مورد بررسي در زمینھ مدیریت دانش در وب 

عامل دسترس 
 پذیري دانش

 )معیار 22(

عامل خلق 
 دانش

 )معیار 6( 

عامل اشاعھ 
 دانش

 )معیار 22(

تمامي عوامل 
مدیریت (

 )دانش
 )معیار 50( 

 رتبھ  امتیازرتبھ  امتیاز رتبھ  امتیازرتبھ  امتیاز
دانشکده 
علوم 

 پزشکي قشم
15 9 2 4 2 6 3 19 3 

علوم و 
تحقیقات 
 کرمان

7 6 5 2 4 6 3 14 7 

علوم و 
تحقیقات 
 ھرمزگان

15 6 5 2 4 7 2 15 6 

مرکز 
ھاي  آموزش

بین 
المللي 

 قشم

15 8 3 2 4 4 4 14 7 

مرکز بین 
المللي 

 کیش
15 9 2 2 4 6 3 17 4 

مرکز 
 11 10 4 5 4 2 8 3 15 پارسیان

 11 10 4 5 4 2 8 3 15 مرکز جناح
مرکز حاجي 

 13 8 6 4 5 1 8 3 15 آباد

مرکز 
 11 10 6 3 5 1 5 6 7 ماھان

 12 9 6 3 4 2 7 4 15 مرکز ھرمز
واحد 
 11 10 5 4 4 2 7 4 7 ابرکوه

واحد 
 10 11 5 4 4 2 5 5 7 اردکان

واحد 
 6 15 4 5 3 3 4 7 7 اشکذر

 7 14 4 5 2 4 6 5 7 واحد انار
واحد 

 10 11 5 4 4 2 6 5 14 ایرانشھر

 7 14 4 5 4 2 4 7 7 واحد بافت
واحد 
 4 17 1 8 3 3 5 6 7 بردسیر

 6 15 4 5 4 2 3 8 7 واحد بم
واحد بندر 

 3 19 2 7 2 4 3 8 15 لنگھ

واحد 
 6 15 3 6 4 2 4 7 15 بندرعباس
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 5 16 2 7 4 2 4 7 7 واحد تفت
 12 9 4 5 5 1 8 3 15 واحد جاسک
واحد 
 6 15 3 6 4 2 4 7 7 جیرفت

واحد 
 10 11 4 5 4 2 7 4 14 چابھار

 9 12 5 4 4 2 5 6 14 واحد خاش
واحد 
 5 16 3 6 2 4 5 6 7 رفسنجان

 10 11 2 5 4 2 7 4 14 واحد زابل
واحد 
 1 21 1 7 1 5 2 9 14 زاھدان

 8 13 5 4 4 2 4 7 7 واحد زرند
واحد 
 7 14 2 5 3 3 5 6 14 سراوان

واحد 
 2 20 3 6 2 4 1 10 7 سیرجان

واحد علوم 
و تحقیقات 

 یزد
7 6 4 2 4 3 6 11 10 

 7 14 2 6 3 3 6 5 15 واحد قشم
واحد 
 5 16 2 7 3 3 5 6 7 کرمان

واحد 
 6 15 4 5 2 3 4 7 7 کھنوج

 7 14 3 6 4 2 5 6 7 واحد میبد
واحد 
 5 16 2 5 2 4 4 7 14 نیکشھر

 8 13 3 6 3 2 6 5 7 واحد یزد
 10 11 4 5 5 1 6 5 7 واحدبافق
 10 11 6 3 4 2 5 6 7 واحدمھریز

 
در بخش عامل اصلي دسترس پذیري،  5-4مطابق با یافتھ ھاي جدول 

، 7ھاي مناطق دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در بین تمامي دانشگاه
این در حالي است کھ وب . ل را بھ خود اختصاص داده استرتبھ اوّ  15و  14

سایت دانشگاه ھاي مرکز جناح، حاجي آباد، پارسیان و واحد جاسک ھمگي 
در رتبھ آخر این عامل اصلي قرار دارند؛ یا بھ عبارتي  15از منطقھ 

