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  :مجازي - دو فضايي شدن كره زمين و توسعه واقعي
  "فضاي وبي ايراني"شاخص هاي كاربردي ارزيابي 

  
  **دكتر سعيد رضا عاملي       

  كره زمين فيزيكي و كره زمين مجازي
مهم ترين پيامد ظهور جهان مجازي در كنار جهان فيزيكي، باز تعريف توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 

كره زمين "به جهان ما اضافه شده است كه از آن مي توان به  "كره جديدي"مي توان گفت . است فرهنگي
، به 2كره زمين مجازي، جهان واقعي است كه از ظرفيت هاي منعطف، متحرك، غير مركزي. تعبير نمود "مجازي

 "كره فيزيكي زمين"سه با ، ديجيتالي، قابل دسترسي و برخوردار از ظرفيت بهره وري غير قابل مقاي3هم پيوسته
كره "سخن از كره زمين مجازي اشاره به انتقال و رقابت كره مجازي زمين با همه ظرفيت هاي . برخوردار است
تعبير كره زمين از سوي ديگر، اشاره به وسعت و قلمرو تغيير ات و همچنين گستره دو . دارد "فيزيكي زمين

در واقعيت فضاي دو جهاني شده  "تغيير بزرگ پارادايمي"با يك  اين نگاه ما را. فضائي شدن جهان جديد است
عاملي، ( جديد و همچنين فهم جامعه شناختي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي اين دو جهان هدايت مي كند

  ). الف، ب، ج1385الف، ب، ج و  1384الف و ب،  1383الف و ب، 1382
  

مواجه مي شويم كه در درجه اول تقسيم كشوري و با تاكيد به كره زمين مجازي، ما با مفاهيم جديدي 
، تهران مجازي و همچنين اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز و ساير "ايران مجازي"ظهور . شهري اين فضاست

و بستر  "زمين مجازي"در واقع در اينجا ما با يك . شهرهاي مجازي ايران از پيامد هاي اين تحول توسعه اي است
مواجه هستيم كه زمان مجازي، كار مجازي، شغل مجازي، دولت   "فعاليت مجازيكار و "زندگي مجازي و 
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بنا براين، اگر . مجازي، تجارت مجازي، حتي خانه ها و دانشگاه هاي مجازي عناصر اين فضا را تشكيل مي دهند
از كره زمين را داراي بستري بدانيم كه شامل پستي و بلندي ها و طبيعت متنوع آن مي شود و همچنين 

محتواي اضافه شده اي مثل بناها، خيابان ها، شهرها و از همه مهم تر موجودات زنده يعني انسان ها و ساير 
موجودات و كارهاي متعددي كه در اين فضا توسط موجودات زنده صورت مي گيرد، در فضاي رها شده از فيزيك 

مواجه هستيم كه تالش مي  "و غير ماديمادي "زمين كه متعلق به جهان اعداد و امواج است ما با يك جهان 
  .  به اين جهان انتقال پيدا كند "واقعيت مجازي"شود همه اين واقعيت ها نه به صورت فيزيكي بلكه به صورت 

در  "سازه هاي مجازي"بي توجهي به اين تغيير بزرگ پارادايمي ما را در همه عرصه ها از جمله ساخت 
در واقع علت جهاني شدن بسياري . هاي خبري دچار مشكل جدي مي كندقالب وب سايت، وب الگ و يا گروه 

، آموزش، شهر و سياست به دليل ارتباط اين فضاها با )1384هربرت، (از مقوله ها مثل تجارت، روزنامه نگاري 
هاي اين مقاله تالشي است براي ارائه تصوير مقدماتي از تفاوت سازه . فضاي مجازي، خصلت جهاني پيدا كرده اند

با تاكيد بر جامعه ايراني  "فضاهاي وبي"مجازي با سازه هاي فيزيكي و در عين حال ارائه معيارهايي براي تحليل 
وب سايت "پشتوانه اين تحقيق، مقاالت تحليلي و مقايسه اي است كه دانشجويان دانشگاه تهران در باره . است

ني با سايت هاي مشابه در كشورهاي ديگر نه صرفا با هدف مقايسه سايت هاي ايرا. انجام داده اند "هاي مهم ايران
نشان دادن ضعف سايت هاي ايراني، بلكه با هدف بيان تفاوت ها و مشابهت ها و به دنبال آن ارائه راهبردي 

هدف اصلي اين مجموعه تالش جهت . صورت گرفته است "ساخت سازه هاي كارآمدتر مجازي"اساسي براي 
  . ن و تقويت كارآمدي فضاهاي وبي جمهوري اسالمي ايران استكمك به ساختارمند كرد

در اين مقاله ابتدا به مفهوم دو فضائي شدن كره زمين و  به زير ساخت و عامل اصلي اين دو فضائي شدن كه به 
در بخش دوم تحليل فضاي مجازي با دو .  وجود آمدن زمان مجازي در كنار زمان فيزيكي است، پرداخته خواهد شد

 "فضاهاي وبي"يكرد تحليل سازه هاي مجازي و تحليل اطالعات مجازي، سعي مي شود شاخص هاي تحليل كيفي رو
در پايان با رويكرد توسعه، شش جهت گيري . معرفي شود و در نهايت روش اتوماتيك تحليل سايت ها معرفي شوند

  . جازي آينده پيشنهاد مي شودبه منظور ساخت و ساز هاي م "سازه هاي مجازي ايراني"اساسي براي ساخت 
  

  دو فضايي شدن كره زمين
همانطور كه در مقدمه گفته شد، ما وارد دوره جديدي شده ايم كه در آن ظرفيت هاي توليد،  خدمات و 

كاربرد اول مربوط به امكان و ظرفيت هاي جهان . شده است "دو ظرفيتي و دو كاربردي"همچنين مصرف 
تفاوت هاي مهمي بين اين دو جهان وجود دارد كه . ربوط به جهان مجازي استفيزيكي است و كاربرد دوم م

از نظر هستي شناسي هر دو جهان متعلق به يك . اين دو جهان مي شود "خصوصيات ذاتي و تكنيكي"مربوط به 
مي هستند و همه اتفاقات در يك جهان اتفاق مي افتد، اما تفكيك متافوريك اين دو جهان به ما كمك  "جهان"

زمان و مكان "با قابليت هاي منعطف برخاسته از  "جهان عددي"كند كه ظرفيت هاي جهان جديد را در يك 
در واقع اين نگاه ما . شناسائي كنيم و در پرتو آن برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي را دگوگون كنيم "مجازي
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در پرتو اين .  تعبير نمود "مجازي –واقعي توسعه "را با توسعه جديدي مرتبط مي كند كه مي توان از آن به 
در  "عدالت اجتماعي فراگير  "و توسعه   "كاهش تخريب محيط زيست"،  "آسان سازي زندگي"توسعه است كه 

يك نظام برنامه اي فراهم مي گردد كه منجر به محو تبعيض بر اساس ارزش هاي جهان فيزيكي با پيوست هاي 
  . مي شودحزبي، قومي، طبقه اي و نژادي 

. است "استبداد و جبر مكان و زمان"جهان واقعي، يك جهاني طبيعي و صنعتي و در عين حال محكوم به 
همه اتفاقات در يك ظرفيت فيزيكي صورت مي گيرد و انتقال از يك مكان به مكان ديگر مستلزم حركت در 

هره برخوردار است و از فضاي جهاني است كه از حس طبيعي و چهره به چ. مكان و فرايند خطي زماني است
خاص اين جهان كه مرتبط با دين، فرهنگ و آداب  "ارزش هاي اجتماعي"هنجاري و محدوديت هاي محيطي و 
كار در جهان واقعي در يك فرايند آنالوگ صورت مي گيرد و از طبيعت . و رسوم اجتماعي است، برخوردار است

مرگ "در جهان واقعي، تابع قانون حركت و سرعت است كه با  زمان. برخوردار است  "يك توليد براي يك كار"
 "انجام يك كار و فقط يك كار"مي شود و زمان منعكس كننده ظرفيت  "يك لحظه از زمان، لحظه ديگر متولد

، 1رن و استوري(  "تجارت نرم"بر همين مبنا . منتقل شده ايم "كار نرم"به  "كار سخت"از طرفي ما از . است
شهر "و ) 1384ودودي، (در كنار روزنامه نگاري آن الين ) 1384شكرخواه، ( "خبر نرم"، )2002، 2و لو 2002

در اينجا در واقع اساسا توليد و وجود نرم در مقابل توليد و وجود سخت قرار مي گيرد كه . به وجود مي آيد "نرم
  . اول جهان فيزيك و دوم جهان اطالعات را منعكس مي نمايد

برخوردار است، جهاني است كامال صنعتي كه از  "مادي و فرامادي"ه از يك ظرفيت متضاد جهان مجازي، ك
رها شده است، از ظرفيت هاي كامال متفاوت با جهان فيزيكي باز  "استبداد مكان فيزيكي"و  "استبداد زمان"

است كه مفهوم  جهان مجازي، جهاني. تعريف مي شود و جهاني جديد را در كنار جهان فيزيكي منعكس مي كند
زمان . تبديل مي شود "كار مجازي"زمان در آن متحول مي شود و به تبعيت از آن مفهوم كار فيزيكي به 

  . مجازي، مفهوم پيچيده اي است كه فهم آن با تبيين خصوصيات آن امكان پذير است
  

  زمان مجازي
ين بار بحث هايي از سوي نگارنده برگزار شد، براي اول 1385آذر ماه  27در همايش نهادهاي مجازي كه در 

در آن مقاله بر منطق زمان مجازي در .  در باره زمان مجازي و تفاوت آن با زمان در فضاي فيزيكي بيان شد
  .در اينجا در توضيح مفهومي زمان مجازي بر اين چهار نكته تاكيد مي شود. مقايسه با زمان فيزيكي تاكيد شد

از  "روح و فكر"و فرامكان است كه محدود به جغرافيا نيست و انتقال يك امر فرا زمان  "فكر"و  "روح 
 . براي آن فراهم است "فراجسمي"منطق انتقال جسم تبعيت نمي كند و به نوعي امكان حركت و انعطاف 

_______________________________  
1-  Wren and Storey 
2-  Loo 
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تفاوت زمان مجازي و زمان فيزيكي به تفاوت زمان با منطق روح و فكر و زمان با منطق جسم باز مي  
  . گردد

  . در فضاي مجازي با منطق روح و فكر صورت مي گيرد نه با منطق جسم "حركت" 
در فضاي مجازي فراهم مي شود و از جوهر سيال و  "ديوار زمان"قدرت برش زدن و گذشتن از  

  .  منعطف روح و انديشه برخوردار است
  :زمان مجازي از سه خصوصيت مهم برخوردار است

حيات "نيست بلكه زمان مجازي از خصيصه  "مرگ و حيات"ع زمان مجازي موضو:  ابديت نسبي زمان) 1
در فضاي مجازي تمامي توليدات . مواجه هستيم "تراكم و انباشت زمان"برخوردار است  و به نوعي ما با  "دائمي

به همين دليل است كه در اين جهان اساسا همه تجربه هاي بشري متراكم مي شود و . انباشته و متراكم مي شود
اين ماندگاري نسبي است چون . برخوردار است "به طور نسبي ابدي"وليد و كار از يك ماندگاري صفحات ت

. كه جهان مجازي به آن تعلق دارد "منابع اطالعاتي و جهاني فيزيكي"موجوديت آن بستگي دارد به ماندگاري 
زندگي "گار است و از قابليت يعني با فرض وجود جهان فيزيكي و منابع انباشت اطالعات، زمان در اين جهان ماند

همانگونه كه روشن است زمان در جهان فيزيكي از فرايند . برخوردار است "زندگي- مرگ"در مقابل  "زندگي –
بر همين اساس و منطق . ، حيات جديد خلق مي شود"مرگ يك لحظه"برخوردار است و با  "مرگ و حيات"

ي زمان مجازي منطق اين روند را دگرگون مي كند و به ول. است كه گذشته، حال و آينده معنا پيدا مي كند
  . مي شود "زمان همه جا حاضر"نوعي روند جديدي را به جاي مي گذارد كه از آن تعبير به 

انعطاف هندسي "زمان در اين جهان  به دليل قابليت : تراكم هندسي زمان – "1عمودي و افقي زمان"حضور ) 2
. برخوردار است "متكثر زمان"و توليد  "غير مركزي"،  از يك خصيصه "مانديجيتال بودن ز"و   "زمان مجازي

شهرهاي متراكم مجازي كه محصول يك هزاره تاريخ شهر مي باشد در پروژه هاي مثل "بر اساس همين منطق 
اتفاق مي افتد و يا اين امكان كه يك ايميل به صورت همزمان  "پروژه شهر مجازي كيوتو"و  "پروزه گيست"
در واقع منطق كار . ي هزاران و ميليون ها نفر ارسال مي شود و امكان دسترسي هاي همزمان فراهم مي گرددبرا

به منطق كار در جهان مجازي كه به  "منطق آنالوگ"در جهان فيزيكي  از منطق يك توليد براي يك كار يعني 
 .  پيدا كرده است انتقال "منطق ديجيتال"معناي يك توليد براي بي نهايت كار يعني همان 

و اساسا  "خورشيد كار"ظرفيت هاي زمان مجازي موجب شده است كه : فضا و زمان 2غير مركزي شدن) 3
به صورت فراگير و در همه افق،  بر همه حاضران در كره مجازي، به صورت دائمي بتابد   "خورشيد كره مجازي"

غيرمركزي . كره مجازي يك كره هميشه روز است به عبارت ديگر،. مواجه نمي شود "شب"و اين فضا هرگز با 
شدن فضا و زمان، امكان حضور موازي و مساوي همگان را در يك فضاي مشترك و در يك زمان مشترك فراهم 

_______________________________  
1- Ubiquitous Time 
2 - Dispersality of Time and Space 
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خارج شده است و  "فقط در يك زمان خاص"و يا  "فقط در يك مكان خاص"اين حضور از مركزيت . آورده است
با اين نگاه كره .  شوند "فضاي كار و زندگي"فضا از هر مكان مي توانند وارد كاربران اين فضا و كارگران اين 

  . مجازي، كره اي است كه از پويايي و توانايي غير قابل مقايسه با كره فيزيكي زمين برخوردار است
، مدنيت  "3مجاز بودگي"و  "2مجازي گرايي"، "1مجازي شدن":فضاي مجازي كه با سه مفهوم اساسي

مجموعه اين سه مفهوم، در بستر زمان و مكان مجازي و در . منعكس مي كند از هم متمايز مي شود جديدي را
  . نمود "مدنيت مجازي"تعامل با آن شكل مي گيرد و فضاي جديد را معنا مي بخشد كه مي توان از آن تعبير به 

فضاي مجازي است  مجازي شدن و يا مجازي سازي كه مربوط به روندهاي جديد زندگي در: مجازي شدن
ظهور مي يابد كه هم امكان رويت واقعيت ها را به صورت مجازي در محيط "4واقعيت مجازي"در قالب صنعت 

و هم امكان تبديل فرايندهاي واقعي وفيزيكي به ) 2005، 5ويلسون و ديكروز(هاي مجازي فراهم مي سازد 
روندهاي جديد كار "ين روندهاي مجازي است كه در ا. را فراهم مي آورد)2006، 6جونز( "واقعيت هاي مجازي"

  .و همچنين ارائه خدمات مجازي فراهم مي شود "و زندگي مجازي
تعامل با جهان مجازي جديد كه ريشه در جهان واقعي دارد، نگرش جديدي را به وجود مي  :مجازي گرايي

مجازي . ت جديدي مواجه مي كندآورد كه انسان را با معرفت هاي جديدي و به دنبال آن انتظارات و تعامال
در نگاه مجازي گرايانه، فرد ذهنيت . گرايي در مقابل واقعيت گرايي فيزيكي چسبيده به مكان، معنا پيدا مي كند

متفاوتي از روند زندگي و كار پيدا مي كند و وسعت ذهني قوي تري براي او فراهم مي شود كه قلمرو آن همه 
تاكيد مي كند، در تعامل انسان با فضاي مجازي ما با ) 2005( 7ه فيليپ بريهمانطور ك. كره مجازي زمين است

در واقع در مجازي گرايي و . يك معرفت شناسي جديد مواجه هستيم كه در آن جهان فرد بسيار گسترده تر است
جهان  است كه فرد به صورت متمايز شده اي، ارتباطات خود را  در "8مجازي گرايي- واقعي"در شكل تركيبي آن 

  . جهان واقعي و جهان مجازي تنظيم مي كند
در پرتو ظهور فضاي مجازي و شكل گيري روندهاي جديد و نگاه جديد در فضا مجازي، دوره و  :مجازبودگي

موازي در كنار جهان  "فضاي"و  "قالب"بستر جديدي از كار و تالش و زندگي به وجود مي آيد كه اشاره به يك 
در واقع مجازي بودن به بستر و ظرفيت مجازي كره . تعبير نمود "مجازي بودن"آن به  فيزيكي دارد كه مي توان  از

در زبان انگليسي به معناي مجازي بودن نيز تعريف مي  virtualityواژه .  باز مي گردد "كره مجازي"زمين و يا همان 

_______________________________  
1 -Virtualization  
2 -Virtualism  
3 -Virtuality  
4- Virtual Reality  
5- Wilson & D’Cruz 
6- Jones 
7 Philip Brey 
8- Virealism 
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  .  جازي بودن آن را منعكس مي كنداينكه چه مقدار يك فضا با عناصر سازه اي مجازي، ساخته شده است، ميزان م. شود
  
  تحليل فضاي مجازي  

با توجه به پشتوانه مفهومي كه از كره زمين مجازي در مقابل كره زمين فيزيكي و همچنين همه تقسيمات 
جغرافيايي كه در جهان واقعي وجود دارد مثل منطقه، كشور، استان و شهر مي توان فضاهاي مجازي منتهي با 

به طور حتم در چنين شرايطي فهم و تحليل فضاي مجازي و ارزيابي منتهي .  را مفروض گرفت ساز و كار مجازي
  . به ارزش گذاري و رتبه بندي اين فضا پشتوانه رشد و پيشرفت سازه هاي مجازي خواهد بود

بين تحليل سايت هاي مبتني بر برنامه نرم افزاري سايت و ) 2007( 1همانطور كه ون دن هاك و همكاران
تحليل سايت بر اساس اطالعات سايت تمايز قائل مي شوند، تيپ شناسي متفاوتي را نيز مي توان نسبت به كل 

بر اين اساس در واقع نظام برنامه اي سايت، سازه و قابليت هاي سازه اي سايت و .  فضاي مجازي ارائه نمود
  .  ار مي گيرنداطالعات سايت به صورت مجزا و در عين حال مرتبط با هم مورد بحث قر

متفاوت، فضاها را متمايز نمود و  "ساخت هاي مجازي"در توپولوژي فضاي مجازي، هم مي توان بر اساس 
كه  مرتبط و پيوند خورده با فضاها و امكانات در جهان واقعي است،  "اطالعات مجازي"هم مي توان بر اساس 

ه و پركار بودن ساخت يك فضاي مجازي است كه در نكته مهم توجه به پيچيد.  قلمروهاي مختلف را متمايز كرد
از يك ) 2003( 2ايجاد يك سايت كه به قول ايوري. اين ساخت و ساز هاي مجازي بايد مورد اهتمام قرار گيرد

ظرفيت جهاني برخوردار باشد و مورد استفاده همگاني قرار گيرد، پيچيده تر از آن است كه همگان نسب به آن 
  .اشراف داشته باشند

  
  تيپ شناسي سازه ها و ساخت هاي مجازي

در اينجا ما با شش ساخت متفاوت مواجه هستيم كه دقيقا مثل فضاها و بناها در جهان فيزيكي از 
  : خصوصيات و ظرفيت هاي متفاوتي برخوردار هستند كه مي توان در ساخت ذيل آنها را توضيح داد

سازمان يافته و تعريف شده اي برخوردار است كه  فضاي وب سايت از يك سامانه: فضاي وب سايت ها. 1
اگر چه وب سايت هاي شخصي بسيار زيادي  . ساختار و پيوند هاي اين فضا از استمرار بيشتري برخوردار هستند

وجود دارد ولي حضور سازمان ها، شركت ها، وزارتخانه ها، خبرگزاري ها، رسانه هاي صوتي و تصويري و همه 
و در با پسوند هاي كشوري كه منعكس كننده فضاي كشور  orgو   com،netوند هاي مثل بازار تجارت با پس
در فضاي مجازي ساز و كار ساختارمند پيدا مي ... ) براي بريتانيا و  ukبراي ايران و   irمثل (مجازي مي باشد 

  . كنند

_______________________________  
1- Van den Haak etal.  
2- Ivory 
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زها با ابزار و وب الگ يك ساختمان مجازي است كه امكان منعطف ساخت سا:  فضاي وب الگ ها. 2
اين فضا بر خالف . خدمات فراهم شده و همچنين امكان تعامل همزمان صاحب وب الگ و كاربران وجود دارد

فضاي سايت، يك فضاي غير رسمي و با يك ادبيات خودماني با كاربر و يا حتي مشتري در وب الگ هاي تجاري 
به فرد شناخته شده است كه از يك پيوستگي  به صورت قالب وب الگ به عنوان فضاي متعلق. مواجه مي شود

البته بعضي سازمان ها و فعاليت هاي گروهي نيز در . برخوردار است) 2005، 1كومار، نواك، راقاوان و تامكينز(پيام 
  . فضاي وب الگ نمايندگي مي شود

اي گروه هاي شبكه اي و خبري محصول رشد كامپيوتره: 3و گروه ها خبري  2فضاهاي شبكه اي. 3
در واقع اين سيستم امكان مرتبط كردن يك فضاي اتوماتيكي . به بعد مي باشد 1970يونيكس در سال هاي 

. معروف شد "استفاده شبكه اي"اين سيستم به عنوان  1980در دهه . كامپيوتر رابه فضاي ديگر فراهم مي كرد
. اين ارتباط شبكه اي را برقرار كنندمحققين دانشگاه بركلي موفق شدند از طريق سيستم آرپانت  1980در دهه 

امروز اين امكان از طريق اينترنت فراهم شده است و مي تواند به صورت همزمان پيام هايي رابين اعضاي گروه  
  ). 2002:43، 4ويتاكر(تبادل كند 

ه صورت ارسال پيام ب.  ايميل باالترين كاربرد فضاي اينترنت را به خود اختصاص داده است: فضاي ايميل. 4
كه در فضاي ليست پست ها دريافت كننده قرار مي گيرد و همچنين امكان پاسخ دادن  "پست مجازي"يك 

دريافت شده و امكان ارسال نامه مجازي به ديگران و ظرفيت اين فضا براي ارسال يك  "صفحه نامه"روي همان 
ب بزرگي در عرصه ارتباطات محسوب مي پيام مشابه به هزاران نفر در مناطق و مكان هاي متفاوت دنيا، انقال

امكان انتقال يك پيام دريافت شده به ديگران فرايندي را امكان پذير مي سازد كه شبكه شكل گرفته . شود
يا تعامالت شبكه اي دوستي و همچنين ارتباط علمي و ) 2005، 5كيبي(همزمان را در قالب فولكلور مجازي 
 . ، اقتصادي و اجتماعي فراهم مي سازدحرفه اي را در كنار ارتباطات سياسي

موتورهاي جست و جو كه آغاز كار آن به : موتورهاي جست و جو يا روبات هاي جست و جو گر. 5
اولين او موفق به ساخت  . باز مي گردد 6به نام متيو گري يك دانشجوي فيزيك،باز مي گردد با كار  1993سال

اين ظرفيت خودكار قدرت  . و جو كردن پيوند ها را داشت جست و جو گر مجازي شد كه امكان جستروبات 
 4اين اقدام منجر به شكل گيري موتور جست و جوي  .ها را داشت پيونددنبال كردن و جست و جو كردن 

كردن در آن و  نمايه سازيموتور جست و جوي  اول، فقط قدرت يافتن پيوند ها را داشت ولي امكان  .شد 7دبليو

_______________________________  
1- Kumar, Novak, Raghavan and Tomkins 
2- Usenet  
3- News Group 
4- Whittaker 
5- Kibby 
6- Mathew Gray 
7- World Wide Web Wander  
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در دانشگاه واشنگتن، روباتي را اختراع كرد كه امكان ارزش گذاري  1برايون پينكرتون بعدل ايك س .جود نداشت
، اولين سايتي بود كه lycosسايت  .يك خالصه از مطلب را نيز منعكس مي كردو  پيوند ها را فراهم مي كرد

و گر پيشرفته به وجود آمد كرد و به دنبال آن بسياري از روبات هاي جست و جامكان يافتن خالصه ها را فراهم 
كه دامنه جست و جو، نوع جست و جو، سال جست و جو، نوع مطالب و فرمت مطالب را به صورت تفكيك شده 

را به وجود آورد كه  "قدرت بينايي مجازي"روبات هاي جست و جو گر ). 2004:148، 2ويتاكر(دنبال مي كند
در واقع موتورهاي جست و جو،  . مجازي زمين، نافذ نمودچشم انسان را تا دامنه هاي وسيع و عميقي از كره 

را وارد عرصه واقعيت هاي  "حافطه مجازي"و  "ذخيره سازي اطالعات"و  "وجود اطالعات"معناي جديدي از 
  . مجازي جهان ما نمود

فضاهاي چت نيز فضاهاي ديگري هستند كه : 4، كنفرانس و پيام هاي همزمان3فضاي گفت و گو. 6
در كنار آن . تقابلي را از طريق ارسال همزمان پيام نوشتاري يا گفت و گوي ويديويي فراهم مي آوردارتباط م

در اين نوع تعامل . سيستم كنفرانس كردن وجود دارد كه بين ارتباط شبكه اي و ارتباطي چتي قرار مي گيرد
در يك تعامل كنفرانسي شبكه مجازي كه با نرم افزارهاي متفاوت قابل اجراست، چند فرد دريك فضاي مشترك 

. ، يكي از برنامه هايي است كه اين امكان را فراهم مي سازد5امكان مايكروسافت نت ميتينگ. اي قرار مي گيرند
امكانات نمادين فضا، چت را از يك گفت و گوي تلفني به يك گفت و گوي همراه با احساسات و هيجانات نشانه 

 ).2003، 6يوآن(يل كرده است هاي و حتي فضاي آموزشي كارآمد تبد
در اينجا ما فقط با فضاهاي وبي سرو كار . با اين تيپ شناسي، جايگاه ارزيابي هاي وب سايتي روشن شد

  . داريم و لزوما معيار هاي ارزيابي نسبت به همه انواع فضاهاي مجازي قابل انطباق نيست
  
  تيپ شناسي اطالعات فضاهاي مجازي 

اي اطالعاتي مثل دولت الكترونيك، شهرهاي مجازي، آموزش هاي مجازي، بازار و در اينجا ما از قلمروه
در اينجا نيز ما با يك نوع تقسيم بندي و .  تجارتخانه هاي مجازي و انواع اطالعات علمي مجازي سخن مي گويم

ه اي بحث از تيپ شناسي اطالعات فضاهاي مجازي دامنه گسترد.  تيپ شناسي درحال توسعه مواجه هستيم
دارد كه ناگزير ما را با ادبيات عاميانه، فرهنگ مردم پسند، تجارت، سرگرمي هاي مجازي، انواع بازي ها و اطالعات 
علمي و بسياري ديگر از موضوعات و گفتمان هاي مجازي سر و كار داريم كه اين مقاله ظرفيت بحث تحليلي و 

ضاي سازه اي مجازي و محتواي موجود در اين فضا را ولي همين مقدار كه ما ف. مستند آن را فراهم نمي كند
_______________________________  

1- Brian Pinkerton 
2- Wittaker 
3- Chat 
4-Instant Messaging  
5- Microsoft NetMeeting 
6- Yuan  
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  . بتوانيم متمايز كنيم، نگاه دقيق تري براي اين فضا فراهم مي شود
   

  روش هاي متفاوت براي تحليل سايت
در واقع . همانطور كه گفته شد تحليل محتواي مطالب سايت ها با رويكردهاي مختلف نيز امكان پذير است

و عيني و هم امكان تفسير  "1متني"د است كه متن هاي متكثري كه هم امكان تفسير سايت يك فضاي پر تولي
آرچور (از طرفي تاثير وب سايت هاي فرهنگي، سياسي . و ذهني  را دارد، فراهم مي آورند " 2زمينه –متني "

جازي است را به و اقتصادي بر روي مخاطبان كه در واقع مطالعه كاربران فضاي م) 2005، 3لوپيا و تاشا فيلپوت
  . عنوان يك روش تحليل بين متني كه جهان واقعي را با جهان مجازي مرتبط مي سازد، فراهم آورده است

براي هر مطالعه ميداني بايد توجه داشت كه با چه قلمرو مطالعاتي مواجه هستيم و اساسا قلمرو مورد مطالعه 
كه نمي تواند به عنوان صرفا يك  متن متفاوتي است ايتس با اين نگاه،. ما از چه خصوصيات ذاتي برخوردار است

اساسا فضاي سايت صرفا يك . كتاب يا يك فايل صوتي و يا يك فايل تصويري مورد تحليل و مطالعه قرار گيرد
فضا تك متني نيست بلكه يك فضاي بين متني و چند متني است كه فرد را از فضاي حضور اوليه به فضاهاي 

در واقع فضاي وب يك خانه ورودي دارد كه منتهي به هزاران خانه، شاهراه . ر منتقل مي كندمتكثر و متنوع ديگ
  . ، شهرها و كشورهاي متعدد مي شود

اساسا فضاي وب، فضايي است ديجيتال كه ظرفيت ها متفاوتي را در مقايسه با فضاي متني آنالوگ فراهم مي 
، در "متن وبي"براي توليد كننده و كاربر وجود دارد و ظرفيت  "امكان برنامه ريزي منعطف"در چنين فضائي . سازد

به عبارت ديگر مي توان گفت . قابل تحليل است "تغييرات و قاعده مندي هاي زبان رياضي"چارچوب ظرفيت 
، يك فضاي رياضي است كه در هر دو سو يعني توليد كننده و كاربر امكان برنامه ريزي و استفاده "4فضاي وبي"

دراگالنسكو . تحليل سايت با نگاه كيفي متغير ها و سواالت زيادي را طرح مي كند. مند را فراهم مي سازدساختار
  : در تحليل سايت سواالت اوليه را مطرح مي كند كه در مورد هر سايت ابتدا بايد به آنها پاسخ داد) 2002:252(

 ؟نويسنده سايت است و يا چه سازماني چه كسي •
 ؟به عهده كيست؟ رئيس و يا مدير اصلي سايت كيست مسئوليت اصلي سايت •
  چه زماني سايت ايجاد شده است و چه زماني تجديد وضعيت شده است؟ •
  پيوند ها داخلي سايت و پيوند هاي خارجي سايت چيست؟ هايي در سايت وجود دارد؟ پيوندچه  •
  ؟استمالي سايت  حمايت كننده چه كسي  •
  ؟تندهسن مورد هدف سايت چه كساني امخاطب •

_______________________________  
1- Textual  
2- Textual-Contextual  
3- Arthur Lupia & Tasha S. Philpot 
4- Web Space 
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  چه هدفي از ارائه اطالعات سايت دنبال مي شود؟  •
و   ون دن هاك،  1،2006آپن هيم و وارد( معيارهاي متفاوت كيفي براي تحليل سايت ها معرفي شده است

با استفاده از مدل اچنفلدر، بيچ بورد، مك ) 2001(آلستر اسميت به عنوان مثال . ). 2007، 2دي جونگ و شلنس
كه درباره سايت هاي دولتي مطالعه كرده بودند،  معيارهاي را بازتوليد كرد تا از طريق آنها ) 1997( 3كلور و ويمن

تاكيد كرد كه بسياري از آنها  به هشت معيار  ارزيابي سايت او بر. به تحليل پنج سايت دولتي در نيوزيلند بپردازد
  : ير به شرح ذيل مي باشداين هشت متغ. در مطالعات بعدي ارزيابي سايت هاي الگو برداري شد

  جهت گيري سايت •
  تحليل محتواي مطالب سايت •
  به روز بودن سايت •
  دسترسي به مطالب اضافي و امكانات سايت •
  خدمات سايت •
  صحت مطالب •
  جنبه هاي خصوصي سايت •
  نزد ديگران بودن سايت معتبر •

بررسي قابليت هاي ) 1.  به نظر مي رسد براي تحليل سايت حداقل دو فضاي متفاوت بايد بررسي شود
در نگاه دوم متن هاي و ) 2. برنامه سايت كه به ظرفيت هاي نرم افزاري  و امكانات برنامه اي سايت توجه مي كند

پيوند هاي سايت كه اطالعات در دسترس و در ارتباط با سايت را كه از تنوع نوشتاري، صوتي و تصويري 
نجا تمركز اصلي ما بر امكانات فني و نرم افزاري سايت ها نيست، در اي.  برخوردار است، مورد بررسي قرار مي دهد

بر اين .  بلكه تالش اصلي بر بررسي محتواي مطالب سايت ها و قابليت تعامل سايت با كاربران هدف مي باشد
 و ) 2002( 5نيكالو جورج دراگوالنسكو ، )2001( 4آلستر اسميت اساس معيارهاي ذيل كه تركيبي است از نگاه

به نظر نگارنده معيارهاي ارزيابي سايت به طور . و نگاه نگارنده منعكس مي گردد ) 2005( 6يوروف و وولفرامآج
حتم ثابت نيست و در واقع متغيري است كه تابع ظرفيت هاي جديد سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين 

  . جهاني است- متغيرهاي بومي
فضاي متكي به "ن نكته براي تعامل به يك فضا خصوصا طبيعي است كه اولي: 7صحيح بودن اطالعات - 1

_______________________________  
1- Oppenheim and Ward 
2- van den Haak; de Jong  and Schellens 
3- Eschenfelder, Beachboard and McClure and Wyman 
4- Alstair Smith 
5- Nicolae-George Dragulanescu  
6- Ajiferuke  and Wolfram 
7- Accuracy of Information 
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  :در اينجا سواالت متعددي بايد پاسخ داده شود. ، اعتماد به اعتبار مطالب است"به اطالعات
  آيا منابع اطالعات ذكر شده است؟ •
  آيا امكان بررسي صحت اطالعات وجود دارد؟ •
ي و چگونه اطالعات موجود را جمع آيا نويسنده مطلب يا مطالب سايت مشخص كرده است كه با چه روش •

ي به اين سواالت مربوط به مواردي است كه اطالعات سايت مبتني بر يآوري كرده است؟ البته پاسخگو
  .يك مجموعه داده اي باشد

حد مي توان نويسنده و يا نويسندگان سايت را چه تا اين كه : نويسنده يا نويسندگان سايت 1اعتبار - 2
به عنوان مثال در يك سايت رسانه آنالين دقيقا مثل ستون نويسي و سرمقاله  .دانست در مطالب سايتمتخصص 

فضاي "در يك . اعتبار يك روزنامه چاپي مربوط به نويسندگان حرفه اي روزنامه است. نويسي در روزنامه ها است
به دليل  "تيفضاي ساي"در واقع . نيز تخصصي بودن مطالب  ركني اساسي براي اعتبار آن فضاست "سايتي

. ، از بعد تخصصي گسترده تر و عميق تري برخوردار است"فضاي وبي"سرعت تغييرات و ظرفيت هاي توليدي 
  :در اينجا سواالتي چون موارد زير مطرح است

 آيا نويسنده مطلب مشهور است؟ •
  آيا نويسنده مطلب از تخصص و تجربه كافي برخوردار است؟ •
عنوان مثال سابقه فرد و يا موقعيت شغلي او يا وابستگي ها حرفه ه ؟ بنويسنده چه مي دانيد بارهشما در  •

 ..اي و حزبي و 
در فضاي سايتي سازمان اهميت  "صدا داشتن"در سايت هاي دولتي، جايگاه و موقعيت شغلي افراد و  •

  ؟پيدا كرده است "جايگاه سايتي"در اينجا اين سوال مطرح است كه سايت چه مقدار . بسيار زياد دارد
 ؟برسيدتخصص و يا اعتبار نويسنده و يا نويسندگان سايت  بارهآيا شما مي توانيد به يك جمع بندي در  •
در خصوص ظرفيت پوشش مطالب سايت بايد به مطالب و عناويني كه در سايت : 2پوشش مطالب - 3

اربران سايت مربوط در واقع پوشش سايت به همه اهداف سايت و نيازهاي ك. توجه نمود ،انعكاس پيدا كرده است
 :مي دهدرا مورد توجه قرار  زيرموارد  چونو سواالتي  مي شود
  صورت گسترده و عميق طرح شده است؟ه آيا همه مطالب و عناوين سايت ب •
  مناسب جامعه هستند؟ و كاربردي ،آيا همه پيوند هاي موجود در سايت مرتبط   •
  ؟استت سايت مرتبط تا چه مقدار مطالب سايت از نظر شما با عنوان و هوي •

به روز بودن مطالب و ميزان جريان اخبار روز درمطالب سايت بعد ديگري است كه در : 3به روز بودن - 4
در واقع جريان حيات در فضاي سايت به تغيير اطالعات بستگي . ارزيابي اطالعات سايت به آن توجه مي شود

_______________________________  
1- Authority  
2 Coverage  
3 Currentness 
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ت، معناي روز و شب و تغيير زمان در اين فضا شديدا برخوردار نيس "فضاي وبي از روز وشب"از آنجا كه . دارد
كه مي توان از آن  "فضاي وب"بر اين اساس وارد نشدن اطالعات جديد در  . است "تغيير اطالعات"مرتبط با 
  :طرح مي شود زيردر اينجا نيز سواالت . نيز كرد، مرگ فضا را به دنبال مي آورد "فضاي تغيير"تعبير به 
  ست شده است و آخرين باري كه مطالب آن به روز شده است چه زماني بوده است؟چه زماني سايت در •

  تعداد پست هاي روزانه سايت در هر پيوند چه مقدار است؟
  در كنار مطالب سايت منعكس شده است؟و روز پست مطلب آيا زمان  •
وضعيت مرجع به اين معنا كه آخرين  آيا همه پيوند هاي سايت به آدرس هاي صحيح منتهي مي شود؟ •

  . پيوند ها انعكاس پيدا كند
فضاي آنالوگ و محلي "غير از  "فضاي ديجيتالي و جهاني وب": تراكم و جامعيت فرامحلي مطالب - 5
بنا براين . جهاني و به صورت همزمان در دسترس همگان است "محل ظهور و بيان"در اين فضا، . است "زندگي

بايد انتقال  "متن متراكم و فشرده فرامحلي"به  "صيلي رها شده محليمتن تف"نوع اطالعات اين فضا از خصيصه 
انتقال نيافتن به فضاي جديد كه از ظرفيت هاي مجازي برخوردار است و محلي توليد كردن به معنا . پيدا كند

، نداشتن ظرفيت عام گرايانه كه حداقل همه جامعه مورد مراجعه را در توليد ات خود مورد مالحظه قرار دهد
در واقع در فضاي مجازي به استانداردهاي قابل . مشكالت پيچيده و گسترده اي را در مسير تعامل قرار مي دهد

در اينجا سواالت متعددي بايد پاسخ داده شود، هم در .  قبول براي همه مخاطبان و كاربران اين فضا بايد توجه نمود
 :م الزم است  در مرحله ارزيابي سايت ها به آن توجه كردمرحله طراحي سايت به اين سوال ها بايد پاسخ گفت و ه

 آيا مطالب به صورت فشرده و فرامحلي نگارش شده است؟ •
صورت قالب وجود دارد يا نقص ها و كمبودهاي زيادي ه آيا متن ها و تصاوير موجود در صفحه ب •

  مشاهده مي شود؟
 آيا مطالب از جامعيت كافي برخوردار است؟ •
  نست به صورت فشرده تري طرح شود؟آيا مطالب مي توا •
  آيا مطالب ارائه شده به اندازه كافي مفيد هستند؟ •
  چه مقدار آگهي هاي تبليغاتي در صفحه قرار دارد؟ •

نگاه سنتي به متن و به عبارتي يك سويه فرض كردن متن مهم ترين علت غير تعاملي : 1تعاملي بودن  - 6
انتظار مي رود تعاملي بودن آن و تعامل آن  "فضاي وبي"ر يك مهم ترين اتفاقي كه د. است "فضاي وبي"شدن 

وب موجود زنده ايست كه در صورت فقدان تعامل با كاربر، خيلي سريع ". است "موجود زنده"به عنوان يك 
ي ياهميت بسيار باال لذا بررسي دو جانبه بودن امكان ارتباط بين نويسنده مطالب و كاربر از. دچار مرگ مي شود

اين تعامل فقط در سطح پاسخگويي سايت ارزيابي نمي شود، بلكه مرتبط بودن سايت با خواسته  . دار استبرخور

_______________________________  
1 Interactivity  
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سايت  "ساختار تعاملي"و عالقه كاربران و در سطحي ديگر فرهنگي بودن توليدات سايت نقش مهمي در ايجاد 
بايد  "عضويت در فضا"ا و يا حس اين حس بودن در فض. سايت ها بايد ادامه زندگي يك جامعه تلقي شوند. دارد

در درجه بعدي . حس كند "فضاي ايراني"به گونه اي باشد كه در درجه اول در سايت هاي ايران، فرد خود را در 
به . را منتقل كند "فضاي واحد"انعكاس عناصر معماري و زيبايي شناسانه وفضاي واقعي بايد نوعي بودن در 

 "فضاي وبي وزارت امور خارجه"جه ايران در محل تاريخي ارك تهران بايد در عنوان مثال، فضاي وزارت امور خار
ه شود و در اطالع رساني و ظرفيت سازي وبي پاسخ داد چون موارد زير يدر اينجا بايد به سواالت. انعكاس پيدا كند
 :به آنها توجه شود

 موضوع سايت برقرار شده است؟ "فضاي وبي و فضاي فيزيكي"آيا ارتباطي فضايي بين  •
آيا از نظر رنگ، زيبايي شناسي و معماري فضا، كاربر خود را در يك فضاي آشنا احساس مي كند؟ چه  •

 مورد مطالعه وجود دارد؟ "بازگشت به فضاي وبي"تحليلي در باره ميزان 
ن سايت ارتباط آيا حداقل يك آدرس ايميل در سايت يافت مي شود كه با مدير سايت و يا نويسندگا •

  ؟برقرار شود
  آيا پيوند ايميل فعال است؟ •
  يا امكان تماس همزمان برقرار است؟آ •
در سايت ولو با زمان  ييآيا بعد از ارسال ايميل سريعا پاسخ دريافت مي شود و يا اساسا پاسخگو •

 دارد؟نطوالني وجود 
ي سايت يي و يا خيال گراينيت گراي و واقع بيني سايت در مقابل ذهيبررسي عينيت گرا: 1واقع گرائي  - 7
بسيار از سايت ها با اهداف خيلي بزرگ خود را تعريف مي كنند ولي در عمل هيچ اتفاق . بايد مطالعه شودها نيز 

سايت سينما ايران بايد قدرت انعكاس . جدي اي نمي افتد و از واقع گرايي الزم در فضاي وبي برخوردار نيستند
از . ، عكس ها منتخب فيلم و مرور اجمالي آخرين توليدات سينمايي را داشته باشدهمه نقدهاي سينماي ايران

طرفي سايت به عنوان مثال سينماي ايران بايد همه تهيه كنندگان مهم، كارگردانان مهم، ستاره هاي مهم سينما 
  : در اينجا سواالت زير بايد بررسي شود.  و يا بحث ها صنفي سينماي ايران را پوشش دهد

  اهداف واقعي سايت چيست؟ •
  فسلفه وجودي سايت چه بوده است؟ •
 آيا به واقع بيني سايت به اندازه كافي اعتماد مي شود؟ •
  سايت چه مقدار فاصله با  اهداف واقعي خود دارد؟ و روند حركت سايت چگونه ارزيابي مي شود؟  •
سرعت به منزله هوا در "به عبارتي . سرعت در فضاي وبي جزء ثابت اين فضاست  :2سرعت دسترسي - 8

_______________________________  
1- Objectivity  
2- Promptness  
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احساس تنگي نفس مجازي، زماني . تنفس در اين فضا بدون سرعت امكان پذير نيست. است "فضاي مجازي
پاسخ در فضاي ". دائما با بن بست مواجه شود "انتظار پاسخ سريع"و به عبارتي  "انتظارها"اتفاق مي افتد كه 

پيروي مي كند يعني به  "تعامل در فضاي واقعي"ز منطق برخوردار است و دقيقا ا "مجازي از خصيصه همزماني
تفاوت فضاي مجازي با فضاي واقعي به وسعت و گستردگي . مجرد سالم كردن انتظار پاسخ سالم وجود دارد

در فضاي تعامل، حاضر با غايب در يك قلمرو . است "غايب با غايب"و  "حاضر با غايب"تعامل و امكان ارتباطي 
، انتظارات مجازي را بايد بتوان پاسخ گفت و اال فضاي مجازي به سرعت "غيرمركزي"رفيت جهاني و با يك ظ

ما با يك  "فضاي وبي"در واقع در . مي شود "يخ زده مجازي"و تبديل به يك فضاي  "سردي مجازي"گرفتار 
 :ايد توجه نموددر اينجا به سواالت زير ب.  متفاوت مواجه هستيم "انتظارات زماني"مختلف و  "فضاي زماني"

 آيا سايت انتظارات زماني را تامين مي كند؟ •
  آيا آدرس سايت به سرعت ظاهر مي شود؟ •
  آيا امكان تغيير سريع صفحات سايت فراهم مي شود؟ •
  . آيا در يك زمان منطقي و بدون تاخير امكان دسترسي به همه صفحات سايت فراهم مي گردد •

رسمي سايت و يا كاربران غير عضو  يتلف اعم از اعضابررسي خدمات سايت در سطوح مخ: 1خدمات - 9
در اينجا الزم به ذكر است كه بسيار از خدمات وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و   .اهميت بسيار زيادي دارد

همچنين شركت و سازمان هاي خصوصي بايد به فضاي مجازي منتقل شود تا خدمات اجتماعي به صورت برنامه 
از اين طريق كد اخالقي مسئوليت اجتماعي كه در جهان فيزيكي در . اختيار مردم قرار گيرد ريزي و سيستمي در

 "نظام خدماتي مجازي"بسياري از مواقع قرباني سليقه و خواسته و ارزش هاي شخصي افراد قرار مي گيرد، در يك 
جتماعي مي كند كه مي توان از از طريق برنامه هاي كد گذاري شده، كد جديد و قابل اجرا را وارد عرصه خدمات ا

 :مي شوند بررسي زيردر اينجا مولفه هاي  . تعبير نمود "مسئوليت اجتماعي مجازي"آن به كد اخالقي 
فضاي "منتقل شده است؟ و چه مقدار مي توانست به  "فضاي وبي"چه مقدار از خدمات اجتماعي به  •

 . منتقل شود "وبي
  ده است؟ آيا اين خدمات براي همگان قابل استفا •
يا اعضا آصورت مجاني ارائه مي شود؟ ه و يا براي همگان ب استآيا خدمات اعالم شده نيازمند پرداخت  •

  و مشتركين سايت از خدمات ويژه اي برخوردار هستند؟
  آيا خدمات سايت نيازهاي مورد انتظار كاربران را تامين مي كند؟ •
ي از كاربران در فضاهاي وبي قرار مي گيرد كه اطالعات بسيار گسترده ا: كاربران 2حقوق خصوصي - 10

البته فضاي وبي ظرفيت ايجاد بانك اطالعاتي . تامين حفاظت از آنها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

_______________________________  
1- Services  
2- Privacy  
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مستقل براي هر فرد را دارد و براي ورود به آن فضا بايد فقط از طريق اسم و رمز،  ) 1377گيداش و همكارن، (
 . ود تا احساس امنيت اطالعات و خصوصي بودن فضا تامين گرددورود امكان پذير ش

شود كه حقوق خصوصي افراد  به صورت مشخص و صريح تضمينبايد  "فضاي وبي"در درجه اول در  •
  . رعايت خواهد شد

به گونه اي كه فقط خود فرد از معناي كد  وجود دارد در مرحله بعدي امكان كدي شدن اطالعات افراد •
 . ي كندييستم كد را شناسامطلع شود و س

از يك طبيعت چند متني و چند رسانه اي برخوردار  "متن وبي" :تحليل متني و تصاوير سايت - 11
بنا براين از يك ظرفيت نوشتاري، صوتي، تصويري و معماري چند بعدي برخوردار است و امكان پخش . است

در اينجا هم تحليل متون نوشتاري اهميت . ا داردراديويي، تلويزيوني و نمادهاي متحرك با صدا و بدون صدا ر
در مطالعه يك روش تحليلي براي ارزيابي تگ هاي ) 2005( 1آجيوروف و وولفرام.  دارد و هم تحليل تصاوير

.  مجازي و همچنين تصاويري مجازي ارائه دادند كه امكان تحليل تصاوير همه فضاهاي مجازي را فراهم مي كند
اين روش ها كار تحليل متني را به . اتوماتيك وجود دارد كه به آن اشاره خواهد شد روش هاي تحليل متني

  . در فضاي وبي را ارزيابي مي كند "محبوبيت اطالعات"صورت اتوماتيك آسان مي كند و با مباني متفاوتي 
آسايش، مفهومي است كه هم در فضاي فيزيكي و هم در فضاي : استفاده آسان از فضاي وبي - 12

آسايش، مفهومي است كه چگونگي فضا و چگونگي انجام كار و . نيست "انجام كار"ازي لزوما مربوط به مج
 توجه مي شود كه به ارزيابي سهولت استفاده از سايت ها در اينجا . احساس فرد را در يك فضا منتقل مي كند

  :ند ازا عبارت اين پنج محور. پنج محور اساسي دارد و بر مبناي آنها سواالتي طرح مي شود
آيا پيوند ها به روز مي شوند به اين معنا كه پيوند به صفحات حذف در اينجا سواالتي مثل  : پيوند ها - 1

پيوند ها وجود دارد مثل پيوند به  بارهآيا هشدارهاي الزم در  نباشد؟ ،شده  و يا صفحات تغيير جهت داده شده
 ؟استآيا متن پيوند ها منعكس كننده هدف واقعي  ص؟صفحات در معرض ويروس و يا منتهي به مشكالت خا

  ؟ندمنابع مربوط به صفحه مشخصي پيوند شده اآيا ذكر مي شود  ياگر مستندي يا مفهوم
لذا .  هاي اظهار نظر مربوط مي شود محور دوم سهل بودن يك سايت به مكانيزم: كاربران انعكاس نظر - 2
آيا در هر ؟ ن سايت وجود دارداطالعات الزم در مورد تماس با مسئوالآيا  . مورد توجه قرار مي گيرد زيرموارد 

آيا راهنماي  ديگران فعال است؟ تآيا سيستم دريافت نظرا صفحه پيوند به مسئول يا مسئوالن سايت وجود دارد؟
ورت صه آيا فرم هايي براي اظهار نظر در سايت پيش بيني شده است كه ب اظهار نظر براي كاربران وجود دارد؟

  را منعكس كند يانو توصيفي نظر پاسخگو يآمار
اين مولفه در واقع به همان قانون تفاوت سرعت در فضاي : "هويت هاي وبي" قابل دسترس بودن - 3

مربوط   "حضور مجازي"و  "حضور فيزيكي"فيزيكي و فضاي مجازي باز مي گردد و از سوي ديگر به تمايز بين 

_______________________________  
1- Ajiferuke  and Wolfram 
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زي حضور دارد و اگر حضور دارد، آيا قابل دسترس هست يا خير؟ چيز كه مي شود كه آيا كسي در خانه مجا
  . در فضاي مجازي از سرعت و عكس العمل سريعتري برخوردار است "قابل دسترسي بودن"مسلم است 

مكان زيبا و فضاي دلپذير،  هم در جهان فيزيكي  و هم در جهان مجازي حرف اول را براي :  طراحي - 4
و  "هنر واال"و در عين حال با  "هنر آشنا"همانطور كه قبال ذكر شد، فضاي مجازي بايد با . جذب انسان مي زند

طراحي سايت بايد حداقل هاي قدرت دريافت مطالب را در به لحاظ فني نيز در .  چند بعدي انعكاس پيدا كند
 . ادبسيار محدود را بايد مبناي طراحي قرار د يلذا گيرنده هايي با باندها. نظر گرفت

سايت بايد از امكانات قابل انطباق با سيستم هاي مختلف برخوردار باشد و حركت در : حركت در سايت.5
بودن فضا و وجود نقشه  "خود راهبر"همچنين راحتي حركت و . سايت را با همه نرم افزار هاي موجود فراهم آورد

  . ت بسيار زيادي دارندلذا عالئم ونشانه ها اهمي. هاي راهنما از ضروريات اين فضا است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تحليل متغيرهاي دوازده گانه كه خروجي آنها تحليل كيفي وب سايت هاست، بايد ما را به رده بندي وب 

اعتبار نويسنده 
يا نويسندگان 

 پوشش مطالب

 
 به روز بودن

تراكم و 
جامعيت 
 فرامحلي

 
 تعاملي بودن

 واقع گرايي 

سرعت
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 اطالعات

 خدمات

حقوق خصوصي
 كاربران

تحليل تصاوير
 سايت ها

استفاده آسان از
 فضاي وبي

صحيح بودن
 اطالعات

يابي ارز
وب سايتها
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طبيعي است كه ضريب نمره متغيرهاي مذكور يكسان . سايت ها برساند و به نوعي به يك نمره نهايي برسيم
. ارائه دهيم "فضاي هاي وبي"لذا بايد با معيار هرمي ديگري بتوانيم ارزش گذاري دقيق تري نسبت به . يستن

دسته بندي نمود و ضريب  "فضاي وبي"متغير هاي دوازده گانه را مي توان به ترتيب اهميت و نقش در ايجاد 
  : عددي را كه در نموداري هرمي داده شده است به آنها اضافه نمود

 
البته منظور از واقع گرايي به  –) واقع گرايي(تعاملي بودن فضاي وب و چسبيدگي به فضاي واقعي   - 1

عنوان يك متغير نزديك بودن سايت به اهداف تعريف شده است ولي در اينجا منظور از واقع گرايي نزديك بودن 
  . سايت به فضاي واقعي موضوع و سازمان و وزارتخانه مربوط به سايت است

تصاوير، نوشتارهاي با رويكرد صحيح بودن، اعتبار نويسنده، تراكم و جامعيت، پوشش و : شرايط متني  - 2
  .فراواني مطالب و به روز بودن

  .مثل سرعت دسترسي به مطالب، خدمات و استفاده آسان از مطالب:  ظرفيت هاي تكنيكي سايت. 3
  .حقوق خصوصي كاربران. 4

و  "وتويي"بعضي از اين متغيرها نقش . يكسان نيست "فضاي وبي"تكنيكي  ظريب تاثير متغير هاي كيفي و
هرم تحليلي "لذا در .  به عبارتي بدون آنها اساسا فضاي وبي شكل نمي گيرد. به عبارتي نقش تعيين كننده دارند

فضاي "از  ، فضاي وبي دجيتالي جايگاه تعيين كننده مي يابد كه بدون آن نمي توان ادعاي برخوردار"فضاي وبي
فضاي حاكم بر وب از مهم ترين اهميت برخوردار است و ه، در واقع عالوه بر متغيرهاي چهار گان. را نمود "وبي

در اين فضاست كه نگاه ديجيتالي بودن، غيرمركزي بودن، فرامتن . قاعده اول هرم مربوط به اين فضا مي شود
اين فضا شامل همه ). 2003لستر و همكاران، (ابدبودن، تعاملي بودن و واقعيت مجازي بودن انعكاس مي ي

از يك سازه مجازي . است "سازه مجازي"متغيرهاي ذكر شده در متن مي شود ولي در عين حال منعكس كننده 
به عنوان . انتظارات و توقعات متفاوتي وجود دارد كه به هيچ وجه آن انتظارات از يك سازه فيزيكي وجود ندارد

موضوع تغيير و انعطاف است ولي يك ) 2003(ديجيتالي به قول مارتين لستر و همكاران  مثال يك سازه مجازي
يك سازه ديجيتال ظرفيت تغيير به وسعت امكان . سازه فيزيكي موضوع ثبات و تغييرناپذيري است

بنا . در جهان رياضي دارد ولي يك سازه فيزيكي فرايند يك توليد براي يك كار را دنبال مي كند "تغييرعددي"
براين اگر سايت با نگاه جهان فيزيكي و آنالوگ طراحي شود، موضوع ثبات و تغييرناپذيري است ولي اگر با يك 

  . نگاه ديجيتال و مجازي ساخته شود، دائما در جريان تغيير و نو شدن است
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  روش هاي اتوماتيك ارزيابي وب سايت ها  - 4

 84عددي را براي ارزيابي اتوماتيك وب سايت ها بررسي نموده است و روش هاي مت) 2003:15(ايوري 
روش هاي زيادي براي تحليل اتوماتيك وب سايت ها معرفي شده .  روش متفاوت را از هم متمايز ساخته است

 "1طبقه بندي اتوماتيك روش هاي ارزيابي"يكي از روش هاي متداول در ارزيابي اتوماتيك وب سايت ها . است
كه به ميزان قابل استفاده بودن سايت هاي توجه مي كند، استفاده مي  "2روش هاي بازرسي"همچنين از  .است
اين نگاه مي تواند متوجه قلمروها  و مقوله هاي خاص شود و مي تواند به ارزيابي همه مقوله هاي موجود در . شود

  :در اينجا چهار روش را از هم متمايز مي كنند. سايت بپردازد
مطالعات نشان مي دهد كه جنبه هاي زيبايي شناسانه وب سايت : وش هاي اتوماتيك نقد و تحليلر - 1

لذا در سيستم هاي اتوماتيك قطع نظر از ). 1995، 3سيرز(موجب ناديده گرفتن كارآمدي وب سايت ها مي شود 
 . توجه مي شود جاذبه هاي زيبايي شناسانه به تحليل كارآمدي و ميزان استفاده بخش هاي مختلف سايت

برنامه اي مثل ريتينگ گيم، يك برنامه اتوماتيك تحليلي است كه به اندازه : 4تحليل ساختار صفحات وب - 2
ابعادي مختلف مثل تعداد كلمات و پيوند هاي اطالعات موجود در صفحه، . گيري كيفيت صفحات وب مي پردازد

  . تعداد گرافيك صفحات را مورد بررسي قرار مي دهد
برنامه تدوين شده از طريق دانشگاه ميدل سكس، يعني برنامه هايپر ات و نرم افزار جنتلر، به تحليل دو 

  . ساختاري مشابه برنامه هاي قبل مي پردازد و خصوصا متون فرامتن شده را مورد توجه تحليل خود قرار مي دهد

_______________________________  
1- Taxonomy of Automated Evaluation Methods 
2- Inspection Methods 
3- Sears 
4- Structural Analysis of Web Pages and Sites 

 VV   ظرفيت ها

 حقوق خصوصي  

  شرایط متني 

 تعاملي بودن و چسبیدگي به فضاي واقعي  

    فضاي وبي دیجیتالي

يليهرم تحل  
يوب يفضا  
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I. Gentler, Rating Game, Web Tango, HyperAt  :ه نرم افزارهايي هستند ك
 . ساختار صفحه ها ي سايت را مورد بررسي قرار مي دهد

II. AWUSA, Dr. HTML, KWARESMI, WebSAT : اين مجموعه نرم افزارهايي
 .هستند كه از خطوط مشخص راهنما براي تحليل استفاده مي كند

III. Design Advisor : نرم افزاري است كه با اسكن كردن صفحه هاي وب، مسير ها را ارزيابي
 .ي كندو تحليل م

IV. Page Layout Change : برنامه اتوماتيكي است كه انسجام تصويري صفحات وب را مورد
 . بررسي قرار مي دهد

نرم افزارهاي زيادي طراحي شده كه به ارزيابي و تحليل : CSS Codingو   HTMLتحليل متون  - 3
مورد توجه قرار مي دهد كه هم صحيح بودن نگارش كلمات را  Dr. Watsonتمركز مي كند مثل  htmlمتون 

  . و هم سرعت باز شدن صفحات و پيوند ها را مورد بررسي قرار مي دهد
كد راهنما توسط فدرال استاندارد  508با تعريف : 1تحليل قابل استفاده بودن و ميزان دردسترس بودن - 4
به اطالعات سايت مورد  امكان تحليل آمار ميزان استفاده و دسترسي 3و مركز تطبيقي فناوري اطالعات 2آمريكا

نيز به تعريف اين كدها پرداخته است كه شباهت زيادي با كدها  4دبليو 3كنسرسيوم . تحليل قرار گرفته است
اين نرم افزار ها در واقع اطالعاتي را كه مورد استفاده قطعي قرار گرفته اند، مورد . فدرال استاندارد آمريكا دارد

  . تحليل قرار مي دهد
  

  توسعه فيزيكي و مجازي ايران: رينتيجه گي
در جهان دو فضايي شده جديد امكان توسعه فيزيكي بدون توسعه مجازي وجود ندارد و به طور حتم رشد و 
پيشرفت در فضاي مجازي منهاي توسعه هاي فيزيكي نيز امري نشدني و بن بستي توسعه اي است كه فضاي 

و  "مركزيت"با توجه به خصلت دو گانه .  مي كند "كار و زندگي تضاد هاي بنيادين در مسير"اجتماعي را گرفتار 
مي شود و از سوي  "تمركز موجوديت ملي در يك فضاي خاص"فضاي مجازي كه منجر به  "غير مركزي بودن"

ديگر به صورت غير مركزي امكان دسترسي همگان را فراهم مي كند و به عنوان مثال نه فقط جامعه ايراني داخل 
با فضاي وبي رياست جمهوري مرتبط مي كند، بلكه جامعه پراكنده ايرانيان و غير ايرانيان در همه جهان ايران را 

  . را با ظرفيت هاي خود مرتبط مي سازد
بودن اين فضا، ضرورت توجه و سرمايه گذاري گسترده روي ابعاد مجازي  "غيرمركزي- مركزي"با توجه به 

_______________________________  
1- Analysis of Usability and Accessiblity 
2- US Federal Standard 
3- Center for Information Technology Accommodation 
4- World Wide Web Consortium 
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قوه قضائيه و وزارتخانه ها و نهادهاي پر مراجعه مردمي، يك  كشور خصوصا دولت، مجلس شوراي اسالمي،
  . ضرورت اجتناب ناپذير است

فضاي مجازي مثل فضاي . در ساخت اين فضا بايد به مولفه هاي شش گانه در ساخت اين فضا توجه كرد
زه هاي مجازي لذا در ساخت سا. واقعي جهت گيري هاي تاريخي، تمدني، هويتي، توسعه اي و قدرت گرايانه دارد

در اين نگاه . قرار داد "فضاي مجازي شناور"نيز با دقت فراوان بايد همين عوامل جهان فيزيكي را بر محمل 
دو متغير كامال  "كار"و  "زمان"همواره بايد توجه داشت كه در كره مجازي زمين، ما در فضايي قرار داريم كه 

ه بدون در نظر گرفتن اين دو مهم، مولفه هاي شش گانه زير متفاوت در مقايسه با زمان و كار فيزيكي هستند ك
با تكيه بر زمان و كار مجازي، الزم است به جهت گيري هاي شش گانه در ساخت فضاي . بي معنا مي شوند

كه ريشه جغرافيايي نهادينه و از نظر تاريخي با سابقه دارند  "فضاهاي پيوسته و با استمرار"مجازي ايراني خصوصا 
  : مباني ششگانه بايد اهتمام داشته باشند براين

اساسا سيستم از ذات عدالت گرايانه برخوردار است، البته با اين شرط  :جهت گيري عدالت گرايانه - 1
اين سيستم بايد امكان خدمات يكسان را به .  اساسي كه سيستم خدمات مساوي و عادالنه را برنامه سازي كند

از طريق سامان بخشي به فضاي عداالت  "عدالت".  حسوب مي شوند، فراهم آوردهمه كساني كه شهروند ايراني م
را  "فراگيري خدمات اجتماعي"مجازي كه عاري از نفسانيت و عصبيت و همچنين رفتار غير اخالقي است، زمينه 

تي بودن از آنجا كه اساس فرايند هاي انساني مبتني بر اصل عدالتي بودن روابط است، عدال.  فراهم مي آورد
فضاي مجازي ركن اصلي و انساني ترين ركن تعاملي اين فضاست كه نفس اين فضا، تعاملي بودن اين فضا را 

  . ايجاب مي كند
متراكم كردن "امكان  "انباشت و تراكم زمان"فضاي مجازي با امكان  :جهت گيري تاريخ گرايانه - 2

سال عمر شكل گيري رياست جمهوري همواره  28مثال  به عنوان. را در فضاي مجازي دارد "تاريخ طوالني ايران
بايد بر فضاي وبي رياست جمهوري ايران سايه افكنده باشد و با نمادين كردن، دستاوردهاي تاريخي ايران در اين 

 . دوره پرتحرك، انعكاس پيدا كند
 "ه ايرانيعضويت در جامع"اين جهت گيري بايد فضايي را كه حس  :"ايراني گرايانه"جهت گيري  - 3

و همچنين با ميراث ) ع(ايراني بودن با دين ايران يعني اسالم و جايگاه اهل بيت . را تقويت كند، به وجود آورد
تمدني ايراني كه در ادبيات، معماري، نقاشي و انواع هنر هاي ايراني و ميراث شهرسازي ايراني معنا پيدا مي  كند، 

. داب و رسوم ايران و با يك فضاي صميمانه در تاريخ ايراني معنا مي يابدايراني بودن با اخالق و آ. شكل مي گيرد
 . را فراهم آورد "خانه سازي بومي ايراني"در واقع فضاي مجازي ايراني بايد قدرت 

فناوري هاي جديد "پيشرفت گرايي در استفاده از   :جهت گيري توسعه گرايانه و پيشرفت گرايانه - 4
اگر در دوره مدرنيته پيشرفت گرايي در پيچيدگي فناوري . معنا پيدا مي كند "پيچيدگي و نزم افزاري رهانيده از

در ماوراي جهان  "پنهان كردن پيچيدگي"نمود پيدا مي كرد، در جهان دو فضايي شده جديد، پيشرفت گرايي با 
يك فضا نيز فاصله را تراكم تجربه فناوري جديد، در . تحقق پيدا مي كند "آسان سازي روندهاي زندگي"اعداد و 
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را در جامعه  "حركت متعادل و سالم"را يا محو مي كند يا يك روند   "احساس عقب ماندگي"مي زدايد و 
توليد كننده بودن و نو . از سوي ديگر، استمرار در توليد و خلق آثار جديد ظهور پيدا مي كند. بازتوليد مي كند

  .ره بايد تشويق شودآوري دو عنصر مهم پيشرفت گرايي است كه هموا
كه در نوع  "شكوه و جالل مجازي"استفاده از عناصر قدرت گرا مثل   :جهت گيري قدرت گرايانه - 5

استفاده از رنگ و تقسيم بندي فضا و نمادين سازي معاني در تصاوير و عمق و بعد دادن به فضا و تعاملي بودن 
حس عضويت در فضاي ايراني واقعي و "ت كه همزمان فضا با فضاي واقعي شكل مي گيرد، جذبه هايي اس

 .  را تقويت مي كند "مجازي
فرايند سهل سازي فضاي تعامل در فضا مجازي  بايد قادر باشد هم از نظر  :جهت گيري ساده گرايانه - 6

كميت و سطح و هم از نظر كيفيت تعامل، كاربران را به فضاي واقعي نزديك كند و در عين حال بوروكراسي 
كاربر و شهروند ايراني بايد بتواند با ورود از . و پيچيدگي روابط در جهان واقعي را به اين فضا منتقل نكنداداري 

طريق چند پيوند و دادن اطالعات شناسايي به اطالعات و خدمات و كارهاي الزم و مورد نياز خود دست پيدا مي 
  . كند

وليدات فضاي وبي جهاني است و در معرض با توجه به اينكه  همه ت :جهت گيري جهاني گرايانه. 7
استفاده همه كاربران در سطح جهان مي باشد، اطالعات وبي ضمن برخورداري از فضاي خاص گرايانه بومي، الزم 
است از يك زبان قابل قبول جهاني استفاده كند و از مطالبي كه به نوعي موجب طرد يا حساسسيت ديگران مي 

 . شود، پرهيز كنند
- محلي "فضاي وبي"اين هفت جهت گيري، كه فرامفهوم هاي فضاي مجازي محسوب مي شوند، ادر پرتو 

از آنجا كه حس اول، در بسياري از موارد حس آخر محسوب مي شود، پنجره . جهاني ايراني بايد ساخته  شود
يا  "ايراني خانه هاي مجازي"هاي ورودي فضاهاي ايراني مجازي، اهميت بسيار زيادي دارد كه شوق ورود به 

توجه به . است "نماي يك بناي بزرگ"به منزله  "سازه هاي مجازي"ورودي هاي . انگيزه منفي را ايجاد مي كند
 . نماسازي در فضاهاي مجازي، توجه به آغازي زيبا و ايجاد انگيزه براي ادامه مسير است

  
  : كتابنامه منابع

  . 52- 43، صص 61، شماره پياپي 1انزدهم، شماره ، سال شرسانهساده مثل سافت، ) 1384. (شكرخواه، ي 
، شماره كتاب ماه علوم اجتماعي، 1382دو جهاني شدن ها و آينده جهان، خرداد ) الف1382. (ر. عاملي، س

18.  
، م اجتماعيونامه ي عل، 1382دو جهاني شدنها و جامعه جهاني اضطراب ، مهر ماه ) ب1382( .ر. عاملي، س

  .تهران، دانشگاه 21شماره ي 
فضلنامه ، 1383تكنولوژي همزمان ارتباطات و دو فضايي شده فرهنگ، مرداد ) الف 1383. (ر. عاملي، س

  .1، شماره ديدگاه
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ها و آينده هويت هاي همزمان، مجموعه مقاالت و سخنراني هاي  دو جهاني شدن )ب1383. (ر. عاملي، س
آموزش و  ، موسسه عالي172- 157ن راغفر، صص نخستين كارگاه آينده انديشي، به كوشش علي پايا  و حسي

  .پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شهر مجازي ضرورت بنيادين براي كالن شهرهاي ايران، : ي شدن شهريدو فضا) الف 1384. (ر. عاملي، س

  .134- 117،  صص 3 و 2، شماره فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات،  1384بهار وتابستان 
و جهاني شدنها و روندهاي معكوس فرهنگ ها، مجموعه مقاالت و سخنراني هاي د)ب 1384. (ر. عاملي، س

، موسسه عالي آموزش و 144- 135دومين كارگاه آينده انديشي، به كوشش علي پايا  و حسين راغفر، ص ص 
  . پژوهش مديريت و برنامه ريزي

بين المللي دين و رسانه  ي شدن محيط ديني،  همايشيدين مجازي و دو فضا - ) ج1384. (ر. عاملي، س
 .دانشگاه تهران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران   ،1384آبان  23و  22ها، 

با تاكيد بر روابط : روابط عمومي همه جا حاضر و شهرهاي جهاني –جهاني شدن ) الف1385. (ر. عاملي، س
شركت : ن، كارگزار روباط عموميآبان،  سومين همايش بين المللي روابط عمومي،  تهرا 26- 25عمومي شهر، 

  . مشاوره جهاني هنر هشتم
آذر،  13- 12دو فضايي شدن جهان و ظرفيت هاي مجازي كشورهاي اسالمي، ) ب1385. (ر. عاملي، س

همايش بين المللي سازمان تجارت جهاني و چالش هاي جهاني شدن در كشورهاي اسالمي، تهران، مركز ملي 
  .مطالعات جهاني شدن

 16- 14در جهان دو فضايي شده ايراني، ) دايسپراي ايراني(جامعه پراكنده ايرانيان )  ج1385. (ر. عاملي، س
  .هويت ايراني، تهران، اداره كل امور اتباع و ايرانيان خارج از كشور –آذر، همايش گفتمان ايرانيان 
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  تهران، انتشارات سروش

موسسه : ، ترجمه يونس شكرخواه و علي ايثاري كسمايي، تهرانروزنامه نگاري جهاني) 1384. (هربرت، ج
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 ها از اوست  به نام او كه همه نيكي
  

  سپاسگزاري 
در درجه اول بر خود الزم مي دانم از جناب آقاي هادي خوشنويس كه با بردباري و خوشرويي به مطالعه نسخه 
هاي متعددي از كار دانشجويان عزيز همت گذاشت و بدون تالش كارشناسانه و صميمانه ايشان در اين فرصت 

در مرحله بعد از دانشجويان عزيز دوره كارشناسي و . ن اين مجموعه ارزشمند فراهم نمي شدكوتاه امكان گرد آمد
كارشناسي ارشد دانشگاه تهران كه در درس مطالعات فضاي مجازي بار سنگين كارهاي عملي اين درس را بر 

د دارد، صميمانه دوش كشيدند و نشان دادند كه ظرفيت بااليي در عرصه توليد علم در فضاي دانشگاهي ما وجو
حسي كه يك معلم نسبت به دانشجويان خود دارد بطور حتما از حس دلسوزانه و در عين حال . سپاسگزارم

حكمت حرفه اي و "اميدوارم سخت گيري هاي اين معلم كوچك را حمل بر . حكيمانه يك پدر فاصله ندارد
اما بر خود الزم مي دانم ضمن ذكر اسم همه  اگر چه مقاله همه دوستان مجال چاپ پيدا نكرد،. نمائيد "پدرانه

ستارگان اين دوره  عزيزان پر تالش زير بودند كه به ترتيب حروف الفبا . عزيزان از همه آنها صميمانه تشكر نمايم
  : نام آنها ذكر مي شود

  نادر ازدست
  ناصر اسكندري  

  مهديه اناري
  پريسا انصاري

  آبادي علي بالش
  مهناز جعفري

  مديمح علي حاج
  اكبر حريري

  مريم رحيم پور
  نازنين رفيعيان

  سعيده زاده قناد
  مجيد سليماني

  الهه شمس
  حميده صداقت

  الهام عبادتي
  عارفه غفاري

  آبادي بهاره فتح
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  شيال قاسم خاني
  رضا كاوند

  ابراهيم محسني
 زهره محسني

  بهرام مقدم
  نيلوفر هومن

  حميد يغمايي
يراني در ويرايش مطالب اين مجموعه كه با دقت فراوان به آن جناب آقاي مدوست ارجمند همچنين زحمات 

از همكاران موسسه سركار خانم حسيني، آقايان حميد نيروئي، . اهتمام ورزيدند شايسته قدراني و تشكر مي باشد
از جناب . و پشتيباني هاي مربوطه تشكر مي كنم ميرجواد احمد زاده و رضا شجاعي، تشكر نيز براي پيگيري

آقاي دكتر بابائي و جناب آقاي قديري مسئول روابط عمومي دانشكده علوم اجتماعي كه در برگزاري كارگاه علمي 
  . ما را ياري كردند، نهايت سپاسگزاري را دارم

ما را ياري كرده اند و همواره  "نيتحليل فضاي ايرا"همچنين از همكاران عزيزي كه براي برگزاري كارگاه علمي 
از همكاران عزيز، انديشمند و گرانقدر . مشوق بنده و دانشجويان عزيز بوده اند از عمق وجود سپاسگزاري مي كنم

آقايان دكتر يونس شكرخواه،  دكتر عليرضا دهقان، دكتر مهدي منتظر قائم و رياست محترم گروه ارتباطات 
كه همواره مشوق فعاليت هاي جمعي پژوهشي و آموزشي بوده اند و ما را در  جناب آقاي دكتر مسعود كوثري

سايه . ياري كرده اند نهايت سپاسگزاري را دارم "تحليل فضاي مجازي ايراني"برگزاري كارگاه آموزشي پژوهشي 
و  مهر و خردآميز همكاران، ارزش بزرگي است كه روح كار جمعي علمي و آكادميك را معنا و مفهوم عميق

  . دلپذيري مي بخشد
در پايان از دوست عزيز و خردمند خود جناب آقاي دكتر شهرياري، مشاور محترم رئيس جمهور و دبير 
شورايعالي اطالع رساني كه با حمايت از اين پژوهش راه جديدي در حوزه مطالعات تحليلي و تطبيقي فضاي 

حمايت فكري و مادي دبيرخانه امكان چاپ مجموعه  بدون. مجازي ايران را فراهم نمودند بي نهايت سپاسگزارم
همچنين از آقاي دكتر مينائي .  فراهم نمي شد "تحليل فضاي مجازي ايراني"مقاالت و برگزاري كارگاه علمي 

  . ناظر محترم طرح نيز كه با درايت و تدبير كار را حمايت نمودند، سپاسگزارم
  .بي پايانش سپاسگزارمخداي پرمهر را براي همه زيبائي ها و االطاف 

  
  

  سعيد رضا عاملي
  عضو گروه ارتباطات

  .و رئيس موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا دانشگاه تهران



  
  
  
  
  

  فصل اولفصل اول





 

 

  
  
  
  
  
  

  اي سايت مجلس با سايت پارلمان استراليااي سايت مجلس با سايت پارلمان استراليا  ارزيابي مقايسهارزيابي مقايسه
  با استفاده از رويكرد نظري ارزيابي و بازيابي اطالعاتبا استفاده از رويكرد نظري ارزيابي و بازيابي اطالعات

  
  **حميدرضا يغماييحميدرضا يغمايي

  چكيده 
ايران و سايت پارلمان اسـتراليا، بـا    شوراي اسالمي  اي سايت مجلس اين مقاله در صدد است با ارزيابي مقايسه

هـاي ارزيـابي اطالعـات و     يابي و بازيابي اطالعات در فضاي مجازي و با در نظر گرفتن معيارتكيه بر نگاه نظري ارز
هاي دو سايت به روشن  اين دوسايت بپردازد و در انتها با فهم تفاوت هاي الكترونيكي، به مقايسه بين ارزيابي سايت

وان مدلي مناسب براي الگو بـرداري  كردن نقاط ضعف سايت مجلس اشاره كرده و سايت پارلمان استراليا را به عن
ايـن نكتـه خـواهيم رسـيد كـه       شـود بـه    اين مقاله ارائـه مـي   البته با توجه به اطالعاتي كه در. مثبت معرفي كند

اينكه با تغيير نگـاه در مـورد امكانـات      تري از فضاي مجازي دارند و ايراني احتياج به فهم و درك عميق هاي سايت
  .اين فضا بپردازند اين امكانات بايد به بازسازي توليدات خود در بهتر ازفضاي مجازي و استفاده 

  
ارزيابي اطالعات، ارزيابي سايت، معيارهاي ارزيابي، مقوله بندي سايت، كاركردهاي سـايت،   :كليديواژگان 
  .مخاطب، كاربر

_______________________________  
  دانشجوي كارشناسي ارتباطات دانشگاه تهران*

                 Email: Hamidrezayaghmaei@gmail.com 
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  مقدمه 
سـازمان هـا و توليـد كننـدگان     اين امكان را به   هاي نوين در عرصه فضاي مجازي، پيشرفت دانش و فناوري

اي به گستردگي عالم مجازي  هاي جغرافيايي و در عرصه و امكانات خود را فارغ از محدوده محصوالتداده است تا 
  .در اختيار كاربران و مخاطبان جهاني قرار دهند

كي قدرتمنـد و  هاي الكتروني اندازي سايت اين امكان عرصه مجازي باعث شده تا شركت ها و سازمان ها با راه
  .معتبر، به دنبال جلب توجه مخاطبان بيشتري به سوي خود و اهداف مد نظرشان باشند

هـاي الكترونيكـي و سـازمان هـا و مراكـز       اين نگاه نو به عرصه مجازي، باعث رقابتي شـديد در بـين سـايت   
ارزيابي " ميت زيادي به بحثاين جريان، سازمان ها اه  پشتيبان آنها شده است، به طوري كه براي عقب نماندن از

  .اند داده "و شناخت معيارهاي ارزش سايت
 " 1ارزيـابي سـايت   "هاي داخلي اهميت بسياري به مقولـه ي   هاي خارجي در مقايسه با سايت امروزه سايت

هاي  جست و جوگرها و مراكز ارائه دهنده آمارهاي مربوط به منابع الكترونيكي، سايت اين رو در تمامي دهند، از مي
  . ايراني برخوردارند هاي خارجي از اعتبار باالتر و مخاطبان بيشتري نسبت به سايت

هاي دولتي باعث شده تا كشور  ايراني و به خصوص سايت هاي توجهي به معيارهاي ارزيابي، در ميان سايت بي
ي بـا معيارهـاي ارزيـابي و    ايـن  رو آشـناي    از. اين رقابت مجازي از بسياري از كشورهاي ديگر عقب تر باشـد  ما در

از مهم ترين مباحثي است كه سازمان ها و موسسات داراي هـدف و خواهـان    "ارزيابي سايت"پرداختن به مقوله 
  .پيشرفت بايد به آن توجه بيشتري مبذول دارند

  
  2ارزيابي وبازيابي اطالعات با تفكر انتقادي: رويكرد نظري 

اين گونه اطالعات به مراتب بيشتر شده است كـه داليـل    ازيابيبا گسترش اطالعات در محيط وب، اهميت ب
  :توان با عوامل زير مرتبط دانست  آن را مي

افزايش اهميت زمان، تغيير در كميـت و كيفيـت اطالعـات، تغييـر در ماهيـت نيازهـاي اطالعـاتي، تغييـر         
در محـيط وب توليـد و منتشـر    امروزه اطالعات فراواني بدون نظارت  ).1385احمدي،( دراهميت منبع اطالعاتي

انـد و   كاربران جهت رفع نيازهاي اطالعاتي خويش بـه محـيط وب روي آورده  ، طبق مطالعات انجام شده. شود مي
    . )2003كيس،( ندكن استناد مي به آنشود معتبر دانسته و  اغلب آنچه بازيابي مي

 مـي كننـد  آورد اسـتفاده   طالعات را فراهم مـي اينترنت به عنوان ابزاري كه بازيابي سريع و آسان اكاربران از 
شـود   اينترنت بازيـابي مـي   معموال بدون توجه به معيارهاي ارزيابي انتقادي، هر آنچه را كه در آنان. )2003كيس،(

  .مي كننداستناد  بدانها استفاده و د از آنهاشمارند و در مطالعات خو معتبر مي

_______________________________  
1 - Web Evaluation 
2 - Critical Thinking 
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امـروز هـر   . انـد  ز موانع انتشار و اشاعه اطالعات را از ميان برداشـته موجود، بسياري ا فناورانهامروزه تسهيالت 
گستره صفحات وب روز به روز بيشتر . كندو وب سايت خود را مديريت  زدپرداب دتواند به نشر عقايد خو فردي مي

ه سمت جامعـه  از سويي جامعه امروز ب. دشو اين آشفته بازار اطالعاتي افزوده مي در 1شود و بر آلودگي اطالعات مي
دسترسي به . جهاني شدن و اطالعات گرايي از مشخصه ها ي عصر اطالعات است. اطالعاتي در حال حركت است

سواد اطالعاتي الزمـه جامعـه   . طلبد هايي خاص مي اطالعات متناسب با نيازهاي اطالعاتي، در زماني كوتاه مهارت
هاي  يكي از مهارت. هاي اطالع يابي مجهز باشند به مهارت اين سواد كاربران بايد اطالعاتي است و براي رسيدن به

  .مهارت ارزيابي است ،اطالع يابي
  

  مهارت ارزيابي اطالعات
انـد و در جهـت    بسياري از ديرباز در پي افزايش ارتباط سودمند ميان منابع اطالعاتي و متقاضيان آنها بوده"
اطالعـات صـرف نظـر از    . انـد  طح جامعه همواره تالش كـرده اين ارتباط موثر و افزايش خرد و دانايي در س افزايش

ــر بســتر آن قــرار خواهــد گرفــت  ــايي   ، فــي النفســهمحملــي كــه ب ــه خلــق دان داراي ارزش فــراوان اســت و ب
  .)1384،شريف("انجامد مي

تژي جست و جو، بازيابي اتعريف استر, اطالعاتي طرح نياز. اطالع جويي فرايندي هدفمند و ساختارمند است
انديشـه هـا و    عات، ارزيابي آنچه بازيابي شده است، سازماندهي و استفاده موثر از اطالعـات در جهـت تبـادل   اطال
  . گيرند هاي اطالع يابي جاي مي ها در قالب واژه مهارت اين مهارت .طلبد هايي مي ها، مهارت يافته

  
  مفهوم مهارت اطالع يابي 

مهـارت در  ، مهـارت در بازيـابي اطالعـات    :دارد گونه بيـان مـي  اين ، مهارت اطالع يابي را)1376(يان مال لي 
  .مهارت در تبادل اطالعات، مهارت در سازماندهي اطالعات، ارزيابي اطالعات

اشـاره   قابلاين تقسيم بندي  هاي مورد نياز كاربران در ارزيابي اطالعات به عنوان يكي از كليدي ترين مهارت
ناسب با نيازهاي اطالعاتي كارساز است و روند اطالع يابي مـوثر را سـرعت و   اين مهارت در انتخاب منابع مت .است

اين وسـيله   اطالعات پس از بازيابي در هر قالب و ساختاري كه ارائه شود نياز به ارزيابي دارد تا به. بخشد اعتبار مي
ارزيـابي   بـراي كـاربران  . دمحتواي اطالعاتي، متناسب با نيازهاي تعريف شده كاربران باشد و به حل مسأله بينجام

  .اطالعات بازيابي شده نيازمند تفكر انتقادي هستند
  

    تفكر انتقادي
تفكر انتقادي در تحليل و ارزيابي منابع الكترونيكـي  . تفكر انتقادي، يك تفكر همراه با استدالل و منطق است

_______________________________  
1-  Information Pollution 
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اين گونه تفكر ".ن اطالعات بپردازيمكند تا به اتخاذ تصميمات درست و انتخاب منابع اصلح در ميا به ما كمك مي
تفكر مسـأله گشـا همـه عوامـل ذيـربط را در تفكـر       . گشاست ر خالق، تفكر منطقي و تفكر مسألهاي از تفك آميزه

كند و تفكر خـالق ابـزار    تفكر منطقي، راه نفوذ خطاهاي منطقي را در تفكر انتقادي سد مي .سازد انتقادي وارد مي
تفكر انتقـادي الزمـه توانـايي و مهـارت       .آورد اي متفاوت از گذشته فراهم مي يم به گونهالزم را براي تركيب مفاه

  ).1384شريف،( "ارزيابي اطالعات است
  

  روش تحقيق 
، ارزيابي هـدف  مي تواناين معيارها  براي ارزيابي بهتر اطالعات، تحليل برخي معيارها ضروري است، از جمله

كه در قسمت بعدي به ، ارزيابي دامنه پوشش موضوعي را نام برد،روز بودن منبع هب ارزيابي، ارزيابي شهرت واعتبار
  .توضيح خواهم داد اين مورد تفصيل در

. هاسـت  هاي الكترونيكي انتخاب معيارهـايي بـراي شـناخت بيشـتر سـايت      نخستين گام در ارزيابي سايت  
ترين معيارهـا   برگزيده ام تقريبا مهم)  هاي مجلس مركز پژوهش( معيارهايي كه من براي ارزيابي سايت مجلس 

ازجملـه در كتـاب ارزيـابي كيفـي وب     هاي الكترونيكي است كه در بسياري از منـابع   در ارزيابي هرگونه از سايت
 .انـد  ذكـر شـده  هاي دراگوالنسكو و همين طور در كتاب راهنماي يافتن اطالعات با كيفيت آليسون كـوك   سايت

  : معيارها عبارتند از
صالحيت و  ،و درستي صحت ،سرعت ،تعامل ،تراكم و فشردگي ،دامنه پوشش موضوعي ،روز بودنبه  ،هدف

  ).2002،دراگوالنسكو( سهولت وكاربر پسندي ،قابليت دسترسي ،اعتبار
  .را با تكيه بر ده معيار ذكر شده ارزيابي خواهم كردشوراي اسالمي من سايت مجلس 

كن است در برخي سواالت با يكديگر مشترك باشند و يـك موضـوع   لبته هر يك از معيارهاي ذكر شده مما
  .شده باشد ادهنكته ممكن است د ر يك يا چند معيار باال پوشش د يا

  
  هدف

توانند فهم بهتري نسبت به موضوعات و متوني كه در سايت وجـوددارد،   با مطالعه هدف سايت، مخاطبان مي
سـايت را   هـاي سـازماني كـه    تي را براي بيان اهـداف و ديـدگاه  هاي مختلف قسم معموال در سايت. داشته باشند

  .وجود دارد ،اندازي كرده است راه
 هداف سايت و مركز پژوهش ها بـراي مخاطبـان  ادر سايت مجلس نيز در دو قسمت امكان ديدن و مطالعه   

  ."سواالت رايج "و "ها درباره مركز پژوهش ":ند ازا اين قسمت ها عبارت فراهم شده است كه  
    

مشـخص   اينجـا بايـد   در. هدف واقعي مولف سايت است ونكته مهم در معيار هدف، فهم هدف واقعي سايت 
يـا  ؟ آكنـد  مي  يا سايت پوشش مورد نظر مخاطبان خود را فراهمآ ن سايت چه كساني هستند،اشود هدف مخاطب
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روشـني بـراي اسـتفاده كـاربران از      ا راهنمـاي ؟ آيـ دهد سايت منابع تكميلي ديگري را در اختيار كاربران قرار مي
  .و برخي نكات ديگر ؟هاي مختلف سايت وجود دارد قسمت

ايـن   نها پاسخ كوتاهي داده شده است كه مرتبط ترينآسوال مطرح شده و به  9در قسمت سواالت رايج نيز 
هـاي   پـژوهش  هـدف از تاسـيس مركـز    :نـد از ا سواالت با معيار هدف، كه بايد به روشني توضيح داده شود عبارت

هاي مطالعـاتي   زمينه ؟ چيست هاي مجلس شوراي اسالمي وظايف مركز پژوهش چيست؟ مجلس شوراي اسالمي
هـاي شـوراي    هـاي دفـاتر تخصصـي مركـز پـژوهش      ترين فعاليت مهم چيست؟ هاي شوراي اسالمي مركز پژوهش

   چيست؟ اسالمي
اما . اند پرداخته  هاي مجلس شوراي اسالمي اين قسمت ها به طور كامل و روشن به بيان اهداف مركز پژوهش

، بحث ضرورت وجودي سايت به عنوان يـك پايگـاه الكترونيكـي    تكه كمتر بدان اشاره شده اس نكته بسيار مهمي
 .آن توجه نشده است هاست كه چندان ب

رونـد   بـه اين قسمت ها به روشني بيان نشده است كه سايت به عنوان يك پايگاه الكترونيكي چه كمكـي   در
  .مي كندهاي مركز پژوهش ها  فعاليت

توانـد بـا    عالوه بر اطالعاتي كه در سايت ارائه شده، برخي منابع ديگر نيز در سايت موجود است كه كاربر مي
روزنامـه  : نـد از ا اين منابع در سـايت عبـارت   ترين مراجعه به آنها به تكميل اطالعات مورد نياز خود بپردازد كه مهم

  .شبكه نخبگان وريه مجلس و پژوهش نش ؛خانه ملت
چگـونگي   بارهها توضيحي در  راهنماي استفاده از سايت نيز بايد گفت در برخي از مقوالت و زمينه بارهاما در 

اين توضيحات و راهنماها بـراي   هاي ديگر استفاده از امكانات سايت به مخاطب داده نشده است و در برخي قسمت
  .ايجاد شده است كاربر

شود كه از كاربر، كـد كـاربري و    اي باز مي نوان مثال اگر كاربر به قسمت سامانه خبري وارد شود صفحهبه ع
  .خواهد و ديگر هيچ اطالعاتي داده نشده است كلمه ي عبور را مي

ايـن   نحـوه چگـونگي اسـتفاده از اطالعـات    شد توضيحاتي را در مورد نحوه عضـو شـدن و    در صورتي كه مي
  .اين توضيحات بود حه گنجاند كه قسمت سامانه خبري فاقددر همين صفقسمت، 

  .اين صفحه وجود داشت كه در معيارهاي بعدي به توضيح آن خواهم پرداخت ايرادات فني نيز در البته برخي
شود، از او درخواست آدرس صندوق پستي و كلمـه عبـور    در قسمت پست الكترونيكي هم كه كاربر وارد مي

  .ها عمل كرد اين درخواست توان به اينكه چگونه مي ضيحي در موردبدون هيچ تو ،شود مي
  

  1دسترسي سرعت
بـه طـور كلـي يكـي از اركـان و      . اسـت وب سايت ها سرعت بار گذاري آنه يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي

_______________________________  
1 Promptness 
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  .استهسرعت در روند كار منطقي فضاي مجازي امكانهاي  بنيان
 1كـه در سـايت آلكسـا    اين سايت بسيار پايين است به طوري عتسايت مجلس بايد گفت كه  سر بارهاما در

هاي معتبـر جهـاني سـرعت بـاالتري از سـايت       سايت% 83تقريبا . ذكر شده است پاييناين سايت خيلي   سرعت
ثانيـه   2/4هر صـفحه   سرعت متوسط بارگذاري. اين سايت است اين يك ضعف بسيار بزرگ براي مجلس دارند كه

  .است
  :توان مطرح كرد عبارتند از اين قسمت مي ت مهم كه دربرخي از سواال

  تغيير فوري صفحه نمايش ممكن است؟ آيا   - 1
  پيوندهاي فراهم شده بدون تاخير ميسر است؟ ارتباط با تمامي آيا   - 2
  دهد؟ هاي كاربران پاسخ مي سايت با چه سرعتي به پيام    - 3

يك صفحه به صفحه ديگر و از يك مقوله به مقولـه ديگـر   درباره ارتباط با پيوندهاي فراهم شده و حركت از 
افتد و در بعضي موارد بـا سـرعت بسـيار پـايين و      اين حركت با سرعت بااليي اتفاق مي بايد گفت، در بعضي مواقع

هـاي   به عنوان مثال در قسـمت بانـك گـزارش   . گيرد د بين صفحات اصال صورت نمينيوپاينكه در بعضي مواقع  يا
شود كه سرعت بارگـذاري آن   اي جديد باز مي به نام راهنما وجود دارد كه با كليك بر روي آن پنجره مركز عنواني

 .شود اين پنجره نهايتا كامل نمي تر بايد گفت بسيار پايين است و به طور دقيق
ادات، ا و انتقـ هكه كاربر در قسـمت پيشـنهاد   هاي كاربرن نيز بايد گفت، هر پيامي در مورد پاسخگويي به پيام

اينكه مراحل كـار    دهد، اگر پيام دريافت شده باشد يا مي، تماس با ما و پست الكترونيك معرفي سايت به دوستان
  .شود انجام مراحل كار و رسيدن پيام به مقصد نمايان مي بارهدر به درستي انجام شده باشد، به سرعت پيامي

هاي آنها بايد گفت كه سرعت در پاسـخگويي   استاما در مورد سرعت پاسخگويي به سواالت كاربران و درخو
به طور مثال سوال و درخواستي را به مسئول فنـي سـايت و   . بيشتر مربوط به شخص و فرد مسئول صفحه است

ايميل من جـواب داد و ديگـري اصـال جـوابي      ارسال كردم كه يكي از آنها در اسرع وقت به  مسئول روابط عمومي
  .نداد

  
  2صالحيت و اعتبار

است اعتبار و صالحيت افرادي و اينجا منظور از صالحيت اعتبار و صالحيت سازمان تاسيس كننده سايت  رد
  .كنند نويسند و كار مي كه در سايت مطلب مي

  :اين قبيل اين قسمت سواالتي مطرح است از  در
  نويسنده مشهور است ؟ آيا - 1

_______________________________  
1 www.alexa.com 
2 Authority 
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  توضيحات ريز و جزئي در مورد نويسنده موجود است؟ آيا - 2
 يين اعتبار نويسنده و مولف ممكن است؟عامكان ت آيا - 3
  يزان اعتبار  سازمان تاسيس كننده سايت چقدر است؟م - 4
  اند؟ هاي مختلف مشخص شده آيا مولف صفحه - 5
  اند؟ ا مولفان صالحيت تهيه وب سايت را داشتهآي  - 6
  اش چقدر است؟ ميزان اعتبار مولف در رشته تخصصي - 8
  اند؟  ربوط به حق مولف و مالكيت فكري مشخص شدهآيا مسائل م  - 9

اينكه  اين سايت با توجه به  اندازي كرده است بايد گفت، كند و راه در مورد سازماني كه سايت را پشتيباني مي
در مورد كساني هم كه . استاندازي شده است بسيار معتبر  ايران راه توسط يكي از سه قوه اصلي جمهوري اسالمي

اين افراد از نمايندگان مجلس  كنند بايد گفت، اكثريت اين سايت همكاري مي  اينكه با  يت مطلبي دارند يااين سا در
انـد و داراي   هستند و كساني هستند كه توسط راي مردم و به عنوان نماينده مـردم انتخـاب شـده    شوراي اسالمي

 .اعتبار و صالحيت بااليي هستند
آنها در سـايت بايـد گفـت، افـراد و مولفـان سـايت بـا توجـه بـه زمينـه           تخصص آنها با زمينه كاري  بارهدر

هايي كه دارنـد در دفـاتر    اند و هركدام با توجه به توانايي هاي متفاوت مطالعاتي تقسيم شده شان در گروه تخصصي
  .دكنن فعاليت مي مرتبط

ايـن   ند بايد گفـت، در ابتـداي  ا البته در مورد كساني هم كه در نشريه مجلس و پژوهش مقاالتي را ارائه كرده
مقاله ها توضيحي درباره ي نويسنده ي مقاله يا مترجم آن آمده است كه اكثرا افراد با تحصيالت باال و متخصـص  

  .هستند
اينجـا   در. اسـت به سايت ها، شمارش تعداد مراجعان  اما يكي ديگر از راهكارهاي مهم در ارزيابي اعتبار سايت

  .اعتبار داخلي) اعتبار جهاني  ب) كنيم  الف رسي ميجنبه بر از دوسايت را 
ايـن منظـر سـايت     كـه از  ، بـه طـوري  يسـت هـا ن  اعتبار جهاني سايت در رديف پربازديـدترين سـايت   از نظر

  .يستسايت برتر ن هزار 100ايران در زمره  مجلس
هـاي   سايت نمره معتبرترين و سازمان موسس در زااين سايت از منظر محتوا، مولف  اما از لحاظ اعتبار داخلي

  .هاي داخلي باالست اين سايت در مقايسه با ديگر سايت  داخلي است و تعداد مراجعان به
. هاي مختلف به آن داده شده است هايي است كه از سايت هاي بررسي سايت، تعداد پيوند يكي ديگر از جنبه

ايـن در   انـد كـه   يت مجلـس پيونـد داده  سايت داخلي و خارجي به سـا  204در مورد سايت مجلس بايد گفت كه 
  .مقايسه با پيوندهاي داده شده به پارلمان استراليا تعداد زيادي نيست

  
  قابليت دسترسي 

است و يكي از  آنيكي از وجوه متمايز كننده جهان فضاي مجازي از جهان واقعي امكان دسترسي بيشتر در 
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برتري بر يكديگر باشد، قابليت و امكان دسترسـي بيشـتر در    تواند باعث تمايز سايت ها از حيث هايي كه مي معيار
  . آنهاست

  .ت هم پوشاني داردمعيار دسترسي با معيار سرعت در برخي زمينه ها وسواالالبته 
  :ند ازا اين زمينه مطرح هستند عبارت كه در سواالت مهمي

  اطالعات موجود در سايت به چه زباني در دسترس هستند؟ - 1
  اي پرداخت كند ؟ سترسي به اطالعات درون سايت كاربر بايد هزينها براي ديآ  - 2
 هايي قابل دسترس است ؟ اطالعات موجود در سايت در چه قالب  - 3
 .)  99 - 107: 1382كوك، ( ا دسترسي به سايت در هر زماني ممكن است ؟يآ  - 4

. انگليسي طراحي شده است وعربي  ،كنيم كه سايت به سه زبان فارسي هنگام مراجعه به سايت مشاهده مي
نـد  چاين پيـام عـادي شـده و     شويم كه ديگر مواجه مي "قريبا باذن اهللا"اما با كليك بر روي قسمت عربي با پيام 

در قسمت انگليسي هم اگر مراجعه شود بـا  . ماهي است كه هنوز امكان دسترسي به زبان عربي ممكن نشده است
 .اين پيام هم چند ماهي است كه وجود دارد شد كه ممواجه خواهي "coming soon"پيام 

هـاي عربـي و    اينكه براي سه زبان طراحي شده است ولي هنوز امكـان دسترسـي بـه زبـان     سايت با توجه به
  .انگليسي وجود ندارد

جست و جو به سه زبان عربـي، انگليسـي و فارسـي     البته در قسمت فارسي زبان سايت و در برخي مقوالت،
تواند صفحه را به سه زبان ذكر شده تغيير  هاي مركز، كاربر مي نوان مثال، در قسمت بانك گزارشبه ع. امكان دارد

  . دهد و امكان جست و جو در هر سه زبان را دارد
پردازد و امكان دسترسي به تمـام اطالعـات    اي براي دريافت اطالعات موجود در سايت نمي كاربر هيچ هزينه

اين كـار   در برخي از قسمت ها كاربر براي كسب اطالعات بايد عضو سايت باشد كه البته. موجود در سايت را دارد
  .گيرد هم بدون پرداخت هزينه صورت مي

هاي  در مورد قالب. به عنوان مثال براي دست يافتن به اطالعات موجود در سامانه خبري بايد عضو سايت بود
نظـرات   وبيشتر اطالعات كه شـامل قـوانين، لـوايح     دسترسي به اطالعات موجود در سايت هم بايد گفت، تقريبا

  .گيرد در اختيار مخاطبان قرار مي 1پي دي اف، به صورت فرمت ستكارشناسي مركز پژوهش ها
هاي صوتي موجود  البته در ستون روزنامه خانه ملت، قسمتي به نام صداي مجلس وجود دارد كه در آن فايل

 –سخت افزاري  از جمله، اين فايل ها بنا به داليلي دسترسي به دادن وامكان گوش  قعاست كه در بسياري از موا
  .زير ساخت ها و سرعت خطوط ممكن نيست

سـاعات و روزهـا ممكـن     اين سايت در تمامي در مورد دسترسي به سايت هم بايد گفت، امكان دسترسي  به
  .تواند هر زماني به آن مراجعه كند است و كاربر مي

_______________________________  
1 PDF 
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  1 مطالب درستي
هر چه ميـزان اعتبـار مولـف و سـايت     . ارتباط زيادي با معيار اعتبار و صالحيت دارد ،ر صحت و درستيمعيا

اين زمينه وجود دارد كه به طور  البته نكات مهم ديگري نيز در. بيشتر باشد، ميزان درستي مطالب هم بيشتر است
  :ند ازا خالصه عبارت

   ؟دارد امكان آزمودن و كنترل صحت اطالعات وجود ياآ - 1
  ارائه شده از لحاظ نگارشي و دستور زباني صحيح است؟ سند آيا - 2
  منابع مطالب به روشني ذكر شده است؟ آيا - 3
 خواني دارد؟تخصصي مولف با موضوع تحت پوشش همحوزه  آيا - 4
 معموال اسناد چاپي معتبرترند ؟(ي از اطالعات وجود دارد پشكل چا آيا - 5
  به صورت پيوند شده وجود دارد؟ امكان بررسي منابع آيا - 6
  يا مولف روش تحقيق و فرآيند گردآوري داده ها را به روشني بيان كرده است؟ آ - 7

درسـتي   قوانين است، لذا ميزان صحت و و ح، مصوباتاياز آنجا كه بسياري از اطالعات ارائه شده مربوط به لو
 . استاين حيث سايت از نمره قابل قبولي برخوردار   زا .استاين اطالعات موجود  نسخه چاپي واطالعات بسيار باال 

اينكه افراد متخصـص بـه    اما در مورد مقاالت ارائه شده در سايت، مثال در قسمت نشريه مجلس و پژوهش، با
اينكـه امكـان    انـد و ديگـر   در مقاله ذكـر كـرده  را منابع استفاده شده   تمامي  اند و نگارش و ترجمه مطالب پرداخته

پيونـد و فـرا متنـي در نيامـده      فرا  اين حال منابع مطالب به صورت  ت نسخه چاپي مقاله ممكن است، اما بادرياف
هرچنـد دليـل بـر نادرسـتي و صـحت نداشـتن هـم        ( است و امكان آزمودن صحت و درستي آنها ممكن نيست 

صـي مولفـان و حـوزه تحـت     البته همان طور هم كه قبال ذكر شده، تقريبا رابطه نزديكي بين حوزه تخص). نيست
  . پوشش آنها وجود دارد

  . در مورد صحت و درستي متون ارائه شده در سايت از لحاظ نگارشي نيز تنها يك نكته منفي وجود داشت
  

   2ي بودنتعامل
اينترنت را از ساير رسانه ها جدا كرده اسـت، خصيصـه    يكي از وجوه بارزي كه فضاي مجازي يا به طور خاص

  .اين فضا است كه امكان مشاركت بيشتر مخاطب را فراهم ساخته است درتعاملي بودن 
امكـان   ،ند از پاسخگويي به كاربرانا كند كه مهم ترين آنها عبارت تعاملي بودن در چند ويژگي نمود پيدا مي

  .ع آوري اطالعاتمامكان ج و اضافه كردن اطالعات توسط كاربر
يي براي ايجـاد ارتبـاط فعـال و سـريع بـودن پيونـدها ازجملـه        وجود ايميل براي پاسخگويي، وجود پيوندها

_______________________________  
1 - Accuracy 
2 - Interactivity 
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  .ابزارهاي ايجاد تعامل است
ايجاد ارتباط كاربران را با مولفان سـايت و يـا نماينـدگان     هايي وجود دارد كه امكان در سايت مجلس قسمت

پسـت  " ،"تپيشـنهادات و انتقـادا   "به عنوان مثال در قسـمت امكانـات سـه عنـوان    . مجلس فراهم ساخته است
 .، وجود دارد كه رابط بين كاربران و سايت است"تماس با ما "و "الكترونيك

ايـن قسـمتي بـه نـام      عنوان ذكر شده موجـود اسـت، عـالوه بـر     سه همچنين در باالي صفحه سايت هم
نظـر  ايميل نماينده مـورد   تواند با مراجعه به آن قسمت  و ديدن نمايندگان مجلس نيز وجود دارد كه كاربر مي

  . خود با او ارتباط برقرار كند
اطالعـات مربـوط بـه آنهـا      در قسمت نمايندگان مجلس امكان جست و جوي نام نمايندگان و ديدن تمـامي 

نمايندگان مجلس در طول هر هفـت   مياالبته در قسمت جست و جوي پيشرفته امكان ديدن نام تم. مقدور است
  .دوره ممكن است

ر هاي قبلي ذكر شد، بستگي به فردي دارد كه كارب ها همان طور كه در قسمت ايميل در مورد پاسخ گويي به
  . و ديگري جوابي را ارسال نكند دممكن است يك نفر به سرعت پاسخگو باش. اردقصد برقراري ارتباط با او را د

ه امكان در مورد اضافه كردن اطالعات توسط كاربران بايد گفت سايت مجلس قسمتي به نام پيوندها دارد  ك
اين كار در صورت تاييد شدن پيوند توسط مولفـان سـايت    البته. افزودن پيوند مورد نظر كاربر در آنجا ممكن است

رايانـه شـما ثبـت     .آي پينام كاربري و  "اينكه مبني بر در ضمن در هنگام افزودن پيوند، پيامي. ممكن خواهد بود
  .كنترل كردن كاربر است وعيبه ن اين عمل، شود كه نمايش داده مي "خواهد شد 
هيچ پيوندي توسط كاربران به بانـك   آبان 21مهر تا  21 ازاين بود كه  اين قسمت  مورد در قابل ذكرنكته 

البته مـن  . اين يك ماه هيچ پيوندي توسط مولفان سايت تاييد نشده بود هاي سايت اضافه نشده بود و در پيوند
  .البته دليلي هم براي رد آن به من ارسال نشد. پيوند تاييد نشداين لي و. اين قسمت اضافه كردم در 1يك پيوند

شاخه، در بانك اطالعاتي سايت موجـود   47پيوند ثبت شده در  972،  23/8/85در قسمت پيوندها تا تاريخ 
  .بود

معرفـي  اين سايت را به دوستان خـود   در قسمت ديگري از سايت به نام امكانات، به كاربر اجازه داده شده كه
ايميلي ارسال شد كه سايت را بـه    نفر از دوستانم انجام دادم، به سرعت براي آنها دواين كار را براي  وقتي من. كند

فقط اسـم سـايت آمـده بـود و نـام      . ايميل ارسالي جلوي گزينه آدرس سايت خالي بود اما در. كرد آنها معرفي مي
ايميل براي  ت امكان پيدا كردن آدرس سايت براي افرادي كهاين صور نوشته شده بود، كه در:: MRC::سايت هم 

  .بود كه آدرس سايت به صورت پيوند موجود بود اين درست. آنها ارسال شده بود، ممكن نبود
توانـد در   در مورد امكان جمع آوري اطالعات هم بايد گفت، بسياري از اطالعات موجود در سايت را كاربر مي

اين اجازه به كـاربر   ذخيره كند و اي كه امكان ذخيره سازي اطالعات را دارد، يا هر وسيله و خانگي و يا فالپي رايانه

_______________________________  
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  .داده شده است
اين سايت تقريبـا تمامـا مـتن     كنم كه اين نكته اشاره مي بودن سايت هم تنها به ذكر چند رسانه ايدر مورد 

ه خانه ملت موجود است كـه آن هـم غيـر    نوشتاري است و تنها يك قسمت به نام صداي مجلس در مقوله روزنام
  .اين كار بسيار خسته كننده است شود كه بارگذاريكشد تا  قابل استفاده است و زمان بسيار زيادي طول مي

توانـد نظـر خـود را در     اينجا كاربر مـي  در قسمتي از سايت امكان نظر سنجي از مخاطبان فراهم شده كه در
  .البته نظر سنجي ها به صورت انتخاب گزينه است. دختلف سايت بيان كنمهاي  مورد قسمت

  
  سهولت استفاده و كاربر پسندي 

اسـتفاده  . رعايت بسياري از معيارهاي ارزيابي ذكر شده، در سهولت استفاده و كاربر پسندي سايت ها موثرند
اما عـواملي كـه عمـدتا در     .ي كاربران از اصولي است كه بايد مورد توجه قرار گيردياز تصاوير و راهنما براي راهنما

گيرند، قابليت دسترسي به منابع، نحوه ارائه و نظم دهي اطالعات، امكـان   زمينه كاربر پسندي مورد توجه قرار مي
حركت در سراسر منابع، امكان جست و جو و مرور منبع، روشن و ساده بودن ارتباط صفحات و برگشت به صفحه 

   .اصلي با يك كليك است
  :اند از توان مطرح كرد عبارت اين زمينه مي تي كه دربرخي از سواال

  آيا استفاده از منبع آسان است؟ - 1
 گيرد؟ آيا دسترسي به منابع آسان صورت مي - 2
 هاي سايت و سيستم قابل فهم،مفيد و با معنا هستند ؟ آيا پيغام - 3
 آيا امكان بازگشت سريع به صفحات مرور شده قبلي ممكن است ؟ - 4
  .)115- 114: 1382كوك، (آساني امكان تعامل و ارتباط ممكن است ؟  آيا به - 5

بـراي مثـال   . در مورد قسمت راهنما براي كاربران بايد گفت، در برخي زمينه ها و مقوالت، راهنما وجود دارد
  .هاي مختلف مركز پژوهش ها داده شده است هاي مركز و يا توضيحاتي كه در باره قسمت قسمت بانك گزارش

اين  هاي راهنما و يا عمل نكردن اين سايت كمبود پيام ايرادات  عمده و اشكاالت اساسي در اين حال يكي از  با
كنـد، بـراي دريافـت اطالعـات      اين سايت مراجعه مي كه كاربري كه براي نخستين بار به به طوري. هاست قسمت

  .شود مورد نظر خود ممكن است دچار سردرگمي
  

  1روز  بودن به 
  .ا ميزان نو بودن و تازگي اطالعات منتشر شده در سايت مد نظر استاينج در

  :اين زمينه مطرح هستند عبارتند از برخي از سواالتي كه در

_______________________________  
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  شوند؟ منابع اطالعاتي به روز نگاه داشته مي آيا - 1
  روزسازي چقدر است ؟ به فاصله زماني - 2
 ت موجود است ؟تاريخ كپي رايت و زمان قرار گرفتن مطالب روي ساي آيا - 3
 شود ؟ مي 1بازبينيسايت  آيا - 4
  پيوند ها به آدرس اصلي سايت آمده است ؟ ا تماميي آ  - 5

شود كه نمونه  يمروز مرتبا به ها،  اين سايت در برخي زمينه روز بودن سايت مجلس بايد گفت كهبه در مورد 
 .آن خبر روز يا پربيننده ترين مطلب روز است

به عنوان مثال فصلنامه مجلـس و پـژوهش،   . شوند مي به روزبا فاصله زماني ديرتري  البته برخي مقوالت هم
  .شود مي به روزكه بنا به ضرورت هر سه ماه يك بار 
زيرا همان گونه كه از . وزنامه خانه ملت مربوط استراين سايت به   روز بودن به البته يك نكته منفي در مورد

 هـا  يد مطالبي به روز داشته باشد كه در مورد روزنامه خانه ملت در بعضـي زمينـه  اين مقوله پيداست روزنامه با  نام
، كـه خـود از زيـر    "مجلـس امـروز   "شود به نـام،  اين روزنامه ديده مي عنواني در: به عنوان مثال . گونه نيست اين 

من در مراجعـه  است، كه  همان روز هاي پيش از دستور مجلس مقوالت ديگري تشكيل شده كه يكي از آنها نطق
را  1385آبـان   15اين قسمت اطالعات مربوط به يك هفته قبل، يعنـي   و كليك بر روي 1385آبان  21در تاريخ 

  .شود ضعف محسوب مي ايران، اين براي اولين روزنامه الكترونيكي مشاهده كردم كه
 آمـده ودر قسـمت پيونـدها   هاي موجود در سايت بايد گفت، بسياري از پيوندها با آدرس اصلي  پيوند بارهدر 

  .اين مقوله آزمايش شد 
اين نكته را ذكر كرد كه مدت زماني است كه يك مقوله به مقوالت اصلي  سايت هم بايد تغيير فرمتدر مورد 

  ."دستور هفتگي مجلس  "سايت اضافه شده است به نام 
ات بـه دقـت صـورت گرفتـه     اين نك در مورد كپي رايت و زمان نوشته شدن مطالب در سايت بايد گفت، ذكر

   .است
  2تراكم و جامعيت مطلب 

  .ميزان اطالعات مفيد و جامع در هر سايت بسيار مهم است
  :ند ازا اين زمينه مطرح است عبارت برخي از سواالت كه در

  ر هر صفحه از سايت مفاهيم غالب هستند يا تصاوير؟د - 1
  افي است؟اطالعات ارائه شده در هر صفحه براي مخاطبان ك آيا - 2
  هاي تجاري مرتبط يا نامربوط در سايت موجود است ؟ ه مقدار آگهيچ - 3

_______________________________  
1 -   Review 
2 - Density 
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اينكه اطالعـات    در مورد. غالب هستند تا تصاوير k,aji ihاين مورد بايد گفت كه در اكثر صفحات سايت  در
رائـه شـده بـه    مطالبي كه در سـايت ا  به نمايش در آمده در هر صفحه كافي است يا خير بايد گفت، تقريبا تمامي

اينكـه نظـرات     ديگـر  اما نكته قابل ذكر. يا توسط ديگر قسمت ها و پيوندها، تكميل شده است استصورت جامع 
موجود نيسـت و   پي دي افكارشناسي و نقادانه مركز پژوهش ها در مورد برخي لوايح و مصوبات به صورت فايل 

 .در مورد برخي از مصوبات نظر كارشناسي داده نشده است
شـود   هاي تجاري بي ربط به محتواي سايت اسـت كـه باعـث مـي     اين سايت نبودن آگهي يكي از نقاط قوت

  .كند نمي سردرگممخاطب راحت تر به كنكاش در سايت بپردازد و اطالعات مزاحم،كاربر را 
  
   1گونگي پوشش مطلبچ

ايـن را كـه بـه     ايتي امكـان زيرا هـر سـ   كرداين معيار نخست بايد  حوزه تمركز سايت را مشخص  در ارزيابي
ندارد و اگر هم داشته باشد، به دليل پيچيدگي و درهم بودن مطالب كارايي سايت كمتر  ،موضوعات بپردازد تمامي

  .لذا بايد سايت را با توجه به حوزه تمركزش ارزيابي كرد. شود مي
  :ند ازا توان مطرح كرد عبارت اينجا مي سواالتي كه در

  پردازد؟ كه در سايت بيان شده عميقا به توضيح مطلب مي همه موضوعاتيآيا  - 1
  بينيم چقدر مربوط به فضا و عنوان سايت است؟ اطالعاتي كه روي سايت مي - 2
 مقوالت مورد نظر خود را زير پوشش قرار داده است؟ سايت تماميآيا  - 3
  اند؟ هاي موضوعي و انواع اطالعات زير پوشش سايت كدام زمينه  - 4
پردازد كه مرتبط با  مي موضوعاتياين سايت به طور غالب، به مسائل و   حوزه تمركز سايت بايد گفت، در باره 

نماينـدگان   توانند، لوايح، قـوانين، مصـوبات، اظهـارات كارشناسـي شـده      اينها مي  است كه مجلس شوراي اسالمي
 .اين قسم باشد اطالعاتي ازمجلس و 

امـا در بعضـي   . اند قبال اشاره شد، اكثرا به صورت جامع پرداخته شدههمانگونه كه  ،در مورد موضوعات سايت
به طور مثال در قسـمت همـايش هـا و سـمينارها، اطالعـاتي كـه توسـط دفـاتر         . شود ايراداتي ديده مي موارد هم

  .اند و به تفصيل بيان نشده استمطالعاتي مختلف ارائه شده است كافي نيست و اكثرا در حد چند خط 
مثل قسمت نماينـدگان مجلـس، دربـاره    ( س در بعضي مقوالت پوشش دهي خوبي داشته است سايت مجل

  .اما در بعضي مقوالت هم خيلي خوب عمل نكرده است) مركز پژوهش ها 
  

  ايران و سايت پارلمان استراليا مقايسه سايت مجلس
  اي بودن چند رسانه

_______________________________  
1 - Coverage 
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اين نكتـه اسـت كـه در سـايت پارلمـان       كرد، ذكر اين دو سايت بايد بيان ترين نكاتي كه در مقايسه از مهم  
اين سايت نه به صورت متن بلكه امكانات پخش صوتي  .استراليا امكان دريافت اطالعات به صورت زنده وجود دارد

  . تصويري را نيز براي كاربرانش فراهم كرده است
اين امكانات در   اما. پرداخت ،دهد توان به مشاهده زنده اتفاقاتي كه در پارلمان رخ مي اين سايت مي از طريق  

اينگونه بيان كرد كه سايت پارلمان استراليا بـه معنـاي واقعـي     توان مي. وجود ندارد شوراي اسالمي سايت مجلس
  . است 1اي چندرسانه

  
  سرعت

اين دو سايت، سرعت بارگذاري آنهاست كه بنا بر آمـار بـه دسـت آمـده از      از نكات مهم ديگر در مقايسه بين
 3تنـد   رو سرعت بارگذاري سايت پارلمان استراليا بسيا 2يت آلكسا، سرعت بارگذاري سايت مجلس بسيار كند سا

  . ذكر شده است
% 83ايـران در مقايسـه بـا     اين مسـأله بپـردازيم بايـد گفـت، سـايت مجلـس       تر به اگر بخواهيم به طور دقيق

صورتي كه سايت پارلمان استراليا در مقايسـه بـا    هاي معتبر جهاني از سرعت پايين تري برخوردار است در سايت
اين دو سـايت از لحـاظ     دهد اين آمار نشان مي هاي معتبر جهاني از سرعت باالتري برخوردار است كه سايت%  89

  .خصيصه سرعت در دو حالت كامال متفاوت قرار دارند
دانلـود  ورتي كـه متوسـط زمـان    ثانيه است در صـ % 08سايت پارلمان استراليا صفحات  دانلود متوسط زمان

  . استثانيه  2/4ايران  سايت مجلس صفحات
  

  اعتبار بين المللي
سـايت مختلـف    2408اين دليل كه  به. برد در وضعيت بسيار بهتري به سر مياز اين نظر سايت پارلمان استراليا 

 ؛اسـت پيونـد    204سـايت مجلـس    اين آمار در مـورد  اند، در صورتي كه اين سايت پيوند داده از اقصي نقاط جهان به
   .ايران، از ديگر سايت ها پيوند دريافت كرده است برابر سايت مجلس 10سايت پارلمان استراليا بيش از   يعني

  
  دامنه پوشش مخاطبان

اي طراحي شده است كه مخاطبان تنها افراد بزرگسـال و بـه نـوعي تحصـيلكرده      ايران به گونه سايت مجلس
اند، به عنوان مثال حتـي   مقاطع سني تحت پوشش سايت قرار گرفته ت پارلمان استراليا تماميهستند، اما در ساي

كه در سايت صـفحاتي بـا گرافيـك كـامال شـاد       كودكان و نوجوانان نيز امكان استفاده از سايت را دارند به طوري
_______________________________  

1 - Multi Media  
2 - Very Slow 
3 - Very Fast 
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كـه توسـط مـتن، صـوت،     ومناسب سن كودكان طراحي شده است كه با زبان كودكانه و نه تنها به صورت متن بل
و بسـياري   1"چگونه قـانون بسـازيم  "مانند دموكراسي و مقوالتي مانند  تصوير و رنگ آميزي كامال شاد، مفاهيمي

. گيـرد  اي مخصوص در پارلمان استراليا انجام مـي  اين كار توسط كميته  .دهد نكات ديگر را به كودكان آموزش مي
استراليا با استفاده از امكانات الكترونيكي و موقعيتي كه فضاي مجـازي  توان گفت كه سايت پارلمان  به عبارتي مي

خواهنـد كـه در فراينـد     دهنـد و حتـي از آنهـا مـي     مند پرورش مي به وجود آورده است، كودكان را از ابتدا قانون
  . مند كردن جامعه مشاركت فعال داشته باشند قانون

  صداي مخالف
يت بايد به آن اشاره شود بحث توجه كردن به صداي مخالف است، بـه  و ساداين  نكته ديگري كه در مقايسه

ص به مخالفان نيز موجود است و كساني كه با قوانين و يـا اداره  تكه در سايت پارلمان استراليا صفحات مخ طوري
 اين سايت مجـال بيـان نظراتشـان را دارنـد و خودشـان داراي      يز درنمخالف هستند  اين دست مسائلي ازدولت و 

ايران رعايـت نشـده اسـت و تنهـا بـه بيـان نظـرات         اين مورد در وب سايت مجلس صفحات مخصوص هستند كه
  .بسنده شده است كارشناسي، آن هم در مورد بعضي لوايح و مصوبات،

  
  امكان برقراري ارتباط

ل ممكـن  ايميـ  ايران امكان برقراري ارتباط با نمايندگان مجلس و مسئوالن سايت از طريـق  در سايت مجلس
است ولي از طريق سايت پارلمان استراليا امكان برقراري ارتباط با نمايندگان پارلمان، مسـئوالن سـايت، نخسـت    

اين افراد و آگاه شـدن   همچنين امكان پرسيدن سوال از تمامي. وزيران نيز ممكن است وزير، كابينه دولت و تمامي
در سـايت پارلمـان اسـتراليا    . گيرد نيز ممكـن اسـت   و انجام مياين افراد انجام گرفته  كارهايي كه توسط از تمامي

ايـن سـايت، امكـان     نكتـه برجسـته  . داراي صفحه الكترونيكي جداگانه هسـتند  يكسناتورها و اعضاي پارلمان هر
اين سايت را بـه عنـوان يـك سـايت مرجـع       اين طريق است كه اطالعات مهم كشور استراليا از دستيابي به تمامي

  .برجسته است
  

  تفكيك دقيق مباحث 
به عنوان مثال . اند بر حسب اهميت از يكديگر تفكيك شده در سايت پارلمان استراليا مباحث به طور دقيق و

هـاي   هاي گاه بـه گـاه و برنامـه    ، موضوعات حياتي و مهم از سخنراني"سمينارها و ارائه سخنراني ها  "در قسمت 
اين مدل تفكيك موضـوع در سـايت مجلـس      اما. اند شده تفكيك كديگراز ي تر، كم اهميتدر دستور كار و  عمومي

  . لحاظ نشده است
  

_______________________________  
1-  Making Law 
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  حاشيه ها  بارهتوضيحات در
جزئيـات پارلمـان از    اين است كه در سايت پارلمان استراليا امكان دستيابي به تمـامي  از نكات قابل ذكر ديگر

ري از نكات ديگـر از قبيـل  فضـاهاي پـارك     قبيل محيط فيزيكي مجموعه پارلمان  نيز ممكن است و حتي بسيا
هـاي اطـراف پارلمـان، معمـاري سـاختمان پارلمـان و        هاي ورود به پارلمان،  جاده ماشين در محوطه پارلمان، راه

  .كنم اينجا خودداري مي آنها در بسياري چيزهاي ديگر كه از ذكر تمامي
  

  عكس ها و تصاوير
در سـايت پارلمـان    .ط به اسـتفاده از عكـس هـا و تصـاوير اسـت     اين دو سايت مربو نكته ي ديگر در مقايسه

وجود دارد كه تصاوير متعددي از  "هايي از پارلمان  عكس "و قسمتي به نام  "انداز  چشم "استراليا قسمتي به نام 
جلس وجـود دارد كـه   ممحيط اطراف ساختمان مركزي پارلمان و تصاوير متعددي نيز از جلسات و اتفاقات درون 

ايران  اما در مورد سايت مجلس. توانند از طريق آنها از حواشي بيرون و درون پارلمان بيشتر مطلع شوند بران ميكار
  .شود اين قسمت واقعا احساس مي بودكم

    
  1 سواالت رايج

سوال پرسيده شده كه به همه آنها به صـورت كوتـاه و در يـك     9در سايت مجلس در قسمت سواالت رايج، 
سوال پرسيده شده كه به هر  27در سايت پارلمان استراليا در قسمت سواالت رايج، . ه شده استصفحه پاسخ داد

  . اي جدا و به تفصيل پاسخ داده شده است از آنها در صفحه يك
  

  استخدام 
اي به نام استخدام در سايت پارلمان استراليا است كه در سـايت   نكته ديگر در مقايسه دو سايت، وجود مقوله

  .مقوله وجود ندارد نيا مجلس
شود كه توضيحات كامل در مورد  اي باز مي در سايت پارلمان استراليا با كليك بر روي مقوله استخدام، صفحه

ايـن صـفحه    توانند با اطالعات كاملي كـه در  ، داده شده است و كساني كه واجد شرايط هستند مي2تقاضاهاي كار
در واقـع نكتـه   . اين مشـاغل اقـدام كننـد    كارها و استخدام شدن در اين نمايش داده شده است، در مورد پذيرفتن

ايـن   كنـد و  نيازهاي خود را ازطريق صفحات الكترونيكي موجودش برطرف مي اين سايت تمامي اين است كه جالب
اين سايت است كه به عنوان يك پايگاه الكترونيكي، توانايي برطـرف كـردن نيازهـاي     نشان دهنده استقالل كامل

  .را در كنار ارائه خدمات كامل به كاربران دارد خود

_______________________________  
1 - Frequently Asked Question  
2 - Vacancies 
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  ميزان دسترسي افراد به سايت بر حسب ميليون نفر 

  

  
( افراد به سـايت پارلمـان اسـتراليا در سـه مـاه اخيـر        شود متوسط دسترسي چنانكه در جدول باال ديده مي

اين آمار براي بازديد كنندگان سـايت   هجده ميليون و پانصد هزار نفر بوده كه)  17/10/1385لغايت  17/8/1385
اينكه آمار بازديد كنندگان از سايت پارلمان استراليا  ضمن. ايران هفت مليون و چهارصد هزار نفر بوده است مجلس

رشـد بازديـد   % 151ايـران   اين آمـار بـراي مجلـس    كاهش داشته است كه% 12اين تاريخ  ت به سه ماه قبل ازنسب
  . دهد كنندگان را نشان مي

  
  متوسط تعداد صفحات ديده شده سايت توسط هر كاربر

  در صد تغييرات در سه ماه  به طور متوسط در سه ماه  
  %12  9/2  سايت پارلمان استراليا

  %41  5/4  وراي اسالميسايت مجلس ش
  

شود متوسط تعداد صفحات مشاهده شده از سايت پارلمان استراليا نسبت به تعداد بازديد  در جدول ديده مي
اين آمار براي سايت  .دهد رشد را نشان مي% 12اين آمار نسبت به سه ماه گذشته  صفحه است كه 9/2كنندگان آن 

رشـد  % 41اين آمار در مقايسه با سـه مـاه گذشـته     ازديد كننده است كهصفحه براي هر ب 5/4ايران برابر با  مجلس
  .دهد نشان مي

  
  ايران و پارلمان استراليا مقايسه بين جايگاه سايت مجلس

  ميزان تغييرات در سه ماه  به طور متوسط در سه ماه  
  ▼11242  81111  سايت پارلمان استراليا

  ▲183165  176353  سايت مجلس شوراي اسالمي
            

چنانكه در جدول ديده مي شود، رتبه لحاظ شده براي سايت پارلمان استراليا نسبت به ديگـر سـايت هـا در    
 11242اين آمار نسبت به سه ماه گذشـته   است كه  81111)  17/10/1385لغايت  17/8/1385( سه ماه اخير 

است كـه نسـبت بـه     176353بر با ايران رتبه لحاظ شده برا در مورد سايت مجلس. دهد رتبه كاهش را نشان مي

  در صد تغييرات در سه ماه  به طور متوسط در سه ماه  
  %12  5/18  سايت پارلمان استراليا

  %151  4/7  شوراي اسالمي  سايت مجلس
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ايـن آمـار حـاكي از سـامان      دهد كـه  رتبه بهبود جايگاه را نشان مي 183165آمار مشابه سه ماه گذشته به تعداد 
  .استيافتن وضعيت سايت مجلس شوراي اسالمي 
سـايت   دو سايت پارلمـان اسـتراليا و   ر ياهو، ام اس ان و گوگل درباره مقايسه نتايج موتورهاي جست و جوگ

  .1مجلس
  

  

  
اينترنتـي   اين جدول و نمودارها نشان دهنده تعداد مقوالت و موارد يافت شده توسط سه ابر جست و جـوگر 

ايران و پارلمان استراليا است كه مسـتقيما مربـوط بـه محتـوا      سهاي مجل يعني ياهو، ام اس ان و گوگل از سايت
اين موارد از ديگر منابع و سايت ها برگرفتـه نشـده اسـت و مسـتقيما از سـايت پارلمـان        اينكه سايت است، يعني

مـورد از مقـوالت سـايت     1414بـه عنـوان مثـال سـايت يـاهو      . انـد  ايران استخراج شده يا يا سايت مجلسلاسترا
هـاي   مورد همگي آدرس 1414اين  پيدا كرده است و تمامي   www.majlis.irران را به آدرس اصلي اي مجلس

كـه   اسـت مـورد   457908اين آمار براي سايت پارلمـان اسـتراليا    . ندهستمرتبط و زيرمجموعه اين آدرس اصلي 
از لحاظ غني بودن محتوا و مقوالت در مرتبه بسيار بهتـري نسـبت بـه     اين نكته است كه سايت استراليايي  مبين
  .ايراني قرار دارد سايت

_______________________________  
8/11/1385يپ در تاريخ برگرفته از سايت ماركت ل  -   1  

  جمع  گوگل  ام اس ان  ياهو  
  26821  25300  107  1414  مجلس ايران
  596576  114000  24668  457908  پارلمان استراليا
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 نتيجه گيري 

و بـا   ايـن محـيط     گسترش اطالعات بـر روي  اينترنتي از محيط وب و  با توجه به استفاده روز افزون كاربران
اينترنت موجود نيست، لـذا توجـه    بر وب واينكه هيچ گونه نظارت سيستماتيكي بر روي اطالعات موجود   توجه به

امروزه ما نبايد به هر آنچه كـه  . كنند از اهميت بسزايي برخوردار است اين محيط  بازيابي مي به آنچه كه كابران در
. كنيم اعتماد بااليي داشته باشيم و بايد منابع را از حيث اعتبار مورد بررسي قرار دهـيم  در صفحه وب مشاهده مي

ي بي كران اطالعات موجود در وب سايت ها بايد به كاوش پرداخت و دست به انتخاب صحيح ترين هـا  در پهنه 
توانند وب سايت هـا را از يكـديگر متمـايز     عوامل تاثير گذار بسياري در مورد وب سايت ها وجود دارند كه مي. زد

معيـار ارزيـابي   10مـل تـاثير گـذار،    ايـن عوا  از جملـه . كنند و باعث برتري يك سايت بر سايت مشابه ديگر باشند
   .هاي الكترونيكي است سايت

تواند باعث جلب مخاطبان بيشتر به سـمت   اين مقوالت مي اين معيارها و بهبود وضعيت سايت ها در توجه به
د توانن اين معيارها، مي ها با  اين معيارها و بررسي كردن سايت و همين طور مخاطبان نيز با شناخت ها باشد  سايت

  . هاي خود داشته باشند اعتماد بيشتري به يافته
هاي ارزيـابي انتقـادي    كنند بايد شيوه كساني كه از وب سايت ها به عنوان منابع اطالعاتي استفاده مي تمامي

  . كيفيت اطالعات موجود در وب سايت ها را نيز بياموزند
ايران و پارلمـان اسـتراليا پرداختـه و     ت مجلساين مقاله نيز با استفاده از همين شيوه به مقايسه بين دو ساي

اينكه سايت پارلمان استراليا به عنوان يـك   نهايتا نشان داده است كه سايت مجلس چه نقاط ضعف و قوتي دارد و 
با توجه به رويكرد نظري به كار گرفته شده در . سايت مشابه در چه وضعيتي در مقايسه با سايت مجلس قرار دارد

شـود،   اينكه حركت به سمت نگاه انتقادي به صورت يك ضرورت در فضاي مجازي شناخته مـي  وجه بهمقاله و با ت
هاي داخلي و به طور خاص مسئوالن سايت مجلس به فضاي وب سـايت بايـد بـه     لذا نگاه جدي مسئوالن سايت

ود بـا سـايت مجلـس،    اي باشد تا با شناخت هرچه بهتر معيارهاي ارزيابي سايت و تطبيق استانداردهاي موج گونه
 .تضمين كنند ،كنند مخاطبان را به استفاده از سايت ترغيب و آنها را از بابت آنچه كه بازيابي مي

  
  ها راهكارها و توصيه

تـوان   با توجه به موارد مطرح شده در طول مقاله پيشنهادهايي را براي بهبـود وضـعيت سـايت مجلـس مـي     
  .مطرح كرد

مروز، باعـث تغييـر نگـاه بـه سـاختارهاي جهـان واقعـي و پـرداختن بـه          دو فضايي شدن زندگي در جهان ا
اين امكـان نـوين كـه     پرداختن به. هاي جهان مجازي به عنوان يك امكان جديد در زندگي بشرشده است ظرفيت

لـذا تغييـر نگـاه     استنيازمند تغيير نگاه آنالوگ به نگاه ديجيتال  استماحصل توسعه سخت افزاري و نرم افزاري 
انديشه ديجيتال و برنامه ريزي و مديريت سايت با توجه به امكانات بالقوه فضاي مجازي از جملـه   الوگ به نگاه وآن

  .اي داشته باشند كارهايي است كه مسئوالن سايت بايد به آن توجه ويژه
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 .اي خارج كردن سايت از فضاي تمام متن و تبديل سايت به يك فضاي چندرسانه
ابتدايي كه  امكانات سايت و خارج كردن مخاطبان از سردرگمي ل براي استفاده از تماميارائه توضيحاتي  كام

به طور نمونه ارائه توضيحاتي براي چگونگي استفاده از امكانات جسـت و  . شوند هنگام ورود به سايت دچار آن مي
 .به آنها اشاره شد هاي؛ دستور هفتگي مجلس، سامانه خبري و ديگر قسمت ها كه در طول مقاله جو در قسمت

فراهم كـردن امكانـاتي كـه اكثـر اقشـار جامعـه از جملـه        . زير پوشش قرار دادن طيف بيشتري از مخاطبان
تواند الگـوي   اين زمينه سايت پارلمان استراليا مي كودكان بتوانند از خدمات و اطالعات سايت استفاده كنند كه در

 .مناسبي باشد
تواند در جذب مخاطبان و ترغيب  سايت از جمله كارهايي است كه مي صفحات دانلودبهبود وضعيت سرعت 

% 83همان گونه كه در طول مقاله اشاره شد، سرعت سايت مجلس از . آنها به استفاده مفيدتر از سايت كمك كند
 .بلند در بهبود وضعيت سايت باشد تواند قدمي اين مشكل مي هاي ديگر پايين تر است و رفع سايت

سايت از جمله ؛  هاي تعاملي ت سايت در مقوله كاربر پسندي و تغيير اديتورهاي سايت در قسمتبهبود وضعي
 . "تماس با ما "و قسمت  "پيشنهادات و انتقادات"

تواند در جـذب مخاطبـان جهـاني و ارتقـا جايگـاه       اين كار مي هاي عربي و انگليسي سايت، كه اندازي زبان راه
 .شود، مفيد باشد هاي معتبر ارائه مي طرف برخي سايتهايي كه از  سايت در رده بندي

توانـد در   نيـز مـي   "نظر خواهي از مردم درباره مصوبات مجلس "اضافه كردن برخي مقوالت جديد از جمله 
اين مورد به افزايش مشاركت مردم در امور مربوط به خودشـان نيـز    جذب بيشتر مخاطبان مفيد باشد و در ضمن

تـوان آنهـا را بـه شـهرونداني فعـال و       با نظر خواهي از مردم  در مورد قوانين و مصوبات، مي اينكه شود و منجر مي
  . كارآمد تبديل كرد

  
  قدرداني

اينجانب بودند، از  ايشان بيان فرمودند و در طول كار مشوق  اين كار را ايده اصلي از جناب آقاي دكتر عاملي كه
اين تحقيق همواره بنده را از نكات صحيح و آموزنده شـان بهـره     جناب آقاي هادي خوشنويس كه در طول انجام

اين مقاله همت گمارد و تشكر مخصوص از سركار خـانم آزاده   ساخت و دلسوزانه به كار ويرايش و تصحيح مند مي
 ايشان صميمانه به  گلواخي كه لطف جمع آوري منابع و ترجمه برخي از متون مربوط به سايت پارلمان استراليا را

  . اين تحقيق نيز همواره راهنما و مشوق بنده بودند عهده گرفتند و در طول نگارش
  

  منابع 
مجله الكترونيكي مركـز  حيدري،  ابزارها و معيارها، ترجمه غالم ،"ارزيابي كيفي وب سايت ها" ،)2002.(جدراگوالنسكو،

  .، شماره دوم، دوره چهارمايران اطالعات و مدارك علمي
، 20، دوره علوم اطالع رساني فصل نامه، "معيارهاي ارزيابي الكترونيكي با تاكيد بر وب سايت ها" ،)1384(. غ حيدري،
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  .32- 17صصشماره سوم و چهارم، 
: مشـهد  ،هاي پرسشكاوي و پاسخ يابي از منابع كتابخانه فنون و روش: مباني مرجع ،)1370( .، معروف زاده، ع.م دياني،

  .آستان قدس رضوي
  .پرداز واژه: تهران. ترجمه فاطمه سبكروح و آذرعمراني ،"هاي اطالع يابي اصول آموزش مهارت"،)1376( .لي، ي

  .62 - 70، )1(13فصلنامه كتاب،  ،"اينترنتي معيارهاي ارزيابي منابع "،)1381. (عصاره، ف
ترجمـه مهـدي   اينترنـت، راهبردهـاي گـزينش و ارزيابي،    اهنمـاي يـافتن اطالعـات بـا كيفيـت در     ، ر)1382. (وك، آك

  .اي انتشارات كتابخانه رايانه: مشهد،خادميان
، شـماره  ايران علمي   ترونيكي پژوهشگاه اطالعات و مداركمجله الك، "ارزيابي بازيابي اطالعات "،) 1385. (احمدي، ح
  .اول دوره ششم
 .كارشناسي، دوره 86- 85، ترم اول سال تحصيلي "جزوه درسي مطالعات فضاي مجازي  ") 1385.(عاملي، س
،مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات و مدارك "بيان ضرورت و معيارهاي ارزيابي در صفحات وب"،)1384. (شريف، ع

  .1384ايران، شماره چهارم دوره چهارم، تاريخ انتشار مقاله هفتم مرداد  علمي
 .خرداد 31، دنياي اقتصاد، "شهر آرام در گرو دو فضايي شدن  "، )1383.(عاملي، س

         17/10/1385تاريخ مراجعه    www.alexa.com  سايت آلكسا  -  
                22/8/1385تاريخ مراجعه    www.nokhbeh.irسايت شبكه نخبگان   -  
      21/8/1385تاريخ مراجعه    www.mellat-majlis.ir  روزنامه الكترونيكي خانه ملت  -  
    7/9/1385الي  21/8/1385تاريخ مراجعه   www.majlis.ir  هاي مجلس سايت مركز پژوهش -  
   7/9/1385الي  1/9/1385تاريخ مراجعه   www.aph.gov.auسايت پارلمان استراليا  -  
   8/1385/ 22تاريخ مراجعه   magiran  www.magiran.comسايت  -  
  www.tagfa.com/index.asp?id=216  24/8/1385فا  گايت تس -  
  www.marketleap.com  7/11/1385سايت ماركت ليپ  -  
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با سايت كتابخانه  اي سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي ارزيابي مقايسه
  كنگره آمريكا با استفاده از رويكرد كاركردگرايي 

  
  *ناصر اسكندري

  چكيده
ها به عنوان اجزاي الينفك جامعه اطالعاتي، براي رفع نيازهـاي اطالعـاتي افـراد جامعـه بـه وجـود        نهكتابخا

از آنجـا كـه كتابخانـه    . اند و شكل، اهداف، وظايف و خدمات آنها براساس نيازهاي جامعه مشخص شده است آمده
اكز علمي و فرهنگي، اعتبار زيـادي  هاي بزرگ ايران است، به عنوان يكي از مر مجلس يكي از معتبرترين كتابخانه

را به نام خود به ثبت رسانده و عالوه بر رفع نيازهاي اطالعاتي قوة مقننه، همواره پاسخگوي بسـياري از محققـان   
اين راستا كتابخانه مجلس ميزان زيادي از  در. داخلي و خارجي و پذيراي دانشجويان و استادان دانشگاه بوده است

ايـن دارد كـه بـا اسـتفاده از      ا بر ارائه هر چه بهتر خدمات متمركـز كـرده اسـت و سـعي بـر     توان و نيروي خود ر
اين كتابخانه در ديجيتالي كردن منـابع خطـي خـود     هايي كه گام. اين امر موفق باشد هاي جديد در تحقق فناوري

ابخانه مجلس شوراي اين مقاله بر آن است كه وب سايت كت به همين جهت. اين مطلب است برداشته، خود گوياي
بـراي ارزيـابي هـر وب سـايتي     . و كتابخانه كنگره آمريكا را با رويكرد كاركرد گرايي مورد ارزيابي قرار دهد اسالمي

با توجه . ام اين مقاله از دو شيوه بهره جسته در. معيارهايي هم به صورت عام و هم به صورت اختصاصي وجود دارد
استفاده كننـدگان  ( خانه، بيشتر توجه مقاله به ميزان تعامل وب سايت با كاربران به وظيفه اطالع رساني نهاد كتاب

ام كه وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا از لحـاظ عملكـرد و ارائـه     اين نتيجه رسيده است، كه در پايان به) كتابخانه
عمق مطالب موجود در  برداشته است و ميزان هاي موثرتري نسبت به كتابخانه مجلس شوراي اسالمي مطالب گام

  .نيست سايت كتابخانه كنگره در بسياري از جهات قابل مقايسه با وب سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
  .كتابخانه مجلس، كتابخانه كنگره، كاركردگرايي، اطالعات، وب سايت :كليدي ناگواژ

_______________________________  
  دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران *

                                                                               Email: omeskandarimedia@gmail.c  
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  مقدمه
هـاي   هدف نهايي همه آنهـا حمايـت از رسـالت   . كتابخانه از هر نوع كه باشد به نهاد يا سازماني وابسته است

هـايي انجـام شـود كـه كاركردهـاي       در نتيجه طراحي وب سايت آنها بايد با توجه بـه ديـدگاه  . سازمان مادر است
و به  هاي تخصصي و عمومي بدين منظور كتابخانه. كتابخانه را در راستاي تحقق اهداف سازمان متبوع ياري رساند

اينترنـت اطالعـات    اين دارند كه به كاربران خود چه حضوري و چه از طريـق  اشند سعي برطور كل از هر نوع كه ب
كميـت  .اينترنت فضايي است كه اطالعات موضوعي متنوعي را در درون خود جاي داده است .مفيدي را ارائه دهند
ترس از طريـق ديگـر   اينترنت، به ويژه از طريق شبكه جهاني وب، نسبت به اطالعات قابل دس اطالعات منتشره در

در چنـين شـرايطي، همـانطوري كـه مـا تمـام اطالعـاتي را كـه در         . ها، سرعت و حجم بسيار باالتري دارد رسانه
توانيم هر  كنيم، نمي شنويم، به راحتي قبول يا  باور نمي بينيم  يا از راديو مي خوانيم، در تلويزيون مي ها مي روزنامه

هـا  و تعيـين    بنابراين، ارزيابي انتقادي و كيفي وب سـايت . ، به راحتي بپذيريماينترنت قرار گرفت چيزي را كه در
ايـن   در. رسـد  دامنه كاري آنها در برخورد با نيازها و احتياجات استفاده كنندگان و كاربران، ضروري بـه نظـر مـي   

هـر چنـد   . ام پرداختـه  و كتابخانه مجلس شوراي اسـالمي  1هاي كتابخانه كنگره آمريكا مقاله، به ارزيابي وب سايت
وب سايت كتابخانه كنگـره داراي نيروهـاي متخصـص در    ( اين دو وب سايت از هر لحاظ منصفانه نيست  مقايسه
همچنـين  . هاي مختلف است، و همچون كتابخانه مجلس يك نفر متخصص تمام كارها را بـر عهـده نـدارد    بخش

، ولـي  )ز هر لحاظ قابل مقايسه با كتابخانه مجلس نيستشود، ا هاي مالي كه از كتابخانه كنگره آمريكا مي حمايت
همچنـين بـا توجـه بـه نظريـه      . اين تحقيق به آشنايي ما از اطالعات و امكانات موجود در آنها كمـك كنـد    شايد

كاركردگرايي، به خدمات اطالع رساني هر دو وب سايت به كاربران پرداخته شده اسـت و ميـزان تعامـل آنهـا بـا      
بـراي تحليـل و ارزيـابي     3"وب سـايت اپتيمايزيشـن   "و 2"الكسـا "از دو وب سـايت  . ي خواهد شدكاربران بررس

در سايت اوپتيمزيشن، فقط ميزان سرعت  و زمان بارگذاري مورد ارزيابي . هاي ذكر شده استفاده شده است سايت
  .  قرار گرفته است

  
  نظريه كاركردگرايي

هاي آن در ارتباط با هم در راستاي ارائه خـدمات اطـالع    و قسمتكتابخانه سازماني است پويا كه تمام اجزا 
اين سازمان را بـا نظريـه كـاركرد گرايـي تعريـف       به همين دليل اگر بخواهيم. كنند رساني به مراجعان فعاليت مي

. ايـن ديـدگاه اسـت    آثار هربرت اسپنسر و اميل دوركيم الهام بخـش اصـلي  . شود تر مي كنيم، وظايف آن مشخص
ايـن نظـام    .پايدار و ثابت است اين فرضيه توجه دارند كه جامعه داراي نظامي هاي كاركردگرايي به ديدگاه"راين بناب

هـا، باورهـا و    اي از ارزش كه به موجب آن اكثريت اعضاي جامعه داراي مجموعه "وفاق اجتماعي"پايدار به وسيله 
_______________________________  

1.LOC(Library Of Congress)  
2. www.alexa.com 
3 .www.websiteoptimization.com 
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هاي مرتبط با هم  يدگاه، يك جامعه داراي قسمتاين د طبق . شود انتقادات رفتاري مشتركي هستند، مشخص مي
). 50:1383سـتوده و كمـالي،  ( "است كه هر يـك كـاركردي دارد و نقشـي در تثبيـت جامعـه بـه عهـده دارنـد        

هر كل مركب از اجزايي است كه به نحو خاصي با هم تركيب شده اند و حتي  "اينكه كاركردگرايي عبارت است از
( "كننـد  ل دچار تغيير و دگرگوني هم شوند، باز هم به حفظ و ثبات كل كمك مياگر هر دو بخش يعني اجزا و ك

  ).211:1369توسلي،
همانطور كه از تعاريف فوق پيداست به طور كلي نظريه كاركردگرايي، جامعه را به عنوان يك ارگانيسم زنـده  

اسپنسر جوامع را به ". كنند يگيرد كه تمام عناصر آن با هم در راستاي رسيدن به يك هدف فعاليت م در نظر مي
اي از اجزاي بـه هـم پيوسـته     كرد كه هر ارگانيسم داراي يك ساخت يعني مجموعه هاي زنده تشبيه مي ارگانيسم

كند كه در شرايط معمولي، همه عناصر در نظـام   نظريه كاركردگرا بيان مي.... ها، قلب و غيره است  مانند سر، اندام
اين ترتيب كه هر عنصـر بـه حفـظ     نواده، و دولت به سازگاري با هم گرايش دارند بهاجتماعي از قبيل مدارس، خا

  ).36:1374رابرتسون،("...كند ثبات كلي و همگاني كمك مي
  

  روش
اين معيارها  ها با توجه به وجود دارد كه اكثر سايت ها به طور كلي معيارهاي عمومي براي ارزيابي سايت

اين مقاله براي  در. باشد هاي خاصي مي ي نيز وجود دارد كه فقط مختص سايتولي معيارهاي. شوند ارزيابي مي
توان آنها را با توجه به معيارهاي  مثال معيارهاي ويژه كتابخانه جزء معيارهاي خاص است، كه هم مي

  .ارزيابي كرد، و هم با توجه به معيارهاي خاص خودشان عمومي
  

  معيارهاي عام
كـه   هر وب سايتي زمـاني . ه روز بودن، ميزان تازگي مطالب موجود در سايت استمنظور از ب: به روز بودن - 

  .كند كند، تاريخ به روز كردن مطلب را در انتها يا ابتداي مطلب ذكر مي مطالب خود را به روز مي
زمانيكـه وب  . يعني ميزان تعامل دست اندركاران، متخصصان و مدير وب سايت بـا كـاربران  : كنش متقابل - 
دهـد، در واقـع    تر پرسش كاربران را جـواب مـي   دهد و سريع هاي الكترونيكي خود پيوند مي بر روي آدرس سايت

  .كنش متقابل بهتري دارد
منظـور از سـرعت بارگـذاري، ميـزان زمـاني اسـت كـه يـك         : سرعت بارگذاري و دسترسـي بـه مطالـب    - 
تـر اسـت و    تـر و سـريع   دسترسي به آن آسانهر چقدر سرعت بارگذاري بيشتر باشد، . شود اينترنتي باز مي صفحه

  .بالعكس
اينكه  مطالب يك سـايت تـا چـه انـدازه      ميزان پوشش سايت از لحاظ مطالب مرتبط، يعني: دامنه پوشش - 

اين همخواني  آيا مطالب سايت مورد نظر با خط مشي آن سازمان همخواني دارد و تا چه اندازه. جامع و مانع است
  گسترش پيدا كرده است؟
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  معيارهاي خاص
ها سواالتي كه به طور عموم سوال اكثر مراجعه كنندگان به سايت اسـت   برخي از سايت: هاي رايج پرسش - 

مهمترين منابع كتابخانه شامل چـه  «: مثال ممكن است كه سوال. دهند هاي رايج قرار مي در بخشي به نام پرسش
هاي رايج تلقـي   شود كه جزء پرسش جزء سواالتي مي اين سوال پس. را چندين نفر پرسيده باشند» منابعي است؟

  .گيرد اين قسمت قرار مي شود و چون سوال اكثر مراجعان است در مي
اي از آغاز به كار كتابخانه و وب سـايت خـود را در صـفحه اول     اي تاريخچه هر كتابخانه: تاريخچه كتابخانه - 

تـوان ميـزان پيشـرفت را     دهد كه مي ه و سايت را نشان مياين بخش در واقع آغاز به كار كتابخان .گذارد سايت مي
  .نسبت به سال تاسيس سنجيد

هر سايتي با هرگونه فعاليـت سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي،فرهنگي     : هاي مختلف كتابخانه معرفي بخش - 
نظر هاي مختلف سازمان مورد  اين است كه بخش  وظيفه هر مدير سايتي. هاي مختلف سازماني است داراي بخش

اين قانون مستثني  سايت كتابخانه نيز از. را به كاربران معرفي كند و اهداف هر بخش را به طور مفصل توضيح دهد
  .هاي مختلف خود را به كاربران سايت معرفي كند نيست و بايد بخش

بـا ديگـر    اينكـه از لحـاظ ارتبـاط كـاربران     اي بـراي  سايت هـر كتابخانـه  : ها قابليت پيوند به ساير كتابخانه - 
دهد كه كاربران بتوانند همزمـان از   هاي ديگر را قرار مي ايجاد كند، در يك قسمت نام كتابخانه ها سهولت كتابخانه

  .هاي ديگر نيز آگاهي يابند و نيازي به خروج كامل از آن سايت نباشد منابع كتابخانه
اينكه كاربران بتوانند بـه   براي: هپيش بيني موتور جست و جو به منظور جست و جو در وب سايت كتابخان - 

