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Abstract 

Aim:The purpose of the present study was to evaluate the websites of three universities of Tehran, 
Tarbiat Modares and Allameh Tabataba'i based on knowledge management criteria, Cactect Model. 

Methodology: The present study has been conducted in terms of applied purpose and survey-

evaluation method. 
Findings: The website of the University of Tehran is in the first place in the component of 

accessibility of knowledge with 72.8% of the score and the websites of Tarbiat Modares and Allameh 

Tabatabai universities are in the second place with 63.4% each in this component. In terms of 
knowledge creation, Tarbiat Modares University website is in the first place with 83.3%, Allameh 

Tabatabai University website is in the second place with 50% and Tehran University website is in the 

third place with 33.3%. In terms of knowledge dissemination, the website of Tarbiat Modares 
University is in the first place with 86.3%, the Website of Allameh Tabatabai University is in the 

second place with 54.5% and the website of the University of Tehran is in the third place with 50%. In 

general, in this model (which includes three components of accessibility, creation and dissemination of 
knowledge), the website of Tarbiat Modares University with 76% of points is ranked first, the websites 

of University of Tehran and Allameh Tabatabai are also ranked second with 58% of the score. 

Conclusion:The results of the present study indicate that although the websites of the study 
population appeared above the average in terms of knowledge management criteria, there is still a gap 

to reach the desired point and there are still many weaknesses in using new technologies, and in 

particular website in Iran.. Although steps have been taken in this regard, the use of expert opinions on 
the one hand and the surveys of website users on the other hand can be helpful and effective in this 

regard. 
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 چکیده

های دانشگاه تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی، براساس معیارهای  سایت هدف پژوهش حاضر ارزیابی وب هدف:
 بندی جامعه مورد پژوهش نیز مشخص گردید. اکت است که پس از ارزیابی انجام گرفته، رتبه -مدیریت دانش، مدل کا

 است. شده انجام ارزیابانه -پیمایشی روش با و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش شناسی: روش
 های دانشگاه های سایت وب و اول جایگاه در% 9/47 با دانش پذیری  دسترس مولفه در تهران دانشگاه سایت وب نتایج:

 سایت وب دانش، خلق مولفه در. دارند قرار دوم جایگاه در مولفه این در% 7/36 با کدام هر طباطبایی عالمه و مدرس تربیت
 و دوم جایگاه در امتیاز% 00با طباطبایی عالمه دانشگاه سایت وب نخست، جایگاه در% 6/96 با مدرس تربیت دانشگاه

 تربیت دانشگاه سایت وب دانش نیز اطالعات اشاعه مولفه در. دارند قرار سوم جایگاه در% 6/66 با تهران دانشگاه سایت وب
% 00 با تهران دانشگاه سایت وب و دوم جایگاه در% 0/07 با طباطبایی عالمه دانشگاه سایت وب اول، رتبه% 6/93 با مدرس
 دانش اشاعه و خلق پذیری، دسترس مولفه سه شامل خود که) این مدل در کلی طور به. دارند قرار سوم جایگاه در امتیاز
 طباطبایی عالمه و تهران دانشگاه های سایت وب نخست، رتبه دارای امتیاز% 43 با مدرس تربیت دانشگاه سایت وب ،(است

 .باشند می دوم رتبه دارای امتیاز% 09 با کدام هر نیز
های جامعه مورد بررسی، در رعایت  سایت نتایج پژوهش حاضر، مبین این مطلب است که هر چند وب گیری: نتیجه

های  و هنوز ضعف معیارهای مدیریت دانش باالتر از حد متوسط ظاهر شدند، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد
هایی در این راستا برداشته  ها در ایران وجود دارد. هرچند گام سایت های نوین و مخصوصا وب بسیاری در استفاده از فناوری

ها از سوی دیگر نیز  سایت سو و نظرسنجی از کاربران وب شده، ولی نیازمند استفاده از تفکرات کارشناسان خبره از یک
 ا راهگشا و موثر باشد.تواند در این راست می

 

 .طباطبایی عالمه مدرس، دانشگاه تربیت تهران، دانشگاه سایت، دانشگاه وب ،K-ACTمدل  ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 9

امروزه استفاده از اینترنت نه تنها مورد استفاده متخصصان بوده، بلکه افراد عادی نیز از آن 
ای گسترش یافته که در کشورهای توسعه نیافته نیز  اندازهگیری از اینترنت، به  کنند. بهره استفاده می

ها و  (. این سازمان7، ص 1314شود )قانع،  ها از آن استفاده می در بسیاری از ادارات و سازمان
جویی در زمان و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضرور و کم کردن  موسسات به منظور صرفه

د، با کاربران و مراجعین در ارتباط هستند و بسیاری از سایت خو ها و ترافیک، از طریق وب هزینه
 رسد. رسانی شده و به سرانجام می کارها از این طریق اطالع

کنند با استفاده از  ها هستند که تالش می ها و موسسات آموزشی، از جمله این سازمان دانشگاه
بپردازند، بلکه خدمات خود ، نه تنها به معرفی خود و اشاعه اطالعات 1اینترنت و شبکه جهانی وب

زاده و بهزادی،  دهند )محسن را نیز از این طریق به دانشجویان، اساتید و سایر پژوهشگران ارائه می
 (. 118، ص 1314

سایت یا همان  ها با مراجعین خود از طریق وب از آنجایی که حلقه اتصال بین این سازمان
ی زمانی  بازه ها در م است که اطالعات وب سایتگیرد، بنابراین الز تارنمای سازمانی انجام می

ی از این  تر و از طرفی استفاده رسانی گردد و اطالعات مورد نیاز کاربران، کامل روز مشخصی، به
ها از  گردد. این موضوع موجب گردیده که این دانشگاه 2تر و اصطالحًا کاربرپسند تارنماها نیز آسان

د گام برداشته و با همدیگر به رقابت برخیزند و از طرفی دیگر سازمانی خو 3سویی در طراحی پرتال
سایت خود نیز همت گمارند.  ها و استانداردهای جهانی، به ارزیابی وب با استفاده از شاخص

های دانشگاهی جهت رفع نیازهای اطالعاتی و پژوهشی،  سایت دسترسی صحیح و سریع به وب
باشد. هرچه کیفیت اطالعاتی که در این  نشگاهی میهای دا سایت دهنده طراحی مناسب وب نشان

توانند  تر باشد، بهتر می رسانی آنها سهل های اطالع نمایند، باالتر و شیوه ها ارائه می سایت وب
رسانی مناسب و جامع است، به انجام رسانند و مشتریان بیشتری را  رسالت خود را که همانا اطالع

 (.15ص ، 1312نیازی،  جذب نمایند )غریبه
سایت سه دانشگاه دولتی شهر تهران )تربیت  پژوهش حاضر، به دنبال ارزیابی کیفیت وب

                                                           

1. WWW (World Wide Web) 
2. Userfiiendly 

3. Portal 
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سایت این  مدرس، تهران و عالمه طباطبایی( بوده و درصدد است که به تطبیق ابعاد مختلف وب
 بپردازد. 1اکت -ها و معیارهای مطرح شده در مدل کا ها با گویه دانشگاه

