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  1السادات زاهدي شمس

هـايي هسـتند    سـازمان  ي ها و مراكز آموزشي و پژوهشي در سراسر جهان در زمره دانشگاه :چكيده
گيـري از   بهـره كننـد و دانشـگاهيان نيـز بـا      بيشـترين اسـتفاده را مـي    گستر اينترنت جهان كه از شبكه

يكي از اقدامات . ندكن امكانات فراگير اينترنت براي توسعه دانايي و تكميل معلومات خود اقدام مي
هـايي تنظـيم كـرده و اطالعـات      سـايت  ايـن اسـت كـه وب    ،انـد  ها انجام داده مفيدي كه اين سازمان

  هـا مجموعـه   سـايت  وب .دهنـد  مندان و مراجعه كنندگان قرار مـي  مربوط به خود را در اختيار عالقه
كننـد كـه كـاربران از طريـق      اي عمـل مـي   همانند دريچهواقع ها هستند و در  اي از داده ساختار يافته

 ي پيمايشي دربـاره  حاضر حاصل يك پژوهش توصيفي ـ  ي مقاله. شوند ها مرتبط مي ها با سازمان آن
رگ دولتـي  ج دانشگاه بزهاي پن سايت در اين پژوهش وضعيت وب. است هاي دانشگاهي سايت وب

بررسـي  ) هاي تهران، عالمه طباطبايي، صنعتي شريف، تربيت مدرس، و شهيد بهشتي دانشگاه(ايران 
هــاي  ســايت پيشــنهادهايي بــراي ارتقــاي كيفيــت وب شــده و بــا توجــه بــه اســتانداردهاي جهــاني، 

  .هاي كشور مطرح شده است دانشگاه

  

  

  

  سايت وب ي، محتواسايت وب، طراحي سايت وبندازي ، مراحل راه اسايت وب :كليدي هايواژه

    استاد دانشگاه عالمه طباطبايي .1

88/  12/  10 :مقاله دريافت تاريخ   Email: szahedi44@hotmail.com 

89/  3/  5 :مقاله نهايي پذيرش تاريخ   
  السادات زاهدي شمس :مقاله مسئول نويسنده
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  بيان مسئله -1
هايي هستند كه  سازمان ي هو پژوهشي در سراسر جهان در زمر و مراكز آموزشي ها دانشگاه
گيري از  هيان نيز با بهره كنند و دانشگا گستر اينترنت بيشترين استفاده را مي جهان ي هاز شبك

امكانات بسيار فراگير و گسترده اينترنت براي توسعه دانايي و تكميل معلومات خـود اقـدام   
اند اين است كه  انجام داده جهاندر سراسر  ها دانشگاهكه يكي از اقدامات مفيدي . ندكن مي
خـود در اختيـار مراجعـان و     ي هايي براي خود تنظيم كرده و اطالعاتي را دربـاره  سايت وب
سـايت ماننـد    وب«: كننـد  طـور كـه ژنـگ و درن اشـاره مـي      همان. دهند مندان قرار مي عالقه
گرنـد و نخسـتين تعـامالت بـين سـازمان و      ن اي است كه كاربران از آن به سازمان مي دريچه

ها نقش بسـيار مـؤثري در بهبـود     سايت وب. ]5[ »شود سايت برقرار مي مشتريان از طريق وب
هاي آموزشي مجازي و  دوره. دارند ها دانشگاههاي آكادميك، علمي و آموزشي  شايستگي

ها گسترش  آن اند دانش مؤسسات آموزشي فراتر از مرزهاي فيزيكي الكترونيك باعث شده
راهـي بـراي جـذب دانشـجويان، پژوهشـگران و       هـا  دانشـگاه   سـايت  بـراين وب  عـالوه . يابد

اجتمـاعي مؤسسـات آموزشـي در سراسـر دنيـا بـه شـمار         ي هوجه ي هگذاران و اشاع سرمايه
ــي ــد م ــايي . آي ــين مزاي ــا دانشــگاهچن ــا    ه ــه اســت ت ــت برانگيخت ــه رقاب ــا را ب ــر دني ي سراس
 وجـو  جسـت تـر ايجـاد كننـد و موقعيتشـان را در موتورهـاي       ابهايي هرچـه جـذ   سايت وب

هاي پنج دانشـگاه بـزرگ    سايت وضعيت وبحاضر  پژوهشدر .]9[روز بهبود بخشند روزبه
هايي كـه باعـث اثربخشـي     همچنين ويژگي بررسي شده و ها دولتي ايران از نظر كاربران آن

  .گرفته استر قرا توجهمورد  ،شود ي ايران ميها دانشگاههاي  سايت وب
  :عبارتند از پژوهشهاي اين  پرسش

  هاي دانشگاهي از وضعيت مناسبي برخوردارند؟ سايت آيا وب −
هــاي دانشــگاهي واقــع در شــهر تهــران نســبت بــه ايــن   ســايت نظــر كــاربران وب −

 ها چيست؟ سايت وب
 ها كدام است؟ ها از ديد كاربران آن سايت نقاط قوت و ضعف اين وب −
تواننـد وضـعيت ايـن     هـاي دانشـگاهي چگونـه مـي     سـايت  وب اندازي مسئوالن راه −

 ها را بهبود بخشند؟ سايت وب
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  پژوهشمباني نظري  -2
   سايت چيست؟  وب -1- 2

هـا در ايـن    منظـور از داده . ها دانست اي از داده ساختاريافته ي هتوان مجموع سايت را مي وب
اسـت كـه در قالـب     مجموعه اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات و وضعيت سـازمان 

هـا   سـايت  وباغلـب،  . شـوند  مـي   ها نمـايش داده  ها و فيلم ها، تصاوير گرافيكي، عكس متن
. دهند هايي مربوط به ارسال ايميل و سفارش محصوالت را در اختيار كاربران قرار مي گزينه
ي نيـز  برخـ  .]13[اي قلمداد كرد اي چندرسانه توان يك پايگاه داده سايت را مي وب ،بنابراين

وها يا محصوالت ديجيتالي ديگـر  ياي از صفحات وب، تصاوير، ويد سايت را مجموعه وب
گيرد و معموالً از طريق اينترنت در دسـترس   مي قرار وريك وب سركنند كه بر  تعريف مي

اند كـه بـا فرمـت     صفحات وب از يك متن تشكيل شده،معموالً .شود كاربران قرار داده مي
(X)HTML وند و از طريق پيشوند ش نوشته ميHTTP   يـاHTTPS    قابـل دسترسـي هسـتند .

