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هدف: هدف از این پژوهش حارض، ارزیابی وبگاه موزه های ایران و 
شناسایی نقاط ضعف و قوت آنهاست.

روش/ رویكرد پژوهش: این مقاله با روش پژوهش تلفیقی(كمی و 
كیفی) تعداد ۲۷ وبگاه موزۀ ایرانی با استفاده از یك سیاهۀ ارزیابی به 

نام میوزیم كوال ارزیابی شده است.
میوزیم كوال، یك سیاهۀ ارزیابی است كه در سال ۲۰۰۸ فوتاكیس و 
اكونومیدز با استفاده از آن به ارزیابی وبگاه موزه های انگلیسی زبان 
پرداخته اند.  با استفاده از این سیاهۀ ارزیابی شش معیار محتوا، منایش، 
قابلیت استفاده، تعامل و بازخورد، خدمات الكرتونیكی و فنی مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این پژوهش، نتایج ارزیابی و با كمك 

مصاحبه با متخصصان موزه، تجزیه و تحلیل شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج ارزیابی نشان داده است وبگاه موزه های ایران 
در بعد محتوا با منرۀ میانگین ۲/۷۰ در سطح مناسب، در بعد منایش با 
منرۀ میانگین ۳/۱۴ در سطح خوب، در بعد قابلیت استفاده در منرۀ ۲/۶ 
در سطح مناسب، در بعد تعامل و بازخورد با منرۀ ۰/۹۴ در سطح بسیار 
اندك، در بعد خدمات الكرتونیكی با منرۀ ۲/۸ در سطح مناسب و در 
ُبعد فنی با منرۀ ۲/۶۹ در سطح مناسب قرار دارند.  در نتایج مصاحبه ها 
مشكالت اصلی موجود در ایجاد وبگاه موزه های ایران، عدم تخصیص 
بودجۀ كافی، عدم توجه مسئوالن به لزوم ایجاد وبگاه، تغییرات مداوم 
در تصمیم گیری های مدیریتی و در نتیجه، عدم اتخاذ سیاست واحد در 
برنامه ریزی ها، عدم درك رضورت مسئله، تخصص های موضوعی غیر 

مرتبط مدیران موزه ها و متولیان برنامه ریزی، بیان شده است.

ڪلیدواژه ها 
ارزيابی وبگاه/ موزه ها/ ميوزيم كوال
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ارزیابی وبگاه موزه های ایران 
با استفاده از میوزیم کوال

مقدمه
موزه ها، همانند كتابخانه ها مخازن دانش و اطالعات هستند. منابع اطالعاتي در كتابخانه ها، 
اغلب كتاب، نشريه و مواد چاپي هستند؛ در حالي كه، منابع اطالعاتي در موزه ها، اشيا هستند. 
اشياي موزه اي همانند مواد كتابخانه اي، از لحاظ آموزشي و پژوهشي، حاوي اطالعات 
ارزشمندى هستند كه دسترسي و استفاده از آنها اهميت بسزايي دارد. ويكتوريا كراوچينا3، در 
پايان نامة خود با عنوان «نيازهاي اطالعاتي بازديدكنندگان موزه هاي هنر: واقعي و مجازي»، 
آورده است موزه ها و كتابخانه ها مخازن بزرگ دانش انسان و فرهنگ بشر محسوب مي شوند. 
آنها، مأموريت و اهداف مشابهي در توزيع دانش متراكم به جامعه دارند (2004،ص 3). 
اهميت موزه ها، از  لحاظ فرهنگي، آموزشي و پژوهشي قابل توجه است. تركيب و ادغام 
اطالعات و سرگرمي در موزه ها امر مهمى است، زيرا موزه ها براي جلب مراجعه كننده با 
ديگر برنامه هاي تفريحي و رسانه هاي همگاني در رقابت هستند (مكدونالد4، 1996). بنابراين، 

محتواي مجموعة موزه ها بايد قابل دسترس و استفاده براي همة مردم باشد.