 . کمترین میزان رعایت معیارھاي مورد بررسي را داشتھ اند
ب سایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاھدان در عامل اصلي خلق دانش، و

دانشگاھي قرار دارد، توانستھ است نسبت بھ سایر  14کھ در منطقھ 
واحدھاي دانشگاھي در مناطق سھ گانھ معیارھاي بیشتري از عامل خلق 

لیکن در طرف دیگر، . دانش را در طراحي وب سایت خود مدنظر قرار دھد
و واحد بافق در جایگاه آخر این  مرکز حاجي آباد، ماھان، واحد جاسک

 .عامل قرار دارند
در آخرین عامل اصلي یعني خلق دانش نیز واحد بردسیر در جایگاه برتر 

ترین رده بندي نیز مراکز حاجي آباد، ماھان و قرار دارند و در پایین
ھمچنین در مجموع سھ عامل واحد . ھرمز و واحد مھریز قرار دارند



132 
  1391، زمستان 19سال پنجم، شماره ) علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات(فصلنامھ دانش شناسی 

 

 

م جاي دارند و در و واحد سیرجان در رتبھ دوّ زاھدان در رتبھ نخست 
 .قرار دارد 15آخرین رتبھ نیز مرکز حاجي آباد از منطقھ دانشگاھي 

 
 بحث و نتیجھ گیری
دانشگاه آزاد  15و  14، 7وب سایت واحدھای منطقھ  40در پژوھش حاضر، 

وب سایت  21وب سایت  40کھ از این . اسالمی مورد ارزیابی قرار گرفت
 14وب سایت متعلق بھ منطقھ  7دانشگاه آزاد،  7متعلق بھ منطقھ 
دانشگاه آزاد اسالمی می  15وب سایت متعلق بھ منطقھ  12دانشگاه آزاد و 

منطقھ در  نتایج ذکر شده در باال نشان می دھد وضعیت این سھ. باشند
دانشگاه آزاد از نظر میزان رعایت معیارھای مربوط بھ دسترس پذیری 
دانش، خلق دانش و اشاعھ دانش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و مبحث 

ھا و معاونان پژوھشی این  مدیریت دانش مورد توجھ طراحان وب سایت
. مناطق، کھ طراحی وب سایت بھ عھده این حوزه می باشد، نبوده است

ھمچنین می توان گفت بسیاری از دانشگاه ھا صرفًا بھ دلیل ھمگام بودن 
با سایرین و اجبار بخشنامھ ھای پژوھشی مبادرت بھ ایجاد وب سایت، 

 .بدون توجھ بھ معیارھای الزم می کنند
بھ طور کلی، دالیل قرار نگرفتن برخی معیارھای مدیریت دانش را شاید  

ربران و نوپا بودن ان از نیازھای کابتوان ناشی از عدم آگاھی طراح
زیرا در بسیاری موارد از متخصصان آگاه جھت این امر  سایت ھا دانست،

ھمچنین عدم مدیریت صحیح و آینده نگر و کمبود . استفاده نشده است
بودجھ و نیروی انسانی را می توان از جملھ عوامل کم توجھی بھ این 

ص در طراحی وب جود نیروھای متخصواحدھای دانشگاھی کھ از و. امر دانست
و احتماال گروه ھای آموزشی پرسابقھ ای در زمینھ سایت بھره می برند 

 ، بھ علت)واحد سیرجان و زاھدان(مھندسی کامپیوتر و ارتباطات دارند 
و ھمکاری متخصصان اطالعات از صفحات  داشتن نیروھای خبره، بودجھ کافی

ش بھزادی و سنجی نیز نشان داد کھ پژوھ. وب خوب و کارآمدی برخوردارند
 26ھای وزارتخانھ ھای جمھوری اسالمی ایران، تنھا  در ارزیابی پرتال

ھای  درصد از معیارھای مورد بررسی در زمینھ مدیریت دانش، در پرتال
ھ شده کھ نشان از عدم توجھ بھ مسئل وزارتخانھ ھای ایران رعایت

بررسی عملکرد و محتوای . استھای وزارتخانھ ای  مدیریت دانش در پرتال
پایگاه اطالع رسانی فناوری اطالعات (سایت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی 

