
ڪلیدواژه ها 

درگاه )پورتال( دانشگاهی، درگاه )پورتال( دانش، مدیریت دانش

سعید رضائی رشیف آبادی | فاطمه ذاکری فرد

چڪیده

هدف: پژوهش حارض عنارص درگاه های دانش، در درگاه های دانشگاهی 
خارجی را ارزیابی و برای طراحی درگاه های دانشگاهِی دانش مدار الگویی 

ارائه کرده است.

روش/ رویكرد پژوهش: با استفاده از سیاهه ارزیابی محقق ساخته )شامل 
33 عنرص درگاه دانش(، 19 درگاه بررسی شده است. 

یافته ها: از 19 درگاه دانشگاهی مورد مطالعه، درگاه دانشگاه ادینبورگ 
دارای 21 عنرص؛ آتاباسكا و بوفالو دارای 20 عنرص؛ الزال، راتگرز، و تكنولوژی 

ویرجینیا دارای 18 عنرص؛ و درگاه كالج رشیدان دارای 17 عنرص  است. دیگر 

درگاه های دانشگاهی، كمرت از نیمی از عنارص سیاهه ارزیابی را داشتند.

نتیجه گیری: بیشرت درگاه های دانشگاهی بررسی شده، از عنارص درگاه های 
دانش کمرتین استفاده را کرده اند و در طراحی خود از عنارصی كه باعث 

اشرتاك دانش و انتقال آن می شود، كم  بهره برده اند. الزم است ضمن بازنگری 

درگاه های طراحی شده، به این ُبعد از قابلیت های درگاه های دانشگاهی توجه 

بیشرتی شود.

سنجش عنارص پورتال های دانش در پورتال های دانشگاهی
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مقدمه
 امروزه، دانش، يکي از مهم ترين عوامل رقابتي سازمان در عرصه اقتصاد جهاني به شمار می رود. 
در جهان کنوني که توليد کاالها و ارائه خدمات بسيار حائز اهميت است، دانش دارايي مهمي 
جهت کسب برتري رقابتي محسوب می شود. در سال های اخير، با ظهور مرحله جديدي از نظام 
اقتصاد جهاني، با عنوان اقتصاد دانش مدار، دانش سازماني، به تدريج، به عنوان منبع اصلي اقتصاد 
شناخته شده و کسب موفقيت منوط به دستيابي به سرمايه های فکري سازمان است )والزاك3، 
2005(. پروساك و داونپورت، دانش را ترکيبي از تجارب، ارزش ها، اطالعات زمينه اي، و تفکر 
حرفه اي معرفي می کنند که براي ارزيابي و ارائه تجربيات و اطالعات جديد چارچوبي فراهم 
می کند )حسن زاده، 1386(. بنابراين  ، مديريت دانش سازماني می تواند نقش بسيار مهمي در 
تغيير نگرش هاي مديران ايفا کند و الگوهاي جديدي را در سازماندهي سرمايه های فکري و 
علمي ايجاد نمايد )ساليز و جونر4، 2002(. مديريت دانش، می تواند بهترين راه حل ها را جهت 
توسعه و بهره برداري از دانش فردي و تبديل آن به دانش سازماني فراهم نموده و به افراد 
کمک نمايد تا دانش سازماني را به اشتراك گذارند و سبب بهبود عملکرد سازمان شود )اديل 
و گريسون5، 1998(. اين نوع مديريت، با استفاده از دانش و سرمايه فکري موجود در سازمان، 
به توليد محصول مي پردازد؛ به همين دليل، مديران موفق همواره سعي می کنند از دارايي هاي 

موجود در سازمان خود استفاده کنند.