بيان مسئله
كشور ايران، حاوي فرهنگ و تمدن غني و باشكوهي است. وجود تعداد زياد اشياي موزه اي و 
منابع فرهنگي و تاريخي در موزه ها دليلي بر اين مدعاست. هر كشوري براى حفظ و بقاي اين 
آثار تالش مي كند و به دنبال راهكارهايي براي نمايش آن به جهانيان است. امروزه، پيشرفت 
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فناوري و امكان ارتباطات گسترده و جهاني و قابليت دسترسى از راه دور، اين امر را ميسر 
و آسان كرده است. وب و اينترنت مصداق بارز آن است كه كشورهاي گوناگون به آن پي 
برده اند و بيش از پيش از آن بهره مي جويند تا فرهنگ، تمدن، و هنر خود را به جهانيان عرضه 
كنند. براي اينكه موزه با پيشرفت هاي دائمي فناوري اطالعات در وب همگام شود، ايجاد 
يك مجموعة رقمى بسيار ضرورى به نظر مي رسد ( فانگ1 و هانگ2 ،2008،ص 173). موانع 
ارتباط سنتي بين مردم، مثل زمان و مكان در اينترنت كمتر وجود دارد. قابليت ارتباط وسيع 
و امكان دسترسي به اطالعات، و ارائه و دريافت آن در قالب چندرسانه اي، اينترنت را براي 
ايجاد يك محيط آموزشي و نمايشي به گزينة كاملي بدل كرده است. پروژه هاي رقمى سازي 
هم به موزه ها و هم به كتابخانه ها امكان مي دهد كه به طيف گسترده تري از مخاطبان دست 
يابند و منابع خود را در اختيار كاربران و عالقه مندان قرار دهند. مطالعات رفتار اطالع يابي 
كاربران، نظام هاي بازيابي، و ابرداده در علوم كتابخانه قدمت طوالني دارد؛ در حالي كه، چنين 

مطالعات پژوهشي در فضاي موزه در مرحلة آزمايشي قرار دارد (كراوچينا، 2004).
در ايران، يك بررسى اجمالى در موزه ها، مسائل زير را نشان مي دهد: 

تعداد 542 موزه شناسايى شده است (مجيب، 1389،ص 647) كه از اين بين فقط تعداد 
27 موزه وبگاه مستقل دارند و از طريق اينترنت قابل جست وجو، دسترسى، و مشاهده هستند.

مقايسة وبگاه هاى فعلى موزه ها با وبگاه هاى موزه هاى ديگر كشورها، تفاوت هاى 
چشمگيرى را نشان مى دهد. از جمله اينكه وبگاه  موزه هاى ايران صرفاً اطالعات مختصرى از 

موزه، ساعات بازديد و بخش هاي مختلف موزه شامل تاالرها و نمايشگاه ها ارائه كرده اند. 
در برخي وبـگاه هاى موزه هاى ايران، امـكان جست وجـو در بين اشيـا و اطالعـات 
مختصري از خود شـيء و تصويـر آن نيز وجود دارد. در حالي كه، وبگاه موزه بايد عالوه بر 
موارد فوق «قابليت بازيابي و جست وجو و مرور صفحة خانگي را داشته باشد، به گونه اي كه 
اطالعات رقمى شده مجموعه هاي موزه همراه با ارزش افزودة آن بين افراد تقسيم و استفاده 

شود» (فانگ و هانگ، 2008 ،ص173).
بسيارى از وبگاه هاي موزه هاى ايران تنها به زبان فارسى در دسترس هستند و محتواى 

آنها زبان هاى ديگر را پشتيبانى نمى كند.
وبگاه هاى موزه ها، از نظر زبان، بيان و حتى ظاهر ارائه، براى كودكان و نوجوانان قابل 

فهم نيستند و جذابيت كافى ندارند.
مسائلى كه پيش تر درباره وبگاه هاى موزه ها بيان شد، مشكالت زير را به دنبال خواهد 

داشت:
در عصرى كه رفتارهاى اطالعاتى مردم تغيير كرده است و اينترنت منبع و مرجع يافتن 
اخبار، اطالعات، دانش و حتى وسيله اى براى يافتن مكان هاى مختلف اعم از هتل و رستوران، 

