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ارزیابی کیفی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با دو روش 
وب کیوای ام و فاز- وب 

در جهت طراحی نظام استنتاج فازی
نسرین علی پور |  امیر غائبی | زویا آبام

چڪیده

هدف: ارزیابی کیفی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب کیوای ام و فاز- 

وب و در نهایت، طراحی یک نظام استنتاج فازی.

روش شناسی: پژوهش حارض به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- 

پیامیشی انجام شد. 65 وب سایت آرشیو ملی جهان با سیاهه وارسی که براساس روش 

وب کیوای ام و برای جامعه پژوهش طراحی و وزندهی شده بود و از طریق ابزارهای پیوسته 

 Matlab روش فاز- وب ارزیابی شد. سپس با استفاده از داده های روش فاز- وب در نرم افزار

یک نظام استنتاج فازی طراحی شد.

یافته ها: میانگین امتیاز وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با روش وب کیوای ام 0/51 و با 

روش فاز- وب 0/505 به دست آمد. بین نتایج ارزیابی با دو روش وب کیوای ام و فاز- وب 

اختالف معنا داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: وب سایت های آرشیوهای ملی جهان از نظر قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد، 

نسبت به سایر معیارها نقاط ضعف بیشرتی داشتند. بر این اساس، طراحان وب سایت های 

آرشیوی باید برای برطرف کردن این نقاط شعف تالش کنند. چون استفاده از نظام استنتاج 

فازی امکان بازبینی را می دهد، از این طریق می توان کیفیت وب سایت ها را به طور مستمر 

بررسی کرد.

ڪلیدواژه ها 

وب کیوای ام، نظام استنتاج فازی، وب سایت آرشیوهای ملی، ارزیابی کیفی، فاز-   وب

NASTINFONASTINFO



104
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 1 )بهار   1397( 

نسرین علی پور1 
امیر غائبی2 
زویا آبام3

تاریخ دریافت: 96/03/30
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1. آرشیویسـت بانـک مرکـزی جمهوری 
اسـامی ایران )نویسـنده مسـئول( 

alipour_nasrin65@yahoo.com
و  اطاعـات  علـم  گـروه  اسـتادیار   .2
)س( الزهـرا  دانشـگاه  دانش شناسـی، 
ghaebi@alzahra.ac.ir   

و  اطاعـات  علـم  گـروه  اسـتادیار   .3
)س(  الزهـرا  دانشـگاه  دانش شناسـی، 
zoya.abam@gmail.com
4. Platform
5. Theimer

مقدمه
سازمان های مختلف ازجمله کتابخانه ها، ناشران و مراکز آرشیوی با استفاده از اینترنت و شبکه 
جهانی وب نه  تنها به معرفی خود و اطالع رسانی می پردازند بلکه خدمات خود را از این طریق 
به کاربران ارائه می کنند. توجه به استفاده کننده های نهایی و عرضه هر چه بیشتر امکانات به 
آنها، باوجود محدودیت هایی که در آرشیوها و مراکز اسناد وجود دارد، سبب شده است 
تا نگرش سنتی به آرشیو به طور کامل تغییر کند. از طرفی، همه آرشیوهای بزرگ با مسئله 

دسترسی افراد به مواد آرشیوی مواجه هستند )کوکبی و همکاران، 1390(.
مراکز آرشیوی فقط مسئول کسب، پردازش و حفظ مجموعه خود نیستند، آنها مسئول 
تضمین استفاده مجموعه از سوی مردم نیز هستند. بخشی از راه حل های مربوط به دسترسی 
از طریق وب سایت ها تأمین می شود. وب یک بستر1 قدرتمند برای ترویج مخازن، به 
اشتراک گذاری اطالعات در مورد مجموعه ها و دستیابی به کاربران جدید بالقوه است )تیمر2، 
2010(. وب سایت های آرشیوهای ملی نقش مهمی در دسترس پذیر کردن اطالعات برای 
کاربران و بهبود وضعیت ارائه خدمات به جامعه استفاده کننده ایفا می کنند و نقطه ارتباطی 
بین کاربران، آرشیویست ها و منابع آرشیوی محسوب می شوند. از این رو، توجه به معیارهای 
کیفیت در طراحی آنها ضروری است. توجه به این مقوله باعث خواهد شد تا کاربران 
با اطمینان بیشتری به جستجوی منابع موجود در وب سایت های آرشیوهای ملی بپردازند. 
به همین دلیل، ضروري است کیفیت صفحات این وب سایت ها  بررسي و ارزیابي مستمر 

ارزیابی کیفی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با دو روش 
وب کیوای ام و فاز-وب 

در جهت طراحی نظام استنتاج فازی
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شود و نقاط ضعف و قوت موجود در صفحات وب آرشیوهای ملی شناسایي شود تا از این 
طریق بتوان تصویري از وضعیت طالعات و خدمات ارائه شده در صفحات وب این مراکز 

به دست آورد.
برای ارزیابی کیفیت وب سایت ها و رتبه بندی آنها، معیارها و روش های ارزیابی کمی و 
کیفی بسیاری وجود دارد. یکی از روش های کّمی برای ارزیابی کیفیت وب سایت ها روش 

