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چکیده
بررســى زیبایى در محیط تعاملى وب به معناى توجه به مخاطب به مثابه ى دریافت کننده اى منفعل نیست بلکه 
به معنى نیاز به روشــى برخط اســت تا بتوان مخاطب را در فرایند طراحى وارد نمود. هدف این پژوهش، پیشنهاد 
روشــى براى اخذ بازخورد مخاطب و تحلیل نتایج، به منظور دست یافتن به معیارهاى زیبایى شناسى مخاطب محور 
اســت. روش تحقیق، توصیفى-تحلیلى، همراه مطالعات کتابخانه اى، پژوهش میدانى و مصاحبه بوده اســت. جهت 
تحلیل داده هاى حاصل از مصاحبه ها،  شیوه ى تحلیل محتواى استقرایى با استفاده از روش پیشنهادى «میرینگ»، 
در ســه مقوله؛ وضعیت حرفه اى، مســایل فنى و ویژگى هاى زیبایى شناسى استفاده شده است. نتایج نشان داد که 
آنچه سبب تفاوت رفتارها مى شود، ناشى از اختالف فرهنگى است. از این رو، جهت سازماندهى نظام ادراك بصرى و 
ابزار سنجش سطوح انطباق فرهنگى، سه نظریه ى نشانه شناسى، گشتالت و افردنس که به تحلیل نشانه شناسانه ى 
عناصر بصرى، تشــریح قوانین حاکم بر ادراك ذهنى و نحوه ى تعامل مخاطب با صفحات داخلى وب گاه مى پردازد، 
مورد استفاده قرار گرفت. تطبیق این سه سطح مشخص کرد که مخاطبان ایرانى قادر به شناسایى الگوهاى نشانه اى 
برگرفته از فرهنگ بومى هستند. اما تمایل بیشترى به برقرارى ارتباط با وب گاه هاى ساده ى طراحى شده بر مبناى 
قوانین گشتالت و الگوهاى تکرارى مشخص دارند. در مقابل از توانایى پایینى در کشف ویژگى هاى تعاملى افردنس 

برخوردار هستند.
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پیشرفت وب و ورود از فضاى اطالع محور یک سویه به فضاى 
زیســتى چندســویه، لزوم توجه به زیبایى شناسى مخاطب محور 
را اجتناب ناپذیر مى نمایــد. هدف در این پژوهش، ارایه ى ایده اى 
جهت اخذ بازخورد مخاطبان با توجه به ســلیقه ى به روزشونده ى  
ایشــان است. امید اســت که نتایج این پژوهش به ارایه ى روشى 
جدیــد جهت اخذ بازخورد از مخاطبان منجر شــود که با امکان 
بســط و تغییر چند متغیر، به طراحــان در طراحى وب گاه هاى 

مخاطب پسند و شخصى سازى شده یارى رساند.
با این هــدف، پژوهش بر پایه ى چارچوب نظرى، به تشــریح 
روش شناسى و تبیین ابزار مورد نیاز جهت سنجش مى پردازد. مهم ترین 
دستاورد، توجه به امکانات وب دو، نظیر برقرارى ارتباط دوسویه و افزایش 
مشــارکت مخاطب در تولید اطالعات است. با این ضرورت شناسى، 
مخاطب در تکوین معیارهاى زیبایى وارد شده است. به این منظور 
روش مشــاهده، در کنار روش پرسشنامه اى به کار برده شده است.

1- چارچوب تحقیق

فرارفتن از گرافیک چاپى، در فضایى با قابلیت هاى متغیر بودن، 
همبســته ى فناورى، تعاملى و فرامتنــى، نیازمند ارایه ى الگویى 
متفاوت بــر پایه ى عادات رفتارى مخاطبان اســت. در راس قرار 
گرفتن مخاطب، بر لزوم شناخت ویژگى هاى فرهنگى (نمودار1) 
و در نظر گرفتن تفاوت هاى رفتارى در هر حوزه ى فرهنگى تأکید 
دارد. بســط این رهیافت ها، در بســتر فضاى تعاملى و متکثر وب 
 Anderson,) که داراى تفاوت هاى عمده با گرافیک چاپى اســت
2012)، پژوهش را به سمت به کارگیرى دریافت مخاطب و به تبع 
آن توجه به زیبایى شناســى چندساحتى در راستاى دست یابى به 
اهداف جهانى شدن رهنمون ساخت. پیش فرض بنیادین آن است 
که متون در بســتر وب، داراى معنایى ثابت یا ذاتى نیستند، بلکه 

در لحظه ى دریافت از سوى مخاطب است که معنا مى یابند.
در محیط تعاملى وب، مخاطب مصرف کنند ه ى محض محتواى 
رســانه نبوده و تحت تأثیر پیش زمینه ى فرهنگى به رمزگشــایى 
مى پردازد. آنچه امروز به عنوان فرهنگ شناخته مى شود، از «گفتمان»1 

مســلط یک حوزه ى فرهنگى تأثیر مى پذیرد (بل، 12-23،1389). 
جهت سازماندهى نظام ادراك بصرى و ابزار سنجش سطوح انطباق 
فرهنگى، یــا به عبارتى قانونمندکردن اخذ بازخــورد مخاطبان در 
محیط وب، سه نظریه ى نشانه شناسى2، گشتالت3 و افردنس4 که به 
تحلیل نشانه شناسانه ى عناصر بصرى، تشریح قوانین حاکم بر ادراك 
ذهنى و نحوه ى تعامل مخاطب با یک اثر مى پردازد، مورد اســتفاده 
قرار گرفت (نمودار 2). این نظریه ها زیربنایى را جهت ارایه ى تحلیل 

براساس متغیرهاى فرهنگى فراهم ساخت.
پیش فرض  آن است که تفاوت هاى فرهنگى در دریافت مخاطب 
موثر اســت. در نتیجه با یافتن گروه هایى با اشــتراکات فرهنگى، 
معیارهاى گروهى مشترك قابل دست یابى است. رویکرد پژوهش، 
در تعریف فضاى فرهنگى یک کشــور، طبق تعریف «سینگ» در 
کتابش، براساس فرهنگ غالب صورت پذیرفت(Singh, 2005). با 
این رویکرد پیش فرض بنیادین در این پژوهش آن است که کشورها 
مى توانند توســط فرهنگ غالب خود تعریف  شــوند (نمودار 3).

