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  ٣٢‐١٧) ١٣٨٤بهار و تابستان  (٤و٣، شماره ٢٠رساني، دوره  علوم اطالع

   الكترونيكيتیمنابع اطالعامعيارهاي ارزيابي 
  ها سايت وب  با تاکيد بر

  غالم حيدري
  رساني كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع

  چكيده
اين حال ارزيابي كيفي و هاي اطالعات در طي زمان همواره در حال دگرگوني هستند، با  هرچند محمل

امروزه شبكة جهاني وب يكي از . آمده است هاي سنتي كتابداران به حساب مي انتقادي اطالعات، از ابتدا يكي از نقش
از آنجا كه استفاده از اينترنت روز به روز در گردد و  هاي دسترسي به اطالعات محسوب مي ترين منابع و محمل مهم

ا حجم عظيم اطالعات درست و معتبر، به دليل نبود فيلتر داوري و ويراستاري و اين كه ، همزمان بحال افزايش است
كنند، اطالعات نامعتبر بسياري در اينترنت انتشار  مراحل ويرايش مرسوم در روند انتشار منابع چاپي را طي نمي

د، بلكه حتي ممكن است نادرست تنها غيرمفيد هستن بسياري از اطالعات قابل دسترس از طريق اينترنت، نه. يابد مي
رسد،  كننده به نظر مي اين امر بويژه در مورد اطالعات پزشكي اهميت بيشتري دارد و نگران. كننده هم باشند يا گمراه

چرا كه ممكن است خيلي از كاربران، اينترنت را به عنوان منبعي براي كسب اطالعات پزشكي خود، خانواده و 
اطالعات موجود در  ،ها سايت  ارزيابي انتقادي و كيفي وببا توجه به اين موارد،. ر دهنددوستان مورد استفاده قرا

اين . رسد  ضروري به نظر مي،كنندگان ها در برخورد با نيازها و احتياجات استفاده  كاري آنةتعيين دامنها، و  آن
ها و  پردازد و روش  در وب ميموجودالكترونيكي اطالعات ها و منابع  وب سايتنوشته به تحليل و ارزشيابي 

 ارائه  معتبر و درست، مناسب،گزينش منابع اطالعاتي  ارزيابي و والكترونيكي  اطالعاتمعيارهايي براي ارزيابي
  . نمايد مي

   الكترونيكييمنابع اطالعات/ شبكة جهاني وب/ كيفيت اطالعات/ يابيشمعيار ارز/ سايت وب: ها كليدواژه

  مقدمه
آنان براي اين كار . ي سنتي كتابداران، ارزيابي و انتخاب منابع اطالعاتي استها   يكي از نقش

هاي نوين  ورينابا ظهور ف. كنند هاي خاصي استفاده مي در محيط سنتي، از معيارها و مقياس
 گسترة وسيعی از .هاي سنتي كتابداران هم به سرعت در حال دگرگوني است  نقش،اطالعاتي

در اينترنت وجود دارند که افراد مختلف ممکن است به داليل متفاوت از انواع منابع اطالعاتی 
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همانطور که معيارهای ارزيابی منابع چاپی در محيط الکترونيکی کاربرد . ها استفاده کنند آن
های ارزيابی منابع اطالعات الکترونيکی گوناگون هم همپوشانی زيادی  دارند، در زمينة شاخص

ی منابع اطالعاتي الکترونيکی برخي معيارهاي کلی وجود دارند، و تعدادی در ارزياب. شود ديده می
مثالً در بررسی و ارزيابی يک وب سايت . يابند از معيارها نيز برای نوع خاصی از منابع اهميت می

ممکن است شناسايي اعتبار اطالعات موجود در سايت مهم باشد، اما برای فردی که از 
).  ١٢٣ص کوک،( تر است كند سرعت دسترسي به اطالعات مهم تفاده ميپي اس تي های اف بايگانی

ها، مجالت تخصصي و عمومي  سايت وبانواع منابعي كه در اينترنت وجود دارند با نام 
هاي اطالعاتي، منابع اطالعاتي و خبري، تبليغات، اطالعات  الكترونيكي، منابع متن كامل پايگاه

هاي  شوند، كه هر يك را بايد با توجه به ويژگي  آن شناخته مياي و غير تجاري، منابع چندرسانه
و ها  سايت وبدر حال حاضر چگونگي ارزيابي . خاص خود مورد ارزيابي و سنجش قرار داد

 كميت اطالعات .تيك مبحث جدي در مراكز آموزشي دنيا اسها  اطالعات موجود در آن
 نسبت به اطالعات قابل دسترس از )وببويژه از طريق شبكه جهاني ( در اينترنت شدهمنتشر

 سايت وبامروزه هر كس قادر است در يك . ها روز به روز در حال افزايش است طريق ديگر رسانه
شخصي به انتشار مطالب دلخواه خود بپردازد و متأسفانه هيچ كنترل رسمي به منظور رعايت 

. ي كاربرد بيشتري دارند، وجود نداردت چاپاحداقل استانداردها و معيارهايي كه معموالً در انتشار
ها  شنويم، يا حتي در كتاب بينيم، از راديو مي  كه ما هر چيزي را كه در تلويزيون ميبديهي است
 ؛كنيم ها اعالم شده است، باور نمي خوانيم، صرفاً به جهت اين كه از طريق اين رسانه و مجالت مي

 ةكه اينترنت به صورت يك رسان رفت، به دليل اينتوانيم هر چيزي را كه در اينترنت قرار گ نمي
 p.247  ( بدون هيچگونه ارزشيابي قبول كنيم،غالب و جاذب درآمده است