 ،عمومـاً  .كننـد  اين پيشـوندها اطالعـات را از وب سـرور بـه وب بـراوزر كـاربر منتقـل مـي        
 ي هكلي. شوند شناخته مي World Wide Webها با عنوان شبكه تارنماي جهاني يا  سايت وب

اصــلي يــا  ي هه بــه صــفحســايت معمــوالً بــه يــك يــوآرال مشــترك كــ صــفحات يــك وب
Homepage  نماينـد، متعلقنـد   متصلند و معموالً از يك سرور فيزيكي مشترك استفاده مـي. 
ها  سايت طور كلي وب به. از شخصي، تجاري، دولتي، غيرانتفاعي  ها عبارتند سايت انواع وب

هـر  . انـد  شـده  خـاص و معـين ايجـاد     ييا كاربرد شخصي دارنـد يـا تجـاري؛ يـا بـراي هـدف      
  .]4[سايت ديگر مرتبط باشد سايت ممكن است با چندين وب بو

  سايت اندازي وب مراحل راه -2- 2
  : شود ها اشاره مي سايت اندازي وب در اين قسمت به چند الگوي متداول در مورد راه

وكار را شامل تشخيص لـزوم   سايت براي يك كسب اندازي وب مراحل راه فهر و تاول 
اندازي يك نمونه اوليه و سپس كنتـرل پيشـرفت    گذاري و راه ايهسايت، سرم اندازي وب راه
ايـن مراحـل در   . داننـد  مـي  ،دشـو  مـي منجر تكنولوژيك  يسايت كه در نهايت به تحول وب

سايت را بر اساس  بني آلكساندر مراحل ايجاد يك وب. ]14[شكل زير نشان داده شده است
  :عبارتند از گفته شدهراحل بر اين اساس م. كند حيات توصيف مي ي ديدگاه چرخه
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پـيش از   ،دهد سايت بخشي از كل سيستم را تشكيل مي جا كه وب از آن :تجزيه و تحليل) 1
اولـين گـام مهـم در ايـن      . سايت در كل سيستم بررسي شود اندازي بايد كاربردهاي وب راه

ــان اصــلي وب  ــه مشــخص كــردن مخاطب ــ. ســايت اســت مرحل ــرم ي هســپس كلي افزارهــا،  ن
و تحليل شركت دارند، بايد مشخص   تجزيه ي ههايي كه در مرحل زارها، افراد و دادهاف سخت
سـايت در مـورد منـابع انسـاني را      اندازي يك وب عنوان مثال اگر شركتي قصد راه به. شوند

هاي موجود و تحليـل   كند با استفاده از پايگاه داده داشته باشد، تيم تجزيه و تحليل سعي مي
  . ه دهديسايت مورد نظر ارا گرايانه براي ايجاد وب اي واقع ود برنامهفايده خ - هزينه

سايت گنجانده  مواردي كه الزم است در وب ي هدر اين مرحله بايد كلي :تعيين مشخصات) 2
  .ه شوندينويس طرح ارا صورت يك پيش ند و بهشوتعيين  و
بل مشـخص و در مـورد   در اين مرحله بر اساس آنچه در مراحل ق :اندازي طراحي و راه) 3

سـايت   تـرين چـالش در طراحـي وب    مهـم . شود سايت طراحي مي آن توافق شده است، وب
وضـوح   نحوي است كه ارتباط هر صفحه با ساير مسـتندات بـه   ايجاد يك ساختار منسجم به

مشــتريان تمايــل ندارنــد بــيش از ســه نــوع طراحــي در يــك  ،معمــوالً .]12[مشــخص باشــد
هـا در   دريافت بـازخورد از كـاربران و اسـتفاده از نظـرات آن    . اشدسايت وجود داشته ب وب

انـدازي   در ايـن مرحلـه اعضـاي تـيم راه    . اقدام بسيار مفيـدي اسـت  سايت  مورد طراحي وب
هاي مناسبي براي ارزيابي روندها و تضمين كيفيت در نظر بگيرند و به  سايت بايد برنامه وب

اي  كـاربران و مشـتريان سـازمان از اهميـت ويـژه      سايت توسط ياد داشته باشند كه تأييد وب
  .برخوردار است

هـر سـازماني   . ترين و دشوارترين مراحل اسـت  تدوين محتوا يكي از مهم :تدوين محتوا) 4
اي  تـدوين محتـوا كـاري حرفـه    . هايش تـدوين كنـد   بايد محتوايي متناسب با ماهيت فعاليت

اماليـي و دسـتور    ياهـ  اشـتباه  نبودبايد از در اين مرحله . ويژه دارد ياست و نياز به تخصص
  .زباني اطمينان حاصل شود

سـايت را بـه كـدهاي قابـل      ريزان در اين مرحله طـرح و محتـواي وب   برنامه :كدگذاري) 5
ريـزان و طراحـان    طراحي و محتـوا بايـد بـراي برنامـه    . كنند سايت تبديل مي استفاده در وب

سـايت بـا طـراح گرافيكـي آن      باشد طـراح وب ممكن است الزم . سايت قابل فهم باشد وب
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گـاهي الزم اسـت طـراح گرافيكـي     . تماس بگيرد تا طرح مورد نظر وي را بهتر درك كنـد 
  .هايي را حذف يا اضافه كند تا مفهوم مورد نظر را بهتر برساند بخش

د ارزيـابي سـرعت دانلـو    :هايي كه بايد انجام گيـرد عبارتنـد از   برخي از ارزيابي :ارزيابي) 6
سـايت و   هـا، ارزيـابي ميـزان انسـجام وب     سايت، كيفيت لينـك  شدن، كيفيت تصويري وب

تـوان   ها به صـورت آناليـن وجـود دارنـد و مـي      سايت ابزارهاي ارزيابي وب. ارزيابي ساالنه
توان به ابزار آزمـون كـاربرد    عنوان مثال مي به. ها استفاده كرد سايت از آن براي ارزيابي وب

  .افت اشاره كردمايكروس ي هشبك
هـا   سـايت  هاي وب سايت را براي پيوستن به فهرست در اين مرحله بايد وب: بهبود و ارتقا) 7

سـايت معمـوالً فراينـدي     بهبود و ارتقـاي وب . آماده كرد وجو جستو اتصال به موتورهاي 
  .مستمر است

روز كـرد و   بـه  هاي كوتـاه زمـاني   ها را بايد در فاصله سايت وب :روزرساني نگهداري و به) 8
اي حساس  سايت مرحله روز كردن صفحات وب به. ها قرار داد اي بر روي آن اطالعات تازه

دهـد   انجام مـي  ،در حصول اطمينان از اين موضوع مهم است كه آيا آنچه مورد انتظار است
   .]1[ريا خي
ل تقسيم شده است ايـن مراحـ   ي هسايت به هفت مرحل يند ايجاد وبآدر مدلي ديگر فر 

  :عبارتند از
  سايت سازي اهداف وب سايت و مفهوم تعيين مخاطبان اصلي وب: اكتشاف −
هـا   هـاي اوليـه كـه در مراحـل بعـدي يكـي از آن       ايجـاد طـرح  : و بررسي پژوهش −

  .سايت انتخاب خواهد شد عنوان طرح وب به
 هاي منتخب بندي طرح ، صفحهوجو جستپااليش نوارهاي : اصالح و بهبود −
  اندازي راه −
  سايت وب ي هاستخراج الگوي اولي: يدتول −
  سايت كدگذاري، تدوين محتوا و تصاوير وب: سازي پياده −
آوري و تجزيـه و   سايت ايجادشـده و جمـع   حمايت از وب: نگهداري و ارزشيابي −

 تحليل معيارهاي موفقيت 
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  ها سايت طراحي و محتواي وب -3- 2
. دهـد  ه مـي يـ ها ارا سايت اي وبه و تحليل قابليت  چارچوبي براي تجزيه) 2000(هويزينگ 

سايت شامل  زعم وي محتواي وب به. شود ل مييسايت تمايز قا وي بين محتوا و طراحي وب
 ي هنحـو  سايت به طراحي وب. سايت است شده در وب  هيها و خدمات ارا اطالعات، ويژگي

  .]6[ نمايش محتوا به كاربران اشاره دارد

  سايت محتواي وب
توانـد   سـايت مـي   هر وب. اند سايت اشاره كرده اهميت محتواي وب هاي متعددي به پژوهش

هـاي سـفارش آناليـن و     هاي تصـويري رنگارنـگ، فـرم    شامل موارد متنوعي چون فهرست
سـايت   ها نيز تنها به معرفي خود از طريـق وب  برخي سازمان .]2[ نظرسنجي از مشتريان باشد

