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چکیده
هــدف: : هدف پژوهش ارزیابی کیفی وبگاه های مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراکز ملی ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی بر اســاس 

شاخص های فائو بوده است.

روش/ رویکرد پژوهش: :این پژوهش به روش پیمایشی و با رویکرد ارزیابانه، 24وبگاهمؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی را بر اســاس 121 شاخص کیفی استاندارد بین المللی سازمان غذا و کشــاورزی ملل متحد )فائو( در قالب چهار گروه ارزیابی کرده 

است.

یافته ها: در کل هیچ کدام از مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی نتوانستند به سطح امتیاز شاخص های موردنظر فائو دست یابند. ارزیابی آن ها در گروه 
شاخص کیفیت محتوا »متوسط«، در گروه شاخص دسترس پذیری، کاربردپذیری و بهینه بودن موتور جستجو »خوب«، در گروه شاخص رابط کاربری و 
کیفیت فنی »متوســط«، در گروه شــاخص نظارت و مرور منظم »خوب« و میانگین کل امتیازهای جامعه نسبت به شاخص های فائو »متوسط«  ارزیابی شد. 
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با کسب 412 امتیاز )71/78درصد( رتبه اول و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با 404 امتیاز )70/38درصد( 

به رتبه دوم دست یافتند.

نتیجه گیری:: حد »متوســط«  میانگین کل امتیازهای جامعه نســبت به شــاخص های فائو به ویژه با توجه به وجود برخی اشــکاالت اساسی مطلوب نیست. 
عمده مشــکالت وبگاه ها: عدم توجه به رعایت اســتاندارد در طراحی وبگاه و قائل بودن به اهمیت خدمات آن به عنوان درگاه مهم ارتباطی و اطالعاتی، 
نبود مســتندات علمی، نبود زبان دوم برای ارتباط و تبادل علمی با مراکز و پژوهشــگران مجامع بین المللی به منظور رشد علمی، وجود پیوندهای گسسته و 
صفحات تهی در وبگاه ها، عدم درج حق مؤلف و وجود اشــکاالت قالبی )فرمتی( بوده اســت. لذا، باید وبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی 
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی را بر اساس شاخص های فائو، به عنوان معیار و مرجعی معتبر و بین المللی در حوزه کشاورزی،بازنگری و 

دوباره طراحی کرد.
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 اطالعاتی.
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مقدمه

وبگاه هــا بــرای ایفــای مطلوب نقش خــود، بایــد از قوانین 
و اســتانداردهای معتبر و مشــخصی پیروی کنند. ســازمان غذا و 
کشــاورزی ســازمان ملل متحد )فائو( به عنوان یک نهاد رســمی 
مرجــع و هماهنگ کننده بین المللی در حوزه کشــاورزی،پس از 
انتشــار »راهنمای وب وایســنت1« ، فهرســتی مکمل به نام سیاهه 
وارســی کنترل کیفیت وب فائو2  که مرکز جهانی اطالع رســانی 
کشاورزی فائو)وایسنت3 ( تهیه کرده بودرا منتشر کرد. شاخص ها 
ومعیارهای این ســیاهه به چهــار بخش گروه بندی شــده اند: 1(
کیفیــت محتوا؛ 2(دســترس پذیری، کاربردپذیــری و بهینه بودن 
موتور جســتجو؛ 3(رابط کاربری و کیفیت فنــی؛ و 4(نظارت و 