مقدمه

نمودار 1- جایگاه مخاطب در گرافیک وب و گرافیک چاپی. 

نمودار 3- مؤلفه های فرهنگی در فضای وب، براساس فرهنگ غالب.

نمودار2- ابزار سنجش سطوح انطباق فرهنگی.
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1-1- نمونه ها
جهــت ســنجش اعتبار درونــى، تغییرات حاصــل از متغیر 
وابســته به متغیر مستقل نسبت داده شد. سواالت پژوهش، تکرار 
و به آزمایش گذاشــته شد تا از توانایى ســنجش عوامل موثر بر 
زیبایى شناســى اطمینان حاصل گردد. به این ترتیب از مناســب 
بودن داده هاى گردآورى شده و ابزارهاى اندازه گیرى براى سنجش 
اطمینان حاصل گردید. جهت تعیین اعتبار پرسش نامه هاى بصرى، 
سنجش آزمایشى انجام شد، سپس مشاهدات، پرسش ها و ابزارها با 
هدف اصلى پژوهش مورد انطباق قرار گرفت. در پایان مشخص شد 
نتایج حاصل از پژوهش، پاسخگوى سواالت و فرضیه هاى بیان شده 
هســتند. اعتبار بیرونى پژوهش، بر انتخاب یک جامعه ى آمارى، 
اثبات اهمیــت زیبایى در فضاى مجازى و ضــرورت وارد نمودن 
مخاطب در امر طراحى صفحات وب اســتوار است. اعتبارسنجى 

بیرونى، با استفاده از نمونه گیرى احتمالى طبقه اى، انجام شد.

1-1-1- طراحان ایرانی
جهت ارزیابى وضعیت طراحى وب، ســیزده پرســش توسط 
پژوهشــگر طرح شد. مصاحبه به شیوه ى حضورى و غیرحضورى 
به وسیله ى ارسال سوال ها از طریق پست الکترونیک انجام پذیرفت. 

1-1-2- صفحات وب ایران
با هدف اعتبارســنجى تأثیر مولفه هــاى فرهنگى در نحوه ى 
رفتار مخاطب با صفحات وب و اولویت یافتن هر یک از ســطوح 
ارتباطــى، مطالعــه اى بر روى ســى مجموعــه وب گاه منتخب 
پنجمین جشنواره ى وب ایران5، با تاکید بر مؤلفه هاى فرهنگى و 

زیبایى شناسى، صورت پذیرفت.

1-1-3- شرکت کنندگان در سنجش ابزارها
ایــن بخش به طرح روش مى پــردازد، از این رو نتایج به طور 

مطلــق قابل تعمیم نیســتند. به تبــع این رویکــرد، در انتخاب 
جامعه ى آمــارى از نمونه گیــرى احتمالى طبقه اى، براســاس 
روش هاى انتخاب تصادفى، اســتفاده شد. جهت کم شدن خطا 
و افزایش ســرعت، ســعى شد افرادى مشــارکت داده شوند که 
از مهارت کار با رایانه و ســواد بصرى جهت شــرکت در مراحل 
سنجش برخوردار باشــند. در این میان بحث جنسیت و اشتغال 
مطرح نبوده و جهت کم شــدن متغیرهاى مزاحم ســعى شد تا 
در امر تحقیق وارد نشوند. طبقه بندى براساس ویژگى هاى سنى 
بیســت تا سى سال، مقطع تحصیلى کارشناسى، تحصیل در یک 
از دانشکده هاى هنرى، محل سکونت و تحصیل در تهران، ملیت 
ایرانى و آشــنایى با رایانه در نظر گرفته شــد. در مرحله ى بعد، 
از این میان، ســى نفر به صورت روش نمونه گیرى تصادفى ساده 
انتخاب شــدند. با توجه به این که طرح به صورت کد باز ارایه شد، 

جمعیت آمارى و نتیجه ى مقطعى از اهمیت برخوردار نیست.

2- تحلیل محتــوای کیفی نظرگاه های 
طراحان ایران

با هدف ارزیابى وضعیت طراحى صفحات وب ایران، ســیزده 
پرســش مطابق جدول 1 توسط پژوهشــگر، طرح شد و با شش 
طراح وب شاخص در ایران مصاحبه صورت گرفت. جهت تحلیل 
داده هاى خام حاصل از مصاحبه ها، بررســى نظرگاه طراحان به  
شیوه ى تحلیل محتواى استقرایى با استفاده از روش پیشنهادى 
«میرینگ»6 (Mayring, 2000, 12). در سه مقوله کلى؛ وضعیت 

حرفه اى، مسایل فنى و ویژگى هاى زیبایى شناسى انجام گرفت.