1. Cheng-Wei Fang
2. Jun-Fu Huang
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وكتابخانه شده است، موزه هايى كه از طريق اينترنت در دسترس نيستند يا به درستى معرفى و 
عرضه نمى شوند،  شناخته نمى شوند و عمالً از نظر بسيارى از مراجعان بالقوه خود دور مى مانند.
مردم در جريان وقايع و رويدادهاى موزه و فعاليت هاى هنرى و فرهنگى آن قرار نمى گيرند 

و موزه بسيارى از مراجعه كنندگان بالقوه خود را از دست مى دهد.
وقتى وبگاه موزه به زبان هاى مختلف زنده دنيا يا حداقل به زبان انگليسى در دسترس 
نباشد، تمدن و پيشينه ايران از ديد ديگران پوشيده مى ماند و ديگران با فرهنگ، هنر و تمدن 
ايرانى آشنا نمى شوند. به اين ترتيب، گردشگران نيز موزه ها را در فهرست بازديد خود قرار 

نمى دهند. 
خود  موزه در نتيجه عدم برقرارى ارتباط با بيرون رشد نمى كند، زيرا بسيارى از آثار هنرى 
و اشياى موزه اى با اظهار نظرهاى بازديدكنندگان و در نتيجه تعامل بين اعضا و مراجعه كنندگان 
موزه، معنا و مفهوم مى يابند و در صورت قطع شدن ارتباط با دنياى بيرون، موزه از رشد و پويايى 

باز مى ماند.

اهداف پژوهش
هدف كلي اين پژوهش، ارزيابي وبگاه موزه هاي ايران با استفاده از ميوزيوم كوال، شناسايى 

نقاط ضعف و قوت آنها، و ارائة راهكار جهت ارتقاى كيفيت آنهاست. 

سؤال های پژوهش
1. كيفيت وبگاه  موزه هاي ايران در هر يك از معيارهاي شش گانة ميوزيم كوال در چه 

سطحي است؟
2.  بر اساس يافته هاي تحقيق و نظر متخصصـان چه راهـكارهايي براي ارتقاى كيفيت 

وبگاه موزه هاي ايراني پيشنهاد مي شود؟
3. آيا بين برترين وبگاه موزة ايـران و برترين وبگاه موزة ارائه شـده توسط فوتاكيس و 

اكونوميدز تفاوتى وجود دارد؟

فرضيه های پژوهش
1. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت محتوا، تفاوت معني داري وجود ندارد.
2. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت ارائه، تفاوت معني داري وجود ندارد.

3. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت قابليت استفاده، تفاوت معني داري وجود ندارد.
4. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت تعامل با كاربر و بازخورد، تفاوت معني داري 

وجود ندارد.
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5. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت خدمات الكترونيكي، تفاوت معني داري 
وجود ندارد.

6. بين وبگاه موزه هاي ايران، بر اساس كيفيت فني، تفاوت معني داري وجود ندارد.

پيشينۀ پ ژوهش
نويدي (1386)، پايان نامة خود را با عنوان «ارزيابي دسترس پذيري وبگاه وزارتخانه هاي دولت 
جمهوري اسالمي ايران» انجام داده است. هدف اين پژوهش، كشف ميزان دسترس پذيري وبگاه 
وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران بر اساس شاخص هاي استخراجي از كنسرسيوم 
وب جهان گستر و تجارب كاربران و شناخت موانع دسترس پذيري وبگاه وزارتخانه هاي ايران و 
ارائة راهكارهايي براي افزايش دسترس پذيري و قابليت استفاده از اين وبگاه ها  ست. اين پژوهش، 
به روش ارزيابانه و با استفاده از 12 شاخص استخراج شده از خط مشي دسترس پذيري محتواي 
وب كه توسط كنسرسيوم وب جهان گستر ارائه شده است، انجام شد و ارزيابي تجارب كاربر نيز 