،Dragulanescu،٢٠٠٢ ،.247 .( به صرف انتشار از طريق وبو اطالعات گوناگون پس مطالب، 
 عالي مطرح است، در  اگرچه اينترنت به عنوان يك منبع اطالعاتي ارزشمند و.ابندي اعتبار نمي

كنندة وقت نيز قلمداد كرد، كه بسياري از اطالعات  توان آن را ابزاري غيرمؤثر و تلف عين حال مي
شود كه حجم باالي اطالعات  تر مي اين مطلب هنگامي روشن. ثق، كهنه و غيرمفيد استوآن نام

لتر داوري و ارزشيابي در  فينبود و ، همهتوسطمنتشره، آلودگي اطالعات، امكان انتشار اطالعات 
 .وب را به آن بيفزاييم

  ها سايت وب
 وب هستند که ممکن است  جهانية شبكای از صفحات موجود در ها مجموعه سايت وب 

ايجاد و ... المللی، و  های مختلف تجاری، علمی، موضوعی، ملی، بين توسط افراد يا سازمان
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يار پيچيده است كه اخيراً چند صد ميليون اي بس وري شبكها يك فنوب جهاني. شتيبانی شوندپ
كنندگان اين  هر روز استفاده. نمايند وري استفاده ميا كاربر، از اين فنها  وب و ميليونةصفح

ترين و روزآمدترين اطالعاتي كه نياز دارند، به  ترين، مرتبط منظور يافتن مناسب  بهصفحات
 راهنماهاي صفحه به ةوسيله كنندگان ب اده جهاني وب، استفةدر شبك. پردازند جستجو در وب مي

محتواي صفحات مرتبط با اين پيوندها معموالً . پردازند صفحه و پيوندهاي موجود، به كاوش مي
  . دهد كنندگان ارائه مي برخي اطالعات را در غالب متون يا تصاوير به استفاده

   : اصلي تشكيل شدهقسمت از سه سايت وبيك طرح 
   ،١تساي وب ةصفحسر .١
  ، اصلية بدن.٢
  ).سايت وب ةين صفحيپا(ستون  ته.٣

  :الت زير را پيدا كنيماتوانيم پاسخ سؤ ها مي  با بررسي تمام اين بخش
   كيست؟سايت وبمؤلف  ‐ 
   سايت چه وقت ايجاد شده است؟  ‐ 
  كند؟  چه كسي سايت را پشتيباني مي ‐ 
  دارند؟ شده چه چيزي را بيان مي   ارتباطات فراهم‐ 
   چه كساني هستند؟سايت وباطبان احتمالي مخ ‐ 
   چيست؟سايت وب موجود در روابطهدف از  ‐ 

 ارتباط الكترونيكي را براي ةاجازالزم،  و تعامالت طارتباايجاد منظور  ها به سايت وب بيشتر   
هاي  العمل  براساس عكسها، سايت وبپيشرفت كيفيت . نمايند كنندگان فراهم مي استفاده

 يابد مي تداوم گان اطالعات،كنند كنندگان با تهيه  ارتباط استفاده وكنندگان فادهگوناگون است
)Dochartaigh ،٢٠٠٢ ،p.251(. 

  معيارهاي ارزيابي  
 در زمينة ارزيابي اطالعات و منابع چاپي و بويژه منابع اطالعات الكترونيكي، مطالب زيادي 

 دربارة ارزيابي (1992) ٢»كتس«ارزيابي معيارهاي . هاي گوناگون ارائه شده است سايت در وب
هاي خاص منابع  اما به دليل ويژگي. منابع چاپي، در مورد منابع الكترونيكي هم كاربرد دارد

هاي  الكترونيكي و اينترنت عالوه بر اين معيارها، در ارزيابي منابع الكترونيكي موارد خاص محيط
 معيارهايي كه در ارزيابي منابع الكترونيكي در ترين مهم. گردد الكترونيكي هم به آن افزوده مي

صالحيت و اعتبار نويسنده و : اند از ها اشاره شده عبارت ها و منابع اينترنتي به آن سايت اكثر وب
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ناشر، حوزه و دامنة پوشش موضوعي، محتوا، صحت و درستي، هدف و مخاطبان، ايجاد ارتباط و 
  .تازگي و روزآمدبودن مطالبتعامل، قابليت دسترسي و كاربرپسندي، و 

نمايند ممكن  ها و عواملي كه كيفيت و ارزش يك منبع اطالعاتي را مشخص مي   ويژگي
است با توجه به نيازهاي اطالعاتي افراد و ماهيت منابع مورد ارزيابي متفاوت باشند؛ بنابراين 

ها را  توان آن و نميرهنمودهاي ارائه شده براي ارزيابي منابع اطالعاتي تا حدودي نسبي است 
ها ممكن است در مورد يك  وحي منزل فرض كرد؛ هر چند تمامي اين رهنمودها يا بخشي از آن

معيارهاي اصلي ارزيابي منابع اطالعات الكترونيكي در .  صادق باشند،منبع اطالعاتي باكيفيت
  .     اند ادامه به تفصيل بيان شده

  هدف
كنندگان را قادر به فهم آن  ند و استفادهك ه ميرا ساد  شناخت آنسايت،بيان هدف  
ارزيابي هدف منبع، با ديگر . كند  هدف هر منبع، مقصد و آمال آن را مشخص مي.نمايد مي

معيارهاي ارزيابي بويژه با دامنة پوشش منبع اطالعات و معيارهاي ديگري كه در ادامه دربارة 
هاي مختلف، اطالعات مربوط به هدف با  در سايت. ها بحث خواهد شد، پيوند خورده است آن