نیز بھ نوعی نشان دھنده ھمین نقایص در این ) 1387و ارتباطات ایران، 
نیز نشان داد کھ بھ ) 2007(پژوھش ھولیان گو و ھمکارانش . سایت است

ھای  وط بھ دسترس پذیری در پرتالدرصد از معیارھای مرب 36طور متوسط، 
 . مورد بررسی رعایت شده است

بھ طور کلی می توان دالیل ضعف وب سایت ھای دانشگاھی واحدھای مورد 
نظر را از نظر معیارھای مدیریت دانش در عدم استفاده از متخصصان 
امور اطالعاتی، عدم تدوین و تبیین خط مشی ھای اطالعاتی و دانشی توسط 

و عدم آگاھی طراحان وب سایت ھا نسبت بھ مقولھ مدیریت دانش  مسئولین،
نیز در تحقیق خود کھ بر روی وب سایت دانشگاه ) 2004(جاسک . دانست

بریستول انجام داد، بیان کرد استفاده از متخصصان اطالعاتی در طراحی 
وب سایت ھا، بھ میزان زیادی نقاط ضعف وب سایت ھای دانشگاھی را کاھش 

  .دھدمی
بخش فناوری اطالعات واحدھا کھ زیر مجموعھ حوزه معاونت پژوھشی است و 

ھای دانشگاھی می باشند، باید با آگاھی و مشورت با طراح وب سایت
متخصصان اطالع رسانی بھ طراحی وب سایت ھا بپردازند و مدیران و 
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معاونان . معاونان پژوھشی در این مسئلھ کنترل الزم را داشتھ باشند
ی می توانند، با مدیریت مناسب و فراھم نمودن استانداردھای پژوھش

طراحی وب سایت ھای دانشگاھی و در اختیار گذاشتن آن بھ مسئولین 
طراحی وب سایت ھا، نقش مھمی در مدیریت وب سایت ھای دانشگاھی داشتھ 

چارچوبی را برای مالحظات  2008ماھشواری و ھمکارانش در سال . باشند
این پژوھش . ھای دولتی ارائھ نمودند احی و گسترش پرتالمدیریتی در طر

تالش داشت تا چارچوب جامعی را در خصوص مدیریت این وب سایت ھا کھ در 
آن ھم مالحظات ظاھری و ھم مالحظات برنامھ نویسی رعایت شده است را 

طبق این تحقیق نیز مالحظات مدیریتی نقش مھمی در . پایھ ریزی نماید
 .ھا دارد طراحی وب سایت

یکی از مواردی است کھ  بحث طراحی صفحات وب سایت ھای دانشگاھی
  نبود چنین وب . واقع شودبایستی مدنظر 

سایت ھایی، باعث سردرگمی و محروم ماندن قشر فرھیختھ جامعھ از 
چرا کھ اجرای پروسھ انتشار گزینشی اطالعات . اطالعات علمی خواھد بود

)SDI ( تواند برای جامعھ علمی کشور اطالعاتی، میدر این آشفتھ بازار
دھد وجود چنین وب سایت نگاھی بھ تحقیقات بھ خوبی نشان می. مفید باشد

بی شک . تواند برای جامعھ علمی کشور حائز اھمیت باشدھایی چقدر می
تصور طراحی و راه اندازی چنین وب سایت ھایی بدون داشتن سیاھھ ای از 

از سوی دیگر،  .، مشکل و دور از ذھن می باشداصول و قواعد استاندارد
ت علمی ھیأبا توجھ بھ حساسیت اخذ اطالعات علمی دلخواه از سوی اعضای 

در کمترین زمان، می توان بھ این نتیجھ رسید کھ ارائھ وب سایت ھایی 
با نظم خاص، از لحاظ دیداری و ارائھ راھبردھای جستجوی منظم و در 

تواند بھ طور ر قابل انکار می باشد، کھ میعین حال ثابت، یک اصل غی
از . محسوسی جریان اطالعات را بھ سوی کاربران در جھت مثبت تغییر دھد

