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واحد كار دوازدهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - معيارهاي ارزيابي سايت را بشناسد. 
2 - با اصول ارزيابي سايت آشنا باشد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
58

ارزيابي وب سايت و صفحات وب
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مقدمه 

1-12 ارزيابي صفحات وب 

امروزه اينترنت به عنوان يكي از سريع ترين و در دسترس ترين ابزارهاي بازيابي و تأمين 
ــمار مي رود و از سوي كاربران مورد توجه بسيار زيادي واقع شده است. اطالعات به ش

كاربران اينترنت معموالً بدون اين كه به معيارهاي ارزيابي سايت توجه داشته باشند، به 
اطالعات آن استناد كرده و به آن اعتماد دارند.

و اين امر در حالي اتفاق مي افتد كه به علت اين كه امكان ايجاد و طراحي يك سايت به 
سهولت در اختيار همگان قرار مي گيرد، ممكن است هر فردي اقدام به ايجاد يك سايت با 
هر گونه اطالعاتي بنمايد و حتي مي تواند به راحتي به اشاعه افكار خود بپردازد، از سوي 
ــمار مي رود نمي توان به كلي استفاده  ديگر در جامعه كنوني كه يك جامعه اطالعاتي به ش

از اينترنت را كنار گذاشت.
جهانى شدن و گرايش به دانش از ويژگي هاي اصلي عصر اطالعات است، از اين رو 
بايد هر فردي كه مي خواهد از اينترنت استفاده كند مهارت هايي در ارزيابي صفحات وب 

سايت و محتويات صفحات آن ها داشته باشد.

ــات مفيد كاربران بايد بتوان يك ارتباط مؤثر بين  ــور كلي به منظور افزايش معلوم به ط
منابع اطالعاتي و افرادي كه به دنبال آن هستند به وجود آورد.

ــرار گرفته اند داراي  ــي كه روي آن ق ــدون در نظر گرفتن محيط ــت، ب اطالعات درس
ارزش فراواني است. اما اين نبايد باعث شود جستجوي مطالب از منابع و بازيابى داده ها 
ــازمان دهي و استفاده مؤثر از  و اطالعات آن ها بدون هيچ گونه ارزيابي صورت بپذيرد. س

اطالعات به منظور باال بردن سطح تفكر و انديشه، مهارت هاى ويژه اي را نياز دارد. 
مجموعه اين مهارت ها در قالب مهارت هاي اطالع يابي قابل تعريف هستند.

1-1-12 مهارت اطالع يابى (يافتن اطالعات)
مهارت هاي اطالع يابي شامل مجموعه موارد زير مي باشد: 

1 - مهارت در بازيابي اطالعات
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2 - مهارت در ارزيابي اطالعات
3 - مهارت در تبادل اطالعات 

مرحله اول اين مهارت ها توسط منابع اطالعاتي مختلف و هم چنين آموزش روش هاي 
ــت، اما مرحله ارزيابي اطالعات يكي از كليدي ترين  ــتجو در آن ها قابل دستيابى اس جس
ــده ممكن است در هر  ــمار مي رود. اطالعات بازيابي ش مراحل از مهارت هاي فوق به ش
ساختار و قالبي و از طرف هر فردي ارائه شده باشد، لذا بايد محتواي اطالعات، متناسب 

با نياز كاربر ارزيابي شوند.
الزمه ارزيابي دقيق اطالعات بازيابي شده داشتن يك تفكر دقيق و انتقادي است.

ــن نوع تفكر بايد خود را در جايگاهي قرار دهند كه به يافته هاي  ــران با تقويت اي كارب
ــب توان ارزيابي  ــورد كنند و اين الزمه كس ــگاه منتقدانه برخ ــت با يك ن ــود در اينترن خ

اطالعات است.
ــت و از  ــب اطالعات اس ــراي رفع نيازهاي اطالعاتي خود به دنبال كس ــاني ب هر انس
اطالعات كسب شده براي تصميم گيري ها و باال بردن دانش شخصي بهره مي برد، لذا اين 
تصميم گيري ها زماني ارزشمند و مفيد خواهد بود كه بر مبناي اطالعات درست و صحيح 