 ارايـه سـايت   ترين هدف هـر وب  مهم .نندك ه اطالعات كلي در مورد سازمان اكتفا مييو ارا
عبارتنـد از اطالعـات    ،شـوند  ه مـي يـ سـايت ارا  انـواع اطالعـاتي كـه در وب   . اطالعات است

مأموريـت،   ي هسـازمان و گـاهي بيانـ    ي هاطالعات تجاري شامل پيشين. تجاري و غيرتجاري
ايـن  . شـود  ده مـي شـ  هاي انجام هاي مالي و فهرستي از مشتريان مهم و گزارشي از پروژه بيانه

. دهـد  ه ميينوع اطالعات به سهامداران و مشتريان بالقوه اطالعاتي كلي در مورد سازمان ارا
هـا، مشخصـات،    تواند اطالعات مربوط به كاالها و خـدمات ماننـد قيمـت    سايت مي هر وب

ا استفاده از هر كاال يـا خـدمت ر   ي ههايي در مورد نحو شرايط تحويل و راهنماها يا انيميشن
  .در اختيار مشتريان قرار دهد

كوشند روابط خود را با مراجعان خود از طريـق   ها مي تعداد زيادي از سازمان تازگي، به
اطالعات و لينك بـه اطالعـات مفيـد     ي ارايهها براي  سايت سايت تقويت كنند و از وب وب

ط بـه جايگـاه   اطالعات غيرتجاري براي مثال ممكن است مربـو . ندكنبراي كاربران استفاده 
سايت يك هتـل در   عنوان مثال وب به. يك شركت در صنعت يا محل قرار گرفتن آن باشد

  .]3[ دهد هاي اطراف اطالعاتي در اختيار مسافران قرار مي ها و پارك مورد موزه
خريدار و فروشنده ممكن . سايت امكان انجام معامالت است محتوايي دوم وب  ويژگي

سـومين  . بار براي تأييد تمامي جوانب با هـم تعامـل برقـرار كننـد     است مجبور باشند چندين
هـا   سايت همانند رسـانه  در اين مورد وب. سايت است هاي موجود در وب ويژگي سرگرمي

تلويزيــون رسـانه غالــب اســت ولــي در آينــده   ،كننــد برخــي تصـور مــي . شــود مــي  پنداشـته 
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ماننـد تبليغـات تلويزيـوني،    . هـا ابزارهـاي اصـلي ارتباطـات جمعـي خواهنـد بـود        سايت وب
هــاي  ســايت وب. هــا نيــز اطالعــات تبليغــاتي در اختيــار افــراد قــرار خواهنــد داد ســايت وب

. كننـده نيـز باشـند    هـا سـرگرم   اطالعات به كاربران در نظـر آن   ارايهها بايد عالوه بر  سازمان
ممكن است  .اه هستندهاي كوت ها و فيلم تصاوير، بازي  ها، ها، كارتون ها شامل نكته سرگرمي

ه سـرگرمي  يـ اطالعات، انجام معامالت و ارا  ارايهها فقط بر يكي از كاركردهاي  سايت وب
سايت  سايت امكانات بيشتري در اختيار كاربران قرار دهد وب تمركز كنند، ولي هرچه وب

كـه   هـايي  هـا بـا تعـداد ويژگـي     سـايت  بـودن وب   ميزان پيشرفته. آيد شمار مي تري به پيشرفته
  . بستگي دارد ،سايت دارد وب
سـه عنصـر اطالعـاتي    : هـا عبارتنـد از   سـايت  طور خالصه شش ويژگي محتـوايي وب  به

، )سازمان، اطالعات راجع به مشخصات كاالها و خدمات و اطالعات غيرتجـاري  ي هپيشين(
هـاي   سـرگرمي (و عناصـر سـرگرمي   ) درخواست مسـتقيم يـا پرپـوزال   (دو عنصر معامالتي 

هـا را   سـايت  هـاي محتـوايي وب   ويژگي). سايت در نظر گرفته شده است  ه در وبخاصي ك
سايت سفارش مسـتقيم يـك    عنوان مثال آيا در وب به. صورت عيني ارزيابي كرد توان به مي

  .پذير است يا خير كاال يا خدمت امكان
ادراك ذهنـي محتـواي   . سـايت، مـاهيتي ذهنـي دارد    محتوايي يك وب يآخرين ويژگ

سايت چه قـدر   رساني وب طور كلي ميزان اطالع ايت به اين موضوع اشاره دارد كه بهس وب
هاي تصـويري و اطالعـاتي تمـايز     سايت هافمن و ديگران بر اساس اين معيار بين وب. است

هاي تصويري بيشتر احساسي است تا عقاليي و  سايت برخورد مشتريان با وب. شوند ل مييقا
كــه در  در حــالي. دشــو ه مــييــهــا ارا نيازهــاي مشــتريان بــه آن بيشــتر اطالعــاتي مطــابق بــا

و ) ، مشخصات، شـرايط تحويـل   قيمت(هاي اطالعاتي در مورد كاالها و خدمات  سايت وب
اطالعات دقيق در اختيار بازديدكنندگان قرار ) ، تعداد كاركنان مأموريت، ترازنامه(سازمان 

  .]6[ گيرد مي

   سايت طراحي وب
. هسـتند كـه بـه يكـديگر متصـلند     ) صـفحات (اي از عناصر محتـوايي   وعهها مجم سايت وب

جوهـاي عميـق، غيرخطـي و    و امكـان جسـت   ،آورند ها به وجود مي متن محيطي كه اين فوق
توانند بـا افـزودن سـاختار بـه      سايت مي طراحان وب. كند تحت كنترل كاربران را فراهم مي
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ساختار نهـايي  . تأثير بگذارند وجو ستجها بر كيفيت  صفحات يعني حذف يا افزودن لينك
توان بر طيفي قرار داد  اين ساختارها را مي. تواند اشكال مختلفي به خود بگيرد سايت مي وب

اي  مراتبي يا درختي و در سر ديگـر سـاختار كـامالً شـبكه     كه در يك سر آن ساختار سلسله
ند صفحه ديگر لينـك داده  مراتبي هر صفحه تنها به يك يا چ در ساختار سلسله. وجود دارد
. صـفحات ديگـر متصـل اسـت     ي هاي هر صفحه بـه كليـ   در ساختار كامالً شبكه. شده است

چهـار نـوع سـاختار مبتنـي بـر      . بهترين نوع طراحي، حد وسـط ايـن دو نـوع سـاختار اسـت     
 ي هساختار درختي، ساختار درختي همراه با لينك به صفح: وجود دارد وجو جستنوارهاي 

  . گسترده ي ههاي افقي و شبك تار درختي با لينكاصلي، ساخ
ممكن است با مشكل مواجـه   وجو جستسايت گسترش يابد، ساختار نوارهاي  اگر وب

 ي هتـوان يـك گزينـ    مـي  ،براي آنكه از كليك كردن زياد كـاربران جلـوگيري شـود   . شود
 ي اطالعـات وجـو  جسـت امكـان   وجـو  جست ي هگزين. سايت اضافه كرد به وب وجو جست

هـا شـامل    سـايت  گران وبوجـو  جسـت از ديـدگاه بازاريـابي   . دهـد  خاص را به كاربران مي
اگرچه ممكن است سـازمان تمايـل   . كنندگان و رقبا هستند مشتريان، مشتريان بالقوه، عرضه