 سؤاالتي كه در اين .  و غير آن قابل مشاهده استhelp, FAQ, aboutهاي  مراجعه به قسمت
  :ند ازا زمينه مطرح است، عبارت

   هدف واقعي سايت چيست؟‐ 
   هدف واقعي مؤلف سايت چيست؟‐ 
  طرفي مؤلف مطمئن هستيد؟  كافي از بية آيا به انداز‐ 
  مشخص هستند؟  ،آن روشن و مخاطبين ،ف سايت آيا  هد‐ 
   پوشش موضوعي مورد نظر مخاطبين خود را فراهم مي كند؟، آيا سايت‐ 
   منابع تكميلي ديگر را در اختيار مخاطبين خود قرار مي دهد؟،آيا سايت ‐ 
   اطالعات وجود دارد؟ةبراي ارائ) يا چاپي ه پيوستمثالً(آيا روش معيني  ‐ 
  وب وجود دارد؟ةني براي اطالعات و توضيحات موجود در صفح آيا راهنماي روش‐ 

)Tweddle ،١٩٩٨.(  

   روزآمدبودن
  .گيرد ، مورد توجه قرار میميزان تازگي و نو بودن اطالعات منتشرشده در سايتدر اينجا 
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وزآمدي اطالعات با بررسي تاريخ توليد اطالعات، آخرين تاريخ روزآمدسازي، تاريخ بعدي ر
روزآمدي اطالعات عامل بسيار مهمي  .شود  زماني روزآمدسازي سنجيده ميةي، و فاصلروزآمدساز

آيد، چرا كه اطالعات غيرروزآمد ممكن است نامفيد،  در ارزيابي منابع اطالعات به حساب مي
  .كننده باشند نادرست يا گمراه

را بدانيم و ديگر كه تاريخ توليد سند   يكي اين:قضاوت در مورد تازگي اطالعات دو جنبه دارد
مثالً .  كنيم و ببينيم چه موقع ويرايش شده استبازرسيآخرين بازنگري را تاريخ كه  اين

لب اهميت اروزبودن مط  به،ه بدانيمئوضعيت اقتصادي نيكاراگودر مورد خواهيم  هنگامي كه مي
ك را مشخص تاريخي مدرزمينة تاريخ توليد مدرك گاهي اوقات بسيار مهم است و . فراواني دارد

گذرد، وقتي اسناد مربوط به آن را  مثالً بعد از چندين سال كه از جنگ دوم جهاني مي. كند مي
 هنگام جنگ توليد دربررسي مي كنيم، دانستن اينكه يك سند خاص قبل از جنگ، بعد از آن، يا 

 در فهم ،)و اعمال نفوذ در توليد يك مدرك(زمان توليد يك مدرك . اهميت است شده، بسيار با
 سؤاالت زير مورد توجه قرار ، بررسي روزآمد بودن سايتدر. كند محتواي آن به ما كمك مي

  :گيرند مي
  شود؟   آيا منبع اطالعاتي به روز نگه داشته مي‐ 
   فاصلة زماني روزآمدسازي چقدر است؟‐ 
   سايت چه وقت ايجاد شده است؟‐ 
   نمايش داده شده است؟، آيا تاريخ حق مؤلف‐ 
   منابع و مآخذ ذكرشده قابل دسترس هستند؟ةهم آيا ‐ 
  كنند؟ هاي اينترنتي درست عمل مي هاي مرتبط و آدرس  سايتةآيا كلي ‐ 
تاريخ انتشار ( اگر ويرايش چاپي يك مدرك وجود دارد، تاريخ انتشار آن چه موقع است؟ ‐ 

ر ويرايش چاپي تر از تاريخ انتشا اهميت  آن است، كم چاپيمدرك موجود در وب كه كپي ويرايش
  ).گيرد است و اگر متفاوت باشد، تاريخ انتشار مدرك چاپي معيار قرار مي

در مورد اطالعاتي كه ( مشخص است؟ ، وبدر آيا تاريخ توليد يا تاريخ قرارگرفتن اطالعات ‐ 
در ها وجود ندارد، دو راه مختلف براي تشخيص و تعيين اولين باري كه اسناد  ويرايش چاپي آن

 و روزآمدسازي مدرك ،آيا آخرين تاريخ بازنگري، ويرايش. اند، وجود دارد ر شدهوب منتش
. برد ها را باال مي  اهميت و اعتبار آن،مشخص شده است؟ روزآمدسازي مرتب اسناد و مدارك

هايي كه اغلب مؤلفين  ياداشت. دهد روزبودن مطلب را نشان مي  ميزان به،تاريخ آخرين بازنگري
، روي مدارك خود )روزآمدسازي مداوم( CONSTANTLY UPDATEوب با عنوان 

  .)p.210، ٢٠٠٢، Dochartaigh (ند، به همين منظور استرگذا مي
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   صحت و درستي
اين مورد در (اند؟   به روشني ذكر شده، يك مدرك خاصتوليد آيا منابع مورد استفاده در ‐ 
اگر چه نبايد اين .  كار است يكي از اصول،اشتدي و يادسهاي علمي به صورت كتابشنا نوشته

 اين سؤال را مطرح دها باي آن انتظار را از مدارك غيرعلمي نيز داشت، ولي براي ارزيابي اعتبار
  ).شود گيري و سنجش كيفيت، اعتبار و درستي مطلب پرسيده مي اين سؤال به منظور اندازه. كرد

، )كنترل و تصحيح اطالعاتيعني (ويراستار با كار خود ( آيا فيلتر ويراستاري وجود دارد؟ ‐ 
 فرايند ويراستاري ،در اغلب انتشارات چاپي. دهد لب را افزايش مياكيفيت و درستي مطسطح 