1.  دانشیار کتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه الزهرا

 srezaei@alzahra.ac.ir 

2. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

)نویسنده مسئول(

zakerifard@yahoo.com 

3. Walczak

4. Sallis & Jones

5. O’Dell & Grayson

سنجش عنارص پورتال های دانش
 در پورتال های دانشگاهی

سعید رضائی رشیف آبادی1 | فاطمه ذاکری فرد2

دریافت: 1389/6/8    پذیرش: 1389/11/18
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از آنجا که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دو رسالت مهم آموزشي و پژوهشي 
را برعهده دارند، الزم است جهت دسترسي به انواع منابع اطالعاتي مانند مقاالت، کتاب ها، 
کنفرانس ها، ارتباط با متخصصـان حوزه های گوناگون، و نظاير آن از ابزارها و فنـاوری هاي 
گوناگون استفاده کنند واين فناوری ها در خدمت به اشتراك گذاشتن دانش باشند. پورتال هاي 
دانش، عالوه بر فراهم نمودن امکان دسترسي به انواع منابع اطالعاتي، با امکانات تعاملي و 
شخصي سازي دانش مورد نياز کاربران، نقش مهمي در تبادل دانش و اطالعات ايفا کرده و از 

اهميت ويژه اي برخوردارند. 
بنابراين، مسئله اصلي در پژوهش حاضر اين است که يک پورتال دانشگاهي، براي تعامل 
کاربران با يکديگر ، تبادل دانش و اطالعات، سفارشي و شخصي کردن اطالعات مستلزم استفاده 

از چه عناصري است؟
 شواهد حاکي از آن است که برخي دانشگاه ها در کشورهاي توسعه يافته، مانند دانشگاه 
گالن در سوئيس و پريتوريا در آفريقاي جنوبي، داراي پورتال دانش می باشند؛ اما در ايران، 
در اين زمينه، پژوهش دقيقي صورت نگرفته است. نزديک ترين پژوهش، تحقيقي است که 
با عنوان »اثربخشي خدمات اطالع رسانی با ايجاد پورتال دفاعي« در دانشگاه صنعتي مالک اشتر 
صورت گرفته است )جعفري، 1384(. عالوه بر اين، دو پژوهش دانشگاهي نيز درباره عناصر 
و ويژگي هاي مطرح در طراحي وب سايت هاي دانشگاهي در سال 1380 انجام گرفته است 
که محقق از روش به کار رفته در آنها جهت تهيه سياهه ارزيابي استفاده نموده است )اصغري، 
1380؛ فرودي، 1380(. همچنين، در پژوهشي که در سال 1385 در مورد ارائه ويژگي هاي 
مناسب براي سيستم هاي مديريت محتواي وب سايت هاي کتابخانه های دانشگاهي دنيا 
صورت گرفته است، از برخي عناصر مطرح در بخش شخصي سازي محتوا در طراحي 
سياهه ارزيابي استفاده شده است )يوسفي، 1385(. پژوهش ديگر گوياي اين امر است 
که مؤسسه مديريت اطالعات در دانشگاه گالن سوئيس، پورتال دانشي را طراحي کرده 
که در طراحي آن عناصري مانند پروفايل هاي کاربران، فناوری هاي ارتباطي مانند تاالرهاي 
گفت وگو، و سفارشي کردن اطالعات به کار رفته است )جانسون، باچ و استرلي6، 2000(. 
در پورتال دانشي که در دانشگاه پريتوريا طراحي شده است نيز امکاناتي مانند اضافه نمودن 
منابع و يو.آر.ال. هاي جديد، ارتباط با گروه های کاري مجازي، شخصي سازي و سفارشي 
کردن اطالعات، ايجاد کتابخانه مجازي، و مواردي از اين قبيل به کار رفته است )کلوت و 
اسنيمن7، 2003(. همچنين، مطالعه اي تطبيقي ميان پورتال هاي اطالعاتي و پورتال هاي دانش، 
در دانشگاه گريفيس استراليا انجام شده است. نتيجه اين تحقيق حاکي از آن بود که در طراحي 
پورتال دانش بايد از عناصري همانند اشاعه اطالعات يا تسهيل ارتباطات از طريق کانال هايي 

6. Jansoen, Bach & Osterli

7. Cloete & Snyman

سعید رضائی شریف آبادی
فاطمه ذاکری فرد
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مانند وب، مديريت تابلوي اعالنات، تاالرهاي گفت وگو، پست الکترونيکي، و نظاير آن 
استفاده شود )گروه مديريت دانشگاه گريفيس8، 2005(.