ها  آن ي هه دهد ولي در هر حال هميها اطالعات مشابهي ارا اين گروه ي هبه هم ،نداشته باشد
براي دريافت برخي اطالعـات   ،بنابراين. سازمان هستند ي هعاتي درباري اطالوجو جستدر 
هـاي معمـول بـراي حفاظـت از محتـواي       يكـي از راه . تـوان از رمـز ورود اسـتفاده كـرد     مي
  .سايت اين است كه محتواي آن تنها براي مشتريان قابل مشاهده و استفاده باشد وب

ــراي ســنجش كيفيــت طراحــي وب  ــار،   ب ــين معي كيفيــت ســاختار نوارهــاي  ســايت اول
محتـواي جـذاب را بـراي     ي ارايـه ها امكـان   متن فوق ،ماروني معتقد است. است وجو جست

ها بايد  ها دشوار است و براي سنجش آن متن متأسفانه فهم فوق. كنند افراد مختلف فراهم مي
يت سـا  مـدياي يـك وب   هاي مولتي عنصر دوم به قابليت. معيارهاي عيني در نظر گرفته شود

عنـوان   بـه (كنـد   تر مـي  تر و شكيل سايت را جذاب يعني استفاده از عناصري كه محتواي وب
تر  سايت جذاب هر چه ظاهر وب. اشاره دارد) ها هاي گرافيكي و انيميشن مثال تصاوير، طرح

طراحـان  . كـاربر بيشـتر خواهـد بـود     ي همورد نياز براي دانلود شـدن آن و هزينـ    زمان ،باشد
عنصـر نهـايي   .ندكنهاي جذاب تعادل ايجاد  اطالعات و طرح  ارايهد بين ميزان سايت باي وب

اسـتفاده از يـك سـبك مشـابه در     . هاست ها سبك نمايش آن سايت در ارزيابي طراحي وب
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ــ ــه . صــفحات ضــروري اســت  ي هكلي ــامل الي ــگ  ســبك ش ــا، رن ــداز  ه ــا، ان ــت،  ي هه فون
  .]6[هاست  نكها، اشكال، اندازه و محل قرارگرفتن لي بندي ترتيب

ترين عواملي است كـه باعـث    سايت يكي از مهم محتواي وب ،طور كه اشاره شد همان 
سايت شامل  محتواي وب. سايت به آن مراجعه كنند شود افراد مجدد براي بازديد از وب مي
هـاي اختصاصـي    و ساير ويژگي  ها، صدا و حركت ها، اليه ها، تصاوير گرافيكي، عكس متن

ــ تصــيم. اســت ــواي وب گي ــورد انتخــاب محت ــايت نقــش مهمــي در اثربخشــي   ري در م س
ريچل و استفن كـاپالن   هاي پژوهشبر اساس ) 2004(روزن و پورينتون . ها دارد  سايت وب

هـاي اساسـي    سايت را استخراج و در يك پژوهش تجربـي ويژگـي   هاي وب مقياس ويژگي
شـده توسـط ايـن     اس طراحـي ابعاد مقي .]11[ سايت را شناسايي كردند طراحي اثربخش وب

  :صورت زير است پژوهشگران به
  

 سايت مشخصات طراحي وب .1جدول 

 خوانايي پيچيدگي انسجام

شــامل مــتن و تصــاوير(محتـواي متنــوع  طراحي ساده
  )گرافيكي

 ي هاصــلي در كليــ ي هلينــك بــه صــفح
  صفحات 

  منوي مشابه در تمامي صفحات  تصاوير متحرك  خوانش آسان
  سايت وب ي هنقش بندي متونانواع مختلف دسته هابنديستهاستفاده از د
  اطالعات بيش از حد يهاجتناب از ارا

    مناسب فونت ي هانداز
    سايت نمايش وب ي هدهند تعداد محدود عناصر تشكيل

سـرعت   ،كنـد  سـايت را جـذاب مـي    بر ايـن كـه وب    طراحي ساده عالوه ،ها معتقدند آن
. توجـه بـه سـادگي مـورد تأييـد طراحـان وب اسـت       . دهد افزايش مي دانلود شدن آن را نيز

هدف اصـلي  . ه دهدياي باشد كه اطالعات بيش از حدي را به افراد ارا گونه طراحي نبايد به
 وجـو  جسـت افـرادي كـه در اينترنـت بـه     . گران اسـت وجـو  جسـت دادن اطالعات كافي بـه  

افـراد بـراي ورود بـه     ،اي معتقدنـد  برخـي طراحـان حرفـه   . چندان صبور نيسـتند  ،پردازند مي
سايت، عامل ديگري  بر سرعت دانلود شدن وب عالوه. كنند ثانيه صبر مي 10سايت تنها  وب

هـايي   سـايت  وب. اي دارد، متمايز بودن آن اسـت  مالحظه سايت اثر قابل كه در جذابيت وب
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ايـن   ،براينبنـا . كنند گران را جذب ميوجو جستكه هويتي شاخص دارند تعداد زيادي از 
رابينز  .]11[ كنند و به ياد ماندني هستند ه مييها تصوير متمايزي از سازمان ارا سايت نوع وب

هـاي   انـد و ويژگـي    كـرده هاي جهاني را بررسـي   هاي شركت سايت وب) 2003(و استيليانو 
  .)2جدول  (]10[ دان ها را مشخص كرده محتوايي و طراحي آن

 هاي جهاني سايت هاي وب ويژگي .2جدول 

  هاي طراحيويژگيهاي محتواييويژگي
 اطالعات مربوط به شركت

  تاريخچه
  پيام مديرعامل
  بيانيه مأموريت

  ها نامه زندگي
  نمودارهاي سازماني

  هاي مطبوعاتي گزارش
  انداز سازمان چشم

  پشتيباني از مشتري/ ارتباطات
  هاي تماس با سازمان تلفن
  ايميل
  هاي معمول پرسش

  ركزيآدرس دفتر م
  الين با يك متخصص گفتگوي آن
  محتواي فعلي

  سايت روز رساني وب تاريخ آخرين به
  اطالعات مالي
  گزارش ساالنه

  رخدادهاي مهم مالي
  هاي شغلي فرصت

  ديدگاه كلي در مورد استخدام
  هاي جديد شغل

  مسائل اجتماعي
  ها افشاگري در مورد كوكي
  توجه به مسائل فرهنگي

  ها ترجمه به ساير زبان
  اصول حفظ اطالعات شخصي

 مسئوليت اجتماعي

 نمايش
  انيميشن
  ها قالب

  تصاوير گرافيكي
  صدا
  فيلم

  وجو جست
  ها سايت لينك به ساير وب
  شده محتواي محافظت

  وجو جستبا يك موتور  وجو جست ي هگزين
  سايت وب ي هنقش

  امنيت
  دسترسي مطمئن

  سرعت
  تساي زمان مورد نياز براي دانلود شدن صفحه اصلي وب

  سايت زمان مورد نياز براي دانلود شدن هر يك از صفحات وب
  رديابي

  هاي جانبيرافزا نقشه و نرم
  
  
  

  .نيز بر از گرفته از عوامل اين جدول بوده است پژوهشگرمدل مفهومي  
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  پژوهشروش  -3
بـراي تـدوين    .اسـت كه در مقطـع زمـاني خـاص انجـام گرفتـه       پژوهش پيمايشي استاين 

ابـزار پرسشـنامه    هاي آماري از آوري داده اي و براي جمع كتابخانه روش  ادبيات موضوع از
هاي پـنج   سايت طيف ليكرت اداراك كاربران از وب با استفاده از. شده است گرفتهكمك 

 .شده است بررسيدانشگاه بزرگ دولتي واقع در شهر تهران 

  گيري ، روش نمونهآماري ي و نمونه جامعه -3-1
نشگاه بزرگ تهـران شـامل دانشـگاه عالمـه طباطبـايي، دانشـگاه تهـران،        دانشجويان پنج دا 