  ).گيرد انجام مي
هر چند در تمامي مدارك ممكن ( صحيح است؟ دستور زبان و نگارشي آيا مدرك از لحاظ ‐ 

 چرا ،دن اين موارد زياد باشد نباييل و،است اشتباهات كوچكي از لحاظ نگارش وجود داشته باشد
  ).دنگرد باعث اشتباه در فهم مطلب مورد نظر ممكن استكه 

   صحت منابع وجود دارد؟كنترل آيا امكان آزمودن و ‐ 
   همخواني دارد؟، تخصصي مؤلف با موضوع تحت پوششةآيا حوز ‐ 
 رده استا را به روشني بيان كه   روش تحقيق و فرايند گردآوري داده،آيا مؤلف ‐ 

)Dochartaigh ،٢٠٠٢ ،p.209(؟  
  مدرك دانشگاهي معتبري دارند؟ آنان، اند؟آيا   چه كساني منابع را نوشته‐ 
هاي پژوهشي مناسبي استفاده شده و اطالعات، بر مبناي پژوهش به دست آمده   آيا از روش‐ 

  است؟ 
   آيا ارجاعاتي به منابع اطالعاتي چاپي داده شده است؟ ‐ 

هاي دخيل،   از جمله اعتبار و شهرت منبع، دانش و مهارت نويسندگان و سازمان عوامل ديگر
  . و روزآمدي اطالعات هم در صحت و درستي آن اثر دارند

  صالحيت و اعتبار
 ناشر اثر، منابع اصلي اعتبار انتشارات چاپي در سطوح گوناگون ةمؤلف، سازمان، يا مؤسس

 اعتبار . در انتشارات چاپي به روشني مشخص است،ها  از اينيكهستند و جزئيات مربوط به هر 
ای برخوردار است؛ به عبارت ديگر،  نويسنده در ميان ديگر معيارهاي ارزيابي، از اهميت ويژه

ای که دانش و مهارت الزم را  سايتی دارای اعتبار است که توسط متخصص موضوعی يا مؤسسه
 . در آن زمينة موضوعی دارد ايجاد شده باشد

 و اغلب هم تشخيص آن هر دو يكي باشند ناشر ممكن است  و مؤلف، وبةيك صفحدر 
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  : ند ازا د عبارتنسؤاالتي كه در اين مورد وجود دار. مشكل است
اگر نتوانستيد اين اطالعات را در ( وب است؟ ةآيا روشن است كه چه كسي مسئول صفح‐ 

  ). اصلي سايت جستجو كنيدة در اولين صفح،سايت پيدا كنيد
 شخص يا سازماني كه مسئوليت سايت را به عهده دارد در سايت يافت دربارة آيا اطالعاتي ‐ 
 اعتبار مؤلف كمك ة قضاوت درباربراي اطالعاتي وجود دارد كه به شما ،شود؟ آيا در سايت مي

 يا مؤلف صاحب ، موضوعي تخصص داردة ناشر مشخصي كه در زمين،در انتشارات چاپي(كند؟ 
 سازمان، ناشر و دربارةاگر هيچ اطالعاتي .  اعتبار كتاب را تعيين مي كند،مورد نظر ةنظر در حوز

  ). از كيفيت اطالعات موجود در آن مطمئن نباشيدرديد،مؤلف صفحه پيدا نك
نكته  اين ،اگر مشخص شود كه مؤلف چه كسي است(آيا وضعيت حق مؤلف روشن است؟  ‐ 

   ).ب است وةكند كه چه كسي مسئول صفح خود روشن مي
 وجود دارد؟ )كه اعتبار و كيفيت اطالعات را تضمين كند(اطالعات از  چاپي شكلآيا  ‐ 

 از مدارك موجود در وب يكهر . اعتبار اسناد چاپي معموالً بيشتر از اسناد مبتني بر وب است(
بار  اعت، مجله يا روزنامه هم موجود باشند،الب كتابقكه به صورت چاپي هم انتشار يافته و در 

  ).)p.208، ٢٠٠٢، Dochartaigh (شود ها تقويت مي آن
   روشن و مشخص است؟،آيا فرايند گسترش سايت و مواد اطالعاتي آن ‐ 
  ؟ندا  شدهمشخصآيا مسائل مربوط به حق مؤلف و مالكيت فكري  ‐ 
  اند؟   مشخص شده،شده و ايرادات آيا موارد تكذيب ‐ 
اند؟  روشني به عنوان يك منبع درآمد معين شدهها به  هاي تجاري و تعهدنامه  آيا آگهي‐ 
هاي تجاري از محتواي  شود؟ آيا اطالعات مربوط به آگهي  از كجا تأمين ميسايت وب ةبودج
    ؟ندا  جدا شده،سايت
  است؟  تخصصي خود چقدرة ميزان اعتبار مؤلف در رشت‐ 
  شده است؟   شناخته، آيا مؤلف‐ 
   چه اطالعاتي داريد؟)... و ،وقعيت، عالئق، انتشارات كاري، مة زمينمثالً( مؤلف ة دربار‐ 
   آيا تعيين ميزان مهارت و اعتبار مؤلف براي شما ممكن است؟‐ 
  ؟اند شده مشخص ، آيا مؤلف صفحات مختلف‐ 
   را داشته است؟سايت وب ة صالحيت تهي،آيا مؤلف ‐ 
  اند؟  مورد نقد و بررسي قرار گرفته، آيا مواد و منابع‐ 
 