تر دسترسي پيدا كنند، نيازمند ابـزار جسـت و    چيزي كه در جست و جوي آن در سايت مورد نظر هستند، سريع
هـا در وب سـايت    از اين رو كتابخانـه . جو هستند تا از صرف زمان زياد براي پيدا كردن آن مطلب جلوگيري كند

  .اين كار جامه عمل بپوشانند كنند تا به خود  موتور جست و جو پيش بيني مي
بـدين معنـي كـه كليـه     . هـاي مختلـف سـازمان مربوطـه اسـت      در واقع نماي كلي از بخش: نقشه سايت - 
هاي اصلي و فرعي كه در سايت به طور پراكنده وجود دارند، در قسمت نقشـه سـايت سـاختار كلـي آن را      بخش

  . دهند نشان مي
اينجا به  ، تاريخچه مختصري از هر دو  كتابخانه در)طبق معيارها( وب سايت  قبل از پرداختن به ارزيابي

  .ايد اختصار مي
  

  تاريخچه كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
  نقطه آغازين

با تاسيس مجلس شوراي . مشروطيت دانست 1285توان كتابخانه مجلس را يكي از ثمرات انقالب سال  مي"
اي در مجلس جهت تغذيه فكري  ايران فكر اوليه تاسيس كتابخانه ري درملي به عنوان اولين نهاد قانونگذا

اما به علت مشكالت فراوان و كارهاي . ايشان خطور نمود واطالعاتي نمايندگان  مردم در مجلس در اذهان برخي از
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سيس كتابخانه براي اولين بار تا. داد، تاسيس كتابخانه به تاخير افتاد بايست انجام مي بسيار زيادي كه مجلس مي
دوره دوم مجلس شوراي (1287دي ماه  17مصوب ) آيين نامه داخلي(نظامنامه داخلي 133مجلس در ماده 

در آن زمان آقاي ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده وقت زردتشتيان در مجلس و رئيس اداره . پيش بيني شد) ملي
،  تاسيس  مقدماتي  مراحل  كيخسرو در انجام  ارباب. اين ماده شد مسئول پيگيري تحقق) كارپردازي(مباشرات 
 از.  است  داشته  اي برجسته  ، سهم موقت  ايجاد كتابخانه وها  كتاب  نگهداري  براي  مكاني  و تعيين  كتاب  گردآوري
  به  ها را در قفسه كتاب  نخستين از  تعدادي  ظيمو تن  ترتيب  وظيفهشخصا   وي  آيد كه برمي  او چنين هاي يادداشت
دهد  مي  نشان  آمده  دست  به  عاتطالاسناد موجود و ا . است  داشته  گذاري را به عهده الفبا و شماره  حروف  ترتيب

  ابراهيم  مانند دكتر رضا افشار و شيخ  مجلس  پيشگام  از نمايندگان  جمعي  همكاري با  كيخسرو شاهرخ  ارباب  كه
پيشنهاد تا استقرار و پا   رح از ط  مجلس  كتابخانه  تاسيس  مقدمات  آوردن  مدر فراه  تقوي... و سيد نصرا  زنجاني
  فروغي  ذكاالملك  ، محمود عالمير و محمدعلي السلطنه احتشام  چنين هم. اند كرده  فراواني  هاي ، كوشش آن  گرفتن

  و تودرتو، در قسمت  كوچك  در دو اتاق ها ، كتاب رسمي  از افتتاح  پيش .آيند شمار مي  به  گذاران پايه و  از موسسان
  و استفاده  مورد توجه  همواره  كوچك  كتابخانه  اين .شد مي  چيده  چوبي  و در چند قفسه  نگهداري  حوضخانه  شرق

  را خريد و قرار شد كه  مليجك  نيطاعزيزالسل  و باغ  ، خانه مجلس  بود كه  تقنينيه  پنجم  در دوره. بود  نمايندگان
در .كنند  آنجا منتقل  را به ها دهند و كتاب  اختصاص  كتابخانه  به  الزم  وتغييرات  سازي از آماده  را پس  از آن  قسمتي

  موقت  از محل  رسيد و كتابخانه  نتيجه  به  گرفت مي  انجام  كتابخانه  تاسيس  براي  كه  هايي ، كوشش ش 1302  سال
از   شد و پس  بودند منتقل  ساخته  كتابخانه  براي  كه  مجلس  شرقي  ر سمتد  ساختماني  به -  حوضخانه- خود

بار  نخستين ، كتابخانه  كه  ساختماني  اين . يافت  رسما گشايش  ش 1304  در سال  سرانجام  و ترتيب  ظماستقرار و ن
و   باغ  از مصادره  پس  شاه  رالدينناص  كه،سپهساالر بود  خان حسين  خانه  از اندروني  بخشي  يافت  جا گشايش در آن
سردار   عزيزالسلطان  او به  از درگذشت  بخشيد و پس  الدوله انيس خود  سوگلي  را به  آن سپهساالر ابتدا  خانه

از   مدرس  ايت اهللا شهيد سيدحسن پيشنهاد  به  و مجلس  فروخت  كردستاني  اسداهللا  را به  آن  داد ومليجك  مليجك
نظر گرفتند و زير نظر استاد   ر درظومن  اين   براي  از آن  خريد و قسمتي  كردستاني  را از اسداهللا  ، آن مجرائ  محل

،  محل  اين در  كتابخانه.در آمد  كتابخانه  صورت   شد، به  بعدها معمار مجلس  ، كه معمار كاشاني  جعفر خان
  مخزن  براي  كوچك  اتاق  و سه  دفتر مدير و كاركنان ، خانه قرائت  يك  شامل  كه  داشت  و ابتدايي  ساده  تشكيالتي

، سردار  وقت مجلس  ها به دستور رئيس محل نگهداري كتاب  بودن  فضا و نامناسب  دليل كوچكي  به .بود ها كتاب
رگرفته شد و ساختماني  مترمربع درنظ1200  مساحت  باغ بهارستان زميني به  فاخر حكمت، در قسمت جنوبي

  ).15- 17: 1374فدايي عراقي، ("خانه بنياد گرديد بكتا بقه براي ط چهار در تمام وسايل  جهز بهم
  

   اسالمي  دوره انقالب
اجازه مسئوالن   بدون انقالب،  از پيروزي  ملي سابق بود كه از چند ماه پيش  از مجلس  كتابخانه تنها بخشي"  

شـكوهمند    انقـالب   از تحقـق   دو ماه پـس   كمتر از يعني 1358  فروردين 16شده بود اما در   لطي، تع وقت مجلس
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بـه وسـيله     از كاركنان كه  را با حضور چند تن  خويش  فعاليت  باز شد و  ليطيماه تع  از حدود شش  و پس  اسالمي
بنيانگـذار     يدوره به دسـتور شـفاه    اين انه درخكتاب  بازگشايي .آغاز كرد ،احضار شده بودند و  انتخاب  مدير كتابخانه

ري ابـالغ  طهـ استاد شهيد مرتضـي م   وسيله  بود كه به  الزكيه  نفسه  امام خميني قدس  جمهوري اسالمي، حضرت
 طـرف  اي بـود كـه از   ايشـان نامـه   در حضـور   امام رسـيدم   خدمت:فرمايند  مي  اين باره در  طهريخود استاد م .شد

. حقـوق آنهـا    پرداخـت  و  شدن وضع  مبني بر تقاضاي روشنمنحله ارسال شده بود   شوراي ملي  مجلس  مسئوالن
  منحلـه   ت مسئوالن مجلـس اايشان در جز هي  قراردهيد و بگوييد  كتابخانه را در اختيار استاد حائري: فرمودند  امام
بـه   خـود  رحمه اهللا عليـه  ريطهنمايند مرحوم شهيد م  نيز رسيدگي  و به امور كاركنان مجلس، كنند  وظيفه  انجام

كتابخانه، با تعداد كـم،    كاركنان  پيام  اين  با .كرد  بزرگوار را ابالغ  و پيام امام  مركز كار مسئوالن مجلس منحله رفت
  تطبيـق   هلكتابخانـه بـه وسـي     ، بررسي موجودي  در دوران انقالب  شده انجام   از جمله كارهاي. شروع به كار كردند

اشـياي   ها تابلوها و ينده شماره كتابآ همچنين براي آسان شدن كار در. گاني بود باي  و فيش ثبت  ها با دفاتر كتاب
  هـاي  كتـاب   فـيش   نيست  روشن  كه  دليلي  به  گذشته  در. شد  دفتر يادداشت  شماره ثبت  باالي  كتابخانه در قفسه

  موجـود بـود بـه     چـه   هـا آن  برگـه   يـن ا از. بـود   هـا انباشـته   ها در كارتن وبيشتر آن   شده  ها خارج دان از برگه  عربي
 و و تعميـر   صـحافي    ، بخـش  انـه خدر كتاب. شد  نوشته  فيش  نداشت  برگه  كه  هايي كتاب  و براي  منتقل  ها دان برگه

  نفـر از كاركنـان    شد و سه قرارداد بسته  مجلس   از خارج  با كارشناسي  كه  گونه بدين .وجود آمد  به  هم  تجليد كتاب
  ايـن  و در  داشـت   ادامه 1374  تا سال  بخش  اين فعاليت. پرداختند  صحافي  كار  فراگرفتن  به  كارشناس  نظر آنزير 
از .گرديـد   دارد منتقـل   عهـده   بـه   مـدرن   شـيوه   هارا بـه  و تجليد كتاب  كارمرمت  كه  كتابخانه   مركز مرمت  به  سال

شـورا    مجلـس   انهخدر كتاب   سابق سناي  كتابخانه مديريت  جود آمد، ادغامو  به اسالمي  انقالب  در دوران  كه  تحوالتي
  ، عنـوان  سـابق   و سناي اسالمي  شوراي  مجلس  1  شماره  مركزي  كتابخانه  شورا عنوان  مجلس  كه  شكل  بدين ؛بود

  بـه   پارلمـان   از داخـل  2  مارهشـ   كتابخانـه   تغيير محل  دنبال  به.  يافت  را  اسالمي  شوراي  مجلس2  شماره  كتابخانه
قـبال بسـيار     كـه   شناسي ايرانـ    شناسي اسالم تخصصي  كتابخانه  اين  1362  در سال  نگارستان  آن موزه  فعلي  محل

داشتند،   جا راه  آشنا بدان  هاي شخصيت  و معرفي  با سفارش  ويا كساني  شده  و شناخته  بود و افراد خاص  خصوصي
  مجلـس  بـا تشـكيل    و همزمـان   انقـالب   در اول 2  شـماره   كتابخانـه   كه  است  گفتني.  قرار گرفت  مومدر اختيار ع

آنجـا    بـه   دكتـر بهشـتي    مرحـوم  مانند  انقالب  هاي و شخصيت  داشت  انگيزي هطرو خا  استثنايي  وضعيت  خبرگان
  تصـويب   پيوسـت   وقـوع   بـه   مجلـس   كتابخانه  تاريخدر   كه  سازي و سرنوشت  مهم  از ديگر تحوالت .كردند مي  مراجعه

  عنـوان   تحـت   مسـتقل   اي موسسـه   صورت  به  كتابخانه،   اساسنامه  اين  قطببر . بود 1374  در سال  كتابخانه  اساسنامه
ما در رسـ  1384در سـال   2كتابخانه شـماره  ) 6- 9:همان.("درآمد اسالمي  شوراي  و مركز اسنادمجلس  ،موزه كتابخانه

ـات  كتابخانـه   سازمان    راس در .محل جديد خود در كنار كتابخانه شماره يك واقع در ميدان بهارستان افتتاح شد  هي
ـات   رئـيس   عنوان  به مجلس  رئيس. امنا قرار دارد  ـاد    فرهنـگ   كميسـيون   رئـيس .   اسـت   امنـا مقـرر شـده     هي و ارش

و دو نفـر    كتابخانه  ئيسر، اسالمي  شوراي  مجلس  ، كارپرداز فرهنگي و آموزش عالي  فرهنگ  كميسيون  ،رئيس اسالمي
  .دهند مي  امنا تشكيل  تاهي  امنا و ديگر اعضاي  هيات  رئيس  و تاييد  كتابخانه  پيشنهاد رئيس  كشور به  از محققان
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  تاريخچه كتابخانه كنگره آمريكا
هـايي كـه از    اما سه كتابخانه به سبب نوع سـازمان   هاي دولتي بسياري است، اياالت متحده داراي كتابخانه"

 1988تـرين آنهـا كتابخانـه كنگـره اسـت كـه در سـال         بزرگ. اند كنند لقب ملي گرفته خدمات آنها استفاده مي
به منظور ارائه خدمات اطالعاتي به  1800سند داشت، و بر اساس قانون سال   88,300,000هاي حاوي  مجموعه

امـا كنگـره، مجموعـه    . كتابخانـه را ويـران كردنـد    1812ها در اثناي جنگ سال  انگليسي. شد ايجاد كنگره آمريكا
سـپس بـا   . رو شـد  توماس جفرسون را خريداري كرد و پس از گذشت چندين دهه با مشـكل كمبـود فضـا روبـه    

ت متحده بـه  اياال كرد دو نسخه از هر اثر داراي حق مولف در كه مقرر مي 1870تصويب قانون حق مولف در سال 
اينـزورث رانـد    پس از دو دهه تالش،. كتابخانه كنگره واگذار شود، حجم مجموعه به حالت غير قابل كنترل درآمد

ايـن كتابخانـه ،     در خصـوص وضـعيت بحرانـي    1897تـا   1865هـاي   اسپوفورد، رئيس كتابخانه كنگره در سـال 
ر نيز در قرن بيستم بـه آن اضـافه گرديـد كـه     احداث كرد و دو بناي عمده ديگ 1897ساختماني جديد در سال 

كتابخانـه  . 1983و ساختمان جيمـز مديسـون در سـال     1939ساختمان توماس جفرسون در سال : اند از عبارت
نويسي در كشور جايگاه خود را بـه   كنگره تحت مديريت هربرت پوتنام توانست جهت متمركز كردن روند فهرست

هـاي   هايي كه در دهه اول قرن بيسـتم بـا عنـوان خـدمات توزيـع برگـه       فعاليت. عنوان كتابخانه ملي تثبيت كند
ان ملي در دهه چهارم شد و در نهايت بـه توليـد نوارهـاي    منجر به چاپ فهرستگ  گرفت، فهرست شده صورت مي

هاي مربـوط بـه كتابخانـه     اين كتابخانه به ساير فعاليت .در دهه ششم انجاميد) مارك(نويسي ماشين خوان فهرست
ايجاد مركزي جهـت   هاي بهتر براي نگهداري از مواد چاپي، سرپرستي امر مبادله كتاب، و  ملي از قبيل بررسي راه

  ).377: 1381حري، (".پردازد ه خدمات كتابخانه ملي براي نابينايان و افراد معلول نيز ميارائ
  

  وب سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
هـاي   اين سايت از بخـش   .آغاز به كار كرده است 1378از سال  1وب سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

هـاي اطالعـاتي، منـابع     هـا، بانـك   هرست سـاير كتابخانـه  فهرست پيوسته كتابخانه، ف. مختلفي تشكيل شده است
هـاي چـاپي    موجـودي كتـاب  . هايي از وب سايت كتابخانه مجلس اسـت  الكترونيكي و جست و جو در وب، بخش

هـزار سـند از طريـق وب سـايت قابـل       88اين تعداد  هزار جلد است كه از  190  كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
، در )هاي داخلي كتابخانه قابـل دسترسـي اسـت    كه در حال حاضر از طريق پايگاه(هزار سند  50. دسترسي است

  ).درصد 6/0كمتر از (است   مقايسه با كتابخانه كنگره آمريكا آمار بسيار كمي
  

  وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا
در سـال  باشـد، كـه    هـا در شـبكه وب مـي    وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا يكي از كارآمدترين وب سايت

_______________________________  
1.www.majlislib.com  



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  64

 

شـناختي شـامل    ميليون سند كتـاب  15اين وب سايت اطالعات بيش از   فهرست پيوسته". راه اندازي شد1994
ها و  هاي در حال انتشار، فايل ها، نشريات، مواد ديداري و شنيداري، آثار موسيقي، منابع نقشه برداري، كتاب كتاب(

وب سايت مركـز مـدارك و اطالعـات    ( ".شود را شامل ميو غيره ) هاي كامپيوتري، فهرستگان ملي آمريكا پرونده
ميليون منبـع كتـابي،    29، بيش از 2)1385(طبق اطالعات موجود در سايت كتابخانه كنگره. 1)1385ايران، علمي

از طريـق  . ميليون سـند در كتابخانـه كنگـره آمريكـا موجـود اسـت       58ميليون نقشه، و  8/4ميليون عكس،  12
هايي كه اخيرا منتشـر شـده انـد دسترسـي پيـدا       توان به فهرست برگه كتاب ه كنگره ميفهرست پيوسته كتابخان

  ).1385سايت كتابخانه كنگره، (3.كرد
  

  معيارهاي ارزيابي سايت
ها هم از  براي ارزيابي سايت. شود هاي مذكور پرداخته مي اي سايت اين قسمت از مقاله به ارزيابي مقايسه در

اي مورد استفاده  هاي كتابخانه شود و هم از معيارهايي كه فقط براي ارزيابي سايت ياستفاده م معيارهاي عمومي
مورد از معيارهي  4. ها استفاده كرده است معيار براي ارزيابي سايت 10در اين قسمت نگارنده از . گيرد قرار مي
ابتداي مقاله معيارهاي محتوايي  در(شود  ها استفاده مي مورد از معيارهايي كه فقط در ارزيابي كتابخانه 6و عمومي

  ).و ساختاري به طور كامل ذكر شد
  

  به روز بودن
در بخـش اخبـار كتابخانـه، تـاريخ خبـر را ذكـر كـرده اسـت و در           كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

از لحاظ دسترسي به منابع به طـور كامـل   . هاي ديگر از هرگونه اشاره به تاريخ خودداري شده است بخش
هـا قابـل دسترسـي نيسـتند، و      هاي اطالعاتي تمام بانـك  به طور مثال در بخش بانك. ل نيستسايت فعا

يا در بخش منـابع الكترونيكـي تمـام    . شوند اينترنتي به درستي متصل نمي هاي پيوندهاي سايت به نشاني
ـ . كنـد  هاي اطالعـاتي بهتـر عمـل مـي     مجالت، تمام متن قابل دسترس نيستند، ولي نسبت به بانك ي ول

ايـن سـايت    .هاي ديگر به روزتر است كتابخانه كنگره آمريكا از لحاظ ارائه مطالب تقريبا نسبت به كتابخانه
بـه طـور مثـال بخـش     . در هربخش تاريخ حق مولف ذكر شده است. راه اندازي شده است 1994درسال 

مثال بخش جسـت و   يا به طور. به روز شده است 2006اكتبر سال  11حقوقي كتابخانه كنگره در تاريخ 
همه منابع ذكر شـده سـريعا قابـل    . به روز شده است 2006آگوست  17جوي فهرست كتابخانه در تاريخ 

  . شوند اينترنتي وصل مي هاي دسترسي هستند، و به درستي به نشاني
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  كنش متقابل
هيچ يـك  آدرس پست الكترونيكي در سايت خود گذاشته است، ولي  سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

شود و بايد حتما آدرس پست الكترونيكي را يادداشت كرد و به طرق ديگر سـوال   در داخل خود سايت پيوند نمي
سـرويس درخواسـت اطالعـات، ويـژه      "بخشي بـه نـام    در سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي. خود را پرسيد

ي چلك راه اندازي شد كه گـام مـوثري   توسط دكتر افشين موسو "سوال از كتابدار مرجع"و  "نمايندگان مجلس
درحالي كه در وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا . باشد در تعامل هرچه بيشتر نيروهاي اطالع رساني با كاربران مي

تـوان از   خـود را مـي   1مثال در بخش كپي رايت سـوال . هاي مختلف امكان پذير است ارتباط با كتابداران در بخش
اينكه سوالي را در ارتباط با تاريخ آغاز بـه كـار سـايت از طريـق      يا مثال ديگر. رح كردطريق پست الكترونيكي مط

در كل در مقايسـه بـا سـايت    . اينجانب جواب داده شد مطرح كردم، كه در عرض دو روز به سوال2"نظرات"بخش
ارتباط با كتابداران در بخش . در حد پاييني قرار دارد كتابخانه كنگره آمريكا تعامل كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

سايت كنگره براي ارائه سواالت خود به صورت فعال وجود دارد، ولي در سايت كتابخانه مجلـس چنـين مـوردي    
از  3"گـزارش خطـا  "توان از طريق بخـش  هرگونه برخورد با مشكل در سايت كتابخانه كنگره را مي. شود ديده نمي

  .4طريق يك آدرس به اطالع مسئوالن سايت رساند
  

  سرعت بار گذاري و دسترسي به مطالب
از لحاظ سرعت دسترسي به آدرس سايت هم كتابخانـه مجلـس و هـم كتابخانـه كنگـره بـه خـوبي عمـل         

ولي در عوض كردن صفحات سايت و ارتباط معقول با پيوندهاي ديگر كتابخانـه كنگـره خيلـي بهتـر از     . كنند مي
ترين بخـش هـر سـايت     پيوسته كتابخانه مجلس كه مهممخصوصا بخش فهرست . كند كتابخانه مجلس عمل مي

  :كند و در بعض اوقات نيز پيام اي است، در بعضي اوقات بسيار كند عمل مي كتابخانه
An error occurred a1ESocketError: Windows socket error: No connection 

could be made because the target machine actively refused it (10061), on API 
'connect' 

ولي در مقابل كتابخانه كنگره در . تواند برقرار شود اين معني است كه ارتباط با سرور نمي دهد، به را نشان مي
  . بخش فهرست خود بسيار خوب عمل كرده، و از سرعت قابل توجهي برخوردار است
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  دامنه پوشش
عمل كـرده و در پيونـد بـه مطالـب مـرتبط بـه       سايت كتابخانه مجلس از لحاظ عمق مطالب بسيار ضعيف 

همه پيوندهاي سايت كتابخانه مجلس مـرتبط و مناسـب   . شود موضوع در يك حد پايين جست و جو متوقف مي
سايت كنگره به تمام عناوين .است ولي جامع نيست، در مقابل سايت كتابخانه كنگره مرتبط،مناسب و جامع است

يابد كه به صورت پله پله بـه پـايين تـرين اطالعـات      پيوند ها آنقدر ادامه ميخود به طور عميق پرداخته است، و 
   .توان در حوزه موضوع مورد نظر دست يافت مي

  
  هاي رايج پرسش

در مقابـل سـايت كتابخانـه كنگـره آمريكـا بخشـي بـه نـام         . سايت كتابخانه مجلس چنـين بخشـي نـدارد   
ايـن   و. دهـد  هاي كتابخانه دارند در آنجا جواب مي ز كليه بخشكه سواالتي را كه مردم ا 1دارد"هاي رايج  پرسش"

  . شود سواالت بر طبق ميزان فراواني كه دارد در آنجا ذكر مي
  

  تاريخچه كتابخانه
دوره انتقال بـه سـاختمان    –در سه بخش دوره تاسيس و افتتاح  2تاريخچه كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

كتابخانه كنگره نيز در دو قسمت تاريخچه خود را بيان كرده . اده شده استتوضيح د جديد و دوره انقالب اسالمي
است، و قسمت دوم شامل سـير تـاريخي تكميـل     1992- 1800قسمت اول تاريخ كتابخانه كنگره از سال . است

  3.باشد هاي كتابخانه مي مجموعه
  

  هاي مختلف كتابخانه معرفي بخش
تـوان گفـت    اين لحاظ مي و از. صورت كامل معرفي كرده استهاي مختلف خود را به  كتابخانه مجلس بخش
هاي خـود را معرفـي و    كتابخانه كنگره نيز به طور كامل بخش.هاي خود ارائه داده است اطالعات خوبي را از بخش

اينكه كتابخانه كنگره در صـفحه اول سـايت بـه كـاربر      عالوه بر. وظايف هر بخش را به طور كامل ذكر كرده است
وجود  4"درباره ما"دهد، در داخل هر بخش نيز قسمتي با نام  هاي مختلف خود را  مي وصل شدن به بخشامكان 

مثال در بخش كپي رايت بـه طـور   . هاي خود را در آن قسمت ذكر كند سازد فعاليت دارد كه هر بخش را قادر مي
  . كامل وظايف خود را ذكر كرده است

  

_______________________________  
1. http://www.loc.gov/nls/faq.html  
2.http://www.majlislib.com/LibHistoryF.HTM  
3.http://www.loc.gov/loc/legacy  
4 .About us 
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  ها قابليت پيوند به ساير كتابخانه
در صفحه اول سايت آورده است، كه در دو بخش  "ها  فهرست ساير كتابخانه "تابخانه مجلس بخشي به نامك

هاي ساير كشورها طبقه بنـدي شـده اسـت، كـه ارتبـاط بـا سـاير         ايران و فهرست كتابخانه هاي فهرست كتابخانه
ره در بخش فهرسـت پيوسـته خـود    در مقابل كتابخانه كنگ. گيرد هاي داخلي صورت مي كشورها بهتر از كتابخانه

ايـن   ارتبـاط بـا  . دارد كه به صورت الفبايي طبقه بندي كـرده اسـت   1"ها هاي ساير كتابخانه فهرست"بخشي به نام
  .تواند به آنها رجوع كند ها به صورت پيوسته برقرار بوده و كاربر در هرزمان مي كتابخانه
  

  وب سايت كتابخانهپيش بيني موتور جست و جو به منظور جست و جو در 
وب سايت كتابخانه مجلس موتور جست و جو ندارد و قابليت جست و جو در وب سايت كتابخانـه بـه هـيچ    

توان بـه جسـت و    ولي كتابخانه كنگره آمريكا داراي موتور جست و جو نيست و به راحتي مي. صورت امكان ندارد
  .كرد جوي خود در درون سايت ادامه داد و به مطلب خود دست پيدا

  
  : 2نقشه سايت

در مقابل كتابخانه كنگره نقشه سايت خود را در صـفحه اول  . در كتابخانه مجلس نقشه سايت موجود نيست
بخش تقسـيم   11هاي سايت طبق نقشه به  كليه قسمت. سايت در قسمت پايين به صفحه اصلي پيوند داده است

  . شده است
  .پردازيم مي "وب سايت ايپتيمايزيشن "و  "الكسا "هاي سايتدر ادامه به ارزيابي هر دو وب سايت بر اساس 

اين سايت با توجـه   . است "الكسا"دهد، سايت ها را انجام مي هايي كه كار تجزيه و تحليل سايت يكي از سايت
  :3پردازد به چهارگزينه به ارزيابي سايت مي

  4شرح كلي. الف
  5سايتجزئيات ترافيك . ب
  6هاي مرتبط پيوند. ج
  7هايي كه پيوند به سايت دارند سايت. د

  شرح كلي. الف
_______________________________  

1 .Other libraries catalogs 
 2. Site map  

  .است 2006نوامبر  22كليه آمار مربوط به تاريخ.  3
4.Overview  
5 .Traffic details 
6.Related links  
7. Sites linking in 
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هـايي كـه بـه سـايت      ميانگين تعداد سـايت (ميانگين ترافيك سايت كتابخانه كنگره به طور كلي درسه ماه 
ين زمان لود ميانگ. ها سرعت پاييني دارند درصد از سايت 62. سايت است 2002، )شوند كتابخانه كنگره پيوند مي

سـايت   22،476شـوند   ايـن سـايت پيونـد مـي     هايي كـه بـه   تعداد سايت. ثانيه است 7/1) بارگذاري كردن(شدن 
در مقابـل كتابخانـه   . شود ارتباط برقرار مي 1يونگ. براي كسب اطالعات در مورد سايت با دكتر ادوين ل. باشد مي

اظ سرعت بارگـذاري ايـن سـايت غيرقابـل دسـترس      از لح .هيچگونه ترافيك سايت ندارد مجلس شوراي اسالمي
هايي كه از داخـل سـايت    يعني سايت(سايت است  28شوند  اين سايت پيوند مي هايي كه به تعداد سايت. باشد مي

هيچگونـه  ) در مورد خدمات  اطالع رسـاني سـايت  (براي كسب اطالعات ). خود به سايت مورد نظر پيوند داده اند
  .توان به دست آورد اط نمياطالعاتي از طريق ارتب

  
  جزئيات ترافيك سايت. ب

كمتر از صد هزار مرتبه بوده اسـت، در حاليكـه وب    ميزان مراجعه به سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي
مقايسه زير در واقع اختالف بـين دو سـايت را نشـان    . سايت كتابخانه كنگره آمريكا داراي آمار قابل توجهي است

  :دهد مي
    

  سايت كتابخانه كنگره  سايت كتابخانه مجلس  رديف
  2920 2غير قابل دسترس  روزانه

  2417  --------------   ميانگين يك هفته
  2002  --------------   ميانگين سه ماهه
  رتبه 201كمتر از   --------------   تغيير در سه ماه

  
در ميـان  ) يكبار، و تغيير در سـه مـاه   روزانه، هفتگي، سه ماه( ميانگين رتبه كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

هـا كسـب نكـرده     اي در ميان سايت هاي ديگر به صورت نمودرا فوق بوده است، به طوري كه هيچگونه رتبه سايت
دوهـزار و نهصـد و   ) نـوامبر  22( هـاي معتبـر روز    در حالي كه رتبه سايت كتابخانه كنگره در ميان سـايت . است

ر ميانگين در طول يك هفته دوهزار و چهارصد و هفدهمين سايت، در سه ماه، به طو. بيستمين سايت بوده است
  . اين سايت در طول سه ماه دويست و يك رتبه تغيير داشته است .دوهزار و دومين سايت بوده است

هـاي   ميـزان مراجعـه بـه بخـش    . هاي مختلف سايت نشان داده شده است در ادامه ميزان مراجعه به قسمت
  :دارد در مقايسه با كتابخانه كنگره آمار بسيار كمي ابخانه مجلس شوراي اسالميمختلف سايت كت

  درصد 83: صفحه اصلي سايت
_______________________________  

1.Edwin L. Young  
2 .Not Available 
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  درصد 17: ها ساير بخش
  ):درصد 100از ( اما سايت كتابخانه كنگره آمريكا به شرح زير است 

  درصد  24: 1صفحه اصلي وب سايت
  درصد 18: 2بخش حافظه ديجيتالي
  درصد  17: بخش مطالعات كشوري
  درصد 17: فهرست پيوسته سايت

  درصد13: 3)اطالعات نمايندگان و سناتورها(بخش اطالعات قانونگذاري 
  درصد 4: 4بخش كنترل مستندات

  درصد 2: بخش جست و جو
  يك درصد: 5بخش راهنماي بيوگرافي اعضاي كنگره

  يك درصد: هاي ديگر وب سايت
  .ليل يكسان بودن محل مراجعه حذف شده استها به د الزم به ذكر است كه بعضي از بخش

دهد چون سايت كتابخانه مجلس به مطالب به صـورت عميـق نپرداختـه اسـت،      آمار فوق در واقع نشان مي
  .شوند ها كمتر پيوند مي مراجعان به سايت در حد مراجعه به صفحه اول بسنده كرده و به ديگر بخش

روزانه، هفتگي، ميانگين سه مـاه  ( از طرف كاربران اسالمي ميزان دسترسي به سايت كتابخانه مجلس شوراي
  :به شرح زير است) و تغيير در سه ماه

  
سايت كتابخانه   سايت كتابخانه مجلس  رديف

  كنگره
  380 -------------   روزانه

ميانگين يك 
  هفته

 --------------  425  

ميانگين سه 
  ماهه

 --------------  480  

تغيير در سه 
  ماه

  درصد 5كمتر از    ------- ------- 

_______________________________  
1.Home page  
2 . Memory 
3. http://thomas.loc.gov/home/nomis.html  
4. http://authorities.loc.gov  
5. http://ecip.loc.gov  
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. وجود ندارد دهد، هيچگونه دسترسي به سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي همانطور كه نمودار نشان مي
ميليون  425ميليون مرتبه ، ميانگين يك هفته  380در حالي كه ميزان دسترسي به سايت كتابخانه كنگره روزانه

  . باشد درصد مي 5و ميزان تغيير در سه ماه  ميليون مرتبه  480مرتبه، ميانگين سه ماه 
  :در بخش ديگر تعداد مراجعه به هر صفحه به ازاي هر كاربر به صورت جدول زير به درصد ثبت شده است

  
سايت كتابخانه   رديف

  مجلس
سايت كتابخانه 

  كنگره
  درصد 4 -------------   روزانه

ميانگين يك 
  درصد 4/4  -------------   هفته

سه ميانگين 
  6/4  --------------   ماهه

تغيير در سه 
  درصد 6  --------------   ماه

  
  پيوندهاي مرتبط: ج

ولـي  . باشـد  سـايت مـي   20هاي مرتبط از نظر فعاليت موضوعي با سايت كتابخانه كنگـره در حـدود    سايت
  .سايت مرتبط است 13از لحاظ فعاليت موضوعي با  كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

  
  :يي كه پيوند به سايت دارندها سايت. د

 22،476كنند در حـدود   هايي كه از داخل سايت خود به سايت كتابخانه كنگره پيوند برقرار مي تعداد سايت
  .باشد مورد مي 28شوند،  هايي كه به سايت كتابخانه مجلس پيوند مي در مقابل تعداد سايت. باشد سايت مي

 وب"و كتابخانه كنگره آمريكا طبق آمار سـايت   راي اسالميسرعت بارگذاري وب سايت كتابخانه مجلس شو
  :به شرح زير است "سايت اپتيمايزيشن
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  سايت كتابخانه كنگره آمريكا  سايت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي

  زمان بارگذاري  سرعت ارتباط  زمان بارگذاري  سرعت ارتباط
  ثانيه 07/72  كيلوبايت 4/14  ثانيه 143  كيلوبايت 4/14
  ثانيه 14/36  كيلوبايت 8/28  ثانيه 50/71  كيلوبايت    8/28
  ثانيه 00/31  كيلوبايت 6/33  ثانيه 28/61  كيلوبايت    6/33

  ثانيه 68/18  كيلوبايت 56  ثانيه 77/36  كيلوبايت     56
  ثانيه 86/5  س دي اناي ا // 128  ثانيه 26/11  اي اس دي ان // 128
ميليون بيت در  44/11

  ثانيه
ميليون بيت در  44/11  ثانيه 98/0

  ثانيه
  ثانيه 69/0

  
دهد سرعت بارگذاري سايت كتابخانه كنگره بهتر از كتابخانه مجلـس عمـل    همانطور كه آمار فوق نشان مي

ثانيه، ولي وب   143تابخانه مجلس كيلوبايت، زمان بارگذاري وب سايت ك 4/14به عنوان مثال با سرعت . كند مي
 بـه طـور كلـي در تمـام    . كند ثانيه زمان صرف مي  07/72سايت كتابخانه كنگره با همين سرعت براي بارگذاري 

به طور متوسط زمـان بارگـذاري   . هاي مشخص شده وب سايت كتابخانه كنگره برتر از كتابخانه مجلس است ايتم 
  .مان بارگذاري كتابخانه كنگره استوب سايت كتابخانه مجلس دو برابر ز

  
  نتيجه

رسيم كه با توجه به  اين نتيجه مي هايي كه در مورد دو وب سايت صورت گرفت به ها و ارزيابي با تمام بررسي
بـه طـوري   . اين دو سايت، پيشرفت كتابخانه كنگره نسبت به كتابخانه مجلس چشمگيرتر بوده است سال آغاز كار

هـا و   با توجه به رويكرد كاركردگرايي، تمـام كـنش  . شود اين امر به وضوح ديده مي وسايتهاي د كه در تمام بخش
اين عملكـرد در بعضـي    عملكردهاي دو وب سايت هدفمند ، و در جهت ارتقاي عملكرد سازمان كتابخانه است، اما

ر نگارنده به اهداف هر هايي كه به نظ كاستي. روست هايي روبه موارد مخصوصا در سايت كتابخانه مجلس با كاستي
اهدافي كه كتابخانه كنگره به دنبال آن است، عالوه بر جوابگويي نيازهاي نمايندگان كنگره، . گردد دو سايت بر مي

ايـن سـايت    است كه از سراسـر جهـان بـا   ) در هر گروه علمي(احساس مسئوليت در جوابگويي به نياز تمام  افراد 
كه سايت كتابخانه مجلس بيشتر تك بعدي و فقط در زمينه فهرست منابع خود در حالي . كنند ارتباط بر قرار مي

هـاي درون   با توجه به ارزيـابي . ها پشتيباني اطالعاتي به خوبي صورت نگرفته است كند و در ساير بخش عمل مي
ر بـه عنـوان نمونـه جزئيـات ترافيـك سـايت د      . رساني دو وب سايت كامال مشهود اسـت  متن، اختالف در اطالع

در حالي كه در نمـودار  . دهد كتابخانه كنگره ميزان مراجعان به سايت را خيلي بيشتر از كتابخانه مجلس نشان مي
بينيم، زيرا ميزان مراجعه به سـايت كتابخانـه مجلـس زيـر      موجود هيچ آماري در مورد تعامل سايت مجلس نمي

ع رساني ديگر با كتابخانه كنگره آمريكا به هيچ وجه ها يا واحدهاي اطال ميزان تعامل كتابخانه. هزار بار است 100
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هـزار   22هايي كه به كتابخانه كنگره پيوند دارند بيش از  كه سايت به طوري. قابل قياس با كتابخانه مجلس نيست
از مقايسـه معيارهـاي فـوق    . پيوند با مراكز اطالع رساني ديگر دارد 28مورد است ولي كتابخانه مجلس در حدود 

رسيم كه وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا رسـالت خـود را در مقايسـه بـا وب سـايت كتابخانـه        نتيجه مي اين به
هـاي رايـج بـه تمـام سـواالت كـه اكثـر         كتابخانه كنگره در بخش پرسش. مجلس به نحو احسن انجام داده است

، امـا كتابخانـه مجلـس چنـين     دهد هايي مفصلي مي محققان نياز به دانستن درباره خدمات كتابخانه دارند، جواب
ها بخش بسيار فعالي را  كتابخانه كنگره از طريق پيوند با ساير كتابخانه. بخشي را در نمودار كار سايت نديده است

كتابخانـه  . ها را در آن بخش مرتب كرده است ايجاد كرده است كه به صورت الفبايي كتابخانه در درون سايت خود
هـاي خـارج از    دهد واتصال به كتابخانـه  ها جواب نمي درصد پيوند 50ولي حداقل مجلس نيز چنين بخشي دارد، 

اين موارد نشانگر آن است كه پشتيباني سايت كنگره بسـيار   همه . كند هاي داخلي عمل مي كشور بهتر از كتابخانه
رسـاني بـه كـاربران،     بهتر از كتابخانه مجلس عمل كرده، و با توجه به نظريه كاركردگرايي از لحاظ خدمات اطـالع 

از كارهاي صورت گرفتـه در كتابخانـه كنگـره بـه     . اين افراد است سايت كتابخانه كنگره منبع بسيار مناسبي براي
جامعه اسـتفاده كننـده از   . كنند اين سايت فعاليت مي وضوح مشخص است كه يك گروه بسيار قوي در پشتيباني

اي  زيرا كتابخانـه مجلـس كتابخانـه   . قلمداد كرد هاي علمي گروهتوان جزء تمام  وب سايت كتابخانه مجلس را نمي
امـا كتابخانـه كنگـره    . كنـد  ايـران شناسـي فعاليـت مـي     است كه بيشتر در حوزه علوم انساني، اسـالم شناسـي و  

اين جهت دامنه جامعه استفاده  شود و از را شامل مي اي است كه زمينه فعاليت آن بيشتر موضوعات علمي كتابخانه
به همين دليل ميزان مراجعه به سايت كتابخانه كنگره بسيار بيشتر از سايت . ده از آن بسيار گسترده تر استكنن

به عبارت ديگر تنوع موضوعي در سايت كتابخانه مجلـس بسـيار كمتـر از    . كتابخانه مجلس شوراي اسالمي است
بـه عبـارت   . گردد د در كتابخانه كنگره برميها به فضاي موجو اين گستردگي البته تمام. كتابخانه كنگره آمريكاست

ديگر فضاي بيشتر در كتابخانه كنگره باعث افزايش تنوع موضوعي در كتابخانه كنگره شده و بـالطبع بـر افـزايش    
  .ميزان منابع موجود در سايت كتابخانه كنگره نيز افزوده است

  
  پيشنهاد براي بهبود وضعيت كتابخانه مجلس

خود را حـداقل بـه نيمـه راهـي از كارهـاي صـورت گرفتـه در كتابخانـه كنگـره يـا            به هر حال براي اينكه
  :دهم هاي مشابه آن برسانيم در زير پيشنهادهايي ارائه مي كتابخانه
اين نكته كه محيط وب سايت در واقع از لحاظ ارائه اطالعات به مثابـه محـيط خـود كتابخانـه      باور كردن. 1
  .اسخ به كاربران فعال كردپس بايد آن را از لحاظ  پ. است

  .هاي مرتبط با كاركرد سايت استفاده از نيروهاي مجرب و كارآمد در پشتيباني سايت با تخصص. 2
. هاي سايت با استفاده از مكاتبه با نيروهاي كارآمد آنها هاي ديگر و رفع ضعف استفاده از تجربيات كتابخانه. 3

 .مثل كتابخانه كنگره
 .ديريت سايت با كاربرانفعال كردن تعامل م. 4
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اينترنت جهت پيدا كردن پيوندهاي مرتبط  هاي جست و جو در به خدمت گرفتن نيروهاي وارد به تكنيك. 5
 .با سايت و پيوند دادن به منابع تمام متن به حد كافي

 .باال بردن سرعت دسترسي به منابع سايت. 6
  .از اتالف وقت كاربر پيش بيني موتور جست و جو در وب سايت براي جلوگيري. 7
  . هاي متنوع در طراحي وب سايت و پرهيز از رنگ آميزي يكنواخت استفاده از رنگ آميزي. 8
پرباركردن وب سايت كتابخانه مجلس از طريق افزودن اطالعـات موجـود در مخـازن كتابخانـه همچـون      . 9

 .بخش نشريات ادواري
  
  منابع 
  .انتشارات سمت: ، تهرانسيهاي جامعه شنا نظريه) 1369.(توسلي، غ. 1
  ايران انتشارات كتابخانه ملي :، تهراندايره المعارف كتابداري و اطالع رساني )1381(.حري، ع. 2
  حسين بهروان، ، ترجمه درآمدي بر جامعه )1374. (رابرتسون،ي. 3
 و كنش متقابل اجتماعي، گرايي، تضادهاي كاركرد ، جامعه شناسي با تاكيد بر ديدگاه)1383( .، ستوده،ه و كمالي. 4
  .نداي آريانا: تهران

انجمن كتابداري و اطالع : ، تهرانهاي ساختاري و محتوايي ويژگي: اي هاي كتابخانه وب سايت) 1385( .، مصابري. 5
 .رساني

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي:، تهرانتاريخچه كتابخانه مجلس، )1374. (فدايي عراقي، غ. 6
مجله الكترونيكي مركز ، "ها در وب راهنماي دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه") 1385. (محمدي،ح. 7

  .ماره سوم، شايران اطالعات و مدارك علمي
www.alexa.com(22 novamber2006)  . 7  

8. www.websiteoptimization.com (25 novamber2006) 
9.www.majlislib.com (25 novamber2006) 
10.www.loc.Gov (24 novamber2006) 
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  اي سايت سازمان ملي جوانان و مركز اطالعات  ارزيابي مقايسه
  با رويكرد كاركردگرايي توسعه ملي جوانان امريكا

  
  *مهديه اناري
  چكيده

در ايران  "پايگاه خبري مركز ملي جوانان"اي سايت  شود تا با بررسي و ارزيابي مقايسه سعي مي در اين مقاله
در امريكا  به اين سوال پاسخ دهم كه آيا نمونه مجازي يك سازمان و  "مركز اطالعات و توسعه ملي جوانان"و 

جهان دوم  يا جهان مجازي باشد و با هاي آن در  تواند نماينده اي موفق در زمينه تحقق كاركردها و نقش نهاد مي
بر اساس . گيري از امكانات موجود در فضاي مجازي در جهت رشد هر چه بيشتر اهداف سازمان حركت كند بهره

شود كه در  نظريه كاركردگرايي، جامعه درست مانند يك موجود زنده با نيازهاي خاص خود در نظر گرفته مي
بنابراين سايت ملي جوانان نيز . جامعه و كاركردهاي آن دچار خلل خواهد شدصورت  بر آورده نشدن اين نيازها، 

تواند نتايج متعددي براي كل  بر دوش دارد و عملي كردن هريك از كاركردها در جهان مجازي مي وظيفه مهمي
ي، از براي بررسي ميزان كارآمدي اين سازمان در فضاي مجاز. سازمان و افزايش كارآمدي آن به ارمغان آورد

روش تحليل بر اساس معيارهايي استاندارد وب شامل درستي اطالعات، به روز بودن، تعاملي بودن، نوع پوشش 
اما پس از تمام شدن بررسي . مطالب، طراحي سايت و موارد ديگر استفاده شده است تا عيار آنها سنجيده شود

دهند كه سايت ملي جوانان از فوايد حضور در  ميشود، نشان  نتايجي كه از اين ارزيابي در انتهاي كار حاصل مي
فضاي مجازي استفاده نكرده و  با يك نگاه خطي و تك بعدي پيش رفته است و به همين دليل از امكان  برقراري 

  .ارتباط با مخاطبان اصلي خود كه همانا قشر جوان جامعه هستند بي بهره مانده است
  .مجازي، كاركرد، سازمان ملي جوانان، اطالع رسانيوب سايت، ارزيابي، فضاي  :واژگان كليدي

_______________________________  
  دانشجوي كارشناسي ارتباطات ، دانشگاه تهران*

      eskandarimedia@gmail.comEmail:   
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  مقدمه
فضاي مجازي، جريان اطالعات را در جامعه تغيير داده است و مسير هاي خاص محلي را تبديل به تكثر "

و نظام اطالعات حق مسلم همه افراد است  امروزه آگاهي از). 56: 1383عاملي،(  "منابع اطالعاتي كرده است
منابع متكثر و بيشماري را در  مخاطبانگيرنده  دچار تحول شده است و  –وع مدل خطي فرستندهارتباطي از ن

در حال حاضر با ظهور فضاي مجازي بستري فراهم شده است تا عالوه بر اشخاص حقيقي . پيش روي خود دارند
اور كرده و براي بازنماندن ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي نيز لزوم حضور در اين عرصه را ب حتي سازمان

باشند و عرصه فعاليت خود را به اين صحنه  1از سرعت حركت در دنياي امروز، ايفاگر نقشي در اين جهان مجازي
دهد تا از اين طريق اهداف  اينترنت اين امكان را به نهادها ميحقيقت ويژگي فرامكاني و فرازماني در . بكشانند

هاي  جهان دوم، به دليل ظرفيت". كنند و راندمان كار خود را بهبود بخشند تري دنبال خود را در سطح وسيع
تر، فشرده تر، قابل دسترس تر، راحت تر  ها جهان ارزان ها و فرمان ديجيتالي و قدرت انتقال همزمان درخواست

هنگي و هاي فر همراه با كارآمدي و بهينه سازي استفاده ار انرژي انسان است و از جهت ديگر منشا چالش
اي به  اكنون ارسال پيام و تعامل شكل چند سويه و شبكه). 56: 1383عاملي، (  "شماري خواهد شداجتماعي بي

خود گرفته است و شبكه هاي ارتباطي مدرن در سراسر جهان به طور نظام مند سازمان يافته اند، ظهور 
تامپسون، (زيكي منبع و گيرنده جدا كند هاي جديد توانست تا برقراري ارتباط را از مالزمت حضور في فناوري
كند تا در قالبي مدرن با افراد جامعه درگير  فراهم مي هاي رسمي و اين بهترين فرصت را براي سازمان) 1380
   .نقش موثري در جامعه ايفا كنند ،شده 
در فضاي مجازي  هاي حضور ها از قابليت با اين مقدمه به منظور بررسي ميزان و نوع بهره گيري اين سازمان 

 "خبري سازمان ملي جوانان پايگاه"ها  بپردازيم يعني سايت  قصد داريم تا به ارزيابي نمونه اي از اين سايت
سازمان ملي جوانان را بپردازيم، كه مدت سه ماه است به طور آزمايشي جايگزين سايت پيشين سازمان  وابسته به

ايران،  سازمان ملي جوانان بر اساس برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي. ه استشد
انتظار بر اين است كه با توجه به اهداف سازمان . جهت سازماندهي اساسي امور جوانان كشور تشكيل شده است

هاي اين نسل،  بهينه از استعدادها و توانايياز قبيل حل مسائل جوانان ، اعتال و رشد نسل جوان كشور و استفاده 
احتمال . سايت تخصصي سازمان نيز درجهت تحقق اهداف و اثر بخشي هر چه بيشتر كاركردها حركت كند

رود كه سازمان با وصل شدن به دنياي مجازي كه مورد توجه اكثر جوانان است، بتواند كانال ارتباطي  مي
در همين راستا براي تحليل بهتر سايت و ذكر نقاط . اين سازمان ايجاد كنداثرگذاري ميان خود و صاحبان اصلي 
  2مركز اطالعات توسعه ملي جوانان هاي مختلف اين سايت با سايت بخش ضعف و قوت آن مقايسه اي نيز ميان

  . گيرد امريكا در طي كار صورت مي

_______________________________  
1- Virtual World  
2- National Youth Development Information Center  
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  نظريه كاركردگرايي
رسد كه تا حدودي  در ابتدا ضروري به نظر مي. گيرد مي ارزيابي سايت بر اساس نظريه كاركردگرايي صورت

در گام بعد با توجه به زمينه مورد .  به مفهوم اين نظريه پرداخته و به برخي از تعاريف نظريه پردازان اشاره شود
ارزيابي، كه در واقع يك متن رسانه اي متعلق به يك نهاد ملي است به  وجه كاربردي اين نظريه در متن نيز 

  .شود شاره ميا
هر موجوديت اجتماعي، "كاركردگرايي ساختي، از عقايد كنت و اسپنسر نشات گرفته است و بر اين اساس 

هر نظام اجتماعي، مانند ديگر موجودات زنده، . توان موجودي زنده تلقي كرد از قبيل سازمان يا كل جامعه، را مي
  .)108: 1381ببي، (  "كنند اركرد كل همكاري ميدر جهت كاز اجزايي تشكيل شده است كه هر يك از آنها 

هاي در حال همكاري تلقي  عنوان يك شبكه سازمان يافته از گروه بر اساس نظريه كاركردگرايي جامعه به"
شود كه هر يك از اعضا و زير مجموعه هاي آن كاركرد خاصي دارد، لذا سيستم در مجموع به بقاي خود ادامه  مي
  ).20: 1381،آزاد ارمكي( "دهد مي

او عقيده دارد كه . پارسونز از جمله كساني است كه بيشترين تاثير را در كاركردگرايي ساختاري داشته است
) 1. ها براي بقا به اين كاركردها نياز دارند و نظام هاست دارد كه مورد نياز همه سيستم چهار كاركرد ضروري وجود

يك نظام و سازمان : يابي به هدف دست) 2. ا با نيازهايش منطبق كندرنظام بايد خود را با محيط و محيط : انطباق
هاي متفاوت  يك نظام بايد روابط افراد را در بخش: انسجام) 3. بايد مشخص و اهداف اوليه آن قابل دسترس باشد

افراد و  يك نظام بايد حافظ بقا و احياي انگيزه هاي: الگوي بقا) 4. تنظيم كند و وحدت ميان آنها را حفظ كند
  ).1374ريتزر، (الگوهاي فرهنگي باشد 

بر مبناي اين تفكر در جامعه همه چيز به  "از سوي ديگر بحث تفكر افراطي كاركردگرايانه نيز مطرح است،
مقصود  كه هيچ چيز بي كند و هر امري در آن وظيفه، نقش و فونكسيون مخصوصي دارد، به طوري خوبي كار مي
و  كندبر اساس اين تفكر افراطي محقق بايد خود را در متن جامعه  مطالعه ). 20: 1379 معيد فر،( "و معنا نيست

معيد (يابد از جامعه طرز كار كاركردها را دربدون هر نوع پيشداوري و با فرض تسلط و شناخت كامل و بي نقض 
ا در درون سازمان اشاره ه شود به دامنه تغيير پذيري نقش اما انتقادي كه بر اين تفكر وارد مي).  1379فر، 
هاي  كند كه به موجب آن كارگزار اجتماعي اختيار عمل دارد و ممكن است در اين ميان با تصميمات و كنش مي

پوشي از اين آزادي در ايفاي نقش در تحليل كاركردي جبران ناپذير  فردي خود منافع نظام را ناديده بگيرد؛ چشم
  ).1370بودون، ( است 

ها يا  شود كه از زيرسيستم ر كاركردگرايي جامعه مانند يك ارگانيسم زنده در نظر گرفته ميبه طور خالصه د
اين اجزا در كنار يكديگر با كاركردهايي كه برعهده دارند، وظيفه دارند تا در جهت . اجزايي تشكيل شده است

  ).1376مور، (پيشبرد هدف نهايي سيستم گام بردارند 
ها و اعضايي است كه  اقع پايداري سيستم و سازمان اجتماعي نيازمند گروهطبق تعاريف ارائه شده در و

كنند تا سيستم به صورت متوازن و  مطابق با اهداف از پيش تعيين شده، كاركرد و نقش مورد انتظار را ارائه مي
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ري با عنوان ت هاي نهاد بزرگ در اين مقاله سايت مورد ارزيابي به عنوان يكي از زيرمجموعه. هماهنگ عمل كند
. رود تا كاركردهايي نيز از سوي اين سايت اعمال شود شود و از اين رو انتظار مي سازمان ملي جوانان محسوب مي

ها و كاركردشان براي سايت پرداخته  گيرد، در ابتدا به نقش پيوند مطالعه اين كاركردها در سه سطح صورت مي
بررسي اين . ها همين طور كاركرد سايت در كنار ساير سايتشود، كاركردي كه سايت براي سازمان دارد و  مي

در اين بخش . تواند ما را در امر ارزيابي اين سايت ياري دهد كاركردها با توجه به مثبت و منفي بودن آنها مي
  :اشاره اي به برخي از اين كاركردها خواهم داشت

  پرداختن به موضوعات اساسي درباره جوانان )  1
  اني شفاف درباره رويدادهاي مختص به جواناناطالع رس)  2
  ايجاد فضايي براي بروز خالقيت  جوانان)  3
  حفظ سالمت روحي آنها)  4
  توجه به معضل اشتغال جوانان ) 5
  فراهم كردن بستري براي آموزش)  6
  )تعاملي دوسويه و اثرگذار(ميان سازمان و جوانان  ايجاد فضاي صميمي)  7
كرد بايد ديد تا چه اندازه اي اين كاركردها در مجموعه بخش هاي مختلف اين سايت با توجه به اين روي 

ه طور كلي سازمان موفق اند و نقش خود را به تجلي پيدا كرده اند و در نهايت چقدر در پيشبرد اهداف سايت و ب
  .كنند خوبي ايفا مي

  
  روش ارزيابي

ناي آن بتوانيم اطالعات ، ساختار و كاركردهاي سايت را  اولين گام در راه ارزيابي تعيين روشي است كه بر مب
يي ترين معيارهـا  مهماز برگزيده ام تقريبا  سازمان ملي جوانانمعيارهايي كه من براي ارزيابي سايت  .تحليل كنيم

    : ند ازا معيارها عبارت.شود است كه براي تحليل سايت در نظر گرفته مي
  

  درست بودن اطالعات
به عنوان مثال ذكر منابع . دنبال اين است تا صحت مطالب عنوان شده در سايت را بررسي كند اين معيار به 

دهد تا با پيش زمينه مناسبي به  تواند برهاني براي تاييد اين معيار باشد كه به مخاطب اين امكان را مي مطالب مي
     .مطالب تكيه كند

  
   اعتبار نويسنده سايت گروه و موسسه

آيـا  : عيار تحليل دست اندركاران و نويسندگان سايت و پاسخ به سواالتي مانند موارد زير استهدف در اين م
آنها از اعتبار و صالحيت برخوردارند؟ و يا اينكه افراد مشهوري هستند؟ و ابـزار سـنجش اعتبـار ايـن افـراد بـراي       
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  كاربران مهيا است؟
  

   چگونگي پوشش مطالب
ميان منبع و گيرنده موظف است هماهنگ با رسالتي كـه بـر دوش دارد   يك سايت به عنوان كانال ارتباطي 

شود به آنها پرداخته شود  هاي متناسب ارائه كند و سواالتي كه در اين بخش سعي مي مطالب مرتبطي را در قالب
ضـاهاي  ف اين است كه سايت تا چه اندازه اي توانسته است موضوعات مرتبط با كار خود را بيان كند؟ آيا به تمامي

  شود؟ موجود در سايت به صورت عميق پرداخته مي
  

  به روز بودن اطالعات 
پاسخ . در اين قسمت بيشترين تاكيد روي تازگي مطالب سايت است اينكه آخرين بار كي به روز  شده است

هاي متعدد ارتبـاطي نشـان دهنـده اهميـت      اين پرسش با توجه به دسترسي سريع به اطالعات از طريق سيستم
   .  كند ازگي و به روز بودن مطالب است و بحث رقابت نيز در اين بخش بروز پيدا ميت

  
  تراكم و جامعيت مطالب

اين موضوع كه سايت تا چه اندازه اي توانسته است هماهنگ با اهداف خود  اطالعات مفيد و جامعي را ارائـه  
دهند؟ تـا   مي مخاطباند اطالعات كاملي را به گيرن آيا اطالعاتي كه روي صفحه قرار مي. دهد، اهميت زيادي دارد

  شوند؟ چه اندازه اي آگهي هاي مرتبط با وب سايت ديده مي
  

  تعاملي بودن سايت
فضاي ايجاد شده در رسانه هاي نوين اين امكان را به . تعاملي بودن از خصيصه هاي بارز فضاي مجازي است

. و در جريان امور قرار گيرد و بـه تبـادل اطالعـات بپـردازد     دهد تا از حالت منفعل به صورت فعال درآيد كاربر مي
  .شود كه سايت وسايل و ابزار اين ارتباط دو سويه را در اختيار كاربران قرار دهد البته اين امر زماني ممكن مي

  
  ها  اهداف ذهني و واقعيت

فضـاي كـاري سـايت قـرار      كند تـا در  تواند به كاربران كمك مي ترين مواردي است كه مي اين معيار از مهم
بگيرند، فهم درستي را نسبت به خط مشي آن پيدا كنند و با ديدي متفاوت و دقيق مطالب را دنبال كنند تـا بـه   

اول اهـداف ذهنـي اينكـه موسـس و     . شـود  در اينجا به دو دسته از اهداف اشـاره مـي  . حس مشترك دست يابند
انـد از يـك وضـعيت آينـده كـه       د اهداف واقعي كه عبـارت هايي داشته اند و بع نويسندگان سايت چه پيش فرض

سازمان بخش اعظم توانايي خود را به آن معطوف كرده است كه نويسندگان و مسئوالن سايت در نهايـت بـه آن   
  ).1379صبوري،(رسند  مي



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  80

 

  سرعت دسترسي
هـا   بي سـايت سرعت يكي از ويژگي ها و امتيازات حضور در فضاي مجازي است و به همين داليـل در ارزيـا  

آيا سرعت دسترسي به مطالب چقدر است؟ آيا امكان انتقال سريع از صفحه هاي . شود سرعت بارگذاري لحاظ مي
   سايت وجود دارد؟

  
  طراحي سايت

اي بودن و با ماهيت غيرمتمركز خـود، امكـان بـروز خالقيـت را  فـراهم       فضاي مجازي با خاصيت چندرسانه
اي سازندگان مهياست تا از اين طريـق توجـه مخاطبـان را جلـب كـرده، اثرگـذاري       كند و ابزار اين كار نيز بر مي

  .بيشتري داشته باشند
  

  ها و پيوندهاي سايت پايگاه خبري سازمان ملي جوانان معرفي بخش
سايت سازمان ملي جوانان قريب به سه ماه است كه به اين شكل جديد شروع به كار كرده است و مسئوليت 

هدف اصلي اين سايت اطالع رسـاني در زمينـه هـاي    . استسازمان ملي جوانان  روابط عموميآن به عهده بخش 
  . مربوط به كار سازمان و بازتاب اخبار مربوط به جوانان در رسانه هاي ديگر و جامعه است

از آنجاكه اين سايت به عنوان پايگاه خبري يك سازمان ملـي راه انـدازي شـده اسـت، قسـمت عمـده اي از       
  .هاي آن اختصاص دارد انتشار اخبار سازمان و فعاليت اصلي آن بهصفحه 
، طرح ها »درباره سازمان«شود كه شامل صفحه اصلي،  منوي اصلي سايت در سمت راست صفحه ديده مي 

دو پيونـد ديگـر   » دربـاره سـازمان  «، كه به استثناي پيوند صـفحه اصـلي و   استو برنامه ها و مجمع ملي جوانان 
هاي مدير سايت آقاي مهدي قزلي بـا توجـه بـه اينكـه      براساس گفته. دهد در اختيار كاربران قرار نمي اطالعاتي را

در بخـش  . گذرد، هنوز مطالب مربوط به اين پيوندها قـرار داده نشـده اسـت    زمان زيادي از راه اندازي سايت نمي
ان ملـي و اهـداف و وظـايف ايـن     نيز تنها اطالعات مختصري در مورد نحوه شكل گيري سـازم » درباره سازمان«

  .بخش ديگري با عنوان ساير منوها در زير منوي اصلي وجود دارد كه شامل موارد زير است. شود سازمان ديده مي
هاي ديگر داده شده است كه براساس موضوعات طبقـه بنـدي    در اين بخش پيوندهايي به سايت: لينكستان

ها تا كـاربران بـا انتخـاب خـود از ايـن       ها، روزنامه ها و خبرگزاري شگاهعلمي، فرهنگ و هنر، دان: شده اند، از قبيل
  .دهد هاي ديگر بپردازند كه پنجره گسترده اي را در مقابل آنها قرار مي طريق به مشاهده سايت

با تايپ كلمه يا كلماتي شبيه موضوع مورد نظر خـود   توانند در اين قسمت افراد مي: ي پيشرفتهجست و جو
  .كنند جست و جوبا اخبار سازمان، اطالعات مورد نياز را در رابطه 

در اين بخش فهرستي از تمام اخبار سايت وجـود دارد كـه كـاربران طـي صـفحات متعـددي       : فهرست كلي
  .توانند آنها را در اختيار داشته باشند مي

توانند اخبار  اربران ميدر آرشيو يك منوي تاريخي قرار داده شده كه با انتخاب سال و ماه درج خبر ك: آرشيو
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  .مدنظر خود را در يك برهه زماني در اختيار داشته باشند
ايـن جملـه عينـا در صـفحه      "اي براي نمايش در اين صفحه وجـود نـدارد   هيچ نوشته": ها نمايندگي استان

  .مربوط به اين پيوند نوشته شده است و مطلبي مرتبط با اين عنوان وجود ندارد
ن بخش مجموعه اي از پرونده هاي آرشيوي، پرونده هاي شنيداري، پرونده هاي تصويري در اي: دريافت فايل

در فايـل نيـز در نظـر     جست و جـو وجود دارد كه امكان دانلود كردن آنها فراهم شده است و براي اين كار منوي 
  .گرفته شده است
داده شـده اسـت همـين طـور      در اين قسمت شماره تلفن مدير سايت در اختيار كـاربران قـرار  : تماس با ما

  .توانند با ذكر نام و آدرس الكترونيكي پيام خود را ارسال كنند كاربران مي
در اين قسمت نيز اين امكان براي كاربران فراهم شده است تـا مـتن شـكايت خـود را بـراي      : ارسال شكايت

  .مديران سايت و سازمان ايميل كند
كـه در ايـن بخـش تيتـر     »  هـا  در رسـانه «عنـوان   در سمت چپ صفحه اصلي قسـمتي وجـود دارد تحـت   

اي از اخبار مرتبط با جوانان كه از سوي رسانه هاي ديگر پوشش داده شده بـه صـورت پيونـد آمـده كـه       مجموعه
ها و مجالت  ها و خبرگزاري در اين بخش پلي ميان انواع سايت. كند كاربر را به سمت منبع اصلي اخبار هدايت مي

كننـد، زده   را مرتبط با خط مشي سازمان ملي جوانـان و پايگـاه خبـري منتشـر مـي      ار مهميالكترونيكي كه اخب
  .شود مي

نوار مياني صفحه اصلي اختصاص دارد  به خالصه اي از اخبار و اطالعات سازمان و موضوعات و حواشـي آن   
اخبار را بـه همـراه تصـاوير     توانيم متن كامل و با كليك روي عناوين مي  استو در واقع منبع اخبار خود سازمان 

  .در اختيار داشته باشيم) در صورت وجود ( مرتبط 
ستان و تماس با ما كه تكرار شده انـد دو پيونـد ديگـر قـرار     لينكدر قسمت باالي صفحه عالوه بر پيوندهاي 

  :دارند
سطح كشور ديده هاي مختلف در  هاي سازمان در استان در اين بخش اخبار مربوط به فعاليت: ها اخبار استان

توانند در جريان اين دسته از اخبـار نيـز    سايت مي مخاطبانشود كه بر اساس تاريخ و موضوع ثبت شده اند و  مي
  .قرار گيرند

توانند  در اين صفحه بخش مطالب ارسالي كاربران وجود دارد كه افراد با گزينش اين بخش مي: ارسال مطلب
) عنوان ، مقدمه، متن (در سه بخش .... ت عناوين مقاله، خبر، عكس و غيره با ذكر نام و ايميل، مطالب خود را تح

  .براي سايت ارسال كنند
خـورد كـه كـاربران     عضويت در سايت عنوان بخش ديگري است كه در صفحه اصلي سايت بـه چشـم مـي   

ت بـه ايميـل اعضـا    توانند بعد از تكميل فرم به عضويت اين سايت در آيند و اين مزيت را دارد كه اخبـار سـاي   مي
  .شود فرستاده مي

عالي، خوب،  متوسـط،  (نظر سنجي گرافيك سايت عنوان بخش ديگري است كه كاربران تحت چهار گزينه 
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  .كنند نظر خود را نسبت به سطح گرافيكي سايت ابراز مي) ضعيف
  

  )امريكا(معرفي بخش ها و پيوند هاي سايت مركز اطالعات توسعه ملي جوانان 
هـاي مختلـف سـايت مشـابه      پيونـدها و بخـش  .  آنالين شده اسـت  1998سال  مي 28از تاريخ اين سايت  

چهره اي كامال متفاوت دارند، در قسمت باالي صفحه اصـلي چهـار   ) مركز اطالعات توسعه ملي جوانان(امريكايي 
مبنـاي زمينـه    در سـمت چـپ صـفحه بـر    . شـود   پيوند خانه ، درباره ما ، ارتباط با ما و نقشه سايت  ديـده مـي  

 .هاي سازمان  تقسيم بندي موضوعي شده و براي هر يك پيوندهايي قرار داده شده است فعاليت
دراين بخش  براي كاربران و اعضا امكان دسترسي به فضاي يك كتابخانه به صورت آناليـن  : كتابخانه آنالين

ساده و پيشرفته به هدف خود برسند  يجست و جوتوانند از طريق  فراهم شده است، به اين شكل كه كاربران مي
ها و مراكـز مـرتبط بـا جوانـان داده      هاي آنالين سايت و امكان ديگري كه وجود دارد پيوندي است كه به كتابخانه

  .شده است
هايي درنظر گرفتـه شـده    هايي درباره جوايز و بورس كه در اين قسمت صفحه): سرمايه گذاري( پول، بودجه 

دهـد،   ها در زمينه توسعه جوانان قرار مي العادهاي را در اختيار جوانان، افراد بالغ و سازمانكه فرصت و مهلت فوق 
  . در بخش منابع پولي سازمان نيز پيوندي داده شده به منابع دولتي و شخصي كه حاميان سازمان هستند

در . يـز دارد كشـد و كـاركرد قابـل توجـه اي ن     اين بخش وزن سنگيني به دوش مـي : كارمندي و كارآموزي
شوند كه با كليك كردن بر هر يك از آنهـا   هاي شغلي از سوي سازمان معرفي مي قسمت كار و كارآموزي موقعيت
توانند  گيرد و در صورت تطبيق شرايط ازاين طريق مي ها در اختيار كاربران قرار مي تمام اطالعات درباره اين شغل

ي كار از روي نقشه امريكا است كه كـاربران از  جست و جورفته  نوآوري كه در اين قسمت به كار. استخدام شوند
هـاي شـغلي ايـن     در اين فضاي گرافيكـي موقعيـت  )  ها  شهرها و استان( ها  روي نقشه با يك كليك روي بخش

اطالعات اين صفحه مراحل اولي . شود نيز در اين صفحه ديده مي جست و جوكنند و موتور  جست و جومنطقه را
  .   شود بعد از طريق سايت دعوت كاملي ارائه و به اطالعات شخصي كاربر اضافه ميكار است و 

كند و گزارشـي   اين بخش آخرين عقايد و منابع برنامه ريزي موجود در اين زمينه را فراهم مي:  برنامه ريزي
  . دهد ميها به دست  هايي براي بهبود و چندوچون كار و خروجي برنامه را درزمينه منبع اهداف ، كمك

شـود و   در اين بخش امكان تحقيق، مطالعه و كشف در زمينه توسعه جوانـان فـراهم مـي   : پژوهش و تحقيق
همچنين ابزاري براي ارزشيابي در زمينـه توسـعه جوانـان نيـز     . شود پيوندي هم براي اتصال به كتابخانه ديده مي

هاي مفيـدي را در زمينـه توسـعه حرفـه اي      شاز سوي ديگر با دستيابي به حقايق و آمار تحقيق آزماي. مهياست
  . جوانان صورت داد

ها و قوانين رايج در راه پيشرفت جوانان به طور مقدماتي به همراه  در اين بخش سياست: قوانين و خط مشي
  .كند منابع شان آورده شده است، كه براي سازماندهي موضوعات در اين زمينه ها آگاهي داده و كمك مي
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ايـن بخـش از ويژگـي تعـاملي بـااليي برخـوردار اسـت                      1مـا بـا اتصـال بـه ان واي ديـك      كمك كنيد  بـه 
توانند مطالب خود را در چهار دسته موضوعي ذكر شده براي سـايت ارسـال كننـد و بـه      كه طبق آن كاربران مي
  .نوعي آنها را ياري دهند

ايـن سـايت را قشـر جـوان جامعـه       مخاطبانتوان گفت  وانان ميبا توجه به نام و تشكيالت سازمان ملي ج 
دهند و يا حداقل كساني كه به نوعي درگير موضوعات درباره جوانان هستند و اهميـت ويـژه اي را بـراي     تشكيل مي

ه توان آن را دريافت اين اسـت كـ   هاي مختلف اين سايت مي راحتي با تمركز به بخشه ند اما نكته اي كه با آنها قائل
سازمان ملي جوانان ايران متناسب با شرايط و احوال اين قشر راه اندازي نشده، مگر  اين سايت به عنوان سايت رسمي

ـان و   براي درصد ناچيزي از اين نسل، كه اين نكته جاي سوال دارد و براي سازماني كه هدف اصلي خود را رشد جوان
باشد سـايتي بـا     تواند اثرگذار دازي يك سايت اطالع رساني نميكند تنها  راه ان كمك به حل معضالت آنها عنوان مي

ـاي   خالي بخشتوانست يك بخشي از سايت سازمان ملي جوانان  باشد، در حالي كه جاي  اين شكل و محتوا مي ه
ـان شـيوه اي كـه در سـايت مشـابه       تحقيقي و بررسي حل مشكالت به صورت اساسي حس مي  - علمي شود، به هم

ـاري آن را بـه       شد از طريق پيوندها وموضوعات در نظر گرفته شده ، تمامي امريكايي ديده اهـداف سـازمان و رونـد ك
  .شكلي كامل و بي نقض پوشش داده و براي كاربران آن مشهود است

  
  ارزيابي بر مبناي معيار هاي تحليل سايت

  درستي اطالعات
و به طـور كلـي اخبـار منـدرج در ايـن       صحت مطالب عنوان شده در اين سايت ترديدي وجود ندارد بارهدر 

كـه   اسـت تعدادي خبر كه مربوط به خود سازمان و اتفاقات رخ داده در چارچوب سـازمان  . سايت دو بخش است
شـوند و   منبع خبر نيز خود سازمان و دست اندركاران آن هستند و اطالعات بدون نقض روي صفحه گذاشته مـي 

نه هاي ديگر است كه از طريق وصل شـدن بـه پيونـدي كـه مطلـب      بخش ديگر، اخبار مرتبط درج شده در رسا
در سـايت مركـز   . شـود  گيريم و اعتبار و صحت مطالب تاييد مـي  منتشرشده است، در فضاي سايت منبع قرار مي

اطالعات و توسعه  ملي جوانان نيز اطالعات به همرا منابع درج شده اند و اطالعات مربوط بـه خـود سـازمان نيـز     
  .شود و اعتبار و صحت مطالب تاييد مي مستند است

  اعتبار نويسنده سايت 
طراحي نشده است و طبعا اطالعاتي در مورد اشخاص خاصـي  » درباره ما«در اين سايت بخشي تحت عنوان 

كنند، نيست ولي طبق گفته مدير سايت اين سايت متعلق بـه بخـش    كه به عنوان نويسنده در اين سايت كار مي
رود و در مشروعيت ايـن   آوري و روي سايت مي مان است و اخبار و اطالعات در اين بخش جمعساز روابط عمومي

موسسه و نهاد ملي و دولتي ترديدي وجود ندارد، اما داليلي مستند براي كاربران مبني بر صـالحيت نويسـندگان   
_______________________________  

1 - nydic 
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زمان، تشـكيالت و اهـداف   سـا  بارهدر سايت مشابه امريكايي در بخش درباره ما، اطالعات كاملي در. موجود نيست
هـاي اشـتغال و خـدمات انسـاني و      تر نيـز در بخـش   آنها آورده شده است كه در دل اين سازمان سه نهاد كوچك

و آدرس الكترونيكـي   آموزش شبكه اي مشغول فعاليت هستند كه از سـازماندهي معتبـري برخوردارنـد و اسـامي    
  .مديران و موسسات در سايت ذكر شده است

  
  شش مطالبچگونگي پو

اين سايت پايگاه خبري متعلق به سازمان ملي جوانـان اسـت و    ،همانگونه كه در بخش هاي قبلي عنوان شد
را كه دربـاره مسـائل و موضـوعات جوانـان      قصد دارد تا از طريق اين فضاي رسانه اي اخبار مرتبط با اين سازمان
كه البتـه كمبودهـايي نيـز در نـوع     . گيرد ت است پوشش دهد و در صورت وجود اخبار مرتبط اطالع رساني صور

شود براي مخاطبان جوان جذابيت و گيرايي نـدارد  و   شود و اكثر مطالبي كه مطرح مي پوشش اخبار احساس مي
ها مشهود است و گروه خاصـي از   بخش  تمركز مطالب روي مسائل ديني و فرهنگي است و اين موضوع در تمامي

پوشـش موضـوعي مناسـب    . برنـد  كنند واز آنها بهره مـي  ب سايت ارتباط برقرار ميجوانان بيشتر با محتواي مطال
بـالعكس در سـايت   . ها سايه افكنـده اسـت   در اكثر بخش) سازمان ( صورت نگرفته است و نگاه تك بعدي سايت 

زمينـه هـا    اسـت و در تمـامي   مناسـب طرف مقايسه پوشش مطالب حول محور كاركردها و موضـوعات سـازمان   
دهاي قابل توجه سازمان مشهود است موضوعات در دسته بندي هاي مختلف اطالعات، آمـوزش، تحقيـق ،   كاركر

  .كند مسير حركت اعضا و كاربران را سهل مي....كار، بودجه
  

  به روز بودن اطالعات
ترين ارزش خبري براي آن تازگي و به روز  كشد مهم زماني كه يك سايت عنوان پايگاه خبري را به دوش مي

رود اخبار درج شده در صفحات اين سايت نيز به روز باشند و هر روز شاهد انتشار اخبار  بودن است پس انتظار مي
گونه است و  در صورت وجود اخبار تازه خالصه آنها در صفحه اول  با ذكـر   رسد كه اين به نظر مي. جديدي باشيم

در سـايت مشـابه خـارجي نيـز ايـن موضـوع       . پيوندند شود و مطالب قبلي به آرشيو مي تاريخ روز نمايش داده مي
نكته جالب در بخش اشـتغال و كاريـابي   . تيتر اطالعاتي اين سايت است» تازه چه خبر؟«شود و بخش  رعايت مي

هاست كه در صورت به روز نبودن ارزش خـود را از دسـت    در رابطه با زمان تعيين شده براي هر كدام از موقعيت
  .شود كامال رعايت مي دهند و اين موضوع مي

  
  تراكم و جامعيت مطالب

هاي موضـوعي   بندي اخبار مطرح شده در سايت از تراكم موضوعي نسبي برخوردار است و در اين مورد دسته
توانيم بـه   مي جست و جومشخص به صورت پيوند  وجود ندارد و بر حسب روز وقوع اخبار ذكر شده اند و تنها با 

درباره با آگهي و تبليغات مندرج در سـايت ايـن نكتـه وجـود دارد كـه همگـي       . برسيم يك دسته بندي از اخبار 
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مرتبط با موضوع و محتواي سايت هستند و اغلب تبليغات مربوط به فراخوان جشنواره هاي عكـس، فـيلم، مقالـه    
پرداختـه   در سايت طرف مقايسه، اخبار و موضوعاتي كـه بـه آنهـا   . استنويسي جوانان و همايشهاي مختص آنها 

شـود و در   مسائل درباره اهداف از پـيش تعيـين شـده ، پرداختـه مـي      شود متراكم و جامع هستند و به تمامي مي
  . خورد  صفحات سايت تبليغ مشخصي به چشم نمي

  
  تعاملي بودن سايت

در . خورنـد  تعدادي از عناصري كه نشان از خصيصه تعاملي بودن دارند در صفحه اصلي سايت به چشـم مـي  
خش تماس با ما اين امكان براي مخاطب فراهم است تا از طريق تلفن با مديريت سايت ارتباط داشـته باشـد يـا    ب

) مدير سايت( پيام خود را در صفحه با ذكر نام و ايميل ثبت كند هر چند  كه زمان دريافت پاسخ از سوي سايت 
ير سايت بر اين است كه، در روزهـاي تعطيـل   شود ولي روال كار طبق گفته مد يا طوالني است يا پاسخ داده نمي

توانند به همين صورت با مسئوالن تعامل  در بخش ارسال شكايت نيز كاربران مي. شود ها پاسخ داده مي نيز به پيام
شود تا مخاطب حضور و مشاركت در سايت را بيشـتر حـس كنـد     قسمت ارسال مطلب موجب مي. داشته باشند

شود تا بتواند از اين طريق مطالب توليدي خود را ارسال كند و رابطـه متقابـل و    هم ميچون اين امكان براي او فرا
وجـود دارد كـه امكـان     جسـت و جـو  ، در صفحه اول سايت منوي RSSهم چنين عالوه بر . شود دوسويه برقرار 

ان دهد و عالوه براين از طريـق پيونـد جسـت و جـوي پيشـرفته نيـز كـاربر        فعاليت بيشتري به مخاطب مي
توانـد   وجود بخشي تحت عنوان نظر سنجي گرافيكي سايت نيـز مـي  . توانند اخبار مورد نياز خود را بيابند مي

نقطه قوت ديگري در تعامل با كاربران باشد كه از اين طريق نظرات خود را درباره كيفيـت گرافيكـي سـايت    
يگري است كه امكان فعال بودن عضويت  در سايت بخش د. شود كنند و عيار اين كار سنجيده مي مطرح مي

تواننـد   دهد كه از اين طريق كاربران مي و تعامل هر چه بيشتر در فضاي سايت را در اختيار مخاطب قرار مي
با استفاده از كلمه كاربري و كلمه عبور خود ورود و خروج متفاوتي به سايت داشته باشند و اخبـار سـايت را   

اين موارد ذكر شده براي تعامل هر چه بيشتر ميان سايت و كـاربران   ميتما. ازطريق ايميل خود داشته باشند
اين فضا ديـد مخاطـب سـايت را تغييـر     . شوند طراحي شده است  و به عنوان نقاط قوت اين سايت تلقي مي

هاي تعامل  در سايت توسعه ملي جوانان نيز راه. كند دهد چون احساس منفعل بودن را از ذهن او دور مي مي
صفحات بخشي وجود دارد كه افراد بـا دادن اسـم    هاي متفاوت فراهم شده است درتمامي بران در بخشبا كار

در بخـش  . تواننـد اخبـار سـايت را دريافـت كننـد      كوچك و بزرگ و آدرس ايميل و نام سازمان يا ارگان مي
ه مسئوالن سايت توانند ب پيوندهاي اصلي قسمتي طراحي شده كه افراد با اضافه شدن به اين چند بخش مي

ها كمك كنند، در بخش تماس با ما آدرس پستي و فكس و شماره تلفـن سـازمان بـه همـرا ه      در اين زمينه
توانند با آنهـا   شده است كه كاربران مي هاي مرتبط و فعال آورده نام، سمت و ايميل مسئوالن سايت و سازمان

  . ارتباط داشته باشند
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  ها اهداف ذهني و واقعيت
هاي سايت در زمان راه انـدازي   در اين سايت وجود ندارد تا اهداف و سياست "درباره ما"ت عنوان بخشي تح

تنها قسـمتي بـا عنـوان    . آن  و اينكه نويسندگان اين سايت تالش خود را به چه معطوف كرده اند، مشخص شود
بنا به گفته مـدير  . وجود ندارد طرح ها و برنامه ها  در منوي اصلي وجود دارد كه امكان دسترسي به محتواي آنها

اما اگر بر اساس . مطالب اين بخش هنوز وارد نشده است) مدت سه ماه ( سايت به دليل تازه تاسيس بودن سايت 
فرضيات، هدف از طراحي سايت پيشبرد اهداف و اطالع رساني در زمينـه امـور سـازمان باشـد تـا از ايـن طريـق        

توان گفت عملكـرد   شد و بهره گيري  از استعداد آنها را فراهم كنند ميمشكالت قشر جوان حل شود و موجبات ر
قابل قبولي نداشته اند زيرا سازمان ملي جوانان آنقدر اسم بزرگي دارد كه انتظار سـايتي بـه مراتـب قـوي تـر، بـا       

مينـه  كند در صورتي كه سايت تنها بـه اطـالع رسـاني در ز    امكانات و تكثر موضوعي در ذهن مخاطب تداعي مي
اخبار و وقايع حول محور جوانان اكتفا كرده است و تعامالت آنها با جوانان نيز در اين حد است و راهكـاري بـراي   

سايت توسعه ملي جوانان اهداف سازمان » درباره ما«در بخش . دهد مشكالت آنها و زمينه اي براي رشد ارائه نمي
تـوانيم رونـد كـاري     مشخص است كه طبق آنها مي هاي مختلف سايت وسايت ذكر شده و هدف از طراحي بخش

  .هاي متفاوت را مثبت ارزيابي كنيم سازمان و كاركردهاي قسمت
  

  سرعت دسترسي
ها با توجه به پايين بودن سرعت اينترنـت در كامپيوترهـاي خـانگي كـار      بررسي اين معيار در ارزيابي سايت

دهد اما اگر در مقام مقايسه قرار دهيم به نسـبت تعـداد    ميدشواري است و ارزيابي صحيحي را در اختيار ما قرار ن
. كشد صفحات باز شوند زمان مناسبي است و سرعت خـوبي دارد  ها مدت زماني كه طول مي زيادي از وب سايت

اي است كه بخشي از نـام   گونهه آدرس سايت نيز ب. كند اتصال ميان صفحات سايت نيز زمان كوتاهي را صرف مي
تواننـد بـا تايـپ     خود جاي داده است و كاربراني كه در پي سايت اختصاصي سـازمان هسـتند مـي    سازمان را در

javanan  سايت توسعه ملي جوانان سرعت خوبي دارد و اين مزيت موجـب  .  به اين سايت دسترسي پيدا كنند
  .شود راحتي كار كاربران و صرف زمان كمتري مي

  
  طراحي سايت

ذكر شد درباره با طراحي و گرافيك سايت از كاربران نظـر سـنجي صـورت     همانطور كه در بخش هاي قبلي
دهـد كـه درصـد     اين فرم در صفحه اصلي سايت قرار داده شده است و نتايج اين نظر سنجي نشان مـي . گيرد مي

 زيادي از كاربران سطح گرافيكي سايت را ضعيف دانسته اند و اين نكته قابل بحثي است كه چرا با توجه بـه نـوع  
هاي اينترتي ندارد و ظرفيت و روحيات  سايت طراحي آن هيچ ويژگي برجسته اي نسبت به ساير پايگاه مخاطبان
رنگ آبي كه در فضاي سايت به . اند كلمات بيشتر فضاي صفحه را در برگرفته. در نظر گرفته نشده است مخاطبان
در بخش پاييني صفحه اصلي . ستفاده شده استاز تصاوير خيلي كم ا.  تواند نماد جواني باشد خورد نمي چشم مي
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توانست با استفاده از تصاوير يا مطالب كوتاه و خواندني مـورد اسـتقبال جوانـان     شود كه مي فضاي خالي ديده مي
توانـد بـراي    در كل طراحي اين سـايت نمـي  . خورد در صفحات ديگر نيز اين فضاها بيشتر به چشم مي. قرار گيرد

ايجاد كند تا آنها به پيگيري مطالب ترغيب شوند و اين نقطه ضعف بزرگي براي سايت وابسته كاربرانش جاذبه اي 
طراحي سايت توسعه ملي جوانان بي نقض نيست ولي قابل . شود به يك سازمان معتبر در سطح ملي محسوب مي

تهـاب در   به محض باز شدن صفحه سايت رنگ قرمز كه نماي شـادي ،ريسـك و خطـر، هيجـان و ال    . قبول است
هاي سـفيد و سـياه ديگـر     كند و رنگ خورد كه تناسب موضوع و تصوير را القا مي دوران جواني است به چشم مي

درج تصويري از يك قشر جوان . هايي هستند كه درطراحي صفحات سايت با رنگ قرمز به كارگرفته شده اند رنگ
نوع درج .  بخشد شناسنامه سايت عينيت مي در حال فعاليت در گوشه سمت چپ صفحه در كنار عنوان سايت به

امـا  . تر برجسته كرده به طراحي كارجذابيت بخشيده اسـت  عنوان نيز كه كلمه جوانان را  با رنگ سفيد و سايز بزرگ
  .توان برقرار كرد استفاده از تصوير و عكس خيلي ضعيف است در حالي كه از اين طريق با جوانان ارتباط بهتري را مي

  
  آماري سايت ملي جوانان و مركز اطالعات توسعه ملي جوانان امريكامقايسه 

رد ارزيابي درباره به مقايسه برخي از معيارهاي مو  لكسابا استناد به اطالعاتي آماري به دست آمده از سايت آ
  :پردازيم اين دو سايت مي

  
 )امريكا(سايت مركز اطالعات توسعه ملي جوانان  سايت سازمان ملي جوانان معيارها

 اطالعاتي وجود ندارد اطالعاتي وجود ندارد سرعت بارگذاري
هايي كه به  تعدادسايت

 اند اين سايت پيوند داده
 271 )سايت الكسا(   1

  
 طالعاتميزان مبادله ا

  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
  -   2778529  -   -   ايران
  -   1648743  -   -   امريكا

  
  )به ازاي ميليون نفر(استفاده از سايت 

  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
  -   15/0  -   -   ايران
  -   3/0  -   -   امريكا
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  )ي يك بازديد كنندهبه ازا(صفحات بازديد شده 
  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه متوسط يك هفته امروز  
  -   8/1  -   -   ايران
  -   8/2  -   -   امريكا

  
همانطور كه از آمار موجود در جداول مشخص است مقايسه ميان اين دو سايت تنها در بخش متوسـط سـه   

د از صـفحات سـايت آمريكـايي بـا اخـتالف      ماه ممكن است كه در اين قسمت نيز ميزان استفاده ازسايت و بازدي
  .  اندكي به سايت ايراني برتري دارد

  حداقل اينكـه جـزء صـدهزار   ( توانيم جزء سايت هاي معتبر قرار دهيم  طبق آمار، سايت ملي جوانان را نمي
، به همين دليل هيچ گرافي كه نشان دهنده وضعيت سـايت باشـد  ). سايت برتر از لحاظ خصوصيات پايين نيست

  .وجود ندارد 
( هم طبق آمار سايت آلكسا سايت خيلي معتبري نيسـت  )  امريكا(اطالعات توسعه ملي جوانان  مركزسايت 

به همين دليل هيچ گرافي كه نشان دهنده وضعيت آماري و گرافيكي سايت باشـد  ). به دليل ترافيك رتبه سايت
  .  موجود نيست

توان استدالل كرد كه با توجه به عملكرد ضعيف سايت سازمان ملي جوانان و حتي تـازه كـار    ر مجموع ميد
بودن آن مورد توجه واقع نشده است و در سايت الكسا هيچ آمار و گرافي كه نشان دهنده اعتبـار ايـن سـايت در    

سي و گروه سني جوانان و مسـائل مـذهبي   كه البته اشاره به محدوديت زبان  فار. ميان كاربران باشد، وجود ندارد
از سوي ديگر با توجه به فاصله فاحشي كه ميان سايت توسعه ملي جوانان امريكـا  . تواند مزيد بر علت باشد نيز مي

هـاي   با سايت سازمان ملي جوانان وجود دارد ، در مورد اين سايت هم آماري كه نشان از اعتبار در سـطح سـايت  
  .كند ها را نمايان مي خورد و اين موضوع باال بودن سطح ديگر سايت يجهاني باشد به چشم نم

  
  نتيجه 

در انتها با توجه به ارزيابي كلي كه بر اساس ويژگي هاي فضاي مجازي در طي كار صورت گرفت و همچنين 
راي بـروز  كاركردهايي از قبيل پرداختن به موضوعات اساسي پيرامون جوانان، اطالع رساني شفاف، ايجاد فضايي ب

ميان سازمان و جوانان كه در بخش نظري به آنهـا اشـاره    خالقيت، توجه به معضل اشتغال و ايجاد فضاي صميمي
گيرد زيرا كاركردهاي مـورد نظـري را كـه بايـد بـر نيـاز         هاي موفق و عالي قرار نمي شد، اين سايت در رده سايت

هاي مختلف موجود در سايت جـامع و   پيوندها و بخش. دكن منطبق باشد، بر آورده نمي) جوانان ( خود  مخاطبان
كـل مجموعـه   . متناسب با اهداف در نظر گرفته نشده اند و تعدادي از آنها تنها در حد يك تيتر بـاقي مانـده انـد   

سايت در برابر سازمان مسئول است تا به عنوان يك عضو از اين نظام در پيشبرد اهداف موثر واقع شـود امـا ايـن    
سـازمان ملـي جوانـان بـراي بقـا و حفـظ       . شود، ايده ال نيسـت  كيفيت و بضاعتي كه از آن مشاهده ميسايت با 
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موجوديت خود نيازمند آن است تا زير مجموعه ها با در نظر گرفتن نيازهـاي رفتـاري و شخصـيتي ، فرهنگـي و     
ملي جوانـان سياسـت    هم جهت با اين كاركردها حركت كنند اما سايت سازمان، تنظيم شده مخاطباناجتماعي 

درحـين ارزيـابي سـايت پايگـاه      نهمچنين مـ . تك خطي را پيش گرفته و ابعاد ديگر را به فراموشي سپرده است
اطالع رساني سازمان ملي جوانان و مقايسه آن با سايت مشابه در امريكا با عنـوان مركـز اطالعـات توسـعه ملـي      

ترين آنها همين نگاه تك بعدي سايت بـه مسـائل فرهنگـي و     جوانان، به نكات قابل توجهي برخورد كردم كه مهم
تـوجهي بـه نـوع اثـر      ها و كاركردهاي مختلف آن را تحت تاثير قرار داده است و بـي  قسمت ديني است كه تمامي

بخشي مورد انتظار سازمان و برنامه هاي آن، در متن جامعه باعث شده تا سايت راه اندازي شـده، سـطحي جلـوه    
اي طـرح ريـزي    آيند بلكه به گونه ها تنها براي دستيابي به هدف يا اهداف خاصي به وجود نمي زماناغلب سا. كند
از آنجاكه نياز جوانان در جامعـه امـروز در   ).  1379صبوري،(شوند تا باالترين ميزان اثر بخشي را داشته باشند  مي

هاي كاري خود ذكر  اركرد را جزء اولويتدرجه اول حل معضالت آنهاست و اين سازمان  نيز در اهداف خود اين ك
تواند فرايند رسيدن به اهداف را تسريع كند و با  كرده است، حضور در فضاي مجازي به واسطه يك وب سايت مي

عملي كردن كاركردها در عرصه اي خارج از محدوده زمان و مكان اين حصار تك بعدي را از بين ببرد و سايت به 
عملكرد سايت بايد به گونه اي باشد كه جذابيتي را براي نهادهاي خصوصـي و  . مل كندعنوان يك عضو اثرگذار ع

صرف وجـود يـك   . مند به مسائل جوانان  ايجاد كند، تا آنها براي همكاري در اين راه داوطلب شوند شخصي عالقه
بر رسـاني تنهـا بـه عنـوان     تواند قانع كننده باشد، بلكه عنوان خ پايگاه  اطالع رساني پيرامون  مسائل جوانان نمي

برشي از سايت و در كنار مقوالتي از قبيل آموزش ، طرح اشتغال و شكوفايي و رشد هر چه بيشـتر اسـتعدادهاي   
( به همان صورتي كـه در سـايت توسـعه ملـي جوانـان      . تواند كاركردهاي مثبتي داشته باشد جوانان است كه مي

ضاي مجازي، عرصه اي كه متعلق به قشر جوان است، سياسـت نگـاه   شود، كه با حضور موثر در ف ديده مي) امريكا
  . متكثر و چند بعدي را پيش گرفته و از اين طريق به حل مشكالت جوانان اقدام كرده است

  
  راهكارها

با اين سـطح اعتبـار و   ) ايران(در اين بخش به دو موضوع بايد اشاره شود اول اينكه براي سازمان ملي جوانان 
تواند در بطن جامعه داشته باشد، تنها داشتن يك سايت با عنوان پايگاه خبري كه تنها وظيفه  كه مي كاركردهايي

دومـين مسـاله   . طلبـد  سازمان را دارد، نقض بزرگي است و بحث متفاوتي مي اطالع رساني در حوزه روابط عمومي
داشتن عملكردي بهتر ضروري است اهداف وكاركردهايش  براي توسعه و  مربوط به سايت فعلي است كه با تمامي
كه در اين بخش بـه ارائـه برخـي از راهكارهـا در ايـن      . هاي مختلف بپردازد تا به رفع برخي از نقص ها در قسمت

  :پردازيم زمينه مي
كه اخبار با طبقـه بنـدي موضـوعي مناسـب در اختيـار       شود اين نياز در صفحه اصلي سايت احساس مي ●

  .كند ها بر حسب عالئق خود از اخبار استفاده كنند و سايت هم ظاهر مقبول تري پيدا ميقرار گيرد تا آن مخاطبان
ايجاد تنوع موضوعي در مطالب سايت به صورتي كه براي جوانان جذابيت داشته باشد و همچنين از حال  ●
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 .و هواي مطلق فرهنگي و ديني سايت كاسته شده و به مقوالت ديگر نيز پرداخته شود
تواند اطالعات خـوبي را در راسـتاي اهـداف ذهنـي و واقعـي       كه مي» درباره ما«خشي با عنوان طراحي ب ●

شناسنامه سايت نيز بايد در اين بخـش در دسـترس مخاطـب قـرار     . دهد سايت ارائه كند و به مخاطب جهت مي
 .گيرد

. رسد وري به نظر ميتغييرات اساسي در طراحي و گرافيك سايت و براي اين كار استفاده از روانشناس ضر ●
استفاده از فضاي خالي در صفحات و پر كردن آنها با تصاوير مرتبط و مورد عالقه جوانان ، حتي به صـورت بـدون   

 !شرح
دارند، معرفي شوند و راه تماس با آنهـا نيـز ازطريـق     بهتر است افراد سمت مهمي "تماس با ما"در بخش  ●

رسـد تـا از طريـق فضـاي      ميل تخصصي براي سايت ضروري به نظـر مـي  قرار دادن اي. تلفن و ايميل فراهم باشد 
» تماس با ما«ديگري نيز بشود با سايت ارتباط برقرار كرد در صورتي كه در حال حاضر متن پيام از طريق صفحه 

 .هاست كه اين اتفاق مثبتي نيست شود مدير مسئول پاسخگويي به پيام به ايميل مدير سايت  فرستاده مي
اسـت و سـايت ملـي     ترين دغدغه هاي امروز جوانان ايران كمبود امكانات تفريحي و سرگرمي ز مهميكي ا ●

تواند نگاه ويژه اي به اين مقوله داشته باشد و بخشي را با عنوان اوقات فراغت در نظـر گرفتـه و آنهـا را     جوانان مي
 . ها را تامين كندراهنمايي كند و حتي در حد امكانات موجود در فضاي مجازي اين نياز آن

   
  قدرداني
دكتر سعيد رضا عاملي داشته باشـم و   دانم كه كمال تشكر را از راهنمايي هاي دلسوزانه استاد گرامي الزم مي

مراحل كار با من همراهي داشته و در پيشـبرد   همچنين از زحمات بي دريغ آقاي هادي خوشنويس كه در تمامي
  .دروند مقاله نقش بسزايي را ايفا كردن
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  نيوزلند سايت پليسپليس ايران و  ارزيابي مقايسه اي سايت

 رضايتمنديبا تكيه بر رويكرد استفاده و 
  

  •رضا كاوند       
  چكيده

با تمركز بر سايت پليس ايران، به ارزيابي  رضايتمندياين مقاله بر آن است تا با استفاده از رويكرد استفاده و 
در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از معيارهايي نظير . يس نيوزلند بپردازداي اين سايت با سايت پل مقايسه

اي  تعاملي بودن، اعتبار منبع، صحت و درستي، سرعت، جامعيت مطالب و همچنين استفاده از قابليت چندرسانه
  .ها پرداخته شود به ارزيابي اين سايت

عال است و بر اساس رضايتي كه از رسانه دارد از كند كه مخاطب ف تاكيد مي رضايتمنديرويكرد استفاده و 
كند كه سايت پليس ايران به دليل عدم استفاده از  اين ارزيابي مشخص مي. كند هاي آن استفاده مي رسانه و پيام

هايي كه فضاي مجازي در اختيار آن گذاشته و همچنين فاصله زياد تا معيارهاي يك سايت پرطرفدار، در  قابليت
چندان موفق نبوده است و به همين دليل ميزان استفاده كاربران از اين سايت در مقايسه با  عموميجلب رضايت 

لذا در انتهاي مقاله براي بهبود سايت پليس ايران راهكارهايي توصيه شده است كه . جمعيت ايران پايين است
  .تر كند تواند اين سايت را به استانداردهاي الزم نزديك مي

_______________________________  
                      دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشگاه تهران  •

                                                                         Email: reza.kavand@gmail.com  
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 مقدمه
ترين بازنمايي را ازجهان  ترين كه بتواند كامل است ، قابليت آن را پيدا كرده1نت به عنوان يك چند رسانهاينتر

هاي منحصر به فرد خود تعريف جديدي از  از طرفي نيز اين چند رسانه به دليل قابليت. پيرامون به عمل آورد
به اين معني كه افراد با . مان و مكان شده استزمان و مكان ارائه داده است و به تعبيري باعث فروپاشي مرزهاي ز

ويژگي بارز . هاي ديگر مطلع شوند توانند در يك لحظه بدون نياز به حضور فيزيكي، از مكان استفاده از اينترنت مي
تواند خود به نحوي توليد كننده پيام باشد و  مخاطب مي. ديگر اينترنت قدرت تعامل برقرار كردن با مخاطب است

هاي متعدد و منحصر به فرد اين چند  قابليت. امكان ارائه بازخورد، در چگونگي توليد پيام نقش ايفا كند به علت
رسانه باعث شده كه  هر فرد حقيقي و حقوقي به دنبال اين باشد كه بتواند فضايي هر چند ناچيز را در اينترنت 

  . ريق برسددر اختيار داشته باشد، تا بتواند به برخي اهداف خود از اين ط
، انتخاب )1381نيكو و ديگران، ( 2رضايتمنديپيش فرض فعال بودن مخاطب رسانه در رويكرد استفاده و 

هاي دو گانه  و آرمان )1382مك كوايل، (تلف توسط مخاطب هاي مخ آگاهانه و با انگيزه رسانه خاص از بين كانال
) 1381سورين و تانكارد، (فرايند ارتباط ـ اثر  هاي مخاطب در توجه به نيازهاي مخاطب و دخالت دادن خواست

در اين بين تعامل، كه حوزه قدرت را از . نمايند مجموعاً مباني نظري مناسبي را براي بررسي سايت فراهم مي
و هاي چهار گانه مشاهده، اكتشاف، دخل و تصرف  و گام )2002بوخر، (نمايد  اطب منتقل ميفرستنده به مخ

شوند كه يك سايت به عنوان رسانه بايد خود را  اين موضوع را متذكر مي) 2004اوكيف و زندر، (امل تغيير متقابل در تع
ارتباط بين رضايتمندي اجتماع غير مرتبط با شبكه اينترنت و رضايتمندي كاربران . متاثر از مخاطب در نظر داشته باشد

 3مندي اطالعات در ايجاد رضايتمندي الكترونيكيو اهميت دو عامل راحتي استفاده و سود) 2005برگمان و موهان، (
  . شود هايي ديگر از اهميت توجه به موضوع رضايتمندي را متذكر مي جنبه) 2006چو و آگروسا، (

ايران با عنوان  جمهوري اسالمي نيروي انتظامي لذا چنانكه گفته شد مقاله حاضر در صدد است سايت رسمي
حضور . دكنمخاطب ارزيابي  رضايتمنديپليس نيوزيلند از نظر استفاده و  ميرا با سايت رس "اطالع رساني پليس"

براي شناسايي . هاي منحصر به فرد آن  است ها و ويژگي در فضاي مجازي نيازمند شناخت دقيقي از قابليت
ررسي هاي پليس ديگر كشورها نيز ب تواند سايت پليس ايران داشته باشد نياز است تا سايت هايي كه مي قابليت

البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه به دليل تفاوت زيادي كه از نظر سازماني بين پليس ايران با . دشو
  . كشورهاي ديگر وجود دارد، مقايسه بايد در راستاي دستيابي به راهكار صورت پذيرد

  
  رويكرد نظري

در اين رويكرد . يام رسانه، فعال استبر اين اصل استوار است كه گيرنده پ رضايتمنديرويكرد استفاده و 
_______________________________  

1 - Multimedia 
2 - Uses and Satisfaction 
3 - e-satisfaction 
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 رضايتمندياست و باور دارد كه انتخاب رسانه  رضايتمنديشود كه به دنبال  مخاطب از آن رو فعال پنداشته مي
اي  حاصل و رفتار رسانه رضايتمنديهمچنين، مشاركت فعاالنه مخاطب با رسانه بر . كند مورد نظرش را فراهم مي

  ).1381يگران،نيكو و د(گذارد  اثر مي
بر اين واقعيت استوار است كه پيروان آن مخالف نظريه  "استفاده و رضايت مندي"اهميت ميراث پژوهشي 

ترين آن، عبارت  دهند كه مهم هايي را مبناي كار خود قرار مي مخاطب منفعل هستند و به همين جهت فرض
شود دست به انتخابي آگاهانه و  به او عرضه مياست از اين كه مخاطب، از ميان مجاري ارتباطي و محتواهايي كه 

  ).1382:332مك كوايل،(زند  انگيزه دار مي
هايي كه به  دو آرمان عمده دارد، يكي توجه به نيازهاي مخاطب در بررسي رضايتمنديرويكرد استفاده و "

يرهاي هاي مخاطب در قالب متغ شود و هدف دوم رويكرد دخالت دادن خواست شناخت مخاطب مربوط مي
هاي رسانه اي امروز با تحت  سازمان .)1381:424سورين و تانكارد،( "مداخله كننده در فرايند ارتباط ـ اثر است

تاثير قرار گرفتن از اين رويكرد همه به دنبال آن هستند تا تغيير اساسي در رويكرد خود نسبت به مخاطبان 
ر كنار پرداختن به آرمان رسانه اي كه آموزش و تعالي در نظر گرفتن عاليق مخاطبان و نيازهاي آنها د. بدهند

زند  افراد جامعه است با داشتن اين پيش زمينه ذهني كه اين مخاطب است كه در پايان دست به گزينش مي
هاي جديد تفاوت زيادي با  البته بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه رسانه. ها را وارد مرحله جديدي كرده است رسانه
هايي كه در درون اين فضا شكل  ماهيت شبكه اينترنت و وب سايت. ي سنتي مانند تلويزيون دارندها رسانه
هايي مانند  اگر هنوز بر فعال بودن مخاطب رسانه. كشاند اند مخاطب را از انفعال به فعاليت و انتخاب مي گرفته

زيرا همان گونه كه گفته شد در . تترديد درباره اينترنت خيلي كمرنگ اس ترديد وجود دارد اما اين تلويزيون
  .زنند اينترنت اين كاربران هستند كه دست به انتخاب و توليد مي

گري  شود با توجه به ويژگي منحصر به فرد اينترنت يعني تعاملي بودن و نقش گزينش در اين مقاله سعي مي
د نظر بپردازم تا بتوانم مشخص كنم هاي مور به تحليل سايت رضايتمنديمخاطب، با استفاده از رويكرد استفاده و 

استفاده بكنند و متعاقبا مخاطب را راضي و خشنود  "چند رسانه"هاي اين  اند از قابليت ها آيا توانسته كه اين سايت
  .كنند

به نظر . داند از قدرت فرستندگان به قدرت مخاطب مي تعاملي بودن را يك انتقال پارادايمي) 2002(بوخر 
هاي جديد بر  مختلف ارتباطي نخست تاكيد بر قدرت فرستنده است، حال آن كه در رسانه هاي بوخر در مدل

گيرد؛  عمل تعامل در چهار مرحله صورت مي)  730: 2004(به نظر اوكيف و زندر . شود قدرت مخاطب تاكيد مي
نه كه اوكيف و زندر همان گو. اول، مشاهده يا ارزيابي؛ دوم، اكتشاف؛ سوم، دخل و تصرف و چهارم تغيير متقابل

  .شود به اين معني كه كاربر تبديل به خالق يا توليدكننده مي. انجامد گويند گام آخر تعامل به تغيير متقابل مي مي
توجه است كـه تـاثير    قابلرابطه بين اينترنت و اجتماع غير متصل به شبكه اينترنت يكي ديگر از موضوعات 

موهـان و بـرگمن   . كنـد  بر رابطه فضاي مجازي با فضاي واقعي بررسي مياينترنت بر اجتماع غير متصل را مبني 
. دريافتند كه رضايتمندي اجتماعي به طور مستقيم به استفاده مبتني بر اجتماع اينترنتي وابسـته اسـت  ) 2005(
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نتـي  ادعاي آنها اين است كه رضايتمندي اجتماعي از طريق رضايتمندي استفاده كنندگان مبتني بر اجتماع اينتر
  . قابل ارزيابي است

هاي راحتي استفاده و سودمندي اطالعات در  اند كه چگونه عامل نشان داده) 2006(گروسا آهمچنين چو و 
اند كه صرف نظر از متغيرهاي جمعيتي،  آنها اثبات كرده. مشتريان اينترنتي موثر است رضايتمنديافزايش 

  .الكترونيكي در ارتباط استگرايش مصرف كنندگان به طور فشرده با رضايتمندي 
  

  روش ارزيابي
براي ارزيابي مقايسه اي سايت پليس ايران و پليس نيوزيلند، با در نظر گرفتن حوزه خدمات و كاركردها، از 

  .اين معيارها به شرح زير هستند. معيارهاي استاندارد ارزيابي وب استفاده شده است
وب سايت، در صدد است تا اين موضوعات را بازبيني كند  اين معيار با در نظر گرفتن داليل تاسيس :هدف

با اهداف ادعا شده  اهنگكه آيا اهداف روشن، عيني و تعريف شده هستند و خدمات ارائه شده تا چه اندازه هم
اهميت اين موضوعات با توجه به رويكرد اين بررسي، در اين است كه در نهايت اهداف تا چه اندازه بر . هستند
ترغيب استفاده از سايت را توسط مخاطبان مورد نظر موجب  ، امكان ورضايتمنديصل استفاده و مبناي ا

  . شوند مي
شود تا مشخص شود كه تا چه اندازه مطالب درج شده در  اين معيار براي اين استفاده مي: صحت و درستي

ي براي بررسي سايت از نظر اين با فرضِ امكان مباحثه در زمينه واقعيت، اصول. سايت با واقعيت مطابقت دارد
به عنوان مثال، اينكه مطالبِ . شود كه به تنهايي، متون مندرج در سايت را ارزيابي كند معيار در نظر گرفته مي

هاي مشخص استفاده شده  نقل قول از شفافيت كافي در ارجاع دهي برخوردار باشد، يا از افعال معلوم با فاعل
تواند وجوه مختلف واقعيتي كلي را ارائه نمايد، اما در اين زمينه،  بازنمايي، مي. استباشد، نكات مثبت معيار فوق 

. بنابراين، متن بايد بتواند چنين وجوهي را پوشش دهد. شود الزام فزاينده اي براي اثبات و شفافيت احساس مي
  . دهد را به نحو چشمگيري كاهش مي رضايتمنديرعايت نكردن چنين اصولي، 

دهد كه تا چه اندازه اين سايت توانسته مطالب مربوط به حوزه فعاليت خود  اين معيار نشان مي :نجامع بود
چنانچه متن ضمن كامل بودن بتواند به صورت . وجه ديگر جامعيت، مرتبط با حجم متون است.  را پوشش بدهد

رساني بايد قادر  ادعاي اطالع يك سايت با. موجز ارائه شود، كيفيت مطلوب در ايجاد رضايتمندي را خواهد داشت
باشد توجه مخاطب را بر اساس پيشاهنگي در ارائه مطالب غني، موجز و گسترده در حوزه تخصص خود جلب 

  . كند
دهد كه آيا سايت  اين معيار نيز در صدد بررسي تازگي مطالب است و به اين سوال جواب مي :به روز بودن
همچنين، مطالب بايد حاوي تاريخ درج . از عنصر تازگي برخوردار استپردازد و اخبار سايت  به مطالب روز مي

گذشته از متون، پيوندهاي يك سايت هم بايد به طور . بوده و بين متن و تاريخِ درج هماهنگي وجود داشته باشد
 .مرتب بازبيني شود تا پيوندهاي منسوخ از ليست حذف شوند و پيوندهاي الزم و مناسب جديد جايگزين شوند



  
   97/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

 

ممكن است بتوان وجوه ديگري مانند هماهنگي طراحي، تكنولوژي و امكانات در زمان جاري را نيز تحت اين 
  . معيار بازبيني كرد
امكاناتي مانند . اين معيار نيز مشخص كننده ميزان برقراري ارتباط دو سويه با مخاطبان است: تعاملي بودن

هاي پيش بيني  هاي يادداشت از نمونه هاي پستي و جعبه رسپيوند پست الكترونيك، اطالعات تماس تلفني، آد
اين امكانات كه بر مبناي منطق فضاي مجازي طراحي شده اند، همچنين نشان . تر است شده براي تعامل كامل

  . براي مديريت سايت نيز هستند ها و نظرات عمومي دهنده اهميت دادن به بازتاب
ر به نقطه هدف دسترسي يابد، بهترين معيار براي بررسي سرعت مدت زماني كه الزم است تا كارب: سرعت

كند سرعت بارگذاري سايت چه  يكي از وجوه مرتبط با سرعت، راجع به اصول فني است كه مشخص مي. است
يك سايت مطلوب بايد با توجه به امكانات . اندازه است و در صورت نقايص احتمالي، داليل آن چيست

حي، نرم افزار و به طور كلي امكاناتي استفاده نمايد كه بهترين وضعيت را از نظر سرعت كاربران، از طرا عمومي
نقشه سايت . واضح است كه سرعت تنها راجع به بارگذاري نيست. دسترسي به صفحات هدف، موجب شود

ي ممكن است اطالعات از نظم كاف. ممكن است داراي نقايصي باشد كه سرعت رسيدن به هدف را كاهش بدهد
  . يا گمراهي نمايد برخوردار نباشند و بسياري موارد ديگر كه در نهايت كاربر را دچار سردرگمي

هايي  كند كه آيا سايت توانسته از تمام قابليت اين معيار نيز مشخص مي :استفاده از قابليت چندرسانه اي
. ها بسته به اهداف متغير است از قابليت ميزان استفاده. كه اينترنت به عنوان چند رسانه دارد، استفاده كند يا خير

  . اما يك سايت بايد عاليق و توانايي مخاطب را همواره مورد توجه قرار دهد
بنابراين، با توجه به رويكرد اين . مخاطب نقش بسزايي دارد رضايتمنديموارد فوق در  واضح است كه تمامي

  .  شوند مقاله، معيارهاي فوق در همين راستا بررسي مي
  

  ها تحليل سايت
  هدف

در سايت نيروي . توضيح داده شده است "درباره ما"هاي اينترنتي در صفحه اي با عنوان  غالبا هدف سايت
ايران با اينكه اين صفحه چندين سال است كه در سايت گنجانده شده است، اما هنوز مطلبي در اين  انتظامي

در ايران، درجات و قوانين آورده شده است، اما در زمينه  البته نكاتي درباره تاريخچه پليس. بخش وجود ندارد
  . اهداف تاسيس سايت مطلبي موجود نيست

مختصري كه با مسئول سايت انجام شد وي تاكيد داشت كه هدف سايت ارائه خدمات و   در مصاحبه
قراري تعامل با بر برايوي همچنين خاطر نشان كرد كه اين سايت . همچنين اطالع رساني به افراد جامعه است

در ادامه مباحث، به اين نكته كه تا چه اندازه اين سايت توانسته به اهداف تبيين شده فوق . مردم ايجاد شده است
  .برسد، خواهم پرداخت

اين . اختصاص داده است "درباره ما "دهد، سايت پليس نيوزلند چندين صفحه را به  مقايسه اوليه نشان مي
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مطالبي در مورد  "درباره ما"در قسمت . اعالم كرده است "ري از جرم و ايجاد امنيتجلوگي"سايت هدف خود را 
اين سايت با توجه به اين هدف از ابزارهايي استفاده كرده است . استراتژي، تاريخچه و راهكارها آورده شده است

  .كه در ادامه توضيح بيشتري ارائه خواهد شد
  

  صحت ودرستي
ايران را با خود دارد و به همين دليل منبع  جمهوري اسالمي نيروي انتظامي اين سايت عنوان سايت رسمي
هاي  اين سايت در حوزه. است "ناجا"ها در انعكاس اخبار مرتبط با  ها و رسانه مناسب و مطمئني براي خبرگزاري

به ارگان ناجا  كند و به دليل متعلق بودن مختلفي مانند اجتماعي، حوادث رانندگي و مواد مخدر  خبر رساني مي
شود از ارائه اخبار مرتبط با جرائم و حوادث  اما به داليلي كه در ادامه ذكر مي. از اعتبار منبع بااليي برخوردار است

غالب . كند كه اين امر باعث شده اين سايت نتواند به عنوان يك سايت منبع، نقش خود را ايفا نمايد خودداري مي
ها پيش از سايت مرجع يعني سايت نيروي  به روزهاي گذشته است و روزنامه شود مربوط اخباري كه ارائه مي

  .اند انتظامي، درباره آنها به تفصيل گزارش، خبر و مقاله نوشته
هاي امالئي خيلي كم به چشم  با اينكه غلط. صحيح نويسي نيز در اين سايت خيلي رعايت نشده است

هاي نگارشي استفاده نشده و رسم الخط  طور مثال از عالمت به. خورد، اما از ويرايش مطالب خبري نيست مي
  .خورد يكساني در آن به چشم نمي

البته اين سايت . است از اعتبار زيادي برخوردار است سايت پليس نيوزلند نيز نظر به اينكه يك سايت رسمي
يكي از . رف را داراستكند كه اين قالب احتمال دخل و تص گزارش و اخبار خود را در قالب داستان بيان مي

توان از طريق آن فهميد اين سايت تا چه اندازه اعتبار دارد و تا چه اندازه از آن به عنوان يك  معيارهايي كه مي
توان  ها را مي ميزان اين پيوند. شود هايي است كه به يك سايت داده مي شود، تعداد پيوند سايت معتبر استفاده مي

در "1اپتيمايزيشن"از طريق نرم افزار سايت . مشاهده كرد جست و جوموتورهاي از طريق جست و جو سايت در 
  .شود ،  اين آمار ارائه مي1جدول شماره 

  
  1جدول شماره 

 

  

_______________________________  
1 Web Optimization  

/ فست/ ياهو  هات بات / آاوال/ گوگل  ام اس ان  جمع
  آلتا ويستا

 

  ايرانپليس  1843 2596 631 5070
  نيوزلندپليس  8051 653 11230 19934
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مورد  5070براي سايت پليس ايران  جست و جوكه در جدول باال مشخص است ميزان نتايج  همانطور
مورد است كه اين مسأله نشان دهنده ميزان استفاده  19934كه براي سايت پليس نيوزلند  در حالي. است
  . كند مشخص ميها را  اين مقايسه، وجهي از ميزان اعتبار اين سايت. باشد ها مي هاي ديگر از اين سايت سايت

  
  جامع بودن

بعضي اوقات ديده شده . مشكل ديگري كه سايت پليس با آن دست به گريبان است، خود سانسوري است
اين . آيد پردازند و به همين دليل شايعات متفاوتي درباره آن به وجود مي ها به آن مي كه خبري كه خيلي از رسانه

اي از مالحظات به  ند در از بين بردن تشويش كمك كند، به دليل پارهتوا سايت با اينكه از حقايق مطلع است و مي
ها و اظهار نظرهاي مسئوالن ناجا است، يا اخبار  پردازد و به همين دليل بيشتر اخبار آن يا سخنراني آنها نمي

اين سايت  دهند، عموماً در هاي خبري داغ نشريات زرد ايراني را تشكيل مي آنچه محتوا. مربوط به ديگر كشورها
  . شوند بازنمايي نمي

هاي سايت است، اجازه  از طرف ديگر اين سايت در بخش اخبار خود كه بخشي متغير نسبت به ديگر بخش
حتي آرشيو آن . نويسي، كاربر عمالً اين امكان را ندارد را داده است اما به علت مشكالت فني و برنامه جست و جو

به همين دليل دسترسي به اطالعات گذشته امكان پذير . ز آن استفاده كندتواند ا نيز فعال نيست و كاربر نمي
  .نيست

به . هاي مجزا اطالعات بيشتري را ارائه دهد كه اين كار را انجام نداده است تواند با ارائه پيوند اين سايت مي
  .  تي نداده استترافيك داده است، پيوند ديگري به هيچ ساي طوري كه اين سايت به جز پيوندي كه به سايت

ني ييها بيشتر تز اي شده است، عكس از طرفي نيز از تصاوير و فيلم براي اخبار استفاده نشده يا اگر استفاده
همچنين سايت پليس ايران فقط مربوط به پايتخت است و در آن . كند است وكمكي به بازنمايي واقعي اخبار نمي

  .خورد ها به چشم نمي ها و شهرستان هيچ اثري از استان
هاي مختلف دسته بندي نشده است و فقط  در سايت پليس نيوزلند اخبار مانند سايت پليس ايران در حوزه

هاي پيشگيرانه  البته اين سايت يك نشريه هم دارد كه آموزشي است و آموزش. ئم مربوط استاخبار به جرا
 .دهد مي

  
  به روز بودن

شود اما مشكل اساسي اين سايت در ارائه اخبار، اين است كه، به علت  به روز مي اخبار سايت نيروي انتظامي 
گذرد و اين سايت بعد از چند روز و  مي) يك قتل مانند( بوروكراسي اداري گاهي اوقات چندين روز از يك خبر 

هاي ديگر  به همين دليل گاهي اوقات منبع خوبي براي رسانه. كند هاي ديگر آن خبر را منعكس مي بعد از رسانه
  . تاريخ به روز شدن اين سايت در اخبار و مطالب مندرج شده است. نيست

هاست به دليل اينكه اين سايت بيشتر جنبه  نين همايشالبته اخباري كه مربوط به قوانين و مقررات و همچ
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به همين دليل منبع خوبي براي ديگر . را داراست در اين سايت  داراي ارزش تازگي است روابط عمومي
  .نتايج حاصل از ميزان مبادله اطالعات به شرح زير است 1در بررسي با نرم افزار سايت الكسا. هاست رسانه

  
  2جدول شماره 

 متوسط سه ماهه متوسط يك هفته امروز  

 415610 366655  )كيلوبايت 100يا كمتر از (صفر   ايران پليس

 224636 224020  )كيلوبايت 100يا كمتر از (صفر   نيوزلند پليس

  
دهد كه سايت پليس ايران از ميزان مبادله باالتري نسبت به سايت پليس نيوزلند برخوردار  آمار باال نشان مي

البته اين . كند توان گفت كه اين سايت مطالب بيشتري را در روز به سايت منتقل مي رت ديگر ميبه عبا. است
مسأله به اين معني نيست كه مطالب آن به روز است بلكه به معني آن است كه ميزان ارائه مطالب بيشتر از 

  . سايت پليس نيوزلند است
  

  تعاملي بودن
به طوري كه از استفاده كنندگان . رسانه برقراري تعامل با افراد است هاي اينترنت به عنوان يك يكي از ويژگي

شود كه قدرت  هايي استفاده مي مفهوم مخاطب در رسانه. شود نه به عنوان مخاطب اين رسانه به عنوان كاربر ياد مي
ت برقراري تعامل را دارند اما در اينترنت كاربران قدر. كنند تعامل ناچيزي دارند و غالبا ارتباطي يك سويه را تجربه مي

توان گفت كه در اينترنت خود كاربران هستند كه  به نوعي مي. توانند در توليد پيام و مصرف آن نقش ايفا كنند و مي
 .گيرند كه چگونه آن را مصرف كنند كنند و هم  آنان هستند كه تصميم مي پيام را توليد مي

جديد، اكنون در پي آن هستيم تا ببينيم كه سايت پليس  هاي با توجه به ويژگي مهم تعاملي بودن رسانه
  .ايران تا چه اندازه توانسته از اين قابليت استفاده كند و تا چه اندازه از قدرت تعاملي بودن برخوردار است

اگر بخواهيم درجه برقراري تعامل اين سايت را بررسي كنيم بايد گفت كه اين سايت بيشتر سايتي يك 
با اينكه سعي شده كه اطالعات زيادي را درباره سازمان ناجا در اختيار افراد . هايي يك سويه است طرفه با پيام

اين سايت بيشتر شبيه يك نشريه است كه مخاطب . هاي تعاملي بودن استفاده نكرده است بگذارد اما از قابليت
كند و به جز امكان پست الكترونيك كه  تواند آن را ببيند و مطالعه كند تا در صورت لزوم از آن استفاده تنها مي

  . اي وجود ندارد در اختيار مخاطب قرار داده است هيچ امكان ارتباط دوسويه
هايي از قبيل نظام وظيفه عمومي، واحد مربوط به گذرنامه و حتي  معاونت با توجه به اينكه نيروي انتظامي

_______________________________  
1 - Alexa 
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هاي  مردم ارتباط زيادي دارند، مخاطب وقتي پيوند معاونت آگاهي  را در زير مجموعه خود دارد كه به نوعي با
اي ذهني كه از جامعه اطالعاتي دارد، احساس  بيند با پيش زمينه ها را در سايت پليس مي مربوط به اين معاونت

ها اطالعاتي  تواند بي آنكه از خانه خود خارج شود، كارهاي خود را انجام دهد، اما فقط در اين پيوند كند كه مي مي
هاي مربوط است يا حداكثر راهنمايي دادن به افراد براي انجام كارهايي كه با آن معاونت  ها و واحد رباره معاونتد

به طور مثال در پيوند مخصوص گذرنامه تنها به مخاطب يادآوري شده كه چه مداركي براي گرفتن . دارند
  .گذرنامه نياز است يا چه شرايطي براي گرفتن آن الزم است

دارند انجام  لي كه قاعدتا افراد بايد بتوانند با رجوع به اين سايت همه كارهايي كه با نيروي انتظاميدر حا
حتي تنها ايميل اين سايت فعال نيست و جوابي به افرادي كه . دهند، بدون آنكه نيازي به مراجعه داشته باشند

  .دهد اند، نمي ايميل  زده
.  ت بيش از آنكه سايتي در جهت تعامل باشد سايت يك سويه استتوان گفت كه اين ساي به همين دليل مي

خورد كه به  البته در سايت ديگري كه مخصوص پليس راهنمايي و رانندگي است نقش تعامل بيشتر به چشم مي
توان بر اساس آن فهميد كه سايت ايران  يكي از داليلي كه مي. پردازيم دليل موضوعيت نداشتن بحث به آن نمي

اندازه از قدرت تعامل برخوردار است، استناد به آماري است كه سايت الكسا درباره سايت پليس ايران و تا چه 
  . نيوزلند ارائه داده است

  
  مقايسه تعداد صفحات بازديد شده در طول زمان به ازاي يك بازديد كننده_3جدول شماره

  
  
  
  

مشخص است كه هر فرد بازديد كننده  در روز وقتي وارد سايت پليس ايران  3بر اساس آمارجدول شماره 
اين آمار در . شوند كند و بعد از ديدن اين تعداد صفحات از سايت خارج مي صفحه را مرور مي 5/1شود  فقط  مي

ها و همچنين تحت تاثير آن ميزان  زان تعامل برقرار كردن سايتتوان مي از اين آمار مي. سايت نيوزلند پنج است
  .رضايت افراد را از سايت فهميد

شود  كه وارد يك سايت مي مطلب ديگري كه نياز است به آن پرداخته شود اين است كه مخاطب هنگامي
همچنين نياز است . دشود با مسئوالن آن نيز آشنا شو بهتر است به جز اينكه با اجزاي مختلف سازمان آشنا مي

  .دهد، معرفي شود ها را مي تر، شخصي كه جواب ايميل براي آشنايي بيشتر افراد و احساس رابطه صميمصي
ايميل اين . اولين امكان آن ايميل است. سايت پليس نيوزلند از چند امكان براي تعامل استفاده كرده است

. ز آنها سواالتي كردم كمتر از پنج ساعت جواب مرا دادندسايت فعال است، وقتي من به اين سايت ايميل زدم و ا
ازطرفي اين سايت براي مهاجران اين امكان را گذاشته كه مطالبي كه مورد نياز آنهاست از جمله حقوقشان در آن 

   در روز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه

 ايران 5/1 7/2 4/3

  نيوزلند 5 8/5 3/5
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  .كشور را با زبان خود بخوانند
و يا براي آنها اطالعات ارسال يا اين امكان نيز وجود دارد كه با پليس هر منطقه از نيوزلند ارتباط برقرار كرد 

توانست از يك ارتباط آنالين استفاده كند تا سرويس  البته پليس نيوزلند نيز مي. از آنها اطالعات دريافت كرد
  .دهي بهتري داشته باشد

  
  اي قابليت چند رسانه

هاي  مله رسانههاي متفاوت از ج بودن اينترنت به اين معني است كه اين رسانه از رسانه اي چند رسانه
در سايت پليس ايران از اين قابليت استفاده نشده است، به .نوشتاري، ديداري و شنيداري تشكيل شده است

البته در صفحه اول اين سايت اخبار برگزيده تحت كدهاي . طوري كه اين سايت بيشتر شبيه به يك نشريه است
  . ت سايت شده استشود كه موجب جذابي جاوا اسكريپت به صورت متحرك ديده مي

هاي ديداري و  باتوجه به اينكه اينترنت به علت قابليت مولتي مديا بودن و توانايي استفاده از انواع رسانه
به استفاده  تواند موفق باشد، سايت پليس نياز مبرمي  ها مي شنيداري در بازنمايي جهان واقعي بيشتر از همه رسانه

اي نشده است و تنها اين سايت  از عكس و نوشتار استفاده كرده  قابليت استفادهاز اين قابليت دارد كه اما از اين 
البته در اين . در سايت نيوزلند نيز شبيه سايت پليس ايران به درستي از اين قابليت استفاده نشده است. است

ن قابليت را به كاربر سايت از يك نرم افزار جالب استفاده شده كه الگوي مناسبي براي كار است اين نرم افزار اي
  .داد كه با كليك كردن روي هرجاي نقشه نيوزلند آدرس تلفن و اطالعات ديگري از پليس اين ناحيه ارائه شود

  
  سرعت

هاي پليس ايران و نيوزلند از نظر فني، كه باعث  مشكالت سايت "اپتيمايزيشن"با استفاده از سايت 
  . شود مشكالتي در سرعت آن شده بيان مي

 "اچ تي ام ال "، با وجود اينكه فقط يك فايل)4نگاه كنيد به جدول شماره (ساس آمار سايت پليس ايران بر ا
 45807  بايت، وجود چهار فايل اسكريپ، سايز كلي  49897صفحه، سايزكلي  21تعداد مناسبي است اما وجود 

بايت است، باعث كم شدن سرعت و  4090و سايز باالي فايل اسكريپ كه نزديك به "تي ام ال چا"بايت در فايل 
  .شود دير باال آمدن سايت مي

  
  هاي مختلف متون در سايت پليس ايران ـ وضعيت حجم گونه 4جدول 

  سايت پليس ايران  
  حجم  تعداد  

  45807  1  اچ تي ام ال
  4090  4  جاوا اسكريپت
  49897  21  صفحات



  
   103/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

 

صفحه  27وضعيت مناسبي دارد اما وجود "چ تي ام الا"سايت پليس نيوزيلند نيز با اينكه از نظر تعداد فايل 
بايت، سايز تصاوير باالي سه كيلو بايت، مشكالتي را براي سرعت  61301عكس در صفحه، سايز  24در سايت، 

  .سايت فراهم كرده است
  

    نتيجه گيري
با اين حال توجه . عناصر متفاوتي كه در ايجاد رضايتمندي موثرند، بيش از مباحث مندرج در اين مقاله است

هاي آنان،  ، مبني بر اهميت مخاطب و در نظر گرفتن نيازها و اولويترضايتمنديبه اصول رويكرد استفاده و 
پليس ايران، شيوه ارائه  شود كه سايت رسمي اهميت تعامل و تعيين كنندگي انتخاب مخاطب، پيشنهاد مي

  . اطالعات و خدمات را بازبيني كند
هايي كه بالقوه  بسيارشبكه اينترنت، موجب شده است كه سايت پليس ايران از قابليت هاي نشناختن قابليت

توانايي آن را داراست، استفاده مطلوب نكند و تبديل به يك سايت اطالع رساني محض شود كه به داليلي در اين 
  .شود هايي مشاهده مي زمينه هم كاستي

كنند و  صفحه از سايت پليس ايران را در روز نگاه مي 5/1چنانكه ديده شد بازديدكنندگان به طور متوسط 
كنند در  كه افرادي كه از سايت پليس نيوزلند بازديد مي كنند، در حالي از گردش در اطالعات ديگر صرف نظر مي

تواند نشان دهنده نبود اطالعات كافي و همچنين مرتفع نكردن نياز  كنند كه اين مي فحه را مرور ميپنج صروز 
  .د در سايت پليس ايران  باشدافرا

سايت پليس ايران با اينكه بينندگان بالقوه بيشتري نسبت به سايت نيوزلند دارد اما اين به معني راضي بودن 
شوند به ميزان كمتري به  مخاطبان از اين سايت نيست، زيرا همان گونه كه ذكر شد افراد وقتي وارد سايت مي

اهميت اين مساله . تواند راضي نبودن بازديدكنندگان باشد يل اين مسأله ميدل. پردازند گردش در اطالعات مي
  .شود كه در نظر بگيريم جمعيت ايران نسبت به نيوزلند بسيار بيشتر است زماني بيشتر مي

توان به وضوح به اين نتيجه رسيد كه سايت پليس ايران  با توجه به ارزيابي معيارهايي كه گفته شد مي
توجهي به منطق جهان  گذشته از داليل فني، بي. در جلب رضايت نسبي كاربران موفق باشدنتوانسته است 

در نظر داشتن اصل تعامل و تعيين كنندگي كاربر، دو موضوعي . اي است ترين عامل چنين ناتواني مجازي مهم
تواند  اين دو اصل ميبنابراين، بازسازي سايت بر مبناي . هستند كه از سوي اين سايت مورد غفلت واقع شده است

ترين عامل  ساختارِ تشكيالت سازماني در تعريف نوع رابطه با شهروندان مهم. ميزان رضايتمندي را افزايش دهد
هاي  الزم است، تغييرات حاصل از تكنولوژي و فضاي مجازي در بدنه جامعه مورد توجه قرار گيرد و بازسازي. است

  . رت پذيردالزام آور بر مبناي چنين تغييراتي صو
  

  پيشنهادها
با توجه به رابطه حضور پليس و احساس امنيت شهروندان در فضاي واقعي، حضور مناسب پليس در فضاي 
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از طرفي با توجه به وجود جرائم بسيار زياد در . آورد مجازي نيز اين احساس را در اين فضا با خود به همراه مي
سايت پليس ايران نيازمند در نظر گرفتن ابعاد گوناگون . كند فضاي مجازي، حضور پليس اهميت بسيار پيدا مي

هاي سازماني است كه بتواند سازمان ناجا را به طرف جامعه اطالعاتي  فضاي مجازي و همچنين نيازمند زيرساخت
  .هدايت كند

ا به ه جلب كند، الزم است كه سازمان با توجه به اينكه هر سازماني عالقه دارد كه رضايت مخاطب خود را
از  هاي مختلف سايت پليس ايران نيز نياز دارد با توجه به تجربه. باعث نارضايتي مشوند توجه كنندمشكالتي كه 

  .نمايدهاي فضاي مجازي استفاده كند تا مخاطبان خود را خشنود  قابليت
سايت در مركز اين نداشته باشد، ت ييكي از مشكالتي كه باعث شده  سايت پليس ايران جايگاه  مناسب ●

هاي مختلف اين سايت دچار مشكالت متفاوتي  به علت ناهماهنگي مشهود بين معاونت. يك معاونت است
شود كه براي ارائه  به همين دليل پيشنهاد مي. استاز جمله اين مشكالت ارائه نكردن اخبار به روز . شود مي

  . ئوليت آن را به عهده بگيرندها سايت مجزايي داشته باشند  و مس خدمات بهتر هر كدام از معاونت
هاي فضاي مجازي استفاده كنند و امكان تعامل  شود كه مسئوالن سايت پليس ايران از قابليت پشنهاد مي ●

  . بيشتر را در سايت فراهم كنند
تواند از طراحان و متخصصان وب استفاده نمايد تا مشكالت فني و همچنين مشكالت  اين سايت مي ●

 .ر طرف كنندطراحي سايت را ب
هاي نوشتاري و  توجه به قالب. سايت پليس ايران با تاكيد بر افزايش سرعت، نيازمند طراحي مجدد است ●

 .حفظ و ايجاد تناسب بين كدهاي مختلف در اين امر موثر خواهد بود
الزم است اهداف تاسيس سايت به صورت مشخص و شفاف در صفحه اي كه به همين منظور ايجاد شده  ●
 .، درج شوداست

تواند از بروز  اهميت به زمان، پيشاهنگي در درج اخبار مرتبط با جرائم و توضيح كامل در خصوص آن مي ●
 . شايعات و گسترش رعب در بين شهروندان، جلوگيري كند

استفاده از قابليت صدا، . اي نمودار باشدهاي رسانه  شهروندان بايد در قالباهميت به توانايي و گرايش  ●
 . تواند استناد به منبع و در نهايت رضايتمندي را موجب شود مي نوير و فيلم در كنار متتص

ها، در  ادارات و معاونت ها، روابط عمومي هاي مختلف، تلفن تماس مستقيم با مديريت درج آدرس مديريت ●
 .ايجاد ارتباط متقابل و اعتماد سازي موثر است

در . شده و پاسخگويي به آنها از وظايف اوليه مديريت سايت است هاي الكترونيكي دريافت توجه به پست ●
 . صورت نبود پاسخگويي، كاربران رابطه غير تعاملي را پايان خواهند داد

شود اطالعات از نظر اعتبار  هاي يادداشت در انتهاي صفحات خبر و گزارش موجب مي استفاده از جعبه ●
  .تعامل بيشتر و افزايش ضريب دموكراتيزه شدن سايت است وجود چنين امكاني موجب. قابل سنجش باشند
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 قدرداني
هاي ايشان در  تالش. كنم ها و مشاوره تشكر مي از استادم جناب آقاي دكتر عاملي به دليل راهنمايي

همچنين از برادرم ابراهيم محسني متشكرم كه كمك . دارم خصوص مقاله حاضر و تحقيقات مشابه را پاس مي
هادي خوشنويس نيز به خاطر راهنمايي و به عهده گرفتن   از دوست خوبم آقاي. كرده است زيادي به من

  .ارمزمسئوليت چاپ مقاله حاضر سپاسگ
  

  منابع
  .انتشارات سروش: ، تهرانشناخت مخاطب تلويزيون) 1381(نيكو، مينو و ديگران  ●
انتشارات دانشگاه : ترجمه عليرضا دهقان، تهران ،هاي ارتباطات نظريه )1381. (وتانكارد، جيمز و. سورين، ورنر ج ●
 تهران

مركز مطالعات و  :، ترجمه پرويز اجاللي، تهراندرآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي) 1382(مك كوايل، دنيس  ●
  .ها تحقيقات رسانه

● Bergman. D & Mohan. J. (2005), "The Antecedents of Community-Oriented 
Internet Use: Community Participation and Community Satisfaction", Journal of 
Computer-Mediated Communication, Volume 11, Number 1, November 2005, pp. 97-
113(17). 

● Bucher. H. J. (2002) "The power of the audience: Interculturality, Interactivity and 
Trust in Internet-Communication, Theory, Research Design and Empirical Resul.s, 
lescence 27 (2004) 23–39. 

● Cho. Y. C. &Agrusa. J. (2006), "Assessing Use Acceptance and Satisfaction 
Toward Online Travel Agencies", Information Technology & Tourism, Volume 
8, Number 3, 2006, pp. 179-195(17), Cognizant Communication Corporation. 

● O’Keefe. B. J, Zehnder. S (2004), "Understanding media development: A 
framework and case study, Applied Developmental Psychology 25 (2004) 729–740. 