را پـژوهش  آمـاري   ي دانشگاه شريف، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شهيد بهشتي جامعه
گيري در دسترس است و  گيري در پژوهش حاضر از نوع نمونه روش نمونه .اند داده تشكيل

بدين ترتيب از ميان . ها انجام شده است آنانتخاب اعضاي نمونه به واسطه دردسترس بودن 
ي دولتي بزرگ شهر تهران پنج دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، شريف، تربيـت  ها دانشگاه

ميـان كـاربران   . انتخاب شـدند ها دسترسي داشت،  به آن پژوهشگركه مدرس، شهيد بهشتي 
. گيري انجـام گرفـت   نهنمو انداشامل دانشجويان و برخي است ها دانشگاههاي اين  سايت وب

ــنج دانشــگاه منتخــب     ــر يــك از پ ــان دانشــجويان ه ــد  120در مي ــع ش ــنامه توزي از . پرسش
  . پرسشنامه برگردانده شد 407پرسشنامه توزيع شده  600مجموع

   هاي پژوهش يافته -4
  استفاده از اينترنت

اي  هـا هفتـه   ناز آ% 7/35طور ميانگين پنج ساعت در هفتـه و   از افراد مورد بررسي به% 7/36
 يميانگين استفاده از اينترنت در ميان زنان بـا اختالفـ  . كنند ساعت از اينترنت استفاده مي 10

هاي مختلف  همچنين ميانگين استفاده از اينترنت در ميان رشته. بيشتر از مردان است ،اندك
هـاي   ههاي تجربي حداكثر و پس از آن در رشت متفاوت است به اين ترتيب كه در بين رشته

ميانگين اسـتفاده از اينترنـت در   . فني و انساني بيشترين ميزان استفاده از اينترنت مشاهده شد
ست و دانشگاه عالمه طباطبايي در ميان پـنج  ها دانشگاهدانشگاه تربيت مدرس بيشتر از ساير 

چهارم را از نظر ميزان استفاده از اينترنـت بـه خـود اختصـاص       ي هدانشگاه مورد بررسي رتب
ميزان استفاده از اينترنت با ميزان  ،دهد ها نشان مي همبستگي  تحليل ،بر اين عالوه. داده است
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ولـي بـا ميـزان     دار دارد ااي معنـ  هاي علمي و استفاده از مقـاالت رابطـه   سايت استفاده از وب
معنـادار   ي هسـايت دانشـگاه خـود رابطـ     رنتـي و رضـايت از وب  هاي اينت استفاده از سرگرمي

هاي علمي و  سايت از وب ،كنند عبارت ديگر كساني كه از اينترنت زياد استفاده مي به. ندارد
ايـن نكتـه   . سايت دانشگاه خود رضايت ندارند كنند ولي از وب مقاالت نيز زياد استفاده مي

هـاي علمـي و    سـايت  د تسهيالت اسـتفاده از وب هاي دانشگاهي باي سايت وب ،دهد نشان مي
بـر ايـن ميـزان اسـتفاده از اينترنـت بـا        عالوه. هاي مقاالت را تقويت كنند دسترسي به پايگاه

 هـا  دانشـگاه احتمـاالً  . معنـادار دارد  هاخبار نيـز رابطـ   ي هميزان مراجعه به اينترنت براي مطالع
 ي ههـاي خـود تعـداد دفعـات مراجعـ      سـايت  بروز بـر روي و  توانند با قرار دادن اخبار به مي

  .سايت دانشگاه افزايش دهند كاربران را به وب

  استفاده از ايميل
بـوده  نيـز متوسـط   % 5/38 در آماري زيـاد و  ي هاز افراد نمون ٪38ميزان استفاده از ايميل در 

  هابطـ ميزان استفاده از ايميل با سطح تحصيالت ر ،ها نشان داده است تحليل همبستگي .است
يــن ترتيــب كــه ميــانگين اســتفاده از ايميــل در بــين دانشــجويان مقطــع  ا هبــ. معنــاداري دارد

  . تر است كارشناسي ارشد و دكتري بيشتر از مقاطع كارشناسي و پايين

  هاي علمي سايت استفاده از وب 
% 5/29هاي علمي نسـبتاً زيـاد و    سايت از وب خود را  دهندگان ميزان استفاده از پاسخ% 3/38

هاي علمي در ميان زنان بيشتر از مردان  سايت ميانگين استفاده از وب. اند زياد گزارش كرده
داري  اهاي علمـي و رشـته تحصـيلي همبسـتگي معنـ      سايت وبهمچنين بين بازديد از . است

دسـت   ههـاي علمـي را بـ    هاي تجربي باالترين ميانگين بازديـد از سـايت   رشته. وجود داشت
ــه خــود اختصــاص داده اســت  ف  آورده و رشــته ــانگين را ب ــد از . نــي كمتــرين مي ــين بازدي ب

ميـانگين  . داري مشـاهده شـد  اهاي علمي و دانشگاه محل تحصيل همبسـتگي معنـ   سايت وب
بود كـه شـايد بتـوان ايـن     هاي علمي در دانشگاه تربيت مدرس حداكثر  سايت بازديد از وب
. در ايـن دانشـگاه دانسـت    او دكتـر  ارشـد  دليل تحصيل دانشجويان كارشناسـي  موضوع را به
كـه شـايد بتـوان ايـن را بـه       هاي علمي در دانشگاه شريف حـداقل بـود   سايت بازديد از وب

ي ديگــر و تمايــل بــه اســتفاده از هــا دانشــگاههــاي  ســايت اســتفاده ايــن دانشــجويان از وب
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نج طباطبـايي در ميـان پـ    دانشـگاه عالمـه  . ي خـارجي نسـبت داد  هـا  دانشـگاه هـاي   سايت وب
هـاي علمـي ابتـدا در     ميانگين بازديـد از سـايت  . چهارم را دارد ي هدانشگاه مورد بررسي رتب

بـر ايـن    عـالوه . بيشـترين اسـت   اميان دانشجويان كارشناسي ارشد و سپس دانشجويان دكتـر 
كننـد از   شـان بازديـد مـي    سـايت دانشـگاه   صـورت روزانـه از وب   مشخص شد كساني كه به

در جدول زير ميانگين بازديـد از   .كنند مي استفادهبيشتر از سايرين نيز هاي علمي  سايت وب
دانشگاه عالمه در اين ميان . سايت دانشگاه خود بر حسب دانشگاه نشان داده شده است وب

  .بيشترين ميانگين را دارد
 سايت دانشگاه خود بر حسب دانشگاه ميانگين بازديد از وب .3 جدول

 سايت دانشگاه خودبميانگين بازديد از و دانشگاه
 63/2 دانشگاه تهران

 29/2 دانشگاه شهيد بهشتي
 41/3 دانشگاه عالمه طباطبايي

 98/1 دانشگاه شريف
 34/2 دانشگاه تربيت مدرس

سـايت   در جـايي كـه ميـانگين بازديـد از وب    هـا نشـان داد    تحليـل داده  ،بايد توجه كرد
   .حداكثر است عدم رضايت وجود داردخود دانشگاه 

  استفاده از اينترنت در مورد مقاالت 
. منظور دسترسي به مقاالت مشاهده شد از اينترنت به »متوسط« ي هاستفاددر  بيشترين فراواني

سـال   20سال حـداكثر و در ميـان گـروه زيـر      50تا  40ميانگين استفاده از مقاالت در گروه 
تجربـي    ي هقـاالت در رشـت  ميانگين اسـتفاده از اينترنـت بـراي دسترسـي بـه م     . حداقل است