کارگیری استانداردھا و ھ تنھا راه دستیابی بھ این امر، ب ،سوی دیگر
 . سیاھھ ھای وارسی جھت طراحی صفحات وب سایت ھای دانشگاھی می باشد

. ھای مورد بررسی ھم اقدام شد دی وب سایتدر این پژوھش بھ رتبھ بن
در بخش عامل اصلي دسترس پذیري، دانشگاه  5مطابق با یافتھ ھاي جدول 

 15و  14، 7آزاد اسالمي واحد سیرجان در بین تمامي دانشگاه ھاي مناطق 
این در حالي است کھ وب سایت . ل را بھ خود اختصاص داده استرتبھ اوّ 

حاجي آباد، پارسیان و واحد جاسک ھمگي از دانشگاه ھاي مرکز جناح، 
در رتبھ آخر این عامل اصلي قرار دارند؛ یا بھ عبارتي  15منطقھ 

واحد سیرجان . کمترین میزان رعایت معیارھاي مورد بررسي را داشتھ اند
کارشناسی  از آنجا کھ در رشتھ مھندسی کامپیوتر دارای مقطع کاردانی و

تخصص در طراحی وب سایت بھره می برد و می باشد و از وجود نیروھای م
گروه آموزشی پرسابقھ ای در زمینھ مھندسی کامپیوتر دارد بھ علت 

و داشتن  بخش فناوری اطالعات، بودجھ کافی داشتن نیروھای خبره در
متخصص اطالع رسانی از وب سایت خوب و کارآمدی در دسترسی بھ اطالعات 

 . برخوردار است
نش، وب سایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاھدان در عامل اصلي خلق دا 

دانشگاھي قرار دارد، توانستھ است نسبت بھ سایر  14کھ در منطقھ 
واحدھاي دانشگاھي در مناطق سھ گانھ معیارھاي بیشتري از عامل خلق 

لیکن در طرف دیگر، . دانش را در طراحي وب سایت خود مدنظر قرار دھد
جاسک و واحد بافق در جایگاه آخر این  مرکز حاجي آباد، ماھان، واحد

واحد زاھدان بھ دلیل بھره مند بودن از نیروی . عامل قرار دارند
متخصص و اینکھ کیفیت وب سایت خود را بھ طور دائم مورد ارزیابی قرار 
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ل را بھ خود اختصاص دھد در زمینھ خلق دانش و بھ طور کل رتبھ اوّ می
دلیل عدم برخورداری از نیروی حدھای کوچک بھ اسایر و. داده است

متخصص، کمبود بودجھ و عدم ھمکاری مدیران و معاونان پژوھشی، در 
 . زمینھ ھای مختلف مدیریت دانش از رتبھ پایینی برخوردار بودند

در آخرین عامل اصلي یعني اشاعھ دانش نیز واحد بردسیر در جایگاه 
اکز حاجي آباد، ترین رده بندي نیز مربرتر قرار دارند و در پایین

ھمچنین در مجموعھ سھ عامل . ماھان و ھرمز و واحد مھریز قرار دارند
م جاي دارند و واحد زاھدان در رتبھ نخست و واحد سیرجان در رتبھ دوّ 
. قرار دارد 15در آخرین رتبھ نیز مرکز حاجي آباد از منطقھ دانشگاھي 

ای دانشگاھی خود طراحان وب سایت ھا باید یاد بگیرند کیفیت وب سایت ھ
را بھ طور مستمر با استفاده از معیارھای مدیریت دانش مورد ارزیابی 
قرار داده تا کیفیت اطالعات موجود در وب سایت ھا افزایش یابد کھ این 
مسئلھ باعث افزایش رضایت کاربران و اعتماد آنھا بھ وب سایت ھای 

 .دانشگاھی خواھد شد
ھ ھر چند بسیاری از واحدھای بھ طور کلی می توان بیان داشت ک

نسبت بھ استفاده از اینترنت و  15و  14، 7دانشگاھی در منطقھ ھای 
اما این عمل فاقد پشتوانھ ھای علمی  ،طراحی وب سایت اقدام نموده اند