صورت گرفته باشد.
از طرفي جامعه اطالعاتي عصر حاضر ضرورت هاي ديگري را نيز دارد كه عبارتند از:

• جهاني شدن و افزايش ارزش اطالعات: يكي از نتايجي كه با جهاني شدن به دست 
ــع به عنوان معيار  ــت و اطالعات در اين گونه جوام ــد، افزايش ارزش اطالعات اس مي آي

توسعه به شمار مي رود.
• رشد اطالعات در كنار آلودگي اطالعات: در كنار رشد سريع شبكه هاي اطالعاتي 
ــط كاربران، آلودگي اطالعات نيز روز به روز در حال  ــهولت دسترسي به آن ها توس و س

افزايش است.
• كاربر نهايي و مهارت هاي يافتن اطالعات: از طرفي به علت فراگير شدن شبكه هاي 
ــدام به يافتن اطالعات  ــراد و بدون كمك ديگران اق ــطح جوامع، خود اف اطالعاتي در س
مي كنند، به همين دليل بايد تمام افراد تا حدودي بتوانند اطالعات مفيد و معتبر را از غير 

آن تشخيص دهند.
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ــخصات زير را  ــتفاده كاربران قرار گيرد كه مش اطالعاتي مي تواند به طور مفيد قابل اس
داشته باشد: 

1 - صحت
2 - قابليت اطمينان

3 - به روز بودن
4 - واقعيت داشتن

5 - روشن و واضح بودن
6 - اعتبار علمي 
7 - مؤثر بودن
8 - كامل بودن

9 - كم هزينه بودن و ... 

2-1-12 معيارهاي ارزيابي اطالعات 
ارزيابي محتويات صفحات وب و اطالعات از دو جنبه كمي و كيفي بايد مورد توجه 

قرار بگيرد و فقط پرداختن به جنبه هاي كمي براي ارزيابي اطالعات كافي نيست.
براي ارزيابي صفحات وب مي توان موارد زير را مدنظر قرار داد:

1 - ارزيابي هدف
ــخصي صورت مي گيرد، به  ــار پيدا مي كند، با هدف مش هر چيزي كه در اينترنت انتش
ــيدن به اين اهداف  ــايت ها صرفًا هدف تجاري دارند و براي رس عنوان مثال برخي از س

ممكن است هرگونه اطالعاتي را درون سايت خود ارائه دهند.
به طور كلي نوع دامنه سايت ها يكي از مهم ترين مواردي است كه مي تواند مالك تعيين 

اعتبار سايت باشد. 
سايت هايي كه با دامنه هاي edu ،gov ،mil ،net و org هستند از اعتبار بيشتري نسبت به 

سايت هاي با دامنه هاي ديگر از قبيل com برخوردارند.
دامنه com به سايت هاي تجاري و آزاد داده مي شود و نمي توان بدون بررسي و ارزيابي 

دقيق به محتويات آن ها اطمينان حاصل كرد.
ــوند كه كاربران بايد اين  ــخصي ثبت مي ش هر كدام از دامنه هاي مذكور با اهداف مش

نكته را نيز مدنظر قرار دهند.
البته اين معيار به طور صد در صد قابل اطمينان نيست و تنها تا حدودي مي تواند مورد 
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استفاده قرار بگيرد. 
2 - ارزيابي شهرت و اعتبار 

ــايت ها را  ــا ارائه دهندگان مطالب مندرج در صفحات س ــر ي كاربران بايد بتوانند ناش
شناسايي كنند، به عنوان مثال اگر يك مقاله در مورد مبحثي در يك صفحه وب قرار گرفته 
ــنده و آدرس ايميل و متني كه مشخص كننده تخصص نويسنده  ــت، چنانچه نام نويس اس
ــد نسبت به سايتي كه  ــلمًا اعتبار بيشتري مي تواند داشته باش ــد، درج شده باشد، مس باش

مطالب را بدون درج مشخصات ارائه دهنده در اختيار كاربران قرار مي دهد.
هم چنين يك وب سايت كه داراي بخش ارتباط با ما يا درباره ما (About us) است و به 
ــايي پديدآورندگان وب سايت را مي دهد مي تواند يكي از مالك هاي  كاربران اجازه شناس

ارزيابي باشد.
3 - ارزيابي صحت 

ــيوه عالج معده درد بيان شده  ــكي مطلبي در مورد ش ــايت پزش فرض كنيد در يك س
است و كاربر بدون توجه به اعتبار مطلب و بدون ارزيابي آن، دستور ارائه شده را به كار 

مي بندد، اما نه تنها بهبود پيدا نمي كند بلكه براي او مشكالت بدتري به وجود مي آيد. 
اين مورد به وضوح لزوم ارزيابي صحت اطالعات را بيان مي كند.