مرور منظم.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زیرمجموعه ای 
از وزارت جهاد کشــاورزی، یکی از گســترده ترین تشــکیالت 
تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی کشور در همه جنبه های پژوهشی 
کشاورزی اســت. مروری بر وبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها 
و مراکــز ملی زیرمجموعه ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشــاورزی، به عنوان نهادهای رســمی متولی و مسئول تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی نشــان می دهد مشــکالتی در ســاختار و 
برخــی عناصر محتوایــی در آن ها وجود دارد. این مســئله نحوه 
بهره بــرداری کاربران را تحت تأثیر قرار می دهد و به ســهم خود 
دسترســی بهره برداران به اطالعات موردنیاز در حوزه تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی کشور را دشــوار می سازد. تحقیق 
حاضر این وبگاه ها را باشــاخص های معتبر بین المللی سازمان غذا 
و کشــاورزی ملل متحد )فائو( ارزیابی کرده و وضعیت آن ها را 
بــرای ارائه خدمات مطلوب تر بررســی می کنــد. این پژوهش به 
دنبال پاسخ گویی به این پرسش اســت که وبگاه های موسسات، 
پژوهشکده ها و مراکز تابعه و وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی از نظر کیفیت محتوا، وضعیت دسترس  پذیری، 
کاربردپذیــری و بهینه بودن موتور جســتجو،  رابــط کاربری و 
کیفیت فنی و نظارت در چه وضعیتی قرار دارند و پیشــنهاداتی را 

برای بهبود وضعیت آن ها ارائه دهد.
بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که در اغلب پژوهش ها 
از ابزارهای ســنجش کیفی وب مانند وب کوال، وب کیو ای ام، 
نرم افزارهای پیوســته کنسرســیوم جهانی وب، نمایه ارزیاب وب 
و بررســی دیدگاه کاربران و متخصصان بــرای ارزیابی وبگاه ها 
استفاده شــده اســت. همچنیــن در برخی از پژوهش هــای انجام 
شده، عناصر و عوامل ســاختاری و محتوایی وبگاه مانند کیفیت 
محتوا، کاربردپذیری، دسترس پذیری، قابلیت اطمینان، راهبری، 
کیفیت و امنیت تبادالت و پیوندها نیز بررســی شده اند. در نتایج 
اغلب این پژوهش ها،  ساختار محتوایی وبگاه ها ضعیف گزارش 
شــده اند )مرادمند، 1384؛ عصاره و پاپی، 1387؛ محمد اسماعیل 
و خانلرخانــی، 1388؛ غریبــه نیــازی و کربــال آقایــی کامران، 
1393؛ حکیمــی و گیلــوری، 1394؛ فاگ و همــکاران، 2001؛ 
دراگوالنســکو، 2002؛ مارینکاس، 2007؛ والیا و گوپتا، 2013؛ 
کاشــیک، 2015؛ راجاپاکشــا و فرناندو، 2016(. هم چنین ازنظر 
کاربران ایرانی، در طراحی وبگاه های کتابخانه های دانشــگاهی، 
ویژگی های محتوایی نســبت به ویژگی های ساختاری، از اهمیت 
و اعتبار باالتری برخوردار بوده انــد )فرج پهلو و صابری، 1387؛ 
محمداســماعیل و خانلرخانی، 1388؛ فــاگ و همکاران، 2001؛ 
دراگوالنسکو، 2002؛ حسن و ابوالراب، 2011؛ دوسیلوا و کسل، 

.)2013
دوالنــی، حریری و حاجی زین العابدینی )1392( در بررســی 
وبگاه های وزارتخانه های ایران با اســتفاده از نرم افزارهای پیوسته 
کنسرســیوم جهانی وب بدین نتیجه رسیدند که استفاده هم زمان 
از اســتانداردهای مختلف و ویرایش های متفــاوت از برنامه های 
طراحی وبگاه ها از ســوی طراحان، به شــدت بر کیفیت محتوای 
وبگاه ها تأثیرگذار بوده است. حکیمی و گیلوری )1394( عوامل 
محتوایی و ســاختاری وبگاه های ســازمان های جهاد کشاورزی 
کشور را با سیاهه ای از شــاخص های کنترل کیفی فائو مقایسه و 

1. WAICENT Web Guide
2. FAO Web Quality Assurance Checklist
3. World Agricultural Information Centre (WAICENT)
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رتبه بندی نمودند و نتیجه گرفتند که نقاط ضعف در وبگاه ها بیشتر 
به کیفیــت طراحی وبگاه ها مربوط و رعایت نکردن اســتاندارد، 