از طريق روش پيمايش بر اساس گروه هاي كانوني و پاسخ به سؤال پرسشنامه صورت گرفت.
فوتاكيس و اكونوميدز (2008)، در مقاله اي با عنوان «موزه هاي هنر، علم و فناوري و تاريخ 
در وب» يك چارچوب ارزيابي كيفي به نام «ميوزيم كوال» ارائه داده اند كه شامل معيارهايي 
است كه در 6 دسته محتوا، نمايش، قابليت استفاده، تعامل و بازخورد، خدمات الكترونيكي، و 
فني طبقه بندي شده است. به عالوه، پژوهشگران، از ميوزيم كوال براي ارزيابي تعداد 210 وبگاه 
موزه در سراسر جهان (70 موزة هنر، 70 موزة علم و فناوري و 70 موزة تاريخ) استفاده كرده اند. 
نتايج ارزيابي نشان داده است وبگاه موزه هاي هر سه دسته در سطح مطلوب ولي نه آرماني 
هستند. موزه هاي علوم در صدر هستند؛ ، بعد با اندكي تفاوت موزه هاي هنر و سپس موزه هاي 
تاريخ قرار مي گيرند. تقريباً همة سايت  ها با توجه به ويژگي هاي فني ايجاد شده اند. ولي بسياري 
از سايت  ها در زمينة بازخورد و تعامل كمبودهايي دارند. در پايان پيشنهادهايي براي ارتقاي آنها 

ارائه شده است.
سيمون گولدبرگ (2005)، پايان نامة كارشناسـي ارشـد خود را در رشتـة هنر با عنوان 
«طراحي و ارزيابي وبگاه هاي موزه ها براي بزرگساالن: يك رويكرد رشدي» تدوين كرده 
است. اين پايان نامه، استفادة بزرگساالن از يك وبگاه آموزشي به نام رد استاديو كه توسط 
موزة هنرهاي جديد ايجاد شده است را بررسي مي كند. هدف اين پژوهش آوردن يك 
دورنماي رشدي است كه مربوط به طراحي و ارزيابي وبگاه هاي آموزشي باشد. از آنجاكه 
توليدكنندگان، وبگاه ها را براي مخاطبان خاص مثل كودكان و بزرگساالن ايجاد مي كنند، مهم 
است كه نيازهاي رشدي مخاطبان خود را بشناسند. مطالعة حاضر، استفادة بزرگساالن از وبگاه 
رداستاديو را بررسـي كرده است و نتايج آن در اين باره است كه چگـونه جنبه هـاي رشـدي 
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بزرگسـاالن بر پاسـخ كاربـر تأثيـر مي گـذارد.
 جنكينز1 (2001)، رسالة دكتري خود را با عنوان «ارزيابي يك وبگاه براي مجموعه و 
باغ هاي بايو بند، موزه هنرهاي زيباى هاستن2» تدوين كرده است. او در اين ارزيابي، نقش 
آموزشي موزه از طريق وب را بررسي كرده است. تأكيد او در استفاده از اينترنت براي آموزش 
در موزه هاست. هدف او اين است كه به سازندگان وبگاه كمك كند تا وبگاه خود را ارتقا 

دهند و براي ايجاد سايت  هاي آينده، نقش راهنما و الگو را داشته باشند.
در كنفرانس موزه ها و وب در سال 2002 ،گزارش بولونيا، با عنوان «ارزيابي ويژگي هاي 
وبگاه موزه» ارائه شد. « ماژوِل مايل» روشى نوآورانه براي ارزيابي كيفيت و قابليت استفاده 
برنامه هاي كاربردي ابررسانه اي است. اين مقاله، بر برخي ويژگي هاي خاص ماژول مايل، 
كه مرتبط با برنامه هاي كاربردي ميراث فرهنگي است، تمركز مي كند. تركيب نتايج پژوهش، 
به وسيله يك گروه 7 نفره متشكل از كارشناسان موزة بلونيا (ايتاليا) انجام گرفته است. يك 
داور جهت بررسي، يك سياهة وارسي را تكميل كرده است كه شامل چهريزه هاي مختلف 
قابليت استفاده/كيفيت (جامعيت، غني بودن ، و مانند آن) و به هر كدام نمرة اي اختصاص داده 
است. بعد از اينكه نمرة دادن پايان يافت، مجموعة نمرة ها از طريق وزن دادن، تحليل شده 

است تا ميزان ربط هر ويژگي با توجه به هدف خاص معلوم شود.