ارزیابی وب کیو ای ام است که برمبنای استاندارد ایزو 9126 طراحی شده است.
امروزه، روش های ارزیابی وب سایت ها به دو نوع کالسیک و فازی تقسیم می شود. در 
مقابل روش های کالسیک ارزیابی وب سایت که به صورت دودویی به معیارها نگاه می کنند، 
منطق فازی برای ارزیابی و تصمیم گیری مطرح می شود. رویکرد مجموعه های کالسیک در 
تخصیص ارزش عددی بین دو عدد صفر و یک محدود است. درحالی که مجموعه های 
فازی، مجموعه های کالسیک را با امکان بیان متغیرها در یک مقیاس فاصله ای گسترش 

داده اند )رکیک و کالل1، 2013(. 
با توجه به اینکه مدل های مرسوم برای ارزیابی عملکرد وب سایت ها بیش  از حد 
ذهنی و گاهی نادرست است، عدم قطعیت جزء اجتناب ناپذیر فرایند ارزشیابی است. نظر 
به اینکه قضاوت های عینی هم نمی توانند تضمین کننده باشند و ابهام نیز نباید نادیده گرفته 
شود، اعداد فازی برمبنای اهمیت نسبی معیارهای انتخاب شده تعیین می شوند. با استفاده از 
مقیاس های مبهم، نظام های فازی به کار گرفته شده امکان ارائه یک وزن فازی برای هر معیار 
درگیر در فرایند انتخاب را فراهم می کنند )مارکاکی، چاریالس، و اسکونیس2، 2010(. یکی از 
روش های ارزیابی وب سایت مبتنی بر منطق فازی روش فاز- وب است. این روش برمبنای 
تصمیم گیری چندمعیاری است )رکیک و کالل، 2013(. با استفاده از این روش می توان عالوه 

بر ارزیابی و رتبه بندی وب سایت ها یک نظام استنتاج فازی نیز طراحی کرد.
آنچه باید در ایجاد هر وب سایت آرشیوی در نظر گرفته شود، بسیار اهمیت دارد، ولی 
به دلیل فقدان معیار و استاندارد معین، بسیاری از این وب سایت ها از نظر کیفیت و کمیت ارائه 
خدمات به گونه های متفاوتی طراحی شده اند که باعث بروز مشکالتی در دسترسی کاربران 
به اطالعات مورد نیازشان می شود، به طوری که در عمل نمی توانند خدمات مطلوبی به 
مخاطبان خود ارائه کنند. از طرفی، طبق شواهد و مطالعات، مانند آنچه در نتایج پژوهش هایی 
نظیر پژوهش های فرج پهلو، رضایی شریف آبادی، معرف زاده، و دالوند )1388(؛ سهیلی و 
خلیلی )1390( مشاهده شد، وب سایت های آرشیوی، خصوصاً آرشیوهای ملی مشکالت 
و نقایصی ازجمله ناهماهنگی و یکدست نبودن در ویژگی های محتوایی دارند. ناهماهنگی، 
یکدست نبودن و رعایت نکردن اصول و استانداردها موجب می  شود  وب سایت آرشیوی از 

1. Rekik & Kallel
2. Markaki, Charilas, & 

Askounis
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نظر ساختار و کیفیت ارائه خدمات به کاربران با طراحی های متفاوتی همراه باشد و بعضًا 
کارایی الزم را نداشته باشد.

افزون بر این موارد، از آنجا که ارزیابی کیفیت وب سایت ماهیتی چندبُعدی دارد، با 
استفاده از فقط یک ابزار نمی توان ابعاد مختلف وب سایت را به طور واقعی ارزیابی کرد. 
ابزارهای مختلف موجب شناسایی بهتر وضعیت وب سایت خواهد شد. همچنین، مقایسه 
روش ها به شناسایی بهتر توانایی های روش های ارزیابی، میزان همپوشانی آنها و دستیابی به 
نتایج دقیق تر منجر می شود. استفاده از چند روش عالوه بر اینکه کارایی روش های گوناگون 
را نشان می دهد، می تواند تأیید صحت و درستی نتایج به دست آمده و دید عمیق تر نسبت به 

وضعیت وب سایت های مورد مطالعه را به دنبال داشته باشد.
تحقیقات اندکی درباره وب سایت های آرشیوهای ملی جهان انجام  شده است و تاکنون 
از روش های مرسوم ارزیابی وب سایت ها برای وب سایت های آرشیوی استفاده  نشده است. 
یکی از مسائل مهم این است که وب سایت های آرشیوهای ملی با توجه به ابزارهای ارزیابی 
استاندارد در چه وضعیتی قرار دارند. در هیچ پژوهشی از دو ابزار بر مبنای منطق کالسیک و 
فازی برای ارزیابی و مقایسه و تحلیل هم زمان استفاده نشده است. عالوه بر آن، این پرسش 
مطرح است که آیا می توان برمبنای وضعیت موجود با طراحی یک نظام فازی در راستای 
بهبود و ارتقای گام به گام وب سایت های آرشیوی قدم برداشت. از این رو، در این پژوهش 
تالش شده است تا از ابزار هایی استفاده شود که به  وسیله آنها بتوان ویژگی های ساختاری و 
محتوایی خاص وب سایت های آرشیوی را ارزیابی کرد و با استفاده از نتایج به دست آمده 
یک نظام استنتاج فازی برای ارزیابی مستمر وب سایت های آرشیوهای ملی جهان طراحی 
کرد. این نظام می تواند در ارزیابی و بهبود طراحی وب سایت های آرشیوی مورد استفاده قرار 
گیرد. شناسایی و فراهم کردن ویژگی های اساسی به همراه میزان اهمیت آنها، مبنا و گام اولیه 