علت اصلی کاهش کیفیت در نیمی از آن ها بوده است.
والیاوگوپتــا1  )2013( با اســتفاده از ســیاهه وارســی قابلیت 
کاربری دستورالعمل نیلسون2  و نیک )مرکز ملی اطالع رسانی3(  
وضعیت وبگاه های انگلیسی زبان کتابخانه هایم لی53 کشورگروه 
آسیا- اقیانوسیه ســازمان ملل متحد را بررسی کردند.یافته هانشان 
دادکــه وبگاه کتابخانــه ملی ژاپن از نظردســترس پذیری دررتبه 
اول وســپس به ترتیب وبگاه هــای کتابخانه های ملی قزاقســتان، 
چین، اندونزی، ایران، ویتنام، عربستان، قطر، فیلیپین وسوریه، در 
رتبه های دوم تا دهم قرار دارند. دوســیلوا و کســل4  )2014( در 
بررسی شاخص های کیفی 25 وبگاه مرتبط با سرطان اگرچه هیچ 
همبســتگی معناداری بین کیفیت وبگاه و دقت مطالب نیافتند، اما 
وبگاه های موردبررســی در خصوص ارائه اطالعات دقیق درباره 

علل بیماری امتیاز قابل توجهی دریافت کردند.
راجاپاکشــا و فرناندو5  )2016( در پژوهشــی مقایســه ای بر 
اســاس فهرست خدمات آنالین ســازمان ملل متحد6، وبگاه های 
دولتــی ســری النکا را باپنج کشــور آســیایی ســریالنکا، هند، 
پاکســتان، بنگالدش و ســنگاپور مقایســه کرده و بــه این نتیجه 
رســیدند که عواملــی مانند ناتوانایــی درشناســایی دقیق پورتال 
ملی، دســترس ناپذیری، ضعف در بخــش "تماس با ما" وضعف 
در قابلیــت تحویل خدمات ازجمله دالیل کاهش رتبه وبگاه های 

دولتی سری النکا بوده است.

روش شناسی پژوهش

ازآنجاکــه پژوهش حاضــر وضعیت وبگاه های مؤسســات، 
پژوهشــکده ها و مراکــز ملــی زیرمجموعه ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی و میزان رعایت استاندارد در عوامل 
محتوایی و ســاختاری آن ها را بررســی و ازنظــر کیفی توصیف 
می کند، از روش پیمایشی با رویکرد ارزیابانه برای انجام پژوهش 
استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، »سیاهه وارسی کنترل 

1. Walia& Gupta
2. Nielson, J
3. National Informatics Centre (NIC)
4. D'Silva&Kessel
5. Rajapaksha& Fernando
6. Online Service Index of the United Nations

کیفیت وب فائو« به صورت دسترســی مستقیم بوده است که از 4 
جدول یا گروه شاخص، 27 شاخص کلی و 121 شاخص تشکیل 
شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار 

توصیفی )فراوانی، درصد و میانگین( تجزیه وتحلیلشدند.

یافته های پژوهش
کیفیت محتوا

کیفیــت محتوا از ســه شــاخص اصلــی خوانایــی، جامعیت 
اطالعات و ارجاع دهی تشــکیل شده است. با توجه به نمودار 1، 
به طور کلی هیچ یک از مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراکز ملی 
نتوانســتند در حوزه کیفیت محتوا ســطح امتیاز موردنظر فائو را 
کســب کننــد )جمع امتیازهــای فائو در این شــاخص کلی 114 
اســت(. از مجموع 24 موسسه، پژوهشــکده و مرکز ملی دارای 
وبگاه، 7 وبــگاه )29/16درصــد( وضعیت »خــوب«، 14 وبگاه 
)58/33درصد( »متوســط« و 3 وبــگاه )12/50درصد( »ضعیف« 
بوده انــد. میانگین جامعه برابر با57/75 )50/66درصد شــاخص( 
بوده اســت. بنابراین، وضعیت مؤسســات و مراکز ازنظر کیفیت 
محتوا وبگاه »متوسط« ارزیابی شده است. وبگاه موسسه تحقیقات 
خاک و آب با کســب 74 امتیاز )64/91درصد شاخص( در رتبه 
نخســت قرار دارد. موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با 
کســب72امتیاز )63/16درصــد( رتبه دوم و موسســه تحقیقات 
شیالتی و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با کسب 70 
امتیاز )61/40درصد(  در رتبه ســوم قرار دارند.وبگاه پژوهشکده 
ملــی گل و گیاهــان زینتــی و پژوهشــکده حفاظــت خــاک و 
آبخیزداری با 42 امتیاز )36/84درصد( کمترین امتیاز را دریافت 

کرده اند.

شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها دروبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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دسترس پذیری، کاربردپذیری و بهینه بودن موتور جستجو

مقولــه دســترس پذیری، کاربردپذیــری و بهینــه بــودن موتور 
جســتجو،از 10 شــاخص عناویــن صفحــه، ابربرچســب توصیف، 
نشــانی های اینترنتــی، راهبری، موتورهای جســتجو، متــن لنگری، 
برگه های ســرعنوان، بهینه بودن تصاویــر، مطالب غیرمتنی، و کنترل 

کل قالب و ترکیب صفحات تشکیل شده است.
بــا توجه به نمــودار 2، هیچ کدام از مؤسســات، پژوهشــکده ها 
و مراکــز ملی نتوانســتند در این گروه شــاخص نیز به ســطح امتیاز 
موردنظر فائو )182( دســت یابند. از مجموع 24 موسسه، پژوهشکده 

نمودار 1. وضعیت وبگاه های واحدهای تابعه سازمان از نظر کیفیت محتوا

و مرکز ملــی، 15 وبگاه )62/50درصــد( دارای وضعیت »خوب« و 
9 وبگاه )37/50درصد( وضعیت »متوســط« داشــتند. وبگاه موسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با کسب 140 امتیاز )76/92درصد 
شاخص( رتبه نخســت و وبگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
با کســب126 امتیاز )69/23درصــد( رتبه دوم را کســب کرده اند. 
وبگاه پژوهشــکده پسته با 84 امتیاز )46/15درصد( کمترین امتیاز را 
دریافت کرده اســت. روی هم رفته در این بخش، میانگین مؤسسات، 
پژوهشــکده ها و مراکز ملی109/92 امتیاز )60/40درصد شــاخص( 

بوده که »خوب« ارزیابی می شود.

نمودار 2. دسترس پذیری، قابلیت بهره برداری و بهینه بودن موتور جستجو
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رابط کاربری و کیفیت فنی

مقولــه رابط کاربری و کیفیت فنی از 12 شــاخص همانندی 
بصری مشــترک، زبان، امکانات جستجو، اندازه و قالب تصاویر 
و اشــکال، ســازگاری، برنامه های نرم افزاری کمکی، نشانی های 
اینترنتــی، فایل ها و پوشــه ها، کدگذاری صفحــه، بارگذاری ها، 
نمادها و لوگوها، حق تألیف، و تحلیل کاربری وب تشکیل شده 

است.
با توجــه به نمودار 3، هیچ یک از مؤسســات، پژوهشــکده ها و 
مراکز ملی نتوانســتند در مقوله رابط کاربری و کیفیت فنی به سطح 
امتیــاز موردنظر فائــو )238( دســت یابند. از مجموع 24 موسســه، 

پژوهشــکده و مرکــز ملی دارای وبــگاه، 8 وبــگاه )33/33درصد( 
وضعیــت »خــوب« و16 وبــگاه )66/67درصد( »متوســط« بوده اند. 
وضعیت کلی مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراکز ملی در این بخش 
با میانگین 133/75 امتیاز )56/20درصد شــاخص( »متوسط« ارزیابی 
می شــود. موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی و موسسه تحقیقات 
خــاک و آب با 180 امتیاز )75/63درصد( رتبه نخســت و موسســه 
تحقیقــات بیوتکنولوژی کشــاورزی با 178 امتیــاز )74/79درصد( 
رتبــه دوم را در مقوله رابط کاربری و کیفیت فنی به خود اختصاص 
داده اند. وبگاه پژوهشــکده حفاظت خاک و آبخیزداری با 98 امتیاز 

)41/18درصد( کمترین رتبه را دارا بوده است.