یافته های پژوهش
به منظور يافتن پاسخ پرسش هاى اساسى ميانگين نمرة كل وبگاه  ها در هر معيار اندازه گيرى 

و در نمودار 1 ترسيم شده است.

قابلیت فنیمحتوامنایش
استفاده

میانگین

خدمات 
الکرتونیک

تعامل و
بازخود
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Museum of Fin Arts, Houston
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همانطور كه نمودار 1 نشان مى دهد ويژگى هاى معيار نمايش بيش از بقيه معيارها در وبگاه 
موزه هاى ايران رعايت شده است و وبگاه موزه هاى ايران در بعد محتوا، قابليت استفاده و فنى در 
يك رديف قرار گرفته اند. كمترين معيارى كه رعايت شده است، معيار تعامل و بازخورد است.

منرات ارزيابی
به منظور ارزيابى دقيق وبگاه   موزه هاى ايران، در هر يك از ابعاد ذكر شده در ميوزيم كوال، نمرات 

ارزيابى هر معيار و زيرمعيارهاى آن به طور جداگانه بررسى شده است. 

محتوا
همانطور كه نمودار 2 نشان مى دهد، بيشترين تعداد وبگاه موزه هاى ايران از نظر محتوا در 

سطح خوب هستند و نمرة بين 3 تا 4 كسب كرده اند.

منايش
دومين معيار تأثيرگذار در ارزيابى وبگاه موزه ها نمايش است. همانطور كه نمودار 3 نشان 
مى دهد 78 درصد وبگاه موزه هاى ايران در بعد نمايش در سطح خوب هستند و نمرة بين 3 

تا 4 كسب كرده اند، اما هيچ كدام از آنها در سطح خيلى خوب قرار نگرفته اند.

بسیار اندک

اندک

مناسب
خوب

خیلی خوب

محتوا

ک
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با توجه به ميانگين نمرة كل وبگاه ها در بعد نمايش (3/14)، مي توان گفت به طور كلي نمايش 
وبگاه  موزه هاي ايران در وضعيت خوب است.

در معيار نمايش، ويژگى هاى كميت و كيفيت چندرسانه اى، امكانات شخصى سازى 
براى افراد با نيازهاى ويژه، امال و دستور زبان صحيح، ارزيابى شده اند. همانطور كه نمودار 
4 نشان مى دهد بيشترين معيار، امال و دستور زبان صحيح با نمرة 4/42 و كمترين معيار، 
شخصى سازى با نمرة 0 است. ويژگى هاى زيبايى شناختى، جذابيت، و مفيد بودن اطالعات 
ارائه شده به طور كلى در وضعيت خوب (نمرة بين 3 تا 4) قرار دارد. صحت اطالعات ارائه 

شده بسيار خوب (4/19) و كميت چندرسانه اى ها مناسب (2/67) است.

مناسب

بسیاراندکاندک

خوب
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سطح کیفیت منایش

امال و دستور

 زبان صحیح

مفید بودن

منایش، رسانه، قالب، ظاهر

شخصی سازی نابینایان

 و ناشنوایان، افراد

 با نیازهای ویژه

زیبایی شناختی و

جذابیت

کمیت

چند رسانه ای

صحت
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قابليت استفاده
همانطور كه نمودار 5 نشان مى دهد 44 درصد وبگاه موزه هاى ايران در بعد قابليت استفاده نمرة 
بين 2 تا 3 كسب كرده اند و در سطح كيفيت مناسب قرار دارند. قابليت استفاده يك وبگاه در 

سطح خيلى خوب قرار دارد و هيچ كدام از وبگاه ها در اين بعد در سطح بسيار اندك نيستند.

در بعد قابليت استفاده زيرمعيارهاى رابط كاربر، ساختار و سازماندهى سايت، راهبرى، 
جهت نمايى و جست وجو ارزيابى مى شوند. 

تعامل و بازخورد
همانطور كه نمودار 6 نشان مى دهد همة وب سايت  موزه هاى ايران از نظر تعامل و بازخورد در 

سطح بسيار اندك و اندك قرار دارند و نمرة بين 0 تا 2 كسب كرده اند. 