 بیان مساله. 2

 و سازمان از یواقع یریتصو دادن نشان یبرا که هستند یاطالعات نظام ینوع ها، تیسا وب
 نکهیا. شوند یم جادیا کند، یم ارائه و کاربران انیمشتر به سازمان که یخدمات درباره یرسان اطالع

را  آنها تیفیک که است یموضوع شوند، لینا شده نییتع یها به هدف زانیم چه تا ها تیسا وب
 عامل نیتر مهم آنان، یها برآوردن خواسته و انیمشتر و کاربران تیرضا جلب. کند یم منعکس

ت یفیک: از عبارتند دارند ریتأث ها تیسا وب تیموفق در که یشود. عوامل یم قلمداد تیفیک
خدمات  تیفیک و ستمیس ییکارآ ستم،یس تیفیک بودن، ندیخوشا ،یریادگی تیقابل اطالعات،
 (. 5، ص 1388)زاهدی، 

باشد، هرچند که  ها، ارائه کارآمد داده سودمند به کاربران خود می سایت هدف کلی و اساسی وب
کنندگان نیز هستند. از  ها عالوه بر هدف مذکور، به دنبال کسب سهم بیشتری از مشاهده وب سایت

باشند  سایت خود می ارائه خدمات وبسایت، به دنبال بهبود محتوا، طرح و نحوه  رو طراحان وب این
( 137، ص2443و همکاران ) 3(. عالوه بر این تایرنی1211، ص 2448، 2)تانگ و همکاران

ها  سایت ها را از جمله دالیل مهم جهت ارزیابی وب سایت اندازی و نگهداری وب های راه هزینه
شده که اغلب این  ها هزینه می یتسا ها دالر جهت توسعه وب رو، در گذشته، میلیون داند. از این می

ها صورت  سایت ها بدون فکر و انتخاب روشی بهینه جهت ارزیابی اثربخش وب گذاری سرمایه
گرفته است. اما امروزه به دلیل وسعت استفاده از اینترنت در جهان، این توجه و تفکر در مورد نحوه  می

 (.243، ص 2445، 4ها، بیشتر شده است )موریسون و همکاران درست ارزیابی
سایت دانشگاهی، باید نیازهای کاربران مورد توجه قرار گیرد. مسئله مهم در  در طراحی یک وب

(. معموال کاربران 86، ص 2446، 5باشد )کندی سایت، شناخت کاربران آن می طراحی یک وب
                                                           

1. K-ACT (Knowledge access creation transfer) 

2. Tung & et al. 

3. Tierney & et al. 

4. Morrison & et al. 
5. Kennedy 
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 سایت دانشگاهی شامل: دانشجویان، پژوهشگران، اعضای هیات علمی و کارکنان آن یک وب
کنند تا اطالعات را به سرعت  باشند که اطالعات خاصی را جستجو نموده و تالش می سازمان می

 (.18، ص 2444، 1یافته و در وظایف و تکالیف خود از آن استفاده نمایند )ساندویگ و باجوا
، روشی است که از ابتدای ظهور خود تاکنون، مسیری طوالنی، از سادگی 2سایت ارزیابی وب

های ظاهری، حجم مطالب و  هایی از ویژگی های اولیه، به جنبه گی را پیموده است. تحلیلتا پیچید
های جدیدتر، به ترکیبی از اینها به همراه عوامل دیگر توجه  پرداختند، حال آنکه تحلیل ها می لینک

 (.2، ص 1312دارند )عاملی، 
ها ازجمله  سایت گری وبهای مدیریت دانش برای ارزیابی و بازن های مختلفی از شاخص مدل

ها  اکت وجود دارند که مدل آخر نسبت به دیگر مدل -و مدل کا 4دی آ اس -، مدل کا3آ او دی -کا
تر بوده و تمامی عناصر موجود در آنها را در خود دارد. بنابراین، در این پژوهش برای ارزیابی  کامل

این مدل مخفف و شامل سه  اکت استفاده گردید. -سایت سه دانشگاه مذکور از مدل کا وب
)امکان دسترسی و دستیابی کاربران به دانش  5پذیری شاخصه اصلی مدیریت دانش یعنی: دسترس

آوری دانش از کاربران(  آوری دانش درباره کاربران و فراهم دانش )فراهم 6سایت(، خلق از طریق وب
سایت  هایی که به وب د و سازماندانش )جریان دانش بین کاربران و اشتراک دانش بین افرا 7و اشاعه

(. این سیاهه وارسی که روایی و پایایی 352، ص2447و همکاران،  8باشد )گو دسترسی دارند( می
شامل سه فاکتور مهم مدیریت  المللی بوده و همانگونه که ذکر گردید خود آن تائید شده و مدلی بین

 باشد. گویه )معیار( می 54عامل کلی و  13دانش در قالب 
های بزرگ و  های تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی از دانشگاه از آنجایی که دانشگاه

های خود را  رسانی معتبر کشور بوده و از سوی دیگر بسیاری از تعامالت علمی، پژوهشی و اطالع
                                                           

1. Sandvig & Bajwa 
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گذارند، بنابراین،  های دانشگاهی با پژوهشگران و دانشجویان خود در میان می سایت از طریق وب
هنگام، جامع، کاربرپسند و در نهایت منطبق  هایی کارآمد، به سایت ها، باید دارای وب این سازمان

ها از کم و کیف  با استانداردهای جهانی باشند. بنابراین، الزم است که مسئولین محترم این دانشگاه
بوده و در جهت رفع مشکالت و مسائل احتمالی این  های خود مطلع سایت وضعیت وب

 ها تالش نمایند.  سایت وب
گانه مذکور، از  های سه سایت یا پرتال دانشگاه پژوهش حاضر بر آن است تا مشخص نماید وب

و اشاعه اطالعات( تا چه اندازه موفق  پذیری، خلق دانش لحاظ معیارهای مدیریت دانش )دسترس
ها براساس  سایت وببندی این  ها ضعف وجود دارد. همچنین رتبه اند و در کدام شاخص بوده

 های این مدل چگونه است؟ رعایت شاخصه

 اهداف پژوهش. 3

های  های دانشگاه  سایت  هدف اصلی این پژوهش، سنجش معیارهای مدیریت دانش، در وب
 باشد. اکت می -دولتی شهر تهران براساس مدل کا

 اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارتند از:
گانه مذکور، از لحاظ رعایت معیار  های سه گاهسایت دانش مشخص نمودن وضعیت وبـ 

 پذیری، دسترس
گانه مذکور، از لحاظ رعایت معیار خلق  های سه سایت دانشگاه مشخص نمودن وضعیت وبـ 

 دانش،
گانه مذکور، از لحاظ رعایت معیار  های سه سایت دانشگاه مشخص نمودن وضعیت وبـ 

 اشاعه دانش.
های  های دانشگاه سایت کردن نقاط قوت و ضعف وب همچنین این پژوهش به دنبال مشخص

دهد. به منظور رسیدن به اهداف اشاره شده، این  مذکور بوده و پیشنهاداتی برای ارتقای آنها ارائه می
 دهد: پژوهش به سواالت زیر پاسخ می

سایت سه دانشگاه  پذیری، در وب ( میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در مولفه دسترس1
 چگونه است؟ مذکور
سایت سه دانشگاه مذکور  ( میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در مولفه خلق دانش، در وب2

