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ارزیابی کیفی وبگاه های سازمان های جهاد کشاورزی کشور
 براساس شاخص های فائو

هوشنگ حكیمي  | عباس گیلوري 

چڪیده

هدف: ارزیابی کیفی وبگاه های سازمان های جهاد کشاورزی در رسارس کشور براساس 

شاخص های فائو.

روش شناسی: در این پیامیش با استفاده از رویكرد ارزیابانه، 32 وبگاه  سازمان های جهاد 

كشاورزی در رسارس كشور براساس 118 شاخص  کیفی استاندارد فائو ارزیابی شد.

یافته ها: 50% وبگاه ها از نظر شاخص های فائو در وضعیت "مناسب"، 46/87% در وضعیت 

"متوسط"، و 3/13% در وضعیت "ضعیف" قرار دارند. وبگاه سازمان جهاد کشاورزی 

هرمزگان با امتیاز 442 رتبه اول، ایالم و آذربایجان غربی با امتیاز 439 به طور مشرتک رتبه 

دوم، و خراسان شاملی با امتیاز 438 رتبه سوم را کسب کرده اند. ضعف رابط کاربری و 

کیفیت فنی، ضعف در دسرتس پذیری و کاربردپذیری، وجود صفحات تهی، رعایت نکردن 

حق مالکیت معنوی، و پایین بودن کیفیت مطالب از جمله مهم ترین نقاط ضعف این 

وبگاه ها بوده است.

نتیجه گیری: رعایت نکردن استاندارد، علت اصلی کاهش کیفیت در نیمی از وبگاه های 

سازمان های جهاد کشاورزی در رسارس کشور است كه الزم است براساس شاخص های فائو، 

به عنوان معیار معترب و مرجع بین املللی در حوزه کشاورزی بازنگری و اصالح شود.

ڪلیدواژه ها 

سازمان  جهاد كشاورزی، وبگاه ، ارزیابی، رتبه بندی، شاخص های فائو
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تاریخ دریافت: 94/07/26 

تاریخ پذیرش: 94/11/05

ارزیابی کیفی وبگاه های سازمان های جهاد کشاورزی کشور
 براساس شاخص های فائو

مقدمه
در سال هاي اخير در كشور ما، وبگاه هاي سازمان ها و ادارات از لحاظ كّمي رشد چشمگيري 
داشته اند، اما روشن نيست كه برای ايجاد و طراحی اين وبگاه ها تا چه حد به  اصول و 
معيارهاي استاندارد از پيش تعيين شده  پايبند بوده اند تا بتوانند هدف اصلي ايجاد آنها را كه 
تأمين نيازهاي اطالعاتي كاربران است، تحقق بخشند. اين امر در مورد وبگاه هاي مراكز مهم 
و حياتي يك كشور، مانند وبگاه هاي وزارتخانه ها و سازمان های دولتی يك كشور كه امروزه 
محمل اصلي ارتباطي بين دولت و ملت هستند اهميت بيشتری می يابد )دوالنی، حريری، و 

حاجی زين العابدينی، 1392(.
در طول دهه های گذشته، عالوه بر توجه به كميّت، تالش هايی برای توجه بيشتر به 
كيفيت وبگاه ها نيز صورت گرفته و به تهيه فهرستی از معيارها منجر شده است كه به همراه 
مطالعات چندگانه به شکل ابزاری جامع برای ارزيابی كيفيت وبگاه ها و ميزان اعتبار آن به كار 

می رود )پاپی و اباذری، 1393به نقل از دومينيك و جتی3، 2010(. 
سازمان های جهاد كشاورزی در سراسر ايران، از جمله سازمان های مهم كشاورزی 
كشور هستند كه به وزارت جهاد كشاورزی وابسته اند. اين سازمان ها، نهادهای متولی و مسئول 
كشاورزی در هر استان هستند و امور مديريتی و اجرايی بخش های مختلف كشاورزی را 
برعهده دارند. با عنايت به اينکه اين سازمان ها با اقشار مختلف جامعه، به ويژه كشاورزان، در 
ارتباط هستند ايجاد وبگاه و توجه به نکات كيفی در طراحی آنها می تواند پاسخگوی نياز 