2-1- تحلیل محتوای کیفی نظرگاه طراحان ایران در مورد 
وضعیت شغلی

تحلیل محتواى وضعیت شــغلى با مقوله بندى پنج پرســش 
مطابق جدول 2 تا جدول 4 انجام شد.

جدول 1- متن پرسشنامه.
پاسخگوى گرامى جناب آقا / خانم

با سالم و احترام
پیرو مذاکرات پیشــین و موافقت با مشــارکت در طرح مصاحبه، پرسشنامه ى حاضر ارسال شده است. خواهشمند است با مطالعه ى دقیق پرسش ها و ارایه ى پاسخ هاى ارزشمند 

خود حداکثر تا یک هفته پس از دریافت، ما را در یافتن کمبودها و ارایه ى راه حل هاى کاربردى در راستاى ارتقاى سطح طراحى وب ایران یارى رسانید.
نام و نام خانوادگى:

میزان تحصیالت:
سوابق شغلی:

نام شرکت:
نشانى وب گاه:

پست الکترونیک:
1) نظرگاه عمومى شما نسبت به طراحى وب ایران چیست و آیا براى آن موقعیت هنرى قایل هستید؟

2) آیا طراحى وب در ایران بصورت یک تخصص مجزا در آمده یا هنوز جزیى از طراحى گرافیک شمرده مى شود؟
3) آیا در طراحى وب توجه به مقوله هاى فرهنگى و ملى اهمیت دارد؟

4) عمده ترین ویژگى هویت بخش در صفحات وب ایران کدام است؟
5) منابع الهام بخش شما در طراحى صفحات وب چیست؟

6) آیا پروژه هاى گوناگون را با رویکردى مشابه پیش مى برید یا براى هر پروژه رویکرد متفاوتى را در نظر مى گیرید؟
7) آیا بصورت مستقل به طراحى مى پردازید یا در قالب تیمى متشکل از تخصص هاى فنى و هنرى کار مى کنید؟

8) اطالع از دانش فنى و توانایى برنامه نویسى براى یک طراح وب چقدر اهمیت دارد؟
9) آیا آموزش دانشگاهى در صنعت وب وجود دارد؟ از چه سطحى برخوردار بوده و به چه میزان در پرورش طراحان تأثیر دارد؟

10) آیا طراحى وب در ایران یک شغل مستقل است و طراح قادر است درآمد مناسبى داشته باشد؟
11) از میان طراح، سفارش دهنده و مخاطب نظر کدامیک اولویت داشته و تصمیم گیرنده ى نهایى است؟

12) امکانات زیربنایى، قوانین محدودکننده  و دستو رالعمل هاى یکسان سازى دولتى، به چه میزان بر طراحى وب تأثیر داشته است؟
13) آینده ى طراحى وب در ایران را چگونه ارزیابى مى کنید؟
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2-2- تحلیل محتوای کیفی نظــرگاه طراحان ایران در 
مورد ویژگی های فنی

تحلیل محتواى مسایل فنى با مقوله بندى دو پرسش مطابق 
جدول5 تا جدول 7 انجام شد.

2-3- تحلیل محتوای کیفی نظــرگاه طراحان ایران در 
مورد ویژگی های زیبایی شناسی

زیبایى شناسى با مقوله بندى چهار پرسش مطابق جدول 8 تا 
جدول 10 انجام شد. 

جدول 2- جدول تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد وضعیت شغلی (پرسش شماره 1).

جدول 3- تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد وضعیت شغلی (پرسش شماره 2).

جدول 4- تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد وضعیت شغلی (پرسش شماره 3).

قوانین کدگذاری: دو گزینه ای: 0 = غیرحرفه ای بودن / 1 = حرفه ای بودن 

قوانین کدگذاری: طیفی: 1 = خیر / 2 = تاحدودی / 3 = بله 

قوانین کدگذاری: چند گزینه ای: 1 = طراح / 2 = سفارش دهنده / 3 = مخاطب 

آیا طراحی وب یک حرفه تخصصی  به حساب می آید؟
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*با توجه به تخصصى بودن این رشته، درآمد قابل توجهى به گروه هاى متخصص مى رسد.
**مى تواند به صورت شغلى مستقل به آن نگاه کند و درآمد مناسبى نیز داشته باشد.

**رقابت هاى ناسالمى که وجود دارد اجازه نمى دهند افراد درآمد مناسبى داشته باشند.
**من سال ها شرکتى داشتم که فلسفه اش تمرکز بر طراحى وب به عنوان منبع اصلى درآمد بود.
***در مورد کسانى که برنامه نویسى مى کنند بله، چراکه تعداد افراد کد نویس در ایران کم است.

2/50/50/50/53/51/51/51/52/50/5فراوانى
تا حدود پنجاه درصد، طراحى وب مى تواند به صورت شغلى مستقل باشد و درآمد مناسبى نیز ایجاد کند.تحلیل

آیا سفارش کار به اندازه ی کافی وجود دارد؟
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*به تدریج در حال گذر از دوره ى تجربه گرایى به دوره ى قانون گرایى هستیم.
*طى چند سال اخیر توسعه ى سریعى در این زمینه روى داده است.

*رقابت هاى ناسالمى که قیمت محور هستند، اجازه ى کسب درآمد مناسب را نمى دهد.
**ما موفقیت محدودى داشتیم.