● www.police.ir  ) 1385آذر  15تاريخ رجوع به سايت(  
● www.police.govt.zn ) 1385آذر 15تاريخ رجوع به سايت (  
● www.alexa.com )  1385آذر سال  15تاريخ مراجعه(   
● www.websiteoptimization.com 

  



 

 

 



  
  
  
  
  
  

ارزيابي مقايسه اي سايت رياست جمهوري اسالمي ايران و سايت كاخ 
  با استفاده از رويكرد ساختاري ـ كاركردي سفيد

  
  ∗سعيده زادقناد

  چكيده
با توجه به اهميت ايجاد دولت الكترونيك و ارائة خدمات اينترنتي براي جلوگيري از بسط روز افزون 

مقالة حاضر در نظر دارد به  ارزيابي مقايسه اي دو سايت رياست جمهوري  بوروكراسي و نيز اطالع رساني شفاف،
رويكرد اتخاذ شده در اين مقاله رويكرد ساختاري ـ كاركردي است و با الهام از . ايران و كاخ سفيد آمريكا بپردازد

ت مطالب، به روز انبوهي تراكم، اعتبار پديدآورنده، دامنة پوشش مطالب، دقت و صح: معيارهاي هشت گانه شامل
در پايان نيز براي بررسي ميزان . بودن، كنش متقابل، عينيت و سرعت به نقد و تحليل دو سايت مذكور مي پردازد

. استفاده شده است "الكسا"و  "وب اُپتيمايزيشن"هاي  مطلوبيت ترافيك دو سايت مورد مطالعه از نتايج سايت
هوري تا حد زيادي فاقد امكاني براي تأمين اهداف اصلي خود دهند كه سايت رياست جم نتايج تحقيق نشان مي

اعم از اطالع رساني دقيق اخبار روز، آگاهي دهي از فعاليت هاي رييس جمهور و ايجاد رابطه دوسويه رييس 
  .   جمهور و مخاطبان سايت است و در برخي موارد كژكاركردهاي سايت بر كاركردهاي آن غلبه يافته است

فضاي مجازي، گرافيك، دقت و دامنه پوشش مطلب، به روز بودن، كنش متقابل، ترافيك  :واژگان كليدي
  .سايت

_______________________________  
    دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه دانشگاه تهران                   ∗

     zadghannad@gmail.com  Email:                                  
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  مقدمه
تر از مورد قبول  بيش از چهار قرن پيش نيكولو ماكياولي به شاهزادگان ايتاليا پيشنهاد كرد كه ترسانيدن مهم

نظر مي رسد پيروزي بر قلب ها و اما در دنياي امروز داشتن هر دو صفت ضروري است و به . واقع شدن است
از آنجا كه اطالعات منبع قدرت است و تكنولوژي هاي . اذهان در عصر اطالعات اهميتي چند برابر يافته است

تري را نسبت به گذشته پديد آورده اند، عصر اطالعات به سمتي مي رود كه  نوين اطالعات، گسترة انتشار وسيع
يي سياسي و تكيه بر قدرت سخت را جانشين ديپلماسي نوين بر اساس سياست ديپلماسي سنتي بر پاية واقع گرا

انديشه گرا مي كند و در آن با برتري دادن به قدرت نرم، روابط دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي با خواص 
كه اين امر در حالي صورت مي گيرد . به روابط با عموم مردم در گستره اي جهاني تغيير مي كند) ها دولت(

رهبري سياسي در جهان امروز به رقابتي براي جذب مشروعيت و اعتبار بيشتر تبديل شده است و بازي سياسي 
. كند كه نقش مشترك و وابسته قدرت نرم و سخت افزايش خواهد يافت در دورة اطالعات جهاني پيش بيني مي

اطالعاتي بايد ابزار هاي زير را در دست  مندي از اين دورة رسد كه براي حداكثر بهره در چنين فضايي به نظر مي
سنت ها و ايده هاي فرهنگي ) 2هاي چندگانه ارتباطي براي بهره گيري از فرصت هاي گوناگون  كانال) 1:داشت 

بيشتر آنچه امروز . ها و سياست ها افزايش يابد اعتباري كه با ارزش) 3كه به هنجارهاي جهاني غالب نزديك باشد 
يكي از . گذرد، جهاني كه درآن مي پرسيم پيروز نهايي كيست؟ به اعتبار بستگي دارد در جهان سياست مي

عواملي كه مي تواند به نوبة خود براي سياستمداران ايجاد اعتبار نمايد، بهره گيري از امكانات فضاي مجازي است 
وظيفه استراتژيك خود را در راه  گو با مخاطبان خارجي و ايجاد بافت بين المللي توانا، و كه با افزايش زمينه گفت

اگر از كاربرد اعتبار سازي جهاني اينترنت براي . ارتقاي منافع ملي واقعي در صحنة بين المللي به انجام مي رسانند
سياستمداران بگذريم، در سطح داخلي نيزگسترش فضاي مجازي و ايجاد فرصت هاي تعاملي اينترنتي حداقل 

افزايش سطح انتظارات ) 2افزايش تعامل مستقيم و بي واسطة حاكمان و مردم، ) 1: دربرگيرندة دوپيامد است 
از سويي ديگر زماني كه اظهار نظرها، ايده ها و اخبار . اعضاي جامعه مدني نسبت به پاسخگويي مسئوالن

 مسئوالن حكومتي در فضاي مجازي قرار مي گيرد، ديگر نمي توان آنرا محدود به حوزه يا مخاطباني خاص
دانست زيرا گسترة مخاطبان جهاني است و متن به سندي آنالين تبديل شده كه قابليت استناد داشته و هرگونه 

  .استنباط و بازخوردي را در مواجهه مخاطبان بين المللي با آن مي توان انتظار داشت
  

  رويكرد نظري 
جو كرد كه  و امعه شناسي جسترويكرد ساختاري ـ كاركردي نظريه اي است كه ريشه هاي آن را بايد در ج

لذا اين . به اين امر تمايل دارد تا همه رخدادها و فعاليت هاي نهادينه شده را بر اساس نيازهاي جامعه توجيه كند
رويكرد فعاليت رسانه هاي همگاني در جامعه را رفع نيازهايي چون تداوم، نظم، يكپارچگي، انگيزه، هدايت و 

نظرية ساختاري ـ كاركردي، هيچگونه فرضيه اي را داير بر نقش هدايت ). 74: 1380مهرداد،(سازگاري مي داند
هايي است كه سعي دارند تا از  كننده ايدئولوژيك رسانه ها مطرح نمي كند، ازين رو رويكردي مناسب براي تحليل
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را با رويكرد  سايت رياست جمهورياين مقاله در نظر دارد تا . ديدگاه انتقادي و نظريات ماركسيستي دور باشند
از اين منظرسعي شده تا با در نظر . ، مورد نقد و بررسي كندكاخ سفيدساختاري ـ كاركردي و در مقايسه با سايت 

حليل سايت كاربرد داشته باشد در كنار نقد، به ارائة گرفتن برخي مالك هاي نسبتاً استاندارد كه مي تواند در ت
  . پيشنهادهايي بپردازد

  
  روش تحقيق

در ارتباط با ارزيابي سايت ) 2002(1اين مقاله با استفاده از هشت معيار كيفي پيشنهادي جورج دراگوالنسكو
ي تصويري و نوشتاري به تحليل هاو همچنين با بهره گيري از داده هاي كمي در ارتباط با اثرگذاري انواع فايل ها

  :اند از هشت معيار مورد بررسي عبارت«. سايت مي پردازد  2ترافيك و سرعت بارگذاري
ميزان يا درجة اطالعات جامع و مرتبط كه در هر صفحة وب سايت به نمايش در مي (انبوهي و تراكم ) 1

اطالعات متني يا گرافيكي هر صفحه به حد  آيا) در هر صفحه محتواي متني غالب است يا گرافيكي، ب) الف: آيد
اطالعات تبليغاتي ) آيا متن يا گرافيك ظاهر شده به حد كافي براي شما مفيد است؟ د) كافي جامع است؟ ج

  صفحات موجود سايت چقدر است؟
) آيا پديدآورنده مشهور است؟ ب) الف): ميزان اعتبار يا درجة صحت و دقت اطالعات(اعتبار پديدآور ) 2

  آيا تعيين خبرگي و اعتبار پديدآورنده براي شما امكان پذير است؟) ربارة پديدآورنده چه مي دانيد؟ جد
آيا به همة عناوين ) الف): موضوعات تا چه حد مشاهده، تحليل و گزارش شده اند؟(دامنة پوشش مطالب ) 3

) جامع و قابل استفاده است؟ جآيا همة پيوندهاي سايت مرتبط، مناسب، ) سايت عميقاً پرداخته شده است؟ ب
  اطالعات سايت تا چه حد براي شما مربوط و جامع است؟

آيا پديدآورندة منبع و ماخذ ) الف): ميزان يا درجة صحت و دقت اطالعات( صحت و دقت مطالب ) 4
و كاري  آيا سابقة علمي) ج ؟آيا بررسي موثق بودن منابع براي شما امكان پذير است) ب ؟اطالعات ذكر شده است

آيا پديدآورنده، روش تحقيق و چگونگي گردآوري اطالعات و ) د ؟پديدآورنده با مطالب تحت پوشش ارتباط دارد
  ؟پردازش داده ها و اطالعات را روشن بيان نموده است

سايت در چه زماني به وجود آمده و آخرين بار ) الف): ميزان يا درجة به روز بودن اطالعات(به روزبودن ) 5
آيا همة منابع ذكر شده قابل ) آيا تاريخ حق مولف مشخص شده است؟ ج) زماني تجديدنظر شده است؟ بچه 

  آيا همة پيوندهاي سايت به نشاني اينترنتي درست متصل مي شوند؟) اند؟ د دسترس
 آيا حداقل يك پيوند الكترونيكي با) الف): ميزان يا درجة ارتباط پديدآورنده و كاربر(كنش متقابل ) 6

آيا اين پيوند سريع برقرار ) آيا اين پيوند فعال است؟ ج) پديدآورنده يا مدير سايت براي شما امكان پذير است؟ ب

_______________________________  
1   Nicola-George Dragulanescu 
2  Loading  
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  آيا پاسخي براي پيامي كه به پديدآور يا مدير سايت فرستاده ايد دريافت مي كنيد؟)شود؟ د مي
هدف واقعي پديدآورنده ) ت؟ بهدف واقعي سايت چيس)الف): ميزان يا درجة بي طرفي پديدآور(عينيت ) 7

  آيا از بي غرضي پديدآور به حد كافي مطمئن هستيد؟) سايت چيست؟ ج
آيا نشاني ) الف): تأخير زماني الزم براي دسترسي به سايت مورد نظر و نمايش صفحات آن( سرعت ) 8

آيا ) است؟ جآيا عوض كردن سريع صفحات نمايش داده شده امكان پذير ) سايت سريعاً يافت مي شود؟ ب
  )188: 1383جورج دراگوالنسكو، (» توانيد در مدت زماني معقول با همة پيوندها ارتباط برقرار كنيد؟ مي

  تاريخچه سايت رياست جمهوري اسالمي ايران
و در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي  1378سايت رياست جمهوري ايران در فروردين ماه سال  

اين سايت زير مجموعة بخش پژوهش نهاد رياست جمهوري است و با سه هدف عمدة . رسماً آغاز به كار كرد
اطالع رساني دقيق و به هنگام اخبار و رويدادهاي خبري مرتبط با رييس ) 1: اند از  تأسيس شده كه عبارت

ه با خيل ايجاد ارتباط دوسوي) 3 رهاي رييس جمهو آشنايي هرچه بيشتر مخاطبان با اقدامات و فعاليت) 2 جمهور
  . مندان در داخل و خارج كشور هعالق

در اين زمينه توجه ويژه اي به دو بخش اخبار رياست جمهوري و بخش ارتباط با رييس جمهور صورت مي 
اين سايت با . گيرد كه در راستاي تأمين اهداف فوق و رابطه با عامة مخاطبان داخلي و خارجي عمل مي نمايد

د بازنگري قرار گرفت و با تأكيد رييس جمهور بر هويت ديني و بومي و اهميت روي كار آمدن دولت نهم مور
دادن به ارتباط مردمي تالش بيشتري در زمينة فعال سازي هرچه بيشتر بخش هاي مختلف آن صرف و سعي 

عالوه بر اين از اظهارات مسئوالن سايت . شده است تا سايت از قالب آرشيوي كه در گذشته داشته خارج شود
هاي روز دنيا،   چنين برداشت مي شود كه با توجه خاص دكتر احمدي نژاد به امر پژوهش و هماهنگي با فناوري

هاي آتي بر روي  قرار است يك بازنگري اساسي محتوايي و گرافيكي اساسي در يك برنامة كوتاه مدت طي ماه
هاي  رسيدن به اين مهم از ديدگاه البته در. سايت صورت گيرد كه محدوديت هاي فعلي را برطرف خواهد كرد

در رابطه با سايت . ساير رشته ها اعم از روانشناسي، جامعه شناسي و هنرهاي گرافيكي نيز استفاده خواهد شد
كاخ سفيد آمريكا اطالعي در دست نيست و به دليل عدم برقراري تعامل اينترتي با سايت مذكور امكان كسب 

  .شده استهرگونه اطالع در اين زمينه سلب 
  

  1انبوهي و تراكم 
از آنجا كه همواره اولين برخورد با هر پديده اي، رابطة تنگاتنگي با ظاهر و گرافيك آن دارد، در ابتدا به نقد و 

در عصر تكنولوژي، معناي هنر و همچنين شكل و كار ويژه آن به «. تحليل همين موضوع در سايت مي پردازم
شناسي در هنر همچنان به  يير زيادي كرده است، ولي بسياري از مفاهيم زيباييطور كلي بيان و ارتباط بصري تغ

_______________________________  
1 Density  
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صورت گذشته باقي مانده و دستخوش تغييري متناسب با تحوالت قرن اخير نشده است؛ حال آنكه خصوصيات 
» هنرهاي بصري و نحوة ارتباط آن با جامعه و نظام آموزشي امروز به طرز شگفت انگيزي دگرگون شده است

شناسي، كه انتقاد ما متوجه آن است، مفهومي است  ترين مفاهيم سنتي زيبايي يكي از مهم).  12: 1384ادنيس، (
كه بر اساس آن موثرترين عامل براي فهم يا شكل دادن به پيام تصويري يا بصري، در كلية سطوح، نيروي كشف 

. تفكر آگاهانه در اين زمينه نقش چنداني نداردبه عبارت ديگر، تعقل و . و شهود يا الهام گرفتن شناخته شده است
درست است كه عمل سازنده يا خالق اثر بصري، و نيز بيننده، تا حدي با تعابير ذهني و احساسي آميخته است، 
لكن اين بدان معنا نيست كه ارزش و اهميت هوشمندي و آگاهي را نسبت به ايجاد و فهم تصوير به يكباره كنار 

  . ه شيوة تصويري، تحت شرايط گوناگون ، نزد مردم معاني متفاوتي مي يابد بيان ب. بگذاريم
تصاوير به عنوان محرك ها بايد طوري عمل كنند كه مخاطب با ورود به هـر بخـش از سـايت، تحـت تـاثير      

با توجه به اين مقدمـه كوتـاه مـي تـوان بـه تحليـل تصـويري و        . سايت قرار گرفته و شخصيتش مغلوب آن شود
ي سايت رياست جمهوري ازين منظر پرداخت كه نا معين بودن مخاطبان سـايت و قـرار نداشـتن آنهـا در     گرافيك

طيفي معين، طراح را ملزم مي كند كه نوعي از گرافيك متناسب با چنين طيـف گسـترده اي از مخاطبـان ارائـه     
ويا نيست كه فضايي جـذاب از  صرف استفاده از تصوير رياست جمهوري در زمينه اي از پرچم ايران، آنقدر گ. دهد

شايد استفاده از توناليتة رنگي در طراحي پيش زمينة لوگو و تصوير ريـيس  . نظر بصري براي مخاطب فراهم آورد
هايي كـه   جمهور در كنار نشانه هاي بصري كه تعدد فرهنگ و اقوام ايرانيان را با توجه به رويكرد فرهنگي و ارزش

هـاي آن مـي توانسـت فضـاي      حداقل تصويري از موقعيت جغرافيايي ايران و اسـتان  نظام به آنها وفادار است و يا
تصوير جـرج بـوش، ريـيس جمهـور      "كاخ سفيد"براي مثال در يكي از صفحات سايت . جذاب تري را پديد آورد

وجه بـه  اياالت متحدة آمريكا در پس زمينه اي سبز رنگ قرار گرفته كه سعي دارد تا ادعاي صلح دوستي او را با ت
از سويي ديگر در همين زمينه رنگي به زيبايي عناصر صلح دوستي نمادين بوش . تأثير رواني رنگ سبز اثبات كند

با تركيبي زيبا ارائه شده كه استفاده از حداقل اين نشـانه كـامالً ايرانـي    ) سمبل حقوق بشر(مثل، منشور كوروش 
در مقابل نمايي از كاخ سفيد قرار مي گيرد كه تحليل نشـانه  براي ما جاي تاسف دارد و از سويي ديگر اين تصوير 

  .شناسانه آن قرار داشتن اهداف كاخ سفيد را در راستاي حقوق بشر به ذهن متبادر مي سازد
استفاده از خطوط يك رنگ بدون بهره گيري از تضاد شناسي رنگي مشـكل ديگـري اسـت كـه در سـايت       

و سايز نامناسب حروف هرگونه جذابيتي را براي هدايت چشم از فونت استفاده . رييس جمهور به چشم مي خورد
 .به سوي لينك هاي سايت سلب كرده ، كمااينكه رنگ بي روح زمينه لينك ها نيز در اين امـر بـي تـأثير نيسـت    

هايي كه در سايت نام  عكس. كاربرد عكس در صفحه اول نيز شايد در مقايسه با سايت كاخ سفيد قابل تأمل باشد
برده از جرج بوش ارائه مي شود غالباً با زوايه اي پايين تر از سطح چشم مخاطب گرفته شده است كه بيانگر غلبة 

كه در سايت رياست جمهوري عمدة تصاوير با زاويه چشـم بيننـده هـم سـطح      تصوير بر مخاطب است در صورتي
تصاويري بيشتر مناسب موضوعاتي است  است و معموالً او را در حال سخنراني نشان مي دهد در حالي كه چنين

از سويي ديگر حضور عكس هايي كه بيانگر اقتدار رياسـت  . كه قرار است تا سوژه با مخاطب همذات پنداري نمايد
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جمهوري باشد، بسيار كمرنگ است و همچنين مردمي بودن ايشان در حصار همين تصاوير بي روح قربـاني مـي   
يت از تركيب گرافيكي يكساني برخوردارند و هيچ گونه تفاوتي ميان لوگـوي  از سويي ديگر،كليه صفحات سا. شود

براي مثال زماني كـه  . آنها وجود ندارد كه اين نقيصه در برابر تعدد لوگو در سايت كاخ سفيد،  پر رنگ تر مي شود
ن قسـمت و  سياست ها قضايي آمريكا، به عنوان يك لينك در صفحة اصلي قرار مي گيرد مخاطب با ورود بـه ايـ  

مشاهده لوگوي مربوطه حتي اگر سواد مطالعة متن انگليسي را نداشته باشد به راحتي به موضوعي كه قرار اسـت  
هاي درماني، مهاجرتي، تحصيلي، مسائل مربـوط بـه    همچنين در ساير بخش ها،  سياست. طرح شود، پي مي برد

مشكل ديگري كـه  . هاي مربوط به نمايش در مي آيدخاور ميانه و حتي اوضاع عراق به بهترين نحو در قالب لوگو 
در طراحي سايت رياست جمهوري به چشم مي خورد فضاي بيش از اندازه سفيد صفحات داخلي است كه قطعـاً  

از سـويي ديگـر   . استفاده از فونت هاي مناسب و نشانه هاي بصري جذاب مي تواند ايـن نقيصـه را مرتفـع سـازد    
ي مطالب باعث مي شود تا كاربر از نگاه عمودي محروم و با ايجاد خسـتگي ناشـي از   استفاده از چينش همواره افق

عالوه براين قطعاً استفاده از رنگ هايي متناسب با موضوع مورد بررسي، مي توانـد جـذابيت   . نگاه افقي دلزده شود
ازمند مجموعـه اي  مارگارت ميد ، مردم شناس فرهنگي پيشنهاد مي كند كه جهان ني« .مطلب را دو چندان كند

هـاي   از نشانه ها و عاليم بين المللي غيرمبهم است تا بتواند از سوي مردمان ساكن كشورهاي گونـاگون بـا زبـان   
توجـه بـه   ). 281: 1381محسـنيان راد،  (» مختلف و حتي اعضاي فرهنگ هاي ابتدايي به راحتي فهميـده شـود  

مـي توانـد تـأثيرات    ) عنوان نماد صلح مثال كبوتر به(اند  نشانه ها و عاليم جهاني كه براي يك مفهوم تعريف شده
عميقي را بر مخاطب ايجاد نمايد كما اينكه استفاده از رنگ و نشانه مناسب در طـرح مضـامين مقـدس اسـالم و     
مفاهيم بشر دوستانه اي كه مورد تاكيد رييس جمهور است، مي تواند تركيبـي جـذاب بـراي القـاي بيشـتر ايـن       

  . اقناع مخاطب فراهم كندمفاهيم و حتي 
  

  1اعتبار پديد آورنده 
هاي  سايت رياست جهموري وابسته به رييس جمهور و كامال انعكاس دهنده اخبار و موضوعات و ديدگاه

 .در همين زمينه در سايت رياست جمهوري بخشي به عنوان زندگينامه مد نظر قرار گرفته است. مرتبط با او است
دكتر احمدي نژاد شايد بتوان گفت كه سايت در معرفي وي، موفق عمل كرده و تا  با توجه به ارائة سابقه

حدودي توانسته تصوير كاملي از سوابق وي ارائه دهد، ولي اين بخش از سايت يك مشكل عمده دارد و آن 
به  نبودن بخش هاي معرفي است، براي مثال زماني كه از سابقة شهرداري دكتر احمدي نژاد سخن 2هايپرلينك 

ميان آمده، به راحتي مي شد با لينك دادن به سايت شهرداري و حتي متوني كه سابقة خدماتي و عمراني 
شهردار تهران را برجسته و نمايان مي سازد، مخاطب ناآشنا را بهتر هدايت كرد، كمااينكه به نظر مي رسد بخش 

_______________________________  
1  Authority 
 2   Hyperlink 
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شهرداري تهران مختوم مي شده و فراتر از  عمده اي از مردم ايران آخرين تصوير ذهني شان از احمدي نژاد، به
هايپر لينك شدن سوابق و اقدامات عملي دكتر احمدي . آن سابقه اي از رييس جمهور فعلي شان در نظر ندارند

از . نژاد كه در زمينة عمران از جايگاه خاصي برخوردار است مي تواند وجهه بسيار تخصصي تري به وي ببخشد
مقايسه . ت علمي و انتشارات رياست جمهوري در سايت نكته اي در خور توجه استسويي ديگر، فقدان مطالعا

سايت رياست جمهوري با سايت كاخ سفيد برخي نكات را برجسته مي سازد كه توجه به آنها خالي از 
از آنجا كه در آمريكا نفوذ كردن در زندگي سياستمداران مانعي ندارد و اين امركامال قانوني . لطف نيست

ض مي شود كه سياستمدار حريم خصوصي و عمومي چندان تفكيك شده اي نداشته باشد، سايت كاخ فر
سفيد در عمومي كردن زندگي خصوصي جرج بوش نهايت زيركي و ظرافت را در پيش گرفته و با ورود به 

و  زندگي خصوصي رييس جمهور آمريكا، كنجكاوي هايي مردم آمريكا را ارضا كرده فرضاً پس از معرفي
در . ارائة بيوگرافي بوش، با لينك هاي گوناگون مخاطبان سايت را با ساكنين كاخ سفيد آشنا مي كند

معرفي مي شود، بهترين نمود ادعاي من در زمينه ورود به ) همسر بوش(بخشي كه بانوي اول آمريكا 
اري داخلي همچنين بخش هاي مختلفي كه معم. رسد حريم خصوصي رييس جمهور آمريكا به اثبات مي

و خارجي كاخ سفيد را معرفي مي كند، هدف طراحان سايت را در ارضاي حس كنجكاوي مخاطب و ارائة 
تصوير مردمي تر از بوش تكميل مي كند و امكانات تور مجازي در سايت به اين نكته قوت بيشتري مي 

ار سختي براي طرح آنها شايد توجه به همين نكات ظاهراً ساده كه در فرهنگ ما گاهي موانع بسي. بخشد
وجود دارد، از تابو سازي براي شخصيت رييس جمهور و احياناً شايعاتي كه دربارة رفاه زدگي در زندگي 

عالوه بر اين، بوش در فضايي معرفي مي شود كه گذشته اي از . خصوصي مقامات است جلوگيري نمايد
در سايت رياست جمهوري ايران تنها به  اي كه ساير رئيس جمهوران آمريكا در سايت وجود دارد؛ نكته

در بخشي از سايت رياست جمهوري . شود آنهم صرفاً با توجه به آرشيو سايت آقاي خاتمي محدود مي
ايران قسمتي با عنوان رييس جمهور از نگاه قانون اساسي قرار داده شده كه با مراجعه به آن از عنوان 

در اين بخش به نظر .ريه را از نگاه قانون معرفي كرده استطوركامل قوة مج لينك فراتر عمل كرده و به
رسد كه اگر قرار بود چنين رويكرد كلي اي به قوه مجريه داشته باشيم، صرف توجه به بخش قوه  مي

، اقتصاد و )31، 30، 29، 28، 21(كما اينكه اصول مرتبط با حقوق ملت . اساسي كافي نيست مجريه در قانون
و شوراي عالي )  90، 89، 88، 87، 77، 74، 70(، قوه مقننه )60، 57(حق حاكميت ) 52 ،49، 43(امور مالي 

البته مدير . نيز كامال مرتبط با وظايف و حدود اختيارات رييس جمهور و دولت وي مي باشد) 176(امنيت ملي 
قانون تجاوز  8انين از سايت در اين زمينه اعالم داشتند كه در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي ، تعداد اين قو

  .نمي كرده و اخيراً پربارتر شده كه البته در آينده تصميمي اتخاذ شده تا كل قانون اساسي در سايت منعكس شود
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  1دامنه پوشش مطالب 
براي بررسي چگونگي پوشش مطالب سايت بهتر است تا ابتدا به معرفي بخش هاي مختلف سايت بپردازيم 

  .ه به عنصر جامعيت مورد نقد و تحليل قرار دهيمو سپس هر بخش را با توج
در سايت رياست جمهوري، بخشي با نام عناوين اخبار ايجاد شده است كـه بـه اخبـار صـرفا     : عناوين اخبار 

مرتبط با اقدامات رياست جمهوري مي پردازد، بنا به اظهارات مديريت سايت رياست جمهوري اين بخش يكـي از  
بخش هاي سايت محسوب مي شود زيرا تالش شده تا با داشتن نقـش توليـدي، اخبـار    ترين  اساسي ترين و مهم

مرتبط با اقدامات رياست جمهوري را توسط خبرنگاران ادارة اخبار نهاد رياست جمهوري تهيه نمايـد و بـا توجـه    
ز وابستگي اي كه وافر به اين مهم، هم به عنوان يك خبرگزاري در ارائة اخبار موثق و دست اول عمل نمايد و هم ا

  . در گذشته به عنوان مصرف كننده اخبار خبرگزاري ايرنا داشته، پرهيز نمايد
ترين ضعف اين بخش در نگاه اول آن است كه دقيقاً خبرهايي كه در اين قسـمت وجـود دارد همـان     بزرگ 

كه مي شد با يك  خبرهايي است كه در صفحة اول طرح گرديده و عينا به اين بخش منتقل شده است در صورتي
تر  لينك ساده از صفحه اول به بخشي ديگر، مشروح اخبار را در اختيار مخاطب قرار داد، بدين ترتيب خيلي سريع

مثال . مخاطب را به سوي متن خبري كه با ساير عناصر مكمل خبري همچون عكس، همراه مي شود، هدايت كرد
ريزي در سايت انعكاس داده مي شود، چـه لزومـي    برنامهزماني كه خبر انتصاب رياست جديد سازمان مديريت و 

از سويي ديگر با الهـام گـرفتن از سـايت هـاي     . دارد تا تصوير خندان رييس جمهور در كنار متن خبر آورده شود
مي توان پيشنهاداتي را براي بهبود انعكاس اخبار ارائـه كـرد، مـثال لينـك بـه      ) در اينجا سايت كاخ سفيد(معتبر 

ها و در جريان قرار گرفتن مخاطب از انعكاس اقدامات رياست جمهوري در فضاي مطبوعاتي كشور، پيوند روزنامه 
ها از جمله راديو و تلويزيون و يا حتي فراهم آوردن فضايي كامال دموكراتيك در سايت كه  ها و رسانه به خبرگزاري

از سـويي ديگـر آوردن اخبـار    . دولت بيان كنند اين امكان را به منتقدان بدهد تا نظرات خود را در زمينة عملكرد
سوخته اي كه بيش از يك ماه از عمرآنها مي گذرد آن هم در صفحه اول چندان جذاب نيسـت و بهتـر اسـت تـا     
صفحة اول صرفاً به مهمترين عناوين خبري روز بپردازد و در نگاه اول، مخاطب را با انبوهي از اخبار مواجـه نكنـد   

سايت انتظار دارد تا در معرض اقدامات و ديدگاه هاي رييس جمهور قرار گيرد نه اينكـه بـا يـك     زيرا كاربر از اين
از منظري ديگر امكانـات  . خبرگزاري مواجه شود و اين را بايد مسلم فرض كرد كه همواره فرم، تابع عملكرد است

تي نظيـر انيميشـن، اسـتفاده از صـدا،     مولتي مديا، مي تواندتوجه افراد را به اطالعات ويژه جلب كند فقدان امكانا
  .. نمايش فيلم از حوادث گوناگون از ديگر ضعف هاي سايت رياست جمهوري است

ها توسط مركز اسناد رياست جمهوري  مديريت سايت در اين زمينه تاكيد كرد كه بخش ديدگاه: ها  ديدگاه
ن و نقد بخش ديدگاهها دو نقص عمده به تهيه مي شود و تنظيم آن معموالً كار زمان بري است البته در تبيي

  :چشم مي خورد 

_______________________________  
1  Coverage  
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هاي رييس جمهور به شكل كامال منسجم طرح نشده و صرفاً برگرفته از مجموع سخنراني ها،  ديدگاه) 1
صورت پراكنده طرح شده است، مثالً قرار گرفتن موضوع اسالم  هاي ايشان است كه عمدتاً به مصاحبه ها و مالقات

تري مثل ماه رمضان نيز يك سر فصل مي شود، نشان مي دهد  فصل، زماني كه موضوع جزئيبه عنوان يك سر 
كه سايت عميقاً به نكاتي كه دربرگيرنده  موضوعات و مضامين اسالمي هستند حتي در حد طرح يك ديدگاه 

اهيم اسالمي نمي پردازد و صرفاً تبديل به سنسوري شده كه در مقابل ديدگاههاي رييس جمهور در رابطه با مف
حساس است و تنها براي نشان دادن توجه دكتر احمدي نژاد به يك مفهوم اسالمي حاضر است تا هر موضوعي را 

ازين رو شايد بهتر . الي اظهارات رييس جمهور با هدف مطرح شده، استخراج  و به يك سرفصل تبديل كند از البه
درخور توجه توسط خود رييس جمهور و با تدبيري ناشي باشد تا در مورد چنين مفاهيمي، شخصاً متني ادبي و 

از تعمق و تحقيق در هريك از مفاهيم تهيه و به عنوان ديدگاه كلي ايشان بر روي سايت رياست جمهوري 
  . منعكس شود

در بررسي ديدگاه هاي  ايشان درباره مسائل گوناگون براي مثال اسالم، كه در بخش فرهنگ و تمدن )  2
  . ها كم كم جاي خود را به مضامين كامالً متفاوتي مي دهد رمان طلبي ها و اهميت دادن به ارزشقرار دارد، آ

با توجه به مدل دريافت يا فرآيند كدگذاري و كدگشايي، از آنجايي كه پيام گيران داراي موقعيت هاي 
هاي رمز گذاري  پيام. دارند گوناگون هستند و از نظر ساختارهاي معنايي و اطالعاتي نيز در شرايط متفاوتي قرار

به طور كلي در مدل دريافت، رمزگشايي پيام توسط پيام گيران با . شده به طور متفاوتي رمزگشايي مي شوند
فرض كنيد، زماني را كه ). 248: 1381سروين و تانكارد، (معنايي كه مورد نظر رمزگذار بوده، لزوماً همخواني ندارد

ايراني و عشق به هموطنان خود ايرانيان را بهترين مردم دنيا خطاب مي كند و دكتر احمدي نژاد از روي تعصب 
الي اظهاراتشان با دفاع از مشي اسالم، اين دين را تنها راه نجات بشريت اعالم مي دارند، هيچ بعيد  يا در البه

مداري، برداشت  نيست كه براي مخاطب ناآشنا به گفتمان رييس جمهور ايران نوعي بنيادگرايي اسالمي و قوم
  .شود

ويژه رسانه هاي آمريكا، انگليس و اسراييل با پوششي گسترده رياست  در شرايطي كه رسانه هاي غربي به) 3
جمهوري ايران و در شكلي كلي تر، حاكميت جمهوري اسالمي را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند، شايد 

ازسويي ديگر عموم مردم دنيا به زبان . ده از فضاي مجازي استهاي ايران اسالمي استفا بهترين راه دفاع از آرمان
بنابراين مناسب نيست  كه . كنند انگليسي به عنوان زبان اصلي مراودات و تعامالت بين المللي ارتباط برقراي مي

ديدگاههاي رياست جمهوري تنها به زبان فارسي و در بخش فارسي سايت موجود است و در بخش انگليسي، 
كه البته بنا به اظهارات مدير سايت . هاي ايشان مطلقاً وجود ندارد استفاده كاربر غيرفارسي زبان  از ديدگاهامكان 

اين توجيه در شرايطي بيان شد كه ايشان . هزينه بر بودن ترجمه متون به انگليسي عامل اين نقيصه شده است
  .م داشتنددرصد اعال 50تعداد مراجعات خارج از كشور به سايت را حدوداً 

هاي  در ادامة نگاه مقايسه اي شايد توجه مجدد به سايت كاخ سفيد، ضروري است، در اين سايت ديدگاه) 4
طور مجزا با سرفصل ها و لوگوهايي كامالً مرتبط با آنها در صفحات گوناگون قرار گرفته  رياست جمهوري آمريكا به
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آمريكا را به خوبي انعكاس مي دهد و در لينك دادن به  ها رييس جمهوري طور كامل اخبار مربوط، ديدگاه و به
  .ساير بخش هاي مرتبط، بسيار موفق عمل مي كند

در بخش سخنراني ها، كل محتواي سخنراني به خوبي ارائه شده ولي تنها مشكلي كه وجود : سخنراني ها 
گونه  ه مي كند و هيچدارد عدم استفاده از تصوير و چينش نامتناسب مطالب است كه چشم مخاطب را خست

. كند و صرفاً به طوماري طويل و بدون جذابيت تبديل شده است شرايط استراحت بصري را براي او فراهم نمي
عالوه براين به جاي استفاده از متن كامل سخنراني، بهتر بود تا گزارشي كامل از سخنراني ها در قالب هاي 

گونگي فضايي كه سخنراني در آن صورت گرفت و يا واكنش مثالً بيان چ. مرسوم گزارش نويسي تهيه مي شد
  .هاي حضار، جذابيت بيشتري به متن مي بخشد

ها معموالً بايد با وفاداري كامل به اظهارات مصاحبه شونده و بدون كم و كاست، تنظيم  مصاحبه: ها مصاحبه
ل كامالً مستقيم و بدون پردازشي شوند، اما نكته اي در مصاحبه هاي رياست جمهوري به وفور ديده مي شود، نق

عالوه . است كه براي خواننده اي كه در فضاي ديالوگ مصاحبه گر و مصاحبه شونده حضور ندارد، جذاب نيست
براين در طراحي و چينش متن، تفكيك واضحي ميان سوال خبرنگار و پاسخ رييس جمهور وجود ندارد كه البته 

  .ا درشت تر كردن عنوان يكي از طرفين، تكميل كردمي توان اين نقص را با تغيير رنگ و ي
هايي كه توسط انتشارات اين  در بخش آشنايي با مركز اسناد رياست جمهوري به معرفي كتاب: مركز اسناد

عملكرد و خط و مشي اين مركز ارائه , گونه توضيحي درباره نحوة تأسيس مركز تهيه شده، بسنده شده و هيچ
كتاب انتشار يافته با عناويني نظير دولت هاي ايران، نفت در دورة رضا شاه، اسناد نشده در اين بخش چندين 

مطبوعات ايران، اسنادي از احزاب سياسي در ايران، تاريخچة راديو در ايران و غيره در كنار تصويري از خود 
ر قابل ها، عرضه شده است كه غي ها معرفي شده و لينك هايي جهت مشاهدة فهرست مطالب كتاب كتاب

  . دسترس هستند
اين بخش يكي از بخش هاي قوي سايت رياست جمهوري است كه حداقل با معرفي تاريخچة : موزه هدايا 

بنا به آمار ارائه شده توسط مسئول سايت، موزه، ذهن مخاطب را براي ورود به لينك هاي بعدي آماده مي كند و 
  .اين بخش از نظر تعداد بازديدكننده در رده هاي سوم تا چهارم قرار دارد و به خوبي از آن استقبال مي شود

اي و از  خامنه  اهللا آيت   با اهتمام و نظر رييس جمهور وقت  1362 موزه هداياي رياست جمهوري در سال
امكان مشاهده آن  مجموعه اي كه اينك .از اشياي اعطايي به وي رسما افتتاح شداي  طريق جمع آوري مجموعه

. گزيده تصاوير اشياي اهدايي در طول نه دوره رياست جمهوري است كتاب گنجينه از شانزده فراهم شده شامل
  .به دوره رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد مربوط است به بعد شانزدهم كه كتاب گنجينه

در لينك هاي بعدي موزه، اشياء اهدايي از نظر جنس، كشور هديه كننده و نام، معرفي شده اند ولي شايد 
هستند و بر چه طرح اينكه كه هر يك ازين هدايا در كشور مبدا چه معنايي دارند، اصوالً سمبل چه مفهومي 

  . مبنايي به رؤساي جمهور ايران اهدا شده اند بر جذابيت اين بخش بيفزايد
در اين قسمت از تحليل جز به جز مباحث برنامه هاي دولت پرهيز مي كنم زيرا نه در حوصلة : برنامه دولت 



  
   119/  ابي فضاي مجازي ايرانيارزي

هدف اين تحليل  اين مقاله است و نه تحليل عمقي موضوعات مد نظر مي باشد ولي از آنجايي كه بخشي از
  :كنم  بررسي جامعيت و عمق مطالب سايت رياست جمهوري است، به برخي نكات اشاره مي

با وجود ريز كردن مباحث و رويكرد جزيي نگر به مسائل، هنوز بسياري از مفاهيم مطروح شده، كلي  )1
  .است

ت لزومي نداشته عالوه بر عدم طرح موشكافانه مسائل كه ممكن است از نظر گردآورندگان اين سياس )2
باشد تا در اين طرح از آنها سخن به ميان بيايد، مخاطب را در سردرگمي باقي گذارد و فرصت ديگري براي 

مثالً امكاني كه او را به خارج از سايت براي پرداختن به جزييات امور . كنكاش در اين اصول به او داده نمي شود
 .وصل كند، مهيا نيست

ي در قالب تكراري و به شكل لفاظي، طرحي اتوپيايي به خود گرفته و تا طرح مضامين مقدس و ارزش )3
 .حدودي ايجاد دلزدگي مي كند

تنها مشكل اين . در اين بخش سايت به معرفي تك تك اعضاي كابينة دولت نهم پرداخته است: كابينه دولت
كه هر يك از وزيران در آن  قسمت، هايپر لينك نبودن آن است، به اين ترتيب كه سابقة فعاليت و حوزه هايي

مثالً زماني كه در معرفي وزير كار و امور اجتماعي حوزه وي را به . فعاليت دارند، مي توانست، هايپر لينك باشد
عنوان رئيس دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه آزاد معرفي مي كند، مي شد حداقل يك لينك به اين 

  .دانشكده داده شود
ها،  در اين بخش نيز فهرست كلية سايتهاي مرتبط با دولت اعم از سازمان: ي دولتيها ارتباط با سايت

  .وزارتخانه ها، قوه قضاييه و مجلس، نهاد رهبري، ستادها و بنيادها به صورت هايپر لينك موجود است
  

  صحت و دقت مطالب 
يت صرفاً سايتي خبري است و به اگر بخواهم در اين باره اظهار نظر كنم، ابتدا بايد در نظر بگيرم كه اين سا

هاي رياست جمهوري و حاكميت مي پردازد، ازين رو آگاهي از صحت مطالب و دقت آنها  انتشار و تبليغ ديدگاه
صرفاً ايدئولوژيك است و نمي توان آن را با معيارهاي يك وبالگ پژوهشي تببين كرد، ولي از نظر ارجاع دادن، 

  .ه از آنها مطلب استخراج شده، ذكر شده استها، منبعي ك تنها در بخش ديدگاه
  

  1به روز بودن 
ترين عنصر خبري را نو بودن موضوع  يكي از ويژگي هاي اصلي خبر، تازگي است و تقريباً مي توان گفت مهم

از سويي ديگر، با توجه به گسترش ارتباطات و افزايش اتكا به فضاي مجازي براي كسب . تشكيل مي دهد
خوشبختانه . شوند ي، سايت هاي خبري از حساسيت فوق العاده اي در اين زمينه برخوردار مياطالعات و آگاه

_______________________________  
  1  Currentness 
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كند تا در  يكي از حسن هاي سايت رياست جمهوري توجه به اين اصل است كه مسئوالن سايت را ملزم مي
ند، اما مواردي فواصل متناسب زماني، اخبار و گزارش هاي مرتبط با رييس جمهور را از طريق سايت، انعكاس ده

نيز مشاهده شده كه تا سه روز خبر اول تغيير نكرده، مثال خبر انتصاب آقاي امير منصور برقعي به عنوان رئيس 
آبان ماه، خبر اول سايت بود در شرايطي كه در همين برهة  27تا  25ريزي، از تاريخ  سازمان مديريت و برنامه

هاي مختلف ايشان را شاهد بوديم، در  ها وسخنراني ات، مالقاتزماني سفر رياست جمهوري به كردستان واقدام
طور ضمني نكتة جالبي به چشم مي خورد و آن نقش پررنگ دروازه باني  توجيه ارائه شده از سوي مدير سايت به

و برجسته سازي خبر در سايت است تا اين حد كه براي نشان دادن اهميت اقدام رييس جمهور در انتصاب 
ريزي آن هم در شرايطي كه ايشان در سفر به سر مي بردند، حاضر به تغيير خبر  ان مديريت و برنامهرياست سازم

ساعته تجديد  6الي  5در صورتي كه اخبار سايت كاخ سفيد در فواصل زماني حدوداً . صفحه اول نمي شوند
خ كپي رايت در مطالب تاري. شوند و اگر محتواي خبر اول تغييري نكند، حتماً عكس آن عوض خواهد شد مي

شد از توجه بيشتري به آن، حكايت  سايت رياست جمهوري مشخص شده كه اگر بنا به ساعت تنظيم، ارائه مي
در بحث روزآمدن بودن اطالعات نكته ديگري كه حائز اهميت است، اتصال درست همه لينك ها به نشاني . داشت

  .  درست عمل كرده استمورد نظر است، سايت رياست جمهوري از اين نظر كامال
  

   1كنش متقابل 
چه افراد مهم اجتماعي مانند سياستمدار و . واكنش و داوري هاي عموم مورد توجه روزافزون قرار دارند«

بازرگان و كارخانه دار و تبليغات گر  چه پديده هاي مهم اجتماعي از قبيل شهرسازي و قانونگذاري، به شناخت 
ز آنم جهت كه تأثير اين افكار بر رفتارهاي اجتماعي، مسلم است، بدان حساسيت نشان افكار عمومي نيازمندند و ا

هريك از افراد باال براي آنكه بتوانند به كار خود ادامه بدهند، سياست هاي خود را تنظيم و كاالهاي . مي دهند
مردم سازمان بدهند، ناچار از خود را براي عرضه به مردم توليد كنند، گفتار و نوشتار خود را براي باوراندن به 

  ).62: 1383الزار، (» توجه به عاليق و ساليق و رفتارها و گرايشات آنان مي باشند
فراهم ساختن امكاناتي كه كنش متقابل ميان رهبران و مردم را فراهم سازد روز به روز از اهميت بيشتري  

اصل در سايت هاي اينترنتي است، در سايت  در بررسي ميزان توجه به كنش متقابل كه يك. برخوردار مي شود
  : رياست جمهوري، سه بخش به اين مهم اختصاص داده شده است

در اين قسمت، نشاني دفتر رياست جمهوري، صندوق پستي، شماره تلفن و نشاني : ارتباط با دولت  )1
  . سايت سخنگوي دولت، وجود دارد

لينك هايي كه هدفشان برقراري ارتباط با كاربر  بدون شك هر لينكي به ويژه: نامه به رييس جمهور) 2
است، بايد خود را ملزم به پاسخگويي در قبال وي بدانند، اگر در لينك هايي كه هدفشان ارائة اطالعات و اخبار 

_______________________________  
1-Interactivit  
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است، عمل به اين وظيفه با ارائة اطالعات درست همراه است در لينك هايي كه وظيفه شان هدايت تعامل با 
سايت رياست جمهوري اگرچه با تأخير . وظيفه از طريق پاسخگويي به وي تحقق مي يابدمخاطب است اين 

زماني اين تعامل را برقرار مي كند ولي خود را ملزم مي داند تا حتماً به پيام هاي دريافتي از جانب مردم پاسخ 
ند كوتاهي نمي كند كه اش تعريف نشده ا دهد و در اين زمينه حتي در پاسخگويي به مسائلي كه در حيطة كاري

البته اين امر از امور بي نظيري است كه اين سايت آن را به خوبي رعايت مي كند ، برجستگي اين قضيه زماني 
بيشتر مي شود كه براي ارتباط برقرار كردن با سايت كاخ سفيد هيچگونه امكاني فراهم نشده بلكه به شكلي كامالً 

  : ميل ارسال مي كند پيام زير ارسال مي شود ماشيني براي هر فردي كه به سايت اي
 . از طرف رييس جمهور بوش، از مكاتبه شما متشكريم

رييس جمهور بوش، در حال پيگيري مداوم پيشرفت اقتصادي ما، . از پيشنهادهايتان استقبال مي نماييم
  .ماستهاي ملي  دفاع از آزاديمان و حمايت از اصيل ترين ارزش

لطفاً از وب سايت كاخ . حجم ايميل هاي رسيده، زياد است، كاخ سفيد نمي تواند به هر پيامي پاسخ بدهد
اي دربارة اقدامات و ابتكارات رياست جموري، اخبار منتشر شده  سفيد، ديدن فرماييد در آنجا اطالعات به روز شده

  . و موضوعاتي جذاب براي شما، وجود دارد
لطفاً در آينده نظرات خود را . ت بهتر نظرات عموم مردم، يك سيستم جديد اجرا شده استبه منظور درياف

  .ارسال كنيد comments@whitehouse.govبه نشاني اينترنتي كاخ سفيد
  .مجددا از زماني كه براي نوشتن نامه صرف كرديد، متشكريم

از اين رو سايت كاخ سفيد در تعاملي بودن وپاسخگويي به كاربران چندان توفيقي ندارد زيرا اگر لينكي با 
ايجاد خواهد كرد كه سايت پاسخگوي وي عنوان نامه به كاخ سفيد، ايجاد مي شود قطعاً در كاربر اين توقع را 

 . باشد وارائة چنين پيغامي كامالً با هدف ايجاد چنين لينكي در تضاد است
بنا به اظهارات مدير سايت،  بخش نامه هاي مردمي در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي چندان فعال 

كرده است در حالي كه با روي كار آمده دولت نامه در روز تجاوز نمي  80نبوده و تعداد نامه ها به طور متوسط از 
ايميل در  1000اين رقم به متوسط  1384ماه  نهم و اعالم رسمي آدرس اينترنتي توسط رييس جمهور در آبان

روز رسيده است كه تيم تخصصي خاصي به تهية فهرست از موضوعات گوناگون مطرح شده مي پردازند و با ارائة 
حسن چنين كاري در آن است كه . پيگيري مشكل مطرح شده را به او مي دهند كد خاصي به متقاضي، امكان

دولت با برقراري ارتباط مستقيم با مردم با موضوعات عمده اي كه مردم بيشتر با آنها درگير هستند بهتر آشنا مي 
د از آنها هاي خود بيشتر مد نظر قرار مي دهد و در گزارش هاي تحليلي خو شود و آنها را در تصميم گيري

چنين احساس تواضع و مردمي بودن از جانب رياست جمهوري، قابل تقدير است، اما در همين . استفاده مي كند
 :قسمت نكات مهمي وجود دارد كه مي تواند از نقايص آن محسوب شود 

در دسته بندي موضوعات، مسائل عمده اي چون، مسائل فرهنگي و سياسي و اقتصادي، قابل پذيرش ) الف
است، كما اينكه مخاطب مي تواند در زمينة يك موضوع خاص نظري داشته باشد كه احساس نمايد از طريق 
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طرح آن مي تواند فكري تازه براي وضع يك قانون و يا رسيدگي به يك امر، در ذهن رييس جمهور كشورش 
ز حوزة وظايف رياست جمهوري اما موضوعاتي چون درخواست وام، سوال در زمينة نظام وظيفه، قطعاً ا. پديد آورد

خارج است و اگر نظام اداري بر طبق عدم تبعيض با ارباب رجوع برخورد مي كند، ديگر چه لزومي دارد تا رييس 
جمهور شخصاً به قضيه اي اين چنيني توجه كند، اين نكته در موضوعي مثل درخواست شغل نقص خود را 

هور براي استخدام يك فرد در نظام شايسته ساالر استخدامي، بيشتر عيان مي سازد، زيرا تأكيد حتي رييس جم
  .جايگاهي ندارد

تعيين درجه الويت براي نامه هاي ارسالي توسط خود كاربر نيز جاي بحث دارد زيرا هر فردي، به گمان )  ب
ور خود موضوع مورد درخواستش را آن قدر مهم مي دانسته است كه براي حل آن  به دومين مقام حكومتي كش

  .متوسل شود
اگر فرض كنيم كه طراحي چنين بخشي در جهت احقاق حقوق ملت توسط شخص رييس جمهور ) ج

است، بايد نگران پيامدهاي بعدي آن نيز باشيم، زيرا از يك سو رياست جمهوري براي اثبات اين قضيه كه طراحي 
ردم مي شوند و از سويي ديگر، با حل اين بخش صرفاً تبليغاتي و تزئيني نيست، مجبور به حل بخشي از مسائل م

مشكالت، خيل عظيمي از تقاضاها را شاهد خواهند بود كه شايد با روال زمان بر بوروكراسي اداري، قابل حل 
كما اينكه بنا به اظهارات مدير سايت . باشند و نيازي به دخالت مستقيم ريس جمهور در حل آنها احساس نشود

از . ها چنين مشكلي را دارند انتقاد از بازي ايران و مكزيك بهترين نمود اين ادعا استمعموالً درصد زيادي از نامه 
سويي ديگر بنا به آمارها، بيشتر نامه ها بدون رعايت موضوع و يا از سايت هاي ديگر ارسال مي شوند كه فهرست 

البته در ميان نامه هاي . كنند درصد كاربران اين موضوع را رعايت مي 20بندي را دچار اختالل مي نمايند و تنها 
دريافت شده آگهي ها و يا انتقادهاي تندي نيز به چشم مي خورد كه بي كم و كاست به اطالع رياست جمهوري 

  .رسد مي
امكان ديگري كه سايت رياست جمهوري، فاقد آن است و سايت كاخ سفيد نمونه خوبي براي آن محسوب 

است تا بتواند صفحات مورد نظر را براي دوستان ارسال و يا در ايميل  مي شود، فراهم سازي فرصتي براي كاربر
از سويي ديگر در سايت رياست . شخصي خود ذخيره كند امكاني كه در همه صفحات اين سايت موجود است

  .جمهوري، امكان مشاهده آمار بازديد كنندگان از هر صفحه نيز وجود ندارد
  

  1عينيت 
  ر رياست جمهوري اسالمي ايران خوش آمديد به پايگاه اطالع رساني دفت

   :اين پايگاه اطالع رساني مستقر در تهران با اهداف زير ايجاد و راه اندازي شده است 
  اطالع رساني دقيق و به هنگام اخبار و رويدادهاي خبري مرتبط با رييس جمهور  •

_______________________________  
  1  Objectivity      
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   آشنايي هرچه بيشتر مخاطبان با اقدامات و فعاليتهاي رييس جمهور •
 مندان در داخل و خارج كشور  هاد ارتباط دوسويه با خيل عالقايج •

  :بر هريك از سه هدف باال انتقادي وارد است
زماني كه پس از دو روز كاري، خبر اول سايت تغيير نمي كند و كماكان با همان تيتر و تصوير باقي مي ) الف

  ع دفاع نمايدتواند با صراحت از هدف اطالع رساني به موق ماند، مدير سايت نمي
ديپلماسي عمومي به ابتكارات و نوآوري هاي هر دولت براي مديريت چهرة رسانه اي خود در خارج از ) ب

هاي رئيس جمهور، امكاني براي  وقتي بخش ديدگاه). 195: 1381وايت و ديگران(كشور اطالق مي شود 
ر حد درون مرزي باقي مانده و براي مخاطبان غيرفارسي فراهم نمي كند، دامنه اثر گذاري اين ديدگاه ها د

  .مخاطبي كه هنوز از خط و مشي رياست جمهوري ايران آگاهي ندارد، مي تواند ايجاد تناقض نيز كند
  .در بخش هاي قبلي انتقادات خود را در زمينة ضعف تعاملي سايت ابراز كردم) ج

جه به انحصاري بودن اين سايت در بحث از عينيت، بي غرضي نويسندگان سايت نيز مطرح است، كه با تو
در زمينة انتشار اخبار و اقدامات رياست جمهوري و توجه به دروازه باني خبر، مسلماً نمي توان سايت را بي طرف 

البته . فرض كرد زيرا ايدئولوژي مسلط بر آن همان ايدئولوژي است كه به شرح اقدامات رييس جمهور مي پردازد
ا نقيصه محسوب نمي شود زيرا اين حق براي هر فردي مسلم فرض شده تا از كاركرد تبليغاتي آن ضعف و ي

هايي را با  توان در بحث عينيت، چنين سايت امكانات فضاي مجازي در جهت منافع خود بهره گيرد و اصوالً نمي
رخي كما اينكه در ب. ورزي و سوگيري به دور باشند، مقايسه كرد سايتهاي پژوهشي و علمي كه بايد از غرض

موارد، سايت كاخ سفيد نيز كامالً با سوگيري عمل است به ويژه درباره سياست هاي آمريكا در خاورميانه صحت 
  .بسياري از مطالب، قرباني سياست هاي دولت بوش شده بود

  
  1سرعت 

امكانـات  . هنگام طراحي بايد با در نظر گرفتن محدوديت هاي يك تكنولوژي در شرايط موجـود اقـدام كـرد   
براي مثال طراحي سايت ها ي داخلي بايد با توجـه بـه سـرعت    . ت افزاري بايد متناسب با جامعه هدف باشدسخ

از نظر سرعت، گرافيك ساده صفحة اول اين حسن را فراهم كرده تـا كـاربر   .متوسط اينترنت در جامعه ايران باشد
نترنت در كشور ما و عدم دسترسي بـه  البته سرعت پايين اي. سريعاً به سايت رياست جمهوري دسترسي پيدا كند

درسـايت رياسـت جمهـوري لينـك بـه      . اينترنت پر سرعت، امكان قضاوت در اين مورد را اندكي دشوار مي كنـد 
صفحات داخلي به جز صفحاتي كه از عكس و گرافيك سنگين برخوردارند به سهولت انجام مي شود و كاربر مـي  

  .   ها دسترسي پيدا كند دي از لينكتواند در مدت زمان معقولي به تعداد زيا

_______________________________  
1  Promptness  
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  تحليل ترافيك سايت
وجه ديگر مقايسه سايت ها به ارزيابي هاي كميت محتوا و دسترسي و قابليت استفاده آنها توسط كاربران ) 1
در اين خصوص، نتايج حاصل از نرم افزار الكسا، مقايسه بين سايت هاي تحت بررسي شده را فراهم . گردد بازمي

   .مي آورد
  

  هر يك ميليون نفر( نمودار دسترسي روزانه به سايت رياست جمهوري ايران 
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  سه ماه گذشته  هفته گذشته  امروز  رتبه سايت از نظر ميزان بازديده

  193105  155060 156847 رياست جمهوري
 3878  5050 4876 كاخ سفيد آمريكا

  رتبه سايت از نظر ميزان بازديدكننده - 1جدول شماره 
  

سايت رياست جمهوري ايران از نظر ميزان بازديد كننده در طول هفته حائز  1بق اطالعات جدول شماره ط
بوده است در مقايسه سايت كاخ سفيد امروز در رتبة  193105و درطي سه ماه داراي رتبه  155060رتبة 

 .ستبوده ا 3878و در سه ماه قبل داراي رتبة  5050، طي يك هفته گذشته در رتبة 4876
درصد از  طريق  4درصد كاربران از طريق آدرس اصلي سايت دسترسي پيدا كرده اند  95مطابق آمار     

. ساير لينك ها و يك درصد از طريق  جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي به اين سايت مراجعه داشته اند
  .مداطالعاتي راجع به سايت كاخ سفيد به دست نيا) الكسا(در سايت تحليل گر

  
  سه ماه گذشته  هفته گذشته  امروز  احتمال بازديد در هر   يك ميليون نفر 

  7,15  12 15 رياست جمهوري
  409,5  360 395 كاخ سفيد آمريكا

  احتمال بازديد از سايت در هر يك ميليون نفر كاربر - 2جدول شماره
  

 15ز در هر يك ميليون نفر احتمال بازديد از سايت رياست جمهوري امرو 2طبق داده هاي جدول شماره 
در طي يك هفتة گذشته سايت رياست . بازديد كننده را داراست 395نفر و در مقابل سايت كاخ سفيد رقم 

بازديد كننده در هر يك ميليون بازديدكننده  داشته  360نفر در هر ميليون نفر و سايت كاخ سفيد 12جمهوري 
نفر از سايت رياست جمهوري  7,15كاربر به طور متوسط حدود ماه گذشته، در هر  يك ميليون   3درطي . است

  .است 4095بازديد كرده اند كه اين رقم در سايت كاخ سفيد بالغ بر عدد 
 

 متوسط صفحات بازديد شده
  توسط كاربران  

سه ماه   هفته گذشته امروز
  گذشته

  9/2 1/2 3/3 رياست جمهوري
  1/2 9/1 8/1 كاخ سفيد آمريكا

  متوسط صفحات بازديد شده از سايت - 3جدول شماره 
  

طور متوسط در سايت  حاكي از آن است كه هر كاربر در روز مورد مطالعه به 3هاي جدول شماره  داده
و در طول سه  1/2صفحه بازديد كرده كه اين رقم در طي يك هفته گذشته حدود  3/3رياست جمهوري ايران از 
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و طي  9/1هفتگي  8/1در مقايسه سايت كاخ سفيد با رقم روزانه . صفحه در هر بازديدبوده است 9/2ماه پيش 
  .صفحه اش در در هر بازديد باز شده است 1/2سه ماه گذشته 

  :مي پردازيم 1اپتيمايزيشن وبدر ادامه به تحليل فني انجام شده بر اساس سايت )  2
  مشخصات) الف

  
  عنوان سايت (URL) نشاني اينترنتي   عنوان سايت  اريخ تحليل سايتت

Wed Dec 6 
00:30:54CST2006  

 رياست جمهوري www.president.ir  رياست جمهوري اسالمي ايران

Wed Dec 6 
00:30:54CST2006  

Welcome to the White 
House 

www.whitehouse.gov كاخ سفيد آمريكا 

  مشخصات سايت – 4جدول شماره 
  

ابتدا آدرس اينترنتي سايت و سپس عنوان و تاريخي كه كاربر از امكانات تحليل  4اطالعات جدول شماره 
  .سايت مورد نظرش استفاده كرده را نشان داده است

  آماره هاي عمومي ) ب
  

 عنوان سايت تعداد صفحات مورد تحليل )بايت(اندازه كل 
 رياست جمهوري 21  199718
 كاخ سفيد آمريكا 250,13  322469

  )آماره هاي عمومي – 5جدول شماره(
  

  .مجموع صفحات درخواست شده براي تحليل و حجم كل محتوا ارائه شده استدر اين جدول 
  
  ):نوع و حجم متون(حجم گونه هاي مختلف متن در صفحات ) ج

  
چند  غيره

  اي رسانه
 
Css 

 
Java  
 

كل 
  تصاوير

 تصاوير
CSS  

تصاوير 
HTML  

 
HTML 

 

نوع 
 متن

 عنوان سايت

حجم 73795 78999 0 78994  45677 1252  0  0
  متن

  رياست جمهوري
 كاخ سفيد آمريكا 34323 245608 24244 271852  8168 8126  0  0

 )نوع و حجم متون(حجم گونه هاي مختلف متن در صفحات  - 6جدول شماره 

_______________________________  
1- Weboptimization  
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    :اجزاي ظاهري صفحات) د
  

 CSS  قالب ها 
 ورودي 

 تصاوير تصاوير  اه نوشته
CSS 

 تصاوير
HTML 

  
HTML 

  عنوان سايت موضوعات

0  1  3  16 0 16 1  
تعداد كل 
  موضوعات

رياست 
  جمهوري

كاخ سفيد  1 55 7 62 2  1  0
 آمريكا

  اجزاي ظاهري صفحات - 7جدول شماره
  
 )دانلود ميزان اتصال و زمان(زمان بارگذاري براساس كيلوبايت ) ز 
 

T1 1,44 Mbps ISDN 128k 56 k 33,6 k 28,8 k 14,4 k سرعت اتصال
 )كيلوبايت(

 عنوان سايت

مدت زمان 154,99 77,60 66,54  40,00  12,39  1,26
  بارگذاري

 )ثانيه(

  رياست جمهوري
 كاخ سفيد آمريكا 250,13 125,16 107,31  64,47  19,88  1,91

  اس كيلوبايتزمان بازگذاري براس - 8جدول شماره
  

هايي كه كاربران مي توانند به سايت دسترسي پيدا كنند و صفحة اصلي سايت را روي  در اين جدول زمان
  . مونيتور خود مشاهده نمايند بر اساس سرعت اينترنتي كه در دسترس دارند محاسبه شده است

                                                           تحليل و توصيه هاي سايت وب اپتيمايزيشن                            ) و
وب "هاي  مذكور توسط سايت  درتحليل سايت: سايت رياست جمهوري در مقايسه با سايت كاخ سفيد 

به طراح سايت اين ) تبريك، اخطار و احتياط(،  به چند مورد  اشاره شده و  با سه گزينة   "سايت اپتيمايزيشن
 :              ده تا از وضعيت عوامل موثر بر سرعت سايت آگاهي يابد امكان را دا

محاسبه شده كه از نظر سايت تحليل گر  1رقم نهايي اين نوع فايل در هر دو سايت باال :  1ال كل ام تي اچ) 1
اقدام مطلوب است و پيشنهاد شده با به حداقل رساندن نياز اين نوع از سايت در جهت بهينه سازي وب سايت 

   .                                                                                                                            كنند
عدد و در صفحه  21رقم نهايي تعداد موضوعات در صفحه اول سايت رياست جمهوري: كل موضوعات  ) 2

شود و با  رد شده كه از نظر سايت تحليل كننده به عنوان نقص محسوب ميعدد برآو 66مشابه سايت كاخ سفيد 
_______________________________  

1-  HTML  
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دادن اخطار به هر دو سايت از طراحان خواسته مي شود تا با كاستن اين مقدار براي داشتن رقمي معقول تالش 
زند و و آنها را بهينه سا= شان را به هم متصل ، تصفيه از اين رو پيشنهاد مي كند تا موضوعات خارجي. كنند

 . ال جايگزين كنيد.ام.تي.اس  براي افزايش سرعت نمايش و نياز به اچ اس رولوورهايتان را با رولوورهاي سي
 62تصوير در صفحه اول رياست جمهوري و  16در اين زمينه نيز سايت تحليل گر با برآورد : كل تصاوير ) 3

  .ار مي دهدتصوير درصفحه اول سايت كاخ سفيد، به طراحان هر دو سايت اخط
هاي مذكور در صفحه اول هر دوسايت يك عدد است كه از نظر سايت  تعداد فايل:  1اس  اس كل سي) 4

  .مطلوب بوده است
به  56بايت محاسبه شده كه با سرعت اتصال  199718كل سايز سايت رياست جمهوري : كل سايز ) 5

بايت مي رسد كه زمان لود  322469كاخ سفيد به اين رقم در سايت . ثانيه سايت را لود مي كند 40اينترنت در 
كيلوبايت برسد تا  30مي رساند از نظر سايت تحليل گر اين ارقام باال بوده و بايد به  64,47شدن صفحه را به 

  .ثانيه لود شود 8سايت در 
م است كه براي اين رق 3رقم نهايي فايل هاي متني در صفحه اول سايت رياست جمهوري : كل متون ) 6

اما در . كاهش دهيد 2يا  1سايت تحليل گر به سايت پيغام احتياط مي دهد و پيشنهاد مي كند تا اين رقم را به 
  .بوده و مطلوب فرض شده است 2مورد سايت كاخ سفيد اين رقم 

بايت محاسبه شده و براي   73795سايز نهايي اين نوع فايل در سايت رياست جمهوري : ال  ام تي سايز اچ) 7
بوده و سايت از سوي تحليل گر پيغام  34323در سايت كاخ سفيد اين رقم . ايت پيغام اخطار داده شده استس

  .احتياط دريافت كرده است
بايت و در سايت كاخ سفيد  78994سايز نهايي تصاوير در سايت رياست جمهوري : سايز تصاوير ) 8

است و پيشنهاد شده تا با متصل كردن تصاوير به برآورد شده كه براي سرعت سايت كامالً نامطلوب  271852
  .اس اين نقص را بهبود دهند اس يكديگر و جايگزين كردن رولوورهاي گرافيكي با سي

 8168بايت و در سايت كاخ سفيد  45677سايز نهايي متون در سايت رياست جمهوري : سايز متون ) 9 
  .ال شده استبايت محاسبه شده و براي هر دو سايت پيغام اخطار ارس

بايت و در سايت كاخ سفيد  1252سايز نهايي اين بخش در سايت رياست جمهوري : اس اس سايز سي) 10
  .بايت محاسبه شده كه در هر دو مورد مطلوب فرض شده است 8126

  .سايت فايل چندرسانه اي ندارد و تعداد آن صفر بايت است: سايز فايل چندرسانه اي ) 11
  

  رهاپيشنهادها و راهكا
  .بهره گيري از عناصر گرافيكي، عكس و نماد  در جهت القاي مفاهيم ملي، مذهبي و قومي اصيل ايراني

_______________________________  
1   CSS  
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توجه به ارائه هرچه بهتر تصوير بين المللي از رياست جمهوري از طريق ، چند زبانه نمودن سايت، بهره گيري  ●
و استفاده از متون هايپرلينك در ارجاع به  از عبارات و متون مناسب و تا حدي اصالح شده از نظر ايدئولوژيكي

 .موارد گوناگون از قبيل سوابق شغلي، فعاليت هاي برجسته و نيز سياستهاي دولت نهم 
 .توجه به روزآمد بودن اخبار و مطالب ●
 .اصالح روية پذيرش و پاسخگويي به نامه هاي مردمي از سوي سايت و بهبود روند تعاملي با مخاطبان ●
 .حجم برخي از فايل ها و متوني كه در سرعت بارگذاري ايجاد اختالل مي نمايندتعديل  ●
 .استفاده از امكانات چند رسانه اي در سايت ●

  
  نتيجه گيري

از آنجا كه مركز توجه در جامعه شناسي كاركرد گـروه هـا و نهادهـاي اجتمـاعي اسـت و عمومـا نهادهـاي        
اندهي حيات اجتماعي فهميده مي شوند، در توضيح رويكرد كاركرد اجتماعي به عنوان راه هاي الگوبخشي و سازم

گرايي ، چيزي كه به بقا و پايداري مجموعه اي كه خود بخشي از آن است كمك كند، كاركرد و آنچه عامـل بـي   
همچنين اگر هيچ تاثيري بر مجموعه اش نداشته باشـد، بـي   .ثبات ساز و مخرب باشد، كژكاركرد  ناميده مي شود

  . د استكاركر
آنچه هنگام تحليل چنين سايت هايي موضوع را پيچيده تر مي كند اين واقعيت است كه ممكن است، اين  

اگرچه در تحليل . رسانه از لحاظي داراي كاركرد بوده و همزمان از جهت ديگر كژكاركرد داشته  باشد
گوني هايي كه مي توان به وجود آورد، كاركردگرايي نوعي جانبداري به نفع پايداري و ثبات جامعه و به ضرر دگر

باتوجه به توضيح رويكرد كاركردگرايي مي توان در تحليل سايت رياست جمهوري اين گونه به . مالحظه شود
سايت نگاه كرد كه عالوه بر كاركردهايي كه مي تواند سايت داشته باشد، در برخي موارد اين كاركردها به كژ 

بي توجهي به . ن قضيه در بعد محتوايي سايت خود را بيشتر عيان مي سازدكاركرد تبديل شده كه البته اي
توجه به  داشتن به فضاي مجازي و بي توجهي به هايپرلينك بودن اين فضا، بي 1گرافيك مطلوب، نگاه آنالوگ

 هاي ايدئولوژيك، بي توجهي به ترافيك سايت و روزآمد بودن اطالعات، قرباني كردن صحت مطالب با ديدگاه
سرانجام كنش متقابل ضعيف سايت از جمله عمده ترين مواردي است كه كاركردهاي سايت را به كژ كاركرد 

  .  مبدل ساخته كه با رفع آنها مي توان به هدف ادعايي سايت كه اطالع رساني بموقع و صحيح است، دست يافت

_______________________________  
    1385بر گرفته از مباحث مطروحه دكتر سعيدرضا عاملي در كالس مطالعات مجازي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه  1
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  منابع
  . انتشارات سروش: ن، ترجمه مسعود سپهر، تهرامبادي سواد بصري) 1384. (ادنيس،د) 1
، ترجمه افشين حمدي پور و ابراهيم "معيارها و ابزارها: ارزيابي كيفي وب سايتها") 1383. (ج. دراگوالنسكو،ن) 2

 . 192  - 188، صفحات 58، شماره فصلنامه كتابصادقي، 
 .ارات دانشگاه تهرانانتش: ، ترجمه عليرضا دهقان، تهراننظريه هاي ارتباطات) 1381. (، تانكارد، ج.سروين، و) 3
 .انتشارات سروش: ، تهرانارتباط شناسي) 1380.(محسنيان راد، م) 4
 .نشر فاران: ، تهرانمقدمه اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي، )1380.(مهرداد، ه) 5
 .نشر ني: ، ترجمه مرتضي كتبي، تهرانافكار عمومي) 1383.(الزار، ژ) 6
: ، ترجمه سيد محمد كمال سروريان، تهران"مسائل سياست جهان") 1381. (ر، ليتل، .، اسميت، م.وايت، ب) 7

 .پژوهشكده مطالعات راهبردي غيرانتفاعي
 

  ها سايت
 15/10/2006  www.president.ir  

        25/8/1385  www.whitehouse.gov      
 6/11/2006  www.alexa.com        

6/11/2006  www.weboptimization.com  
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  :خارجه ايران و سايت وزارت خارجه آمريكا  ارزيابي تطبيقي سايت وزارت
  ها و مارپيچ سكوت دو جهاني شدن

  
  ∗هادي خوشنويس

  چكيده
ها را به طور  كند اهميت رسانه مقاله حاضر با اتخاذ رويكردي انتقادي به عناصر  سنتي قدرت ملي، تالش مي 

. در آن را به طور خاص در افزايش يا كاهش قدرت ملي نشان دهدهاي حاضر  عام و فضاي مجازي و رسانه
ارتباطي مارپيچ سكوت نشان دهد كه نداشتن مشاركت جدي و حضور موثر در   همچنين با استفاده از نظريه

مطالعه موردي اين . هاي رقيب منجر شود تواند به نوعي تهديد برساخته از سوي رسانه اي شده، مي فضاي رسانه
روش به . ر مقايسه تطبيقي وب سايت وزارت امورخارجه ايران و وزارت امور خارجه آمريكا متمركز استتحقيق ب

دهد كه  نتيجه حاصل نشان مي. كار گرفته شده در اين تحقيق مبتني بر استفاده از معيارهاي ارزيابي وب است
ديپلماسي جمهوري اسالمي حضور ضعيف وزارت امور خارجه ايران در فضاي مجازي به عنوان مسئول رسمي 

ايران در مقايسه با وزارت امور خارجه آمريكا، مانع موفقيت اين نهاد در پاكسازي و اصالح تصوير مخدوش از ايران 
  . شده است

  .قدرت ملي، رسانه، فضاي مجازي، ديپلماسي، مارپيچ سكوت، تئوري تهديد :واژگان كليدي
  

_______________________________  
 كارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه تهران    *

                                                         Email: hadikhoshnevis@gmail.com   
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  مقدمه 
رغم عمر آكادميك سي ساله  ، علي)88: 2000هلد، (اقد معنايي توافق شدهاي ف شدن به عنوان پديده جهاني

منجر به خلق ضرورتي  1توانسته است با تبديل شدن به يك فرامفهوم) 1: 2001هلد و مك گرو، (خود 
  .هاي سابق عمل هاي نظري علوم و نيز پايه گريزناپذير شود؛ ضرورت بازنگري در بنياان

، فشردگي زمان 2هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي و سپس فراگير شدن فناوري اي، محصول خلق چنين پديده
  .و ارتقاي سطح دسترسي از محلي به جهاني است) 12: 2000هلد به نقل از وايزمن، (و مكان 

،  كه )1: 2001مونت، (3"هاي دانش صافي "ترين شدن و تغيير در مفهوم زمان و مكان به عنوان اصيل جهاني
شدن در پي  شود در تعريف خود از جهاني نبع ثابت، مستقل و قابل اتكاي معرفت بودند، باعث ميپيش از اين م

هاي متاثر گوناگون مانند فرهنگ، اقتصاد و سياست لحاظ شده  اي جامع و مانع باشيم كه در آن حوزه مجموعه
ترين معناي  در اصيل شدن جهاني"كه ) 64: 1383(رسد اين تعريف رابرتسون و حق خندكر به نظر مي. باشد

خود، از يك سو متضمن فشردگي تمام جهان و از سوي ديگر، متضمن افزايش سريع در خودآگاهي كل جهان 
ها يا  ها محدود به دولت ملت - ها، دولت ها، منطقه شدن معاصر، وضعيتي ايجاد كرده است كه تمدن جهاني. است

داراي اين  "هاي خاص خود را بسازند كند تا تاريخ و هويت فراتر از آنها و مردم بومي را بيش از پيش ملزم مي
  .خصوصيت باشد

ها و منابع  ملت-  شدن بر دولت بخشي از اين تعريف كه نقطه اتكاي اين مقاله است تاثيري است كه جهاني
ع اگر پيش از اين در آثار كالسيك علوم سياسي عناصر قدرت ملي شامل جغرافيا، مناب. قدرت آنها نهاده است

طبيعي، توان صنعتي، آمادگي نظامي، جمعيت، منش ملي، روحيه ملي، كيفيت ديپلماسي و كيفيت 
بودند، امروز عنصر جديدي به نام رسانه به اين موارد اضافه شده است كه ) 197- 263: 1374مورگنتا، (حكومت

با اين مقدمه، . دهد ران قرار ميتر از ساير عناصر را در اختيار سياستمدا نقش و امكاني بسيار اساسي و شايد مهم
عاملي، (ها  شدن شود با تمركز بر اين عنصر جديد قدرت ملي، در كنار پارادايم دو جهاني در اين مقاله سعي مي

ها اعم از سنتي و ديجيتال و از جمله  نشان داده شود كه چگونه در عصر جهاني، رسانه) 1383؛1382
ند، نقشي حمايتي يا مخرب در حمايت يا ضديت با سياستي خاص چه در توان هاي حاضر در اينترنت مي سايت وب

  .سطح ملي و چه در سطح جهاني ايفا كنند
  

_______________________________  
1- Meta Concept 
2- New Information and Communications Technology(ICTs) 
3- Knowledge Filters 
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  قدرت ملي و رسانه
داراي ) 43: 2004رئوز اسميت، (در ديدگاه ماكس وبر  2و حقي براي اقدام 1قدرت به عنوان ظرفيتي مشروع

هرچند سطح اعمال اين . است 5االذهاني بودن و بين 4بودن ، انديشگاني3اي بودن وجوه گوناگوني مانند رابطه
در مورد وجه نخست اين تعريف، يعني . شود گذارد اما به حذف آنها منجر نمي قدرت، بر شدت اين وجوه اثر مي

المللي  تواند به عنوان مثال ملي يا بين اي بودن، بايد گفت قدرت، هرچند بسته به سطح اعمال آن كه مي رابطه
. اي بين دو طرف متمايز به عنوان منبع قدرت و محل اعمال قدرت نيازمند است ، اما همچنان به وجود رابطهباشد

هاي مادي استوار نيست بلكه هنجارها،  شود كه قدرت تنها بر قابليت يا در بخش انديشگاني بودن، مشخص مي
االذهاني بودن، به  همچنين بخش بين. ندكن قواعد و اصول نيز نقشي موثر در نضج گرفتن و پايداري آن ايفا مي

  .لزوم اعتقاد و پذيرش ذهني حاضران به ايدئولوژي برسازنده نظام در صحنه و سطح مورد بررسي اشاره دارد
) 47: 1374(اما در تعريف نوع خاصي از قدرت، يعني قدرت سياسي كه موضوع اين تحقيق است، مورگنتا

كنند و آنهايي كه اين قدرت  رواني است ميان كساني كه آن را اعمال مياي  قدرت سياسي رابطه"معتقد است كه 
دهد كه از طريق فشار بر اذهان گروه دوم  قدرت سياسي به گروه نخست اين امكان را مي. شود بر آنها اعمال مي

  ".برخي رفتارهاي آنها را كنترل نمايند
اينكه قدرت سياسي يك رابطه است، دوم . كز كردهايي است كه بايد بر آنها تمر اين تعريف نيز داراي ويژگي

شود كه  ديده مي. اي رواني است و سوم اينكه اين رابطه رواني در صدد فشار بر اذهان است اينكه اين رابطه، رابطه
چه در تعريف قدرت در نظر وبر به طور عام و چه در تعريف قدرت سياسي در منظر مورگنتا به طور خاص، 

توانند نقش مهمي در ايجاد اين رابطه رواني و فشار بر  هاي ساخت و انتشار معنا مي ن دستگاهها به عنوا رسانه
هاي جمعي در ايجاد يكپارچگي و هماهنگي نظرات  در واقع رسانه. اذهان مخاطبان در سطوح مختلف ايفا كنند

  ) 122: 1376عالم، . (كنند ميافراد به نظام سياسي و شكل دادن به نقشه شناسايي اصلي افراد نقشي اساسي ايفا 
شود؛ به ويژه اين  هاي گوناگون توليد مي معنا در رسانه"نويسد  مي) 3: 2003(در اين باره استوارت هال 

هاي پيچيده كه معاني را بين  هاي ارتباطي جهاني و فناوري هاي جمعي مدرن، تكنولوژي روزها، در رسانه
  ".اندازند سابقه بوده، به جريان مي كنون در تاريخ بيهاي مختلف در مقياس و سرعتي كه تا فرهنگ

عنصر قدرت ملي مورگنتا، الزم است عنصر قدرتمند دهمي به نام رسانه را  9لذا بديهي است كه در كنار 
هايي از اثرگذاري رسانه بر افزايش قدرت  توانيم نمونه به عنوان شاهد تاريخي نيز مي. وارد ادبيات اين حوزه كنيم

الملل  ان معروف شد و نيز حضور موثر الجزيره در عرصه بين ان در جنگ خليج فارس كه به جنگ سي  ملي را

_______________________________  
1- Legitimate capacity 
2- Right to act 
3- Relational 
4- Ideational 
5 - Intersubjectivity 
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  .پيگيري كنيم
، توان صنعتي پايين، آمادگي )به جز در بخش گاز(اينكه كشور قطر با جغرافياي كوچك، منابع طبيعي اندك

) وان عناصر محسوس و سنتي قدرت مليبه عن(و جمعيت زير يك ميليون) به جز در نيروي هوايي(نظامي اندك
اندازي كند و ميزان اثرگذاري آن در جنگ  اي خاورميانه را راه ترين شبكه تلويزيوني ماهواره توانسته است بزرگ

اي بارز از  افغانستان، عراق و لبنان به حدي باال باشد كه بر مذاكرات آمريكا و سران كشور قطر اثر بگذارد، نمونه
زني كشورها در سطح  توانند به عنوان عنصر جديد قدرت ملي، قدرت چانه ها مي ت كه رسانهاين واقعيت اس

  .المللي را افزايش دهند بين
   

  ها شدن فضاي مجازي و دو جهاني
گيرد، بعد از پروژه ساخت شبكه آرپانت در  هاي سنتي كه از روزنامه تا تلويزيون را در برمي در كنار رسانه

هاي نظامي، رسانه جديدي  و خروج شبكه مذكور از انحصار سازمان 1970ريكا، در دهه هاي دفاعي آم سيستم
  .1شناسيم المللي يا اينترنت مي وارد عرصه زندگي روزمره شد كه آن را با نام شبكه بين

گيري فضاي مجازي توانست بعد از گسترش و فراگير شدن، منجر به  اين شبكه به عنوان پيشقراول شكل
اين شبكه بر خالف جهان واقعي كه . كرد اي شود كه نقاط مختلف جهان را به هم متصل مي در شبكه حضور افراد

هايي بود كه آن را به شدت از جهان واقعي متمايز  عناصر اصلي شناخت در آن زمان و مكان هستند، داراي ويژگي
مركزي،  شناخته شده بودن، بي، بدون كارگزار 3، فضاي گفتماني داشتن2مكاني خصوصياتي مانند بي. كرد مي

انتهاي  ، افقي بودن و سياليت بي4و همچنين غيرسلسله مراتبي بودن) 2002ميترا و واتز، (محدود نبودن به زمان 
هاي فضاي  منجر به استقرار استوار اين شبكه و پناهندگي تعداد زيادي از مردم از ناهنجاري) 63: 2003اري، (آن 

اي شد كه  فضاي مجازي با عنصر شناخته شده اينترنت، منجر به آن پديده .واقعي به فضاي مجازي شود
  . نهد ها را بر آن مي شدن نام دو جهاني) 1383، 1382(عاملي

جهان امروز جهاني است كه جامعه انساني را "نويسد  در توصيف اين پديده مي) 144- 5: 1382(عاملي
جهان اول، . "جهان مجازي: جهان دوم"و  "هان واقعيج: جهان اول"مواجه با دو جهان موازي نموده است؛ 

جهان دوم، جهاني است كه انسان را در مواجهه با . جهاني است كه در آن زندگي و فعاليت عيني جريان دارد
در واقع در فضاي مجازي كه قلمروهاي زمان و مكان را تغيير داده است، . دهد قرار مي "هاي مجازي واقعيت"
  ".مواجه است "فضاي واحد"مرز و چندفرهنگي و در عين حال برخوردار از  ي بيانسان به سرزمين"

اي از  عنصر اساسي حاضر در فضاي مجازي كه شايد نماينده چنين فضايي باشد، اينترنت به عنوان شبكه
_______________________________  

  ).2002(و  زونن  ) 94- 5: 2002(ع كنيد به گرانيك و ليميبراي مطالعه مراحل رشد اينترنت رجو  1
2- No Place 
3- Discursive 
4- Non-hierarchical 
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ل يك رايانه وران اينترنت هم تمام افرادي هستند كه توانايي و امكانات اتصال به شبكه كه شام بهره. ها است رايانه
شويم كه هرگونه  كران مواجه مي شكل، مسطح و بي بنابراين ما با فضايي بي. و يك خط تلفن است را داشته باشند
  .كند توليدي در آن انتشار نامحدود پيدا مي

شود،  اي خاص از مفاهيم متناسب با آن زبان منجر مي از آنجا كه به كارگيري هر زباني به خلق مجموعه
نتظار داشت در شرايط فضاي مجازي، هر حضوري با هر زباني برابر است با انتشار و ايجاد نوعي بازنمايي توان ا مي

در اينجا منظور از زبان برداشتي گسترده است؛ مانند آنچه كه . كه در دسترس مخاطباني جهاني خواهد بود
خواه آنها صدا، كلمات، نوشته، تصاوير  - نيمك ها و نمادها استفاده مي ما در زبان از نشانه"گويد  مي) 1: 2003(هال

  ".هاي موسيقي و حتي اشيا باشند الكترونيكي، نت
معنا از "و با لحاظ كردن اين موضوع كه  1گر با چنين برداشت فراخي از زبان به عنوان سيستمي داللت

ير، صدا يا متني كه در توان ادعا كرد كه هرگونه تصو ، مي)همان("طريق زبان قابل به اشتراك گذاشته شدن است
در چنين برداشتي بسيار به ادعاي . شود، خود يك رسانه است اي مبادله مي اينترنت به عنوان يك زبان چندرسانه

   .شويم ، نزديك مي"پيام واقعي خود وسيله پيام رساني است"كه معتقد بود ) 5: 1376(لوهان مك
هاي خردتر است، وب  چه كه در واقع حامل ساير رسانههاي حاضر، آن در اين فضاي سيال در كنار همه رسانه

ها محمل استقرار صوت، تصوير و متن هستند و لذا يك سيستم اظهاري و بازنمايي به  سايت. ها هستند سايت
  .آيند شمار مي

سايت است  اين خصوصيت وب. ها و يا حتي افراد باشند ها، سازمان توانند دولت ها مي سايت مالكان اين وب
دهد كه در كنار يك نهاد  كند و اين امكان را به كاربر حقيقي مي اي متمايز مي را از ساير اشكال رسانه آن كه 

هاي اخير  ها در سال سايت به دليل اين حضور آزادانه است كه وب. حقوقي به توليد و انتشار آزادانه بپردازد
اگون و گاه متعارض شوند؛ متعارض با يكديگر و هاي گون ها و منبع معرفت اند، صحنه رقابت بازنمايي توانسته

  . هاي اغلب دولتي، رسمي و كنترل شده حاضر در فضاي واقعي متعارض از بازنمايي
بين آمريكا و شوروي امضا شد و ارتباط راه دور را از طريق تلگراف بين  2الين توافق هات 1963اگر در سال 
اي، تمام افراد كره  ، امروز اتصال فراقاره)219: 1988پالنو، (كرد مسكو براي شرايط بحراني فراهم - سران واشنگتن

را كه  4و سرزمين مركزي 3هاي سنتي قلب زمين زمين را در شرايطي عادي به هم متصل كرده است و تئوري
در دنياي مجازي هيچ جا . متعلق به جهان سنتي ماقبل ارتباطات جهاني است تا حد زيادي متحول كرده است

. اي خاص هاي ارتباطي در نقطه هاي ارتباطي و شكل دادن به گره ست، مگر به واسطه تمركز زيرساختمركز ني
لذا هيچ مكاني در حاشيه نيست و در صورت وجود اراده معطوف به اقدام، هر فرد، نهاد يا دولتي توانايي حضور 

_______________________________  
1- Signifying System 
2- Hot Line Agreement 
3- Hearth Land 
4- Rim Land 
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و  1هايي مانند ايلزا لت اعمال تحريمچنانكه ايرانيان كه در فضاي واقعي به ع. جدي و بازنمايي مناسب را دارد
اي غرب توانايي مانور  المللي قوانين داخلي آمريكا مانند قوانين داماتو و هلمزبرتون، در كنار سلطه رسانه تعميم بين

اندكي داشت، هم اكنون به يمن حضور در فضاي مجازي و استقبال مردم ايران با رتبه چهارم در جهان به 
  . هان شهرت يافته استهاي ج پايتخت وبالگ

لذا تمامي . با وجود اين حضور قابل توجه، آمار موثق و معتبري در اين باره در منابع داخلي وجود ندارد
گرفته شده است، نشان  2جدول زير كه از سايت آمارهاي اينترنت جهان. آمارها با حدس و تخمين همراه هستند

  .تدهنده حضور باالي ايرانيان در فضاي مجازي اس
  

 يرانيكاربران ا زانيجدول م - 1جدول شماره 
 سال كاربر كاربر به كل جمعيت

 2000 هزار نفر 250 درصد 8/3
 2002 هزار نفر 500پنج ميليون و  درصد 5/7
 2005 هزار نفر 500هفت ميليون و درصد 8/10

  
. اربر اينترنت هستندها، ك درصد ايراني 11، مشخص است، هم اكنون نزديك به 1چنانكه در جدول شماره 

اي مانند حق وتو مواجه هستيم، با رونق فضاي مجازي  در چنين شرايطي كه در جهان واقعي با قوانين نابرابرانه
المللي نوروز،  هاي اعراب براي تغيير نام خليج فارس به خليج عربي، ثبت بين ها در مواردي مانند تالش ايراني

ازي كه به طور خودجوش و بدون حمايت دولتي، نه تنها دولت خود را به مخالفت با حمله آمريكا، با وتوي مج
توان ادعا كرد كه در  مي. المللي مجازي و واقعي گذاشتند حركت واداشتند بلكه تاثيري چشمگير بر فضاي بين

 توان آن را جهاني شدن از شدني كه مي جهاني. روبرو هستيم) 1379گيدنز، (واقع ما با جهاني شدني معكوس
شدني كه جرياني از غرب يا شمال به شرق يا  جهاني. پايين يا جهاني شدن فردمحور در فضاي مجازي ناميد

ها شرقي  ها غربي و غرب را در بعضي جنبه جنوب نيست، بلكه جرياني است سيال كه شرق را در بعضي جنبه
  . كند مي

موثر و جدي در اين فضا داشته باشد،  بنابراين مفروضات بديهي است در صورتي كه بازيگري نتواند حضوري
شود و توانايي  نهد، پرتاب مي محروميت را بر آن مي 3نام جهان چهارم) 191: ب1382(كم كم به آنچه كه كستلز

  .توليد صدا و خوداظهاري را از دست خواهد داد
پيچ سكوت شود بخش نظري اين مطالعه را كه مبتني بر مار با اين توضيحات، در بخش بعدي، تالش مي

_______________________________  
1- ILSA(Iran and Libya Sanctions ) 
2- www.internetworldstats.com 
3- Forth World 
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  .است با تمركز بر فضاي مجازي تشريح كنيم
  

  رويكرد نظري
نويسد در عصري كه موسوم به عصر اطالعات است، كاالي مادي  مي) 1374(آلوين تافلر در كتاب موج سوم

از همين روست كه منابع محسوس قدرت ملي شامل . دهد دوره صنعتي جاي خود را به كاالي اوليه اطالعات مي
حضوري ) 92- 5: 1376عالم، (وسعت سرزمين، منابع ملي، توان اقتصادي، توان نظامي و جمعيتجغرافيا، 

كمرنگ تر از عناصر نامحسوس قدرت ملي از جمله كيفيت رهبري و حكومت ملي، توان بالقوه اتحاد دولت، سطح 
جديدي به نام اطالعات  كند و نهايتا بخش زيادي از قدرت خود را به كاالي آگاهي سياسي در ميان مردم پيدا مي

در شرايطي . عنصري راهبردي هستند) چنانكه پيشتر هم اشاره شد(ها  بديهي است كه در اين بين رسانه. دهد مي
اطالعاتي و اتحاد همراه به خرد شهروندان در  - اين چنين، رقابت بر سر سلطه بر جغرافياي فضاي مجازي

نبردهاي فرهنگي، "نويسد  با اتخاذ موضعي مشابه مي) 430: الف1383(كستلز. هاست پشتيباني از سياست
گيرد، اما  ها و يا از طريق آنها صورت مي اين نبردها عمدتا در رسانه. نبردهاي قدرت در عصر اطالعات هستند

هاي مبادله اطالعات و به كارگيري  قدرت، به مثابه توانايي تحميل رفتار، در شبكه. ها صاحبان قدرت نيستند رسانه
هرانه نمادها نهفته است كه كنشگران اجتماعي، نهادها، و جنبش هاي فرهنگي را از طريق نمادها، سخنگويان و ما

  ."سازد كنندگان فكري به هم مرتبط مي تقويت
ها بيش از آنكه قدرت سخت باشد، قدرت نرم و  ايم كه پشتيبان سياست در واقع، امروز ما وارد عصري شده

طبيعي است در اين شرايط كه ويژگي اصلي آن . تي باشد، جنگ اطالعاتي استجنگ بيش از آنكه جنگ سن
تواند سبب حضوري فعال و موثر در سطح  است، ديپلماسي هوشمندانه مي) 438: همان("سردرگمي آگاهانه"

يل ساز جهاني تبد اي را به يك بازي تواند يك بازيگر منطقه در واقع ديپلماسي هوشمندانه مي. الملل گردد بين
حال مهم ترين عامل قدرت ملي و مغز متفكر آن است كه    ثبات است اما با اين البته ديپلماسي عاملي بي. كند

كند، به آنها  اي منسجم تركيب مي به صورت مجموعه"همه عوامل محسوس و نامحسوس را به منزله مواد خام، 
مورگنتا، ("كند ات بالقوه و خفته آنها را بيدار ميدهد، و با دميدن روح قدرت بالفعل در آنها امكان جهت و وزن مي

1374 :264. (  
و  "سياسي بودن"اما در چنين ارتباطي كه با دو ويژگي . در واقع ديپلماسي يك ارتباط سياسي است

شود، حتي در عصر اطالعات كه با تعدد بازيگران روبرو هستيم،  تعريف مي) 4: 2003نير،  مك( "هدفمند بودن"
اينكه "معتقد است )  21- 2:الف 1382عاملي، (فوكوياما .  ها هستند فين اصلي ارتباط، دولتهمچنان طر

به اين دليل كه . ناپذير است هاي ملي در چند قرن آينده به حيات خود ادامه خواهند داد، امري اجتناب دولت
- تنها از طريق دولت حفاظت از حقوق فردي جامعه و حقوق مالكيت و اساسا موثر شدن نقش قانون در زندگي



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  138

كستلز نيز ضمن  ١."....تر از گذشته خواهند بود،  المللي هاي آينده به مراتب بين البته دولت. شود ها تامين مي ملت
آنها در . استقالل آنها چنين نخواهد بود"گويد  هاي ملي در مورد چگونگي بقاي آنها مي تاكيد بر بقاي دولت

د خواهند شد، با هندسه متغيري از تعهدات، مسئوليت ها، ائتالف ها و هاي چندسويه با يكديگر متح شبكه
  . "ها وابستگي

تواند در اين  بنابراين بديهي است كه هر دولتي كه حضوري فعال و با برنامه در اين فضا داشته باشد، مي
يچي از سكوت و انزوا در غيراين صورت در مارپ. بپردازند 2به توليد صدا) 13: همان("ابرمتني الكترونيكي"جهان 

- به عنوان يك نظريه ارتباطي ابتدا از سوي پرفسور اليزابت نوئل 3نظريه مارپيچ سكوت. گرفتار خواهند شد
در اين مدل ارتباطي ) 458: 1378محسنيان راد، . (مطرح شد 1974، جامعه شناس آلماني در سال 4نئومان

د و از سوي نظريات غالب حمايت نشوند، وارد مارپيچي از شود كه نظرياتي كه پذيرش عام نداشته باشن تاكيد مي
كنند يا از اظهار عقيده اقليت خودداري  تعداد زيادي از افراد يا عقيده غالب را بيان مي"در واقع . شوند سكوت مي

 ها در توليد اين فرآيند نقشي اساسي و حياتي طبيعي است كه رسانه) 397: 1381سورين و تانكارد، (".كنند مي
تواند منجر به پذيرفتن و  هاي قدرتمند و سلطه و كنترل آنها مي بنابراين در اختيار داشتن رسانه. كنند بازي مي

  .اي شود و در مقابل باعث به انزوا رفتن باوري ديگر شود رايج شدن عقيده
شرقي كه آفريده غرب : شرق شناسي"، )1997("پوشش خبري اسالم "ادوارد سعيد در كتاب 

) 1374( "ها انحصار رسانه"و بگديكيان در كتاب ) 1377("فيلترهاي خبري"، چامسكي در كتاب )1381("است
دهي آنها در دستور كار كشورهاي بزرگ براي  ها و جهت اند كه چگونه در اختيار داشتن رسانه به خوبي نشان داده

آن جهان، جهان ارتباطي است  بررسي اين موضوع را در عصر جهاني كه در. شود مي "غير"خاموش كردن صداي 
ها پوششي جهاني  و رسانه) 13: الف1382كستلز، ("آيد هر روز بيش از پيش در سلطه صدا و تصوير درمي"و 

شويم كه نوعي  اند، متوجه مي ها شده دارند و به عنوان عنصري فراملي وارد قلمرو پيش از اين محدود دولت
در شرايطي اين گونه، . سكوت را در سطحي جهاني اعمال كند سونامي اطالعاتي در جريان است تا مارپيچ

ديازالوينگ (توان از تئوري يكپارچه تهديد براي تببين چنين روندي مي. شود به عنوان تهديد معرفي مي 5"غير"
ها، برخاسته از  مبتني بر انگاره 6هاي داوري در اين تئوري، مفهوم كليدي پيش. استفاده كرد) 2000و همكاران، 

_______________________________  
تر بر ايـن بـاور بـود كـه بـا فروپاشـي        ، پيش) 2006(اهميت اين اظهار نظر فوكوياما در اين است كه وي با ارايه دادن نظريه پايان تاريخ 1

رفيـب ليبرالـي پيـروي     نقـص و بـي   وي بييابد و همه چيز از اين الگ اي به فراخي جهان مي تازي الگوي ليبرالي گستره شوروي، ميدان يكه
  .خواهد كرد

  .اقتباس شده است) 2000(مفهوم توليد صدا از مقاله ميترا و واتز 2
3 Spiral of Silence 
4 Elisabeth Noelle-Neumann 
5 Other 
6 Prejudice 
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هستند كه موجوديت، قدرت سياسي و اقتصادي و هستي  1تهديد اول، تهديدهاي واقعي. چهار نوع تهديد است
هستند كه برخاسته از تفاوت بين  2دسته دوم، تهديدهاي سمبوليك. كند اجتماعي گروه اول را تهديد مي

هايي با  ديدي است كه ميان گروهها، هنجارها، معيارها، باورها و ايستارهاي دو گروه است؛ ته اخالقيات، ارزش
شود كه افراد  است و هنگامي ايجاد مي 3دسته سوم، تشويش درون گروهي. آيد بيني متفاوت به وجود مي جهان

در تعامل خود با گروه ديگر احساس كنند ممكن است پس زده شود، خجالت زده شوند يا مورد تمسخر قرار 
شوند، چراكه  است كه تهديدهايي ضمني براي گروه محسوب مي 4بي منفيگروه چهارم از تهديد،  افكار قال. گيرند

دهد كه در اثر تعامل، عواقبي منفي گريبانگير آنان خواهد شد و اين  چراكه آنان را به سمت اين فكر سوق مي
  .شود داوري مي هراس از نتيجه منفي، منجر به پيش

گيري از  يران و آمريكا متمركز است، با بهرهدر اين مقاله كه بر ارزيابي تطبيقي وب سايت وزارت خارجه ا
شود  ، سايت وزارت خارجه ايران و مقايسه آن با سايت وزارت خارجه آمريكا نشان داده مي معيارهاي ارزيابي وب

گيري مارپيچ سكوت البته در  كه چگونه حضور سازماندهي نشده دولت ايران در فضاي مجازي منجر به شكل
گيري ايران وحشت بر اساس معرفي شدن ايران به عنوان يك  ازي و نهايتا شكلسطحي دولتي در جهان مج

  .شود تهديد واقعي مي
  

  روش
چنانكه . هاست اي از معيارها و شاخص اي انتقادي نيازمند دستيابي و اعمال مجموعه ارزيابي به عنوان مداقه

و وزارت امور خارجه آمريكا،  از معيارهاي تر گفته شد در مقايسه تطبيقي دو سايت وزارت امور خارجه ايران  پيش
  .استفاده شده است) 2002دراگالنسكو، (ارزيابي وب 

در اين سه . 7و نوار پاييني 6، بدنه5طرح صفحه اول هر سايت معموال داراي سه جزء اصلي است؛ نوار بااليي
اندازي و بازسازي  ريخ راهتوان پاسخ سواالتي مانند اينكه نويسنده سايت كيست، تا سه بخش اصلي صفحه اول مي

هاي ديگري پيوند داده است،  هايي هستند، سايت به چه سايت سايت چيست، حاميان مالي چه كساني يا شركت
هرچند داشتن يك . شود مخاطبان هدف سايت چه افرادي هستند و اينكه هدف سايت چيست مشخص مي

) هاي فني چه از نظر كيفيت و چه از نظر محدوديت چه از نظر ظاهري،(آل شايد غيرممكن باشد  سايت كامال ايده
تواند مديران سايت را در رسيدن به  اما مشخص بودن پاسخ سئواالت باال در كنار رعايت معيارهاي زير مي

_______________________________  
1 Realistic Threats 
2 Symbolic  
3 Ingroup Anxiety 
4 Negative Stereotyping 
5 Header 
6 Body 
7 Footer 
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البته در كنار معيارهاي باال و آنچه كه در جدول زير آمده است، معيار ديگري هم الزم . سطحي مطلوب ياري كند
شود، معياري است  كه هنگام مواجه شدن با صفحه اول سايت در مخاطب ايجاد مي 1اي اثر اوليه. به بررسي است

لذا اين مورد هم در اين دو سايت مورد . دهنده قضاوت فرد درباره سايت است كه در واقع مشخص كننده و شكل
  . بررسي قرار خواهد گرفت

  
  يابيارز يارهايمع - 2جدول 

  مطرح در بررسي اين شاخص سئواالت  هاي ارزيابي شاخص
ميزان يا درجه دقت و صحت (صحت و دقت 

  )اطالعات
 آيا نويسنده منابع اطالعات را مشخص كرده است؟ ●
 آيا امكان چك كردن لينك منابع فراهم شده است؟ ●
  آيا نويسنده در حوزه سايت، متخصص است؟ ●

توان  اي كه مي ميزان يا درجه(اعتبار پديدآور 
در حوزه مورد پوشش در سايت نويسنده را 

  )متخصص قلمداد كرد

 آيا نويسنده شناخته شده است؟ ●
آيا اين امكان در سايت فراهم است كه اعتبار و تخصص نويسنده را  ●

  بررسي كنيد؟
ميزان يا درجه تحليل و گزارش (دامنه پوشش 

  )موضوعات
 اند؟ آيا تمام موضوعات سايت به دقت بررسي شده ●
 ها مرتبط، مناسب، فراگير و كارآمد هستند؟ ينكآيا تمام ل ●
  به نظر شما اطالعات اين سايت چقدر مرتبط و فراگير هستند؟ ●

ميزان يا درجه به روز بودن (به روز بودن 
  )مطالب

 سايت آخرين بار كي به روز شده است؟ ●
 آيا جزئيات حق مولف ذكر شده است؟ ●
 آيا منابع ذكر شده در دسترس هستند؟ ●
  هاي درست  متصل هستند؟ ها به آدرس آيا تمام لينك ●

ميزان يا درجه فراگيري و (تراكم و فشردگي 
  )مرتبط بودن اطالعات

 در صفحه غلبه با متن است يا تصوير؟ ●
 آيا متون و تصاوير موجود در هر صفحه به اندازه كافي فراگير هستند؟ ●
 متون و تصاوير به اندازه كافي مفيد هستند؟ ●
  يا از تبليغات در اين سايت استفاده شده است؟آ ●

ميزان يا درجه ارتباط دو سويه فعال (دوسويگي 
  )بين كاربر و نويسنده

 آيا حداقل يك ايميل يا لينك براي ارتباط در سايت وجود دارد؟ ●
 آيا اين لينك يا ايميل فعال است؟ ●
 آيا اين لينك سريع است؟ ●
  كنيد؟ خي دريافت ميآيا در صورت ارسال ايميل پاس ●

 هدف واقعي سايت چيست؟ ●  عينيت

_______________________________  
1 First Impression 
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ميزان يا درجه تطابق بين اهداف از پيش ( 
  )تعيين شده و واقعيت

 هدف واقعي نويسنده سايت چيست؟ ●
  آيا نويسنده به حد قابل اعتماد است؟ ●

تاخير زماني براي پيداكردن آدرس (سرعت 
  )سايت و نمايش صفحات

 شود؟ رعت پيدا ميآيا آدرس يوآرال به س ●
 توان به سرعت بين صفحات گردش كرد؟ آيا مي ●
  شوند؟ ها با سرعت مناسب باز مي آيا لينك ●

  
  تحليل
  اثر اوليه

اثر اوليه . ترين و اولين عامل قضاوت مخاطب در مورد سايت است اثر اوليه هر سايتي بر مخاطب، مهم
عين حال رضايت بررسي كند و اثر  اوليه نامطلوب باعث شود مخاطب، سايت را با دقت و در  خوشايند باعث مي

  . شود مخاطب از سايت بدون عالقه استفاده كند و حتي در مواردي سايت را ترك كند مي
بررسي اول، در تاريخ . بررسي اين معيار در مورد سايت وزارت امور خارجه ايران، در دو تاريخ انجام شده است

در تاريخ اول صفحه ورودي سايت، شامل يك پرچم كوچك . 1385سفند بهمن و بررسي دوم در دوم ا 15
هاي انتخاب زبان و  ديجيتالي از ايران، تصاوير سردر وزارت امور خارجه ايران، برج آزادي و نقشه جهان و نيز گزينه

ول به اين دليل ا. اثر اوليه اين صفحه به داليل زير اثري نامطلوب بود. تماس از طريق تلفن و پست الكترونيك بود
اي و غيرقابل توجه  كه تنها نماد بازنماياننده ايران پرچم كوچكي بود كه شايد تداعي ايران را يك تداعي حاشيه

هاي واقعي مانند برج آزادي و سردر وزارتخانه نيز انتقال غيرخالقانه از فضاي  حضور تصاويري از مكان. كرد مي
المللي يادآور ايران نيست و   نكه برج آزادي به هيچ وجه در سطح بينگذشته از اي. واقعي به فضاي مجازي بود

رسد مسئوالن سايت به علت باور نداشتن به  به نظر مي. كرد دليل جلوه مي اينكه حضور سردر وزاتخانه هم بي
جسم هايي از فضاي واقعي، حس واقعي بودن را در فضاي مجازي ت اند با انتقال عمارت فضاي مجازي، تالش كرده

اي از جهان بود، بايد گفت كه اين تصوير به علت مشخص نبودن علت  در مورد تصوير سوم هم كه نقشه. بخشند
بهتر است . كرد را در بيننده ايجاد مي 1"جهان رها شده"وجود و در واقع فاقد كاركرد مشخص بودن، حسي از 

يكا، نيز وجود داشت، اما با كاركردي كليدي همين جا اشاره شود كه همين نقشه در سايت وزارت امور خارجه آمر
گرفت، اطالعات كامل و متنوعي از  اي از اين نقشه قرار مي در صورتي كه نشانگر ماوس روي هر نقطه. و مشخص

  .گرفت توريسم تا اطالعات سياسي و اخبار مورد آن كشور در اختيار كاربر قرار مي
در پشت . شد، صفحه ورودي سايت وزارتخانه تغيير كرده بوددر بررسي دومي كه در تاريخ دوم اسفند انجام 

ها، پرچم محو و بزرگي از ايران قرار داشت، در قسمت بااليي همچنان نوار سبز رنگي كه در آن به  تصاوير و نوشته
 نوشته شده است، قرار داشت و تصاوير سه گانه با "وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران"فارسي و انگليسي 

_______________________________  
  ).1379(جهان رها شده، نام كتابي است ازآنتوني گيدنز  1
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  .تصاويري جديد جايگزين شده بودند
هرچند اثر اوليه اين صفحه ورودي به سايت، بهتر از نسخه قبلي است اما باز ايراداتي دارد كه در زير به آنها 

  .شود اشاره مي
پرچم محو ايران كه جايگزين پرچم متحرك كوچك شده است، هرچند در يك حركت هوشمندانه اشاره 

لويحي تبديل كرده و نشان داده است كه وزارتخانه بر بستر و پشتوانه جمهوري اسالمي اي ت مستقيم را به اشاره
كند، اما به علت نداشتن اندازه مناسب، براي پر كردن صفحه از يك پرچم ناقص ديگر استفاده  ايران فعاليت مي

صفحه محدود بهتر بود پرچم در قسمت وسط و در كادر اصلي . شده است كه از زيبايي سايت كاسته است
  . ماندند شد و طرفين مرز سايت خالي باقي مي مي

اما درباره رنگ سبز نوار بااليي سايت بايد گفت كه اين رنگ به هيچ وجه تداعي كننده ايران نيست و در 
اي به صلح داشته باشند، الزم بود با اتصال اين رنگ به نمادهايي  اند اشاره صورتي كه طراحان سايت قصد داشته

در اينصورت به . ند كتيبه حقوق بشر كوروش، رويكرد امروز دستگاه ديپلماسي را به تاريخي غني متصل كنندمان
تدريج با ضميمه شدن اين تصاوير به نام ايران، حضور ايران در فضاي مجازي حضوري متصل به تاريخي متمدن 

نمايي نمادين ايران به عنوان بازيگري شود كه داراي توانايي رقابت با تصاويري كه سعي در باز و صلح طلب مي
  .خشونت طلب و تهديدي سمبوليك را دارند، خواهند بود

در مورد تصاوير جايگزين نيز گفتني است كه جايگزين كردن تصاوير نقشه جهان و برج آزادي با تصاويري از 
كنار وزير نيز داراي توجيه بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران در كنار رهبر انقالب، تصويري از رئيس جمهور در 

چراكه مسئول رسمي سايت وزارت خارجه شخص وزير است و اين تعدد تصاوير به نوعي . خاصي نيست
رسد آشنا نبودن با  چنانكه پيشتر گفته شد به نظر مي. شود سردرگمي به ويژه در مخاطب خارجي منجر مي

بنيانگذار (لسله مراتب حاضر در فضاي واقعي منطق فضاي مجازي باعث شده است كه مدير يا مديران سايت س
  .را به اين فضا منتقل كنند) انقالب، رهبر انقالب، رئيس جمهور و وزير

هر چند در صورت يافتن توجيهي براي درج اين تصاوير، بازهم بايد گفت عكس رئيس جمهور و وزير هم 
تر  جدي و رسمي از تصاويري مناسب بهتر بود به جاي استفاده از تصويري تا اين حد. عكسي مناسب نيست

طور خالصه اينكه در صفحه ورودي اين سايت، وزير به عنوان شخص اول وزارتخانه،   به. شد استفاده مي
  .ترين بازنمايي را داراست اي حاشيه

هاي زبان  توان به آن پرداخت، قرار نداشتن تصاوير و گزينه نكته ديگري كه در مورد اين صفحه مي
زبان   بهتر بود گزينه. ، شماره تلفن و آدرس پست الكترونيك در يك ستون و راستاست)ي و  انگليسيفارس(سايت

  .شد تر در پايين سايت كار مي اي غيرمركزي هاي تماس به گونه و نيز راه
شويم و صفحه  اين در حالي است كه با ورود به سايت وزارت امور خارجه آمريكا، مستقيم وارد سايت مي

  .علت شايد تك زبانه بودن صفحه اول سايت آمريكايي باشد. يش از صفحه اصلي قرار نداردورودي پ
كند، عكسي خندان از كاندوليزا رايس، وزير خارجه  با ورود به اين سايت اولين چيزي كه جلب توجه مي
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دولتي و اقتدار هاي  اين تصوير القا كننده استقالل اين سايت از ساير بخش. آمريكا در جلوي پرچم آمريكاست
  .وزير است
اي و قرمز است كه به راحتي تداعي كننده  هاي به كارگرفته شده در سايت تركيبي از سورمه رنگ
هاي موجود در سايت در  لذا با ورود به اين سايت هر مخاطبي با هر زباني بر اساس نمادها و رنگ. آمريكاست

كند كه سايت وزارت امور  است و عكس رايس هم يادآوري مييابد كه وارد سايتي مرتبط با كشور آمريكا شده  مي
گيري از تصاوير متنوع با كيفيت باال به  همچنين خالي و بازگذاشتن سمت راست سايت، بهره. خارجه آمريكاست

شود، نگاه خواننده بدون خسته شدن در سايت هدايت  صورت عمودي در كنار سطرهاي افقي متون باعث مي
  .شود

اشد در اين قسمت به صفحه اصلي سايت ايراني، يعني صفحه بعد از صفحه ورودي نيز اشاره شايد الزم ب
اما . اين صفحه كه به دو زبان فارسي و انگليسي در دسترس است، از رنگ مناسبي  استفاده نكرده است. كنيم

تاريخ ايران متصل كرده  قرار دادن يك لوگو كه حاوي چهار عكس مرتبط با ايران است، صفحه را به ايران امروز و
قرار داده ) باغ ملي(در اين لوگو به ترتيب عكسي از پرچم ايران، تخت جمشيد، كوه دماوند و سردر وزارتخانه. است

در متون . اند، با كيفيت و در ضمن مرتبط با اخبار نيستند اما تصاويري كه براي اخبار به كار رفته. شده است
اده نشده است و اعداد موجود در آن انگليسي هستند كه براي يك سايت ايراني موجود هم از فونت مناسبي استف

در حاليكه اين به عنوان پنجره رسمي ايران، به جهان مجازي و دريچه ورود . المللي شايسته نيست با بازتاب بين
ر قرار دهد كه ساكنان مجازي به ايران است، بايد بيش از هر مورد ديگري تمركز خود را بر استفاده از عناص

در ميان اين عناصر، تصاوير به عنوان كلماتي همه . بازنمايي ايران را در جهتي معكوس جهان واقعي هدايت كند
فهم از زبان جهاني داراي حساسيت و اهميت بيشتري هستند و بايد با ظرافت و دقت بيشتري انتخاب شوند و 

  .اي براي شناساندن ايران به عنوان يك تهديد انتشار يابند؛ تصاويري خنثي كننده ترفندهاي رسانه
  

  صحت و دقت
در اين مورد بايد . در بررسي اين مالك اولين موردي كه بايد بررسي شود، مشخص بودن منبع مطالب است

گفت از  آنجا كه سايت اين وزارتخانه  بيان كننده مواضع رسمي جمهوري اسالمي ايران در مورد مسايل 
تمام مطالب توليدي هستند و در واقع منبعي موثق براي ساير منابع خبررساني مانند  الملل است، لذا بين

در مورد صحت مطالب هم بايد گفت از آنجا كه منبع توليد خبر و محل انتشار . ها و مطبوعات هستند خبرگزاري
كافي برخوردار توان اطمينان داشت كه مطالب از دقت  آن، هر دو، يك وزارتخانه حساس و معتبر هستند، مي

البته طبيعي است صحت مطالب در اينجا وابسته به موضع افراد ممكن است متفاوت باشد و طبيعي است . است
  .شود هاي خاص دولت در حوزه سياست خارجي انجام مي كه پوشش مطالب در اين سايت بر اساس سياست

اي كه بين دو سايت تمايز ايجاد  اما نكته. در مورد سايت كاخ سفيد نيز به همين ترتيب عمل شده است
اند، اما در سايت آمريكايي  در سايت ايراني اخبار فقط ذكر شده. كند، دقت به كار رفته در پوشش اخبار است مي
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اند و اخبار مرتبط به آن كلمات خاص در صفحه مقصد موجود  كلمات كليدي موجود در خبر هايپرلينك شده
كند و لزومي ندارد براي كسب اطالعات  احتي به پيشينه خبر دست پيدا ميبنابراين بازديد كننده به ر. است

همچنين تصاوير مرتبط با اخبار هستند و گاهي برخي از اخبار داراي فيلم هم . بيشتر به منابع ديگر رجوع كند
  .هستند

  اعتبار پديدآور
الزم به گفتن . شود در اين بخش چنانكه در بخش روش گفته شد صالحيت و تخصص نويسنده بررسي مي

نيست كه مطالب موجود در سايتي در اين سطح كه عالوه بر مخاطبان داخلي، داراي بازديدكنندگان خارجي نيز 
كند و  دهد، اخبار مرتبط با وزارتخانه را منتشر مي خارجي انعكاس مي هست و مواضع كشور را در حوزه سياست 

ار كافي هستند و يقينا بعد از عبور از فيلترهاي متعدد تخصصي حاوي اطالعات و قوانين عمده است، داراي اعتب
البته براي كسب اطالعات بيشتر در مورد سايت و گردانندگان به آدرس سايت ايميل زده شد، اما . شود منتشر مي

لذا نحوه مديريت سايت، سطح افراد مسئول، ميزان تخصص آنها در حوزه سياست خارجي . پاسخي دريافت نشد
هم غيرفعال بود و لذا منبعي براي پيگيري در سايت موجود  "درباه ما"الملل دچار ابهام است و بخش  بط بينو روا

  .نيست
البته در سايت . در مورد سايت مشابه آمريكايي نيز استدالل باال در مورد اعتبار پديدآور صادق است

رايت نوشته شده است كه مسئول اين سايت و انتشار اخبار در آن، اداره اطالعات  آمريكايي، در بخش كپي
البته به . اراي اعتبار كافي استالكترونيك و بخش روابط عمومي وزارتخانه مربوط است و لذا چنانكه گفته شد د

ها، در بخش  پاسخ ماندن ايميل بي. سايت وزارت خارجه آمريكا هم ايميل ارسال شد كه آن هم بدون پاسخ ماند
  . تعاملي بودن سايت بيشتر بررسي خواهد شد

  
  دامنه پوشش

داختن سايت به چنانكه در بخش روش آمد، سواالتي كه در اين معيار مطرح هستند حول بررسي نحوه پر
اي فراگير و البته مرتبط مطالب را براي بازديدكنندگان فراهم كرده است يا  اينكه آيا سايت به گونه. مطالب است

  . خير
در مورد اينكه آيا تمام موضوعات مورد انتظار در سايت وزارت امور خارجه ايران آمده است يا نه، بايد گفت 

خوب عمل كرده است و محتويات سايت به طيف متنوع و در عين حال كامل سايت وزارتخانه در اين مورد بسيار 
عناوين مختلفي كه در سايت به  آنها . هاي احتمالي مراجعه كنندگان توجه شده است بودن مطالب،  به نيازمندي

  :پرداخته شده است، عبارتند از
هاي وزارت امور  نگو، معاونان و بيانيههاي اخبار مرتبط با وزير، قائم مقام، سخ شامل بخش: اخبار و مواضع ●
 .خارجه
 .هاي وزارتخانه به صورت مختصر شامل عناوين و تاريخ برنامه: ها اعالم برنامه ●
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ها در سه بخش  گيري حاوي اخبار و اطالعاتي درباره سياست خارجي ايران و موضع: سياست خارجي ●
 .اي المللي و منطقه كشورها، موضوعات بين

در اين بخش اطالعاتي در مورد سجالت و احوال شخصيه، امور مربوط به تابعيت، امور : وليخدمات كنس ●
 .آموزان و امور اجتماعي دارد مربوط به گذرنامه، امور مربوط با دانشجويان و دانش

اي از يك توافقنامه است كه در صورت قبول آن  اين صفحه شامل برگه: ورود به برنامه ويزاي الكترونيكي ●
 .شوند سوي كاربر، مراحل بعدي نيز به صورت انگليسي انجام مي از

هاي مسافرتي، بهتر است تا  هاي كلي مسافرت، اطالعيه شامل چهار بخش توصيه: هاي مسافرتي توصيه ●
 .هاي مسافرتي با توجه به مقصد مسافرت اطالع ثانوي به اين كشورها مسافرت نكنيد و توصيه

اتي كلي در مورد اقتصاد ايران كه اطالعات موجود در آن مربوط به گذشته حاوي اطالع: بخش اقتصادي ●
 .است، اطالعاتي در مورد قوانين و مقررات و پيوندهاي مرتبط

در اين بخش ضمن دسترسي به چارت سازماني و مشخصات فردي وزير، سوابق : وزارت امور خارجه ●
العات موجود در اين بخش بسيار اندك است و بهتر بود البته اط. اند تحصيالتي و سوابق مديريتي او ذكر شده

نامه كامل،  تر درباره وزير مانند سفرها و زندگي مانند سايت وزارت امور خارجه آمريكا ضمن ارايه اطالعاتي كامل
 .گرفت اطالعاتي هم از وزراي پيشين در اختيار بازديدكنندگان قرار مي

است كه در آن تاريخي از ايران، بخش دور ايران در يك  اين بخش، بخشي: ايرانگردي و جهانگردي ●
 .هاي ضروري قرار دارد و تلفن) ها شامل هايپرلينك استان(كليك
ها در آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه،  ها و نمايندگي شامل لينك به سفارتخانه: ها صفحات خانگي نمايندگي ●

 .آمريكا، اروپا و مقيم
 .هاي مقيم ايران هاي ايران در خارج و نمايندگي ي پيوندهايي به نمايندگيحاو: ها اطالعات نمايندگي ●
هاي مفصلي  اين بخش خود درحد يك سايت كامل است و داراي بخش: معاونت آموزشي و پژوهشي ●

الملل، اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسي، كتابخانه تخصصي، دانشكده  است مانند دفتر مطالعات سياسي و بين
هاي دوستي  هاي انجمن المللي، مركز هماهنگي الملل، مركز چاپ و انتشارات، سازمان ايراني مجامع بين بينروابط 

 .و اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني
به عنوان مثال وزير در . هاي مختلف به همراه توضيحي اندك حاوي تصاويري از برنامه: مجموعه تصاوير ●

 .بهمنبين راهپيمايان بيست و دوم 
 .هاي رويدادها و اغلب مالقات وزير با مقامات خارجي شامل آرشيوي از فيلم: ها مجموعه فيلم ●

از اين جهت يعني پوشش مطالب، چنانكه گفته شد سايت وزارت امور خارجه ايران بسيار خوب عمل كرده 
  . است و اطالعات مرتبط، كافي و فراگير را فراهم كرده است

هاي سايت به ظاهر كمتر از  امورخارجه آمريكا هم بايد گفت هرچند تعداد بخش در مورد سايت وزارت
  . ماند سايت ايراني است اما مطالب جامعيت كافي دارند و هيچ نيازي دراين سايت بدون پاسخ باقي نمي
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تفاوتي كه در اين بخش بين سايت ايراني و سايت آمريكايي است، نحوه نظم بخشي به مطالب و 
در اين قسمت سايت وزارت امورخارجه آمريكا بهتر عمل كرده است و مطالب با چينش بهتر و . پيوندهاست
  .تر، دسترسي را براي مخاطب آسانتر كرده است حساب شده

  
  به روز بودن

در اين بخش سواالتي مانند آخرين تاريخ به روز رساني، فاصله زماني بين دو به روز رساني، حق مولف و 
  .شوند مطالعه مي دسترسي به منابع

در پاسخ به اين سوال كه سايت وزارت امور خارجه ايران آخرين بار چه تاريخي به روز شده است و فاصله 
شود كه اين سايت در  هاي ذكر شده، مشخص مي بين دو بار به روز رساني چقدر است، با بررسي سايت و تاريخ

به عنوان مثال . ها بدون به روز شدن باقي مانده است ماهشود و در برخي موارد  برخي موارد به سرعت به روز مي
شوند اما در بخش مواضع وزير يا در بخش تصاوير يا  در بخش آخرين اخبار، خبرها به سرعت جايگزين مي

مثال در بخش گالري عكس مرتبط با حضور وزير در بين راهپيمايان روز . شود ها به اين سرعت عمل نمي عكس
 1385است يا در بخش گالري فيلم، آخرين فيلم متعلق به چهارماه قبل يعني مهرماه سال  )ماه پيش(بهمن 22

  .و ديدار دبيركل جديد اكو با آقاي متكي است
شويم كه اين سايت در  اما در صورت بررسي همين موارد در سايت وزارت امور خارجه آمريكا، متوجه مي

  .شود روز مي ها به سرعت به تمام بخش
سئوال بعدي كه در مطالعه به روز بودن مطرح است، يعني حق مولف، با بررسي دو سايت مشخص در مورد 

شود كه سايت وزارت امور خارجه آمريكا بسيار كامل عمل كرده است اما سايت وزارت امور خارجه ايران هيچ  مي
تيابي به چنين اطالعاتي روي به عنوان مثال، چنانكه براي دس. دهد اطالعاتي در اختيار بازديد كننده قرار نمي

در حاليكه در . شود اي كه در  آن قرار داريم مجددا بارگذاري مي سايت كليك كنيم، همان صفحه "درباه"بخش 
سايت آمريكايي، عالوه بر وجود يك لينك، در انتهاي صفحه اصلي، مشخص شده است كه اداره كل اطالعات 

هاي  در ضمن اشاره شده است كه لينك. كنند سايت را اداره ميالكترونيك و بخش روابط عمومي وزارتخانه، 
در لينكي هم در اين سايت به . هاي اينترنتي بيان كننده حمايت وزارتخانه از مواضع آنها نيست خارجي به سايت

اين موارد شامل عكس، تصوير . اند شوند، ذكر شده اين معيار اختصاص يافته است مواردي كه شامل حق مولف مي
  .ساير موارد از جمله متون و اخبار است و

  
  تراكم و فشردگي

در سايت . شود در بررسي اين معيار، ميزان حضور متن و تصوير، فراگيري آنها و مفيد بودن آنها بررسي مي
در سايت وزارت امور خارجه . وزارت امور خارجه ايران، هم از متن استفاده شده است و هم از عكس و تصوير

كند،  از هر دوي اين عناصر استفاده شده است اما آنچه كه قابل تامل است و اين دو سايت را متمايز ميآمريكا هم 
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، اگر عكسي "آخرين اخبار"در سايت ايراني، در كنار خبرهاي موجود در لينك . ميزان مفيد بودن تصاوير است
گوناگون تصاويري مشابه يا نسبتا  توضيح اينكه براي خبرهاي. كار شده باشد، عكسي است ثابت، ساده و خنثي

در حالي كه در سايت وزارت امور خارجه آمريكا، دركنار برخي اخبار، . مشابه و با تنوع كم استفاده شده است
بنابراين، در سايت وزارت امور خارجه آمريكا . عكس و در كنار برخي فيلم، البته مرتبط با خبر كار شده است

اما در بخش ميزان غلبه متن بر . اي زياد از سايت ايراني قرار دارد ها با فاصله كسميزان مفيد بودن تصاوير و ع
شود؛  تصوير بايد گفت كه سايت ايراني به علت اينكه عرضي برابر كل صفحه دارد، در اغلب موارد تُنُك ديده مي

خبر در سمت چپ و  يك يا دو خط متن از سمت راست، يك عكس كوچك و البته در اكثر موارد بدون ارتباط با
درحاليكه در سايت وزارت امور . در برخي موارد هم اصال عكس يا تصويري كار نشده است. بقيه باكس خالي است

خارجه آمريكا، با خالي گذاشتن سمت راست صفحه، متن و تصوير را در سطحي كم به صورتي منظم و متراكم 
  . دهد قرار داده است كه انسجام خوبي به صفحه مي

آيد، عوض شدن سريع خبري است كه همراه  اي كه در سايت وزارت امور خارجه آمريكا به چشم مي تهنك
اين خبر كه با يك باكس از . تصاوير متغير تحت عنوان خبر برتر، در سمت چپ كار صفحه كار شده است

ن قوي از تصاوير و ترين خبر سايت است كه عالوه بر مت تر منفك شده است، مهم خبرهاي معمولي و رده پايين
لذا در كل، سايت وزارت امور خارجه آمريكا، بهتر توانسته است از خصوصيت . برد در برخي موارد صدا نيز بهره مي

  .اي بودن اينترنت استفاده كند و عالوه بر متن و تصوير، از صدا نيز بهره بگيرد چندرسانه
ها اغلب مرتبط با حوزه كار وزارت امور  لينكهاي وزارت امور خارجه ايران هم بايد گفت  در بخش لينك

رساني فرهنگي شاهد، روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد  هايي مانند پايگاه اطالع خارجه نيستند؛ لينك
  .اسالمي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، قوه قضاييه و سايت نماز

  
  دوسويگي
مفهوم تعاملي بودن انجام داد با مرور ادبيات اي كه به منظور روشن ساختن   در مطالعه) 2002(كيوسيس

ارائه داد كه سه جنبه تكنولوژيك، محيط از دوسويگي تعريفي تركيبي گذشته و تركيب فاكتورهاي مختلف 
تعاملي بودن  بارهسازي در كيوسيس معتقد است كه براي مطالعه و نظريه. برداشت ارتباطي و تصور مخاطب را در

كند كه اين مفهوم را بهتر بررسي كنيم و بدين ترتيب به  ه در مطالعات به ما كمك ميدر نظر گرفتن هر سه جنب
  .اي منسجم و كاربردي برسيم نظريه

توان در سه بخش  لذا براي مطالعه تعاملي بودن يا دوسويگي، سواالت مطرح شده در بخش روش را مي
، مربوط به خصوصيت فناورانه، دوم اينكه آيا اي براي تعامل ايجاد شده است اول اينكه آيا گزينه. بررسي كرد

گيري از اين فناوري و ميزان ارتباطي بودن محيط است و سوم سرعت دريافت  ايميل فعال است مربوط به بهره
  . كند پاسخ كه به عالوه ارتباطي كردن محيط، حسي از سرعت و مورد توجه بودن را در مخاطب ايجاد مي

هم در صفحه  "تماس با ما"شود كه گزينه  ت وزارت امور خارجه ايران، معلوم ميبا بررسي موارد باال در ساي
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اما در صفحه ورودي با كليك بر روي ايميل، نرم افزار . ورودي سايت وجود دارد و هم در پايين تمام صفحات
ر روي گزينه در بقيه صفحات هم در صورت كليك كردن ب. شود كه كار با آن در ايران رايج نيست آوتلوك باز مي

اما براي كسب . شود ، ظاهر مي"درخواست شده قابل دسترسي نيست  متاسفانه صفحه"، صفحه "تماس با ما"
اطالعاتي بيشتر در كنار مشخص شدن سرعت پاسخگويي، با استفاده از ايميل سايت، يك نامه ارسال و تعدادي 

بخش تعاملي يودن يا دوسويگي داراي ضعف لذا سايت ايراني در . سوال پرسيده شده كه جوابي دريافت نشد
ها در كشورهاي  اين درحالي است كه در عصر جهاني شدن كه با تسهيل مهاجرت بسياري از ايراني. جدي است

ديگر ساكن هستند، قاعدتا سايت وزارت امور خارجه بايد نوعي حس حمايت شدن از سوي وزارت امور خارجه را 
ها بتوانند با سفارتخانه كشور مادر چه در موارد  يجاد كند تا در صورت نياز ايرانيدر مهاجران در همه نقاط جهان ا

  .اضطراري و چه در موارد معمولي تماس برقرار كنند
تجربه شخصي من . هاي متعدد تماس قرار داده شده است اما در وب سايت وزارت امور خارجه آمريكا، گزينه

ست الكترونيك بايد مراحل متعددي را طي كرد تا از اين طريق نامه نشان داد كه براي ارسال نامه از طريق پ
اي كه در آن مواردي درباره سايت پرسيده شده  به عنوان مثال براي ارسال نامه. دقيقا به بخش مربوط ارسال شود

اين بود، اول حوزه سوال مشخص شد، بعد پرسيده شد كه آيا سواالت شما در بين سواالتي زير نيست و بعد از 
البته . شود توانستيد حوزه سوال خود را مشخص كنيد و با نوشتن آدرس ايميل خود، به شما اعالم مي شما مي
اول تماس به وزارت خارجه و دوم . هاي اصلي تماس در سايت وزارت امور خارجه آمريكا دو گزينه است گزينه

  .گزينه تماس با سايت
  

  عينيت
دف واقعي سايت چيست، هدف واقعي نويسنده چيست و آيا اين اهداف شود كه ه ذيل اين معيار، بررسي مي

  . اند و نهايتا اينكه آيا نويسنده سايت قابل اعتماد است به طور عيني برآورده شده
براي بررسي اين موضوع بايد به اهدافي كه سايت براي خود ذكر كرده است رجوع و سپس بررسي كرد كه 

چنانكه گفته شد اطالعات الزم در مورد سايت وزارت امور خارجه ايران به . خير اند يا آيا اين اهداف محقق شده
توان حدس زد  اما مي. و نيز پاسخ نگفتن به ايميل ارسالي، در دسترس نيست "درباره ما"علت فعال نكردن بخش 

ني و دسترسي اندازي سايت انتشار اطالعات، اخبار و مواضع وزارت امور خارجه در سطحي جها كه هدف از راه
هاي باال گفته شد و نيز در بخش تحليل فني مشخص خواهد شد،  چنانكه در بخش. آسان به وزارتخانه  است

  .سايت محقق كردن اين هدف چندان موفق عمل نكرده است
است كه بايد حاوي اطالعاتي در مورد اهداف  "درباه ما"سايت وزارت امور خارجه آمريكا هم فاقد بخش 

اما چنانكه گفته شد بديهي است انتشار جهاني و دسترسي آسان اهداف گريزناپذير  اين . ت باشدمديران ساي
اين . توان به راحتي ادعا كرد سايت آمريكايي در حركت به سوي اين هدف موفق بوده است مي. ها هستند سايت

بلكه در مواردي مانند تحصيل  سايت نه تنها در بخش ارائه اطالعاتي درباره اخبار و مواضع خوب عمل كرده است،
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در آمريكا و مهاجرت و بسياري موارد ديگر توانسته است اطالعات جامعي را به روشي مناسب، قابل دستيابي، 
  .مفيد و هدفمند در سايت قرار دهد

  
  سرعت

ها بررسي  ال، سرعت گردش بين صفحات و سرعت باز شدن لينك آر در ذيل اين معيار سرعت پيدا شدن يو
شود، سرعت بارگذاري  ديده مي) 1جدول شماره(چنانكه در بخش مقايسه فني و در جدول آمار كلي. شوند مي

تجربه . تر باشند ها از اين سايت سريع درصد سايت 68سايت وزارت امور خارجه ايران باعث شده است كه 
ارگذاري صفحه شخصي در مورد سرعت  سايت و سرعت گردش بين صفحات نشان داد كه در برخي موارد ب

هاي  حتي در سه روز متوالي با اكانت. شد داده مي "مقدور نبودن باز كردن صفحه"كشد كه پيام  آنقدر طول مي
در حالي كه همين سايت در خارج . هاي مختلف سعي در باز كردن صفحه داشتم، اما موفق نشدم اينترنتي و رايانه
توانستم به عكس صفحات دست پيدا كنم و كار تحليل را انجام  شد و لذا به كمك يكي از دوستان از كشور باز مي

بنابراين طبق آمار و نيز تجربه شخصي، سايت وزارت امور خارجه ايران، در بخش سرعت و سه پرسش . دهم
  . اصلي سرعت پيدا شدن يوآرال، سرعت تورق بين صفحات و سرعت باز شدن لينك، بسيار ضعيف عمل است

خارجه آمريكا با وجود وزن زياد، حجم باال و وجود اجزايي متعدد مانند عكس و فيلم،  اما سايت وزارت امور
شود،  ديده مي 3 چنانكه در جدول شماره. شد شد، به راحتي باز مي در همان شرايطي كه سايت ايراني باز نمي

ن، زمان فني است و نه حتي زمان بارگذاري اين دو سايت با وجود حجم متفاوت دقيقا يكي است كه البته اين زما
  .زيرا همانطور كه گفته شد سايت ايراني به دفعات باز نشد. واقعي

  
  مقايسه فني دو سايت

مقايسه فني دو سايت وزارت امور خارجه ايران و وزارت امور خارجه آمريكا، بر اساس آمار به دست آمده از 
  .شده استانجام ) 1385دوم اسفند ( 2007فوريه  21سايت آلكسا در تاريخ 

  
  يآمار كل - 3جدول

زمان انتشار   معيار
  سايت

زمان بارگذاري  سرعت
شدن با توجه 
  به حجم سايت

درصد 
هاي  سايت
  تر سريع

هايي  تعداد سايت
كه به اين سايت 

  اند لينك داده
وزارت امور 
  خارجه ايران

   352  درصد 68  ثانيه 4/2  سرعت پايين  نامشخص

وزارت امور 
  خارجه آمريكا

  12684  درصد 54  ثانيه 4/2  سرعت متوسط  1994مي  3

  



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  150

چنانكه در جدول باال مشخص است، سرعت بارگذاري سايت وزارت امور خارجه آمريكا از سايت ايراني بهتر 
به همين خاطر زمان بارگذاري هر دو . گيري شود البته اين سرعت بايد با توجه به حجم صفحات اندازه. است

 68سايت آمريكا متوسط و سرعت سايت ايراني پايين محاسبه شده است و  ثانيه است اما سرعت 4/2سايت 
  . تر هستند ها از سايت وزارتخانه ايراني سريع درصد سايت

نكته مهمي كه بايد در ارزيابي سايت مورد توجه باشد و معياري موثق از ميزان اهميت سايت است، تعداد 
هايي كه به سايت  چنانكه در جدول مشخص است، تعداد سايت. اند هايي است كه به اين سايت لينك داده سايت

 12684اند،  و تعدادي كه به سايت وزارت امور خارجه آمريكا پيوند داده 352اند،  وزارت خارجه ايران لينك داده
دهد كه سايت وزارت امور خارجه آمريكا به عنوان يك منبع  اين تناسب نشان مي. برابر 36است؛ يعني حدود 

چنانكه گفته شد در عصر دو . بهره است رجوع شناخته شده است اما سايت ايراني از اين ويژگي بيقابل 
هاي دستگاه ديپلماسي از فضاي مجازي جهت اعمال سياست عمومي، انتشار  ها كه بسياري از بخش شدن جهاني

ران نيست و نشان از در اي براي وزارت امور خارجه اي گيرند، اين آمار شاخص خرسندكننده و اقناع بهره مي
  .حاشيه بودن ايران در سطح دولتي در فضاي مجازي است

  
 تياز سا دكنندگانيدرصد بازد - 4 جدول

فوريه  20(ديروز  زمان
2007(  

ميانگين هفته 
  گذشته

ميانگين سه ماه 
  گذشته

تغيير در سه ماه 
  گذشته

  درصد بهبود 98  ددرص 00115/0  درصد 00075/0  درصد 00055/0  وزارت امور خارجه ايران
وزارت امور خارجه 

  آمريكا
  درصد كاهش 10  درصد 0785/0  درصد 0755/0  درصد 0785/0

  
به . هاي مورد بررسي چقدر است در اين جدول، نشان داده شده است كه ميزان بازديدكنندگان از وب سايت 

درصدي،  98گذشته، با بهبودي  عنوان مثال ميانگين بازديدكننده از سايت وزارت خارجه ايران در طول سه ماه
مفهوم اين عدد اين است كه اگر به عنوان مثال در كل صد هزار . به مرز صد و پانزده صد هزارم رسيده است

. نفر از آنها به سايت ورارت خارجه ايران رجوع كنند 115رود كه  بازديدكننده اينترنتي داشته باشيم، احتمال مي
البته اين آمار بايد با توجه به كل . رو شده است ريكا با كاهشي ده درصدي روبهدر مقابل سايت وزارت خارجه آم

  . بازديدكنندگان بررسي شود
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   تيرتبه سا - 5جدول 
  ديروز  زمان

  )2007فوريه  20(
ميانگين هفته 

  گذشته
ميانگين سه 
  ماه گذشته

تغيير در سه 
  ماه گذشته

  )بهبود( 72454  100494  126180  1بودآمار موجود ن  رتبه سايت وزارت امور خارجه ايران
  )كاهش( 120  1551  1655  1655  رتبه  سايت وزارت امور خارجه آمريكا

  
خارجه ايران در سه ماه گذشته به طور ميانگين  دهد كه به عنوان مثال سايت وزارت ، نشان مي5- جدول

زار و پانصد و پنجاه و يكم را دارا بوده رتبه صد هزار و چهارصد و نود و چهارم و سايت وزارت خارجه آمريكا رتبه ه
  .است

  صفحات تورق شده نيانگيم - 6جدول 
فوريه  20(ديروز  زمان

2007(  
ميانگين هفته 

  گذشته
ميانگين سه 
  ماه گذشته

تغيير در سه ماه 
  گذشته

  درصد كاهش 26  5/4  5  5/2  وزارت امور خارجه ايران
  اهشدرصد ك 4  7/2  5/2  6/2  وزارت امور خارجه آمريكا

  
شود، تعدا صفحات ديده شده در سايت ايراني بيشتر از تعداد صفحات ديده شده  چنانكه در جدول ديده مي

هر بازديد  2007فوريه سال  21به عنوان مثال در هفته پيش از تاريخ . در سايت وزارت امور خارجه آمريكاست
، سايت را ترك كرده است اما در سايت كننده كه به سايت ايراني رجوع كرده است، بعد از ديدن پنج صفحه

اينكه آيا اين عدد نشان دهنده بهتر بودن . صفحه 5/2آمريكايي تعداد اين صفحات نصف سايت ايراني است، يعني 
به اين دليل كه شايد بيننده ايراني براي رسيدن به صفحه مورد . وضع سايت ايراني است يا خير مشخص نيست

صفحه به  5/2حه را تورق كند درحالي كه در سايت آمريكايي ممكن است با ديدن نظر ناچار بوده است پنج صف
  .لذا اين عدد داراي قابليت استناد براي قضاوت نيست. مطلب مورد نظر خود رسيده باشد

  

_______________________________  
  .هايي كه جزء صدهزار سايت برتر نيستند، وجود ندارد آمار براي سايت  1
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  دكنندگانيكشور مبدا بازد - 7جدول 
  سايت وزارت امور خارجه آمريكا  سايت وزارت امور خارجه ايران

  درصد از آمريكا 1/38  ايراندرصد از  3/33
  درصد از ايران 2/4  درصد از امارات 6/25

  درصد از مصر 4/3  از ويتنام 4/15
  درصد از امارات 9/2  درصد از تايلند 1/5

  ساير  درصد سوئد 4/2
  

هاي دو كشور از همان  شود، بيشترين ميزان بازديدكننده از وب سايت وزاتخانه ديده مي 7 چنانكه در جدول
اما نكته جالب در اين بين، رتبه دوم بازديد از سايت آمريكايي به ايران و حضور نداشتن .  ور متبوع بوده استكش

دهد كه سايت آمريكايي براي  اين نكته نشان مي. كشور آمريكا در بين بازديدكنندگان از سايت ايراني است
اين براي سايت ايراني يك ضعف . يستها منبع مراجعه است درحالي كه برعكس اين موضوع صادق ن ايراني

شود، چراكه رجوع نكردن كشورهاي داراي اختالف با ايران به سايت رسمي دستگاه ديپلماتيك،  محسوب مي
تواند با انتشار سوگيرانه اخبار، منبع توليد  گيري آنها از منابع خبري ديگري باشد كه مي تواند به معني بهره مي

  .ورزي باشند حتي غرضسوءتفاهم و در برخي موارد 
  

  اند دهوزارتخانه رجوع كر نكيكه از آن به ل يتيسا - 8جدول 
  سايت وزارت خارجه آمريكا  سايت وزارت امور خارجه ايران

  درصد بخش مسافرتي وزارتخانه 48  درصد بخش اخبار وزارتخانه 52
  درصد بخش اطالعات وزارتخانه18  درصد آدرس سايت اصلي 25

  درصد سايت اصلي 11  ايميل وزارتخانه درصد از بخش 17
  درصد بخش ويزاي الكترونيك 5  درصد از پرتال سايت 3

  درصد التاري كارت سبز 5  درصد از بخش ويزاي الكترونيك وزارتخانه 3
  هاي آمريكا  درصد بخش سفارتخانه 3  درصد از بخش درخواست ويزاي وزارتخانه 1

  
چنانكه ديده . ز چه سايتي به سايت وزارتخانه مراجعه شده است، مشخص شده است كه بيشتر ا8در جدول 

درصد از كل مراجعات مستقيما به سايت اصلي بوده است و در مورد سايت  25شود، در سايت ايراني  مي
و جوي خود مستقيما آدرس خود سايت   درصد از بازديدكنندگان در نوار آدرس موتور جست 11آمريكايي، تنها 

  .اند را وارد كرده
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  گيري نتيجه
در بخش تحليل مشخص شد نقطه قوت سايت وزارت امور خارجه ايران، تراكم مطالب در عين ارتباط 

ها، در قسمت تعاملي بودن و اثر  فراگير و هدفمند بودن است و نقطه ضعف برجسته سايت بيش از ساير بخش
ترين خصوصيات اينترنت كه در واقع  از مهم غفلت از خصلت تعاملي بودن به عنوان يكي. خورد اوليه به چشم مي

شود كه فرآيند ارتباط به شدت مخدوش  وجه تمايز اصلي آن با فضاي واقعي و ارتباطات سنتي است، موجب مي
  .شود

گويد هدف هر ارتباطي اقناع كردن است و هدف اين اقناع، يعني  مي) 11: 2003(نير اگر چنانكه مك
توان انتظار داشت كه فقدان امكانات تعاملي كه  رتباط سياسي است، ميمخاطب، دومين عنصر كليدي در ا

بيني سايت يعني انتشار مطالب در  برخالف منطق فضاي مجازي است، باعث محقق نشدن هدف قابل پيش
گيري ضعيف از ارتباط سياسي شامل اسناد كتبي،  در چنين شرايطي بهره. ساعته و جهاني شود 24فضايي 

) 4: همان(زارهاي تصويري و هرآنچه كه برسازنده يك تصوير سياسي و هويت خاص سياسي استشفاهي و نيز اب
چنانكه اين اتفاق تا حد زيادي . گيرد فرصت بازنمايي آزاد و شايسته ايران را از روساي دستگاه ديپلماسي ايران مي

) 13: 1383هربرت، ( "رمعيار دموكراسي در بخش خب"سي به عنوان  بي در جهان واقعي افتاده است و بي
ميليون  170اي  دستيابي به چنين سطحي از مقبوليت در سطح جهاني عالوه بر بودجه. شناخته شده است

اگر . ، نيازمند به كارگيري كادري متخصص، وجود هدفي عيني و پيگيري جدي است)همان(پوندي در سال
درستي به كار گرفته شود، شايد ديگر نيازي چنين اين امكان حاضر در فضاي مجازي، يعني تعاملي بودن، به 

  .ها را به مالقات مردمي در فضاي واقعي اختصاص دهد شنبه نبود كه طبق وزارت امور خارجه، وزير پنج
هانر، (لزوم توجه به محتويات انتشار يافته در چنين فضايي در اين است كه اين جهان، جهاني فاقد ابدان

در فضايي با اين . اي، تنها محدود به تخيل آنهاست كننده از اين متن رسانهاست و خوانش بازديد)  71: 2001
  . شود و لذا بازنماياننده و حاوي معنا حد سياليت، هر متن، تصوير، عكس و صوتي خود تبديل به يك رسانه مي

. گذارد مينقد اساسي دوم به سايت وزارت امور خارجه ايران، تاثيري است كه سايت در نگاه اول بر بيننده 
شود، بازديدكننده در صورتي كه سايت را ترك  ضعف اين معيار كه تحت عنوان اثر اوليه بحث شد، باعت مي

  . رغبتي به گردش در سايت بپردازد نكند، با بي
ها و نيز تفاوت  در كنار موارد باال، اختصاص دومين رتبه بازديد از سايت وزارت امور خارجه آمريكا به ايراني

دهد كه حضور رسمي وزارت امور خارجه آمريكا  نشان مي) برابر ايران 36(ها به اين دو سايت  عداد لينكفاحش ت
  . تري است تر و جدي در اين فضا حضوري موفق

شود كه  اين حضور غيرجدي و نيز گاهي غيرهدفمند وزارت امور خارجه ايران در فضاي مجازي، باعث مي
ويژه در بخش مهم سياست خارجي و ديپلماسي به عنوان ساز و كار اصلي  بازنمايي ايران در فضاي مجازي به

بنابراين فضا براي انتشار سوگيرانه اخبار، متون، تصاوير و . الملل، يك بازنمايي ضعيف باشد حاضر در فضاي بين
ته و به شود و توانايي توليد صدا از ايران البته در بخش دولتي و رسمي گرف هايي از ايران فراهم مي عكس
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داري از ايران، باعث تقويت  اي سوگيرانه و تورش نتيجه چنين بازنمايي رسانه. شود هاي رقيب واگذار مي رسانه
بيني خواهد بود  در اين شرايط قابل پيش. هاي سنتي شكل گرفته بود شود كه در رسانه مارپيچ سكوتي مي

هاي واقعي و چه در  هاي مسلط غرب چه در رسانه سانهچنانكه در جهان واقعي اتفاق افتاده است، ايران از طريق ر
هاي ديجيتال، در خال حضور جدي و بازنماياننده هدفمند دولت، در ابتدا به عنوان يك تهديد نمادين  رسانه

شود كه  در اين بازنمايي نمادين به عنوان تهديد، نام ايران به تدريج با افكار غالبي منفي همنشين مي. معرفي شود
 "هايي از  اطالعاتي كلي و ذخيره شده در حافظه بسته"هاي ذهني به عنوان  ور زمان تبديل به طرحوارهبا مر
تكرار شدن اين تصوير و مفاهيم ضميمه شده به آن در مورد ). 755: 1999نيشيدا به نقل از كوهن، (شوند مي

  . كند ل به تهديدي واقعي مياي تبدي ايران، با گذشت زمان، ايران را در اذهان حاضران در فضاي رسانه
تر  شدن در فضاي مجازي و حضور غيرجدي در اين فضا از سوي دولت و مهم بنابراين، جدي نگرفتن جهاني
باور غالب  "ايران وحشت"هاي رقيب در پي آن هستند،  شود، چنانكه رسانه از همه دستگاه ديپلماسي باعث مي

ها در  اين در حالي است كه حضور ايراني. چه در جهان مجازي شوددر قضاوت درباره ايران چه در جهان واقعي و 
هايي مانند ثبت نوروز در لوگوي  در نمونه. تر از حضور دولت ايران بوده است فضاي مجازي بسيار موثرتر و واقعي

اهد اين آوري امضا عليه كاريكاتورهاي موهن عليه پيامبر اسالم و اعتراض به تغيير نام خليج فارس ش گوگل، جمع
  . حضور پرقوت و تاثيرگذار بوديم

  
  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود سايت

 .توجه بيشتر به منطق فضاي مجازي و كاركردهاي اين فضا ●
 . استفاده بهتر از نمادهاي ملي تداعي كننده ايران ●
 .تن مطالب در آنها و ظاهر سايت و هم در مورد قرار گرف توجه بيشتر به گرافيك سايت هم در بخش رنگ ●
 .اختصاص بخشي به معرفي وزراي پيشين ●
 .المل ايران از زمان باستان تا كنون اختصاص بخشي به بررسي پيشينه تاريخي روابط بين ●
 .هايپرلينك كردن كلمات كليدي مانند نام سفرا و كشورها ●
 . فعال كردن نقشه سايت ●
 .فعال كردن بخش تماس با ما ●
 . هاي مختلف وزارت امور خارجه از طريق پست الكترونيك ن تماس با بخشقرار دادن امكا ●
 .هاي سه گانه اروپا و آمريكا، آسيا و اقيانوسيه، آفريقا عربي تقويت قابليت سخنگويي وزارتخانه در معاونت ●
 .ها و تصاوير مرتبط با خبرها استفاده از عكس ●
 .چهره ترسيم شده از ايران، تصوير و متن با هدف اصالح  استفاده از عكس ●
 .افزايش سرعت سايت و تسهيل نحوه تورق بين صفحات ●
 .هاي الكترونيك افزايش سطح تعامل و پاسخگويي سريع به نامه ●
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 .هاي اين حوزه مرتبط تر به سايت  قرار دادن لينك ●
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وسايت فرهنگي   اي سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارزيابي مقايسه
  بريتيش كانسيل با استفاده از نظريه كاركرد گرايي

  
  *ريحانه رئوفي فرد

  چكيده
اين سايت را با   پرداخته و ايراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مقاله حاضر به بررسي و تحليل سايت

اين مقاله درك هر چه بهتر  هدف اصلي  در نگارش. كنم كانسيل انگلستان مقايسه مي سايت فرهنگي بريتيش
در ادامه با استفاده از نظريه كاركرد گرايي، . هايي است كه يك سايت دارد معيارهاي ارزيابي و شناخت قابليت

براي . خواهم داد ايراني مورد بحث قرار كاركردهاي سايت را در جامعه كوچك سازمان مورد نظر و در جامعه
اين بررسي، اثر اوليه متن، صحيح بودن  در. ام اين دو سايت از معيارهاي ثابت و مشخصي استفاده كرده ارزيابي

اطالعات، اعتبار نويسنده سايت، ميزان پوشش سايت، به روز بودن اطالعات، تراكم و جامعيت مطلب، تعاملي 
اين نتيجه  به اطالعات را در هر دو سايت نامبرده سنجيدم و به ها و سرعت دسترسي بودن، اهداف ذهني و واقعيت

از  هاي مهم دولتي كشور كه عهده دار بخش عظيمي رسيدم كه سايت وزارت ارشاد به عنوان نماينده يكي از ارگان
با  تواند هاي فراوان موجود در فضاي سايت به خوبي بهره نگرفته است و مي هاي فرهنگي است، از قابليت فعاليت

همچنين در بخش پاياني مقاله، راهكارهايي . هاي مشابه به بهبود روند فعاليت خود بپردازد الگو برداري از سايت
  .ام هاي وابسته و مشابه ارائه كرده اين سايت فرهنگي و دولتي كشورمان و ديگر سايت براي بهبود وضعيت

، فضاي مجازي، بريتيش  و ارشاد اسالميسايت، ارزيابي، كاركردگرايي، وزارت فرهنگ  :كليدي گانواژ
  .كانسيل

                                                                                                         

_______________________________  
* دانشجوي كارشناسي ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  1  

Email: reyhanehraoofifard@gmail.com      
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  مقدمه
اينترنت،   .با گسترش وسايل ارتباطي جديد مفهوم فضاي مجازي در عرصه علوم اجتماعي متولد شد

اين دنياي مجازي به موازات دنياي  البته. ترين نوع فضاي مجازي است سايل ارتباطي و كاملجديدترين شكل و
واقعي حركت كرده و در حال بازتوليد تمام عناصر دنياي واقعي در خود است و از آنجا كه بر اساس منطق زندگي 

امروزه  تقريبا  توان گفت  و ميها رسوخ كرده  كند روز به روز بيشتر در تار و پود زندگي انسان واقعي حركت مي
هاي خاصي معنا پيدا  اين فضا داراي فرهنگ خاصي بوده و با كليد واژه  .جايگاه ثابتي براي خود كسب كرده است

اين دنيا  اما براي زندگي كردن در آن و به دست آوردن شناخت از  كند و اگر چه شبيه به زندگي واقعي است، مي
امروز فضاي  اينكه  با توجه به. اي متفاوت فضاي مجازي و فرهنگ استفاده از آنها هستيمه نياز به آگاهي از  سازه

ها را  هاي روزمره انسان اي افراد شده است و اكثر فعاليت اي و غيرحرفه هاي زندگي حرفه بخش مجازي وارد تمامي
. رسد ديگر غير ممكن به نظر مي اميز، بلكه غراقآاين فضا نه تنها  گيرد، واضح است كه ناديده گرفتن در بر مي

  .شود اين دنيا ضرورتي غير قابل انكار براي بشر محسوب مي بنابراين شناخت
سايت يك فضاي . اينجا قصد شناختن آن را داريم، سايت است هاي فضاي مجازي كه در يكي از سازه 

هاي  سايت قابليت. اردتعاملي و اطالعاتي است كه مالكيت آن در دست يك شخص حقيقي يا حقوقي قرار د
اي بودن بهره  كند در واقع يك متن نوشتاري صرف نيست و از خصيصه چند رسانه ايجاد مي زيادي را براي افراد

هر . توان سرعت برقراري ارتباط را ميان فرستنده و گيرنده افزايش داد برد كه با استفاده صحيح از آن مي مي
اين معيار ها بيشتر مربوط به ميزان بهره برداري  .ان ارزيابي كردتو سايت را بر اساس معيارهاي مشخصي مي

هاي  اين منظر يكي از سايت ها، از  اين قابليت براي شناخت بيشتر. هاي سايت است امكانات و قابليت صحيح از
ي برا. دهيم را مورد تحليل و بررسي قرار مي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   معتبر كشور يعني سايت رسمي

. ها و تعريف وظايف آن را الزم دانستم داشتن تحليل مناسب و همه جانبه، ابتدا معرفي سازمان، تاريخچه فعاليت
هاي معتبر جهاني كه از لحاظ كاربرد و  همچنين براي بهتر شدن ارزيابي، سايت وزارت ارشاد را با يكي از سايت

تواند عالوه بر نشان دادن ضعف ها،  اين كار مي در. ام محتوا با سايت مورد بررسي ما شباهت داشت مقايسه كرده
اين سايت  .ام را انتخاب كرده "1بريتيش كانسيل"اين مقايسه  سايت  براي. هاي يك سايت را نيز نشان دهد قابليت

كند كه در ادامه به توضيح آن  امكانات زيادي براي كاربر فراهم مي موزشي است وآ داراي محتواي فرهنگي و
  .              م پرداختخواهي

  
 كاربرد نظريه كاركرد گرايي ساختي

. كه در تبيين مساله اجتماعي به كار رفته، كاركردگرايي است هايي ترين نظريه مهميكي از در جامعه شناسي 
نظريه كاركردگرايي "ين رو براي تحليل سايت و شناخت بهتر كاربردهاي آن درفضاي جامعه و سازمان، ااز 

_______________________________  
1 British Council 
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هاي نظام اجتماعي كاركرد خاصي  در نظريه كاركردگرايي براي هر يك از بخش. دهم را مد نظر قرار مي "ساختي
هر موجوديت ". شود تعريف شده است و در واقع هر موجوديتي در اجتماع جزيي از نظام اجتماعي كل تعريف مي

هر نظام اجتماعي مانند ديگر . توان موجودي زنده تلقي كرد اجتماعي از قبيل يك سازمان يا كل جامعه را مي
ببي، ( "كنند موجودات زنده از اجزايي تشكيل شده است كه هر يك از آنها در جهت كاركرد كل همكاري مي

1381  :108.(  
اين رويكرد براي تحليل سازمان، نظريه پرداز، روابط متقابل كاركردي ميان واحدها و نيز رابطه  با استفاده از" 

ها را بر اساس نظريه كاركردي تحليل  سازمان پارسونز . كند ع با محيط خارجي آن بررسي ميسازمان را در مجمو
ها  سازمان . ها يا واحدهاي سازماني ها و بخش  ها داراي واحدهاي فرعي هستند مانند افراد، گروه سازمان . كند مي

شوند و گاه  زشي در نظر گرفته ميموآ تري مانند اقتصاد يا نظام گاه به عنوان واحدهاي فرعي واحدهاي بزرگ
هاي نظامهاي اجتماعي  هاي سازمان با ويژگي شوند زيرا  بسياري از ويژگي مستقال به عنوان يك نظام محسوب مي

  ).                                                 1374:172صبوري،( "به طور كلي شباهت دارند
اين   .گيرد كه از اجزايي تشكيل شده است ه يك موجود زنده در نظر مياين نظريه، نظام اجتماعي را به مثاب

ايجاد اختالل در هر   ايجاد شده اند كه با نبودن يا براي رفع هدفي يك  اجزا به يكديگر وابستگي متقابل دارند و هر
عالوه . د شديك از آنها ساختار كلي دچار مشكالت جدي شده و به اهداف از پيش تعيين شده خود نايل نخواه

داند و  اجتماعي مي اين ديدگاه در واقع جامعه را نظامي  .اين حيات هر يك از اجزا نيز به كل وابسته است بر
  .  اجزاي گوناگون آن است "كاركردهاي"درجستجوي 

اين  اين نظريه، كاركردهاي سايت وزارت ارشاد را به عنوان جزيي از در ادامه قصد دارم با بهره گيري از
به طور كلي سه نوع كاركرد براي سايت تعريف . زمان و جزيي از نظام اجتماعي كل مورد بحث قرار دهمسا

اين بخش شامل پيوندهاي تعاملي و اطالعاتي، داخلي و خارجي است كه  .اول، كاركرد پيوندها براي سايت. ام كرده
اين  در. دوم، كاركرد سايت براي سازمان. كند هر يك، كاركردهاي متفاوتي براي بازديدكنندگان سايت فراهم مي

اينكه سايت تا چه حد در راستاي برآوردن اهداف  پردازم و  مورد به بحث درباره اهداف سازمان و سايت مي
هاي سازماني و كاركنان  هايي براي سهولت فعاليت امكانات و قابليت سازمان عمل كرده و در كنار آن چه

  . مورد نظر است ها ، بررسي كاركرد سايت در كنار ديگر سايتدرنهايت. كند ايجاد مي سازمان،
اين سايت، به ارائه راهكارهايي براي افزايش كاركرد آن در  عالوه بر بررسي كاركردهاي پيش بيني شده براي

 .    اين نظريه بيشتر قابل درك خواهد بود هاي مختلف سايت، كاربرد با شناسايي بخش. سازمان و جامعه پرداختم
  

  روش ارزيابي
اينكه ارزيابي بعد اصلي تفكر و فرايندهاي شناختي است، براي ارزيابي سايت از يك سري  با توجه به

. كنيم هاي مختلف سايت را تحليل و بررسي مي كنيم و با طبقه بندي آنها، بخش معيارها استفاده مي
اين طريق  مقايسه كرده كه از "نسيلبريتيش كا"اين ارزيابي، سايت وزارت ارشاد را با سايت فرهنگي  در
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با . كنيم هم به اطالعات مفيدي دست پيدا خواهيم كرد و تقريبا ميزان موفقيت سايت را تعيين مي
. شود هاي سايت ارائه مي امكانات و قابليت ارزيابي و نقادي، راهكارهايي هم براي استفاده بهتر از

  :اند از  م عبارتمعيارهايي كه براي ارزيابي از آنها بهره جستي
    

  اثر اوليه متن
گذارد و باعث جهت  اين معيار بازگو كننده اثري است كه متن سايت در درجه اول بر مخاطب خود مي

را گرفت و در  "اثر اوليه"اين  گويد چگونه بايد جلوي اثرات مخرب اين معيار به ما مي .شود گيري ذهن وي مي
  .ان زيادي را تبديل به مخاطب نمود و نگاه مثبتي نسبت به سايت، به وجود آوردمقابل با بهبود اثر اوليه متن كاربر

  
  صحيح بودن اطالعات

. شود صحت و درستي مطالب موجود در سايت باعث باال رفتن ميزان اعتماد مخاطب و اعتبار سايت مي 
ورت ذكر منبع با مراجعه به آن درص. اين معيار، وجود يا نبود منبع اطالعات و اخبار است  هاي تشخيص يكي از راه

  .توانيم ميزان صحت اخبار را بفهميم مي
  
  اعتبار نويسنده سايت 

. اعتبار نويسنده سايت كه شامل فرد، گروه يا موسسه است يكي از معيارهاي ارزيابي و ارزش گذاري است
ن به آنها خيلي بيشتر هايي كه نويسنده آنها فرد حقيقي يا حقوقي سرشناسي است، ميزان توجه مخاطبا سايت
اين شناخت با توجه به اطالعاتي   .گيرد تعيين اعتبار نويسنده سايت از طريق شناخت نويسنده صورت مي. است

در صورتي كه ما نويسنده . كه در مورد نويسنده ارائه شده است، مانند گذشته يا موقعيت او ميسر خواهد شد
  . اعتبار آن قضاوت كنيمتوانيم در مورد ميزان  سايت را بشناسيم مي

  
  ميزان پوشش سايت

هدف سايت و عنوان آن نشان دهنده موضوعاتي است كه بايد در سايت . ايجاد شده است هر سايت با هدفي
دهد، ارتباطي كه با او برقرار  اين هدف، از طريق اطالعات و اخباري كه سايت به مخاطب مي .پوشش داده شود

  .   شود دهد، ميسر مي تيار كاربر قرار ميكند و پيوندهايي كه در اخ مي
  
  ميزان به روز بودن سايت 

در صورتي كه اطالعات سايت . ترين معيارهاي ارزيابي، ميزان به روز بودن اطالعات سايت است يكي از مهم
بر  اگر سايت براي مدتي به روز نشود، عالوه. به روز نباشد، سايت مخاطبان قابل توجهي را از دست خواهد داد

نداشتن اطالعات جديد، برخي از پيوندها هم به دليل تغيير آدرس يا فيلترينگ، غير فعال شده و ميزان كارآمدي 
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  .   مدآ  سايت پايين خواهد
   

  تراكم و جامعيت مطلب 
پردازد كه سايت تا چه حد توانسته در جهت نيل به  اين موضوع مي ميزان تراكم و جامعيت مطلب به بررسي

 يا اطالعات به نمايش گذاشته شده، كافي است،آ اينكه  .د، اطالعات جامع و كاملي به مخاطب ارائه كنداهداف خو
اينكه هر صفحه از سايت تا چه حد اطالعات جامعي به  هاي تبليغاتي مرتبط با وب سايت وجود دارد و يا آگهيآ

  .سبت به ساير صفحات داردطبيعي است كه ميزان جامعيت صفحه اول اهميت بيشتري ن. دهد مخاطب مي
  

  تعاملي بودن
بايد . ترين اهداف در هر سايتي برقراري تعامل و ارتباط ميان مجريان سايت و مخاطب است يكي از مهم

اين صورت  ارتباطي دو سويه وجود داشته باشد تا ميزان مشاركت و فعاليت مخاطب افزايش پيدا كند، در غير
ايجاد تعامل در سايت از  .د و نتايج مفيدي براي دو طرف نخواهد داشتهاي سايت خيلي كم خواهد ش كاربرد

هاي مختلف سايت و يا در دسترس بودن  ايميل، نظرخواهي در بخش امكان ارسال طريق ابزارهاي مختلفي چون
  .گيرد شماره تلفن و فكس براي سهولت دسترسي مراجعان، صورت مي

  
  ها اهداف ذهني و واقعيت

ها  شوند و واقعيت هاي ذهني دنبال نمي اما همواره هدف تدا با يك هدف ذهني همراه استايجاد سايت در اب
اين موضوع بايد ابتدا اهداف اوليه سايت را شناسايي كنيم و پيش  براي بررسي. گيرد ها فاصله مي از ذهنيت

مطالعه كرده و به  هاي دنبال شده در جريان فعاليت سايت را هاي نويسنده سايت را دريابيم، سپس هدف فرض
  . اين دو نوع هدف با يكديگر بپردازيم  مقايسه
  

  سرعت دسترسي به اطالعات
اين معيار باعث  .سرعت دسترسي يكي از موارد ارزيابي است كه بايد توجه فراواني به آن مبذول داشت

هايش را  كند و نيازخواهد دسترسي پيدا  شود مخاطب بتواند بدون اتالف وقت وهزينه به سرعت به آنچه مي مي
اين معيار، سرعت بارگذاري است كه به اندازه گيري سرعت دسترسي به  هاي بررسي يكي از شاخص. برآورده كند

  .پردازد مطالب و انتقال صفحات مي
   

  معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
زارت علوم تاسيس و 1232اي كه  سايت در مورد  سازمان ذكر كرده است در سال  با توجه به تاريخچه

اما عنوان وزارت فرهنگ از سال   .اين وزارتخانه بعدها يك سري وظايف فرهنگي را نيز به عهده گرفت .گرديد
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موزش عالي ادغام و تغييراتي در ساختار آن به آ با وزارت اين وزارتخانه پس از انقالب اسالمي .ايجاد شد 1317
  . تشكيل شد نون و وظايف خاص، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميبا تصويب قا 1365نهايتا در سال . وجود آمد

كند از جمله  گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام  امروز اهداف خاصي را دنبال مي  اين وزارتخانه
بندي كليه مدارك فرهنگي از قبيل  هاي وحدت ميان مسلمانان، گردآوري و طبقه مختلف، فراهم كردن زمينه

امور  ايجاد  توسعه و اداره كليه  نشريات، اجراي قوانين مربوط به نشريات و تعيين ضوابط و مقررات،فيلم و كتاب و 
ايران و كشورهاي جهان، توسعه  ها و خبرها درباره ايران در خارج از كشور، گردآوري عكس  هاي فرهنگي نمايندگي