1. عضــو هيــأت علمــي و مســئول 
اطالع رســانی مركــز تحقيقــات و 
آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبيعــي 

ــئول( ــنده مس ــتان )نويس خوزس
hoohakim@yahoo.com 

2. عضــو هيــأت علمــي و معــاون 
ــاوري  ــز فن ــعه مرك ــق و توس تحقي
اطالع رســاني  و  اطالعــات 
تحقيقــات،  ســازمان  كشــاورزی، 

كشــاورزی ترويــج  و  آمــوزش 
abgilvari@yahoo.com 
3. Dominic & Jati
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بسياری از اقشار جامعه باشد. بررسی وضعيت كيفی محتوای اين وبگاه ها با فهرست ارزيابی 
كيفی وب سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(1 به عنوان نهادی رسمی، مرجع، 
و هماهنگ كننده بين المللی در حوزه كشاورزی می تواند از اهميت بااليی برخوردار باشد. فائو 
به همه كشورهای عضو خود توصيه كرده است كه معيارهای كيفی وبگاه های كشاورزی فائو 
را در طراحی وبگاه های مرتبط با حوزه كشاورزی خود اعمال كنند. به منظور تسهيل سنجش 
ميزان رعايت اين معيارها در طراحی وبگاه های كشاورزی، فائو فهرست مکمل مركز جهانی 
اطالع رسانی كشاورزی فائو )وايسنت(2 را در قالب سياهه وارسی تصويب و منتشر كرده 

است )فائو، 2012( كه معيارهايی كيفی برای ارزيابی وبگاه های كشاورزی هستند.
پژوهش  های انجام شده پيشين نشان مي دهد كه ارزيابی های كيفی وبگاه ها را می توان در 
5 مقوله اصلی وبگاه های دانشگاهی و دانشکده ای، وزارتخانه ای، پژوهشکده ای، كتابخانه های 
ملی، و وبگاه های تخصصی دسته بندی كرد. داستانی، ازقندی، و اكرامی )1394(، غريبه نيازی 
و كربال آقايی  كامران )1393(، پاشازاده )1389(، فرج پهلو و صابری )1387(، اسريدهار3 و 
همکاران )2010(، ميليتارو4 )2011(، و مارينکاس5 )2007( با استفاده از روش های وب 
 كيوای ام6، نرم افزارهاي برخط كنسرسيوم جهاني وب، نمايه ارزياب وب، و بررسی ديدگاه 
كاربران و متخصصان، وضعيت كيفی وبگاه های دانشگاهی و دانشکده ای و كتابخانه های 
دانشگاهی را در ايران، رومانی، و هند بررسی كرده اند. نتايج پژوهش ها در ايران نشان داد 
كه براساس چهار معيار "وب كيوای ام" )قابليت كاربری، قابليت عملکرد، قابليت اطمينان، 
و كارايی( 60 درصد وبگاه های دانشکده ای در وضعيت مطلوب و 37 درصد در وضعيت 
متوسط قرار دارند. از نظر كاربران ايرانی، در طراحی وبگاه های كتابخانه های دانشگاهی، 
ويژگی های  محتوايی به نسبت ويژگی های ساختاري، از اهميت و اعتبار باالتری برخورد 
است. وبگاه های دانشگاه ها و دانشکده های رومانی نيز از نظر قابليت اطمينان و كارايی در 
وضعيت بسيار مطلوب و از جنبه قابليت كاربری و قابليت عملکرد در وضعيت مطلوب قرار 