طراحان این وب سایت ها در راستای ایجاد آنها به شمار می رود.
با  ملی جهان  آرشیوهای  کیفی وب سایت های  ارزیابی  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
دو روش وب کیوای ام و فاز- وب و طراحی یک نظام استنتاج فازی بود. در این راستا، 

پرسش هایی به این شرح مطرح شد:
1. وب سایت های آرشیوهای ملی جهان از نظر معیارهای اصلی قابلیت استفاده، قابلیت 

کارکرد، قابلیت اطمینان و کارایی در روش وب کیو ای ام در چه وضعیتی قرار دارند؟
روش  معیارهای  به  توجه  با  جهان  ملی  آرشیوهای  وب سایت های  رتبه بندی   .2

وب کیوای ام چگونه است؟
3. وب سایت های آرشیو های ملی جهان از نظر معیارهای اصلی قابلیت استفاده، قابلیت 

نرسین علی پور | امیر غائبی 
زویا آبام
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کارکرد، قابلیت اطمینان و کارایی درروش فاز- وب در چه وضعیتی قرار دارند؟
4. رتبه بندی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با توجه به معیارهای روش فاز- وب 

چگونه است؟
ملی جهان در  آرشیوهای  ارزیابی وب سایت های  از  آمده  به دست  نتایج  در  آیا   .5

روش های  وب کیوای ام و روش فاز- وب تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش شناسی
ماهیت  لحاظ  به  و  کاربردی  پژوهش های  زمره   در  هدف  به  توجه  با  حاضر  پژوهش 
و روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- ارزشیابی و توصیفی- پیمایشی بود. در این 
پژوهش، وب سایت های آرشیوهای ملی جهان که انگلیسی  زبان بودند و نیز وب سایت های 
غیرانگلیسی  زبان دارای نسخه انگلیسی بررسی شدند. به این ترتیب، از 122 وب سایت آرشیو 
ملی، 65 وب سایت به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند که از میان آنها نمونه گیری به عمل 
نیامد. از تکنیک دلفی برای تعیین ارزش و وزن دهی به هریک از مؤلفه های موجود در این 
روش  استفاده  شد. اعضای پنل دلفی، متخصصان حوزه آرشیو، متخصصان طراحی وب سایت 

و طراحان وب سایت های آرشیوی بودند که به صورت هدفمند انتخاب  شدند.
برای گردآوری داده ها در روش وب کیوای ام، یک سیاهه  وارسی براساس الگوی ارزیابی 
کیفی وب و مبتنی بر استاندارد ایزو 1-9126 و با انجام اصالحاتی با توجه به جامعه پژوهش 
و با مراجعه به ویژگی های استخراج  شده برای وب سایت های آرشیوی در مقاله فاباپرز و 

کابالروو1 )2014( تهیه  شد. 
بر این اساس، چهار معیار قابلیت استفاده2، قابلیت عملکرد3، قابلیت اطمینان4 و کارایی5 
به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی وب سایت در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند 
که خود شامل 190 معیار فرعی و فرعی تر است که در سیاهه وارسی آمده است. مؤلفه های 
موجود در سیاهه  وارسی توسط 13 متخصص حوزه طراحی وب سایت و آرشیو ارزش گذاری 
شد. بعد از انجام وزن دهی و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاهه وارسی دیگری آماده شد 
و سپس با مراجعه به هر یک از وب سایت های مراکز آرشیوی و مشاهده مستقیم هر یک 
از آنها، داده ها گردآوری شد. درنهایت، امتیازدهی به معیارهای اصلی در روش وب کیوای ام 
انجام گرفت از مجموع حاصل ضرب وزن های آنها، امتیازی که پس از بررسی وب سایت های 

مورد پژوهش به آنها اختصاص داده شده بود، به دست آمد.
در روش وب کیوای ام، به منظور محاسبه امتیازهای مربوط به هر معیار اصلی، ابتدا 
امتیازهای مربوط به معیارهای فرعی مرتبط با هر معیار اصلی محاسبه شد. برای محاسبه 

1. Faba- Perez, & Caballero
2. Usability
3. Functionality
4. Reliability
5.  Efficiency
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امتیازهای معیارهای فرعی نیز باید امتیازهای مربوط به معیارهای فرعی تر آنها محاسبه می شد. 
بنابراین، محاسبه امتیازها از معیارهای جزئی شروع و به سمت معیارهای کلی ادامه یافت. 
امتیاز مربوط به هر معیار فرعی، از حاصل ضرب میانگین ضریب )وزن( در نظر گرفته شده 
برای آن در امتیازی که پس از بررسی وب سایت به آن معیار فرعی اختصاص داده شده بود، 
به دست  آمد. از مجموع امتیازهای معیارهای فرعی تر مرتبط با یک معیار فرعی ضرب در 
وزن آن، امتیاز نهایی معیارهای فرعی مشخص  شد. سپس با مجموع امتیاز معیارهای فرعی 
و ضرب در وزن آنها، امتیاز معیارهای اصلی به دست  آمد. دسته بندی امتیاز معیارهای اصلی 
و فرعی در روش وب کیوای ام به این ترتیب بود: وضعیت  "بسیار مطلوب"، امتیاز 1-0/81، 
"مطلوب"، امتیاز 0/61-0/8،  "متوسط"، امتیاز 0/41-0/60، "نامطلوب"، امتیاز 0/21-0/40 و 