نمودار 3. رابط کاربری و کیفیت فنی

نظارت و مرور منظم

مقوله نظــارت و مرور منظم از 2 شــاخص»نظارت ماهانه« و 
»مرور ســاالنه« تشــکیل شده اســت.امتیاز شــاخص فائو در این 
بخش،40 اســت. با توجه بــه نمودار 4، از مجموع 24 موسســه، 
پژوهشــکده و مرکز ملی دارای وبگاه،23 وبگاه )95/83درصد( 

وضعیت »خــوب« و 1 وبــگاه )4/17درصد( »متوســط« بوده اند.
به طورکلیمؤسســات، پژوهشکده ها و مراکز ملی با میانگین امتیاز 
28/75 )71/88درصد شــاخص( دارای وضعیت »خوب« ارزیابی 

شدند.

شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها دروبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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نمودار 4. نظارت و مرور منظم

بحث و نتیجه گیری

همان طور که در بخش یافته های پژوهش )جدول 1( مالحظه 
شد، هیچ یک از وبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز تابعه 
سازمان نتوانستند در حوزه کیفیت محتوا به سطح امتیاز موردنظر 
فائو برســند و به طورکلی وضعیت آن ها »متوســط« ارزیابی شده 
اســت. وجود اشــکاالت خوانایی وقالبی )فرمتی( صفحات وب 
مانند عدم یکنواختــی در نوع و اندازه قلم و نیاز به حرکت افقی 
صفحه پس از دو برابر شــدن اندازه متن؛ وضعیت »بسیار ضعیف« 
در جامعیت اطالعات مانند عدم اســتناد و پیوند به منابع، و وجود 
»صفحات تهی«، »به زودی« و »در دست ســاخت« که نشان دهنده 
ضعف اساســی در ارائــه مطالب به مخاطبــان و کاربرمداری در 
وبگاه است؛ و نیز وضعیت »بســیار ضعیف« در ارجاع دهی مانند 
نبــود اطالعــات مربوط بــه نویســنده مطالب و ویراســتار که از 
ضروریات طراحی یک وبگاه رســمی دولتی اســت و نبود پیوند 

»ارتباط با مدیر وبگاه« از کاستی های این بخش بوده اند.
بــا توجــه بــه جــدول 2، در کل هیچ کــدام از مؤسســات، 
پژوهشــکده ها و مراکــز نتوانســتند در حوزه»دســترس پذیری، 
کاربردپذیــری و بهینه بــودن موتــور جســتجو« به ســطح امتیاز 
موردنظر فائو برســند. اما با توجه به میانگین امتیاز 60/40 درصد، 

»خوب« ارزیابی شــدند. میانگین »بســیار ضعیف« جامعه در عدم 
اختصاص ابربرچسب توصیف که یک نوع راهنمای صفحه برای 
بازدیدکنندگان وبگاه است، راهبری به صفحات تهی، نبود نقشه 
ســایت، نبود موقعیت نمــای کاربر )بریدکرامــپ(، نبود صفحه 
404، عدم برخورداری از موتور جستجو و وجود جعبه جستجوی 
غیرفعــال، رعایت نکردن درج حق تألیــف بر روی تصویر، عدم 
نام گذاری تصاویر، وجود تصاویر و مطالب غیرمتنی بدون شــرح 
از اشکاالت این بخش بودند. در این گروه از شاخص ها که بیشتر 
به ساختار وبگاه توجه دارند، علت دریافت امتیاز باالی برخی از 
وبگاه ها، مشخصاً طراحی و برنامه نویسی آن ها ازسوی افراد خبره 
و مســلط بوده اســت، اما شــیوه طراحی اکثر وبگاه ها با یکدیگر 
یکســان و نشــان دهنده اســتفاده از افراد غیر خبــره و الگوهای 