مناسب

بسیار اندک

اندک

خیلی خوباندک

خوب
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سطح کیفیت قابل استفاده
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ميانگين كل نمرة ها (0/94) نشان مى دهد وبگاه موزه هاى ايران در دو بعد تعامل و 
بازخورد در سطح بسيار اندك قرار دارند. حداكثر امكانات مربوط به اين بعد در اغلب وبگاه  

موزه هاي ايران يك يا چند شماره تماس و آدرس پيام نگار موزه است.

خدمات الکرتونيک
همانطور كه نمودار 7 نشان مى دهد بيشترين وبگاه   موزه هاى ايران در بعد خدمات الكترونيكى 

در سطح اندك و مناسب قرار گرفته اند. 
 

 

 

خدمات الكترونيكى در وبگاه   موزه ها، با هشت معيار كميت، كيفيت و مفيد بودن، خريد 
و پرداخت الكترونيك، خدمات اطالعاتى، تورهاى مجازى، يادگيرى الكترونيكى، و سرگرمى 

مشخص مى شود. 
بر اساس عدد ميانگين (2/08)، وضعيت كلى وبگاه موزه هاى ايران در بعد خدمات الكترونيكى 

در سطح مناسب است.

به منظور بررسي دقيق معيار خدمات الكترونيكي، نتايج ارزيابى وضعيت وبگاه ها در 
هر يك از اين زيرمعيارها به صورت جداگانه ارائه شده است. همانطور كه نمودار 8 نشان 
مى دهد در بين زيرمعيارهاى خدمات الكترونيكى، بيشترين معيارى كه رعايت شده، «كيفيت 

و مفيد بودن» با ميانگين نمرة 3,78 و كمترين معيار، «سرگرمى» با نمرة 0 است.
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سطح کیفیت تعامل و بازخورد
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سطح کیفیت خدمات الکرتونیکی
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خدمات فنی
همانطـور كه نمودار 9 نشان مى دهد بيشترين وبـگاه   موزه هاى ايـران در معيار خدمات فنى 
نمره هاى بين 2 تا 3 و 3 تا 4 كسب كرده اند و اين نشان مى دهد بيشتر آنها در بعد خدمات فنى 

در سطح مناسب و خوب هستند.
 

براى اندازه گيرى ميزان رعايت معيار خدمات فنى يك وبگاه ، ويژگى هاى دسترس پذيرى، 
عملكرد، سازگارى، و امنيت و حريم خصوصى وبگاه  ها اندازه گيرى شده است. ميانگين اين 
چهار ويژگى، در كل وبگاه هاى موزه هاى ايران (2/69) نشان مى دهد، وبگاه موزه هاى ايران 

در بعد خدمات فنى در سطح مناسب قرار دارند.

کیفیت کمیت
و  مفید بودن

خرید
و پرداخت

خدمات 
اطالعاتی

تورهای 
مجــازی

یادگیری
الکرتونیکی

خدمات فنیرسگرمی

�
���

���

���


��

�

�

�




مناسب

اندک

خوب

�	�
���


���

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

بسیار خوب          خوب                   مناسب            اندک               بسیار اندک

سطح کیفیت خدمات فنی

وضعیت وبگاه  ها درزیر معیار های
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به منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهـش، برتريـن وبگاه مـوزه هاى ايرانى و غير ايرانى و 
نمره هاى هر يك مشخص شدند. براى نشـان دادن معنى دارى تفاوت بين نمره هاى وبگاه   
موزه هاى ايران و برترين وب سايت هاى حاصل از پژوهش فوتاكيس و اكونوميدز از آزمون 
«تى  تك  نمونه اى» استفاده شده است. نتايج نشان داد بين برترين وب سايت هاى موزه هاى 
ايران و برترين وبگاه حاصل از پژوهش فوتاكيس و اكونوميدز در بعد محتوا، نمايش، تعامل 
و بازخورد تفاوت معنى دارى وجود دارد، ولى در بعد قابليت استفاده، خدمات الكترونيكى و 