**براى کسانى که کدنویسى مى کنند سفارش به اندازه ى کافى وجود دارد.

0/51/510/50/50/52/52/51/50/5فراوانى
سفارش کار به اندازه ى کافى وجود دارد اما رقابت هاى ناسالمى که قیمت محور هستند، رواج دارد.تحلیل

از میان طراح، سفارش دهنده و مخاطب نظر کدام یک اولویت داشته و تصمیم گیرنده نهایی است؟
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*به دلیل سفارشى بودن امر طراحى، سفارش دهنده ذى نفوذتر خواهد بود.
*براى یک طراح، نظر نهایى با سفارش دهنده، یا همان مشترى است.

*معموال سفارش دهنده، چون کسى است که پرداخت هزینه ها را برعهده دارد.
*خواسته هاى مخاطب و دانش طراحى، تبلیغات و ارتباطات، سند راهنماى پروژه است.

*سفارش دهنده
0/50/50/5 0/50/50/50/50/541فراوانى

سفارش دهنده تصمیم گیرنده ى نهایى است.تحلیل



61

جدول 5- تحلیل محتوای نظر طراحان در مورد مسایل فنی (پرسش شماره 1).

قوانین کدگذاری: طیفی: 1 ضرورت کم / 2 = ضرورت متوسط / 3 = ضرورت زیاد

آموزش دانشگاهی در صنعت وب چقدر ضرورت دارد؟
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**به صورت چند واحد درسى و یا غیرمستقیم در مراکز آموزشى به عمل مى رسد .
**در چارچوب واحدهاى درسى، هیچ آموزشى در زمینه ى طراحى وب داده نمى شود.

**آموزش دانشگاهى ساخت وب گاه به صورت اختصاصى وجود ندارد.
**شاگردانى داشته ام که فارغ التحصیل طراحى گرافیک یا مهندسى نرم افزار بوده اند.

**دانشجویى که قادر به طراحى بروشور و گرافیک است قادر به طراحى وب گاه نیز مى باشد.
5/55/50/50/50/50/50/50/50/50/5فراوانى

اهمیت کمى به آموزش دانشگاهى داده شده و آموزش هاى موجود ناکارآمد است.تحلیل

جدول 6- تحلیل محتوای دیدگاه طراحان در مورد توجه به مسایل فنی (پرسش شماره 2).

قوانین کدگذاری: طیفی: 1 = ضرورت کم / 2 = ضرورت متوسط / 3 = ضرورت زیاد 

قوانین کدگذاری: طیفی: 1 = تأثیرگذاری کم / 2 = تأثیرگذاری زیاد 

جدول 7- تحلیل محتوای دیدگاه طراحان در مورد توجه به مسایل فنی (پرسش شماره 3).

اطالع از دانش فنی و توانایی برنامه نویسی برای یک طراح وب چقدر اهمیت داد؟
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**شناخت هر ابزار کار، به متخصص قابلیت هاى جدیدى را معرفى مى کند.
**دانش برنامه نویسى که به طراحى رابط کاربرى مربوط است، براى طراح وب مهم است.

**چنانچه به تنهایى کار کند، باید با برنامه نویسى تحت وب آشنایى داشته باشد.
**طراحى وب یعنى کد، کسى که کد نمى داند در این حرفه جایگاهى نخواهد یافت.

*از اهمیت برخوردار است. طراح گرافیک باید بداند که طراحى قابلیت اجرایى داشته باشد.
0/50/55/50/50/50/50/531/50/5فراوانى

برخوردارى از دانش برنامه نویسى که به طراحى رابط کاربرى مربوط است، براى یک طراح وب بسیار مهم بوده و از کاربرد بسیارى برخوردار است.تحلیل

محدودیت های فناوری و امکانات زیربنایی به چه میزان بر طراحی وب تأثیر داشته است؟
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مطالعه ى دقیقى ندارم.

**ما یکى از کندترین و گران ترین اینترنت ها را در دنیا داریم.
*مشکل دیگر ناسازگارى اغلب وب گاه ها با دستگاه ها و مرورگرهاى مختلف است.

پاسخى ندارم.
*سرعت پایین اینترنت سبب محدودیت در طراحى شده و نقش بسیارى در طراحى دارد.

0/50/50/50/52/51/50/50/50/51/5فراوانى
محدودیت هاى فناورى و امکانات زیربنایى سبب محدودیت در طراحى و افزایش هزینه ها شده است که نقش متوسطى در طراحى وب دارد.تحلیل

تکوین معیارهاى زیبایى شناسى صفحات وب ایران
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جدول 8- تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد مسایل زیبایی شناسی (پرسش شماره 1).

قوانین کدگذاری: دو گزینه ای: 0 = عدم وجود هویت منحصر به فرد / 1 = وجود هویت منحصر به فرد 

قوانین کدگذاری: چند گزینه ای: 1: عناصر بصری (نشانه گرا) 2: قانون گرایی(درك گشتالتی) 3: الگوی رفتاری (ارتباطات افردنس) 

قوانین کدگذاری: چند گزینه ای: 1 = مبتنی بر نشانه / 2 = مبتنی بر ادراك / 3 = مبتنی بر رفتار 

جدول 9- تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد مسایل زیبایی شناسی (پرسش شماره 2)

جدول 10- تحلیل محتوای نظرگاه طراحان در مورد مسایل زیباییشناسی (پرسش شماره 3).

آیا صفحات وب از یک هویت خاص و متمایز از جهان برخوردار است؟
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**در وب هاى فرهنگى و هنرى مى توان رده هاى از عناصر هنر هاى سنتى و ملى را یافت.
*بعید است بتوان یک ویژگى پیدا کرد و هویت بخشى را به طور کل مرتبط با آن دانست.

*اجبارى در استفاده از مقوله هاى فرهنگى و سنتى یا بومى وجود ندارد.
*بى توجهى به کیفیت محتوا، کپى محتوا از منابع دیگر وجود دارد.