بنابراين، هدف ما در اين پژوهش تعيين ميزان دانش مدار بودن پورتال هاي دانشگاهي 
مورد بررسي )با استفاده از سياهه ارزيابي محقق ساخته( است؛ به گونه اي که يافته های پژوهش 
می تواند در آشنا  نمودن سازمان ها و کاربران با قابليت هاي پورتال ها، به خصوص پورتال هاي 
دانش جهت ارتقاي سازمان، شناسايي پورتال هاي دانشگاهي معتبر در کشور، و ارائه الگويي 

جهت طراحي پورتال هاي دانشگاهي دانش مدار مؤثر باشد. 
جهت انجام اين پژوهش 3 سؤال مطرح گرديده است تا بتوان از طريق آنها به سياهه 
عناصر مطرح در طراحي پورتال هاي دانشگاهي دانش مدار دست يافت. سؤال هاي مورد نظر 

عبارت اند از:
 1.  مهم ترين عناصر و ويژگي هاي مطرح در طراحي پورتال هاي دانشگاهي دانش مدار 

کدام اند؟
 2. پورتال هاي دانشگاهي تحت بررسي، از نظر دارا بودن عناصر پورتال هاي دانش، در 

چه رتبه اي قرار دارند؟
 3. الگوي مناسب جهت طراحي پورتال هاي دانشگاهي دانش مدار چيست؟

اين پژوهش در دو بخش انجام شده است. در بخش اول پژوهش، که از نوع کتابخانه اي 
است، با جست وجو در متون و استفاده از منابع مختلف، سياهه وارسي که شامل عناصر موجود 
در پورتال هاي دانش بود، تهيه گرديد. در بخش دوم، با استفاده از پرسشنامه، نظر متخصصان 
و صاحب نظران طراحي وب سايت  گردآوري شد. در اين پرسشنامه از پاسخ گويان خواسته 
شده بود ميزان اهميت هر ويژگي را با تخصيص نمره اي از 1 تا 5 مشخص نمايند. سپس، 
سياهه وارسي تأييد شده، که شامل 33 عنصر و ويژگي بود، براي جامعه پژوهش، که شامل 
19 پورتال دانشگاهي بود، ارسال گرديد. محقق، جهت تعيين مهم ترين عناصر مطرح در 
طراحي پوتال هاي دانشگاهي موجود در خارج ، با روش کتابخانه اي و بررسي منابع اطالعاتي 

Griffith university .8و همچنين نظر متخصصان عناصر را گروه بندي نمود که در جدول 1 آمده است.

سنجش عناصر پورتال های دانش
در پورتال های دانشگاهی
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عناصر مطرح در طراحی 
پورتال های دانش

جدول 1

عنارص ساختار عنارص ساختار

ارتباط از طریق پست الکرتونیکی

کار گروهی9

امکان نشانه گذاری سایت ها

شخصی  سازی

ارتباط گروه های مجازی درباره مباحث پژوهشی اضافه کردن لینک ها در پروفایل شخصی

همکاری علمی برای کاربران اخبار متناسب با نیاز کاربر

رشکت در کنفرانس های مجازی کتابخانه شخصی الکرتونیکی

 ارتباط گروه های مجازی درباره مباحث آموزشی،

 امکان دسرتسی به پست الکرتونیکی و کارشناسان

و متخصصان موضوعی

پروفایل شخصی

امکان سفارشی کردن اطالعات

ارتباط همزمان کاربران کار گروهی تقویم متناسب با نیاز کاربر شخصی سازی

 ارائه خدمات تحویل مدرک، امکان ورود به

سیستم امانت
امکان دسرتسی به محتوای سخرنانی ها

مدیریت  محتوا

اشاعه گزینشی اطالعات پرسش های متداول

دسرتسی به تقویم ارائه پیشنهاد

امکان حذف و افزودن منابع اطالعاتی دسرتسی به پایگاه های اطالعاتی غیر رایگان

امکان دسرتسی به دموی فعالیت های علمی درخواست اشرتاک در محتوای پورتال

امکان ورود به سیستم امانت کتابخانه آموزش مجازی

دسرتسی به ابزارهای منایه سازی )اصطالحنامه ها( پیوند به موتور جست وجو

دسرتسی به فهرست کتابخانه
 انتشار مقاالت، گزارش ها و مانند آن، دسرتسی به اخبار دانشگاه،