ايرانگردي و جهانگردي و بسياري  تاسيسات برداري از  ايجاد، توسعه و بهره هاي اطالع رساني عمومي،  فعاليت
  .وظايف

  سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ايجاد يك سايت مخصوص اقدام به ارائه برخي اطالعات  با 1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال 

بود گروه ثابت و اما به دليل فقدان رسيدگي به سايت و ن  .هاي وزارتخانه كرد سازماني و ساختاري درباره فعاليت
اين سايت پويايي و كارايي خود را در طول زمان، از دست داد و به گفته مسئوالن،  هاي آن،  متمركز براي فعاليت

براي . توجهي مسئوالن احتماال  دوام هم نخواهد داشت و فعاليت آن متوقف خواهد شد در صورت ادامه اين بي
چندي پيش سايت اصلي وزارت ارشاد بود تحليل شد كه خالصه اين سايت هم كه تا   اين مقاله، تكميل بحث

  .  كنم نتايجي از آن را ذكر مي
صفحه اصلي سايت برخوردار از هشت لينك تصويري است و از نظر طراحي گرافيكي در حد مطلوبي قرار 

ي را شامل ا اطالعات عرضه شده تنها اطالعات سازماني است و هيچ گونه خبر، گزارش و مطلب متفرقه. دارد
كساني كه در سازمان تغيير پست داده اند  مثال اسامي. البته همين اطالعات محدود هم، مخدوش است. شود نمي

ايميل  امكان برقراري ارتباط جز از طريق  شود چرا كه اين سايت دنبال نمي هدف تعاملي در. هنوز وجود دارد
ها و  به جاي آنكه معرف اهداف سايت و قابليت» در باره ما«بخش . شوند ها پاسخ داده نمي ايميل اين  .ممكن نيست

بسياري از پيوندهاي . كاركردهاي آن باشد، شامل اطالعاتي درباره نويسندگان سايت و بخش اجرايي آن است
بعضي پيوندها هم مثل لينك راهنماي . دهد سايت فعال نيستند، مثل لينك نقشه سايت كه اطالعات خاصي نمي

مطالب موجود در آن همخواني ندارد و اطالعاتي درباره كساني كه خواستار دريافت مجوز انتشار  مراجعان  با
  . كند كتاب در تهران هستند، ارائه مي

اي كه صورت گرفت،  يكي از داليل خوب عمل نكردن سايت و از دست  مسئوالن سايت، طي مصاحبه 
  . توجهي مسئوالن دانستند اين بخش و بي رايستا شدن آن را، نبود مديريت واحد د دادن پويايي و

ايجاد سايت جديدي براي سازمان شد   وزارتخانه در صدد به همين دليل چندي پيش گروه روابط عمومي 
، فعاليت خود 1385اين سايت در مهر ماه سال  . شود كه نتيجه آن سايتي است كه در اينجا تحليل و بررسي مي

. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز معرفي شده است عنوان سايت رسمي آغاز كرده و به را به طور رسمي
تر از سايت  سايت جديد هدف اطالعاتي را خيلي قوي. سازمان است مسئوليت اداره سايت در دست روابط عمومي
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عاتي، گذشته وزارتخانه دنبال كرده و اطالعات و اخبار را در برنامه كار خود گنجانده است و عالوه بر هدف اطال
است  و اطالعات  "تاريخچه سايت"و يا  "درباره ما"اين سايت فاقد بخش .كند اهداف تعاملي را نيز دنبال مي

ها و منوي اصلي را بيان  براي معرفي اوليه سايت بخشي از لينك. آمده است  موجود از طريق مصاحبه به دست
  . كنم مي

امار و اطالعات فرهنگي،  ياست ها، قوانين و مقررات،منوي اصلي سايت شامل معرفي وزارتخانه، وظايف و س
  . راهنماي مراجعان، انتشارات، كتابخانه مركزي و پيوندها است

امكان دسترسي به اخبار آرشيو به طور  همچنين در انتهاي صفحه پيوندهايي وجود دارد كه از طريق آنها 
الملل،  د بخش مطبوعات، فرهنگ، هنر، بيناخبار موجود در سايت در چن. شود مجزا براي مخاطب فراهم مي

  . اند بندي شده ها و متفرقه طبقه سينما، دين، استان
  

 سايت بريتيش كانسيل
در جهت ارتقاي سطح فرهنگ و دانش و تحصيالت انگلستان آغاز به  1930سازمان بريتيش كانسيل، سال 
اين سازمان براي ارتباط با ساير   .اده استهاي آن سطح دنيا را پوشش د كار كرده و در ادامه، دامنه فعاليت

دفتر سازمان  1352در سال . گرفته است هاي كشورهاي مختلف بهره مي ها و كميته كشورها از سفارتخانه
  .ايران آغاز به كاركرد ايجاد پايگاهي در اين سازمان با دوباره  2000ايران تعطيل شد و در سال  بريتيش كانسيل در

هاي خالقانه شكل گرفته  ايده ايجاد فرصت ها و امكان ارتباط مستمر ميان كشورهاي دنيا و اين سايت با هدف
ها و اهداف سازمان ارائه شده  در صفحه اول سايت، براي آشنايي مخاطبان تازه وارد، تعريفي كوتاه از فعاليت. است
درباره "ه طور مجزا داراي يك دهد و هر بخش ب تاريخچه سايت اطالعات كافي در اختيار مخاطب قرار مي. است

پيوندهاي مختلف به وضوح مخاطب را به خواسته ها و نيازهايش . رساند است كه جامعيت مطالب را مي "ما
  .كند رساند و به عنوان يك راهنما ي معتمد در رساندن اطالعات صحيح به مخاطب كمك مي مي

هاي فراواني است كه به  داراي زير مجموعه هر لينك. در صفحه اصلي سايت، پيوندهاي متعددي وجود دارد
  .كنم ترين آنها اشاره مي مهم

اللملي،  هاي بين موزش، آزمون، آزمونآ يادگيري يكي از پيوندهاي اصلي است كه شامل مواردي از قبيل
  .پشتيباني تهيه كنندگان انگليسي و ارتباط با ما است

اموزش و پرورش، حمايت و پشتيباني، توسعه هنر به  دي،هاي هنري، ابتكارات اقتصا در لينك هنري به  گونه
  . طور مجزا پرداخته شده است

ها، علم و اجتماع، مراجع و انتشارات، پروژه ها،  ، سايت حاوي  علوم انگليس، تحقيقات و بررسي بخش علمي
  .و درباره ما است

  . شود ف ميحوزه اجتماعي سايت با پيوندهاي  دولت، دانش و اطالعات  و توسعه تعري
  .كشور دنيا است 109لينك تماس با ما داراي دو بخش انگلستان و 
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اين سايت بوده كه با طبقه بندي اطالعات به معرفي سايت و سازمان  ترين پيوندهاي درباره ما نيز يكي از مهم
ر و ارقام، تاريخچه ماآ  ،2010اين قسمت شامل پيوندهاي اهداف و معيارها، برنامه و بودجه، استراتژي  .پردازد مي

  .هاي آنالين است هاي خالي، راهنماي سرويس ما، كار با ما، پست
  

  تحليل
اين معيارها دو  براي تحليل، به شرح معيارهايي را كه در مبحث روش اعالم شد خواهم پرداخت و بر اساس

  . سايت وزارت و ارشاد اسالمي و بريتيش كانسيل را بررسي خواهم كرد
                                                                                             

  اثراوليه متن
توان به   درباره اثر اوليه سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد گفت كه از فضاي ظاهري سايت نمي

اين  اثر اوليه بايد گفت كه به دليل وجود اطالعات نوشتاري صرف و كمبود تصوير در معيار. ماهيت آن پي برد
سايت قدرت جلب مخاطب را ندارد و نتوانسته با سياست اثر اوليه، مخاطب بالقوه خود را تبديل به مخاطب 

آن به   توان ادعا كرد كه اين سايت اثر اوليه خوبي نداشته و در واقع مسئوالن مي. بالفعل كند و آن را حفظ كند
  .             گذاري خاصي صورت نگرفته است اين باره سرمايه در اين مساله بي توجه بوده اند و  

امام   اي و اهللا خامنه يتآايران  اي كه روي اثر اوليه متن اثرگذار است عكس رهبران اسالمي  تنها مساله
قالب سايت خيلي ساده و معمولي است و حتي . باشد است كه نشان دهنده دولتي بودن سايت مي) ره(خميني
اين سايت كه به عنوان سايت اصلي وزارت فرهنگ و  در. شخصي در آن به كار نرفته است و جذابيتي نداردرنگ م

دو نوع لينك در صفحه . ارشاد اسالمي شناخته شده است، حتي ترجمه انگليسي نام اين وزارتخانه وجود ندارد
ك متحرك در سمت چپ سايت تعداد اندكي لين. شود كه تصويري و نوشتاري هستند اصلي سايت مشاهده مي

هاي خبري  در قسمت پايين حوزه. در مركز صفحه اصلي لينك آخرين اخبار ذكر شده است. شود مشاهده مي
اين سايت در حد ابتدايي بوده و توجه زيادي به  طراحي. ايكون خاص لينك شده است  متفاوت طبقه بندي و با

  .    آن نشده است
اين سايت با داشتن لوگوي مشخص و  .گذارد وليه خوبي روي مخاطب مياما سايت بريتيش كانسيل اثر ا

همچنين مصور بودن صفحه اصلي، . كند وجود پيوندهاي واضح، در انتقال هدف اوليه سايت خوب عمل مي
با داشتن . شود داشتن رنگ مشخص، نماي شاداب و جذابي را ارائه كرده كه موجب حفظ مخاطب خود مي

اين داراي تصاوير  عالوه بر . ن نما، جهاني بودن اهداف سايت به خوبي قابل درك استتصويري از نقشه جها
  . شود متحرك در گوشه صفحه است كه باعث جذابيت متن مي

                                                                                                                                        
  صحيح بودن اطالعات

اطالعات موجود در . هاي مورد بررسي، ميزان صحيح بودن اطالعات موجود در سايت است يكي از معيار
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يك سري اطالعات تقريبا ثابت و سازماني است كه به . سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دو نوع هستند
چرا كه منبع اطالعات وزارتخانه است كه . اطالعات معتبر استاين  . پردازد معرفي سازمان و تاريخچه و قوانين مي

در . ها و مقاالت است ها، گزارش اما بخش دوم مطالب اخبار، آگهي  .كند به صورت مستقيم سايت را حمايت مي
تواند اطالع  پيدا كند كه خبر مربوط  بخش اخبار و حتي قسمت بريده جرايد، نام منبع ذكر نشده و خواننده نمي

اين در حالي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد  .ه كدام خبرگزاري ياروزنامه است، تنها تاريخ خبر نوشته شده استب
  .ايجاد و حفاظت از حقوق معنوي است اسالمي متولي اصلي

سايت فرهنگي بريتيش كانسيل، داراي مطالبي است مرتبط با اهداف از پيش تعيين شده سايت، تمام اخبار 
عالوه . ها است كه نام منبع خبر و يا گزارش ذكر شده است سازمان ذكر شده به نقل از اشخاص يا هاي  و گزارش

ايميل و شماره تلفن و آدرس براي اطمينان مخاطب از منبع موجود  اين اطالعات كامل فرد به همراه آدرس بر
امده است براي  هاي ديگر تهاي مربوط به موضوع كه در ساي همچنين آدرس مطالب مرتبط با خبر يا عكس. است

  .         آگاهي مخاطب سايت وجود دارد كه در صورت نياز به آنها مراجعه شود
  

  اعتبارنويسنده سايت
از آنجا كه سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يك سايت دولتي است، داراي شهرت بوده و از اعتبار الزم 

توان با  اين سايت هويت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كسب كرده است، مي چون. برخوردار است
امكان شناسايي دقيق  اما  . سب كرداي كه از وزارتخانه در سايت موجود است از اعتبار آن اطمينان ك تاريخچه

  . نويسندگان وجود ندارد و هيچ نام و نشاني از آنها در هيچ قسمتي ذكر نشده است
بر . سايت بريتيش كانسيل هم از اعتبار خوبي برخوردار و ميزان توجه و اعتماد مخاطب به آن زياد است

راي كشور مبدا بلكه براي تمام كشورها سايت معتبري اين سايت نه تنها ب  مده از سايت الكساآ امار به دست اساس
هاي تحصيلي  ها و مراكز آموزشي و موقعيت ايران براي آگاهي يافتن از دانشگاه به عنوان مثال در.شود محسوب مي

  .              شود هاي فراواني مي اين سايت بهره برداري انگلستان و ديگر نقاط دنيا از
  

  ميزان پوشش سايت 
سازماني اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تقريبا توانسته پاسخگوي نياز مخاطب باشد و بخش 

اطالعاتي درباره تاريخچه و معرفي وزارتخانه، . اطالعات سازماني را به خوبي پوشش داده و منعكس كرده است
ها و  ها، معاونت ه كل استاننمودار سازماني، معرفي وزراي بعد از انقالب  با بيوگرافي آنها، پيوندهاي ادار

هاست، پوشش  بخش ديگر اطالعات كه شامل اخبار و مقاالت و گزارش. هاي وابسته و مرتبط وجود دارد سازمان 
. امكان محدود كردن آرشيو هم از طريق تعيين تاريخ وجود دارد . آرشيو اخبار هم وجود دارد. نسبتا خوبي دارد

هنري، سينما، مطبوعات، بين الملل، فرهنگ، هنر، دين، استان ها و متفرقه، هاي مختلف  بندي اخبار، بخش طبقه
اما برخي از پيوندهاي موجود در  . بيشتر اخبار داراي عكس مرتبط با خبر هستند. هم به طور موضوعي وجود دارد
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هاي مرتبط  صهترين عر صدا و سيما و راديو و تلويزيون يكي از مهم. سايت فعال نيستند مثل بخش بريده جرايد
قابل ذكر است كه پوشش سايت  وزارت فرهنگ و ارشاد . اين وزارتخانه است كه اصال پوشش داده نشده است با

  . اسالمي در سطح ملي است
ايجاد   همانطور كه هدف خود را. سايت انگليسي داراي پوشش مطلوبي بوده و با اهداف اوليه همخواني دارد

از لحاظ . دهد اعالم كرده است، در همين راستا، تمام كشورهاي دنيا را پوشش مي ارتباط مستمر ميان مردم دنيا
حتي در بعضي از قسمت ها . موزشي به طور مجزا لينك شده استآ  موضوعي، بخش علمي، هنري، اجتماعي و

ه شده، فضاهاي موجود در سايت به خوبي پرداخت اي وجود دارد، دركل به تمامي درباره زنان اطالعات جداگانه
  .اموزشي مرتبط با حوزه فعاليت سايت لينك شده است هاي شغلي و تحصيلي و همچنين فرصت

  
  به روز بودن اطالعات   

اين سايت فعال است و به طور منظم به روز  به گفته مسئوالن سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
كه اخبار روز، در صفحه اول سايت قابل  اين مطلب است چرا اخبار موجود در سايت هم گواهي بر . شود مي

. اين در حالي است كه سايت قبلي اين وزارتخانه حدود دو سال به طور كارشناسي به روز نشده بود .مشاهده است
  .اين سايت جديد اكثر لينك ها درست هستند و آدرس آنها به روز است اما در 

سايت به روز است و پيوندها و اطالعات  به . دارداين لحاظ در درجه مطلوبي قرار  سايت انگليسي هم از 
    .تاريخ به روز شدن و همچنين تاريخ درج هر خبر در زير آن ذكر شده است. شوند خوبي به روز مي

  
  تراكم و جامعيت مطلب

سايت وزارت ارشاد از نظراطالعات سازماني جامعيت الزم را دارد و اطالعات مفيدي در اختيار مخاطب قرار 
اطالعات و اخبار مرتبط با سايت هم به صورت موضوعي طبقه بندي شده و آرشيو اخبار و گزارش ها هم . دده مي

از فضاي سايت به خوبي بهره . هاي تصويري در سايت وجود ندارد اما خبر و گزارش .براي مراجعان موجود است
توان گفت كه سايت تبليغات مرتبط  نيز مياز نظر آگهي ها . امكانات صوتي و تصويري هم وجود ندارد برداري نشده، 

  . اين نظر خوب عمل كرده است در هر صفحه پيوندهاي اصلي سايت موجود است كه از. را پوشش نداده است
اين سايت در هر قسمت عالوه بر دادن  .جامعيت مطلب در سايت بريتيش كانسيل رتبه بسيار بااليي را دارد

كند كه اگر قصد سفر  مخاطب را  راهنمايي مي. كند هايي را به كاربر عرضه مياطالعات و اخبار، خدمات و راهكار
يا اگر قصد ادامه تحصيل در . اين كار را به راحت ترين شكل ممكن انجام دهد تواند به يك كشور را دارد چطور مي

كند به طور  هايي را كه از مخاطب مي همينطور حمايت. كشور ديگري را دارد چطور به هدف خود دست يابد
دهد كه مثال اگر كسي قصد سرمايه گذاري در بخشي را داشته باشد، سازمان و سايت  واضح براي او شرح مي

به هر مطلب به طور جامع پرداخته شده و صرفا يك سري اطالعات تيتر وار .  كنند مربوطه چطور از او حمايت مي
  . دهد نمي
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  تعاملي بودن
هاي مختلفي براي  بخش. اين هدف تا حدودي دنبال شده است سالمي هم در سايت ورزات فرهنگ و ارشاد ا

به عنوان مثال تماس با سردبير، درخواست مالقات با وزير، ارسال . برقراري تعامل و ارتباط با مخاطب وجود دارد
ط با وزارتخانه كه امكانات مشاوره براي برقراري تعامل و ارتباط با مخاطب و بخشي هم وجود دارد به نام ارتبا  نامه،

در قسمت خبرها، پايين هر خبر از مخاطبان درباره كيفيت مطلب . هاي وزارتخانه  موجود است در آن شماره تلفن
بخشي هم وجود دارد تحت عنوان سواالت متداول كه باهدف پاسخگويي به سواالت . نظرخواهي شده است

خانه قسمت ارتباط با كتابخانه وجود دارد كه با ارسال در بخش كتاب. اما فعال نيست ايجاد شده معمول مخاطبان
تواند براي مخاطب جذابيت چنداني  نمي) ايميل زدن (اين روش   .توانيم با كتابخانه ارتباط برقرار كنيم مطلب مي

 بهتر بود براي ارتباط با كتابخانه ليست منابع موجود در كتابخانه ذكر. داشته و تضمين كننده ارتباط او باشد
اين حالت  چرا كه در. گرفت شد و با ارائه چند عكس از فضاي كتابخانه ارتباط شكل جدي تري به خود مي مي

  .مخاطب ناچار خواهد بود بدون داشتن هيچ گونه آگاهي از مركز مورد نظر با آن ارتباط برقرار كند
اين عضويت چه خدماتي در  هدهد ك اما اطالعات كافي به كاربر نمي  .بخش عضويت هم در سايت وجود دارد 

اين سايت  هاي مخاطبان در ايميل پاسخگويي به. اين بخش فعال نباشد رسد دهد، به نظر مي اختيارش قرار مي
ايميل ها به دقت پاسخ داده  اين است كه به نتيجه است در حالي كه ادعاي مسئوالن سايت ضعيف و در واقع بي

  .شود اطب نياز او رفع ميشود و يا از طريق تماس تلفني با مخ مي
امر، باال بودن ميزان پوشش سايت است  اين يكي از داليل. قدرت تعامل، در سايت خارجي بسيار باالتر است 

تواند با تمام مراكز  دهد و مخاطب مي كه قدرت تعامل را از سطح ملي يك كشور به سطح بين المللي افزايش مي
هاي مخاطبان سايت  ايميل پاسخگويي به. كشور دنيا ارتباط برقرار كند 109مرتبط با سازمان بريتيش كانسيل در 

هاي سايت،  اكثر قسمت. كند اين ترتيب سايت، تعامل بسيار خوبي با كاربر برقرار مي گيرد و به با سرعت صورت مي
اين  هستند وايميل، شماره تلفن و فكس  داراي بخش مجزاي تماس با ما هستند و منابع اخبار داراي نام، آدرس،

ايجاد يك رابطه دو سويه  امكان ارتباط از سوي مخاطب با مسئوالن سايت و ابزارها نشان دهنده به وجود آوردن
  . است

  
  اهداف ذهني و واقعيت ها

ايجاد  و فقدان توضيح درباره اهداف  "درباره ما"در سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به دليل نبود بخش 
احتماال هدف اصلي سايت، آگاهي يافتن مردم از . اين زمينه دست پيدا نكردم عات دقيقي درشدن سايت، به اطال

تري  همچنين هر سايت براي هدف بزرگ. اين وزارتخانه، اهداف سازمان و تاريخچه آن است ساختار سازماني
هدف اول . سازمان است شود و آن  برقراري ارتباط متقابل ميان مردم و ايجاد مي عالوه بر ارائه اطالعات صرف

اين زمينه عرضه  يعني مطرح كردن اطالعات سازماني به خوبي برآورده شده است و سايت، اطالعات كاملي در 
ايفاي نقش به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و مسئوالن، چندان دنبال نشده  اما هدف دوم، يعني . كرده است
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. هاي تعاملي مثل عضويت كامل نيست قيمانده و بيشتر بخشهاي مخاطبان بدون پاسخ با ايميل چرا كه. است
  . هاي مختلف سازمان وجود ندارد امكان ارتباط ميان مردم و مراجعان با مسئوالن يخش اين  عالوه بر

سايت فرهنگي بريتيش كانسيل به خوبي به بيان اهداف خود پرداخته و اصلي ترين هدف خود را پايدار نگه  
در روند فعاليت خود نيز به . هاي خالقانه بيان كرده است ايده ايجاد فرصت ها و در سراسر دنيا وداشتن روابط مردم 

كشور دنيا  109به عنوان مثال . اين هدف را مد نظر قرار داده و در جهت نيل به آن كوشيده است طور جدي
هاي شغلي  تي و تاريخي و فرصتهاي توريس اين سايت داراي لينك مجزا هستند و اطالعات كاملي درباره مكان در

  . و تحصيلي كشورهاي مختلف، براي آگاهي عموم مردم دنيا ارائه شده است
  

  سرعت دسترسي به اطالعات 
اين سايت خيلي   اين دليل كه سرعت دسترسي به سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي چندان باال نيست به

وجود پيوندهاي صحيح و . شود به صفحه ديگر تقريبا سريع انجام مياي  اما انتقال از صفحه . شود دير بارگذاري مي
يكي از چيزهايي كه . دهد مرتبط در سايت هم، سرعت دسترسي به اطالعات مورد نياز مخاطب را افزايش مي

اين  شود و به باعث سرعت دسترسي است، وجود نقشه سايت است كه راهنماي خوبي براي مخاطبان محسوب مي
  .خواهند دسترسي پيدا كنند انند به راحتي به آنچه ميتو ترتيب مي

امكان جست و جو باعث سرعت دسترسي  شود،  سايت بريتيش كانسيل هم با سرعت خوبي بارگذاري مي 
ها به راحتي موجب دسترسي  اما  طبقه بندي لينك  نقشه در سايت وجود ندارد. شود مخاطب به اطالعات مي

  . شود ش ميمخاطب به اطالعات مورد نياز
  

  آمار
  .پردازم برخي معيارها، به مقايسه دو سايت ارزيابي شده مي با استفاده از  1"الكسا"امده از سايت  امار به دست طبق

    
 )انگلستان(بريتيش كانسيلسايت   وزارت ارشاد اسالميسايت  معيارها

 ثانيه 7/4 اطالعاتي وجود ندارد سرعت بارگذاري
اين سايت   كه به هايي تعدادسايت

 دلينك دادن
- 4985 

  
 ثانيه است كه با توجه به 7/4اين رقم در سايت انگليسي   سرعت بارگذاري يعني سرعت بارگذاري سايت، 

اين زمينه اطالعاتي وجود  ايراني در اما درباره سايت  . شوند اين بارگذاري مي تر از ها سريع سايت%  83مار الكسا آ

_______________________________  
1 Alexa 
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  .هاي ارزشمند است تن اطالعات به معني قرار نداشتن سايت وزاتخانه در بين سايتنداشت كه البته وجود نداش
هايي كه به سايت بررسي شده ما لينك داده اند، معياري است، براي نشان دادن ميزان اعتبار  اما تعداد سايت

سايت  4985در لينك بريتيش كانسيل . اين زمينه در اختيار ما قرار داد سايت كه سايت الكسا اطالعاتي در
اين   .سايت برتر دنيا بودند 100ها از لحاظ درجه بندي الكسا معتبر و جزو  اين سايت مشاهده شده است كه بيشتر

  .  ايراني اطالعات در الكسا وجود نداشت اما در مورد سايت .اين سايت است مساله نشان دهنده اعتبار جهاني
  

  ت در سه ماهتغييرا  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
  -   324510  171971  -   وزارت ارشاد

  857  6658  5673  7993  بريتيش كانسيل
  

 ميزان مبادله اطالعات
امار موجود در سايت الكسا، به مقايسه ميزان مبادله اطالعات، در دو سايت وزارت فرهنگ و ارشاد  با توجه به

تر است  و در تمام  بريتيش كانسيل اطالعات كامل اين آمار در مورد سايت . پردازم اسالمي و بريتيش كانسيل مي
  .كند هاي زماني اطالعات دقيقي به مخاطب ارائه مي دوره

  
  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  

  -   8/2  5/5  7  وزارت ارشاد
  % 11  5/187  205  165  بريتيش كانسيل

  )به ازاي ميليون نفر(استفاده از سايت 
  

 هفتايراني تحليل شده، در روز مشاهده، به ازاي هر يك ميليون نفر  مار جدول فوق، سايتآ به با توجه
الزم به . دهد نفر را نشان مي 8/2نفر و در متوسط سه ماه  5/5مار در متوسط يك هفته آ اين  بيننده داشته است،

اد اسالمي در سه ماه، اطالعاتي وجود مار استفاده كنندگان سايت وزارت فرهنگ و ارشآ ذكر است، درباره تغييرات
روز مشاهده به ازاي هر يك ميليون نفر : امار در مورد سايت انگليسي بريتيش كانسيل، بدين شرح است اين .ندارد
نفر بوده و براي  205اين تعداد در متوسط يك هفته   ).ايراني برابر سايت 23(نفر از سايت استفاده كرده اند  165

ايجاد شده در ميزان استفاده كنندگان از سايت، در عرض سه ماه   تغييرات. دهد را نشان مي 5/187سه ماه رقم 
. كنندگان دو سايت قابل مشاهده است اين جدول تفاوت محسوس شمار استفاده  بر اساس اطالعات. است%  11

  .ايراني بسيار كمتر مورد استفاده قرار گرفته است سايت
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  تغييرات در سه ماه  توسط سه ماهم  متوسط يك هفته  امروز  

  -   6/6  2/7  5/3  وزارت ارشاد
  % 5  5/3  9/3  4/3  بريتيش كانسيل
  )به ازاي يك بازديد كننده(صفحات بازديد شده 

  
وزارت   سايت. مار صفحات مشاهده شده به ازاي يك بازديد كننده استآ آخرين جدول، نشان دهنده

و متوسط سه ماه  2/7صفحه، براي متوسط يك هفته عدد  5/3يانگين فرهنگ و ارشاد اسالمي در روز مشاهده، م
روز مشاهده . كند اين زمينه ارائه مي امار مشابهي در الكسا درباره سايت بريتيش كانسيل. دهد را نشان مي 6/6

صفحه به ازاي هر  5/3صفحه، و متوسط سه ماه  9/3صفحه مشاهده شده، در متوسط يك هفته  4/3سايت 
  .  است%  5ميزان تغييرات در طول سه ماه، . كنند ه، مشاهده شده استبازديد 

با آدرس %  97كنند  اين بخش بايد اضافه كرد، افرادي كه سايت بريتيش كانسيل را مشاهده مي براي تكميل
  .كنند هاي ديگر، مراجعه مي از طريق لينك سايت%  3سايت وارد شده و تنها  رسمي
  

  نتيجه 
آيد، بايد داراي كاركردهايي در خدمت جمع و جامعه باشد و چنان  ر متن جامعه پديد ميهر سازمان كه د"
د كه بتواند همانند يك تن، به صورتي هماهنگ، خدمات خود را به جامعه كه منشا و موجد آن است، شوتنظيم 

ر يك اشاره شده سه نوع كاركرد براي سايت وجود دارد كه در متن به ه). 83: 1375ساروخاني، ( "عرضه دارد
اين مورد  در. ها، به عنوان يك سيستم فرعي براي سايت، به عنوان يك سيستم است اول كاركرد لينك. است
توان به كاركردي كه براي لينك تعريف شده مثل تعاملي يا اطالعاتي و متني بودن آن اشاره كرد و همچنين  مي

با تعريفي كه از پيوندهاي اصلي و مهم هر سايت ارائه . دادمساله داخلي يا خارجي بودن پيوندها را مدنظر قرار 
دريافتيم، پيوندهاي وب سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، عمدتا به كاركرد اطالع رساني پرداخته و  ،شد

اين اكثر پيوندها، داخلي بوده و براي دسترسي به اطالعات،  عالوه بر. شود هدف تعاملي كمتر در آنها دنبال مي
در حالي كه سايت انگليسي تعريف و كاركرد مشخصي براي هر . تر به خارج از سايت لينك داده شده استكم

جنبه تعاملي در پيوندهاي سايت بسيار . اين پيوندها بسيار عميق و كامل است  يك از پيوندها ارائه كرده است و
اين . اين سايت بسيار زياد است جي درميزان پيوندهاي خار. شود اين هدف به طور جدي دنبال مي پررنگ است و

  .هاي مشابه است ها و سايت سازمان نشان دهنده تعامل مناسب سايت، با ديگر 
امكاناتي است كه سايت، به عنوان يك سيستم فرعي براي سازمان،   ايجاد دومين كاركرد، مربوط به كاربرد و

در . سازمان، داراي كاركرد قابل توجهي نيست سايت وزارت ارشاد درون. كند ايجاد مي  به عنوان يك سيستم
اين وزارتخانه تا به  نتيجه اطالعاتي كه از وزارت ارشاد و كارمندان آن به دست آورديم، حتي خيلي از كارمندان 

اين  اين سازمان است كه زياد  درگير اين موضوع نشان دهنده ساختار سنتي  .اند حال سايت اداره خود را نديده
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اين وزارتخانه از درجه اهميت بسيار   ت و كال داشتن يك سايت فعال و پر مخاطب براي مسئوالنمساله نيس
اين سايت هم مورد قبول و تاييد همه   اي و مجزاي سازمان، حتي برخوردار است و به دليل ساخت جزيره كمي
شور كه عهده دار اكثريت اين سازمان در ك با توجه به نظريه كاركردگرايي و كاركرد. هاي سازمان نيست بخش

اين سايت هم با هدف يك سري كاركردها در جامعه و ساختار خود   هاي فرهنگي است، قريب به اتفاق فعاليت
اي  اين كاركردها توسط سايت مورد نظر برآورده نشود، فعاليت آن و هزينه  كه ايجاد شده است در صورتي سازمان

اين وزارتخانه دولتي به ذكر  از ميان اهداف و وظايف بيشمار . رود ال ميشود زير سئو كه احتماال براي آن صرف مي
هاي  چند مورد از آنها پرداختيم مانند گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف، فراهم كردن زمينه

نين وري و طبقه بندي كليه مدارك فرهنگي مثل فيلم، كتاب و نشريات، اجراي قواآوحدت ميان مسلمانان، گرد
ايران در خارج،  امور نمايندگيهاي فرهنگي ايجاد توسعه و اداره كليه  مربوط به نشريات و تعيين ضوابط و مقررات، 

ايجاد،   و  هاي اطالع رساني عمومي ايران و كشورهاي جهان، توسعه فعاليت  گردآوري عكسها و خبرها درباره
اما با بررسي دريافتيم كه اهداف سازمان و اهداف سايت   .گرديايرانگردي و جهان برداري از تاسيسات  توسعه و بهره

البته برخي از كاركردها نيز براي . با هم همخواني ندارد و فعاليت سايت بيشتر حالت نمادين دارد تا كاربردي
هايش و  فعاليت سايت تعريف شده است مثل سهولت دسترسي به اطالعات اوليه درباره ساختار سازمان و فعاليت

برخي ديگر هم، چون برقراري ارتباط . يا اطالع يافتن از اخبار فرهنگي در سراسر كشور كه برآورده شده است
مفهوم بي كاركرد، مربوط به عملكردهايي است كه براي . ميان مردم و مسئوالن در سري اهداف قرار گرفته است

  ).146: 1374، ر؛ ريتز 24: 1379معيدفر،(يك نظام كاركردي ندارند 
اين سازمان   كاركردي سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، درون توان به بي كاركردها، مي اين بي  از جمله

نيز ) مانند لينك عضويت(اين سايت   كاركردي همچنين در مورد بعضي از پيوندهاي مفهوم بي. فرهنگي پرداخت
  . قابل ذكر است

هاي سازمان،  اين كاركرد در سياست  .هاي موجود است يتاما كاركرد ديگر، كاركرد سايت در مقابل ديگر سا
تنها موردي كه . هاي سايت به دست آورد توان مصداقي از آن را درفعاليت اين ترتيب نمي  تعريف شده نيست و به

هاي دولتي و فرهنگي موجود داده  اين سايت به ديگر سايت اين كاركرد باشد، پيوندهايي است كه  تواند بيانگر مي
سايت . كند ايفا مي  هاي فرهنگي كشور تا حدي اين طريق، وظيفه خود را به عنوان نقش مادر سايت ست و ازا

موزشي، آ هاي فرهنگي فعاليت(هاي مربوط به فعاليت سازمان،  امكان ارتباط با سايت  ايجاد  بريتيش كانسيل هم با
  .كند سايتها، تعريف مياين كاركرد را درمقابل ديگر  در سطح دنيا) ، اجتماعي  علمي

در ادامه تحليل انجام شده به روشني دريافتيم كه اگرچه سايت جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   
هاي خود را آغاز كرده، و در مورد  معرفي سازمان، شناسايي قوانين به  خيلي بهتر از سايت گذشته آن فعاليت

ايجاد رابطه قوي ميان   اما هنوز در جهت  خوب عمل كرده است، مردم و ارائه اخبار درمورد اتفاقات عرصه فرهنگ
هاي  امكانات براي آسايش بيشتر مراجعان، الكترونيكي كردن بخشي از فعاليت مردم و مسئوالن،  فراهم كردن

هاي بخش اداري هنوز اقدام قابل توجهي را  حضوري از قبيل دريافت مجوز و كم كردن مقداري از كاغذ بازي
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هاي  هاي فرهنگي دولتي كشور بوده و با رسانه ترين سايت اين سايت يكي از مهم  اينكه  با وجود. داده استصورت ن
در صورت .  هاي ممكن به خوبي بهره برداري كند امكانات و قابليت موجود در كشور در ارتباط است، نتوانسته از

امكان پذير  ) سازمان و مخاطبان(هر دو طرف توجه به راهكارهاي ذكر شده، بهره برداري بهتر از سايت براي 
  . خواهد شد

  
  راهكارها 

  .كنم در زير براي بهبود وضعيت سايت يك سري راهكار ارائه مي
ايران  هايي از فرهنگ و هنر تواند با ارائه عكس اين سايت مي .در درجه اول بايد به اثر اوليه متن توجه كنيم  ●

             .اثر مثبت در مخاطب خود شود ايجاد و انتخاب قالبي جالب باعث
سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از لحاظ گرافيكي وضعيت مطلوبي ندارد و بيشتر نوشتاري است و  ●

تصاوير محدودي در كنار خبرها آورده شده كه بيشتر عكس مسئوالن و مديران است و تصويرهايي كه در جهت 
  .  ايراني باشد، وجود ندارد تمدنارائه و بازنمايي فرهنگ و هنر و 

كند بلكه منجر  با گسترش پوشش سايت از حد ملي به بين المللي نه تنها كارايي سايت افزايش پيدا مي ●
اين منظور بايد سايت دو زبانه شود كه  براي. شود ايران به ساير كشورهاي جهان مي به شناساندن فرهنگ و تمدن

 .رش يافته و موجب پويايي بيشتر سايت خواهد شدهاي آن گست اين صورت فعاليت در
هايي است كه وجود آن باعث آگاهي مخاطب در مورد  ترين بخش وجود لينك درباره ما يكي از مهم ●
  . شود هاي سايت و اعضاي فعال در سايت مي فعاليت
اين مورد با ارائه  هاي مختلف سازمان از قبيل كتابخانه كه در ايجاد ارتباط مخاطب با بخش امكان توسعه ●

 .شود امكان جست و جو در مخزن فراهم مي اطالعات صحيحي درباره منابع موجود در كتابخانه و
  .اين كار باعث جلب اعتماد كاربر خواهد شد  بهتر است منابع اخبار ذكر شود،  ●
اين  به. زي شوندهاي حضوري، مجا امكانات براي مراجعان سازمان تا ازطريق آن بخشي از فعاليت ايجاد  ●

توان براي كارمندان هم آسايش  ترتيب عالوه بر افزايش كارايي سايت و فراهم كردن رضايت ارباب رجوع، مي
 .ها افزود بيشتري را به وجود آورد و با حذف كاغذ بازي بر سرعت انجام فعاليت

اينترنت بتوانند يك  از طريق ايجاد كرد كه توان با عضويت، بخشي را براي كارمندان وزارتخانه همچنين مي ●
اين ترتيب كاربرد سايت بيشتر شده و  به . انجام دهند) مثل مشاهده حقوق و مزايا(امور شخصي خود را  سري از

  .  كند اهميت واعتبار زيادي پيدا مي
هاي موجود در يك سايت مثل رنگ، صدا، موسيقي، تصوير و فيلم كه باعث ارتقاي  استفاده از قابليت ●

  .ح سايت خواهد شدسط
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و و سازمان بين المللي كار  سازمان تامين اجتماعيتحليل مقايسه اي سايت  
  رويكرد قابليت دسترسي  اداره خدمات اجتماعي و خانواده استراليا با استفاده از 

  
  ∗آهويي ابراهيم محسني

  يدهچك
هاي سازمان بين المللي كار  مقاله حاضر درصدد است تا با مقايسه وب سايت تامين اجتماعي ايران با سايت

، وجوه محتوايي و فني سايت ايراني را ).اس. سي. اي. اف(و اداره خدمات اجتماعي و خانواده استراليا ) او. ال. آي(
رويكرد ياد شده، اوال وجوه دوگانه فوق را در ارتباط با . دهد با رويكرد قابليت دسترسي مورد تحليل و ارزيابي قرار

گيرد و ثانيا، بر كنار از تعمدي يا غير تعمدي فرض نمودن ممانعت و دسترسي در ارائه  يكديگر درنظر مي
بنابراين، در . را به عنوان ابزارِ موثر هم جهت با اهداف سازماني بررسي كند فناورياطالعات، در صدد است تا 

تقدم ارائه اطالعات جهت دار و ، فناورياينجا موضوعاتي مانند ابهام و پيچيدگي در ارائه اطالعات با استعانت از 
 - ، و توجه به الگوي هزينه)داراي قابليت استفاده(سو با اهداف سازماني نسبت به توجه به اطالعات سودمند  هم

موضوعات فوق بستري براي . گيرد ورد پرسش قرار ميفايده در نظر گرفتن رابطه جهان واقعي و جهان مجازي م
آورد كه آيا قابليت دسترسي اطالعات بر اساس اصل شفاف سازي در زمينه تعهدات  بررسي اين پرسش فراهم مي

بر اساس داليل نظري، روابطي پارادوكسيكال بين  .را يافته است دسازمان تامين اجتماعي، جايگاه ضروري خو
هاي خاستگاهي به عنوان  كاهش هزينه. ن تامين اجتماعي و از دست دادن منابع وجود دارداهداف رفاهي سازما

تواند اهداف سازماني را با كاهش هزينه و حفظ منابع در مجموعه اي مرتبط  تابعي در قابليت دسترسي، مي
  . متمركز نمايد
تماعي، مجازي، وجه فني، وجه ، قابليت دسترسي، سازمان تامين اجفناوريارزيابي سايت، : كليدي واژگان

  .محتوايي

_______________________________  
      عات فرهنگي و رسانه، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مطال  ∗

                                                                                                           emohseni@ut.ac.irEmail:  
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  مقدمه
چنانچه گفتمانِ سازماني بر مبناي چنين ضرورتي . دسترسي به اطالعات وجه ضروري دموكراسي است

انتظام يافته باشد، بايد بتواند اهميت بخشي به حقوق شهروندي و برابري در دسترسي به اطالعات را در عملِ 
اي را  شود، وجوه پيچيده اما آنچه به عنوان ايده براي وضعيتي عملي ارائه مي. ت نمايدهايش اثبا برآمده از كارويژه

از اين رو، اين مقاله با اشاراتي به وجوه نظري، موردي از روابط . گيرد شود، ناديده مي كه در اين گذار حادث مي
  . كند ، اطالعات و امور سازماني را بررسي ميفناوريپيچيده بين 

، و ديگران هكت(ممانعت از دسترسي به اطالعات با ايجاد پيچيدگي در طراحي وب سايت  از يك سو،
بسترهاي نظري مناسبي را براي ) 2006كرپز،  و آدام( فناوريو ناتواني در دسترسي به اطالعات از خالل ) 2005

شهروندان به آموزش  يدسترسي عموماز سوي ديگر، اولويت . كنند تحليل اطالعات ارائه شده در سايت فراهم مي
توجه به اهميت قابليت دسترسي ، )2006، و ديگران بري(هاي توسعه ملي  و اينترنت در سياست فناورياز خالل 

ارتباط موضوع قابليت دسترسي الكترونيكي با وجوه قانوني، الكترونيكي به عنوان وجه غالب جامعه اطالعاتي و 
هاي الكترونيك اروپايي  هاي شهروندمحور دولت برنامهو ) 2006، يگرانو د كليرونوموس...( فرهنگي و اقتصادي و 

هاي اينترنتي و  هايي براي گسترش و بهبود امكانات ارائه شده از طريق شبكه ديدگاه) 2005،  و ديگران ايمري(
  . كنند هاي موجود در اين زمينه پيشنهاد مي هايي براي تحليل چالش شيوه

مقايسه وب سايت سازمان تامين اجتماعي ايران با دو وب سايت سازمان بين اين مقاله در صدد است با 
، وجوه محتوايي و 2.)اس. سي. آي. اف(و سازمان خدمات اجتماعي و خانواده استراليا  1.)او. ال. آي(المللي كار 

ست تا با است و در صدد ا 3رويكرد اين تحليل قابليت دسترسي. فني وب سايت فوق را مورد تحليل قرار دهد
  .هاي موجود را پيشنهاد كند هاي محتوايي و فني، بهره گيري از ظرفيت معرفي ظرفيت

محتوايي، با توجه به نياز گسترش خدمات الكترونيك، كاركردهايي كه هم جهت با اهداف سازماني  از نظر
واند ارائه كند و داليل بنياني ت هايي كه چنين وب سايتي مي ها و قابليت اي از توانايي دامنه. شوند است، بررسي مي

هاي فني وب سايت و شيوه بهره گيري  همچنين، قابليت. دهد اين خدمات، محور بررسي محتوايي را تشكيل مي
از آن بر اساس شناخت دقيق فضاي مجازيِ راجع به وجه فني اين فضا كه مجموعه تشخيص و پيشنهاد دوم را 

 .شود شود، ارائه مي موجب مي
هاي نظري فوق، ابتدا تجزيه و تحليلي از قابليت دسترسي سايت و سپس  با توجه به ديدگاهاين مقاله 

الزم به ذكر است بر اساس رابطه اي كه بين محتوا و سبك ارائه . دهد هايِ آن ارائه مي خصوصيات فني و كاستي
بركنار از ديدگاه  همچنين،. شود، مقاله به نتيجه گيري خواهد پرداخت درك مي) خصوصيات فني(اطالعات 

  . سازد انتقادي فوق، اين مقاله امكاني براي گسترش و بهبود سايت از نظر فني و خدمات فراهم مي
_______________________________  

1 - Internasional Labour Organization (ILO) 
2 - Department of Families, Community Services and Indigenous Affairs (FICS) 
3 - Accessibility  
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  رويكرد نظري
هاي مختلف اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و غيره، قابليت دسترسي به اطالعات،  صرف نظر از جنبه 

پيش از پرداختن به مباحث نظري، . 1ده استاست كه در حوزه مسائل رفتاري توجه زيادي به آن ش مفهومي
  . نمايد توضيح مفهوم قابليت دسترسي و قابليت دسترسي وب سايت، اهداف اين بررسي را روشن مي

وضيح درجه اي است كه يك سيستم به شيوه اي بالفعل به ت قابليت دسترسي واژه اي عمومي، به كار رفته براي
كاربردن به كه به معني سادگي در  2اين واژه نبايد با واژه قابليت استفاده. ستوسيله بيشترين افراد قابل استفاده ا

دارد چرا كه  با مقاصد عمومي قابليت دسترسي رابطه مستقيمي. امري توسط افراد مختلف است، اشتباه گرفته شود
  ).1971اينگرام، (تر عموم مردم دارد  اين واژه اشاره به دربرگيري حتي االمكان گسترده

  
  
i  =هاي حوزه خاستگاه شاخص 
j  =هاي حوزه مقصد  شاخص  

  تابع ارزش گردش تعميم يافته=  
فرمول فوق مبين اين واقعيت است كه تصميم در معيارمند كردن يك سيستم از نظر قابليت دسترسي، تابعِ 

بنابراين، يك وب سايت بايد بر اساسِ موقعيتش در گستره پهناورترِ ميزان . باشد امكانات فنيِ خاستگاهي نيز مي
  . هايِ اجتماعيِ كاربران، از نظر قابليت دسترسي داوري شود وسعه يافتگيِ زمينهت

قابليت دسترسي وب سايت به معناي اطمينان از اين امر است كه سايت صرف نظر از توانايي يا ناتواني 
سايت دسترس پذير سايتي است كه بر مبناي . استفاده كنندگان، براي همه كاربران دسترس پذير باشد

استانداردها طراحي شده باشد، با قوانين هماهنگ باشد و به صورتي هدفمند متضمن اين موضوع باشد كه 
  . 3، براي كاربران قابل فهم و قابل گشت زني باشدفناوريها و قوانين جبري  محتواي وب سايت از خالل توانايي

مزاياي بسياري را براي همه طراحان نرم افزارهاي اينترنتي آموخته اند كه يك سايت دسترس پذير، 
قابليت دسترسي سايت تنها شخص را در دسترسي به اطالعات توانمند . كند بازديدكنندگان سايت آماده مي

. دهد ها سامان مي را به گونه اي آسان ـ كاربرتر براي انسان سازد، بلكه سايت دسترس پذير، محيط عمومي نمي
به . تر، امكان گردش بهتر در سايت و در نهايت يافتن اطالعات استسايت دسترس پذيرتر، داراي سازماندهي به

ها را نيازمند بازطراحي و  هايِ جديد موثر در قابليت دسترسي اينترنت، وب سايت فناوري، استفاده از عالوه
_______________________________  

ــه آدرس          1 ــات، ب ــه اطالع ــف دسترســي ب ــاي مختل ــا و نموده ــه ه ــه جنب ــامع در زمين ــاب شناســي ج ــت كت ــود جهــت درياف ــي ش توصــيه م
http://archive.ala.org/rusa/access_biblio.html اين مجموعه، با تفكيك جنبه هاي مختلف دسترسـي بـه اطالعـات،    . مراجعه كنيد

  . كتاب شناسي جامعي را فهرست كرده است
2-  Usability  

  . گرفته شده است http://www.websiteoptimization.comتعريف جاري از سايت   3
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  .)2006ريك، ( كند گسترش مي
ئل خاستگاهي عموم كاربران ناگسترده، به عنوان مسا/ هايِ گسترش يافته بر اين اساس، توجه به زير ساخت

هايي در حوزه وظايف سازمانيِ مالكان وب سايت يا  ممكن است گسترش چنين زير ساخت. اهميت بسياري دارد
  . ترِ دولت باشد هايِ عمومي ها و برنامه مرتبط با سياست

  :شود هايِ گسترش دهنده قابليت دسترسي بررسي مي فناوريدر زير چهار مورد از 
توجه به نرم افزارهاي ارسال پست الكترونيكي از طريق تلفن همراه، گسترشِ رابطه بين : تلفن همراه •

تواند و  پذير، مي يك سايت دسترس. دهد مي نويد هاي سخت افزاري مبتني بر موج را اينترنت و سيستم
  . هاي خود را گسترش دهد بايد در اين حوزه، قابليت

هايِ نرم افزاري را  دارات مختلف يك سازمان كه همچنين پايانههاي داخلي رابط بينِ ا شبكه: اينترانت •
مقصد / آورد، در بهبود تابعِ هزينه خاستگاه فراهم مي براي دسترسي به اطالعات ضروريِ كاربرانِ عمومي

  . كه در نهايت موجب افزايش ضريب قابليت دسترسي است، موثر است
ها  مبين اين واقعيت است كه سيستم فناوريخمند ديدنِ تاري): پيجر، پالم تاپ(هاي عامل همراه  سيستم •

در اين مسير . كنند طي مي) هاي مركزي حواس بدن و مشخصاً به هسته(سير تكوين را از محيط به بدن 
بنابراين تا آنجا كه ممكن است، قابليت . هايِ دستي همراه رسيده است امروزه بشر به نقطه سيستم

  .   رك پذيري بدنِ انساني باز تعريف كردبا تح متناسبدسترسي را بايد 
هاي كمتر  يابد، حوزه كه يك زيرساخت اطالعاتي ـ خدماتي گسترش كافي مي هنگامي: وب تلويزيون •

طبيعي است كه تلفيقِ . كنند گسترش يافته در صورت داشتنِ وجه اشتراك به آن سيستم ميل مي
  . ها تعبير شود ايتبر گسترشِ وب س ويزيون و شبكه وب سايت، راه ميانتل
هاي  ها يا جايگزين يابد، مكمل كه بحث بر سر كاهش هزينه، جديت مي هنگامي: هاي بدون كابل سيستم •

در اين صورت نتايج تحليل هزينه ـ فايده، قاعده گسترش يا . گيرند هاي فعلي مورد بحث قرار مي سيستم
 . سازد گسترش امكانات جديد را مي فقدان

 
  مباحث نظري

هاي  هاي دولتي اياالت متحده آمريكا از طريق سايت ي صورت گرفته در مورد اطالع رساني سازمانبررس
هاي  فناوريها، ايجاد ابهام و پيچيدگي در ارائه اطالعات با استعانت از  دهد، رويه اين سازمان اينترنتي نشان مي

هاي سازماني است  نتقادي به سياستاين ديدگاهي اساساً ا). 2005ران ديگهكت و(كاربردي در فضاي وب است 
پيش فرض چنين نظريه اي اين است كه اطالع رساني، . سازد كه اهداف ناهمخوان با كاركرد حقيقي را آشكار مي

  . بايد به داليلي با اهداف پنهانِ سازماني ناهمخوان باشد
با بررسي ) 2006(ري و همكاران مارشا ب. اما، ناتواني در دسترسي، همواره امري آگاهانه و هدايت شده نيست

توان به وجود رابطه معني دار  بين اهداف نهادي و  هاي نهادهاي آموزشي استراليا دريافتند كه نمي سايت
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با اينكه اطالع رساني آموزشي به داليل اقتصادي و همچنين از . دسترسي به اطالعات از خالل اينترنت قائل بود
هايي همچنان ناتوان از  شود، اما چنين سايت سيار دارد و توجه زيادي به آن ميهاي توسعه، اهميت ب نظر برنامه

ها بايد  در اين مورد، گسترش استانداردها و زيرساخت. ايجاد قابليت دسترسي مطلوب از طريق شبكه وب هستند
  . بررسي شوند

ري  مورد توجه قرار از سوي ديگر، اصلِ شهروند محوري در گسترش دولت الكترونيك از سوي محققان ديگ
به عنوان . هاي توسعه دولت الكترونيك را ارزيابي كند هاي پنهان برنامه گرفته است كه در صدد است تا چالش

مثال، از نظر جامعه شناسي سياسي، بين وظايف پارلمانيِ نمايندگان و اهداف شخصيِ آنان ناهمخواني وجود دارد 
در اين صورت، با روي كارآمدنِ . دولتي بر اساسِ آنها صورت گرفته استكارهايِ كه نهادينگيِ موجود در ساز و 

اموري مانند مراجعه به آراي   اما. دموكراسي مستقيم، خطاهايِ چنين تناقضاتي به حداقل كاهش خواهد يافت
، انرديگايمري و (برايِ مسائل خرد، به دليل نياز به تصميم گيريِ آني، ناممكن و خسارت بار خواهد بود  عمومي
2005 .(  

ك، فرهنگي، فناوريهاي  ، قابليت دسترسي الكترونيكي را از جنبه)2006( او يوسيف كليرونوموس و همكاران
هايي وجود دارند كه تفسير قابليت  ها و گسترش دهنده محدود كننده. اند ارزيابي كرده... اقتصادي، قانوني و 

از نظر آنها، تجريدي پنداشتن . اي چند اليه فوق صورت پذيرددسترسي الكترونيكي بايد با در نظر داشتن بستره
شود، ساده  و افزايش قابليت دسترسي، كه عموماً به نتايجِ ناهمخوان منجر مي فناوريرابطه مستقيم گسترش 

  . انگاري در خصوص بسترهايِ چندگانه فوق است
ها قابليت دسترسي  ن مانند وب سايتهاي اطالعاتيِ نوي انتقادهاي باال، اين گفتمان مسلط را كه سيستم

سازد و جايگاه نظريه انتقادي  سازند، با چالش مواجه مي تر را ممكن مي تر و سريع اطالعات در سطوحي گسترده
  )2006كرپز،  و آدام. ( كند دسترسي را در برابر مطالعات قبلي حفظ مي نبود

دسترسي الكترونيكي و لزوم توجه به ساز و  من از مجموعه نظريات فوق، دو موضوع مشترك اهميت قابليت
  . سازم هايِ نوين اطالع رساني را بر مباحث جاري در اين مقاله منطبق مي كارهايِ پنهان در سيستم

  
  تاريخچه

گر اجتماعي است كه مأموريت اصلي آن پوشش كارگران مزد و  سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمه
پوشش زيرجمعيت . است) به صورت اختياري(و مشاغل آزاد  ها هو صاحبان حرف) به صورت اجباري(حقوق بگير 

بگير است كه با درنظر گرفتن  ميليون نفر بيمه شده و نزديك به يك ميليون نفر مستمري 1/7اين سازمان، حدود 
نفر ميليون  27پوشش اين سازمان براي خدمات درماني به بيش از زيرشدگان، جمعيت  افراد خانواده بيمه

غيردولتي است كه بخش عمده منابع مالي  براساس قانون، سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان عمومي. رسد مي



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  182

   1.شود و متكي به منابع دولتي نيست تأمين مي) با مشاركت بيمه شده و كارفرما(ها  آن از محل حق بيمه
و فراگير، تمام گستره كشور است كه  اي و درماني سازمان به صورتي متخلخل از اين رو، دامنه خدمات بيمه

در تالش براي بيان اهميت كاربرد امكانات . معرفي را در نظر گرفت) صفت(توان نامتغير  براي مشتريان آن نمي
اهميت مضاعف اين . فضاي مجازي، بي شكلي متغير جغرافيايي مشتريان اين سازمان، مثال مناسبي است

امكانات بتوانند تسهيالتي را براي مشتريان فراهم آورند، با توجه به مقاصد امكانات در اين است كه چنانچه اين 
  . هاي سازماني مبني بر رفاه شهروندان را به همراه خواهد داشت سازمان، چنين تسهيالتي، سياست

اكنون در ايران، يكي از مسائل و مشكالت اين سازمان از دست دادنِ منابع مالي بسياري است كه از سويِ 
همچنين بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به شيوه اي . هاي موازي تهديد شده است است ادغامِ سازمانسي

. پارادوكسيكال، اهداف رفاه اجتماعي و از دست رفتن منابع مالي سازمان را در برابر يكديگر قرار داده است
كه قابليت دسترسي اطالعات بر اساس كند  بنابراين، موضوعات فوق بستري را براي آزمون اين فرضيه فراهم مي

  .اصل شفاف سازي در زمينه تعهدات سازمان تامين اجتماعي، جايگاه ضروري خويش را يافته است
  

  خصوصيات فني
 اجزاي مختلف سايت، مجموعه صفحات را كه توسط موتور تحليل گر هاي كمي ابتدا براي دستيابي به ارزش

  :شود تجزيه شده است، ارائه مي 2وب
 

http://www2.tamin.org.ir/home.jsp يو آر ال  
 عنوان سايت سازمان تامين اجتماعي ايران

 و تحليل زمان تجزيه 7:  36:  32ساعت  2006نوامبر  18شنبه 

 جمع صفحات درخواست شده براي تجزيه صفحه 30

 حجم كل محتوا بيت 231036

  هاي عمومي آماره: 1جدول شماره 
  

سايت سازمان تامين . دهد وب سايت سازمان تامين اجتماعي را نشان مي اين جدول مشخصات عمومي
براي اين تاريخ، . در موتور تحليل گر تجزيه شد 2006نوامبر  18است كه در روز  irاجتماعي تحت دامنه 

  .يلوبايت بوده استك 231صفحه و جمعِ حجم سايت  30زيرصفحات سايت 

_______________________________  
  . پاراگراف فوق در صفحه معرفي سازمان در سايت رسمي سازمان تامين اجتماعي ذكر شده است  1

2 - Web Analyzer Engine, http://www.websiteoptimization.com/services/web-development/, 
18.11.06 
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  هاي مختلف متن در صفحات سايت حجم گونه: 2جدول شماره 

   
طراحي استانداردي كه منجر به حداكثر سرعت و در 

شود، بايد بتواند از الگوهايِ  ترسي مينتيجه قابليت دس
هاي عامل پر  متني و كدهايِ شناخته شده براي سيستم

طراحي . كاربر مانند ويندوز با موازنه دقيق استفاده كند
يك وب سايت عالوه بر نياز به دانش فني، نيازمند آشنايي 

. باشد هايِ قابليت دسترسي نيز مي با استانداردها و اوليت
هاي  ور ايران، چنين استانداردهايي براي سايتدر مورد كش

اما با توجه به بررسي . دولتي تعريف نشده است رسمي
مقايسه اي، طي تماس با مديريت سايت خدمات اجتماعي 

ها و همچنين  و خانواده استراليا، مديريت اين سايت مجموعه قوانين استاندارد دولتي در خصوصِ طراحي سايت
 . ت دسترسي را كه مورد تحت بررسي اين مقاله بود، ارائه داددر مورد مشخص قابلي

وجود دارد كه  هاي سازماني و رسمي مجموعه قوانين دقيقي از سوي دولت استراليا براي طراحي سايت
طراحي يك سايت دولتي در استراليا بايد بر اساس . خصوصاً به قابليت دسترسي اهميت بسيار زيادي داده اند

اين استانداردها قوانيني جبري نيستند بلكه راهكارهايي براي اصالحِ سايت . مشخصي صورت پذيرد استانداردهاي
  . و باالبردن كارآمدي آنها هستند

  
  خصوصيات ظاهري سايت

  ـ پشتيباني 1
اداره خدمات ماشيني تامين، از ادارات اقماري سازمان تامين اجتماعي است كه پشتيباني : پشتيباني فني

هاي نرم  پيش از گسترش اينترنت، اين اداره وظيفه هماهنگي برنامه. سازمان را برعهده دارد رسميفني سايت 
اكنون وظيفه . هاي اداري و درماني را برعهده داشت افزاري و پشتيباني سخت افزارهاي سازمان در قسمت

  .پشتيباني فني سايت سازمان نيز جزء وظايف اين اداره است
تيه، اداره خبر و اطالعات سازمان تامين اجتماعي است كه وظيفه خبر رساني سايت آ: پشتيباني اطالعات 

كرد و اكنون  آتيه و هفته نامه داخلي تامين را منتشر مي اين اداره قبالً  هفته نامه عمومي. سازمان را برعهده دارد
  .شود ر ميروزنامه آتيه به صورت آنالين هم منتش. دهد خبرهاي سايت سازمان را هم پوشش مي

  . گسترش يافته است  orgو با پسوند irسايت سازمان تامين اجتماعي، تحت دامنه : پشتيباني دامنه 
  هاي سايت ـ پيوند 2

 ،دولتيهاي  ها و سازمان خانه وزارت ،موسسات وابسته و ها شركت واحدها،در بخش پيوندها ليست 
، به ها ساير سايت ،جرايد ،ها خبرگزاري ،جست و جوگرها ،امين اجتماعي ساير كشورهات ،هاي بين المللي سازمان

  )بيت(حجم   سنخ متن
  40520  اچ تي ام ال

  105300  تصاوير اچ تي ام ال
  5409  تصاوير سي اس اس

  110709  جمع تصاوير
  64537  كدهاي جاوا اسكريپت

  4991  سي اس اس
  10279  چند رسانه اي

  0  ديگر
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  . آمده استصورت جداگانه 
  ـ خدمات3

هاي داخلي و خارجي  نامهاخبار، بخش. دهد اني را انجام ميتنها خدمات اطالع رس ،در حال حاضر سايت
هاي سازمان مجموعه محتواي سايت را تشكيل  ها و اطالعاتي در زمينه اهداف، مديران و برنامه پيوندسازمان، 

  . دهند مي
  ـ تبليغات 4

اقماري سازمان، روزنامه آتيه و شركت خدمات ماشيني تامين به عنوان لوگويِ  هاي  هاي اداره تنها لوگو
  . تبليغاتي در صفحه اصلي قرار دارد

  
  سايتمعيارهاي ارزيابي

  : موارد زير است) 1385( 1معيارهاي كلي ارزيابي مطرح شده توسط دكتر سعيد رضا عاملي
درك اهداف آشكار عموماً مبنايِ . اهداف استنخستين نكته در ارزيابي يك وب سايت توجه به : اهداف  •

كاملي براي ارزيابي نيست، بنابراين ممكن است الزم باشد، جدا از اهداف مطرح شده توسط گردانندگان 
 . سايت، به اهداف سازمانيِ پنهان نيز توجه كافي صورت پذيرد

اس چه مبنايي اطالعات را از توجه به زمانمندي اطالعات و اينكه سايت بر اس: به روز رساني اطالعات •
 . نمايد، معيار ديگر ارزيابي است حيث زمان، بدون ابهام ارائه مي

توانند  همخواني با اهداف، جامع بودن اطالعات، روشن بودن منابع، و بسياري وجوه ديگر مي: محتوا •
 . ام اشاره كرده من در اين مقاله، به اين وجه به صورت جداگانه و مفصل. زيرموضوع محتوا بررسي شوند

آيا اطالعات مندرج در سايت از خصوصيت ارتباط با شرايط عيني برخوردار است؟ اين : عينيت گرايي •
همچنين وجه ديگري از عينيت گرايي درباره فرم ارائه . تواند وجهي محتوايي به خود بگيرد موضوع نيز مي

   .شود هاي فني بحث و بررسي مي اطالعات وجود دارد كه در قسمت
در واقع اين وجه بيش از همه، مرتبط با . يكي از اصول قانون نشر منابع اطالعاتي است: منابع اطالعاتي •

لزوم رعايت اين اصل و داليل آن كامالً مشخص است اما در عين حال، . وجوه حقوقي و قانوني اثر است
  . آيد اين اصل، معياري مهم در ارزيابي به شمار مي

. اطالع رساني، رضايتمندي از صحت اطالعات ارائه شده است خود تنظيمي موميقاعده ع: صحت و درستي •
با اين حال، اينكه وب سايت امكاناتي را . راند همواره، اطالعات درست اطالعات اشتباه را به حاشيه مي

 براي ارزيابي صحت و درستي اطالعات لحاظ نموده است يا نه، خود به عنوانِ معيارِ دموكراتيك بودن
چهار قاعده فوق را تحت عنوانِ توجه به اصولِ دموكراتيك در ارائه اطالعات قابل . تواند به كار رود مي

_______________________________  
  بر گرفته از مباحث منتشر نشده دكتر سعيد رضا عاملي در طول دوره تحصيلي   1
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  . گيرد دانم كه در مباحث محتوايي مورد داوري قرار مي جمع مي
شخص يا سازمانِ متوليِ سايت، بايد بتواند اعتبار و صالحيت خود را از نظر : صالحيت و اعتبار مولف •

در شرايط انحصاري، ممكن است اين معيار غير قابل ارزيابي . وزه تحت راهبري اثبات نمايدتخصص در ح
به نظر برسد، اما در فضايِ وب و در شرايط آزاديِ ارائه اطالعات، توجه به صالحيت و اعتبار نويسنده 

  . اهميت بسزايي دارد
رسي است كه توجه دقيقي را طلب اين عامل، يكي از فاكتورهاي مهم در قابليت دست: سهولت استفاده •

  . در اين خصوص، معيارهاي سهولت استفاده، در بخشي جداگانه ارزيابي خواهد شد. كند مي
هاي  آنچه كاربران مختلف از يك سايت انتظار دارند، توجه كافي به همه حوزه: دامنه پوشش اطالعات •

  .  را در حوزه مشخص، اثبات كند يت رسميبنابراين، اطالعات بايد بتواند، مرجعيت يك سا. زيرپوشش است
؟ و آيا اطالعات از ايجاز كافي برخوردار است. اشاره به دو وجه فني و محتوايي دارد: تراكم و فشردگي •

  ده است؟ شهمچنين از نظر فني، آيا از نظر گرافيكي رابطه صحيح بين متن و زمينه رعايت 
شود كه در نهايت ارتباط متقابل كاربر و سايت را  ميمجموعه گسترده اي از امكانات را شامل : تعامل •

شوند، فهرست شده اند و سايت از  در بخشي جدا، مجموعه اموري كه به تعامل مربوط مي. كند تسهيل مي
  . اين زوايا ارزيابي شده است

ه عمل بسته به اينكه در ارائه اطالعات دقت كافي ب. پردازد امري كه صرفا به فنونِ تكنيكي نمي: سرعت •
سرعت دسترسي به اطالعات كافي و ) به عنوان مثال اهميت ايجاز در ارائه اطالعات(آمده باشد يا خير 

سرعت مبين درجه اي از توانايي در دسترسي به اطالعات الزم از زواياي فني و . الزم متفاوت خواهد بود
  . محتوايي است

ود اين معيارها، توسط معيارهايِ ديگري داوري چهار معيار فوق، با امور فني مرتبط هستند، خ: ساختار •
  . شوند هاي جداگانه به بحث گذاشته مي شوند كه در بخش مي

  ـ ارزيابي محتواي سايت1
گسترش اطالعات بر مبناي اهداف سازماني، محتواي سايت، دامنه پوشش اطالعات، صالحيت و اعتبار 

بع اطالعاتي معيارهاي قابل ارزيابي تحت عنوان تحليلِ نويسنده، صحت و درستي اطالعات، عينيت گرايي و منا
ول ضريب ا(هاي دسترسي بر پايه حوزه خاستگاهي  اين وجه از تحليل متمركز بر سيگمايِ فرصت. محتوا هستند

هاي اساسيِ معيارهاي فوق را پاسخ  زير، پرسشپيگيريِ موارد مطرح شده در. است) قاعده قابليت دسترسي
 : دهد مي

  اطالع رسانيـ 1. 1
در قسمت مشخصات ظاهري، به خدمات سايت اشاره كردم تا در اينجا به عنوان موضوعِ : اطالعات تخصصي

بدون شك اطالع رساني يكي از ضروري ترين و پايه اي ترين خدمات يك سايت . كاركرد سايت، نقد شود
خصوصاً كه اطالعات ارائه شده نيز . كرد توان و نبايد به آن محدود را نمي است، اما كاربرد يك سايت رسمي رسمي



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  186

به عنوان نمونه، بخش درمان كه . با توجه به گستره وظيفه اطالع رساني و خدمات سازمان، ناقص و ناچيز است
دهد از طريق اطالع رساني مفيد  از تشكيالت سازمان تامين اجتماعي را در ايران به خود اختصاص مي نيمي
هاي داخلي و خارجي مندرج در سايت، با قابليت استفاده  همچنين بخشنامه. كند تواند بسيار موثرتر عمل مي

  .بسيار محدود ارائه شده است
خبرهاي ارائه شده توسط . بخش اعظم سايت به بازنمايي اخبار اختصاص دارد:  اطالع رساني خبري

با توجه به .  شود سازمان تهيه ميهاي  هاي مرتبط با فعاليت در زمينه) روزنامه آتيه(خبرنگاران داخلي سازمان 
هاي اقتصادي پيش رويِ سازمان  هاي سازماني، گفتمانِ كالنِ سازمان تامين اجتماعي حولِ چالش سياست

بر اساس اين گفتمانِ پنهان در بازنمايي اخبار، بي طرفيِ اخبار ارائه شده موضوعي فراموش . گسترده شده است
دي ديگر اطالع رساني در اين سايت، در ادامه روزنامه آتيه، ايجاد هژمونيِ هاي ج بنابراين، از چالش. شده است

  . خواننده است كه موضوعي با اهميت در تحليل اخبار سايت است/ سازماني بر ذهنيت كاربر
  ـ  ساير خدمات1. 2

امور . يابدتواند در ادامه يا به موازات خدمات سازمان، گسترش بيشتري ب سايت سازمان تامين اجتماعي مي
ها، به دليل  ها و دريافت هاي ايراني اكنون در حال انجام آنها هستند، مانند پرداخت متداولي كه بسياري از سايت

وصول حق بيمه و تامين اعتبار درماني مشتريان دو نمونه . فراهم بودن زير ساخت، ازطريق سايت قابل انجام است
توان از كاهش شديد  خصوصاً در اين دو مورد، مي. اند قابل انجاماي  اي هستند كه به سادگي توسط فضاي شبكه

ها در سازمان و همچنين كاهش هزينه مالي و زماني تحميل شده به مشتريان به عنوان تابعي در قابليت  هزينه
  . دسترسي سخن گفت

 
: 3و  2و  1تصاوير شماره 

هاي  مقايسه صفحه اصلي سايت
تامين اجتماعي ايران، سازمان 

مات اجتماعي و خانواده خد
  استراليا و سازمان بين المللي كار
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ي اختصاص لطفاً به فضا
محدوده (يافته براي تيترهاي خبر

اي كه با رنگ قرمز مشخص شده 
، نشانگرهاي امكانات سايت )است

، چيدمان راست و )رنگ نارنجي(
، تنوع رنگ و )رنگ قهوه اي(چپ 

. زمينه توجه كنيدرنگ پس 
فحه اصلي سايت همچنين، در ص

خدمات اجتماعي استراليا، 
هاي مختلف با تيترهاي  دپارتمان

امكانات  قرمز رنگ به همراه تمامي
هاي مربوط آورده  پيوندتعامل و 
از ديگر نكات مهم و . شده است

مورد توجه، تك زباني بودن سايت 
همچنين به تكرار آرم . ايراني است

. سازمان در صفحه دقت كنيد
ه سايت را با يكديگر هاي س لوگو

به محل قرار گرفتن . مقايسه كنيد
ها نگاه  ست و جوگر در سايتج

هاي  سايت محتواي.كنيد
هاي بسيار و همچنين، تشريح  پيونداستراليايي و بين المللي كار، متمركز بر اخبار و تفاسير صورت گرفته با 

وناگون محتوايي فوق، مورد توجه قرار هاي گ پذيري حوزه تشخيص. خدمات و تاريخچه سازمان و سايت است
ها را به مجموعه   مجموعه امكانات فوق، سايت. هاي داخلي و خارجي است پيوندصفحات، سرشار از . گرفته است

هاي مختلف خبري،  نسبت رعايت شده در بخش.  صفحاتي دسترس پذيرتر از سايت ايراني تبديل كرده است
تكرار بي مورد جدول صفحات به دو صورت افقي و عمودي . بل بررسي استاطالع رساني و خدمات، نكته ديگر قا

در سايت تامين اجتماعي و عرض بسيار زياد جدول صفحات عمودي، صفحه خانگي سايت را به صفحه اي 
توازن بدونِ تقارن، در هر دو سايت، خصوصاً در سايت . ممانعت كننده در برابر حركت چشم تبديل كرده است

اين موضوعي است كه در اولين برداشت كاربر از سايت با تاثير رواني . ن المللي كار كامالً مشهود استسازمان بي
هاي فوق، كه تحت تابعِ  مجموعه توانايي. شود حاصل از گرافيك به صورت چشم نواز و آرامش بخش ظاهر مي

از اين رو، مجموعه طراحي سايت و . سازد پذيرتر مي كاهش هزينه رواني است، قابليت دسترسي را بسيار امكان
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  به محل قرار گرفتن موتور جستجو گر سايت استراليايي توجه كنيد: 5تصوير شماره 

  . محتواي سايت، در كنار نياز به علم، بايد از زيبايي شناسي هنري نيز بهره گيرد
  ـ تجزيه و تحليل فني 2
  ـ طراحي 2. 1
ـ  برداشت 1. 2. 1
با باز شدن صفحه : 1اوليه

اصلي سايت، عدم توازن بين 
كاراكترهاي صفحه، طراحي 
برهنه سر صفحه و رنگ 

و بي روحِ آبي متمايل سرد 
به خاكستري صفحه، بازتاب 

. كند نا مناسبي را ايجاد مي
طراحي لوگو و فواصل بين 

هاي مختلف طرح  بخش
هاي  تواند از پتانسيل مي

هاي هر طرح در صفحه اگر جاي خود را به  زواياي تند گوشه. گرافيكي چشم نواز و روحبخش بهتري بهره بگيرد
  .دلپذيري بيشتري دارد خطوط منحني و نرم بدهد،

ـ  1. 2. 2
: 2توازن رنگ

صفحات سايت تك 
رنگ است و در 
طراحي از رنگ آبي 
متمايل به 
خاكستري استفاده 

استفاده . شده است
هاي بيشتر،  از رنگ
  . كند هاي روشن تر و خالص تر به جذابيت صفحات كمك مي توناليته
تواند مناسب تر انتخاب  گ آن نسبت به رنگ زمينه ميفونت استفاده شده و رن: 3ـ  وضوح گرافيكي1. 2. 3

_______________________________  
1 - First impression  
2 - Color balance 
3 - Clear graphics 

 
شناسي صفحه خانگي توجه كنيد به كمپوزيسيون، تركيب رنگ ها و زيبايي: 4تصوير شماره   
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  . شود
هاي طراحي قرار گرفتن موتور جست و جو در  از ديگر كاستي: 1ـ  محل قرار گرفتن جست و جو گر1. 2. 4

موتور جست و جو بايد در دسترس ترين نقطه سايت و در معرض ديد مستقيم باشد، زيرا . پايين صفحه است
 . كند ر از آن براي بهره گيري از سايت استفاده ميابزاري است كه كارب

توازني بين فضاهاي خالي در  با حركت از يك صفحه به صفحه ديگر، احساس بي: ـ  استفاده از فضا1. 2. 5
هاي خالي بدون كادر بندي رها  همچنين، در تعدادي از صفحات سايت، قسمت. شود تقابل با متون احساس مي

  . شده است
هايي كه در ديگر صفحات  غير از نبود قاب در بعضي صفحات، قاب: 2ها استفاده مطلوب از قابـ  1. 2. 6

  . شوند، از نظر توازن بين فضاي خالي و متن، اشكال طراحي دارند پديدار مي
توجه به سرعت اينترنت در ايران، در طراحي گرافيكي : 3ـ  پديدار شدن كامل تصاوير گرافيكي1. 2. 7 

شوند اما به صورت نا متوازن آپلود شده و  صفحات به دليل گرافيك سبك به راحتي باز مي. ي دارداهميت بسيار
  .شوند نمايش داده مي

همچنين . كنند با خطا بارگيري مي پيوندتعدادي از صفحات در زير مجموعه : 4ـ  بارگيري صفحات1. 2. 8
ز اين موارد محدود، مابقي صفحات مشكل اساسي به ج. شود ها، صفحه مطابق دستور باز نمي نامه در قسمت بخش

   .ندارند
  ـ نو آوري2. 2
بنابراين، نه تنها . پيش از اين، در قسمت تحليل كاركردي، خدمات سايت ارزيابي شد: 5ـ خدمات2. 2. 1

  . كند، بلكه در خدمات معمول نيز نقايص جدي دارد اي ارائه نمي سايت از نظر خدمات، نوآوري
هاي طراحي  سايت قابليت استفاده از فالش. در مورد فناوري هم نوآوري اي وجود ندارد: 6ريـ فناو2. 2. 2

  . شده مناسب را دارد
طرح لوگو ابتكاري است، اما نقايص گرافيكي موجود، آن را به عنوان اثر خالقه : 7ـ طراحي ابتكاري2. 2. 3

  . ارائه نكرده است
  ـ محتوا2. 3
اما فاقد بخشي جداگانه به نام اهداف . كند رساني ارائه مي سايت خدمات اطالع: ـ توضيح آشكار اهداف2. 3. 1

_______________________________  
1 - Browser settings  
2 - Correct use of frames  
3 - Graphics uploaded correctly  
4 - Page loading 
5 - Service  
6 - Technology 
7 - Original designs 
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هاي آن گفتارهايي وجود دارد اما از اهداف برپايي سايت اطالعاتي در  البته در مورد سازمان و برنامه. سايت است
  . سايت قرار نگرفته است

اين امكان براي صفحات سايت پيش بيني نشده است و از اين لحاظ : 1ـ عنوان براي هر صفحه2. 3. 2
  . شود لوگو بدون تغيير در صفحات تكرار مي. شود كاستي بزرگي احساس مي

پست الكترونيك، هيچ اطالعات ديگري اعم از تلفن يا آدرس در  پيوند غير از: 2ـ اطالعات تماس2. 3. 3
  . سايت وجود ندارد

هاي كم تفصيل اداري  ميزاني از فقدان وضوح متون كه به آيين نامه: 3وضوح زبان/ ـ سبك نوشتار2. 3. 4
اما غير از زبان و سبك رسمي، سبك منحصر به فردي در شيوه نگارش مشاهده . مربوط است، وجود دارد

  . شود نمي
ايپي و رعايت نكردن ها با ايرادات ت اما نگاشته. خورد ايراد خاصي به چشم نمي: 4ـ رعايت شيوه نگارش2. 3. 5

  . نكردن دستور نگارش فارسي همراه هستند
به » نقل با ذكر منبع بالمانع است«در پاي صفحات عبارت : 5ـ نگارش قانون حق نگارش و كپي2. 3. 6

  . بنابراين وضعيت را براي كاربر كامالً مشخص كرده است. خورد چشم مي
  ـ تعامل2. 4
ل مناسبي تعبيه شده است، اما پاسخگويي با دقت انجام در مح:  6ـ  پيوند پست الكترونيك2. 4. 1
به عنوان مثال، طي ارتباط با دپارتمان مركزي سايت خدمات اجتماعي و خانواده استراليا، براي . پذيرد نمي

هاي متفاوت سازمان فوق، قابليت دسترسي به بارگذاري  گسترش و تعميق تحقيق، مشخص شد مديريت بخش
هاي مختلف خبري و تفسيري سازمان، به  همچنين، به روز رساني اطالعات در بخش. ارندرا د زير صفحات رسمي

سايت سازمان بين المللي پيشنهاد ارسال ايميل براي دريافت اخبار و اطالعات به . پذيرد گونه اي مجزا صورت مي
با مديريت سايت  تماس. صورت دوره اي را نمود و امكان پاسخگويي موردي را مشروط و محدود اعالم نمود

  . ايراني تامين اجتماعي صورت گرفت اما تا كنون نتيجه اي در بر نداشته است
  .صفحات سايت فاقد جعبه يادداشت هستند تمامي: 7ـ جعبه يادداشت2. 4. 2
اوالً در محل : موتور جست و جو وجود دارد اما داراي دو اشكال عمده است: 8ـ موتور جست و جو2. 4. 3

_______________________________  
1- Title for each page 
2 - Contact information 
3 - Writing style / clear language 
4 - Grammar and spelling 
5 - Privacy statement 
6 - E-mail Link 
7 - Comment Box 
8 - Search Engine 
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عبيه شده است و در تماس مستقيم با چشم كاربر نيست، ثانيا، براي استفاده آماده نيست  و به صورت نامناسبي ت
  .ارائه شده است و براي استفاده بايد روي آن كليك كرد پيوند

تواند مورد داوري قرار گيرد، اما به هر  مجموعه عوامل فوق در شرح كاربري مي: 1ـ كاربري آسان2. 4. 4
  . تري ارائه شود تواند با كاربري آسان حال، سايت مي

نقشه سايت، از . نقشه سايت وجود ندارد پيونددر اين سايت، آيكون يا : 2ـ نقشه سايت آماده شده2. 4. 5
بدون وجود . هاي مختلف يك سايت است تر كاربران به قسمت جمله امكانات ضروري براي دستيابي هر چه سريع

  . هاي سايت است ف زمان اضافه براي رسيدن به مقصد نهايي در زير صفحهاين ابزار، كاربر ناگزير از صر
  ـ  راحتي استفاده 2. 5
  . شوند دارند و به راحتي آپلود مي صفحات نسبتاً بار كمي:  3ـ  قابليت دسترسي2. 5. 1
  . منوي راهنما در اين سايت وجود ندارد: 4ـ راهنما2. 5. 2
ـ پيوندهاي 2. 5. 3

هدف / داخلي و خارجي 
ليست نسبتاً : گيري صحيح

. كاملي از پيوندها وجود دارد
هاي خارجي اصالً  اما به رسانه

همچنين . توجهي نشده است
اشكال عمده اين است كه در 

ها، بسياري از  بخش روزنامه
هاي پيوند شده  روزنامه

تعطيل شده اند و به روز 
  . شوند نمي

ها تعبيه نشده  لوگو براي دكمه: 5ها همه تطبيق/ منوها/ ها هدكم/ ـ تحت سازماندهي بودن پيوندها2. 5. 4
  . ها وجود دارد پيونداما سازماندهي مشخصي براي . است

به طور : 6ـ گزينه پيوندهاي متني جايگزين براي منوهاي ثابت، منوهاي فلش يا منوهاي پايين رو2. 5. 5
همانگونه كه مشخص است ابزارهايي كه در . هستند كلي منو در طراحي سايت وجود ندارد و پيوندها تماماً متني

_______________________________  
1- User friendliness 
2 - Site map provided 
3 - Accessibility 
4 - Help tab 
5 - Organized links/buttons/menus/ all matching 
6 - Alternative text links option for static menus, flash menus or drop down menus 

 
  بسياري از روزنامه هاي پيوند يافته وجود خارجي ندارند: 6تصوير شماره 
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اين بخش و بخش قبلي در مورد آنها ارزيابي انجام شده است، الزاماً جهت راحتي استفاده و دسترسي طراحي 
  . شده اند
بنابراين، الزم . چنين پيوندي وجود ندارد: 1ـ پيوند بازگشت به باالي صفحه در انتهاي صفحات طويل2. 5. 6

بر با مطالعه يك صفحه طوالني، نشانگر عمودي را با طرف باال هدايت نمايد و اين به معناي از دست است كار
  . دادن زمان و بنابراين اشكالي در طراحي است

سايت تامين اجتماعي ايران با سايت سازمان خدمات اجتماعي و خانواده  مقايسه خصوصيات كمي .3
  .استراليا و سازمان بين المللي كار

هاي كميت محتوا و دسترسي و قابليت استفاده آنها توسط كاربران مربوط  ها به ارزيابي يگر مقايسه سايتوجه د
  . آورد هاي تحت بررسي را فراهم مي ، مقايسه بين سايت2در اين خصوص، نتايج حاصل از نرم افزار الكسا. است

 

 ميزان مبادله اطالعات: 3جدول شماره 
  

همانگونه كه مشخص است، . ده استشدر جدول فوق، اطالعات قرار گرفته و مبادله شده در سايت مشخص 
اين . العات سايت استراليايي، در حدود دو برابر اطالعات سايت ايراني، در شاخص مبادله برتري داشته استاط

. دهد كه وب سايت استراليايي در ارائه اطالعات به صورت روزانه دقت عمل بيشتري داشته است موضوع نشان مي
كيلوبايت بوده است اما در  100متر از در نهايت اطالعات به روز شده براي هر دو سايت در يك روز مشخص ك

  . دهد طول يك هفته، متوسط استراليايي ميزان دو برابر را نشان مي
 
  
  
  

  
  
  
  

_______________________________  
1-  Back to top link for long pages 
2- Alexa , http://www.alexa.com/ 18.11.06 

 امروز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه تغييرات سه ماهه
 ايران  )كيلوبايت 100يا كمتر از (صفر  --  2012456 1154920، حد پايين

استراليا )كيلوبايت 100يا كمتر از (صفر  813129 422355 180626حد پايين، 
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  )2006(مقايسه ميزان مبادله اطالعات در طول زمان : 1نمودار شماره 
اما از آنجا  .در نمودار فوق از نرم افزار خواسته شده است تا اطالعات مربوط به هر سه سايت را تحليل كند

در نتيجه در ) نگاه كنيد 5به جدول شماره (هاي استراليايي و ايراني، زير خط حداقل بوده اند  كه اطالعات سايت
هزار كيلوبايت به باال را نمايش  80اين نمودار اطالعات . وضعيت اين دو سايت مشخص نيست نمودار ترسيمي

هاي نمودار نشان دهنده حجم كمتر اطالعات و  كار، افتادگيسازمان بين المللي  در مورد سايت رسمي. دهد مي
 . فرازها نشان دهنده روزهايي است كه بيشترين حجم اطالعات در سايت قرار گرفته است

 
  امروز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه تغييرات سه ماهه

 ايران --  --  1/0 %78حد پايين، 
 استراليا --  1 3/2 %48حد پايين، 

  )به ازاي ميليون نفر(استفاده از سايت : 4جدول شماره  
  

زبان فارسي سايت ايراني، تنها . تفسير اين جدول بايد با توجه به تك زباني بودن سايت ايراني صورت پذيرد
با اين حال، اگر وضعيت ملي . كند اده از سايت را محدود به كاربران فارسي زبان ميزبانِ نوشتاري سايت، استف

تر ديگر اين است كه تعداد پيوندهاي موجود  موضوع مهم. مورد نظر باشد، نبايد اين اختالف فاحش مشاهده شود
مين اجتماعي ايران با از اين رو، سايت سازمان تا. هاي مذكور، اختالف اساسي دارند ها به سايت در ديگر سايت

. در كل شبكه اينترنت، نسبت به سايت استراليايي ناتوان از جذب بازديدكنندگان است پيوند هفتتعداد 
هاي موجود در سايت ايراني رقم بسيار پايين  واژه دهد كه كليد همچنين، نتايج جست و جوگرهاي وب نشان مي
شود، براي جست و جوي اطالعات،  اين موضوع باعث مي. هدد تري را نسبت به همتاي استراليايي خود نشان مي

  . سايت مذكور، در فهرست موتور جست و جوگر قرار نگيرد
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  )2006(به ازاي ميليون نفر مقايسه ميزان استفاده از سايت در طول زمان :  2نمودار شماره 
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مقايسه بردارها از دو جهت . زمان استآبي نمايش دهنده وضعيت استفاده از سايت ايراني در طول بردار 
ابتدا حد پايين بازديدكنندگان سايت ايراني نسبت به سايت استراليايي و خصوصاً سايت بين المللي : اهميت دارد

بنابراين، مشخص است كه . كار و دوم خطي بودن نمودار ايراني در برابر چولگي بسيارِ بردارِ همتاي استراليايي
ها را در يك برش زماني نداشته است، اما نقاط اوج  ه در سايت ايراني، توانايي متوجه ساختن نگاهاطالعات ارائه شد

بردارِ سايت استراليايي نشان دهنده اهميت اطالعات موجود در سايت است كه كاربر  به عنوان منبعِ دسترسي به 
  . آن توجه كرده است

  
  امروز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه تغييرات سه ماهه

 ايران --  --  13 %53حد باال،
 استراليا --  4/2 3 %23حد پايين، 

  )به ازاي يك بازديد كننده(صفحات بازديد شده : 5جدول شماره 
  

هاي ديگر، اين ارزيابي  الزم است در روزهاي متوالي و با نمونه. اين جدول به تنهايي كاربرد تفسيري ندارد
تفسير وابسته به دسترسي به . سير اتفاق حادث شده را ناممكن ساخته استاعداد جدول امكان تف. تكرار شود

  . جداول تكرار شده بيشتر است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2006(مقايسه تعداد صفحات بازديد شده در طول زمان به ازاي يك بازديد كننده : 3نمودار شماره 
  

بين المللي كار با دو سايت ديگر را به شايد بتوان اختالف اساسي بين نتايج حاصل از تجزيه اطالعات سايت 
در هر حال، با اينكه سايت استراليايي نسبت به همتاي ايراني خود از . گستردگي سايت بين المللي نسبت داد

  .دهد هاي بيشتري برخوردار است اما در طول زمان اختالفي را در تعداد صفحات بازديد شده نشان نمي زيرصفحه
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  تعداد توضيحات

سايت جست و جوگر بين المللي كه پيوندش باز  يك
  شود نمي

خدمات ماشيني تامين، بانك رفاه، كار قزوين (سايت ايراني  6
 ...)و 

 ايران  7

 استراليا 569 هاي دولتي، بين المللي، جست و جوگرها سايت

  هايي كه به سايت مورد نظر پيوند دارند سايت: 6 جدول شماره 
  

اطالعات اين جدول همانگونه كه به آن پرداختم در تحليل اطالعات جدول . ير ندارداين جدول نيازي به تفس
اي از  محدوده. مبذول داشته اند مديران سايت ايراني نسبت به پيوندهاي سايت توجه كمي. كاربرد دارد 7شماره 

الزم اين است كه  حداقل كار. شود ها در موتورهاي جست و جوگر، ايجاد مي پيوندها، توسط مالكان خود سايت
پيوند سايت ايراني نشان داد تنها يكي از پيوندها هفت بررسي .آدرس سايت در موتورهاي جست و جو ثبت شود

مورد،  ششمابقي، . شود هاي دولتي است كه در خارج از ايران مديريت مي مربوط به ليست سايت سازمان
اين موضوع . اداري با سازمان تامين اجتماعي دارنداي هستند كه به نوعي رابطه سازماني و  هاي ايراني سايت
بنابراين، سايت سازمان تامين اجتماعي . اي براي برون گرايي يك سازمان نيز تلقي شود تواند شاخص نسبي مي

ابعاد مختلف اين وضعيت، تحليل محتوايي . هاي ديگر را متوجه خود سازد نتوانسته است به شكلي مطلوب، سايت
  . طلبد كه خارج از حوزه بررسي حاضر است هاي سازماني را مي و بررسي سياست

مقايسه پيوندهاي صورت گرفته و نتايج موتورهاي جست و جوگر در مورد سايت تامين اجتماعي  .4
  ايران، سازمان خدمات اجتماعي و خانواده استراليا و سازمان بين المللي كار

مورد رواج پيوندهاي وب سايت ايفا شده در طول زمان  اطالعاتي را در 1روندي ماركت ليپ/ گزارش تاريخي 
هايي را كه توسط نرم افزار رايگان ماركت ليپ چك شده  .ال.آر.هاي يو اين گزارش تنها  داده. دهد به دست مي

  : ها را شامل نشود .ال .آر .يو بنابراين ممكن است اين ليست تمامي. دهد است نشان مي

_______________________________  
1 - Marketleap, http://www.marketleap.com/, 18.11.06 
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  ها در طول زمان و مقايسه نتايج روندي رواج پيوند وب سايت/ گزارش تاريخي: 7جدول شماره 
  

جدول، راست سمت . دهد هاي تحت بررسي را نشان مي جدول دوگانه فوق، مقايسه رواج پيوندها به سايت
ساس آن انجام گرفته دهد و سمت چپ، زماني را كه تجزيه بر ا استفاده از پيوندها را به صورت موردي نشان مي

بنابراين نتايج . هاي ايراني و استراليايي دو مورد است هاي تحت بررسي براي سايت نمونه. شود است، شامل مي
در موتورهاي جست و جوگر سه گانه ياهو، گوگل و ام اس ان نتايج جست و جو بر اساس . قابل انطباق هستند

هاي انگليسي زبان در ايجاد متوني كه حاوي  اصوالً سايت. شوند ميزان اهميت و تعداد دفعات استفاده مرتب مي
از اين رو، نتايج به خوبي . هايِ ضروري براي موتورهاي جست و جوگر هستند، دقت عمل بااليي دارند كليدواژه
راني غير قابل قياس با سايت اي هاي دوگانه براي سايت استراليايي رقمي دهد كه ميزان استفاده از نمونه نشان مي

. شود در اينجا هم موضوع تك زبانه بودن سايت ايراني مانعي در برابر موتورهاي جست و جوگر قلمداد مي. است
هاي به كار رفته توسط كاربران در موتورهاي جست و جوگر و همچنين  توجهي به كليدواژه در نهايت دو عامل بي

  . ده استتك زباني بودن سايت ايراني ارقام بسيار پايين را موجب ش
  

  گانه و مقايسه نتايج هاي سه گزارش نتايج بررسي موتورهاي جست و جوگر در يافتن وب سايت: 8جدول شماره 
  

ها به بررسي نتايج موتورهاي جست و جوگر سه گانه فوق  زاويه ديگر تجزيه و تحليل قابليت دسترسي سايت
در اين زمينه نيز همانگونه كه در جدول مشخص است . هاي تحت بررسي مربوط است در جست و جويِ سايت
هزار مورد براي سايت استراليايي را در  80برابر بيش از مورد براي سايت ايراني در  801نتايج ستون جمع ميزان 

 . بيان شد 10داليل اين امر همان داليلي هستند كه در تحليل جدول شماره . دهد يك برش از زمان نشان مي
  

  ريخيمقبوليت تا  مقبوليت روندي  
  تعداد روز  پايان  شروع  تعداد نمونه  متوسط  بيشينه  كمينه  درحال حاضر

  6  02/12/2006  26/11/2006  2  1  2  1  2  ايران
  1،673  02/12/2006  04/05/2002  2  35،150  52،934  17،365  17،369  استراليا

  1،269  02/12/2006  12/06/2003  6  311،277  578،106  200،714  210،490  بين المللي كار

  جمع  هات بات /او ال / گوگل  ام اس ان  آلتا ويستا/ فست/ ياهو  
  801  24  147  630  ايران

  80،463  18،000  31،450  31،013  استراليا
  2،547،980  2،090،000  250،416  207،564  بين المللي كار
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  اشباع موتور جست و جوگر از نظر تاريخي  اشباع موتور جست و جوگر از نظر روندي  
  تعداد روز  پايان  شروع  تعداد نمونه  متوسط  بيشينه  كمينه  درحال حاضر

  6  02/12/2006 26/11/2006  2  848  895  801  801  ايران
  0  02/12/2006  02/12/2006  1  80،463  80،463  80،463  80،463  استراليا

  1،332  02/12/2006  04/10/2003  5  895،456  2،547،980  161،964  2،547،980  بين المللي كار
  ها در طول زمان و مقايسه آنها روندي اشباع موتورهاي جست و جوگر وب سايت/ گزارش تاريخي: 9جدول شماره 

  
شود نتايج بر هم منطبق  و همانگونه كه مشاهده مي. است 11اين جدول بررسي دوره زماني جدول شماره 

اشت كه با اين حال، نبايد از نظر دور د. شود اختالف فاحش اعداد توضيحات گذشته را مجدداً متذكر مي. هستند
  . اين بررسي در حوزه نرم افزاري سايت ماركت ليپ صورت گرفته است و از نظر اعتبار قابل بررسي است

  

  
مقايسه نتايج جست و :  6و  5و  4نمودارهاي شماره 

جوگرهاي سه گانه گوگل، ام اس ان و ياهو در يافتن 
هاي پيگيري شده در  صفحات بر مبناي كليد واژه

  صفحات وب
  

ك نمودارهاي ستوني مقابل، تحليل به كم
هاي جداول سه گانه فوق ساده تر صورت  داده
دهند،  همچنين اين نمودارها نشان مي. پذيرد مي

براي  .ال .او .محتواي سايت ايراني براي موتور جست و جوگر ياهوو كارآمدتر است و در مقابل محتواي سايت آي
هاي متفاوتي را براي  اي جست و جوگر سه گانه فوق، منطقغول ـ موتوره. استجست و جوگر گوگل مناسب تر
  . در نتيجه نتايج جست و جوي آنها متفاوت از يكديگر است. بازيابي اطالعات لحاظ كرده اند
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  نتايج
هاي تكنيكي و محتوايي چندي كه از آنها در اين مقاله نام برده شد، نبايد به صورتي مجرد مورد توجه  ضعف

ر اين صورت رابطه محتوا و فرم ناديده گرفته شده است كه هدف اين بررسي را مخدوش قرار گيرد، زيرا د
  . سازد مي

آيا . مساله همچنان باقي است. بين طراحي سايت و امكان دسترسي به اطالعات وجود دارد رابطه مستقيمي
ي فني گردانندگان و ناتوان برآمده از اطالعات ارائه شده به صورت ناقص، جزئي و مغشوش در يك سايت رسمي

گذاران سايت است يا امري است كه بايد به عنوان معلولِ گفتمانِ موجود در سياست سازماني به آن سياست
  . نگريست؟ ارادي يا غير ارادي بودن چنين وضعيتي، مويد يا ناقض اين رابطه نيست
ان است، در برنامه ريزي براي با توجه به اينكه، قابليت دسترسي تابعي از حوزه خاستگاهي استفاده كنندگ

هاي ايراني و خارجي از  مقايسه سايت. هاي خاستگاهي نيز لحاظ شود گسترش قابليت دسترسي بايد محدوديت
هاي  هاي مصرفي جوامع مختلف با يكديگر متفاوت است، بنابراين كارويژه اين نظر قابل تامل است خاستگاه

عي هستند كه در بازانديشي در مورد گسترش قابليت دسترسي سازماني و وضعيت اجتماعي كاربران دو موضو
اما، اين موضوع نيز اساسي است كه يك وب سايت بايد خود را در جامعه اي جهاني . بايد مورد توجه قرار گيرند

در نتيجه كليه اموري كه در رابطه با قابليت دسترسي اهميت دارند، از افقي ديگر، در وضعيت . احساس نمايد
ها صرف نظر از محليت خاستگاه، نتايجِ  از اين رو، توجه به اشتراكات محتوايي و فني سايت. واقع شده اند جهاني

  .  آورد ثمر بخشي را در رابطه با گسترش دامنه نفوذ و به سبب آن قابليت دسترسي فراهم مي
ي در ايران را نتوان ممكن است فقدان دسترسي به اطالعات در سايت سازماني رسمي، مانند تامين اجتماع

دهد، اوالً چندان جديتي  نسبت داد، اما داليل ارائه شده نشان مي فناوريمستقيماً به ايجاد پيچيدگي تعمدي در 
هاي كالن در تالش است تا با حفظ گفتمان قالب كه برآمده از روابط  در ارائه اطالعات وجود ندارد و ثانيا سياست

روندي است، ارائه اطالعات را تنها پس از عبور از فيلترهاي گفتماني و نافع قدرت در فضايِ زندگي روزمره شه
چنين نيست كه بدون تحليلِ گفتمان كه درصدد است تا روابط قدرت را به . هاي سازمان ارائه كند براي سياست

مجازي، بتوان  يا تحليل محتوايِ اطالعات ارائه شده، و شيوه ارائه اطالعات در فضايكند خوبي تجزيه و تحليل 
هاي انجام شده در  به طور قطع در مورد كيفيت عملكرد چنين گفتماني نظر داد، اما اطالعات ارائه شده و بررسي

  . گذارد مورد طراحي و امكانات سايت، چنين نتايجي را پذيرا باقي مي
به  سي عموميگسترش دولت الكترونيك با شعار شهروند محوري، از يك سو در صدد است تا رفاه و دستر

و از سوي ديگر، روابط پيچيده . اطالعات و امكانات برابرتر و دموكراتيك تر را براي همه شهروندان فراهم نمايد
ها و شهروندان، ابعاد پيچيده تري را  ها و همچنين در روابط منفعت جويانه بين سازمان قدرت در بين سازمان

را نيز در تجزيه و تحليل وارد كرد و بنابراين موقعيت يك سايت  شود كه بايد تحليلِ گفتمان سازماني متذكر مي
  . سازماني را در ارتباط با دنيايِ واقعي و پيوسته با آن مورد توجه قرار داد

هاي مختلف  قابليت دسترسي يك سايت رسمي، نيازمند دقت و تخصص در حوزهباره ارائه نقد و نظر در
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شناختي  درك معيارهاي زيبايي. ديع، با تخصصِ فني صرف ناممكن استطراحي ب. فني، اطالعاتي و هنري است
گذشته از نقد و نظرهايي مانند . دهد تا آنجا اهميت دارد كه حوزه بازنمايي اطالعات را تحت الشعاع خود قرار مي

طراحان و گر به خوبي مبين ميزان توانمندي  مقاله اخير، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نرم افزارهايِ تحليل
الزم است معيارهاي كارآمد به روشني شناخته شوند و طراحي مجدد بر اساس آن . مديران يك سايت است

  . معيارها صورت پذيرد
  

  هاي كاربردي حاصل از تحليل توصيه
هاي چندي كه اولويت بيشتري در زمينه فراهم آوردن امكان قابليت دسترسي دارند  در ادامه توصيه

ها بر اساس نتايج حاصل از نرم افزارهاي تحليل گر، معيارهايِ ارائه شده از  اين توصيه. شوند مي وار ارائه فهرست
حوزه فضاي مجازي  تادانها و اطالعات دريافت شده از سوي متخصصان و اس هاي داوريِ وب سايت سويِ حوزه

تواند تاثير  ها مي ست، اين توصيهاز آنجا كه در جمع آوري و استناد آنها دقت عمل بسياري صورت پذيرفته ا. است
  : هاي خاستگاهي داشته باشد بسزايي در گسترش خدمات و كاهشِ هزينه تابع

از جمله اين خدمات . هاي آن در شرايط كنوني مهيا است گسترش خدمات هزينه بري كه زير ساخت •
 . استارائه اطالعات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان بر اساسِ شناسه كاربري آنها 

مانند تلفن (هايِ مكمل  هاي اطالعاتي و سيستم هايِ بزرگراه هاي موجود در زير ساخت توجه به پتانسيل •
  ...)موبايل، اينترانت و 

  توجه به زيبايي شناسي هنري در طراحي سايت •
  دقت عمل در روزآمدي اطالعات و توجه به معيار فايده مندي اطالعات براي استفاده كننده •
  ن سايت، به گونه اي كه امكانِ ارتباط در جهانِ گسترده مجازي ممكن شوددوزباني كرد •
هاي  هاي بين المللي ثبات آدرس جوگر و ليستت و آدرس سايت در موتورهاي جست و ثبت اطالعا •

  اينترنتي
هاي كليدي به گونه اي كه موتورهاي جست و جوگر در  بازبيني متونِ مندرج در سايت از نظر اشباعِ واژه •

  كنند هايِ مرجع دنبال مي ارِ سايتشك
  تهيه نقشه فني سايت و قرار دادن نشانگر نقشه سايت  •
 خارج كردن موتور جست و جوگر از پيوند و قرار دادن آن در جاي مناسب در لوگويِ سر صفحه •
هاي دريافت شده، اضافه كردنِ جعبه يادداشت در  گسترش تعامل از طريق توجه در پاسخگويي به نامه  •

 امه متون و تقويت موتور جست و جو گراد
 قرار دادن منويِ انتقال به سر صفحه در انتهايِ مطالب طوالني •
 توجه به روزآمد كردن پيوندهاي سايت •
  قرار دادن منوي راهنما در سايت  •
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در زير  )ها و ادارات مختلف سازمان تلفن، فاكس، آدرس پستي براي بخش(قرار دادن اطالعات تماس  •
  ل كامل و مناسبصفحه به شك

قرار دادن تاريخچه و توضيح اهداف سازمان تامين اجتماعي و همچنين اهداف تاسيس سايت  •
  سازمان براي بازديد كاربران رسمي

  كوشش در نوآوري در تنوع خدمات، فناوري و طراحي سايت •
تعديل  هاي فني و توجه به نكات مطرح شده در زمينه سرعت بارگيري صفحات و استفاده از پتانسيل •

 .موانع
همچنين، طي تماس با مديريت سايت سازمان خدمات اجتماعي و خانواده استراليا، مجموعه قوانين و  •

استانداردها به همراه نرم افزار قابل دريافت از طريق سايت دولتي استراليا دريافت كردم كه مجموعه زير را 
هاي ايراني نيز قابل  مه، براي تقويت سايتبسياري از  راهكارهاي مندرج در اين آيين نا. شود شامل مي

  :استفاده است
ها كه از سوي  توانيد كليه قوانين و خدمات مورد نياز را براي گسترش فرم وب سايت در اين سايت مي •

 : دولت استراليا تدوين شده است، مشاهده نماييد
http://www.agimo.gov.au/  

توانيد در  صفحه را مي 46ها در  ضوابط ايجاد شده توسط دولت استراليا براي گسترش استاندارد وب سايت •
  : اين پيوند بيابيد

http://www.agimo.gov.au/__data/assets/file/21189/MWSStandards.pdf  
  : ده استشاستانداردهاي حداقلي قابليت دسترسي مواردي كارآمد مطرح  بارهدر  •

http://www.agimo.gov.au/practice/mws/accessibility  
  : رض عموم قرار داده استنرم افزاري را كه به همين منظور طراحي شده است، در معاين سايت  •

http://www.snapfiles.com/get/AccessibilityToolbar.html  
  :براي بررسي نمودهاي مختلف قابليت دسترسي به اطالعات، پيوند زير را مطالعه كنيد •

http://archive.ala.org/rusa/acrobat/aic_biblio.pdf  
  : پيمان بين المللي دسترسي به اطالعات را در اين پيوند مشاهده فرماييد •

http://www.informationaccess.org/  
  

 قدر داني
به خاطر در . ها و راهكارهاي استادم، دكتر سيد سعيدرضا عاملي ناممكن بود ائه اين مقاله،بدون نظرات، ايدهار

هادي خوشنويس كه  همچنين، آقاي. اختيار گذاشتن منابع تحليلي و رهنمودهاي بسيار از ايشان سپاسگزارم
و ويراستاري و چاپ را به عهده داشتند، مراحل مطالعه نسخه نخستين، مباحثي در مورد معيارهاي ضروري  تمامي
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هاي اين  بيش از اين، نقايص و كاستي. نسبت به ايشان كمال امتنان را دارم. سهم بسياري در اين نگاشته دارند
  . گيرم مقاله، تنها متوجه شخص نگارنده است و مسئوليت آن را به عهده مي
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  بهزيستي با سايت توسعه اجتماعي  ارزيابي مقايسه اي وب سايت
 با استفاده از نظريه كاركردگرايي نيوزلند

  
  *پريسا انصاري   

  چكيده
هاي آن در قالب برخي معيارهاي ارزيابي  هاي ايراني و بررسي ويژگي اين مقاله شامل تحليلي از يكي از سايت

در مقايسه  . بيشتر در تحليل از يك سايت مشابه خارجي نيز استفاده شده است براي تسلط. است  استاندارد سايت
هاي مشابهي بررسي شده است و ميزان قوت و ضعف هر يك از اين خصوصيات در هريك از  اين دو سايت ويژگي

هدف اصلي شناختن نكات منفي و كمبودهاي سايت ايراني و همچنين پي . اين دو سايت مشخص شده است
  .هاي عملي براي بهبود و ارتقا بخشيدن به آنهاست به نقاط مثبت و يافتن راهبردن 

. هاي انتخابي در اين مقاله پايگاه اطالع رساني بهزيستي و سايت سازمان توسعه اجتماعي نيوزلند است سايت
كنوني اين وب دليل اصلي  انتخاب سايت بهزيستي ايران به عنوان نمونه براي مطالعه اين است كه بهبود وضعيت 

امكانات  اجتماع بايد از قشر آسيب پذير و ناتوان جسمي. استسايت براي گروه مخاطب آن بسيار مهم و حياتي 
  . و كامل بودن آن بايد هدف اصلي سايت باشد استامكانات  زيادي برخوردار باشند كه سايت اينترنتي يكي از اين

امكانات از طريق پايگاه اينترنتي به   ت بهزيستي در ارائهآيا ساي است كه ايندر حقيقت سوال اصلي مقاله 
و معيارها شامل  استرويكرد نظري در ارزيابي اين دو سايت نظريه كاركردگرايي . يا خير خوبي عمل كرده است

تراكم و جامعيت ، به روز بودن سايت ، ميزان پوشش مطالب سايت  ،اعتبار نويسنده يا سايت ،صحت اطالعات
ها، ارزيابي و اين  سايت بهزيستي بر اساس اين مالك .هستند ها اهداف ذهني و واقعيت تعاملي بودن،، مطالب 

  .كانات خوبي براي كاربران خويش فراهم ساخته استام  اين سايت نتيجه حاصل شد كه در كل
، نظريه سايت وزارت اجتماعي نيوزلندارزيابي سايت، پايگاه اطالع رساني بهزيستي،  :كليدي گانواژ

  . كاركردگرايي، فضاي مجازي ، قشر ناتوان جسمي
_______________________________  

  دانشجوي كارشناسي ارتباطات، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران *
                                                                                           Email: parisaansary@gmail.com     
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  مقدمه
براي برقراري رابطه و تبادل ها  محيط واقعي و ملموس زندگي انسان از اي متفاوت فضاي مجازي عرصه

 به عنوان بخشي از جهان مجازي، ها سايتدر بين تمام اجزاي  حاضر در فضاي مجازي، . استاطالعات و نظرات 
هاي مختلف اعم از  ي در حوزههاي ند تا افراد آزادانه تر به فعاليتنك ها پيشكش مي راي زندگي به انسانب اي عرصه
ها در واقع ياري رساندن به  ارزيابي سايت. بپردازندهاي اجتماعي، كسب درآمد، كسب اطالعات و آگاهي  فعاليت

هاي بيشتري را در فضاي سايبر  ربر تواناييهاي اينترنتي  به كا پايگاه يكمك در جهت ارتقا چراكه استمخاطب 
  . كند تا در جهت جذب مخاطب موفق تر باشند  ن سايت كمك ميدهد و رفع نواقص احتمالي به مسئوال مي

دليل انتخاب اين است كه سازمان بهزيستي . ام را انتخاب كردهسازمان بهزيستي من براي اين كار سايت 
آگاه كردن و خدمات رساني به اين . مواجه است هستند،ر نوعي محدوديت كشور با قشر خاصي از جامعه كه دچا

  . استطبقه از جامعه هرچه در سطحي سهل و آسان تر صورت بگيرد مطمئنا براي كاربران بسيار سودمندتر 
از اين رو . بايد به بهترين و راحت ترين شكل ممكن با اين سازمان ارتباط داشته باشند ناتوان جسميقشر 

شناخت كمبودهاي . بر زندگي اين گروه اجتماعي داشته باشد تواند اثرات مهمي امكانات آن مي وب سايت و اين
آن به باال ترين حد ممكن  يهاي سايت و ارتقا امكانات و توانمندي احتمالي و رفع نواقص و همچنين ارزيابي

  . د اين سايت اينترنتي ياري رساندايجادر زمينه تواند سازمان را در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر  مي
پردازم نظريه كاركردگرايي است كه در ادامه به تفصيل  اي كه از منظر آن به بررسي مي بايد گفته شود نظريه

  .                   شود توضيح داده مي
تا  ام ه كردههرچه بيشتر اين ارزيابي سايت بهزيستي را با سايت وزارت اجتماعي نيوزلند مقايس يبراي ارتقا

  .شودتر  برجسته و تر ، مشخصدر اين قالب نقاط ضعف و قوت پايگاه اطالع رساني بهزيستي شفاف تر
  

  رويكرد نظري
) هاي اجتماعي  نظريه نظام( ارزيابي سايت اطالع رساني بهزيستي بر مبناي نظريه كاركردگرايي ساختي 

 :ببي ( "استگوناگون يك نظام اجتماعي  يدهاي اجزادر جست و جوي كاركر"اي  كه  ، نظريهانجام گرفته است
1381 :108 .( 

اند از اگوست  سه جامعه شناسي كه بيشترين تاثير را در كاركردگرايي ساختي معاصر به عهده داشتند عبارت
  ). 54: 1374؛ ريترز  1979ترنر و مارينسكي، (اميل دوركيم  كنت، هربرت اسپنسر و

اما مهم ترين تاثير گذار بر كاركرد گرايي ساختي   نت و اسپنسر مهم است،اگرچه افكار ك"با اين حال 
هاي  ها، كاركردها، و روابط بين آنها با نياز بر اساس كاركردگرايي ساختي، دوركيم به عنوان ساخت. استدوركيم 

اجتماعي توضيح ها را از طريق ساخت  دوركيم همه پديده). 55: 1374، زرريت( "داد جامعه توجه زيادي نشان مي
رسد از طريق مراجعه به ساخت اجتماعي توضيح  وي حتي خودكشي را كه پديده اي فردي به نظر مي. دهد  مي
  . دهد مي
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توان همچون  از قبيل يك سازمان را مي ،شود كه هر موجوديت اجتماعي اين نظريه از اين عقيده ناشي مي
ت كه هريك از آنها در جهت كاركرد كل همكاري موجودي زنده تلقي كرد كه از اجزايي تشكيل شده اس

  . كنند مي
. هاي متعددي تشكيل شده است يك سايت اينترنتي در حقيقت يك سازمان و يك نظام است كه از بخش 

دهند در نهايت در  نجام مياهايي كه  با فعاليت يكهر  ودهند  ها كاركرد متفاوتي را ارائه مي هريك از اين بخش
  . كنند ديگر همكاري مي يسازمان با اجزا جهت تحقق اهداف

و يا اگر بتواند به حيات خويش  نيستنديك نظام اجتماعي بدون هريك از اجزا و عناصر قادر به ادامه فعاليت 
هاي اينترنتي نيز همچون يك نظام و سازمان به همه اجزا و  سايت. استهايي  ادامه دهد دچار كمبودها و نقص

ها موجب ترقي و برتري سايت و نبود هريك سبب كمبود و  وجود هريك از بخش. ي دارندعناصر الزم نياز ضرور
هاي متعددي تشكيل شده است كه  ها و بخش سايت بهزيستي از پيوند به عنوان نمونه .دشو ضعف سايت مي

ديگر  فضاي تعاملي براي كاربر و بعضي برخي وظيفه ايجاد .هريك وظيفه انجام فعاليتي را بر عهده دارند
ها و تصاوير بر افزايش  عكس .هستندكاركردهاي الزم را براي خبررساني و ارائه مطالب مورد نياز مخاطب را دارا 

. افزايد شوند و صحت مطالب بر ميزان اعتماد كاربر مي ها موجب جذابيت مي رنگ ؛افزايند درك و فهم مخاطب مي
ت مورد ارزيابي قرار گرفته و كاركردها و كاربردهاي پايگاه اجزاي اين ساي بدين ترتيب با كمك اين نظريه تمامي

اولين سطحي كه از آن . توان ارزيابي كرد كاركرد را در سه سطح مي. اطالع رساني بهزيستي شناسايي شده است
هاي يك سايت دارند و اينكه سايت را در  شود كاركردهايي است كه پيوند منظر كاركرد يك سايت بررسي مي

هاي سايت بهزيستي مسلما همه در جهت خط  پيوند. دهند  م و تحقق اهدافشان تا چه ميزان ياري ميجهت انجا
  . رسانند را مي و هريك در واقع پيامي هستندهاي كلي سايت  مشي

البته اگر سايت متعلق به . دومين سطح بررسي كاركرد، كاركردي است كه سايت براي سازمان مربوط دارد
 مخاطبانايت بهزيستي كه متعلق به سازمان بهزيستي است در جهت برقراري ارتباط با س. يك سازمان باشد

  . مورد نظر سايت هستند تا بدين وسيله سازمان بتواند از طرق مختلفي با مراجعين ارتباط برقرار كند
ايي كه ه توان از سايت هاي ديگر دارد و اين را مي سومين سطح كاركرد كاركردي است كه سايت براي سايت

  .متوجه شد ،اند به اين سايت پيوند يافته
استاندارد ارزيابي  معيارهاي گيري از اين نظريه و با بهره هاي مختلف سايت بر اساس در ادامه مطلب بخش

 .شود و نقاط مثبت و منفي و همچنين كاركردهاي مفيدو موثر ارزيابي مي شود بررسي مي وب،
  

  هاي ارزيابي سايت روش
ا قبل از اينكه ام  .هستندهاي رايج در انجام اين كار  شود كه مالك بي از معيارهايي استفاده ميبراي ارزيا

ها تحليل كنيم الزم است كه بدانيم اهداف تشكيل و ايجاد سايت  سايت مورد نظر را با استفاده از اين مالك
چه اي از سايت و اينكه در چه هايي براي تاسيس سايت در نظر گرفته شده است، ذكر تاريخ چيست، چه برنامه
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امكانات سايت نيز به شكلي مختصر بايد  ها و پيوند تمامي. استمده است الزم  آ زماني و توسط چه كساني به وجود
  .شنايي، شناختي از سايت به وجود بيايدآعنوان شود تا در صورت نا

  
  درستي اطالعات  

هاي اصلي بررسي  ك سايت به عنوان يكي از مالككه در ارزيابي ي استدرستي اطالعات يكي از مواردي 
اعتبار اطالعات جز در سايه . تواند موجب ايجاد اعتماد در مخاطب شود مطمئنا درستي مطالب مي. شود مي

امكان بررسي كردن منبع ذكر  ذكر منابع براي موضوعات در سايت و . شود اطمينان به درستي آنها حاصل نمي
اي كه از يك مطلب در  پيشينه. استهاي كسب اطمينان در زمينه صحت اطالعات  اهشده براي كاربر يكي از ر

هاي پي بردن به درست بودن اطالعات  دست است و همخواني آن با مطالب در زمان حال نيز يكي ديگر از راه
  . استموجود در سايت 

بدون اين عناوين . استم نام مترج و تي مستلزم ذكر منبع، نام نويسندهصحت اطالعات موجود در هر ساي
  .توان در صحيح بودن مطالب شك كرد مي

  
  اعتبار نويسنده يا سايت

يك باره اطالعات درستي كه ما در . استاعتبار نويسنده يا سايت در گرو آگاهي ما از نويسنده و يا سايت  
تا بتوانيم با اعتماد  كند نويسنده، گزارشگر، خبرنگار و هر نوع خبررسان ديگر در دست داريم به ما كمك مي

كاربر با تعيين تجربه نويسنده و داشتن اطالعات . بيشتر و با نگاهي مطمئن به مطالب سايت از آنها استفاده كنيم
اين معيار نيز . استدر مورد گذشته، حال و آينده وي قادر به ارزيابي ميزان اعتبار نويسنده، سايت و يا يك گروه 

  . استمينه ارزيابي سايت هاي مهم در ز از جمله مالك
  

  ميزان پوشش مطالب سايت
همه . با يكديگر باشند هاي متفاوت سايت بايد داراي نوعي ربط معنايي و مفهومي موضوعات مختلف در بخش

هاي موجود در سايت بايد به هم  پيوند. مطالب بهتر است كه حول و حوش يك سري مفاهيم كلي ارائه شود 
يكي ديگر از مواردي كه در اين زمينه مهم است جامعيت . نبايد بدون استفاده باشند ها مربوط باشند،  پيوند

  .  عمق آنهاستو  مطالب سايت
  

  به روز بودن سايت
ها كه به روز بودن سايت اهميت بسيار زيادي در افزايش اعتبار يك پايگاه اينترنتي دارد ولي بعضي از سايت

روز نياز چنداني به به كه المعارفي هاي دايرهسايت مانند ،دهنداربر نمياطالعات مربوط به تاريخ خاصي را به ك
آخرين تاريخ به روز رساني سايت و اينكه تاريخ كپي رايت در ميان مطالب ديده شود اهميت زيادي .بودن ندارند
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  . دارد و بايد به اين موضوع توجه كرد 
  

  تراكم و جامعيت مطالب
تمام مطالب مورد نظري كه الزم  .استهاي اينترنتي سايت ز عناصر قوت وبتراكم مطالب و جامعيت يكي ا

 .گيرداول در اختيار كاربر قرار مي است به مخاطب داده شود با يك نگاهي اجمالي در صفحه
توان بر اساس آن ميزان جامعيت مطالب و همچنين ارتباط مطالب مختلف سايت  يكي از معيارهايي كه مي

  . ها و مطالب سايت وجود دارد يا خير مشخص كرد ارزيابي اين نكته است كه آيا رابطه اي بين آگهيرا با يكديگر 
  

  تعاملي بودن
هاي جديد  دائم بود، ولي در رسانهدريافت كننده تر مصرف كننده، منفعل و  هاي قديمي مخاطب در رسانه

يك سايت اينترنتي بايد . وليت خود داردو از اين فعاليت احساسي جدي تر در رابطه با مشغ استكاربر فعال 
امكان برقراري ارتباط از طريق ايميل   .هايي داشته باشد تا بتواند محيط تعاملي را براي كاربر فراهم كند ويژگي

اگر كاربر و مخاطب سايت بتواند از طريق يك موتور جست و جو به مطالب . استيكي از تمهيدات در اين زمينه 
  . ت پيدا كند در واقع سايت مربوط در جهت ساختن فضايي تعاملي اقداماتي را انجام داده استمورد نياز خود دس

 تواند ميزان ارزش و اهميتي را كه وبترين بخش است كه مخاطب مي تعاملي بودن سايت در واقع مهم
- افراد مي، ايت وجود داردامكانات  تعاملي كه در س در واقع تنها با. ارزيابي كند ،سايت براي كاربر قائل شده است

  .خود بپردازند هايتوانند به بيان نظرات، انتقادات و پيشنهاد
  

  هااهداف ذهني و واقعيت
ها  پيش فرض. استهاي موجود  ها شامل اهداف اصلي و اوليه سايت و واقعيت اهداف ذهني سايت و واقعيت

اهداف . استفعاليت سايت نيز در اين حوزه و داليل ايجاد چنين سايتي در مقايسه با اهداف و داليل ادامه 
ها وجود داشته باشند بدون  ها ممكن است سال بعضي از سازمان. شوند ها از ديدگاه گوناگوني بررسي مي سازمان

آن در  ناكامييا  اثر بخشي سازمان بر اساس موفقيت ارزيابي . اينكه بتوانند به اهداف اعالم شده خود دست يابند
هاي جديد وابسته است، دشوار  كه دستيابي به هدف به تكنيك اش به ويژه هنگامي داف اعالم شدهدستيابي به اه

رسند  هدف و يا اهداف خود نمي ها اغلب اوقات به مفهوم نهايي به تمامي گويد بيشتر سازمان اتزيوني مي. است
ا براي انطباق با بازارهاي اهداف موجود سازمان ممكن است با اهداف جديدي تكميل شوند ي). 1374صبوري، (

  . جديد و خدمات جديد يا هردو اصالح و يا تعديل شوند
. توان اهداف واقعي سازمان را تشخيص داد كند اين است كه چگونه مي سوالي كه اينجا به ذهن خطور مي

  :كند  هاي زير را براي تشخيص اهداف سازمان پيشنهاد مي اتزيوني روش
هاي مختلف سازمان براي تعيين اينكه اهداف سازمان از نظر آنها  نان بخشمصاحبه با روسا و كارك - 1
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  .چيست
  . توان از صورت جلسات سازمان استفاده كرد  عالوه بر مصاحبه مي - 2
گونه كه در بودجه  تحليل تقسيم كار در سازمان و جريان كار و تخصيص منابع آن يها روشاز طريق   - 3

  .كند، تعيين كرد اهدافي را كه سازمان دنبال مي توان سازمان منعكس شده است مي
  

  سرعت دسترسي
بررسي سرعت بارگذاري .  استسرعت دسترسي به سايت نيز يكي ديگر از معيارهاي مهم براي ارزيابي آن 

وجود دارد  بارهنكته مهم ديگري كه در اين .  استصفحات و تصاوير سايت براي سنجش سرعت كلي سايت الزم 
، كاربر در چه فاصله زماني به اطالعات مورد نظر خود استاگر سايتي داراي موتور جست و جو اين است كه 
  .كند دست پيدا مي

  
  بهزيستي      و سايت  معرفي سازمان 

هاي خيريه و حمايتي كه در اين حيطه  سازمان بهزيستي پس از پيروزي انقالب اسالمي از ادغام سازمان
بخش سازمان بهزيستي كشور به موجب هاي شهيد فياضها و تالشبا پيگيري. مدآ وجوده كردند بفعاليت مي

اين سازمان در جهت اتخاذ . شدسازمان، نهاد و مؤسسه تشكيل  16از ادغام  24/4/59اليحه قانوني در مورخ 
و همكاري  هاي مردم هاي انساني و تكيه بر مشاركت اي با حفظ ارزشهاي غيربيمه تدابير و ارائه خدمات و حمايت

هاي  هاي مربوط در جهت گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري از معلوليت نزديك سازمان
پايگاه اطالع رساني (نمايد هاي كم درآمد اقدام مياجتماعي و كمك به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروه

  ).بهزيستي
با مديريت محتوايي اداره كل روابط عمومي سازمان  1385د رساني بهزيستي در تاريخ هفدهم مرداپايگاه اطالع

اطالعات و اخبار سايت توسط كارشناسان روابط عمومي ادارات كل . كردبهزيستي كشور فعاليت خود را آغاز 
- هاي تخصصي سازمان در شبكه تأمين و توليد اطالعات سازمان تهيه ميبهزيستي استان و كارشناسان معاونت

  .استمار و فناوري اطالعات سازمان آ فني وب سايت بر عهده اداره كل پشتيباني. شود
  

  اهداف سايت
  :شود مده است، اهداف وب سايت مورد نظر شامل پنج بخش ميآ» درباره سايت« همان طور كه در بخش

- عاطال، هاي سازمانهاي طرح و برنامه رساني از فعاليتاطالع، دسترسي به اخبار و گزارش سازمان و بخش
امور فرهنگي ويژه كاربران   ترويجو  راهنمايي كاربران براي دريافت خدمات سازمان، جامعه هدف سازمان يابي از
  .اند كردهرساني بهزيستي عنوان ايجاد محيط تعاملي را براي كاربران از مقاصد پايگاه اطالع. سايت
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   بهزيستي هاي موجود در سايتپيوند
و  ور فرهنگيام خدمات سازمان، رساني،اطالع اخبار، درباره سايت، اصلي،منوي اصلي سايت شامل صفحه 

 .است خدمات كاربران
  :است هاي ديگري هاي اصلي سايت شامل بخشپيوندهر يك از 

 نقشه سايتو  پيوندها راهنماي استفاده از سايت، ارتباط با ما، معرفي سايت،حاوي  "درباره سايت"پيوند
  .است

هاي  مشاركت امور فرهنگي، پيشگيري و توانبخشي، اجتماعي،اخبار  سازمان،ل اخبار نيز شاماخبار بخش 
  . است  كارآفريني و اشتغال مردمي،

مجموعه  اسناد و قوانين، ها،بهزيستي از نگاه رسانه تقويم رويدادها، معرفي سازمان،متشكل از  اطالع رساني 
  .است لهاي متداوسوالو  اطالعات تماس با سازمان تصاوير،

  .هاها و برنامهمعرفي طرح خدمات سازمان شامل راهنماي خدمات سازمان،
است كه خدمات كاربران نيز خدمات كاربران  مسائل شرعي، ،)نيستفعال (كالم مهر  امور فرهنگي شامل

  .است گوو  هاي گفتانجمنو پست الكترونيك حاوي 
  .است آمدهبهزيستي در صفحه  وبالگ رسمي سازمانپيوند عالوه بر منوي اصلي سايت، 

شايان ذكر است  .ندخورمي پيوندكه به متن خبر  هستنداصلي همه به صورت تيتر  اخبار موجود در صفحه
هاي بازرگاني خورد و هيچ اطالعاتي در زمينه آگهيدر صفحات وب سايت هيچ گونه تبليغي به چشم نميكه 

  .وجود ندارد
  

  نيوزلندسايت  سازمان  توسعه اجتماعي  
هاي اجتماعي را براي هاي اجتماعي دولت نيوزلند و همچنين سرويساجتماعي، سياست سازمان توسعه

. استهاي دولت نيوزلند  ترين دپارتمان اين سازمان يكي از بزرگ .كندميليون نيوزلندي فراهم مي يكبيش از 
. دهد ناسب و تحقيقات اجتماعي ياري ميهاي اجتماعي و مت اين سازمان دولت را با پيشنهاد در زمينه سياست

خط  انتشارات، مناطق كاري، اخبار، اي، اين سايت عالوه بر منوي اصلي كه شامل درباره سايت،اطالعات رسانه
هاي مربوط، نقشه  هاي دست يابي به سايت، پيوند پيوندهاي صفحه اصلي، راه استتحقيقات اجتماعي  ها، مشي

دو پيوند در باالي صفحه ديده . شود موتور جست و جو در باالي سايت ديده مي سايت، تماس با ما، راهنما و
از اين  يكهردر  .استهاي متعددي  ها و موسسات كه هريك شامل پيوند شود با عنوان خدمات و سازمان مي

. كند اهداف آن بخش و خدماتش را بيان مي يكبه طور جداگانه وجود دارد  كه هر  »درباره ما«ها قسمت  بخش
مد دارد كه درباره اين قسمت به شكلي كامال مجزا از آبخشي با عنوان كار و در ،قسمت خدمات ،به عنوان مثال

كند  كند و به جاي دولت حقوق پرداخت مي اين بخش به جويندگان كار كمك مي .بقيه سايت توضيح داده است
  .و بسياري مسائل ديگر استپرداخت حقوق باز نشستگي به باز نشستگان است و از ديگر خدمات 
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ثابت چيزي به چشم چند تصوير غير ازاين سايت از تصاوير و عكس بسيار كم استفاده كرده است و 
  .خورد نمي

  ؟چه كسي استبهزيستي مخاطب سايت 
  :تشكيل شده اند  دسته 4سايت از  مخاطبان

  .استهاي آنها  و خانواده ي منظور از جامعه هدف سازمان افراد ناتوان جسم:   جامعه هدف سازمان - 1
 مديران و كاركنان سازمان - 2
 ها محققين و رسانه - 3

توان تشخيص داد كه عموم مردم مخاطب اند مين سايت به اين سوال دادهبا توجه به پاسخي كه مسئوال
ارمندان هاي مرتبط با بهزيستي و سپس مديران و كاركنان و كند و در وهله اول افراد و خانوادهيستاصلي ن

 .اندها براي توليد اخبار و ارزيابي به عنوان مخاطب در نظر گرفته شدهن و رسانهاسازمان و در نهايت محقق
- ترين مقصود از ايجاد چنين وبدر واقع مهم. استهايش هدف سايت آشنايي مخاطب با سازمان و فعاليت

هاي خوبي هاي ديگر فعاليتن بخش، در بخشسايتي ارائه بموقع اخبار سازمان است، هر چند كه عالوه بر اي
   .صورت گرفته است

  
  تحليل سايت
  صحت اطالعات

در بعضي از اخبار منبع ذكر شده است و در برخي اثري از . هايي داردعفضسايت بهزيستي در اين زمينه 
برگزاري مربوط اصلي خبر در خ منابع موجود در سايت هم به صفحه ،، عالوه بر اينشود ديده نمي منبع خبر

  .دخورننمي پيوند
امكان بررسي منابع مطالب موجود در سايت براي كاربر وجود ندارد و اخبار و اطالعاتي كه در سايت گذاشته 

   .در نتيجه همخواني بين مطالب و سابقه خبر قابل ارزيابي نيست نيستندشده چندان داراي سابقه خبري 
اند و براي دسترسي به هر يك بايد آنها را  آمده  ر بخش نيوز گرداخبار سايت توسعه اجتماعي در ليستي د

اطالعات مربوط  به آن  در نتيجه تمامي. اند شان بر روي صفحه ورد كپي شده اين اخبار در شكل اوليه. دانلود كرد 
رگي اخبار از هرجا كه فراهم شده باشند مشخص است و اين اعتبار بز. خبر براي مخاطب قابل دسترسي است 

  .  در زمينه منابع خبري آن وجود ندارد  و هيچ گونه ابهامي استبراي يك سايت 
  

  اعتبار نويسنده يا سايت
در نتيجه در متون به . استنويسندگي در اين پايگاه اطالع رساني تقريبا محدود به خبرنگاري و خبررساني 

ته از اين دست اطالعات در اين سايت چيزي به ثبت رسيده بايد به دنبال نام گزارشگر و يا خبرنگار گشت كه الب
نام و عكس فرد مربوط به خبر در  ،استاما در برخي از اخبار كه ويژه افراد خاص و معروف   .خوردچشم نمي
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چون پايگاه اينترنتي . توان گفت به طور كلي هيچ ابهامي در اعتبار سايت وجود نداردنهايتا مي. صفحه وجود دارد
نام نويسنده در  نبوداي كه به نظر من وجود دارد ولي اشكال عمده .به سازمان معتبر بهزيستي استمذكور مربوط 

  .آورندكاربران از نويسندگان سايت اطالعاتي به دست نمي. استمتن سايت 
كنند ولي ها اطالعات كافي، همچنين عكس نويسندگان سايت را در بخش خاصي درج ميبسياري از سايت

  .امكانات كافي براي تعيين تجربه و اعتبار نويسنده در اختيار ندارند رساني بهزيستي كاربراندر پايگاه اطالع
ات و عكس و تصاوير مربوط به در سايت توسعه نيز مانند سايت بهزيستي هيچ نامي از نويسنده و اطالع

  .خوردنويسندگان به چشم نمي
  

  ميزان پوشش مطالب
همان طور كه گفته شد ادعاي اين سايت و در واقع هدف اصلي و اساسي آن اين است كه اخبار و اطالعات 

براي همه  دهد كههاي ديگري نيز سايت انجام ميفعاليت. مورد نظر قرار بگيرد سازمان بموقع در اختيار جامعه
  .استامكانات الزم براي كاربران  تحقق ايجاد

اصلي پر است از اخبار دسته اول در رابطه با اخبار سازمان،  شود، صفحههمان طور كه در سايت ديده مي
اي اي از خبرهاي مذكور را در صفحهاخبار نيز كه هر يك دسته پيوند همچنين توانبخشي، كارآفريني اجتماعي و

 پيوندولي به عنوان مثال  استتقريبا همه فضاهاي سايت داراي مطالب عميق . گذارده نمايش ميجداگانه ب
- پيوند .و مطلب خيلي كوتاه و مختصري نوشته شده است نيستها چندان پرعمق و جالب بهزيستي از نگاه رسانه

 پيوندهيچ ) كالم مهر( يوندپو جز يك  هستنداند همه فعال و مرتبط با مضامين هايي كه در سايت قرار گرفته
اخبار و . نيز همه از محتوايي يكسان برخوردارند اجتماعي مطالب سايت توسعه .غيرفعالي در سايت وجود ندارد

پوشش مطالب در سايت خارجي خوب .  استموضوعات به كار رفته در سايت همه مربوط به هدف اصلي سايت 
  .رداست و توضيحات الزم براي همه مطالب وجود دا

  
  به روز بودن

شود و  به روز مي) روزهاي كاري(ن مربوط به سايت، اطالعات اين پايگاه اينترنتي همه روزه به گفته مسئوال  
  .گيردعالوه بر مطالب قبلي، اخبار و مطالب جديدي در سايت قرار مي

شوند و مي به روزنخست  هايي كه انجام شد اين ادعا به اثبات رسيد ولي بيشتر اخبار صفحهبا بررسي
اندازي شده است و فاز با توجه به اينكه سايت سازمان به تازگي راه. خوردبسياري از مطالب براي مدتي دست نمي

موزش آنالين و ارائه خدمات آنالين هنوز اجرايي نشده است در مورد مطالب سايت هنوز بازديد آ دوم آن با اهداف
ن سايت مرور مجدد مطالب و رفع اشكاالت و نواقص هاي مسئوالگفته مجدد صورت نگرفته است و با تأكيد بر

  .گيرد صورت مياجتماعي همزمان با اجراي فاز دوم سايت 
 .بررسي شوددر صفحات وب سايت تاريخ كپي رايت وجود ندارد و انعكاس اين موضوع ناچيز است كه بايد 
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 استاين موضوع در برابر سايت ايراني يك برتري  صفحات سايت توسعه پيوند كپي رايت وجود دارد كه در تمامي
  . در مورد به روز شدن مطالب و صفحات سايت چون منبعي در اختيار نبود نتوانستم اطالعاتي را به دست بياورم. 