ها جستجو كرد كه آيا  توان دربارة آن هاي دانشگاهي، مي ن اعتبار افراد يا سايت براي تعيي‐ 
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در زمينة مورد فعاليت، قبالً انتشارات يا مقاالتي در نشريات معتبر دارند؟ آيا در اين زمينه 
  كنند؟ اي هستند كه موقتاً در اين زمينه فعاليت مي تجربه فعاليت دارند يا فرد بي
 govهاي با پسوند  سايت. ها توجه كرد توان به پسوند آدرس ها مي ار سايت براي تعيين اعتب

هاي   مربوط به سايتac يا eduها، پسوند   مربوط به سازمانorgهاي دولتي، پسوند  سايت
  ispهاي خصوصي، و پسوند  هاي تجاري و شركت دهندة سايت  نشانcomدانشگاهي، پسوند 
وجود ه نمودن خدمات اينترنتي ب  به منظور فراهمهاي شخصي هستند كه مربوط به سايت

  .اند آمده
شمارش . كنند ها از فنون جستجوي استنادي هم استفاده مي براي ارزيابي اعتبار وب سايت

شمارشگر در پايين صفحه يكي كنند با استفاده از يك  تعداد افرادي كه به سايت مراجعه مي
  .هاي ارزيابي اعتبار سايت است ديگر از راه

  سهولت استفاده و كاربرپسندي 
. ها مؤثرند  در سهولت استفاده و كاربرپسندي سايت،رعايت بسياري از معيارهاي ارزيابي قبلي

استفاده از تصاوير و راهنما براي راهنمايي كاربران از اصولي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، 
گيرند قابليت دسترسي به منابع،   قرار مياما عواملي كه عمدتاً در زمينة كاربرپسندي مورد توجه

دهي اطالعات، امكان حركت در سراسر منابع، امكان جستجو و مرور منبع،  نحوة ارائه و نظم
  . برگشت به صفحة اصلي با يك تقه استو روشن و ساده بودن ارتباط صفحات، 

در )) contact(و برقراري تماس  about, helpمثل ( آيا اطالعات مربوط به پشتيباني كاربر ‐ 
  سايت وجود دارد؟ 

   آيا استفاده از منبع آسان است؟ ‐ 
  گيرد؟   آيا دسترسي به منابع، آسان صورت مي‐ 
   آيا منبع به صورتي آسان و كاربرپسند طراحي شده است؟‐ 
  شود؟   آيا اطالعات به آساني پيدا مي‐ 
   آيا امكان جستجو وجود دارد؟ ‐ 
  مكي وجود دارد؟  آيا اطالعات ك‐ 
  هاي سيستم، بامعنا و مفيد هستند؟  آيا پيغام‐ 
   آيا اطالعات آموزشي، ارائه شده؟‐ 
  ).١١٤‐ ١١٥. ، ص١٣٨٢كوك، ( آيا امكان ايجاد تعامل و ارتباط وجود دارد؟ ‐ 

هاي عملكردي سايت، به مفيدبودن و راحتي استفاده و  كند؟ جنبه سايت چگونه عمل مي
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اولين سؤال در اين زمينه مربوط است به مناسب و هماهنگ . شود ميبوط مركاربرپسندي سايت 
بعد .  اطالعاتي كه از سايت انتظار دارندةكنندگان و ارائ بودن سايت با نيازهاي محققين، استفاده

جستجوگران بايستي صفحه اصلي سايت را آزمايش نمايند و نحوه و آساني حركت در سايت و 
آيا سايت به سادگي قابل فراخواني است؟ آيا . سايت را بررسي كنند اصلي وب ةبرگشت به صفح

كنند  حركت از يك صفحه به صفحه ديگر ممكن است؟ آيا پيوندها به همان جايي راهنمايي مي
 توان از سايت به عنوان يك الگو استفاده كرد؟ كه مورد انتظار است؟ آيا مي

  پوشش موضوعي دامنة 
 دامنه و گسترة اند عاتي كه مشاهده، تحليل و گزارش شدهگستردگي و ميزان پوشش موضو

  .دهند  موضوعی سايت را نشان میپوشش
تواند همه چيز را براي  همگان فراهم نمايد و در اين صورت، كارآيي سايت به  يك سايت نمي

هاي گوناگوني دارند و هر  ها شكل وب سايت. رود بودن مطالب از بين مي دليل پيچيدگي و درهم
كاربرد يك سايت ممكن است براي  ذخيرة . اند  براي نوع خاصي از خدمات به وجود آمدهيك

 آموزش فعاليت دارد ةاطالعات باشد و يقيناً ساختار اين سايت با سايت ديگري كه در زمين
كنندگان بايد سايت مورد نظرخود را با توجه به  ها استفاده با توجه به اين تفاوت. متفاوت است

پس شناسايي حوزة تمركز سايت، اولين قدم در . حوزة تمركز موضوعي، ارزيابي كننداهداف و 
  . ارزيابي انتقادي سايت است

ترين عامل در تعيين مفيد بودن اطالعات هر منبع، زمينة موضوعي تحت پوشش آن  مهم 
ح ارائة ميزان جامعيت، مفيد بودن، سط. است و عوامل ديگر اغلب در درجة دوم اهميت قرار دارند

هاي موضوعي تحت پوشش، در اين مورد قابل  اطالعات، انواع منابع تحت پوشش، و تنوع زمينه
 و help  در ارزيابي دامنة پوشش عالوه  بر اطالعاتي كه در خود سايت در قسمت. بررسي هستند