***به جز خط فارسى و نقش مایه هاى سنتى، تفاوت ساختارى وجود ندارد.
1/50/50/50/50/52/51/54/50/50/5فراوانى

به غیر از نمادهاى باستانى و ویژگى زبانى، صفحات وب از هویت منحصر به فردى برخوردار نبوده و اغلب از الگوى جهانى کپى بردارى مى کنند.تحلیل

عمده ترین ویژگی هویت بخش در صفحات وب کدام است؟
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***نقش مایه هاى وطنى، نقوشى از تخت جمشید، تذهیب، هنرهاى اسالمى و خوشنویسى به کار مى رود.
*یک وب گاه با نشانه، ترکیب رنگ ها، حروف نگارى و چینش عناصر هویت پیدا مى کند.

*نماى کلى وب گاه در دید اولیه است.
**وب گاه ها، شکل گرایانه و رفع تکلیف است. استفاده مبتذل از فناورى هاى چند رسانه اى مرسوم است.

**به جز قلمى که به نظر فارسى مى رسد و نقش مایه هاى سنتى هویتى وجود ندارد.
2/52/53/50/51/50/51/50/50/50/5فراوانى

عمده ترین ویژگى هویت بخش در صفحات وب، استفاده از عناصر بصرى نشانه گرا است.تحلیل

چه منابع الهام بخشی برای طراحان وب وجود دارد؟
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**دیدن نمونه هاى موفق بى تاثیر نخواهد بود.
**وب گاه  هاى معتبر دنیا و طراحان ایرانى که کارشان را مى پسندم دنبال مى کنم.

*برآیند فکرى از کلیه ى طرح هایى که دیده ام و در ذهنم شکل گرفته است.
*پروژه هاى طراحى را دنبال مى کنم.

***هنر هاى اسالمى، خوشنویسى با نستعلیق یا خطوط سنتى، رنگ هاى اُکر، الجوردى، فیروزه اى است.
3/50/51/51/54/50/50/50/50/50/5فراوانى

منابع الهام بخش مبتنى بر نشانه است.تحلیل
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2-4- جمع بنــدی تحلیل محتوای کیفــی نظرگاه های 
طراحان ایران

تحلیل نظر طراحان در مورد وضعیت شــغلى نشان داد که 
ســفارش دهندگان ایرانى، از کمکى که یک وب گاه مى تواند به 
کسب و کارشــان کند، آگاه نیســتند. به این دلیل قصد دارند 
وب گاه  را با هزینه اى اندك راه اندازى کنند. آنها مایل به پرداخت 
پایین ترین هزینه و دریافت پروژه در کمترین زمان هســتند. به 
تبع آن طراحان نیز در بیشــتر آثار رویکردى مشــابه را دنبال 
مى کنند تا بتوانند کار را با هزینه ى اندك مورد نظر مشــترى به 
اتمام رسانند. عدم تناســب میان میزان سرمایه گذارى با مهلت 
اجراى پــروژه، طراحان را در رعایت اســتاندارهاى وب و توجه 
به ســازگارى با مرورگرها دچار تردید مى سازد. اما به تدریج در 
حال گذر از یک دوره ى تجربه گرایى به یک دوره ى قانون گرایى 
هســتیم. یک طراح وب حرفــه اى، در صورتى که در بازاریابى و 
مســائل مالى نیز توانا باشد، مى تواند به صورت شغلى مستقل به 
آن نگاه کند و درآمد مناسبى نیز داشته باشد. به عالوه، طراحى 
وب، شغلى اســت که وابســتگى زیادى به موقعیت جغرافیایى 

ندارد.
 تحلیل ویژگى هاى فنى، نشان داد که تاثیر اولیه در طراحى 
وب گاه هاى ایران، برخوردارى از سرعت اینترنت پایینى است که 
در اختیــار اغلب مخاطبان قرار دارد. وب گاه هاى ایرانى، با اغلب 
مرورگرها و نمایشگرها ناسازگار بوده و دچار اغتشاش در عناصر، 
حروف نگارى و پراکندگى مطالب مى شــوند. طراح گرافیک یک 
وب گاه، باید از قابلیت اجرایى طرحش، اطمینان داشــته باشد. 
این مهم، به صورت چند واحد درســى و یا به صورت غیرمستقیم 
در مراکز آموزشــى به انجام مى رســد . از این رو حضور رشته اى 
مجزا تحت عنوان طراحى وب، مى تواند گزینه اى  مناسب جهت 
رفع این کمبود باشــد. طراحان جوان به جــاى تکیه بر میراث 
باســتانى، درپــى الهام از طراحــى مدرن امریکایــى و اروپایى 
هستند. از سوى دیگر، قلم هاى فارسى سنتى، طراحان وب را در 
ایجاد یک فضاى باستانى و حفظ ارتباط با فضاى مدرن امروزى 

با چالش مواجه ساخته است.
زیبایى شناسى، آخرین امرى است که یک طراح وب ایرانى، 
به آن توجه دارد. اغلب افــرادى که در ایران طراحى وب انجام 
مى دهند، برنامه نویســان و مهندســان نرم افزارى هســتند که 
آثارشــان از عدم غناى بصرى رنج مى برد. منابع الهام بخش براى 
طراحان ایرانى شامل آثار طراحى، تذهیب و کادربندى عناصر در 
نگارگرى ، نقش مایه هاى باستانى و خوشنویسى است. عمده ترین 
ویژگى هویت بخش در صفحات وب ایران شامل عناصر هنر هاى 
سنتى و ملى، خط، نقوشى از تخت جمشید، تذهیب و هنرهاى 

اسالمى مى باشد. 