فنى تفاوت معنى دارى وجود ندارد.
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، راهكارهاى ارتقاى كيفيت وبگاه   موزه هاى ايرانى از 
نظر متخصصان را به طور خالصه مي توان چنين ارائه كرد: تهيه و ابالغ برنامه هاى مدون براى 
وبگاه موزه ها از سوى سازمان هاى مادر مثل سازمان ميراث فرهنگى، شهردارى، و مانند آن 
به موزه ها؛ راه اندازي نمايشگاه هاي دوره اي از اشيايي كه امكان نمايش فيزيكى آنها وجود 
ندارد؛ تخصيص بودجة كافي به وبگاه موزه و نمايشگاه هاى مجازى و استخدام يك نيروى 
متخصص براى روزآمدسازى وبگاه؛ تجهيز محتواي وبگاه موزه به قابليت هاى بارگذارى و 
چاپ؛ فراهم ساختن امكان رزرو تورهاى گروهى به ويژه براى مدارس و همچنين، امكان 
خريد بليت الكترونيكى؛ تجهيز وبگاه موزه به برنامه هاى چندرسانه اى كه بازديد مجازى را 
به بازديد واقعى نزديك تر و شبيه تر سازد؛ و در نهايت امكان پرسش و پاسخ در وبگاه موزه 
از ويژگى هاي مهمي است كه با استخدام يك نيروى متخصص و تخصيص بودجه كافى 

امكان پذير است.

بحث و نتيجه گريی 
به طور كلى معيار محتوا، مهم ترين معيار در ارزيابى وبگاه  ها به  شمار مى رود. در پايان نامة 
جنكينز (2001) نيز، محتوا بيشترين درجة اهميت را در ارزيابى از نظر كاربران كسب كرده 
است. در وبگاه موزه هاى ايران، ميزان رعايت مؤلفه هاى محتوا در 7درصد سايت ها بسيار 
اندك، در 11درصد اندك، در 26درصد مناسب، در 52 درصد خوب و در 4 درصد سايت ها 
بسيار خوب ارزيابى شده است. همان طور كه يافته هاى نمودار 2 نشان مى دهد بيش از نيمى 
از وبگاه موزه هاى ايران از نظر محتوا در سطح خوب (نمرة بين 3 تا 4) قرار گرفته اند. اغلب 
آنها محتواي جامعي دارند و تقريباً در همة آنها اطالعات كلي موزه شامل موقعيت مكاني و 

زمان بازديد و اطالعاتي دربارة اشياي موزه مشاهده مى شود. 
از نمرة ميانگين (3/14) مى توان نتيجه گرفت كه به طور كلى، وبگاه   موز ه هاى ايران در 
بعد نمايش در وضعيت خوب هستند. در اغلب وبگاه ها، اندازه و نوع فونت  به كاررفته مناسب 

ارزیابی وبگاه موزه های ایران 
با استفاده از میوزیم کوال
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است و در طراحي به اندازة صفحه  و حاشيه بندي توجه شده است. اما برخي وبگاه ها، در 
نحوة نمايش عكس و تصوير و در كميت و كيفيت چندرسانه اي ها نقص دارند و همچنين، 

برخي نوار ابزارها و آيكون ها از زيبايي و جذابيت كافي برخوردار نيستند. 
امكان جست وجو از زيرمعيارهاي مهم قابليت استفاده است و در اغلب وبگاه  موزه هاي 
ايران فراهم نيست. به منظور افزايش سطح كيفيت وبگاه موزه ها در بعد قابليت استفاده، ضرورى 
است خطاهاى صفحه، صفحه هاى در دست ساخت، و پيوندهاى كور و شكسته- كه در 
اغلب وبگاه موزه ها مشاهده مى شود- اصالح شود. همچنين، براى بازيابى مجموعة موزه ها، 
موتور جست وجوى پيشرفته يا يك بانك اطالعاتى از اشياى موزه اى يا يك اپك در وبگاه 