ها  آن سؤال ي جستجوسايت بهمانند آن وجود دارد، بايد عمالً چند سؤال مطرح كرد و در 
شوند  سؤاالتي كه دربارة دامنة پوشش سايت مطرح مي). ٨١– ٨٢. ، ص١٣٨٢كوك،  (رداختپ

  :اند از عبارت
  اند؟ هاي موضوعي و انواع اطالعات زير پوشش سايت كدام  زمينه‐ 
   دامنة موضوعات مختلف زير پوشش چگونه است؟ ‐ 
  نگر چگونه است؟   پوشش اطالعات گذشته‐ 
  ا مخاطبين هماهنگي دارد؟ آيا سطح ارائة اطالعات، ب‐ 
  اند؟  عميقاً بازبيني شده،آيا تمامي موضوعات وب سايت ‐ 
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   فعال هستند؟عملي، پيوندهاي مرتبط به صورت مناسب، جامع و ةآيا هم ‐ 
شما از جامعيت و مرتبط بودن منظور مورد نظر اطالعات موجود در سايت چقدر براي  ‐ 

  برخوردار است؟

  تراكم و فشردگي 
د بسيار با شو  و جامع كه در هر صفحه از سايت به نمايش گذاشته ميباربططالعات ميزان ا 

  .اهميت است
   مفاهيم غالب هستند يا تصاوير؟،در هر صفحه از سايت ‐ 
 كافي ة براي شما به انداز)ها شامل تصاوير و متن(شده در هر صفحه  داده آيا اطالعات نمايش ‐ 

  جامع است؟
   براي شما كافي است؟ ،شده در هر صفحه هداد يا اطالعات نمايش آ‐ 
  هاي تجاري در هر صفحه از سايت وجود دارد؟ چه مقدار اطالعات تبليغاتي و آگهي ‐ 

  تعامل 
كننده يا مؤلف  ارتباط با ايجادكننده، هماهنگ يا كننده و مؤلف ارتباط دوطرفه بين استفاده 

  .سايت، براي درك واكنش كاربران ضروري است
ن حداقل يك پيوند براي ارتباط از طريق پست الكترونيكي با مؤلف وب سايت يا آيا يافت ‐ 

  پذير است؟  امكان،مسؤل سايت
   فعال است؟،آيا پيوند مربوط به ايجاد ارتباط ‐ 
  كند؟  سريع عمل مي،آيا پيوند ‐ 
  ايد پاسخي داده شده است؟ هايي كه فرستاده آيا به پيغام ‐ 

  سرعت 
 به ، وب سايتةسايت و نمايش صفحو فراخواني راي بارگذاري مدت زمان مورد نياز ب  

  .عواملی از قبيل جايی که منبع اطالعاتی در آنجا قرار دارد و تعداد و اندازة تصاوير بستگی دارد
  كند؟  وب را پيدا مية به سرعت و بدون درنگ صفح، سايت»يوآرال«آيا  ‐ 
   نمايش ممكن است؟ ةآيا تغيير فوري صفح ‐ 
 
  شود؟  بدون تأخير ميسر مي،ارتباط شما با تمامي پيوندهاي فراهم شدهآيا  ‐ 
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  محتوا 
طالعات بازيابي شده، واقعيت است يا ايده؟ آيا سايت، دربردارندة اطالعات اصلي است يا تنها ا

يكي به عنوان : ها از دو جهت ممكن است مفيد باشند كند؟ سايت پيوندهايي ساده برقرار مي
به هر حال، . ون خودشان و ديگري به عنوان پيوندهايي با اطالعات منابع ديگرمنابع اطالعات در

هايي برگرفته از متون ديگر، مهم است؛ زيرا احتمال دارد  اين كه منابع، اصلي هستند يا چكيده
عوامل خاص ديگري . دنها از ميان رفته باش نويسي، مفاهيم و پيوندهاي آن در طي فرايند چكيده

اند از دقت، اعتبار نويسنده، تازه و نو بودن، و منحصر به   با محتوا وجود دارند عبارتكه در ارتباط
   ).٦٨‐ ٦٩.، ص١٣٨١عصاره، (فردبودن منبع 

  . بازنگري و نو شونداً مداومدصفحات سايت و مباحث آن باي
  د؟نآيا پوشش، محتوا و پيوندهاي كافي براي رسيدن به مقصود مورد نظر وجود دار

  د؟نمي دال بر پيشرفت مباحث و صفحات وجود دار آيا عالئ
   روزآمد و جاري است؟،آيا اطالعات

  آيا محتوا و پيوندها درست هستند؟
   درست هستند؟،اند و مراجع ذكرشده  ذكر شده،آيا منابع

  دهند؟ را به خوبي نشان مي  ماهيت منابع و محتواي آن،شده آيا پيوندهاي ساخته

  ساختار وب سايت
به .  هماهنگي داشته باشد، با هدف، مخاطبان و موضوع سايتدي سايت باي  شكل ظاهر

اي مناسب استفاده شود و   از يك محيط واسطهدمنظور بهبود وضعيت ارتباط با مخاطبين باي
 امكان پيداكردن و خواندن اطالعات و راهنمايي آسان كاربران را دطرح ظاهري سايت هم باي

  :ند از اين كها ين زمينه مطرح هستند، عبارتسؤاالتي كه در ا. فراهم نمايد
   يك ساختار يكدست و منطقي براي جستجوي موضوعات دارد؟،آيا وب سايت

 جهت راهنمايي كاربران و درآيا از تصاوير، صدا، انيميشن و رنگ ها به صورت مناسب و 
  رسيدن به هدف سايت، استفاده شده است؟