  
  تراكم و جامعيت مطالب

. انددر هر بخش موضوعات به صورت جامع در صفحات قرار گرفته. استتراكم مطالب در سايت بسيار زياد 
 ،هاي مرتبطبسياري از سايت ،وجود دارد» درباره سايت«صفحه اصلي  پيوندها در ي كه با عنوان پيوندپيوند
- هاي مرتبط با مأموريت سياست ،مطبوعات ،هاي دولتي مرتبط سازمان ،هاهاي بهزيستي استان هاي سازمانسايت

يكي از معيارهايي كه  .متراكم جاي داده است هاي مرتبط را در خود به شكلي گسترده وهاي سازمان و وبالگ
توان بر اساس آن ميزان جامعيت مطالب و همچنين ارتباط مطالب مختلف سايت را با يكديگر مشخص  مي
در مورد رابطه  . ها و مطالب سايت وجود دارد يا خير كرد ارزيابي اين نكته است كه آيا رابطه اي بين آگهي مي
خورد كه وجود پيام بازرگاني در صفحات وب به چشم نمي معموالكه  اتي بايد گفتهاي تبليغب با آگهيمطال
در نتيجه فقط زماني كه تبليغاتي وجود داشته باشد از  ،اي را بين آنها و مطالب سايت بتوان تفسير كردرابطه

در زمينه  .استجامعيت مطالب را پوشش داده سايت  يافت كه وبتوان دربررسي تبليغات با مضامين سايت مي
توان وجود  در نتيجه نمي. تبليغات ، سايت خارجي مانند سايت ايراني از هيچ گونه تبليغي استفاده نكرده است 

مطالب مختلف و متنوعي در سايت توسعه به چشم . ها و مطالب ديگر سايت اثبات كرد رابطه اي را بين آگهي
  . استخورد كه نمايانگر تراكم اطالعات  مي

  
  ي بودنتعامل

رساني بهزيستي ارتباط برقرار توانند با پايگاه اطالعاز طريق ايميل زدن، تماس تلفني و نمابر مي مخاطبان
رساني به سايت  از طريق وجود پيوندي با محتواي كمك» تماس با ما«هاي بخش  يكي از ويژگي. كنند

اين پيوند خالقيت  ،پرسش و پاسخ بر عالوه. شودپست الكترونيكي متصل مي كه به يك صفحه هاستپيشنهاد
امكان براي جلب نظر كاربر بسيار  اين. داندجديدي است كه مخاطب خود را براي ابراز انتقادات و نظرات آزاد مي

الزم به ذكر است كه براي سنجش ميزان سرعت پاسخگويي سايت تمام سؤاالت مورد نظرم را . استمفيد و مؤثر 
. كردمها را دريافت  ساعت پاسخ تمامي پرسش يكبه آنها ارسال و در فاصله كمتر از  به وسيله پست الكترونيكي

از . آيدبه دست مي استدر بخش اطالعات تماس با سازمان تمامي اطالعاتي كه براي دسترسي به سازمان الزم 
نام،  اطالعات تماس با مديران ستادي با ذكر جمله آدرس شهري، شماره تلفن ، فكس، صندوق پستي، 

ها با ذكر استان، نام مدير كل،  مسئوليت، تلفن دفتر، پست الكترونيكي و تمامي اطالعات تماس با مديران استان
  .گيردكد، تلفن در اختيار كاربر قرار مي

هاي مربوط به جامعه  سواالت جامعي از پرسشو امور فرهنگي، مسائل شرعي  در بخشكه شايان ذكر است 
اينها فضايي . گيردبا پاسخ در اختيار كاربر قرار مي) عني افرادي كه به نحوي معلوليتي دارندي(مورد نظر بهزيستي 
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كند و ذهن مخاطب را از حالت منفعل بيرون كشيده و به فعاليت و نشان دادن تعاملي را براي افراد ايجاد مي
  .داردالعمل و پاسخ واميعكس

  
  گوو  هاي گفتانجمن

اين . دكرها شركت  هاي مورد عالقه را مشاهده و در اين بحثگوو  توان گفتها مي نبا ثبت نام در اين انجم
  .بايد كاربر دائم بود "براي ورود به اين بخش حتما. هاستبخش شامل نظر و پيشنهاد

 دو  پيونداين . استگو مجهز به موتور جست و جو، تماس با ما و بخش سؤال و جواب و  هاي گفت انجمن
  .ارسي و انگليسيف: زبانه است

  .رساني استهاي اين پايگاه اطالعامكان جست و جو وجود ندارد و اين يكي از ضعف  در سايت
 ،و از طريق آدرس استدرسايت وزارت اجتماعي نيوزلند تعامل كاربر با سايت همچون سايت بهزيستي 

  .گيرد صورت ميسايت سايت و آدرس وبايميل وب ،فكس ،تلفن ،ايميل
از اين منظر .كه به سايت نيوزلندي زدم هيچ نتيجه اي در بر نداشت و هيچ  پاسخي دريافت نكردم ايميلي 

و در واقع از جهت تعامل بهتر از سايت توسعه اجتماعي عمل كرده  استتري  سايت بهزيستي در وضعيت مطلوب
كه سايت بهزيستي   استت ا يكي از نكات برتر سايت توسعه اجتماعي داشتن موتور جست و جو در سايام  .است

  . آن را در اختيار كاربر نگذاشته است
  

  هااهداف ذهني و واقعيت
موقع و ايجاد محيط تعاملي هداف بوده است كه ارائه اخبار بسري ا هاي سايت براي ايجاد  يكفرضپيش

قراري تعامل و هم ارائه امكانات بر هم. هاي كنوني سايت همخواني دارداين اهداف با واقعيت. استنها آترين  مهم
هاي اجتماعي دولت نيوزلند توسعه اجتماعي، سياست زارتو. به خوبي به اجرا درآمده است ااخبار در سايت تقريب
اين سازمان دولت را با  .كندميليون نيوزلندي فراهم مي يكهاي اجتماعي را براي بيش از  و همچنين سرويس

هدف اصلي سايت .  دهد و متناسب و تحقيقات اجتماعي ياري ميهاي اجتماعي  پيشنهاد در زمينه سياست
توان  با توجه به اهداف نظري فوق مي. توسعه اجتماعي در خود مطالب درون سايت موارد فوق ذكر شده است 

  . نتيجه گرفت كه بر اساس مطالب موجود در سايت به طور كلي و در يك نگاه اهداف اوليه محقق شده است 
  

  سرعت دسترسي
شوند در اين سايت نيز با سرعت و آسان باز ميهاي وبپيوند. استامكان دسترسي به سايت نسبتا سريع 

موضوعي كه بايد به آن . شوندنميد لو كندها و تصاوير نصفه و  ك از عكسيمدت كه با سايت آشنا شدم هيچ
  .شوند شوند و در صفحه اصلي لود مييجداگانه در صفحه ديگري باز نمفراپيوندها   اشاره كرد اين است كه تمامي

در . رفتشد سرعت دسترسي باالتر مياي باز مياگر تمامي صفحات بدون راست كليك در صفحه جداگانه
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توان به آن دسترسي پيدا كرد به آدرس سايت هم بايد گفته شود كه با يك جست و جوي ساده سريع مي باره
براساس  .استهاي پر از تبليغات  سرعت دسترسي باالتر از سايت ،حاتهرگونه پيام تبليغاتي در صف فقدانخاطر 

  .شوند ام كه صفحاتي كه داراي تبليغات بازرگاني هستند كمي با تأخير باز ميتجربه دريافته
سايت توسعه  .شوندهاي هر دو در صفحه اصلي باز ميپيوندسايت باالست و دو  سرعت دسترسي هر

   .استاستفاده نكرده است و اين در واقع شباهت اين دو سايت اجتماعي نيز از تبليغات 
  

  آمار باز ديد كنندگان سايت
نوع بازديد كننده  دود كه سايت كرعنوان وي ن به سايت اتعداد مراجع بارهگو با مدير سايت درو  طي گفت

يك ويزيتوردر اصطالح به يون .2ورو ديگري بازديد كنندگان پيج ويو 1يكي بازديد كنندگان يونيك ويزيتور. دارد
ولي پيج ويو به بازديدي گفته  كنند ميشود كه صفحات مختلف سايت را مشاهده   بازديدكنندگاني گفته مي

 دشو صفحه باز مي 600به طور كلي در طول روز حدود  .شود شود كه صفحه اصلي سايت در طول روز باز مي مي
  ).يونيك ويزيتور (

ان بر روي سايت مار بازديدكنندگآ كه در فاز دوم اجراي سايت و اشاره كردگو  مدير سايت در ادامه گفت
بخش عضويت كارمندان در سايت نيز از جمله نواقص ديگر سايت است كه به گفته  فقدان .قرار خواهد گرفت

 .شود مسئول سايت در فاز دوم عملي مي
گويم مسئول بخش فني يك شركت بايد ب داينكه چه تعداد درگير كار بر روي اين سايت هستن درباره
  .كند كه وزارت اطالعات و فناوري اطالعات بر روي آن نظارت مي استخصوصي 

بخشي باعنوان ارتباط با  در روابط عمومي .كنند هاي مختلف سازمان مشاركت مي معاونت ،در بخش محتوايي
اخبار هر بخش را در اختيار  ،نمايندههاي مختلف سازمان به وسيله يك  ها وجود دارد كه هر يك از معاونت رسانه

  . هستندنفر درگير كار بر روي سايت  370به طور كلي روزانه حدود  .گذارند سايت مي
  

  مقايسه كلي پايگاه اينترنتي بهزيستي با وزارت توسعه اجتماعي نيوزلند
ي پيدا كردن بخش جست و جو برا. استسايت توسعه اجتماعي در زمينه خدمات اجتماعي بسيار فعال تر 

گيرند و  ي  كه مورد سوءاستفاده قرار مينكودكا و يا حمايت از بازنشستگان، استهاي اين وب سايت  كار از ويژگي
  .  استبسياري ديگر از جمله وظايف اين سايت 

سايت را در هاي وبپيوندكه تمامي  هستندداراي نقشه سايت  دوسايت اين است كه هر  دوشباهت اين 
  .گذارده نمايش مييك چارت ب

_______________________________  
1 Unique Visitor 
2 Page viewer 
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هاي وابسته به سايت ها و وبالگها، سايتپيونددر اين بخش . هاستداشتن بخش پيوند نيز از ديگر مشابهت
تبليغات نيز يكي ديگر از عناصر شباهت بين  نبود. قابل دسترسي هستند پيونداند و به صورت مذكور معرفي شده

  .استسايت  دواين 
صفحه اول كه چند عكس كوچك دارد، بقيه صفحات هيچ  به استثناياعي در سايت وزارت توسعه اجتم

عكس و تصويري ندارد ولي سايت بهزيستي از تصاوير مربوط به مطالب پر است و اين در واقع برتري نسبت به 
آميزي و قالب متفاوتي دارد ولي قالب هر يك از صفحات سايت نيوزلندي رنگ. استسايت توسعه اجتماعي 

  . افزايد  قالب متنوع بر جذابيت مطالب مي .استزيستي در تمامي صفحات يكسان سايت به
 "هاي فارسي اصالتسايكه در وب استهاي مهم سايت توسعه اجتماعي تاريخ كپي رايت  يكي از بخش

  .استامكان محروم  سايت بهزيستي بخشي با عنوان تصاوير دارد كه سايت خارجي از اين .نيستمعمول و رايج 
  

  ماري سايت بهزيستي و سايت توسعه اجتماعي نيوزلندآ مقايسه
 سايت توسعه اجتماعي نيوزلند سايت سازمان بهزيستي معيارها

 اطالعاتي وجود ندارد اطالعاتي وجود ندارد سرعت بارگذاري
 119 43 اند هايي كه به اين سايت پيوند داده تعدادسايت

 
سايتي كه پيوند سايت بهزيستي را در صفحه خود قرار  43الكسا از مده از سايت آ مار به دستآ با توجه به

ها  داده اند جز سايت گوگل كه از جهت رتبه بندي ميزان مراجعه كننده در رتبه سوم جهان قرار دارد بقيه سايت
   .هاي پربيننده و سرشناس جهان نبودند جزء سايت

سايت ديگر پيوند شده است كه گوگل و  119وسط مارهاي سايت الكسا تآ  سايت نيوزلندي نيز با توجه به
توان نتيجه گرفت كه سايت  در يك مقايسه كلي مي. هاي سرشناس اين ليست هستند ويكي پديا از سايت

هاي  شده است و همچنين سايت داده هاي ديگر پيوند بهزيستي نسبت به سايت توسعه اجتماعي در صفحه سايت
  .اند قرار داده مهم تري پيوند آن را در صفحه خود

  
 ميزان مبادله اطالعات

  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
  129/932/1  414/952  550/509  -   بهزيستي ايران

  197/543  199/063/1  822/880/1  -   توسعه اجتماعي نيوزلند
  

مده است در يك هفته و در سه ماه سايت بهزيستي در آ ميزان مبادله اطالعات همان طور كه در جدول فوق
دارد ولي تغييرات آنها در سه ماه سايت توسعه اجتماعي  سطح پايين تري نسبت به سايت توسعه اجتماعي قرار



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  216

  .در سطح پايين تري قرار دارد
  

  )به ازاي ميليون نفر(استفاده از سايت 
  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
 %550  65/0 5/1  -   بهزيستي ايران

 %67  45/0  -   -   توسعه اجتماعي نيوزلند

  
فته بازديد سايت ايراني در يك ه. است كردههاي زماني مختلف را ترسيم  اين جدول ميزان استفاده در دوره

. شود نيز به وضوح ديده مياين روند همچنين در سه ماه  .كننده بيشتري نسبت به سايت نيوزلندي داشته است
در . توان دريافت كه سايت توسعه اجتماعي مراجعه كننده كمتري نسبت به سايت بهزيستي دارد مار ميآ از اين
اي  رحالي كه سايت توسعه اجتماعي هيچ مراجعه كنندهكنند د ليون نفر از سايت بهزيستي ديدن مييم 5/1 هفته

ليون نفر و در سايت توسعه يم 65/0 ندارد و اين ميزان در سايت بهزيستي در يك دوره زماني سه ماهه به
   .رسد ليون نفر مييم 45/0اجتماعي به 

  
  )به ازاي يك بازديد كننده(صفحات بازديد شده 

  تغييرات در سه ماه  متوسط سه ماه  متوسط يك هفته  امروز  
 %20  2/3 3/4  -   بهزيستي ايران

 %9  9/4  -   -   توسعه اجتماعي نيوزلند

  
صفحه از سايت بهزيستي رويت شده است با توجه به اينكه هيچ صفحه اي از سايت نيوزلندي  3/4در هفته 
ميزان صفحات باز  9/4و  استدر سه ماه ميزان تعداد صفحات باز شده در سه ماه  2/3همچنين . باز نشده است

  . شده در سه ماه سايت توسعه اجتماعي
هاي موجود در فضاي مجازي از  كنند از ميان همه سايت به سايت بهزيستي مراجعه ميافرادي كه معموال 

  . كنند سايت ديگر نيز استفاده مي 14
  

  گيرينتيجه
و در مقايسه با يك سايت  برديممثبت و منفي آن پي  كاترساني بهزيستي به ناز ارزيابي پايگاه اطالع

امكانات خوبي را براي كاربران  سايت بهزيستي به طور كلي .اين سايت را شناختيم نقاط ضعف و قوتخارجي 
اما نسبتا   سايت نگذشته استبا وجود اينكه زمان زيادي از آغاز فعاليت اين وب .فراهم ساخته است دخو

   .ن داردابراي برقراري ارتباط با مخاطبخوبي اي ه توانايي
برقراري تماس با اين  ،حائز اهميت نكته. استر ها و كمبودهاي اين سايت در خور تأمل و تدبيالبته ضعف
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ها، پاسخ ن سايت در تعامل واقعي با كاربر قرار دارند و با سرعت و به سهولت به تمامي پرسشمسئوال. استسايت 
  .دهندتخصصي و مربوط مي

 كه در واقع وبالگ رسمي سازمان استويژگي ديگري كه الزم به ذكر است وجود وبالگ در اين سايت 
  .آوردوجود ميه ها بهاي سازمانبهزيستي است و اين نوعي تمايز بين سايت

ذكر كرده تقريبا در جهت تحقق  دسايت بهزيستي با توجه به اهدافي كه به عنوان اهداف اصلي و اوليه خو
 دص خومورد نظر را در اختيار مخاطب خا يعني هم اخبار و مطالب مربوط به جامعه .آن مقاصد موفق بوده است

  .دهد و هم فضاي تعاملي بسيار خوبي ايجاد كرده استقرار مي
ن جسمي و يا سرپرستي از كودك به موضوع معلوال بارههاي متداول كه به پرسش و پاسخ دربخش سؤال

پردازد، بسيار منحصر به فرد است و در جامعيت و پوشش اين مطالب در عنوان سرپرست و مشكالت شرعي مي
  .مي وجود نداردسايت هيچ ابها

و از  نيستندمطالب بدون منبع  همه. استهاي اين سايت اخبار از ضعف منبع در همه ذكر نكردن
اند ولي برخي از اخبار تهيه شده ساير منابعهايي همچون مهر، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، ايسنا و خبرگزاري

  .خوردت به چشم نميرايت نيز در صفحاو تاريخ كپي نيستند داراي نام منبع
امكاناتي كه به كاربر ارائه  با توجه به معيارهايي كه براي ارزيابي سايت به كار گرفته شد و مجموع كاركردها و

توان عنوان كرد كه اجزاي مختلف سايت و همه  شود با توجه به نظريه كاركردگرايي از نتيجه اين بررسي مي مي
ت به تنهايي و با برخي نكات منفي و مثبتي كه در طول مقاله گفته شد هايي كه در سايت تعبيه شده اس پيوند

ستقل، عملكرد جمعي تمام ولي نكته مهم تر از كاركردهايي منفرد و م. دهند كاركردي را به مخاطبان ارائه مي
سايت بهزيستي كمبودهايي دارد كه جبران آنها موضوعي محوري براي اين سايت است، دسترسي . ستها پيوند

نداشتن به موتور جست و جو، يا ذكر نكردن منابع خبري در بسياري از مطالب و بسياري ديگر در سايت مجموعه 
هاي مختلف سايت همه در جهت تحقق اهداف  ولي به طور كلي كاركردهاي بخش. دهد هايي را نمايش مي ضعف

وب سايت كه بيشتر پايگاه اطالع رساني تواند از اين  تغيير در برخي از مواضع اهداف سايت مي. استاوليه سايت 
سايت نيوزلندي از اين جنبه در مقايسه با سايت ايراني در مرتبه . ، سايتي كاراتر براي جامعه هدف بسازداست

تواند تعداد مراجعان را  هاي مربوط به جست و جوي كار براي اقشار مختلف مي پيوند. باالتري قرار گرفته است
سايت بهزيستي سايتي است كه به طور بالقوه . امكانات سايت وابسته كند بسياري افراد را بهافزايش دهد و همچنين 

. تواند كاركردهاي بسياري را در جهت ارتقاي سازمان به كاربران اختصاص دهد و مي استامكانات بسياري  داراي
اينكه نيازمند دانستن اخبار دهند بيشتر از  را در سطح جامعه تشكيل مي جامعه هدف سايت كه ناتوانان جسمي 

سازمان و بسياري مطالب از اين دست باشند به نظر  كه تعداد معلوالن و يا ميزان پوشش مربوط به آمارها و ارقامي
  .هاي آنالين باشند ها و معاينه رسد نيازمند يافتن مشاغلي در حد توان خود و همچنين شايد برخي مشاوره مي

كارآمدترين تواند سايت بهزيستي را به يكي از امكانات بالقوه مي  ده از ايندر نهايت بايد بگويم استفا 
  . كند، تبديل كند هايي كه با هدف خدمت رساني به قشر ناتوان جامعه فعاليت مي سايت
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  سايت بهزيستي يراهكارها يي براي ارتقا
 :ند ازا نها عبارتآترين  ي را ارائه كرد كه مهمياهتوان پيشنهاد سايت بهزيستي مي يبراي ارتقا

  .ها و اطالعات مختلف  تعبيه يك موتور جست و جو در سايت براي سهولت دسترسي به بخش - 1
  . ذكر نام نويسنده و خبرنگار - 2
  . مار بازديدكنندگان سايتآنمايش  - 3
  . غير فعال سايت هايپيوندفعال سازي  - 4
  . به روز رساني همه مطالب سايت - 5
  . ن و كاربران سايتابراي مخاطب امور فرهنگي و ورزشي همچنين علمي جاد تفريح و كار واي براياقداماتي  - 6
  . كند  وجود بخش تحقيقات در ارائه مطالب جديد و به اصطالح دست اول به سايت كمك مي - 7
  .بخشي با عنوان عضويت براي كارمندانافزودن  - 8
  .خاص عضويت براي همه افراد با شرايط - 9

  . در عرصه بين المللي ايجاد كند براي حضوره شدن دو زبان - 10
  

  منابع
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با سايت  كانون پرورش فكري كودكان كودكان سايت اي مقايسه يارزياب
  با استفاده از رويكرد نظري مارپيچ سكوت چيلدرن

 
  *الهه شمس كوشكي    

  چكيده
. گيرد فعاليت هايي كه در  جهان مجازي براي  كودكان صورت ميشناسايي ست در جهت ااين مقاله تالشي 

سايت با  ايران، كودكان و نوجوانان كانون پرورش فكريكودكان اي بين سايت   مقايسهاين هدف  براي دستيابي به
رويكرد مورد . رود، انجام شده است به شمار مي كودك در جهان حوزهيكي از سايت هاي معتبر در چيلدرن كه 

هاي جمعي عقيده    انهكه رس شود مي اين نظريه ادعا در. ستااستفاده در اين مقاله رويكرد ارتباطي مارپيچ سكوت 
مارپيچ سكوت توليد موجب  همراه با آن، فقدان حمايت ميان فردي از عقايد اقليت، كهكنند  غالب را اظهار مي

در اين مقاله سعي شده است از اين نظريه استفاده شود تا با توجه به اينكه كودكان و حمايت از آنان  .شود مي
عيت كنوني كودكان و امكانات ناچيز فراهم شده براي آنها نه تنها در بوده و با توجه به وض حاشيههميشه در 

به فضاي حقيقي، بلكه بيشتر از آن در فضاي مجازي شرايطي را به وجود آورد كه در برابر اين مارپيچ سكوت 
ايت به مقايسه اين دو س كيفي ارزيابي سايت،در طول اين مقاله و با توجه به هشت معيار  .توليد صدا دست زد

كه در ايران امكانات ارائه شده براي كودكان در جهان  حاصل شداز اين مقايسه اين نتيجه . استپرداخته شده 
برد جهان مجازي رمجازي در سطح مطلوبي قرار ندارد و با توجه به اين موضوع كه با گذشت زمان بر اهميت و كا

را به دست آينده كشور ما  پيشرفت و در نتيجه، د،رش سرنوشت،  كودكان كهاضافه مي شود و نيز با توجه به اين
  .باشد قابل تاملاين مسأله مي تواند خواهند گرفت، 

فضاي مجازي، مارپيچ سكوت، توليد صدا، ارزيابي سايت، سايت كودكان كانون پرورش  :واژگان كليدي
  .فكري كودكان، سايت چيلدرن

  
_______________________________  

      دانشجوي كارشناسي ارتباطات، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران *
                                                                               Email: shams.elaheh@gmail.com 
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  مقدمه
به شمار  رايج و معمولي يروشهاي مجازي  بهتر زندگي در محيطعبارت ه ورود به دنياي مجازي و يا ب امروز

ترين  از مهم. هاي فني و رفتاري است مهارت سطح خاصي ازها برخورداري  تعامل در اين محيط الزمه. رود مي
آن امكان ايجاد  فضايي كه در. استهاي اينترنت ايجاد پيوندهاي مناسب بين افراد در اقصي نقاط دنيا  ويژگي

بدون از طرفي " .تواند كانوني براي ايجاد اخالق سازنده انساني نيز باشد ط انساني و اخالقي ميسر است و ميرواب
فرد  شخصيت دوراني كه در آن. ستاوكودكي  ترين و موثرترين دوران زندگي آدمي دوران شك يكي از مهم

 اين توجه بايد همه نياز ندارند، بلكه فقط به توجه و مراقبت جسمانيكودكي كه . گيرد شكل مي ريزي شده و پايه
  1".شامل رشد اجتماعي، عاطفي، شخصيتي و هوشي را دربر گيرد اوابعاد وجودي 

) 1385فريدمي، . (است كودكرشد  مربوط بهترين موضوعات  از مهم كودكنحوه تعامل و روابط مناسب با  
اين جهان مي پردازند و كودكان نيز به عنوان قشري  امروزه با رشد و پيشرفت جهان مجازي، مردم جهان به تعامل در

يا جهان مجازي به  بنابراين جهان جديد. اند روي آوردهقراري ارتباط از طريق جهان جديد از همين مردم، به بر
از او نيز هنوز  - با گذشت ساليان سال از حيات آدمي  - ظهور با ابعادي نامكشوف، به اضافه كودكي كه عنوان امري نو

 .ايم، امري مهم و در خور توجه مي سازد كه بسيار جاي مطالعه و تحقيق دارد شناخت كاملي نرسيده به
مهم ترين عاملي كه  .را انتخاب كردم كانون پرورش فكري كودكانكودكان  من در تحليل سايت، سايت 

ان و زنان فرداي ما مرد كودكان امروز،"شد اين شعار بود از جانب من باعث انتخاب اين سايت براي تحليل 
شناخت كودك خود و با دانستن و تشخيص مسائل و مشكالتي كه كودكان با آنها رو به رو  يد باباما ."هستند

توجه به بنابراين  .)1385اسالميه، ( مو بدين ترتيب آنها را بردبار و مقاوم بار بياوري مهستند به آنها احترام بگذاري
براي  ،عه ما موجود است كه  امكانات مجاز ي نيز جزئي از آن به حساب مي آيدامكاناتي كه براي كودكان در جام
به تحليل اين سايت پرداختم كه نقاط قوتش را اين اساس بود كه  بر. است مهمساختن فرداي بهتر جامعه بسيار 

  .تقويت و نقاط ضعفش را بر طرف سازد
و سپس سايت كودكان كانون و ويژگي  آنليت هاي ابتدا به ذكر مختصري درباره كانون و فعا مقالهدر اين  
سايت نظريه مارپيچ سكوت به تحليل  طبق  وكيفي  معيارهشت  اساس سپس بر .پرداخته اماين سايت  هاي

 پرداخته ام و در انتها) سايت چيلدرن(كودكان كانون و مقايسه  آن با يكي از سايت هاي معتبر در حوزه كودك 
  .هاي سايت ارائه شود شده است تا راهكارهايي مناسب براي بهبود و ارتقاي كارويژه بعد از نتيجه گيري تالش

   
  نظريرويكرد

دهد نظريه مارپيچ سكوت  يكي از نظرياتي كه بيش از نظريه هاي ديگر به رسانه هاي جمعي قدرت مي"

_______________________________  
http://daneshnameh.roshd.ir/1-   
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نه هاي جمعي عقيده غالب كند كه رسا اين نظريه عنوان مي. ستابت نوئل نئومان آن را مدون كرده ااست كه اليز
شود به  موجب مارپيچ سكوت مي كنند و همراه با آن، فقدان حمايت ميان فردي از عقايد اقليت، را اظهار مي

طوري كه تعداد زيادتري از افراد يا عقيده غالب را بيان مي كنند يا از اظهار عقيده اقليت خودداري و سكوت مي 
   )396: 1381سورين و تانكارد،(".كنند

ست كه رسانه هاي جمعي با تركيب سه ويژگي ارتباط جمعي يعني تراكم، همه ااين  نئومان استدالل نوئل
كنند كه  اي به موضوعات نگاه مي جايي بودن و همصدايي بر افكار عمومي اثرهاي قوي دارند و بيشتر افراد به گونه

كه رسانه هاي جمعي كشور ما بسيار كم به موضوع بنابراين با توجه به اين .كنند ن را عرضه ميآرسانه هاي جمعي 
كنند تغيير افكار  كنند در اقليت قرار دارند و فكر مي نان  احساس ميآحاميان  د،نمي پرداز نانآكودكان و نيازهاي 

عقايد اقليت قرار  ءجز )كودكان و حاميان آنان( عقايد آنها اين ترتيب به. عمومي در جهت فاصله گرفتن از آنهاست
كنند كه  گرايش پيدا مي ،طبق نظريه مورد بحثاين افراد  در نتيجه. كنند از آنها غفت مي ها رسانه و گيرد يم

شود  اين سكوت به تدريج افزايش يافته و با گذشت زمان تبديل به يك مارپيچ مي  .درباره موضوع ساكت بمانند
حقوق  ويژهاز كودكان و حقوق آنها به  اينجاست كه مسأله حمايت .كه خارج شدن از آن بسيار دشوار است

در تحليل اين سايت سعي شده است از اين نظريه استفاده شود تا با . رود اي از ابهام فرو مي الههاي آنها در  رسانه
توجه به وضعيت كنوني كودكان و امكانات ناچيز فراهم شده براي آنها نه تنها در فضاي حقيقي، بلكه بيشتر از آن 

الزم به گفتن است . در برابر اين مارپيچ سكوت مبارزه كردبتوان ازي شرايطي را به وجود آورد كه در فضاي مج
شود كه بدانيم، بسياري از صداهاي توليد شده به  نام  كه ضرورت توجه به مارپيچ سكوت از آنجا بيشتر مي

ذا توجه و سازماندهي منابع توليد اين گروه اجتماعي دارند و ل كودكان در فضاي مجازي، سعي در سوء استفاده از
هاي مناسب داراي اهميت ويژه  اينترنتي با پيام اين قشر در معرض آسيب در كنار استقرار پايگاهي محتوا براي

  .است
  

  كانون پرورش فكري كودكان
 سالكانون پرورش فكري كودكان و نواجوانان  يكي از مراكز فرهنگي كودك است كه قبل از انقالب و در 

اين  امروز هم كانون به اعتبار .پايه ريزي و تاسيس شد و انگيزه آن هم ترويج هنر و ادبيات كودك بود 1344
ترين هنرمندان امروزي، تربيت يافته كانون پرورش فكري  بزرگ. پيشينه خود درخاورميانه شناخته شده است

و هنر بود و معيار مديران آن زمان براي محوريت كانون در گذشته براساس ادبيات  .اند نوجوانان بوده كودكان و
ولي امروز اين محوريت تغيير يافته و معيارهاي آموزشي و تربيتي  .پرورش فكري كودكان، هنر و ادبيات بود

كانون در گذشته يك . هاي كلي آن به وجود آورده است سياستگذاري كه تغييراتي را دراست دركانون حاكم شده 
ش شده كه رپرو كرد ولي امروز بخشي از آموزش و امكانات دولتي هم استفاده مي ه ازواحد فرهنگي مستقل بود ك

  .بيشتر نيازهاي آموزشي را تامين مي كند
مركز فرهنگي هنري ثابت و  654هزار كودك و نوجوان از طريق  هفتصدتحت پوشش قرار دادن بيش از 
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ميليون جلد در  2ن كتاب با شمارگان بيش از عنوا 200هاي سيار شهري، روستايي و پستي، انتشار  كتابخانه
هاي عمده كانون در  بازي از فعاليت افزار در كنار توليد اسباب تئاتر، موسيقي و نرم سال، توليد صدها دقيقه فيلم،

  .سراسر كشور آست
قصه گوئي، نشريه ديواري، كتابخواني، بازي و سرگرمي، بحث  عبارت است از هاي فرهنگي كانون فعاليت

 .شود مي سفالگري و فعاليت هاي هنري شامل نقاشي، كاردستي، سرود. هاي تحقيق فعاليت و زاد، بحث كتابآ
نويسي و خود  هاي ادبي شامل قصه فعاليتاست و حديث  و احكام قرآن، هاي شامل كالس هاي مذهبي فعاليت
  . شود كار مي يكه با اعضا استهاي ادبي  طرح

  
  ري كودكانكانون پرورش فككودكان سايت 

  :1ارائه شده است 1اين سايت در جدول شماره  ابتدا اطالعاتي فني و كلي از
  

  1جدول شماره 
  كودكان كانون پرورش فكري كودكان  عنوان سايت
 www.kids.kanoonparvaresh.com  آدرس سايت

  ميالدي 2001تم دسامبر سالهش  تاريخ روي شبكه رفتن سايت
  10  اند شده پيونداين سايت  هايي كه در تعداد سايت

  ثانيه 3/ 7  ميانگين زمان لود شدن صفحه
  كم  سرعت

  
اين ترتيب كه  به. دهد اين جدول اطالعاتي كلي از وب سايت كودكان كانون پرورش فكري را نشان مي

هايي كه در اين  تعداد سايت. ي شبكه اينترنت رفته استميالدي رو 2001 سايت كانون از هشتم دسامبر سال
هاي  درصد از سايت 74ست و ان در سايت جهاني الكسا كم ارزيابي شده آو سرعت  10شده اند  پيوندسايت 

ثانيه  3/ 7ن آهر صفحه در  بارگذاريميانگين باال آمدن و . اين سايت دارند در مقايسه باجهان سرعت بيشتري 
  .ستا

، با مسئوالنسايت  نويسنده مشخصي ندارد و  د نويسنده مطالب سايت كودكان كانون بايد بدانيم كهدر مور 
دهند و در مدت زمان  مي يياه هايي كه مد نظرشان است، سفارش مد در زمينهآافراد كار تعداديشناخت روي 

افراد را به صورت كارمند كانون  شيوه كار كانون به اين صورت نيست كه اين. كنند تعيين شده آنها را دريافت مي
سپس براي قرار گرفتن  گيرد و در آورند، بلكه پس از دريافت سفارش خود  يك نظارت كلي روي آن صورت مي

_______________________________  
1- www.alexa.com 
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گويا است، بايد گفت  نيز كه چه فرد، موسسه يا سازماني  در مورد حامي مالي  سايت. شود روي شبكه آماده مي
ند كه چون كانون يدرس اما در انتها به اين نتيجه  ،گو پرداخته بودندو  به گفتنيز بسيار با يكديگر  مسئوالنخود 

و تنها آرم موجود  موسسه يا كار ديگران در كنار آن قرار نگيرد داراي شان فرهنگي است بهتر است آرم شركت،
كانون يك چون  .در صفحه، آرم خود كانون پرورش فكري كودكان و تنها حمايت كننده مالي آن دولت باشد

سمتي از اين بودجه نيز قگيرد و مطمئنا  اي به آن تعلق مي موسسه دولتي است كه هر سال از طرف دولت بودجه
 ظهر از بعد 1:30صبح الي  10رسيم كه از ساعت  در انتها به ترافيك سايت مي 1.خرج سايت كانون مي شود
  2.ه استترافيك سايت باال اعالم شد

  
  روش

كه  گانه ارزيابي وب است اين مقاله تركيبي از تحليل محتوا و معيارهاي هشت درروش مورد استفاده 
اي كه بر اساس  تحليل محتوا صورت  طالعهم. هستند) 2002( 3معيارهاي كيفي پيشنهادي جورج دراگوالنسكو

رضه هاي اجتماعي عمده است كه در رسانه ها ع هاي فرهنگي و ديدگاه گيرد، غالبا در پي شناخت ارزش مي
دهد با بررسي يكي از رسانه ها در دوره معيني، به مجموعه جالبي از  اين روش به محقق امكان مي  .شود مي

  .)1368معتمد نژاد ( اطالعات دست يابد
به بررسي تطبيقي محتوا، ظاهر و نيز امكانات فني سايت كودكان كانون پروش اين مقاله  اين ترتيب در به 

شامل موارد زير   )2002(جورج دراگوالنسكو  ي  هشت گانهمعيارها. شود خته ميفكري و سايت چيلدرن پردا
  :هستند
اين  بودن اطالعات يك سايت است بررسي درستمسائلي كه تعيين كننده : 4بودن اطالعات درست ●

  .اي نويسنده مرتبط با فعاليتش در سايت است يا خير يا گذشته حرفهآمسائل است كه نويسنده مطالب كيست و
يعني نويسنده مطالب هر بخش از سايت بايد تخصص خود  5اعتبار نويسنده سايت: اعتبار نويسنده سايت ●

شهرت نويسنده، سابقه كاري او، بايد مطابق با . اي كه در حال فعاليت در آن است مشخص كند را در زمينه
  .اش در سايت باشد فعاليت فعلي

اي كه براي فعاليت در آن  حوزه تاسيس شده  مرتبط با حوزهسايت بايد بتواند مطالبي : پوشش مطالب ●

_______________________________  
، و پرسش از مسئولين روابط )حجاب (خيابان فاطمي  واقع دراين اطالعات به صورت مراجعه حضوري به كانون پرورش فكري كودكان   1

 .عمومي به دست آمده است
خيابان وزرا دريافت . واقع در خيابان عباس آبادكانون پرورش فكري كودكان بخش امور فني مراجعه حضوري به  اين اطالعات به صورت  2

 .شد
3   Nicola-George Dragulanescu 
4 Accuracy 
5 Authority 



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  224

اي كه در سايت  هاي مرتبط، جامع و عمل كننده پيوندقرار دهد و كاربر بايد بتواند به راحتي به  1تحت پوشش
  .از مطالبي كه سايت تحت پوشش قرار گرفته است، استفاده كندو موجود است مراجعه 

. اينكه آخرين باري كه هر مطلب روي سايت قرار گرفته چه زماني بوده يعنيبه روز بودن : 2به روز بودن ●
در ارزيابي سايت بسيار مهم است و   منعكس كردن زمان قرار دادن مطالب روي سايت و بيان تاريخ كپي رايت

 .يك سايت معتبر بايد تاريخ به روز كردن اطالعاتش را بيان كند
نطقي بين مطالبي كه سايت تحت پوشش قرار داده، مثال ارتباط ارتباط م: 3تراكم و جامعيت مطالب ●
هاي مرتبط با مطالب روي وب  قرار دادن آگهي. كند هاي گرافيكي سايت، برقرار مي اي بين متن و طرح منطقي
ايجاز و اختصار مطالب و گنجاندن همه مطالب مهم و اطالعات الزم براي كاربر روي صفحه اول در قسمت   سايت،

 . م و جامعيت مطالبمورد ارزيابي قرار مي گيردتراك
سايت، مثل  مسئوالنايجاد امكانات الزم جهت برقراري ارتباط بين كاربر و  تعاملي بودن،: 4تعاملي بودن ●

و ميزان توجه و پاسخگويي "ارتباط با ما"هاي نويسندگان يا سازندگان سايت در قسمتي به نام  ايميل وجود آدرس
  .كند ندگان به پيام هاي فرستاده شده توسط كاربر و مخاطب را مطرح ميو نويس مسئوالن
هدف سازندگان سايت از ساختن اينكه  5ها در قسمت اهداف ذهني و واقعيت: ها اهداف ذهني و واقعيت ●

اين اهداف ذهني را محقق كند يا خير، بررسي   در عمل توانسته است آن يا سايت و محتوايآ و سايت چه بوده
 .شوند مي

سرعت دسترسي به معناي سرعت باالآمدن صفحات در هر سايت است كه عالوه بر : 6سرعت دسترسي ●
 .مسائل فني به ميزان طرح هاي گرافيكي موجود در هر سايت و ميزان تبليغات موجود در آن ارتباط دارد

  
  سايت هر دو موجود درپيوند هاي 

  سايت كودكان كانون
  :موجود استهاي زير  پيوندر قسمت سمت راست و زير قسمت منوي اصلي د دشوي وقتي وارد سايت مي

  .كه به بچه ها نحوه ساخت قايق، هواپيما و غيره را با كاغذ ياد مي دهد :كاردستي
هاي  ها و حكايت داستانتشكيل شده و در آن  "ها افسانه ها و روايت"ن بخش ازاي  :هاي خواندني حكايت

  .ستاخواننده  كودكان جذب كوتاه و جالبي وجود دارد كه اين كوتاهي داستان ها عامل بسيار مهمي در
مت در قس. تشكيل شده است "ديني و قرآن"و  "ترين ها"، "علمي"اين بخش از سه قسمت   :دانستني ها

_______________________________  
1 - Coverage 
2   - Currentness 
3 - Density 
4   -Interactivity 
5 - Objectivity Goal 
6 - Promptness 
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 شده محيط زيست پرداخته و هاي پزشكي، طبيعت، موجودات زنده به بيان مطالب علمي در زمينه "علمي"
اين  مسائلي از و ها قدرتمندترين ها، ترين ها، سريع ها، جديدترين ترين به بيان قديمي "ها ترين"در قسمت  .است
  . كند ها را زياد مي ني بچهآهاي ديني و قر دانسته "ديني و قرآني"در قسمت  .پردازد مي قبيل

كه در ملل را ضرب المثل هاي جالبي تشكيل شده كه در آن  "ضرب المثل ملل"ن بخش ازاي  :ضرب المثل
ست است  با ذكر اينكه اين ضرب المثل متعلق به چه ملتي ابراي مخاطبان سايت قابل فهم مختلف وجود دارد و 

 .و نيز با ذكر منبع عنوان مي كند
  .نالين بازي كنندآ توانند به صورت ها براي كودكان وجود دارد كه مي انواع بازياين بخش  در: ها بازي 

و بعد از كليك روي آن عالوه بر خود چيستان در صفحه اصلي چيستان را گفته اين قسمت  در :چيستان
  . توان مشاهده كرد ن را هم ميآجواب 

  .به بيان لطيفه هايي براي كودكان مي پردازد اين قسمت سايت در: لبخند
اي كه در امر كودك و نوجوان بسيار فعاليت  برجسته  آثار شاعران معاصراين قسمت  در: شعر - نقاشي

  .، وجود دارداند كرده
در قسمت . تشكيل شده است " هوش و حواس"و  "ديني و قرآني"ن بخش از دو قسمت اي :معما و سرگرمي

پردازد و با كليك روي مطلب پاسخ را دريافت  ن ميآگونه در زمينه قر به بيان سواالتي معما "ديني و قرآني"
 .كنيم مي

در . تشكيل شده است "بزرگان دين"و " هاي ماندگار چهره"بخش نيز از دو قسمت  نيا  :سخنان بزرگان
آن را كه حساب پاك به عنوان مثال . مده استآسخناني از بزرگان همه كشورها "هاي ماندگار چهره"قسمت 

يل ن". يا نوكر پول، يا رفيق پول يا ارباب پول: مردم سه دسته انديا   "سعدي". است از محاسبه چه باك است
  ."كارنگي

برويد تا دوستي شما  به ديدار يكديگر مثال .وجود دارد سخناني از بزرگان دين هم "ان دينبزرگ"در قسمت 
  .))ع(مام رضا( استوار بمان

  .ستاغير فعال  :اطالعات تماس
نظرات خودشان را براي ارائه اطالعات سودمندتر  شود درخواست مياز كاربران اين بخش  در :ارسال نظرات
  .براي آنها بفرستند

  :هاي زير وجود دارد پيوندنيز ون سمت چپ سايت در ست
  .امكان بازي به صورت آنالين وجود دارد :بازي جديد
در  جست و جويي است كه به كاربر امكان جست و جوموتور  ن بخشاي  :در اطالعات سايت جست و جو

ح كامل مطالب شرح مختصر و شر عنوان، شاملرا كه  جست و جومطالب موجود در سايت را مي دهد و اساس 
  .فعال نيستن بخش اي  البته. كند بيان مياست 

  .جديد ترين لطيفه در اين قسمت قابل مشاهده است :لبخند جديد
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  .جديدترين شعر در اين قسمت قابل مشاهده است :شعر جديد
 

  سايت چيلدرن
شده است واين  شود در سمت چپ سايت و به ترتيب و زير هم آورده هايي كه در زير نام برده مي پيوند 

كند كه  تر كاربران به قسمت هاي مختلف سايت را بدون صرف وقت اضافه مهيا مي امكان دسترسي هر چه سريع
  .  اين سايت يك مزيت است چنين امكاني براي

ها شامل موارد بازي، اسباب بازي، نوزاد، خانواده، به فرزندي قبول كردن، كتاب كودك، لباس  پيونداين 
  .مسافرت هوايي ارزان هستند. ن، پيشرفت كودك، خيريه براي كودكانكودك، والدي

ي جست و جويي قرار دارد كه مي توان از طريق آن به جست و جواين سايت موتور  ها در پيوندزير تمام 
سايت اين سايت به  فعال جهت اضافه كردن پيوندوب پرداخت و در سمت راست در قسمت زير صفحه، يك 

  . وجود دارد  كامپيوتر شخصي اش فرد در 1برگزيده
 بهترين مكان براي كسب اطالعات براي كودكان و درباره كودكان  در باال و مركز صفحه جمله در اين سايت

 هاي ما  كليك كنيد تا به روزترين اطالعات پيوندروي " كه بيان كرده دتوضيحي وجود دارهمچنين . آمده است
 "اسباب بازي" پيونديا  "كتاب كودك" پيوندمثال  صورت كليك رويو در  "كنيد را درباره كودكان كسب

و اين از قابليت هاي باالي اين  كردروزترين اطالعات را كسب  جديدترين و به پيوندموضوع همان  بارهتوان در مي
اين  هاي بسيار متنوعي در اين سايت وجود دارد و پيوندشود،  همان طور كه مشاهده مي. رود به شمار ميسايت 

 پيوندها را در يك  ننپرداخته و اي براي كودكان اين دست مسائل از سايت تنها به بيان داستان، شعر، حكايت و
اي كه شيوه و چگونگي كتاب  به گونه. استبسيار گسترده تر كاركرده  گنجانده و "كتاب كودك"تحت عنوان 

اينترنتي كتاب و ترغيب به خريدن كتاب با  خواندن براي كودك، چگونه كتاب نوشتن براي كودك، امكان خريد
هاي جديد كه تازه به بازار آمده  بازي به معرفي بازي پيونددر .  كنيم اين قسمت مشاهده مي تعيين جايزه را نيز در

. هايي كه با اسباب بازي انجام مي شود هستند، هم بازي رايانه ايهاي  ها هم بازي اين بازي  پرداخته است،
  .اين قسمت وجود دارد ان بازي به صورت آنالين درهمچنين امك

جنس به بخش هاي  به معرفي اسباب بازي هاي جديد كه خود بر اساس سن و "اسباب بازي"پيونددر 
هاي ويژه پسران،  هاي ويژه دختران، اسباب بازي مثال اسباب بازياست  بسيار متنوعي تقسيم شده است پرداخته

به  قسمتدر اين . غيره هديه دادن و مناسب برايهاي  ن و حتي اسباب بازيهاي ويژه نوزادا بازي اسباب
الزم به گفتن است كه شرح دقيق  .است هاي زيادي داده پيوندهاي بسيار قوي ديگر در زمينه اسباب بازي  سايت

در اين جهت مهم است كه تصوير جامع و  مناسبي از يك سايت معتبر و موفق را  و كامل محتويات سايت از
  .دهد اين تحقيق قرار مي  اختيار

_______________________________  
1 - Favourite 
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يعني لباس هاي ويژه  را يتها را از هم جدا كرده،  جنس به همين ترتيب فصل "لباس كودك" يا در قسمت
هاي ويژه نوزادان، كودكان،  لباس است دختران، ويژه پسران را از هم جدا كرده،  از لحاظ سني دسته بندي كرده

حتي از لحاظ منطقه جغرافيايي . ري به سايت هاي قوي در اين زمينه داده استهاي بسيا پيوندنوجوانان و نيز 
مخصوص امكان اشتراك مجاني در مجالت  "والدين"در قسمت . است به تفكيك پرداختهنيز محل سكونت 

ديني راهنمايي والديني كه در هر رده سني فرزند دارند والديني كه در دوران حاملگي به سر مي برند، وال والدين،
  . وجود دارد ،والديني كه كودك دارند و كه نوزاد دارند

ه برسد به تفكيك چاين در حالي است كه سايت كانون اصال به معرفي اسباب بازي براي كودكان نپرداخته، 
اصال به معرفي كتاب براي كودكان يا لباس كودك يا چنين هم. دادن به سايت هاي معتبر  پيوندجنسيتي يا 
  .الدين نپرداخته استراهنمايي و

  
  اي سايت كودكان كانون با سايت چيلدرن تحليل مقايسه

  صحيح بودن اطالعات
توان گفت اين سايت در همه موارد  به ذكر منبع  براي درك صحت اطالعات مي طبق اصول تعيين شده

به عنوان مثال در بعد از هر مطلب طبق اصول صحيح بايد منبع ذكر شده باشد كه در اين سايت  .است نپرداخته
هم چنين در مواردي كه نويسنده . است اي به منبع نشده گروه علمي دانستني ها بعد از ارائه مطلب هيچ اشاره

مطلب به ذكر منبع پرداخته، آن منبع را طبق اصول بايد به گونه اي قابل دسترس براي كاربران قرار دهد مثال 
كان دسترسي به منبع وجود داشته باشد اما به اين اصل نيز توجه اي كند كه با كليك روي آن ام يفراپيوندآن را 
اين اصول را رعايت كرده و عالوه بر ذكر نام نويسنده و منبع  اين در حالي است كه سايت چيلدرن تمام .است نشده

ه به و فراپيوند بودن منبع براي دسترسي آزاد، حتي در بعضي مواقع بيان كرده كه مسئوليت مطلب نوشته شد
  .عهده نويسنده است يا به عهده ي سايت

  
  اعتبار نويسنده 

همين حد هم  اما در. گردآورنده مطالب به جز در بخش آثار شاعران معاصر مشخص نيست نويسنده يا
ابقه فعاليت داشته س در عرصه كودكان ذكر شده است، مربوط به شاعراني است كهسايت كه در بيوگرافي شاعران 

بر  بارهو آنها از شهرت الزم در اين  تهيه مي شود اين امر ب اين قسمت از سايت توسط افراد متخصصلذا مطال .اند
محمد كاظم  و مصطفي رحماندوست، محمود كيانوش ،مثال .امكان تعيين اعتبار اين افراد وجود دارد وخوردارند 

در سايت چيلدرن به علت  .يابيم دست ميها متفاوتي از آن  منابعي نام آنها در اينترت به جست و جوبا مزيناني كه 
درباره همه آنان فراهم نبود و از ميان آنان  جست و جوباال بودن تعداد نويسندگان و گردآورندگان مطالب امكان 

اينترنت به  ي آنان درجست و جوبا كردم كه كامال شناخته شده بودند و تعدادي را به صورت تصادفي انتخاب 
  .خوردم برميهاي متعددي  پيوند



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  228

  چگونگي پوشش مطالب
 بارهو مطالب بسياري را در استمتنوعي كودكان كانون، سايت توان گفت كه سايت  پوشش مي از نظر

به عنوان مثال در . ستارا پوشش داده  پيوندمطالب مربوط به موضوع همان  پيوندهر . ستاكودكان در بر گرفته 
محيط زيست  و زمينه هاي پزشكي، طبيعت، موجودات زندهمطالب علمي به بيان مطالب علمي در  پيوند

يا  "ست؟اسفيد رنگ ) رنگي و سفيد( ها چرا كف همه صابون"يا  "فشار خون چيست؟": مثال. پرداخته است
هاي جالبي  يا در قسمت ضرب المثل ملل ضرب المثل .ستاپرداخته  "چرا گياهان داراي مواد معطر هستند؟"

ست را با ذكر اينكه اين ضرب المثل متعلق به ادارد و براي مخاطبان سايت قابل فهم كه در ملل مختلف وجود 
مثل ضرب ال".كند زياد حرف مي زند كسي كه كم فكر مي" مثال. كند ست و نيز با ذكر منبع عنوان مياچه ملتي 

  .رهنمون: عمثل آلماني، منبضرب ال ".معايب ديگران، معلمان خوبي هستند"يا  رهنمون: فرانسوي، منبع
سايت از اين لحاظ توانسته موضوعات  هاي ديگر سايت نيز به اين ترتيب پوشش داده شده است و پيوند

سليت چيلدرن  .روي صفحه قرار داده و به پوشش آن موضوعات و مطالب بپردازدمرتبط با كار و هدف خود را 
را  پيوندو مسائل در ارتباط با عنوان  پيوندمسائل مربوط به همان  پيونداين مورد نيز خوب عمل كرده و هر  در

   .پوشش داده است
  

  به روز بودن سايت
هاي مهمي كه در افزايش اعتبار سايت  به نحو بسيار زيادي موثر است، به روز بودن سايت  يكي از ويژگي

اظ كه تاريخ البته از اين لح. آن ضعف دارد به شدت در كانون كه سايتاست از مواردي  همين معيار اما. است
 كپي رايت مطالب و زمان ارائه آنها روي سايت در انتهاي مطالب ذكر شده كه اين هم در همه موارد رعايت نشده

كردن  به روزاما از لحاظ ديگر كه آخرين تاريخ  .داراي نقطه قوت است ،در برخي مطالب رعايت شده و تنها
سايتي كه وظيفه  .گردد بسيار ضعيف عمل كرده است ميبر  1384مطالب به تابستان سال گذشته يعني تابستان 

بايد تاريخي مشخص در به روز كردن اطالعات و  ،آگاهي بخشي به كودكان را به خود اختصاص داده است
درباره  .طبق تاريخ اعالمي مثال هر روز يا هر هفته و نهايتا هر ماه، بايد مطالبش را به روز كند مطالبش بيان كند و

اين سايت   .هاي آن همين به روز كردن و به روز بودن اطالعاتش است ترين جنبه سايت چيلدرن شايد از قوي
اي كه در صفحه اول خود نيز تبليغي در جهت به روز بودن مطالبش  اين زمينه بسيار قوي عمل كرده به گونه در

ز دنيا درباره كودكان هستند خواسته است تا به سايت بيان كرده است و از كساني كه به دنبال آخرين اطالعات رو
  . هاي آنان كليك كنند پيوندآنها مراجعه و روي 

  
  تراكم وجامعيت مطالب 

اين بخش مبحث مرتبط  در. تواند قوت يك سايت را بيان كند تراكم مطالب آن است يكي از نكاتي كه مي
اين است كه مطالب  كانون پروش فكري نقاط قوت سايتالبته از  .شود هاي گرافيكي و متن مطرح مي بودن طرح
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مثال  عنوانبه  .اند هاي مختلف تقسيم شده و به دسته ندانسجام و هماهنگي خوبي برخوردارجاز و اختصار و از اي  از
يا قسمت سخنان  ،شود تقسيم مي "ديني و قرآن"و  "ها ترين"، "علمي"بخش   سهها خود به  قسمت دانستني

شود كه هر بخش نيز مطالب  هاي ماندگار و سخنان بزرگان دين تقسيم مي دو بخش سخنان چهرهبزرگان به 
اما آنچه .  كند مرتبط با خودش را جمع آوري كرده و اين مسأله استفاده از مطالب مورد نياز مخاطب را آسان مي

د ندارد در حالي كه طرح گرافيكي زيادي وجو كانون كه در سايتاست بيشتر در اينجا مد نظر است اين 
طراحي سايت  ،مخاطبان اين سايت كودكان هستند و بيش از اينكه مطالب سايت براي آنها جذابيت داشته باشد

ن آنكته قابل توجه در اين سايت اين است كه تبليغات در . و طرح هاي گرافيكي آن براي آنها مهم و جذاب است
اين است كه در  معتبر در حالي كه از نقاط قوت يك سايت .داردسايت بسيار كم و بهتر است بگويم اصال وجود ن

مثال اينكه جديدترين . رابطه با محتواي مطالب سايت تبليغاتي نه زياد اما به ميزان كافي در آن وجود داشته باشد
مراجعه صي خا يتوانند براي تهيه آن به جا مند مي هكتاب كودك با اين عنوان به بازار آمد والدين و كودكان عالق

  .بپردازداين دست  مواردي از هاي جديد به بازار آمده و هاي كودك يا اسباب بازي يا به تبليغ فروشگاه. كنند
هاي گرافيكي جذاب و  هاي گرافيكي و متن بسيار عالي عمل كرده و طرح ارتباط طرح نظرسايت چيلدرن از 

اين آگاهي سازندگان سايت از روحيات و ويژگي هاي  و ها آورده با رنگ آميزي فوق العاده را در ارتباط با متن
همچنين از لحاظ تبليغات، تبليغات متعددي در آن وجود دارد و تبليغات مرتبط با . دهد كودكان را نشان مي

شايد اگر . ايجاز و اختصار ضعيف عمل كرده است نظرگنجانده شده است اما از  پيوندرا در همان  پيوندموضوع هر 
سباب بازي كودك يا كتاب كودك مراجعه كنيم در بخش اسباب بازي كودك جز مطالبي درباره به بخش ا

اسباب بازي كودكان چيزي به چشم نخورد و در بخش كتاب كودك چيزي جز درباره كتاب كودكان مشاهده 
ي و سر در نشود، اما آنقدر مطالب زياد وحجم مطالب باال است كه كاربر را خصوصا اگر كودك باشد دچار گيج

  .كند و كاربر نمي داند به كجا مراجعه كند و روي كدام مطلب كليك كند گمي مي
  

  تعاملي بودن
 ،در سايت جست و جوزيرا با وجود موتور  .است بسيار ضعيفبا كاربران  كودكان كانون ميزان تعامل سايت

يل آدرس فردي كه نظرش را ارسال اين بخش غير فعال است يا با وجود بخش ارائه نظرات به همراه دريافت ايم
كرده كسي پاسخگو نيست و به ارتباط تعاملي با كاربري كه نظرش را فرستاده نمي پردازند و هيچ پيغامي براي او 
نمي فرستند كه مبني بر تشكر از او براي ارسال نظرش باشد يا او را متوجه كند كه پيغامش به دستشان رسيده 

براي سايتي كه هدفش آگاهي بخشي به كودكان است . يي در سطح پاييني قرار داردبنابراين شيوه جوابگو. است
حس مورد “چرا كه به وجودآوردن  .كند زدگي ايجاد مي لو د ياطمينان بيبرقرار نكردن رابطه با كاربران، احساس 

في كه سايت دنبال در كاربر مخصوصا اگر  كودك باشد از سوي اعضا، مي تواند در نتيجه و هد”توجه قرار گرفتن
تواند به كودك اين حس را القا كند كه نظرش مهم است و مورد توجه قرار  مي درواقع. موثر واقع شود ،كند مي

ام و اين امر باعث شد  ام و هيچ جوابي دريافت نكرده اين سايت پيام فرستاده بار براي دومن تا به حال  .گرفته است
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چه برسد به كودكي كه با شوق و ذوق  نم كه به من توجهي نشده استاحساس ككه من به عنوان يك بزرگسال 
تواند ضربات سنگيني را به آنها كه  از  مي نبودن اين پاسخگو و پردازد به ايجاد ارتباط با محيط اطراف خود مي

بعد اين در حالي است كه سايت چيلدرن   .كند واردتر از هر قشر ديگري در اجتماع هستند،  لحاظ روحي حساس
اما در مورد . ايميل كردند برايم مساعت اقدام به پاسخگويي كرد و مطالب مورد نيازي كه از آنها خواسته بود 24از 

اي براي تعاملي بودن يك سايت است اگر به  كه نشانه 2"درباره  ما"يا  1"ارتباط با ما"وجود گزينه هايي همچون 
ايميلي كه  به همين دليل در. كنيد اين عنوان مشاهده نمي  با هايي پيوندصفحه اول سايت چيلدرن مراجعه كنيد 

در سايت چيلدرن  پيونداين امر را جويا شدم و آنان چنين پاسخ دادند كه وقتي روي هر  براي آنها فرستادم علت
شويد كه در آن صفحه نيز مجددا پيوندهاي متعددي مشاهده  مي پيوندكنيد وارد صفحه مخصوص آن  كليك مي

و  "ارتباط با ما"شود كه در هر بخش يك گزينه  اي باز مي هاي جدا گانه با كليك روي هر يك، بخش. ودش مي
اند و اطالعات  گذاشته پيوندها را داخل هر  اين گزينه  در واقع آنها. شود مشاهده مي "تماس با ما"يك گزينه 

يك جهت ابتكار جالبي است اما از جهت ديگر اين كار از  .اند را در آن گنجانده پيوندمربوط به نويسندگان آن 
در صفحه  پيونداين دو  تواند سوال برانگيز باشد و سايت آنها را زير سوال ببرد چراكه طبق اصول صحيح جاي مي

  .اول و اصلي سايت است
فرستادن يك نامه تشكر براي كساني كه . در نهايت اينكه تعاملي بودن منطق كار با فضاي مجازي است

ايجاد حس برقراري رابطه و تعامل با سايت مي توان انجام  كنند كمترين كاري است كه در تشان را ارسال مينظرا
در فضاي مجازي و كه بايد احساس بكند  ،كودكي كه در دنياي واقعي در بيشتر مواقع ناديده گرفته مي شود. داد

  .كند سي هست كه به او توجه ميدر سايتي كه متعلق به اوست و براي او طراحي و نوشته شده است ك
  

  ها اهداف ذهني و واقعيت
كه اين .سايت وجود ندارد مسئوالن، مطلبي درمورد سازندگان و يا كودكان كانون در هيچ بخشي از سايت

 اين دست، مواردي  از اند و هدف سازندگان سايت از ساختن اين سايت چه بوده و از چه زماني سايت را ساخته
درواقع به دليل . خالي است ،كه سايت فاقد آن است "درباره ما"ي هستند كه جايشان در بخش همه نكات مبهم

اما من با . پرداخت گيرد، توان به مقايسه آن با آنچه در واقعيت صورت مي آگاهي از اهداف سازندگان سايت نمينا
اي  ست يافتم تا بتوانم مقايسهاين بخش د مراجعه حضوري و انجام مصاحبه به قسمتي از اطالعات مورد نياز در

اما در سايت چيلدرن نيز اهداف هر بخش همان . هاي موجود بپردازم بين اهداف ذهني سازندگان سايت و واقعيت
ها افزايش آگاهي  طور كه در بخش تعاملي بودن هم گفتم به صورت جداگانه بيان شده اما هدف كلي تمام بخش

گاهي كودكان در چرا كه . ودكان و افزايش سرگرمي و تفريح  كودكان استبزرگساالن درباره مسائل و مشكالت ك

_______________________________  
1   - Contact us 
2 - About us 
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اطالعاتي كه با مراجعه . كاري پيدا كنند دتوانند براي سرگرم كردن خو رود و ظاهرا نمي شان سر مي خانه حوصله
د و روي هر سايت معتبري وجود داشته باشاطالعاتي است كه بايد  ،حضوري به كانون پرورش به دست آوردم

اين نكته نيز به نقاط ضعف سايت كودكان  ، پساش بر طرف شود كاربر بدون مراجعه حضوري اين ابهامات ذهني
 هدف از تاسيس سايت را مسئوالن ،هدف از تاسيس سايت چه بوده است اينكه  در مورد. شود كانون اضافه مي

ادبي اعالم  - هاي هنري و فعاليت يحسرگرمي و تفري ،كودكان در زمينه هاي آموزشيمطالب مرتبط با پوشش 
سازنده بوده است با آنچه در دنياي واقع وجود دارد  مسئوالناين ترتيب با مقايسه آنچه مد نظر  به 1.كردند

دهند،  اند با آنچه در واقعيت انجام مي  اين نتيجه رسيد كه اهدافي كه سازندگان سايت در نظر گرفته توان به مي
حجم براي دريافت پاسخ سواالتي از قبيل . اين نكته را به نقاط قوت سايت اضافه كرد توان مي بنابراين. تطابق دارد

چند نفر در سايت مشغول هستند و چند نفرشان داراي تخصص در اين زمينه ، ستامراجعه به سايت چقدر 
مسئول امور فني غيبت  اما .به بخش امور فني كانون در خيابان عباس آباد، خيابان وزرا معرفي شدم، نيز هستند

 .پاسخ بمانند بياين سواالت  موجب شد كه
  

  سرعت دسترسي
به عنوان مثال با . مستلزم عوامل متعددي استروي هر سايتي،  بر سرعت بررسي معيار منبه نظر 

، مشكالتي كه هر از چند گاهي در سيستم خانه هاران به ويژه در اي ند اينترنت درسيستم كُتوجه به 
تواند بررسي سرعت دسترسي را مشكل  مي و مشكالتي از اين دست، آيد كشورمان به وجود مي مخابرات

در مقايسه با سايت  كودكان كانون با اين حال مطالب سايت .ن معيار شوداي بررسي دقيقو مانع از  سازد
تحليل (مقاله اين موضوع به عوامل متعددي كه در همين  البته. آيد تري باال مي با سرعت مناسبچيلدرن 

اين است   داردكودكان كانون ولي به نظرم مشكلي كه سايت  .مطرح شده مربوط است) 3جدول شماره 
اي جدا  صفحات در پنجره براي جدا باز كردن كند و صفحات جداگانه اي باز نمي ،آن فراپيوندهايكه 
سرعت اينترنت پايين است و هر  ايران كه در مساله ناي كه دنبايد با راست كليك كار ك كاربر خودش گانه

اينكه مخاطبان  خصوصا .سازد كار با سايت را دشوار مي ،كشد تا باز شود اي مدت زماني طول مي صفحه
تري دارند و ممكن است باز شدن يك صفحه جديد از صبر و  تحمل كم واين سايت كودكان هستند 

از دست  عه به سايت و براي استفاده از آن،براي مراج حوصله آنها خارج شود و انگيزه و عالقه خود را
اي باز  نهااين مشكل را ندارد و فراپيوندهاي آن صفحات جدا گ در حالي كه سايت چيلدرن. بدهند

هاي موجود از سرعت خوبي بر  به نسبت خيلي از سايت كودكان كانون اما به طور كلي سايت ،كند مي
  .خوردار است

_______________________________  
و پرسش از مسئوالن روابط عمومي به  حجاب خيابان واقع دراين اطالعات به صورت مراجعه حضوري به كانون پرورش فكري كودكان  1

 .دست آمده است
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  كانون با سايت چيلدرن نكمي سايت كودكا خصوصياتمقايسه 
  .پردازم مي 2ابتدا به طرح كلياتي از سايت چيلدرن در جدول شماره 

  
  2جدول شماره  

  چيلدرن  عنوان سايت
  www.children.com  آدرس سايت

  1998چهارم دسامبر سال  تاريخ روي شبكه رفتن سايت
  40  شده اند داده پيونداين سايت  هايي كه در تعداد سايت

  ثانيه 4/ 7  صفحههر ميانگين زمان بارگذاري 
  خيلي كم  سرعت

  
هايي  تعداد سايت. ميالدي روي شبكه اينترنت رفته است 1998 سايت چيلدرن از تاريخ چهارم دسامبر سال

سايت تعداد بسيار زيادي  ،سايت نيز 40از اين  يكهر درون كه سايت است  40شده اند  پيوندكه در اين سايت 
درصد از  92 سرعت سرعت آن در سايت جهاني الكسا خيلي كم ارزيابي شده است و. استموجود  و پيوند مرتبط

  .ثانيه است 7/4هر صفحه در آن  بارگذاريميانگين باال آمدن و . استاين سايت  از سايت هاي جهان بيشتر
توان اطالعات كلي در مورد هر  آورده شده است كه مي 3در جدول شماره  2و  1تركيبي از جدول شماره 
  .اين جدول مشاهده كرد اي در دو سايت را به صورت مقايسه

  
  3جدول شماره 

  سايت چيلدرن  سايت كودكان كانون پرورش فكري كودكان  عنوان سايت
   1998چهارم دسامبر سال   2001سال هشتم دسامبر  تاريخ روي شبكه رفتن سايت

  اين سايت  هايي كه در تعداد سايت
  اند شده داده پيوند

10  40  

  ثانيه 4/ 7  ثانيه 3/ 7  صفحههر ميانگين زمان بارگذاري 
  خيلي كم  كم  سرعت

  
ميالدي روي شبكه رفته است در حالي  2001شود سايت كودكان كانون در سال  همان طور كه مشاهده مي

ثانيه و  7/3هر صفحه در سايت كودكان كانون  ميانگين زمان لود شدن. 1998كه سايت چيلدرن در سال 
ن آثانيه و سرعت  7/4سرعت آن كم ارزيابي شده در حالي كه ميانگين زمان بارگذاري صفحه در سايت چيلدرن 

ايراني خود، به خاطر  تر بودن سرعت سايت چيلدرن در مقايسه با همتاي اين پايين .خيلي كم ارزيابي شده است
اما هيچ يك از آنها . اي است كه در سايت چيلدرن وجود دارد ي زياد و تبليغات گستردهوجود طرح هاي گرافيك

و در سايت  10شده در سايت كودكان كانون  پيوندهاي  همچنين تعداد سايت. در سايت كانون ديده نمي شود
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  .است 40چيلدرن چهار برابر آن، يعني 
  

   مبادله اطالعاتميزان 
  4جدول شماره 

  امروز متوسط يك هفته همتوسط سه ماه
 سايت كانون پرورش فكري كودكان * 861576 696788
 سايت چيلدرن * -- 4484416

  .هايي كه جزء صدهزار سايت اول نيستند، وجود ندارد اطالعات براي سايت *      
  

دول طبق آنچه در ج. دهد ميزان مبادله اطالعات در دو سايت مورد بررسي را نشان مي 4جدول شماره 
برابر  5/6شود اطالعاتي كه به طور متوسط در سه ماه، در سايت چيلدرن مبادله شده است تقريبا  مشاهده مي

. تواند بسيار نگران كننده باشد ايران مي ترين سايت كودك در اين براي قوي ايراني است و مبادله اطالعات سايت
بايت بوده است اما در طول يك  كيلو 100از  در يك روز مشخص كمتراطالعات مبادله شده در هر دو سايت 

به ميزان قابل توجهي به مبادله  ايراني در حالي كه سايت چيلدرن به مبادله چنداني نپرداخته هفته، سايت
  .اطالعات پرداخته است

 
  )به ازاي هر ميليون نفر(استفاده از سايت 

 5جدول شماره 
 نام سايت  امروز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه

 سايت كودكان كانون پرورش فكري --   1 /.85
 سايت چيلدرن --  --  /.1

 
استفاده كاربران از سايت آمده كه طبق آن، به طور  متوسط در طول  بارهاطالعاتي در  5در جدول شماره  

است در حالي كه در طول همين مدت ميزان استفاده از  85/0سه ماه، ميزان استفاده از سايت كودكان كانون 
در طول يك هفته ميزان استفاده از سايت كودكان كانون يك در حالي كه در . بوده است 1/0سايت چيلدرن 

البته مقايسه ميزان استفاده از سايت ها به عوامل متعددي مربوط . است مورد سايت چيلدرن چيزي گزارش نشده
انگليسي بودن آن بر ميزان استفاده از  مثال زباني كه سايت با آن نوشته شده است كه مسلما فارسي يا. شود  مي

سايتي كه زبان آن فارسي است، مراجعه كنندگان به آن الزاما بايد زبان فارسي بدانند در . گذارد سايت تاثير مي
  . حالي كه سايتي كه زبان آن انگليسي است، استفاده كنندگان از آن تنها بايد با زبان بين المللي آشنا باشند
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  6جدول شماره 
 نام سايت  امروز متوسط يك هفته متوسط سه ماهه

 كانون پرورش فكريكودكان سايت  --   2 7
 سايت چيلدرن --  --  1

  
دهد كه هر بازديد كننده، در هر بازديد چه تعداد صفحه از سايت مورد نظرش را  نشان مي 6جدول شماره 

اين آمار در مورد  از دو صفحه بازديد كرده كه طبق آمار در سايت كودكان كانون در يك هفته هر كاربر. ديده است
سايت چيلدرن اعالم نشده است، و در طول سه ماه، هر بازديد كننده به طور متوسط از سايت كودكان كانون در 
هر بازديد از هفت صفحه در حالي كه در سايت چيلدرن در هر بازديد در طول سه ماه، از يك صفحه بازديد كرده 

 .است
اند، دو درصد از خود  درصد بازديدكنندگان از صفحه اصلي كانون وارد سايت كودكان شده 96طبق آمار 

و يك درصد هم از سايت نجوم كانون وارد سايت كودكان  بخش كودكان، يك درصد از سايت دارا و ساراي كانون
  .گر الكسا اطالعاتي در مورد سايت چيلدرن به دست نيامد در سايت تحليل. آن شده اند

  
  نتيجه

كودكان  توان گفت كه سايت در يك ارزيابي كلي، بر اساس ويژگي هاي فضاي مجازي و منطق مجازي نمي
همين سايت، با همين امكانات و مطالب  البته. قرار داردمطلوب در سطح  ،كانون پروش فكري كودكان و نوجوانان

هايي  كاستي با وجوده خوبي در آن جا نيفتاده اي كه منطق و سواد استفاده از اينترنت هنوز ب تواند در جامعه مي
اي شدن در زمينه  اما به هر جهت نياز سايت به توسعه و تخصصي تر شدن و حرفه. مفيد واقع شود ،كه دارد

به عنوان مثال با توجه به اهميت  .ضروري است ساير موارد ذكر شده طراحي، به روز شدن مطالب، تعاملي شدن و
سايت كانون بايد مطالب آموزشي خود را با  ،تفهيم مطالب توسط افراد خصوصا كودكان و تصوير و فيلم در درك

بايد از تبليغات مفيد كه كودكان را به سمت . بيشتر شودفيلم و تصوير ارائه دهد تا جذابيت و گيرايي مطالب 
بقيه مواردي كه در  استفاده كند و به ،موضوعات مرتبط با خودشان و موضوعات مورد عالقه شان سوق مي دهد

مطمئنا يكي از علل وجود نواقصي كه  در سايت كودكان كانون وجود دارد،  .عمل كند بحث شد،متن تحليل 
مورد توجه قرار نگرفتن مسائل مربوط به كودكان و در نتيجه بهره نگرفتن از كارشناس مربوط به مسائل كودكان 

در نظريه مارپيچ  نئومان استدالل نوئلچراكه طبق . ي استو تحليل مسائل مربوط به آنان در رسانه هاي جمع
بنابراين . كنند ن را عرضه ميآ كنند كه رسانه هاي جمعي اي به موضوعات نگاه مي بيشتر افراد به گونهسكوت 

هاي جمعي  توجهي به مسائل مربوط به كودكان و به عنوان نمونه تحليل سايت مربوط به انان در رسانه بي
در  .تر مثل روزنامه، تلويزيون و راديو سكوتي را در ميان قشرهاي حامي آنان موجب شده است شناخته شده

اين سايت اميد است تا روز به روز بر اهميت توجه به امكانات فراهم شده  صورت بر طرف كردن نواقص موجود در
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ازي به علت ناشناخته بودن براي كودكان چه در فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي و البته بيشتر در فضاي مج
اي نه  يندهآ هاي آتي، افزوده شود تا كودكان و حاميان آنها از قشر اقليت فاصله گرفته و در آن و رشد آن در سال

  .چندان دور در برابر مارپيچ سكوتي كه در آن گرفتار شده اند، به توليد صدا بپردازند
  

  كانونكودكان نقاط قوت سايت 
زيرا مسلما . هستندوالدين آنها  از آن اول كودكان و نوجوانان و بعد درجهيت در اين سا هدف مخاطبان

همچنين  نمي توانند خود به ارسال نظراتشان بپردازند، )صرف نظر از نوجوانان(كودكان مخاطب اين سايت 
داشته ست هنوز به آن مرحله از پيشرفت در فضاي سايبر نرسيده باشند كه ايميل آدرسي براي خود اممكن 

كنند و  در ارسال  باشند، پس اين والدين آنها هستند كه آنها را در استفاده از اين سايت و امكانات آن ياري مي
هاي  اين سايت در تالش است تا اطالعاتي در همه زمينه .انجام دهندنظرات خود يا كودكشان ممكن است اقدامي 

ارائه كند و نكته قابل توجه در اين سايت استفاده از زبان خود  ست به آنهااالزم كه براي كودكان و نوجوانان الزم 
ها همه به زبان ساده كودكانه و سليس و روان هستند  در واقع متن. ستاكودكان و نو جوانان در ارائه اين مطالب 

  .ستااستفاده شده  كمتر ،ست درك آن براي كودك دشوار باشداو از لغاتي كه ممكن 
هاي، ادبي، ديني،  فكري كودكان در زمينه يروي اين سايت قرار گرفته رشد و ارتقاهدف از اطالعاتي كه 

ها نهايت تالش خود را براي نيل به اين  توان گفت با ارائه مطالبي در اين زمينه ست و ميافرهنگي  و اجتماعي
  .ستاهدف به كار گرفته 

ابقه فعاليت در عرصه كودكان را بيوگرافي شاعران سايت به موضوع سايت مربوط است و اكثر آنها س
  .شود تهيه مي اين امر لذا مطالب اين قسمت از سايت توسط افراد متخصص .اند داشته
و مطالب بسياري را در ارتباط با كودكان در  استمتنوعي كانون توان گفت كه سايت  پوشش مي از نظر 

  . برگرفته است
وشش داده است و اين مسأله استفاده از مطالب مورد نياز را پ پيوندمطالب مربوط به موضوع همان  پيوندهر 

در  .با سرعت مناسبي باال مي آيند و ندمطالب از انسجام و هماهنگي خوبي برخوردار. كند مخاطب را آسان مي
در . هايشان در دنياي حقيقي را مي توان به نقاط قوت سايت افزود انتها تطابق اهداف سازندگان سايت با فعاليت

شود برخي راهكارها براي بهتر شدن نقاط قوت و نيز برطرف شدن  اين نقاط قوت، در زير تالش مي كنار
  .هاي سايت كانون پيشنهاد شود ضعف

  
  كانونكودكان سايت  يي براي بهبودها توصيه

بعد از هر مطلب طبق اصول صحيح بايد منبع ذكر شده باشد كه اين سايت در :  رعايت اصل ذكر منبع ●
  .ارد  به ذكر منبع نپرداخته استهمه مو
در مواردي كه نويسنده مطلب به ذكر منبع پرداخته، آن منبع را طبق : رعايت اصل دسترسي به منبع ●
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د كه با كليك روي آن امكان رك فراپيونديمثال آن را  .دااصول بايد به گونه اي قابل دسترس براي كاربران قرار د
  .دسترسي به منبع وجود داشته باشد 

  .بخش آثار شاعران معاصر مشخص نيست كه بايد مشخص شود استثنايگردآورنده مطالب به  نويسنده يا ●
سايتي كه وظيفه آگاهي بخشي به كودكان را به خود اختصاص داده است بايد تاريخي مشخص در به روز  ●

مطالبش را به روز  )هايتا هر ماههر روز يا هر هفته و ن(طبق تاريخ اعالمي  كند و اعالمكردن اطالعات و مطالبش 
  .كند

 هاي نوشتهمخاطبان اين سايت كودكان هستند و بيش از اينكه  زياد، چراكهگرافيكي  هاي طرح قرار دادن ●
و جلب كننده سايت براي آنها جذابيت داشته باشد طراحي سايت و طرح هاي گرافيكي آن براي آنها جذاب 

  .است
بايد از تبليغات مفيد كه كودكان را به سمت موضوعات مرتبط با . جود ندارداين سايت اصال و تبليغات در ●

جديد ترين كتاب كودك با اين عنوان  مانند .استفاده كند ،دهد خودشان و موضوعات مورد عالقه شان سوق مي
يا به تبليغ . ندمراجعه كن هاي زير فروشگاهآن به تهيه توانند براي  مند ميه والدين و كودكان عالق ،به بازار آمد

  .بپردازداين قشر از جامعه  ساير موارد مرتبط با فروشگاه هاي كودك يا اسباب بازي هاي جديد به بازار آمده و
 . ايجاد امكان ارتباط با كاربران و سايت تعاملي بودنافزايش قدرت  ●
اي كه بعد از ارسال هر  ونهبه گ. ها و نظرات ارسال شده افزار پاسخگوي خودكار، براي نامه ايجاد يك نرم ●

توانند سر  مي مسئوالناين ترتيب  به. اين نرم افزار پاسخ داده و از فرستنده پيام تشكر كند  نظر يا نامه، بالفاصله
 . هاي فرستاده شده را خوانده و به پاسخگويي آنها بپردازند فرصت و با دقت نامه

 ميل آدرس سازندگان سايتايمسئول سايت، العاتي درباره و قرار دادن اط "درباره ما"ايجاد بخشي به نام  ●
 .ايميل آدرس نويسندگان سايت در آن، جهت برقراري ارتباط با آنها و

  .اي از سايت و توضيح اهداف سازندگان سايت روي صفحه اصلي قرار دادن تاريخچه ●
با   سايت هاي مشابه ديگر ك وهاي كود ، كتابفروشيكي كودها كتابخانههايي در زمينه  پيوندقرار دادن  ●

 .اي هدف گسترش روابط شبكه
 ."اطالعات تماس"و "جست و جوموتور "هاي غير فعال سايت مثل فعال كردن بخش ●
 

 قدر داني
بدون قبل از هر كس كمال تشكر و قدرداني را از استاد محترمم جناب دكتر سعيد رضا عاملي دارم كه 

ايشان انجام چنين كاري ممكن نبود، همچنين از آقاي هادي خوشنويس كه نقش بسيار  هاي ها و راهنمايي كمك
در . مهمي در مطالعه نسخه اوليه و ارائه نكات و موارد الزم براي تصحيح و ويرايش را به عهده داشتند، سپاسگزارم

من و در مراجعات  در پاسخ به سواالتكه حسين ديزجي  محمد خانم دالرستاقي و آقايان كيان جوادي وانتها از 
  .كنم ميتشكر  كردند،بنده را ياري  بسياري كه به كانون فرهنگي كودكان داشتم
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 منابع
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانترجمه عليرضا دهقان ،هاي ارتباطات نظريه) 1381(،جيمز تانكارد، ،ورنر سورين، ●
. برگرفته از وبالگ روانشناسي كودك "ده گام به سوي پرورش يك كودك بردبار و مقاوم")1385(اسالميه، سميرا  ●
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  اي سايت دانشگاه تهران با سايت دانشگاه اقتصاد لندن ارزيابي مقايسه
  جادويي با استفاده از نظريه ارتباطي گلوله 

  
 *بهرام مقدمي     

  چكيده
مقاله حاضر با تمركز بر سايت دانشگاه تهران، در پي يافتن پاسخ اين سـؤال اسـت كـه  جايگـاه وب سـايت      

باتوجه به موضوع  .هاي كه فضاي مجازي دارد، چيست ها با توجه به ويژگي سايت وب دانشگاه تهران در ميان ساير
اشاره شده وسؤال اصلي، رويكرد نظري در اين مقاله رويكردي است مبتني بر دو نظريه مارپيچ سـكوت و نظريـه   

جايگـاه     هاي جديد به سمتي در حال حركت هسـتيم كـه   در دنياي كنوني به مدد فناوري. استگلوله جادويي 
وب  عناصر حاضر در اين فضاي مجـازي تـازه شـكل گرفتـه ماننـد     مخاطب هر روز ارتقا مي يابد و جهت حركت 

  .ها باشد نيز بايد هماهنگ با ماهيت واقعي اين فناوري ها سايت
معيارهـاي مهـم در ارزيـابي وب    تمركـز بـر   بهره گيري از مشاهده ساختار دروني وب بـا   باروش  در بخش 

بـه  بودن اطالعات،  ا شامل تاريخچه ، شناسايي هدف منبع، ارزيابي دامنه پوشش ، اعتبار و شهرت، درسته سايت
 در كنـار دهي اطالعات، سهولت استفاده از منبع،  و نگهداشت منبع ، قابليت دسترسي، نحوه ارائه و نظم بودن روز

  .پردازم دانشگاه اقتصاد لندن مي به ارزيابي مقايسه اي سايت دانشگاه تهران با سايتارزيابي كيفيت 
نشان مي دهد كه سايت دانشگاه تهران به عنوان  دانشگاه مادر ايـران، بـا منطـق    نتيجه حاصل از اين مقاله 

در حالي كه سـايت مشـابه خـارجي، بـا درك     . فضاي واقعي فعاليت هاي خود را در فضاي مجازي دنبال مي كند
است با فاصله گرفتن از تئوري هاي سنتي  ارتباطات مانند نظريه گلوله درست ويژگي هاي فضاي سايبر، توانسته 
  .جادويي به تعامل با مخاطبان خود بپردازد

 ،سايت، معيار ارزشيابي، كيفيت اطالعات، شبكه جهاني وب، منابع اطالعاتي الكترونيكي وب: كليدي گانواژ
  .سايت دانشگاه تهران وب

_______________________________  
   دانشجوي كارشناسي ارتباطات، دانشگاه تهران  *

                                           Email:                      bahram.moghadami@gmail.com 
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  مقدمه
لحظه اي در حال توليد روز افزون اطالعات است كـه بـه سـبب افـزايش روابـط       بشر در دنياي امروز  در هر

انساني در سطح ملي و بين المللي، گسترِة اطالعات چه در فضاي واقعي و چه در فضاي سايبر بيشـتر شـده و بـر    
 ،)اينترنـت (هـاي جديـد   دو فضايي شدن  در دنياي كنوني بـه واسـطه حضـور فنـاوري    . شود حجم آن افزوده  مي

هاي جديدي را در پيش روي روابط انساني قرار داده است، حضـور بـا ظرفيـت جهـاني درايـن فضـا نمـاد         چالش
هاي فناوري جديد است كه اهميت عملكرد در اين فضا را بـه خـوبي بـراي مـا نمايـان مـي        اي از ويژگي برجسته

وجه ما را بيش از پيش به انسـجام در  تعامل با مخاطبان در فضاي سايبر با ويژگي ياد شده  ت). 1385: عاملي(كند
  . عملكرد جلب مي كند

شبكه جهاني اينترنت به دليل گسترش وسيع در جهان، محمل اطالعاتي است كه در دسترس همگان قـرار  
 ي از حجم عظيم انتشار همزمان با دارد و اين گسترش به طور فزاينده اي سير صعودي داشته است، به طوري كه 

و اين كه مراحل ويـرايش مرسـوم   نشدن اين اطالعات ، به دليل   ويراستاري در اينترنت معتبراطالعات درست و 
در ايـن بـين،   . يابـد  كنند، اطالعات نامعتبر بسياري در اينترنت انتشـار مـي   در روند انتشار منابع چاپي را طي نمي

بلكه حتي ممكن است نادرسـت يـا    مفيد هستند، تنها غير بسياري از اطالعات قابل دسترس از طريق اينترنت، نه
و به همين  جهت ممكن است مخاطب در مدار حركـت خـود در معـرض ايـن اطالعـات       كننده هم باشند گمراه

ها، اطالعات موجود در آنهـا، و تعيـين    سايت با توجه به اين موارد، ارزيابي انتقادي و كيفي وب .نادرست قرار بگيرد
اين نوشته به تحليل و . رسد كنندگان، ضروري به نظر مي زها و احتياجات استفادهدامنه كاري آنها در برخورد با نيا

هـا و معيارهـايي بـراي     روش د وپرداز ميسايت دانشگاه تهران  ارزيابي  منابع اطالعات الكترونيكي موجود در وب 
  . ندك ارائه مي ارزيابي اطالعات الكترونيكي و ارزيابي و گزينش منابع اطالعاتي مناسب، معتبر و درست،

  
  رويكرد نظري

هاي خاص آنها، بـا فشـار دادن يـك دكمـه دنيـاي       هاي نوين ارتباطي و ويژگي دنياي امروز با وجود فناوري 
هاي حضور ما در اين فضا يك ظرفيت جهـاني اسـت امـا     ظرفيت. پيرامون را به سرعت در اختيار ما قرار مي دهد

امروز مطرح است، بر پهناي اين فضا سايه افكنده است و بنـا بـه همـين    آنچه به عنوان قدرت و كنترل در دنياي 
اما شايد سيطره و حضور قدرت . علت است كه در درون اين فضا با مفاهيمي همچون فيلترينگ برخورد مي كنيم

در دنياي امـروز كـه بـه معنـاي ديگـر آن عصـر غلبـه        . و كنترل در اين فضا  محدود به اين مفاهيم خاص نباشد
اطب بر رسانه از طريق پيشرفت وفناوري نوين ارتباطي است،  چنين ايجاب شده است كه اين فناوري با توجه مخ

  .به ذات و خصايص خود همچنان در اختيار قدرتمندان و كنترل كنندگان آن باشد
مـارپيچ  تر كردن اين بحث نيازمند بهره گيري از نظرياتي مانند نظريه گلولـه  جـادويي و نظريـه     براي روشن
  .سكوت هستيم

كند كه آنچه از محتواي رسانه در برابـر   بيان مي) 287- 397: 1381سورين و تانكارد، (نظريه گلوله جادويي 
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كند به طوري كه مخاطب ياراي مقابله بـا آن را   مخاطب قرار مي گيرد تأثير صدرصدي بر روي مخاطب ايجاد مي
نظريه مارپيچ سكوت نيز بيانگر حر كت انفعـالي مخاطـب در   . ندارد ندارد و راهي جز تسليم در مقابل رسانه را نيز

برابر رسانه  است، به گونه اي كه هر چه مخاطب در اقليت و بدون قدرت تأثير باشد در نهايت به سمت خاموشي 
مسكوت خواهد شد و اين بيانگر نقـش منفعـل   ) تر صداي قوي(و سكوت حركت كرده و در البه الي قدرت باالتر 

  .اطب از ديدگاه اين نظريه مي باشدمخ
ها و باالتر رفـتن جايگـاه    آنچه مسلم است كمرنگ شدن حضور و مقبوليت اين نظريات با توجه به پيشرفت 

هـا در دو جهـت    اما در مقابل آن به اين موضوع بر مي خوريم كه وجود پيشرفت. مخاطب در ميان رسانه هاست
يعني .  بردن جايگاه مخاطب و در مقابل آن نفوذ بيشتر بر روي مخاطباولين جهت باال. مخالف قابل بررسي است
ـ  ، بهره گيري از آن ميانهبا توجه به قدرت فناور  هتواند در جهت منفي و ضد مخاطب عمل كند كه ممكن است ب

 دورتر شدن هر چه بيشتر مخاطب از رسانه به دليل  احساس  بيگانگي با رسـانه، انعكـاس نيـافتن نظـرات     :شكل
، )از طريق بازتاب نظرات مخاطـب ( مخاطب، تغيير نيافتن ساختار رسانه و فضا، متناسب با خواسته هاي مخاطب 

  .بروز كند) نخبه گرايي(ارجاع نظرات اقليت و بي توجهي به اكثريت از طريق كنترل رسانه و فضا 
اي است كه انعكاسي در  ونهها به گ در بسياري از موارد در فضاي مجازي شاهد هستيم كه ساختار وب سايت

آن صورت نمي گيرد و در نهايت اين تفسير از عملكرد آن بر مي آيد كه گويي رسانه و يا فضـاي وب نگـاه گلولـه    
  .اي و بر مدار بي توجهي به مخاطب را در پيش دارد

  
    معيارهاي ارزيابي

رونيكــي، مطالــب زيــادي در در زمينــه ارزيــابي اطالعــات و منــابع چــاپي و بــه ويــژه منــابع اطالعــات الكت
دربـاره ارزيـابي منـابع چـاپي، در مـورد      ) 1992( معيارهاي ارزيابي كتس. هاي گوناگون ارائه شده است سايت وب

هاي خاص منابع الكترونيكي و اينترنت عالوه بر اين معيارها،  اما به دليل ويژگي. منابع الكترونيكي هم كاربرد دارد
تـرين معيارهـايي    مهم. شودهاي الكترونيكي هم به آن افزوده مي  موارد خاص محيط در ارزيابي منابع الكترونيكي

صـالحيت و  : انـد از  ها و منابع اينترنتي به آنها اشاره شده عبارت سايت كه در ارزيابي منابع الكترونيكي در اكثر وب
و مخاطبان، تعاملي بـودن،   ، هدفاطالعات اعتبار نويسنده و ناشر، حوزه و دامنه پوشش موضوعي، محتوا، درستي

  .قابليت دسترسي و كاربرپسندي، و تازگي و به روز بودن مطالب
كنـد ممكـن اسـت بـا توجـه بـه        ها و عواملي كه كيفيت و ارزش يك منبع اطالعاتي را مشخص مي ويژگي

ه شده بـراي ارزيـابي   نيازهاي اطالعاتي افراد و ماهيت منابع مورد ارزيابي، متفاوت باشند؛ بنابراين رهنمودهاي ارائ
ها فرض كرد؛ هر چند تمامي اين رهنمودها يا  ها را كامل ترينتوان آن منابع اطالعاتي تا حدودي نسبي است و نمي

  . بخشي از آنها ممكن است در مورد يك منبع اطالعاتي باكيفيت، صادق باشند
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  تاريخچه
و از هـر نظـر از     از هر حيـث    تهران  انشگاهكشور د  عالي  آموزش  به  وابسته  و سازمان هاي  موسسات  در ميان

، برجسـته و   بنـام   اسـتادان   و قدمت، تـدريس   سابقه  چون  اگر متغيرهايي   در واقع. رفيع بهره مند است  جايگاهي
از   در كشـور و خـارج    تحصـيلي   مدارك  و كاركنان، ارزش  ممتاز، كثرت دانشجويان ، استادان  دانشجويان  تحصيل

كتابخانه ها و   داشتن .صنعتي، اداري، اجرايي  و شركت هاي  و موسسات  اجرايي  اه هايبا دستگ  آن، پيوند و تعامل
   در پايتخت  شدن  و وابسته ، واقع  و مجهز، تعدد رشته ها و دانشكده ها و موسسات پيوسته  غني ي آزمايشگاه ها

ــواردي ديگــر و در مركــز شــهر و ــين  را از معيارهــاي م ــار و اهميــت  تعي ــي برشــم   دانشــگاه  يــك  اعتب اريم، ب
بـا    دانشگاه  از اين  كه  نيست  جهت  بي .كشور دانست  دانشگاه   و مهم ترين  را بايد معتبرترين  تهران  دانشگاه  گمان
   .است  ياد شده "عالي  نماد آموزش" و "مادر  دانشگاه"تعبير 

ــت ــي  مركزي ــي  علم ــگاه  وآموزش ــران  دانش ــتره  ته ــت و  وگس ــب  آن  اهمي ــده  موج ــااطراف  ش ــن  ت  اي
ــ  دانشــگاه ــژه هب ــخ  وي ــان 16 و  انقــالب  هــاي انياب ــه  منشــعب  هــاي آذر و خياب ــازار اصــلي  از آنهــا ب ــد و   ب خري
شـمار مـي     بـه   در سراسـر ايـران    كتـاب    بـازار   تـرين  مهم  انقالب  خيابان  كه  به طوريشود،    تبديل  كتاب  فروش

 3500بـر    بـالغ   آن  اداري  و كاركنـان  1500حـدود    تهـران   دانشـگاه   علمـي   هيـات   شمار اعضاي  اكنون  هم  .رود
  . است  تن

  
 سايت هدف

هدف هر منبع، مقصـد  . كند كنندگان را قادر به فهم آن مي بيان هدف سايت، شناخت آن را ساده و استفاده  
ويژه با دامنه پوشش منبع اطالعات  ارزيابي هدف منبع، با ديگر معيارهاي ارزيابي به. كند و آمال آن را مشخص مي

هاي مختلف، اطالعات  در سايت. ها بحث خواهد شد، پيوند خورده است آن و معيارهاي ديگري كه در ادامه درباره
. و بخش كمك و غير آن قابل مشاهده است "سواالت رايج"، "درباره ما "هاي مربوط به هدف با مراجعه به قسمت

  :اند از سؤاالتي كه در اين زمينه در مورد سايت دانشگاه تهران مطرح است، عبارت
  چيست؟ هدف واقعي سايت  - 1
  ارائه خدمات ماشيني به آموزش دانشگاه وسهولت در انجام مراحل كار اداري •
  كمك در برگزاري و اعالم نتايج كنكور سراسري •
ي اطالعات  علمي  در زمينه هاي مختلف بـه دانشـجويان   جست و جوكمك به سهولت در دريافت و  •

  وساير كاربران
  ارائه خدمات ماشيني به معاونت اداري و مالي •
ين موضوع به طور صريح و روشن در سايت مشخص نشده است، مركـز انفـور ماتيـك و روابـط عمـو مـي       ا

ماتيك آن را بيان كرده اند كه بـا  تند در صفحه مربوط به مركز انفوردانشگاه كه عهده دار  و مسئوليت سايت هس
  .شونداز اهداف دانشگاه باخبر  "پيوندها "در قسمت "مركز انفور ماتيك"كليك بر روي 
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  هدف واقعي مؤلف سايت چيست؟ - 2
و  فنـاوري افزارهاي عمومي و روميزي مطابق با روند تغييـرات   دسترسي به منابع شبكه، اينترنت، نرم يارتقا

رساني به دانشـجويان وعالقـه منـدان كـه سـايت       هاي آنان و در نهايت اطالع روند تغييرات نياز كاربران و خواسته
و يـا   "مديريت آمـوزش "نه تمامي توان خود را بگذارد براي مثال مي توان به قسمت سعي كرده است در اين زمي

براي اين موضوع به راحتي . رجوع  كرد و با سهولت به اطالعات مورد نظر دسترسي پيدا كرد "انتشارات دانشگاه"
  .مي توانيد با كليك بر روي صفحات ياد شده از صحت اين موضوع اطمينان حاصل كنيد

  هدف سايت، روشن و مخاطبان آن، مشخص هستند؟   آيا - 3
  .اهداف سايت روشن است و مخاطبان آن نيز با توجه به اهداف سايت مشخص هستند 

با توجه به اينكه در مورد اهداف در باال نكاتي گفته شد به اين موضوع در همين حد اكتفـا مـي كنـيم تنهـا     
خستين دانشجويان دانشگاه هستند كه جزء اهداف ذكر شـده  الزم به ياد آوري است كه مخاطبان سايت در قدم ن

  .در صفحه مركز انفور ماتيك قرار دارد
  كند؟ آيا سايت، پوشش موضوعي مورد نظر مخاطبان خود را فراهم مي - 4

اگر چه اين سايت در قرار دادن پوشش موضوعي به نحو تقريبا مطلوبي عمل مي كند اما بـا توجـه بـه موضـوع     
ها چندين بار كليك كند تا به اطالعات الزم برسد و در بعضي موارد كـاربر   پيوند، كاربر بايد بر روي .وجست و جمورد 

ـات در مـورد     . در اين فرايند كليك زمان زيادي براي رسيدن به اطالعات صرف كند مثال در مورد رسـيدن بـه اطالع
  .برسيم ام دهيم تا بتوانيم به هدف مورد نظرمنابع اطالعاتي يك استاد خاص مجبور هستيم كليك هاي زيادي را انج

  آيا سايت، منابع تكميلي ديگر را در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد؟ - 5
با رضايت خاطر، با كيفيت مناسب و مطـابق     كليه كاربران در صورت درخواست، مي توانند در زمان مناسب

. ع يا منابع اطالعاتي مورد نياز خود دسترسي پيدا كننـد با مقررات امنيتي و قوانين مالكيت فكري دانشگاه به منب
  .اين موضوع در قسمت اهداف مر كز انفور ماتيك توضيح داده شده است

هاي الزم را در دسترسي  امكانات مشاوره تخصصي و پژوهش محور براي كاربران وجود دارد، تا آنان راهنمائي
  .به اطالعات علمي مورد نياز خود دريافت كنند

  براي ارائه اطالعات وجود دارد؟ ) مثالً پيوسته يا چاپي(آيا روش معيني   - 6
سـمينار،  (سايت دانشگاه تهران مي توان گفت اطالعات ارائه شده از منابع متفاوتي اخذ شـده اسـت    بارهدر 

  ).منابع چاپي استادان و غيره
  ود دارد؟آيا راهنماي روشني براي اطالعات و توضيحات موجود در صفحه وب وج - 7
هاي روشن در اين وب سايت با  با توجه به اطالعات موجود در اين وب مي توان اين نظر را داشت كه راهنمائي  

آن  توجه به نيازهاي كاربر وجود دارد و در صورتي كه نياز به تماس و يا مشاوره و مراجعه حضوري هـم باشـد امكـان   
به راحتي مي تواند با كليـك بـر روي تمـاس و يـا راهنمـا،       "با ماقسمت ارتباط  "كاربر در. براي كاربر وجود دارد

هـا وجـود    تنها اشكال در اين ميان توضيحات مختصري است كه در ايـن قسـمت  . اطالعات مورد نظر را دريافت كند
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دارد كه شايد در بعضي موارد كاربر از آن اطالعات مختصر رضايت نداشته باشـد چراكـه جـواب سـؤاالتش را كامـل      
  .فته استنيا

  
 به روز بودن

روز بـودن اطالعـات بـا      بـه . پـردازيم  در اينجا به ميزان تازگي و نو بودن اطالعات منتشرشده در سايت، مـي 
. شود بررسي تاريخ توليد اطالعات، آخرين تاريخ، تاريخ بعدي به روز شدن و فاصله زماني به روز شدن سنجيده مي

آيد، چـرا كـه اطالعـات بـه روز      ارزيابي منابع اطالعات به حساب مي به روز شدن اطالعات عامل بسيار مهمي در
  .كننده باشند نشده ممكن است غيرمفيد، نادرست يا گمراه

يكي اين كه تاريخ توليد سند را بـدانيم و ديگـر تـاريخ آخـرين     : قضاوت درباره تازگي اطالعات دو جنبه دارد
و اعمـال نفـوذ در توليـد    (زمان توليد يك مدرك . شده است بازنگري را بازرسي كنيم و ببينيم چه موقع ويرايش

در بررسي به روز بودن سايت، سؤاالت زير مورد توجه قـرار  . كند ، در فهم محتواي آن به ما كمك مي)يك مدرك
  :گيرند مي

  شود؟   آيا منبع اطالعاتي به روز نگه داشته مي - 1
با توجه به آنچـه از  . هاست كردن اطالعات از بهترين به جرأت مي توان گفت سايت دانشگاه تهران در به روز

هاي ذكر شده درمنابع انجـام شـده اسـت  مـي      مشاهده صفحات وب در روزهاي متمادي بر مي آيد كه در تاريخ
توان گفت در اين وب سايت اطالعات به روز نگه داشته مي شود تا بـدين طريـق اختاللـي در مراحـل آموزشـي،      

ي ايجاد نشود  و حتي در مورد وقايع و اخبار دانشگاه به گونه اي عمل كرده است تا كاربر اداري و همين طور علم
بـه گفتـه مهنـدس    . شـود  را در جريان همه آنچه در دانشگاه رخ داده قرار دهد و اين موجب رضايت مخاطب مي

  ئو ليـت بـوده  سال كه عهده دار ايـن مسـ  شش هاي سايت دانشگاه تهران، در مدت  طهمورث زاده مدير سرويس
است اطالعات اين وب  هر روز تغيير مي كند به طوري كه در بسياري از مواقع ساعت به ساعت اطالعات جديـد  

كه با كنترل يـك   استدر صفحه نخست  "رويدادهاي دانشگاه "را وارد سايت مي كنند كه مثال بارز آن قسمت 
  . از روي سايت پاك شده  و در آرشيو قرار مي گيرد اطالعات قديمي نيز. روزه آن مي توان به اين امر پي برد

  فاصله زماني به روز كردن چقدر است؟ - 2
به گفته خانم طهمورث زاده معموال در هر روز اين كار انجام مي شود اما كمترين زمان براي به روز كـردن    

ه روز سازي است كه در شاهد مثال اين موضوع نيز مشاهدات من در مورد موضوعات ب. چند ساعت بيشتر نيست
هاي ياد شده در منابع انجام شده است مثال در مورد اخبار مر بوط به آموزش تغييرات به روز بوده به طوري  تاريخ

كه  اخبار جديدي كه امروز روي  سايت قرار گرفته است در روزهاي بعدي و معموال فرداي آن روز از روي صفحه 
  .حذف و در آرشيو قرار مي گيرد

  سايت چه وقت ايجاد شده است؟ - 3
تـاريخ   بارهدر . تاسيس شده است 1375به گفته خانم طهمورث زاده در مركز انفورماتيك  اين وب در سال 
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تنها به تـاريخ تأسـيس    "دانشگاه در يك نگاه "دقيق تأسيس منبعي وجود نداشت، سايت دانشگاه نيز در قسمت 
  .يخ سايت مطلب خاصي وجود نداردساختماني خود اشاره كرده است ودر مورد تار

  آيا تاريخ حق مؤلف نمايش داده شده است؟ - 4
با توجه به مطالب ارائه شده در وب و مؤلفاني كه آن را ارسال كرده اند هم زمـان آن مشـخص اسـت و هـم     

ها، مقاالت  يم كه اطالعات وارد شده در سايت معموال مربوط به همايشيدر اين مورد بايد بگو. زمان ارائه به سايت
بـراي  . دانشجويي يا مقاالت استادان و چندين مورد ديگر است كه تاريخ و شناسه آن دقيق وارد سايت مي شـود 

قراردارد، اشاره كـرد كـه اطالعـات      "پيوندها"كه در صفحه نخست و بخش "مركز كار آفريني"مثال مي توان به 
  .ر روي سايت قرار گرفته استها به همراه تاريخ و شناسه دقيق ب وارد شده از همايش

  آيا همه منابع و مĤخذ ذكرشده قابل دسترس هستند؟ - 5
با توجه به مطلب ارائه شده و نيازمندي كاربر، منابع ارائه شده قابل دسترسي هستند و درمـورد جزئيـات آن   

  .بايد به روابط عمومي دانشگاه و يا آموزش دانشكده مورد نظر مراجعه كرد
هـاي مربـوط بـه     هـا بخـش   مورث زاده به دليل اينكه محتواي قرار گرفتـه بـر روي سـايت   به گفته خانم طه

خودشان را دارند و ما كنترل كننده و نظم دهنده به محتواي آنها هستيم ، كاربر مي تواند بـا مراجعـه بـه همـان     
  .بخش اطالعات مورد نظر خود را دريافت كند

  كنند؟  ترنتي درست عمل ميهاي اين هاي مرتبط و آدرس آيا كليه سايت - 6
تغييـر   هاي مرتبط درست عمل مي كنند و در صـورت  با توجه به مشاهدات  و گفته مدير سايت كليه سايت

  . كس  اعالم مي دارند و مركز انفور ماتيك هم تغييرات الزم را  در اين مورد انجام مي دهدقبال از طريق نامه و يا ف
  دارد و تاريخ انتشار آن چه موقع است؟ ويرايش چاپي يك مدرك وجود  آيا - 7

تـر از تـاريخ انتشـار ويـرايش      اهميت تاريخ انتشار مدرك موجود در وب كه كپي ويرايش چاپي آن است، كم
  .گيرد چاپي است و اگر متفاوت باشد، تاريخ انتشار مدرك چاپي معيار قرار مي

ت مر بوط به اين حيطه را در اختيار كاربر المقدور سعي كرده است تمامي اطالعا تيسايت دانشگاه تهران ح
   در صـورت   .كند در سـايت وجـود دارد   آنچه از مطالب موجود براي استفاده كه نياز كاربر را بر طرف مي. قرار دهد

نا كافي بودن يا نياز به اطالعات بيشتر مي توان به مركز مورد نظر مراجعه و در صورت امكـان منبـع چـاپي را در    
نمايندگان دانشكده هاي دانشگاه تهـران در نشسـت هـاي ماهانـة خـود در جايگـاه        ،شوراي انتشارات. كرديافت 

. كرده و پس از تأييد به بخش انتشارات تحويل مـي دهنـد   شمتن هاي دريافتي از دانشكده ها را گزين ،انتشارات
مي شود كه در آن صـورت پـس از   گاه نيز كار به داوري كشيده  ،ه گاه در نشست شورا انجام مي پذيردياين تاييد

ريحا در صـ ايـن موضـوع     .ديگر به شور گذاشته مي شـود  شورا  بار هدر نشست ماهان ،دريافت راي داور يا داوران
  .وجود دارد كه با رجوع به آن كاربر مي تواند از روش و عملكرد منابع چاپي آگاه شود "دانشگاه تنتشاراا"صفحه 
  ويرايش، و به روز سازي مدرك مشخص شده است؟  آيا آخرين تاريخ بازنگري، - 8

تـاريخ آخـرين بـازنگري، ميـزان     . بـرد  هـا را بـاال مـي    به روزسازي مرتب اسناد و مدارك، اهميت و اعتبار آن
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، روي مدارك 1هايي كه اغلب مؤلفان وب با عنوان به روز سازي مداوم اشتدياد. دهد روزبودن مطلب را نشان مي به
  .ه همين منظور استگذارند، ب خود مي

هاي بـه روز سـازي سـايت بايـد گفـت كـه تمـامي         با توجه به گفته مدير مر كز انفور ماتيك در مورد تاريخ
اطالعات وارد شده داراي شناسايي خاصي هستند كه اطالعات مر بوط به تـاريخ قـرار گـرفتن در سـايت، منـابع،      

  . ر اين مركز وجود داردتاريخ بازنگري و تاريخ حذف و قرار گرفتن در آرشيو  د
  
  2 مطالب درستي

 :درباره درستي مطالب سايت پرسش هاي زير پيش مي آيد
  اند؟  آيا منابع مورد استفاده در توليد يك مدرك خاص، به روشني ذكر شده  - 1

اگر چه نبايـد ايـن   . هاي علمي به صورت كتابشناسي و يادداشت، يكي از اصول كار است اين مورد در نوشته
ايـن سـؤال بـه    . ظار را از مدارك غيرعلمي نيز داشت، ولي براي ارزيابي اعتبار آنها بايد اين سؤال را مطرح كـرد انت

  .شود گيري و سنجش كيفيت، اعتبار و درستي مطلب پرسيده مي منظور اندازه
  آيا فيلتر ويراستاري وجود دارد؟  - 2

در . دهد ح كيفيت و درستي مطالب را افزايش مي، سط)يعني كنترل و تصحيح اطالعات(ويراستار با كار خود 
  .گيرد اغلب انتشارات چاپي، فرايند ويراستاري انجام مي

فيلتر اوليه مر بوط به روابـط عمـومي بـه    . فيلتر در سايت وجود دارد كه مراحل خاصي بر آن حكم فرماست
  . تيك استعنوان فيلتر كننده اصلي است و  مرحله دوم فيلتر مربوط به مركز انفور ما

  آيا محتواي نوشتاري سايت از لحاظ دستور زبان و نگارشي صحيح است؟  - 3
ها  ممكن است اشتباهات كـوچكي از لحـاظ نگـارش وجـود      در محتواي قرار گرفته شده بر روي وب سايت

ب مورد داشته باشد، ولي نبايد اين موارد زياد باشند، چرا كه ممكن است باعث مشكالت و اشتباهات در فهم مطل
  .ندشونظر 

  آيا امكان آزمودن و كنترل صحت منابع وجود دارد؟ - 4
اين كار در روابط عمومي صورت مي گيرد و در نهايت خروجي وارد مر كز سـايت شـده و در صـفحه قـرار      
  . "راهنما"اشاره شده و نه در قسمت "درباره سايت"گيرد اما در مورد اين موضوع نه در قسمت  مي

  خصصي مؤلف با موضوع تحت پوشش، همخواني دارد؟ آيا حوزه ت - 5
    تهران محتواي مربوط بـه خـود را توليـد و در اختيـار مركـز     هاي دانشگاه  ها و بخش با توجه به اينكه سايت

ماتيك قرار مي دهند و ويراستاري و فيلتر بر روي آنها صورت مي گيرد محتواي توليدي هماهنگ با تخصص انفور

_______________________________  
1 - Constantly Updates 
2  - Accuracy 
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مطالعـات آمريكـاي    "براي مثال مي توان به صفحه.  ر است كه بر روي سايت قرار مي گيردهمان بخش مورد نظ
قرار دارد اشـاره كـرد كـه محتويـات      "مؤسسات و مراكز تحقيقاتي "بند "مراكز آموزشي  "كه در بخش "شمالي

نسـبت   ابايد رأس واحدهاي مختلف دانشگاه .توليدي واخبار وارد شده در سايت تماما مر بوط به همين حوزه است
را كه مركز انفورماتيك ارائه مي دهد در  هايي نامه تنها الزم است مفاد آيين. به طراحي وب سايت خود اقدام كنند

 .سايت خود اعمال كنند
سياست اصلي مركز انفورماتيك مشاوره و هدايت واحدهاي مختلف در طراحي و به روز رساني صـفحات وب  

كه واحدي قادر به انجام اين امور نباشد، مشاركت و كمك بيشـتري بـه آن    ن در صورتيليك. را به عهده داردآنها 
  .گيرد اين كار با تشخيص مركز انفورماتيك انجام مي. خواهد شد

واحدهاي مختلف بايد ساختار وب سايت خود را به مركز انفورماتيك اعالم نمايند و هر گونـه تغييـرات و بـه    
  .ماتيك اطالع دهندروز رساني را به مركز انفور

هاي اطالع رساني دانشگاه صالحيت نظارت بر كليه صـفحات وب   مركز انفورماتيك به عنوان مجري سياست
مجموعه دانشگاه تهران را دارد و در اين زمينه مي تواند تذكرات الزم را به واحدهاي زيربط اعالم و در صورت نياز 

آئـين    "در بخـش  "مركز انفور ماتيك"موارد به تفصيل در صفحه اين   .كندنسبت به اعمال اصالحات اقدام  ارأس
  .ذكر شده است "نامه ها 
  ها را به روشني بيان كرده است؟  آيا مؤلف، روش تحقيق و فرايند گردآوري داده - 6 

تمامي مقاله ها و مطالبي كه بر روي سايت قرار مي گيرد با ذكر شناسه همراه است و منابع و روش ها نيز بر 
ر شديد به عبارت ديگر مقاله ها و يا اخباري كه بر روي سايت قرار مي گيرد با عبور از فيلت. وي آن مشخص استر

بنـابراين ورود اطالعـاتي كـه داراي    . ها وارد سايت مي شود ماتيك  و تأئيد از اين بخشروابط عمومي و مركز انفور
اشاره  "كار آفريني "مي توان به مقاالت در قسمتبراي نمونه . شناسه و يا روش صحيحي نباشد غير ممكن است

كه قرار است  پيشنهادي هاي تعداد عنوانضمنا بايد يادآوري شود كه . كرد كه در صفحه نخست سايت وجود دارد
  .استكار بردن آنها اختياري ه نيز تعريف شده است كه ب بر روي صفحه قرار بگيرد

به هاي دخيل، و  ت منبع، دانش و مهارت نويسندگان و سازمانعوامل ديگري از جمله اعتبار و شهر  معموال
  . روز شدن اطالعات هم در درستي آن اثر دارند

  
 صالحيت و اعتبار

مؤلف، سازمان، يا مؤسسه ناشر اثر، منابع اصلي اعتبار انتشارات چاپي در سطوح گوناگون هستند و جزئيـات  
اعتبار نويسنده در ميـان ديگـر معيارهـاي    . روشني مشخص استمربوط به هر يك از اينها، در انتشارات چاپي به 

به عبارت ديگر، سايتي داراي اعتبار است كـه توسـط متخصـص     .اي برخوردار است ارزيابي سايت، از اهميت ويژه
  . ايجاد شده باشد ،اي كه دانش و مهارت الزم را در آن زمينه موضوعي دارد موضوعي يا مؤسسه

. ناشر ممكن است هر دو يكي باشـند و اغلـب هـم تشـخيص آن مشـكل اسـت       در يك صفحه وب، مؤلف و
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  :اند از سؤاالتي كه در اين مورد وجود دارند عبارت
  آيا روشن است كه چه كسي مسئول صفحه وب است؟  - 1 
اين وب سايت كامال درست عمل كرده و مي توان گفت در ايـن مـورد    ر مورد اطالعات مربوط به مسئوالند

آدرس دفتر، تلفن، مدرك تحصيلي و اطالعات (ن توانند به اطالعات مربوط به مسئوال ران به راحتي ميتمامي كارب
بـه تفكيـك درمـورد شـكايات،     "ارتبـاط بـا مـا    "دسترسي داشته باشند كه در بخش ) كلي ديگر براي شناسايي

  .ايت كاربر وجود داردوب و اطالعات تكميلي ديگر براي رض مسئوالنها، شماره هاي تماس هر يك از  ايميل
شـود؟ آيـا    آيا اطالعاتي درباره شخص يا سازماني كه مسئوليت سايت را به عهده دارد در سايت يافت مي - 2

در سايت، اطالعاتي وجود دارد كه به شما براي قضاوت درباره اعتبار مؤلف كمك كند؟ در انتشارات چـاپي، ناشـر   
ؤلف صاحب نظر در حوزه مورد نظـر، اعتبـار كتـاب را تعيـين     مشخصي كه در زمينه موضوعي تخصص دارد، يا م

اگر هيچ اطالعاتي درباره سازمان، ناشر و مؤلف صفحه پيدا نكرديـد، از كيفيـت اطالعـات موجـود در آن     . كند مي
  .مطمئن نباشيد

امال وب سايت دانشگاه تهران در مورد رعايت كردن و قرار دادن اطالعات مربوط به ارزيابي سايت به نحـو كـ  
در  استكه به اطالعات ارزيابي سايت مربوط  را درصد آنچه 80مطلوبي عمل كرده است به طوري كه مي توانيم 

  .آن بيابيم و اين ادعا را اطالعات موجود در سايت اثبات مي كند
  آيا وضعيت حق مؤلف روشن است؟  - 3

ه كسي مسـئول صـفحه وب   كند كه چ اگر مشخص شود كه مؤلف چه كسي است، اين نكته خود روشن مي
در (هـاي مختلـف    در مورد سايت دانشگاه تهران نيز چون مؤلف خود دانشگاه است كـه محتـوا را از بخـش   . است

تـوان از   در يافت مي كند و بعد از تأئيد و فيلترشدن بر روي سايت قرار مي دهد، مي) هاي باالتر اشاره شد قسمت
 "آئين نامه ها"در بخش  "مركز انفورماتيك "نيز به تفصيل در  جزئيات اين مورد. صحت مطالب اطمينان داشت

تواننـد از   مـي   كـه   نـد اشخاصـي  ا موظـف   دانشگاه  واحدهاي  مسئوالنالزم به ياد آوري است كه  .  ذكر شده است
نـد  ا موظـف   سيستم  مديران .ندكن  تعريف  طور مشخصه كنند را ب  ادهفواحد است  آن  رساني اطالع  مختلف  خدمات
  يـا قـوانين   آنهـا   يـا موقعيـت    نقـش  شدن   عوضبا   سيستم  به  اشخاص  مجوز دسترسي  كنند كه  حاصل  اطمينان
  .شود  يا پاك  غيرفعال  در سيستم  سابق  كاربران  هاي بماند و شناسه  بهنگام  دانشگاه
  وجود دارد؟ ) كه اعتبار و كيفيت اطالعات را تضمين كند(آيا شكل چاپي از اطالعات  - 4

هر يك از مدارك موجود در وب كه به صـورت  . اعتبار اسناد چاپي معموالً بيشتر از اسناد مبتني بر وب است
  . شود چاپي هم انتشار يابد و در قالب كتاب، مجله يا روزنامه هم موجود باشند، اعتبار آنها تقويت مي

ها و چند منبع ديگر اخذ شده و  قاالت  و سخنرانيها، سمينارها، م مطالب قرار گرفته بر روي سايت  از كتاب
  . معموال داراي منابع چاپي بوده و كاربران مي توانند در بيشتر موارد به آن دسترسي داشته باشند

  آيا فرايند گسترش سايت و مواد اطالعاتي آن، روشن و مشخص است؟ - 5
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چند سـاله   1هاي بلند مدت عه سايت برنامهسايت دانشگاه تهران در مورد توسعه اطالعاتي و به طور كل توس
به تفصيل برنامه هاي زير را شامل مـي شـود   "ها برنامه ها و سياست"اي دارد كه در مركز انفورماتيك و در بخش 

  .كه توضيحات تكميلي را نيز در همان قسمت در اختيار كاربر گذاشته است
  اند؟ آيا مسائل مربوط به حق مؤلف و مالكيت فكري مشخص شده - 6
ماتيـك، كليـك راسـت را آزاد گذاشـته     سه دارند اما مر كز انفورتمامي مطالب قرار گرفته بر روي سايت شنا 
  .برداري كنند به عبارت ديگر كاربران مي توانند با كليك راست اطالعات موردنظرشان را كپي. است

  اند؟  شده و ايرادات، مشخص شده آيا موارد تكذيب - 7
  .رث زاده موارد تكذيب در اين سايت صورت نگرفته استبه گفته خانم طهمو

سـايت   اند؟ بودجه وب ها به روشني به عنوان يك منبع درآمد معين شده هاي تجاري و تعهدنامه آيا آگهي - 8
     اند؟ هاي تجاري از محتواي سايت، جدا شده شود؟ آيا اطالعات مربوط به آگهي از كجا تأمين مي

مطالب تكميلـي  (بليغاتي نبوده و هيچ مطلب و تصوير تبليغاتي در آن جاي ندارد اين سايت به هيچ عنوان ت
ماتيك با هماهنگي روابط عمـومي از ورود هـر نـوع مطلـب و يـا      مركز انفور). ي ديگر ذكر شده استها در قسمت

  .تصويري كه جنبه تبليغي داشته باشد نيز جلوگيري مي كند
  شده است؟  آيا مؤلف شناخته - 9

مؤلف بايد گفت از آن جهت كه مطالب قرار گرفته بر روي سايت مربوط بـه مسـائل و امـور وقـايع و     درمورد 
و تمامي مطالب داراي شناسه هستند به طـوري كـه    استبنابراين مؤلف نيز معموال مشخص  استاخبار دانشگاه 

هـا و   و نقـش چارچوب عملكرد سايت و تمامي كساني كه در ساختار سـايت همكـاري دارنـد مشـخص هسـتند      
كه هويت و ناسه در برجسته ترين موارد كنترل قرار گرفتـه اسـت كـه     اي دارند به طوري هاي تعريف شده منصب

  .آمده است 2"آئين نامه "ماتيك در بخشراد تكميلي آن نيز در مركز انفورمو
  چه اطالعاتي داريد؟ ) مثالً زمينه كاري، موقعيت، عالئق، انتشارات(درباره مؤلف  - 10

هـاي   مي توان به بيوگرافي مؤلف در قسمت پيوندق ياي از مؤلف درسايت قرار بگيرد از طر اگر مطلب يا مقاله
كاربر به راحتي مي تواند از طريق كليك بر روي  "روابط عمومي "مثال در قسمت. ديگر سايت دسترسي پيدا كرد

تلفن محل كار، مقام  و چند آمار جزئي ديگر  نام فرد مورد نظر وارد اطالعات جزئي شود كه معموال شامل ايميل،
  . است

هاي  سايت govهاي با پسوند  سايت. ها توجه كرد توان به پسوند آدرس ها مي براي تعيين اعتبار سايت  
 comهاي دانشگاهي، پسوند  مربوط به سايت acيا  eduها، پسوند  مربوط به سازمان orgدولتي، پسوند 

هاي شخصي هستند كه به  مربوط به سايت   ispهاي خصوصي، و پسوند  ي و شركتهاي تجار دهنده سايت نشان

_______________________________  
1  -http://utic.ut.ac.ir/fa/pages/polices.htm 
2  -http://utic.ut.ac.ir/fa/pages/regulations.htm 
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سايت دانشگاه تهران و نوع سرورهايي كه استفاده كرده  .اند سازي خدمات اينترنتي به وجود آمده  منظور فراهم
كتفا مي ماده آن ا پنجماده وجود دارد كه ما به  14است  انفورماتيك شوراي سياستگذاري 1مرجع تصويب آن

  :كنيم
اي باشد  الزم است اسامي سرورها به گونه  .دانشگاه تهران خود سه بخشي است 2كه دامنه از آنجائي: 1ماده 

 .كه فقط يك بخش ديگر به اين دامنه اضافه شود
و پيشنهاد مي شود حتي بخشي از يك  استدانشگاه تهران  3اصليصفحه فقط مختص  wwwنام : 2ماده 

  . نباشد   wwwاسم نيز شامل 
   .تشكيل شده باشند) 0- 9(و ارقام ) a-z(ها فقط بايد از حروف الفبا  اسامي سايت:  3ماده 
يا عدد . اعداد تنها در صورتي مي توانند در اسامي به كار روند كه يا ترتيب چند اسم را نشان دهند:  4ماده 

   .داد به كار رفته در انتهاي اسم به كار رونددر هر صورت بهتر است اع  4به كار رفته در اسم حاوي معنايي باشد
   .هيچ اسمي نبايد فقط شامل اعداد باشد و يا با عدد شروع شود:  5ماده 

شمارش تعداد افرادي . كنند ي استنادي هم استفاده ميجست و جوها از فنون  براي ارزيابي اعتبار وب سايت
هـاي ارزيـابي اعتبـار     ر در پايين صفحه يكـي ديگـر از راه  كنند با استفاده از يك شمارشگ كه به سايت مراجعه مي

  .سايت است
  
 سهولت استفاده و كاربرپسندي  

استفاده از تصـاوير و  . ها رعايت بسياري از معيارهاي ارزيابي قبلي،  مؤثرند براي سهولت استفاده از وب سايت
در زمينه رضايت  اگيرد، اما عواملي كه عمدت راهنما براي راهنمايي كاربران از اصولي است كه بايد مورد توجه قرار

دهـي اطالعـات، امكـان حركـت در سراسـر منـابع،        نحوه ارائه و نظم: اند از گيرند، عبارت كاربر مورد توجه قرار مي
و مرور منبع، روشن و ساده بودن ارتبـاط صـفحات، و برگشـت بـه      جست و جوقابليت دسترسي به منابع، امكان 

  .يك كه در قسمت باالي صفحه معين شده باشدصفحه اصلي با يك كل
  در سايت وجود دارد؟ ) مثل كمك ،درباره سايت و برقراري تماس(آيا اطالعات مربوط به پشتيباني كاربر  - 1
اطالعات مربوط به پشتيباني كاربر در سايت به صورت كامال روشني وجود دارد كه مخاطبان مي توانند از  

ها و  ها ايميل كه در صفحه اصلي در سايت قرار دارد با جزئيات درباره تلفن "ط با ماارتبا"طريق ورود به قسمت 
  .مسئوالن روابط عمومي به تفكيك مسئوليت اجرايي آشنا شوند

  آيا استفاده از منبع آسان است؟  - 2

_______________________________  
1  -http://it.ut.ac.ir/regulations_frame.php?id=3 
2  - domain 
3  - Home Page 
4 ( - ICE2002: مانند(   
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گيريم در در صورت نياز به منبع چاپي، مشكالت فراواني وجود دارد اما اگر بخواهيم از منبع مجازي بهره ب
اين موضوع در سايت . صورتي كه در آرشيو نباشد مي توان از طريق مراجعه حضوري به منابع دسترسي پيدا كرد

به آن اشاره شده است كه البته مراحل  "اهداف"و در بخش  "مركز انفور ماتيك"عنوان شده است كه در قسمت 
نظر كاربر نياز به مراجعه حضوري دارد تا بتواند از منبع اداري خود را دارد يعني بعد از دستيابي به اطالعات مورد 

  .چاپي نيز در صورت موجود بودن استفاده كند
  گيرد؟ آيا دسترسي به منابع، آسان صورت مي - 4

  .اما تقريبا دسترسي آسان است استدر مواردي نيازمند كليك زيادي 
  آيا منبع به صورتي آسان و كاربرپسند طراحي شده است؟  - 5

  .ف سا يت بر همين محور است اما اطالعات زيادي در مورد مخاطب و ميزان رضايت ندارندهد
توانيم با اختصاص  شود؟ در مواردي نيازمند كليك زيادي است اما مي آيا اطالعات به آساني پيدا مي - 6

  .اندكي زمان، اطالعات را بيايبم
  وجود دارد؟ جست و جوآيا امكان  - 7

نيز فراهم شده است اما اين امكان در صفحه نخست موجود نيست در واقع  جو جست ودر سايت امكان 
 .فراهم استاز طريق چند كليك  جست و جوامكان دسترسي به قسمت 

 آيا اطالعات كمكي وجود دارد؟ - 8
ت كمكي در سايت در حد مطلوب نيست اما مي توان از طريق مراجعه حضوري اقدام كرد به عبارت ااطالع  

صورت نياز به اطالعات كمكي يا تكميلي كاربر نيازمند مراجعه حضوري است براي مثال در مورد  ديگر در
 .است يابي به اطالعات تكميلي مراجعه حضوري صورت گرفتهروز سازي براي اين ارزيابي و دستاطالعات به 

  آيا امكان ايجاد تعامل و ارتباط وجود دارد؟  - 9
به كاربر اين  "ارتباط با ما "قرار دادن اطالعات مر بوط به ارتباط با نام وب سايت دانشگاه تهران از طريق 

  .1راحتي از طريق ايميل ويا تماس با اين وب سايت ارتباط برقرار كنده توانايي را داده است كه ب
اولـين  . شـود  بودن و راحتي استفاده و كاربرپسندي سايت مربـوط مـي   هاي عملكردي سايت، به مفيد جنبه

كننـدگان و ارائـه    سؤال در اين زمينه مربوط است به مناسب و هماهنگ بودن سايت با نيازهاي محققان، استفاده
گران بايد صفحه اصلي سايت را آزمـايش كننـد و نحـوه و آسـاني     جست و جو. اطالعاتي كه از سايت انتظار دارند

آيا سايت به سادگي قابل فراخواني اسـت؟  . ي كنندحركت در سايت و برگشت به صفحه اصلي وب سايت را بررس
كننـد كـه مـورد     آيا حركت از يك صفحه به صفحه ديگر ممكن است؟ آيا پيوندها به همان جايي راهنمـايي مـي  

  توان از سايت به عنوان يك الگو استفاده كرد؟ انتظار است؟ آيا مي
به جهت تغيير سـريع از يـك    ي بر خوردار است وسايت دانشگاه تهران از نظر سهولت استفاده  از امتياز باالي
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ف مـي شـود    صفحه به صفحه ديگر اشكال چندين كليك براي رسيدن به اطالعات در اين وب تا حدودي بر طـر 
ز يك صفحه به صفحه ديگر به راحتي قدرت برگشت در اختيار كاربر قـرار داده شـده   ا 1در صورت نياز به برگشت

ين روند براي سايت دانشگاه تهران وجود ندارد و در نهايت كاربر احساس رضـايت  است به صورتي كه مشكلي در ا
در بعضي موارد نيز سايت عملكرد خوبي نداشته كه مي تـوان  . نيز در اين مورد داشته و سهولت عمل زيادي دارد

ـ    به پاسخگويي به ايميل ب ايـن سـايت   ها اشاره كرد كه مثال آن نيز در مورد ايميل من است كـه پاسـخي از جان
  .دريافت نكرد و اين بيانگر كم توجهي به نظرات وخواسته هاي كاربران است

  
 دامنه پوشش موضوعي

انـد دامنـه و گسـتره پوشـش      گستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه مشـاهده، تحليـل و گـزارش شـده    
هـا   وب سـايت  .نمايـد همگـان فـراهم      تواند همه چيز را بـراي  يك سايت نمي. دهند موضوعي سايت را نشان مي

كاربرد يك سايت ممكـن اسـت   . اند هاي گوناگوني دارند و هر يك براي نوع خاصي از خدمات به وجود آمده شكل
ذخيره اطالعات باشد و يقيناً ساختار اين سايت با سايت ديگري كه در زمينه آموزش فعاليت دارد، متفاوت    براي
دگان بايد سايت مورد نظرخود را بـا توجـه بـه اهـداف و حـوزه تمركـز       كنن ها استفاده با توجه به اين تفاوت. است

  . پس شناسايي حوزه تمركز سايت، اولين قدم در ارزيابي انتقادي سايت است. موضوعي، ارزيابي كنند
هاي موضوعي تحـت   ميزان جامعيت، مفيد بودن، سطح ارائه اطالعات، انواع منابع تحت پوشش و تنوع زمينه

بـر اطالعـاتي كـه در خـود سـايت در         در ارزيابي دامنه پوشش عـالوه . ورد قابل بررسي هستندپوشش در اين م
ها  ي آن سؤالجست و جوو مانند آن وجود دارد، بايد عمالً چند سؤال مطرح كرد و در سايت به  "كمك" قسمت
  :اند از شوند عبارت سؤاالتي كه درباره دامنه پوشش سايت مطرح مي. پرداخت
  اند؟ اي موضوعي و انواع اطالعات زير پوشش سايت كدامه زمينه - 1
هاي اطالعاتي در امور اداري، آموزشي و پژوهشي دانشگاه   افزار و سيستم گيري همه جانبه از فناوري نرم بهره  

هاي مدرن بايد بر اساس فنـاوري روز   هاي اطالعاتي مطابق روش شناسي افزارها و سيستم روند توسعه و تأمين نرم
هايي كه اين سايت به پوشش آن مي پردازد شامل ادارات آموزشي ؛ سيستم  پرسـنلي   قسمت. ا صورت پذيرددني

حقوق و دستمزد؛گروه اطالع رساني پايگاه اطالع رساني هيئت علمي؛ اتوماسيون اداري وچند بخش ديگر كـه در  
  .هاي دانشگاهي و علمي انجام وظيفه مي كنند همين حيطه براي فعاليت

  ع رساني از وقايع واخبار دانشگاه هم به صورت عام و هم به صورت خاص براي كاربران صورت مي گيرداطال
  نگر چگونه است؟ پوشش اطالعات گذشته - 2
 ماتيك نگهداري مـي شـود و  حذف مي شود در آرشيو مركز انفور اطالعاتي كه از روي سايت دانشگاه تهران 

  .ي مراجعه كرد و بعد از هماهنگي مي توان از آن استفاده كردبراي دسترسي به آن بايد به روابط عمو م
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  آيا سطح ارائه اطالعات، با مخاطبان هماهنگي دارد؟  - 3
با توجه به اينكه مخاطبان دانشگاه تهران، خاص و كامال مشخص هستند به جرات مي توان گفت سطح ارائه 

ن سايت دانشجويان دانشـگاه ، كاركنـان  وتمـامي    اصلي اي مخاطباناطالعات، با مخاطبان هماهنگي دارد چراكه 
ي و شـ هستند كه در كنار آن ساير كاربران نيز از اطالعات علمـي و آموز  ،كساني كه در اين مجموعه فعاليت دارند

  .اخباري آن بهره مي گيرند
  آيا همه پيوندهاي مرتبط به صورت مناسب، جامع و عملي فعال هستند؟  - 4

فعال هستند و در صورتي كه پيوند مورد نظر تغيير كنـد قـبال بـه مـديريت      خوب وسايت كامال پيوند هاي 
  .دهد ييرات الزم را ميغدهند و سايت نيز ت سايت اطالع مي

  اطالعات موجود در سايت چقدر براي منظور مورد نظر شما از جامعيت و مرتبط بودن برخوردار است؟ - 5
ولي بـر  اطالعات موجود بر روي سـايت از جامعيـت قابـل قبـ    سايت مي توان گفت كه  مخاطبانبا توجه به  

 در مواردي هم دسترسي به اطالعات به دليل مشكالت خود سايت امكان پـذير نيسـت بـراي مثـال      خوردار است
ماتيك اشاره كرد هنوز فعال نشده و يا اينكه مشكل خاصـي  در مر كز انفور "پاسخ پرسش و"مي توان به قسمت 

  .ن مورد دچار ابهام شده و نمي تواند از اين بخش استفاده كنددارد وكاربر در اي
  

 تراكم و فشردگي 
  .شود بسيار با اهميت است ربط و جامع كه در هر صفحه از سايت به نمايش گذاشته مي ميزان اطالعات با  
  در هر صفحه از سايت، مفاهيم غالب هستند يا تصاوير؟  - 1
ان تصاوير ومتن برقرار است به گونه اي كه با توجه به متن موجود در در وب سايت دانشگاه تهران تعادل مي 

  .صفحه تصوير مورد نياز نيز استفاده شده است
  براي شما به اندازه كافي جامع است؟ ) ها شامل تصاوير و متن(شده در هر صفحه  داده آيا اطالعات نمايش - 2

اطالعات در حد كافي موجود است و همان طور كـه  در اين وب سايت بنا بر آنچه از نياز مخاطب بر مي آيد 
حضـوري اطالعـات بيشـتري را     مراجعـه گفته شد در صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توان با تماس تلفني يـا  

  .مراجعه كرد "ارتباط با ما "ها نيز مي توان به قسمت  در مورد اطالعات درباره تماس. دريافت كرد
  

   1تعاملي بودن
كننده يـا مؤلـف سـايت، بـراي      كننده و مؤلف يا ارتباط با ايجادكننده، هماهنگ ه بين استفادهارتباط دوطرف  

  .درك واكنش كاربران ضروري است
آيا يافتن حداقل يك پيوند براي ارتباط از طريق پست الكترونيكي با مؤلف وب سايت يا مسئول سـايت،   - 1
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  پذير است؟  امكان
تمامي اطالعات مر بوط بـه    "ارتباط با ما"ي تواند با مراجعه  به قسمت در وب سايت دانشگاه تهران كاربر م

  . و چند مورد جزئي ديگر است مسئوالنبه  پيوندها و ارتباط را به دست آورد كه شامل ايميل، تلفن
  آيا پيوند مربوط به ايجاد ارتباط، فعال است؟  - 2

شـود و   مورد ايميل با كمي تاخير پاسخ ارسال ميدر اين وب پيوند مربوط به تماس تلفني فعال است اما در 
يـن موضـوع اتفـاق افتـاد و پاسـخي      در بعضي موارد نيز پاسخي به كاربر داده نمي شود  كه در مورد ايميل مـن ا 

در مورد صفحات  اين سايت مي توان گفت سايت خوب عمـل كـرده اسـت امـا در مـواردي نيـز       . يافت نكردمدر
مؤسسـه   "از ميان چندين نمونه مي توان به يكي از آنهـا اشـاره كـرد كـه بخـش      عملكرد خوبي نداشته است كه
آمريكـاي شـمالي در    در قسمت دانشجويان كارشناسـي ارشـد، بنـد مطالعـات     "مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا

  .شود رو ميه روب ،كاربر با صفحه خالي كه قرار است ساخته شودقسمت تحقيقات 
  كند؟ يآيا پيوند، سريع عمل م - 3

سرعت  1"آلكسا  "پيوندها در اين سايت ميزاني از رضايت را براي مخاطب ايجاد مي كند اما طبق آمار سايت
  .قرار دارد "خيلي كند"اين سايت در حد 

  
 سرعت

و فراخواني سايت و نمايش صفحه وب سايت، به عواملي از قبيل جايي كه  دانلودمدت زمان مورد نياز براي  
  .در آنجا قرار دارد و تعداد و اندازه تصاوير بستگي داردمنبع اطالعاتي 

  كند؟  سايت، به سرعت و بدون درنگ صفحه وب را پيدا مي "يو آر ال"آيا  - 1
اگر متن و تصاوير درحد استاندارد درنظر گرفته شود در اين مورد ، سايت خوب عمل كرده است و  حداكثر  

  . ند ثانيه اي بيشتر نيستزمان براي باال آمدن سايت بر روي صفحه چ
  آيا تغيير فوري صفحه نمايش ممكن است؟  - 2
تغييرات در صفحه را با در نظر گرفتن زمان باال آمدن و با توجه به ميزان اسـتاندارد آن مـي تـوان در حـد      

  .است "ثانيه 6/7 "مطلوب در نظر گرفت كه اين ميزان براي اين سايت از سوي سايت آلكسا در حدود
  شود؟ ارتباط شما با تمامي پيوندهاي فراهم شده، بدون تأخير ميسر مي آيا - 3
سا يت در اين مورد هم خوب عمل كـرده اسـت    در صد موارد بدون تاخير وسريع ممكن مي شود و 80در  
ها دقت عمل بـااليي دارد و بـه گفتـه    پيونددانشگاه تهران در مورد  استراحتي در تمامي صفحات مشهود ه كه ب

هـايي كـه در    كه تمامي بخـش  ها درهمان روز صورت مي گيرد چراپيوندهمورث زاده تمامي تغييرات در خانم ط
  .ماتيك مي رساننداز اعمالشان به اطالع مركز انفوردارند تغييرات را در قبل  پيونداين سايت 

_______________________________  
1  - www.alexa.com 



  
   257/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

  محتوا 
شده، مراحل توليـد   منظور از محتوا اين است كه اطالعات وارد شده بر روي سايت به چه نحوي جمع آوري

هـا   كند؟ سايت آن چگونه بوده است و آيا سايت، دربردارنده اطالعات اصلي است يا تنها پيوندهايي ساده برقرار مي
يكي به عنوان منابع اطالعات درون خودشان و ديگري به عنوان پيونـدهايي  : از دو جهت ممكن است مفيد باشند

هايي برگرفته از متون ديگر، مهم اسـت،   كه منابع، اصلي هستند يا چكيده به هر حال، اين. با اطالعات منابع ديگر
عوامل خاص ديگري . ها از ميان رفته باشند نويسي، مفاهيم و پيوندهاي آن زيرا احتمال دارد در طي فرايند چكيده

نحصر به فردبـودن منبـع   اند از دقت، اعتبار نويسنده، تازه و نو بودن، و م كه در ارتباط با محتوا وجود دارند عبارت
  .مداوم بازنگري و نو شوند به طور صفحات سايت و مباحث آن بايد

  آيا پوشش، محتوا و پيوندهاي كافي براي رسيدن به مقصود مورد نظر وجود دارند؟ - 1
اين وب سايت در مورد پيوندها براي رسيدن به محتوا خوب عمل كرده است اما آنچه مسـلم اسـت ميـزان     

براي مثال كاربر براي رسيدن به اطالعـاتي در مـورد    استرسيدن به اطالعات  يبر روي پيوند ها برا باالي كليك
هاي دانشكده فني نيازمند تعداد كليك فراوان و همين طور زمان زياد اسـت كـه ايـن     يك مقاله در يكي از بخش

  .وع و مؤلف باشد حـل شـود  ي پيشرفته كه شامل نوع اطالعات يا موضجست و جوتواند از طريق يك  مشكل مي
  آيا عاليمي دال بر پيشرفت مباحث و صفحات وجود دارند؟  - 2  

و ايـن وب سـايت در مـورد    . خواهـد شـد  راحتي با نگاه نخستين متوجه تغييرات و مباحث صفحه  هكاربر  ب
  تـر آن را مشـخص مـي كنـد     دهـد معمـوال از طريـق نوشـتار بـزرگ      اطالعات جديدي كه در صـفحه قـرار مـي   

  آيا اطالعات به روز و جاري است؟  - 3
توان از  همه روزه و حتي ساعت به ساعت انجام مي پذيرد اين موضوع را مي ،فرايند به روز سازي در اين وب

رويـدادهاي   "كند ديد براي مثال مي توان بـه قسـمت    طريق مشاهده در وب كه مطالب آن روز به روز تغيير مي
  .مي كند اشاره كرد كه پيوسته تغيير "مهم

  آيا محتوا و پيوندها درست هستند؟ - 4
پيوندهاي داده شده بر روي اين سايت در بيشتر موارد عملكرد مناسبي داشته اند و در مواردي نيز عملكـرد  

اشـاره كـرد كـه در    "پارك علـم وفنـاوري دانشـگاه    "خوبي نداشته اند كه از ميان آنها مي توان به پيوند غلط در 
هـاي فنـاوري سـاير     هـاي پـارك   پيونـد كاربر به جاي رسيدن به مقاالت به تعـدادي از   "يمقاالت داخل"قسمت 
  .ها متصل مي شود دانشگاه
  دهند؟ شده، ماهيت منابع و محتواي آن را به خوبي نشان مي آيا پيوندهاي ساخته - 5

يت ريشه صحيح هستند چرا كه مبناي وجود كلي اين سا سايت تمامي پيوندهاي مشاهده شده در اين وب
  .در اهدافي است كه از طريق پيوندها عملي گشته است
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  ساختار وب سايت
به منظور بهبود وضعيت . شكل ظاهري سايت بايد با هدف، مخاطبان و موضوع سايت، هماهنگي داشته باشد

اي مناسب استفاده شـود و طـرح ظـاهري سـايت هـم بايـد امكـان         ارتباط با مخاطبان بايد از يك محيط واسطه
سؤاالتي كه در اين زمينـه مطـرح هسـتند،    . پيداكردن و خواندن اطالعات و راهنمايي آسان كاربران را فراهم كند

  :اند از عبارت
 ي موضوعات دارد؟جست و جوآيا وب سايت، يك ساختار يكدست و منطقي براي  - 1

ي بـاال گفتـه شـد    هـا  سايت دانشگاه تهران به دليل اينكه براي هدف خاص و كامال مشخصي كه در قسمت
  . شويم ايجاد شده داراي ساخت كامال يكدست و منطقي است كه در مشاهدات نخستين متوجه اين موضوع مي

آيا از تصاوير، صدا، انيميشن و رنگ ها به صورت مناسب و در جهت راهنمايي كاربران و رسيدن به هدف  - 2
  سايت، استفاده شده است؟ 

ادلي استفاده شده است اما در مورد انيميشن و صدا عملكرد خوبي نداشـته  ها به صورت متع از تصاوير و رنگ
هاي صوتي وتصويري كه بتواند اطالعات بيشتري به كاربر  است و در درون ساختار اين وب سايت هيچ نوع از فايل

  .بدهد، موجود نيست
  ده شده است؟ها تنها از متن استفاده شده يا از تصاوير هم به خوبي استفا آيا در نوشته - 3

و هم از متن امـا مـتن غلبـه دارد و ايـن موضـوع نيـز در        است در اين مورد سايت هم از تصاوير بهره گرفته
  .استصفحات سايت مشهود 

  ها وجود دارد؟ ها، نام صفحات، عالئم و نشانه آيا سازوكار مناسبي در مورد رنگ - 4
الئم بايد به صورتي باشد كه جنبه تبليغاتي نداشـته  ها و ع ماتيك به كارگيري رنگبه گفته مدير مر كز انفور

  . باشد و در صورتي كه چنين موردي ديده شود فورآ اصالح مي شود
مثالً توضـيحات مـورد نيـاز بـراي برگشـت بـه       (آيا تمامي امكانات مورد نياز براي رسيدن به هدف كاربر  - 5

  وجود دارند؟) مطالب اصلي
راحتي با كليك بر روي صفحه هاي مورد نظر از يك صفحه بـه  ه ه كاربر ببا توجه به گزينه هاي باالي صفح 

شود درج نكـردن آدرس صـفحات تـا صـفحه      در اين مورد تنها مشكلي كه احساس مي. صفحه ديگر منتقل شود
  .اصلي است تا بدين طريق كاربر در جريان حركت خود در سايت اطالعي از تمامي صفحات داشته باشد

  كند؟  ي سايت، نياز كساني را كه معلوليت شنوايي يا بينايي دارند بر طرف ميآيا طرح ظاهر - 6
سايت دانشگاه تهران در مورد تأمين اطالعات مورد نياز براي دانشجويان نابينـا در سـاختار اصـلي وب      

ـ     هعملكرد ضعيفي داشته است چراكه هيچ وسيله توانبخشي براي نابينايان در اين سايت ديده نمـي شـود  ب
ترين زاويه هاي كسب اطالعات براي نابينايـان اسـت در ايـن سـايت      مهمعبارت ديگر اطالعات صوتي كه از 

  .وجود ندارد
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 گرايي عينيت
ها  هاي اخير تمايالت شخصي و گروهي زيادي در تحقيقات به وجود آمده كه اين امر بايد در ارزيابي سال در

دانش عيني مستقل از  ،گرايي تيايي است طبق فلسفه عينگر عينيت يادگيريزيربناي  .كامالً روشن شود
پردازان  نظريه. به يادگيرندگان انتقال دهد  يادگيرنده وجود دارد و معلم مي تواند اين دانش را به كمك زبان

بيرون يادگيرنده قراردارد و يادگيري عبارت است از انتقال اين  در ه رويكرد خبرپردازي معتقدند دانشوابسته ب
متخصصان يادگيري مكتب رفتارگرايي كه عموماٌ برقوانين كلي يادگيري تاكيد مي كنند  .ش به درون ذهن اودان

همه  هاي تقويتي مؤثر بر هاي يادگيري را مستقل از يادگيرنده تعريف مي كنند و به كشف وابستگي هدف
كند نوع  نها چيزي كه تغيير ميت. انون تقويت براي همه يادگيرندگان يكسان استق. پردازند يادگيرندگان مي

  .هاست كه برافراد مختلف تاثير متفاوت دارد تقويت كننده
ها رعايت شود هر چند كه يك گرايي در آن رود كه عينيت بنابراين از منابع علمي دانشگاهي بيشتر انتظار مي

ه در اين مورد مي توان مطرح سؤاالتي را ك. ارزش دانست توان فقط به دليل عدم رعايت اين مورد، بي منبع را نمي
  :نمود، شامل موارد زير هستند

  آيا وابستگي و تمايالت به خوبي روشن هستند؟  - 1
دارد، انتظار   كند يا تمايل به يك حالت ويژه شما ممكن است از يك مدرك كه از موضع خاصي دفاع مي

  .دها بايد روشن باشن وابستگي داشته باشيد، اما اين تمايالت و وابستگي
در مورد سايت دانشگاه تهران مي توان اين موضوع را يبان كرد كه به دليل اهداف معين سايت كه هم در 

ذكر شده است  "1ماتيكمركز انفور"و همين طور در بخش  "در باره سايت"و در بخش  "ارتباط با ما  "قسمت 
علمي  ف آموزشي و اداري ووابستگي و جهت گيري سايت به خوبي روشن شده است كه بيشتر به سمت اهدا

و همچنين بيان اخبار و رويداد هاي دانشگاه حركت كرده است كه به وضوح در سايت مشاهده  ،براي دانشجويان
ها مراكز علمي و  هاي مختلف در اين سايت كه به طور كلي شامل دانشكده ها و پرديس وجود بخش .مي شود

وجود دارد تصديق كننده همين  "صفحه نخست سايت" رهاي اداري و آموزشي د هاي مربوط به قسمت بخش
  .استموضوع 
كنند موارد  ها اغلب سعي مي دهنده هاي تبليغاتي به روشني از اطالعات تفكيك شده اند؟ آگهي آيا آگهي - 2

اسـناد   گرايي هاي تحقيقاتي اعتبار ببخشند، كه اين امر، اعتبار عينيت ها يا يافته مورد نظر خود را از طريق روزنامه
  .برد را زير سؤال مي

آيا نظرات شخصي از اطالعات اصلي و درست جدا هستند؟ در يك صـفحه شخصـي وب، اغلـب عقايـد      - 3
  . شوند شخصي زيادي در قالب مقاله يا گزارش ديده مي

 .گيرد در سايت قرار گيرد در مورد افراد و نظرات آنها فيلترينگ صورت ميد بازتاب واقعي آنچه باي بارهدر 
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قرار دارد اما توجه   "ارتباط با ما "براي نمونه مي توان به ايميل  و شكايات و نظرات اشاره كرد كه در قسمت
 براي مثال مي توانم به ايميلي .انعكاس نمي يابدو نظرات كامل و جامع و در بيشتر موارد  نمي شودآن  بهزيادي 

هيچ پاسخي دريافت نكردم و اين نشان از اما شد  كه من ارسال كردم و مربوط به خود سايت مي اشاره كنم
  .هي به كاربران و استفاده از نظرات و پيشنهادهاي آنها براي بهبود ساختار و عملكرد سايت استجتو بي

  
 قابليت دسترسي

سـرعت  . يكي از زواياي مهم در اينترنت و منابع الكترونيكي، قابليت باالي دسترسي و دستيابي به آنها اسـت 
دستيابي به اطالعات در منابع الكترونيكي باعث كاربرد هر چه بيشتر اين گونه منابع شده است، اما در ايـن   باالي

هاي خاص از روز، قابل دسترس  ها در زمان زمينه مشكالتي هم ممكن است وجود داشته باشند؛ مثالً برخي سايت
  . نيستند
  پذير است؟  امكانآيا دسترسي به اطالعات در هر بار مراجعه به سايت  - 1
  . شود پايايي سايت با اين مورد مشخص مي 
ف اطالعـات قـديمي توسـط مركـز     دسترسي به اطالعات در هر بار مراجعه ممكن است مگر در صورت حذ 
براي تمامي افراد ممكن نيست و مراحل اداري خـود   ماتيك و قرار گرفتن آنها در آرشيو كه دسترسي به آنهاانفور

  .را دارد
  د؟  كراي پرداخت  ا براي دسترسي به اطالعات بايد هزينهآي - 4

در ضـمن الزم   .از طريق مر اجعه باشد, مگر در مواردي كه نياز به اطالعات مهم؛ پايان نامه هاي مهم - خير 
  .به ياد آوري است كه هزينه اي مر بوط به دريافت اطالعات در سايت دانشگاه تهران به هيچ عنوان وجود ندارد

  پذير است؟ ا دسترسي به متن كامل اطالعات امكانآي - 5
بـا رضـايت خـاطر، بـا كيفيـت         بدين معنا كه كليه كاربران در صورت درخواست، بتوانند در زمـان مناسـب  

مناسب و مطابق با مقررات امنيتي و قوانين مالكيت فكري دانشگاه به منبع يا منـابع اطالعـاتي مـورد نيـاز خـود      
كانات مشاوره تخصصي و پژوهش محور بـراي كـاربران وجـود داشـته باشـد، تـا ايشـان        ام .1دسترسي پيدا كنند

  .هاي الزم را در دسترسي به اطالعات علمي مورد نياز خود دريافت كنند راهنمائي
  اطالعات به چه زباني در دسترس است؟  - 6

طريق چند زبان و بـه ويـژه   و جايگاه دانشگاه دسترسي به اطالعات را از  مخاطبانسايت دانشگاه با توجه به 
  .قرار دارد " جست و جو "ن صفحه كنار بخشييزبان انگليسي ميسر كرده است كه در سايت و ودر قسمت پا

توان يك منبع خاص را با ديگـر منـابع موجـود،     مقايسه با منابع اطالعاتي ديگر در ارزيابي كيفيت منابع مي
  :اند از شوند عبارت ينه مطرح ميسؤاالتي كه در اين زم. مقايسه و ارزشيابي كرد
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  آيا منبع اطالعاتي، تسهيالت منحصر به فردي دارد؟   - 1
بـا رضـايت      كليه كاربران در صورت درخواست، بتواننـد در زمـان مناسـب   پاسخ در صورتي مثبت است كه 

منـابع اطالعـاتي    خاطر، با كيفيت مناسب و مطابق با مقررات امنيتي و قوانين مالكيت فكري دانشگاه به منبع يـا 
امكانات مشاوره تخصصي و پـژوهش محـور بـراي كـاربران وجـود      همچنين  .1مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند

  . هاي الزم را در دسترسي به اطالعات علمي مورد نياز خود دريافت كنند داشته باشد، تا ايشان راهنمائي
روز بودن، قابليت دسترسي، ساختار، سـهولت  يك منبع خاص از نظر هدف، پوشش، اعتبار، درستي، به   - 2

  هايي دارد؟  ها و شباهت استفاده، مزاياي دسترسي، هزينه، با ديگر منابع چه تفاوت
كنند به ندرت وقت و شرايط كافي براي ارزيابي منابع و اطالعات اينترنتـي   افرادي كه از اينترنت استفاده مي

هاي چاپ شده در مجالت چاپي و تخصصي استفاده نمايند، يا از  بررسي توانند از نقدها و به همين دليل مي. دارند
به عالوه هر كس كه بـراي  . هاي مندرج در منابع نقد و بررسي استفاده كنند دوستان و همكاران و توصيه   نظرات

سؤاالتي . دمدتي از منابع اطالعات الكترونيكي استفاده كرده باشد، قادر است يك برداشت كلي از منابع داشته باش
  :اند از شوند عبارت كه در اين زمينه مي

  آيا نقد و بررسي درباره منبع وجود دارد؟  - 1
ماتيك است كه به گفته مدير مركز انفور بررسي يكي از اشكاالت مهم در اين سايت قرار ندادن قسمت نقد و 

  .يي پيش بيني شده استدر ساختار جديدي كه در آينده نزديك ايجاد خواهد شد براي چنين قسمتي فضا
  اند، وجود دارد؟  آيا امكان استفاده از نظرات اشخاصي كه قبالً از سايت استفاده كرده  - 2

شـود و   ايميل و شكايات و نظرات وجود دارد كه در قسمت ارتباط با ما قرار دارد اما توجه زيادي به آن نمـي 
ا در درون خـود سـايت بـه آن نظـرات وشـكايات      نظرات كامل و جامع و در بيشتر موارد منعكس نمي شـود  امـ  

  .رسيدگي مي شود براي مثال ايميل من كه شامل سؤاالتي در مورد سايت بود پاسخي از سوي سايت نداشت
  
  مقايسه سايت دانشگاه تهران با سايت دانشگاه اقتصاد لندن   

از طريـق خـود سـايت     و درصد به صـورت مسـتقيم   33درصد كاربران در ورود به سايت دانشگاه تهران كه 
دانشـكده    از قسـمت %) 6(فنـي  دانشـكده   قسمت زا %)7( كتابخانه از قسمت انشگاه وارد شده اند  و به ترتيبد

 نيز شسايت آموز و از قسمت  %) 4( ي ساده كتابخانه داشگاه تهرانجست و جوقسمت  از %) 5(علوم اجتماعي 
  .اند وارد سايت دانشگاه تهران شده%)  1(

از طريـق خـود سـايت     درصد بـه صـورت مسـتقيم و    77كاربران در ورود به سايت دانشگاه لندن كه  درصد
ي سـايت  جست و جـو  از قسمت %)4( كتابخانه دانشگاه اقتصاد لندن از قسمت دانشگاه وارد شده اند و به ترتيب
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و از قسـمت  %) 2( شـگاه اطالعات عمـومي دان   و از قسمت %)2( گروه اقتصادي دانشگاه واز قسمت %)3( دانشگاه
هـاي ديگـر    از سـايت  %)1(و از قسمت دفتر توسعه وروابط آلومين دانشـگاه   %)1( مركز اجرايي اقتصادي دانشگاه

     )%1( آي تي آموزش  از قسمت  )  %1 ( هاي اطالعاتي گروه مديريت سيستم از قسمت %)5(
  

  از سوي هر كاربر ي سايت دانشگاه تهران و متوسط بازديد صفحات جست و جو
ميليـون نفـر در يـك هفتـه      9تعداد كاربراني كه از سايت دانشـگاه تهـران در يـك روز  بازديـد كـرده انـد       

 تافزايش يافته اس%)28(و در سه ماه بعدي )5/11(ميليون نفر ودر سه ماه )5/12(
  

  1جدول شماره
 تعداد كاربران دريك روز هفتهتعداد كاربران دريك  تعداد كاربران درسه ماه تغيير در سه ماه بعد

28% 5/11 5/12 9 

 
كـرده انـد در جـدول     جست و جـو ميليون كاربر اين سايت را 9كه در يك روز  )1(با توجه به جدول شماره 

 در )1(در جـدول شـماره    نـد صفحه ديدن كرده اسه به طور متوسط از  در يك روز رهمان تعداد كارب )2(شماره 
در جـدول  . ديدن كـرده اسـت   )2(در جدول شماره  صفحه 8/2به طور متوسط از  ميليون كاربر 5/12هفته يك 

ت ديدن كـرده اسـ   ) 2(صفحه در جدول شماره  8/3به طور متوسط از ميليون كاربر 5/11در سه ماه  )1(شماره 
رشـد بازديـد داشـته اسـت امـا در        %28گرجست و جـو از نظر تعداد كاربر و) 1(،در سه ماه بعدي جدول شماره 

  . كاهش يافته است %19در سه ماه بعدي متوسط بازديد از صفحات ) 2 (جدول شماره
  

  2جدول شماره 
  تغيير در 
 سه ماه بعد

متوسط بازديد از صفحات نسبت 
 هماسه به تعداد كاربران در 

متوسط بازديد از صفحات  نسبت 
 هفتهيك به تعداد كاربران در

متوسط بازديد از صفحات  نسبت 
 روزيك به تعداد كاربران در

 19% 8/3 8/2 0/3 

)                                                            3(ره جدول شما:از هر ميليون نفر كاربر  

 
 64 ميليـون نفـر  در يـك هفتـه     95در يك روز  بازديد كرده اند  لندنتعداد كاربراني كه از سايت دانشگاه  

 افزايش يافته است  %14و در سه ماه بعدي 5/76در سه ماه  ميليون نفر و
كرده اند در جـدول   جست و جوميليون كاربر اين سايت را  9 5كه در يك روز  )3(با توجه به جدول شماره 

 در ) 3(در جدول شماره صفحه ديدن كرده است  1/3به طور متوسط از  در يك روز همان تعداد كاربر )4(شماره 
در جـدول  . ديـدن كـرده اسـت    )2(در جـدول شـماره    صفحه 6/4به طور متوسط از  ميليون كاربر 64هفته يك 

ديـدن كـرده اسـت     ) 4(صفحه در جدول شماره  6/3به طور متوسط از ميليون كاربر76/ 5در سه ماه  )3(شماره 
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رشد بازديـد داشـته اسـت امـا در     ) %14(گر جست و جواز نظر تعداد كاربر و) 3(،در سه ماه بعدي جدول شماره 
  . ه استكاهش يافت)%6 (در سه ماه بعدي متوسط بازديد از صفحات) 4 (جدول شماره

  
  3جدول شماره

 تعداد كاربران دريك روز تعداد كاربران دريك هفته تعداد كاربران درسه ماه تغيير در سه ماه بعد
14% 5/76 64 95 

  
  4جدول شماره 

  تغيير در
 سه ماه بعد 

متوسط بازديد از صفحات  
نسبت به تعداد كاربران در 

 سه ماه

متوسط بازديد از صفحات  
نسبت به تعداد كاربران 

 هفته1در

متوسط بازديد از صفحات  
نسبت به تعداد كاربران 

 روز1در
 6% 6/3 6/4 1/3 

 
هـاي   انـد كـه نـام    هـاي زيـر هـم ديـدن كـرده      كاربراني كه از سايت دانشگاه تهران بازديد كرده اند از سايت

  :هاي زير قابل ذكر است سايت
سايت دانشگاه شريف، سايت دانشگاه تبريز، سايت دانشگاه شيراز،سايت دانشگاه تربيت مدرس،سايت 

  .م نور، سايت دانشگاه امير كبيردانشگاه اصفهان، سايت دانشگاه پيا
  

 آمار كلي سايت دانشگاه تهران
الزم به يادآوري دوبـاره اسـت كـه     استبيانگر رتبه سايت دانشگاه تهران در سايت آلكسا )1(شماره  قسمت 

بيانگر سرعت سايت از نظر آلكسا مي باشد كه در حد ) 2(كند شماره  هاي مختلف تغيير مي اين رتبه در طي زمان
ميزان  هاي ديگر سرعت باالتري از سايت دانشگاه تهران دارند و سايت %92لي كند قرار گرفته است كه در آن خي

هـايي اسـت كـه در     مربوط به تعـداد سـايت  )3(قسمت . ثانيه است 6، 7زمان الزم براي لود اين سايت در حدود 
كه در جدول زيـرين بـه تفكيـك     است سايت 519اند، كه ه سايت دانشگاه تهران پيوند داده صفحه سايت خود ب
  .مشاهده مي كنيم

                                              
 لندنآمار كلي سايت دانشگاه 

كه در سه ماه تعيين  استبيانگر رتبه سايت دانشگاه لندن در سايت آلكسا  )1(جدول شماره  اين قسمت در
هاي مختلـف   الزم به يادآوري است كه اين رتبه در طي زمانپله صعود كرده است  2756شده ودر سه ماه بعدي 

بيانگر سرعت سايت از نظر آلكسا مي باشد كه در حد خيلي سريع قرار گرفته است كـه  ) 2(كند شماره  تغيير مي
هاي ديگر سرعت كمتري از سايت دانشگاه لندن دارند وميزان زمان الزم براي لود ايـن سـايت    سايت% 82در آن 
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هايي است كه در صفحه سايت خود به سايت دانشگاه  مربوط به تعداد سايت )3(ثانيه است قسمت  يكدر حدود 
.                                                                                                 سايت است 3374لندن پيوند داده اند كه تعداد آن 

  
  قسمت سوم  قسمت دوم  قسمت اول  نام دانشگاه 
_110879   دانشگاه تهران (   519  % 92   _ ثانيه 6/7 (20101

_17908      دانشگاه اقتصاد لندن (   3374  %82  _  ثانيه 1 (2756
  

  گيري نتيجه
ترين معيـار در اسـتفاده از منـابع ديجيتـالي ، داشـتن قـدرت انتخـاب و         در نهايت مي توان  گفت كه مهم

همـان طـور كـه بـراي     . كنندگان براي انتخاب و ارزشيابي منابع اطالعاتي اسـت  ارزشيابي است و آموزش استفاده
الكترونيكي هم اين معيارها به كار گرفتـه   ارزيابي منابع چاپي، معيارهايي وجود دارند، براي ارزيابي منابع اطالعات

هاي ارزيابي انتقـادي كيفيـت    به منظور ايجاد توانايي براي ارزشيابي اطالعات، بايد قبل از هر چيز شيوه. شوند مي
  .هـــا و معيارهـــاي ارزيـــابي اطالعـــات الكترونيكـــي را بيـــاموزيم      اطالعـــات موجـــود در وب ســـايت  

گيري هر چه بيشتر خود ييم كه دنياي امروز  بادرمقاله بپردازيم بايد چنين بگواما اگر بخواهيم به جمع بندي اين 
در بطن دنياي مجازي و كيفيت انجام امور در اين فضا به سمتي در حال حركت است كه كاربر قدرت بيشتري را 

هي از مخاطبـان امـروز بـا آگـا     )هميشه حق بـا مشـتري اسـت   (گيرد به مثال ضرب المثل قديمي  در اختيار مي
كه هر روز به جمـع كـاربران    به طوري هستنداين فضا به جد خواستار تأثير گذاري دراين فضا  ظرفيت حضور در
ير در اين فضا را در اما آيا با وجود آگاهي از مختصات عمل در اين فضا، مخاطب توانايي ايجاد تغي .افزوده مي شود

در دنياي مجـازي امـروز بـا وجـود     .يگاه واقعي مخاطبان باشد ؟ و سؤاالت بيشمار ديگري كه بيانگر جااختيار دارد
شاهد  ،هاي نوين ارتباطي كه سعي بر آن دارد كه قدرت انتخاب و ايجاد تغيير را در دستان كاربر قرار دهد فناوري

ي دنيـا . دشـو  گونه اي ديگر از كنترل و يا محدوديت مخاطب هستيم كه موجب ايجاد حس انفعال در كاربر مـي 
نيازمند وجود چنين نيروي عظيمي است كه به طـور اتوماتيـك بـا ايجـاد تحـول در      ز با منايع اطالعاتي باال امرو

  .دهد ي را دراختيار  اين فضا قرار ميايهاي نوين ارتباطي، قدرت ماور فناوري ساختار شبكه هاي جهاني به مدد 
ه جايگاه اين دو سايت در درون فضاي مجازي آنچه از بررسي انجام شده  و اين ارزيابي بر مي آيد در نهايت ب

اي از آمار به دسـت آمـده از    و در نزد كاربران اشاره دارد كه با در نظر گرفتن معيارهاي باال و همين طور مجموعه
سايت دانشگاه تهـران اگرچـه در   . سايت آلكسا و مشاهده صفحات اين دو وب سايت مورد تحليل واقع شده است

از ساختاري قديمي برخوردار بود اما اميد مي رود در كه با گذشت هر چـه بيشـتر زمـان بـه      هاي ياد شده تاريخ
سمت  تغيير در وب سايت حركت كند كه در رأس آن كاربر از جايگاه باالتري برخوردار باشد و همـين طـور بـه    

ن تري را در اختيـار  هاي شبكه اي مانند سرعت باال برسد، وخدمات اداري آموزشي وعلمي نوي ميزاني از سرويس
تـر   دانشجويان دانشگاه بگذارد در بررسي حاضر سايت دانشگاه تهران از سايت دانشگاه اقتصاد لندن بسيار ضعيف

هاي موجود گزينه هاي زيادي را در بر مي گيرد كه ما تنها به سرعت و نـوع سـاختار وب سـايت     بوده كه تفاوت
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يني نسبت به سايت اقتصاد لندن دارد كه اين تالش مضـاعفي  ير پااكتفا مي كنيم كه دانشگاه تهران سرعت بسيا
تري از سرعت مي طلبد در مجموع سايت دانشـگاه تهـران در تـاريخ مـورد نظـر       را براي رسيدن به ميزان نرمال

همچنين سايت دانشگاه اقتصاد  .مراجعه شده به سايت از ساختاري برخوردار بوده كه نياز به تغييراتي داشته است
هاي مورد نظر مراجعه شده از ساختار فوق العاده آموزشي  و اداري خوبي برخوردار بوده كه كاربر با  ندن در زمانل

  .    سهولت به استفاده و رسيدن به هدف از آن بهره مي گيرد
هـاي ارزيـابي در همـين راسـتا      طـور روش  در پايان الزم به ذكر است كه وجود رويكردهاي انتقادي و همين

هـا را در رابطـه بـا كـاربر بـه       عملكرد وب سايت كه كاربر را درمدار توجه خود قرار داده، ساختار و كند مي حركت
دهـد   به كار رفته در اين بررسي به ما نشان مي تگيري از نظريا البته بايد يادآور شويم كه نتيجه. چالش مي كشد

عنوان يك فناوري نوين ما را به سمتي سوق مـي دهـد    كه ارزيابي از نحوه عملكرد رسانه ها و به ويژه اينترنت به
شايد نوع جديـدي از  . مسيطره عصر ارتباطات نوين نباشيدر  شاهد نوعي جديد از انفعال مخاطب آن طريق كه از

  .اثرات گلوله جادويي
  

  :اريزسپاسگ
داني وتشـكر را  مـال قـدر  ن ارزيابي ياري نمودند  كالزم مي دانم در پايان از زحمات عزيزاني كه بنده را در اي

از استاد بزرگوارم جناب دكتر عاملي  از دوست عزيزم آقاي هـادي خوشـنويس كـه تـالش و زحمـت      . بجا بياورم
همچنين از خانم طهمورث زاده كه در رابطـه  . شماري را به ما آموختند ي براي بنده كشيده اند و مطالب بيبسيار

. بنده داشتند  و من با جمله اي كوتاه قادر به جبران زحماتشان نيستمبا سايت دانشگاه تهران كمال همكاري را با 
  .اميدوارم كه اين ارزيابي در راه توسعه وپيشرقت فضاي مجازي قدمي كوچك را بر داشته باشد

  
 :منابع

يكي مركز مجله الكترون، ترجمه غالم حيدري، "ابزارها و معيارها :ها ارزيابي كيفي وب سايت" )2002( .ج دراگوالنسكو،
  .، شماره دوم ، دوره چهارم اطالعات و مدارك علمي ايران

،  20، دوره فصلنامه علوم اطالع رساني، "معيارهاي ارزيابي الكترونيكي با تاكيد بر وب سايت ها") 1384( .حيدري،غ
  .32- 17شماره سوم و چهارم ، 

  .، دوره كارشناسي 86- 85ل تحصيلي ، ترم اول سا "جزوه درسي مطالعات فضاي مجازي  ") 1385(.عاملي ،س
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران دهقان ، عليرضا، ترجمه ه ارتباطاتينظر) 1381( سورين، و تانكارد

www.ut.ac.ir(1385/8/2-1385/9/3) 
www.lse.ac.uk(1385/8/2-1385/9/3) 
www.alexa.com(1385/8/10) 
 http://www.ut.ac.ir/fa/main-links/overview.htm(1385/8/2)