موزه طراحى شود. 
سطح كيفيت تعامل و بازخورد در وبگاه موزه هاى ايران بسيار اندك است. تعامل و 
بازخورد در وبگاه موزه ها شامل «ارتباط همزمان»، «غيرهمزمان»، «گروه هاى الكترونيك» 
و «برنامه هاى كاربردى چندرسانه اى» است. ارتباط همزمان از طريق تلفن، چت، و ويدئو 
كنفرانس فراهم مى شود كه در وبگاه موزه هاى ايران، فقط در برخى موارد شماره تلفن موزه 
مشاهده مى شود. ارتباط غيرهمزمان نيز شامل پيام نگار، پيامك، هشدار، خبرنامه، پرسش هاى 
متداول و پيشنهادها مى شود كه از بين آنها، در وبگاه موزه هاى ايران فقط پيام نگار، خبرنامه، و 
پرسش هاى متداول مشاهده مى شود. به منظور افزايش سطح كيفيت در بعد تعامل با كاربر و 
بازخورد ضرورى است در وبگاه موزه هاى ايران، امكان ارسال اخبار از طريق پيام نگار و پيام 
كوتاه ايجاد شود. همچنين، مى توان با ايجاد گروه هاى الكترونيك امكان ثبت نظرات و افكار 
را براى اعضا و مديران و با پشتيبانى از برنامه هاى كاربردى تعاملى چندرسانه اى كه مطابق با 
قوانين داخلى كشور باشند، امكان افزايش ميزان ارتباط اعضا و دوستداران موزه با يكديگر و با 

مسئوالن موزه ها را فراهم كرد.
يكى از خدمات الكترونيكـى كه ضرورى است در وبگاه مـوزه ها فراهـم شود، امكان 
گردش مجازى است. بنا بر يافته هاى پايان نامة جنكينز (2001)، كاربران بسيار موافق هستند كه 
گردش مجازى «به جذابيت سايت مى افزايد»، «آمادگى خوبى براى بازديد واقعى ايجاد مى كند» 

و «بازديدكنندگان را به فضاى واقعى جذب مى كند». 
يكى از زيرمعيارهاى خدمات الكترونيكى، خدمات فنى است كه امكان چاپ و بارگذارى 
را شامل مى شود. براساس نمودار 9 ،هيچ كدام از وبگاه ها در اين زمينه در سطح خوب و خيلى 
خوب قرار نگرفته اند؛ در حالي كه، براساس يافته هاى مصاحبه اين امكان از ويژگى هاى ضرورى 
وبگاه موزه و از نيازهاى اساسى بازديدكنندگان مجازى محسوب مى شود و ضرورى است وبگاه 

موزه ها در افزايش كيفيت آن بيشتر تالش كنند.

فاطمه زندیان 
الهام السادات الوانکار
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«سرگرمى» يكى ديگر از زيرمعيارهاى خدمات الكترونيكى و از ويژگى هاى مهم وبگاه 
موزه است كه از وظايف موزه ناشى مى شود؛ در حالى كه، در هيچ يك از وبگاه هاى  موزه هاى 

ايران به موضوع سرگرمى بازديدكنندگان توجهى نشده است. 
همان طور كه يافته هاى پژوهش در آزمون فرضيه ها نشان داده است، همة فرضيه هاى 
پژوهش تأييد شده اند و على رغم همة ويژگى ها و تفاوت هاى بهترين و ضعيف ترين وبگاه 
موزه ها در معيارهاى گوناگون، بين وبگاه موزه هاى ايران در هيچ يك از معيارهاى «محتوا»، 
«نمايش»، «قابليت استفاده»، «تعامل و بازخورد»، «خدمات الكترونيكى» و «خدمات فنى» 
تفاوت معنى دارى وجود ندارد. با مشاهدة صفحات وب موزه هاى ايران پيشاپيش اين گمان 
مى رفت كه از نظر كمى و كيفى بين آنها تفاوت چندانى وجود ندارد. بنابراين، مى توان نتيجه 
گرفت، به دليل اينكه عملكرد همة وبگاه موزه هاى ايران تقريباً به هم شبيه است، احتماالً 
مى توان مطابق پيشنهاد يكى از متخصصان، با تدوين يك سند راهبردى براى همة وبگاه 

موزه ها، تغييرات اساسى در آنها ايجاد كرد.
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