خاص می باشد و بیشتر بھ ارائھ اطالعات کلی از آن دانشگاه ھا بسنده 
واسطھ ھ گونی کھ می توان بشده است و کارکردھای مختلف و خدمات گونا

کارگیری مدیریت دانش و اطالعات انجام داد، چندان مورد توجھ نبوده ھ ب
ضعف ھای بسیاری کھ در استفاده از معیارھای مدیریت دانش در . است

طراحی وب سایت ھای واحدھای دانشگاه آزاد در سھ منطقھ وجود دارد کھ 
ات کارشناسان اطالع رسانی می بایست با برنامھ ریزی و استفاده از نظر

و فناوری اطالعات مورد بررسی قرار گرفتھ و رفع گردد تا واحدھای 
 .دانشگاھی بتوانند بھ نحو مطلوب بھ ارائھ خدمات بپردازند

 
 منابع

کارایی اطالعات منتشره در صفحات خانگی در ). 1379(ایلخانی، نسرین 
پایان نامھ کارشناسی ارشد  .مراکز تحقیقاتی و پژوھشی شھر تھران

 .کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
ارزیابی وب سایت ھای دانشگاه ھای ). 1390(باغبان، حجت؛ تودار، رسول 

آزاد اسالمی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در 
 ). 4(رتباطات در علوم تربیتی، فصلنامھ فناوری اطالعات و ا .این نظام

بررسی میزان دسترس پذیری، خلق ). زودآیند(بھزادی، حسن؛ سنجی، مجیده 
. و اشاعھ دانش در پرتالھای وزارتخانھ ھای جمھوری اسالمی ایران

سترسی در د. ( http://jist.irandoc.ac.ir .علوم و فناوری اطالعات فصلنامھ
 ).1390آبان 14

بررسی ). 1387(پایگاه اطالع رسانی فناوری اطالعات و ارتباطات ایران 
 عملکرد و محتوای سایت وزارت ارشاد و فرھنگ اسالمی

ھای سایتتحلیل پیوندھای وب). 1387(دانش، ف؛ سھیلی، ف؛ نوکاریزی، م 
 مجلھ .ھای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجیدانشگاه

 . 121-142، 11) 2(ی، رساناطالعو کتابداری 
ارزیابی صفحات وب مراکز پژوھشی وزارت ). 1384(رزمجویان، مھرناز 

پایان نامھ  کارشناسی   .آموزش و پرورش و ارائھ الگوی پیشنھادی
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 )K-ACTمدل ( 1دانشمعیارھای مدیریت 
 

 

گاه آزاد اسالمی واحد تھران شمال، ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانش
 .تھران

ارزیابی کیفیت تارنماھای کتابخانھ ھای دانشگاه ). 1387(عصاره، فریده 
ھای دولتی ایران بھ منظور ارائھ پیشنھادھایی در جھت ارتقای کیفیت 

 .36، )4(23 مجلھ علوم و فناوری اطالعات، .آنھا
تحلیل محتوای وب سایت ھای دانشگاھی و  ).1385(فرج پھلو، عبدالحسین 

 .261-262 ،)65( فصلنامھ کتاب،جمھ علی مرادمند، تر. تحقیقاتی ایران
ارزیابی صفحات وب کتابخانھ ھای دانشگاھی ایران ). 1380(فرودی، نسرین 

پایان نامھ  کارشناسی ارشد کتابداری و  .و رائھ الگوی پیشنھادی
 .، تھراناطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ھای دولتي سنجي دانشگاهوب ).1388(نوکاریزی، م؛ دانش، ف؛ سھیلی، ف 
مجلھ  .ھاي ھستھھا و وب سایتكشور بھ منظور تعیین میزان مشاركت آن

نامھ ویژه(دانشگاه فردوسی مشھد  مطالعات تربیتی و روانشناسی
 .133-113 ،)2(10 ،)رسانیکتابداری و اطالع

بررسی صفحات خانگی کتابخانھ ھای دانشگاھی تحت ). 1386(ورع، نرجس 
 .61 ،)4(18 فصلنامھ کتاب، .وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پوشش
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