 چگونه است؟
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سایت سه دانشگاه  ( میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در مولفه اشاعه دانش، در وب3
 مذکور چگونه است؟

و اشاعه دانش این سیاهه سایت براساس سه معیار دسترسی، خلق  ( رتبه و جایگاه هر وب4
 وارسی، به صورت مجزا و به صورت کلی چگونه است؟

 پیشینه پژوهش. 4

پذیری، خلق و اشاعه دانش در  (، در پژوهشی به بررسی میزان دسترس1388بهزادی و سنجی )
اکت پرداختند.  -های جمهوری اسالمی ایران با استفاده از سیاهه وارسی کا های وزارتخانه پرتال

ها، در بخش  طور کلی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در پرتال های پژوهش نشان داد که به هیافت
% است. 22% و در بخش اشاعه دانش 34% و در بخش خلق دانش 4/26پذیری دانش  دسترس

بندی جامعه مورد بررسی از نظر میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان داد که در  همچنین رتبه
های ارتباطات و صنایع و معادن، در زمینه خلق دانش،  پذیر نمودن دانش، وزارتخانه سترسزمینه د

های اقتصاد، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و صنایع و معادن، و در  وزارتخانه
%( رتبه 41زمینه اشاعه دانش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی )

های  اند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب بود که ضعف نخست را به خود اختصاص داده
ریزی و  ها، در ایران وجود دارد که باید با برنامه های نوین، به ویژه پرتال بسیاری در استفاده از فناوری

 ع گردد.کار علمی و استفاده از نظرات کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گرفته و رف

 و14 ،7 مناطق واحدهای های سایت وب ارزیابی به ، در پژوهشی(1311) بهزادی و زاده محسن
. پرداختند( اکت -مدل کا) دانش مدیریت معیارهای رعایت نظر از اسالمی آزاد دانشگاه 15

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه پذیری، دسترس عامل بخش در که دهد می نشان پژوهش این های یافته
 عامل در. داده است اختصاص خود به را اول رتبه بررسی مورد های دانشگاه تمامی بین در سیرجان

 سایر به نسبت است توانسته دارد، قرار دانشگاهی 14 منطقه در که زاهدان واحد دانش، خلق
 طراحی در را دانش خلق عامل از بیشتری معیارهای گانه، سه مناطق در دانشگاهی واحدهای

 قرار برتر جایگاه در بردسیر واحد نیز دانش اشاعه عامل در. دهد اختصاص خود به سایت وب
 به نسبت دانشگاهی واحدهای از بسیاری که هرچند داد نشان پژوهش این نتایج همچنین. گرفت

 های پشتوانه فاقد عمل این اما اند، نموده اقدام اطالعات فناوری کلی  طور به و اینترنت از استفاده
 . است شده بسنده ها دانشگاه آن از کلی اطالعات ارائه به بیشتر و بوده خاص علمی
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های دانشگاهی علوم پزشکی کشور از  های کتابخانه سایت (، به بررسی وب1314پور ) حمدی
 -نظر معیارهای ارزیابی عمومی و شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخت. در این پژوهش پیمایشی

های دانشگاهی تحت پوشش وزارت بهداشت  سایت کتابخانه وب 41آن تحلیلی، که جامعه آماری 
پرسش استفاده شد.  21از سیاهه وارسی با  1387ماهه تا اسفندماه سال  3بودند، طی دوره زمانی 

درصد اقالم  36های مورد بررسی، به طور متوسط  سایت ها نشان داد که از مجموع وب یافته
درصد اقالم ارزیابی امکانات  46م جستجو و تحقیق، و درصد اقال 67محتوای صفحه اصلی، 

های مورد بررسی، تعداد  کاربران را در طراحی صفحات وب رعایت کرده بودند. از میان دانشگاه
درصد اقالم اطالعاتی سیاهه وارسی را در طراحی  54درصد، بیش از  45دانشگاه معادل  18

های علوم پزشکی  های دانشگاه ت کتابخانهسای سایت خود لحاظ کرده بودند. در کل، وب وب
کشور، از نظر ارزیابی معیارهای محتوای صفحه اصلی در سطح ضعیف، از نظر ارزیابی معیارهای 
جستجو و تحقیق در سطح خوب و از نظر ارزیابی معیارهای امکانات کاربران در سطح متوسط 

های  سایت درصد در وب 46حدود گانه ارزیابی،  کلی از معیارهای سه  طور قرار داشتند. به
های علوم پزشکی مشهد، زنجان،  های مورد بررسی رعایت شده بود. همچنین دانشگاه کتابخانه

های علوم پزشکی، معیارهای  علوم پزشکی ایران، اصفهان، تبریز و شاهد، بیشتر از سایر دانشگاه
 ها، لحاظ کرده بودند. سایت کتابخانه ارزیابی را در طراحی وب

ها مبتنی بر  سایت دانشگاه (، در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت وب1314زاده ) هدویم
سایت دانشگاه سمنان پرداخت.  (، به بررسی وب1کاوی تکنیک کاوش استفاده از وب )وب

های حاصل از این پژوهش نشان داد که سه عامل پاسخگویی، سهولت استفاده و  یافته
در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته است و سایت دانشگاه سمنان پذیری و دسترسی آسان،  هدایت

براساس معیار پاسخگویی دارای عملکرد ضعیف و بر حسب دو معیار سهولت استفاده و 
 پذیری و دسترسی آسان، عملکرد قابل قبولی داشته است. هدایت

صفحات  ( پژوهشی را در خصوص شناسایی معیارهای کاربرپسند1111) 2آبلس، وایت و هان
های  نفر عضو هیات علمی دانشکده 1ی خود را با گروهی متشکل از  وب انجام دادند. آنها مطالعه

                                                           

1. Web usage mining 
2. Ables, White & Hahn 
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کننده  بازرگانی انجام دادند و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده کردند. اعضای شرکت
داشتند، برشمردند. سایت تاثیر مثبت و منفی  هایی را که در استفاده آنها از وب در این گروه ویژگی

های ظاهری، محتوایی،  بندی شدند که عبارتند از ویژگی دسته عمده، گروه 6های منفی در  ویژگی
های این پژوهش، بعضی از  های خاص، ساختار و استفاده. براساس یافته پیوندها، ویژگی

از: مفید بودن اند، عبارتند سایت تاثیر مثبت گذاشته هایی که بر استفاده کاربران از وب ویژگی
تکراری و مختصر، داشتن اطالعاتی که به  اطالعات، تازگی و روزآمد بودن، داشتن اطالعات غیر

 ها یافت نشود، داشتن ساختار خوب طراحی شده و پیوندهای مفید. آسانی در کتابخانه
ی های دانشگاه های کتابخانه سایت (، در مقاله خود با عنوان اصول طراحی وب2441) 1راوارد

سایت زمانی موفق خواهد بود که الگوی طراحی کاربرمدار در توسعه و  کند که طراحی وب بیان می
های دانشگاهی بکار گرفته شود. به اعتقاد وی برای این کار باید به  تکمیل صفحات وب کتابخانه

ای دو فاکتور اساسی تعداد کاربران و نیازهای اطالعاتی آنها توجه شود. اگرچه معیار نیازه
سایت  اطالعاتی کاربران بسیار مهم است، ولی این تحقیق گزارش کرده که در طراحی وب

 شود. ها، از نظرات کاربران کمتر استفاده می کتابخانه
های دولت  (، پژوهشی با عنوان دسترسی، خلق و اشاعه دانش در پرتال2447گو و همکاران )

های این پژوهش حاکی از آن  نجام دادند. یافتهالکترونیک بین دو منطقه آسیا و آمریکای شمالی ا
% از معیارهای مدل 36های دولت الکترونیک در مناطق مورد بررسی، فقط  است که پرتال

های مدیریت  اند. عالوه بر این تفاوت معناداری در اجرای مکانیسم مدیریت دانش را رعایت کرده
 دانش بین دو منطقه مورد بررسی یافت نشد.