داشته اند. كيفيت طراحی 10 وبگاه دانشگاه هند نيز در وضعيت مطلوبی قرار نداشته است.
محمداسماعيل و خانلرخانی )1388( با استفاده از ای-كوال7، چهار بُعد كيفيت محتوا، 
كاربردپذيری، كيفيت تعامل خدمات، و امنيت تبادالت را در صفحات وب پژوهشگاه های 
وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مستقر در شهر تهران ارزيابی كرده اند. يافته ها 
نشان دهنده وجود "تفاوت معنادار" ميان كيفيت موجود و كيفيت مورد انتظار در اين 
صفحات از ديدگاه كاربران بوده است. دوالنی، حريری، و حاجی زين العابدينی )1392( نيز 
وضعيت كيفی وبگاه های وزارتخانه ای را بررسی كردند و نشان دادند عواملي چون استفاده  
هم زمان از استانداردهاي مختلف و ويرايش هاي متفاوت از برنامه هاي طراحي وبگاه ها از 

1. Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations (FAO)

2. World Agricultural 
Information Centre 
(WAICENT)

3. Sreedhar
4. Militaru
5. Marincas
6. Web QEM
7. eQual

ارزیابی کیفی وبگاه های سازمان های 
جهاد کشاورزی کشور براساس...
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سوي طراحان به شدت بر كيفيت محتواي وبگاه ها تأثيرگذار بوده است.
واليا و گوپتا1 )2013( با استفاده از سياهه وارسی قابليت كاربری دستورالعمل نيلسون2 
و نيك )مركز ملی اطالع رسانی(3 وضعيت وبگاه های انگليسی زبان كتابخانه های ملي 53 
كشور گروه آسيا- اقيانوسيه سازمان ملل متحد را با استفاده از هشت معيار ويژگی هاي كلي، 
نشانی اينترنتی، عنوان صفحه، تاريخ و زمان، ناوبري، محتوا، جستجو، گرافيك، و پويانمايی 
بررسی كردند. يافته ها نشان داد كه وبگاه كتابخانه ملي ژاپن از نظر دسترس پذيري در رتبه اول 
قرار دارد و سپس به  ترتيب وبگاه كتابخانه هاي ملي قزاقستان، چين، اندونزي، ايران، ويتنام، 
عربستان، قطر، فيليپين، و سوريه رتبه هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص دادند. دوسيلوا و 
كسل4 )2014( شاخص های كيفی 25 وبگاه مرتبط با سرطان را بررسی كردند. اگرچه هيچ 
همبستگی معناداری بين كيفيت وبگاه و دقت مطالب يافت نشد، اما وبگاه های مورد بررسی 

در خصوص اطالعات دقيق درباره علل بيماری امتياز قابل  توجهی دريافت كردند.
همان طور كه مشاهده مي شود بيشتر ارزيابی های كيفی انجام شده در زمينه وبگاه ها، 
بر وبگاه های دانشگاهی و دانشکده ای، وزارتخانه ای، پژوهشکده ای، كتابخانه های ملی، و 
وبگاه های تخصصی تأكيد داشته اند و هيچ يك از اين پژوهش ها، وبگاه های سازمان های 
نکرده اند.  بررسی  كشور  سراسر  در  را  كشاورزی  جهاد  سازمان های  به ويژه  كشاورزی، 
همچنين، در همه اين پژوهش ها از ابزارهای سنجش كيفی مانند وب كوال، نرم افزارهاي 
برخط كنسرسيوم جهاني وب، نمايه ارزياب وب، ديدگاه كاربران، و متخصصان برای ارزيابی 
وبگاه ها استفاده كرده اند. پژوهش حاضر براساس سياهه ارزيابی كيفی وب فائو درصدد است 
به اين پرسش پاسخ دهد كه وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی در سراسر كشور از نظر 
مقوله های اصلی )كيفيت محتوا، دسترس پذيری، كاربردپذيری و بهينه بودن موتور جستجو، 

وضعيت رابط كاربری و كيفيت فنی، نظارت، و مرور منظم( در چه وضعيتی قرار دارند.