"بسیار نامطلوب"، امتیاز 0-0/20 تعلق گرفت.
  در  روش فاز - وب چهار معیار اصلی وجود دارد: قابلیت استفاده، قابلیت عملکرد، 
قابلیت اطمینان، و کارایی. هر معیار اصلی شش معیار فرعی دارد: جذابیت، ضریب تأثیر، 
ناوبری، پیوندهای شکسته، عملکرد و دسترسی و از پنج ابزار برخط1 استفاده شده است. 
به  این ترتیب: برای معیار فرعی جذابیت از ابزار تحلیل سرعت صفحه وب پینگدم2؛ معیار 
ضریب تأثیر، موتور جستجوی یاهو؛ معیار ناوبری، نرم افزار رایگان پاورمپر3؛ معیارهای 
پیوندهای شکسته و عملکرد، نرم افزار رایگان زینو4 و معیار دسترسی از ابزار پیوسته تجزیه  و 

تحلیل وب تاودیس5 استفاده شد. 
برای محاسبه پایایی سیاهه وارسی وب کیو ای ام از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد 
که عددی معادل0/91 به دست آمد. به بیان دیگر، این سیاهه وارسی از تعمیم پذیری عالی و 
بسیار باالیی برخوردار بود. در روش فاز- وب برای محاسبه پایایی، پیمایش در فاصله زمانی 
دوهفته ای برای هر یک از پنج نرم افزار، تکرار شد. آنگاه ضرایب همبستگی پیرسون محاسبه 
شد. میانگین ضریب پیرسون عدد 0/98 به دست آمد که پایایی بسیار باالی این روش را نشان 

می دهد.
پس از به دست آوردن داده ها مراحل پنج گانه طراحی نظام استنتاج فازی به این شرح 

انجام شد:
مرحله 1: در این مرحله، طراحی نظام استنتاج فازی، ورودی ها دریافت و درجه 
عضویت آنها به هر یک از مجموعه های فازی از طریق توابع عضویت تعیین شد. متغیرهای 
ورودی نظام فازی فاز- وب شامل شش معیار بود:  جذابیت، ضریب تأثیر، قابلیت ناوبری، 
خطاهای لینک )پیوند(، کارکرد و دسترس پذیری. متغیر خروجی، ارزیابی وب سایت بود. 
توابع عضویت برای هر ورودی و خروجی تعریف شد. به منظور تعریف توابع عضویت نظام 

1.Online
2.WebpageSpeedAnalyzer 

toolPingdom
3. Power Mapper
4. Xenu
5. Tawdis Web
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استنتاج فازی، از تابع پرکاربرد ذوزنقه ای1 بهره گرفته شد. برای هر یک از توابع ورودی، دو 
عبارت زبانی )مطلوب و نامطلوب( و برای هر تابع خروجی، چهار عبارت زبانی )ضعیف، 
متوسط، خوب، عالی( درنظر گرفته شد. میزان کیفیت وب سایت به صورت مجموعه های 
فازی درنظرگرفته شد که از ارزیابی شاخص های ورودی به دست می آمد. به این ترتیب، 
خروجی نظام که همان میزان کیفیت وب سایت بود نیز به عنوان مجموعه ای فازی در نظر 
گرفته شد که نحوه تعریف توابع عضویت آن مشابه دیگر مجموعه های فازی بود. برای توابع 

ورودی و خروجی از توابع پژوهش رکیک و کالل )2013( استفاده شد. 
مرحله 2: پس از فازی سازی ورودی ها، درجه درستی هر یک از اجزای قسمت فرض 
تعیین شد. برای استدالل فازی نیاز به قواعد استنتاج بود. قواعد استنتاج فازی به شکل اگر- 
آنگاه بیان می شود. بنابراین، برای تکمیل نظام استنتاج فازی پژوهش نیاز است تا قواعد منطق 
فازی که در واقع قلب نظام فازی هستند، تعریف شود. این قواعد نحوه ارتباط مجموع های 
فازی تعریف شده در نظام استنتاج فازی با یکدیگر و نحوه تأثیرگذاری آنها بر ارزیابی 
وب سایت آرشیوهای ملی را توصیف می کند. به عبارت دیگر، داده های ورودی نظام استنتاج 
فازی از طریق این قواعد به داده های خروجی تبدیل می شود. تعداد کل قواعدی که می توان 
 Lk سطح است( تعریف کرد، برابر با L  متغیر )که هر متغیر دارای k به لحاظ نظری براساس
است. در این پژوهش 64 قاعده وجود داشت )64=26( و 64 قاعده اگر - آنگاه فازی تعریف 