 برتر های بیمارستان های پورتال (، در تحقیقی به ارزیابی2414) 2ی و همکاراننادی راوند
اکت پرداختند. این پژوهش با هدف ارزیابی  -با رویکرد مدیریت دانش با استفاده از مدل کا جهان

 های پرتال برتر از بیمارستان 54و تحلیل سه بعد ایجاد دانش، انتقال دانش و دسترسی دانش، در 
ها حاکی از این بود که بین سه مکانیسم ایجاد دانش، دسترسی و  ان انجام گرفت. یافتهسراسر جه

های مختلف، تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه زوجی، نشان داد  های قاره انتقال دانش در پرتال
                                                           

1. Raward 
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، که شمال آمریکا، میانگین باالتری نسبت به چهار قاره دیگر دارد، درحالی که در میان چهار قاره
پذیری، در  تفاوت معناداری وجود نداشت. از سوی دیگر، مکانیسم دوم یعنی عامل دسترس

دهد. همچنین  های مختلف جهان، تفاوت معناداری را نشان می ها در قاره های بیمارستان پرتال
های آسیا و اقیانوسیه وجود  دهد که از این منظر، تفاوت معناداری بین قاره مقایسه زوجی نشان می

 ها وجود دارد. اگرچه داشت. عالوه بر این، در مکانیسم انتقال دانش، تفاوت معناداری بین قارهن
اروپا  و آمریکا قاره اقیانوسیه، سه بین داری معنی اختالف هیچ بیمارستان، های درگاه زوجی مقایسه

ل این اختالف در را نشان نداد، ولی بین قاره آسیا و آفریقا تفاوت معناداری وجود دارد. شاید دالی
های مختلف باشد. این امر به احتمال زیاد به دلیل مشکالت  های مدیریت دانش در قاره مکانیسم

های  ها، تجهیزات شبکه و اینترنت، مشکالت فیلتر به ویژه در شبکه ساختاری و زیرساخت
 های آسیا و آفریقا باشد.  اجتماعی در قاره
ها و مخصوصا  ها در سازمان ها و پرتال سایت : بحث وبدهد که اوالً  ها نشان می مرور پیشینه

در مراکز دانشگاهی و آموزشی که با کاربران زیادی سروکار دارند، ضرورت همیشگی بوده و به 
های نوین از  منظور پاسخگویی بهتر و ارتباط موثرتر، استفاده از بسترهای الکترونیکی و فناوری

ها  ها برای مسئولین دانشگاه سایت ست، بنابراین، کارآمدی وبالزامات جامعه دانایی محور امروز ا
های جامعه  ها معمواًل به نظرات و دیدگاه سایت اهمیت زیادی دارد. ثانیًا: در طراحی وب

ها در ارائه  دهد که عملکرد وبسایت ها نشان می شود. این بررسی کننده کمتر توجه می استفاده
ه است. بنابراین، الزم است که در طی سنوات مختلف، خدمات مطلوب به کاربران ضعیف بود

های مراکز دانشگاهی مورد بازنگری و ارزیابی قرار گرفته تا مسئولین محترم با شناخت  سایت وب
های خود بتوانند درصدد رفع آنها برآمده و از این طریق بر کیفیت خدمات  سایت نقاط ضعف وب

های  ژوهش حاضر بر آن است که با تطبیق این مدل از مولفهسازمانی خود بیافزایند. در این راستا پ
مدیریت دانش در وبسایت سه دانشگاه مورد بررسی، شکاف موجود در ارائه خدمات آنها را 

 مشخص نموده و راهکارهای الزم را ارائه نماید.

 شناسی پژوهش روش. 5

ارزیابانه انجام شده است. جامعه  -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش پیمایشی
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 3و عالمه طباطبائی 2، تربیت مدرس1های سه دانشگاه تهران سایت آماری این پژوهش شامل وب
 که: است این مطالعه مورد های نمونه سایت وب انتخاب است. علت

 هر سه دانشگاه دولتی هستند،( 1
 هر سه دانشگاه در تهران قرار دارند، (2

  است، برخوردار ای مالحظه قابل کثرت از دانشجویان و استادان این سه دانشگاه، تعداد (3

ها، دارای ویژگی خاصی  سایت آن دانشگاه هر کدام از این سه دانشگاه بنابر اظهار وب( 4
شود، از دانشگاه  دانشگاه ایران یاد می ترین باشند، به طوری که از دانشگاه تهران به عنوان بزرگ می

ترین دانشگاه علوم انسانی کشور و از دانشگاه تربیت مدرس نیز به  عالمه طباطبایی به عنوان بزرگ
  شود. عنوان تنها مرکز تحصیالت تکمیلی جامع دولتی کشور نام برده می

های سنجش  ز مدلاکت می باشد که خود یکی ا -ها، سیاهه وارسی کا ابزار گردآوری داده
ها و به طور کلی اینترنت تهیه و تدوین شده است.  سایت ها، وب مدیریت دانش برای ارزیابی پرتال

؛ ناح، 1118، 5؛ داونپورت و پروساک2447و همکاران،  4این سیاهه توسط برخی محققان )گو
ده است. این سیاهه ( مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن تایید ش2445، 6سیائو و تیان

پذیری، خلق دانش و اشاعه دانش( است.  عامل مهم مدیریت دانش )دسترس 3وارسی شامل 
گویه و اشاعه  6معیار و  3گویه، خلق دانش خود شامل  22معیار و  6پذیری خود شامل  دسترس

 شود. گویه را شامل می 54گویه است که مجموعًا  22معیار و  4دانش نیز شامل 
های هر سه  سایت تک وب ی زمانی مشخص، تک ن به نتیجه مطلوب، در یک بازهجهت رسید

اکت مورد مشاهده قرار  -های سیاهه وارسی کا دانشگاه مذکور، توسط محققین با تمامی گویه
مشخص و امتیاز مربوط به  7(1( یا یک )4گرفت و نتیجه بررسی در لیستی به صورت نماد صفر )
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سایت و نماد یک به معنای رعایت شاخص سیاهه ارزیابی در  نماد صفر، به معنای عدم وجود شاخص مطرح شده در وب .7

  سایت است. وب
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های مورد نظر از منظر رعایت  سایت بندی وب چنین میزان رتبهسایت هر دانشگاه، و هم وب
ها نیز از آمار توصیفی و  های مطرح شده در سیاهه وارسی، معین گردید. جهت تحلیل داده شاخص

