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چگونه اطالعات بدست آمده از محيط وب را ارزيابي کنم؟ معيارهای ارزیابی
اعتبار اطالعات به دست آمده از محیط وب به عواملی مانند اعتبار نویسنده ،صحت و درستی مطلب ،اعتبار
وبسایت یا پایگاه ارائهدهنده  ،هدف  ،گستردگی و میزان پوشش آن  ،تازگی و روز آمد بودن آن مطلب  ،سرعت به
دست آمدن آن و اعتبار ناشر مربوطه بستگی دارد .با افزایش مهارت های جستجوی اطالعات در محیط وب به تدریج
توانایی ارزیابی اطالعات به دست آمده نیز افزایش می یابد.
ميتوان معيارهاي ارزيابي اطالعات در محيط وب را چنين بيان کرد:
منبع مورد استفاده :دراگوالنسكو ،نیكالي جورج .ارزيابي كیفي وب سايت ها :ابزارها و معیارها .ماهنامه
الكترونیكي ارتباط علمي 4831
 .1صحت و درستي(شامل گستردگي و دقيق و درست بودن اطالعات).
 آيا مؤلف منبع اطالعات را ذكر نموده است؟ آيا امكان آزمودن و چك نمودن صحت منابع وجود دارد؟ آيا حوزه تخصصي مؤلف با موضوع تحت پوشش همخواني دارد؟ آيا مؤلف روش تحقیق و فرايند گردآوري دادهها را به روشني بیان كرده است؟ .2صالحيت(ميزان اعتبار مؤلف در رشته تخصصي خود).
 آيا مؤلف شناخته شده است؟ درباره مؤلف چه اطالعاتي داريد(براي مثال زمینه كاري ،موقعیت ،عالئق ،انتشارات و غیره) آيا تعیین میزان مهارت و اعتبار مؤلف براي شما ممكن است؟ .3پوشش موضوعي(گستردگي و ميزان پوشش موضوعاتي كه مشاهده ،تحليل و گزارش شدهاند)
 آيا تمامي موضوعات وبسايت عمیقاً بازبیني شدهاند؟ آيا همه پیوندهاي مرتبط به صورت مناسب جامع و در عمل فعال هستند؟ اطالعات موجود در سايت چقدر براي شما از خصوصیات جامعیت و مرتبط بودن برخوردار است؟ .4تراكم -فشردگي(ميزان اطالعات مربوط و جامع كه در هر صفحه از سايت به نمايش گذاشته
ميشود).

 در هر صفحه از سايت مفاهیم غالب هستند يا تصاوير؟ آيا اطالعات نمايش داده شده در هر صفحه شامل تصاوير و متنها براي شما به اندازه كافي جامعاست؟
 آيا اطالعات نمايش داده شده در هر صفحه براي شما كافي است؟ چه مقدار اطالعات تبلیغاتي و آگهيهاي تجاري در هر صفحه از سايت وجود دارد؟ .5تازگي(ميزان تازگي و بهروز بودن اطالعات منتشر شده در سايت)

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –lib.sbmu.ac.ir
 سايت چه وقت ايجاد شده و آخرين زمان بازنگري و ويرايش آن چه وقت بوده است؟ آيا تاريخ حق مؤلف نمايش داده شده است؟ آيا تمامي منابع ذكر شده ،قابل دسترس هستند؟. آيا كلیه سايتهاي مرتبط و آدرسهاي اينترنتي درست عمل مي كنند؟ .6تعامل(تأثير متقابل يا ميزان عملكرد ارتباط دو طرفه بين استفاده كننده و مؤلف).
 آيا يافتن حداقل يك پیوند ( )Linkبراي ارتباط از طريق پست الكترونیكي با مؤلف وبسايت يا مسؤلسايت امكان پذير است؟
 آيا پیوند فعال است؟ آيا پیوند سريع عمل مي كند؟ آيا به پیغامهايي كه شما فرستادهايد ،پاسخي داده شده است؟ .7هدف (ميزان عينيتگرايي مؤلف در مقابل ذهنيتگرايي او).
 هدف واقعي سايت چیست؟ هدف واقعي مؤلف سايت چیست؟ آيا شما به اندازه كافي از بي طرفي مؤلف مطمئن هستید؟ ..8سرعت(مدت زمان مورد نياز براي فراخواني سايت و نمايش صفحه وبسايت).
 آيا آدرس الكترونیكي( )URLسايت به سرعت و بدون درنگ صفحه وبسايت را پیدا مي كند؟ آيا تغییر فوري صفحه نمايش ممكن است؟ -آيا ارتباط شما با تمامي پیوندهاي فراهم شده بدون تأخیر میسّر ميشود؟