  
  
  
  
  
  

  اي سايت دانشگاه شاهد ايران و دانشگاه ملبورن استراليا ارزيابي مقايسه
  با استفاده از رويكرد استفاده و خشنودي 

  
  *سعيده سادات قادري    

  چكيده
هاي حاضر در آن، سؤاالت متعدد و  گوناگوني مطرح است كه با  درباره فضاي مجازي، ماهيت و مكانيسم

هاي اساسي،  يكي از پرسش. شود هاي نوين بر پيچيدگي آنها افزوده مي تكنولوژي ظهور و گسترش روز افزون
در واقع بين نهادهاي حاضر در فضاي واقعي كه . نحوه حضور و انعكاس فضاي واقعي در فضاي مجازي است

نيز ديده  ها كنند به بهترين وجه به اهداف و كاركردهاي مطلوب خود برسند، برخي از نهادها يا سازمان تالش مي
  .كنند هاي مربوط مي ها و امكانات فضاي مجازي بهره برده و اقدام به راه اندازي وب سايت شوند كه از قابليت مي

هاي مجازي، چه  سؤاالتي نظير دانشگاه. ها، مؤسسات و مراكز آموزشي هستند يكي از اين نهادها، دانشگاه
هاي مجازي چه  ازي منعكس كرده يا انتقال دهند؟ دانشگاهتوانند به فضاي مج عناصري از واقيعت بيروني را مي

هايي با هم دارند؟ مخاطبان آنها چه كساني هستند؟ و چه خدمات و اطالعاتي به مخاطبان خود ارائه  تفاوت
در اين بين اصلي ترين سؤال مطرح شده در اين . دهند؟ از جمله سؤاالت مطرح شده رايج در اين زمينه است مي

و سايت دانشگاه ملبورن استراليا ) به عنوان نمونه اي از يك سايت ايراني(فاوت بين سايت دانشگاه شاهد مقاله به ت
اند با برآوردن  گردد و اينكه اين دو سايت تا چه حد توانسته باز مي) به عنوان نمونه اي از يك سايت غيرايراني( 

  .نيازهاي مخاطبان خود، آنها را خشنود سازند
ل مهم در عرصه رسانه اي، اعتقاد بر اين باور است كه مخاطبان براي ارضا و رفع نيازها، آرزوها، يكي از مسائ

از آنجا كه هر رسانه در صدد آن است تا مخاطبان بيشتري . كنند ها رجوع مي ها و تمايالت خود به رسانه خواسته
رساند و در اين مسير هر رسانه از كوشد تا مخاطبان را به حداكثر رضايت و خشنودي ب را جذب كند، لذا مي

بنابراين رويكرد نظري كه از منظر آن به ارزيابي دو سايت ذكر شده . كند راهكارهاي مختلفي استفاده مي
_______________________________  

         راندانشجوي دوره كارشناسي ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ته  *
         saidehghaderi@gmail.comEmail:    
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  .است "رويكرد استفاده و خشنودي"پردازم،  مي
ازم و در پرد به عنوان روش نيز با بهره گيري از  معيارهاي استاندارد تحليل سايت به بررسي دو سايت مي

ها را  انتها  نتايج مشاهده شده در رابطه با ميزان رفع نياز مخاطبان و نهايتا خشنودي آنها در بهره گيري از سايت
پس از بررسي مشاهده شد كه سايت دانشگاه ملبورن در برطرف كردن نيازهاي شناختي، عاطفي، . كنم بيان مي

  .ز سايت دانشگاه شاهد عمل كرده استانسجام بخش شخصي و شناختي مخاطبان خود قوي تر ا
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  مقدمه
يكي از . گيرد در عصر حاضر كه عصر اطالعات لقب گرفته، بسياري از امور در فضاي مجازي صورت مي

ها نيز مانند  دانشگاه. نهادهاي موثر در هر كشوري كه تعامل زيادي با قشر جوان و تحصيلكرده دارد، دانشگاه است
ها  اند تا در عرصه فضاي مجازي جايگاه خود را پيدا كنند، از اين رو بسياري از دانشگاهساير نهادها كوشش كرده 

كوشند با هدف تسهيل و افزايش دسترسي اطالعاتي را عرضه كنند و خدماتي را ارائه  با راه اندازي سايت مي
  .نمايند

مخاطبان را "د است كه دنيس مك كوايل معتق. شود ها مطرح مي در اين ميان مسأله مخاطبان اين سايت
با تكيه بر مكان؛ بر اساس مردم؛ با توجه به نوع خاص رسانه : هاي متفاوت و متداخل تعريف كرد توان به شيوه مي

  ).4:1382مك كوايل،( "يا كانال ارتباطي مربوطه؛ با استفاده از نوع محتوا؛ يا بر اساس زمان
ص رسانه يا كانال ارتباطي مربوطه، بقيه موارد حذف در فضاي مجازي، از بين موارد فوق، غير از نوع خا

به گونه اي شكل گرفته كه مخاطبان بالقوه ) طور خاص، اينترنت در اين مقالهه ب(چون فضاي مجازي . شوند مي
هاي محتوايي يا ژانري  از سبك يا بالفعل آن از هر مكاني و در هر زماني قادرند از آن استفاده كنند و حاصل ادغامي

بنابراين، اينترنت در نتيجه . شود كه به واسطه مقبوليتش براي يك گروه سني يا مقوله جنسيتي تعريف نمي است
مخاطبان بالقوه هر . طلبد اي بودن، نوع خاصي از مخاطبان را مي ها و چندرسانه استفاده همزمان از فناوري

ابزار ) ه و اجاره از طريق پرداخت پوليا امكان استفاد(محتواي اينترنتي، تمام اشخاصي هستند كه مالكيت 
ها صحبت كنيم،  اگر بخواهيم جزئي تر درمورد سايت. ضروري براي دريافت پيام و محتواي اينترنتي را دارند

توانند به صفحات سايت دسترسي پيدا  ها كساني هستند كه مي توانيم بگوييم كه مخاطبان واقعي اين سايت مي
رنت يك رسانه فراملي است، مخاطبان آن نيز فراملي هستند، يعني محدود به يك كنند و نيز از آنجا كه اينت

  . منطقه جغرافيايي خاص نيستند
. است، سايت دانشگاه شاهد است چنانكه گفته شد سايتي كه در اينجا براي بررسي و تحليل انتخاب شده

قرار گرفتن در حوزه علوم اجتماعي . شود چنين براي مقايسه اي اجمالي، سايت دانشگاه ملبورن نيز ارزيابي ميهم
 .از مشتركات اين دو سايت است

 
  نظريه

همانگونه كه در باال ذكر . شود تا به كاركردهاي سايت از منظر مطالعات رسانه اي نگريسته شود كوشش مي
در - 2كاتز براي نخستين بار، اليهو". است 1شد، رويكردي كه در اينجا مد نظر است، رويكرد استفاده و خشنودي

كنند، نظريه استفاده و  ها براي منافع خودشان استفاده مي در توجيه اينكه مردم از رسانه -ميالدي 1970دهه 

_______________________________  
1 Use and Gratification 
2  -Elihu Katz 
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در صورتي . دانستند قبل از آن محققان، مخاطب را يك گروه منفعل و كنش پذير مي. رضايتمندي را مطرح كرد
اند و در پي رسانه خاصي هستند تا  كه مخاطبان رسانه فعال ها پرداخت و بر آن بود كه اين نظريه به رد آن نظريه

 "دست پيدا كنند ،به مطالب يا نتايجي كه سبب رضايت خاطر آنهاست و با نيازهاي شخصي شان مطابقت دارد
بنابراين رويكرد جديدي وارد مطالعات علوم ارتباطات شد كه با نظريات پيشين نظير نظريه  ).3:1384خجسته،(

از اين پس بود كه تمام عواملي كه در . كه به مخاطبان منفعل معتقد بود در تضاد قرار داشت 1وييجاد گلوله
كرد مهم و پر رنگ جلوه نمود؛ عواملي نظير سن، جنس، سطح تحصيالت،  شكل گيري مخاطب نقش ايفا مي

  .زمينه اجتماعي و اقتصادي مخاطب و عواملي از اين قبيل
هاي تك تك مخاطبان بستگي دارد، تقريبا  ها، نياز، آرزو، يا انگيزه انه به خرسندياين باور كه استفاده از رس"

هاي الكترونيكي جديد و حتي  رويكرد فوق، براي مطالعه جذابيت رسانه.... قدمتي همانند خود رسانه پژوهي دارد 
هاي متعدد هم به  دلبستگي نسبي مخاطبان به رسانه. براي مطالعه كاربردهاي تلفن به كار برده شده است

فرضيه مذكور ... ها مرتبط دانسته شده است هاي مورد انتظار آن ها و خرسندي هاي موجود بين خواسته تفاوت
از جمله براي كسب  - برند ها را براي مقاصدي متناظر به كار مي مبتني بر اين پيش فرض است كه افراد رسانه

  ).103 - 4: 1382مك كوايل،( "هويت شخصي راهنمايي، آرامش، سازگاري، اطالعات و شكل گيري
هاي اجتماعي و روانشناسي اجتماعي، نيازهايي كه انتظارات از  ريشه": توان گفت در تعريف اين نظريه مي

يا اشتغال (ها  شود به الگوهاي متمايز مواجهه با رسانه كنند، كه منجر مي هاي جمعي يا منابع ديگر ايجاد مي رسانه
هاي مرتبط با نياز و پيامدهاي ديگر است كه شايد اغلب ناخواسته  كه نتيجه آن خشنودي) رهاي ديگ به فعاليت

  ).424:1381سورين و تانكارد،( "باشند
كاركردهاي اجتماعي و روانشناختي  بر اساسنيازها را )  426:1381سورين و تانكارد،(هاس  كاتز،گورويچ و

  : هاي جمعي چنين دسته بندي كرده اند رسانه
 )كسب اطالعات، آگاهي و شناخت(زهاي شناختينيا •
 )تجارب عاطفي، لذت بخش يا زيبايي شناسانه(نيازهاي عاطفي •
 )تقويت اعتبار، اعتماد، ثبات و پايگاه(نيازهاي انسجام بخش شخصي  •
 )فراغت و آسايش(نيازهاي گريز از تنش  •

دي مورد نظر ود، مخاطب به خشنوچنانچه اين نيازها كه در مخاطبان وجود دارد توسط رسانه پاسخ داده ش
چنين عالوه بر آن، هر چه رسانه اي در بر آوردن نياز مخاطب بهتر و بيشتر عمل كند هم. كند دست پيدا مي

 .شود مخاطب به آن رسانه وابسته تر مي
 هاي مورد بررسي، اغلب با بهره گيري از نظريه استفاده و خشنودي و با توجه به اينكه مخاطبان اين سايت

هاي خاصي هستند، من در بررسي خود موارد مذكور را در دو سايت  دانشگاهيان با نيازها و متعاقبا خشنودي

_______________________________  
1 - Magic Bullet Theory 
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  . كنم دانشگاه شاهد و دانشگاه ملبورن پيگيري و ارزيابي مي
  

  روش
  :گيرند ها بر اساس معيارهاي زير مورد ارزيابي قرار مي به طور كلي سايت

در اين قسمت به منبع اطالعات و  :) دقيق و درست بودن اطالعاتشامل گستردگي و (صحت و درستي .1
آيا حوزه تخصصي چنين بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه هم. بررسي صحت مطلب توجه مي كنيمامكان 

ها را به روشني بيان  تحقيق و فرايند گردآوري داده آيا مؤلف روشو  مؤلف با موضوع تحت پوشش همخواني دارد
  .تاس  كرده

در قسمت صالحيت بايد بررسي كرد كه آيا مؤلف ): ميزان اعتبار مؤلف در رشته تخصصي خود (صالحيت. 2
موجود است   انتشارات و غيره ، موقعيت، عالئق،شناخته شده است و آيا درباره  او اطالعاتي از قبيل زمينه كاري

  .ا خيري مؤلف براي شما ممكن استو اينكه تعيين ميزان مهارت و اعتبار 
بررسي ): اند شده گستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه مشاهده، تحليل و گزارش(پوشش موضوعي. 3
و اينكه همه پيوندهاي مرتبط كه در  موضوعاتي كه در سايت بدانها پرداخته شده تا چه حد عميق هستنداينكه 

چنين اطالعات موجود در سايت تا هم. خير اند و عمل مي كنند و از جامعيت برخوردارند يا سايت ذكر شده اند فعال
  .چه اندازه جامع و مرتبط هستند

): شود گذاشته مي ميزان اطالعات مربوط و جامع كه در هر صفحه از سايت به نمايش(فشردگي و تراكم .4
به در اين بخش بايد بررسي شود كه در هر صفحه از سايت مفاهيم غالب هستند يا تصاوير و اين متون و تصاوير 

هاي تجاري در هر  و نيز توجه به اين نكته كه تا چه اندازه از تبليغات و آگهي هستندچه ميزان  از جامع و مانع 
  .صفحه از سايت استفاده شده است

زمان ساخته شدن سايت و آخرين ): روز بودن اطالعات منتشر شده در سايت ميزان تازگي و به(تازگي .5
م چنين تاريخ  مطالب و اطالعات موجود در صفحه در اين قسمت ارزيابي ه ،تاريخ بازنگري و ويرايش آن

  .شود مي
ترين  تعامل يكي از مهم): مؤلف و كاربرتأثير متقابل يا ميزان عملكرد ارتباط دو طرفه بين (تعامل .6

با  يبراي ارتباط از طريق پست الكترونيك  حداقل يك پيوندمعيارهاي ارزيابي سايت است كه در آن داشتن 
و اين نكته نيز مهم است كه پيوند فعال است و سريع عمل مي   دشو توجه مي ل سايتئوسايت يا مس  مؤلف وب

  كند و اگر شما به مسئوالن سايت پيغامي بفرستيد به شما جواب مي دهند يا خير؟
ي مؤلف هدف واقعي سايت و هدف واقع ):وگرايي ا گرايي مؤلف در مقابل ذهنيت ميزان عينيت(هدف . 7

  .سايت بايد مشخص شود و اينكه تا چه حد مؤلف بي طرفانه مطالب و اطالعات را عرضه كرده است
مدت زماني كه طول مي : )سايت مدت زمان مورد نياز براي فراخواني سايت و نمايش صفحه وب( سرعت. 8

حه نمايش و ميزان باز ، امكان تغيير فوري صف كند سايت را پيدا سايت صفحه وب الكترونيكي آدرسكشد تا 
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كردن تمامي پيوندهاي موجود در سايت با در نظر گرفتن مدت زماني كه طول مي كشد از ديگر نكات مهم در 
  .ارزيابي سايت است

  
  بررسي سايت دانشگاه ملبورن و دانشگاه شاهد 

در . رندهاي مختلفي تشكيل شده كه هر يك سايت مخصوص به خود را دا از دانشكده 1دانشگاه ملبورن
نام برده شده ) مانند فوتبال(هاي بانوان  هاي دانشجويان و نمودار آن، يا ورزش سايت ويكي پديا حتي از فعاليت

  2 .است
، با باكس آبي رنگي مواجه 3شويم مي دانشگاه ملبورنكه وارد صفحه دانشكده علوم اجتماعي  هنگامي

دانشجوي دوره ليسانس، وابسته به تحصيالت فوق  گزينه شاملپنج شويم كه از نقطه اي در باالي آن،  مي
هايي كه در كنارشان قرار  شود كه به همراه مكعب ليسانس، تحقيق، كارمندان، رويدادهاي تازه وارد صفحه مي

  .كنيم با كليك بر روي هر يك به اطالعات مورد نظر دسترسي پيدا مي. كنند گرفته حركات دوراني مي
جست و  - )دانشكده هنر(جست و جوي سريع : ت و جوي سريع وجود داردنوع جس سهدر پايين صفحه، 

 ).دانشگاه و مدارس(جست و جوي سريع  - )فضاهاي مكررا استفاده شده (جوي سريع 
در اين سايت كپي رايت . در انتهايي ترين بخش صفحه نيز اطالعاتي راجع به خود سايت ارائه شده است

گردد كه آخرين اصالح و پيرايش در  برمي 2003ژوئن سال  11ن سايت به اندازي اي تاريخ راه. لحاظ شده است
نوشته شده و نگهدارنده، ادامه  4"كوين مك دونالد"سايت توسط . صورت گرفته است 2003ژوئن سال  17تاريخ 

  .كه آدرس ايميلش هم در كنار اسمش قرار دارد است "درن اسميت"كنوني سايت  دهنده يا حامي
  :شود به قرار زير است كه در معرفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ملبورن مشاهده ميپنج زمينه اي 

 برنامه آموزشي دوره كارشناسي. 1
  دروس آموزشي دوره كارشناسي. 2
 هاي كارشناسي ارشد و دكتري برنامه آموزشي دوره. 3
  دانشگاه انادتمعرفي اس. 4
ان كارشناسي ارشد و دكترِي، كتب منتشر شده، مركز كه شامل مواردي مانند انجمن دانشجوي  منابع. 5

فرهنگي، انجمن جامعه شناسي  ، مركز تحقيقات ميان16اطالع رساني، بررسي سير تاريخي جامعه شناسي از قرن 
  . هاي ديگر است استراليا و بخش

_______________________________  
1  -University Of Melbourne 

  :اين سايت مراجعه كنيدبه  - از سايتي غير از خود سايت دانشگاه - براي دريافت اطالعات كامل تر -  2
http://en.wikipedia.org/wiki/University_Of_Melbourne 
3  - http://www.sociology.unimelb.edu.au 
4  -Kevin McDonald 
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شگاه ايميل زدم و براي دان بود، تر از آنچه كه در وب سايت دانشگاه موجود براي دستيابي به اطالعاتي جامع
پس از ايميلي كه فرستادم جوابي دريافت كردم  كمي. درخواست كردم كه اطالعاتي راجع به سايت به من بدهند

ايميل شما خوانده خواهد شد و . مبني بر اينكه در حال حاضر اين جواب اتوماتيك ايميلي است كه شما فرستاديد
ين براي آماده سازي نيازهاي آنالين و همزمان شما سايتي چنهم. شود ده ميدر اولين فرصت به آن جواب دا

 1. پشتيباني منظور گرديده است
در . پس از مدتي جواب ايميل من داده شد، و من تقاضا كردم تا به سؤاالت من راجع به سايت پاسخ بگويند

انشكده سؤاالتم را جواب من، گفته شد كه نويسنده سايت در هر دانشكده متفاوت است و بايد از سايت همان د
  .ايميل زدم، ولي هنوز جوابي براي من ارسال نشده است  "درن اسميت"اين كار را انجام دادم، براي . بپرسم
  

  سايت دانشكده شاهد
از صدا و انيميشن استفاده نشده و بهره . ، غلبه رنگ سبز مشهود است2در بدو ورود به سايت دانشگاه شاهد

ها و اعالم خطرهاي الزم نسبت به  خدمات سايت، نقشه حركت روي آن، دستورعمل. گيري از تصاوير اندك است
دارند، ولي اين  "تماس با ما"ها قسمتي تحت عنوان  اكثر سايت. استفاده اشتباه از سايت توضيح داده نشده است

يز در سمت با باز كردن پيوندهاي موجود در صفحه، پيوندهاي داخلي مناسبي ن. سايت فاقد چنين قسمتي است
  .دهد ها را به كاربر مي شود كه امكان استفاده آسان تر از پيوند راست صفحه ظاهر مي

دانشگاه شاهد شامل هشت دانشكده فني مهندسي، علوم پايه، علوم انساني، علوم كشاورزي، پزشكي، هنر، 
ذكر شده ولي به صورت در بخش اهداف، مهمترين اهداف دانشگاه . باشد دندانپزشكي و پرستاري و مامائي مي

  .ناقص
  

  دانشگاه شاهد  اركان
  . دانشگاه  دانشگاه، شوراي  امنا، رئيس  تأهي: ند ازا عبارت  دانشگاه  اركان

  
  امنا  هيأت
  : زير است  شرح  به  ها دانشگاه  علمي  هيأت يو اعضا  كشوري  هاي نفر از شخصيت 9از   امنا متشكل  هيأت
  جمهور  رئيس  .1
 شهيد و امور ايثارگران رئيس بنياد  .2

_______________________________  
1  -http://servicedesk.unimelb.edu.au 
2  - http://www.shahed.ac.ir/ 
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  و فناوري  وزير علوم، تحقيقات  .3
 پزشكي  و آموزش  وزير بهداشت، درمان  .4
 و پرورش  وزير آموزش  .5
  كه  كار آموزشي  سابقه  سال  سه  و باالتر با حداقل  استادياري  در مرتبه  علمي  تأهي يدو نفر از اعضا  .6

  پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات  به  و يكي  پزشكي  و آموزش  پيشنهاد وزير بهداشت، درمان  به  از آنان  يكي
 شوند مي  انتخاب  فرهنگي  انقالب عالي  از تأييد شوراي  پس  و فناوري

  عالي  شوراي پيشنهاد رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و تأييد  به  فرهنگي  هاي از شخصيت  يكي  .7
 فرهنگي  انقالب

  دانشگاه  رئيس  .8
  

 اوري و اطالعات و ارتباطاتدفتر فن
با تغيير نام 1383اين بخش تحت عنوان خدمات ماشيني شروع به فعاليت نموده و در سال  1371از سال 

    .هاي خود را ادامه داده است دفتر فناوري و اطالعات و ارتباطات فعاليت
هاي رايانه  ازي سيستمتحليل طراحي و پياده سشامل مواردي مانند اين بخش عمده هاي  وظايف و ماموريت

  .است شگاهنامور وب سايت داو ساماندهي  هاي كاربردي رايانه اي دانشگاه پشتيباني سيستم، اي دانشگاه
  ها دانشگاه  علمي  هيأت يو اعضا  كشوري  هاي نفر از شخصيت 9از   امنا متشكل  هيأتاز آنجا كه 

  .مالي آن دولت خواهد بود باشد،احتماال حامي مي
مركز كار آفريني، (هاي موجود در سايت در رابطه با خود دانشگاه شاهد يا مراكز وابسته به آن  پيوندتمام 

  .و دفتر نهاد رهبري است) مركز تحقيقات گياهان داروئي
. كند شود و در مدت زمان كوتاه صفحه را باز مي كنيم، صفحه جديدي باز نمي كليك مي پيوندوقتي روي 

  .ه زبان انگليسي ارائه شده استكتابخانه سايت تنها ب
از آنجا كه اطالعات سايت محدود به دانشگاه شاهد است، پس مخاطبان بالفعل آن هم، آن دسته از افراد 

گيرد، بيشتر براي  لذا اطالع رساني كه در سايت انجام مي. اند هستند كه به نوعي با اين دانشگاه در ارتباط
هايي كه در باكس  شود، عالوه بر گزينه وقتي صفحه باز مي.ن دانشگاه استدانشجويان يا استادان و كاركنان اي

 :توان آنها را به پنج قسمت تقسيم كرد موارد ديگري نيز قابل دسترسي است كه مي شود، بااليي مشاهده مي
ر است قابل ذك. باشد ها مي ، پست الكترونيكي، تاريخ آخرين به روز رساني و بازديدجست و جوقسمت اول شامل 

ها آورده شده كه عالوه بر  در قسمت دوم، اهم تازه .كه پست الكترونيك تنها مخصوص كاركنان دانشگاه است
ها هم شامل  يعني اهم تازه(را نيز تسليت گفته است ) ع(ها و غيره، شهادت امام صادق ها و كنگره عنوان برنامه

ها قرار دارند كه براي دسترسي به  اخبار و اطالعيهدر قسمت سوم،  ).عناوين دانشگاهي است و هم ديني و غيره
هاي دانشگاه  قسمت چهارم متعلق به عكس .كليك كرد "بيشتر"ها كه در باكس نيستند بايد روي گزينه  بقيه آن
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  .شوند ها به صورت متحرك نمايش داده مي در قسمت آخر كه در انتهاي صفحه قرار گرفته، اطالعيه .است
هاي علوم اجتماعي دو دانشگاه شاهد و ملبورن را بررسي كنم، ولي از  سايت دانشكده در ابتدا قصد داشتم

دانشگاه شاهد خيلي ناقص بود، تصميم گرفتم كل ) يا علوم انساني(آنجا كه اطالعات دانشكده علوم اجتماعي 
  .سايت دانشگاه شاهد را با دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ملبورن مقايسه كنم

  
  اي سايت دو دانشگاه قايسهارزيابي م

  1صحيح بودن اطالعات روي سايت
به عنوان مثال در . شوند مي ذكرشود، منابع و اشخاص  در اخبار و اطالعاتي كه در سايت عرضه مي: شاهد

است، عالوه بر ذكر  "اولين كنگره بين المللي خانواده و سالمت جنسي"اطالعيه اي كه راجع به 
منبع خبرها نيز اكثرا عنوان . ره، ايميل، وب سايت و آدرس دبيرخانه ذكر شده استبرگزاركنندگان كنگ اسامي

اين دانشگاه  چون دولت حامي. چنين برخي اطالعات مذهبي مانند ايام شهادت عنوان شده استهم.شده است
عات در ضمن شكل چاپي از اطال. توان گفت كه اطالعات و مندرجات مربوط در سايت بي اعتبار است است نمي

  .كه كيفيت و اعتبار اطالعات را تضمين كند، وجود ندارد
با موضوع سايت هاي مطرح شده در سايت  اطالعات دقيق بوده و حوزه. اند منابع به دقت ذكر شده: ملبورن

چنين درمورد تحقيقاتي كه توسط استادان دانشكده صورت گرفته، براي آشنايي بيشتر هم. همپوشاني دارد
  .ه شده استتوضيحاتي ارائ

  
  2اعتبار نويسنده سايت، گروه يا موسسه

با وجود اين خود . شود اطالعاتي مبني بر اينكه مسئول صفحه چه كسي است يافت نمي هيچ گونه: شاهد
  .شود دانشگاه شاهد از طرف دولت حمايت مي

الن سايت دانشگاه از آنجا كه هيچ كانال ارتباطي با مسئو. سايت توسط گروه زيگما تهيه و طراحي شده است
در نظر گرفته  نشده بود، به همين خاطر براي اين گروه ايميل زدم و اطالعاتي درمورد نويسنده سايت، هدف 

ولي با اين مضمون كه بايد . در ظرف چند دقيقه پاسخ من داده شد. سايت، كپي رايت و غيره سؤال كردم
مانند زمينه (ي از قبيل مؤلف و مشخصات وي به همين دليل موارد. اطالعات را از خود سايت كسب كنم

، مسائل مربوط به حق مؤلف و مالكيت فكري، موارد تكذيب شده و )تحصيلي و شغلي و ميزان مهارت و اعتبار وي
  .ايرادات، مشخص نشده است

از روي شمارش تعداد افرادي كه به سايت . دهد سايت دانشگاهي است مي است كه نشان acپسوند سايت 

_______________________________  
1 - Accuracy 
2 - Authority 
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  .توان به اعتبار سايت پي برد كنند نيز مي ه ميمراجع
  :در مورد اين سايت

اطالعات آماري ( 198:، در امروز 19254) خانه(، تعداد بازديد اين بخش 58314:تعداد بازديد از سايت 
  .1شود شود،چون هر روز بر تعداد بازديد از سايت افزوده مي سايت مطابق با روز نمايش داده مي

كه در قسمت پي ) كوين مك دونالد(ويسنده اصلي سايت دانشكده علوم اجتماعي ذكر شده نام ن: ملبورن
ها و  وي نويسنده و فردي شناخته شده است و نوشته. نوشت توضيح مختصري درمورد وي داده شده است

مسئول  نام و ايميل. دهد كه در حوزه علوم انساني فعاليت دارد اطاالعاتي كه درمورد وي داده شده نشان مي
  .نيز ذكر شده است) درن اسميت(كنوني سايت

  
  2چگونگي پوشش مطالب

اكثر موضوعات و اطالعاتي كه تحت پوشش سايت قرار دارند مربوط به دانشگاه شاهد است لذا اين : شاهد
منه با وجود اين با اطالعات منابع ديگر پيوند نداشته و دا. سايت براي اطالعات درون دانشگاهي منبع خوبي است

همانطور كه . اطالعات تكميلي بسيار محدود است. محدودي دارند و اين يكي از نقاط ضعف اين سايت است
اطالعاتي كه (رفت،  با در نظر گرفتن دانشجويان و كاركنان و استادان اين دانشگاه، اطالعات ارائه شده  احتمال مي

ان هماهنگي و استفاده بيشتري نسبت به مخاطبان براي آن) هرچند روزانه نيست، ولي در حال اطالع رساني است
عام سايت دارد و اطالعاتي از قبيل اهداف دانشگاه، هيات امنا و غيره براي ساير مخاطبان از نظر دستيابي به پس 

هايي  پوشش مطالب عميق نيست و از اخبار و اطالعيه. تواند مفيد واقع شود زمينه موجود درمورد دانشگاه مي
  .گيرد وان پي برد كه به روز رساني آن نيز خيلي كند صورت ميت موجود مي

هستند، با وجود اين ) متن يا تصوير يا موارد ديگر(هاي سايت خالي از اطالعات  ها يا پيوند پيوندبرخي 
اگرچه اطالعات ارائه شده به علت حوزه و دامنه محدودي كه دارند با هم . شوند صفحات با سرعت خوبي باز مي

 .كامل و مانع نيستند اند، ولي جامع، مرتبط
هاي جامع و به هم مرتبط بااطالعات كافي است و همه آنها قابل دسترس  پيوندسايت داراي : ملبورن

  .هستند
 

   3به روز بودن اطالعات
، تاريخ آخرين به روز رساني سايت روز قبل 1385آبان  25آنگونه كه در سايت ذكر شده، در بازديد : شاهد

مثال خبر برگزاري مراسم جشن . هاي قبل است ها مربوط به هفته با وجود اين بسياري از اخبار و اطالعيه .دباش مي
_______________________________  

  مي باشد 25/8/85آمار مربوط به تاريخ  1- 
2 - Coverage 
3  - Currentness 
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  .1385مهر 17افطاري در تاريخ 
در انتهاي  "تعداد بازديد در صفحه"تاريخ توليد يا تاريخ قرار گرفتن اطالعات در وب مشخص نيست، اما 

ه بودن فاصله زماني به روز كردن اطالعات، يكي از عوامل مهم و قوي با اين حال، كوتا. صفحه قابل رؤيت است
  .با اين حال بسياري از صفحات فاقد اطالعات است. اين سايت است

توان آنها را  ، سمينارها و مقاالت معرفي شده اند كه هم مي"1چه خبر؟"در گزينه اي تحت عنوان : ملبورن
منابع نيز موجود است و تمام  دسترسي به تمامي. را مشاهده كرد هاشنيد و هم  در قالب متن يا پاور پوينت آن

  .شوند صفحات باز مي
 

  تراكم و جامعيت مطالب
در خود صفحه . ير بسيار محدود استدر اطالعات عرضه شده غلبه با متن است و استفاده از تصاو: شاهد

كنند، ولي اگر جزئي تر بخواهيم درمورد  شوند و مطالب را عرضه مي ها باز مي پيوندتمام ) خانه(اصلي سايت 
ي كه وجود پيوند 18هاي مرتبط با دانشكده باز شدند، اما از ميان  پيوندتمام  دانشكده علوم انساني صحبت كنيم،

به  .نمايش داده شد "در دست ساخت"ن باز شد و درمورد بقيه تنها عكسي با عنوان آ پيوندداشت، تنها پنج 
هاي سايت در اين بخش فقدان ارائه مقاله و گزارش  يكي از نقص. همين دليل اطالعات جامع و كافي نيستند

  . است) حداقل با موضوعات مربوط با دانشگاه شاهد(
آن  ياين امر ممكن است ناشي از اين باشد كه چون حام. ودش تبليغ و آگهي در سايت ديده نمي هيچ گونه

كمبود بودجه مواجه نيست تا از طريق ارائه تبليغات در سايت كمبود و خأل آن را دولت است با نيازهاي مالي و
  .جبران كند
نيز فشرده و مرتبط با دانشگاه قابل دسترس است، غلبه با متن است ولي از تصوير  به صورتمطالب : ملبورن

از تبليغ در سايت . كافي است) در هر صفحه(اطالعات متني . استفاده شده و غلبه رنگ آبي بارز و مشهود است
 .استفاده نشده است

  
  2تعاملي بودن

تنها در انتهاي . هيچ كانال ارتباطي براي تماس گرفتن با مسئول يا مسئوالن سايت وجود نداشت: شاهد
با وجود اين به ايميلي . قرار داشت كه آنها نيز پاسخگوي سؤاالت نبودند) ماگروه زيگ(صفحه، گروه مؤلف سايت 

  .كه برايشان ارسال شد، سريع جواب دادند
توان با مسئول سايت ارتباط پيدا كرد، ولي ارتباط از طريق  در انتهاي صفحه از طريق ايميل مي: ملبورن

_______________________________  
1 - What’s on? 
2 - Interactivity 
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و ) دهد شود و خطا مي شود ولي پيغام فرستاده نمي صفحه سريع باز مي(شود  جست و جوگر اينترنت برقرار نمي
همانطور كه پيش از اين ذكر شد، از سوي خود دانشگاه هم به صورت . بايد از طريق ايميل ارتباط برقرار كرد

جواب خودكار و هم به صورت فردي، به ايميل من پاسخ داده شد ولي براي ايميلي كه به مسئول كنوني سايت 
  .ني ارسال كردم جوابي دريافت نكردمدانشكده علوم انسا

  
  1ها اهداف ذهني و واقعيت

در سايت دانشگاه شاهد، تمايالت سازماني و دولتي به خوبي قابل تشخيص است به اين علت كه : شاهد
اخبار و  كند، گويي هيچ گونه رغبتي براي گسترش محدوده پوشش اطالعات سايت به صورت محدود عمل مي

شود و تنها  چنين هيچ آگهي و تبليغ خارج از حوزه دانشگاه در سايت ديده نمي، هماطالعات خود ندارند
  . هايي كه وجود دارد مربوط به خود دانشگاه است آگهي

شود و هدف اصلي آن  لذا به خوبي روشن است كه سايت به دولت وابسته است و از لحاظ مالي تأمين مي
ركنان دانشگاه است كه چنانچه پيشتر گفته شد اين هدف ذهني، اطالع رساني براي دانشجويان و استادان و كا

  .اند در برخي موارد به طور واقعي و مشهود محقق نشده
تبليغي  هيچ گونهكه  به خاطر اينكه نتوانستم ارتباط مؤثري با مسئول سايت برقرار كنم و از آنجايي: ملبورن

اين سايت نيز، مانند سايت دانشگاه شاهد، دولتي  كه نتيجه گرفتتوان چنين  شود، مي در سايت مشاهده نمي
هدف اصلي از سايت، اطالع رساني به مخاطباني است كه وارد فضاي . شود حمايت مي دولتاست و از طرف 

همچنين در خصوص سايت . و خواهان دستيابي به اطالعاتي در زمينه دانشگاه ملبورن هستند شوند مجازي مي
ف كوشيده است تا تمام اطالعات مربوط به دانشكده از قبيل تحقيقات و اطالعاتي در دانشكده علوم اجتماعي، مؤل

لذا اهداف احتمالي را تا حد زيادي عملي . زمينه دانشجويان و غيره را به طور مختصر، دقيق و شفاف ارائه نمايد
  .كرده است

ده است، از مالزي تا كانادا و نيز در ضمن با توجه به نقاطي كه از آنجا به وب سايت دانشگاه ملبورن رجوع ش
ها را صورت داده اند شامل اندونزيايي، انگليسي، تايي، چيني، آلماني، فرانسوي جست و جوهايي كه بيشترين  زبان

المللي بر خالف سايت دانشگاه شاهد كه تنها  و اسپانيايي مشخص است كه هدف اين سايت در پوشش بين
  .است، محقق شده است زيرمجموعه خود را هدف قرار داده

  
  2سرعت دسترسي

هاي سايت  پيوندپايين است، ولي سرعت دسترسي به ) خانه(گاهي سرعت باز كردن صفحه اصلي : شاهد

_______________________________  
1 - Objectivity 
2  - Promptness 
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  .گيرد و تغيير فوري صفحه نمايش ممكن است باالست و بدون تأخير انجام مي
خالي از محتوا و (هاست  پيوندكثر ها بدون تأخير ميسر است، ولي ايراد در محتواي ا پيوند ارتباط با تمامي

  ).اطالعات هستند
صفحه  :ملبورن
ت با سرعت اصلي ساي

. شود بااليي باز مي
چنين سرعت باز هم

هاي مربوط  پيوندكردن 
نيز باالست و به راحتي 

توان از صفحه اي  مي
. به صفحه ديگر رفت

هاي آن  پيوندتعداد 
معقول و مناسب است 
  .قابل دسترسي استو زياد نيست و تمام آنها 

  
  آمار مربوط به دو سايت

  :گرفته شده است2007ژانويه  28در تاريخ   1"الكسا"اين آمار از سايت 
كنند و  ميليون نفر از سايت دانشگاه ملبورن بازديد مي 50دهد كه  روزانه باالي  جدول فوق نشان مي

بوده ژانويه نزديك شده و كمترين آن در ماه  ميليون 200بيشترين ميزان بازديد در ماه آگوست بوده كه به مرز 
  .است

 

_______________________________  
1  -www.alexa.com 
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  ميزان ترافيك روزانه
دهد كه بيشترين ميزان ترافيك سايت دانشگاه ملبورن در ماه آگوست و سپتامبر ، و  جدول باال نشان مي

  .كمترين آن در ماه دسامبر بوده است
ميليون نفر، صفحاتي كه در هر روز شود، روزانه به ازاي هر يك  كه در اين جدول مشاهده ميهمانگونه 

) ميليون 5كمتر از (و در ماه دسامبر ) ميليون 15نزديك (شوند به ترتيب در ماه سپتامبر به بيشترين  بازديد مي
  .اند به كمترين ميزان خود رسيده

  .اطالعاتي در اين زمينه در مورد سايت دانشگاه شاهد وجود نداشت
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از آنجا كه (آورد  ها را فراهم مي آمار سايت دانشگاه ملبورن با ديگر سايتهمچنين اين سايت امكان مقايسه 
 .ها را اعالم ميكند، آمار مربوط به سايت دانشگاه شاهد يافت نشد بوط به پر بيننده ترين سايترسايت الكسا آمار م

  .)گرفت مي اگر آمار مربوط به سايت دانشگاه شاهد نيز قابل دسترسي بود، اين مقايسه كامل تر صورت
 ميزان ترافيك سايت

  
 دانشگاه ملبورن دانشگاه شاهد

 آماري موجود نبود

 2007/01/30امروز  19430
 ميانگين يك هفته 9897

 ميانگين سه ماه 9675
 تغييرات سه ماهه  1821 1

  
سته شده شود، در طي سه ماه گذشته از ميزان ترافيك سايت دانشگاه ملبورن كا همانگونه كه مشاهده مي

  .است
 كنند؟ بازديدكنندگان بيشتر به چه صفحاتي از سايت دانشگاه ملبورن مراجعه مي

  %9، و بقيه با كمتر از %9با  4، سايت ليب%12با  3، سايت كويينز% 14با  2سايت يوني ملبورن
  

  5ميزان دسترسي به ازاي هر يك ميليون كاربر
  

 دانشگاه ملبورن دانشگاه شاهد

 بودآماري موجود ن

 6امروز 60

120 
ــك   ــانگين ي مي

 هفته
 ميانگين سه ماه 124,5

ــه   19% ــرات س تغيي
_______________________________  

  .واحد از ترافيك سايت كاسته شده است 2,821بدين معني كه در طي سه ماه گذشته، به ميزان    - 1
2  - unimelb.edu.au  
3  - queens.unimelb.edu.au  
4  - lib.unimelb.edu.au  
5 Reach per million users 
6 -  2007/01/30  
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 ماهه

  
ميانگين . گردد ، آمار مربوط به روزي كه اطالعات از سايت الكسا گرفته شده باز مي1در قسمت امروز

در سه ماه گذشته ميزان تغييراتي كه . گيرد بازديدي كه از سايت دانشگاه ملبورن در عرض يك هفته صورت مي
در بازديد از سايت ملبورن رخ داده در قسمت تغييرات سه ماهه آورده شده كه افزايش يا كاهش آن را نيز 

  .كاهش ميزان بازديد از سايت مواجه هستيم% 19در اين مورد با . نمايد مشخص مي
  

 صفحات بازديد شده براي هر كاربر
  

 دانشگاه ملبورن دانشگاه شاهد

 نشد آماري يافت

4,9   امروز

4,3 
ميانگين يك 

 هفته
4,1 ميانگين سه ماه
تغييرات سه  16%

 ماهه

 
بار 1/4و در سه ماه گذشته3/4در يك هفته ، 9/4، هر كاربر در اين روز 30/1/2007 به طور متوسط در تاريخ

  .صفحه سايت دانشگاه ملبورن را گشوده است
  .كاهش داشته است% 16حه براي هر كاربر،در طي سه ماه گذشته، ميزان بازديد از صف

  
  هاي مرتبط با دانشگاه ملبوري لينك

  3و كمپاني تئاتر ملبورن 2دانشگاه لَتخُب: يها مانند سايت
 :اند هايي كه سايت الكسا نشان داده است كه به سايت دانشگاه ملبورن پيوست شده سايت
    2انسر دات كام - 1231هااو  - 4ويكي پديا: مانند

_______________________________  
1 -Today 
2 - La Trobe University (www.latrobe.edu.au) 
3  -Melbourne Theatre Company (www.mtc.com.au) 
4  -Wikipedia : en.wikipedia.org:80/wiki/Australian_Synchrotron 
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  يلتحل
تواند در خشنودي مخاطب مفيد واقع شود،  حال براي بررسي اين موضوع كه اطالعات سايت تا چه حد مي

  .بايد ببينيم تا چه اندازه در رفع نيازهاي مخاطبان توانسته موفق عمل كند
ند اول مخاطباني كه به نوعي به دانشگاه شاهد وابسته ا. توان دو نوع مخاطب را متمايز كرد در اينجا مي

هاي دانشجويي و سازماني دانشگاه، به  و  دوم مخاطبان بالقوه يا كساني كه خارج از زيرمجموعه) مخاطبان بالفعل(
  .كنند وب سايت دانشگاه شاهد مراجعه مي

  
  نيازهاي شناختي

و پژوهشي دانشگاه رفع  اين نياز براي مخاطبان بالقوه سايت دانشگاه شاهد، از جهت دستاوردهاي علمي
استادان،مكان دانشگاه و  شود چراكه مخاطبان تنها با اطالعات ثابت مانند هيات امنا، آمار دانشجويان، اسامي نمي

ها براي مخاطبان بالفعل  اخبار و اطالعيه. شود هاي دانشگاه مواجه مي اطالعاتي از اين دست و يا اخبار و اطالعيه
  . مفيد خواهد بود

ملبورن، اطالعات به صورت جامع و كامل و دقيق عرضه شده و گاه دانشسايت دانشكده علوم انساني در 
تواند تصويري هرچند مختصر، اما كامل از دانشكده را در  سازد و سايت مي كامال اين نياز مخاطبان را برطرف مي

  .ذهن مخاطبان ايجاد و نيازهاي شناختي آنان را با دادن اطالعات ضروري و مفيد رفع كند
  

  نيازهاي عاطفي
از آنجا كه در سايت دانشگاه شاهد استفاده از . اين گونه نيازها ارتباط مستقيم با حس زيبايي شناسانه دارند

 .تصاوير و تركيب رنگ محدود است و از صدا و انيميشن استفاده نشده، سايت پاسخگوي اين نياز نيست
تند و همچنين تصاوير و استفاده  هاي جذاب و دانشكده علوم انساني دانشگاه ملبورن از رنگسايت استفاده 

  .تواند پاسخگوي اين نياز باشد از انيميشن، مي
  

  نيازهاي انسجام بخش شخصي
شود و اين حس كه دانشگاه آنها نيز در  اين نياز تنها براي مخاطبان بالفعل سايت دانشگاه شاهد برطرف مي

 
1  -Hao123 : hao123.com:80/eduhtm/gwdx.htm 
2  -Answers.com : www.answers.com:80/topic/g8-1 
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تواند به آنها اعتماد و تقويت اعتبار و  ، ميكند عرصه مجازي فضايي را به خود اختصاص داده و اطالع رساني مي
: عنوان يكي از اخبار اين سايت كه به نوعي با تقويت هويت سازي همراه است بدين صورت آمده .پايگاه ببخشد

  ." دانشگاه ممتاز كشور قرار بگيرد 10شاهد مي تواند در رده  دانشگاه"
خوب عمل كردن در عرصه فضاي مجازي در عصري در مورد سايت دانشكده علوم انساني دانشگاه ملبورن، 

تواند به انديشه خوب عمل كردن خود دانشگاه نيز منجر شود و اين  شويم، مي كه هر روز به اين فضا وابسته تر مي
ها و نيازهاي دانشجويان، نهايت  ها و زمينه حس را به مخاطبان بلقوه و بالفعل القا كند كه دانشگاه در تمام عرصه

تواند در راستاي تحقق هر چه بيشتر نياز انسجام بخش شخصي براي دانشجويان  كند، همچنين مي ميدقت را 
  .اين دانشگاه قدم بر دارد

  
  نيازهاي گريز از تنش

سايت دانشگاه شاهد در رفع اين نياز مناسب عمل نكرده است چراكه به عنوان مثال اطالعات الزم جهت رها 
سايت . براي يافتن راه حل را فراهم نكرده است اطالعات يا سردرگمي كردن مخاطب تنش حاصل از فقدان

تواند نيازهاي مخاطبان بالقوه را مرتفع سازد و از آنجا كه مخاطبان در استفاده از آن راضي و خشنود  نمي
خواهد  ولي همچنان قابل استفاده براي مخاطبان بالفعل خود. شوند، ديگر از اين سايت استفاده نخواهند كرد نمي
  .بود

پردازد  كه به معرفي آن مي 1وجود دارد "آپ كلوز پادكست"در سايت دانشگاه ملبورن، بخشي تحت عنوان 
اند، گوش  توان به سخناني كه برخي استادان در زمينه موضوعي ايراد كرده و يكي از امكانات آن اين است كه مي

ب، حس شنوايي او نيز درگير دريافت پيام شود و كند تا عالوه بر حس بينايي مخاط همين امر كمك مي. داد
  .تأثير آن افزايش يابد

  
  نتيجه گيري

مي تواند به همه يا برخي از نيازهاي ) از جمله يك سايت(همانگونه كه در بخش نظري عنوان شد هر رسانه 
رزيابي هر سايت هم چنين براي ا. مخاطبان خود از جمله نياز گريز از تنش يا نياز عاطفي و غيره پاسخ گويد

بر اين اساس مي توان گفت كه سايت دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه . معيارهاي مشخص شده اي وجود دارد
هر چند . ملبورن قوي تر از سايت دانشگاه شاهد عمل كرده و جوابگوي رفع نيازهاي بيشتري از مخاطبان است

اند،  عاطفي و شناختي كوشش مناسبي انجام داده دو سايت مورد مطالعه در رفع نيازهاي انسجام بخش شخصي و
ولي سايت دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ملبورن در برطرف كردن نيازهايي كه در رويكرد نيازهاي عاطفي 

_______________________________  
1  -http://upclose.unimelb.edu.au/ 
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  .ناميده شده است، نسبت به سايت دانشگاه شاهد قوي تر عمل كرده است
در سايت الكسا اطالعات و آمار موبرط به آن هايي است كه  به همين دليل سايت دانشگاه ملبورن از سايت 

توان  چنين ميهم. عاتي از اين دست وجود نداردقابل دسترسي است، درصورتي كه درباره دانشگاه شاهد اطال
كند و در پي جذب دانشجو از سراسر  گفت از آنجا كه دانشگاه ملبورن به عنوان دانشگاهي بين المللي عمل مي

كوشد تا وجهه اصلي و اصيل دانشگاه را در سايت خود نيز انتقال دهد؛  ي اطراف است؛ ميها دنيا و به ويژه كشور
همچنين بستر فرهنگ سازي و . كه دانشگاه شاهد  تمايلي به جذب دانشجوي بين المللي ندارد درصورتي

اه ملبورن اهميت هاي نوين و فضاي سايبر در كشور استراليا قوي تر از ايران است و دانشگ استفاده از تكنولوژي
ها و  زيادي براي بازنمايي خود در فضاي مجازي قائل است، درحالي كه در ايران هنوز اهميت و جايگاه وب سايت

هايي كه در اين زمينه صورت  به همين سبب كوشش. ها روشن، مشخص و برجسته نشده است استفاده از آن
  . كمرنگ تر هستند - شورهاي پيشرفتهو به ويژه ك - گيرد، در مقايسه با ساير نقاط دنيا  مي

  
  هاي راهبردي  براي دانشگاه شاهد  توصيه

خاص، بين  "اتاق"و آنالين در فضا يا  ها و دستاوردهاي علمي، ايجاد مباحث علمي براي تحرك و پويايي فعاليت
بود و عالوه بر  هاي فارسي و انگليسي، بسيار مفيد خواهد دانشجويان داخلي و خارجي و حتي استادان، به زبان

شود بر  كند، باعث مي اينكه به شناخته شدن اين دانشگاه و سايت آن و غني تر شدن سطح آموزشي كمك مي
اين كه دانشجويان و . ميزان تعاملي بودن آن، كه يكي از معيارهاي اساسي در ارزيابي سايت است، افزوده شود

تواند بر ميزان  ي ديگران قابل شناخته شدن هستند، مياستادان به اين حس مشترك برسند كه در اين عرصه برا
يعني استفاده از عنصر . حس هويت جمعي آنها بيفزايد و كمك كند تا بيشتر از سايت دانشگاه استفاده كنند

كند كه از جماعت  تبليغات است و افراد را قانع مي هاي كه يكي از عناصر در ميان  شيوه "همرنگي با جماعت"
  .پيروي كنند

توانند به سايت  باشند مي  هاي علمي عالوه بر آن، كساني كه به صورت متفرقه مايل به شركت در بحث
  .مراجعه نمايند كه در اين صورت ميزان استفاده از سايت افزايش پيدا ميكند

  
  تماس با دانشگاه شاهد

 اوسايت فعلي بنا به گفته . اطالعات كاملي را در مورد سايت ارائه كرد مدير روابط عمومي ،آقاي مير شمسي
فعال "يك سايت عاريه اي و بازاري است كه به علت ضيق وقت به گروه سيگما داده شده و تنها با اين نگاه كه 

در حال . مشغول به كار است و سايت اصلي در هفته دوم آذر ماه سال جاري راه اندازي خواهد شد "داشته باشيم
) مدير روابط عمومي(است، ولي تا پيش از آنكه آقاي مير شمسي  عمومي حاضر مسئوليت سايت بر عهده روابط

  .به اين بخش بيايد، مسئوليت آن با قسمت تجهيزات و فناوري بوده است
چنين نويسنده سايت جديد، بر عهده يكي از دانشجويان رشته رياضي در مسئوليت سايت كنوني و هم
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سال است كه در زمينه  6الي  5قاي مير شمسي، وي حداقل به گفته آ. مقطع كارشناسي دانشگاه تهران است
هاي سايت به طور جدي مشغول به كار است و مطالعات جانبي و تكميلي در اين زمينه دارد و در  نوشتن برنامه

قرار بوده كه سايت جديد در مدت زمان كوتاه تري راه اندازي شود ولي به خاطر مسائل . اين زمينه خبره است
  .به تأخير افتاده است رنگ سايت كمي گرافيكي و

دانشگاه شاهد، از نظر سازماني غير دولتي و زير نظر بنياد شهيد و امور ايثارگران، و كاركرد آن با وزارت علوم 
  .شود كنترل و اداره مي است؛ ولي سايت اين دانشگاه به خود دانشگاه وابسته است و توسط روابط عمومي

تهيه و ) در دانشگاه(ما نوشته شده ولي اطالعات آن توسط گروه ديگري سايت كنوني توسط گروه سيگ
طبق سخنان آقاي . ساني آن استيكي از امتيازات بسيار مهم و برجسته سايت، تاريخ به روز ر. شود عرضه مي

شود و حتي برخي اوقات ظرف يك ساعت چند بار اطالعات  مي 1شمسي، سايت تقريبا هر ساعت بار گذاريمير
و  "ها اهم تازه"اطالعات متغير، ) جدا از اطالعات ساختاري و ثابت(در صفحه نخست سايت،. يابد غيير ميآن ت

ها نيز در مدت زماني مطلوب و معين  اهم تازه. ها دائما در حال تغييرند هستند  كه اطالعيه "ها اطالعيه"
  .شوند بارگذاري مي

تنها به زبان انگليسي قابل دسترس است اظهار داشت  آقاي مير شمسي در بيان علت اينكه كتابخانه فعلي
هاي كامل و در دسترس به زبان فارسي دارند، اين كتابخانه در  ها و مراكز،كتابخانه كه از آنجايي كه اكثر سايت

حال حاضر بيشتر براي دانشجويان كارشناسي ارشد در نظر گرفته شده تا بتوانند نيازهاي اطالعاتي و آكادميك 
جامعه : گيرند چنين مخاطبان سايت از نظر وي در دو دسته جاي ميهم. زبان انگليسي را برطرف كنند خود به
سايت تنها از طريق يك آدرس قابل دسترسي است و تعمدا از . كشور  و جامعه علمي) جامعه دانشجويي(داخل 
ac.ir استفاده كرده اند، هرچند پيشنهادهايي برايorg, com در سايت فعلي، برنامه يا نرم . ديا غيره داشته ان

ندارند ولي در سايت جديدي كه راه ) از قبيل زمان ترافيك سايت(افزاري براي دسترسي به اطالعات آماري 
سايت نظر افراد را  شود قسمتي تحت عنوان نظرسنجي وجود دارد كه بنا به موضوع، يا براي ارزيابي اندازي مي

مانند سن،جنس، ميزان (كند تا در صورت تمايل، اطالعات خود  اد ميچنين به افراد پيشنهسنجد و هم مي
 "دانشگاه"در مجموع به دنبال اين هستند كه مجموعه اي به نام .را در اختيار سايت قرار دهند) تحصيالت و غيره

مؤسسات  ها و خود دانشگاه و دانشگاه بارهها و اطالعات تكميلي و مفيد در پيونددر سايت جديد، . داشته باشند
توان از مقوله بندي  مي(مخاطب بينجامد ديگر عرضه خواهد شد، ولي نه در حدي كه انبوه اطالعات به سردرگمي

  ).اطالعات در اين زمينه استفاده كرد
  

  قدرداني
در پايان از همكاري صميمانه مسئوالن و مدير روابط عمومي دانشگاه شاهد نهايت سپاس و تشكر را دارم و 

_______________________________  
1  -Up load 
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  با  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  اي سايت مقايسه ارزيابي 
  وابسته به دانشگاه استراليا يانسان علوم مركز تحقيقات سايت 

  با استفاده از رويكرد كاركردگرايي 
  

                * هقليسميرا شا      
  چكيده  

ايران و وب سايت  "اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگ "اي وب سايت   مقاله حاضر به بررسي مقايسه
معيـار بـراي بررسـي     10اي از  ايـن تحليـل مقايسـه    در. پـردازد  مي"مركز تحقيقات علوم انساني دانشگاه استراليا"

به روز  ،چگونگي پوشش مطالب ، اعتبار نويسنده سايت، ند از صحت اطالعاتا عبارت ها معيار ناي .شود استفاده مي
گيـري   جهـت  ،سرعت دسترسي ،ها اهداف ذهني و واقعيت ،تعاملي بودن ،تراكم و جامعيت مطالب ،اطالعات بودن

اين جـا   رويكرد كاركردگرا در .نظريه كاركردگرايي استفاده شده استاز اين تحليل  در .محتواي سايتو  وب سايت
  .خواهند داشتجامعه و ها براي نهاد مربوط  اين سايت پردازد كه به مطالعه نقشي مي
تـوان   سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي را نمي كهاين تحليل بدين قرار است  نتيجه حاصل از

هـاي يـك سـايت اسـتاندارد      ويژگـي  اي مناسب نتوانسته اسـت از  چراكه به گونهدانست  در سطح مطلوبسايتي 
در مقايسه با سايت مركز ها  اين نقطه ضعف البته .شدبهره مند با متعاقبا كاركرد مناسب و متناسب با اهداف خود،

بـه خـوبي از    اسـتراليا  سـايت مركـز تحقيقـات علـوم انسـاني      چراكـه  .شود تحقيقات علوم انساني پر رنگ تر مي
   .هاي فضاي مجازي نظير خصيصه تعاملي بودن بهره برده است ويژگي

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   ارزيابي سايت، كاركردگرايي، دوجهاني شدن :كليدي گانواژ
  .علوم انسانيمركز تحقيقات 

_______________________________  
  دانشجوي كارشناسي ارتباطات دانشگاه تهران – *

                                                       Email: samira_shahgholi@yahoo.com  
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  مقدمه  
جهـان واقعـي و    بـين  سازد، رقابـت  جهان را مي هتغيير جهان معاصر كه بنيان تغييرات آيند ترين اساسا مهم

ي آينـده  هـا  و ظرفيت ها بسياري از روندها، نگرش 1ظهور جهان جديد يعني جهان مجازي". جهان مجازي است
 ترسـيم   اين جهان در واقع به موازات و گاه مسـلط بـر جهـان واقعـي    . داد جهان را تحت تأثير خود قرار خواهد

  .برخوردار هستند اين دو جهان از يك رابطه انعكاسي هندسي .كند شود و عينيت واقعي پيدا مي مي
 ،ملـت  ـ    نظام سياسي مبتني بر دولت ازبرخورداري ، برخورداري از ويژگي هاي وابسته به مكانجهان اول با 

جهـان  . تر بودن از جهان دوم متمايز اسـت  معطوف به احساس قديمي طبيعي ـ صنعتي بودن، محسوس بودن و 
مدني متكي  به قوانين نبودن مكاني، فرازمان بودن، صنعتي بودن محض، محدود هايي مثل بي خصيصه دوم نيز با

سترسي همزمان، روي فضـا  يت دپسامدرن، قابل  شناسي تغيير شكل يافته عرفتاز مبرخورداري ها،  بر دولت ـ ملت 
از جهـان اول جـدا   به صورت نسـبي  اعتقادي، اقتصادي و سياسي جديد  بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي،

 از موارد تبديل به دوقلوهاي به هم چسبيده خواهند شـد كـه تعامـل فـردي و     يبسيار اين دو جهان در. شود مي
هاي به  شدن دوجهاني" دارد و ما مواجه هستيم با "هاي دوجهاني در قلمروهاي بسيار، بستگي به تعامل اجتماعي

هـاي كنتـرل شـهري و     هاي تجـاري و بـانكي در حـال و آينـده، نظـام      نظام آينده ،آموزش پرورش .ههم چسبيد
  .)54- 5: 1383 ،عاملي( "ان استجهان آينده برايند تعامل پيوند خورده اين دو جه شهرسازي، حتي پزشكي

هـاي ارتبـاطي    ترين كانال در چنين شرايطي كه در آن دو گونه از جهاني شدن، در جريان است، يكي از مهم
ظهور اينترنت به عنوان يك ابزار جديد، ".  اينترنت است  كه در واقع فضايي عظيم را به خود اختصاص داده است،

و از بسـياري جهـات معنـا و     ه اسـت ختلف زندگي بشر را دچار دگرگوني كردهاي م سريع و ارزان ارتباطي عرصه
هاي مكاني و زماني جهان  اينترنت با درنورديدن فاصله. ه استبخشيد وجوه مختلف زندگي بشرمفهوم جديدي به 

هـاي   هزينـه  مستلزمايجاد اين فرصت كه استفاده از آن  .ه استحضور تبديل كرديكپارچه را براي همه به عرصه 
تا براي نيل به اهداف خود و تأثيرگذاري بـر اذهـان و    ه است، بسياري از مردم جهان را بر آن داشتيستچنداني ن

در اين  .روزآمد و كارآمد بهره جويند ياز اينترنت به عنوان ابزار ،رفتارهاي ديگران در چارچوب اهداف تعيين شده
هاي سياسي و فرهنگي گرفته  هاي اقتصادي و سازمان ترين بنگاه ميدان همه به تكاپو افتادند به طوري كه از بزرگ

 .)1385 ،صـباغيان ( "ورزيدنـد هاي اينترنتي مبادرت   تا افراد ساكن در دورافتاده ترين نقاط جهان به ايجاد پايگاه
ار ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز كه به دنبـال فرصـتي بـراي تأكيـد بـر اسـتمر       مانزدر چنين شرايطي سا

  .ينترنت را از جهات مختلف به خدمت گرفتندا موجوديت و موضوعيت خود بودند
ايران با وب سايت  اين مقاله در صدد است تا با مقايسه وب سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نظـري مـورد   رويكـرد   .كنـد وجوه محتوايي و فني وب سايت فوق را تحليل  ،مركز تحقيقات علوم انساني استراليا
ئـه  ابـا ار  ،كاركردهاي سايت را برشمرده ،ضمن معرفي امكانات محتوايي موجودكه استفاده رويكرد كاركردگراست 

_______________________________  
1 - Virtual World 
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  .كندمي هاي جديدي را پيشنهاد  راهكارهايي ظرفيت
  

  نظري رويكرد
يازهـاي  كاركرد يك نهاد اجتماعي همانا تطابق بـين نهـاد اجتمـاعي و ن    " :گويد دوركيم در بيان كاركرد مي

هاي اجتماعي نيـز   كاركرد گرايي كه به نظريه نظام" ). 510: 1378 ،روزنبرگ وكوزر  ( "ارگانيسم اجتماعي است
ايـن عقيـده كـه هـر      اي كه كنت و اسپنسر ابراز كرده اند سرچشمه گرفته اسـت، يعنـي از   معروف است از عقيده

هـر نظـام اجتمـاعي،    . وان موجودي زنده تلقي كردت موجوديت اجتماعي، از قبيل يك سازمان يا كل جامعه را مي
. كنند مانند ديگر موجودات زنده از اجزايي تشكيل شده است كه هر يك از آنها در جهت كاركرد كل همكاري مي

گونـاگون آن   يي كاركردهـاي اجـزا  جست و جوكند، در  بنابراين ديدگاهي كه جامعه را نظام اجتماعي تلقي مي
كاركرد عمـل   .بخشي جزئي در مجموع فعاليت كلي است فعاليتيِ همكاريِ ،كاركرد" ).108: 1381ببي، ( "است

داري مجموع نظـام اجتمـاعي   داين خود كاركر  همكاري آن در مجموع زندگي اجتماعي است كه اجتماعي معين،
  ).513:  1382، روزنبرگ وكوزر ( "است

اين تحليل مـن   بنابراين در.  تر و ساده تري باشدرسد تعريف گيدنز از كاركرد گرايي تعريف جامع  به نظر مي
كـه   ست از تحليل سهميا مطالعه كاركرد يك شيوه عمل يا نهاد اجتماعي عبارت" . كنم اين تعريف استفاده مي از

بدين ترتيب تحليل كاركرد يك پديده اجتماعي به معنـي  . آن شيوه عمل يا نهاد در دوام جامعه به طور كلي دارد
  ).755: 1382، گيدنز( "كند ايفا مي  نقشي است كه آن پديده در ادامه بقاي جامعهنشان دادن 

عـه و مراجعـان دارد   كاركرد يك سازمان يا نهاد فعاليتي است كه آن سازمان يا نهاد براي خود، جام بنابراين،
ـاي  سـايت در رابطـه بـا     كاركاين بررسـي   در. در بقا و ادامه آن نهاد و سازمان و جامعه تاثير دارداين فعاليت  و رده

. دشـو  مـي هاي مشابه  بررسي  در مقايسه با سايتو نهايتا كاركرد سايت در مقايسه با اهداف و كاركرد سايت ، سازمان
ايجاد كرده است و سـازمان از طريـق سـايت چـه فعـاليتي انجـام        يعني اوال سايت چه ظرفيتي براي سازمان مربوط

هاي مشـابه، سـايت    اينكه در مقايسه با سايت  شود و در آخر توسط سايت برآورده مي اهداف سازمانآيا  دهد، ثانيا مي
  .كند هاي خاصي دارد يعني چه خدمات جديدي را ارائه مي چه كاركرد

  
   مقايسه روش

  .   استفاده شده است) 1385(ها از معيارهاي ارزيابي سايت به نقل از عاملي  اين سايت براي بررسي 
. تعيين كننده ميزان اعتبـار سـايت اسـت    كه بودن اطالعات سايت است درستاولين معيار : 1تاطالعادرستي  - 

توانـد شـامل ذكـر منبـع،  نـام       اين معيار مـي    ايجاد كند سايت بايد معياري را براي اندازه گيري صحت اطالعات
 . باشد تاريخ خبرها  و نويسنده

_______________________________  
1 - Accuracy 
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اي برخوردار  ت  در ميان ديگر معيارهاي ارزيابي، از اهميت ويژهاعتبارشخص يا سازمان متولي ساي: 1اعتبار مولف - 
اي كه دانـش و مهـارت الزم را در    به عبارت ديگر، سايتي داراي اعتبار است كه توسط متخصص يا مؤسسه .است

در يك صفحه وب، مؤلف و ناشر ممكن است هـر دو يكـي باشـند و اغلـب هـم      . ايجاد شده باشد ،آن زمينه دارد
يا از صالحيت و تخصص آ و بايد  روشن شود كه چه كسي مسئول صفحه وب استاما . ن مشكل استتشخيص آ

  . الزم برخوردار است
دامنه و گسـتره   ،اند گستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه مشاهده، تحليل و گزارش شده: پوشش موضوعي - 

بـودن اطالعـات هـر منبـع، زمينـه       ترين عامـل در تعيـين مفيـد    مهم. دهند پوشش موضوعي سايت را نشان مي
هـاي تحـت    تنـوع زمينـه   .موضوعي تحت پوشش آن است و عوامل ديگر اغلب در درجه دوم اهميت قـرار دارنـد  

مرتبط بودن آنها و عمـل كـردن    هاي قرارداده شده در سايت، پيوند .پوشش نيز در اين مورد قابل بررسي هستند
 .     آنها نيز مهم است

اينكـه سـايت   . مهم استر سايت، در اينجا ميزان تازگي و نو بودن اطالعات منتشرشده د: العاتبه روز بودن اط - 
هايي است  منعكس شدن تاريخ كپي رايت و زمان از جمله ويژگي. چه زماني براي آخرين بار بارگذاري شده است

 .بررسي شوداين معيار  تحت كه بايد
و جامع در حوزه تخصصي سايت  كه در هر صفحه از سايت به بط مرت ميزان اطالعات : تراكم و جامعيت مطالب - 

 ، در هر صفحه از سايت، مفاهيم غالب هستند يا  تصـاوير بايد ديد .  بسيار با اهميت است ،شود نمايش گذاشته مي
 .گيرد اين قسمت مورد توجه قرار مي ها و تبليغات تجاري نيز در ميزان آگهي

كـه همـان   ويژگي اين  .هاي بسيار مهم فضاي مجازي است بودن يكي از ويژگيخاصيت تعاملي  2:تعاملي بودن - 
امكـان   و ، سـريع جـواب گـرفتن از سـايت    فراپيوندهاايميل زدن،   هايي چون امكان ارتباط دو طرفه است با نشانه
 . شود پرسش و پاسخ مشخص مي

گنجانده شود و "درباره ما  "نام ه در بخشي بسايت بايد  اندازي راهاهداف مسئوالن از  :ها  اهداف ذهني و واقعيت - 
  . خيريا اند محقق شدهاين اهداف در عمل  بايد ديد

مدت زمان مورد نياز براي بارگذاري و فراخواني سايت و نمايش صفحه وب سايت، به عواملي : سرعت دسترسي - 
 .ر بستگي دارداز قبيل جايي كه منبع اطالعاتي در آنجا قرار دارد و تعداد و اندازه تصاوي

، تغيير فوري صفحه نمايش و ارتبـاط بـا   صفحه وبيافتن سريع : اند از مواردي كه بايد به آنها توجه كرد عبارت - 
  .هاي فراهم شده بدون تاخير پيوند

اين قسـمت   در. در سايت بايد جهت گيري و وابستگي وب سايت آشكارا مشخص شود: جهت گيري وب سايت - 
   .  ودتوضيح داده ش نيز بايد  خدمات سايت يت روي چه موضوعاتي مانور داده است،بايد توجه شود كه سا

هايي كه از خود ارائه كرده است به صورت نسبي تحليـل   از منظر محتوا سايت را بايد با تعريف: محتواي سايت  - 
_______________________________  

1 Authority 
2- interactivity 
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ايت، دربردارنده اطالعات س و اطالعات بازيابي شده واقعيت است يا ايده بايد در بحث محتوا به مواردي چون  .كرد
 .، توجه كردكند اصلي است يا تنها پيوندهايي ساده برقرار مي

  
   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

وظيفه اين مركز مطالعـه در حـوزه    .يك موسسه پژوهشي است 1پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
در پـس از انقـالب    .2اسـت ) يعه، اديان، زبانشناسي و علوم اجتماعيادبيات، تاريخ، فلسفه، مابعدالطب( علوم انساني

هاي مختلـف پژوهشـي فعاليـت داشـتند،      اي در رشته به گونه يك، با ادغام چندين موسسه ، كه هر  1360سال 
  .آغاز به كار كرد "موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي"و با عنوان .سازماني وابسته به وزارت تشكيل شد

، پـس از تغييـر سـازمان و تشـكيالت آن ، از سـوي       1369العات و تحقيقات فرهنگي در سـال  موسسه مط
بـه تصـويب نهـايي     1372عنوان پژوهشگاه گرفت و تشكيالت سازماني آن در خـرداد مـاه    ،شوراي آموزش عالي

يد بـر گـرايش   ، شوراي عالي پژوهشگاه به منظور تاك 1373در سال . كشور رسيد سازمان امور اداري و استخدامي
ايـن نهـاد    را بـراي "پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي  "در تحقيقات پژوهشگاه ، عنوان  "علوم انساني "

برگرفتـه از كتابچـه راهنمـاي پژوهشـگاه علـوم      (برگزيدكه از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي نيز گذشـت  
  .)1385انساني و مطالعات فرهنگي 

  
    اني مركز تحقيقات علوم انس

تاسيس شده است  1972ايست  وابسته به دانشگاه استراليا كه در سال   مركز تحقيقات علوم انساني موسسه
ايجاد انگيزه دانش جويي و توسـعه تحقيقـات در     و هدف آن سال در زمينه علوم انساني تجربه دارد 30و بيش از 

نه تحصيلي به افراد واجد شرايط به فراگيـر شـدن   چنين با دادن كمك هزياين مركز هم .است علوم انسانيزمينه 
كنـد   هايي در باب علوم انسـاني بـر پـا مـي     اين مركز همه ساله سمينارها و كنفرانس  .كند آموزش عالي كمك مي
  . 2پردازد اين زمينه مي و دانشجويان مجرب در انادتهمچنين به پرورش اس

  
  ها معرفي سايت

  رهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
 1381در سـال   .پژوهشگاه علوم  انساني و مطالعات فرهنگي  راه اندازي شدسايتي با عنوان  1377در سال  

_______________________________  
1- Institute for Humanities and Cultural Studies 

درج شده است ،ولـي در سـايت هـيچ اطالعـي راجـع بـه تاريخچـه         پاراگراف فوق  در صفحه اصلي سايت با عنوان معرفي پژوهشگاه - 2
 .و مطالب مربوط به تاريخچه با مراجعه حضوري جمع آوري شده استپژوهشگاه وجود ندارد 

 سايت رسمي مركز تحقيقات علوم انساني استراليا ، بخش درباره ما   - 1
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 1385فعال بـود امـا از ارديبهشـت مـاه سـال       1385كه تا ارديبهشت ماه سال مجددا ويراستاري شداين سايت  
ايـن نسـخه از سـايت     تحقيـق بـر روي   ايـن  بررسي انجـام شـده در  سايتي با طراحي جديد بر روي شبكه آمد كه 

  .پردازد ، دانشجويان و مقاالت آنان ميانادتاس اين سايت به معرفي پژوهشگاه ، مطالعات انجام شده در آن،.است
  

  نويسنده سايت
سـايت نويسـنده خـاص و     .اسـت هـاي رايانـه    التحصيل رشته شبكه مدير سايت آقاي مهندس صالحي فارغ

هاي فعال در پژوهشگاه  نوشـته   و گروه) ها نامه مقاالت، پايان( و دانشجويان انادتاسمشخصي ندارد ،مطالب توسط 
توجه داشته باشـيد  . شود مي 2مربوط بارگذاري و در آنجا توسط منشي شود و به دفتر سايت فرستاده مي. شود مي

يري در مطالـب صـورت   معاون سايت قبل از بارگذاري هيچ گونه ويراستاري و يا تغي  رحيمي آقاي كه طبق گفته
  . گيرد شود بر روي سايت قرار مي گيرد و عين مطلبي كه به دفتر سايت فرستاده مي نمي

پژوهشـگاه  . شود سايت تحت حمايت خود پژوهشگاه قرار دارد و از بيرون حمايت  نمي: سايت پشتيبان مالي
   .نيز در سايت وجود ندارد تجاريتبليغات و آگهي .اي دولتي دارد بودجهيك سازمان دولتي است و نيز 

  ايـن ميـان مـدير سـايت آقـاي صـالحي مهنـدس        از ،هسـتند به كـار  نفر در سايت مشغول پنج در مجموع 
متخصصـان   و سايرين متخصـص نيسـتند  . 1نيز مهندس الكترونيك هستند هاي الكترونيكي و آقاي رحيمي شبكه

  . سايت تنها در حيطه فني تخصص دارند
  

     و اهداف  مخاطبان
مـا در سـايت   ا سـازد  كنندگان را قادر به فهم آن مي كند و استفاده بيان هدف سايت، شناخت آن را ساده مي

 وي  معـاون سـايت انجـام شـد      اي كه با آقاي رحيمـي  در مصاحبه. ايجاد سايت بيان نشده است  پژوهشگاه هدف
اين طريـق   ايجاد شده است تا از  ينترنتا اين سايت به منظور وجود فضايي مختص به پژوهشگاه در  عنوان كرد كه

ارائـه خـدمات بـه مراجعـه     . در راه توسعه علوم انساني بر داشته شود هم گاميبه معرفي پژوهشگاه بپردازند و  هم
اينكه پژوهشگاه يك محـيط آكادميـك اسـت طبيعـي اسـت كـه        به دليل  .كنندگان نيز بهتر و بيشتر انجام شود

  . هستند گاهي و نخبگان علميمخاطبان آن نيز افراد دانش
  

  هدف اطالعات
هايي  كـه در پژوهشـگاه     اطالع رساني نسبت به فعاليت ،معرفي پژوهشگاه ،هدف اطالعات موجود در  سايت

_______________________________  
2- upload 

رفته در سايت درج نشده است و اين مطالـب در مصـاحبه حضـوري بـا آقـاي      هيچ يك از مطالبي كه در قسمت معرفي سايت به كار  - 3
  .  رحيمي معاون سايت تهيه شده است
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  . شود و ارائه خدمات به اعضا و مراجعه كنندگان سايت است توسعه علوم انساني نيز از اهداف اصلي است انجام مي
   

  هاي مختلف سايت بخش
هـاي   گـروه  ،مراكز پژوهشـي  ،ها پژوهشكده، مديريت، صفحه خانگيهاي  در قسمت منوي اصلي ما با قسمت

البته قسمت كتابخانه هنوز  .شويم مواجه مياشخاص و كتابخانه  ،انتشارات ،امور آموزشي، امور پژوهشي ،پژوهشي
  . فعال نشده است

معاون مالي و اداري و مـدير تحصـيالت تكميلـي    در قسمت مديريت با رئيس پژوهشگاه ، معاون پژوهشي ، 
ايـن   در. شـود  اطالعات شامل نام و نام خانوادگي ، سطح تحصيالت ، نـوع اسـتخدام و سـمت مـي    . شويم آشنا مي

در حالـت فعلـي    .شـد  شد تا امكان برقراري تماس الكترونيكي ميسر مي ايميل فرد نيز ذكر مي  قسمت بايد آدرس
  .امكان پذير است تلفني آن هم با شماره تلفن روابط عموميتماس فقط از طريق تماس 

  
    ها  پژوهشكده

 و هـا  ادبيات، زبانشناسـي، علـوم اجتمـاعي، مطالعـه فرهنـگ      ،تاريخهاي  پژوهشكدهدر قسمت پژوهشكده با 
 اي دارد كـه در آن بـه معرفـي اهـداف و     پژوهشكده براي خود صفحه هر. شويم آشنا ميمطالعات تطبيقي اقتصاد 

آن  ت علمياو اعضاي هي ستادانها و نشريات خاص آن حوزه  معرفي ا شود، كتاب كه در آن انجام ميهايي  فعاليت
  . استشده  حوزه پرداخته

  
   هاي پژوهشي  گروه
تحقيقـات   .مسـائل زنـان   گروه علم و دين، گروه غرب شناسي، گروه بررسيهاي پژوهشي معرفي شده  گروه

  .استي كودكان و نوجوانان فلسفه براو  سياسي اسالمي
و   رئـيس گـروه ، هيـأت علمـي      پردازنـد و اسـامي   هـاي آن گـروه مـي    در هر گروه به معرفي اهداف و برنامه

در حوزه گروه و توسط افـراد گـروه تـاليف شـده     اي  در ضمن اگر كتاب يا نشريه .كارشناسان نيز آورده شده است
هاي فضـاي   اين قسمت از سايت نيز از تعاملي بودن كه يكي از خصيصه در. پردازند اينجا به معرفي آن مي  باشد در

ايميـل بـراي برقـراري     مجازي است استفاده نشده است چون كمترين امكـان يعنـي وجـود حـداقل يـك آدرس     
  .ايميل شماره تلفن وجود دارد  به جاي آدرس. اينترنتي نيز وجود ندارد تماس

  
   امور پژوهشي 

اين دو بخش تنها اسم ارائه   دراست، هاي تحقيقاتي، همايش و سخنراني  طرحخش امور پژوهشي شامل دو ب
بهتر بود اطالعاتي راجع به مكـان نگهـداري اثـر نيـز ذكـر       .كننده، عنوان مبحث و سال ارائه آن آورده شده است

  .شد مي
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     امور آموزشي، انتشارات، كتابخانه

عنـوان،  (هـا   رشته) اي از متن اريخ ارائه و در موارد اندكي چكيدهعناوين و ت(ها  شامل پايان نامهامور آموزشي 
منتشر شده توسط پژوهشگاه  هاي باشامل كتبخش انتشارات . استدانشجويان   اسامي و )مقطع و ليست دروس

  .ها نيز آورده شده است اين كتاب فهرست موضوعي.است
  

   اشخاص
كامـل   هنـوز  اين بخش  رسد  به نظر مي .شويم ه آشنا مياين بخش از سايت ما با افراد شاغل در پژوهشگا در

  . نشده است
 1377اينكه پژوهشگاه از سـال   اين سايت هنوز تكميل نشده است ولي با توجه به كه  البته الزم به ذكر است
 رود سايت انتظار ميجديدي از سايت كرده است نسخه  سال اقدام به راه اندازي هشتداراي سايت بوده و پس از 

 فعلي نسخه ماه از راه اندازي  ششاينكه پس از   نهشده بدون نقص و يا حداقل با كمترين نقص ممكن باشد ارائه 
. باشـند  هاي جدي همـراه  و كمبود نواقص هايي هم كه فعال هستند با  و قسمت نباشدها فعال  بسياري از قسمت

  . نيستستاندارد اصال ان سايت خود قبول دارند كه سايت البته مسوال
  

  هاي موجود در سايت  پيوند
هـاي   در بخش پيونـد . هاي خارجي هاي داخلي و ديگري پيوند بخش پيوند است يكي پيوند دوسايت شامل 

هـا،   و گوي تمـدن  المللي گفت هاي دانشگاه پيام نور، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، مركز بين خارجي پيوند
گي، تمدن اسالمي، شـهرهاي اسـالمي، پايگـاه تربيـت، پايگـاه اطالعـات جهـاد        پايگاه اطالع رساني ميراث فرهن

  .اينترنتي جهاني قرار دارند دانشگاهي و كتابخانه
اينترنتي جهـاني كـار     پايگاه تربيت، كتابخانه هاي تمدن اسالمي، شهرهاي اسالمي، از اين ميان پيوند سايت

  .كند نمي
هاي زير نظـر پژوهشـگاه فعاليـت     ار دارند كه جزء مجموعه موسسههايي قر هاي داخلي پيوند در بخش پيوند

هاي  ، كتابخانه مركزي پژوهشگاه،نشريات الكترونيكي، پايگاه داده)ع(مانند پيوند مركز تحقيقات امام علي. كنند مي
  .المللي زبان فارسي، مركز اسناد فرهنگي آسيا و پايگاه مجالت معتبر بين

  
   نساني  مركز تحقيقات علوم اسايت 

ايـن سـايت در     .اسـت  اي يك سايت را كامال رعايت كـرده  مسائل حرفه انساني علوم  تسايت مركز تحقيقا
هـاي فضـاي    در دانشگاه اسـتراليا اسـت و از تمـام  خصيصـه     علوم انسانيحقيقت نمونه مجازي مركز تحقيقات  

، دانشـجويان، سـمينارها،   تاداننسـاني، اسـ  علوم اتحقيقات  اين سايت به معرفي مركز  .مجازي استفاده كرده است
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همچنين به ساير تحقيقاتي كه در زمينه علوم انساني است توجه  .پردازد اين مركز مي هاي مقاالت و در كل فعاليت
و  اسـتادان نـام كـرد بـا     ثبـت تـوان در مركـز    نشان داده و يك سازمان مجازي كامل است كه از طريـق آن مـي  

  .بورسيه تحصيلي دريافت كرد دانشجويان آن تماس داشت و
  

  نويسندگان
  . است او همچنين رئيس مركز است 2"ايان دونالدسون "مسئول سايت پروفسور 

  
  وابستگي

سايت تحت حمايت دانشگاه استراليا است و جهت گيري وب سايت نيز مطابق با اهـداف دانشـگاه اسـتراليا    
  . است

  
   هاي  سايت بخش

ها ، دانلود مطالب،  بخش درباره ما ، اخبارجديد ، آرشيو مقاالت و كنفرانسمنوي اصلي سايت عبارت است از 
هـا ، گـزارش    ها و سمينارها ، نقشه ، وابستگي تماس با ما ، مردم ، تحقيقات گذشته ،بورسيه تحصيلي ، كنفرانس

  .ساليانه
تاريخچـه مركـز    وبه معرفي سـايت ، سـازمان و مـديران آن و اهـداف اوليـه سـايت        "درباره ما "بخش در 

اخبار جديد جديد ترين اخبار مركز و دانشگاه بـه صـورت   در قسمت .تحقيقات و تاسيس آن پرداخته شده است 
هـاي گذشـته، مقـاالت و     سه بخش مقـاالت و كنفـرانس   باها   آرشيو مقاالت و كنفرانسدر. شود روزانه به روز مي

ها گذشـته مربـوط بـه سـال      مقاالت و كنفرانس شويم،  ميمواجه ينده آ  ها ها اخير و مقاالت و كنفرانس كنفرانس
ينـده  آ هـا  و مقـاالت و كنفـرانس   2006اخير مربوط به سـال   يها و مقاالت و كنفرانس استو ماقبل آن  2005

اينگونـه مقـاالت و    اينجا اطالعـات اوليـه راجـع بـه     در .نوبت ارائه دارند 2007مربوط به مقاالتي است كه در سال 
 پيونـد  متن مقاالت ارائـه شـده بـه صـورت     وكنندگان، موضوع بحث داده شده  ئهامانند تاريخ ارائه، ارها  كنفرانس

ميـل و  اياسم ارائه كننده، تلفـن ،  مقاله  هر در چكيده.موجود است وامكان  دسترسي آزاد به اطالعات برقرار است
   .  شود مي بازميل اي صفحه ارسال آنپيوند موجود است يعني با كليك بر روي  كس به صورتف

پرسـنل،    سايت، موسسه، مديران، تمـامي ايميل   شود تا فرد بتواند اي باز مي صفحه "تماس با ما "در قسمت
در قسمت بورسـيه   .داشته باشددر اختيار  را كسانشجويان فارغ التحصيل، تلفن و ف، دانشجويان حاضر، داستادان
 همچنـين امكـان ثبـت نـام    . ن بورسـيه و شـرايط آن وجـود دارد   ميـزا  ،لي اطالعاتي راجع به نحوه دريافتتحصي

هـا   هاي مقاالت ، سخنراني در قسمت دانلود امكان دانلود كردن فايل. اينترنتي براي بورسيه تحصيلي موجود است 

_______________________________  
2- Humanities Research Centre 
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  . جهت گيري تحقيقات نيز در بخش خاصي توضيح داده شده است. ها موجود است و همايش
در . پيوند شده است ،كه مركز تحقيقات با آنها تعامل دارد و به هم وابسته اند ها مراكزي در قسمت وابستگي 

 .شـويم  ، نقشه مركز تحقيقات علوم انساني مواجه ميها  نقشه محوطه دانشگاه و شماره ساختمانقسمت راهنما با 
  . 1شود هايي است كه در طي يك سال در مركز انجام مي شامل گزارش فعاليت هم ساليانه  ياه گزارش

هـايي كـه مـرتبط بـا      هايي كه مرتبط با مركز تحقيقات هستند و پيونـد  پيوند :ها شامل دو بخش است پيوند
همچنين در متن مطالب نيز تعدادي پيوند به چشـم   هاي استراليا  استراليا هستند مانند مجلس ، دولت ، دانشگاه

  . اطالعاتي ديگر است خورد كه شامل مطالب مرتبط با موضوع، كارهاي نويسنده و مي
  

  سايت تحليل
 بودن اطالعات درست
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●
 توسـط هايي است كه داراي تاريخ وقوع هسـتند و  اطالعات موجود در سايت پژوهشگاه يا اخبار و اطالعيه  - 

اند كه معتبر هستند و صـحت   كه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است انتشار يافته يك منبع  رسمي
هايي است كه در پژوهشگاه انجام شده است نظير تاليف كتب، مقاالت و كارهاي پژوهشي  فعاليتگزارش دارند يا 

توان صحت  هرچند كه نمي. توان صحت آنها را تشخيص داد اين مقاالت نمي دسترسي به متن  فقدانكه به دليل 
  .  نويسنده و مولف ذكر شده است كه كافي نيستالبته در مواردي نام . آن را رد كرد

  در استراليا علوم انسانيمركز تحقيقات  ● 
پيـدا   توان به آن دسترسي باشد و با كليك روي عنوان مي پيوند ميفرا  ها  به صورت متن مقاالت و سخنراني

ها نيز با ذكـر   خبار و اطالعيها .پيوند ذكر شده استفرا  نام نويسندگان و سمت آنان و منابع تحقيق به صورت .كرد
  . .را ارزيابي كردمطالب  درستي توان  ه شده اند پس به راحتي ميتاريخ و نام مركز تحقيقات آورد

  اعتبار نويسنده سايت
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●

ده است و متخصصان راه اندازي ش ،يك سازمان دولتي است كه سايت توسط پژوهشگاه اين اينكه  با توجه به
  .گيرد كنند سايت نيز اعتبار خود را از پژوهشگاه مي در آن فعاليت مي اين مركز پژوهشيمرتبط با حوزه فعاليت 

در مورد نويسندگان مطالب هيچ بيوگرافي وجـود نـدارد تـا    نويسنده سايت در سايت مشخص نشده است و 
توان ميزان اعتبار نويسنده  اين نمي بنابر. سازمان آشنا شود وي در گذشته و يا با سمتش در  كاربر با كارهاي علمي

نده نيـز  سـ تخصص و تحصيالت نوي. توان دريافت كرد اش و انتشاراتش را نيز نمي وابستگي. سنجيد علمي از نشررا 

_______________________________  
ها ،  بسياري از بخش هاي ذكر شده در سايت پژوهشگاه وجود ندارد نظير بخش درباره ما ، تماس با ما ، نقشه ، امكان دانلود ، وابستگي – 1
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 .ذكر نشده است تا بتوان درجه اعتبار مطلب را سنجيد
  در استراليا  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●

نويسـنده سـايت   . گيرد نيز وابسته به دانشگاه استراليا است و اعتبار خود را تا حد زيادي از آن مياين سايت 
. شـود  وي آشـنا مـي    هاي علمـي  ها و سمت ايان دونالدسون است كه كاربر در قسمت بيوگرافي با فعاليت پروفسور
  .افزايد وي مي  اعتبار علمي اين به نوبه خود بر اين دونالدسون رئيس مركز تحقيقات است كه  عالوه بر

، نويسـنده توانـد بـا سـمت     بر مـي راين سايت بيوگرافي كامل نويسندگان سايت و مقاالت وجود دارد و كا در 
دانشـگاه هسـتند از    انادتاكثر نويسـندگان نيـز  كـه از اسـ    . هاي وي در گذشته و حال آشنا شود كارها و فعاليت

  .رسيم متعددي مي مطالبنام آنها در گوگل  به  و جويجست و با  اند اين حوزه هاي شاخص چهره
   

  چگونگي پوشش مطالب
 ه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگا ●

ايـن    پژوهشگاه را پوشـش داده اسـت و در   هاي علمي مه قسمته سايت ،در حوزه پوشش موضوعات داخلي
هاي حوزه علوم انسـاني پرداختـه    اكثر زمينه از تنوع موضوعي خوبي برخوردار است و بهسايت  .مورد نقصي ندارد

  . است
هـاي مطالعـات    صدرا، حوزه علميـه، سـايت   هاي مرتبط تر نظير بنياد حكمت اسالمي بايست پيوند سايت مي

هاي فعلي بسيار كم هستند و عمدتا  پيوند ها قرار مي دادپيوند در فهرست انساني و مطالعات فرهنگي ديگر را  نيز
هـا   اما پيوند.  كند و عمال غير فعال است چندين پيوند وجود دارد كه كار نمي .شوند را شامل مي مراكز دانشگاهي

  . فعال استي داخلي 
هاي پژوهشـگاه   بهتر بود سايت پيوند مطالب تهيه شده در بيرون از پژوهشگاه  ولي مرتبط با موضوع فعاليت

   .داد و متن كامل مقاالت فعلي  را نيز پوشش ميقرار را 
  در استراليا علوم انسانيمركز تحقيقات  ●
كـه مربـوط بـه    را هاي مختلف مركز تحقيقات و پرسنل و هر آنچه  پوشش سايت خوب است سايت بخش  

هـاي   پيوندوشش داده است و بهتر بود تا سـاير را پ هاي كمي اين سايت نيز پيوند اما. شود پوشش داده است آنها مي
 .انـد  هـايي بسـياري فعـال    هر چند كه در متن مقاالت و مطالب پيوند .داد پو شش مي را نيز علوم انسانيمرتبط با 

است پيوند به خوبي استفاده شده فرا  از ويژگي .اين نظر مشكلي ندارد كنند و فعال هستند و از ها همه كار مي پيوند
  .ن مركز تهيه نشده باشداي هرچند ممكن است توسط اند قرار دادهمطالب مرتبط را نيز پيوند و در هر مطلب 

  
  به روز بودن بودن اطالعات

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●
. ددگـر  ها پيش باز مي ها به روزها و حتي هفته ها و اطالعيه تاريخ آخرين به روز رساني مشخص نيست و خبر
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تـاريخ آخـرين بـه روز رسـاني      بايد در صفحه خـانگي سـايت   1.گردد باز مي 1385برخي خبرها به اواخر مهر ماه 
هـا و   خود دارد هر روز اخبار جديد اطالعيه مجموعهمشخص شود و در پژوهشگاهي كه چندين پژوهشكده را زير 

مربـوط بـه انتشـار  نشـريه     (اينكـه خبـر ي    نـه . شود كه بايد بر روي سايت قـرار گيـرد   هايي صادر مي بخش نامه
چهـار   بر سايت درج شده است هنوز بر روي سايت باشد و در طول 5/85/  10كه در تاريخ  )تخصصي است علمي
ها بايد  در صورتي كه خبر نشد  هكردم هيچ خبر جديد  يا تغييري در سايت مشاهد اي كه سايت را چك مي هفته

  . هاي كهنه آرشيو شوند روزانه بارگذاري و خبر
مسئوالن بايد چـك كننـد تـا اگـر     تربيت  هاي سايت قابل دسترسي نيست مانند پيوند پايگاه برخي از پيوند

تـاريخ   .اين تغيير را در سايت اعمال كنند و اطالعات سايت به روز باشـد  آدرس سايت مورد نظر تغيير كرده است
ها  ها و سخنراني تاريخ همايش .اين خود نيز از مشكالت آن است كپي رايت بر روي سايت منعكس نشده است  كه

  . نكته مثبتي  استكه  خص شده استتاريخ ارائه مقاالت مشو 
  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●

 2006نوامبر  23و تاريخ مراجعه من به سايت   ذكر شده است 2006 نوامبر 17تاريخ آخرين به روز رساني 
ها قابل  همه پيوند. اند مقاالت نيز بر اساس تاريخ ارائه دسته بندي شده. دبودنها همگي به روز  ولي خبر  بود

  . تاريخ كپي رايت بر روي سايت درج شده است .دسترسي هستند
 ها و حوادث و اتفاقات روز در سمت چپ صفحه نخست  آخرين اخبار مربوط به انتشار مقاالت و كنفرانس

  .  مركز  آورده شده است
 

  تراكم و جامعيت مطالب
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●
نوشـته   كنار عكس پژوهشگاه ضمن معرفي پژوهشـگاه در چنـد خـط     صفحه ي ابتدادر ه،صفحه خاندر     

 ".شـد  هاي آن شرح داده خواهـد  دراينجا مختصرا تاريخچه و اهداف اين موسسه و ساختار و فعاليت" :شده است
   .شود اما در نهايت چيزي در مورد تاريخچه و اهداف يافت نمي

هـا در   مـتن مقـاالت، سـخنراني   ( .ار ناقص و محـدود اسـت  اطالعات به نمايش گذاشته شده در سايت بسي  
اساس اطالعات موجود  .دسترس نيست و مسئوالن سايت معتقدند كه نبايد مطالب را در اختيار مخاطب گذاشت

شود و كاربر پس از مراجعه به سايت اطالعات خاصي  راجع بـه علـوم    ها مي در سايت صرفا شامل اخبارو اطالعيه
اين با توجه به اهداف  شود كه هاي پژوهشگاه باخبر مي تنها از فعاليت. كند ت فرهنگي دريافت نميانساني و مطالعا

  . ايجاد سايت كافي نيست مسئوالن از
مطالب مرتبط با هم پراكنده . در سايت هيچ نوع آگهي تبليغاتي مرتبط يا غير مرتبط با موضوع وجود ندارد  

_______________________________  
 .است  1385تاريخ مراجعه به سايت آذر ماه  – 1



  
   301/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

در صفحات سايت مطالب  غالب هستند و در كنـار مطالـب از عكـس نيـز     . ندنيستند و از انسجام خوبي برخوردار
   .كه ويژگي مثبتي استاستفاده شده است 

 در استرالياعلوم انسانيمركز تحقيقات  ●
شـود مـنعكس    كه در آن انجام ميرا هايي  فعاليت است به خوبي تمامي مناسباين سايت  پوشش مطالب در

در زمينـه مقـاالت و   .  داده شـده اسـت  والن حتي دانشجويان در سـايت قـرار  ئ، مساستادانبيوگرافي . كرده است
ينده ارائه شود همراه آ پيوند وجود دارد حتي ومقاالتي كه قرار است در سالفرا  ها نيز متن آنها به صورت كنفرانس

. نـد جام خـوبي برخوردار مطالب پراكنده نيستند و از انسـ . با موضوع، نام ارائه كننده و  تاريخ ارائه آورده شده است
نگاه شده اسـت و قصـد    علوم انسانيهاي مختلف به  دهند كه از جنبه مقاالتي كه تا كنون ارائه شده اند نشان مي

  . است علوم انسانيآنها كامل شدن مطالعات در زمينه 
  . شد شده است و مطالب غالب هستند البته بهتر بود از تصاوير بيشتر استفاده مي از تصاوير استفاده كمي

  
 تعاملي بودن 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●
با سـايت   تا بتوان شود آدرسي پيدا نمي ميلاي  در سايت هيچ. جنبه تعاملي بودن در حد صفر است سايت از
ايـن شـماره     اره فكس است كه البتـه متنها راه ارتباط با سايت  فقط يك شماره تلفن و يك ش .ردار كارتباط برقر

هـاي فضـاي    اينكه سايت در محيط مجازي قـرار دارد بايـد از خصيصـه     به دليل. استتلفن شماره اصلي سازمان 
ايميـل   فضا بايـد ارتبـاط  توسـط   اين  ، دره دنياي واقعي است نه فضاي مجازيتلفن مربوط ب .مجازي استفاده كند
  .صورت پذيرد نه تلفن

كه در اولي امكـان   ستهاي جدي سايت از نظر ويژگي تعاملي نبود پيوند ارتباط با ما و درباره ما ضعفديگر 
هـا   كنندگان وهـدف  دليل راه اندازي سايت، اداره(اطالعاتي راجع به سايت نظير  ايميل و در د ومي تماس از طريق

هـايي را كامـل نشـدن سـايت عنـوان كـرد چـون از         شود دليل نبود چنـين پيونـد   البته نمي. شود ته مينوش...) و
هـايي باشـند كـه     اولـين قسـمت   ءهاي اوليه سايت هستند و در همان صفحه اول جاي دارند پس بايد جز ويژگي

ر چنـين فضـايي   د. دسترسي به  بعضي اطالعات نظير متن مقاالت نقص ديگـري اسـت  فقدان . شوند ساخته مي
يـك  كاربر تنهـا   اين فضا  در  .مطلب را ندارد هكاربر صرفا يك بيننده و خواننده منفعل است و قدرت وارد شدن ب

ها و نظرات خود را در صورت دسترسي بـه اطالعـات    تواند نقد است در صورتي كه كاربر مي ناقص دريافت كننده
  .ابراز كند و حتي توليد معنا كند

تنهـا در هـر بخـش    . هاي نويسندگان  مشخص نيست تا فرد بتواند با آنان ارتباط برقرار كند لايمي چنين هم
ايميلـي    توانسـت هـر بخـش بـراي خـود      در صورتي كه مـي  .شماره تلفني وجود دارد كه در باال به آن اشاره شد

 ميل هم بايد به صـورت ايدرس اين آ جداگانه داشته باشد تا بتوان به راحتي با بخش مورد نظر ارتباط برقرار كرد و
هاي چاپ و متن چاپي   هايي غلبه منطق كتاب و ويژگي چنين  ويژگي نبود .وت لوك باز شودآپيوند باشد و در فرا
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هاي  وقتي چنين نقصي را در سايت مشاهده كردم بر آن شدم تا بررسي كنم كه سايت .دهد را بر سايت نشان مي
اسـفندياري،  ( "نقد فرهنگ"اند يا نه كه با مطلبي كه در وبالگي با عنوان  هقبلي پژوهشگاه نيز چنين نقصي داشت

  .كنم اين مطلب را نقل مي مواجه شدم كه در زير متن) عدم ويژگي تعاملي(راجع به همين موضوع ) 1385
  

  در باب علوم انساني  و باز هم
ايـن   .ارسـال كـردم    كنگـره ملـي علـوم انسـاني    چندي پيش خالصـه مقالـه اي را بـراي      

در تهـران    فرهنگـي   علوم انساني و مطالعات  پژوهشگاهتوسط  85اسفند ماه سال   كنگره
توان فهميد كه واژه مطالعات فرهنگـي در   البته با نگاهي به سايت پژوهشگاه مي. گردد برگزار مي

مقاله من هـم چنـدان ربطـي بـدان       البته. ندارد "مطالعات فرهنگي"به  عنوان آن چندان ربطي
اين كنگـره كـامال    ماجراي ارسال مقاله ام به  اما  .و بيشتر در باب مصائب علوم انساني بود  نداشت

مي تواند موضوع يك رساله   و اصال  كند ربط پيدا مي "مطالعات رسانه"و  "مطالعات فرهنگي"به 
  .باشد  اين باب در
، به جهت اطمينان خاطر يافتن از فعـال    ايميل تان از اين قرار بود كه پيش از ارسال مقاله باداس

فرستادم و پرسـيدم    آزمايشي  يك ايميل  سايت كنگره ديده مي شد  بودن آدرس ايميلي كه در
پاسخ امـا نـه   . از طريق ايميل ارسال كرد يا خير - مثل همه جاي دنيا  - كه آيا مقاله را مي توان 

ايـران   در  سرانجام به واسـطه دوسـتي  . هيچ پاسخي دريافت نكردم  چون اساسا. له بود و نه خيرب
-face-toاز طريـق رابطـه   ( و بصـورت دسـتي     پرينت شـد   خالصه مقاله و نامه ي ضميمه آن

face (با ديدن   كه نامه مرا دريافت كرده بود فرد محترمي  اينكه جالب  .تحويل دفتر كنگره گرديد
ايميلـي بـه    من گرامي  آن دوست  ديروز   .ايشون ايميل هم زده بودن يك  انگار  بله: ته بودنام من گف

اي از دبيرخانه كنگـره دريافـت    او از طريق پست پيشتاز، نامه  است و اطالع داده كه  فرستاده  من
اين البته خبر خوشـي اسـت    .كه در آن خبر از پذيرش مقاله من در كنگره داده شده است   كرده
از مـتن    CDيا  floppyاز من خواسته شده هر چه زودتر يك نسخه   در نامه  اينكه لب تراما جا

داشتن مقاله در كالبـد   "جسميت"  به راستي ضرورت. كامل مقاله را به دبيرخانه كنگره بفرستم
     ما چيست؟  در ذهن  CDيا  floppyكاغذ يا 

  
اين   ويژگي تعاملي در سطح پاييني است، بلكهكنيد سايت پژوهشگاه نه تنها از نظر  همانطور كه مشاهده مي

اگر فرد نويسنده از طريق جهان واقعي هيچ دسترسي . سايت براي پژوهشگاه بيشتر حالت صوري دارد تا كاربردي
 ،شد مقاله خود را به كنگره كه پژوهشگاه بر روي آن تاكيـد خاصـي كـرده اسـت     به پژوهشگاه نداشت موفق نمي

ايـن اتفـاقي كـه     بـا . هان مجازي فيزيك ندارد و مكان و زمان بايد در آن بـي معنـا باشـد   در صورتي كه ج. برساند
  . شود ايجاد سايت بي معنا مي اين شخص پيش آمده اساسا فلسفه براي
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اين است كه پيوند ثبت نام و عضويت در سايت دارد كـه آن هـم فعـال      تنها ويژگي تعاملي كه سايت دارد  
كنـد و امكـان بازگشـت بـه سـايت را       گير ميبيشتر كاربر را در فضاي مجازي درعضويت پيوند ثبت نام و . نيست

  آورد  كه باز تعامل را پايين ميامكان درج نظرات و انتقادات كاربران موجود نيست  آورد، فراهم مي
ها  تهتوانند از طريق سايت از ليست دروس خود ، رش دانشجويان مياين است كه   نكته خوبي كه وجود دارد 

  . ايجاد شده و مفيد است اين امكاني است كه براي كاربر كهآگاهي يابند  ساير موارد و
 علوم انسانيمركز تحقيقات  ●

ايميـل بـه    در حدود پنج ساعت پس از ارسال :شود اين سايت باالست و موارد زير را شامل مي امكانات تعاملي
   .ايميل دريافت شد مركز تحقيقات علوم انساني جواب

د با سايت از طريق ميل، تلفن و توان اين بخش  كاربر مي در "تماس با ما "نام ه در سايت بخشي وجود دارد ب 
عالوه . تواند تماس برقرار كند شود كه كاربر به راحتي مي اي لود مي كس ارتباط برقرار كند براي ميل زدن صفحهف
 و دانشـجويان وجـود دارد كـه بـه صـورت      ،اسـتادان  هاي نويسـندگان ،  ميلايهاي مختلف سايت  اين در بخش بر
بخـش  . ميـل زد ايتـوان از طريـق آن    شود كـه مـي   اي لود مي پيوند است و با كليك كردن بر روي آنها صفحهفرا
كـه  است كه در آن به معرفي سايت، سازمان و مديران آن و اهداف اوليه سايت پرداخته شده بخشي  "درباره ما"

اين راه  انگيزه مخاطبان براي بازديد مجـدد از   امكان عضويت دارد كه از نينچهم .استن سايت پژوهشگاه فاقد آ
امكـان  . يد عضويت سـايت پژوهشـگاه هنـوز فعـال نيسـت     آ شود و تعامل بيشتري به وجود مي سايت بيشتر مي

ت بلكـه كـاربري   ده منفعل نيسـ ناين فضا صرفا يك بيننده يا شنو دسترسي آزاد به اطالعات  وجود دارد و فرد در
 ياهتواند نظرات و پيشـنهاد  حتي كاربر مي. مطلب و تغيير متن را دارد درشود كه قدرت وارد شدن  محسوب مي

 جسـت و جـو  و در سايت فعـال اسـت    جست و جوپيوند و خود را نسبت به يك موضوع براي سايت ارسال كند 
در جاي مناسبي هم تعبيه . پرداخت ت و جوجسحيطه مطالب مندرج در سايت به توان در  ميداخلي است يعني 

  .شده است 
  
  ها اهداف ذهني و واقعيت 
  يپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ ●
 "دربـاره مـا  "اينهـا بايـد در  بخـش      در سايت بخشي درباره مسئوالن سايت و اهداف آنان وجود نـدارد و    

ه انجام شد اهـداف سـايت شـامل معرفـي پژوهشـگاه،      اي ك در مصاحبه. شد كه سايت فاقد آن است گنجانده مي
اطالع رساني، ارائه خدمات به صورت مجازي به كاربران و توسعه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عنـوان شـد در   

شويم كه سايت فوق تنها  محقق كننده هدف اول يعني معرفي پژوهشـگاه   صورتي كه با بررسي سايت متوجه مي
ع رساني نيز تا حدي موفق بوده است اما در زمينه ارائه خدمات و توسعه علوم انساني ناقص و بوده و در زمينه اطال

هـا بـه عبـارتي     سايت جنبـه تبليغـي بـراي موسسـه و معرفـي فعاليـت      . حتي در مواردي اصال عمل نكرده است
انسـت بسـيار   تو در  صورتي كـه مـي   شده است نهاي پژوهشگاه در فضاي واقعي به فضاي مجازي منتقل  ظرفيت
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خواهد از اخبار پژوهشگاه  اطـالع يابـد    كه مي )استادانفرد عادي، دانشجويان، (چون يك كاربر سايت مفيد باشد 
اينكه نياز داشته باشد تا مسـافتي را در   تواند با مراجعه به سايت در هر مكان و زماني به هدف خود برسد بدون مي

توانـد جوابگـو    ه تهران بياييد تلفن نيز در همه اوقات روز و هفته نمياينكه از شهرهاي ديگري ب شهر طي كند و يا
 ولي هم . و به روز در اختيار كاربر قرار گيرد و آن هم همه اطالعات را در بر گيرد قعالبته اگر اطالعات به مو. باشد

يا حضورا به مكـان  متن كامل اطالعات در دسترس نيست كاربر مجبور است  شوند و  كه اخبار به روز نمياكنون 
  . اينكه از خير آن بگذرد پژوهشگاه مراجعه كند تا به متن دسترسي پيدا كند و يا

  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●
و آن امكان دسترسي همه افراد بـه  . ايجاد سايت پرداخته شده است ن ازالدر بخش درباره ما به اهداف مسئو

ايجـاد انگيـزه فعاليـت بيشـتر در زمينـه       شود و نيـز  قات انجام ميهايي است كه در مركز تحقي اطالعات و فعاليت
اطالعات خود را در دسـترس   از آنجا كه سايت تمامي. اين حوزه است در بين عالقه مندان به علوم انسانيمطالعات 
در هـر  توان گفت همه افـراد   توان براي دريافت بورسيه تحصيلي اقدام كرد مي و از طريق سايت نيز مي قرار داده 

ايـن زمينـه صـورت     جا و مكان جغرافيايي كه باشند امكان دسترسي به اطالعات را دارند و انگيزه سازي خوبي در
رسيدن به اهداف توان گفت در  ميو خوب عمل كرده است نيز  در زمينه انتقال مجازي به فضاي وب .گرفته است

   .خود موفق بوده است
  

  سرعت دسترسي 
 ني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسا ●

توان به تمـام صـفحات ديگـر از جملـه      در كنار همه صفحات، منوي اصلي وجود دارد و از همه صفحات مي
شـوند و   ها نيز به خوبي لود مي عكس .صفحه اصلي دسترسي پيدا كرد همچنين سرعت انتقال صفحات باال است

نيز وجود دارد  جست و جوامكان .كند وب را پيدا مي يو آر ال سايت، به سرعت و بدون درنگ صفحه. يندآ باال مي
شـود تـا    اين خود باعـث مـي   راهنما وجود ندارد كه .دهد مي  را افزايش مورد نظر  بلكه سرعت دسترسي به مط

  .كند جست و جوكاربر براي يافتن مطلبي تمام صفحات را 
  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●

ست نيز باال ها سرعت دسترسي به پيوند .يدآ ي باال ميخوبه بيز ها ن ست عكسلود شدن صفحات باالسرعت 
تـوان   همه صفحات مي در همه صفحات سايت لوكيشن بار وجود دارد و از. شود ايجاد نمي اين نظر نيز مشكلي و از

ز ني جست و جومكان ا.كند يو آر ال سايت، به سرعت و بدون درنگ صفحه وب را پيدا مي .صفحات ديگر راباز كرد
  . دهد مي  ب را افزايشلوجود دارد كه سرعت دسترسي به مط

   جهت گيري وب سايت  - 9
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●

تـوان از حـوزه    ايـن را مـي    گيري وب سايت حوزه مطالعاتي علوم انساني و مطالعات فرهنگـي اسـت و   جهت
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  1.ا  و تخصص استادان متوجه شده ها و  رشته تخصصي پژوهشگاه، مقاالت ،نشريا ت كتاب
شـد تـا وظيفـه     خدمات سايت ارائه مـي  بارهتوضيحي در ايد و باست ده نشده خدمات سايت اصال توضيح دا

  . شد سايت نيز واضح تر مشخص مي
يـا  آ  اما ذكر نشـده كـه   .در ضمن در صفحه خانگي نيز جهت گيري  پژوهشگاه به خوبي مشخص شده است

هاي مختلـف پژوهشـگاه نظيـر     وظيفه بخش. همان جهت گيري پژوهشگاه است يا نه گيري وب سايت نيز جهت
معلـوم   .هاي سايت وظايفشان مشـخص نيسـت   ها نيز به خوبي مشخص شده است اما بخش ها و پژوهشكده گروه

  .توان استفاده كرد  نيست با عضويت در سايت از چه امكاناتي مي
  يمركز تحقيقات انسان شناس ●

و مسـائل   علوم انسـاني عنوان شده است و آن حوزه مطالعات » درباره ما« سايت در قسمت جهت گيري وب
بـت نـام دانشـجويان،    ثخدمات سايت نيز در بخشي توضيح داده شده است خدماتي نظير  .مربوط به انسان است

  .رفتن بورسيه تحصيلي از طريق سايتگ
  

  محتواي سايت
 يپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ ●

بخـش  . يكي از كاركردهاي هر سايتي اطالع رساني در حوزه تخصـص سـايت  اسـت   : اطالع رساني خبري 
از محتواي سايت پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي اختصـاص دارد بـه اخبـار و اطالعـاتي در         اعظمي

ساني  متوسط است  در اين اطالع ر سايت در خصوص. شود هايي كه در آن انجام مي خصوص پژوهشگاه و فعاليت
خصوص اخبار انتشارات و تاليفات موفق عمل كرده است ولي در خصوص ساير اخبار روز پژوهشگاه نـاقص عمـل   

  . كند كرده است و اخبار را به روز نمي
ن ايـرا   سايت در حيطه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و تحـوالت آن در جهـان و  : اطالع رساني تخصصي 

هاي پژوهشگاه آن هم ذكر عنوان و اطالعاتي ابتـدايي   اين زمينه تنها به فعاليت درئه كرده است و ارا اطالعات كمي
است يعنـي اطالعـات از    ه مطلب كامل از ديگر نواقص سايت در زمينه محتوا فقدان دسترسي ب .اكتفا كرده است
  . شود كاربر پنهان مي

  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●
در زمينـه مطالعـات    علـوم انسـاني  ها ي انجام شده  توسط مركز تحقيقات  فعاليتمحتواي سايت مربوط به 

مطالـب  اطالعات شامل اطالعات خبري و تخصصي است اطالعات خبري انتشارات، تاليفـات و  . است علوم انساني
كـه  اكثر موضوعات موضوعاتي هسـتند   .ا حوادث روز مناسبت دارندروند و بسيار ب طبق تحوالت جهاني پيش مي
  . كمتر بدانها پرداخته شده است

_______________________________  
 .جهت گيري وب سايت در سايت توضيح داده نشده است  - 1
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  تحليل گرافيكي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ●
شـود ارتبـاط    هاي ارتباطي است و هر كجا صحبت از ارتباط بين دو نفر مطرح مـي  وب سايت يكي از وسيله

هر گونه وسيله ارتباطي به عبارت ديگر در طراحي يك سايت يا . كند اي را بيان مي نقش عمده)گرافيك(تصويري 
شناسي هم بـراي جـذب مخاطـب اهميـت      ديگر اولين وظيفه آن اطالع رساني سريع است كه در كنار آن زيبايي

  . يابد مي
اسـتفاده نكـردن از   . در صفحه اصلي سايت تقسيم بندي مطالب و محل قـرار گيـري تيترهـا خـوب اسـت      
اين كار سرعت لود شـدن    اينترنت پايين است ان كه سرعتاير است زيرا در معقول هاي فلش در سايت كاري فايل

 . آورد صفحه را باال مي
آرم وسـط چـين   . و عنوان سايت اشتباه است و كامال مغاير با چيدمان اصلي سايت است) لوگو(چيدمان آرم 

آرم بايد به سمت راست صفحه منتقل شـود و عنـوان فارسـي در كنـارش و     . است و چيدمان صفحه راست چين
  .عنوان انگليسي در سمت چپ صفحه منتقل شود

اسـت و پـژوهش    "سـنت "اي نشـانه   كرم قهوه گاست رن "پژوهش"رنگ انتخابي براي سايت مغاير مفهوم 
. هاي سبز ، نارنجي ،قرمز استفاده شود و پس زمينه صفحه سفيد باشـد  بهتر است از رنگ."تغيير، نو بودن "يعني 

در صفحه اصـلي در سـمت چـپ     "ورود اعضا"كند براي مثال پيوند  تغيير ميها در هر صفحه  محل بعضي پيوند
  . باالي صفحه قرار دارد ولي در صفحه پژوهشكده زبانشناسي در سمت راست باالقرار دارد

هايي كه در صفحات در متن به كار رفته از نظر سايز  يكسان نيستند وخطوط بسيار بـه هـم نزديـك     فونت 
آورند و  ايين آورده اند ،براي صفحات كوتاه كه طول بار ندارند ديگر در پايين صفحه منو نميهستند و خوانايي را پ

  .اين نكته رعايت نشده است  همان منوي كناري كافي است اما در صفحه اصلي
اين نقـاط را رعايـت نكـرده      چيدمان  صفحات ارزش. اي خاصي دارند هر يك از نقاط صفحه ارزش مشاهده

هـاي سـمت راسـت     همچنين عكـس . مطالب مهم در جايي قرار دارند كه در ديد مخاطب نيستندبعضي است و  
ايران است و قاعدتا به منظور تقويت مفهوم سايت گذاشته شده اسـت در   صفحات تصوير اشخاص نمادين پژوهش

اصـلي و نداشـتن   هـاي   اينكه محل قرار گيري پيونـد  رساند و نكته آخر حالي كه بيشتر مفهوم تاريخي بودن را مي
  .ها نداشته باشند كنتراست باعث شده تفاوتي با ساير متن

  علوم انسانيمركز تحقيقات  ●
نقـاط ارزشـي صـفحه     .چيدمان سايت بسيار مناسب است با تغيير فونت چيدمان را كامل و مرتب چيده اند

يت پژوهشگاه بسيار اصولي تـر و  اين سايت در مقابل سا طراحي. اين نظر مشكلي ندارد كامال رعايت شده است و از
اين تغييـر در ديـد كـاربر     اين سايت تغيير ناگهاني صفحات ديگر با صفحه اول است مشكل اصلي. صحيح تر است

شود تصور شود كه صفحه اول مربوط به سايت مادر و  معمولي قابل تفكيك نيست و تاثير خوبي ندارد و باعث مي
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هـايي كـه كـاربر     مشكل ديگر از نظر آنـاليز منطقـي اسـت و بخـش    . ستها صفحات ديگر مربوط به زير مجموعه
  . معمولي اجازه ديدن آن را ندارد بايد از صفحات عادي حذف شود

  
  آمار مراجعه

سايت آمار مراجعه كنندگان و كاربران فعال  ي ازست كه در هيچ جاا اين  نكته ديگري كه رعايت نشده است
  . دش مشخص نيست كه بهتر بود مشخص مي

  
  ميزان دسترسي كاربران به ميليون نفر 1جدول شماره 

  ماهه 3تغييرات   ماهه 3متوسط   متوسط هفته  متوسط امروز  سايت
 -- 0.045 -- --  پژوهشگاه

  157 150 155  مركز تحقيقات
9% 

  
كـه هـر دو   .ها وجـود داشـته باشـد    سايت بر روي  دهد كه نرم افزار الكسا هايي را مي سايت الكسا آمار سايت

  2  .اين ويژگي را داشتند سايت مورد بررسي
كه آمار مراجعه روزو متوسط هفته و تغييـرات سـه ماهـه در مـورد     كنيم  مي هبا نگاهي به جدول باال مشاهد

اين تفاوت فـاحش از  . ت پژوهشگاه در دسترس نبوده است كه به دليل تعداد بسيار پايين مراجعه كننده استساي
اينكه سايت پژوهشگاه علوم انسـاني سـايتي اسـت بـه زبـان فارسـي و نسـخه          اول. تواند نشات بگيرد دو چيز مي

سايت  مركز تحقيقات علوم انساني استراليا  در صورتي كه. اين تنها مراجعه كننده فارسي دارد انگليسي ندارد بنابر
دليـل دوم نيـز   . كننـدگان آن فراملـي هسـتند    ايـن مراجعـه   زبان بين المللي است بنابر كهبه زبان انگليسي است 

بار پيوند شـده ولـي    33اند سايت پژوهشگاه  دادهاين دو سايت را پيوند  هايي باشد كه تواند تفاوت تعداد سايت مي
  .بار پيوند شده است 4550يقات سايت مركز تحق

  
  حجم مبادله اطالعات 2جدول شماره 

  ماهه 3تغييرات   ماهه 3متوسط   متوسط هفته  متوسط امروز  سايت

 -- 5,842,297 1,438,592 كيلو بايت100صفر يا كمتر از   پژوهشگاه

  8,489 10,307  7,891  مركز تحقيقات
11 

_______________________________  
 .  بعد از ظهر بوده است 1:30ساعت  1385دي   ماه سال  15تاريخ مراجعه به سايت الكسا  – 2
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دهد كه ميزان مبادله اطالعات براي سايت پژوهشگاه در يـك روز در حـد صـفر بـوده      جدول فوق نشان مي

اعداد و ارقـام  . شود اين سايت بسيار به ندرت به روز مي اين است كه اطالعات در  اين به خوبي نشان دهنده است و
  . ميزان مبادله اطالعات در سايت مركز تحقيقات چند برابر  سايت پژوهشگاه است

  
  )به ازاي يك بازديد كننده(صفحات بازديد شده - 3جدول شماره 

 سهمتوسط   متوسط يك هفته  متوسط امروز  
  ماهه

 سهتغييرات 
  ماهه

 --  0/2 -- --  پژوهشگاه
 %13 3/3 8/2  3/4  مركز تحقيقات

  
  . اعداد جدول امكان تحليل جدول را ناممكن ساخته است

شـته  اين سايت وجه اشتراك دا  دهد با اند كه نشان مي دادهرا پيوند  پژوهشگاه سايت ،سايت 33در مجموع 
مشـاهده   .انـد  دهداسايت نيز مركز تحقيقات علـوم انسـاني را پيونـد     4550. اند و كاركردهايي مشابه به هم دارند

نفر از سايت پژوهشگاه بازديـد   450ماه اخير  سهطي . كنيد كه در مقايسه با تعداد پژوهشگاه رقم بااليي است مي
علـوم  ماه اخير از سـايت مركـز تحقيقـات     سهنفر طي  ميليون 136كردند كه رقم بسيار ناچيزي است در مقابل 

ركز اطـالع رسـاني شـهيد    ، مويكي پدياهايي مانند  سايت)85/ 5/10تاريخ مراجعه .( بازديد به عمل آوردند انساني
   .اند در سايت خود قرار داده را پيوند سايت پژوهشگاه البرز نيوز، تفاهم نيوز ،ايران دايره المعارف فرهنگي، آويني
  نتيجه گيري  

هاي تحليـل   توان طبق منطق فضاي مجازي و معيار سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي را نمي
علـوم  سايت مركز  تحقيقات . سايت كاملي دانست علوم انسانيسايت و در مقايسه با سايتي چون مركز تحقيقات 

اينكه سـايت پژوهشـگاه    كند با وجود هشگاه فعاليت مياي مشابه پژو سايتي پر بار و قوي است كه در حوزه انساني
در  .نيز نسخه مجازي پژوهشگاه است انتقال مجازي خوبي صورت نگرفته است و اطالعات محدود و نـاقص اسـت  

در صـورتي كـه سـايت    . شود و تاريخ به روز رساني خاصي هم وجود نـدارد  ها به روز نمي اشاره شد كه خبر مقاله 
ال انتقال يافته  مركز تحقيقات است و تاريخ بـه روز رسـاني دارد و اخبـار نيـز هـر روز بـه روز       مركز تحقيقات كام

  .شوند مي
اينجـا سـه مرحلـه را     . پردازد هاي يك جز در جهت تحقق اهداف كل مي گفتيم كه كاركرد گرايي به كاركرد

ايد كاركردهايي براي پژوهشگاه و پيش رو داريم  اول، سايت پژوهشگاه جزئي از يك كل يعني پژوهشگاه است و ب
ايـن   كاركرد ابتدايي كه سايت براي پژوهشگاه دارد همان معرفي پژوهشگاه اسـت كـه بـين   . كاركنان داشته باشد

ايـن كـاركرد    هاي سايت ما با به عبارت ديگر، در همه قسمت. برقرار است كاركرد و طراحي سايت رابطه مستقيمي
اين طور وانمود شود كه سايت صرفا بـراي معرفـي پژوهشـگاه و     ممكن است سايت مواجه هستيم به صورتي كه 
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ايـن كـاركرد آن را تبـديل بـه يـك       توان ادعا كرد كه تاكيد بيش از حـد بـر   مي. جاد شده استايهاي آن  فعاليت
شـود تـا بـار كـاري را از دوش كارمنـدان و       ايـن طراحـي مـي    هايي براي غالبا چنين سايت. كژكاركرد كرده است

عامـل زمـان   . كند پژوهشگاه بكاهد، اما سايت فعلي تعداد مراجعه كنندگان حضوري و تلفني به سايت زياد تر مي
هم نبايد فراموش شود كه منطق فضاي مجازي منطقي بي زمان و بيسـت و چهـار سـاعته اسـت، كـه بـه علـت        

. شـود  سـاعات اداري را متـذكر مـي   ناكارآمدي سايت و ناگزير بودن مراجعان از پيگيري حضوري يا تلفني، مساله 
سـايت  . ايجاد كند و به توسعه كيفـي پژوهشـگاه كمـك رسـاند      هاي جديد را براي پژوهشگاه سايت بايد ظرفيت

هـاي   دوره هـا،  ها، فراخوان اطالعاتي نظير برگزاري همايش ازاين امكان را فراهم آورده است كه كاربران   پژوهشگاه
ايـن    كـه  البته بايد گفـت در صـورتي  . آگاهي يابندو دانشجويان پژوهشگاه  اداناستران و يآموزشي، آشنايي با مد

هايي كه بر روي سايت قرار داده شده براي كاربران مفيد اسـت   هم چنين پيوند .دارنداطالعات به روز باشد فايده 
ل بـودن عضـويت   فعـا  .هـايي اطـالع نداشـته باشـد     چون ممكن است در حالت عادي كاربر از وجود چنين پايگاه

ايجـاد   هاي شخصي داشته باشند و يك فضاي ويژه براي خـود  توانند پروفايل عضا مياين كاركرد را دارد كه ا سايت
  .از ميزان حقوق و مزاياي خود باخبر شده و در خارج از پژوهشگاه نيز با پژوهشگاه همكاري كنندكنند 

گفتـيم كـه اهـدف    . دهـيم  زمان مورد توجه قرار ميسطح دوم بررسي كاركرد سايت را در رابطه با اهداف سا
در صورتي كـه بـا   . سايت ، اطالع رساني ، توسعه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و ارائه خدمات به كاربران است

عدم دسترسي به . اين هدف ندارند تحليل سايت معلوم شد مسئوالن سايت چندان جديت و تالشي در رسيدن به
انتشـار  (ماننـد   سايت تنها اطالعـات خـامي  . كند اين اهداف جلوگيري مي مواردي است كه از اطالعات در سايت از

شد  سايت گذاشته مي وياگر متن مقاالت ر. دهد كه جوابگوي نياز مخاطب نيست در اختيار قرار مي) كتاب، مقاله
دگان مسافتي را طي كننـد  ديگر نيازي نبود تا كاربران و استفاده كنن. شد و يا آدرس دسترسي به آن مشخص مي

اين امر امروزه كـه بحـث شـهر مجـازي و      . و با مراجعه حضوري به پژوهشگاه به متن مقاالت دسترسي پيدا كنند
  .سرعت و دسترسي آسان به منابع پيش آمده امري جدي است

هشگاه به اوال مشاهده شد كه سايت پژو. هاي مشابه است سطح سوم مطالعه كاركرد سايت در رابطه با سايت
ايجاد تعامـل صـحيح بـا     توانست با كند در صورتي كه مي هاي مشابه پيوند نداده است و با آنها همكاري نمي سايت
هاي مشابه هيچ خدمت نوين يا كـاركرد   ثانيا سايت در مقايسه با سايت. تر عمل كند هاي مشابه بسيار موفق سايت
هـا   اينگونه سـايت   .با سايت مركز تحقيقات سايت ضعيفي بود كه در مقايسهدهد و ديده شد  يدي را ارائه نميجد

  .  اين خود مانعي بزرگ در تحقق اهداف است معموال بايد دو زبانه باشند، ولي سايت پژوهشگاه تك زباني است كه
. اين سه سطح كاركرد موفق تـر عمـل كـرده اسـت     استراليا در مورد علوم انسانيسايت مركز تحقيقات  

 ثانيـا بـه توسـعه مركـز پرداختـه و بـه      . حقيقات را به دليل دو زبانـه بـودن فراملـي كـرده اسـت     اوال مركز ت
كـاربران را   ارتباط داشته باشند، استاداندهد كه از طريق آن با اعضا و دانشجويان و  اين امكان را مي كاربران

جهـاني در بـاب   مقـاالت  بـا  ، قرار دهد )، اطالعاتي در مورد اشخاص اطالعاتي علمي(در جريان آزاد اطالعات 
بـه هـر   . كند جهاني كمك مي در سطحي و ياجامعه استرال علوم انساني آشنا شوند و به رشد و بالندگي علمي
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وابسته به دانشگاه اسـتراليا   علوم انسانيهايي نظير سايت مركزتحقيقات  صورت سايت پژوهشگاه بايد سايت
ايت در فضاي مجازي در كنار پيشرفت پژوهشـگاه در فضـاي   را سرلوحه عمل خود قرار داده و به پيشرفت س

در جهـان   هـا  هـا و ظرفيـت   واقعي فكر كند و نسخه مجازي پژوهشگاه در فضـاي واقعـي را بـا همـه ويژگـي     
  . ايجاد كند مجازي
  

  ها ها و پيشنهاد راهكار
هـاي   بـه بخـش  را  "درباره مـا  "و"تماس با ما "مسئوالن سايت پژوهشگاه  قبل از هر چيز بايد بخش  - 1

موجود باشد تا  كاربر به راحتي تمـاس    به صورتبايد ايميل اصلي سايت   در بخش تماس با ما .سايت اضافه كنند
 .اين بخش اضـافه شـود   و پرسنل اداري و در صورت امكان دانشجويان نيز در استادانيميل مسئوالن، ا .برقرا ركند

  .ايجاد سايت عنوان شود  افاهد ،ايجاد سايت در بخش درباره ما به تاريخچه
اين بخش به توضيح خدمات ارا ئه شده براي كاربر بپردازنـد و   يد تا درآ  بخش راهنماي سايت به وجود - 2

 . حدود وظايف سايت و اهداف آن نيز  درج شود. نيز يك نقشه كلي از سايت ارائه نما يند
ذشـته اش چگونـه بـوده و در چـه     هـاي گ  اينكـه فعاليـت   ، بيوگرافي از افـراد نظيـر  د رقسمت مديريت - 3
و نويسندگان  استاداناين بخش بايد در مورد  نيز بدهند و...هايي مشغول به كار بوده ، چه انتشاراتي داشته و سمت

 .مقاالت نيز ارائه شود
امكان دسترسي به متن مقاالت فراهم شود حداقل اگر  مسئوالن موافق نيستند كه متن كامل مقاالت  - 4

انتشارات (    توان دست يافت اي از مقاله ارائه شود و اطالع دهند كه به  متن مقاله چگونه مي چكيدهئه كنند ارا ار
 ....)، كتابخانه و

 . كنند هاي ديگري را نيز شامل شود كه در همين حوزه كار مي ها گسترش يابد و پيوند پوشش پيوند - 5
 .ها ايجاد فايل صوتي براي سخنراني - 6
 .ها ا و سخنرانيه عكس از همايش هاي جداگانه ايجاد فايل - 7
. قسمتي را اختصاص بدهند به نظرات كاربران و بدين ترتيب ارتباط بيشتر با مخاطب را خواهند داشت - 8

شـود مـثال در    هاي تعاملي اش افزوده مـي  ايجاد كند به ويژگي   اگر سايت امكان برقراري آموزش از راه دور را نيز
اين زمينه را براي مخاطبان قرار دهنـد   توانند مباني تربيتي و روانشناسي در قسمت فلسفه كودكان و نوجوانان مي

  .كنند به صورت خالصه روي سايت نيز بياورند هاي آموزشي را كه در پژوهشگاه برقرار مي توانند دوره يا مي
ايش كـارايي  برد و به افز مياين نيز تعامل در سايت را باال .قرار داده شود براي پاسخ به سواالت پيوندي - 9

  . شود آن منجر مي
 .پيوند عضويت نيز فعال شود - 10
 .گو كه  براي پرسنل نيز مفيد استو  ايجاد تاالر گفت - 11
اگر تنها هدف سايت معرفي پژوهشگاه نباشد و به ارائه خدماتي به كاربران و پرسنل خود نيز فكر كنـد   - 12
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 .كند بسيار بهتر است و به توسعه پژوهشگاه نيز كمك مي
  . ي رايت را نيز بر روي سايت درج كنندتاريخ كپ  - 13

  . در آن از طريق سايت فراهم شود جست و جون  قسمت كتابخانه فعال شود و امكا - 14
  

  قدر داني
هاي خود من را در  ها و آموزش در پايان از استادم جناب آقاي دكتر عاملي كمال تشكر را دارم كه با راهنمود

آقاي هادي خوشنويس كه زحمت سر پرستي كار را بر عهده داشـتند و بـا    همچنين از. ارائه اين مقاله ياري دادند
در پايان نيز از آقـاي  . در تصحيح  اشكاالت ابتدايي مقاله راهنمايي كردند سپاسگزارم هاي خود من را نكته سنجي

  .   مجتبي دلخوشيان كه من را در تحليل گرافيكي سايت راهنمايي كردند كمال تشكر را دارم
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  ران  با سايتاي سايت خبرگزاري دانشجويان اي ارزيابي مقايسه
  با استفاده از رويكرد كاركردگرايي  خبرگزاري رويترز

  
    ∗زهره محسني

  چكيده
ن مقالـه  ايـ  .با سايت رويترز است) ايسنا(ران اي سايت خبرگزاري دانشجويان اي ن مقاله ارزيابي مقايسهاي هدف

ن مقاله در پي آن هستم تـا بـا اسـتفاده    اي در. با رويكرد كاركردگرايي نگاشته شده است براساس معيارهاي بلوم و
سنا را مشخص كـرده، راهبردهـايي فنـي و    اي ن معيارها و بهره گيري از رويكرد نظري فوق، نقاط قوت و ضعفاي از

زيابي كننده نيز بهـره گرفتـه   ن تحقيق از اطالعات سه سايت اراي در. ن خبرگزاري ارائه دهماي محتوايي براي بهبود
هاي استفاده شـده   سنا پايين است، تعداد و سايز فايلاي دهد كه سرعت دانلود سايت ن مقاله نشان مياي .شده است

ن سايت بسيار زياد است، تعامل آن با مخاطبانش كافي نيست، برخي دفاتر خبـري فعـال نيسـتند و بـه روز     اي در
  .كند وارد مي نبودن آنها به اعتبار سايت لطمه

  .نترنت، تحليل سايت، كاركردگرايي، خبرگزاري دانشجويان ايران، رويترزاي :كليديان گواژ
  

_______________________________  
  دانشگاه تهران   - دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و سانه ∗

             Email: zohreh.mohseni@gmail.com 
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  مقدمه
شـرط  . و ديگر قواي مملكتي نظارت كننددولت  عملكردبر  بتوانندبايد كشور دموكراتيك شهروندان يك در 

شـامل حـق دسترسـي بـه      آزادي اطالعـات،  .اين كار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطالعات مـورد نيـاز اسـت   
تنهـا بـه عنـوان عـاملي قطعـي در تحقـق        اطالعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي است، دير زماني است كـه نـه  

يك حق بنيادين بشري نيـز بـه رسـميت شـناخته شـده و       عنوان دموكراسي، حسابرسي و مشاركت مؤثر بلكه به
در ران ايـ  جامعـه از سوي ديگـر   ).1382نمك دوست تهراني، (كنند  مي حمايت المللي از آن قوانين اساسي و بين
ورود بـه جامعـه   ". اسـت  2يـا جامعـه اطالعـاتي    1محـور  - اطالعـات   محور به جامعه –صنعت  حال گذر از جامعه

از جامعـه اسـت كـه     اي جامعه اطالعاتي نـوع تـازه  بنا به تعريف، . هاي آن است اطالعاتي مستلزم شناخت ويژگي
اسـت و بـا    3دهند و جايگزين جامعـه صـنعتي   اطالعاتي شكل مي هاي  مركزي آن را اطالعات و تكنولوژي مفهوم

،جامعـه تلـه ماتيـك    7ي، جامعه معرفت6، جامعه فرامدرن5دانيل بل، فرافورديسم 4چون جامعه فراصنعتي مفاهيمي
ا در انتقـال اطالعـات بــازي   ر نترنــت نقـش مهمـي  اي در جامعـه اطالعـاتي  ). 17: 1384شـكرخواه، ( "رابطـه دارد 8

). 1375، محسـني (دهـد   جاد فضاهاي نوين اجتماعي، روابط اجتماعي را تحت تاثير قـرار مـي  اي نترنت بااي .كند مي
هـاي خبـري و خبرگـزاري هـا       ازي سايت ها و وبالگاند  الكترونيكي روزنامه ها، راه هاي گسترش روز افزون نسخه

در آگـاه   اي ن خبرگزاري ها به عنوان تغذيه كننده ساير رسانه ها جايگـاه ويـژه  ن ميااي در. ن مدعاستاي شاهدي بر
   .غير دولتي چهره ملموس تري به خود گرفته است هاي ن امر با ظهور خبرگزارياي .سازي مردم دارند

 به همـت جهاددانشـگاهي  ، نخستين خبرگزاري غيردولتي بود كه )ايسنا(ران اي خبرگزاري دانشجويانران اي در
  . ازي شداند  راه 1378در سال 

بلـوم   هـاي  اين نوشتار تالشي براي تحليل سايت همين خبرگزاري با رويكرد كاركردگرايي و براسـاس معيـار  
 . ن خبرگزاري با خبرگزاري رويترز نيز بهره گرفته شده استاي  ن راه از مقايسهاي در .است

  
  9كاركردگرايي

است كه هـر عنصـر آن داراي كـاركرد     ركردگرايان جامعه ارگانيسمياز ديد كا. كاركرد يعني نقش و وظيفه"
_______________________________  

1 Information Based Society 
2 Information society   
3 Industrial society  
4 Post- industrial society  
5 Post-fordism  
6 Post-modern society  
7 Knowledge society  
8 Telematic society 
9 Functionalism  
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كاركردگرايان معتقدند كـه  "). 274: 1375قنادان،(  "معيني است براي خدمت به وحدت و هماهنگي كل جامعه
هاي مختلـف آن بـا يكـديگر تناسـب و سـازگاري       نظام اجتماعي  كلي است كه واحدها و عناصر ساختي و بخش

كنـد   در كاركردگرايي، محقق توجه خود را به تحليـل كلـي جامعـه منحصـر مـي     ). 220: 1369، توسلي( "دارند
تواننـد براسـاس    از نظر مالينوفسكي كه از جمله كاركردگرايان قرن بيستم است، سيستم ها مـي «). 1374،زرريت(

ت كـه آن را از ديگـر   كاركردهايشان تعبير و تفسير شوند زيرا هر سيستم داراي كاركرد يا كاركردهاي خاصي اسـ 
ن مطالعه بايد اي تواند به طور مستقل مطالعه شود و در او معتقد است كه هر سيستم مي. كند ها متمايز مي سيستم

مالينوفسكي همچنين نظريه ). 30: 1381آزاد ارمكي، (ها توجه كرد  اش با ديگر سيستم به كاركرد آن و نيز رابطه
او همه نهادهاي موجـود در جامعـه بـراي ارضـاي نيازهـاي انسـاني بـه وجـود          از ديدگاه. كند نيازها را مطرح مي

ن ميان رسانه ها نيز به عنوان يكي از عناصر اجتماعي، در كنار ساير عناصر بـه  اي در .)57: 1381كوش، ( "اند  آمده
خواهم در وهله اول  رد مين رويكاي ن مقاله، با استفاده ازاي در .)74: 1380مهرداد،( "پردازند رفع نيازهاي جامعه مي

سـنا را در  اي سنا بررسي كنم و سپس  كاركرد سايت خبرگزارياي كاركرد پيوندها را در راستاي تحقق اهداف سايت
  .تر، يعني جامعه  مطالعه كنم فضايي وسيع

  
  روش تحقيق

. ها را سنجيد سايت توان موارد فني و محتوايي براي هر ارزيابي استانداردهايي وجود دارد كه بر مبناي آن مي
هاي بلـوم   مالك. سنا و رويترز بهره گرفته شده استاي هاي سايت اي ن مقاله از روش  بلوم براي ارزيابي مقايسهاي در

صحت اطالعات، اعتبار نويسنده، پوشش، به روز بـودن، تـراكم و جامعيـت،    : ند ازا براي ارزيابي يك سايت عبارت
  ). 1385عاملي، (ها و سرعت دسترسي  تتعاملي بودن، اهداف ذهني و واقعي

  
  ) ايسنا(ران اي خبرگزاري دانشجويان 

  آذر همـان سـال بـه طـور رسـمي      16به طور آزمايشي و سپس در  1378آبان  13سنا ابتدا در اي خبرگزاري
گفـت  سـنا  اي يس دفتر مدير عامل سابق خبرگزاريئم پناهلو يكي از مسئوالن فني و رخانن باره با اي در .افتتاح شد

خبر در روز آغاز كرد  50الي  20پرسنل و حدود  20اين خبرگزاري كار خود را با ": گويد مياو . وگويي انجام دادم
خبر در  650الي  600حدود  )نفر در بخش خبري 150نفر در بخش اداري و  40(پرسنل  190اما امروز با حدود 

  ". كند روز ارسال مي
 20منطقـه و   12نك بـا  اي كند، هم دانشگاهي فعاليت مي اري كه زير نظر جهاداين خبرگز": افزايد پناهلو مي

دانشگاهي به عنـوان   ي جهادگدفاتر فرهن  به عبارت ديگر تمامي. دهد دفتر خبري كليه اخبار داخلي را پوشش مي
امـا دفـاتر   . نـد و اجازه ارسال خبر دار اندمناطق خبري خود داراي سايت جداگانه . سنا فعال هستنداي دفتر خبري

ها در معرض ديد كـاربران قـرار    كنند تا بر روي سرويس شهرستان خبري اخبار خود را به دفتر مركزي ارسال مي
بـه صـورت آزمايشـي     1381در سـال  ن خبرگـزاري  ايـ  بخش انگليسي. سنا يك خبرگزاري دو زبانه استاي  .گيرد



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  318

ن خبرگـزاري در حـال حاضـر    ايـ   .ت خود را آغاز كـرد به صورت رسمي فعالي 1384از اواخر سال اندازي شد و  راه
اما دانشجوياني ايراني كـه در خـارج از كشـور مشـغول بـه تحصـيل هسـتند بـا ايـن          . دفتر خبري خارجي ندارد

   ".كنند خبرگزاري همكاري و اخبار خارج از كشور را براي ايسنا ارسال مي
 3بـا  (اقتصـادي  گروه ، )سرويس خبري 8با (ياسي گروه س: اند از گروه خبري است كه عبارت 4ايسنا داراي 
و سرويس مستقل ) سرويس خبري 7با (فرهنگي گروه و ) سرويس خبري 6با (اجتماعي گروه ، ) سرويس خبري

   .)بخش 3با (عكس 
دهنـده   تواند نشـان  مي) "فرهنگ و هنر"و  "فرهنگ و حماسه"، "فرهنگ و ادب"(فرهنگي  پيوندوجود سه 

امري كه تاكنون در ساير خبرگزاري ها بسيار . ن خبرگزاري به مقوله فرهنگ در كشور باشداي ا نميزان توجه مدير
  . از آن غفلت شده است

بنابراين لحن اخبار آن در ابتدا بيشتر نقادانه . ايسنا در فضايي متولد شد كه آزادي بيان در حال گسترش بود
كرد اما با گذشت  ن امر را تشديد مياي  ودن خبرنگاران آن همجوان و دانشجو ب. و داراي گرايش اصالح طلبانه بود

  . سنا تلطيف شداي زمان لحن انتقادي
سـنا  اي پوشش گسترده و كامل اخبار و نيز ارسال گفت وگو با اساتيد دانشگاهي از مواردي است كه تا قبـل از 

توان منكر شد كـه ابتكـار    د دارد اما نمين خبرگزاري وجواي  هاي متفاوتي درباره نكه ديدگاهاي با. كمتر وجود داشت
  . كشور شد اي هايش موجب تحول بزرگي در عرصه رسانه ها و قوت دكتر فاتح با همه ضعف

پنـاهلو  . صفحه اصلي سايت از يك لوگوي ساده با برتري رنـگ طوسـي تشـكيل شـده اسـت     : صفحه اصلي
، نـام  )ره(تصويري از امام خمينـي   ".اند حي كردهبي بي سي طراسايت طراحان سايت آن را با الهام از ": گويد مي

خبرگزاري و آرم جهاد دانشگاهي در باالي صفحه در سمت چپ و آدرس خبرگزاري در سمت راست قرار گرفتـه  
در بخش ديگري از صـفحه بـا   . در صفحه نخست است عبارتي دائمي "ران نباشد تن من مباداي  چو"عبارت . است

قـرار دارد   "انتخاب تاريخ آرشيو"زير لوگو، بخش در. گيرد گوناگوني قرار مي عبارات هاي مختلف توجه به مناسبت
  . توان به كل اخباري كه در يك روز خاص منتشر شده است، دست يافت كه از طريق آن مي

خبرهـاي  .در صفحه اصلي تعداد كل اخبار ارسالي، تاريخ و ساعت ارسال آخرين خبر نمايش داده شده است
  .دهند هاي مختلف را نشان مي ترين اخبار ارسالي سرويس وسط صفحه، مهم  1برتر

سـنا بـا صـفحه اول يـك     اي تفاوت صفحه اصلي. شود سنا ديده مياي  خبر آخر 25و  2در سمت چپ هات نيوز
توان تشخيص داد امـا در   سنا اهميت اخبار را از روي ترتيب قرار دادن اخبار مياي ن است كه در سايتاي زنامه دررو

ازه قلـم  اند   ازه قلم تيتر اولين خبر بااند   در ايسنا. شود ازه فونت آن مشخص مياند  ها با محل تيتر و  روزنامه اولويت
  . تيتر آخرين خبر يكي است

_______________________________  
1 Top news 
2 Hot news 
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در هر خبر عالوه بر تيتر، ليد خبـر و يـك عكـس درج شـده     . سنا بسيار ساده استاي ستطراحي صفحه نخ
  .تواند با آن ارتباط برقرار كند است، بنابراين كاربر به راحتي مي

، بخـش امكانـات بـا    پيوند 28بخش سرويس ها با . وجود دارد پيوندهاي سايت سه مجموعه پيونددر بخش 
هـاي اطـالع رسـاني     سـنا، پايگـاه  اي مقام رهبري، سه قوه، مناطق خبري پيوندامل انتهايي ش پيوند 26و  پيوند 11

هـاي جديـدي را هـم     سـنا بخـش  اي در مقاطع خاص ماننـد انتخابـات،  . ديگر است پيوندجهاد دانشگاهي و چند 
ري اسـت  اين شبيه كا. (شود مذكور حذف مي پيوندكه پس از آن » تا انتخابات«كند، مانند سرويس  ازي مياند  راه

در آن گنجانـده   2006ي بـه نـام انتخابـات    پيونددهد به طوري كه هم اكنون  كه خبرگزاري رويترز هم انجام مي
سنا را براي هر چه بهتر پوشـش دادن اخبـار در مقـاطع حسـاس     اي ن امر پويايي و تالشاي به نظر من.) شده است
  . دهد نشان مي
سـنا  اي ران تنهـا در ايـ  هـايي هسـتند كـه در    بخـش  "ي خاتميها ديدگاه"و  "ها نگاهي به وبالگ" پيونددو 

را بـاور   "هاي خـاتمي  ديدگاه" پيوندجاد اي پناهلو علت). ها را دارد وبالگ پيوندالبته رويترز هم . (اند  ازي شدهاند  راه
ديـدگاه   دهنده  نوع نشان پيوندن اي به نظر من. داند گردانندگان مجموعه به جهاني بودن شخصيت و آراي وي مي

  . سياسي حاكم بر سايت است
گنجانده شده و در نهايت بخشي به نام ) خبر سههر سرويس ( سرويس  12ترين اخبار  در پايين صفحه مهم

بـه نـوعي    پيونـد  پـنج ها  پيونداز كل . شود گنجانده شده كه سه ديدگاه يا گزارش خبري را شامل مي» برداشت«
  . دهند افزايش مي موجب ارتباط با سايت شده و تعامل را

ايـن امكـان   ": گويد ن امر مياي پناهلو درباره علت .شود سنا از سوتيتر، روتيتر و زيرتيتر استفاده نمياي در اخبار
چون در طراحي سايت گنجانده نشده، اجراي آن  فعال امكان پذير نيست اما در آينده اين امكان جديد هم اضافه 

شود و در مـتن خبـر    تيتر استفاده  سهدر ايسنا وجود دارد كه براي يك خبر  اما هم اكنون اين امكان. خواهد شد
                                                                                 ".اين امكان وجود دارد كه مطالب مهم به صورت رنگي ديده شود

  
  رويترز

زارعيـان،  ( در لنـدن تاسـيس شـد    "زپل جوليوس رويتر"الدي توسط مي 1851خبرگزاري رويترز در اكتبر 
رويتـرز  ". كند زبان زنده دنيا خبر منتشر مي 18ترين خبرگزاري اروپايي است كه به  ن خبرگزاري بزرگاي .)1383

دسـته جمعـي سـرمايه     هـاي  مالي همزمـان، داده  هاي خبري شامل داده توليداتاز اطالعات و  اي بخش گسترده
هـاي   هـا، فـيلم   عادي، متني، تاريخي و گرافيكي به اضـافه خبرهـا، گرافيـك    هاي هاي داده پايگاه 1ليپردر گذاري 

هاي جديـد بـراي اطـالع رسـاني اسـتفاده       هاي خبري را منتشر كرده از تمام تكنولوژي ويدئويي خبري و عكس
  .ران هم دفتر خبري دارداي ن خبرگزاري دراي .)67: 1383،هربرت( "كند مي
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سـرويس داخلـي،    شـش  اخبـار، در بخـش  . اسـت  پيوندصفحه اصلي داراي سه دسته : رويترز حه اصليصف
در . قـرار دارد ) ازي نـدارد اند  ران امكان راهاي كه از نظر قانوني در( ، عكس و ويدئو 2006خارجي، وبالگ ، انتخابات 

به زيبـايي صـفحه كمـك    ) سنا اي برخالف( ها در صفحه اصلي پيوندك اند   تعداد. قرار دارد پيوند 19بخش داخلي 
ليد اخبار . كند ن به افزايش اعتبار خبر كمك مياي در ابتداي هر خبر نام نويسنده ذكر شده، كه. شاياني كرده است

همراه با تصوير مربوطه در صفحه اصلي است وبا باز كردن خبر كـل مـتن و در كنـار آن يـك گـزارش ويـدئويي       
 2و تجارت 1دو بخش سرمايه گذاري. چاپ و يا ميل براي هر خبر گنجانده شده است امكان. شود مرتبط ظاهر مي

هاي بزرگ اطالعاتي ماننـد ميـزان    توان درباره شركت ها مي ن بخشاي در. هاي صفحه اصلي هستندپيونداز جمله 
ت را بـه دسـت   سرمايه، سود، ميزان ريسك در سرمايه گذاري، سهام و اطالعاتي درباره مديران و كارمندان شـرك 

روز، تاريخ و سـاعت ارسـال   . ها جست و جوي بسيار قوي گنجانده شده است براي دسترسي به انواع شركت. آورد
در . شـود  امـا تعـداد خبرهـاي ارسـالي در صـفحه نمـايش داده نمـي       . شود اخبار در صفحه اصلي نمايش داده مي

  .شود ن خبرگزاري هم از سوتيتر استفاده نمياي اخبار
  

  با رويترز آن مقايسهوسنا اي سايت تحليل
  3صحيح بودن اطالعات  

سـنا زيـر نظـر جهـاد     اي  سايت. در بررسي صحت و دقت اطالعات سايت، نخست اعتبارِ كلِ سايت مهم است
دكتر ابوالفضـل فـاتح هـم بـه     . شود كه يك نهاد وابسته به شوراي عالي انقالب فرهنگي است دانشگاهي اداره مي
ن امر اعتبار اي سنا يك شخصيت سياسي مرتبط با تمام جناح ها و مقام رهبري است،اي ير عاملعنوان موسس و مد

  . كند كلي سايت را تضمين مي
در حـال   .اندازي با استقبال زيادي در داخل و خارج از كشـور مواجـه شـد    ايسنا در بدو راه": گويد پناهلو مي

همچنـين سـايت مـذكور در مـاه      .ن خبرگزاري اسـت اي زاخبار مطبوعات داخلي به نقل ا% 50بيش از حاضر هم 
   ."نترنتي دارداي  ميليون بازديدكننده دوحدود 

آمـاري  فارسي زبان است اما براساس  هاي سنا نسبت به ديگر خبرگزارياي دهنده اعتبار باالي اين مساله نشان
يت پركاربري است در حالي كه رويترز ران سااي سنا تنها دراي ارائه داده است سايت 5بخش ترندز 4كه سايت گوگل 

البته نبايد از نظر . كند ن سايت حكايت مياي ن امر از اعتبار بيشتراي كشور جهان مرجع مهم خبري است كه 10در 
  .زبانه است 18سنا يك خبرگزاري دو زبانه و رويترز يك خبرگزاري اي دور داشت كه
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سنا پوششي اسـت يـا از راه گفـت و گـو بـا      اي رين اخبارتوان گفت كه بيشت درباره صحت اخبار سايت نيز مي
ن مساله خطاي اي  شود، هر خبر توليدي پيش از ارسال براي فرد مورد نظر خوانده مي. شود صاحبنظران تامين مي

شـود، يعنـي    سنا معموال با ليد نقلي شروع مياي اخبار توليدي.  دهد خبرنگار را كاهش و صحت خبر را افزايش مي
ن خود به افزايش صـحت خبـر و نيـز مشـخص بـودن      اي در اخبار آن دارد كه اي ري شهرت جايگاه ويژهارزش خب

  . كند منبع، كمك شاياني مي
آنكه نخواست نـامش فـاش   "يا  "منابع آگاه"ن خبرگزاري معموال از اي خبرها منبع خبر ذكر شده و در تمامي

  .كند استفاده نمي "شود
 .دهد ن امر ميزان اعتماد به سايت را افزايش مياي  .شود نيز نام خبرنگار درج ميها و مقاالت  در انتهاي گزارش
ن خبرگزاري از صدا و فـيلم  اي البته در. شود اخبار رويترز نيز رعايت مي است كه در تمامي اي ذكر نام خبرنگار نكته

جب اعتمـاد كـاربر بـه صـحت آن     ن امر اعتبار خبر را دوچندان كرده و مواي شود كه خبر در كنار متن استفاده مي
سـنا فـراهم   اي ن امكان بـراي اي  ران به علت انحصار قانوني پخش فيلم و صوت توسط صدا و سيمااي ولي در. شود مي