 بهره گرفته شد. 2414 1افزار ورد جهت ترسیم جداول و اشکال از نرم

 های پژوهش یافته. 6

سایت سه دانشگاه  پذیری، در وب د بررسی در مولفه دسترسپرسش اول: میزان رعایت معیارهای مور
 تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی چگونه است؟ 

سایت هر سه دانشگاه مذکور، به صورت مجزا، با  جهت پاسخگویی به این پرسش، وب
 1اکت تطبیق داده شد که نتایج آن در جدول شماره  -پذیری کا های مولفه دسترس معیارها و گویه

 آمده است:

 پذیری  ها، در مولفه دسترس سایت دانشگاه میزان رعایت معیارهای بررسی شده در وب – 1جدول 

 جمع کل

 گویه( 22)

 ارائه اطالعات

 گویه( 4)

 پذیری دسترس

 گویه( 4)

 سازی شخصی

 گویه( 5)

 مرور سایت

 گویه( 3)

 جستجو

 گویه( 5)

 پرتال دسترسی به

 گویه( 1)

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد نام دانشگاه

9/47% 03 40% 6 00% 7 000% 0 4/33% 7 30 % 6 000% 0 
دانشگاه 

 تهران

7/36% 07 40% 6 00% 7 90 % 7 4/33% 7 70% 7 000% 0 
دانشگاه 

 تربیت مدرس

7/36% 07 40% 6 00% 7 90 % 7 4/33% 7 70% 7 000% 0 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 میانگین کل 0 000% 7/7 4/73% 7 4/33% 7/7 4/93% 7 00% 6 40% 4/07 3/33%

معیار و  6پذیری خود دارای  شود، مولفه دسترس مشاهده می 1طور که در جدول شماره  همان
 گویه است که عبارتند از: 22

شامل یک گویه، نمایش پرتال در اولین صفحه از نتایج جستجوی  ( معیار دسترسی به پرتال:1
سایت هر سه دانشگاه مذکور، به صورت  موتورهای کاوش و راهنماهای موضوعی. این گویه در وب

  % رعایت شده بود.144

گویه: امکان جستجوی آزاد، جستجوی پیشرفته، ارائه جستجوی  5شامل  ( معیار جستجو:2
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% در 7/46یره نتایج جستجو و امکان جستجو در نتایج است که با میانگین پیشنهادی، امکان ذخ
سایت هر سه دانشگاه در  دهنده این است که وب سایت سه دانشگاه مذکور مراعات شده و نشان وب

سایت دانشگاه  اند. وب های معیار مولفه نخست را رعایت کرده زمینه جستجو، تمامی شاخص
های  % گویه44شگاه تربیت مدرس و عالمه طباطبایی هر کدام به میزان % امتیاز و دان64تهران با 

 اند.  این معیار از مولفه نخست را رعایت کرده
خود دارای سه گویه: وجود واژه نامه، نقشه سایت و نمایه است که با  ( معیار مرور سایت:3

های این  تطبیق گویهسایت هر سه دانشگاه مورد نظر رعایت شده بود. در  % در وب7/66میانگین 
 بود، گویه اول از این معیار یعنی نشده رعایت دانشگاه سه این سایت وب در که موردی معیار تنها

سایت هر سه دانشگاه در عدم رعایت این گویه، در یک سطح قرار  وب که است نامه واژه وجود
 دارند. 
ایجاد فایل شناسایی،  گویه امکان عضویت، امکان 5که خود دارای  سازی: ( معیار شخصی4

امکان ایجاد و گردآوری مجموعه عالئق برای اعضاء، امکان تعیین انواع مواد اطالعاتی و امکان 
سایت هر  % در وب7/86استفاده از اطالعات مخصوص کاربران مختلف است که با میانگین کل 

دانشگاه تهران  سایت های این معیار در وب سه دانشگاه مورد بررسی، مراعات شده بود. گویه
% رعایت شده بود. این 84سایت دانشگاه تربیت مدرس و عالمه طباطبایی نیز  % و در وب144

سایت دو دانشگاه اخیر، در رعایت این معیار مخصوصًا  خود مبین این نکته است که مسئولین وب
های خود، باید  سایت دانشگاه امکان تعیین انواع مواد اطالعاتی برای اعضاء و کاربران خود در وب

 بیشتر توجه نمایند. 
 زبانه مختلف، چند کاربری رابط های محیط از گویه پشتیبانی 4دارای  :پذیری ( معیار دسترس5

 در نقص افراد برای پرتال از استفاده بینایی و امکان در نقص افراد برای پرتال از استفاده بودن، امکان
های این معیار را مراعات کرده  % گویه54بررسی، سایت هر سه دانشگاه مورد  شنوایی است. وب

کدام از سه دانشگاه مذکور متاسفانه برای اعضاء و  سایت هیچ  ها نشان داد که در وب بودند. یافته
های تصویری جهت هدایت  های صوتی و برای کاربران ناشنوا، فایل/ فایل کاربران نابینا، فایل/ فایل

ها، مواد آموزشی و یا دیگر موارد ضروری وجود ندارد. این  نامه ئینرسانی آ و راهنمایی و یا اطالع
های کشور است که باید مورد عنایت و توجه  سایت اکثر دانشگاه های عمده در وب خود از نقص

 ها قرار گیرد. سایت ها و طراح وب جدی مسئولین دانشگاه



 9311 پاییز، 3شامره ، 6دوره ، فنون مدیریت اطالعاتعلوم و  011

فیلم،  از گیری اویر، بهرهتص از گیری گویه بهره 4که خود شامل  ( معیار ارائه اطالعات:6
باشد. هر چهار گویه این معیار  اطالعات می انتقال برای انیمیشن از گیری بهره صدا، از گیری بهره

سایت هر سه دانشگاه مذکور مراعات شده بود که خود مبین این نکته  % در وب75با میانگین 
وری آموزشی و پژوهشی و ارائه ها در انتقال اطالعات و موارد ضر سایت است که مسئولین این وب

اند که استفاده از فیلم و یا تصاویر و  رسیده حقیقت این دیگر اطالعات ضروری به کاربران خود، به
اند: ارزش یک تصویر در انتقال اطالعات،  انیمیشن ضرورتی انکارناپذیر است، همچنان که گفته

ها،  سایت دانشگاه ها و انیمیشن در وب مکلمه است، گرچه در بکارگیری تصاویر، فیل 1444برابر با 
 هایی صورت پذیرفته، ولی کافی نیست.  کوشش

دهد که میانگین کل رعایت معیارهای این  ها نشان می پذیری، یافته بندی مولفه دسترس در جمع
های این مولفه از مدیریت  % است. هرچند بسیاری از گویه6/66مولفه در جامعه مورد بررسی

ها رعایت شده بود، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بوده و تالش  ایتس دانش در وب
سایت دانشگاه تهران در این مولفه با رعایت  بیشتری مورد انتظار است. البته ناگفته نماند که وب

سایت دانشگاه تربیت مدرس و عالمه طباطبایی  معیارها، در وضعیت بهتری نسبت به وب 8/72%
 قرار دارد.