شد. برای هر یک از این مجموعه ها از عبارات کالمی مطلوب و نامطلوب استفاده شد. 
مرحله 3: در این مرحله هر یک از قواعد وزن تخصیص داده شد. از آنجا که معیارهای 
هر دو روش وب کیو ای ام و فاز- وب یکی بود، از وزن های اختصاص داده شده متخصصان 
به روش وب کیو ای ام استفاده شد. پس از تخصیص مقادیر مناسب به وزن های هر یک از 

قواعد روش داللت پیاده سازی  شد2.
مرحله 4: از آنجا که در سیستم استنتاج فازي تصمیمات بر اساس ارزیابي همه قواعد 
اتخاذ می شود، قواعد باید با هم ترکیب شوند تا مجموعه هاي فازي ارائه دهنده خروجي 
هریک از قواعد با هم در قالب یک مجموعه فازي قرار گیرند. عملیات تجمیع فقط یک  بار به 

ازای هر متغیر خروجی قبل از شروع مرحله پنجم )غیرفازی سازی( انجام  شد.
مرحله 5: در این مرحله، غیرفازی سازی انجام  شد. ورودی هر فرایند غیرفازی سازی یک 
مجموعه فازی )حاصل اجتماع مجموعه های فازی خروجی( و خروجی آن یک عدد بود. 
اجتماع مجموعه های فازی یک سری از مقادیر خروجی را دربرمی گرفت. لذا باید غیرفازی سازی 
انجام می شد تا از مجموعه فازی به یک عدد خروجی تبدیل شود. در این پژوهش از روش 

بزرگ ترین ماکزیمم و کوچک ترین ماکزیمم برای غیرفازی سازی استفاده شد. 

1. Trapezoidal-shaped 
Membership Function

 a،b 2. تابع ذوزنقه ای دارای چهار پارامتر
 c و   b پارامترهای  است.   d و   ،C
تعیین کننده قاعده کوچک یا شانه ها و 
پارامترهای a و b  تعیین کننده قاعده 
بزرگ یا پایه های ذوزنقه هستند. این 
تابع این امکان را برای پژوهشگر فراهم 
می کند که به جای آنکه فقط یک مقدار 
از بردار X درجه عضویت یک داشته 
درجه  دارای  مقادیر  از  دامنه ای  باشد، 
قاسمی،  )وحید  شود  یک  عضویت 

1389، ص 126(. 
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یافته ها
• پرسش اول: وب سایت های آرشیوهای ملی جهان از نظر معیارهای اصلی قابلیت استفاده، 
قابلیت کارکرد، قابلیت اطمینان و کارایی در روش وب کیوای ام در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

این معیارهای چهارگانه در پنج سطح در مقیاس لیکرت بررسی شد )جدول 1(.

جدول 1. ارزیابی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان برحسب معیارهای اصلی چهارگانه روش 
وب کیو ای ام

با توجه به داده های جدول 1، وب سایت های آرشیوهای ملی جهان در کل از لحاظ 
معیار اصلی قابلیت اطمینان با میانگین امتیاز 66 بهترین وضعیت را داشتند. 63 درصد 
وب سایت های مورد مطالعه از قابلیت اطمینان مطلوب و بسیار مطلوبی برخوردار بودند. 
درحالی که 37 درصد باقی مانده در وضعیت متوسط و نا مطلوب قرار داشتند و هیچ وب سایتی 
ازنظر ویژگی قابلیت اطمینان بسیار نامطلوب نبود. معیارهای کارایی، قابلیت استفاده و قابلیت 
عملکرد به ترتیب با میانگین 64 ، 49 و 42 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. معیار قابلیت 
عملکرد در مقایسه با سه معیار دیگر در وضعیت نامناسب تری قرار گرفت. در این معیار، هیچ 
وب سایتی در جایگاه بسیار مطلوب قرار نگرفت و فقط 4/6 درصد از وب سایت ها وضعیت 

            نتیجه ارزیابی

معیار اصلی

بسیار 

مطلوب
نامطلوبمتوسطمطلوب

بسیار 

نامطلوب
جمع

کمرتین 

امتیاز

بیشرتین 

امتیاز
میانگین

انحراف 

استاندارد

قابلیت 

استفاده

0104311165تعداد

0/200/750/490/112 015/466/216/91/5100درصد

قابلیت 

عملکرد

0337151065تعداد

0/040/720/420/165 04/656/923/115/4100درصد

قابلیت

 اطمینان

1922186065تعداد

0/280/920/660/170 29/233/827/79/30100درصد

کارایی
732206065تعداد

0/220/970/640/171 10/849/28/309/20100درصد

ارزیابی کلی
011459065تعداد

0/2680/7220/5130/102 016/969/213/80100درصد
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مطلوبی داشتند. همچنین، 56/9 درصد وب سایت ها از نظر معیار عملکرد در وضعیت متوسط 
قرار داشتند و 38/5 درصد آنها در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب بودند.

• پرسش دوم: رتبه بندی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با توجه به معیارهای روش 
وب کیوای ام چگونه است؟ 

به دلیل تعداد زیاد وب سایت ها و حجم زیاد یافته ها فقط امتیاز 30 وب سایتی که در 
روش وب کیوای ام بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، در جدول 2 گزارش شده است.