تعيين ميزان صحت اطالعات بازيابي شده مهم ترين بخش ارزيابي انتقادي اطالعات است. 
اغلب كاربران از روي ظاهر سايت و گرافيك جذاب آن به ارزيابي سايت مي پردازند، 

در حالي كه اين امر دليل مناسبي براي صحت اطالعات مندرج در وب سايت نيست.
محتواى مقاالت و مباحث علمي سايتي كه داراي بخش منابع نباشد را نمي توان چندان 
ــت. يك سايت كه پس از ارائه مقاالت علمي پيوندهاي معتبر مختلفي را براي  معتبر دانس
ــت، در واقع با اين عمل به اعتبار  ــتيابي كاربران به منابع در اختيار آن ها قرار داده اس دس

سايت خود افزوده است.
4 - به روز بودن اطالعات

ــت، ممكن است  ــرفت اس ــرعت در حال پيش با توجه به اين كه جامعه اطالعاتي به س
ــتفاده از اطالعات مندرج  ــرعت تغيير كند، لذا هنگام اس ــار زماني اطالعات نيز به س اعتب
دريك صفحه وب به تاريخ انتشار آن توجه داشته باشيد. البته اين امر به تنهايي نمي تواند 
ــايت، مخصوصًا  ــد، فعال نبودن پيوندهاي س دليل محكمي بر به روز بودن اطالعات باش
ــايت است.  براي ــايت هاي ديگر دارد، دليلي بر به روز نبودن وب س پيوندهايي كه به س
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نكته

ــه عنوان مثال علم كامپيوتر  ــار زماني بايد به خود مطلب نيز توجه نمود، ب ــن اعتب تعيي
ــرفت است، لذا مطالب مرتبط با اين علم كه در سال 1998 درج  روز به روز در حال پيش
شده اند،  اغلب نمي تواند مورد استفاده قرار بگيرد، اما در مورد مطالبي كه مربوط به دستور 

پخت غذاها هستند، اعتبار زماني چندان مورد توجه نيست.
5 - در دسترس بودن

ــي به منابع و اطالعات مختلف در اينترنت ممكن است به روش هاي مختلفي  دسترس
محدود شود، به عنوان مثال ممكن است برخي سايت ها اطالعات خود را فقط در اختيار 
كاربران عضو قرار دهند، يا اين كه برخي ديگر در ازاي اخذ يك مبلغ مشخص به كاربران 
ــياري از كاربران اين موارد خوشايند نيست و  ــتفاده از منابع را بدهند، از ديد بس اجازه اس
ــتند كه بتوانند به راحتي و در حداقل زمان به اطالعات مورد نياز  اغلب به دنبال اين هس
خود دست پيدا كنند و حاضر نيستند حتي زماني را صرف عضويت در اين گونه سايت ها 

بنمايند. 
6 - نحوه ارائه اطالعات

ــازماندهي اطالعات، تعريف پيوندها، امكان جستجو در سايت،  ــايت نوع س در وب س
ميزان تعاملي بودن سايت، سرعت بارگذاري صفحات، داشتن ساختار مشخص به نحوي 

كه كاربر را دچار سردرگمي نكند نيز در ارزيابي سايت ها از عوامل بسيار مؤثر است.

       ممكن است در صفحات وب پيوندهاي متعددي وجود داشته باشد، روي اين 
پيوندها دقت كنيد، ممكن است فعال نباشند، يا اين كه شما را به بن بست هدايت كنند و 
يا اين كه اتصال شما را با مطلبي برقرار كنند كه در واقع ارتباطي با اصل موضوع نداشته 

باشد، وجود اين موارد در يك سايت، از اعتبار آن تا حدود زيادي مي كاهد.