سایت سه دانشگاه  دوم: میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در مولفه خلق دانش، در وبپرسش 
 مذکور چگونه است؟

 با مجزا، صورت به مذکور، دانشگاه سه هر سایت وب پرسش، این به پاسخگویی جهت
 آمده 2شماره جدول در آن نتایج که شد داده اکت، تطبیق -خلق دانش کا مولفه های گویه و معیارها

 :است
 سایت سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی میزان رعایت مولفه خلق دانش در وب - 2جدول 

 جمع کل
ها در  گردآوری داده

 معیار( 3سایت ) وب

 بازخورد کاربران

 گویه( 1)

 گردآوری اطالعات

 گویه( 2)

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد سایت دانشگاه وب

 دانشگاه تهران 0 0% 0 000% 0 6/66% 7 6/66%

 دانشگاه تربیت مدرس 7 000% 0 000% 7 4/33% 0 6/96%

 دانشگاه عالمه طباطبایی 0 00% 0 000% 0 7/66% 6 00%

 میانگین کل 0 00% 6 000% 7 0/77% 9 3/00%



 010 ...دولتی هایدانشگاه سایتی مدیریت دانش، در وبسنجش معیارها

اطالعات،  گونه که قبال نیز بیان گردید، مولفه خلق دانش، شامل سه معیار گردآوری همان
 باشد. معیار گردآوری اطالعات شامل سایت می ها در وب بازخورد کاربران و گردآوری داده

گونه که  کاربران است، همان شخصی اطالعات کاربران و کسب با تماس اطالعات گویه: کسب 2
سایت دانشگاه تهران در این دو گویه امتیازی ندارد.  شود، وب مشاهده می 2در جدول شماره 

% 54سایت دانشگاه عالمه طباطبایی  % امتیاز و وب144سایت دانشگاه تربیت مدرس با  بو
% بوده 54ها در این معیار  سایت ها را کسب کرده است. بنابراین، میانگین کل وب امتیاز این گویه

 ها است.  سایت این دانشگاه های این معیار در وب دهنده رعایت نیمی از گویه که نشان
 صورت به کاربران بازخورد ارائه بازخورد کاربران که خود شامل تنها یک گویه: امکاندر معیار 

سایت  غیره است، نیز وب و پرتال مسئوالن با الکترونیکی پست طریق از ارتباط مثال الکترونیکی
سایت است که از طرق  اند. این از امتیازات یک وب % این امتیاز را کسب کرده144هر سه دانشگاه 

 مختلف، مخصوصًا ایمیل، بتواند با کاربران خود در تعامل باشد. 
 های ویژگی درباره سایت که خود شامل سه گویه، نظرخواهی وب در ها داده در معیار گردآوری

 به امتیازدهی نظام از استفاده با مدارک رتبه خاص و تعیین موضوعات درباره ال، نظرخواهیپرت
سایت  % و وب7/66سایت دانشگاه تربیت مدرس دارای رتبه اول یعنی  ب باشد، و مدارک می

% امتیاز هستند. در این 3/33دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی هر کدام به صورت مساوی دارای 
مدارک توسط هیچ کدام از  به امتیازدهی نظام از استفاده با مدارک رتبه ی تعیین یهمعیار گو

 .است% 5/44 معیار این در دانشگاه سه این سایت وب کل ها رعایت نشده بود. میانگین سایت وب
سایت مورد بررسی،  به طور کلی در مولفه خلق دانش، میانگین کل کسب شده توسط هر سه وب

ها نصف امتیاز الزم را از این مولفه  سایت این دانشگاه % بوده است. درست است که وب6/55
سایت و نیز  های وب اند، ولی هنوز هم در بحث نظرسنجی از کاربران درباره ویژگی کسب کرده

هایی در  دهند، متاسفانه ضعف ی و امتیازدهی به مدارکی که در اختیار کاربران قرار میبند مقوله
 های مراکز آموزشی وجود دارد. سایت وب

سایت دانشگاه تهران،  پرسش سوم: میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در مولفه اشاعه دانش، در وب
 تربیت مدرس و عالمه طباطبایی چگونه است؟

 با مجزا، صورت به مذکور، دانشگاه سه هر سایت وب پرسش، این به پاسخگویی جهت
 3شماره جدول در آن نتایج شد که داده تطبیق اکت، -دانش کا اشاعه مولفه های گویه و معیارها



 9311 پاییز، 3شامره ، 6دوره ، فنون مدیریت اطالعاتعلوم و  011

 :است آمده

 ،سایت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی میزان رعایت معیارهای بررسی شده در وب - 3جدول 

 لفه اشاعه دانشدر مو

 جمع کل

 گویه( 22)

 منابع اشتراک

 گویه( 3)

کاربران  پشتیبانی

 گویه( 5)

 رسانی آگاهی

 گویه( 7اطالعاتی )

 مشارکت پیوسته

 ها سایت وب گویه( 7)

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 دانشگاه تهران 7 0/04% 7 0/04% 7 70% 0 6/66% 00 00%

 دانشگاه تربیت مدرس 3 9/90% 4 000% 0 000% 0 6/66% 08 6/93%

 دانشگاه عالمه طباطبایی 6 8/77% 0 7/40% 6 30% 0 6/66% 07 0/07%

 میانگین کل 6/7 37% 6/0 0/40% 6/6 4/33% 0 6/66% 07 3/36%

خود شامل باشد،  کاربر می با و کاربر کاربر با سازمان پیوسته که همان مشارکت معیار مشارکت
 بحث، وجود های گروه اطالعاتی، وجود مشترک های گروه کارشناس، وجود از گویه پرسش 7

گاهی جوامع وبالگ، وجود باشد.  الکترونیکی می پست فهرست فوری و ارائه رسانی پیوسته، آ
های این  % بوده که مبین رعایت بیشتر گویه62سایت هر سه دانشگاه در این معیار  میانگین کل وب

ها با  سایت هر سه دانشگاه مذکور است و خود حاکی از مشارکت تقریبا فعال دانشگاه معیار در وب
% بیشترین 8/85باشد. در این معیار دانشگاه تربیت مدرس با  کاربران و کاربران با دانشگاه می

 امتیاز را دارد. 
گاهی  الکترونیکی، بخش هخبرنام گویه وجود 7رسانی اطالعاتی نیز که خود شامل  در معیار آ

گاهی در وقایع تازه، تقویم اخبار گاهی پست طریق از رسانی پرتال، آ  طریق از رسانی الکترونیکی، آ
باشد، میانگین کل هر سه  آسان می ارتباط منابع و وجود روزآمدسازی بودن همراه، مشخص تلفن
ار است و این امتیاز نیز بیشتر % بوده که امتیاز نسبتًا باالیی از این معی1/71سایت مورد بررسی  وب

سایت و وجود ارتباط  ها، روزآمدسازی منابع در وب سایت به خاطر وجود بخش اخبار تازه در وب
% تمامی هفت گویه 144باشد. در این معیار دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز  آسان با کاربران می
 سایت خود رعایت کرده است.  این معیار را در وب

 در راهنما گزینه متداول، وجود های گویه پرسش 5پشتیبانی کاربران که خود شامل در معیار 
 خودآموزهای پرتال و وجود در جستجو برای هایی توصیه پیوسته، ارائه راهنمایی پرتال، امکان
% است که این مقدار نیز امتیاز 7/66سایت هر سه دانشگاه،  باشد، میانگین کل وب آموزشی می
پرتال و نیز وجود خودآموزهای  در راهنما گزینه است و بیشتر به خاطر رعایت وجودنسبتًا خوبی 
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% 144سایت دانشگاه تربیت مدرس با  باشد. در این معیار نیز وب ها می آموزشی در وبسایت
% امتیاز رتبه دوم و وبسایت دانشگاه 64سایت دانشگاه عالمه طباطبایی با  امتیاز رتبه اول، وب