جدول 2. رتبه بندی نهایی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان برحسب نتایج به دست آمده از ارزیابی با 
روش وب کیو ای ام

براساس رتبه بندی نهایی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با توجه به مجموع 
امتیازات چهار معیار، وب سایت آرشیو ملی انگلستان با امتیاز نهایی 0/722 در رتبه نخست 
و وب سایت آرشیو ملی عراق با امتیاز 0/268 در رتبه آخر قرار گرفت. از30 کشور، 19 
کشور در اروپایی، 6 کشور در آسیا، 3 کشور در امریکا و دو کشور در اقیانوسیه قرار گرفتند. 

وب سایت  هیچ یک از کشورهای افریقایی در این فهرست مشاهده نمی شود.

امتیاز نهایی نام کشور رديف امتیاز نهایی نام کشور ردیف

0/587 دامنارک 16 0/722 انگلستان 1

0/587 سنگاپور 17 0/675 استونی 2

0/585 جمهوری چک 18 0/671 چین 3

0/573 روسیه 19 0/654 آمریکا 4

0/571 اسلوانی 20 0/649 کانادا 5

0/571 سوئد 21 0/646 اتریش 6

0/570 زالندنو 22 0/646 ژاپن 7

0/567 مغولستان 23 0/628 گرجستان 8

0/566 هلند 24 0/624 مالزی 9

0/565 نروژ 25 0/618 هند 10

0/563 قربس 26 0/609 آملان 11

0/556 انتاریو 27 0/600 بلژیک 12

0/550 بلغارستان 28 0/595 فنالند 13

0/549 ترینیدادوتوباگو 29 0/593 اسکاتلند 14

0/547 ایرلند 30 0/590 اسرتالیا 15
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• پرسش سوم: وب سایت های آرشیو های ملی جهان از نظر معیارهای جذابیت، ضریب تأثیر، 
ناوبری، پیوندهای شکسته، عملکرد و دسترس پذیری به روش فاز- وب در چه وضعیتی قرار 

دارند؟
جدول 3 نتایج ارزیابی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با معیارهای روش فاز وب 

را نشان می دهد.
 

جدول 3. ارزیابی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان به روش فاز- وب

در ارزیابی نهایی به روش فاز- وب، میانگین امتیاز 0/50 به دست آمد. همچنین، در 
روش فاز- وب، وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با چهار خروجی )ضعیف، متوسط، 
خوب و عالی( برمبنای اعداد فازی و در بازه صفر تا یک توصیف شدند. وضعیت 30 

وب سایت اول را می توان در جدول 4 مشاهده کرد.

جدول 4. وضعیت نهایی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان برحسب نتایج به دست آمده
 در روش فاز- وب

                 نتیجه ارزیابی

تعدادمعیار
کمرتین 

امتیاز

بیشرتین 

امتیاز
میانگین

انحراف 

استاندارد

650/200/730/230/083جذابیت

6504/720/530/835رضیب تأثیر

6502/982/420/733ناوبری

6519/9910071/3423/06پیوندهای شکسته

650/6910/950/069عملکرد

65010/470/393دسرتس پذیری

650/370/650/500/07ارزیابی نهایی

ضعیف متوسط خوب عالی نام کشور ردیف ضعیف متوسط خوب عالی نام کشور ردیف

0 0/948 0/052 0 ایرلند 16 0 0 0/9 0/1 اتریش 1

0 0/292 0/708 0 آفریقای جنوبی 17 0 1 0 0 اتیوپی 2

0 0/969 0/031 0 آملان 18 0 1 0 0 ارمنستان 3

0 1 0 0 آمریکا 19 0 1 0 0 اریرته 4
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براساس جدول 4، آنچه از ارزیابی وب سایت آرشیو ملی اتریش به عنوان رتبه نخست 
به دست آمد،  0/9 به خوب و 0/1 به عالی تعلق دارد. وب سایت آرشیو ملی ایران با امتیاز 
یک در وضعیت متوسط قرار گرفت. هیچ وب سایتی در سطح عالی نبود بیشتر وب سایت ها 
در دو سطح خوب و متوسط قرار داشتند. هیچ یک از وب سایت ها در سطح ضعیف نبودند.

0 0/9 0/1 0 باهاما 20 0 0 1 0 اسرتالیا 5

0 1 0 0 بالروس 21 0 1 0 0 استونی 6

0 1 0 0 بلژیک 22 0 0 1 0 اسکاتلند 7

0 1 0 0 بلغارستان 23 0 1 0 0 اسلواکی 8

0 1 0 0 بنگالدش 24 0 1 0 0 اسلونی 9

0 1 0 0 پاکستان 25 0 1 0 0 امارات 10

0 1 0 0 پاالئو 26 0 0 1 0 انتاریو 11

0 0/366 0/634 0 ترینیدادوتوباگو  27 0 1 0 0 اندونزی 12

0 0/893 0/107 0 تونس 28 0 0 1 0 انگلستان 13

0 0/47 0/53 0 جامائیکا 29 0 1 0 0 اوکراین 14

0 1 0 0 جمهوری چک 30 0 1 0 0 ایران 15

ضعیف متوسط خوب عالی نام کشور ردیف ضعیف متوسط خوب عالی نام کشور ردیف
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• پرسش چهارم: رتبه بندی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با توجه به معیارهای روش 
فاز- وب چگونه است؟ در جدول 5 امتیاز نهایی 30 وب سایت اول نشان داده شده است.