  اسبي براي كمك و راهنمايي دارد؟ پيوندهاي داخلي من، وب سايتة آيا صفح
  ها تنها از متن استفاده شده يا از تصاوير هم به خوبي استفاده شده است؟ آيا در نوشته

  ها وجود دارد؟ ها، نام صفحات، عالئم و نشانه  مناسبي در مورد رنگسازوكارآيا 
د نياز براي مثالً توضيحات مور(آيا تمامي امكانات مورد نياز براي رسيدن به هدف كاربر 

  د؟ن وجود دار)برگشت به مطالب اصلي
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طور ه  يكدستي و هماهنگي وجود دارد كه ب،آيا بين طرح سايت و پيوندهاي بيروني آن
  ؟مناسبي از ساختار آن پشتيباني كنند

 كند؟  نياز كساني را كه معلوليت شنوايي يا بينايي دارند بر طرف مي،آيا طرح ظاهري سايت
)Heimlich ،۱۹۹۹(  

  گرايي عينيت
ها كامالً مشخص و عيني باشند، غيرواقعي   به طور كلي در علوم اجتماعي انتظار اينكه نوشته

آيد كه اگر تمام مسائل ذهني هستند، پس چرا ما   با اين حال اين سؤال پيش مي.رسد به نظر مي
در تحقيقات هاي اخير تمايالت شخصي و گروهي زيادي  پردازيم؟ درسال به مطالعه و تحقيق مي

محققين زيادي در مورد . ها كامالً روشن شود  در ارزيابيد بايامربه وجود آمده كه اين 
ها   آنة هم واند ها، تحقيق نموده گرايي و متمايز نمودن اهداف در پژوهش گرايي و ذهنيت عينيت

. خص گردندها مش د و محدوديتن روشن باشد شواهد باي،بر اين نكته تأكيد دارند كه در تحقيقات
 هر _ها رعايت شود در آنگرايي  رود كه عينيت  علمي دانشگاهي بيشتر انتظار ميمنابعبويژه از 

سؤاالتي را . ارزش دانست  بي،توان فقط به دليل عدم رعايت اين مورد  را نميمنبعيك كه چند 
  :هستند شامل موارد زير ،كه در اين مورد مي توان مطرح نمود

ايالت به خوبي روشن هستند؟ شما ممكن است از يك مدرك كه از آيا وابستگي و تم ‐ 
 اما اين ، انتظار وابستگي داشته باشيد، دارد كند يا تمايل به يك حالت ويژه  خاصي دفاع ميموضع

  .دباشنروشن بايد ها  تمايالت و وابستگي
 اغلب سعي ها دهنده هاي تبليغاتي به روشني از اطالعات تفكيك شده اند؟ آگهي آيا آگهي ‐ 
 اعتبار ببخشند، كه اين يهاي تحقيقات ها يا يافته كنند موارد مورد نظر خود را از طريق روزنامه مي
  .برد گرايي اسناد را زير سؤال مي  اعتبار عينيتامر،

 شخصي ةآيا نقطه نظرات شخصي از اطالعات اصلي و درست جدا هستند؟ در يك صفح ‐ 
  . دنشو لب مقاله يا گزارش ديده مياق اغلب عقايد شخصي زيادي در ،وب

  قابليت دسترسي
هاي مهم در اينترنت و منابع الكترونيكي، قابليت باالي دسترسي و دستيابي به   يكي از جنبه

 هر چه بيشتر از ةسرعت باالي دستيابي به اطالعات در منابع الكترونيكي باعث استفاد. ها است آن
ه مشكالتي هم ممكن است وجود داشته باشند؛ مثالً برخي اين گونه منابع شده، اما در اين زمين

  . هاي خاص از روز، قابل دسترس نيستند ها در زمان سايت
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پذير است؟ پايايي سايت با اين   آيا دسترسي به اطالعات در هر بار مراجعه به سايت امكان‐ 
  . شود مورد مشخص مي

 است يا با ياي وب قابل دسترس هرسان  آيا سايت فقط با جديدترين نسخة مرورگرهاي چند‐ 
  شود؟   تر هم باز مي هاي قديمي نسخه
 يا غير »ال ام تي اچ «،»اف دي پي« : اطالعات مورد نظر در چه قالبي قابل دسترسي است‐ 

  ؟ها آن
  اي پرداخت نمود؟   آيا براي دسترسي به اطالعات بايد هزينه‐ 
  ت؟پذير اس  آيا دسترسي به متن كامل اطالعات امكان‐ 
  افزاري براي دسترسي به اطالعات مورد نياز است؟  چه نرم‐ 
   )٩٩‐ ١٠٧. ، ص١٣٨٢كوك، ( اطالعات به چه زباني در دسترس است؟ ‐ 

  مقايسه با منابع اطالعاتي ديگر
 مقايسه و ،توان يك منبع خاص را با ديگر منابع موجود  در ارزيابي كيفيت منابع مي

توان به هدف، پوشش، اعتبار و شهرت، درستي و  يسه مياز جمله موارد مقا. ارزشيابي نمود
سؤاالتي كه . صحت، روزآمد بودن، قابليت دسترسي، ساختار سايت، و سهولت استفاده اشاره كرد

  :شوند عبارتند از در اين زمينه مطرح مي
  آيا منبع اطالعاتي، تسهيالت منحصر به فردي دارد؟ . ١
عتبار، درستي، روزآمدي، قابليت دسترسي، يك منبع خاص از نظر هدف، پوشش، ا. ٢

هايي  ها و شباهت ساختار، سهولت استفاده، مزاياي دسترسي، و هزينه، با ديگر منابع چه تفاوت
   ). ١١٥‐ ١١٩. ، ص١٣٨٢كوك، (دارد؟ 