 های امکان سایت دانشگاه تهران در گویه امتیاز رتبه سوم را دارد. در این معیار وب %44تهران با 
جستجو نیازمند کار و توجه بیشتری  برای هایی توصیه متداول و ارائه های پیوسته، پرسش راهنمایی

 است.
 ارائه اطالعات قبال در پرتال مسئولیت در معیار اشتراک منابع که خود شامل سه گویه قبول

 شده گردآوری اطالعات از کاربران استفاده و دسترسی ها و قابلیت سایت سایر با پیوند شده، ارائه
% درصد است که 3/33سایت  کاربران است، به طور کلی میانگین امتیاز هر سه وب سایر توسط

دانشگاه سایت هر سه  ها، وب سایت سایر با پیوند ی ارائه باشد. هرچند در گویه امتیاز پائینی می
شده و  ارائه اطالعات قبال در پرتال مسئولیت ی قبول مثبت عمل کرده است، ولی در دو گویه

کاربران، متاسفانه  سایر توسط شده گردآوری اطالعات از کاربران استفاده و دسترسی قابلیت
ر این اند و الزم است که مسئولین محترم، د سایت هر سه دانشگاه عملکرد بسیار پائینی داشته وب

ها را مورد بازبینی و بازنگری قرار داده و درصدد رفع این نقیصه برآیند. با توجه  سایت دو محور، وب
 سایت هر سه دانشگاه در مولفه اشاعه دانش که خود شامل میانگین کل وب 3به جدول شماره 

 است، % بوده که هرچند عملکرد نسبتًا خوب و باالتر از حد متوسط6/63باشد،  گویه می 22
رسد. در  ها ضروری به نظر می سایت تا حد مطلوب نیاز به تالش و بازنگری در وب ولی باز هم

سایت دانشگاه  ب % دارای رتبه اول، و3/86مولفه اشاعه دانش، دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز 
ایگاه % در ج54سایت دانشگاه تهران با امتیاز  % در جایگاه دوم و وب5/54عالمه طباطبایی با 

 سوم قرار دارد.
سایت مورد بررسی براساس سه معیار دسترسی، خلق و اشاعه  پرسش چهارم: رتبه و جایگاه هر وب

 دانش، به صورت مجزا و کلی چگونه است؟
ترسیم گردید. در ابتدا الزم است رتبه و جایگاه  4برای پاسخ به پرسش چهارم، جدول شماره 

پذیری دانش، خلق دانش و اشاعه دانش ارائه شود و سپس  سایت براساس سه مولفه دسترس هر وب
ها ممکن است  مولفه برخی در که است ذکر به به صورت کلی نیز هر جایگاه مشخص گردد. الزم

در رعایت معیارها به دست آورده باشند و این باعث شده تا در  سایت امتیاز یکسانی را دو وب
سایت آن  های مشترک این مدل در وب ه خاطر رعایت گویهجایگاه برابری قرار گیرند که این مورد ب
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( 1388ای که در پژوهش بهزادی و سنجی ) گونه باشد و امری کامال طبیعی است، به  ها می دانشگاه
کنیم. با توجه به جدول  هایی از این دست را مالحظه می ( نیز نمونه1314زاده و بهزادی ) و محسن

% در جایگاه اول و 8/72پذیری دانش با  در مولفه دسترس سایت دانشگاه تهران وب 4شماره 
% در این مولفه در 4/63های تربیت مدرس و عالمه طباطبایی هر کدام با  های دانشگاه سایت وب

% در 3/83سایت دانشگاه تربیت مدرس با  جایگاه دوم قرار دارند. در مولفه خلق دانش، وب
سایت  % امتیاز در جایگاه دوم و وب54طبایی با سایت دانشگاه عالمه طبا جایگاه نخست، وب

سایت  % در جایگاه سوم قرار دارد. در مولفه اشاعه اطالعات نیز وب3/33دانشگاه تهران با 
% در 5/54سایت دانشگاه عالمه طباطبایی با  % رتبه اول، وب3/86دانشگاه تربیت مدرس با 

در جایگاه سوم قرار دارند. به طور کلی در  % امتیاز54سایت دانشگاه تهران با  جایگاه دوم و وب
پذیری دانش، خلق دانش  اکت )که خود شامل سه مولفه دسترس -سه مولفه مدیریت دانش مدل کا

% امتیاز دارای رتبه 76سایت دانشگاه تربیت مدرس با  و اشاعه اطالعات دانش است(، وب
% امتیاز در رتبه دوم 58ر کدام با های دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی نیز ه سایت نخست، وب

 باشند. می

 اکت( -های مدل کا سایت در مدیریت دانش )تمامی مولفه رتبه هر وب - 4جدول 

 مدیریت دانش
 گویه 55)هر سه مولفه( یا 

 مولفه اشاعه اطالعات

 گویه( 22)

 مولفه خلق دانش

 گویه( 6)

 پذیری مولفه دسترس

سایت  وب گویه( 22)

 دانشگاه
 تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه تعداد درصد رتبه

 دانشگاه تهران 03 9/47% 0 7 6/66% 6 00 00% 6 78 09% 7

0 43% 69 0 6/93% 08 0 6/96% 0 7 7/36% 07 
دانشگاه تربیت 

 مدرس

7 09% 78 7 0/07% 07 7 00% 6 7 7/36% 07 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 گیری  نتیجه. 7

های سه دانشگاه دولتی و بزرگ شهر تهران )دانشگاه تهران، تربیت  سایت در پژوهش حاضر وب
اکت، که خود شامل  -مدرس و عالمه طباطبایی( از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش مدل کا

پذیری دانش، خلق دانش و اشاعه اطالعات دانش است، مورد ارزیابی و  سه مولفه اصلی دسترس
سایت دانشگاه تهران در هر سه مولفه  کلی، وب به طور  4گرفتند. طبق جدول شماره  بررسی قرار

% و 76سایت دانشگاه تربیت مدرس امتیازی برابر با  % دارد. وب58مذکور، امتیازی برابر 
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اند که  % را کسب کرده58سایت دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در هر سه مولفه امتیازی برابر  وب
های جامعه مورد بررسی، از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش، در  سایت دهد وب خود نشان می

% 54سایت هر سه دانشگاه مذکور امتیازی باالتر از  وضعیت تقریبًا مطلوبی قرار دارند. اینکه وب
باشد که از منظر مسئولین این  اند، جای بسی امیدواری است و خود مبین این نکته می کسب نموده

ها  وبسایت -گردند های تراز اول و پر مراجع کشور نیز محسوب می که از دانشگاه -ها دانشگاه
چقدر برای آنها قابل توجه و اهمیت دارد. از آنجایی که به منظور پرهیز از رفت و آمدهای غیر 
ضرور دانشجویان به دانشگاه، بخش اعظم ارتباطات و تعامل کارکنان و مسئولین دانشگاه با 