روش شناسی
پيمايش حاضر با رويکرد ارزيابانه انجام شده است. 32 وبگاه  سازمان های جهاد كشاورزی 
در سراسر كشور جامعه پژوهش را شکل داده اند. ابزار گردآوری داده ها، سياهه وارسی كنترل 
كيفيت وب فائو5 بوده است كه برای هر وبگاه و به صورت دسترسی مستقيم، يك سياهه 
وارسی تکميل شده است. اين سياهه از 118 شاخص در قالب 4 مقوله اصلی و 27 گروه 
تشکيل شده است. با عنايت به اينکه اين شاخص ها از سوی نهاد بين المللی معتبری مانند 
فائو ارائه شده است، سنجش روايی و پايايی شاخص ها ضرورتی ندارد. از روش های آمار 

توصيفی مانند فراوانی، ميانگين، و جداول برای توصيف داده ها استفاده شد.

1. Walia & Gupta
2. Nielson
3. National Informatics 

Centre (NIC)
4. D’Silva & Kessel
5. FAO Web Quality Assur-

ance Checklist

هوشنگ حكیمی 
عباس گیلوری
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یافته ها
شاخص 1: کیفیت محتوا

كيفيت محتوا از سه شاخص  اصلی خوانايی، جامعيت اطالعات، و ارجاع دهی تشکيل شده 
است.

جدول 1. ارزيابی وبگاه ها نسبت به شاخص های كيفيت محتوا

ارزیابی وضعیت

شاخص های کیفیت محتوا

میانگین

ارجاع دهیجامعیت اطالعاتخوانایی

* 20عالی
%62/5

1
%3/1

9
%28/1

%31/2

خوب
7

%21/9
7

%21/9
5

%15/6
%19/8

متوسط
4

%12/5
15

%46/9
16
%50

%36/5

ضعیف
1

%3/1
9

%28/1
2

%6/2
%12/5

0000بسیار ضعیف

 * تعداد و درصد وبگاه ها

طبق جدول 1، بيشترين فراوانی )36/5 درصد( به وبگاه هايی تعلق دارد كه در وضعيت 
متوسط قرار دارند. وبگاه هايی با امتياز عالی )31/2 درصد( در رتبه دوم و وبگاه هايی با امتياز 
خوب )19/8 درصد( در رده سوم قرار گرفته اند. با توجه به داده های جدول و با عنايت به 
اينکه بيشتر وبگاه های مورد بررسی از نظر كيفی در وضعيت متوسط تا عالی قرار گرفته اند، 
می توان چنين استنباط كرد كه جامعه مورد بررسی از نظر شاخص های كيفيت محتوا در 

وضعيت خوبی قرار دارند.

ارزیابی کیفی وبگاه های سازمان های 
جهاد کشاورزی کشور براساس...
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شاخص 2: دسترس پذیری، کاربردپذیری، و بهینه  بودن موتور جستجو
مقوله دسترس پذيری، كاربردپذيری، و بهينه  بودن موتور جستجو از10 شاخص )عناوين 
صفحه، ابربرچسب توصيف، نشانی های اينترنتی، راهبری، موتورهای جستجو، متن لنگری، 
برگه های سرعنوان، بهينه بودن تصاوير، مطالب غيرمتنی، كنترل كل قالب، و تركيب صفحات 

با سی اس اس1( تشکيل شده است. 

جدول 2. ارزيابی وبگاه ها  نسبت به شاخص های دسترس پذيری،  كاربردپذيری، و بهينه بودن 
موتور جستجو

 * تعداد و درصد وبگاه ها

با توجه به جدول 2، مشخص می شود 48/3 درصد وبگاه ها از نظر شاخص كيفی 
يادشده در وضعيت عالی قرار داشته و رتبه اول را كسب كرده اند. وبگاه هايی با امتياز متوسط 
)34/8 درصد( در رتبه دوم و وبگاه هايی با امتياز خوب )32/0 درصد( در جايگاه سوم قرار 
دارند. با توجه به قرار گرفتن بيشتر وبگاه های مورد بررسی در رده امتيازی عالی تا متوسط، 
برآيند نتايج درخصوص اين شاخص كيفی نيز نشان می دهد كه جامعه مورد بررسی از نظر 
شاخص كيفی دسترس پذيری، كاربردپذيری، و بهينه  بودن موتور جستجو كاًل در وضعيت 

مناسب و قابل قبولی قرار دارند.