7 - ارزيابي قيمت
ــياري از سايت ها اطالعاتشان را به طور رايگان در اختيار كاربران قرار نمي دهند، به  بس
عنوان مثال چكيده يك مطلب را به طور رايگان ارائه مي دهند، اما كاربر براي مشاهده كل 
ــبي مطالب را با توجه به هزينه اي  مقاله بايد هزينه اي را بپردازد، در نتيجه بايد ارزش نس
ــب محتواي ارائه شده با قيمت آن مي تواند از  ــت بپردازيد حدس بزنيد، تناس كه قرار اس

مالك هاي ارزيابى يك وب سايت باشد. 
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واژ ه نامه 
Accuracyصحت

Adequacy  كفايت، مناسب بودن 
Authority اعتبار
Authorship اصالت

Currencyپول، قيمت 
Effective مؤثر

Fairness روشنى، زيبايي
Objectivity واقعيت داشتن، وجود خارجى داشتن

Organization سازمان 
Reliability  قابليت اطمينان  

خالصه مطالب

• به منظور افزايش ارتباط مؤثر و در راستاي افزايش معلومات كاربران بايد بتوان بين 
منابع اطالعاتي و كاربران ارزيابي درستي انجام داد.

• از طرفي جامعه امروزي به عنوان يك جامعه اطالعاتي ضرورت هايي دارد كه عبارتند از: 
 جهاني شدن و افزايش ارزش اطالعات

 رشد همزمان اطالعات و آلودگي اطالعات
 كاربر نهايي و مهارت هاي يافتن اطالعات

ارزيابي محتويات صفحات وب و اطالعات از دو جنبه كمي و كيفي بايد مورد توجه 
قرار بگيرد و براي اين ارزيابي موارد زير را بايد در نظر داشت:

 ارزيابي شهرت و اعتبار ارزيابي هدف
 ارزيابي به روز بودن اطالعات ارزيابي صحت

 ارزيابي نحوه ارائه اطالعات ارزيابي در دسترس بودن
 ارزيابي قيمت 
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آزمون نظري
1 - كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي اصلي عصر اطالعات است؟ 

الف- جهاني شدن و افزايش صفحات وب      ب- افزايش صفحات وب 
د- گرايش به دانش و ارزيابي صفحات وب  ج- جهاني شدن و گرايش به دانش 

2 - مهارت يافتن اطالعات شامل كدام يك از گزينه هاي زير نيست؟ 
الف- بازيابي اطالعات                ب- ارزيابي اطالعات 

ج- تبادل اطالعات        د- ايجاد اطالعات  
3 - الزمه ارزيابي دقيق اطالعات بازيابي شده ........... است. 

الف- تبادل اطالعات صحيح      ب- تفكر انتقادي 
ج- تفكر خالق                  د- الف و ب  

4 - كدام يك از دامنه هاي زير از اعتبار كمتري نسبت به ساير دامنه ها برخوردار است؟ 
  ir-د           org-ج          edu-ب                 com -الف

5 - كدام يك از دامنه هاي زير به سايت هاي تجاري اختصاص دارد؟ 
 gov -د         com -ج         net-ب                org  -الف

6 - قرار دادن بخش «درباره ما» در سايت به دستيابي كدام مورد از پارامترهاي ارزيابي 
وب سايت كمك مي كند؟ 

الف-  هدف                         ب- شهرت و اعتبار 
ج- در دسترس بودن              د- نحوه ارائه اطالعات

7 - كدام يك از موارد زير جزء مالك هاي ارزيابي نيست؟ 
د- گستردگي  الف- هدف     ب- اعتبار       ج- صحت     

آزمون عملي
ــراي امتيازدهي به  ــايت ها ب ــك فرم طراحي كنيد كه تمام مالك هاي ارزيابي س 1 - ي

سايت ها در آن در نظر گرفته شده باشد.
2 - در زمينه علوم كامپيوتر، با استفاده از موتورهاي جستجو، 2 سايت پيدا كنيد، سپس با 

استفاده از فرمي كه در سؤال اول طراحي كرده ايد به اين سايت ها به طور مجزا امتيازدهي كنيد.