اخـتالف بـين    ،شـود  بـا ايـن وجـود مشـاهده مـي     . هاي فني حداقل است بيشترين و در رشته
بـين ميـزان    ،اسـت  هبر اين تحليـل همبسـتگي نشـان داد    عالوه. ها چندان زياد نيست ميانگين

 .ارداي وجود د دار قوي ااستفاده از اينترنت در مورد مقاالت و رشته تحصيلي همبستگي معن
مشغول تحصيل هسـتند،   اارشد و دكتر كه در مقاطع كارشناسي كساني ،همچنين مشاهده شد

انگين اسـتفاده از  يم. كنند استفاده مي ديگراناز ي مقاالت بيشتر وجو جستاز اينترنت براي 
خـود  اينترنت براي دسترسي به مقاالت در دانشگاه تربيـت مـدرس بيشـترين ميـانگين را بـه      
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چهارم را در ميان پنج دانشگاه مورد  ي هاست و دانشگاه عالمه طباطبايي رتب اختصاص داده
  .بررسي كسب كرده است

  اخبار  ي همنظور سرگرمي و مطالع استفاده از اينترنت به
به ميزان بسيار كمي از اينترنت  دهندگان پاسخاكثر  ،شد مشاهده  هاي توصيفي پس از تحليل

هاي علوم پايه از اينترنت براي سـرگرمي بـيش    در رشته. دكنن منظور سرگرمي استفاده مي به
. سـوم را دارنـد   ي ههـاي انسـاني در ايـن ميـان رتبـ      شـود و رشـته   ها استفاده مي از ساير رشته

داري  ابين استفاده از اينترنت جهت سرگرمي و دانشگاه همبستگي معن ،همچنين مشاهده شد
در دانشگاه شـريف حـداكثر بـود و دانشـگاه     سرگرمي  براياستفاده از اينترنت . وجود دارد

هرچـه سـطح    ،بـراين  عـالوه . چهـارم را دارد   ي هدر ميان پـنج دانشـگاه رتبـ   طباطبايي عالمه 
تحليـل   .يابـد  سرگرمي كاهش ميبراي رود ميانگين استفاده از اينترنت  تحصيالت باالتر مي

متوسـط، كـم و زيـاد از     ي هادترتيب بيشترين فراواني به اسـتف  به ،هاي توصيفي نشان داد داده
   .دارد صاخبار اختصا ي اينترنت براي مطالعه

  دانشگاه خود  سايت بازديد از وب 
هفتگـي، ماهانـه،   : صورت زير بـود  سايت دانشگاه بيشترين فراواني به بازديد از وبدر مورد 

  . وقت و روزانه هيچ
ود و رشــته تحصــيلي ســايت دانشــگاه خــ بــين بازديــد از وب ،هــا نشــان داد تحليــل داده
سـايت دانشـگاه خـود بـر      ميـانگين بازديـد از وب  . اي وجـود دارد  دار و قوي اهمبستگي معن

سايت دانشگاه خـود   هاي علوم انساني بازديد از وب حسب رشته تحصيلي نشان داد در رشته
سايت دانشگاه خود و دانشگاه محـل تحصـيل    بر اين بين بازديد از وب عالوه. حداكثر است

ســايت  در جــدول زيــر ميــانگين بازديــد از وب. اي وجــود دارد دار و قــوي اســتگي معنــهمب
دانشـگاه عالمـه در   . ي مورد بررسي نشان داده شده اسـت ها دانشگاهدانشگاه خود بر حسب 

  .اين ميان بيشترين ميانگين را دارد
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 سايت دانشگاه خود بر حسب دانشگاه ميانگين بازديد از وب .4 جدول

  سايت دانشگاه خودانگين بازديد از وبمي دانشگاه
 63/2 دانشگاه تهران

 29/2 دانشگاه شهيد بهشتي
 41/3 دانشگاه عالمه طباطبايي

 98/1 دانشگاه شريف
 34/2 دانشگاه تربيت مدرس

  
سـايت نيـز    سايت دانشگاه خود و رضـايت از وب  جالب اينجاست كه بين بازديد از وب

در جايي كه  ،دهد طور كه جدول زير نشان مي همان. هده شددار مشا امعن منفي و همبستگي
  .سايت دانشگاه حداكثر است عدم رضايت وجود دارد ميانگين بازديد از وب

 سايت دانشگاه خود بر حسب سطح رضايت ميانگين بازديد از وب .5 جدول

  سايت دانشگاه خودميانگين بازديد از وب سطح رضايت
 80/1 رضايت خيلي زياد

 04/2 ايت زيادرض
 39/2 رضايت متوسط

 64/2 رضايت كم
 23/3 عدم رضايت

بنابراين دانشگاه عالمه طباطبايي با داشتن بيشترين بازيدكننده از ميان دانشجويان خود و 
ود بـ بايـد نسـبت بـه به    نبا توجه به عدم رضـايت اظهارشـده از جانـب اكثـر بازديدكننـدگا     

  .دنك سايت اين دانشگاه اقدام وب

  ي ايرانيها دانشگاههاي ساير  سايت بازديد از وب 
ي ايرانـي بازديـد و اسـتفاده    ها دانشگاههاي ساير  سايت وقت از وب هيچ دهندگان پاسخاكثر 
هـاي   سـايت  بـين بازديـد از وب   .زننـد  ها سر مي سايت اي ماهانه به اين وب اما عده ،كنند نمي

. اي وجـود دارد  دار و قـوي  اهمبستگي معنـ ي ايران و دانشگاه محل تحصيل ها دانشگاهساير 
  . ي ايران در دانشگاه شريف استها دانشگاههاي ساير  سايت بيشترين بازديد از وب
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  ي خارجيها دانشگاههاي  سايت بازديد از وب
درصـد افـراد    2/33ولي  ،كنند ي خارجي بازديد نميها دانشگاههاي  سايت اكثر افراد از وب

هــاي  ســايت در جــدول ميــانگين وب .زننــد هــا ســر مــي ايتســ بــار بــه ايــن وب مــاهي يــك
بيشترين ميـانگين بـه دانشـگاه    . ي خارجي بر حسب دانشگاه نشان داده شده استها دانشگاه

  .شريف اختصاص يافته است
 ي خارجي بر حسب دانشگاهها دانشگاههاي  سايت ميانگين وب .6 جدول

  ي ايرانها شگاهدانهاي ساير سايتميانگين بازديد از وب دانشگاه
 22/3 دانشگاه تهران

 37/3 دانشگاه شهيد بهشتي
 34/3 دانشگاه عالمه طباطبايي

 58/3 دانشگاه شريف
 41/3 دانشگاه تربيت مدرس

  

  سايت دانشگاه خود ميزان رضايت از وب
نفـر   158زيـاد،  %) 5/17(نفـر معـادل    68خيلـي زيـاد،   %) 6/2(نفر معـادل   10 ميزان رضايت

%) 6/19(معـادل   نيـز نفـر   76 .بـوده اسـت   كـم %) 6/19(نفر معادل  76تا حدودي، %) 7/40(
رضـايت افـراد در حـد     ،مشـاهده شـد   .انـد  رضايت نداشـته سايت دانشگاه خود  از وباصالً 

فراواني رضايت كم ميزان . متوسط است و كمترين فراواني به رضايت خيلي زياد تعلق دارد
  . رضايت نيز به نسبت باالست نبودو 