میانگین

شاخص های دسرتس پذیری، کاربردپذیری، و بهینه بودن موتور جستجو

ارزیابی وضعیت
 ترکیب

صفحات
 مطالب
غیرمتنی

 بهینه بودن
تصاویر

 برگه های
رسعنوان

 منت
لنگری

 موتورهای
جستجو

راهربی
 نشانی
اینرتنتی

 ابربرچسب
توصیف

 عناوین
صفحه

%48/3
10

%31/3
7

%21/9
1

%3/1
-

3
%9/4

32
%100

13
%40/6

32
%100

14
%43/7

27*
%84/4
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شاخص 3: رابط کاربری و کیفیت فنی
مقوله رابط كاربری و كيفيت فنی از 12 شاخص همانندی بصری مشترک، زبان، امکانات 
جستجو، اندازه و قالب تصاوير و اشکال، سازگاری، برنامه های نرم افزاری كمکی، نشانی های 
اينترنتی، فايل ها و پوشه ها، كدگذاری صفحه، بارگذاری   ها، نمادها و لوگوها، حق تأليف، و 

تحليل كاربری وب تشکيل شده است. 

جدول 3. ارزيابی وبگاه ها نسبت به شاخص های رابط كاربری و كيفيت فنی

* تعداد و درصد وبگاه ها

با استناد به جدول 3 می توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر شاخص كيفی رابط كاربری 
و كيفيت فنی، بيشتر وبگاه های مورد بررسی امتياز عالی )76/1 درصد( به دست آورده و 
در رتبه اول قرار گرفته اند. وبگاه هايی با امتياز بسيار ضعيف )26/6 درصد( در جايگاه دوم 
و وبگاه هايی با امتياز متوسط )16/1 درصد( رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. اگرچه 
وبگاه هايی با رتبه ضعيف در جايگاه دوم اين بررسی قرار گرفته اند، اما همان طور كه اشاره 
شد، با توجه به اينکه بيشتر جامعه مورد بررسی امتياز عالی گرفته اند، وبگاه های جامعه 
پژوهش از نظر استاندارد رابط كاربری و كيفيت فنی نيز در وضعيت بسيار خوبی قرار دارند.
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شاخص 4: نظارت و مرور منظم
مقوله نظارت و مرور منظم از 2 شاخص  نظارت ماهانه و مرور ساالنه تشکيل شده است.

جدول 4. ارزيابی وبگاه ها نسبت به شاخص های نظارت و مرور منظم

* تعداد و درصد وبگاه ها

همان طور كه در جدول 4 مشاهده می شود، وبگاه ها از نظر شاخص كيفی نظارت و 
مرور منظم نيز در وضعيت بسيار مناسبی قرار دارند. 51/6 درصد وبگاه ها امتياز عالی گرفته 
و جايگاه نخست را به خود اختصاص داده اند. وبگاه هايی با امتياز متوسط )34/4 درصد( در 
رتبه دوم و وبگاه هايی با امتياز خوب )14/1 درصد( جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت کلی رعایت شاخص های فائو

جدول 5. رتبه بندی وبگاه ها بر اساس شاخص های فائو
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 * شاخص اول: كيفيت محتوا ؛ شاخص دوم: دسترس پذيری، كاربردپذيری، و بهينه بودن موتور جستجو؛ 
   شاخص سوم: رابط كاربری و كيفيت فنی؛ شاخص چهارم: نظارت و مرور منظم