غیراستاندارد است.
بــا توجــه بــه جــدول 3، در کل هیچ کــدام از مؤسســات، 
پژوهشــکده ها و مراکــز نتوانســتند در رابط کاربــری و کیفیت 
فنی به ســطح امتیاز موردنظر فائو برســند. وضعیــت کلی مراکز 
در ایــن بخش با میانگین 48/85 درصد »متوســط« ارزیابی شــد. 
عدم اختصــاص فید یا خــوراک1 ، ناهمانندی بصری مشــترک، 

1. RSS
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کمبود جدی در ارائه مطالــب به زبان دوم رایج بین المللی 
به عنوان ضرورت ارتباط و تبادل با مجامع علمی کشورهای 
دیگر، عدم ارائه نرم افزار کمکی، وجود پیوندهای گسسته، 
عدم نمایش حجم و فرمِت هر بارگذاری، نداشــتن یا قرار 
ندادن لوگوی مرکز به عنوان نماد رســمی مرکز و نشــانی 
اینترنتــی آن بر روی صفحه، عدم درج حق مؤلف بر روی 
وبــگاه و مطالــب و منابع دیداری و شــنیداری آن، و عدم 
انجام تحلیل کاربری وب از اشکاالت عمده در این بخش 

بوده است.
این نکته بدیهی است که رعایت »حق مالکیت معنوی« 
اعتبار محتوای وبگاه را افزایش داده، از سرقت علمی کاسته 
و افزایش اعتماد بازدیدکنندگان یا مشــارکت کنندگان در 
محتوای وبگاه را در پی خواهد داشــت. بنابراین، مسئوالن 
واحدهای تابعه سازمان و مدیران این وبگاه ها باید این مسئله 
اساســی را مهم تلقی نموده و در طراحی صفحات وبگاه بر 
آن هــا تأکید نمایند. همچنین عدم ارائه مطالب به زبان دوم 
رایــج بین المللی به عنوان ضرورت ارتبــاط با مجامع علمی 
ســایر کشورها گویای حضور مشــکل جدی در انتقال پیام 
در این رســانه اســت. ایجاد قابلیت »زبان« غیرفارسی برای 
مطالب صفحات، مسلماً از محصور ماندن دانش و تجارب 
در مرزهــای داخلی جلوگیری کــرده و در تماس با دانش 
و تجارب خارج از مرزها، به رشــد و پویایی بیشتر خواهد 

انجامید.
با توجه به جدول 4، مؤسســات، پژوهشکده ها و مراکز 
با میانگین امتیــاز 70/73 درصد وضعیت »خوبی« در حوزه 
»نظارت و مرور منظم«داشته اند. ضعیف بودن نظارت ماهانه 

خصوصاً در به روزآوری مطالــب، برگردان مطالب جدید 
بــه زبان دوم و تحلیل ترافیک وب؛ و نبود تحقیق بر قابلیت 
کاربری در مرور ســاالنه، اشــکاالت مالحظه شده در این 

بخش بوده است.
شاخص های »نظارت و مرور منظم« ناظر بر به روزآوری 
و پویایی وبگاه اســت و مســلماً بر قابلیت کاربری آن تأثیر 
اساســی خواهد داشــت. انتظار از مدیریــت وبگاه ها برای 
رعایت دقیق این مقوله امری بدیهی است؛ مسئله ای که بیشتر 
وبگاه های مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراکز ملی سازمان 
از آن غافــل مانده اند.به طورکلــی هیچ یــک  از وبگاه های 
مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی تابعه و وابسته سازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی ازنظــر رعایت 
استانداردهای فائو ســطح امتیاز موردنظر شاخص های فائو 
را کسب نکردند و با کسب مجموع 330/17 امتیاز از 574 
امتیاز، و میانگین 57/52 درصد وضعیت وبگاه ها »متوسط« 

ارزیابی شدند.
در جــدول 5، وبگاه های مؤسســات، پژوهشــکده ها و 
مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
بر اساس مجموع امتیازهای کسب شده از شاخص های فائو 
رتبه بندی شده اند. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 
با کسب 412 امتیاز حائز رتبه اول، پژوهشکده بیوتکنولوژی 
کشاورزی با کسب 404 امتیاز رتبه دوم و موسسه تحقیقات 
خاک و آب با 400 امتیاز رتبه سوم را کسب کردند.وبگاه 
پژوهشــکده حفاظــت خاک و آبخیزداری با کســب 276 