، بـه آن خبرگـزاري   1381سـال  سنا در اي ازي بخش صوتي و تصويرياند  نكه صدا و سيما به علت راهاي كما. نيست
ها از امكان پخش صوت و فيلم  ن در حالي است كه بسياري از وبالگاي .ليتي شداعتراض و مانع از ادامه چنين فعا

  .كنند استفاده مي
  

 1اعتبار نويسنده سايت، گروه يا موسسه 
سنا زير نظر  جهاد دانشگاهي است كه يك نهاد هيات امنايي وابسته به شوراي عالي انقالب فرهنگي اي سايت

سنا از اعضـاي شـوراي مركـزي انجمـن اسـالمي دانشـگاه علـوم        اي ر عاملدكتر ابوالفضل فاتح نخستين مدي. است
هاي مختلف نظـام و بـه ويـژه     بود و داراي ارتباطات گسترده سياسي با گروه )دفتر تحكيم وحدت(پزشكي تهران 

با سفر فاتح به خارج از كشور براي ادامه تحصـيل، محمـدعلي نـادعلي زاده يكـي  از مـديران      . مقام رهبري است
  )دفتر تحكيم وحدت(وي نيز از فعاالن انجمن اسالمي دانشگاه تهران . سنا در سمت مدير عاملي قرار گرفتاي ليهاو

سـنا را بـر عهـده داشـته     اي هاي قبل سردبيري اجتماعي، مدير كلي اخبار سياسي و مديريت اخبار بود كه در سال
  . است

هايي  پيوندتعداد شود كه  مشخص مي  2 ه از سايت الكساسنا و رويترز، با استفاداي  براي مقايسه اعتبار سايت
ن در حالي اسـت كـه   اي پيوند 2841داده شده برابر است با  سنااي كه توسط سايت هاي داخلي و خارجي به سايت

 97319داده شـده برابـر اسـت بـا      رويتـرز هايي كه توسط سايت هاي داخلي و خارجي بـه سـايت    پيوندتعداد 
   .ن تفاوت، نشان دهنده اعتبار بيشتر سايت رويترز استاي .پيوند
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    1پوشش مطالب
سـنا،  اي تالش مـديران . كنند گروه فعاليت مي  چهارهاي متعدد خبري است كه در قالب  ايسنا داراي سرويس

هاي پيونـد وجـود  . ن جهت بوده كه هر گروه مانند يك خبرگزاري تخصصي عمل كنـد اي آنان، دربه گفته يكي از 
از سوي ديگر . فراوان در صفحه نخست كه هر گروه را به چندين سرويس جزيي تبديل كرده در همين راستاست

  . و سريع خبر دارندسنا عمدتا دانشجو و بسيار فعال هستند و انگيزه بسيار قوي براي پوشش كامل اي خبرنگاران
تواند  ، اما مياست شهرستان در صفحه نخست هر چند از زيبايي آن كاسته پيوندخبري و تعدادي  پيوند 28

ن در حالي است كه خبرگزاري بزرگي چـون  اي  .به مخاطب نويد دهد كه براحتي خبر مورد نظرش را خواهد يافت
  .صلي داردبر روي صفحه ا پيوند ششرويترز در بخش اخبار تنها 

هـا   پيونـد سنا نيز به مخاطب در يافتن اطالعاتي كه شايد در سرويس هـا و  اي پيشرفته  جست و جويامكان 
  . گنجانده نشده، كمك خواهد كرد

خبر در كـل   چهارتنها   17/8/85سنا در تاريخ چهارشنبه اي كلمه دانشجو در تيتر اخبار سايت جست و جوي
جسـت و  ن در حـالي اسـت كـه    اي  .خبر تقليل يافته است دوبه  24/8/85رشنبه ن تعداد در چهااي اخبار است كه

نـوامبر   8يعنـي   17/8/85كلمه استيودنت در خبرگزاري رويترز بخش انگليسي زبان در تـاريخ چهارشـنبه    جوي
د كـه تعـداد   ن بواي ران است انتظاراي سنا خبرگزاري دانشجوياناي ن كهاي با توجه به. دهد خبر را نشان مي دو، 2006

سنا براي پوشش اخبار دانشگاهي بوده است اي ن باشد زيرا اساس شكل گيرياي اخبار دانشجويي آن بسيار بيشتر از
ن ميـان  اي ايسنا در البته نبايد از نقش سرويس علمي. اصلي كشور دفتر دارد هاي دانشگاه ن خبرگزاري در تمامياي و

دانشگاهي داخلي و خـارجي در بخـش پايـان     – ر آخرين اخبار علمين سرويس عالوه بر انتشااي غافل شد چرا كه
تنهـا  ) 17/8/85چهارشـنبه  ( ن سرويس در همـان روز  اي .تواند نظرات دانشگاهيان را به جامعه عرضه كند نامه مي

سـنا  اي كـه  دمخاطب انتظار دار. خبر ارسال كرده بود كه هيچكدام از اخبار آن  مربوط به بخش پايان نامه نبود 16
سـنا بايـد ماننـد كتابخانـه مجـازي كليـه       اي بـه عبـارت ديگـر   . را انتشـار دهـد   مهم ترين و آخرين اطالعات علمي

ن مسـتلزم فعاليـت بـيش از    ايـ  هاي كشور عمل كرده و براي دانش پژوهان قابل استفاده و استناد باشـد و  دانشگاه
حوه و سرعت پوشـش سـاير اخبـار راضـي     از نظر من به عنوان مخاطب ن. اين خبرگزاري است پيش بخش علمي

  . كننده است
  

      به روز بودن اطالعات
سـرويس و   هاي خبر در روز و نيز تغيير مكرر نخستين  خبر هر سرويس و حتي تاپ نيوز 600انتشار حدود 
و  خبـر  192تعداد  11:08در ساعت  26/8/85سنا در تاريخ اي  .دهنده  به روز بودن سايت است صفحه اصلي نشان

ن فاصله كليه محتويات صفحه نخست غيـر از تعـدادي از   اي در. خبر ارسال كرده بود 404تعداد  13:30در ساعت 
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تغييـر كـرده بـود    ) شود خبر براي هر سرويس در صفحه اول نمايش داده مي سهكه به صورت (ها  اخبار سرويس
دفتر آن اصال فعـال و بـه روز    پنجسنا اي خبري دفتر 20اما از . ن خبرگزاري استاي دهنده به روز بودن ن نشاناي كه

 پيونـد ن دفاتر فعال يا اي به نظر من بايد. است 18/2/85نيست مانند خراسان رضوي كه آخرين خبر آن مربوط به 
ن  بـه علـت موضـوع    ايـ  شوند كه نيز  همواره به روز نمي » هاي خاتمي ديدگاه«البته بخشي مانند . آن حذف شود

ن بازه زماني خبرگزاري رويترز فقـط  هـات   اي در حالي كه در.  به علت به روز نبودن سايت استو نه  پيوندخاص 
  . نيوز صفحه اصلي خود را تغيير داده بود

صـحيح ربـط داده    هـاي  سنا قرار دارند همه بـه آدرس اي متنوع متعددي كه در صفحه اصلي سايت هاي پيوند
  .ن مساله در سايت رويترز نيز مشهود استاي .شوند مي

  
   1تراكم و جامعيت

. تطابق كامل دارد پيونداطالعات گنجانده شده در هر خبر با عنوان . شود سنا با زباني ساده نگاشته مياي اخبار
خبـري اسـت كـه هـر چنـد سـرعت        پيونـد البته همانطور كه قبال ذكر شد، صفحه نخست داراي تعداد زيـادي  

دهد اما در نگاه اول سايت را بسيار شـلوغ   اطب به مطلب دلخواه و نيز جامعيت سايت را افزايش ميدسترسي مخ
تـوان بـه    ها در صفحه اصلي رويترز كمتر است بنابراين با تعداد بيشتري كليـك مـي  پيوندچون تعداد . كرده است

  . خوردار استسنا از جامعيت كمتري براي ن نظر در برابراي خبر مورد نظر دست يافت كه از
رسند، اخبـار   در بسياري از اخبار مانند خبرهاي سياسي، لوايحي كه پس از چند بار آمد و شد به تصويب مي

سـنا رعايـت   اي ن مسـاله اغلـب در  اي دارد كه اي ن دست، ذكر پيشينه خبر اهميت فوق العادهاي حقوقي و مطالبي از
همچنـين  . توان در هر خبر با پيشينه آن نيز آشنا شـد  ي ميدر حالي كه در خبرگزاري رويترز به راحت.  شود نمي

توان در مورد كلمه كليدي خبر در سايت، عكس  قرار دارد كه مي  3با عنوان ويندوز اليو2اي در كنار هر خبر جعبه
 ن جعبـه ايـ  توان دربـاره بـوش در   به عنوان مثال اگر خبر درباره سخنان بوش است مي. و نقشه جست و جو كرد

  . كرد جست و جوات بيشتري اطالع
به كارگيري عكس با كيفيت باال در كنار هر خبر در هر دو خبرگزاري عالوه بر افزايش جذابيت سايت درك 

  . كند تر مي مطلب را نيز آسان
ك است بـه  اند  هاي رويترز نيز بسيار تعداد آگهي .دهد ايسنا هيچ آگهي تبليغاتي بر روي سايت خود قرار نمي

  .يك مورد درباره گوشي نوكيا بودر يك روز تنها طوري كه د

_______________________________  
1 Density 
2 Box 
3 Windows live   
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   1تعاملي بودن
 "آيـد  يك از عناصر حيات جمعي پديد نمي  ارتباط اجتماعي شالوده حيات اجتماعي است و بدون آن هيچ"

از روابـط   اي به بيان ديگر جامعه در تحليل نهايي چيـزي جـز شـبكه وسـيع و پيچيـده     ). 29: 1384ساروخاني،(
در بررسـي يـك    ن ترتيب تعاملي بودن يا نبودن يك سيستم، عامـل مهمـي  اي به) 1373ستوده، (ت اجتماعي نيس

ي كه ارتباط مخاطب را با سـايت و مسـئوالن آن برقـرار    هاي در خبرگزاري ها بخش. جامعه واقعي يا مجازي است
گنجاندن بخشي براي ارسـال   ي كه عالوه برهاي ن ميان سايتاي در. كنند، نشان از تعاملي بودن آن سايت دارند مي

سـنا تنهـا   اي در سـايت . دارنـد  اي دهند از نظر تعامل جايگاه ويژه نظر مخاطب، در مدت كوتاهي به او پاسخ هم مي
  .شود اما پاسخي براي مخاطب ارسال نمي ،مورد اول در نظر گرفته شده

رونيكي با ايسنا در ارتباط هستند، مخاطباني كه به صورت پست الكت": گويد له ميان مساي پناهلو در باره علت
كننـد كـه ايسـنا بـا اطـالع از ايـن        بيشتر موضوعات خبري يا سوژه جهت پيگيري اخبار را به ايسـنا ارسـال مـي   

مخاطبـان يـا   . پردازد كه اين خود يك نـوع تعامـل بـا مخاطبـان اسـت      ها مي موضوعات به پيگيري اخبار و سوژه
  خواهند خبري را اطالع تلفني يا با نمابر با ايسنا در ارتباط هستند كه يا مييي هم هستند كه به صورت  ها سازمان

هـا و اشـخاص    بدهند يا دنبال پيگيري اخبار هستند كه  انتشار اخبار آنها بر روي سايت خود تعامـل بـا سـازمان   
  ."حقيقي يا حقوقي است

ن اي سنا به تعاملاي سنا و دربارهاي در سايتسنا، گزارش اشكال اي ارسال خبر، پيشنهاد سوژه، تماس با پيوند پنج
ها معرفي اعضا از زبـان خودشـان و    سنا در مورد همه سرويساي در بخش درباره. كنند سايت با مخاطب كمك مي

ن امر به شـناخت مخاطـب از اعضـاي سـايت در جهـت      اي ارزيابي صاحب نظران از آن سرويس گنجانده شده كه
  . كند يبرقراري ارتباط با آنان كمك م

تعاملي در يك سايت عالوه بـر احتـرام بـه آراي  مخاطـب، او را در توليـدات       هاي پيوندتوان گفت وجود  مي
  .  شود سايت سهيم كرده و موجب احساس تعلق خاطر كاربر به سايت و افزايش مراجعه به آن مي

ي هر خبر اشـاره كـرد تـا هـر     توان به گنجاندن بخش دريافت نظرات در انتها ن زمينه مياي از نكات ديگر در
نكه بخشي براي درجه بندي خبر قرار داده كـه مخاطـب،   اي ضمن. كس پس از خواندن خبر در مورد آن نظر دهد

  . ن بخش در رويترز وجود ندارداي .تواند درجه بندي كند مي 5تا  1هر خبر را از درجه 
شماره تلفن تمام دبيران سرويس درج شده سنا آدرس پست الكترونيكي، شماره فاكس و اي تماس با پيونددر 

  . است
شـود   هاي ايران در بخش امكانات سايت ايسنا مشاهده مي هاي ايران و روزنامه خبرگزاري پيوند دوهمچنين 

  . هاي سراسري ايران در آن گنجانده شده است هاي خبري و روزنامه ها و سايت هاي خبرگزاري سايت پيوندكه 

_______________________________  
1 Interactivity  
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جهـت جلـب همكـاري بـراي تكميـل بانـك        پيونـد ران در صفحات داخلي آن يـك  اي هاي دانشگاه پيونددر 
  .كند ن ترتيب مخاطب در تكميل اطالعات سايت مشاركت مياي اطالعاتي دانشگاه ها قرار داده شده به

در صفحه اصـلي گنجانـده    "رويترز ما"و  "1درباره رويترز "تعاملي مانندهاي  پيونددر خبرگزاري رويترز هم 
توان با پر كردن فرم مشخصات در سايت رويترز ثبت نام كرد و مشترك اخبار  همچنين در بخشي مي. ستشده ا

تـا زمـان ارسـال    . من فرم را پر كردم و پاسخ رويترز به صورت آنالين ارسـال شـد  . آن در موضوعات موردنظر شد
  .  ترين اخبار آن را دريافت كرده ام گزارش هم به طور روزانه مهم

ن خبرگـزاري در  اي  هاي مختلف رويترز همچنين آدرس و تلفن دفاتر لفن و آدرس الكترونيكي بخششماره ت
ن قسمت براي كساني كه با زبان اي  ارائه شده اما يافتن درباره رويترز   كشورهاي مختلف نيز در قسمتي از بخش 

   .شود ن سايت مياي ن به نظر من باعث كاهش سطح تعاملاي انگليسي آشنايي ندارند، آسان نيست و
سايت رويترز بخشي در نظر گرفته شده تا اگر مخاطب نتوانست بـه نتيجـه دلخـواه     جست و جوي پيونددر 

در كـل سـطح   . دست پيدا كند با ارسال ميلي براي سايت از آنها درباره مطلب مورد نظر درخواست كمـك كنـد  
ن خبرگزاري سـطح تعامـل   اي داشتن بخش فارسي درهر چند ن. سنا بسيار بيشتر استاي ن سايت نسبت بهاي تعامل

  .دهد آن با فارسي زبانان را كاهش مي
  

  2ها اهداف ذهني و واقعيت
 .پـردازيم  سناي كنـوني مـي  اي ازي بااند  ن بخش به مقايسه ميزان تحقق اهداف مديران سايت در زمان راهاي در

ابتـدا بخشـي بـه نـام سـازمان      ": گويـد  ار شده مـي سنا در آن مشغول به كاي گيري خانم پناهلو كه از ابتداي شكل
كه فكر افتادند اين در زمان فعاليت آن به  دانشگاهي مسئوالن جهاد .اندازي شد دانشجويان در جهاددانشگاهي راه

خبري جهاد دانشگاهي و  –ن امر مركزي الزم بود كه به موسسه فرهنگي اي براي. ها را پوشش دهند اخبار دانشگاه
فكر با توجه به روي كارآمدن دولت اصـالحات كـه   تن اي جاداي .انجاميد) ايسنا(زاري دانشجويان ايران تاسيس خبرگ

رويكرد خاصي به جوانان و به خصوص دانشجويان داشت و تحركات جنبش دانشجويي كـه از بعـد از انقـالب تـا     
دانشگاه به عرصه فعاليت سياسي  ساكن و صامت بود و بروز اتقاقاتي كه موجب ورود دوباره دانشجو و دولت خاتمي

ن ايـ  ران صادر شـد، امـا حـوزه فعاليـت    اي ن ترتيب مجوز تاسيس خبرگزاري دانشجوياناي به. شد،  قابل درك است
سـنا از حـد   اي بـه عبـارت ديگـر    ."شد تر خبرگزاري از سطح دانشجو و خبرهاي دانشجويي گسترده تر و همه گير

ت و با توجه به دوري از كانون قدرت و شجاعت در عمـل بـه سـرعت منبـع     انتظار موسسان اوليه آن هم فراتر رف
هاي خبري شد به طوري كه امروزه به يك خبرگزاري بين المللي تبديل شده  ها و سايت خبري بسياري از روزنامه

  . است

_______________________________  
1 About Reuters 
2 Objectivity 
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ه مطرح كنـد  را در سطح جامع) دانشجويان و استادان(دانشگاهي  هاي يشهاند  سنا آمد تا دوبارهاي از طرف ديگر
   .ن امر هم موفق شداي كه در

زبان با مخاطبان خود در سراسـر دنيـا ارتبـاط     18رويترز يك خبرگزاري با دفاتر متعدد خارجي است كه با 
ران در منطقه خاورميانـه و  اي البته به نظر من بهتر بود گردانندگان سايت با توجه به موقعيت كنوني و جايگاه. دارد

  .گرفتند فارسي هم براي آن در نظر مي پيوندران اي نيز داشتن دفتر در
  

  1سرعت دسترسي
هاي گرافيكي سنگين باشد البتـه   شود شايد علت آن استفاده از فايل با تاخير باز مي سنا كمياي صفحه نخست

  .شود اما سايت رويترز به سرعت گشوده مي. شود ها سريع تر باز مي پيوند
  : سنا و رويترز چنين آمده استاي دسترسي به دو سايتدر مقايسه سرعت   در سايت الكسا

  
  ها مقايسه با ساير سايت  )ثانيه(ميانگين زمان دانلود   سرعت دانلود  نام سايت

  ترند ن سايت سريعاي ها از سايت% 93  6,8 بسيار آهسته ايسنا
  ترند ن سايت سريعاي ها از سايت% 66  1,6  ريعس  رويترز

  
 2ثانيه است يعني زمان دانلـود   6/1ثانيه و سرعت دانلود رويترز  8/6سنا اي  دانلود ن سايت ميانگين زماناي در

سنا يك سايت با دسترسي كنـد و رويتـزر   اي ن ترتيباي به. برابر بيشتر از رويترز است چهارسنا حدود اي شدن سايت
      .               يك سايت با دسترسي سريع است

بـراي اسـتفاده از   . قابل دسترسي است  www.isnagency.com و www.isna.ir هاي ايسنا با آدرس
  .مراجعه كرد www.reuters.comرويترز هم بايد به آدرس 

  :3سايت ارزيابي كنندهسه سنا و رويترز به وسيله اي مقايسه
 سايت ارزيابي كننده الكسا  ايسه دوسايت توسطمق

سنا و رويترز بر حسب روز، متوسط هفته ، متوسط سه مـاه و درصـد تغييـرات در    اي  متوسط بازديد از سايت
  :توسط يك ميليون كاربر سه ماه

_______________________________  
1 Promptness 
2 Download 

  .بوده است 22/11/2006تاريخ مراجعه به اين سه سايت ارزيابي كننده  3
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  ماهه 3تغيير متوسط   ماهه 3متوسط   متوسط هفتگي  روزانه  سايت

 ↑%5  132  130  140  سنااي 

 ↓%12 6803 8803 3004  رويترز

 
در روز؛ هفتـه و مـاه و متوسـط     توسط هر يك از كـاربران آنهـا  سنا و رويترز اي مقايسه بين مشاهده صفحات

  :تغييرات در سه ماه
  

  
  :سنا و رويترزاي مقايسه جايگاه

  ماهه 3تغيير متوسط   ماهه 3متوسط   متوسط هفتگي  روزانه  سايت
 ↑%107/1 7947 8317 8018  سنااي 

 ↓51  303 291 251  رويترز

 
داشته است و هر چند در حال حاضر جايگـاه آن از   سنا حركت رو به رشدياي  دهند كه اين جداول نشان مي

ن خبرگزاري در سه ماهه اخير باالتر رفته است در حالي كـه خبرگـزاري   اي  رويترز بسيار پايين تر است اما جايگاه
سنا با برطرف كردن نقاط ضعف اي توان اميد داشت كه بنابراين مي. زبانه رويترز با كاهش رتبه مواجه بوده است 18

در خبـري   هـاي  تنوع و گسترش رسانهتوان با  كاهش رتبه رويترز را هم مي. بتواند به رتبه بهتري دست يابدخود 
 .دنيا مرتبط دانست

كـاربران  % 77شـوند و   سـنا مـي  اي وارد سـايت   www.isna.irكـاربران از آدرس  % 95دهد  الكسا نشان مي
  . كنند براي مراجعه انتخاب مي را   today.reuters.comآدرس 

اسـت امـا    پيونـد  1284داده شـده   سنااي هايي كه توسط سايت هاي داخلي و خارجي به سايت پيوندتعداد 
  .سناستاي دهد كه اعتبار رويترز بيشتر از ن ارقام نشان مياي .اند  داده پيوندسايت به رويترز  19973
   

  ماهه 3تغيير متوسط   ماهه 3متوسط   متوسط هفتگي  روزانه  سايت
 ↑%10  3/5  9/4  9/4  سنااي 

 ↓%4  2.3  2.2  2.3  رويترز
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  :1سايت اپتيمايزيشن ه وبمقايسه در سايت ارزيابي كنند
  :سنا و رويترز چنين نشان داده شده استاي هاي انواع فايل سايت اپتيمايزيشين در سايت وب

  
امكانات 

  )موضوعات(
  خارجي

  هاي همه فايل
  2ال ام تي اچ 

  هاي همه فايل
  ال ام تي اچ 
  تصويري 

  هاي همه فايل
  3اس اس سي

  تصويري

همه 
هاي  فايل

  تصويري

  همه
  4ها اسكريپت

  همه
   اس اس سي
  5مپرتاي

همه 
  6ها فريم

  همه
  7ها اي فريم

  0 0 0 0 50 0 55  1  ايسنا
 2  0  2 12 50 21 29  1 رويترز

  
  : ن سايت سايز هر فايل در خبرگزاري ها هم مشخص شده استاي در
  

امكانات 
  )هاي ابژه(

  8خارجي

  سايز
همه 
  هاي فايل
  ال ام تي اچ

  سايز
  هاي فايل
ال  ام تي اچ

  يتصوير

سايز 
  هاي فايل
  اس اس سي

  تصويري

  سايز
هاي  فايل

  تصويري
 سايز

  9جاوااسكريپ
  سايز

  اس اس سي

 سايز
هاي  فايل

مولتي 
  مديا

  سايز
ديگر 
  ها فايل

  0  0 0 0  69827 0  69827  89494  ايسنا
 0  0 36730 61199  61199 8034  53165  92737 رويترز

  
هـايي   سنا از فايلاي دهد كه ن جدول نشان مياي .سناستاي از سايت الكسا نشان داد سرعت دانلود رويترز بيشتر

ال تصويري آن هم به تعداد زياد و با سايز بـاال اسـتفاده    ام تي هاي اچ ال يا فايل ام تي با سرعت دانلود پايين مانند اچ
د است در حالي سنا بسيار محدواي در ضمن تنوع امكانات. ن امر سرعت دانلود آن را كاهش داده استاي كند كه مي

برد به علت انتخاب نوع فايل مناسب در كل از سرعت دانلـود بهتـري    تري بهره مي كه رويترز كه از امكانات متنوع
  .  برخوردار است

  
_______________________________  

1 Websiteoptimization 
2 html 
3 CSS 
4 Scripts 
5 CSS imports 
6 frames 
7 Iframes 
8 External Objects 
9 Javascript 
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  ترندز گوگلمقايسه در سايت ارزيابي كننده 
ك انـد   سناي انگليسي بسياراي ميزان استفاده از. شود فارسي استفاده ميران، تهران و با زبان اي سنا بيشتر دراي از
  .سنا در ميان غيرفارسي زبانان استاي دهنده نفوذ ناچيز ن نشاناي است

اما رجوع به سايت رويترز غير از لندن در دو شهر نيويورك و شيكاگوي آمريكا و نيز تورنتـوي كانـادا بسـيار    
 18و از . آيـد  ترين منابع خبري بـه شـمار مـي    كشور، رويترز يكي از مهم 10ت كه در ن در حالي اساي  .زياد است

  .ن سايت استاي دهنده اعتبار بيشتر ن امر نشاناي .زبان كاربرد بااليي دارد هشتزبان، رويترز به 
  

  نتيجه گيري
را در جامعه بررسـي   و نيز كاركرد مجموعه كاركرد هر جز را در مجموعهكاركردگرايان در پي آن هستند كه 

غيـر دولتـي در    هـاي  ن نوشتار سعي شد ضمن بيـان اهميـت رسـانه   اي ن موضوع در جاي جاياي با توجه به. كنند
هـاي مختلـف    همچنين در بخـش . سنا بيان و به نقد گذاشته شوداي پيشبرد دموكراسي، اهداف اوليه شكل گيري

سال پس از رويتـرز   148سنا تقريبا اي نكهاي با: صار بايد گفتبه اخت. سنا بيان شداي هاي مختلف پيوندنقش و وظيفه 
بـه نظـر مـن گنجانـدن     . كند خود را با دنياي امروز همگـام كنـد   آغاز به كار كرده اما در حد توان خود سعي مي

به هر چند تا رسيدن . ن مدعاستاي ترين خبرگزاري اروپايي وجود دارد گواه بر هايي شبيه به آنچه در قديمي پيوند
از طرفي شفاف سازي فضاي سياسي، نقد و نظارت بر عملكـرد دولـت از   . آنجا راهي بسيار طوالني در پيش است

آنها بايد در چـارچوب  . دارند اي غيردولتي جايگاه ويژه هاي ن ميان رسانهاي در. نيازهاي هر جامعه دموكراتيك است
ران است و در زمـان  اي سنا نخستين خبرگزاري غيردولتييا .جاد كننداي قانوني، فضايي را براي طرح نظرات منتقدان

بازي كند اما به تدريج لحن انتقادي آن  ظهور توانست در شفاف سازي فضا و طرح آرا و عقايد مختلف نقش مهمي
ن مساله آن را از كاركرد اوليه و نقشش در جامعه بازداشته اي  .رنگ باخت و شجاعت آن به محافظه كاري بدل شد

  . است
ضمن ران بايد اي خبرگزاري دانشجويان. همچنين نياز به طرح نظرات كارشناسانه در جامعه همواره وجود دارد

كمترين زمان ممكن و پيگيري مطالبات دانشگاهيان بـه طـرح نظـرات آنـان در     پوشش كامل اخبار دانشگاهي در
گوناگون به اطالع جامعه برساند و  هاي ينهسنا در آغاز به خوبي توانست آراي متخصصان را در زماي  .جامعه بپردازد

  .  ن نقش تا حد زيادي موفق عمل كرده استاي  پيگير مسائل دانشجويان باشد به نظر من در انجام
  

  سنااي چند پيشنهاد براي بهينه كردن سايت
ه بـه  تعبيه شوند كه از سرعت دسترسـي بـه آن بـا توجـ     اي ن خبرگزاري بايد به گونهاي هاي مختلف فايل - 1
بـراي افـزايش سـرعت    . ران كاسته نشود، امري كه در حـال حاضـر از آن غفلـت شـده اسـت     اي نترنت دراي سرعت

  :سنا بايد چند اقدام انجام دهداي  دسترسي،
مورد بوده اسـت كـه بايـد بـه تعـداد        56سنا در روز مراجعه اي خارجي) موضوعات(تعداد كل  امكانات ) الف
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  .معقول كاهش يابد
  .مورد است كه بايد به تعداد معقول كاهش يابد 55سنا اي كل تصاوير استفاده شده در يك روز در تعداد) ب
بايت از  102،400ن ميزان اي .شود ثانيه دانلود مي  76/30بايت است  كه در   54321سايز كل صفحات ) ج

  .حد مجاز بيشتر است
  .بايت است كه بايد كاهش يابد 69827ازه كل تصاوير اند   )د
بدين منظور بايد عالوه بر دريافت پيـام مخاطبـان   . سنا بايد سطح تعامل خود را با مخاطب افزايش دهداي - 2

  .ترين زمان پاسخ دهد به آنها در كوتاه
دريافـت   1اس ام در جهان امروز كاربر مايل است به سرعت اخبار دلخواه را از طرق مختلف مثل ميل، اس - 3

  .نه هم اقداماتي انجام دهدن زمياي سنا بايد دراي .كند
ن ايـ  در. ن به پوشش اخبار دانشگاهي همت گمارداي ن خبرگزاري با توجه به ماهيت وجودي اش بيش ازاي - 4

  .و به ويژه بخش پايان نامه آن بايد مدنظر قرار گيرد راه فعال كردن سرويس علمي
ن دفتر خبري در خارج از كشـور بـرايش   سنا يك خبرگزاري بين المللي است، نداشتاي  ن كهاي با توجه به - 5

ازي انـد   بنـابراين راه . شود يك ضعف بزرگ محسوب شده و مانع از پوشش اخبار  جهاني با سرعت و دقت الزم مي
  .ن خبرگزاري ضروري استاي دفاتر خارج از كشور

كمـك شـاياني   هاي زنده دنيا به افـزايش مراجعـه كـاربران خـارجي      هاي خبري به زبان ازي بخشاند  راه - 6
  .كند مي

  .بهتر است كليه اخبار با ذكر نام خبرنگار باشد تا اعتماد مخاطب بيشتر جلب شود - 7
  .ذكر پيشينه خبر امري است كه بايد مدنظر قرار گيرد - 8
  . اطالعات بخش معرفي اعضاي خبرگزاري مربوط به گذشته است و نيازمند به روز شدن است - 9

دهد امـا   ن صفحه اصلي هرچند سرعت دسترسي مخاطب را به مطلب افزايش ميهاي فراوا پيوندتعداد  - 10
  .به نظر من ساماندهي مجدد صفحه اصلي از حيث زيبايي شناختي الزم است. از زيبايي صفحه كاسته است

سنا گذاشته شده است يا بايد فعال شوند و يا اي هاي آنها در بخش استان پيونددفتر خبري غير فعال كه  - 11
  .آنها حذف شود وندپي

سنا بايـد از افتـادن بـه دام خودسانسـوري و     اي  جمعي غير دولتي، هاي با توجه به وظيفه نظارتي رسانه - 12
  .محافظه كاري اجتناب كند

  

_______________________________  
1 - SMS 
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  :منابع
  .انتشارات سروش: ، تهرانجامعه شناسي هاي نظريه) 1381. (آزاد ارمكي، ت •
 ).سمت(سازمان مطالعه و  تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها: هران، تجامعه شناسي هاي نظريه، )1369. (توسلي، غ •
مركز چـاپ و انتشـارات دانشـگاه    : ، ترجمه محمد صادق مهدوي، تهرانجامعه شناسي هاي نظريه) 1374. (، جزرريت •

  .شهيد بهشتي
  .موسسه كارگزار روابط  عمومي: ، تهرانمباني كلي ارتباط جمعي) 1383. (د زارعيان، •
  .انتشارات اطالعات: ، تهرانجامعه شناسي ارتباطات) 1384. (، بساروخاني •
 .انتشارات آواي نو: ، تهرانروانشناسي اجتماعي) 1373. (ستوده، ه •
  .انتشارات ثانيه: ، تهرانروزنامه نگاري سايبر) 1384. (شكرخواه، ي •
 .جزوه درس مطالعات فضاي مجازي، دانشگاه تهران) 1385. (عاملي، س •
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انتشـارات سـروش و مركـز     :، ترجمـه فريـدون وحيـدا، تهـران    مفهوم فرهنگ در علوم اجتمـاعي ) 1381( .كوش، د •
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 .نشر دوران: ، تهرانمقدمات جامعه شناسي) 1375. (محسني،  م •
  .انتشارت فاران: ، تهراننظريات و مفاهيم ارتباط جمعي) 1380. (اد، همهرد •
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  ايپنا و مقايسه آن با بي بي سي اسپورت ارزيابي سايت
  با استفاده از رويكرد كاركردگرايي

  
    ∗مهناز جعفري

   چكيده
تـري بـه    كنـد نگـاه دقيـق    ايجاب مي ارتباطي و اطالعاتي ي نوينها تحوالت ناشي از رشد و گسترش فناوري

رو  ايـن  از .برويماين فضا پيش   به فراخور ها ين فناوريا در به كارگيري و داشته باشيمفضاي ارتباطي شكل گرفته 
تواند بخشي  ، ميايراني از فرصت به دست آمده  هاي نحوه استفاده رسانه انتقادي ارزيابي سايت نيز با هدف بررسي

  .اين فضا را روشن كند هاي مغفول از پتانسيل
دهنـد و بسـياري از آنهـا بـه ورزش      مـي  از آنجا كه در كشور ما شمار زيادي از جمعيت را جوانـان تشـكيل  

 اين وب سايت، براي تحليل. اينترنتي يك خبرگزاري ورزشي، انتخاب شد مند هستند، لذا براي ارزيابي، پايگاه عالقه
تا عملكرد آن به  استفاده شد،شيوه تحليل كاركردي  از ،ايران و آسيا ها خبرگزاري ورزشناولين و تبه عنوان  ،پنااي 

در تحليل كاركردي بر تعادل تكيه شده و نتايج هـر الگـو در    .خبرگزاري در فضاي مجازي ارزيابي شودعنوان يك 
  .بقاي سيستم مورد توجه است

اين  چون .پردازد اثر عملكرد آنها در جامعه مي اين نظريه به روابط بين اجزا درراستاي تحقق اهداف سيستم و
سـرعت   هـاي ورزشـي،   ها در پوشش اخبار و اثر گذاري در محيطدو سايت  خبرگزاري هستند، ميزان موفقيت آن

  .با تمركز بيشتري بررسي شده است تنوع مطالبو  تازگي اخبار اطالع رساني،
اين ارزيابي معيارهايي چون صحت اطالعات، اعتبار نويسنده، پوشـش، بـه روز بـودن، تـراكم و جامعيـت،       در

  .سرعت دسترسي مد نظر قرار گرفته است ها و نيز تعاملي بودن، اهداف ذهني و واقعيت
ايپنـا در صـورت افـزايش سـرعت بـه روز شـدن         دهد، سايت نتايج ارزيابي و نيز مقايسه دو سايت نشان مي

البته مسئوالن آن بـه درك  . تواند به خبرگزاري موفقي تبديل شود ايجاد تنوع بيشتر در محتواي خود مي مطالب و
_______________________________  

                        مهناز جعفري، دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشگاه تهران ∗
                                                                                   jafari.mahnaz@gmail.comEmail:  
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مواردي چون تعامل بيشـتر بـا مخاطـب، ارائـه مطالـب      . هاي آن نيازمندند ورتتري از فضاي مجازي و ضر روشن
  .اين سايت را به جايگاه مطلوبي در منطقه برساند  تواند متنوع به چند زبان  و افزايش سرعت  مي

  .ايپنا، بي بي سي اسپورت اي، فضاي مجازي، كاركرد، ارزيابي مقايسه: واژگان كليدي
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  مقدمه
ايپنا ومقايسه آن با سايت بي بي سـي اسـپورت اختصـاص     اين مطلب به ارزيابي سايت  شد همانطور كه ذكر

اينترنت با دگرگون سازي بنيادين مفاهيم و ادراكـات   فناوري «گيرد؟  اين ارزيابي با چه هدفي صورت مي  اما. دارد
ه، با امكان پذير ساختن رابطه بشري به شكل آني و براي هم  از زمان و فضا، با عرضه قسمت قابل توجهي از دانش

اي غير قابـل ترديـد    هاي بسيار دور جغرافيايي قرار دارند، به گونه مستقيم و فوري ميان افرادي كه حتي در فاصله
اين فناوري بايد مورد   ها و نتايج اين رو زمينه از .)23:1380محسني،(»جهان اطالعات را عميقا دگرگون كرده است

اينترنت و شبكه جهاني وب هرروز معبر جديدي بـراي تحـول راه ورسـم    "يرند و از آنجا كه تجزيه وتحليل قرار گ
ايـن فضـا    كسـب شـناخت از  ) 12:1384كميسيون ملي يونسكو،("گشايند زندگي، كار، آموختن و ارتباطات ما مي

  .يابد ضرورت مي
ايـن   در. و نحوه عملكرد آنهاستاينترنتي  هاي اين فضا، توجه به سايت هاي كسب شناخت در مورد يكي از راه 

از نظر سابقه . اسپورت مقايسه شود سي بي ايپنا بررسي و با خبرگزاري بي مقاله سعي شده است عملكرد خبرگزاري
هاي سـريعي را   ايپنا در مدت فعاليت خود گام ايپنا برخوردار است، اما از تجربه بيشتري نسبت به  سي بي فعاليت بي

ايپنـا، مـوارد    هـاي  هـا و موفقيـت   تواند ضمن نشان دادن تـالش  اين مقايسه مي ه است وبه سمت پيشرفت برداشت
با توجه به جريان يكسويه خبري كه همواره در جهـان  . نشان دهد ،اين سايت قرار گيرد ديگري را كه بايد مد نظر

 ز امكانـات رسـانه  وجود داشته و برتري اطالع رساني در اختيار كشورهاي غربـي بـوده اسـت، اسـتفاده مناسـب ا     
هاي اثر گذار در جريانات خبري جهاني تبـديل كنـد و ارزيـابي سـايت      هاي ما را به قدرت تواند رسانه اينترنت مي 

  .اين روند كمك كند كند به راهي است كه تالش مي
  

  نظريه
بـر  يك نظريـه تحليلـي اسـت كـه     "كاركردگرايي  .استفاده شده است 1درارزيابي سايت از تحليل كاركردي

اين نظريه به روابط بين   .كند تعادل تكيه دارد و به نتايج هر الگو در محافظت و بقاي يك سيستم بزرگ توجه مي
در حقيقـت   . )21:1383آزادارمكـي، ( "پردازد اجزا درراستاي تحقق اهداف سيستم واثر عملكرد آنها در جامعه مي

 "آن  براي اهداف كـل مجموعـه مـورد توجـه اسـت     نقش و وظيفه هر جزء در مجموعه و اهميت "اين نظريه  در
اين دو سايت در واقع  خبرگزاري هستند، ميـزان موفقيـت آنهـا در پوشـش اخبـار و       چون .)275:1375قنادان، (

هاي مختلف  ها و سرويس پيوند، تنوع مطالب تازگي اخبار، سرعت اطالع رساني، هاي ورزشي، اثرگذاري در محيط
، تـا  اسـت بررسـي شـده   به طـور خالصـه كـاركرد آنهـا      رتباط با فعاليت خبرگزاري وخبري و نقش هر كدام در ا

يا وجود آنها براي دستيابي سيستم بـه  آيا هر جزء به درستي در تركيب كلي قرار گرفته و ثانياآ  مشخص شود اوال
  .اهداف خود موثر بوده است يا خير

_______________________________  
1 - Functional analysis 
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  روش
  :ه شده است كه عبارتند ازاستفاد) 85عاملي، (اين تحليل از معيارهاي بلوم  در
 كردن، وجود فرد مشروع، صحت نگارش ذكر منبع اطالعات، امكان كنترل: صحت اطالعات •
 اعتبار نويسنده يعني تخصص نويسنده •
 ها و عناوين، پاسخ به انتظارات پيوندپوشش كامل، : پوشش •
 ها پيوندجديد بودن اخبار، صحيح بودن : به روز بودن •
 بودن اطالعات، حجم مطالب جامع.: تراكم و جامعيت •
 امكان ميل زدن، امكان اظهار نظر، پاسخ دهي.: تعاملي بود •
 اهداف ذهني و واقعيت ها •
 .تغيير فوري صفحه نمايش، ارتباط با پيوندها بدون تاخير، سرعت پاسخ دهي: سرعت دسترسي •
  

  اسپورت. سي.بي.ايپنا و بي معرفي خبرگزاري
فعاليت آزمايشي خود را آغاز كـرد و   1381ايران از آذر ماه  رگزاري ورزشيايپنا به عنوان اولين خب خبرگزاري

رييس سازمان تربيت بدني و   ،ناجا وقت با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرمانده درمراسمي 1382در بهار 
  .افتتاح شد جمعي ديگر ازمسئوالن كشور به صورت رسمي
ورزشي پاس است و در راستاي  - و باشگاه فرهنگي هوري اسالميجم اين خبرگزاري متعلق به نيروي انتظامي

  1.در گسترش و اشاعه ورزش در كشور بنا نهاده شده است هدف نيروي انتظامي
ي مختص ورزش در جهان است كـه طـي   ها اولين خبرگزاري ورزشي در آسيا و از معدود خبرگزاري "ايپنا"

و از جايگـاه  را به خود جلب كـرد  ايران داشت بسيار توجه او  به دبير كل كنفدراسيون آسيا ،سفري كه پيتر والپان
  .شد اي برخوردار ويژه

ايران خبرگزاري تخصصي ورزش وجود نداشت، راه اندازي آن از ابتكارات قابـل   اين در اينكه پيش از باتوجه به
و كسب جايگـاه معتبـر    ي خودها اين خبرگزاري براي افزايش قابليت ي فراوانها توجه است و نشان دهنده فرصت

  .اي است رسانه
چهار سال بعد از جنـگ جهـاني اول فعاليـت     1922اين خبرگزاري در سال  هم بايد گفت. سي.بي.درباره بي

خبرنگاراني در سراسر جهان نيزبه تهيه مطالـب  . هاي راديويي و تلويزيوني هم دارد خود را آغاز كرده است و برنامه
افتتاح شده و توانسته اسـت بـه عنـوان بهتـرين      1997آنالين در سال . سي.بي.نتي بياينتر پايگاه. ندا آن مشغول

  .)1384كاوه، (را دريافت كند "وبي"سايت خبري جايزه 
  

_______________________________  
  .از او برده شود، به دست آمده است اين مطالب در گفت و گو با يكي از مسئوالن سايت كه نمي خواست نامي.  1
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  ايپنا مقدماتي در ارزيابي سايت
صـفحه   يكبود و تنها  ضعيفنسخه  اولين طراحي. نسخه طراحي سايت ارائه شده است چهارايپنا تاكنون  از
بار اصالحاتي در سايت انجام شد و آخرين تغييرات كه سال گذشته توسط شـركت نگـارش    دواز آن  بعد. داشت

   .ايپناست  ترين و بهترين نسخه كامل ،انجام شده
 فضاي متنوع با وزن پايين، داشتن صفحات زياد، ايپنا معيارهايي مثل امكان سريع ارسال خبر، طراحي سايت

ايپنا بـه اطـالع رسـاني در     از آنجا كهگفتني است . ال را مد نظر داشته استگرافيك مناسب و سرعت دسترسي با
  . پردازد، مخاطبان آن عالقه مندان به ورزش و به ويژه خبرنگاران ورزشي هستند حوزه ورزش مي

  
  تحليل

ف پردازيم و براي كش ايپنا مي اين بخش با استفاده از معيارهاي ذكر شده در بخش روش، به بررسي سايت در
مراجعات به دو سايت مورد . كنيم سي اسپورت مقايسه مي.بي.، آن را با سايت مشابه، يعني بي نقاط ضعف و قوت

  .آبان صورت گرفته اند 25و  19نظر در دو تاريخ 
  

  صحيح بودن اطالعات
الب چرا كه انتشار مط. هاي خبري، ارائه اطالعات درست به مخاطبان است هاي مهم رسانه يكي از مسئوليت"

بـديعي و  ( "كند نادرست يا اشتباه سبب سلب اعتماد مردم از رسانه شده و آنان را به سوي ساير منابع هدايت مي
  .)18: 1382قندي،
دهـد   ايپنا را پوشش خبري وقايع ورزشي تشكيل مي كه خبرهاي  سايتاين دليل  به :ذكر منبع اطالعات - 1

 مستند و صحيح اطالعات ارائه شده )زمان برگزاري مسابقات ،مربيان نقل وانتقال بازيكنان و مثل نتايج مسابقات،(
منبع ذكر شده  ،به دست آمده يا با استفاده از منابع ديگر گو با اشخاصت و در مورد اطالعاتي  هم كه از گف .است
  .است

يسه اخبار مگر با مقا ،اين سايت امكان چك كردن صحت اخبار وجود ندارد در اخبار: كردن كنترلامكان  - 2
البتـه در   .وجود ندارد و در بسياري موارد اساسا امكان آن وجود ندارد فراپيوند اين سايت در .ي ديگرها با خبرگزاري
   .براي پيگيري اخبار وجود دارد ها ميل دبيران سرويسايخبرنگاران هر سرويس و  سايت اسامي

گرچـه  . از اعتبار خوبي برخوردار اسـت  ،است اين سايت متعلق به نيروي انتظامي چون :وجود فرد مشروع - 3
حـدودي از اعتمـاد بـه بـي      تا ،در قهرماني تيم پاس داشت نقش مهمي) 84- 83فصل ( فصل پيش دوجو سازي 

كـه روز بـه روز از جايگـاه بهتـري      شـود  طرفي آن كاست اما هنوز يك سايت خبري قابل اسـتناد محسـوب مـي   
  .دشو بر آن استناد بيشتري مي و برخوردار

چـون خبرنگـاران آن در رشـته تخصصـي      .شود ايرادي ديده نمي اين سايت اين لحاظ در از :صحت نگارش- 4
و اشـكاالت نگارشـي و اماليـي كمتـري ديـده       شـود  ايراد نوشتاري در كارشان ديده نمي  نويسند، خود مطلب مي
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  .شود مي
. ت نيز در مـورد اخبـار ذكـر شـده اسـت     ايراد نگارشي وجود ندارد و منبع اطالعا اسپورت  نيز.سي.بي.در بي
 صحت درصورتي كه در مورد خبري ترديد وجود داشته باشد امكان در خواست توضيح بيشتر و ارزيابيهمچنين  

توان درخواست كرد توضيح بيشتري ارائـه   چون امكان نظر دادن در مورد هر خبر وجود دارد، مي .خبر وجود دارد
  .شود

  
  اعتبار نويسنده

ايپنا به خاطر تغييراتي كـه در مـديريت آن رخ داده تعـدادي از خبرنگـاران      در حال حاضر :سندهتخصص نوي
 بـاره اين موضوع در البته .و بعضي از افراد جايگزين شده خيلي با تجربه نيستند است اي خود را از دست داده حرفه

شـود و   اين مورد داده نمي يچ اطالعي دراما ه .ايپنا همچنان اعتبار دارد در مجموع. كند صدق نمي ها تمام سرويس
فقط با توجه به اعتبـار ناجـا   . يابد ن به هيچ اطالعاتي در مورد تخصص افراد سايت دست نميآمخاطب سايت در 

  . تواند به اعتبار آن اطمينان كند به عنوان مسئول سايت مي
 گرداننـدگان آن،  سـايت، توضـيحات مفصـلي در مـورد خـود      ،اسـپورت  .سـي .بي.ايپنا در بي برخالف سايت

اين سايت از تجربه زيادي در   بر طبق توضيحات داده شده نويسندگان مطالب .سابقه آنها وجود دارد خبرنگاران و
  .نويسند كار خود برخوردارند و تنها در رشته تخصصي خود مطلب مي

  
  پوشش

ي ديگر خبرنگار بـه محـل اعـزام    ورزش رويدادهاي ايپنا در زمان برگزاري تمام مسابقات  يا  :پوشش كامل- 1
اما از زمان وقوع تا قرار گرفتن روي سايت فاصله زمـاني   .اين نظر در پوشش وقايع ورزشي موفق است كند و از مي

  .زيادي است
اي برخوردارنـد و تنـوع خـوبي     جداگانـه  پيوندهاي مختلف ورزشي از  اين سايت رشته در :وعناوين ها پيوند- 2

  .ها در آن خالي است نوز جاي بعضي رشتهگرچه ه .شود ديده مي
هـاي ورزشـي و سـاير     روزنامـه  تـوان بـه جـدول ليـگ فوتبـال،      هاي موجود دراين سايت مـي  پيونداز ديگر 

ي خـارجي  ها و از جدول ليگ قرار دارد 85باالتر از سال  84جدول سال  در جدول ليگ، .اشاره كرد ها خبرگزاري
 15اينكه هم اكنون حدود  با توجه بهروزنامه وجود دارد كه  هشترزشي فقط هاي و روزنامه پيونددر .خبري نيست

به سرويس ورزشي آنهـا موجـود    پيوندها هم  به خبرگزاري پيونددر  .كافي نيست شود، روزنامه ورزشي منتشر مي
 .وري اسـت دارند كه غير ضر پيوندايكنا و شبستان در سايت  هاي غير مرتبط هم مثل خبرگزاري ازاست اما بعضي 

آرشيو فقط اخبار چنـد روز  اينكه  با توجه بهاز سوي ديگر  .ها خبري نيست پيوندهاي خارجي هم در  از خبرگزاري
عربي  تاليايي،اي به زبان انگليسي، همچنين ارائه اخبار. شود محسوب نميكارآمد  يبخش، گذارد قبل را دراختيار مي

را  هـا  پيونـد ايـن   كدام فقط يك خبر وجود دارد كه هر اما در ،ي استايده خوب و اسپانيايي در سايت وجود دارد كه
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  .كند ايپنا را باز مي ايپنا در واقع صفحه اول هاي به سازمان آگهي پيونداين  عالوه بر .بي استفاده كرده است
امـا   .دهد يار ورزش دوستان قرار ميتسايت جديدترين اخبار را در اخ مطالب موجود در :پاسخ به انتظارات- 3

تـرين   بـرزگ  .تر دارنـد كـافي نيسـت    براي خبرنگاران ورزشي كه در جريان اخبار هستند و نياز به اطالعات جامع
به عنوان مثال گزارش . داد ورزشي و قرار گرفتن آن در سايت استوياين سايت فاصله زماني طوالني بين ر مشكل

رسـد   به نظر مـي . گيرد ظهر جمعه روي سايت قرار مي مسابقات ورزشي  كه روز پنج شنبه برگزار شده اند، بعد از
  اينترنت هستند كه سرعت در آن اهميت زيادي دارد، گردانندگان سايت نيازمند آشنايي بيشتري با منطق فضاي 

. گيرنـد  ها بالفاصله بعد از اتمام مسابقه بـرروي سـايت قـرار مـي     اسپورت گزارش.بي بي سيدر حالي كه در 
ايپناسـت   اسپورت بسيار بيشتر و متنوع تر از. سي. بي. هاي  بي پيونداز نظر تعداد نيز .ط هستندها همه مرتب پيوند

. گـردد  سـپورت برمـي  ا. سـي . بـي . در دو كشور و جهانشمول تر بـودن بـي  ها  اين موضوع به تنوع ورزش كه البته
ايـران   ودن صوت و تصـوير در همچنين در آن تعداد قابل توجهي از خبرها ويدئويي هستند كه به علت انحصاري ب

  .ايپنا وجود ندارد چنين امكاني براي
   

  به روز بودن
و  شـود  اين است كه با اضافه شدن هر خبر جديد به روز مي  ايپنا از نكات جالب سايت: جديد بودن اخبار - 1 

ـ    ضمن .شود تاريخ و ساعت مخابره هر خبر كنار آن ديده مي وار بـاريكي از  اينكه آخرين اخبار سايت بـه صـورت ن
  . كنند حاشيه سايت عبور مي

مثـل   هـا  پيونـد اين بعضـي   وجود  با ،به آدرس صحيحي وصل هستند ها پيونداكثر : ها پيوندصحيح بودن - 2
همچنـين   .نيز قابل اسـتفاده نيسـت   جست و جو پيوند .موسسه قوامين و خبرگزاري سينا قابل دستيابي نيستند

 نكته ديگـر  .ايپنا هنوز راه اندازي نشده اند دريافت خبرنامه الكترونيكي و تماس با ايپنا، هاي ارسال خبر براي بخش
  .ايپنا طوالني است زمان مخابره خبر درهمانطور كه گفته شد  اينكه  

اين سايت يك تاريخ كلي بـه روزشـدن وجـود دارد و     در. ايپنا متفاوت است اين حيث با اسپورت از.سي.بي.بي
نـد و در مـورد   ا ها به آدرس صحيح متصـل پيوندتمام . يي مدت زمان هر خبر ذكر شده استدرمورد اخبار ويدئو

خـورد در صـورتي كـه     ، بـه چشـم مـي   1شود هايي كه هنوز راه اندازي نشده اند جمله بزودي راه اندازي مي بخش
  .استهايي مثل ارسال خبر كه هنوز قابل دسترسي نيستند، توضيحي داده نشده  درايپنا در خصوص بخش

  
  تراكم و جامعيت

ايـن   يهـا  سـرويس . كنـد  ايپنا انتظـارات را بـرآورده نمـي    اين مورد بايد گفت كه در :جامع بودن اطالعات - 1
و معلوالن وجانبازان ورزش بانوان  به عنوان مثال ورزش همگاني ومحالت، .كافي نيستند خبرگزاري با وجود تنوع،

_______________________________  
1 Coming soon 



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  340

اين سايت كمك به رشـد ورزش در كشـور و جـذب     ه هدف از راه اندازيك ه ويژهب ،نياز به سرويس جداگانه دارند
هـاي آن از حـد انتظـاري كـه از يـك خبرگـزاري        ها و مصـاحبه  همچنين تعداد گزارش .جوانان به آن بوده است

اين سايت تحليل و تفسير ورزشي وجود ندارد كه بـراي آن ضـعفي    اين در و عالوه بر رود كمتر است تخصصي مي
نحوه چينش مطالب در سـايت بسـيار   . ند و با دقت نوشته شده اندا اما خبرهاي ارائه شده كامل .شود محسوب مي

كـه دسترسـي را    وجـود دارد تفكيك روشني بين مطالب . توان مطلب دلخواه را يافت خوب است و به راحتي مي
  .كند راحت مي

عت قرارگيـري آنهـا روي سـايت    ايپنا قابل قبول است و در صورتي كـه سـر   حجم خبرهاي: حجم مطالب- 2
اين سايت كامـل هسـتند و كيفيـت  خـوبي      هاي تصويري گزارش .اين بابت مشكلي نخواهد داشت از افزايش يابد،

  .دارند
مستقيما به قسمت مـورد نظـر وصـل     پيوندهر . اين سايت مناسب است سرعت بازيابي مطالب در: تراكم - 3

توان بـه قسـمت    به عبارتي با كمترين كليك مي. توان به بخش مورد نظر رسيد ترين زمان مي شود و در كوتاه مي
هـاي   اين سايت قسـمت  اما در.ندارد اسپورت.سي.بي.بي ايپنا ضعف چنداني در مقابل اين لحاظ از. دلخواه وصل شد

كـه موضـوعات مـرتبط بـا ورزش دارد،      مثل بخش بازي و سرگرمي. پنا فاقد آنهاستاي بسيار جالبي وجود دارد كه
هاي ورزشـي   گيرند، اعالم برنامه هايي كه به زودي روي سايت قرار مي هاي ورزشي، اعالم مطالب و مصاحبه وبالگ

  . تر است جذابيت بيشتري دارد و در جلب مخاطب موفق اسپورت.سي.بي.بياين حيث  راديو و تلويزيون و از
كنـد كـه    اين سايت بسيار جذاب است و از سبك مدرن خبرنويسي اسـتفاده مـي   در عين حال  تنظيم اخبار

اينترنت بايـد كوتـاه باشـند، نحـوه نگارشـي متفـاوت از خبرهـاي         خبرها در محيط". اينترنت است مناسب فضاي
  .)51:1381:شكرخواه("باشند و براي همه قابل درك باشند مطبوعات چاپي داشته

ايـن فضـا دسـت     كند و نويسندگان به درك روشـني از  ايپنا عمل مي بهتر از اسپورت،.سي.بي.بي اين حيث از
  .كند ايپنا هنوز از سبك سنتي خبرنويسي استفاده مي در حالي كه.يافته اند
  

  تعاملي بودن  
سـاس كننـد بخشـي از آن    ها تمايل دارند به چيزي احساس تعلق كنند و اح روانشناسان دريافته اند انسان"
و در صورتي كه امكـان  .اين نياز است از رفتارهاي ميان فردي شان در واقع پاسخ به اين رو بخش اعظمي از. هستند

هـارجي و  ( "شـان دوام بيشـتري خواهـد داشـت     تعامل با آنچه مورد عالقه شـان اسـت داشـته باشـند، ارتبـاط     
  .)325:1377همكاران،

م كردن امكان ارتباط مخاطب در افزايش مقبوليت سايت موثر اسـت و همـانطور   اين موضوع فراه با توجه به
اساسا تا زماني كه امكان فعاليت مخاطب فراهم نباشد ارتباط شكل نگرفتـه  "كند  كه ريموند ويليامز نيز اشاره مي

  .)179:1378جانسون،("است
و نيـز ميـل   ) معـاون 3(يت و معاونانش ايپنا امكان ميل زدن به سرپرست سا در سايت: ايميل امكان ارسال - 1
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  .زدن به دبيران هر سرويس و شركت طراح سايت وجود دارد
ايپنـا   در ضمن بخش ارسال خبر براي. امكان نظر دادن راجع به خبر وجود ندارد: نظر دادن در مورد خبر - 2
  .اظ بسيار ضعيف استاين لح اين سايت از تواند باعث تعامل خوب مخاطب با سايت شود، فعال نيست و كه مي
تلفـن خبرگـزاري هـم    . ميل فرستادم كه به هيچ كدام جواب داده نشد هشتمن در مجموع : پاسخ دهي- 3

 . دهد ها هم جواب نمي گيراست و كسي به پيغام هميشه روي پيغام
راجع به  عالوه بر امكان ميل زدن، امكان تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه، نظر دادن اسپورت.سي.بي.بي اما در

سـالم و از ميلتـان   ": شـود  پس از ارسال ميل پاسخي بدين مضـمون بالفاصـله دريافـت مـي    . هر خبر وجود دارد
لطفا عـذرخواهي مـا را بپذيريـد اگـر جـواب شخصـي بـه شـما         . كنيم به ميلتان جواب دهيم سعي مي. ممنونيم
توانيـد ببينيـد در آنجـا بـه ميـل       ير مـي در صورتي كه پاسخي دريافت نكرديد جوابتان را در وبالگ سردب.نداديم

  ".شود مخاطبان پاسخ داده مي
  

  ها اهداف ذهني و واقعيت
ها را دشوار  هيچ توضيحي در مورد اهداف سايت داده نشده كه مقايسه اهداف ذهني و واقعيت ايپنا سايت رد

ميـان جوانـان اقـدام بـه راه      با توجه به تالش خود براي گسـترش ورزش در  اما ازآنجا كه نيروي انتظامي .كند مي
براي تحقـق اهـداف آن بايـد     يي وجود دارد وها اين سايت كاستي رسد در به نظر مي ،اين سايت كرده است اندازي

تغييراتي در سايت صورت بگيرد و از شكل يك خبرگزاري صرف خارج شود تا جـذابيت بيشـتري بـراي جوانـان     
   .هاي ورزشي موثر واقع شود ن به شركت در فعاليتو در اشاعه ورزش و تشويق جوانا داشته باشد

  
  يسرعت دسترس

 هـاي   ن و پايهبه طور كلي يكي از اركا. آنهاست  دانلودها سرعت  يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي وب سايت
ايپنـا و   سـرعت  1طبـق تحليـل سـايت آلكسـا    .هـا و كارهـا اسـت     منطق فضاي مجازي  سرعت در روند حركـت 

  :ورت به صورت زير استاسپ.سي.بي.بي

_______________________________  
1 Alexa 
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  ها مقايسه با ساير سايت  زمان دانلود  سرعت  خبرگزاري

  ترند اين سايت سريع ها از سايت% 98  ثانيه11  بسيارآرام  ايپنا
  ترند اين سايت سريع ها از سايت% 53  ثانيه2,3  متوسط  اسپورت.سي.بي.بي

  
ايپنـا از   شـود سـرعت   بـاال مشـاهده مـي   اين مورد همانطور كه در جـدول   در: تغيير فوري صفحه نمايش  - 1

ايپنـا   برابـر سـايت   چهـار اسـپورت بـيش از   .سـي .بي.اسپورت بسيار كمتر است به نحوي كه سرعت بي.سي.بي.بي
  .شود ايپنا محسوب مي اين موضوع ضعفي براي خبرگزاري.ست

اي فراهم شده و حركت درباره ارتباط با پيونده :ارتباط با تمامي پيوندهاي فراهم شده بدون تاخير امكان  - 2
ديگر بايد گفت در بعضي مواقع اين حركـت بـا سـرعت     قسمت  بهقسمت از يك صفحه به صفحه ديگر و از يك 

د بين صـفحات اصـال   نبااليي اتفاق مي افتد و در بعضي موارد با سرعت بسيار پايين و يا اينكه در بعضي مواقع پيو
اما اخبار با سرعت خوبي  .تصويري سرعت دسترسي پايين استهاي  به عنوان مثال در گزارش. صورت نمي گيرد

در مواردي هـم  . شود، مانند خبرگزاري سينا ها هم اصال برقرار نمي پيوند به بعضي خبرگزاري. قابل بازيابي هستند
  .ايپنا امكان دستيابي به پيوند مقدور نيست، مثل قسمت تماس با

هـاي مخاطبـان    ايـن سـايت بـه تمـاس     مانطور كه ذكر شد دره :هاي كاربران پيام دهي به پاسخ سرعت   - 3
  .شود پاسخي داده نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .شود اسپورت كه از طريق  سايت آلكسا انجام شده ارائه مي.سي.بي.ايپنا و بي اينجا مقايسه دو سايت در
  

بـه   اسـپورت .سـي .بـي .در مقابل مراجعه به سايت بي.دهد ايپنا را نشان مي اين نمودار ميزان مراجعه به سايت
  :صورت زير بوده است
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ايـن   بـا ايپناسـت   اسپورت بيش از ميزان مراجعه به.سي.بي.دهند ميزان مراجعه به بي اين دو جدول نشان مي

  .ايپنا رو به افزايش است اسپورت رو به كاهش و ميزان مراجعه به.سي.بي.تفاوت كه مراجعه به بي
  :شوند مقايسه مي 3و مراجعان2و دسترسي  1از حيث جايگاه ها اينجا سايت در
  

سه تغيير متوسط 
  جايگاه ماهه سهمتوسط   متوسط هفتگي  روزانه  ماهه

  ناايپ   35478 44992 36769  17.641↑
  اسپورت.سي.بي.بي 27 28 25  4↓

   
  

 سهتغيير متوسط 
 ماهه

 سهمتوسط   متوسط هفتگي روزانه
 ماهه

  دسترسي

 ايپنا 32.5 26.5 25  23%↑
 اسپورت.سي.بي.بي 19595 19000 19550  9%↓

_______________________________  
1  - Traffic rank 
2  - Reach per million users 
3 -page views per user 
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  مراجعان  ماهه سهمتوسط   متوسط هفتگي روزانه ماهه سهتغيير متوسط 
 ايپنا 4.4 4.5 8  57%↑

 اسپورت.سي.بي.بي 19595 19000 19550   9%↓

 
توانـد بـه    ها مي ايپنا حركت رو به رشدي دارد و در صورت برطرف كردن ضعف شود همانطور كه مشاهده مي

دهنـد   شـوند نشـان مـي    ايـن سـايت ديـده مـي     هاي رو به بااليي كه در جداول پيكان. شرايط مطلوب دست يابد
اسـپورت از رونـد رو بـه    .سـي .بـي .ه پيشرفت است در حالي كه تغييرات بـي اين سايت مثبت بوده و  رو ب تغييرات

اين موضوع شايد به  .اين سايت در حال از دست دادن جايگاه خود است  اينكه كاهش مراجعه به آن حكايت دارد و
ه به ايپنا تنها خبرگزاري ورزشي ماست و طبيعتا مراجع در صورتي كه.هاي خبري باشد علت تنوع و گسترش رسانه

اسـپورت داده  .سي.بي.همچنين  دراين قسمت اطالعاتي در مورد نحوه ورود مردم به بي. گيرد آن بيشتر انجام مي
طبق اعالم سايت آلكسـا  . شوند اين بخش مي  سي وارد.بي.شده است و مشخص شده كه اكثرا از طريق سايت بي

بي سـي وارد بخـش ورزشـي آن    .شبكه بي اسپورت از آدرس اصلي.سي.بي.مراجعان براي ورود به سايت بي% 58
هـاي ديگـر مثـل سـرچ كـردن وارد سـايت        از راه% 1شـوند و   مستقيما به آدرس سايت وارد مي% 38شوند و  مي
  .شوند مي

ايپنا از طريق آدرس اصـلي   البته ورود به سايت. دهد ايپنا سايت آلكسا اطالعاتي نمي اما در مورد نحوه ورود به
بـه   پيونـد  9876كـه   ايپنـا داده شـده در حـالي    بـه سـايت   پيونـد  281همچنـين   . ودشـ  خبرگزاري انجـام مـي  

  .اسپورت داده شده است.سي.بي.بي
  .گيرد صورت مي 1اين قسمت در مقايساتي بين دو سايت از طريق سايت وب اپتيمايزيشن در
  

  آمار جهاني  3پي تي تي درخواست نهايي اچ 2سايز نهايي
 ايپنا  58 بايت 179246
 اسپورت.سي.بي.بي 35  بايت 573387

  

_______________________________  
1  - Web Optimization- 
2  - Total Size 
3  - Total HTTP Requests 
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  1ال ام تي ايچ  غيره
1  

  تصاوير
  ال ام تي ايچ

  تصاوير
 اس2سي

  اس 

تصاوير 
  نهايي

جاوا 
  3اسكريپ

3  

  اس سي 
  سا

مولتي 
  مديا

 4سايز نهايي
  موضوعات

0 60979 33051 6650 
33960

1 
 ايپنا 0 43537 35147

0 133609 362040 61078 
42311

8 
11931 4729 0 

. سي.بي.بي
 تاسپور

 
 

  ال ام تي ايچ
  تصاوير

  ال ام تي ايچ
  نهايي

  تصاويرنهايي
  اس اس سي

تصاوير 
  نهايي

اسكريپت 
  نهايي

  اس اس سي
  مهم نهايي

  هاي فريم
  5نهايي

هاي  ژهاب
  )موضوعات(

  6خروجي
هاي  آيفريم

  نهايي

 0  ايپنا 0 2 3 52 29 23 1
 0 اسپورت.سي.بي.بي 0 2 2 30 8 22 1

  
  :رسند نكات زير قابل مالحظه به نظر ميدر توضيح مقايسات  

اسپورت نقاط ضعف و قـوتي دارنـد   .سي.بي.ايپنا و بي شود دو سايت ها مالحظه مي اين جدول همانطور كه در
  .كه توجه به آنها ضرورت دارد

 .ال هر دو سايت در حد مطلوب است ام تي ايچ هاي  تعداد نهايي فايل •
است كه بيشتر از حد مجـاز   58اسپورت . سي.بي.و بي 35ايپنا  در) اتموضوع(ها هاي ابژه تعداد نهايي فايل •

 .است
 .است كه بيشتر از حد منطقي است 52اسپورت . سي.بي.و بي 30هاي  تصاويرايپنا  تعداد نهايي فايل •
 .است كه در حد مطلوب قرار دارد 2اس خروجي هر دو سايت  اس هاي سي تعداد نهايي فايل •
اين  بايت  كه در هر دو سايت 179264اسپورت .سي.بي.بايت است و بي 573387 ايپنا سايز نهايي صفحه •

_______________________________  
1  - Html 
2  - css images 
3  - Java script- 
4  - Total size objects 
5  - Total frames- 
6 External objects- 
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 .ميزان زياد بوده و بايد كاهش يابد تا سرعت بارگذاري بيشتر شود
ايپنا در اندازه مجـاز قـرار    است كه 3اسپورت .سي.بي.و بي 2ايپنا  اسكريپت خروجي هاي تعداد نهايي فايل •

 .را كاهش دهد آناسپورت بايد .سي.بي.دارد ولي بي
كيلـو بايـت بـوده و زيـاد اسـت ولـي در       100است كـه بـيش از    133609ايپنا  ال در ام تي ايج سايز نهايي  •

 .بوده و تا حدودي قابل قبول است 60979اسپورت . سي.بي.بي
كه در هر دو سـايت بـيش از    39601اسپورت .سي.بي.است و در بي 423118ايپنا  سايز نهايي تصاوير در •

 .كيلو بايت است30ز حد مجا
سـت كـه در   ا  35147 اسپورت .سي.بي.و در بي 11931ايپنا  هاي اسكريپت خروجي در سايز نهايي فايل •

 .كيلو بايت بوده و زياد است 8هر دو بيش از 
است كـه   43537اسپورت .سي.بي.و در بي 4729ايپنا  هاي خروجي در اساي سي اس ه سايز نهايي فايل •

 .بايت كاهش يابد 1160بايت است و بهتر است تا  8000ز و كمتر ا 4080بيش از 
 .كيلو بايت بوده و در حد مجاز است 4مولتي مديا در هر دو سايت كمتر از  هاي  سايز نهايي فايل •

 . شود نيز آماري در مورد ميزان استفاده از سايت داده مي 1در گوگل ترندز
ايرلند، استراليا، هلند، كانـادا و آمريكـا     در انگلستان،  اسپورت بيشتر.سي.بي.شود بي اين سايت مالحظه مي در

اين خبرگزاري در كسب جايگاه بين المللي چندان موفق نبوده است  تواند نشان دهد كه اين مي شود و استفاده مي
 .شود ايپنا آماري داده نمي در گوگل ترندز درباره .و به طور عمده بين كشورهاي انگيسي زبان محبوبيت دارد

  
  گيري نتيجه

ايـن فاصـله قابـل پرشـدن اسـت و تنهـا        اما ،فاصله داردمورد انتظارايپنا تا نزديك شدن به سطح  در مجموع
اينكه در  با توجه به .هاي بالقوه سايت و افزايش آنهاست اي و استفاده از تمام قابليت نيازمند به كارگيري كادر حرفه

ايپنا همه اجزا كار خـود را   استفاده شده بود، نتايج نشان داد در سايتاين خبرگزاري از نظريه كاركردگرايي  تحليل
كنـد و يـا وجـود     اين سايت ارتباط آن با مخاطب را مخـدوش مـي   دهند؛ مثال تعامل ضعيف به درستي انجام نمي

همچنـين  . ايكنا در خدمت اهداف سايت يعني گسترش و اشاعه ورزش نيست هاي نامرتبط مثل خبرگزاري پيوند
اين  اينكه تنوع مطالب زياد است، اما ضعف سرعت اين سايت از سرعت اطالع رساني خوبي برخوردار نيست، با نچو

هـاي ورزشـي،    هاي مرتبط و جذاب مثـل سـرگرمي   پيوندايجاد تغييراتي مانند افزايش  .كند حسن را مخدوش مي
ب كننـد و در كنـار آن اهميـت بيشـتر     توانند مخاطبان بيشتري را جل هاي ورزشي، مسابقات وغيره كه مي وبالگ

. ايجاد و حفظ رابطه دو سويه كمك موثري در حفظ كل مجموعه و موفقيت آن در كسب جايگاه مطلوب اسـت  به
   .اين سايت از كارايي بهتري برخوردار و اثرگذارتر باشد  شود چرا كه باعث مي

_______________________________  
1 Google trends 
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  ايپنا راهكارهاي كاربردي درارتقاي سايت
ايده آل خـود هنـوز راه درازي در    ايپنا تا دستيابي به جايگاه ي صورت گرفته خبرگزاريها با وجود تمام تالش

ايپنـا تنهـا    ايـن كـه   بـا توجـه بـه   . ن سايت به اقدامات بيشتري براي كسب جايگاه مطلـوب نيـاز دارد  اي .پيش دارد
اما بـراي   .ستناد تبديل شوداين قابليت را دارد كه به يك سايت معتبر و قابل ا  آسياستايران و خبرگزاري ورزشي 

و بـر   ببـرد بايد حجـم و تنـوع مطالـب را بـاال      .هاي خود نياز دارد دستيابي به چنين موقعيتي به افزايش ظرفيت
اين ارائه متن  عالوه بر. اين معنا كه به تنها به اطالع رساني و خبر دهي صرف اكتفا نكند به .كيفيت آنها نيز بيفزايد

از سوي ديگر چون از بارزترين اهداف سايت جلـب جوانـان بـه ورزش     .ر اهميت بسزايي داردزبانه اخبا يا چند دو
هـايي بـراي جلـب     زمينه و دواست بايد به جذابيت محتواي خود بيفزايد و از قالب يك خبرگزاري صرف خارج ش

الع رسـاني، افـزايش   هاي فضاي سايبر استفاده بيشتري كرده  با افزايش سرعت اطـ  از قابليت .ايجاد كند مخاطبان
هـاي رشـد خـود را     هاي مرتبط زمينه پيوندهاي ورزشي و تعدد  رابطه متقابل با مخاطبان، افزايش تفسير و تحليل

طرفي خود را افـزايش   ها اعتماد به بي همچنين با كاهش حمايت از تيم پاس يا افزايش اخبارساير تيم .فراهم آورد
و تصـاوير   هـاي  هـا و سـايز صـفحه و انـدازه فايـل      هاي تصـاويرو ابـژه   اد فايلايپنا بايد تعد از لحاظ فني هم . دهد

  .اس خروجي را كاهش دهد اس ال و سي ام تي ايچ 
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    ارزيابي مقايسه اي سايت صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران
 با استفاده از نظريه نقشه شناختي .سي.بي.با سايت بي

  
   *علي حاجي محمدي

  كيدهچ
هـا از جهـان    اي بسيار پيچيده است كه اطالعات بيشتري نسـبت بـه سـاير رسـانه     شبكه ،شبكه جهاني وب

بنـابراين الزم اسـت كـه وب    . ها هسـتند  هاي حاضر در اين فضا، وب سايت رسانهيكي از . دهد پيرامون ما ارائه مي
هـاي   تواننـد نيازهـا و خواسـته    ها به صورت جدي ارزيابي شوند تا مشخص شود كه آنها تا چـه انـدازه مـي    سايت

اي بـين   قايسهكوشد تا بر پايه معيارهاي استاندارد يك ارزشيابي م اين تحليل مي. مخاطبان خود را بر آورده كنند
الگـوي توليـد    و نظريه نقشه شناختي بر مبناي. سي. بي. ايران و سايت بي سايت صدا وسيماي جمهوري اسالمي

شود كه  سايت صدا و سيما در  بر اساس اين تحليل مشخص مي. ارائه كند "دراگوالنسكو"مصرف كننده  - كننده
ي، طراحـي و رابطـه بـين كـاربر ونيازهـاي او در وب      از لحاظ سرعت، قابليت دسترس .سي.بي.مقايسه با سايت بي

  .سايت، در سطح بااليي قرار ندارد
  .سي.بي .وب سايت، كاربر، تحليل مقايسه اي،صدا و سيماي جمهوري اسالمي، بي: واژگان كليدي

  

_______________________________  
  تهران      دانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه،   *

                                                                                    Email:ahajemohammadi@gmail.com  
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  مقدمه
اي دولتـي  ه ترين سازمان اين سازمان از پر مخاطب. فناوري و اطالعات در صدا و سيما حضوري پر رنگ دارد

ر اسـاس  ب. كنند ساعته از آن استفاده مي 24شود كه مصرف كنندگان آن يعني مخاطبان به صورت  محسوب مي
كاركرد اين سازمان و وظايفي كه قانون اساسي براي آن تصـريح كـرده اسـت، انحصـار اطـالع رسـاني صـوتي و        

شبكه راديويي ملي و استاني كه پس از وجود هشت شبكه تلويزيوني و صدها . تصويري بر عهده اين سازمان است
شـود،   اما انتقـادي كـه مـي   . دهد انقالب طراحي و راه اندازي شد، پتانسيل فني و طراحي اين سازمان را نشان مي

هاي پخش كننده  ها و سازمان اكنون بيشتر روزنامه. حضور نه چندان موفق اين سازمان در شبكه جهاني وب است
هـاي   و دسـتگاه  رايانـه در واقع، . دهند ، وب سايتي دارند كه از طريق آن اخبار را ارائه ميها اخبار مانند خبرگزاري

با اين مقدمه الزم به نظر مي رسـد كـه   ) 2001سروين و تانكارد،. (تلويزيون درحال پوشش دادن همديگر هستند
وب دارد، انجام شود تا  كه حضوري موفق در  شبكه جهاني .سي.بي.اي تحليلي بين اين سايت و سايت بي مقايسه

  .شاهد سايتي با كارايي باال باشيم
  

  رويكرد نظري
ايـن نظريـه در پـي كشـف و      .است 1نظريه نقشه شناختيها در اين مقايسه تحليلي مبتني بر  ارزيابي سايت

بطه را. عيان ساختن رابطه عليت ميان دو يا چند عنصر، عامل يا متغير حاضر در محيط پيراموني يك پديده است
هاي اين حوزه نـاظر بـر    كاربرد اين نظريه در پژوهش. عليت را مي توان با استفاده از ماتريس همجواري نشان داد

نيازهـاي   يسـو و كيفيـت ارضـا    هـا از يـك   هاي ساختاري و محتـوايي وب سـايت   كشف روابط علي ميان ويژگي
. است) 2001 ( 2مصرف كننده دراگوالنسكو - الگوي توليد كننده كه اساس آن اطالعاتي كاربران از ديگر سو است

مثـل، كاغـذ، كتـاب،    (اطالعـاتي مـادي    حاملو ) متن، صدا يا تصوير( اطالعاتي كااليطبق اين روش يك . است
كننـدگان بـه    كنـد كـه فـراهم     در صورتي كيفيت خود را حفـظ مـي  ) مجله، كاست، ديداري يا شنيداري و غيره

ل از طراحـي، هنگـام سـاخت و هنگـام تهيـه محصـول توجـه كننـد و         كنندگان، قب نيازهاي مشتريان و استفاده
يـا محصـول    حامـل به عبـارت ديگـر در توليـد يـك     . هاي آنان بعد از تهيه محصول را نيز در نظر بگيرند واكنش

هـاي   العمـل  و عكـس  ابراز شده و تلويحيو توليد اطالعاتي و انطباق آن با نيازهاي  حاملبه كيفيت  بايداطالعاتي 
به صورت اساسي يك نياز اطالعاتي پايه و چندين نياز  آدمي )1988( 3براساس نظر دبونز .را مد نظر قرار دهد آنها

چگونه؟ كجا؟ چه وقـت؟ و  : ست از آگاهي از پاسخگويي به سؤالتي از قبيلا نياز اطالعاتي عبارت. به دانستن دارد
  .الزم استآن دانش مفيد كيب و ارزيابي براي فهم و كاربرد، تجزيه و تحليل، تر كه البته چه كسي؟ 

  
_______________________________  

1 - Cognitive Map Theory 
2 - Dragulanescu N.G 
3 - Debons 
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  ها نيازها يا در خواست                                               
  كاالهاي غيرمادي+كاالهاي مادي                                          

  ها عكس العمل                                                  
   

  كاربر - گوي رابطه تهيه كننده تصوير ال
  

  تحليل
ها و سازوكارهايي قابل استفاده در ارزيابي منابع الكترونيكي به عنـوان معيـار قضـاوت ناشـي از      بهترين روش

 ،انـد  معيارهايي كه براي ارزيابي سايت صدا و سيما در نظر گرفته شده. مفاهيم و الگوهاي مديريت كيفيت هستند
  : از اند  عبارت
اعتبار پديد آورنده يا نويسنده سايت  - 5روز بودن   به - 4تعاملي بودن   - 3سرعت دسترسي   - 2دف  ه - 1 

تراكم و  - 10چگونگي پوشش مطالب  - 9صحت و درستي مطالب   - 8قابل دسترس بودن   - 7ساختار سايت  - 6
  جامعيت

  هدف
به سايت و اطالعات آن داشته  توانند فهم و شناخت كلي نسبت با بررسي هدف سايت، استفاده كنندگان مي

هاي مختلف مطالـب مربـوط    در سايت. در واقع كاركردهاي سايت را بايد باتوجه به هدف آن در نظر گرفت. باشند
سـؤاالتي كـه در ايـن قسـمت     . هاي درباره ما، سؤاالت رايج، راهنما و غيره پيدا كرد توان در قسمت به هدف را مي

  : اند از شود عبارت مطرح مي
  هدف واقعي سايت و مؤلفان سايت چيست؟  ●
  مخاطبان مورد نظر چه كساني هستند؟  ●
  آيا راهنماي روشني براي اطالعات و توضيحات مختلف موجود در سايت وجود دارد؟  ●
  آيا در سايت پيوندهايي با منابع تكميلي ديگر براي كاربر فراهم شده است؟ ●
  كند يا خير؟ ان خود را فراهم ميآيا سايت، پوشش موضوعي مورد نظر مخاطب ●
تواند در آگاهي بخشي به عموم دربارة موضوعات و متوني كه در سـايت وجـود دارد    مطالعه هدف سايت مي 

هاي مطالعاتي موسسه يا  گويد كه هدف تأسيس، وظايف و زمينه در واقع به كاربر بطور غيرمستقيم مي. موثر باشد
  . ارگان چيست

گنجانده شده است كـه بـا كليـك بـر روي ايـن      ” دربارة ما”پيوندي مستقل با عنوان در سايت صدا و سيما 
اط بارت  قسمت به عناويني مثل اهداف و شرح وظايف سازمان، مطابق قانون اساسي و وظايف معاونان صدا و سيما،

الن سـايت  ولـي مسـئو  . هدف در اين سايت مطرح نشده اسـت مخاطب . شويم رو ميه با دفاتر خارج از كشور روب
در صورتي كه وقتي متني در فضاي وب قـرار گرفـت   . اند مخاطبان خود را ايرانيان خارج و داخل كشور بيان كرده

  
 كاربر اطالعات

  
 تهيه كننده اطالعات
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  .مخاطبان آن كل كاربران در اقصي نقاط جهان است
ايـن سـايت در   : اند هدف سايت به روشني بيان نشده است ولي مسئوالن هدف سايت را اين گونه بيان كرده

 .هاي صدا و سيما و ايجاد بستر ارتباطي با مخاطبان داشته باشد مطالبي راجع به برنامه تالش است تا
تواند با رجوع  عالوه بر اطالعات موجود در سايت برخي منابع ديگر نيز در سايت موجود است كه مخاطب مي

  وزنامه همشهري، روزنامة قدس،جم، ر به آنها با تكميل اطالعات به دانش مورد نياز خود بيفزايد، مانند روزنامه جام
 .روزنامة صداي عدالت و سايت رياست جمهوري 

در سايت صدا و . شود راهنماي استفاده از سايت يكي از موارد مهم آن است كه موجب رضايتمندي كاربر مي
سـايت   اگـر ايـن را بـا   . نام، ابزارهـا و نحـوه اسـتفاده وجـود نـدارد      سيما راهنماي روشن و آشكاري در مورد ثبت

تـرين آن   تـرين و سـاده   تك موارد از كوچك براي تك. سي.بي.بينيم كه در سايت بي مقايسه كنيم، مي .سي.بي.بي
چـه  "” دربـاره ايـن بخـش   ” نقشه سايت ،”راهنما”هاي  ترين، راهنماي مفصلي با عنوان ترين و فني گرفته تا بزرگ
هاي مختلف سايت  در مورد عضويت در قسمت. كند يو غيره به كاربر ارائه م 1”اين چيست؟/  آن ”،"چيزي است؟

راهنمايي در مورد چگونگي عضويت و . استنام و عضويت  شود فقط فرم ثبت صدا و سيما تنها چيزي كه ديده مي
سايت صدا و سيما كليه نيازهاي  ها مثل سايت دانشكده اما در بعضي از سايت. خورد فعال كردن آن به چشم نمي

   .گنجانده شده استكاربر وراهنمايي 
داد ثبت نام كـردم،  غيـر از شـبكه سـه و      هايي كه اين سايت به كاربر اجازه عضو شدن مي قسمت در تمامي

هاي پخش شده، تا زمان نگارش مقاله جوابي يا خبري از ديگـر   بخش انگليسي  كه با تاخير سه روز و اعالم برنامه
طـور   هاي مختلف عضويت وجود دارد و كـاربر بـه   اوالً شيوه .سي.بي. اما در سايت بي. هاي سايت ديده نشد قسمت

 .طور كامل مورد بررسي قرار خواهم داد اين قسمت را در معيار تعامل به. شود كامل هدايت مي
  

  سرعت دسترسي
سـرعت دسترسـي،   . هاي اساسي و مهم فضاي مجازي سرعت دسترسي به منابع موجود است يكي از ويژگي
تـوان مطـرح كـرد     ، سـؤاالتي كـه مـي   است به دسترسي سايت مورد نظر و نمايش صفحات آنتاخير زماني الزم 

  : اند از عبارت
  پذير است؟ آيا عوض كردن سريع صفحات نمايش داده شده امكان  

  پذير است؟ آيا ارتباط با همه پيوندها بدون تأخير زماني معقول امكان 
  دهد؟  خ ميهاي كاربران پاس سايت به چه سرعتي به پيام 
  شود؟ سريعا يافت مي 2"يو آر ال"   آيا نشاني سايت 

_______________________________  
1 - Help, Site map, About…,What is it? What is this/that 
2 - URL 
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كه در سايت الكسا سـرعت   در مورد سايت صداوسيما بايد گفت كه سرعت اين سايت پايين است، به طوري 
هاي معتبر جهان سرعت باالتري از صداوسيما دارنـد كـه    سايت% 85تقريباً . اين سايت خيلي آرام ذكر شده است

درصـد   51تقريبا . ثانيه است 6/2سرعت متوسط بارگذاري هر صفحه . سايت است اين ضعف بزرگ براياين يك 
زمان دانلود شدن . ثانيه است 2/2دارند و سرعت بارگذاري هر صفحه .سي.بي.ها سرعت باالتري از سايت بي سايت

در  .سـي .بـي .كه سرعت بـي . دهد را نشان مي ثانيه 107/ 07.سي.بي.و سايت بي ثانيه 83/128سايت صداوسيما 
اطمينان به اينكه سرعت دسترسـي سـايت بـاال و قابـل     . مقايسه با سايت صدا و سيما در سطح باالتري قرار دارد

 .كند برد و بازديدهاي متوالي و تكراري را تضمين مي دسترس است، بازدهي سايت را باال مي
در بعضـي مواقـع     گفـت  بايدحه به صفحه ديگر در مورد ارتباط با پيوندهاي فراهم شده و حركت از يك صف

افتد، مانند سايت شبكه قرآن و در بعضي مواقع با سرعت خيلي پايين مانند  اين حركت با سرعت بااليي اتفاق مي
  .گيرد مانند موسيقي ايران سايت شما و سيما يا اينكه در برخي مواقع پيوند بين صفحات وب صورت نمي

، انتقادات هاكه مخاطب در قسمت پيشنهاد هر پيامي  هاي كاربران نيز بايد گفت، امدر مورد پاسخگويي به پي 
درستي صورت گرفته باشد يا پيام دريافت شده باشـد، يـك پيـام    ه دهد، اگر پيام ب يا تقدير و نظرسنجي انجام مي

  . اين در جلب كاربر موثر است. شود الكترونيكي براي تأييد آن ظاهر مي
هـاي فنـي و مسـئوالن روابـط      كـه پاسـخگويي مربـوط بـه مسـئوالن صـفحات، قسـمت       ولي در جاهـايي  

سازمان، شبكه سه و بخش انگليسي زبان در  روابط عمومي. باشد، سرعت پاسخگويي خيلي پايين است مي عمومي
  .هاي ديگر از سرعت قابل مالحظه اي برخوردار است مقايسه با قسمت

 
  صالحيت و اعتبار نويسنده سايت  

ويـژه در مـورد    به. ترين معيار در ارزيابي اطالعات باشد شايد مهم ،ه اعتبار يا ميزان تخصص پديد آورندهدرج
در جهان واقعي تشخيص اين معيار تا حـدي  . دهد هاي خبري كه جهت و سمت و سوي سايت را نشان مي سايت

  : شود از جمله سهل و آسان است اما در مورد وب سواالتي مطرح مي
  پديد آورنده مشهور است ؟آيا    
اي،  سـابقه حرفـه  (شـود؟   كنـد، يافـت مـي    آيا اطالعاتي درباره سازمان يا شخصي كه سايت را اداره مـي    

   .)وابستگي، آثار چاپ شده، موقعيت و غيره
  آيا تعيين ميزان اعتبار و مهارت نويسنده يا پديد آورنده امكان پذير است؟   
  شده است؟ پيوندگان يا مدارك معتبر اينترنتي هاي نويسند آيا به سايت  

از ايـن رويكـرد   . هـا، تعـداد مراجعـان و كـاربران اسـت      هاي مهم ارزيابي و بررسي اعتبار سايت يكي از ارزش
  . ها از لحاظ اعتبار داخلي و اعتبار بين المللي بررسي كرد توان سايت مي

اطالعاتي، نويسندگان و از نظر زماني و نقش حياتي كه  گفت كه اين سايت از نظر بايد: اعتبار داخلي - الف   
هـاي   هاي داخلي است و تعداد مراجعان به اين سايت در مقايسه با ديگر سايت در كشور دارد، از معتبرترين سايت
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  . داخلي، در سطح خيلي بااليي است
در . هـا نيسـت   زديدترين سايتتوان گفت كه اين سايت جزء پر با در مورد اعتبار مي: اعتبار بين المللي - ب  

  . با يكديگر مقايسه شده اند كه در ضميمه آمده است .سي.بي.اين مورد سايت صدا و سيما و سايت بي
هـاي مختلـف بـه آن داده شـده      هايي است كه از سايت پيوندها تعداد  هاي بررسي سايت يكي ديگر از جنبه 

   1086گفت ك بايددر مورد سايت صدا و سيما . مي دهد ها را نشان است كه اين مساله روابط قدرت بين سايت
هـاي داده شـده بـه     پيونـد داده شده است كه در مقايسه بـه   پيوندسايت داخلي و خارجي به سايت صدا و سيما 

  . تعداد زيادي نيست   1138سايت بي بي سي
ن آدرس مسـتقل سـايت و بـه    كاربران اين سايت با وارد كـرد  %46در نظر گرفت كه تنها از  بايداين نكته را 

از كاربراني كه به سايت صدا و سيما مراجعه كرده اند از طريـق آدرس   %21 طور مستقيم به سايت وارد شده اند و
در . قابل توجه است .سي .بي .بوده كه اين آمار در مقايسه با سايت بي  1اينترنتي بخش عربي  سازمان صداوسيما

هـاي ديگـر وارد ايـن سـايت      از طريق سايت 10%يق آدرس مستقيم سايت و كاربران ازطر 90%سي  بي سايت بي
  .شده اند

معمـوال    2"كـام "هـاي بـا پسـوند     سايت. هاست هايي تعيين اعتبار سايت پسوند  آدرس سايت يكي از روش
ا، هـ  مربـوط بـه سـازمان    3"ارگ"كنند، پسوند  هاي شخصي از آن استفاده مي ماهيت تجاري هستند اما سايتداراي 

هاي كه به نوعي با اينترنت و خدمات آن ارتباط دارند، پسـوند   براي شركت  4"نت"موسسات خيريه ومذهبي، پسوند 
 8»ميـل «المللي، پسـوند   هاي بين براي سازمان 7»اينتل«هاي دانشگاهي، پسوند  مربوط به سايت 6اي سي و  5»اجو«
هـا   براي موبايل 10"موبي "هاي اينترنتي ايراني و پسوند سايتيشتر براي  9»آر.آي «و پسوند  هاي نظامي  راي سازمانب

  .رود ها در دريافت و ارسال ايميل به كار مي موبايل
  

  به روز بودن اطالعات 
ايـن معيـار را بـا بررسـي     . گيرد در اين بخش ميزان يا درجه تازگي و به روز بودن سايت مورد توجه قرار مي

تـوان بـه    دن، تاريخ بعدي به روز كردن، فاصله زماني اطالعـات مـي  تاريخ انتشار اطالعات، آخرين تاريخ به روز كر
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در ارزيابي منابع اطالعات است، زيرا جان تـازه اي بـه سـايت     به روز بودن اطالعات عامل بسيار مهمي. دست آورد
ت به در بررسي به روز بودن ساي. در مدارك چاپي، تاريخ انتشار اولين شاخص به روز بودن اطالعات است. دهد مي

  : شود سؤاالت زير توجه مي
  سايت چه به وجود آمده و آخرين بار چه زماني تجديد نظر شده است؟  •
  شوند؟ آيا همه پيوندهاي سايت به طور منظم به روز آورده مي •
  شوند؟ هاي اينترنتي درست متصل مي آيا همه پيوندهاي سايت به نشاني •
  ي سايت موجود است؟آيا تاريخ كپي رايت و زمان قرار گرفتن مطالب رو •
  اند؟ آيا همه منابع ذكر شده قابل دسترس •
اگر تاريخ مشخصي براي اطالعات موجود در سايت داده نشده اسـت، آيـا راهنمـايي وجـود دارد كـه تـاريخ        •

  آخرين اصالحيه آن را بخوانيد؟
يت اين سازمان سا اينكه سايت صدا و سيما در چه تاريخي ايجاد و چه زماني تجديدنظر شده، اطالعي در وب

سال دقيق تأسـيس   بايدالبته . ايجاد شده است 1379گفته مسئوالن سايت، اين سايت در سال  نيست، ولي بنابه
  . آن درون سايت به عدد ذكر شود

در ” آخـرين اخبـار  ”گفت كه اخبار، به ويژه اخباري كه با عنوان  بايددر مورد به روز بودن مطالب در سايت، 
ضمن اينكه تاريخ و ساعت دريافت خبـر  . آيد، ميزان و به روز بودن آن در سطح خوبي است صفحة اول سايت مي

هاي خبري است و  توجه داشت كه به روز بودن يكي از ارزش بايددهد البته  نيز به خوبي روز بودن آن را نشان مي
بـه  » هاي سـالمت  دانستني« و» هاي علمي تازه«هاي سايت مانند  اما در ساير قسمت. باشد ترين آن مي شايد مهم

نورد ناسا آمده كـه تـاريخ    مثالً در اين قسمت خبري در مورد مريخ. افتد روز بودن در سطح خيلي پايين اتفاق مي
دقيقه اين خبر همچنان بـاقي   6/16ساعت  9/8/85در تاريخ . دقيقه ذكر شده است 53/20و ساعت  6/7/85آن 
  .شود مي  اول يك امتياز منفي تلقي اين براي يك سايت، آن هم در صفحة. بود

هـاي اينترنتـي درسـت     ها به آدرس پيوندتوان اشاره كرد كه اين  هاي موجود در اين سايت مي پيونددر مورد 
  .اند متصل شده

گفت كـه در قسـمت اخبـار بـه طوردقيـق       بايدرايت و زمان قرار گرفتن مطالب بر روي سايت  در مورد كپي
و راهنمـايي وجـود نـدارد كـه از     . موارد مطالب داراي تاريخ و جزئيات  دقيق نيسـتند  صورت گرفته ولي در بقية
 .برد طريق آن به اين موارد پي
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  چگونگي پوشش مطالب
با توجه به هدف و رسالتي كه دارد بـه موضـوعات    بايداين معيار ارتباط نزديكي با هدف سايت دارد چرا كه 

. آيـد  نيست و اگر هم باشد كار سهلي نيست و كارآيي سايت پايين مي بپردازد پوشش تمام موضوعات امكان پذير
  . بنابراين، اين معيار بر اين نكته تكيه دارد كه موضوعات تا چه حد مشاهده، تحليل و گزارش شده اند

  :اند از توان مطرح كرد عبارت سؤاالتي كه مي   
  آيا همه مطالب  به عنوان سايت پرداخته است؟ •
  هاي سايت مرتبط، مناسب، جامع و قابل استفاده است؟آيا همه پيوند •
  زمينه موضوعي و انواع اطالعات زير پوشش سايت كدام اند؟ •
  اطالعات سايت تا چه حد مربوط به هدف سازمان و جامع است؟  •
  موضوعات مورد نظر خود را زير پوشش قرار داده است؟ آيا سايت  و تمامي •

پـردازد كـه مـرتبط بـا      ان گفت به مطالب وموضوعات ومسـائلي مـي  تو هاي موضوعي سايت مي درباره زمينه
هـاي   هاي راديويي، تلويزيوني، اخبـار ومسـائل مـذهبي ودر راسـتاي برنامـه      مثل برنامه. هاي صداوسيماست برنامه

توان گفت كه سايت صدا و سيما سايت متنوعي اسـت واخبـار مربـوط بـه همـه       از نظر پوشش مي.سازمان است
  .كشورها داراي پوشش مناسبي است ها وهمه حوزه

ها ونيز گزارش ساالنه وتصويري صداوسيما بـه طـور كامـل     درمورد موضوعات سايت، تنها در بخش اخبار ومقاله
در واقـع همپوشـاني بـا خيلـي از     . در بقيه موارد كمتر به موضـوعات اشـاره شـده اسـت    . وجامع پرداخته شده است

كند مثل چكاوك، مجله راديو وغيره  توان گفت يا كار نمي پيوندهاي سايت مي هباردر  .ندارد هاي صداوسيما برنامه
ايستا، بدون طرح وبـدون   پيوندكنند ولي محتواي جامع وكاملي ندارد مثل پيوند شبكه قدس كه يك  و يا كار مي
  .باشد محتوا مي

  
  تعاملي بودن

. ف يا مسئول سايت به منظور كـنش متقابـل  تعاملي بودن يعني ميزان يا درجه ارتباط ميان پديد آورنده مؤل
جـزء   هاي بارز فضاي مجازي يا به عبارت ديگر منطق كار بـا فضـاي مجـازي اسـت و     تعاملي بودن يكي از ويژگي

تـوان مطـرح كـرد     سؤاالتي را كه مـي . هاي اظهار نظر و گسترش روابط بين شخصي در فضاي وب است مكانيسم
  :اند از عبارت

  پيوند پست الكترونيكي با پديدآور يا مديريت مكان پذير است؟ آيا يافتن حداقل يك •
  آيا پيوند مربوط به ايجاد ارتباط، فعال است؟ •
  شود؟ آيا پيوند سريع برقرار مي •
  كنيد؟ دريافت مي ،كه براي پديدآورنده يا مديريت فرستاده ايد آيا پاسخي براي پيامي •

ه امكان ايجاد ارتباط كاربران بـا مسـئوالن سـايت و    هاي مختلفي وجود دارد ك در سايت صدا و سيما قسمت
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تمـاس بـا   «و » تماس با مـا «هايي با عبارات  صفحات اين سايت عنوان تقريباً در تمامي. سازد صفحات را فراهم مي
هاي موجود فعـال و سـريع   پيوندهايي براي تماس وجود دارد و  و حتي گاهي اوقات شماره تلفن» مسئوالن شبكه

هاي فارسي، عربي، انگليسـي، فرانسـه و تركـي اسـتانبولي      هايي به زبان ها ايميل اين قسمت به تمامي تقريباً. است
هـاي موجـود    شماره تلفـن . و شبكه سه، پاسخي دريافت نشد به غير از جواب از سوي روابط عمومي. فرستاده شد

اهي بخشي است بر قـرار نكـردن   براي سايتي كه هدفش آگ. شد براي تماس اكثر اوقات اشغال يا جواب داده نمي
  .كند اطميناني و دلزدگي ايجاد مي رابطه تعاملي با خوانندگان سايت احساس بي

آوري و ذخيره اطالعات به كاربر داده شده است و در مورد اخبار امكان ارسـال   در خيلي از موارد امكان جمع
امـا در  . گيـرد  ن ارتباط به راحتي انجام مـي آن به دوستان نيز فراهم شده است كه در بخش فارسي و انگليسي اي

  .گيرد شود و ارتباط صورت نمي ظاهر مي 1ها اكثراً پيام خطا ساير بخش
هاي مختلفي از سايت امكان نظرسنجي با سواالت مختلف از كـاربران فـراهم شـده كـه در اينجـا       در قسمت

  .هاي مشخص شده، بيان كند تخاب گزينههاي مختلف سايت و با ان تواند نظر خود را در مورد قسمت كاربر مي
بـا درج ايميـل شخصـي و     بايـد اي براي عضويت در نظر گرفته شده است كه  هاي مختلف گزينه در قسمت

ها تمـام مراحـل را انجـام     در همه اين قسمت. ايجاد شناسه و اسم فرد امكان استفاده از آن بخش را داشته باشيد
لي بعد از يك روز، دقيقاً همان شناسه و اسم رمـز را وارد كـردم امـا بـا پيـام      دادم و پيام تاييدي هم نمايان شد و

  .باز هم يك شناسه و يك اسم رمز جديد ايجاد كردم و باز هم شرايط قبلي تكرار شد. مواجه شدم» خطا «
  

  صحيح بودن اطالعات
يسنده ومولف سـايت  هرچه ميزان اعتبار نو. است در اين بخش ميزان يا درجه صحت ودقت اطالعات مطرح 

شـود،   ترين نكـاتي كـه مطـرح مـي     مهم. شود بيشتر باشد به تناسب آن احتمال صحيح بودن اطالعات بيشتر مي
  :انداز عبارت

  وكاري پديد آورنده ومولف سايت با مطالب تحت پوشش ارتباط دارد؟  آيا سابقه علمي •
  آيا پديد آورنده منبع ومأخذ اطالعات را ذكر كرده است؟ •
 شده وجود دارد؟ پيوندمكان بررسي منابع به صورت آيا ا •
 پذير است؟ آيا بررسي موثق بودن منابع امكان •

از آنجا كه اخبار آن از طريـق سـازمان صداوسـيما    . توان اطمينان داشت درباره صحت مطالب اين سايت مي
 .باالست كند، لذا ميزان صحت ودرستي اخبار و روش سازمان خود را طي مي شود وراه  ارائه مي

بقيه مطالب سايت اعم از مقاالت، مطالب سينمايي وخيلي از مطالب ديگر ارائه شده در سايت، بدون ذكر نام 
امكان بررسـي موثـق   و فرامتني آمده است و  پيوندنويسنده وبدون ارائه منابع مورد استفاده قرار گرفته و بدون فرا

_______________________________  
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شايد هم افراد خيلي معتبر ومتخصص نويسنده مقاله و يا متن  (منابع ودسترسي به آنها ويا نويستده ممكن نيست 
  ).باشند

  
  قابليت دسترسي

دسترسي به اطالعـات  . هاي مهم فضاي مجازي ميزان باالي دسترسي و دستيابي به آن است يكي ازويژگي
قابليت دسترسي، . البته با ساير معيارها رابطه نزديكي دارد. ت اساسي برخوردار استها از اهمي ومطالب روي سايت

ترين مسائلي كـه مطـرح    عمده. گذارد هايي است كه بر تجربه كاربر با سيستم يا محصول تاثير مي تركيبي از عامل
  :اند از شوند عبارت مي

  پذير است؟ كانآيا دسترسي به اطالعات موجود در هر بار مراجعه به سايت ام •
  هايي قابل دسترسي است؟ اطالعات موجود در سايت در چه قالب يا قالب •
  اي از جانب كاربر پرداخت شود؟ آيا براي دسترسي به اطالعات بايد هزينه •

زبان طراحي شده اسـت كـه تقريبـاً همگـي آنهـا قابـل دسترسـي هسـتند امـا بـا            27سايت صداوسيما به 
اما مطالـب  . سايت انگليسي و عربي نسبت به بقيه در وضعيت بهتري قرار دارند هاي مختلف، در اين ميان سرعت

تـرين چيـزي كـه     ها هم از لحاظ به روز بودن وهم از لحاظ محتواي با هم يكسان نيستند و مهم موجود در سايت
وضيحات ت» درباره ما«هاي سايت، در قسمت  ها برخالف ساير قسمت مطرح كرد اين است كه در اين قسمت بايد

 .به سي و سه زبان طراحي شده است .سي.بي.بي. خوب ومفصلي را شاهد هستيم
  .پذير است ومحدوديتي وجود ندارد دسترسي به سايت در هربار مراجعه امكان

پردازد وامكان دسترسي به تمـام اطالعـات    اي براي دسترسي به اطالعات ودريافت آنها نمي كاربر هيچ هزينه
در برخي از موارد فقط از طريق عضويت ويا اطالعـات شخصـي ايـن امكـان فـراهم      . م استموجود در سايت فراه

  .اي براي كاربر درپي ندارد شود اين كار هم هزينه مي
  و تصـويري  هـاي صـوتي    گفت كه بيشتر اطالعات به صـورت فايـل   بايدهاي موجود در سايت  در مورد قالب
 1».اف.دي.پي«هاي راديو، گزارش ساالنه وتصويري سازمان به صورت  مههاي زنده تلويزيون وبرنا است، مانند برنامه

  .ستنده 2».ال.ام. تي. اچ«است وبقيه بصورت 
در ايـن  . براي افـراد معلـول انجـام داد    3اي باعنوان مطالعه قابليت دسترسي پروژه 2003در سال  .سي.بي.بي

انتخاب شدند و مشكالتي كه  رنگ، ناشنوا، معلول جسميهايي از افراد با بينايي كم، نابينا، حساس به  تحقيق نمونه
شوند مورد بررسي دقيق قرار گرفته است و نتايج آن  با آنها مواجه مي .سي. بي. ها خصوصا سايت بي آنها در سايت

   .باعث شد تا سايت براي افراد معلول قابل دسترس باشد
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  تراكم و جامعيت مطالب
رجه اطالعات جامع و مرتبط كه در هر صفحه وب سايت به نمـايش در  جامعيت مطالب يعني آيا ميزان يا د

  :اند از برخي سواالت قابل طرح عبارت. آيد مي
 غالب هستند يا تصاوير؟ متوندر هر صفحه از سايت  •
 به اندازه كافي جامع است؟ ،ها آيا اطالعات نمايش داده شده در هر صفحه شامل تصاوير و متن •
 شده در هر صفحه كافي است؟ آيا اطالعات نمايش داده  •
  هاي تجاري در هر صفحه از سايت وجود دارد؟ چه مقدار اطالعات تبليغاتي و آگهي •

در اكثر صفحات سايت صـدا و  . شود هاي گرافيكي و متن مطرح مي در اين بخش مبحث مرتبط بودن طرح 
گرافيكـي بـه حـد كـافي و جـامع      در بيشتر موارد محتواي . سيما، محتواي متني غالب است تا گرافيك و تصاوير

در ايـن  » فراپيوند«به مطالب ديگر است در واقع  پيوندمطالبي كه در سايت ارائه شده بدون  نيست و تقريباً تمامي
  .سايت رعايت نشده است

راحتـي و   شود اطالعات بـه  تبليغات در اين سايت خيلي كم بوده، يكي از نقاط قوت سايت است كه باعث مي
  ..ابل دريافت باشدبدون هزينه ق

  
 طراحي وساختار سايت

  .گردد ها به ظاهر طراحي آن برمي درصد اعتبار سايت 1/46دهد كه  مطالعه اخير دانشگاه استنفورد نشان مي
  

  اعتبار سايت
  درصد 1/46اي ظاهر حرفه )1
  درصد 5/28طراحي اطالعات )2
 درصد  1/25تمركز اطالعات )3
 درصد 5/15هاي سازمان محرك )4
 درصد  8/14ودن اطالعاتقابل استفاده ب )5
 درصد 3/14صحت ودرستي اطالعات )6
 درصد 1/14شهرت واعتبار سازمان )7
 درصد 8/13تبليغات )8
 درصد 6/11هاي اطالعاتي سوگيري )9

 درصد 9آهنگ نوشتار )10
. شـود  سـايت مـي   اي و نسخه اقناعي منجر به تحريك واسـتفاده بيشـتر از وب   بنابراين داشتن ظاهري حرفه

اند مثل صفحه اول سايت يا كامالً گيج  كامالً ساده. اي دارند وسيما ظاهري غيرحرفه خيلي از صفحات سايت صدا
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پردازيم كه نسبت به بقيـه صـفحات از اهميـت      حال به بررسي صفحه اول مي. سيما اند مانند سايت پورتال  كننده
خانـه مكـاني كـه مـا در آن     . بر مخاطب دارد و استعاره اي از خانه است  1بيشتري برخوردار است زيرا تأثير اوليه

اي مبنـا در اينترنـت بـه كـار      كنيم و همين امر به عنوان استعاره كنيم جايي كه روز را در آنجا آغاز مي زندگي مي
امـا  . گيـرد  اگرچه هر وب سايتي صفحات  زيـادي را در برمـي  . چرا كه نقطه شروع در وب سايت است. رفته است

را گـم كـرده و يـا در حـين     چنانچـه راه خـود   . مطرح شده اسـت "2اولصفحه "اولين صفحه عموما تحت عنوان
تـوان بـا ايمنـي و بـدون هـراس بـه خانـه         شويم آنگاه مي سردرگمي وبگردي و بررسي صفحات يك سايت دچار

شـكلي جديـد از معرفـي و توصـيف هويـت فـردي و          عنـوان   صفحات اول سايت به .كرد بازگشت و از نو شروع
  .به دنيا معرفي كنند دهد تا خود و شخصيت خويش را ا در اختيار افراد قرار مياين فرصت ر سازماني،

جـذاب   .سـي .بي.اند ورنگ پس زمينه آن در مقايسه با سايت بي ها خيلي ساده غير از لوگوي آن بقيه قسمت
يـدماني زيبـا   خواهد چ به خاطر اينكه كاربر مي. بايد به اين نكته توجه داشت كه نگاه اول خيلي مهم است. نيست

صـفحات   اين ساختار صـفحه اول تقريبـاً بـراي تمـامي     .سي.بي.در بي. وخوب با گرافيك چشمگير و جذاب ببيند
 .سي.بي.تقريباً تكليف كاربر در صفحه اول بي. رعايت شده است اما در سايت صداوسيما اين پيوستگي وجود ندارد

  شود ميشود وراه جست و جو براي او فراهم  تعيين مي
  
.  

  
 سي براساس معيارهاي سايت الكسا.بي.اسالمي ايران با سايت بيمقايسه سايت صدا وسيماي جمهوري
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  ميزان ترافيك سايت صداوسيما

ميانگين سه ماه ميانگين يك هفته  امروز  ميزان تغييرات درسه ماه

013/3  734/3  791/7  6/665 

  
  سي.بي.ميزان ترافيك سايت بي

 ميانگين سه ماه ميانگين يك هفته امروز
ميزان تغييرات درسه 

 ماه

3/726  4/434 4/774    1/212 

  
همانگونه كه مشاهده مي شود، اطالعات سايت . ها  نشان داده شده است جداول باال، ميزان ترافيك سايت در

 صـدا وسـيما بـوده    اي بهتر از اطالعات سـايت  درروز دسترسي به سايت و ميانگين يك هفته تا اندازه .سي.بي.بي
 .سي.بي.دوبرابرارائه اطالعات سايت بي ماصدا وسي درصورتي كه ميانگين سه ماه ميزان ارائه اطالعات سايت. است

پـنج   وتقريبـا  داشـته  صـدا وسـيما سـير صـعودي     ميزان تغييرات سه ماه مبادله اطالعات در سايت وشده است 
 .با سير نزولي بوده است .سي.بي.برابرسايت بي

  مقايسه ميزان ترافيك اطالعات در طول زمان
  

هـزار كيلوبايـت    80اين نمودار اطالعات . دهد ايت را نشان مينمودار فوق تحليل اطالعات مربوط به هردو س
هاي  بيشترين حجم اطالعات را در ماه دسامبر داشته است اما در ماه صداوسيماسايت . به باال را نمايش مي دهد
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   .بوده است .سي.بي.ديگر حجم اطالعات آن كمتر از بي
  

  دسترسي در هر ميليون كاربرصداوسيما
ك هفتهميانگين ي امروز ميانگين سه ماه ميزان تغييرات درسه ماه

375  290 164/5   60% 

  
  .سي.بي.دسترسي در هر ميليون كاربر بي

ميانگين سه ماه  ميانگين يك هفته امروز ميزان تغييرات درسه ماه

550 485 486/5   22% 

 
 33بـه   .سـي .بي.با توجه به اينكه سايت بي.دهد ها رانشان مي جداول باال، ميزان دسترسي واستفاده از سايت

را درروز  .سـي .بـي .است ميزان دسترسي واستفاده ازسايت بي زبان طراحي شده 27زبان و سايت صدا و سيما به 
اما در حالت كلي ميزان تغييرات دسترسي درسـه  .دسترسي به سايت، ميانگين يك هفته و سه ماه باال برده است

  .    ماه سايت صداوسيما تقريبا دو برابرسير صعودي داشته است

  ميليون نفر به ازايمقايسه ميزان استفاده از سايت در طول زمان 
  

ـان     . ها در طول زمان اسـت  نمايش دهنده وضعيت استفاده از سايت نمودار فوق ـاي موجـود نش مقايسـه برداره
ـاربران را تـامين كنـد،     .سي.بي.دهدكه سايت بي مي در طول زمان سير نزولي داشته و نتوانسته اطالعات مورد نياز ك

ـات      كه سايت صداوسيما سير صعودي رادر يك مقطع ز درحالي ماني طي كرده و بـه عنـوان منبـع دسترسـي اطالع
  .توجه بيشتري را به خود جلب كرده است
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  بازديد صفحات توسط هر كاربرصداوسيما

ميزان تغييرات درسه ماه ميانگين سه ماه ميانگين يك هفته امروز

3/2 3/8 3/8  31% 

  
  .سي.بي.بازديد صفحات توسط هر كاربر بي

 ميزان تغييرات درسه ماه ميانگين سه ماه ميانگين يك هفته امروز

 بدون تغيير 1/0 1/0 1/0

  
در طول  .سي.بي.بازديد صفحات توسط هر كاربر صدا و سيما در مقايسه با بي اين جداول نشان مي دهند كه

ه ميزان قابل توجهي افزايش داشته است واين حاكي از عملكرد خوب صـدا و سـيما در آن مقطـع زمـاني     زمان  ب
  .است

  
    

  

  ول زمان توسط هر كاربرمقايسه صفحات بازديد شده در ط
  

دهد كه سايت صداوسيما بعد از ماه اكتبرسـير صـعودي داشـته و در مـاه دسـامبر بـه        نشان مي نمودار فوق
  .باالترين حد خود رسيده است
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  جمع  هات بات /آ او ال / گوگل  ام اس ان  آلتا ويستا/ فست/ ياهو  

  264،551  77،500  16،452  170،599  صدا و سيماي جمهوري اسالمي
  476  10  48  418  .سي.بي.بي

  1هاي سه گانه و مقايسه نتايج گزارش نتايج بررسي موتورهاي جست و جوگر در يافتن وب سايت
  

گر سـه گانـه   جست و جوها مربوط به بررسي نتايج موتورهاي  زاويه ديگر تجزيه و تحليل دسترس پذيري سايت
نه كه در جدول مشـخص اسـت نتـايج سـتون جمـع،      همانگو. هاي تحت بررسي است يِ سايتجست و جوفوق در 
ـان     .سي.بي.بيمورد براي سايت  476مورد براي سايت ايراني در برابر  264،551ميزان  ـان نش را در يك مقطـع از زم

  . دهد مي
  
  نتيجه گيري وراهكارها  

ســايتي كــه صــدا و ســيما در راســتاي اطــالع رســاني   
هاي خود در وب ايجاد كرده است، بـر اسـاس    ديجيتالي برنامه

تحليل صورت گرفته، طبق معيارهاي استاندارد ارزشـيابي وب  
سايت و با توجه به نظريه نقشه شناختي و اصول آن ونيز طبق 

هنـوز  » دراگوالنسـكو «مصـرف كننـده    - الگوي توليـد كننـده  
براساس تحليل صورت گرفته، . اي با وضعيت آرماني دارد لهفاص

از لحاظ سرعت، قابليت دسترسي، طراحي و رابطه بـين كـاربر    .سي.بي.سايت صدا و سيما در مقايسه با سايت بي
نيازهـاي اطالعـاتي    يسو و كيفيـت ارضـا   هاي ساختاري و محتوايي وب از يك ويژگي ونيازهاي او در وب سايت،،

رسد آشنايي بـا فضـاي مجـازي و     به نظر مي .در سطح بااليي نيست .سي.بي.در مقايسه با بي ديگر سو كاربران از
  .  هاي آن بتواند كارايي سايت را باال برد ظرفيت

بهترين تركيب براي اداره يك سايت بهره گيري از  كارشناسان فني وكارشناسان ارتباطات آشـنا بـه فضـاي    
هاي راديـويي و تلويزيـوني، بـراي ارتبـاط بهينـه بـا        هاي اينترنتي شبكه ، پورتالدر بهترين شرايط.  مجازي است

شوند و در آنها خدمات متنوع براي وب گردها فراهم  مخاطبان ديجيتالي خود در اقصي نقاط جهان راه اندازي مي
هـاي مربـوط و    شبكههاي پخش شده، ارتباط مستقيم و راحت با مسئوالن برنامه و  خريد اينترنتي برنامه: شود مي

همچنين تالش در جهت تعامـل هدفمنـد بـا سـطح مختلفـي از مخاطبـان در جهـت ارتقـاي سـطح كيفـي و           
هاي راديويي و تلويزيوني مشهور دنيا هيچ گاه چند صفحه ايستا داراي شـكل سـاده را    سايت شبكه. ها برنامه كمي
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نـوع چيـدن مطالـب و    . كننـد   و طراحي نمـي  براي بستر سازي تعامل ديجيتالي با مخاطبان جهاني خود تعريف
 و .ان .ان .بسيار ساده ارائه شده اسـت، سـي   1و اينترفيس پيوندها در بعضي صفحات بدون  بارگذاري تصاوير نوشته

شوند،  و صدها نمونه ديگر، كه هر كدام با صدها هزار كاربر از اقصي نقاط جهان مواجه مي 2سي.بي.بي اف و .دي.زد
اگـر  . گذارنـد  النشان براي بقا و برتري اطالع رساني آنها در وب، هزينـه و وقـت مـي   ئوستند كه مسهايي ه پورتال

توان انتظار داشت كه حتي كاربري  سازمان ممتاز در بدنه اطالع رساني ديجيتال سازمان حاكم باشد، آن وقت مي
اسـتفاده از  . شـور بهـره گيـرد   هـاي ك  از كشورهاي مختلف از اين بستر براي دريافـت تصـوير واقعـي از پتانسـيل    

. توانـد در كـارايي سـايت و رضـايت كـاربر مـوثر واقـع شـود         مي 3اس .اس.آر ،.اس .سي .، سيپادكستهاي  فناوري
 .اس .سـي  .در سـي . هايي است كه براي كشاندن مخاطب و كاربر طراحي شده اسـت  ازجمله فناوري .اس .سي .سي

به ايجاد طراحي جالب و با نفوذ و بـا سـرعت بـاالتر و دسترسـي     اي  هاي حرفه منوها و طراحي جداول و فهرست
كنـد و محتـواي    جسـت و جـو  راحت كمك زيادي مي كند و به كاربر اجازه خواهد داد تا راحت تر از طريق وب 

كـه بسـياري از    هاي بسيار سـاده اسـت   اس تشكيل ارتباط. اس.استفاده از سيستم آر. مورد عالقه خود را پيدا كند
محتويـات تـازه خـود را  بـه صـورت       ،.ان .ان و سـي  .سـي  .بي .هاي خبري مانند نيويورك تايمز بي سايت مجالت و

بدين صورت كه تمام مطالب خوانـده  . است  يك شكل خاص براي خروج اطالعات. كنند اس عرضه مي .اس .س.آر
و لـذا در وقـت و هزينـه كـاربر در     كنـد   و نخوانده و جديد و قديم را به طور اتوماتيك از هم جدا كرده و ارائه مـي 

براي پخش   هاي عمومي است كه با استفاده از فيد اي يك فايل چندرسانه پادكست .شود اينترنت صرفه جويي مي
 4توليدكننده پادكست اغلب پادكسـتر . شود شخصي و موبايل، بر روي اينترنت فرستاده مي هاي رايانهصدا بر روي 
محتواي خـود را هـم    يافتن  هاي پادكسترها ممكن است دانلود مستقيم يا جريان سايت گرچه وب. شود ناميده مي

صداي ديجيتال با قابليت آن براي دانلـود شـدن خودكـار بـا اسـتفاده از       هاي شكلعرضه كنند، پادكست از ساير 
و  .سي.بي.هاي بي تمام پادكست .شود را دارد، مشخص مي .اس .اس.آرهايي مانند  افزاري كه توانايي خواندن فيد نرم

بـه  . توان آن را لغو كرد نرم افزارهاي الزم  رايگان بوده و براي دريافت آن ثبت نام بايد صورت بگيرد وهر زمان مي
گيـري از   بهـره  ،هاي نوين ارتباطي استفاده از فناوري. مراحل انجام كار قدم به قدم تشريح شده است عالوه تمامي 
طراحي دوباره سايت و اعالم آن در سايت يـك نگـاه كـامالً     و متون گرافيكي و به كارگيري تصاوير و جاواسكريپ

ذيرفت كـه  پبايد . شود دهد و باعث افزايش اعتبار و اعتماد سايت با مخاطبان هدف خود مي جديد به مخاطب مي
ديهي است ب. هاي وب هستند اكنون بهترين ابزار اطالع رساني فراگير كه كم خرج و موثر و دسترس است، سايت

رساني و تعامل هر سازمان با جامعه مخاطبان داخلي و خارجي ضروري اسـت، و بـراي    كه رويكرد وبي براي اطالع
هاي صوتي مديا، كاربرپسند و داراي تعامـل و برنامـه    رود، راه اندازي سايت آنچه انتظار مي. تر صدا و سيما ضروري

_______________________________  
  دفثقبشزث -  1

2-  CNN,ZDF,BBC 
3-  Podcast,Ccs,Rss 
4 - Podcaster 
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ري از مديران خالق با اشل فكري خوب در راه رسم فرايندهاي ريزي گسترده در حوزه فناوري اطالعات و بهره گي
  .ديجيتالي و با چشم انداز جهاني است

  
  برخي راهكارها 
ه گوش بهاي خبري و دهي براي عضويت، دريافت اخبار، فرستادن خبر، گزارش گسترش خدمات سرويس •

  ؛1بودن خبري زنگ
 و  ها مثل شـبكه دو  بعضي سايت(هاي موجود  ايتتهيه نقشه فني سايت و قرار دادن نشانگر نقشه تمام س •

 ؛)چهار، نقشه فني دارند
هايي از سايت كه نگـاهي   كوشش براي نوآوري در تنوع خدمات، فناوري و طراحي دوباره بعضي از قسمت •

 دهد و افزايش اعتبار واعتماد سايت با مخاطبان هدف خود  را به همراه دارد؛ كامالً جديد به مخاطب مي
سـايت   هاي مختلف نسخهها در طراحي سايت و تهيه   شناسي رنگ ه زيبايي شناسي هنري و روانتوجه ب •

  براي افزايش قابليت دسترسي؛
طراحي دوبـاره سـايت واعـالم آن در سـايت بـراي افـزايش        به كار گيري تصاوير و متون گرافيكي زياد و •

  اعتمادو جلب كاربر؛
راي طراحي جالب و با نفـوذ و بـا سـرعت بـاالتر و دسترسـي      اس ب سي هاي نوين و سي استفاده از فناوري •

  تر؛ راحت
قرار دادن تاريخچه و توضيح اهداف سازمان صدا و سيما و همچنين اهداف تاسيس سايت رسمي آن براي  •

  بازديد كاربران
 هاي دريافت شده با سرعت باال؛ گسترش تعامل از طريق توجه به پاسخگويي به نامه •
 ناسان فني وكارشناسان ارتباطات آشنا به فضاي مجازي؛ بهره گيري از  كارش •
 هاي مختلف و اينترفيس عالي؛ پيوندها با  چيدن مطالب و بارگذاري تصاوير نوشته •
  هاي سايت و توضيح كامل آن؛ قرار دادن منوي راهنما در تمامي قسمت •
  ا فزايش طراحي زبان  سايت براي امكانِ ارتباطي گسترده در دنياي سايبر؛ •
 ها؛پيوندقت عمل در به روزسازي اطالعات و توجه به به روز كردن د •
 هايي براي مطالعه قابليت دسترسي خصوصا براي افراد معلول؛ انجام پروژه •
  ، آر اس اس براي خروج اطالعات؛پادكستمثل  عمومي مختلف هاي استفاده از فيد •
 بكه جهاني وب؛ها در ش ساير سايت جست و جوگر براي جست و جوقرار دادن موتور  •
 .درج نام نويسنده مقاله و گزارش براي افزايش اعتبار •

_______________________________  
1-  Alerts 
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  قدرداني
هـاي نـو و راهكارهـا وارائـه منـابع تحليلـي        در پايان از استادم، دكتر سيد سعيدرضا عاملي بـه خـاطر ايـده   

و هادي خوشنويس كه تمامي مراحـل مطالعـه نسـخه نخسـتين      همچنين، از آقاي . وآكادميك بسيار سپاسگزارم
ويراستاري و چاپ را به عهده داشتند، كمال امتنان را دارم و به خاطر ارائه اطالعات دقيق و حسن رفتـار، نهايـت   

  . كنم تشكر و قدرداني را از مسئولين روابط عمومي سازمان صداو سيما جمهوري اسالمي مي
  

  منابع 
  .ها تحقيقات رسانه مركز مطالعات و :تهران  ،خبر، )چاپ هفتم1381 .(شكرخواه، يونس  - 1
  1385مهر ماه 9روزنامه شرق دوشنبه» ايده ال يك انتظار«. آقا زماني،علي محمد - 2
مركـز مطالعـات و تحقيقـات    : تهـران  ، مهدي منتظرقـائم  ، ترجمه مخاطب شناسي )چاپ دوم1385(دنيس  ،مك كوئل - 3

  .ها رسانه
 )1385(جزوه درسي دكتر سعيدرضا عاملي، - 4

5- Severin,W and Tankard,J.(2001)Communication Theories:origins,methods,and users in the mass 

media:5thed,Addison Wesley Longman. 
6- Debons, A.(1988 ) . Information Science: An Integrated View; G.K.Hall & Co.Boston,  
7- Dragulanescu,N.G.(2001) Information Quality Evaluation: Criteria and Tools for Web Sites 
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مقايسه تطبيقي سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي با اخبارفرهنگي سايت سازمان 
  هاي تحول فرهنگي  با استفاده از رويكرد دوره جهاني يونسكو

  
  *پور مريم رحيم    

  چكيده
هـا، آداب و رسـوم و در يـك كلمـه      دانيم هر جامعه اي در طول تاريخ داراي هنجارها، ارزش همانطور كه مي

شـود و هـويتي مجـزا كسـب      ها، متمـايز مـي   است كه بدين وسيله از ساير ملل و فرهنگ دخاص خو "فرهنگ"
استمرار حيات و پويايي اين مجموعه رفتاري و عملي  از فرهنگ هر جامعه نيـز تنهـا از طريـق انتقـال و     . كند مي

  .شود ها، تضمين مي هاي آينده و نيز در ارتباط با ساير فرهنگ تداوم آن در بين نسل
در اين مقاله با بررسي و مقايسه دو سايتي كه در زمينه فرهنگ و موارد مرتبط با آن مشغول فعاليت هسـتند، بـه   

هاي فرهنگي  و معرفي آن فرهنگ در سطح جهاني با واسطه فناوري پرداختـه شـده    شناخت شكل نوين انتقال ارزش
سوال اصلي من در اين مقاله اين  ،توسط مارشال مك لوهان ي جوامعهاي تحول فرهنگ است و با استفاده از رويكرد دوره

ـا    است كه آيا اينترنت قادر به بازنمايي كامل يك فرهنگ با تمامي عناصري كه به آن هويتي مستقل بخشيده، هسـت ي
، خير؟ آيا در عصر سوم تحوالت فرهنگي جوامع كه با رويكرد مارشال مك لوهان، عصر انقالب الكترونيك ناميـده شـده  

ـايت،  شوند؟ تنها به اين شكل شناخته و منتقل مي ها و عناصرخاص فرهنگي هر جامعه، ارزش  پس از ارزيابي اين دو س
اين نتيجه حاصل شد كه اينترنت و ورود به عرصه مجازي در اين دوران، همچنان كه جانشين ارتباطات سـنتي و  

ارائه اخبار و سـاير موضـوعات مـرتبط بـا فرهنـگ هـر       تواند با  چهره به چهره افراد در جوامع گوناگون گشته، مي
ويـژه   انـد بـه   هاي آن فرهنگ به ساير كساني كه بـا آن در ارتبـاط مسـتقيم نبـوده     جامعه، عالوه بر معرفي ويژگي

  . فرهنگ جوامع ناشناخته به انتقال، پويايي و حفظ هويت فرهنگي آن جامعه نيز كمك كند
ارتباطات و اطالعات، خبرگـزاري ميـراث فرهنگـي، هويـت فرهنگـي،       ارزيابي سايت، عصر :كليدي گانواژ

  .هاي الكترونيك، مارشال مك لوهان، دهكده جهاني انتقال فرهنگ، رسانه
_______________________________  

           تهراندانشجوي كارشناسي ارتباطات، دانشگاه  *
                                                     Email:maryamrahimpour_63@yahoo.com  
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  مقدمه
اي و ارتباطات، جامعه جهاني را به واسطه توسعه پيشرفت در حـوزه وسـايل    انقالب ارتباطات و فناوري رايانه

حاصل اين توسعه و پيشرفت تشكيل دهكده جهاني است كه . متراكم كرده استارتباطي،در دو بعد زمان و مكان 
اند، امـا در مقابـل، بـه خـاطر      امني بي خبري رهايي يافته ها هرچند بسيار به هم نزديك شده و از نا در آن، انسان
هنگـي و دينـي   زيـرا هويـت فر  . اند امني جهاني مواجه به ويژه در حوزه فرهنگ، با نا "جهاني شدن"ظهور پديده 

جهاني "كاستلز جهان آينده را صحنه كارزار دو قدرت معتبر يعني .شود جوامع از سوي تهاجم فرهنگي تهديد مي
  ).33:1380افتخاري،(داند  مي "هويت"و "شدن

امروزه احساس زنـدگي  . ه استيافتجهاني شدن ابعاد مختلفي دارد كه همه در سايه فناوري اطالعات، ظهور 
گيري فضاي مجازي در كنار و تعامـل   هاي ارتباطي و شكل المللي رسانه ا حد زيادي نتيجه برد بيندر يك جهان ت

هاي گوناگون در عرصـه جهـاني،    ابزارهاي ارتباطي چون ماهواره و اينترنت و نيز وجود سايت. با جهان واقعي است
له فضاهاي مجازي فعال در حوزه سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي، ازجم. ارتباطات فرهنگي را تسهيل كرده است

نقـش   يونسكو نيز در زمينه معرفي و بازنمايي فرهنگ اقوام گوناگون جهـاني، . مجازي ايران است - فرهنگ واقعي
  .نمايد عمده اي ايفا مي

در اين مقاله، پس از معرفي چارچوب نظري و معيارهاي ارزيابي سايت، به ذكر تاريخچه و اهـداف دو سـايت   
سـپس تحليـل ايـن دو سـايت بـا تكيـه بـر معيارهـاي         .اث فرهنگي و يونسكو پرداخته شده استخبرگزاري مير

در نهايت، به ارائه راهكارها و پيشنهادهايي، در هر چه بهتر،كامل و جذاب تر شـدن  . برشمرده، صورت گرفته است
  . سايت  خبرگزاري ميراث فرهنگي، پرداخته شده است

  
  نظري رويكرد

هاي تحوالت فرهنگي و انتقال آن توسط مارشال مك لوهـان   ه در اين مقاله، نظريه دورهرويكرد مورد استفاد
اين نظريه پرداز مشهور علوم ارتباطات، معتقد است كه زمان، سه دوره مختلف ارتبـاطي را بـه خـود ديـده     . است

هـاي   اين دوره .ه استمتفاوت بود است و در هر دوره، انتقال فرهنگ تحت تاثير شكل ارتباطي غالب در آن زمان،
  :اند از تاريخي عبارت

در اين دوران كه مـك لوهـان آن را دوران دودمـاني و قبيلـه اي      :عصر ارتباط شفاهي و زندگي قبيله اي - 1
نامد، بيان شفاهي و دريافت شنيداري، برتري و تسلط داشته و ادراك فرد از جهان خارج به طور مسـتقيم، بـه    مي

زندگي انسان در اين دوره به طور جمعي بود و امـور دسـت جمعـي    . گرفت ورت ميوسيله حواس طبيعي اش ص
كه از اين سه مرحله به عنوان سـه كهكشـان   ) 483:1384(محسنيان راد . گرفت مورد بحث و گفت و گو قرار مي

ي مـيالد  1453هاي تاريخ آغاز و تـا سـال    از دوردست "كهكشان شفاهي "كند ،معتقد است كه ارتباطي ياد مي
ها در آن به صورت سينه به سـينه و   ويژگي اين دوره اين است كه فرهنگ و اطالعات و مهارت. ادامه داشته است

  .شده است زبان به زبان منتقل مي
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با اختـراع ماشـين چـاپ توسـط      نام دارد، "كهكشان گوتنبرگ"كه اين عصر : عصرارتباط كتبي و چاپي - 2
مك لوهان معتقد اسـت كـه افـراد     .ميالدي، ادامه داشت 1920ا سال ميالدي آغاز و ت 1453گوتنبرگ در سال 

حالـت و شـكل    نقاشي و شـعر،  ساكن در كهكشان گوتنبرگ توانستند به تمام علوم و هنرها، رياضيات و فيزيك،
جديدي بدهند و به اين ترتيب اقامت در اين كهكشان، آنها را براي تمام قرون و در تمام جهات فرهنـگ موجـود،   

در اين دوره كه برتري حس بينايي نسبت به حواس ديگر آشكار شد، محتواي تفكر بشر تغيير يافـت و  . ير دادتغي
نخبـه گرايـي و    نوعي انزواجويي و جدايي از جمع، پديد آمد كه موجب انهدام نظام قبيله اي و پيدايي فردگرايـي، 

هـا،   ها و روزنامـه  ي كتبي و چاپي، در قالب كتابدر اين دوره نيز فرهنگ تحت تاثير نظام ارتباط .ناسيوناليسم شد
  .شد توليد و منتقل مي

مـيالدي بـا    1920و دهكده جهاني ارتباطات كه از سال  "كهكشان ماركني": عصر ارتباطات الكترونيك - 3
مك لوهان معتقـد اسـت كـه    .اختراع نخستين فرستنده راديويي جهان توسط ماركني،آغاز و تا به امروز ادامه دارد

كننـد و در پرتـو    هـا را دگرگـون مـي    دهند و حتي شهر سرانجام همه چيز را تغيير مي حضور وسايل الكترونيكي،
ها  جوامع و ملت). 98:1384دادگران،(شود  وسايل ارتباطات الكترونيك، چهره كار و زندگي اجتماعي دگرگون مي

 "دهكـده جهـاني  "آيد كه او آن را  ، پديد ميشوند و در نهايت دهكده اي به پهناي كره زمين تر مي به هم نزديك
در واقع  فرهنگ  .گيرد هاي الكترونيك، صورت مي توليد و انتقال عناصر فرهنگي نيز به واسطه اين رسانه. نامد مي

امروزي  عالوه بر حضوري فعال در فضاي اينترنت، از اين مجراي نوين ارتباطي، داد و ستد شده  و بـدين وسـيله   
  .يابد ميرشد و تعالي 

هـاي نـوين اطالعـاتي و     هدف از استفاده از اين چارچوب نظري،تطبيق آن بـا تحـوالت در عرصـه فنـاوري     
آيـا فرهنـگ   . ها بر عرصه فرهنگ پوياي ايرانـي اسـت   ارتباطي موجود در كشور،و چگونگي اثر گذاري اين فناوري

ي و فراملي شدن فرهنگي و گسترش فضاي ها ي اجتماعي، تحت تاثير فرآيند جهان ايراني نيزهمچون ساير عرصه
  شود؟  مجازي، دستخوش تحوالتي در اين زمينه گشته يا به همان اشكال سنتي منتقل مي

  
  روش

  :اند از ها عبارت هاي معتبر،صورت يافته كه اين مالك ارزيابي اين دو سايت توسط تعدادي از مالك
نظور آگاه ساختن ديگران بايـد ازحقيقـي تـرين و    به م هر خبر و اطالعي جديد،: بودن اطالعات  درست - 1

عاري از هر گونه كذب و خود ساختگي و اغراق  معتبرترين خبرها  و نزديك ترين آنها به واقعيت و در عين حال ،
  .و بزرگ نمايي باشد

كه به ميزان شهرت و شـناخته بـودن آن موسسـه و يـا فعـاالن      : اعتبار نويسنده سايت، گروه يا موسسه - 2 
  .گردد وجود در آن، در جامعه و يا ساير مراكز مشابه آن برميم

اين معيار ميزان شمول و دربرگيـري اطالعـات و اخبـار يـك خبرگـزاري را در       :چگونگي پوشش مطالب - 3
  .دهد هاي گوناگون و البته مرتبط با اهداف آن، مورد ارزيابي قرار مي حوزه
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زنـد و   حوزه اي از فعاليت تخصصي حـرف اول و آخـر را مـي    امروزه سرعت در هر :به روز بودن اطالعات - 4
ترين اخبـار و   ترين ارزش خبري در روزنامه نگاري و خبرنويسي،سرعت و دقت در ارائه جديدترين و ناب البته مهم

يابد كه تحت اين معيـار سـنجيده    در يك سايت خبرگزاري اهميتي به مراتب بيشترمي مسئلهاين . هاست آگاهي
  .خواهد شد

اين معيار نيز ازجمع آوري و ارائه اخبار و اطالعات كافي و مـرتبط بـا مقـوالت     :تراكم و جامعيت مطالب - 5
  .تعريف شده در يك سايت، حكايت دارد

هاي تمايز آنها  ترين شاخصه هاي جديد، از مهم برقراري ارتباطي دوسويه و متعامل در رسانه :تعاملي بودن - 6
يـك سـايت را در    مسـئوالن اين معيار ميزان پاسخگويي بهنگام و متعهدانـه   .ي استهاي يك سويه سنت با رسانه

  .سنجد ارتباطي فعاالنه با مخاطب مي
هـاي آن   نامـه  مانيفست و جهت گيري يك سايت، بـا معرفـي اهـداف و آيـين    : ها اهداف ذهني و واقعيت - 7

اي، با تعريف اين اهداف تا چـه   و موسسه البته مسئله مهم ديگر اين است كه هر مركز، سازمان. گردد مشخص مي
  .حد در عملي كردن و به اجرا درآوردن آنها، اهتمام  و جديت به خرج داده است

امروزه رقابت در ايجاد سرعت باال در دسترسي آسان و سريع كاربر بـه يـك سـايت، از     :سرعت دسترسي - 8
هاي اينترنتي از نقـاط قـوت    تمامي پيوندها و آدرسعالوه بر اين ميزان فعال بودن  .ارزش بسياري برخوردار است

  .در ارزيابي يك سايت موفق است
ها نه كاركرد اجتماعي مهم و حائز اهميتـي دارنـد و نـه     بعضي از سايت: اهميت و كاركرداجتماعي سايت - 9

ي از امـا بـرعكس، اهميـت، مزايـا و منـافع بعضـ      . نبودشان در دنياي وب، خيلي محسوس و جبران ناپـذير اسـت  
  .كامال حياتي است تحقيقاتي و غيره - هاي علمي ها، سايت ها، ازقبيل خبرگزاري سايت

  
 تاريخچه سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي

به عنوان تنها خبرگـزاري تخصصـي و مسـتقل حـوزه     ) ميالدي 2002سال (1381اين خبرگزاري در سال  
بوط به ميـراث فرهنگـي در رسـانه ايرانـي چنـدان      فرهنگ در شرايطي فعاليت خود را آغاز كرد كه به مباحث مر

اما پس از چهار سال از آغاز به كار اين خبرگزاري ديگر مباحثي چـون ميـراث معنـوي، ميـراث     . شد توجهي نمي
هـا و حتـي    هايي آشنا براي مسـئوالن، رسـانه   طبيعي، لزوم حفظ و نگهداري و مرمت آثار باستاني غيره، به نشانه

  .اند مردم تبديل شده
تنهـا خبرگـزاري مربـوط بـه حـوزه         خبرگزاري ميراث فرهنگي: اي گفت كه دكتر نمكدوست، طي مصاحبه

همانطور كه ذكر شد اين سايت يك مجموعه كامال خصوصي و تنهـا خبرگـزاري خصوصـي     !فرهنگ در دنياست
و در يـك سـال    داراي مجوز در كشور است كه با وجود نامش، وابسته به سازمان ميراث فرهنگـي كشـور نيسـت   

هاي پيش ساليانه مبلـغ   گذشته حتي كمترين حمايت مالي را از سوي اين سازمان نداشته است، چنانكه در سال
كرده است اما با روي كار آمدن دولـت جديـد و تغييـر     ميليون تومان از سازمان ميراث فرهنگي دريافت مي 300
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ي درراستاي اهداف تعريـف شـده خـود اقـدام كـرده      مواضع سياسي، فرهنگي، اين سازمان به ايجاد سايت جديد
ها و نهادهاي دولتي و خصوصي مثـل   هم اكنون اين خبرگزاري از طريق تبليغات و بستن قرارداد با سازمان. است

وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمي، فرهنگستان ادب و فرهنگ و هنر، سفارتخانه مالزي و ان جـي او ايرانيـان مقـيم    
  .شود ين هزينه ميخارج از كشور تام

اعضاي اين خبرگزاري با ناميدن خود به عنوان كميته پاسداران ميراث فرهنگي، به دنبال حفظ و معرفي آثار 
اگرچه  .هاي گردشگري به جهانيان هستند و ابنيه تاريخي و ميراث معنوي و طبيعي كشور، صنايع دستي و جاذبه

دهـد، امـا تـاكنون     برنامه ارائه مي) سي، انگليسي، فرانسه و عربيفار(اين سايت اعالم كرده است كه به چهار زبان 
  .ها و اخبار را به دو زبان فارسي و انگليسي در حال توليد است برنامه

ها و معيارهايي دارد تـا   دانيم، براي ارزشيابي و قضاوت در هر موردي فرد قاضي نياز به مالك همانطور كه مي
بـه   بنابراين در ذيل، بعد از عنوان نمودن هـر مـالك،   .انه به انجام اين مهم بپردازداز اين طريق عادالنه و واقع بين

  .پردازم بررسي آن در اين خبرگزاري مي
  

 تاريخچه سازمان جهاني يونسكو
در ايـن  . بزرگي در لندن تشـكيل شـد   جنگ جهاني دوم كنفرانس پس ازدرست  1945در اول نوامبر سال 

انگلستان به عنوان دو كشوري كه بيشترين صدمات را از  فرانسه و. شركت كردند كنفرانس نمايندگان چهل كشور
واقعـي كلمـه      كردند سازماني با هدف نهادينه ساختن فرهنگ صلح به معناي جنگ تحمل كرده بودند، پيشنهاد

از  انعخدمت كنـد و مـ  » همبستگي فكري و اخالقي بشريت«نظر آنان سازمان جديد بايد در راه  از. تأسيس شود
 .وقوع جنگ جهاني ديگر شود

امضا كردند و بدين ترتيـب سـازمان    تن از نمايندگان كشورها اساسنامة يونسكو را 37، 1945نوامبر  19در 
پيشـبرد صـلح و رفـاه همگـاني در جهـان از طريـق        بـا هـدف  ) يونسـكو ( و فرهنگي ملل متحـد  آموزشي، علمي

  .ها تأسيس شد ميان ملت» همكاري«
  :كند كامالً پيوسته را تعقيب مي و فرهنگي دو هدف ازدياد و تقويت مناسبات آموزشي، علمييونسكو با 

هـاي انسـان پاسـخ     اي از خواسـت  توسعه، كه وراي تقاضاي سادة پيشرفت مادي، بايد به طيف گسـترده  - 1
 .بيندازد هاي آينده را به خطر گويد، بدون آنكه ميراث نسل

كامـل در فراينـدهاي    ليت شـهروندي و مشـاركت  ئوآمـوزش مسـ   برقـراري فرهنـگ صـلح، بـر اسـاس      - 2
برقرار شود، در ديباچـة اساسـنامة يونسـكو آمـده      براي اينكه صلح پايدار، صادقانه و مورد قبول همه. دموكراتيك

اند كه دستيابي كامل و برابر به آموزش، پي جويي آزاد حقيقـت   مصممه اين اساسنام هاست كشورهاي امضا كنند
بخشـند و   ها را براي همگان تضمين كنند و روابط بين مردم خود را توسـعه  ها و دانسته انديشه بادل آزادعيني، ت

  .و رسوم يكديگر برسند تر و حقيقي تر از آداب افزايش دهند تا با درك متقابل و بهتر به شناختي دقيق
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  تحليل خبرگزاري ميراث فرهنگي و سايت يونسكو
  بودن اطالعات درست
شود، اين خبرگزاري با همراه كردن هر خبـر بـا    ا كه معموال اين معيار در مورد اخبار در نظر گرفته مياز آنج

اند كه به طـور   اين منابع معموال خبرنگاران اين خبرگزاري.چندين منبع موثق از اين حيث كامال قابل اعتبار است
اما . پردازند سب آخرين و جديدترين اخبار ميها و نهادهاي دولتي به ك تخصصي در دولت،مجلس و ساير وزارتخانه

هـا،   هاي اين سايت در اين زمينه اين است كه به دليل مشكالت مالي و نداشتن شعب در شهرستان ازجمله نقص
شود و اين عامل باعث تمركز اخبـار ايـن    هاي خبري دريافت مي ها از طريق واسطه اخبار مربوط به امور شهرستان

  .شده است سايت به سطح پايتخت
رسد كه سايت يونسكو از جهت اين معيار،همچون خبرگزاري ميراث فرهنگي،اهتمام خويش را به  به نظر مي

چرا كه ايـن سـايت مانيفسـت سـازمان جهـاني و شـناخته شـده        .كند تر اطالعات معطوف مي درستارائه هر چه 
د و بايد پاسخگوي نه يك كشـور خـاص   رو يونسكو است كه در صورت تخلف از اين معيار، اعتبارش زير سوال مي

كشورهاي عضو اين سازمان باشد و اين مسئله مسئوليت اين سايت را در برابر مخاطبان جهـاني خـود    بلكه تمامي
  .دهد افزايش مي

  
اين خبرگزاري چنانكه قبال ذكر شد در بين يازده خبرگزاري خصوصـي كشـور،تنها   اعتبار نويسنده سايت

  .است رسمي سايت خبري  داراي مجوز
ميراث شـفاهي و  "در پي برگزاري اجالس ثبت ميراث معنوي منطقه در فهرست ميراث فرهنگي خبرگزاري

به عنوان يكي از سه خبرگزاري برتر منطقه در پوشـش اخبـار و اطالعـات ايـن حـوزه، در       يونسكو، "غير ملموس
لب مربوط، در نهايـت دولـت و مجلـس    هاي مستمر در پوشش اخبار و مطا پروتكل نهايي معرفي شد و با پيگيري

   .تصويب كردند كه ايران به كنوانسيون ميراث معنوي يونسكو بپيوندد
همچنين اين خبرگزاري در اجالس كارشناسان گردشگري كشورهاي عضو سازمان كنفـرانس اسـالمي، بـه    

. اشته باشد معرفـي شـد  در زمينه اطالع رساني فرهنگي د تواند نقش مهمي عنوان نخستين خبرگزاري دنيا كه مي
  . در جشنواره مطبوعات، اين خبرگزاري براي دومين بار خبرگزاري برتر كشور شناخته شد 1385در سال 

الزم به ذكر است كه مدير اين سايت،خانم مرجان شيخ االسالم و  سردبيراين سايت تا مهرماه امسال ،آقـاي  
دانشگاه عالمه طباطبايي و از استادان مركز تحقيقـات  دانشكده ارتباطات  دكتر نمكدوست ،عضوسابق هيات علمي

 .شود رسانه و مدير آموزش روزنامه همشهري، بوده و هم اكنون اين خبرگزاري، زير نظر شوراي سردبيري اداره مي
اي، دكتر نمكدوست ابراز داشت كه كادر خبرنگاران و دسـت انـدركاران ايـن خبرگـزاري تقريبـا       البته در مصاحبه

هاي جامعـه شناسـي و تـاريخ ،زمـين شناسـي و غيـره هسـتند و كمترمتخصـص در حـوزه           رشته متخصص در
  .اند نگاري خبرنگاري و روزنامه

معرفي و اطالع رساني سـازمان جهـاني  فرهنگـي،     سايت يونسكو، از جنبه اعتبار به دليل آنكه ارگان رسمي 
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اي اسـت و مراجعـان    اراي اعتبار و اعتماد ويـژه آموزشي يونسكو است كه در تمام دنيا شناخته شده است د علمي 
اين سايت محدود به يك كشور يا حتي منطقه خاصي نبوده و بلكه از سراسـر جهـان بـه ايـن سـايت و اخبـار و       

همين مسئله يعني اعتبار اين سايت در بين جوامع گوناگون بر دقت در صحت . كنند اطالعات جامع آن رجوع مي
  .افزايد ر هر زمينه اي مياخبار و اطالعات موجود د

  
  چگونگي پوشش مطالب

اين خبرگزاري در حوزه فعاليت خود در پرداختن به ميراث فرهنگي كشور مقوالت زيادي را تعريف كرده كه 
ها و اكوتوريسم، اقتصاد و فرهنگ، سياسـت و فرهنـگ،    ها، جاذبه ها، فرهنگ، ميراث استان هنر، موزه: اند از عبارت

هـاي   مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، كتاب، عكس و صفحات ويژه و بخـش شـنيداري و رسـانه    گردشگري ورزشي،
  .ديگر

رسد كه اوال بعضي از اين مقوالت با هم همپوشاني دارند و ثانيا با توجه  ها به نظر مي با وجود تعدد اين مقوله
ايـن   توان خيلي عميق بـه تمـامي   ها، نمي به تمركز اين خبرگزاري به استان تهران و نداشتن شعبي در شهرستان

ها و اعتبارهاي كسب شده خود  مقوالت پرداخت و همگي آنها را پوشش داد با اين حال اين خبرگزاري با موفقيت
تواند به يك بانك اطالعات و اخبار و معرفي ميراث فرهنگي كشور  تبديل شود و ذيـل بعضـي مقـوالت مثـل      مي

هاي محلي و صنايع دستي، موسيقي محلي و انواع غذاهاي سنتي  و پوششها، به آداب رسوم خاص  ميراث استان
  .هر منطقه بپردازد و پوشش جامع تري از موضوعات تعريف شده ارائه نمايد

در مصاحبه اي كه با سردبيرفعلي سايت انجام شد، وي از ادغام بعضي مقوالت شبيه به هم تـا هفتـه آينـده    
اما دكتر نمكدوسـت  . نمايد ميق شدن هرچه بيشتر موضوعات و مقوالت ميخبر داد كه اين امر كمك زيادي به ع

هاي فرهنگي كشور در سطح بـااليي قـرار    معتقد است كه اين سايت به لحاظ پوشش مطالب و پرداختن به حوزه
  .دارد

و هاي خبري نيز هسـت   هاي تصويري، مقاله، مصاحبه و عكس البته اين سايت به غير از اخبار، داراي گزارش
  .شود با امكان جستجوي پيشرفته در اين سايت به بسياري از نيازهاي كاربر پاسخ داده مي

هاي گوناگوني را بنا به وظايفش تعريف كرده كه يكي از اين مقوالت فرهنگ و  سايت  سازمان يونسكو مقوله
اصـلي كـه در صـفحه     هاي از جمله حوزه.پرداختن به اخبار و اطالعات گوناگون فرهنگي كشورهاي عضو آن است

  :اند از فرهنگ اين سايت وجود داردعبارت
 - هنرها و خالقيت - توريسم فرهنگي - تنوع فرهنگي - صنايع فرهنگي - هاي فرهنگي سياست - ميراث جهاني
 .كپي رايت وموضوعات ويژه  - ها موزه - گفت و گوي بين فرهنگي - فرهنگ و توسعه

هاي فرهنگي كشورهاي گونـاگون جهـان    كه به فرهنگ و جاذبه در فضايي از سايت اخبار فرهنگي يونسكو  
اين اخبـار بـا سـرعت    . شود پرداخته شده است اخبار و وقايع فرهنگي مربوط به هر حوزه به طور مفصل ديده مي

هاي صوتي و تصويري، عالوه بر حفـظ و انتقـال    ها و كليپ هاي زيبا و جذاب به همراه عكس دسترسي باال و قالب
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ميراث فرهنگي كشورهاي مختلف، آنقدر كامل و همه جانبه است كه تصويري زنده و پويا از هر فرهنـگ  عناصر و 
  .دهد هاي كهن ارائه مي هاي تاريخي تمدن خرد و كالن، از آداب و رسوم، از جاذبه

  
  به روز بودن اطالعات

شود به طوري كه در عرض يـك نـيم روز    مي "به روز"به گفته مدير مسئول خبرگزاري، اين سايت هر روز، 
هـاي كشـور، فعاليـت     از موارد تفاوت اين خبرگزاري با سـاير خبرگـزاري  . كند سه بار تيترهاي اصلي آن تغيير مي

عـالوه بـر ايـن، خبرگـزاري ميـراث      . انـد  ها تعطيل خبرگزاري اعضاي آن در روز پنج شنبه است كه اين روز، ساير
  .كند امكان دسترسي به آخرين اخبار به روز شده سايت را براي كاربر فراهم مي Rossفرهنگي از طريق 

   .هاي اين سايت از نظر اين معيار اين است كه در طول اين چند سال، مرور نشده است از جمله ضعف
هايي اسـت كـه از    گزارش) بخش مربوط به كپي رايت(يكي از امكانات ويژه اين خبرگزاري، در پايين صفحه 