در ارزيابی كيفی برای امتيازهای به دست آمده، امتياز بين صفر تا 20 درصد "بسيار 
ضعيف"، 21 تا 40 درصد "ضعيف"، 41 تا 60 درصد "متوسط"، 61 تا 80 درصد "خوب"، 
و 81 تا 100 درصد "عالی" قلمداد شده است. براساس جدول 5، مشخص شد كه 50 درصد 
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وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی از نظر چهار گروه شاخص های فائو در وضعيت 
"خوب"، 46/87 درصد در وضعيت "متوسط"، و 3/13 درصد در وضعيت "ضعيف" قرار 
دارند. وبگاه سازمان جهاد كشاورزی هرمزگان با امتياز 442 رتبه اول و ايالم و آذربايجان 
غربی با امتياز 439 مشتركاً رتبه دوم و خراسان شمالی با امتياز 438 رتبه سوم را به دست 

آورده اند.

نتیجه گیری
به طور كلی، يافته های پژوهش نشان داد كه بيشتر وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی در 
سراسر كشور )50 درصد( از نظر چهار گروه شاخص های كيفی فائو در وضعيت "خوب"، 

46/87 درصد در وضعيت "متوسط"، و 3/13 درصد در وضعيت "ضعيف" قرار دارند.
در حوزه "كيفيت محتوا"، شاخص "خوانايی" صفحات وبگاه ها نشان داد كه 62/5 
درصد از جامعه پژوهش در وضعيت "عالی" قرار دارند. در مجموع، 65/6 درصد وبگاه های 
مورد بررسی امتياز باالی ميانگين را كسب كرده اند. در زمينه شاخص "خوانايی"، بيشتر 
مشکالت به "اشکاالت ساختاری" مانند يکنواخت نبودن نوع و اندازه قلم، نداشتن كليدواژه، 
و امکان حركت افقی صفحه پس از دو برابر شدن متن در برخی وبگاه ها مربوط بوده است.

در وضعيت  بررسی  مورد  اطالعات"، 46/9 درصد جامعه  "جامعيت  در شاخص  
"متوسط" قرار داشته  و در مجموع، 40/6 درصد وبگاه ها، امتياز باالی ميانگين را گرفته اند. 
كثرت حضور "صفحات تهی"، بی توجه به "استناد به منابع"، نبود "دسترسی به پايگاه های 
اطالعاتی"، و "پيوند به منابع"، بيشترين اشکاالت وبگاه ها از نظر شاخص جامعيت اطالعات 
بوده است. نتايج اين پژوهش با نتايج اسريدهار1 و همکاران )2010( همخوان است و در 

يك راستا قرار دارد.
بررسی وضعيت شاخص  "ارجاع دهی" صفحات وبگاه ها نشان می دهد كه 50 درصد 
از جامعه پژوهش در وضعيت "متوسط" قرار دارند و در مجموع، 43/7 درصد وبگاه ها 
امتياز باالی ميانگين را به دست آورده اند. در بيشتر وبگاه های مورد بررسی، جزئيات تماس با 
سازمان به خوبی درج شده است، اما شاخص "پيوند از فائو بپرسيد" در هيچ كدام از وبگاه های 
سازمان استان ها وجود ندارد. از آنجا كه ايران عضو فائو است، درج اين پيوند در وبگاه های 
رسمی دولتی امری ضروری است. شايد ناآگاهی طراحان از وجود اين استاندارد و ضرورت 

اعمال آن در وبگاه های كشاورزی طراحی شده، علت اين موضوع باشد.
در مجموع، بيش از نيمی از جامعه پژوهش از نظر شاخص "خوانايی" در وضعيت 
عالی قرار دارند، اما از نظر شاخص های "جامعيت اطالعات" و "ارجاع دهی" امتياز متوسط  1. Sreedhar
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گرفته اند. با توجه به اينکه ميانگين امتياز شاخص های كيفيت محتوای جامعه مورد بررسی 
71/7 درصد است، وبگاه های جامعه مورد بررسی از نظر شاخص خوانايی در وضعيت 
"خوب" قرار دارند. اين يافته پژوهشی از نظر توجه بيشتر به ويژگی های محتوايی با يافته 
پژوهش فرج پهلو و صابری )1387( همخوان است و در يك راستا قرار دارد، اما از پژوهش 
محمداسماعيل و خانلرخانی )1388( به دليل مطابق بودن بيشتر وبگاه ها با استانداردها در 