امتیاز کم ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها دروبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
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جدول 5. رتبه بندی وبگاه های مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
براساس شاخص های فائو در بازه زمانی فروردین لغایت آذر 1395

ارزیابیامتیاز کلموسسه/پژوهشکده/مرکزرتبه

بسیارخوب574شاخص فائو*

خوب412موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور1

خوب404پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی2

خوب400موسسه تحقیقات خاک و آب3

خوب392موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی4

خوب392موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند4

خوب388موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور5

متوسط336پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی6

متوسط336پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری6

متوسط328پژوهشکده پسته7

متوسط322موسسه تحقیقات علوم دامی کشور8
متوسط322موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور8
متوسط318موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی9

متوسط314موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال10
متوسط308موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر11
متوسط304موسسه تحقیقات علوم باغبانی12
متوسط304موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر12
متوسط302موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور13
متوسط300پژوهشکده چای14
متوسط300پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری14
متوسط296موسسه تحقیقات برنج کشور15
متوسط294موسسه تحقیقات پنبه16
متوسط284مرکز ملی تحقیقات شوری17
متوسط276پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری18
متوسط238موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی19

پیشنهادها

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از ارزیابی مؤسســات، 
پژوهشــکده ها و مراکــز ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 

کشاورزی پیشنهاد می شود:
1. وبگاه هــای مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراکز ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیازمند بازنگری و اصالح 

بر مبنای شــاخص های فائو به عنوان معیار و مرجع معتبر بین المللی 
کشاورزی هســتند. بنابراین، توصیه می شودد دستورالعمل کیفی 
شــاخص های فائو به عنوان دســتورالعمل راهنما ازسوی مسئوالن 

سازمان در اختیار مدیران و ویراستاران این وبگاه ها قرار گیرد.
فائــو،  کیفــی  شــاخص های  دســتورالعمل  کنــار  در   .2
دســتورالعمل های مرتبط دیگری نیز ازسوی مرکز اطالع رسانی 
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کشــاورزی فائو )وایسنت( منتشر شــده و قابل دسترس است که 
برای مدیریت ســاختار و محتوای وبگاه ها ضروری است و الزم 
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FAO’s criteria and Compliance ofsubordinate and affiliated institutions and centers of 
Agricultural Research, Education and Extension Organization Websiteswith them

Hoshang Hakimi
Faculty Members ofKhuzestan Agricultural and Natural ResourcesResearch and Education Center. Agricultural Research, Education and 
Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran

Abstract
Purpose: The aim of the present study was to evaluate the websites qualification of the subordinate and affiliated units of 
AREEO.

Methodology: Websites of 65 research and Education institutes and centers affiliated to AREEO form the population of this 
research.The present study has been carried out in a survey method based on an appraisal approach to identify and review 
the status of the websites. For this purpose, the content and structural factors of these websites were compared and ranked 
by a Web Quality Assurance Checklist of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), which includes 121 
indices under 27 general indices in 4 categories.

Findings:The results showed that, in general, none of the institutions and centers could reach the level of FAO indices. The 
assessment of them in the 4 categories was "average" in content quality, "good" in accessibility, usability and search engine 
optimization, "average" in Interface and technical quality, "good" in regular monitoring and review, and "average" in total 
which is not desired and need to be reviewed and redesigned with accredited standard website design and management. The 
Research Institute of Forests and Rangelands ranked first with 412 scores (%71.78) and the Research Institute of Agricultural 
Biotechnology ranked second with 404 scores (%70.38). 

Results: The major problems of the websites were the lack of attention to using standards in website design and the importance 
of its services as an important communication and information portal, lack of scientific documentation, lack of second 
language for scientific communication and exchange with international scientific communities, existence of discrete links 
and blank pages, lack of inserting copy right, and existence of template bugs.

Keywords: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), website, webometrics, ranking, quality 
evaluation, FAO criteria.
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