  دانشگاه خود  سايت نقاط قوت وب 
نفـر   19كدام،  گزينه هيچ%) 8/31(نفر معادل  113تعداد  ،هاي توصيفي نشان داد تحليل داده

نفـر معـادل    43از ساختار مناسـب،  %) 2/26(نفر معادل  93از طراحي شكيل، %) 4/5(معادل 
نفــر  14ترونيكــي، از خــدمات الك%) 9/14(نفــر معــادل  53از اطالعــات روزآمــد، %) 1/12(

ساير موارد را براي توصيف وضـعيت  %) 8/4(نفر معادل  17از امكانات زياد و ) 9/3(معادل 
نفـر گزينـه خـود را مشـخص      52تعـداد  . انـد  سايت دانشگاه خـود برگزيـده   نقاط قوت وب
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از نظـر اكثـر    ،دهـد  كدام است كه نشان مـي  هيچ ي هبيشترين فراواني متعلق به گزين. نكردند
  . شده در پرسشنامه را ندارند كدام از نقاط قوت ياد هاي دانشگاه هيچ سايت ران، وبكارب

  سايت دانشگاه خود نقاط ضعف وب 
ي خـود را  هـا  دانشـگاه هـاي   سـايت  از افـراد وب % 0/12 ،هاي توصيفي نشـان داد  تحليل داده

ي را نامناسب هاي دانشگاه سايت ها ساختار وب از آن% 5/8. دانند داراي طراحي ابتدايي مي
هـا نـاقص هسـتند و     سـايت  اطالعات موجـود در وب  ،معتقد بودند% 9/19. اند ارزيابي كرده

ضـعف اصـلي     هاز نظـر اكثـر افـراد نقطـ    . داننـد  سايت را فاقد امكانات كافي مي وب 0/32٪
 81(بر آن تعداد زيادي از افراد   عالوه. هاست امكانات محدود آن ها دانشگاههاي  سايت وب
سـايت دانشـگاه خـود صـادق      نقاط ضعف مندرج در پرسشنامه را در مورد وب  ي ههم) نفر

  .اند دانسته

  پيشنهادها -5
) تـر  هاي موفق نمونه(ي برتر داخلي و خارجي ها دانشگاههاي  سايت الگوبرداري از وب )1

هـاي دانشـگاهي كنـوني     سـايت  حلي در دسترس و سريع براي بهبـود وضـعيت وب   راه
سـايت   ميـزان رضـايت از وب   ،دهـد  شده نشـان مـي   آوري هاي جمع دهتحليل دا. ماست
. عالمـه طباطبـايي اسـت     مراتب بيشتر از دانشـگاه  ي تهران و تربيت مدرس بهها دانشگاه

سـايت را در   مركز انفورماتيك دانشگاه تهران كاركرد واحد طراحي و پشتيابي از وب
از اين واحد و ايجاد واحد مشابهي  تواند الگوبرداري نخست مي  گام. اين دانشگاه دارد

سـايت ايـن دانشـگاه و خـدمات الكترونيـك       در دانشگاه عالمه طباطبايي باشد كه وب
سايت دانشگاه عالمه طباطبايي  اكثر كاربران وب. مورد نياز دانشجويانش را تأمين كند

انـد و خواسـتار    سـايت اشـاره كـرده    روز و كامـل در وب  اطالعـات كيفـي، بـه    نبـود به 
بـر ايـن متقاضـي     عـالوه . انـد  هاي برتر داخلي و خارجي بـوده  سايت الگوبرداري از وب

سـايت مجـزا بـراي     عنوان مثـال وجـود وب   سايت به برخي خدمات الكترونيك در وب
نام و انتخاب واحـد و بررسـي وضـعيت آموزشـي و      هاي مختلف، امكان ثبت دانشكده

 .اند روز رساني اخبار دانشكده بوده به
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سـايت   هاي يك وب توان به ويژگي هاي دانشگاهي مي سايت ارتقاي كيفيت وببراي  )2
عنـوان مثـال كيفيـت     بـه . در ادبيات موضوع نيز توجه كرد پژوهشگراناثربخش از ديد 

اطالعـات متناسـب بـا كـار،     : اين ابعاد عبارتند از. ها داراي دوازده بعد است سايت وب
بودن، ظاهر، ابتكاري بودن، جريـان،   حدسيگويي، طراحي،  تعامل، اعتماد، زمان پاسخ
ــد كســبآارتباطــات منســجم، فر ــت جــايگزيني  ين ــار و قابلي ــن  . ]8[ وك ــر اي ــالوه ب ع

محتواي باكيفيت، سهولت در اسـتفاده، سـرعت و    ،است  متعدد نشان داده هاي پژوهش
 ،شـود  هـايي اسـت كـه باعـث مـي      تـرين ويژگـي   سايت از مهـم  روزرساني سريع وب به

ثر ؤعوامل اصلي مـ ) 2000(ليو و آرنت . سايت بازديد كنند جدد از يك وبكاربران م
بخش  سايت را كيفيت اطالعات، كيفيت خدمات، كاربرد سيستم، لذت بر موفقيت وب

هـا هنگـام    سـازمان  ،كنند ها تأكيد مي آن.]7[دانند سايت مي بودن و كيفيت طراحي وب
هـاي تجـاري و    سـازمان ) 1: (شته باشندسايت بايد به اين عوامل توجه دا اندازي وب راه

هايي براي  طور مستمر در پي يافتن راه سايت بايد به اندازي وب هاي راه همچنين شركت
هـا   آن. هـاي فـردي باشـند    سـايت  شـده در وب   هيبهبود كيفيت اطالعات و خدمات ارا

همچنين بايد خدمات پيش از فروش و پس از فروش را افـزايش دهنـد و اطالعـات بـا     
هــاي  هــاي تجــاري و همچنــين شــركت ســازمان) 2. (ه دهنــديــكيفيتــي بــه كــاربران ارا

سـايت تـالش كننـد تـا مشـتريان       سـايت بايـد بـراي جـذاب كـردن وب      اندازي وب راه
در طراحـي  . سايت داشـته باشـند   خوبي از بازيد از وب ي هبخش و خاطر لذت ي هتجرب
. دسـت آورد  هاظ روانشـناختي بـ  سايت بايد خالق بود و رضايت مشتريان را از لحـ  وب

سايت، افراد به آن اعتماد نخواهند كرد و مايل  وب هاي امنيتي وجود مكانيزمبدون ) 3(
ليـو و  (سـايت اعتمـاد كننـد     كاربران بايد بتواننـد بـه وب  . به استفاده از آن نخواهند شد

  ).2000آرنت، 
بازاريـابي در جلـب    هاي درك و استفاده از استراتژي پژوهشگرانهمچنين بسياري از  )3

 .]11[اند سايت را نيز مؤثر خوانده كاربران براي بازديد از وب
ترتيب عبارتند  ي مورد بررسي از نظر كاربران بهها دانشگاههاي  سايت نقاط ضعف وب )4

. از امكانات محدود، اطالعات ناقص، طراحي نامناسب، ساختار نامناسب و ساير موارد
 .دهد ها را از ديد كاربران نشان مي سايت وب زير فراواني نقاط ضعف نمودار
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 هاي بررسي شده در اين پژوهش از ديد كاربران سايت وب نقاط ضعف .1 نمودار

ــزان رضــايت از   در مــورد هــر يــك از ايــن نقــاط ضــعف مــي   ــدابير الزم مي ــا ت ــوان ب ت
  :هاي دانشگاهي را افزايش داد سايت وب

بيشترين فراواني در ميـان   ،دهد اي نشان مي طور كه نمودار ميله همان: دودامكانات مح )1
سـايت   هرچـه وب . ها به امكانات محدود اختصاص يافتـه اسـت   سايت نقاط ضعف وب