های آموزشی،  اعضای هیات علمی و کاربران )از جمله انتخاب واحد، تقویم و برنامه دانشجویان،
سایت  ها و غیره( از طریق وب نامه ها، آئین رسانی برگزاری کالس های پژوهشی، اطالع اولویت
گاهی گردد، بنابراین، مبحث مدیریت دانش، مورد توجه و عنایت طراحان و مسئولین  رسانی می آ

ها بوده است. هرچند تا پر کردن شکاف موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب و  سایت این وب
مند، استفاده از دانش  ریزی زمانی نظام صددرصدی نیاز به بودجه و توجه بیشتر مسئولین، برنامه

های خبره و نیز نظرسنجی از  ای، کتابداران و گرافیست متخصصین و طراحان صفحات وب حرفه
 رسد. به نظر میکاربران نهایی ضروری 

(، 1388های پژوهش بهزادی و سنجی ) های به دست آمده از این پژوهش، با یافته یافته
سو  ( کاماًل هم2447گو و همکاران ) های پژوهش  همچنین یافته ( و1314زاده و بهزادی ) محسن

 باشد. می
توان پژوهش حاضر را در  های پیشین آمده است که: می در قسمت پیشنهادات یکی از پژوهش 
های  های بعد هم تکرار نمود تا میزان تغییرات مثبت و یا منفی صورت گرفته در پرتال سال

با توجه به این جمله، و عنایت  محققین پژوهش حاضر نظر های دولتی را معین نمود. به وزارتخانه
انات )دسترسی راحت و برقراری اینترنت، متخصصین و طراحان وب( و شرایط عصر به امک

ها و مراکز آموزشی، جزو  ها برای دانشگاه ها و پرتال سایت و ارتباطات که بحث وب اطالعات
 دارای پژوهش این گردد، اینکه عناصر ضروری و الینفک سیستم آموزشی و پژوهشی محسوب می

سال قبل این  15بوده، کامال طبیعی است، هرچند که اگر مثال  متوسط دح از باالتر هایی یافته
شد، با عنایت به توضیحات داده شده، شاید نتایج حاصل در هر سه مولفه، حتی  پژوهش انجام می

بود. این از ماهیت و خواص عصر ارتباطات و اطالعات است که  تر از حد متوسط هم می پائین
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دهد و جوامع و موسسات  تحت تاثیر عمیق خود قرار داده و میها و مراکز را  همه سازمان
 دانشگاهی نیز منفک از آنها نخواهند بود.

های مورد بررسی نیز اقدام گردید که  سایت بندی وب همچنین در پژوهش حاضر، نسبت به رتبه
 سایت دانشگاه ب % رتبه نخست، و8/72سایت دانشگاه تهران با  پذیری، وب در مولفه دسترس

در رتبه دوم قرار گرفتند. در  %4/63عالمه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس به نسبت یکسان با 
سایت دانشگاه  % رتبه نخست و وب3/83سایت دانشگاه تربیت مدرس با  مولفه خلق دانش وب

% رتبه دوم و سوم شدند. آنچه در این 3/33% و 54عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران به ترتیب با 
 تماس اطالعات های کسب ها گردیده، عدم رعایت گزینه سایت ولفه باعث اختالف امتیاز بین وبم
 رتبه پرتال و تعیین های ویژگی درباره کاربران، نظرخواهی شخصی اطالعات کاربران، کسب با

ها در  باشد که ضروری است مسئولین دانشگاه مدارک می به امتیازدهی نظام از استفاده با مدارک
ها توجه بیشتری از خود نشان دهند. در مولفه اشاعه اطالعات دانش، باز هم  ایت این شاخصرع

% و 5/54سایت دانشگاه عالمه با  %، وب3/86سایت دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز  وب
های اول تا سوم شدند. در این مولفه نیز عدم  % به ترتیب دارای رتبه54سایت دانشگاه تهران با  وب

گاهی های گروه هایی از جمله: وجود شاخصهرعایت  الکترونیکی،  پست طریق از رسانی بحث، آ
 شده و قابلیت ارائه اطالعات قبال در پرتال مسئولیت ها، قبول پیوسته در وبسایت راهنمایی امکان

کاربران، باعث اختالف امتیاز  سایر توسط شده گردآوری اطالعات از کاربران استفاده و دسترسی
های مورد بررسی، به طور  سایت بندی وب های مورد بررسی گردید. در بحث رتبه سایت بین وب

% رتبه 76سایت دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز  کلی در هر سه مولفه مدیریت دانش، وب
% در 58با امتیاز های تهران و عالمه طباطبایی هر دو به طور مساوی  سایت دانشگاه نخست، وب

 رتبه دوم قرار گرفتند. 

 پیشنهادات. 8

های سه دانشگاه مورد بررسی و به طور  سایت های پژوهش حاضر، چنانچه وب بر پایه یافته
ها و موسسات آموزش عالی بخواهند در راستای موازین و معیارهای  های دانشگاه سایت کلی وب

 های زیر را مبنای کار خود قرار دهند: و یافته مدیریت دانش حرکت کنند، الزم است که موارد
 سایت خود طراحی و تدوین نمایند. برای تدوین این  مند برای وب ای نظام دستورالعمل یا برنامه

رسانان با  ها، کتابداران و اطالع سایت، گرافیست برنامه از نظرات مشورتی متخصصین طراحی وب
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 (.4و  3های جدول شماره  ان نهایی استفاده شود )یافتهتجربه و همچنین از نظرات مشورتی کاربر

 سایت  از آنجایی که دانشجویان، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان از وب
 های ساختاری، نمایند، الزم است که به سطوح و ویژگی ها و موسسات آموزشی استفاده می دانشگاه

های مختلف  تری شود و حتی از شاخصتوجه بیش ها سایت محتوایی وب )گرافیکی( و بصری
سایت خود  کوآل و غیره( نیز در طراحی وب اکت، وب -ها )مانند کا سایت های ارزیابی وب مدل

 (.2های جدول  بهره گیرند )یافته

 هایی را جهت  ها و کانال های خود راه سایت آموزشی، در طراحی وب موسسات و ها دانشگاه
سایت  های مختلف وب کاربران در نظر داشته باشند و از آنها درباره ویژگیارتباط و تعامل بیشتر با 

 (.2های جدول شماره  خود، نظرسنجی نمایند )یافته

 های مورد بررسی،  سایت طبق بررسی به عمل آمده توسط محققین، متاسفانه هیچ کدام از وب
های صوتی و  کانات و یا حتی فایلبرای دانشجویانی که نقص در بینایی یا نقص در شنوایی داشتند، ام

سایت خود لحاظ نکرده بودند و همین امر باعث کم شدن امتیاز آنها در برخی  یا تصویری در وب
ها و طراح  ها گردیده است. بنابراین، از پیشنهادات محققین است که مسئولین دانشگاه مولفه

 (.1های جدول  )یافته ای داشته باشند ها به این موارد توجه و عنایت ویژه سایت وب

 های مدیریت دانش نیز برای بررسی جامعه این  گردد از سایر مدل در نهایت پیشنهاد می
 پژوهش استفاده گردد.

 های متمادی بعدی نیز تکرار شود، تا نتایج  گردد که این پژوهش در سال همچنین پیشنهاد می
 (.4های جدول شماره  یافتهآن در قالب تغییرات مثبت یا منفی معین و مشخص گردد )
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