3- تحلیل بصری صفحات وب ایران
در بررســى میدانى وب گاه ها توســط پژوهشــگر، مرزهاى 
فرهنگ عمومى در ســه ســطح انطباق فرهنگى شــامل: نماد 

(همبســتگى فرهنگى)، ادراك (مواجه  اولیــه) و رفتار (برقراى 
رابطه  تعاملى) مورد تحلیل قرار گرفتند.

پرسش هایى که این بخش از پژوهش درصدد پاسخگویى به 
آن بود به شرح زیر است:

- روش طراحى غالب در طراحى وب گاه هاى ایران، بر کدام 
شیوه استوار است و خصوصیات بارز طراحى وب چیست؟

- نوع ارتباط مخاطب با وب گاه ها در فرهنگ ایران، ســبب 
اولویت یافتن کدام یک از این سطوح ارتباطى شده است؟

نتایج سنجش ســطوح انطباق فرهنگى وب گاه ها، نشان داد 
که وب گاه هاى ایرانى، بر پایه اصول گشتالت چیدمان شده و در 

تصاویر از نشانه ها بهره مى گیرد (جدول 11).
نتایج بررســى در قالب تفســیرى و طراحى مجدد، مدخلى 
جهت شناخت ابعاد مختلف فضاى وب و به دست آوردن اطالعات 
پیش زمینه اى براى طراحى ابزارهاى سنجش صفحات وب ایران، 

که در بخش بعدى به آن پرداخته خواهد شد، فراهم مى سازد.

4- طراحی ابزارهای سنجش زیبایی شناسی 
صفحات وب ایران

نتایــج مطالعات تا این مرحله نشــان داد از طریق تجزیه و 
تحلیل اطالعات دریافت شــده از مخاطــب مى توان به کدهاى 
به روز شونده ى زیبایى شناسى از دیدگاه مخاطبان دست یافت. با 
توجه به موارد فوق صفحات وب به عنوان بخشى از زیبایى شناسى 
جدید مطرح مى شــود. الگوى پژوهش در ســه مرحله، طراحى 
شد. یافته هاى ســطح قبلى پژوهش، به عنوان زیر ساختى براى 
تحلیل هاى بعدى محســوب گردید. جهت انجام بررسى، وب گاه 
سازمان صنایع دستى و گردشــگرى انتخاب شد. سپس مطابق 
نمودار 4، ســه صفحه  و پیوند داخلى شــامل صفحه ى نخست، 
تماس با ما و معرفى استان به عنوان الگوى شاهد استفاده گردید.

ســپس ســه نمونه وب گاه دیگر بر مبناى اصول نشانه اى، 
قوانین گشــتالت و ارتباطات افردنس طراحى شد. طراحى ابزار 
سنجش در داخل یک پرتال انجام شد. وب گاه اصلى نیز مطابق 
نمودار 5 در اختیار گروه شــاهد قرار گرفت. روش شناسى کالن 

پژوهش را مى توان به ترتیب زیر طرح نمود.

4-1- مرحله اول، سنجش وجه کارکردی
ســنجش در مرحله ى اول با هدف بررســى وجه کارکردى 
وب گاه ها نسبت به هم انجام شد. هدف، آن بود که مشخص شود 
مخاطبان ایرانى با وب گاه هاى طراحى شده بر مبناى اولویت یافتن 
کدامیک از ســطوح ارتباطى، راحت تر ارتباط برقرار مى ســازند. 
نخستین پرسش در این راستا، پرسش از خواسته ى مخاطبان بود. 
پاسخ این پرسش با در اختیار قرار دادن انتخاب هایى از مخاطبان 
دریافت شد. متغیرهاى زمان براى کلیک کردن و پرسش نامه هایى 
مبنى بر ترجیح نحوه ى طراحى پیوندها و توانایى برقرارى ارتباط 
در سه نوع وب گاه طراحى و در اختیار جامعه ى آمارى قرار گرفت.

تکوین معیارهاى زیبایى شناسى صفحات وب ایران
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جدول 11- بررسی و تحلیل صفحات وب ایران.

نمودار 4- وبگاه صنایع دستی و گردشگری یزد.

بررسى کیفیت هاى وب گاه ها

ران
ای

تصویر وب گاه
بررسى کیفیت هاى افردنسبررسى کیفیت هاى گشتالتبررسى کیفیت هاى نشانه اى

مشابهت و نماد هانمایه هاشمایل ها
مجاورت

تداوم و 
کامل کردن

شکل و 
زمینه

کلیک  
پذیرى

واکنش 
به کاربر

بازبرخورد 
کاربر

****

****

****

3/32/32/33/31/31/30/30/30/3فراوانى
 وب گاه ها بر پایه ى اصول گشتالت چیدمان شده و در تصاویر از نشانه ها بهره مى گیرد.تحلیل
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4-2- مرحله دوم، سنجش وجه زیبایی شناسی
نظرســنجى در مرحلــه ى دوم بــا هــدف ســنجش وجه 
زیبایى شناســى، انجام شــد. هدف آن بود که مشــخص شــود 
مخاطبان، کدام وب گاه را ترجیح مى دهند. جهت دســت یابى به 
این هدف پرســش نامه اى براساس سنجش مؤلفه هاى زیبایى، بر 
پایه ى قوانین نشانه شناسى، گشتالت و افردنس ترسیم شد و در 
اختیار افراد قرار گرفت. سپس ارتباط و کنش میان عناصر بصرى 
به مثابه ى پایه ى طراحى بررسى شد. به این منظور به انگاره هاى 
بصــرى در صفحات وب به عنوان بخشــى از کاربــرد این نظریه 
پرداخته شــد. در مقوله ى مورد نظر، مســاله  تنها سطح روبنایى 
وب گاه، جهت کشف ساختارهاى پایه در صفحات وب بوده است. 