پژوهش يادشده متمايز است.
در مقوله"دسترس پذيری، كاربردپذيری، و بهينه  بودن موتور جستجو"، در شاخص های 
"راهبری"، سه شاخص "صفحه 404"، "موقعيت نمای كاربر"1 و "نقشه وبگاه" در بيشتر 
استان ها رعايت نشده  و برخی استان ها دارای "صفحات تهی" و برخی ديگر فاقد "جعبه 
جستجو" هستند. در شاخص های "متن لنگری"، 68/7 درصد از جامعه وضعيت متوسط به 
پايين دارند. بيشتر استان ها شاخص های "وجود شمايل يا عبارت برای پيوند" و "كمترين 
پيوندها در يك پنجره مرورگر باز  شود" را رعايت نکرده  اند. در اين وبگاه ها، با كليك بر روی 
بخش پيوند ها، صفحه كليك شده در صفحه اصلی وبگاه باز می شود. در شاخص های "بهينه 
بودن تصاوير"، 100 درصد جامعه امتياز متوسط به  پايين دريافت كرده اند. هيچ وبگاه سازمانی 
در دو شاخص "نام گذاری بر تصاوير" و "حق مؤلف بر تصوير" امتياز به دست نياورده است. 
در شاخص "مطالب غيرمتنی"، 78/1 درصد جامعه وضعيت متوسط به  پايين دارند. آنها اغلب 

توضيحات الزم را در خود ندارند و تصاويری بدون شرح هستند.
در اين گروه از شاخص  ها، كه بيشتر به ساختار وبگاه توجه دارد، علت دريافت امتياز 
باالی برخی استان ها مشخصاً طراحی و برنامه نويسی وبگاه از سوی افراد خبره و مسلط 
بوده است؛ اما شيوه طراحی بيشتر وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی با يکديگر يکسان 
است. اين نکته نشان دهنده ابالغ و اجرای دستورالعملی واحد برای طراحی وبگاه هاست. اين 
نتيجه با يافته های  دوالنی، حريری، و حاجی زين العابدينی )1392( مطابقت دارد. در مجموع، 
با توجه به اينکه ميانگين كل امتياز شاخص های "دسترس پذيری، كاربردپذيری، و بهينه  بودن 

موتور جستجو" جامعه 58/8 است، در كل وضعيت "متوسط" ارزيابی می شود.
در مقوله "رابط كاربری و كيفيت فنی"، 87/6 درصد وبگاه ها در شاخص "زبان"  
امتياز ضعيف و بسيار ضعيف گرفته اند. بيشتر وبگاه های استانی فقط صفحه معرفی مركز 
خود را به انگليسی ترجمه كرده اند و گزينه "ترجمه به زبان انگليسی" در وبگاه غيرفعال 
است. در شاخص "امکانات جستجو"، برخی استان ها امکان جستجوی مطالب وبگاه را 
برای بازديدكنندگان فراهم نياورده اند. در شاخص "نمادها"، كه همه شاخص های آن از 
Breadcrumbs .1جمله شاخص های الزامی بوده اند، هيچ استانی به جز استان فارس امتيازی كسب نکرده  
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است. آنها از نمادهای نامرتبط با محتوای وبگاه استفاده كرده اند. با توجه به شاخص های 
اين گروه، آنچه در بررسی صفحات بيشتر جلب توجه می كند مسئله "زبان" و "حق 
مالکيت معنوی" است كه بسياری از مديران وبگاه ها آن را رعايت نکرده اند. ايجاد قابليت 
"زبانv غيرفارسی برای مطالب صفحات، مسلماً از محصور ماندن دانش و تجارب در 
مرزهای داخلی جلوگيری می كند و در تماس با دانش و تجارب خارج از مرزها، به رشد 
و پويايی بيشتر خواهد انجاميد. رعايت "حق مالکيت معنوی" نيز اعتبار محتوای وبگاه 
را افزايش می دهد، از سرقت علمی می كاهد، و افزايش اعتماد بازديدكنندگان را در پی  
خواهد داشت. بنابراين، مسئوالن سازمان و مديران اين وبگاه ها بايد اين مسئله  اساسی را 
مهم بدانند و در طراحی صفحات وبگاه بر آنها تأكيد كنند. در مجموع، با توجه به اينکه 
ميانگين امتياز شاخص های رابط كاربری و كيفيت فنی در جامعه پژوهش 64/4 درصد 