داده شده، نحـوه   پيوندهاي استفاده شده، صفحات  فناوري بازديدهاي روزانه، موقعيت جغرافيايي بازديد كنندگان،
ورود بازديدكنندگان و آخرين بازديدكنندگان سايت به همراه نمودارهاي آنها ارائه شده به طـوري كـه كـاربر را از    

  . سازد آخرين وضعيت سايت با خبر مي
و به روزترين و در عين حـال   از نظر اين معيار سايت يونسكو هم در بخش اخبار فرهنگي سازمان،جديدترين

بنـابراين مسـئوليت  و    .كنـد  نه در يك محدوده خاص بلكه اخبار جهاني را ارائه مي ترين اخبار فرهنگي را ، كامل
زحمت ارائه چنين اخباري جامع و كامل بسيار بيشتر از پوشش مطالب فرهنگي مربـوط بـه يـك كشـور خـاص      

  .و قابل توجه استمدت زمان مرور اين سايت نيز كوتاه . است
  

  تراكم و جامعيت مطالب
هاي گردشگري  هاي فرهنگي ،جاذبه جنبه همانطور كه درباره معيار پوشش دهي ذكر كردم اين سايت تمامي

هـا جـدا    كشـور كـه آن را از سـاير فرهنـگ و تمـدن      اسالمي  –هاي ممتاز فرهنگ ايراني  ،آداب و رسوم و ويژگي
اما اين سايت  تـا بـه زوايـاي     .ن به اين مرحله، راه طوالني و درازي، در پيش داردسازد ،دربرنگرفته و تا رسيد مي

منـدان بـه تمـدن و     خاص فرهنگي كشور نپردازد در معرفي ايراني زيبا و پر جاذبه به گردشگران جهاني و عالقـه 
هـاي   وعي از عكـس نكته ديگر اينكه بهتر است اين سايت، فهرستي موض. ميراث معنوي ايراني، موفق نخواهد بود

  .خود ارائه دهد تا در صورت نياز به عكسي با موضوع خاص امكان دسترسي آسان و سريع وجود داشته باشد
هاي مسافرتي، به پوشـش دهـي بخـش     ها و آژانس هاي اين سايت با تبليغات مربوط به هتل در بخش آگهي

در  ها به معرفـي آثـار تمـدن اسـالمي     وندپيتواند در بخش  همچنين اين خبرگزاري مي. گردشگري پرداخته است
بپردازد،البته اين مسئله، جزء اهداف تعريف شده است اما اثري از آن در صفحات گوناگون  ساير كشورهاي اسالمي

هاي فراوان، ازجمله مزاياي اين سـايت در پـرداختن بـه مطالـب      پيونددر كنار اين انتقادات، وجود . شود ديده نمي
  .ستمتنوع و گوناگون ا
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 اين معيار بسيار مشهود و بارز است  چرا كه اخبار فرهنگي سايت يونسكو از جهت پوشش در سايت يونسكو،
همچنين از جهت تراكم و جامعيت اطالعات و اخبار بسيار كامـل و موفـق    ،مطالب و موضوعات مرتبط با فرهنگ

شورهاي جهان را به زبان انگليسي به ترين مطالب و موضوعات فرهنگي ساير ك كند و جديدترين و كامل عمل مي
از آنجا كـه  . هاي مرتبط در اين سايت بسيار زياد و فوق العاده فعال استپيوندتعداد . دهد ارائه مي دمخاطبان  خو

گيرد،قـدرت گـزينش و    در اين سايت اخبار هر منطقه در جهان با انتخاب از روي نقشه در اختيار كاربر قـرار مـي  
  .گيرد ترين خبرهاي آن منطقه تحت پوشش اين سايت قرار مي دهد و عالوه بر اين، كامل ش ميانتخاب او را افزاي

  
  تعاملي بودن

هـاي پـيش از خـود     هاي فضاي مجازي است كـه آن را از سـاير رسـانه    ترين ويژگي اين خصلت يكي از مهم
مثال بعـد از  . ر پرداخته شده استدر مورد اين سايت بايد اذعان داشت كه تا حد خوبي به اين معيا.كند متمايز مي

يا درباالي هر صفحه بخشي به  "نظر شما در مورد اين خبر چيست؟"هر خبر گزينه اي با اين مضمون وجود دارد
كند و البته در اسرع وقت به  وجود دارد كه امكان تماس را با مدير مسئول خبرگزاري فراهم مي» تماس با ما«نام 

به طوري كه مدير مسئول پس از بررسـي نظرسـنجي   . شود ود و نظرات او بررسي ميش سوال كاربر پاسخ داده مي
  .دهد تا حد ممكن آن را در اولويت دهي به اخبار اثر مي

البتـه بـه صـورت    (بنابراين سايت ميراث فرهنگي با فراهم آوردن چنين امكاناتي توانسته ارتباطي دو سـويه  
  .ها و نظرات آنها مطلع شود خواستهبا ساير كاربران برقرار كند و از ) محدود

نمايـد   تر از سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي عمل مي اين معيار در سايت اخبار فرهنگي يونسكو، بسيار قوي
دهد و در صورت امكـان، مطـالبي را در اختيارتـان     ساعت به تماس و ارتباط  شما پاسخ مي 24چرا كه در ظرف 
با باال بردن قدرت انتخاب مخاطب در گزينش مطالب و اخبار مـورد عالقـه و   همچنين اين سايت . قرار خواهد داد

افزايد و بدين طريق عالوه بر جذب هر چه بيشتر  بر هرچه بيشتر تعاملي بودن ارتباط خود با مخاطب مي مد نظر،
  .بخشد مخاطبان اين سايت، ارتباطش را با آنها استمرار مي

  
  ها اهداف ذهني و واقعيت

اهداف خـويش را در زمينـه پوشـش دادن بـه اخبـار و       "درباره ما"ميراث فرهنگي در قسمت سايت خبري 
هاي گردشگري كشور، برشمرده و با توجه بـه مشـكالت مـالي پـس از      اطالعات مربوط به ميراث معنوي و جاذبه

مللي و  بلنـد مـدت   اي از پرداختن به اهداف بين ال قطع بودجه  دولتي از سوي  سازمان ميراث فرهنگي، تا اندازه
بازمانده است  ولي بـا ايـن حـال    ..... خود ازجمله ارائه مطلب به چهاز زبان، معرفي ميراث و ابنيه تاريخي اسالم و 

از . هاي حاصـل شـده، گـواه ايـن ادعاسـت      اش برسد و در اين زمينه موفقيت توانسته است به اكثر اهداف  داخلي
اي و  خبرگزاري بـه اهـدافش شـده، كـاهش و ريـزش نيروهـاي حرفـه        جمله موارد ديگري كه مانع دستيابي اين

متخصص در هيات تحريريه به علت مشكالت اقتصادي  است كه اين مسئله هم به نوبه خود در پيگيـري اهـداف   
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  .موثر است
نفر تقليل يافتـه   20نفر به حدود  70دكتر نمكدوست اظهار داشت كه متاسفانه، تعداد اعضاي خبرگزاري از 

  .و اين عامل نقش زيادي در محقق نشدن اهداف اين خبرگزاري داشته است است
  :كند چنين معرفي مي سايت يونسكو اهداف خود را در بخش فرهنگي سايت اين

  ـ ارتقاء سطح ابزارهاي استاندارد قانوني و اجراي آنها در حوزه فرهنگ
  ها دنها و تم گو ميان فرهنگو  ـ صيانت از تنوع فرهنگي و تشويق گفت
  انشمشاركت در د و توسعه از طريق ظرفيت و ها ـ تقويت و غنابخشي ارتباط ميان فرهنگ

اين اهداف ذهني،عينيت بخشيده و ارتباط بـين   در ارزيابي اين معياربايد اعتراف كرد كه اين سايت به تمامي
هاي كشورهاي  ادل آرا و انديشهفرهنگي بسيار مستمري  بين اقوام و ملل گوناگون ايجاد كرده و فضايي را براي تب

گوناگون جهان تعريف كرده است و بدين طريق، بـه غنـاي فرهنگـي و حفاظـت و معرفـي فرهنـگ كشـورهاي        
  . گوناگون پرداخته است

  
  سرعت دسترسي

در صفحه اول، امكان دسترسي به تازه ترين اخبار اين  Rssسايت خبري ميراث فرهنگي از طريق قراردادن 
دهد كـه بـدون سـرزدن بـه      اين امكان را به كاربران اينترنت مي Rss. جهان را فراهم كرده استسايت، كتاب و 

  .از آخرين به روز رساني آنها مطلع شوند Rssسايت يا وبالگ مورد عالقه شان و تنها با ثبت نشاني 
به سرعت شود و رفتن از صفحه اي به صفحه ي ديگر در آن  مي "بارگذاري"همچنين اين سايت به سرعت 

در  .هاي اين سايت، در دسترسي سريع و آسان به آن فوق العـاده مـوثر اسـت    پيوندآدرس دقيق .گيرد صورت مي
با اينترنت پر "و يا  "كيلو بايت دانلود كنيد 56با مودم ":هايي به اين ترتيب وجود دارند بخش شنيداري هم گزينه

سرعت سرچ در موتورهاي جستجوي  .كند ت حكايت مي، كه همگي از سرعت باالي اين ساي"سرعت دانلود كنيد
  .اين سايت هم باالست

كنـد و سـرعت دسترسـي در آن فـوق العـاده       از جهت اين معيار باز هم سايت يونسكو بسيار قوي عمل مي
توان تعداد صفحات زيـادي را   پيوندهاي گوناكون در اين سايت به سرعت باز شده و در مدت كوتاهي مي. باالست
  .توان به اين سايت دسترسي يافت موتورهاي جستجو مي عالوه بر اين از طريق تمامي.با هم باز كرد همزمان
  
  

  اهميت و كاركرداجتماعي  سايت
چرا كه هـر چـه اهميـت و ضـرورت     . تواند دخيل باشد به نظر من اين معيار هم در ارزشيابي يك سايت مي

  .شود و تالش در جهت رسيدن به آن اهداف نيز بيشتر مي تر وجود يك سايت بيشتر باشد، اهداف آن بسيار مهم
سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي از آنجا كه پرداختن به ميراث مادي و معنـوي كشـور، و معرفـي آن را بـه     
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سال قدمت داشـته و   2500جهانيان از جمله اهداف خود تعريف كرده است، آن هم فرهنگ كشوري كه بيش از 
. ميراث ادبي و فرهنگي و تاريخي، كامال شناخته شده است از نظراست كه در همه دنيا  هاي جهان از اولين تمدن

بنابراين تالش اين سايت در شناسايي هرچه بيشتر اين ميراث به كل دنيـا، و پوشـش اخبـار و اطالعـات در ايـن      
  .زمينه كامال ضروري و بجاست

اكثر مخاطبـانش ادعـا    "خارجي بودن"ه بر اهميت اين سايت از اين جهت بيش از پيش  قابل توجه است ك
هـا   امريكـايي  مدير مسئول آن معتقد است كه بيشترين مخاطبان سـايت را بعـد از كشـورهاي منطقـه،    . كند مي

در ايـن زمينـه زبـان     دهند كه دليل آن حساسيت و عالقه ايست كه به ميراث فرهنگي ايران دارنـد و  تشكيل مي
ين بـاره ايـن اسـت كـه ايـن سـايت از سـوي        ا نظر دكتر نمكدوست در. است انگليسي سايت هم بي تاثير نبوده

  . المللي، بسيار جذب شده و مورد توجه قرار گرفته است مخاطبان خارج از كشور و نيز متخصصان بين
  

  نمودار دايره اي پراكندگي مخاطبان سايت خبر گزاري ميراث فرهنگي
  

سايت به عنـوان يـك مرجـع جهـاني و قابـل اسـتفاده در        از نظر معيار اهميت و كاركرد اجتماعي، اين
سرتاسر دنيا  از اهميت و اعتبار بسيار بااليي برخوردار است چرا كه عالوه بر معرفي هر فرهنـگ و مظـاهر و   

گفـت و گـوي بـين    ،هـاي فرهنگـي    ميراث فرهنگي و تمدني يك كشور خاص ، با امكان تبادل آرا و انديشه
زمينه صلح و آرامش جهاني و صيانت از تنوع فرهنگـي و تقويـت و غنـا    ، رهنگفرهنگي و حفظ هويت آن ف

 .سازد بخشي ارتباط ميان فرهنگ و توسعه را برقرار مي
  

  نتيجه گيري
تـوان بـه    مي با توجه به آخرين معيار ارزيابي اين دو سايت خبري يعني معيار اهميت و كاركرد اجتماعي آن،

اين نتيجه رسيد كه فرهنگ، تمدن و پيشينه تاريخي هر ملت، عالوه برآنكه جزء افتخارات ملي و بين المللـي آن  
توانـد بـه    اصلي هر جامعه است كه در كنار اقتصاد و سياست، مي هاي شود، يكي از زيرساخت كشور محسوب مي
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  .حيات يا مرگ يك جامعه بينجامد
بايد بدانيم كه طبق نظر مارشال مك لوهان ، تحول جوامـع انسـاني  در طـول زمـان در سـه دسـته جـاي        

ـ       اول عصر ارتباط شفاهي و زندگي قبيله. گيرد مي ه سـينه صـورت   اي كـه در ايـن دوره انتقـال فرهنـگ سـينه ب
  .گيرد مي

عصر بعدي، عصرارتباط كتبي و چاپي است كه در اين دوره حفظ و نگهداري ميـراث فكـري و فرهنگـي بـا     
به نظر وي اين مرحله با چاپ كتاب، سرآغاز عصر . شود ها با صنعت چاپ دگرگون و ماندگار مي اختراع خط و بعد

  .كند شدن فرهنگ و مصرف آن را فراهم مي مصرف و توليد انبوه است كه اين عامل زمينه كااليي
هـاي   ارتباط الكترونيك عصر سوم است كه در اين زمان حفظ، ثبـت، انتقـال و حتـي توليـد آن بـا واسـطه      

يـاد   "دهكـده جهـاني  "او از اين دوره تحت عنوان . گيرد صورت مي) ماهواره اينترنت، زيون،يتلو راديو،(الكترونيك 
هاي فناورانه  است كه گـويي  مـردم جهـان را در يـك      ن ارتباطات تنگاتنگ با واسطهكند و اعتقاد دارد كه اي مي

اين نكته نيز حائز اهميت است كه با . فضاي كوچك گرد هم آورده و آنها را در تعامل و تقابل با هم قرار داده است
ها و  فرهنگي، زيرساخت  "دو فضايي شدن"هاي نوين ارتباطاتي و اطالعاتي، در يك روند  رشد و گسترش فناوري

رسـد همـان    كـه بـه نظـر مـي     )1382عاملي،(بستر يك فرهنگ مجازي در تعامل با فرهنگ محلي، شكل گرفته
  .هاي فناورانه از نگاه مارشال مك لوهان است فرهنگ انتقال يافته با واسطه

اجتمـاعي،   هـاي گونـاگون   بي گمان انقالب ارتباطات و اطالعات و گسـترش داد و سـتد جوامـع در عرصـه    
ند قطبي شدن و سلطه جهاني شدن وچ جهتنخست حركت در: فرهنگي، دو نوع پويش را به ارمغان آورده است

  . شود كه در مجموع خطري براي هويت فرهنگي و آسيبي براي فرهنگ جهاني محسوب ميفرهنگي جهان،
بل، تحكـيم شخصـيت و هويـت    ها، مبتني بر احترام متقا و ستد در ميان فرهنگ دوم، پويش براي ايجاد داد
براي تامين اين اهداف الزم است كه از فرهنگ ملي  تهديد شده، حفاظت شـود  . ملي در ميان ملل گوناگون است

زيرا فرهنگ هر ملـت در ارتبـاط   ). 194:1384دادگران،(و ارتباط بين فرهنگي و درون فرهنگي، توسعه داده شود 
  .بخشد لي ميهاست كه هويت خويش را تعا با ديگر فرهنگ

بنابراين امروزه فرهنگ محلي يا ملي در كنار فرهنگ جهاني بازتوليـد شـده و بـه واسـطه انتقـال از طريـق       
  .يابد هاي دوسويه كامپيوتري در سطح جهاني استمرار و بقا مي رسانه

ويايي ما و پ  اينجاست كه اهميت سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي در بازنمايي هويت فرهنگ ايراني اسالمي
  .شود و تداوم آن در سطح ملي و فراملي و بين المللي، مشخص مي

هر چه اين سايت در انجام وظايف و اهداف مهم خود بهترعمل كنـد، در معرفـي و حفـظ  هويـت و غنـاي      
  .فرهنگ ايراني به جهانيان، موفق تر خواهد بود

يك رده قرار داد چرا كه نسبت جز بـه  توان در  اگرچه اين دو سازمان را  از نظر سطح سنجش و مقايسه نمي
كل بين آنها برقرار است و يكي معرف فرهنگ و ميراث يك كشور و ديگري معـرف و بازنماياننـده فرهنـگ اكثـر     

تواند الگـوي مناسـبي در جهـت     كشورهاي جهان است، اما با اين حال اخبار فرهنگي سازمان جهاني  يونسكو مي
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  . اث فرهنگي در پرداختن به موضوعات در اين زمينه باشدارتقاي استاندارهاي خبرگزاري مير
ترين تفاوت بين اين دو سايت در چگونگي پوشش مطالب و اطالعات و اخبار فرهنگي است كه در ايـن   مهم

هاي بسـياري را تحـت پوشـش قـرار داده و از      زمينه يونسكو با در اختيار داشتن امكانات و اطالعات بيشتر، مقوله
هاي بسيار به نحو مطلوب به تنوع فرهنگي  و نياز به حفظ ميراث فرهنگي كشورها پاسـخ داده   وندطريق دادن پي

را در  همين مسئله براعتبار و اعتماد همگاني اين سايت در مقابل خبرگزاري ميـراث فرهنگـي  افـزوده و آن   . است
ـ   از لحاظ ساير مالك. تر كرده است تامين اهداف تعريف شده اش موفق ري نسـبي بـين ايـن دو سـايت و     هـا، براب

  .شود هاي موجود در آنها مشاهده مي داده
  

  راهكارها
  راهكارهاي محتوايي

با اشاره اجمالي به مفاخر فرهنگي باسـتاني كشـور در    اسالمي  - اي از فرهنگ و تمدن ايراني ارائه تاريخچه ●
 .خبرگزاري اين سايت
در سراسر جهان، چنانكه اين  في ابنيه تاريخ اسالمي پرداختن به ميراث فرهنگي كشورهاي مسلمان و معر ●

 .مسئله، جزء اهداف بلندمدت خبرگزاري، مطرح شده است
هاي توريستي و تاريخي جهـاني، كـه توسـط     ايجاد ارتباط مخاطب به واسطه پيوندهايي به اخبار و جاذبه ●

  .معرفي شده است) يونسكو(بخش فرهنگي سازمان ملل
مثال پرداختن بـه  (والت فرهنگي خاص و پوشش اطالعات و اخبار مربوط به هر حوزه افزودن بر تعداد مق ●

 ).آداب و رسوم خاص يك منطقه از كشور
هايي چون اصفهان، شيراز، كرمانشاه وساير شهرها  ايجاد شعبي از خبرگزاري ميراث فرهنگي در شهرستان ●

 .اكزتاريخيهاي فرهنگي اين مر دسترسي به اخبار و معرفي جاذبه در جهت
هـاي ايرانـي و يـا بـين      فرهنـگ  بـين خـرده  (ايجاد تاالرهاي گفت و گوي بين فرهنگي داخلي و خارجي  ●

 ).هاي جهاني فرهنگ
  

 راهكارهاي فني
 ).مثال طراحي قالبي نو و جذاب(هاي گرافيكي سايت  ها و قالب افزودن بر كيفيت طرح ●
ر يا نمادهاي فرهنگي كشور به آن، چرا كـه لوگـوي   تغيير شكل لوگوي سايت خبرگزاري و افزودن عناص ●

 .خبري ندارد - ارتباط مناسبي با موضوع اين سايت فرهنگي فعلي،
 .افزون بر دفعات مرور سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي ●

هـا و   هاي سايت و افزودن فيلم كوتاه و مستند و يا كليپ از عناصـر، جاذبـه   ارائه فهرستي موضوعي از عكس
  فرهنگي كشورنمادهاي 
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 .هاي فرهنگي، تاريخي ارائه نقشه سايت و نقشه ايران با امكان كليك بر روي مناطق و جاذبه ●
  

  قدرداني 
جناب دكتر سعيد رضا عاملي، همچنين دكتر حسن نمكدوسـت و   بينم كه از استاد گرامي در نهايت الزم مي

نهايـت   در نوشـتن  ايـن مقالـه يـاري نمودنـد،      هادي خوشنويس كه بنده را آقاي عليرضا كتابدارو همچنين آقاي
  . قدرداني و تشكر را داشته باشم

  
  منابع
 .انتشارات مرواريد :، تهرانمباني ارتباط جمعي). 1382.(دادگران،م ●
 .انتشارات سروش :تهران، ارتباط شناسي) 1384. (محسنيان راد،م ●
  .ارات دانشگاه عالمه طباطبايينتشا: ، تهرانوسايل ارتباط جمعي) 1385. (معتمد نژاد، ك ●
  ."ارزيابي سايت"،)1385(جزوه درس فضاي مجازي دكتر عاملي، ●
  1385http://www.chn.ir/  8/ 5     سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي    ●
  www.unesco.org   25/8/1385سايت سازمان يونسكو                     ●
   25/8/1385    سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي  ●

http://www.iranculture.org/nahad/unesco/unesco11.php#1 
  1385www.persianstat.com/ 8/ 7         استت پرشينسايت   
 



  
  
  
  
  
  

  سايت اسالم  با اي سايت خبرگزاري قرآني ايران ارزيابي مقايسه
  رويكرد كاركردگرايي اميل دوركيم آنالين

  
  ∗الهام عبادتي

  مقدمه
هاي متني و غير متني دينـي   ظرفيت مةفرامتني شدن در فضاي مجازي اين امكان را فراهم مي كند كه ه

 آنچه در سـايت  .دينداران امكان تعاملي دوسويه  در اين فضا  دارند دينداران و غير .در اين فضا به هم متصل شود
سرزمين جديدي  به نام  ويژه سايت هاي ديني كه من به تحليل آن پرداخته ام تجلي يافته است،ه هاي ديني و ب

از » خبرگـزاري قرآنـي ايـران   «. فضاي مجازي است كه ميدان جديد تبليغ و مباحثه در عرصه ديني خواهـد بـود  
سـوال   .هاي فعال ديني در فضاي مجازي است كه قصد  دارد تا دريچه اي به سوي معنويت باز كنـد  جمله سايت

و چه اموري در اين محتـوا   چيستاصلي من در اين مقاله اين است كه اساسا تعريف اين رسانه خبري از معنويت 
بـراي پاسـخ بـه ايـن     . خواهم پرداخت و در نهايت به تحليل نتايج اين تعريف شود  مقدس و نامقدس شمرده مي

دوركيم در تعريف خود از دين به تمـايز بـين امـور    . دكراستفاده خواهم  »نظريه كاركرد گرايي دوركيم«سوال  از 
جمعي  هاي در نگاه دوركيم دين تجلي امور مقدس است كه مظهر مشترك ارزش .و نامقدس مي پردازد سمقد
 تجتماع اشاره مي كند و دين را امري فرض مي كند كه بيشـتر در جهـ  دين در ا به نقش كاركردي وي  .است

با اين رويكرد مناسك دين مي تواند دركنار ديگـر نهادهـاي    .گسترش مناسك ديني است تا باور ها و عقايد ديني
روش تحقيق من در بررسي مقايسـه اي بـين   . )1383دوركيم،( اجتماعي به باز توليد هر چه بيشتر دين بپردازد 

نتـايج   .دو سايت خبري ايكنا و اسالم آنالين بر اساس معيارهاي مطرح شده در مطالعـات فضـاي مجـازي اسـت    
از سـايت   بيشـتر  )ايكنـا ( بررسي بين اين دو سايت خبري  در نهايت نشان داد كه سايت خبرگزاري قرآني ايـران 

تر تحت تـاثير، بازتوليـد مفـاهيم ديـن     اسالم آنالين در جهت ارائه قرائتي خاص از اسالم است كه اين قرائت بيش
در حالي كه سايت اسالم آنالين با نگاه كالن تري كه نسبت به امور ديني داشـته اسـت توانسـته    . حكومتي است

_______________________________  
  طات اجتماعي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي علوم ارتبا ∗
                 elhamebadati@gmail.com   Email:  
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  .مخاطبان بيشتري جذب كند و به نيازهاي كاربران خود پاسخ دهد
  زتوليد دين ايدئولوژيكبا ،معنويت ،امر مقدس و نا مقدس ،فضاي مجازي، دين مجازي :واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي اجتماعي تازه درجهت پيشرفت جامعه ايجاد  دوران مدرن مفاهيم تازه اي در باب چگونگي انجام نقش"

هـايش را   مـي خواهـد ارزش   بشر در همين  وضعيت به دنبال تعريف جايگاه معنوي خويش اسـت و  .كرده است
نهادهاي ديني و رسانه ها هر دو در جهت پاسخ به ايـن نيـاز    .هاي به سرعت متغير روشن سازد بسته به موقعيت
همچنين در صورت باقي ماندن در يك سـطح   فرهنگ مدرن بدون رسانه هايش ناقص مي ماند و .عمل مي كنند

از همين جهت است كه مدرنيتـه تمـام ابعـاد     ) 169:1382محمدي،( ".مخاطبانش را از دست مي دهد يا حوزه،
 رسـانه هـاي ارتبـاطي تركيـب و     ةبه عقيده تامپسون تحـول وتوسـع  " .حت شعاع قرار داده استزندگي افراد را ت

تعامل را به وجود آورده است كـه ديگـر    اشكال جديدي از عمل و سرشت زندگي اجتماعي را تغيير شكل داده  و
ا مكـاني فضـاي   ويژگي فـر  )2: 1380، تامپسون.("وابسته به الزام سهيم بودن مخاطب در مكان مشترك  نيست 

هـاي   مجازي سبب شده تا مفاهيم ديني در اين فضا با زباني جهاني همراه شود  كـه ايـن خـود يكـي از فرصـت     
به گونه  كالم افراد در اين فضا كالمي جهاني است،. وجود آورده استه ايجابي است كه فضاي مجازي براي دين ب

. نعت ارتباطات، اين فضا قلمرو تـازه اي پيـداكرده اسـت   با ظهور ص .اي كه همگان امكان دسترسي به آن را دارند
 ياد تخيل نيست، بلكه كامالً بر مبناي واقعيت ساخته مي شود و لذا از آن به واقعيت مجازي مجاز ديگر به معناي

واقعي شدن مجـازي   .مجازي است ةمجازي شدن به معني ظهور نوع جديدي از واقعيت در الي - واقعي. مي كنند
عـاملي،  ( فرهنگي و سياسي مذهبي در فضاي مجازي اسـت   ه كارگيري تمام توليدات آنالوگ اجتماعي،توانايي ب
  .دين نيز در فضاي مجازي امكان نمود مي يابد بنا براين. )1385
  

  نظري مباحث
 .است 1دوركيماميل  نظريه كاركرد گرايي  دم،نظريه اي كه من توسط آن سايت ايكنا را مورد تحليل قرار دا 

منتشر شـد، شـايد پرنفـوذ     1912كه نخستين بار در سال  "صور بنياني حيات ديني"به نام ) 1383(اثر دروكيم
دوركيم دين را اساسا با نابرابري هاي اجتماعي يا قـدرت مـرتبط نمـي    . ترين مطالعه در جامعه شناسي دين باشد

مطالعه خود را بر مبناي توتم آييني آن گونه او . سازد، بلكه آن را به طبيعت كلي نهادهاي  جامعه مربوط مي كند
توتم چيزي مقدس است، كه با حرمت بدان نگريسته مي شود و . كه در جوامع استراليا معمول است قرار مي دهد

نماد خود گـروه اسـت؛ نماينـده ارزش هـايي      2چرا توتم مقدس است؟ توتم. با شعاير گوناگوني احاطه شده است
حرمتي كه مردم براي توتم در نظر مي گيرند در واقع ناشي از . تماع اهميت اساسي دارنداست كه براي گروه يا اج

ـ  را  دوركيم ديـن  .احترامي است كه براي ارزش هاي اجتماعي اساسي قايل هستند تمـايز بـين امـور    ر حسـب  ب
ا واقعيتـى  دوركيم جامعه ر .در دين موضوع پرستش در واقع خود جامعه است .تعريف مي كند و نامقدس مقدس

_______________________________  
2. Emile Durkheim 
3. Totemm 
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او هميشه جامعه را بر فرد و هر چيز ديگرى اولـى  . داند فى نفسه و تابع قوانين و نيازها و مقتضيات خاص خود مى
گيرد و فـرد   داند كه طى آن فرد را بدون توجه به عاليقش در خدمت مى داند و آن را ماهيتا حائز شرايطى مى مى

اى است كه نه آنها را سـاخته و نـه براسـتى مـورد عالقـه       و رفتارى هر لحظه ناچار به تسليم در برابر قواعد ذهنى
اما دوركيم اين چيرگى جامعـه بـر افـراد را    . ها و غرايز او تعارض دارند ترين گرايش است؛ عاليقى كه گاه با اساسى

اخـالق   ةا پاياز اين جهت وى فرامين جامعه ر .داند تا فشارهاى مادى و فيزيكى بيشتر مبتنى بر اقتدار اخالقى مى
در واقع افـراد گـوش   . كنند كسانى است كه احكام جارى در آن را تأييد مى ةاخالق محصول جامعه و هم. داند مى

هـا محصـول    انـد؛ لـذا اخالقـى بـودن كـنش      بلكـه مطيـع اميـال و فـرامين جمـع      ،به فرمان احكام افراد نيستند
ر دوركيم، دين چيزى جز نيروى جامعه بـر افـراد   به نظ. دين هم چنين وضعيتى دارد. نهادگى جمعى است گردن
نماينـد و روابـط مـبهم و در     دين نظامى فكرى است كه افراد، جامعه را به وسيله آن به خودشان بـاز مـى  . نيست

بنابراين دين نه يك توهم است و نه يك چيز اساسـا   .كنند شان را با جامعه، از اين طريق بيان مى ضمن صميمانه
دين فقط دستگاهي از اعمال و عبادت نيست، دستگاهي از انديشـه   .اقعيتى است محصول جامعهبلكه و ،ساختگى

لذا دين نحوة انديشيدن افراد را در فرهنگ هاي سنتي مشـروط  . هاست كه موضوع آنها تبيين كردن جهان است
ن بـدين  ديـ  .جمعـي اسـت   هـاي  دوركيم دين تجلي امور مقدس است كه مظهر مشترك ارزشاز نظر  .مي كند

خود بيان مي كند كـه ايـن امـور     ةنظري دوركيم در ادامه .هاي جمعي است جهت اهميت دارد كه انعكاس ارزش
مناسك دين در نظر دوركيم از اهميت ويژه اي ت همين جهه ب .ين و مناسك ديني انعكاس مي يابديمقدس در آ
ين را امري فرض مـي كنـد كـه بيشـتر در     دين در اجتماع اشاره مي كند و د يبه نقش كاركردوي  .برخوردارند

تشريفات و شعاير از نظر وي براي پيوند دادن اعضاي  .گسترش مناسك ديني است تا باور ها و عقايد ديني تجه
اين مناسك و مراسم مذهبى هستند كه شور و شوق ايجاد و احساسات مـذهبى را تقويـت و    .گروه ضروري است

به يك قدرت خارجى روحانى و اخالقى را كـه در واقـع همـان جامعـه      همچنين حس وابستگى. كنند تجديد مى
از سوى ديگـر،  . آورند كنند و موجبات حفظ و تحكيم همبستگى و انسجام اجتماعى را فراهم مى است تشديد مى

اى كه حاصل انجام مناسك دينى است، تصـورى از تحقـق حقيقـى اغـراض      احساس عميق سرخوشى و بهروزى
آورد كه اتفاقا كامال مجازى و غيرواقعـى اسـت؛ مناسـكى كـه      كنندگان مراسم پديد مى شركت مناسك را در نظر

. كـرد  آورد، يا از وقوع وضعيتى ناخوشايند جلوگيرى مى فرض بايد وضعيت خوشايندى را به ارمغان مى طبق پيش
از ايـن ديـدگاه،   . افتـد  مـى افتد، در حقيقت اتفاق ن كنند اتفاق مى كنندگان گمان مى به زعم دوركيم، آنچه شركت

هـا بايـد    هاى نامرئى و ذهنى انسان توجيه عملكردهاى راستين مذهبى را نه در اهداف آشكار اديان، كه در صورت
كنار ديگر نهادهاي اجتماعي به بـاز توليـد هـر چـه بيشـتر ديـن       ربا اين رويكرد مناسك دين مي تواند د. جست
با توسعه جوامع امروزين، نفوذ مـذهب رو بـه زوال مـي گـذارد، تفكـر       دوركيم در نهايت معتقد است كه .بپردازد

علمي بيش از پيش جانشين تبيين مذهبي مي شود، و اعمال تشريفاتي و شعاير تنها بخـش كـوچكي از زنـدگي    
  .افراد را اشغال مي كنند

الم و با شعار جهان اس تخصصي قرآن در نخستين خبرگزاري نيز به عنوان) ايكنا( خبرگزاري قرآني ايران
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، اگر  چه هر چه بيشتر امر مقدس ديني همچون قرآن دارد سعي در ترويج "ايكنا دريچه اي به جهان معنويت"
د نشو در اهداف ايكنا اموري كه مقدس فرض مي. كه اين معنويت نيز با قرائت مورد نظر ايكنا  معنا  مي شود

سو امور نامقدس  آن در .شهداي انقالب اسالميو رهبري پيروي از خط امام و  عبارتند از رهنمود قرآن كريم،
  .قرار مي گيرد  تهاجم فرهنگيو  تحت لواي غرب بويژه آمريكا و دشمنان اسالم اسرائيل

انجام شد مشخص  ) ايپنا، قدس و شبستان ايكنا،  پانا، (در تحليل محتوايي كه بروي پنج خبرگزاري ايران 
ي ديگر سعي در نشان دادن تصوير رئيس جمهور به عنوان شخصيتي ديني شد كه سايت ايكنا بيش از سايت ها

ضمن اينكه اين سايت بيشترين تيترهاي داراي ابهام را در ميان اين پنج خبرگزاري داشته است .  داشته است
  ).1384 ،رضوي زاده(

يت ها با مذهب نكتة نهفته در اين تحليل محتوا، مثبت نشان دادن چهره هاي دولتي و گره زدن اين شخص
  .است كه ريشة تاريخي در ميان مردم دارد

 قرار گرفتن مديران وابسته به ،)جهاد دانشگاهي( نيمه دولتي با توجه به حمايت مالي ايكنا توسط يك نهاد 
به عنوان مثال در انتخابات شوراي شهر دوره  .ها است ناخواه تحت الشعاع اين سياست طور خواهه ببدنة دولت 

بي شك جهت فكري مديران . ير مسئول ايكنا آقاي رحيم خاكي در ليست آبادگران اسالمي قرار داشتسوم، مد
خبرگزاري قرآني ايران در سياست ها و خط مشي هايي كه توسط اين خبرگزاري اعمال مي شود بي تاثير 

است كه توسط رسانه هاي نزديك شود باور ديني عامه اي  باور ديني كه ايكنا سعي دارد به آن لذا . نخواهد بود
 ،بازنمايي ديني در ايكنا به تصويري كه جمهوري اسالمي ايران ارائه مي دهد .شود بازتوليد مي نيز حكومتي ديگر

با . ترويج مي كند را ايدئولوژيكدين  يك نزديك مي شود و بدين گونه ايكنا نيز در كنار ديگر نهادهاي اجتماعي
محوريت خود را بروي مسائل قرآني قرار داده است و از طرفي قرآن كتاب آسماني توجه به اينكه خبرگزاري ايكنا 

قرائت ديني . تري برخوردار باشد همة مسلمانان است، لذا رويكرد اين خبرگزاري نيز بايد از نگاه كالن تر و جهاني
تعاملي دو سويه با  تواند فقط در اين صورت سايت ايكنا مي. ارائه شده نيز بايد به اين رويكرد نزديك شود

اما اهداف مطرح شده در سايت ايكنا و امور مقدسي كه اين خبرگزاري براي خود فرض . مخاطبان خود برقرار كند
به عنوان . كرده در چارچوبي قرار دارد كه همة مسلمانان  و بويژه غير مسلمانان نمي توانند به آن نزديك شوند

كند مفهوم شهيد كه ايكنا آن را امري مقدس فرض  ايكنا ديدن ميمثال براي يك غير مسلماني كه از سايت 
  .كرده، ملموس نيست

تصويري ديني » اسالمي متحد و زنده«شعار. اهداف سايت اسالم آنالين تفاوتي بسيار از سايت ايكنا  دارد
آن را غايت  است كه به صورت يك قرائت در ميان همه مسلمان ها وجود خواهد داشت و اسالم آنالين رسيدن به

ايكنا نيز براي ارسال قرائت ديني خود به سراسر جهان اقدام به رايزني و راه اندازي اين سايت . نهايي خود مي داند
كرده است، اما در نهايت اسالم آنالين موفق تر عمل كرده است، چرا كه مديران اين سايت اثر بلند مدت را مد 

لذا دريچة معنوي  سايت اسالم . ي سعي در جذب كاربران غير مسلمان دارندنظر قرار داده و با استفاده از تمهيدات
آنالين به روي بخش بيشتري از جهان باز مي شود تا دريچه اي كه ايكنا قصد باز كردن آن را فقط در مناطقي 
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  .خاص همچون لبنان دارد
  

  شناسي  بخش روش
صحيح بودن اطالعات ،صالحيت و اعتبار نويسنده، : ازاند  ارزيابي منابع الكترونيكي عبارت ترين معيارهاي مهم

روز بودن اطالعات، تراكم و جامعيت مطالب، تعاملي بودن، سرعت و قابليت دسترسي، اهداف  پوشش مطالب، به
  .سايت هاو ساختار وب ذهني و واقعيت

ر پايان ذكر منابع د .براي سنجش ميزان صحت مطالب بايد ميزان سنجش و كيفيت مطلب پرسيده شود
اعتبار نويسنده در ميان ديگر معيارهاي ارزيابي، از اهميت  .مطالب به سنجش صحت مطالب كمك مي كند

اي كه  به عبارت ديگر، سايتي داراي اعتبار است كه توسط متخصص موضوعي يا مؤسسه .اي برخوردار است ويژه
گستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه  .ايجاد شده باشد ،دانش و مهارت الزم را در آن زمينه موضوعي دارد

به روز بودن  .  دهند اند دامنه و گستره پوشش موضوعي سايت را نشان مي مشاهده، تحليل و گزارش شده
به روزسازي، و فاصله زماني  به روزسازي، تاريخ بعدي به اطالعات با بررسي تاريخ توليد اطالعات، آخرين تاريخ

وز بودن  اطالعات عامل بسيار مهمي در ارزيابي منابع اطالعات به حساب به ر.  شود روزسازي سنجيده مي
ميزان اطالعات . كننده باشد ممكن است نامفيد، نادرست يا گمراه بودن رروزبه  آيد، چرا كه اطالعات غي مي

بين  ارتباط دوطرفه  . شود بسيار با اهميت است و جامع كه در هر صفحه از سايت به نمايش گذاشته مي مرتبط
كننده يا مؤلف سايت، براي درك واكنش كاربران ضروري  كننده و مؤلف يا ارتباط با ايجادكننده، هماهنگ استفاده
مدت زمان مورد نياز براي بارگذاري و فراخواني سايت و نمايش صفحه وب سايت، به عواملي از قبيل جايي . است

ارزيابي هدف منبع، با ديگر معيارهاي . ه تصاوير بستگي داردكه منبع اطالعاتي در آنجا قرار دارد و تعداد و انداز
هاي مختلف، اطالعات  در سايت. وند خورده استيارزيابي بويژه با دامنه پوشش منبع اطالعات و معيارهاي ديگر پ

شكل ظاهري سايت بايد با هدف، مخاطبان . قابل مشاهده است» ما ةدربار « مربوط به هدف با مراجعه به قسمت
اي  به منظور بهبود وضعيت ارتباط با مخاطبان بايد از يك محيط واسطه. موضوع سايت، هماهنگي داشته باشدو 

مناسب استفاده شود و طرح ظاهري سايت هم بايد امكان پيداكردن و خواندن اطالعات و راهنمايي آسان كاربران 
  ).1385 ، سايت فصل نامه نما ( را فراهم نمايد

  
  مرور تاريخچه

اخبار و رويدادهاي  نخستين و تنها خبرگزاري تخصصي قرآن كريم است كه، )ايكنا(گزاري قرآني ايرانخبر
كودك و نوجوان با محك قرآني  ،ادبي ،هنري ،اجتماعي ،مختلف ايران و جهان را در عرصه هاي مختلف سياسي

ايكنا با . ش.ه 1382آبان ماه مقارن با بيستم . ق.ه 1424پانزدهم ماه مبارك رمضان  .دكنبررسي و تحليل مي 
، )فرهنگ و ارشاد اسالمي وقتوزير (، مسجد جامعي )وقتجمهور رئيس(االسالم والمسلمين خاتمي حضور حجت

. دشمندان به ساحت مقدس كتاب آسماني افتتاح  ن جهاد دانشگاهي وجمعي از كارشناسان و عالقهامعاون
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  .است   جهاد دانشگاهي ةموسس وابسته به) ايكنا( خبرگزاري قرآني ايران
كه اكثر  است اسالم هاي خبري و تفسيري مهم در دنياي جمله سايت از نيز آنالين سايت خبري اسالم

اي كامل بر روي اخبار فلسطين  دهند و پوشش رسانه مي نگاران آن را مسلمانان ساكن آمريكا تشكيل روزنامه
سايت عالوه بر  در اين. نترنتي قرار گرفته استيربران اميالدي در دسترس كا 1997ل سا از اسالم آنالين .دارد

جماعتي از محققان و متفكران اسالمي از . شود ارائه مي ارائه اخبار، گزارش و تفسير خبري نيز به خوانندگان
كه نقش اين اعضا تضمين  اين است كه  شكل گرفته است» يوسف كرداوي«سراسر جهان اسالم به رياست 

اين كميته شامل كارشناسان  .صورت نگيرد) شريعت(ت اصول  و قوانين دين اسالم هتك حرمتي به ساح
است كه همه آنها متعهد به شركت  و غيرههنر  تكنولوژي هاي نوين، جامعه شناسي، اي، رسانه اقتصادي، سياسي،

  .سطوح هستند ةاسالمي در هم) رنسانس(در پروژه بيداري 
  

  معرفي سايت ايكنا
  :سرويس مي باشد 12داراي ) ايكنا(يرانخبرگزاري قرآني ا

 ،هنر گزارش، جتماعي،خبرنگاران افتخاري،اسياسي، وبالگ وبالگ، هاي قرآني، عناوين كلي اخبار،فعاليت
  .عكس،بين الملل انديشه و علم،

 انگليسي، اين سايت به صورت چند زبانه طراحي شده است و امكان دسترسي به سايت به زبان هاي عربي،
  .و اردو ايجاد شده است )زبان حوزه بالكان(شيپ اسپانيولي، ،فرانسوي
اخبار خبرگزاري كه معموال از تيتر يك و دو خبرگزاري گرفته شده  ترين شامل مهم :آخرين اخبارمهم ●
  .است
موتور  جست و جو  كاربر مي تواند تمامي موضوعات مرتبط با  توسط اين :دسترسي موضوعي به اخبار ●
  .دسترس داشته باشد ه  جست و جو  مي كند دراي را ك كلمه
آذربايجان غربي و  خراسان رضوي، هاي ديگر همچون خوزستان، شامل ديگر شعب ايكنا در شهر :شعب ●
   .آلباني

  
  خدمات

خود را در  مورد نظر ةكاربر توسط اين موتور  جست و جو  مي تواند كلم: جست و جو ي پيشرفته  ●
 .ر خاص  جست و جو  كندطوه سرويس و شعب ايكنا ب

كاربر توسط اين موتور  جست و جو  مي تواند تمامي خبرهاي مربوط به : دسترسي موضوعي به اخبار ●
 .يك موضوع را به طور كامل در يك فايل ببيند

هاي اسالمي  معرفي سايت خبرگزاري هاي ايران،خبرگزاري هاي مهم جهان و( شامل سه بخش :پيوندها ●
 )و قرآني
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 نهاد سوژهپيش ●
 خبر ارسال ●
 قرآن مقام معظم رهبري تفسير ●
 .هاي مذهبي شامل مقاالت و گزارش هاي تحليلي نگارش شده توسط شخصيت :در حقايق وحي سيري ●
 نام خبرنگاران افتخاري ثبت ●
  .رمضان ادعيه منتخب و تواشيح ماه مبارك شامل ترتيل كامل قرآن كريم، :قرآن نواي ●
 .هاي مذهبي آورده مي شود هاي مرتبط با خبر روز و يا مناسبت ن بخش مقاالت يا خبردر اي :ديدگاه ●
همچنين  .عكس خبري ايكنا در هر روز خواهد بود ترين هاي اين قسمت مهم عكس :عكس روز ●
  .هاي مذهبي فراموش شده در اين قسمت كار مي شود شخصيت و اماكن مقدس تاريخي و نيز بناهاهاي  عكس
هاي خبري در  دبيران سرويس و سرويس مربوط به مديران خبرگزاري، هاي شماره تماس :ا ايكناتماس ب ●

 .اينترنتي است الكترونيكي و داراي يك پست نشاني،همچنين  ايكنا  .است اين قسمت منعكس شده
   .دارد هاي ايكنا اهداف و اهم فعاليت خبرگزاري، ةتاريخچ ةتوضيحاتي دربار :ما ةدربار ●
  

  ي سايت اسالم آنالينمعرف
نگاران آن را  كه اكثر روزنامه است اسالم هاي خبري و تفسيري مهم در دنياي جمله سايت از آنالين اسالم

سايت  در اين. اي كامل بر روي اخبار فلسطين دارد د و پوشش رسانهنده مي مسلمانان ساكن آمريكا تشكيل
 ،اخبار :هايي همچون بخش شاملشود و  ارائه مي ه خوانندگانعالوه بر ارائه اخبار، گزارش و تفسير خبري نيز ب

مسائل كنوني، حديث و  اسالم، ها، ميراث اسالمي، معرفي ها و تحليل جوانان، ديدگاه ةحجاب، شبك هألقرآن، مس
  .، مسلمانان اروپا، علم و سالمت، صفحات ويژه و هنر و فرهنگ استسنت

  .آي دي يو، ويدئو، كارت پستال الكترونيكي و كتابخانه است شامل پيوند هاي عكس،: بخش چند رسانه اي
شامل دايركتوري سايت، اوقات شرعي، كارت پستال، تبديل  زمان به وقت يك كشور ديگر، ارسال : خدمات

  .خبر نامه است
  .شامل تماس با ما، آگهي، نقشة سايت، كتاب مهمان: دربارة ما

بارة اسالم، حج عمره و فضاي سايبر سايت از مسئوالن  اسالم همچنين مخاطبان مي توانند سواالتي را در
  .آنالين بپرسند

اين وب سايت چند منظوره، چند زبانه، يك پيام واحد با محتواي اسالمي كه به زبان عربي و انگليسي است، 
پيش  بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، مذهب، زبان،. براي مسلمانان و غير مسلمانان عرضه مي كند

  .هاي فرهنگي و جنسيت مخاطب ،خود را متعهد به ارائه محتوايي حرفه اي و با جذابيت باال مي داند زمينه
  معيارهاي مطرح شده در مطالعات فضاي مجازي معيارهاي ارزيابي سايت ايكنا بر اساس

م آنالين نيز در سايت اسال. انجام شده است 1385آبان ماه سال  23تا  17ارزيابي سايت ايكنا در تاريخ 
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  .بررسي شده است 2006دسامبر سال  31تاريخ 
  

  اطالعات درستي
بر اساس    .از غرض ورزي هاي سياسي است   دوره اخبار ب بي شك رسالت يك خبرگزاري در اطالع رساني

قاعده  دور از اينه ايكنا نيز ب .هاي خبرگزاري خواهد بود سياست همسو باشده  اخبار منعكس دروازه باني اخبار،
  .بود نخواهد

 .در مصاحبه منبع خبر مشخص است .جمع آوري مي شود خبرهاي منعكس شده در ايكنا به چندين طريق
موضوعي قرآني باشد  ةكار مي كنند اگر خبر شامل مقاله يا گزارشي دربار  خبرنگاران اما در خبرهاي توليدي كه

. عكس نيز بر صحت مطالب تاكيد بيشتري مي شود در صورت استفاده از انتهاي مطلب نام آن ذكر مي شود در
تاريخ امكان بررسي  طور مثال در سرويس انديشه و علم در تقويمه ب .البته گاهي منابع خبري ذكر نمي شوند

در بسياري از  .منابع بيشتر از سرويس هاي ديگر وجود دارد در سرويس وبالگ امكان بررسي .منبع وجود ندارد
منابع داده شده است مي تواند از درستي  هايي كه ر اين سرويس كاربر از طريق پيوند خبرهاي آورده شده د

شيعه "به طور مثال در خبر  .در سرويس وبالگ نمود بيشتري دارد فرا پيوند  بودن .اطمينان حاصل كند مطالب
كمتر به اين  ها سولي در سروي. ، تعداد زيادي پيوند  به خبرهاي مرتبط ديگر داده شده است"و فضاي مجازي

  .ويژگي توجه شده است
در اكثر گزارش ها و . سايت اسالم آنالين نيز در انجام مصاحبه هاي خود به منابع خبري اشاره كرده است

خبرهاي سايت در باالي اخبار به كلمه اسالم آنالين و آژانس هاي خبري اشاره شده كه نشان دهند منابع خبري 
ي مرتبط با يك خبر نيز در اين سايت به مراتب بيشتر از سايت ايكناست و كاربر از تعداد خبرها. اين سايت است

در . طريق پيوند هاي مرتبط مي تواند به ارزيابي مقايسه اي دست زده و از صحت اطالعات اطمينان حاصل كند
ما نيز متعهد به اينترنت نيز فرصت ارتباطي مناسبي فراهم كرده كه "اين سايت آورده شده » دربارة ما«قسمت 

استفاده از آن در جهت كسب سطح بااليي از اعتماد مخاطب با توليد محتوايي دقيق، هستيم كه در جهت اعتبار 
 ."محتوايي اين سايت، اطالعات، عقايد و تمايزي كه جذابيت و مقبوليت آن را باال مي برد ،كوشا خواهيم بود

  
 صالحيت و اعتبار نويسنده

اين موسسه در سمت راست  است و لوگوي   جهاد دانشگاهي ةموسس وابسته به انخبرگزاري قرآني اير
عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقالب  جهاددانشگاهي نهادي است اصلي سايت ديده مي شود ةصفح

اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب  فرهنگي، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ
   .سد ر دانشگاهي مي هيات امناي جهاد ات قانوني به تصويباختيار

طور واضح و روشن در اختيار كاربر قرار ه و فكري سايت ب  يجهان منابع مالة در خبرگزاري هاي برجست
ضعيف عمل كرده و اطالعاتي دربارة  منابع مالي و فكري خود در اختيار كاربر قرار  ايكنا در اين زمينه .مي گيرد
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اي كه من با آقاي مرتضي رضايي زاده، معاون خبرگزاري ايكنا انجام دادم، ايشان  البته در مصاحبه. دده نمي
ايكنا از طريق جهاد دانشگاهي حمايت مالي و فكري مي شود و البته . هايي را دربارة  منابع مالي ايكنا گفتند نكته

ر مي گيرد گاهي از طرف دولت نيز حمايت هايي از آنجا كه فعاليت هاي قرآني ايكنا ذيل بودجه دولتي نيز قرا
محتواي  ةرا تعيين مي كند و كنترل رسانه ها تعيين كنند كنترل رسانه ها ،رسانه ها مالكيت. صورت مي گيرد

بنابراين محتواي ديني كه از طريق سايت ايكنا توليد مي شود و . رسانه ها است رسانه ها است كه مسبب اثر هاي
الزم به ذكر است كه به دليل . ه كاركرد گرايي دوركيم، بازتوليد همان دين حكومتي خواهد بودبا توجه به نظري

نوع چينش مديران در خبرگزاري قرآني ايران سعي مي شود كه گاهي چالش هاي انتقادي نيز صورت گيرد 
  .اگرچه كه گاهي خالف خط مشي سياست هاي دولتمردان تمام شود

آنالين گفته شد اين سايت توسط مسلمانان آمريكا اداره مي شود و تعدادي از  همانطور كه دربارة  اسالم
در بخش حمايت اسالم آنالين، شيخ كرداوي مي . متفكرين اسالمي همچون شيخ كرداوي بر آن نظارت مي كند

ان ما را ياري اسالم آنالين پروة بلندپروازانه اي است و ما از مسلمانان مي خواهيم كه در حد توانايي هايش":گويد
مسلمانان پولدار از طريق كمك مالي، تكنسين ها و دانشمندان و مهندسان در بخش اداره سايت و براي . كنند

  ".كساني كه هيچ كدام از اين توانايي ها را ندارند مي خواهيم كه ما را دعا كنند
  

 پوشش مطالب
عام در اين خبرگزاري انعكاس داده مي صورت ه ديني ب صورت خاص وه ب  بسياري از خبرهاي مرتبط قرآني

در  .هاي مرتبط برطرف خواهد شد امكان رفع اين نياز توسط پيوند ،نشود به موضوعي پرداخته اگر اما .شود
 ايران، پيوندها داراي خبرگزاري هاي .پيوندها به اين نياز كاربر پاسخ داده است بخش خدمات سايت آيكون

كه در پيوند  معرفي  الزم به ذكر است. هاي اسالمي و قرآني است سايت خبرگزاري هاي مهم جهان و معرفي
اين    نيوز پيوند  داده شده است تا از هاي اسالمي و قرآني پس از آورده شدن چند پيوند  به سايت ايسكا سايت

در  .كند جست و جو  را براي فرد مشكل مي  فرايند اين نكته .جست و جو ي خود بپردازد  ةطريق كاربر به بقي
ابتدايي براي كاربر وجود  ةامكان برگشت به صفح .داده شده است تعداد كمي از اخبار پيوند هاي مرتبط با خبر

راهنماي سايت در سايت  در تعدادي از اخبار ديده مي شود اما هنوز در ايكنا فراگير نشده استفرا پيوند  .ندارد
  .ر اين مورد در سايت موجود نيستمي شود و هيچ گونه دستورعملي دن خبرگزاري ديده

سايت اينترنتي  اسالم آنالين كه . از آن سو اسالم آنالين در پوشش مطالب جهان اسالم قوي عمل مي كند
خود را رسانه اي ديني معرفي مي كند و تالش مي كند مخاطبان مسلمان و غير مسلمان خود را با اطالع رساني 

الم  يا ارائة اطالعات و جزييات دربارة  دين اسالم و همينطور تفريحات و به موقع دربارة  رويدادهاي جهان اس
از . براي مثال رقيب اين رسانه ديني سايت ها ي غير اسالمي اند. سرگرمي اسالمي گوي سبقت را از رقبا بربايد

به هجمة  آنجاكه اسالم آنالين تالش خود را معطوف جذب غير مسلمانان به اسالم نيز كرده است و با توجه
تبليغات ديني ديگر اديان و همينطور تبليغات ضد اسالمي هرگونه ديركرد در امر اطالع رساني و يا ابهام و دوري 
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شايد با توجه به همين . از صحت و جامعيت خبري مي تواند  اين رسانه را در عرصة رقابت با شكست مواجه كند
ق اهداف و مأموريتي كه سازمان براي خود ترسيم كرده امر است كه مجموعه اي از محققان اسالمي براي تحق

موسيقي،فيلم و (چنانكه آخرين اخبار دربارة  وقايع سياسي، اجتماعي و  حتي هنري . است گرد هم آمده اند
جذب و نگهداري مخاطبان مسلمان و غير مسلمان اين رسانه . از طريق اين سايت قابل دسترسي است) غيره

از ) چه جايگزين و چه رقبا(تالش در جهت شناخت ديگر رسانه ها . اي بسيار همراه استبدون شك با دشواري ه
چند زبانه بودن از راهكارهاي جذب مخاطب وسيع تر است كه راهكار مناسبي به . اهميت خاصي برخوردار است

يدگي، وجود نقشه سايت، عدم پيچ(عالوه بر آن سرعت لود شدن اطالعات، سهولت دسترسي . نظر مي رسد
تواند راهكار مناسبي در جهت حفظ  نيز مي) پيوند دادن به اطالعات ديگر درون سايت و سايت هاي ديگر

مخاطبان خاص و يا مخاطباني كه به طور اتفاقي وارد سايت شده اند ،باشد كه اسالم آنالين به خوبي از آن بهره 
  .برده است

در تمامي صفحات سايت امكان دسترسي به بخش هاي . فرا پيوند  درسايت اسالم آنالين بسيار قوي است
در صفحة اصلي سايت كاربر مي تواند در هر سرويس بخش هاي مهم و اصلي سرويس را . ديگر موجود است

به طور مثال در سرويس خانواده اسالمي  بخش هايي از آن كه شامل مادران و . مشاهده و روي آن كليك كند
  .ده شده تا مخاطب در صورت عالقه و نياز از آن بازديد كندپدران، زنان و مردان است  آور

سرويس هاي اصلي هم در باال و هم در پايين تمام صفحات طراحي شده تا كاربر با سهولت بيشتري به 
عالوه بر اين در صفحات اصلي هر سرويس با مشاهده اخبار امكان برقراري . سرويس هاي اصلي دست پيدا كند

در تمامي صفحات كاربر . تبط با همان خبر و نيز پيوند  به ديگر اخبار سرويس نيز وجود داردپيوند با اخبار مر
  .امكان برگشت به صفحات قبلي را دارد

در زمينه  جست و جو ي اخبار نيز در تمامي صفحات امكان يك  جست و جو ي اصلي از طريق يك موتور 
سرويس خبر به طور اختصاصي  و »صفحات ويژه«ند بخش تعدادي از سرويس ها نيز  مان. اصلي فراهم شده است

  .داراي موتور  جست و جو  هستند كه كاربر مي تواند يك خبر خاص را در آن پيدا كند
نيز موتور  جست و جو ي  آرشيوي  از عكس هاي متنوع و جالب در زمينه » جهان در عكس ها«در بخش 

  ها واند با انتخاب يك تاريخ به فايل هاي متنوعي از عكسهاي مختلف طراحي شده كه كاربر از طريق آن مي ت
همچنين امكان دسترسي به چندين عكس در يك زمينه با سهولت باال براي كاربر ايجاد شده . دسترسي پيدا كند

،به گونه اي كه كاربر مي تواند به طور مثال در زمينة جنگ عراق به فايل هاي متعددي در اين زمينه دست پيدا 
برجسته هاي خبري فايل هاي عكس نيز در بخشي . اين درحالي است كه سرعت لود عكس ها نيز باالست .كند

در صفحه اصلي سايت اسالم . از اين قسمت براي سهولت استفاداه از عكس ها براي كاربران ايجاد شده است
 .آنالين نيز نقشة سايت براي سهولت استفاده كاربران ايجاد شده است
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  دن اطالعاتروز بو به
شروع كار اين خبرگزاري در  ةشده است كه نشان دهند ذكر ايكنا تاريخ كپي رايت در تمامي صفحات سايت

به روز رساني مطالب در سايت ايكنا به  .نيز ادامه داشته است 2006 است كه فعاليتش تا سال 2003سال 
به طور مثال سرويس گزارش . فاوت است مت اين به روز رساني در سرويس هاي مختلف اما .صورت هر روزه است

يك گزارش داشته است  طفق 85آبان   22 و  15هاي وزاين سرويس در ر.زمينه ضعيف عمل كرده است در اين
به  آخرين خبر مهم اين سرويس متعلق .گزارشي نداشته استهمان ماه   26تا  23و از  20تا  16از تاريخ  و يا
خبر و در  3ان بآ 23 سرويس بين الملل در تاريخ .ندارد ددن اخبار نيز وجوتعادل در به روز ش .آبان است 16

فعال  از جملةخبرنگاران افتخاري  با وجود اين سرويس هاي بين الملل و .است خبر داشته 17آبان  22تاريخ 
و انساني  با توجه به كمبود امكانات مالي ديگر ه هايدر بخش به روز رساني در شعب .ترين سرويس ها بوده اند

آبان  21و  13يك خبر داشته و در  22و  23در بعضي روز ها مانند  آلباني.اين فرآيند با مشكل مواجه شده است 
  .است اصال خبري نداشته

رضايي زاده معاون  . گاهي تا چندين روز به روز نمي شود نيز به عنوان يكي ديگر از سرويس ها "ديدگاه"
اين به دليل ماهيت سرويس ديدگاه است كه ما به طور تعمدي آن را تا چندين  ": خبرگزاري در اين باره گفت

خبرهاي مهم قرار نگرفته  چون در اين بخش خبرهاي مهمي قرار مي گيرند كه در ليست .روز  به روز نمي كنيم
اند اما به لحاظ نگاه ايكنا خبرهاي مهمي هستند و داراي ظرف زماني محدود نيستند بنابر اين ما انها را در بخش 

 ."ديدگاه مي گذاريم
در هر سرويس عنوان گزارش تصويري وجود دارد كه  .است به روز شدن عكس ها نيز در اين سايت ضعيف 

آبان عكس اين سرويس  7به طور مثال در سرويس هنر يك بار در  .ضعيف است روز رساني بسياري از آنها به در
 در سرويس هاي ديگر نيز وضع بدين منوال است و فاصله به روز .آبان بوده است 22بعدي  شده و تارخ به روز

  .رساني بسيار زياد است
هاي تصويري سرويس  گزارش .بودالبته اين نقطه ضعف  در بازديد بعدي من از اين سايت برطرف شده 

در سرويس  .در سرويس سياسي  هم گزارش ها كم عوض مي شود .فعاليت هاي قرآني هر روز به روز مي شود
براي خبرگزاري كه مدعاي . تاكنون گزارش تصويري عوض نشده است 1385وبالگ نيز از اوايل آبان ماه 

رساني بويژه در زمينة عكس چنانچه ادامه يابد نقطه  ضعف در به روزقرآني جهان اسالم   نخستين خبرگزاري
  .ضعف بزرگي محسوب خواهد شد

به  2006تا  1999تاريخ كپي رايت اسالم آنالين نيز در صفحات نشان مي دهد كه اين سايت از سال 
ا مشاهدة اما در زمينة  تاريخ و حتي ساعت آخرين به روز رساني كاربر مي تواند ب. فعاليت خود ادامه داده است

بخش اخبار سايت . قسمتي در باالي تمامي صفحات اصلي سرويس ها از اخرين به روز رساني مطالب اطالع يابد
به طور . اما سرويس هاي ديگر به مراتب ديرتر به روز مي شوند. هرروز و گاه چند ساعت يك بار به روز مي شود

همان ماه خبر   31انجام شده و تا  2006دسامبر  27مثال  آخرين به روز رساني سرويس خانواده اسالمي در 
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سرويس . دسامبر نيز مي رسد 26حتي تاريخ ارسال تعدادي از اخبار در اين بخش به . جديدي ارسال نشده است
مسلمانان . دسامبر به روز شده اند 28هاي ميراث اسالمي، شبكة جوانان  و هنر و فرهنگ نيز هريك در تاريخ 

بنا براين تاريخ آخرين به روز رساني در تعدادي از سرويس ها داراي . سامبر به روز شده استد 29اروپا نيز در 
  .فاصله زماني زيادي است

فعاليت بسيار خوبي در اين سايت داشته است و كاربران مي توانند هر روز به » جهان در عكس ها«سرويس 
 .بندعكس هاي جديد از سراسر جهان در محتواهاي مختلف  دسترسي يا

  
  تراكم و جامعيت مطالب 

و مخاطب مي تواند پيوستگي از مطالب مهم  اصلي سايت مطلوب است ةفشردگي مطالب در صفحدر ايكنا 
در بسياري از  .ابتدايي وجود ندارد ةخبر امكان برگشت به صفح روي هررپس از كليك ب .در هر روز را داشته باشد
در سرويس وبالگ اين نقطه ضعف كمتر ديده  .افيكي غالب استمتن در صفحات گر و مطالب عكس وجود ندارد

 تمامي خبرها در .طريق عكس هاي مرتبط با خبر سعي شده تا ارتباط مخاطب با خبر حفظ شود مي شود و از
سرويس كه د رسبه نظر مي  .انداخبار داراي يك ليد توضيحي  ةايكنا به سبك هرم وارونه تنظيم مي شوند و هم

خبر هاي آورده شده در خبرگزاري به خبرهاي  تعداد كمي از .زاري عملكرد خوبي نداشته استعكس در خبرگ
 .هاي ادب و وبالگ بيشتر ديده مي شود  سرويس اين كار به مراتب در .اند شده مرتبط پيوند  داده

ايكنا  .اما فضاي كمي را به خود اختصاص داده است .شود آگهي هاي تبليغاتي در صفحات سايت ديده مي
در  .هاي ايكناست نمي كند و اين تبليغات صرفا در راستاي اهداف و سياست درآمدي را كسب اين تبليغات   از

از مخاطب  .سايت نظر سنجي جالبي دربارة  ساخت يك كارخانه تنباكو به سبك معماري اسالمي انجام مي شود
هدف  ه مقدسات اسالمي است يا خير؟خواسته شد تا در سه گزينه انتخاب كند كه آيا اين كار توهين ب

  .مشخص نيست   خبرگزاري از اين كار
دوركيم در تعريف خود از دين آن را به امور مقدس و نامقدس تعبير مي كند و تعريف دين را در تمايز اين 

حال اينكه يك نظر سنجي به اين شكل در سايت آورده شود نشان دهندة ) . 1383دوركيم، (دو بيان مي كند 
ن است كه اين سوژه براي ايكنا امري نامقدس بوده و تنها با استفاده از اين نظر سنجي سعي در القاي قبح اين اي

  .اتفاق در  نگاه مخاطب دارد
اسالم آنالين نيز سعي دارد به عنوان وب سايتي چند منظوره و چند زبانه، يك پيام واحد با محتواي اسالمي 

براي مسلمان ها و غير مسلمان ها عرضه كند و اين بدون در نظر گرفتن  كه به زبان عربي و انگليسي است،
اين . پيش زمينه هاي فرهنگي و جنسيت مخاطب است زبان، تفاوت هاي ناشي از  مرزهاي جغرافيايي، مذهب،

رسانه اي اگر رابطة مخاطب را با سازمان . سايت خود را متعهد به ارائة محتوايي حرفه اي و با جذابيت باال مي داند
مبتني بر رفع نياز بدانيم اسالم آنالين با توجه به گسترةكاملي كه بر روي اخبار جهان اسالم دارد تا حد بسيار 

  .زيادي توانسته است نياز خبري مخاطبان خود را برطرف كند
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 .آگهي هاي تبليغاتي نيز كه سايت از ان استفاده مي كند با محتواي اسالمي سايت سازگار است
  
  ملي بودنتعا

هاي مختلف  تماس با قسمت ةدارد كه شامل شمار وجود "تماس با ما "اصلي سايت آيكون ةدر صفح  
ايكنا به طور كلي داراي  .وجود ندارددر اين قسمت از مسئوالن   اما هيچگونه پست الكترونيكي ،خبرگزاري است

ون پاسخي براي من فرستاده نشده و چ ،پست الكترونيك فعال نيست .اينترنتي است الكترونيكي و يك نشاني
 در عين حال چندين امكان براي تعامل بيشتر با مخاطب .هاست كه ايميل آن چك نشده است مدت ظاهرا

كاربر مي تواند نظر خود را دربارة  خبر ارسال كند .هر خبر امكان نظر سنجي وجود دارد در كنار .ايجاد شده است
داده مي شود و خبرنگاران از اين  امتيازها در پروفايل شخصي خبرنگاران نمايش اين .به خبر امتياز دهد 5تا  1ازو

وجود  "پيشنهاد سوژ"خدمات سايت آيكون  در بخشهمچنين . ببرند طريق مي توانند كيفيت كار خود را باال
ا را كار مي اين سوژه ه ،دبيران سرويس ها پس از بررسي. كنند افراد مي توانند سوژه هاي خود را ارسال .دارد
مورد  كاربران توسط اين بخش مي توانند همكاري خود را در سرويس هاي كه خبرنگاران افتخاري ثبت نام .كنند
به ذكر است كه تنها در اين  الزم .خود در ايكنا اعالم كنند و در اين خبرگزاري مشغول به فعاليت شوند ةعالق

فعال  ازاين سرويس  .در ابتداي خبر آورده مي شود خبرنگارسرويس براي تشويق بيشتر كاربران به همكاري نام 
 اخيرا در. حاضر كاربران يزدي در اين سرويس از فعاليت بيشتري برخوردارند ترين سرويس هاي ايكناست و در حال

   .به نمايش در آيد تا نظرات مردمي پس از تاييد دبيران سرويس در انتهاي خبرها است ايكنا امكاني فراهم شده
اين سايت امكانات بسيار زيادي . اسالم آنالين در زمينة تعامل با مخاطبان خود بسيار موفق عمل كرده است

در بسياري از سرويس هاي اصلي سايت امكان . براي گسترش تعامل دو سويه با كاربران خود فراهم كرده است
» تماس با«آيكون هايي همچوندر بخش خدمات سايت نيز . تماس اختصاصي با همان سرويس فراهم شده است

امكان گذاشتن » كتاب مهمان«در بخش. ايجادشده كه شامل شماره تماس با سايت در شعبه  دوحه قطر  است
اسالم . نظرات براي كاربراني فراهم شده كه براي اولين بار و يا به عنوان كاربر مهمان در سايت وارد شده اند

همچنين مخاطبان با مراجعه به . ت را براي كاربران خود ارسال مي كندآنالين از طريق ايميل خبرنامة اين ساي
در بخش خدمات سايت مي توانند كارت هايي متناسب با مناسبت هاي » كارت پستال هاي الكترونيك«آيكون 

اين بخش نشان دهندة اين است كه اسالم انالين به نكات . همچون اعياد و غيره براي دوستان خود ارسال كنند
كه در » ديالوگ هاي زنده«در آيكون . زي در زمينه جلب رضايت و تعامل با مخاطبان توجه نشان داده استري

سرويس ها وجود دارد كاربران مي توانند به پرسش ها ي كاربران ديگر از اسالم آنالين و پاسخ هاي اين سايت به 
  .آنان دسترسي يابند

  
  سرعت و قابليت دسترسي

لود مطالب از سرعت مطلوبي  .روز فراهم شده است در هر ساعت شبانه ايكنا يتقابليت دسترسي به سا
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امكان برگشت و دسترسي مشكل به پيوند هاي مرتبط با مطالب سايت  تنها ايراد آن در عدم. برخوردار است
  .مي گيردكاربر  است كه وقت زيادي از

سرعت بارگزاري مطالب ميانگين خوبي  . اما اسالم آنالين نيز در هر ساعت شبانه روز قابل دسترسي است
فايل هاي آي ديو و ويديو نيز از گرافيك باال . از سرعت بااليي برخوردار استلود عكس ها نيز در اين سايت . دارد

  .و سرعت خوبي برخوردار است
  

  اه اهداف ذهني و واقعيت
شخصا در جهت انعكاس فضاي اين اهداف م .آورده شده است" دربارة  ما "اهداف سايت ايكنا در آيكون
ها و فرهنگ قرآني در حوزه هاي يت فعال ايران و متناسب با آن بازتاب اخبار، قرآني حاكم در جمهوري اسالمي

 .بود سطوح داخل و خارج از كشور خواهد بافرهنگي  است كه در تبادل و  هنر علمي، سياسي، مختلف همچون
رهبري و  خط امام، پيروي از ست در رهنمود هاي قرآن كريم،جهت گيري هاي سايت آنگونه كه خود آورده ا

  .شهداي انقالب اسالمي است
اهداف ذهني اين خبرگزاري بر اساس نظريه . ايكنا اهداف ذهني خود را در اين سه مقوله بيان مي كند

البته . ودكاركرد گرايي دوركيم در راستاي كاركرد ديني اين سايت در كنار ديگر نهادها ي دولتي خواهد ب
خبرگزار ي ايكنا به طور مطلق در جهت نشان دادن تصوير مثبت دين حكومتي نيست و گاه در اين زمينه 

هايي را براي دولتمردان ايجاد كرده است به گونه اي كه در اختتاميه جشنواره بين اللملي قرآن كريم ،  چالش
خبرگزاري هايي كه خود را ": عالم كرد و گفتوزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از اين خبرگزاري شكوه خود را ا

اين مسئله نشان دهندة اين بود كه ايكنا صرفا در جهت سياست هاي دولتي حركت  "!منتسب به قرآن مي دانند
 . كند اما حركت غالب آن بر اساس بازتوليد ديني است كه مورد رضايت حكومت نيز باشد نمي

هدف اين سايت عرضة اسالمي : داف خود را اينگونه بيان مي كنداسالم آنالين نيز در بخش دربارة  ما اه
هدف ما اين است . است  2و تمايز 1اعتبار:  متحد و زنده و تداوم آن در دورة مدرن و در همة دنياست ،شعار ما 

  .كه اعتماد شما را  جلب كرده باشيم
ه خدمات به مسلمانان و غير مسلمانان ماموريت ما ايجاد اسالمي جهاني و واحد در اينترنت است كه با ارائ 

به همراه داشتن . به چند زبان خواهد بود تا مرجعي باشيم براي امور و جزئيات مربوط به اسالم، تمدن و ملل آن
اهداف ما . اعتبار در محتوا، تمايز در طراحي و چشم انداز قاطع و متعادل دربارة بشر و رويدادها و حوادث جهان

ي اصالح بشريت، مطابق آموزه هاي اسالم براي تعالي بخشيدن امت اسالمي و به طور كلي نيز كار كردن برا
  .بشريت است

_______________________________  
1. Credibility      
2.  Distinction  
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براي حمايت از اصول آزادي، عدالت، دموكراسي و حقوق بشر، براي تحكيم ارزش ها و معنويات در سطوح 
ستم ها و قوانيني را كه فردي، خانوادگي و اجتماعي، براي گسترش اين چرخة معرفي اسالم، تمامي روش ها، سي

به هم پيوند مي دهيم و عرضه مي كنيم، تا اعتدال، انصاف و قابل اجرا بودنش را در همه  كنداسالم مطرح مي 
و همينطور به پيوندها، وحدت و همبستگي بين اعضاي اجتماعات اسالمي براي . مكان ها و زمان ها اثبات كنيم

كه آن هم در جهت گسترش آگاهي در زمينه هاي مهم جهان . شيمتحقق تحوالت فرهنگي و اطالعاتي قوت بخ
  .عرب و دنياي بزرگ تر اسالم ، براي ساختن اعتماد و روح اميد بين مسلمانان است

  سياست هاي كلي اسالم آنالين 
  .اجتناب از جهت گيري هاي كشوري، گروهي و سازماني - 
از افراط و تفريط با دوري از عقايد انحرافي يا بيگانه با رويكردي متعادل مطابق با اسالمي متعادل و به دور  - 
  اسالم

  كوشش براي صحت علمي و مطابق بي طرفي و اجتناب از پيشداوري - 
  اجتناب از تهمت يا ستايش افراد يا گروه ها - 
  .اجتناب از روش هاي تبليغاتي به منظورتهييج و تحريك احساسات - 

هدف اين سايت عرضه كردن  اسالمي متحد و زنده و تداوم « :ي نظير فلسفه وجودي اسالم آنالين در تعابير
حوزه و موضوع فعاليت نيز به روشني در پرداختن به اسالم . نمود مي يابد» آن در دورة مدرن و در همة دنياست
و در ماموريت خود را چگونگي نايل شدن به اهداف با شكل دادن جماعتي .و مفاهيم حول آن مشخص شده است

  .متفكران و محققان اسالمي براي در اختيار قرار دادن اين اطالعات نشان مي دهد از
كار كردن براي اصالح بشريت، همانطور كه اسالم به ما آموخته «و نهايتا در ذيل اهداف، هدفي متعالي يعني 

  .براي خود بر مي شمرد» براي تعالي بخشيدن امت اسالمي و به طور كلي بشريت. است
كوشد  كي از آن است كه اين سايت به روشني با قرار دادن اهداف خود در اختيار مخاطب ميشواهد حا

ضمن جلب اعتماد او توان خود را براي  نيل به اين اهداف به كار گيرد كه با توجه به آمار مخاطبان گويا تا حدي 
  .موفق عمل كرده است

  
  سايت ساختار وب
كه    هاي آبي آيه قرآني و رنگ زمينةلوگوي سايت با  و دارد يگرافيك خوب ايكنا اول سايت ةطراحي صفح

طراحي  .را القا مي كند حس معنوي و آسماني بودن به كاربر است استفاده شده در تمامي صفحات سايت
 .صفحات به دقت رعايت شده است  ةوانداز است مناسبدسترسي به مطالب  از نظرسايت   اين

به جرات مي توانم بگويم كه : كنا دربارة  ساختار وب سايت ايكنا گفترضايي زاده معاون اي مرتضي آقاي
در نرم افزار سايت ايكنا  .خبرگزاري ايكنا داراي امكانات نرم افزاري نيست اندازةهيچ خبرگزاري در ايران به 

ر را انجام روي سايت به طور شخصي اين كارخبرنگاران خبرها را خودشان تايپ مي كنند و تا ارسال نهايي خبر  ب
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نرم  .اين باعث خواهد شد تا خبرنگاران ايكنا در هر نقطه اي از جهان امكان مخابره خبر را داشته باشند .مي دهند
ما در حال تغيير سرور هاي خبرگزاري هستيم و بعد از مدتي . افزار سايت ايكنا در مجموع نرم افزار جامعي است

 .هاي بهتري نيز خواهد داشت سايت پيشرفت
اما اين كمبود در  .استفاده از عكس بوده است براصلي سايت و صفحات اصلي سرويس ها سعي  ةر صفحد

هستند كه  تياكثر عكس ها فاقد خصوصيات فتوژورناليس. اكثر خبر ها ديده مي شود و متن بر تصاوير غالب است
تيتر و ميان تيتر به اين كمبود  سو ليد، از اين نكته موجب قطع ارتباط مخاطب با خبر مي شود،اگر چه استفاده

    .كمك كرده است
طرحي گرافيكي سايت به خوبي انجام . سايت اسالم آنالين در اين زمينه گوي سبقت را از ايكنا ربوده است

، رنگ سبز »علم و سالمت« به طور مثال سرويس. هر يك از سرويس ها از رنگ خاصي برخوردارند. شده است
. ، رنگ صورتي است» هنر و فرهنگ«، رنگ نارنجي، »شبكه جوانان«، رنگ بنفش ، »خانواده اسالمي«پررنگ، 

تنوع رنگ در سرويس ها تا حد زيادي با محتواي آن هماهنگي دارد و به نظر بر جذابيت هاي بصري سايت نيز 
  .افزوده است

. عمل كرده استدر زمينة استفاده از عكس هاي خبري نيز اين سايت به مراتب از سايت ايكنا موفق تر 
استفاده از عكس هاي . تعادل بيشتري در ميزان استفاده از متن و عكس در سرويس هاي مختلف وجود دارد

اين سايت توانسته است به خوبي  به طور مثال در بخش زنان،. متناسب با محتوا بر اين جذابيت ها افزوده است
استفاده از رنگ، تصوير، واژه و هر نماد : برجسته سازد عناصر و متغيرهاي حائز اهميت را براي گروه مخاطبان زن

زنانه اي در اين صفحه بسيار مشهود است و آنچه بيش از همه جلب توجه مي كند اسالمي بودن همه اين عناصر 
  .است كه سعي شده هم در قالب و هم در محتوا  رعايت شود

  
 ميزان بازديد كنندگان

م آنالين و ايكنا بر اساس ارزشيابي مقايسه اي مبتني بر آمار هاي گرفته ميزان بازديد كنندگان دو سايت اسال 
  .آمار هاي به دست آمده در چهار جدول تهيه شده اند . به دست آمده است1شده از سايت نظر سنجي الكسا 

  
  

_______________________________  
1 . Alexa 
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  1جدول  
 سايت اسالم آنالين سايت ايكنا معيار

 800 313511 )ترافيك رنك( رتبه سايت
 دقيقه4/10 دقيقه  8/1 ن سايتسرعت لود شد

 سايت 3805 سايت 175 سايت هاي پيوند  دهنده به سايت هاي مذكور

  
منظور از جايگاه رتبه سايت، رتبه اي است كه سايت ها ي مذكور در سايت الكسا به دست آورده اند و نشان 

سايت ايكنا در رتبـه  . قرار دارد 3به طور مثال سايت گوگل در رتبه . دهندة ميزان محبوبيت  اين سايت ها  است
سايت اسالم . قرار دارد 800قرار دارد و سايت اسالم آنالين در جايگاه بسيارباالتر از سايت ايكنا در رتبه  313511

ايكنـا نيـز بـا     . رسـيده اسـت   800رتبه صعود كرده است و به رتبـه   56آنالين در مقايسه با سه ماه گذشته خود 
دقيقـه اسـت كـه    8/1سرعت دسترسي سايت ايكنا . ه گذشته افزايش رتبه داشته استنسبت به سه ما 146813

سـايت هـا سـرعت كنـد     % 60طبق آمار سايت الكسا در فهرست سايت هايي با سرعت سريع قرار مي گيرد  و از 
ديگر  سايت هاي% 98دقيقه از سايت هاي بسيار كند است كه از  4/10از ان سو اسالم آنالين با سرعت. تري دارد

نكته حائز اهميت در  بخش پيوند ها تعداد  سايت هايي است، كه به يـك سـايت   . داراي سرعت پايين تري است
پيوند  مي دهند، سايت هاي پيوند  دهنده با اين كار نقاط اشتراكشان را با سايت مربوط نشان مي دهنـد چراكـه   

با اين نگـاه و  . ستنده قصد اشاعه اين مطالب را دارداساسا پيوند  دادن به متون ديگر نشان دهندة اين است كه فر
اكثر كاربراني . سايت به سايت ايكنا پيوند  داده اند 175با توجه به آماري كه سايت الكسا در اين زمينه داده است 

ند بازديد كرد ايلنا فارس نيوز، هاي موج نيوز، سايت ،كه از خبرگزاري هاي دولتي همچون واحد مركزي خبر، ايرنا
سايت پيوند  دهنده، گـوي سـبقت را از ايكنـا ربـوده      3،805اسالم ان الين با  . از سايت ايكنا نيز ديدن كرده اند

اين امار نشان دهنده اين است كه سايت اسالم آن الين از نگاه جهاني تري نسبت به سايت ايكنا در تحقـق  . است
جايگاه رتبه اين سـايت نيـز در تفـاوتي فـاحش بـا       همين ديدگاه سبب شده تا ميزان. هدف خود برخوردار است

ضمن اينكه بيشتر سايت هاي پيوند  دهنده به سايت ايكنا در ميان سايت هاي دولتي قرار . سايت ايكنا قرار گيرد
با توجه به نكات گفته شده مي توان نتيجه گرفت كه ايكنا كاركرد ديني خود را در كنار نهادهاي دولتي ايفا . دارند
لذا در كنار اين نهادها نيز قرائت خود را ازدين ترويج مي دهد كه البته بي تاثير از نگاه دولتي نيز نخواهد . ندمي ك
اما سايت اسالم آنالين با توجه به اينكه زير نظر هيچ ارگـان دولتـي قـرار نـدارد، حـداقل توانسـته در ميـان        . بود

سالم آنالين سبب موفقيت آن در ميان ديگر رقبـاي رسـانه   نگاه كالن ا. مخاطبان خود جايگاه بهتري داشته باشد
  .اي خود شده است



  
   401/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

  ميزان دسترسي كاربران به سايت - 2 جدول
ميانگين دسترسي در   دسترسي روزانه  نام سايت

  هفته
ميانگين دسترسي 

  ماه 3در  
 3تغييرات نسبت به 

  ماه گذشته
  %64  7/3  5/5  5/7  ايكنا

  %8   1190  885  910  اسالم آنالين
  

جدول فوق نشان دهنده  ميانگين دسترسي كاربران به سايت در يك هفته، در سه ماه و تغييرات اين ارقام 
اسالم آنالين در . ت نسبت به تغييرات سه  ماه گذشته افزايش داشته استبا سه ماه گذشته است  كه هر دو ساي

  .اين مقايسه نيز از ايكنا پيشي گرفته است
  

  تعداد صفحات ديده شدهبه ازاي هر كاربر -  3جدول
ميانگين دسترسي   دسترسي روزانه  نام سايت

  در هفته
ميانگين دسترسي 

  ماه 3در  
 3تغييرات نسبت به 

  ماه گذشته
  %55  5/4  6/1  5/1  اايكن

  %5  9/3  4  6/4  اسالم آنالين
  

الين نسبت سايت اسالم آن. نشان دهندة ميانگين تعداد صفحات ديده شده به ازاي هر كاربر است 3جدول 
جدول زير آمار هاي گرفته شده از سايت آمار سنجي ماركت ليپ است كه . به سه ماه گذشته كاهش داشته است

نشان دهندة ميزان پيوند  هايي است كه از موتورهاي  جست و جو ي آورده شده در جدول به سايت ايكنا و 
  .اسالم آنالين داده شده است

  
  1ت ماركت ليپآمارهاي بر گرفته از ساي- 4جدول

  جمعGoogel/aql/hotbotmsn Yahoo/fast/AltaVista  نام سايت
  487/58  523/51  867/4  090/2  ايكنا

  193/4  210  964/3  19  اسالم آنالين
  

  .سايت اسالم آن الين در اين سايت از ميانگين بازديد كنندگان بيشتري در مقايسه با ايكنا قرار دارد

_______________________________  
1 Market leap 



  
 دانشجويي مجموعه مقاالت/  402

    نتيجه گيري
ين بخش الزم مي دانم تا به چند نكته اشاره كرده و در ادامه تحليل خود را از نتيجه ارزيابي در ابتداي ا

  .اي بين دو سايت ايكنا و اسالم  آنالين ارائه دهم مقايسه
نكتة اول اينكه صورت و مضمون مفاهيم ديني حتي در چارچوب يك دين خاص از صورت ها و مضامين  ●

 .مي پذيرند فرهنگي در كل يك جامعه تاثير
دادو ستد مستمر يك رسانة ديني با ديگر نهاد هاي اجتماعي از جمله نهاد هاي فرهنگي موجب امكان  ●

 .تحليل برنامه هاي ديني در چارچوب نهادهاي فرهنگي مي شود
 .در فرهنگ هاي سكوالر و ايدئولوژيك، برنامه اي ديني متناسب با آنها ارائه مي شود ●
 .نگ، دين به عنوان ايدئولوژي و دين به عنوان معنويت، اقتضاي برنامه هاي خاصي دارددين به عنوان فره ●

نكاتي كه در مطالب فوق بيان شد را مي توان با رويكردي كه سايت ايكنا نسبت به معنويت و امور ديني 
ركت مي كند سايت ايكنا به عنوان يك رسانة ديني در چارچوب و بستر فرهنگي جامعه اي ح. دارد تبيين كرد

لذا مفاهيم توليد شده در اين سايت نيز خارج از اين محتواي . ساله انقالب اسالمي را دارد 27كه  حداقل پشتوانه 
مبادلة اطالعاتي سايت ايكنا با ديگر سايت هاي فرهنگي و ديني نيز كه در بخش ميزان . فرهنگي نخواهد بود

يم ديني در همان بستر فرهنگي است كه اين سايت هاي بازديد كنندگان شرح داده شده موجب تحليل مفاه
در كشوريي مانند ايران كه حكومت، ديني ايدئولوژيك را همواره در تمام . فرهنگي نيز در آن حركت مي كنند

نهادهاي اجتماعي خود از خانواده تا مدرسه بازتوليد مي كند، توليد محتواي ديني خارج از اين چارچوب معنا 
همانطور كه بيان شد سايت اسالم آنالين  مخاطبان خود را غير مسلمانان نيز در نظر گرفته و  .نخواهد داشت

هاي زيادي ايجادكرده است كه از آن  جمله مي توان به امكانات  اتفاقا براي اين اليه از مخاطبان بالقوه خود برنامه
چرا . نگي  كشور آمريكا شكل گرفته استاين توليد ديني در بستر فره. سرگرمي و تفريحي اين سايت اشاره كرد

مديران اسالم آنالين . كه در اين كشور توليد محتواي ديني نيز در قالب جذاب و مخاطب پسند صورت مي گيرد
به نظر مي رسد اينكه قبل از  .را نيز روزنامه نگاران مسلماني تشكيل داده اند كه در فرهنگ آمريكا بزرگ شده اند

اعتي از محققان برجسته اسالمي در حوزه هاي مختلف ديني، سياسي، اقتصادي، تكنولوژي راه اندازي سايت جم
هاي نوين جمع شده اند و با شناخت امكانات رسانه اي و ابعاد مختلف دين براي رسيدن به اهداف خود گام 

ز محتواي اين رسانه با توجه به اينكه هم خبر هم مصاحبه و هم مقاله و گزارش ا. برداشته اند، نكتة مثبتي است
با هر بار ورود به سايت مخاطب به راحتي متوجه فراهم بودن همة زمينه هاي اطالع رساني و آگاهي . هستند

هدف عمده اين سايت جذب مخاطبان مسلمان و هم غير . بخشي و همينطور سرگرمي اسالمي خواهد شد
رات ظبه نظر مي رسد از روي ن. گه داشتن آنها استمسلمان حتي به طور گذري و اتفاقي و پيوند به پيوند و بعد ن

يا ايميل هايي كه به عامالن رسانه اي مي رسد، بتوان از نائل آمدن به اين هدف از سوي مخاطبان سايت اميدوار 
  .بود

اثر و نتيجه اثر بلند مدت و مهم اين سايت آگاهي بخشي به مسلمان و غير مسلمان مخاطب است كه اثر 
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اين نتيجه ناشي از تركيب سرگرمي و اطالع رساني  در بخش هاي مختلف اين سايت است كه .  بلند مدت است
  .به خوبي مشهود است

اگر خبرگزاري قرآني قصد گشودن دريچة معنوي دارد بايد  .ايكنا بايد تعريف خود را از دين مشخص كند
  .است دين فرهنگي را اشاعه دهد ، نه ديني كه تحت تاثير ايدئولوژي حكومتي

سايت اسالم آنالين اين نكته . بستر فرهنگي جهان امروز مقتضي به كارگيري انواع روش هاي ارتباطي است
را دريافته و توانسته است با نگاه كالن خود برروي اثر بلند مدت كار كند و مخاطبان مسلمان و مخاطبان غير 

يعني غير مسلمانان باشد معيارهاي روانشناختي اگر بنا بر در نظر گرفتن گروه ثانويه  .مسلمان را راضي كند
  .مخاطبان از درجه بااليي از اهميت برخوردار مي شود

اينكه كدام يك از ويژگي ها يا امكانات اين سايت مي تواند مخاطبان اتفاقي را به مخاطبان دائمي تبديل 
مي تواند در باالبردن تعامل با  بيشتر قابل اتكاست) شيعه يا سني(كند وكدام ويژگي مشترك مخاطبان مسلمان 

  .ميزان محبوبيت سايت اسالم آنالين نشان دهندة اين نكته است .مخاطبان كارساز باشد
فرهنگ تكثرگراي امروز، مخاطبان ويژه اي به وجود آورده است كه با مخاطبان ديني در سده هاي گذشته 

انند نيستند كه خطيب آنها را تهييج كند، بلكه به اكنون ديگر مخاطبان مواد ژله اي م. تفاوت هاي بسيار دارند
مديران رسانه هاي ديني نيز اين نكته را . افراد نيز پيچيده شده اند نقش ها و روابط، اندازة پيچيدگي نهادها،

د علت اين امر نيز وجو.دريافته اند كه نمي توانند ايمان مردم را از بين ببرند، فقط مي توانند آن را دستكاري كنند
در جهان بسط يافته ،برنامه هاي ديني نيز مجبور به بسط هستند، در جامعه اي كه انديشه،  .ديگر رقباست

فرهنگ جامعه ايراني كه هنوز . سياست و فرهنگ متكثر است، برنامه هاي ديني نيز اين تكثر را بازتاب مي دهند
ي را در رسانه هاي ديني چون سايت نتوانسته به سمت چند صدايي شدن حركت كند نمي تواند مفاهيم دين

  .ايكنا جهاني كند
پخش ديني در صورت انتخاب مخاطبان و رقابت با ديگر انواع پخش مي تواند ماية معني دادن به زندگي 

وابسته نبودن پخش ديني به دولت و  .افراد مومن شود و از طريق كاركردها ديني، بسط بيشتري مي يابد
ر مظان اتهام افراد باالخص در كشورهاي پيراموني قرار دارند امكان نفوذ آن را نهادهاي سياسي كه هميشه د

سايت ايكنا اگر چه به موسسه جهاد دانشگاهي كه نهادي نيمه خصوصي  است وابسته است . افزايش مي دهند
ه آن داده ولي همانطور كه گفته شد به دليل چينش مديران خبرگزاري و نيز بودجه هايي كه گاه از طرف دولت ب

بنا براين سايت هاي ديني بويژه ايكنا بايد از گره خوردن .مي شود تحت الشعاع ايدئولوژي حكومتي قرار مي گيرد
چون امكانات دولتي اگرچه زيبنده و جذاب است ولي چاقوي تاثير محتواي ديني را كند . پرهيز كنند به دولت

  .ن دستگاه پخش را مي گيردمي كند، چرا كه محدوديت ها و محذورات دولتي گريبا
پخش . سايتهاي ديني نمايانگر بهره گيري مومنان از يكي از قدرتمندترين ابزارهاي جامعة سكوالر هستند
دنياي (ديني يك مرحله مهم در تاريخ ايمان و معنويت به شمار مي رود چرا كه دين را با دنياي امروز 

چه . تنهاروش موجود ورود دين به عصر امروز بوده است» ينيحكومت د«درگير مي كند و شايد غير از )ارتباطات
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مومنان بپذيرند و چه نپذيرند قطار دنياي سكوالر در حال حركت است، لذا بهتر است كه مومنان نيز يك واگن از 
ي با توسعه جوامع امروزين ،نفوذ مذهب رو به زوال مي گذارد ،تفكر علمبه قول دوركيم . ان را در اختيار بگيرند

بيش از پيش جايگزين تبيين مذهبي مي شود و اعمال تشريفاتي و شعاير تنها بخش كوچكي از زندگي افراد را 
بنا براين  رسانه هاي ديني همچون سايت ايكنا به جاي ايفا كردن كاركرد بازتوليد دين حكومتي  .اشغال مي كنند

 .  ن عقايد باشدبايد سعي در نهادينه كردن باورهاي ديني و جهاني تر كردن اي
  
  راهبردي براي خبرگزاري قرآني ايران درموا

در صورت عملي شدن به بهبود سايت ايكنا  ممكن استپس از بررسي سايت ايكنا نكاتي به ذهنم رسيد كه 
  :كمك خواهد كرد

  .سايت يا راهنماي سايت براي سهولت كاربران در سايت ايجاد شودة يك نقش ابتدا ●
امكان برگشت به صفحات  رگشت به صفحات اولي كه كاربر در آن بوده است وجود ندارد،در ايكنا امكان ب ●

 .وجود بيايده ب
برداشته شود و به جاي  هاي اسالمي به سايت ايسكا نيوز داده شده، كه در قسمت معرفي سايت پيوندي ●

 .هاي مرتبط داده شودپيوند آن در خود سايت ايكنا بقيه 
 .وجود آيده ب پيوندبع از طريق امكان بررسي صحت منا ●
 . هاي بيشتري داده شودپيوند سايت تقويت شود و در متون اخبار، به اخبار مرتبط  فرا پيونديويژگي  ●
 .ايميل كه  با كاربران در ارتباط است، فعال شود ●
 .شته باشندو دبيران سرويس ايكنا از طريق ايميل با مخاطبان خود ارتباط دا مسئوالنسعي شود تمامي   ●
ها تا حد متعادلي  سرويس.يد آوجود ه توازن و تعادل در به روز رساني مطالب در سرويس ها ي مختلف ب ●

 .اخبار خود را به روز كنند
 .گزارش هاي تصويري در به روز شدن بسيار ضعيف است ●
 .آيكون ديدگاه نيز روزانه به روز شود  ●
 .فاده شوددر متون اخبار از عكس هاي بيشتري است ●
كم بسيار  هاي خبري در ايكنا  تيتالش براي عكس روز با جذاب. خبرگزاري فضاي چند رسانه اي است ●
 .هاي بصريبيشتري بايد استفاده شود عكس ها ي خبري با جذابيت .است
بهتر .مختلف ايكنا در شهرهاي مختلف داراي سرويس هاي متفاوتي با ايكناي مركزي است ه هايشعب ●
 .اهنگي بيشتري در اين زمينه ايجاد شوداست هم
 .پيشنهاد مي كنم كه در صورت امكان سرويس تاريخ نيز راه اندازي شود ●
  



  
   405/  ارزيابي فضاي مجازي ايراني

  منابع
  .انتشارات كوير :تهران دين وارتباطات ، )1382(مجيد ،محمدي - 1
 .انتشارات سروش: ، تهرانمسعود اوحدي ترجمة رسانه ها ومدرنيته، ) 1380. (تامپسون ،جان ب - 2

 . نشر مركز: صور بنياني حيات ديني، ترجمة باقر پرهام، تهران) 1383(دوركيم، اميل  - 3

   ، دوره كارشناسي 86- 85، ترم اول سال تحصيلي  "جزوه درسي مطالعات فضاي مجازي  ") 1385.(عاملي ،س  - 4

دفتـر  ،) ايپنا، قدس و شبسـتان  ايكنا،  پانا، ( ،تحليل محتواي پنج خبرگزاري فعال در فضاي وب)1384(نورالدين  ،رضوي  - 5
  مطالعات  و تحقيقات رسانه

 1385  ،سايت فصل نامه نما ،ارزيابي سايتهاي الكترونيكي - 6

www.ikna.ir ، 23 ،1385آبان  

www.islam-inline.net ، 31 2006، دسامبر  
www.alexa.com ، 16  ، 1385دي  
www.marketleap.com ، 16  ،1385دي  
www.acecr.net          27 ،1385آبان،  









  اي سايت باشگاه انديشه و سايت آل البيت ارزيابي مقايسه
  با استفاده از رويكرد كاركردگرايي

  
  *نجمه غفاري ريسمانچي      

  چكيده
امروزه اينترنت با شكستن بعد مكان، ابزار بسيار مناسبي است كه بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي به انتقال   

و عالوه  كنددين اسالم به عنوان ديني جهاني، مي تواند به خوبي از اين ابزار استفاده  .ردازدپ ميها  اطالعات و داده
ن جهان كه در كشورهاي مختلف پراكنده اند، به تبليغ و گسترش جهاني پيام هاي انابر ايجاد رابطه بين مسلم

  .خود بپردازد
دارد كه با رويكردهايي متفاوت بر اين مقاله سعي در بررسي دو سايت اسالمي باشگاه انديشه و آل البيت 

در اين مطالعه از رويكرد كاركردگرايي گيدنز استفاده كرده و با روش . پردازند هاي اسالمي مي نشر مفاهيم و ارزش
  . مقايسه تطبيقي و با استفاده از معيارهاي ارزيابي صفحات وب، به بررسي دو سايت پرداخته ام

هاي گوناگون توانسته است مخاطبان  مندي از زبان البيت با بهرهبعد از بررسي مشخص شد كه سايت آل 
هم با توجه به تك زبانه بودن و نداشتن امكانات وسيع، از انديشه اما سايت باشگاه . بيشتري را به خود جذب نمايد

، اما گرچه آمار بازديد دليل قاطعي بر برتري سايت نيست. آمار بازديدكنندگان نسبتا بااليي برخوردار است
در نهايت از . داراي مراجعان بااليي باشند ،توانند هاي ناموفق نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه سايت نمي

كه گرچه نهادهاي اسالمي به تازگي به دنياي مجازي روي  شود ه ميبررسي اين دو سايت چنين نتيجه گرفت
  .كاربران مواجه شده است زيادل اند اما با تمام نواقص موجود، اين حضور با استقبا آورده

  .سايت باشگاه انديشه، سايت آل البيت، كاركردگرايي فضاي مجازي، ارزيابي سايت،: واژگان كليدي
  
  

_______________________________  
  دانشجوي كارشناسي ارتباطات، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران *

                     Email: a.ghaffari.r@gmail.com   
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  مقدمه
و امروزه اين جنبه آموزشي و  است يكي از جنبه هاي مهم در اديان، آموزش مباني و احكام و نيز تبليغ دين

به ويژه اينترنت با شكستن . گسترش فناوري هاي نوين ارتباطي گرفته است ترويجي دين تاثير زيادي از رشد و
بعد مكان، اين امكان را به اديان گوناگون داده است كه بتوانند پيام خود را به اقصي نقاط جهان برسانند و يا 

اي اندك و  ين امر هزينهارتباط برقرار كنند، در حالي كه ا ،اي از جهان بتوانند به راحتي با پيروان خود در هر نقطه
  .سرعتي باال دارد

كند، مي تواند از اين  امروز كه خود را ديني جهاني معرفي مي ،اسالم نيز به عنوان يكي از اديان مهم جهان
اگر نهادهاي مختلف اسالمي با زبان . بگيردفرصت در جهت رشد و گسترش خود در ميان ملل گوناگون، بهره 

را در جهت اهداف خود به كار گيرند عالوه بر جنبه تبليغي مذكور مي توانند براي  اينترنت آشنا شوند و آن 
و در صورت نياز به  كنداي ايجاد  مسلماناني كه در كشورهاي مختلف دنيا پراكنده اند، جامعه مجازي يكپارچه

  .پاسخگويي سؤاالت آنها بپردازند
گرچه شايد در نظر اول  .نديشه و آل البيت استدر اين مقاله سعي بر مقايسه دو سايت اسالمي باشگاه ا

هاي اسالمي از لحاظ نوع و  محتوا و كاركرد اين دو سايت با يكديگر بسيار متفاوت باشد، اما بايد گفت پايگاه
  :محدوده فعاليت به پنج نوع تقسيم مي شوند

  رساني ديني؛ هاي فرهنگي، تبليغي و اطالع پايگاه. 1
  مراكز آموزشي و پژوهشي؛ هاي وابسته به پايگاه. 2
  ها و نهادها؛ هاي وابسته به سازمان پايگاه. 3
  هاي برجسته علمي و فرهنگي؛ هاي وابسته به شخصيت پايگاه. 4
  ) 1383اكبري،(.ها صفحات شخصي و وبالگ. 5

ه توان گفت سايت باشگاه از پايگاههاي وابسته به مراكز آموزشي و پژوهشي است و سايت آل البيت عالو مي
  .بر آن كه پايگاهي در جهت اطالع رساني و تبليغ ديني است كه به دفتر آيت اهللا سيستاني وابسته است
سايت آل . در حقيقت اين دو سايت هر يك با رويكردي خاص سعي در نشر و گسترش معارف ديني دارند

سايت باشگاه با زباني  اماد البيت با زباني صريح به اصل موضوعات ديني پرداخته و تا حدودي رويكرد سنتي دار
  .تلويحي و در قالب فرهنگ و علوم انساني به نگاه اسالم به جامعه و علوم امروزين توجه دارد

ابتدا به معرفي سايت باشگاه انديشه و سايت آل البيت مي پردازم و پس از آن با توجه به  ،در اين نوشته
ا استفاده از نظريه  كاركردگرايي به نقش پاين بدر  ،يسه كردهمعيارهاي ارزيابي سايت، دو سايت را با يكديگر مقا

 2006 ماه نوامبر نيمه اول ها در بررسي اين سايتالزم به گفتن است كه  .پردازم ميها در جامعه  اين سايت
  .صورت گرفته است
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  رويكرد نظري 
رد كاركردگرايي استفاده همان طور كه پيش از اين بيان شد، در اين تحقيق سعي بر آن است كه از رويك

اي مي داند كه هر بخش يك نظام  اين نظريه، جهان اجتماعي را داراي نظام و اجزاي به هم پيوسته. شود
  .)1377ترنر، .( كاركردي، نيازي را بر آورده مي كند كه نتايجي براي كل داشته باشد

آن برخي از جامعه شناسان  بايد گفت كاركردگرايي در ابتدا توسط آگوست كنت معمول گشت و پس از
  .چون دوركهايم به گسترش آن كمك كردند

  . دوركهايم تحليل كاركردي را بخشي اساسي از وظايف نظريه پردازي و پژوهش جامعه شناختي مي داند
، معتقد است تحليل كاركرد يك پديده اجتماعي به معني نشان دادن نقشي است كه آن )749:1373( گيدنز

  .كند ي بقاي جامعه ايفا مي پديده در ادامه
بين كاركردهاي آشكار و پنهان تفاوت قائل ) 750: 1373به نقل از گيدنز، ( همچنين بايد گفت، مرتون

وي كاركردهايي را كاركرد آشكار مي داند كه شركت كنندگان در فعاليت ويژه مربوط، آن كاركردها را . است
دهاي پنهان را كاركردهايي مي داند كه نتيجه فعاليت شركت كنندگان اما كاركر .بشناسند و مورد انتظار آنها باشد

  .يستنبوده و مورد انتظار آنان ن
اين مقاله كاركردگرايي را به عنوان نظريه اي برگزيده است كه مي توان از طريق آن، اهميت و جايگاه اين 

بر آن است كه با توجه به امكانات و ها را با توجه به نقاط ضعف و قوت  هر يك در جامعه دريافت و سعي  سايت
  .   ها، نقش آنها در جامعه مشخص گردد عملكرد هر يك از سايت

  
  روش تحقيق

از معيارهاي ارزيابي سايت، اين مقايسه صورت  گيري تطبيقي استفاده شده و با بهره مطالعهدر اين تحقيق از 
  .پذيرفته است

د كه هر يك از اين مالك هاي اصلي را با كربندي  قهدسته اصلي طب هشتاين معيارها را مي توان در 
  :توان روشن ساخت تر مي بررسي مواردي جزئي

  
  صحيح بودن اطالعات

از آن . استكند، يكي از مهم ترين معيارهاي ارزيابي سايت  صحت و درستي اطالعاتي كه كاربر دريافت مي
و افراد مي توانند با هويتي جعلي به بيان  يردگ صورت ميجا كه در فضاي مجازي ارتباط به صورت غير مستقيم 

در  .يابد مطالب مختلف و نشر اطالعات غلط بپردازند، اطمينان از صحت مطالب و اطالعات، اهميتي ويژه مي
ارزيابي اين معيار به ذكر منبع اطالعات، ميزان اعتبار منبع، سابقه توليد كننده مطلب با موضوع و ذكر روش 

  .هاي تحقيق محور، توجه مي شودتحقيق براي داده 
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  اعتبار نويسنده سايت يا گروه و مؤسسه اي كه سايت بدان تعلق دارد
هاي ارزيابي اعتبار نوشته و مطلب، به ميزان اعتبار نگارنده يا ناشر آن مطلب باز مي  همواره يكي از مالك

ضا، بسياري از توليدگران اطالعات و ناشران ها نيز بايد گفت از آن جا كه در اين ف در رابطه با مطالب سايت. گردد
شناخت مؤلف و  ،پذيرند خود نمي شده مطالب منتشر قبالو به همين دليل مسئوليتي را در  هستندآنها ناشناس 

يا سازمان و مؤسسه اي كه سايت به آنها تعلق دارد و ميزان صالحيت و اعتبار آنها در باره ي موضوع سايت، نكته 
 .درجه اعتبار سايت را افزايش خواهد داد  و است يي اهميت خاصاي است كه دارا

  
  چگونگي پوشش مطالب 

، دامنه و گستره پوشش موضوعي شود ميتوجه  بدانهاگستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه در سايت 
ص ها نيز در موضوعاتي خا ن سايتاز آن جا كه سايت فضايي محدود است و مسئوال. دهند سايت را نشان مي

 .تواند همه موضوعات را براي طيف وسيعي از كاربران گوناگون پوشش دهد ، يك سايت نميهستندداراي مهارت 
بودن مطالب از بين رفته و مطالب نيز به علت حجم   در اين صورت، كارآيي سايت به دليل پيچيدگي و درهم

وضوع خاصي هستند و خدمات خاص مربوط به م ،ها هر يك از وب سايت. زيادشان، بسيار سطحي خواهند بود
ها استفاده كنند و بنابراين هر  خود را ارائه مي دهند و كاربران بايد با توجه به نيازها و عاليق خويش، از سايت

سايت بايد با توجه به حوزه فعاليت خود، مورد ارزيابي قرار گيرد و بررسي شود كه آيا اين حوزه به شايستگي 
  .يرپوشش داده شده است يا خ

  
  به روز بودن اطالعات

ه كه سرعت به روز رساني اطالعات درشد و شتاب فراواني كه انتشار اطالعات و اخبار يافته است، موجب ش
اهميت ويژه اي يابد چراكه در بسياري موارد، اگر خبري با تاخير منتشر شود، ارزش اوليه خود را از دست خواهد 

 . ودگمراه كننده شداد و چه بسا غير مفيد، نادرست و يا 
  

  تراكم و جامعيت مطالب
ميزان اطالعات مرتبط با موضوع سايت  و جامع بودن اين اطالعات كه در هر صفحه از سايت به نمايش   

در رابطه با اين معيار بايد به ميزان متن و محتواي گرافيكي موجود در هر . شود، بسيار با اهميت است گذاشته مي
  آيا اطالعات موجود براي كاربران، به صورت جامع و كافي وجود دارد؟ و اينكه كردصفحه توجه 

 
  ميزان تعاملي بودن سايت

ترين پيامدهاي وسايل ارتباطي جديد را، ايجاد ارتباط دو طرفه بين توليد كننده و  شايد بتوان يكي از مهم
ستفاده كننده از اينترنت ديگر ا. اينترنت اين امكان را به راحتي فراهم كرده است. مصرف كننده پيام دانست
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كاربر مي تواند به آساني با . مخاطبي منفعل نيست بلكه كاربري فعال است كه دست به انتخاب مي زند
  . ند و حتي محيط كارش را مطابق خواسته خود تنظيم نمايدكسايت ارتباط برقرار  كنندگانتوليد

  
  اهداف ذهني و واقعي

شناخت سايت را آن،  سايت با اهداف واقعي و نحوه عملكرد كنندگانيدبررسي اهداف ذهني نويسنده و تول
. دكند و كاربر مي تواند با داشتن پيش زمينه اي از سايت به نحو بهتر و مفيدتري شروع به فعاليت ساز آسان مي

هم چنين هدف سايت مي تواند مخاطب مورد نظر . هدف سايت ارتباط زيادي با چگونگي پوشش مطالب دارد
د و ميزان كرتوان عملكرد سايت را ارزيابي  بايد گفت با دانستن هدف سايت مي. ندكن سايت را مشخص ئوالمس

  .موفقيت سايت را سنجيد
  

  سرعت دسترسي به سايت و حركت در درون سايت
سهولت در استفاده يكي از عواملي است كه كاربران را به استفاده از سايت ترغيب مي نمايد و يكي از مهم 

در اين مورد مي توان به سرعت ورود به . ين نكات در استفاده آسان از سايت، سرعت مناسب سايت استتر
سايت، حركت از صفحه اي به صفحه ي ديگر، سرعت مناسب براي دسترسي به پيوند هاي مختلف و بازگشت 

  .كردآسان و سريع به صفحه اصلي، اشاره 
  

  معرفي سايت باشگاه انديشه
،  اين كانون 1به گزارش خبرگزاري رسا. هاي كانون انديشه جوان است يكي از سايت باشگاه انديشهسايت 

شناسي حوزه  با هدف آسيب 1373كه خود از مراكز وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي است در سال 
اين كانون . است شبهات فكري و فرهنگي جوانان تأسيس شده گويي به هاي ديني و پاسخ فرهنگ و باور داشت

وگوهاي دوسويه و چندسويه   مخاطبان خود را جوانان، دانشجويان و انديشه ورزان معرفي و زمينه الزم براي گفت
  . كند ميان كارشناسان فرهنگي و نسل جوان ايجاد مي

تي جهت پاسخ دهي به شبهات نسل جوان هاي مطالعا يكي ديگر از فعاليت هاي اين كانون تشكيل حلقه
داراي دو نوع برنامه  "مطالعاتي"و  "فكري ـ فرهنگي ـ تربيتي"  ها كه بر اساس دو شيوه اين حلقه. است

ها به  از جمله اين حلقه. است  رسيده  هاي گوناگون آغاز به كار كرده و برخي از آنها به پايان ، در دانشگاهاند متفاوت
  .توان اشاره كرد پژوهي، فلسفه و حكمت، نظام سياسي اسالم و مانند آن مي ي، غربپژوه كالم و دين
خرَد، طرح گفتمان الكترونيك اين كانون است كه در آن سعي شده تا در قالب لوح فشرده، با بياني   دريچه

  . زدزترين مباحث فكري شبهه آفرين بپرداانگي كوتاه و ساده به پژوهش و بررسي در شماري از چالش

_______________________________  
1  www.rasanews.com 
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هاي هاي فكري مخاطبان دانشجو فعال است و به پرسشنقد و پاسخ اين كانون كه در حوزه حلقهسايت 
دهد، با سه شوراي علمي و همكاري بيش از اي سياسي، فقهي، حقوقي و اجتماعي دانشجويان پاسخ ميانديشه

- هاي جوانان و دانشجويان دغدغهشود تا به پرسشل و با سابقه كشور پشتيباني ميدوازده نفر از نويسندگان فعا
 .دهدمند پاسخي معقول، منطقي و علمي ارائه 

سايت باشگاه انديشه با هدف تبديل شدن به پايگاهي كه قاي غالمزاده، مسئول كنوني سايت بيان كردند آ
و مانند كانون، مخاطبان خود را جوانان، دانشجويان و  آغاز به كار كرد 1379 مرجع در حوزه انديشه، در سال

ضمن گفتن اين نكته كه آرمان سايت ترويج انديشه اسالمي و ايجاد فضايي براي تبادل . داند انديشه ورزان مي
  . آراست از رايگان بودن امكانات سايت و نداشتن حق كپي رايت خبر داد

  :منوهاي اصلي اين سايت عبارتند از
  .مقاله با موضوعات گوناگون وجود دارد 490در اين صفحه : التبانك مقا
  .كتاب الكترونيكي وجود دارد كه مي توان فايل آن را دانلود كرد 83در اين بخش : كتابخانه

فايل صوتي قابل دريافت وجود دارد كه مربوط به سخنراني هاي مختلفي  396در اين قسمت : صداي باشگاه
  .ون انجام شده استاست كه با موضوعات گوناگ

مانند برگزاري همايش يا انتشار كتب  ،در اين صفحه مي توان عنوان خبرهاي مربوط به حوزه انديشه: اخبار
  .مربوط را مشاهده كرد

  .مجموعه تصوير از انديشمندان ايراني و غير ايراني را در اين بخش مي توان مشاهده كرد 70بيش از : تصاوير
اهل قلم برتر بر اساس  سهاهل قلم برتر بر اساس بيشترين امتياز و  سهمعرفي  در اين بخش به: اهل قلم

  .بيشترين بازديد كاربران پرداخته است
  .پيوند اين قسمت غير فعال است: و گو تاالر گفت

غير  بخشبا عرض پوزش، اين ": با كليك بر روي اين گزينه چنين پيامي دريافت خواهيد كرد: ها انجمن
  "فعال است
  .چنين امكان دو نوع جستجوي ساده و پيشرفته در سايت وجود داردهم

درباره ما، پيشنهاد به دوستان، آمار سايت، تماس با ما، ارسال مطلب، تنظيمات كاربردي، فهرست  ،به عالوه
اعضا، موضوعات فعال، پيشنهادات و انتقادات، وبالگ هاي كاربران، برترين هاي سايت و ليست نظرسنجي ها، 

  .نه هايي است كه در قسمت پائين صفحه مشاهده مي كنيمگزي
همچنين سايت قسمت كوچكي براي تبليغات دارد كه اين تبليغات متناسب با حوزه فعاليت سايت به 

  .يك انتشارات مي پردازدشده معرفي يك مؤسسه فرهنگي، معرفي يك كتاب سياسي و آثار منشره 
در اين . ي منتخب را دارد يكي از امتيازات اين سايت باشدها شايد بتوان گفت ستوني كه عنوان سايت

تحليلي، روزنامه - ها تحت عناوين خبري هاي مختلفي داده شده كه اين سايت قسمت پيوند هاي زيادي به سايت
  .وري اطالعات و انديشه طبقه بندي شده انداها، خبرگزاري ها، نشريات، فرهنگ و ادبيات، سياست، اهل قلم، فن
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در پائين صفحه اصلي سايت، به چندين سايت خارجي مربوط به حوزه سياسي و اقتصادي، پيوند  همچنين
  .داده شده است

مقاالت توليدي كانون كه به : بيشترين تمركز سايت بر مقاالت است كه به گفته آقاي غالمزاده دو دسته اند
همچنين بخش ديگري با نام مقاالت . عسفارش كانون نوشته يا ترجمه شده اند و مقاالت گزيده از ديگر مناب

ن دريافتي وجود دارد كه كاربران مي توانند مقاالت خود را براي سايت ارسال كنند و پس از بررسي مسئوال
سرعت بررسي اين مقاالت نسبتا . آيد سايت، مقاالت در قسمت مخصوص مقاالت دريافتي به نمايش در مي

 .ارسالي من به نمايش درآمد باالست چراكه در كمتر از يك روز مقاله
گفته آقاي غالمزاده بودجه سايت از طريق كانون و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي تامين مي شود و  به

آن كه طبق آمار سايت بازديد كنندگان زيادي دارد و در ماه جاري بيش از  با وجوددرآمد حاصل از تبليغات، 
  .تومان مي باشد 15000ك است و تبليغ هر آيكون ماهيانه تنها هزار بازديد داشته اند، بسيار اند 190

همچنين در قسمت سؤال و . استيكي از نقايص سايت نبود نقشه سايت و معرفي سايت و خدمات آن 
  .است... موضوعات فرهنگي، سياسي، تاريخي، ديني وباره هاي كاربران در هاي متداول پرسش و پاسخ جواب

  
  آل البيت  معرفي سايت

سايت  15جهاني اطالع رساني آل البيت مي باشد، يكي از  سايت آل البيت يا الشيعه كه نام كامل آن مركز
، زير نظرحجت االسالم والمسلمين حاج سيد 1377كه در سال  استوابسته به دفتر آيت اهللا العظمي سيستاني 

  . ه استجواد شهرستانى آغاز به كار كرد
تبليغ دين مبين اسالم واعتالى روز افزون دين محمدى « در بخش معرفي سايت، هدف از ايجاد اين سايت 

و برقراري ارتباط با مراجع عظام تقليد وپاسخگويى به سؤاالت » ميان آحاد مردم درجاي جاى اين جهان پهناور
  .شرعى واعتقادى كاربران بيان شده است

فارسي، عربي، : ند ازا اين زبĤنها عبارت. زبان زنده دنيا مشغول به فعاليت است 27به در حال حاضر اين سايت 
ي، ايتاليايي، روسي، بوسنيايي، ول، پرتغالي، اسپاني)عربي(، كردي)التين(انگليسي، اردو، فرانسه، تركي، كردي

، فوالني، اندونزيايي، هوسايي و چيني، آذري، آلماني، بلغاري، تاميلي، تايلندي، هندي، بنگالي، سواحيلي، برمه اي
  .تاجيكي

  :ند ازا منوهاي اصلي بخش فارسي اين سايت عبارت
در اين قسمت امكان مشاهده متن كامل قرآن كريم همراه با چند ترجمه فارسى و جستجو : كتاب وحي

يان شرح حال همچنين آموزش قرآن كريم، معرفي حافظان قرآن كريم و ب .درآيات و لغات قرآن كريم وجود دارد
  .ن قرآن به زبĤنهاي انگليسي، آلماني و فرانسه در اين بخش قابل استفاده استاقاريان ممتاز ايران و مصر و مترجم

ن، سيره اهل بيت و گزيده اي از شرح حال آبا امامت، اهل بيت در قر بارهدر اين قسمت مطالبي در: اهل بيت
  .اهل بيت و اصحاب آنها وجود دارد
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ين بخش به شناخت شناسي شيعه، اعتقادات شيعه، انديشمندان شيعه و تشيع و علم، پرداخته در ا: تشيع
  .شده است

تاريخچه خاورشناسي، اسالم شناسي، مسلمان شدگان و زندگينامه خاورشناسان مطالبي است : خاورشناسي
  .كه در اين بخش ارائه شده است

همچنين زندگينامه . ت و پرسش هاي اعتقادي استاستفتائا بارهبخش عمده اين قسمت در: مراجع و علما
  .علما نيز مطلب ديگري است كه در اين بخش ديده مي شود

  .استاين قسمت داراي دو گزينه اصلي خانواده و كودك و نوجوان : اجتماعي
كالم و عقايد، فقه و احكام، . هاي آنالين با موضوعات قرآن و حديث، فلسفه در اين بخش كتاب: كتاب سرا

هم چنين دو . ادب و اخالق، تاريخ و سيره اهل بيت و متفرقات وجود دارد. تراجم و اعالم، اجتماعي، فرهنگ
  .ها وجود ندارد البته امكان دانلود كتاب. گزينه ي مقاالت و مجالت نيز در اين بخش قرار دارد

   .شوندهاى شيعى با موضوعات متنوع معرفى مى  در اين قسمت پايگاه: هاي شيعي پايگاه
قم، معرفي  در اين بخش به معرفي دفتر مرجعيت حضرت آيت اهللا العظمى سيستانى در شهر: مراكز و مؤسسات

مؤسسات وابسته، معرفي مراكز تحقيقاتي و حوزه هاي علميه پرداخته شده   مركز جهاني اطالع رساني اهل البيت،
رساني اهل البيت و اظهار نظر كاربران سايت  همچنين بخشي مربوط به بازديدهايي از مركزجهاني اطالع. است

  .قرار داده اند
در اين بخش امكان شنيدن و يا دانلود فايل هاي صوتي با موضوعات تالوت قرآن، ترتيل قرآن، : بانك صوتي

  .ره يافتگان، دعا و زيارت، سخنرانى، مراثى، مولودى، اذان و تواشيح وجود دارد
اهده تصاويري از نسخ خطي قرآن،عتبات عاليات، مراجع و علما و آثار در اين قسمت امكان مش :نگارخانه

  .خاورشناسان وجود دارد
در بخش بانك نرم افزاري كه در اين قسمت قرار دارد امكان دانلود نرم افزارهاي گوناگوني وجود : خدمات

گفت و به عالوه امكان . ختهم چنين در اين بخش مي توان با پايگاه و مسائل جانبي به پرسش و پاسخ پردا. دارد
  .، با موضوعات گوناگون در اين قسمت وجود داردگو

هاي وابسته، ستوني در رابطه با موضوعات گوناگون گفتمان،  عالوه بر منوهاي اصلي، ستوني مربوط به سايت
اشاره كرد هم چنين بايد . هاي اسالمي وجود دارد بخشي مربوط به تازه هاي سايت و قسمتي هم درباره دانستني

وجود ن، معرفي به دوستان و پرسش و پاسخ كه گزينه هايي براي جستجو، عضويت در سايت و تماس با مسئوال
  .هاي سايت است يكي ديگر از بخش »درباره ما«اي هم با عنوان  همچنين گزينه. دارد

  
  تحليل سايت

 صحيح بودن اطالعات - 1
 مورددر  ويژهبه  هستندنده و منبع است تقريبا قابل اعتماد از آن جا كه مقاالت سايت باشگاه با ذكر نام نويس
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اما اگر امكان پيوند به منابع اينترنتي مقاالت . برخي مقاالت كه تصوير نويسنده نيز در كنار آن درج شده است
مقاالت دريافتي باشگاه اين است كه بسياري از مشكل همچنين . فراهم بود، ميزان اعتماد بسيار باال مي رفت
ر اينكه اگر كاربري عضو سايت نباشد نمي تواند گكنند و مشكل دي كاربران با نام مستعار مقاله خود را ارسال مي

  .كاهد نام خود را به عنوان نويسنده مقاله ارسال كند و همين داليل از اعتبار مقاالت دريافتي مي
. شده است با نام نويسنده آمده است ي كه در سايت گذاشتههاي بااما در سايت آل البيت تنها مقاالت و كت

 سايتكننده  اعتبار نويسنده و توليد - 2
همان طور كه در بخش معرفي سايت بيان شد، سايت مربوط به كانون انديشه جوان است كه در حوزه 

مدرك مهندسي عمران خود  است كهمدير فعلي كانون آقاي فياضي . هاي گوناگون و وسيعي دارد انديشه فعاليت
. است از دانشگاه تهران دريافت كرده و در كنار تحصيالت دانشگاهي، دروس حوزه را تا سطح خارج فقه گذراندهرا 

هاي كانون ارتباطي  چندان با مسائل مطرح در سايت و يا به طور كلي با فعاليت ويگرچه مدرك دانشگاهي 
همچنين داشتن . ي انديشه مرتبط استها با مسائل فرهنگي و بسياري از حوزه اوندارد، اما تحصيالت حوزوي 

اين امكان را داده است كه با شناختي صحيح از فضاي  اوتحصيالت دانشگاهي در كنار تحصيالت حوزوي به 
پيش از اين به عنوان به عالوه . هاي مفيدي دست بزنند دانشگاهي و آشنايي با علوم اسالمي بتوانند به فعاليت

  .استل به كار بوده اند و از نزديك نيز با كارهاي اجرايي اين حوزه درگير بوده كارشناس و معاون در كانون مشغو
مسئول كنوني سايت باشگاه آقاي غالمزاده داراي مدرك ليسانس رياضي كاربردي و مترجمي زبان انگليسي 

چندان  واتحصيالت دانشگاهي . و ابتدا كار خود را با اين سايت با ترجمه مقاالت براي سايت آغاز كرد است
البته آقاي غالمزاده در سخنان خود چنين اظهار داشتند كه سايت باشگاه . ارتباطي با حوزه فعاليت سايت ندارد
و پس از بستن قرارداد با افراد، براي مدت خاصي آن فرد مسئوليت  استاي  انديشه هم اكنون به صورت پروژه

  .نظارت دارد اوسئول سايت كانون، بر كار نهايي و آقاي غالمزاده به عنوان م گيرد ميسايت را به عهده 
، سايت اصلي مركز جهاني اطالع رساني آل البيت آل البيت همان طور كه پيش از اين بيان شد سايت

كند  هاي مختلفي فعاليت مي ، كه در زمينهاستوابسته به دفتر مرجع تقليد شيعيان حضرت آيت اهللا سيستاني 
هاى علمى در حوزه اينترنت و جهان  جراى مسابقات فرهنگى، برگزارى همايشكه مي توان از آن جمله به ا

افزارهاى اسالمى و پخش رايگان آن  مجازى، ايجاد پايگاه و وبالگ رايگان براى دفاتر مراجع عظام تقليد، توليد نرم
موسسات فرهنگى ـ  در داخل و خارج از كشور، آموزش كامپيوتر و اينترنت براى دانشجويان و طالب و كاركنان

، )عليها السالم(معصومه  پايگاه آستانه مقدسه حضرت: هاى معتبر اسالمى مانند هعلمي، ايجاد و راه اندازى پايگا
هاي فرهنگي و ارائه كليه خدمات اينترنتى به  انديشه قم و دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، در حوزه فعاليت

. فرهنگى در زمينه ارائه خدمات فني، اشاره كرد- و مؤسسات علمى يه و مراكزحوزه هاى علم دفاتر مراجع عظام و
  .و نويسنده سايت كيستكننده البته به طور مشخص معلوم نيست توليد

 :پوشش مطالب. 3
سايت باشگاه با دسته بندي موضوعي كه انجام داده تقريبا حوزه فعاليت خود را مشخص كرده است و اين 
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تاريخ و تمدن، :موضوعات مذكور عبارتند از. قاي غالمزاده متاثر از فعاليت هاي كانون استدسته بندي به گفته آ
قرآن و متون اسالمي، حقوق، اديان، رسانه، هنر و ادبيات، سياست، اقتصاد، مطالعات فرهنگي، مطالعات اجتماعي، 

  .پژوهي ، حكمت و دينانهمطالعات غرب، مطالعات فناور
تقريبا در تمامي موضوعات . هاي سايت باشگاه بر فرهنگ وعلوم انساني متمركز استمحور فعاليت  از اين رو
موضوعات فوق مطالب متعددي را در سايت  بارهسايت از پوشش خوبي برخوردار بوده و مي توان در ،مطرح شده

شش كاملي البته اين پوشش قوي، در مقاالت سايت ديده مي شود و مثال در بخش  اخبار چنين پو. دكرمشاهده 
  .وجود ندارد

سايت آل البيت بايد گفت از آن جا كه دين و به ويژه دين اسالم، گستردگي بسيار زيادي دارد  بارهدر
اما در كل مي توان گفت مطالب اين سايت . پوشش همه موضوعات مرتبط با اين موضوع بسيار دشوار است

  .اطالعات اوليه مورد نياز يك شيعه  را ارائه مي دهد
 به روز بودن اطالعات. 4

است و در حال حاضر هم با بررسي  1383آخرين بازبيني كلي سايت باشگاه انديشه مربوط به اواخر سال 
هاي به عمل آمده در حال نوشتن نرم افزاري جديد هستند و به گفته آقاي غالمزاده تا چند ماه آينده تغييرات 

مقاله  60مقاله توليدي،  44ان در ماه بايد به طور ميانگين طبق گفته ايش. اساسي در سايت به وجود خواهد آمد
بنابر گفته آقاي غالمزاده سايت اين روزها دوران گرچه . قرار بگيرد بر روي سايت خبر 300گفتگو و  دوگزيده، 

  .كند، اما هر روز مي توانيم مقاالت جديدي را در سايت ببينيم افول خود را طي مي
ه روز رساني در سايت باشگاه وجود دارد، مربوط به اخبار است چراكه اغلب مقاالت اما مشكلي كه در زمينه ب

اما اخبار سايت نه با تصوير همراه است . كند جديد به همراه تصوير و تاريخ بوده و توجه كاربر را به خود جلب مي
  .و نه تاريخ دارد

ز در باالي صفحات سايت به چشم مي است و تاريخ هر روز ني 2005تاريخ كپي رايت سايت مربوط به سال 
  .خورد اما تاريخ آخرين به روز رساني در جايي ثبت نمي شود

در سايت آل البيت اطالعاتي راجع به آخرين بازبيني يا آخرين به روز رساني وجود ندارد اما ستوني را به تازه 
ايت قرار گرفته است، با خبر مي هاي سايت اختصاص داده اند و بدين ترتيب كاربر از آخرين مطالبي كه بر س

البته چنين به نظر مي رسد كه فاصله ي بين به روز رساني ها زياد باشد، چراكه آخرين شماره مجله كودك  .شود
  .است 1384و نوجوان كه در ستون تازه ها معرفي شده است مربوط به بهمن ماه سال 

به صورت قمري، هم چنين تاريخ هر روز  تاس 2005تا سال 1998تاريخ كپي رايت سايت مربوط به سال  
  .شود در اولين صفحه سايت ديده ميشمسي و ميالدي 

 تراكم و جامعيت مطالب. 5
در  هرچند اندكمتن بر تصوير غلبه دارد البته بايد گفت استفاده از تصاوير  ،در اكثر صفحات سايت باشگاه
  .است سايت به نحو مناسبي صورت گرفته
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مربوط به معرفي كتاب و يكي مربوط به معرفي يك  موردآگهي وجود دارد كه دو  سهها در سايت باشگاه تن
  .مذهبي است- مؤسسه فرهنگي

در سايت آل البيت نيز متن بر تصوير غلبه دارد اما در صفحه مربوط به كودك و نوجوان با توجه به موضوع 
  .شود ديده نمياتي هيچ گونه آگهي تبليغسايت اين در . صفحه، تصوير بر متن غالب است

 تعاملي بودن. 6
همانطور كه در بخش معرفي سايت باشگاه بيان كردم سايت داراي چند گزينه است كه مي توان از طريق 

تماس با ما، ارسال مطلب، پيشنهادات و : ند ازا ها عبارت اين گزينه. ن سايت ارتباط برقرار كردآنها، با مسئوال
  .انتقادات و ليست نظرسنجي ها

  .اي با عنوان تنظيمات كاربردي وجود دارد كه تنها براي اعضاي سايت فعال است مچنين گزينهه
به عالوه يكي از امتيازات سايت، اين است كه براي تمامي مطالب موجود در سايت، جدول امتيازدهي وجود دارد 

اين امتيازات مي تواند مالكي باشد  .دمطلب بيان كن دربارهامتياز، نظر خود را  پنجتا يك و كاربر مي تواند با دادن 
  .براي مراجعه كاربران ديگر به مطالب داراي باالترين امتياز

ن سايت، پيشنهادات و انتقادات و همچنين براي ارسال مطلب، ايميل سايت باشگاه، براي تماس با مسئوال
آقاي غالمزاده در رابطه . شود ه نميها پاسخي داد به اين نامهفعال و آماده است و سرعت مناسب و خوبي دارد اما 

هاي كاربران پاسخ داده شود اما با توجه به حجم باالي كاربران و به تبع آن حجم  با اين مشكل گفت بايد به ايميل
هاي الكترونيكي طبيعتا در پاسخگويي به آنها دچار مشكل خواهيم بود و نمي توانيم تمامي آنها را  پستزياد 

تا زمان ايجاد تغييرات كلي و استفاده از نرم افزار جديد، موقتا بخش نظرات و تماس با  پاسخ دهيم به عالوه
  .ن غير فعال شده استمسئوال

جوي ساده و پيشرفته را فراهم كرده  و همان طور كه پيش از اين گفته شد سايت باشگاه امكان دو نوع جست
  .است

هم چنين امكان برقراري ارتباط . ران فراهم كرده استجو را براي كارب و با سايت آل البيت نيز امكان جست
ن سايت نيز وجود دارد، به عالوه امكان استفتاء از طريق سايت و پرسش و پاسخ اعتقادي، به كاربر با مسئوال

دهد چرا كه پاسخ استفتاء و جواب سوال با فاصله چند ساعته براي كاربر ارسال مي  احساس تعامل بيشتري مي
  .است ده از مهر آيت اهللا سيستاني در اي ميل ارسالي موجد احساس خوشايندي در كاربرشود و استفا

 ها اهداف ذهني و واقعيت. 7
ن سايت هدف سايت را تبديل شدن همان گونه كه در بخش معرفي سايت باشگاه انديشه بيان شد مسئوال

 با توجه به و . يي براي تبادل آرا مي دانندبه پايگاهي مرجع در حوزه انديشه ، ترويج انديشه اسالمي و ايجاد فضا
اند به مكان مناسبي براي تبادل آرا و منبعي براي  و توانسته شده استعملكرد سايت اين هدف به خوبي دنبال 

  .دسترسي به مقاالتي با موضوعات گوناگون تبديل شوند
در بخش معرفي مركز هم، هدف به هدف سايت وجود ندارد و  بارهاي در در سايت آل البيت از آنجا كه گزينه
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طور بسيار كلي تبليغ دين مبين اسالم واعتالى روز افزون دين محمدى ميان آحاد مردم درجاي جاى اين جهان 
پهناور و برقراري ارتباط با مراجع عظام تقليد وپاسخگويى به سؤاالت شرعى واعتقادى كاربران بيان شده است ،به 

  .جعان به سايت و زبان ساده آن تا حدود زيادي اين هدف محقق گشته استنظر مي رسد با حجم باالي مرا
 سرعت دسترسي - 8

همچنين صفحات مختلف سايت با سرعت قابل  .نسبتا زياد استسايت باشگاه انديشه به سرعت دسترسي 
ين هم چنين در قسمت باال و پاي. قبولي باز مي شوند و پيوندهاي داده شده هم داراي سرعت مناسبي هستند

پيوندهاي داده شده به ديگر  به عالوه. تمامي صفحات امكان بازگشت به صفحه اصلي و جستجو فراهم شده
ها و منوهاي اصلي و گزينه هايي كه در پايين صفحه اصلي قرار گرفته، در تمامي صفحات تكرار مي شوند و  سايت

سرعت  1االكسالبته سايت . ه استكردهمين موضوع امكان حركت بين صفحات مختلف سايت را آسان و سريع 
  .سايت را بسيار پايين بيان كرده است

همچنين به . نيز سرعت سايت متوسط اعالم شده است الكساسايت آل البيت سرعت خوبي دارد و در سايت 
، با توجه به گزينه هايي كه در باالي صفحات وجود دارد امكان بازگشت به ها باصفحات مقاالت و كت ياستثنا

هاي وابسته نيز با  پيوندهاي داده شده به سايت. صفحه اصلي و حركت بين صفحات به آساني فراهم شده است
ك و نوجوان البته بايد گفت گزينه اي كه بايد كاربر را مستقيم به صفحه كود. سرعت قابل قبولي باز مي شوند

  .و گزينه خانواده به اين صفحه مي توان دست يافت» اجتماعي« ببرد فعال نيست و تنها از طريق منوي
  :در سايت الكسا تفاوت فاحش بين مراجعان دو سايت را مي توان به راحتي ديد
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 صدهزاردو سايت، سايت باشگاه در ميان  1ه بندي ترافيكيهمانطور كه در نمودارها مشخص است در بررسي رتب

  .شود در ميان صد هزار سايت برتر ديده مي اما سايت آل البيت ستينسايت برتر 
ميليون  20به سايت باشگاه، در بهترين شرايط در ماه آگوست، كمتر از  2همچنين ميزان دسترسي روزانه

_______________________________  
1  - Traffic Rank 
2 - Daily  Reach 
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  .ميليون رسيده است 200بيت در ماه اكتبر به كه اين ميزان براي سايت آل ال است در حالي
هزار بازديد رسيده  600سايت باشگاه در ماه آگوست به بهترين وضعيت خود، حدود   1بازديد صفحه روزانه

  .ميليون بازديد دست يافته است 9است اما سايت آل البيت درماه سپتامبر به حدود 
  

 سايت آل البيت سايت باشگاه انديشه ارهايمع
 2,0 3,3 عت بارگذاريسر

 1999 2003 زمان آغاز كار
 158 618 تعداد پيوندهاي داده شده به سايت

 
سايت و  158 اند همان طور كه در جدول مشاهده مي شود تعداد سايتهايي كه به باشگاه پيوند داده

ع زبان را در سايت آل سايت است كه البته مي توان تعدد و تنو 618 اند هايي كه به آل البيت پيوند داده سايت
و آغاز به كار سايت آل  2003آوريل  29آغاز به كار سايت باشگاه را  الكسا. البيت، يكي از عوامل اين امر دانست

در . سرعت سايت باشگاه را بسيار آهسته و سرعت آل البيت را متوسط مي داند و داند مي 1999مي  3البيت را 
يسه، سايت آل البيت داراي سابقه بيشتري، مورد توجه بيشتري قرار دارد و كل مي توان گفت با توجه به اين مقا

  .دتري نيز دار سرعت مناسب
ها، داراي ويژگي هايي است كه شايد بتوان برخي از آنها را به عنوان امتيازات هر كدام و  سايت هر يك از

هاي مختلف معرفي و  در ميان قسمت اين ويژگي ها تقريبا. برخي ديگر را به عنوان نكات منفي آنها مطرح كرد
  .تحليل سايت بيان شد اما در اين قسمت به صورت خالصه و متمركز به آنها اشاره خواهم كرد

  
  امتيازات سايت باشگاه انديشه

تنها پيوندهاي سايت . پيوندهاي متنوع و نسبتا زياد سايت كه تقريبا با حوزه فعاليت سايت مربوط است •
 .منابعي مفيد به كار آيندد به عنوان نتوان مي

بخش آمار سايت كه عالوه بر آمار بازديد ساالنه، ماهانه، روزانه و ساعتي از سايت، اطالعاتي راجع به  •
هاي  همچنين آماري راجع به نمايشگرهاي اينترنت، سيستم. دهد پرترافيك ترين ماه ، روز و ساعت سايت ارائه مي

و مطالب و  هامطالب و مقاالت موجود، موضوعات فعال، نظرات و پيشنهادعامل، كاربران عضو، نويسندگان فعال، 
  .مقاالت آماده تائيد ارائه مي دهد

 .ها برحسب بازديد و امتياز كاربران بخش امتيازدهي كاربران و تعيين برترين •
 .دسترسي آسان و سريع به تمام صفحات سايت و پيوندهاي داده شده •

_______________________________  
1 Daily Page views 
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  امتيازات سايت آل البيت
ي متعدد و متنوع اين سايت اين امكان را فراهم كرده كه اقوام وملل گوناگون به راحتي بتوانند از زبĤنها •

 .سايت استفاده كنند
هاي متنوع با مراجعه به بخش زبان عربي و انگليسي متوجه شدم ظاهر سايت و صفحه  عالوه بر زبان •

ي زمينه ها مانند بخش كودك و نوجوان و بندي آن در هر زبان با زبان ديگر متفاوت است به عالوه در برخ
 .خانواده متناسب با فرهنگ مردمي كه با آن زبان سخن مي گويند، مطالب متفاوتي وجود دارد

 .كند پاسخگويي سريع به سؤاالت و استفتائات، كاربر را به استفاده بيش از پيش از اين قسمت ترغيب مي •
ا در نظر گرفته كه كاربران متفاوتي را مي تواند هاي مختلفي ر همان طور كه بيان شد سايت قسمت •

جذب كند مانند بخش كودك كه عالوه بر آموزش امور ديني با زباني كودكانه داراي بخش بازي، گالري، داستان 
 .استو مواردي ديگر 

  . سرعت خوب و دسترسي آسان به بخشهاي مختلف سايت هم ويژگي مطلوب ديگر آن است •
  ا سايت باشگاه انديشهنكات منفي در رابطه ب

 ؛نداشتن نقشه سايت و راهنما •
 ؛نداشتن تاريخ براي بخش اخبار سايت •
ها،  ، انجمنو گو فعال نبودن بخشهايي كه به فعاليت كاربران سايت مربوط مي شود مانند تاالر گفت •
 .هاي كاربران و آخرين پست كاربران وبالگ

ها گفت به علت ضعف نرم افزاري در دو روز اول  آقاي غالمزاده در توضيح غير فعال بودن اين بخش
ها را غير فعال  پيوندهاي غير مربوط و حتي مبتذلي گذاشته شد كه براي جلوگيري از اين موضوع اين بخش

جلوگيري از  بارهدر. كردند اما در تغييراتي كه قرار است در سايت رخ دهد سعي بر رفع اين مشكل است
در بخش نقد و نظر تصاوير مربوط به آيت اهللا حسن زاده آملي  د خطرنشان كرد كهباي ربط و مبتذل پيوندهاي بي

و فوكو، پيوند هايي به  سايت هاي پورنوگرافي داده شده است كه احتماال مورد غفلت مسئوالن واقع شده و در 
طالب موجود ن سايت، به تمامي بخش هاي آن نبوده و حتي از برخي از ماين صورت مي توان گفت توجه مسئوال

 . در سايت خود بي خبرند، و اين نقطه ضعف بزرگي خواهد بود
 . هاي الكترونيكي كاربران پاسخگويي به پست نبود •

  
  نكات منفي سايت آل البيت

هاي وابسته به مركز جهاني اطالع رساني آل  ها كه تنها سايت پيوند هاي بسيار محدود به ديگر سايت •
 .البيت را در بر مي گيرد

 تن نقشه سايت و راهنمانداش •
 نداشتن تاريخ آخرين به روز رساني •
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 افت چشمگير و غير قابل قبول سرعت سايت در هنگام دانلود فايل •
آدرس الشيعه و نام آل البيت موجب سردرگمي كاربراني مي شود كه براي اولين بار مي خواهند به  •

 .سايت مراجعه كنند
  

  نتيجه گيري
كاركرد يك  مطالعه« در تعريف مطالعه كاركرد مي نويسد "جامعه شناسي"كتاب در ) 756: 1376(آنتوني گيدنز

  ».يا نهاد در دوام جامعه به طور كلي دارد شيوه ي عمل يا نهاد اجتماعي عبارت است از تحليل سهمي كه آن شيوه عمل
 ،ديگر همراه بوده اندعلم و آموزش همواره با يك فوق و اهميت نهاد آموزش و توجه به اينكه با توجه به تعريف 

البته با توجه به جهت گيري  .است كاركردتقويت اين  در پيسايت باشگاه انديشه را مي توان سايتي دانست كه 
اين سايت كوشيده است با بخش مقاالت و كتابخانه خود به ياري  ،ايراني - خاص خود نسبت به فرهنگ اسالمي

  . پژوهشگران و انديشمندان بپردازد
هم چنين با توجه به . گاه انديشه توانسته است محل مناسبي براي تبادل آرا و افكار گوناگون باشدسايت باش

ن سايت سعي دارند عالوه بر انتشار و ترويج آثار انديشمندان، خود نيز به توليدي بودن بسياري از مقاالت، مسئوال
كاربران، كاربران را نيز به تفكر و توليد علمي  با امكان ارسال مقاالت عالوه بر اين. رشد علم و انديشه كمك كنند

كنند چراكه بدون كمترين هزينه اي به انتشار آثار آنان اقدام مي كنند و اين در حالي است كه  تشويق مي
نويسندگان تازه كار با قرار گرفتن آثارشان در سايت و گرفتن امتياز احتمالي، انگيزه بيشتري براي ادامه كار خود مي 

  .كند و لذا تا حد زيادي كاركرد مورد انتظار سايت و هدف ايجادي آن را برآورده مي يابند
به عالوه كتابخانه اينترنتي اين سايت اين امكان را به كاربر مي دهد كه بدون خرج هزينه، صرف زمان و طي  

  .گوناگوني دسترسي يابد هاي بامكان به كت
هاي مختلف  ها و نشست در رابطه با برگزاري همايشهمچنين بخش خبر مي تواند نقش اطالع رساني 

تازه داشته باشد و به كاربر اين اجازه را مي دهد كه در صورت تمايل به شركت در  هاي باو انتشار كت
  .همايش يا خريد كتاب بپردازد

ده و كاربر مايل هايي كه برگزار ش دهد كه همايش عالوه بخش آكادمي همايش ايراني به كاربران اين اجازه را ميه ب
در مجموع مي توان گفت سايت باشگاه . ، به صورت فايل صوتي توسط كاربر دريافت شوداستبه استفاده از مطالب آن 

انديشه جوان با در دسترس گذاشتن مجموعه وسيعي از مقاالت و امكان ارسال مقاالت كاربران فضاي مناسبي را براي 
و از  هستندتوان گفت اين نكات طبق گفته مرتون كاركردهاي آشكار اين سايت مي . انديشيدن و تامل ايجاد كرده است

و اين كانون همايش ها، نشست ها و دوره هاي مطالعاتي  استآن جا كه اين سايت وابسته به كانون انديشه جوان 
ي تواند كاربران سايت را تواند حلقه وصلي بين كاربران سايت و كانون باشد و م كند، اين سايت مي گوناگوني را بر پا مي
ند و شايد بتوان اين نكته را كاركرد پنهان سايت در جامعه دانست كه مي كهاي كانون ترغيب  به شركت در فعاليت

  .تواند به شكل گيري انجمن ها و گروه هايي بينجامد كه در بسياري موارد فرهنگي و علمي، نظرات مشابهي دارند
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كند مي تواند به  ايراني بيان مي - طالب علمي را با توجه به فرهنگ اسالميهمچنين از آن جا كه اين سايت م
  . تدريج نگرشي خاص را نسبت به علم، در ميان كاربران خود ايجاد نمايد

با كاركرد و جايگاه سايت آل البيت بايد گفت از آن جا كه اين سايت ، متعلق به دفتر يكي از مراجع  بارهدر
بيان مطالب . ندكي است چنين انتظار برود كه به تحكيم نهاد دين در جامعه كمك بزرگ شيعيان است ، طبيع

مسلماناني كه  تاآورد  اساسي و اوليه اسالم و تشيع و پرسش و پاسخ اعتقادي در اينترنت اين امكان را فراهم مي
  .سؤاالت خود پاسخ گويند شبهات و براي امكان دسترسي به علماي ديني يا كتب معتبر را ندارند، بتوانند به آساني

  .ه استكردهمچنين بخش استفتائات دسترسي به نظرات مراجع تقليد را آسان 
  .به عالوه مي توان بخش كتاب سرا و بانك صوتي را ايفا كننده نقش كتابخانه و نوارخانه دانست

يعيان ، داراي اعتبار در پايان مي توان گفت سايت آل البيت به دليل وابستگي به دفتر يكي از مراجع بزرگ ش
فراواني است و اطالعات ارائه شده در آن و امكانات موجود سايت اين قابليت را ايجاد كرده كه كاربر عالوه بر 
دريافت اطالعات مورد نيازش در زمينه دين اسالم و مذهب تشيع ، مي تواند به راحتي سؤاالت خود را با دفتر 

تواند  در فضاي سايبر كاربر مي تواند هويت خود را كامال مخفي نگه دارد، مي مراجع در ارتباط گذارد و از آنجا كه
بسياري از سؤاالت و شبهات ذهن خود را در رابطه با دين و امور شرعي بپرسد و پاسخ گيرد، سؤاالتي كه شايد به 

  .شودعلت فشار اجتماعي و يا ترس از تهمت و يا شرم و حيا، هيچ گاه در فضاي واقعي مطرح ن
 

  پيشنهاد و توصيه براي سايت باشگاه انديشه
آخرين زمان به روز رساني سايت، مي تواند كاربران را از به روز بودن اطالعات آگاه نمايد و همان  كردمشخص  •

در حالي كه  . طور كه پيش از اين بيان شد، به روز بودن اطالعات يكي از عواملي است كه موجب اعتبار سايت خواهد شد
ن تنها كاربراني كه به طور مداوم و پيوسته از سايت استفاده مي كنند، چنين مطلبي را در مي يابند و افرادي كه هم اكنو

 .براي اولين بار وارد سايت مي شوند و يا به طور مستمر به سايت مراجعه ندارند، متوجه به روز بودن سايت نخواهند شد
ارد و اگر زمان خبر يا واقعه اي بگذرد آن خبر ديگر اخبار اهميت ويژه اي دبراي از آن جا كه زمان  •

ارزشي نخواهد داشت، ثبت تاريخ براي اخبار بسيار مهم خواهد بود چراكه ممكن است زمان خبري كه در سايت 
 .باشددرج شده است، گذشته باشد و كاربر از اين موضوع آگاه ن

. شود اي مربوط به كاربران، محقق ميه ايجاد تعامل بيشتر با كاربران كه درصورت فعال سازي بخش •
كند  كه كاربر احساس مي ند چراكتواند آنها را هر چه بيشتر به استفاده از سايت ترغيب  متعامل با كاربران مي

 .و احترام مي گذارند دنكن مين سايت به او و نظراتش توجه مسئوال
ري ارتباط دارد، ايجاد بخشي جهت بسيا انادتاز آنجا كه سايت وابسته به كانون است و كانون با اس •

كه با كانون همكاري مي كنند مي تواند مفيد باشد چرا كه گاه  ادانپرسش و پاسخ آنالين بين كاربران و است
 .اي درباره موضوع، پاسخ داده نمي شود سؤاالت كاربران تنها با مطالعه مقاله

ن نقد و نظر تصاوير بيان شد، مسئوالپيوندهاي پورنوگرافي در بخش  بارهبا توجه به موضوعي كه در •
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ولي  استگرچه تمركز سايت بر مقاالت . سايت بايد توجه بيشتري را به بخش هاي مختلف سايت داشته باشند
تا چنين اتفاقاتي تكرار نشود، به ويژه آنكه  شودتمامي قسمت هاي سايت بايد به طور دقيق و جزئي بررسي 

 .مدعي دين و فرهنگ است الطبعهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و بهاي وابسته به پژو سايت از مجموعه
، براي ارتباط بين كاربران سايت مي تواند شبكهفعال سازي انجمن و يا تشكيل گروهي مجازي در  •

 .ن سايت استاقدام موثري براي هرچه بيشتر شدن تبادل آرا و انديشه ها باشد، كه يكي از اهداف مسئوال
  

  براي سايت آل البيتپيشنهاد و توصيه 
و  شودآخرين زمان به روز رساني كه مي تواند موجب كسب اعتبار بيشتر براي سايت  كردنمشخص  •

 .كندن سايت را براي هر چه به روزتر كردن سايت ترغيب شايد عاملي باشد كه مسئوال
رند كه به صورت هاي آنالين، چرا كه بسياري از كاربران اين امكان را ندا ايجاد امكان دانلود كتاب •

 .آنالين به مطالعه آنها بپردازند
هايي كه به معرفي آنها پرداخته است چراكه ممكن است بسياري از  دادن پيوند به مؤسسات و پايگاه •

د و عاملي است در كن ها را داشته باشند و اين امر ، فعاليت آنها را تسهيل مي كاربران قصد استفاده از اين پايگاه
 .استسايت  نشتر كاربر، در حالي كه كار آسان و ساده اي براي مسئوالجهت خشنودي بي

از آن جا كه دين مدعي است كه براي تمامي شئون زندگي بشر برنامه دارد و شايد بتوان گفت يكي از  •
هاي زندگي انسان، زندگي اجتماعي اوست، بايد بخش اجتماعي گسترش بيشتري يابد و همزمان  مهم ترين جنبه

 .ل روز ، به روز شودبا مسائ
 .تر شدن سايت شود تواند تنوعي را براي كاربران سايت ايجاد نمايد و موجب جذاب مي دااستفاده از ص •
يكي كردن نام سايت و آدرس آن از سردرگمي كاربراني كه براي اولين بار قصد ورود به سايت را دارند  •

 .وجود داردكند به ويژه آن كه سايتي با آدرس آل البيت  جلوگيري مي
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