4-3- مرحله سوم، سنجش وجه ارتباطی
نظرسنجى در مرحله ى ســوم با هدف سنجش وجه تعاملى 
مخاطبان نســبت به وب گاه ها انجام شده است. جهت دست یابى 
بــه این هدف، مخاطب در فرایند طراحى وارد شــد و این امکان 
را یافــت تا عناصر را در صفحه جابجا نمــوده و به ترکیب بندى 
صفحــه اقدام کند. هدف از این ســنجش آن بود که گرایشــات 
مخاطــب در رابطه با جایابى عناصر در صفحه و شــیوه ى تعامل 
با صفحه وب مورد ارزیابى قرار گیرد. تحلیل داده ها در «شــبکه 
عصبى پرســپترون چند الیه»7 مــورد تحلیل قرار گرفت. به این 
منظور براى هر تصویــر و انتخاب، یک کد عددى در نظر گرفته 
شــد. نتایج و مســیرى که هر فرد طى نمود، هم زمان وارد بانک 

اطالعاتى شــبکه ى عصبى شد. سپس به شبکه ى عصبى آموزش 
داده شــد. شــبکه پس از آموزش، الگویى را در اختیار پژوهشگر 
قرار داد که دست یابى به الگوى مخاطب محور را فراهم مى سازد. 
الگوى پیشنهادى بر روى گروهى از وب گاه ها اعمال شد. نتیجه ى 
حاصل از بهســازى با هدف تعیین همبستگى میان رعایت اصول 
زیبایى شناســى مخاطب پســند با میزان بازدیدها و مدت زمان 
حضور ایشان در وب گاه «الکسا»8  (Alexa, 2012)، مورد بررسى 
قرار گرفت. در نهایت به رابطه اى میان عناصر دســت یافته شد 
کــه برخى بیش از بقیه مورد پســند مخاطبان قــرار مى گیرند. 
استفاده از این شیوه ى پیشنهادى و الگوى به روز شونده مى تواند 
داراى ارزش کاربردى بسیارى براى طراحان گرافیک در طراحى 
وب گاه ها باشــد تا بر پایه ى این اطالعات به طراحى وب گاه هاى 

بپردازند. مخاطب پسند

زیبایی شناســی  ســنجش  ابزارهای  جمع بندی   -4-4
صفحات وب ایران

نتایج این بررســى نشــان داد که مخاطبــان ایرانى قادر به 
شناسایى الگوهاى نشانه اى برگرفته از فرهنگ بومى هستند. اما 
تمایل بیشــترى به برقرارى وب گاه هاى ساده ى طراحى شده بر 
مبناى قوانین گشــتالت و الگوهاى تکرارى مشخص را دارند. اما 
از توانایى پایینى در برقرارى تعامل و کشــف معماهاى رفتارى، 
وب گاه هاى طراحى شــده بر مبناى ویژگى هاى تعاملى افردنس 

برخوردارند.

نمودار 5- وبگاه نمونه.

نتیجه

توجه به نقش مخاطب، امرى اســت که در تبیین معیارهاى 
زیبایــى نویــن در وب از اهمیت زیادى برخوردار اســت. یکى 
از مســایل کلیدى در راســتاى دســت یابى به موفقیت جهانى 
از طریق اینترنــت، طراحى وب گاه هایى اســت که با پى گیرى 
رفتــار مخاطبــان، رابط کاربــرى را مطابق با نیازها بهســازى 

نموده و ســبب جلب رضایت و افزایش دســترس پذیرى وب گاه 
براى مخاطبان شــوند. این امر نیازمند شــناخت خواســته ى 
مخاطبــان و در نظر گرفتن تفاوت هاى فرهنگى اســت. انطباق 
محتــواى وب گاه بــا تمایالت فرهنگى مخاطبان، ســبب بهبود 
دســترس پذیرى و تعامل با یک گروه با شــباهت هاى فرهنگى 

تکوین معیارهاى زیبایى شناسى صفحات وب ایران
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نمودار 6- جمع بندی بررسی ویژگی های رفتاری مخاطبان در ایران.

مشــترك و بــه تبــع آن تضمین کننــده ى موفقیــت وب گاه 
خواهد بــود. در نتیجه طراحى وب گاه ها در هر کشــورى، باید 
هم راســتا با مؤلفه هاى فرهنگى غالب آن کشــور صورت گیرد.