آر.اس.اس. استفاده از فناوری

محقق، جهت پاسخ گويي به سؤال 1 قراردادي را وضع نموده است؛ به اين صورت که 
کسب ميانگين 0/5 )50 درصد( و باالتر از آن براي هر ويژگي به منزله مهم شمردن آن ويژگي 
از سوي پورتال هاي انتخاب شده می باشد. با توجه به اين قرارداد، در پورتال هاي دانشگاهي 
خارجي مورد بررسي 16 ويژگي از 33 ويژگي مندرج در سياهه ارزيابي، ميانگين 0/5 و بيش 
از آن را کسب کرده اند بنابراين، می توان گفت که 16 ويژگي از 33 ويژگي مطرح در سياهه 
ارزيابي از نظر پورتال هاي دانشگاهي خارجي انتخاب شده مهم محسوب شده اند و می توانند 
در طراحي ساير پورتال هاي دانشگاهي نيز مورد توجه قرار گيرند. اين 16 ويژگي به ترتيب 

ميانگين هاي کسب کرده از زياد به کم در جدول 2 آمده است.

سعید رضائی شریف آبادی
فاطمه ذاکری فرد

9. Team work
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میانگینعنارص و ویژگی هاردیفمیانگینعنارص و ویژگی هاردیف

1
 سفارشی کردن اطالعات توسط کاربر، نشانه گذاری و

 عالمت گذاری وب سایت ها توسط کاربران، امکان ایجاد

پروفایل شخصی، امکان دسرتسی به اخبار دانشگاه

110
 امکان ورود به

سیستم امانت
0/52

0/9411ارتباط از طریق پست الکرتونیکی2
استفاده از فناوری

 آر.اس.اس.
0/36

3
 ارائه اخبار متناسب با نیاز کاربر، دسرتسی به تقویم

 متناسب با نیاز کاربر، امکان دسرتسی به پایگاه های

اطالعاتی غیر رایگان،

0/8912
 امکان ارائه پیشنهاد، گزینه

پرسش های متداول
0/31

0/26امکان آموزش مجازی0/8413امکان دسرتسی به تقویم، امکان پیوند به فهرست کتابخانه4

5
 امکان اضافه منودن لینک ها و پیوندها در پروفایل شخصی

کاربران
0/7814

 امکان دسرتسی به پست

 الکرتونیکی، آدرس کارشناسان

و متخصصان موضوعی

0/21

0/7315امکان دسرتسی به پایگاه های اطالعاتی رایگان6
 امکان اشرتاک در محتوای

پورتال
0/16

0/6316امکان پیوند به موتورهای جست وجو7

 ارتباط با گروه های مجازی در

 ارتباط با مباحث آموزشی،

 امکان همکاری های علمی

برای کاربران

0/15

8
 امکان ارزیابی، حذف و افزودن منابع اطالعاتی توسط

کاربران
0/61

0/6ایجاد کتابخانه شخصی الکرتونیکی9

ویژگی ها و عناصر مطرح در طراحی 
پورتال های دانشگاهی دانش مدار 

به ترتیب میزان استفاده در
پورتال های انتخاب شده خارجی

جدول 2

همچنين، نتايج حاصل از بررسي پورتال هاي دانشگاهي خارجي گوياي اين امر است 
که از 33 عنصر موجود در سياهه ارزيابي مورد نظر، در طراحي پورتال هاي دانشگاه های 
ادينبرگ 21 عنصر؛ آتاباسکا و بوفالو 20 عنصر؛ و دانشگاه های الزال، راتجرز، و تکنولوژي 

ويرجينيا 18 عنصر در نظر گرفته شده است که در نمودار 1 آمده است.