بوده است، به طور كلی وضعيت  "خوب" ارزيابی می شود.
در مقوله "نظارت و مرور منظم"، در بخش "نظارت ماهانه" سه شاخص  "به روزآوری 
يا تازه سازی وبگاه" )خصوصاً اخبار و خبرنامه (، "ترجمه مطالب جديد"، و "تحليل ترافيك 
وب از نظر چگونگی ورود، نحوه  تعامل بازديدكنندگان، مشخص نمودن خطاهای صفحه، و 
پيوندهای شکسته" وجود دارد. فقط وبگاه استان هرمزگان هر سه شاخص را رعايت كرده 
است و بيشتر استان ها به اين مقوله توجه كمتری داشته اند. 68/8 درصد جامعه پژوهش )22 
وبگاه( در اين زمينه نظارتی متوسط را اعمال كرده اند. شاخص های "نظارت ماهانه" ناظر 
بر به روزآوری و پويايی وبگاه است و بر قابليت كاربری آن تأثير اساسی خواهد داشت. 
انتظار از مديريت وبگاه ها برای رعايت دقيق اين مقوله امری طبيعی است، مسئله ای كه 
بيشتر وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی استان ها از آن غافل مانده اند. در بخش "مرور 
ساالنه"، به روزآوری اطالعات تاريخ گذشته و حذف خدماتی كه ديگر ارائه نمی شوند از 
جمله شاخص های اصلی بوده است. با توجه به اينکه ميانگين امتياز شاخص های نظارت و 
مرور منظم در جامعه مورد پژوهش 79/2 درصد بوده است، رعايت اين مقوله از استاندارد 

"خوب" ارزيابی می شود.
وبگاه های  درصد  كه 50  شد  مشخص  فائو"،  شاخص های  كلی  "رعايت  نظر  از 
سازمان های جهاد كشاورزی از نظر چهار شاخص كلی فائو در وضعيت "خوب"، 46/87 
درصد در وضعيت "متوسط"، و 3/13 درصد در وضعيت "ضعيف" قرار دارند. با توجه 
به اهميت و تأثير اين رسانه سازمانی بر وضعيت كشاورزی هر استان، نظارت مسئوالن 
سازمان بر مديريت وبگاه امری ضروری و بايسته است. عالوه بر اين، تقيّد به استفاده از 
استاندارد معتبر و رعايت شاخص های آن در طراحی وبگاه نيز امری بسيار ضروری است 
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كه مسئوالن و دست اندركاران سازمان ها بايد آنها را جدی تلقی كنند. برای بازنگری و 
اصالح وبگاه های سازمان های جهاد كشاورزی كشور پيشنهاد می شود مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزی دستورالعمل كيفی شاخص های سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد )فائو( برای 
وبگاه های كشاورزی را به عنوان معياری مرجع، معتبر، و بين المللی برای حوزه كشاورزی در 
اختيار مديران وبگاه ها قرار دهند و بر رعايت مفاد آن نظارت كافی اعمال كنند. كنسرسيوم 
جهانی وب فائو اين دستورالعمل را همواره روزآمد می كند و در اختيار كشورها قرار می دهد.
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