جدول 5. رتبه بندی نهایی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان برحسب نتایج به دست آمده 
در روش فاز- وب

وب سایت آرشیو ملی کشور اتریش با امتیاز 0/635 در رتبه اول و وب سایت آرشیو ملی 
قبرس با امتیاز 0/494 در جایگاه آخر  قرار گرفت. 

• پرسش پنجم: آیا در نتایج به دست آمده از ارزیابی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان در 
روش های  وب کیوای ام و روش فاز- وب تفاوت معناداری وجود دارد؟

با مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی وب سایت های آرشیوی از طریق هریک از  این دو 
روش می توان تفاوت هایی را در میانگین امتیازها و رتبه بندی وب سایت های آرشیوهای ملی 
جهان مشاهده کرد. میانگین امتیازهای نهایی در دو روش فاصله اندکی با هم داشتند به نحوی 
که میانگین امتیازهای روش وب کیوای ام 0/513 و میانگین امتیازهای روش فاز – وب 0/505 

امتیاز نهایی نام کشور رديف امتیاز نهایی نام کشور رديف

0/563 ترینیدادوتوباگو 16 0/653 اتریش  1

0/550 فنالند 17 0/651 چین 2

0/544 مالزی 18 0/650 دامنارک 3

0/539 فیجی 19 0/645 سوئد 4

0/537 آمریکا 20 0/641 انگلستان 5

0/535 جامائیکا 21 0/621 اسکاتلند 6

0/513 نروژ 22 0/610 انتاریو 7

0/510 باهاما 23 0/610 کانادا 8

0/510 تونس 24 0/609 هلند 9

0/507 لهستان 25 0/606 اسرتالیا 10

0/505 ایرلند 26 0/604 زالندنو 11

0/503 آملان 27 0/595 ژاپن 12

0/498 اندونزی 28 0/590 مغولستان 13

0/498 بلژیک 29 0/572 مجارستان 14

0/494 قربس 30 0/570 آفریقا 15

نرسین علی پور | امیر غائبی 
زویا آبام



115
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 1 )بهار 1397(

بود. از طرفی، دامنه امتیازهای نهایی در روش وب کیو ای ام 0/454 )کمترین امتیاز 0/268 
و بیشترین امتیاز 0/722( و در روش فاز- وب 0/561 )کمترین امتیاز 0/379 و بیشترین 
0/653( بود. در واقع، پس از آزمایش و مقایسه دو روش، نتایج رتبه بندی تقریباً یکسان بود. 
با این نتایج می توان کارایی روش فاز- وب را با توجه به کاهش تعداد بسیاری از معیارها در 

مقابل روش پیچیده وب کیوای ام مشاهده کرد. 
 وب سایت آرشیو ملی انگلستان در رتبه بندی نهایی در روش وب کیو ای ام رتبه اول و در 
روش فاز- وب رتبه پنجم را کسب کرد. در حالی  که وب سایت آرشیو ملی اتریش در روش 

فاز- وب رتبه اول و در روش وب کیوای ام رتبه ششم را به دست آورد. 
براساس نتایج به دست آمده در وضعیت نهایی برای هر وب سایت، وب سایت آرشیو 
ملی انگلستان در روش وب کیوای ام با امتیاز 0/722 در وضعیت مطلوب قرار گرفت، اما در 
روش فاز- وب با امتیاز یک در وضعیت »خوب« قرار داشت. وب سایت آرشیو ملی اتریش 
در روش وب کیوای ام با امتیاز 0/646 در وضعیت »مطلوب« قرار داشت، ولی در روش فاز 
وب 0/1 برای سطح عالی و 0/9 برای سطح خوب تعریف شده بود. نتایج به دست آمده برای 
وب سایت های انتهای جدول نیز به همین ترتیب به هم نزدیک بود. به طوری که وب سایت 
کشور عراق با روش وب کیوای ام امتیاز پایین 0/268 را کسب کرد و در روش فاز وب هم با 

امتیاز یک در وضعیت متوسط قرار گرفت. 
برای بررسی اینکه آیا این تفاوت ها معنادار و قابل توجه است، میانگین نتایج به دست آمده 
از دو روش ارزیابی از طریق آزمون تی مقایسه شد. نتیجه آزمون مشخص کرد که تفاوت 
با دو روش  ارزیابی وب سایت ها  از مطالعه و  بین میانگین های به دست آمده  معناداری 

وب کیوای ام و فاز- وب وجود ندارد )جدول 6(.
 

جدول 6. بررسی تفاوت معناداری روش های وب کیوای ام و فاز- وب

مطابق جدول 6 در سطح معناداری p  ،α=0/05 مساوی 0/472 به دست آمد که نشان  
می دهد تفاوت معناداری بین میانگین های به دست آمده از مطالعه و ارزیابی وب سایت ها با دو 

روش فاز- وب و وب کیو ای ام وجود ندارد.