سنجش عناصر پورتال های دانش
در پورتال های دانشگاهی



90
مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری و اطالع رسانی | شامره 86 

تعداد عناصر موجود
 در پورتال های دانشگاهی خارجی

منودار 1

همان گونه که نمودار نشان می دهد، پورتال دانشگاه های ادينبرگ، آتاباسکا، بوفالو، الزال، 
راتجرز، تکنولوژي ويرجينيا، کالج شريدان، و اس. تي. گالن داراي تعداد عناصر بيشتري هستند؛ 
بنابراين، اين پورتال ها، جهت تبديل شدن به پورتال دانش مدار، قابليت بيشتري دارند و از نظر 

استفاده از عناصر دانش مدار، در مقايسه با دانشگاه های ديگر، در رتبه باالتري قرار دارند.
يافته های پژوهش، جهت ارائه الگوي مناسب براي طراحي پورتال هاي دانشگاهي 
دانش مدار، نشان دهنده آن است که عناصر و ويژگي هاي33 گانه مطرح در سياهه ارزيابي که 
از مطالعه پيشينه های موجود، مشاهده پورتال هاي دانشگاهي، و مصاحبه با افراد آگاه به دست 
آمده است، می تواند به عنوان عناصر مطرح در طراحي پورتال هاي دانش و الگوي پيشنهادي 

محقق در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
همان گونه که بررسی ها نشان می دهد، برمبناي سياهه ارزيابي، که حاصل مطالعه کتابخانه اي، 
تحليل محتواي پورتال ها، و نتيجه نظر متخصصان و صاحب نظران مختلف می باشد، در 
طراحي پورتال دانشگاه های ادينبورگ، آتاباسکا، بوفالو، الزال، راتجرز، تکنولوژي ويرجينيا، 
کالج شريدان و اس. تي. گالن تعداد بيشتري از عناصر به کار رفته است. بنابراين، اين پورتال ها 
قابليت بيشتري را جهت تبديل شدن به پورتال دانش دارند. از طرفي، جانسون، باچ، و استرلي 
در طراحي پورتال دانِش مرکز مهندسي تجارت، از عناصري مانند پروفايل هاي کاربران، 
تاالرهاي گفت وگو، سفارشي کردِن موضوع هاي مورد عالقه کاربران استفاده نموده اند. کيم 
و همکارانش، ويژگي هايي مانند امکان جست وجو، ارتباطات، و امکانات شخصي نمودن 
اطالعات را جهت طراحي پورتال دانش پيشنهاد مي نمايند. کلوت و اسنيمن، که پورتال 
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دانِش دانشگاه پريتوريا را طراحي کرده اند از ويژگي هايي مانند امکان اضافه نمودن منابع و 
يو.آر. ال .هاي جديد، ارتباط با گروه های کاري مجازي، شخصي و سفارشي کردن اطالعات، 
و گفت وگو و تبادل اطالعات بين کاربران استفاده نموده اند. همچنين، در مطالعه تطبيقي، که 
ميان پورتال هاي اطالعاتي و دانش، توسط گروه مديريت دانشگاه گريفيس استراليا انجام 
گرديد، معلوم شد که پورتال هاي دانش داراي عناصري همانند اشاعه اطالعات )از طريق 
کانال هايي همانند تابلوي اعالنات، تاالرهاي گفت وگو و پست الکترونيکي( هستند. بنابراين، 
پژوهش های صورت گرفته در خارج نشان دهنده اين است که عناصر مطرح در سياهه وارسي 

محقق ساخته در طراحي پورتال هاي دانش بسيار حائز اهميت است. 
با توجه با مطالب مطرح شده پيشنهاد می شود که دانشگاه ها، با توجه به نقش مهمي که 
در امر آموزش و پژوهش بر عهده دارند، در طراحي پورتال ها از عناصر مطرح شده در سياهه 

ارزيابي- که امکان تبادل دانش بين متخصصان را فراهم مي نمايد- استفاده نمايند.
همچنين، پيشنهاد می شود پژوهش هايي در مورد تعيين وزن و ميزان اهميت هر کدام از 
عناصر مطرح در طراحي پورتال هاي دانش صورت گيرد تا بتوان عناصر مهم تر را تعيين و در 

طراحي پورتال هاي دانشگاهي به کار برد.
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