  ميـزان پيشـرفته  . آيد شمار مي تر به امكانات بيشتري در اختيار كاربران قرار دهد پيشرفته
بستگي  ،كار گرفته شده است در طراحي آن بهها به تعداد عناصري كه  سايت بودن وب

هـا ايـن    هـا در هنگـام طراحـي آن    سـايت  توان با افزودن عناصر بيشتري به وب مي. دارد
البتـه ايـن كـار بـه بهبـود و گسـترش زيربنـاي تكنولوژيـك         . كـرد  بـرآورده مشكل را 

 . سايت وابسته است سايت و استفاده از متخصصان طراحي وب وب
بسـياري از  . شـود  سـايت مربـوط مـي    اين مورد به تدوين محتواي وب: اطالعات ناقص )2

طـور   بـه . اطالعات است  ارايهسايت  معتقدند يكي از اهداف اصلي هر وب پژوهشگران
هـا   ها كه در هنگام تـدوين محتـوا بايـد بـه آن     سايت هاي محتوايي وب خالصه ويژگي

 ي هت معموالً در بر گيرندشود كه اين اطالعا شامل سه عنصر اطالعاتي مي ،توجه كرد
هاي آن، مشخصات محصوالت، عناصر تعامل بـين كـاربر و    سازمان و فعاليت ي هپيشين

بـر ايـن مراجعـه بـه مراجـع       عـالوه . شود سايت مي وب ي هكنند سازمان و عناصر جذاب
توانـد تـا حـد     ها مـي  هاي پيشنهادي آن سايت و رعايت چارچوب استاندارد تدوين وب

اگـر بـه اسـتانداردهايي كـه     . هاي دانشـگاهي را حـل كنـد    سايت وب زيادي مشكالت
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توجـه شـود بسـياري از ايـن نقـاط       ،توسط انجمن استانداردهاي وب تدوين شده است
. از بين خواهنـد رفـت   ،اند ضعف و نقاط ضعف ديگري كه در اين پژوهش ديده نشده

 :ت زير باشدسايت بايد داراي خصوصيا طبق استانداردهاي انجمن وب محتواي وب
 
 : جزييات - 

راحتـي   ي كاربران به سايت استفاده شود، همه  فهم در وب اگر از زباني ساده و قابل •
 .توانند از آن استفاده كنند مي

ي  ســايت بايــد داراي جزييــات كــافي بــراي پاســخ دادن بــه ســؤاالت پيچيــده وب •
 .ده باشدمراتبي مرتب ش كاربران باشد و اين جزييات بايد با رعايت نظم سلسه

 :دستور زبان و امال - 

هاي دستور زباني و اماليي وجود داشـته باشـد و نبايـد از     سايت اشتباه نبايد در وب •
 .اصطالحات تخصصي و حروف مخفف بيش از حد استفاده شود

 :سايت فضاي وب - 

عنـوان   بـه . خواني داشته باشـد  سايت بايد با بازار و ماهيت آن هم حال و هواي وب •
ك وكيل دادگستري بايد حال و هواي تجـاري داشـته باشـد، در    سايت ي مثال وب

 .سايت يك طراح بايد رنگارنگ و جذاب باشد كه وب حالي
 : محتواي ضروري - 

 سايت  شرايط و اصول استفاده از وب •
 اصول محافظت از اطالعات شخصي افراد •
 ي ثبت  شماره •
 ي تماس  نحوه •

هــاي  ســايت قــاط ضــعف وبيكــي ديگــر از ن: طراحــي ابتــدايي و ســاختار نامناســب )3
مشـكل طراحـي ابتـدايي را    . هاسـت   دانشگاهي طراحي ابتدايي و سـاختار نامناسـب آن  

سايت و توجـه   سادگي با مشورت با متخصصان و رعايت اصول طراحي وب توان به مي
 ).2 نمودار(كرد  برآوردهسايت  هاي مربوط به طراحي وب به ويژگي
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  سايت راحي وبهاي مربوط به ط ويژگي .2 نمودار

  
 ،سـايت اولـين معيـار    براي سنجش كيفيت طراحـي وب  ،معتقد است) 2000(هويزينگ 

مـدياي يـك    هـاي مـولتي   عنصـر دوم بـه قابليـت   . اسـت  وجو جستكيفيت ساختار نوارهاي 
كنـد   تـر و زيبـاتر مـي    سايت را جـذاب  سايت يعني استفاده از عناصري كه محتواي وب وب

سايت  هر چه ظاهر وب. اشاره دارد) ها هاي گرافيكي و انيميشن طرحعنوان مثال تصاوير،  به(
. كـاربر بيشـتر خواهـد بـود     ي همورد نياز براي دانلود شـدن آن و هزينـ    زمان ،تر باشد جذاب

عنصـر نهـايي   . دشوهاي جذاب تعادل ايجاد  اطالعات و طرح ي ارايهبايد بين ميزان بنابراين 
اسـتفاده از يـك سـبك مشـابه در     . هاست ك نمايش آنها سب سايت در ارزيابي طراحي وب

ــ ــه . صــفحات ضــروري اســت  ي هكلي ــامل الي ــگ  ســبك ش ــا، رن ــداز  ه ــا، ان ــت،  ي هه فون
انجمـن اسـتاندارهاي وب    .]6[هاست ها، اشكال، اندازه و محل قرارگرفتن لينك بندي ترتيب

كـرده   ها بـه مـوارد زيـر اشـاره     سايت در خصوص طراحي و رعايت ساختار مناسب در وب
سايت دانشگاه تا حدودي بـا اسـتانداردهاي    توجه به اين موارد باعث خواهد شد وب. است

  .جهاني تطبيق پيدا كند
هــا در اينجــا بــه عــواملي اشــاره مــي شــود كــه در مــورد  ســايت در مــورد كيفيــت وب )4

 :هاي دانشگاهي كاربرد بيشتري دارند سايت وب
 محتواي مناسب •
 طراحي جذاب و ظاهر زيبا •
 يت استفاده آسان و سريعقابل •
 وجو جستو امكان ها  سايت وبقابليت دسترسي به ساير  •
 قابليت اطمينان و اعتماد •
 روز و صحيح اطالعات به •
 سايت وبامكان تعامل كاربران با  •
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هاي پنج دانشـگاه بـزرگ در    سايت نقاط قوت و ضعف هر يك از وب پژوهشدر اين  
آناليني وجـود   افزارهاي  نرم. شده استها ارزيابي  سايت شهر تهران از ديد كاربران اين وب

سـايت   نقاط ضعف وب ي ها، كليه سايت در آن وب) URL(دارند كه با وارد كردن آدرس 
صـورت مجـاني در اينترنـت در اختيـار      افزارها حتي به برخي از اين نرم. كنند را مشخص مي

. اشـاره كـرد   www.uitest.comر سايت د افزار آزمون وب توان به نرم مي. عموم قرار دارند
سايت دانشگاه عالمه طباطبايي  ها از وب سايت كه اين وب هايي لعنوان مثال يكي از اشكا به

سايت وجود دارد و از نوع متن نيست يك  براي هر عنصري كه در وباين بود كه  ،گرفتند
پيشـنهاد   .ر هسـتند تصاوي و ها عكس اكثراً شاملاين عناصر  است كهشده نمعادلِ متني تعبيه 

سـايت اسـتفاده شـود و آخـرين      افـزار آزمـون وب   در فواصل نزديك زماني از نرم ،شود مي
  .دشوسايت اعمال  اصالحات در وب
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