        آزمون ها

روش ها

اختالف 

میانگین 

اختالف انحراف 

استاندارد
آزمون تی

درجه 

آزادی

سطح معناداری 

)Sig.(

0/8640/472-0/08860/087-فاز-وب و وب کیوای ام
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نتیجه گیری
آرشیوهای  ارزیابی وب سایت های  و  تحلیل  زمینه  در  پژوهش هایی  اخیر،  سال های  در 
ملی صورت گرفته است، اما در هیچ یک از آنها از ابزار استاندارد برای سنجش و ارزیابی 
استفاده نشده است. تنها پژوهشگرانی چون خلیلی )1388(، دالوند )1388( و سهیلی و 
خلیلی )1390( در پژوهش های خود به تجزیه و تحلیل ویژگی های محتوایی و ساختاری 
وب سایت های آرشیوی پرداخته اند. واضح است استفاده از ابزارهایی که برمبنای استاندارهای 
بین المللی طراحی وب سایت تدوین شده  است، می تواند دیدگاه عمیق تری از وضعیت 
موجود وب سایت ها به دست دهد تا براساس نتایج به دست آمده بتوان پیشنهادهایی برای 
بهبود وضعیت کنونی وب سایت های مطالعه شده، ارائه کرد. در این پژوهش، پس از بررسی 
روش های گوناگون ارزیابی وب سایت ها، روش وب کیو ای ام و فاز- وب انتخاب شد و با 

استفاده از این دو روش 65 وب سایت آرشیو ملی جهان  ارزیابی شد.
با توجه به حاصل از بررسی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب کیو ای ام 
و فاز- وب می توان نتیجه گرفت که این وب سایت ها با میانگین امتیاز 0/513 در وضعیت 
متوسط قرار دارند. با توجه به آزمون دوجمله ای انجام شده، وب سایت های آرشیوهای ملی 
جهان از لحاظ معیارهای ارزیابی در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. در روش فاز- وب نیز 
میانگین امتیاز 0/505 مشاهده شد و با توجه به نتایج آزمون دوجمله ای، وب سایت ها براساس 
معیارهای مورد نظر در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. در نتیجه، وب سایت های آرشیوهای 
ملی جهان در هر دو روش، نامطلوب ارزیابی شد. چنین یافته ای نشان می دهد که این 
وب سایت ها از جهات و ویژگی های مختلف به طراحی مجدد و بازنگری عمیق نیاز دارند. 

نتایج ارزیابی با هر یک از این دو روش تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.
یافته ها نشان می دهد که در طراحی وب سایت های آرشیوهای ملی جهان، به دو معیار 
اصلی قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد کمتر پرداخته شده است و وب سایت های مورد مطالعه 
در این دو معیار نسبت به معیارهای دیگر ضعف تر بودند. چنین یافته ای انجام بررسی های 
دقیق تر و موشکافانه تری را در خصوص این معیارها ضروری می سازد. به  ویژه، اینکه از پانزده 
معیار فرعی تر معیار محتوا )ویژگی های خاص وب سایت های آرشیوی( که وجه مشخصه 
معیار اصلی قابلیت عملکرد است، تنها پنج معیار در وضعیت مطلوب ارزیابی شدند و ده 
معیار دیگر در وضعیت نامطلوب بودند. با توجه به چنین یافته ای پیشنهاد می شود که طراحان 
وب سایت های آرشیوی با کمک گرفتن از متخصصان آرشیوی برای رفع نقاط ضعف این 
معیار ها تالش کنند. در مورد دو شاخص قابلیت اطمینان و کارایی، هرچند میانگین امتیازها 
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وضعیت بهتری را نشان می دهد، اما برخی  وب سایت های بررسی شده از نظر این دو شاخص 
در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند و توجه به این دو معیار نیز ضروری به نظر می رسد.

در نهایت، با استفاده از ورودی های روش فاز- وب یک نظام استنتاج فازی طراحی شد 
)شکل 1(. این نظام  فازي می تواند براساس اعداد دریافتي به تفکیک هر یک از عوامل ارائه شده 
در بخش ورودی ها از قواعد فازي ارائه استفاده کند و محاسبات مربوط به خروجی ها را انجام 
 دهد. سپس براساس خروجي هاي محاسبه شده، از روش ماکزیمم و مینیمم براي محاسبه امتیاز 
نهایي استفاده کند و وضعیت کلي سایت را عالوه بر وضعیت مربوط به هر یک از قواعد به کاربر 
ارائه دهد. این نظام به طراحان و مدیران سایت ها یاري می رساند تا ارزیابي فازي و ب  سایت 
را براساس معیارهاي بین المللي انجام داد و درک بهتري از وضعیت وب سایت به دست آورد. 
همچنین، به هر میزان که سایت بهبود می یابد، سنجش مجدد قابل انجام است و امکان بهبود 

وب سایت براساس داده هایي که هر مرتبه به سیستم ارائه می شود، وجود دارد. 
در واقع، نظام طراحي شده در این پژوهش مي تواند در ارزیابي و بهبود طراحي وب سایت 
آرشیوهای ملی جهان مورد استفاده قرارگیرد. به این ترتیب که در روش وب کیوای ام سعی 
شده است تا همه معیارهای عام و خاص وب سایت های آرشیوی پوشش داده شود. بنابراین، 
طراحان و مدیران وب سایت های آرشیوی می توانند برمبنای معیارهای اصلی و فرعی این روش، 
وب سایت خود را ارتقاء دهند و سپس با روش فاز- وب ویژگی های وب سایت های خود را 

ارزیابی کنند. در نهایت، با استفاده از این نظام فازی به وضعیت وب سایت خود پی ببرند. 

شکل 1. نمایی از طراحی نهایی نظام استنتاج فازی
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