  ها و تجارب خود و ديگران استفاده از نقد و بررسي
رايط كافي براي ارزيابي منابع و كنند به ندرت وقت و ش افرادي كه از اينترنت استفاده مي

هاي چاپ شده در مجالت  توانند از نقدها و بررسي به همين دليل مي. اطالعات اينترنتي دارند
هاي مندرج در منابع  چاپي و تخصصي استفاده نمايند، يا از نظرات  دوستان و همكاران و توصيه

از منابع اطالعات الكترونيكي استفاده بعالوه هر كس كه براي مدتي . نقد و بررسي استفاده نمايند
شوند  سؤاالتي كه در اين زمينه مي. كرده باشد، قادر است يك برداشت كلي از منابع داشته باشد

  :اند از عبارت
  برداشت كلي شما از منبع چيست؟ . ١ 
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  آيا نقد و بررسي دربارة منبع وجود دارد؟. ٢
  حضور دارد يا نه؟ هاي اطالعاتي باكيفيت  آيا سايت در پايگاه. ٣
اند، وجود دارد؟  آيا امكان استفاده از نظرات اشخاصي كه قبالً از سايت استفاده كرده. ٤

     ).١١٩‐ ١٢٠. ، ص١٣٨٢كوك، (

  موانع ارزيابي
يكي از اهداف ارزيابي صفحات وب، شناخت و دستيابي به اطالعاتي است كه در انتشارات 

 و ، ناشر، مؤلف، مراحل نام اطالعاتي از جملهممكن است.  به روشني مشخص هستند،چاپي
كه يافتن همين   در حالي،دنويراستاري در يك مدرك چاپي به راحتي قابل بازيابي باش فرايند 

حال دسترسي به اين اطالعات براي تشخيص اعتبار  هر  به.ها مشكل باشد سايت اطالعات در وب
  . ضروري است، وبةصفح
كنترل كردن   بايك منبع خاص) پاياييروايي و ( و اعتبار وانايي قضاوت در مورد صحتت

روزبودن  ، هدف، به اطالعاتاز جمله اعتبار مؤلف، صحت و درستي(اطالعات از  اي مجموعه
 با انعطاف برخورد دبايالكترونيكي در ارزيابي اطالعات اما . گردد ميسر مي ) و كيفيت آن،اطالعات

ابي را وحي منزل فرض نمود و در همه جا به صورت ثابت و توان معيارهاي ارزي  نميزيراكرد، 
 مربوط ةترين صفحات وب حتي اطالعات اولي  معتبرترين و دقيق،بعضي اوقات. يكنواخت پذيرفت

ها مشخص   مؤلف آن، كه اغلبندانتشارات دولتي يكي از اين موارد. دنبه اين موارد را در خود ندار
ارتباط را درخود ندارند، اما برقراري  يا جزئيات ، مؤلف حق مربوط بهنويسي اشتد ياد،نيست
  .دنده هاي معتبري را به روشني شرح مي واقعيت

يكي از مشكالت ارزيابي اعتبار نويسنده در اينترنت به دست آوردن اطالعات الزم در اين 
ا منابع ام. يد آ هاي مقدماتي به دست مي در منابع چاپي، اين اطالعات از يادداشت. زمينه است

. دهند اينترنتي در اين زمينه ضعيف هستند و در مورد اعتبار توليدكنندة اثر، اطالعاتي نمي
. شده در وب نيز يكي از مشكالتي است كه بايد به آن توجه شود ناپايداري اطالعات منابع بازيابي

از طرفي، . ردگذا ، اثر مي»هدف«نبود اين نوع اطالعات در اينترنت بر ارزيابي بر اساس معيار 
  .)٦٧. ، ص١٣٨١عصاره، (مشكل است كه هدف از طراحي يك منبع اينترنتي را دريابيم 

 

  نتيجه
ترين مسائل در دسترسي و دريافت اطالعات، داشتن قدرت انتخاب و ارزشيابي است و  از مهم
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طالعاتي كنندگان براي انتخاب و ارزشيابي منابع ا كتابداران،  آموزش استفادهما يكي از وظايف 
طور كه براي ارزيابي منابع چاپي، معيارهايي وجود دارند، براي ارزيابي منابع  همان. است

. شوند اطالعات الكترونيكي هم اين معيارها و حتي معيارهاي خاص اين محيط به كار گرفته مي
 انتقادي هاي ارزيابي بايد قبل از هر چيز شيوهارزشيابي اطالعات،  برايبه منظور ايجاد توانايي 

  . را بياموزيم و معيارهاي ارزيابي اطالعات الكترونيكيها كيفيت اطالعات موجود در وب سايت
شناسايي هدف منبع، ارزيابي : اند از نكات اساسي در ارزيابي كيفيت منابع اطالعاتي عبارت

بودن اطالعات، روزآمدي و نگهداشت منبع، قابليت  دامنة پوشش، اعتبار و شهرت، درست
دهي اطالعات، سهولت استفاده از منبع، مقايسة منبع با  پذيري منبع، نحوة ارائه و نظم ترسدس

   ).٧٧، ص، ١٣٨٢كوك، (ديگر منابع اطالعاتي، و ارزيابي كيفيت كلي منبع 

  منابع
  .۶۲‐٧٠، )١(١٣ ،فصلنامه كتاب. معيارهاي ارزيابي منابع اينترنتي). ١٣٨١. (عصاره، فريده

مهدي خادميان،  (اهنماي يافتن اطالعات با كيفيت در اينترنت، راهبردهاي گزينش و ارزيابير). ١٣٨٢. (كوك، آليسون
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