ایران ســرزمینى کهــن، پهناور، برخــوردار از آب و هوایى 
چهارفصل بــا گنجینه اى عظیــم از نقش مایه هــاى تاریخى و 
مجموعه ى الهام بخش خوشنویســى است.  به رغم این پیشینه ى 
هنــرى، میراث غنى در طراحى، هنوز به نســل جوان عالقه مند 
بــه طراحى صفحات وب منتقل نشــده و طراحــى وب در این 
حوزه ى فرهنگى هنوز نابالغ اســت. چرا که اینترنت نیز همانند 
بســیارى دیگر از فن آورى هــاى وارداتى، پیش از آنکه بســتر 
فرهنگى و زیربناى ســاختارى آن مهیا شود، به ایران وارد شد. 
ورود ناگهانى اینترنت به ایــران، انفکاك عظیمى میان فرهنگ 
و فنــاورى به همراه داشــت. تحلیل محتواى مصاحبه با شــش 
طراح برجســته ى ایرانى که هر کدام در بخش متفاوتى تخصص 
داشتند، نشان دهنده ى این واقعیت بود که طراحى وب در ایران 
در حال گســترش و پیشرفت بوده و سیرى مارپیچى از تقلید به 
سوى نوآورى و طراحى کاربرمحور را طى مى کند. در این زمینه 

دو نکته وجود دارد. نخســت اختصاص بودجه هاى محدود است 
کــه به طراحى وب گاه هاى به ظاهر زیبا، اما برخوردار از معمارى 
اطالعاتى ضعیف منجر شــده است. دوم اکثر مصاحبه شوندگان 
به کاهــش کاربرد الگوهاى خاص در طراحــى وب گاه ها تمایل 
داشــتند. این مطالعه نشــان دهنده ى این حقیقت بود که تغییر 
رویکرد در طراحى صفحات وب به ســه عامل تحوالت فناورانه، 
وقوع مد و تغییر تمایالت مخاطبان وابســته است. مرورگرها به 
خوبى از استانداردهاى زبان فارسى، چینش راست به چپ و به هم 
پیوستگى حروف پشــتیبانى نکرده و قلم هاى سازگار محدودى 
مبتنى بر رسم الخط فارســى وجود دارد. در وب گاه هاى ایرانى، 
تنها ســه نوع قلم9 «تاهوما»10، «آریــال»11 و «وردانا»12، مورد 
استفاده قرار مى گیرد. در این میان «تاهوما» قابل استفاده ترین 

بر روى «مکینتاش»13 و «ویندوز»14 است.
در بررســى بصرى مشخص شــد در وب گاه هاى ایرانى که 
برخوردار از فرهنگ و پیشینه ى قوى تصویرى هستند بیشتر از 
نشانه هاى تصویرى نمادین استفاده شده است. در نتیجه کیفیت 
نشانه شناســانه در درجه ى باالترى قــرار مى گیرد. در نمودار 6، 

نمودار7- طراحی ابزار سنجش و معیارهای ارزیابی زیبایی شناسی برای صفحات وب ایران.
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پی نوشت ها

Discourse 1، مجموعــه گفتــارى که حول یک موضوع محورى شــکل 
مى گیرد.

2 الیه ى ارتباطى اول، مواجهه با نشــانه ها: بررسى نشانه ها، بر پایه ى روش 
«پیــرس»، مبتنى بر رابطه ى قراردادى دال و مدلول صورت گرفت. «پیرس» 
معتقد است که میان نشــانه و مرجع آن، سه نوع رابطه ى شمایلى، استوار بر 
رابطه ى تشابهى دال و مدلول؛ نمایه اى  استوار بر رابطه ى على دال با مدلول؛ 
و نمادین  استوار بر رابطه اى قردادى میان دال و مدلول وجود دارد (احمدى، 
1372، 22).  براین اساس نشانه ها به سه دسته تقسیم شده و در این پژوهش 

مورد بررسى قرار گرفتند.
Gestalt 3: الیه ى ارتباطى دوم، درك گشــتالت ها: گشــتالت گرایشى در 
روانشناســى بود که در اوایل قرن نوزدهم توســط سه دانشــمند به نام هاى 
«ورتهایمــر»، «کافکا» و «کهلر» مطرح شــد (داندیــس، 1388، 15-56). 
به منظــور قانونمند کردن نظام ادراك بصرى، قوانین ادراك بصرى گشــتالت 
شــامل قانون مشــابهت و مجاورت، تــداوم و کامل کردن، و شــکل و زمینه 

(رضازاده، 1387، 45)، مورد استفاده قرار گرفت.
Affordance 4 : الیه ى ارتباطى ســوم، تعامل بــا افردنس ها: پژوهش بر 
تعریف نورمن از افردنــس و پذیرفتن تنوع ادراك زیبایى در جوامع، به دلیل 
تفاوت فرهنگى اســتوار است (Halloran, 2001,146) نورمن اثبات نمود که 
Nor-) پس زمینه اى از دانش مشــترك فرهنگى در درك افردنس موثر است

man, 1988, 9-12) کیفیت هاى افردنس بررســى شده شامل کلیک پذیرى، 
واکنش به کاربر و بازبرخورد سیستم است.

5 پنجمین جشــنواره وب ایران در 25 بهمن سال 1391 برگزار شد. شش 
معیار محتوا، ساختار و مسیر، طراحى دیدارى، کارکرد، تعامل  و تجربه ى کلى  
براى داورى در نظر گرفته شــد و بیش از 6000 وب گاه در 54 گروه با هم به 

.(Aghazadeh, 2012) رقابت پرداختند
6 تحلیل محتواى کیفى، شیوه اى مناسب براى به دست آوردن نتایج معتبر 
و پایــا، از داده هاى متنى به منظور ایجاد دانش جدید اســت. هدف، فشــرده 
کردن و توصیف یک پدیده و دستاورد آن ارایه ى مفاهیم یا طبقات توصیفى، 
جهت دست یابى به یک مدل است. از این روش مى توان براى تجزیه و تحلیل 
کیفى همه نوع متون ارتباطى ثبت شــده، از جمله متن مصاحبه ها اســتفاده 
کرد. نه تنها مى توان محتواى آشــکار متون را مورد بررســى قرار داد بلکه به 
محتواى پنهان مطالب نیز پى برد. امکان بســط جنبه هاى تفســیر مقوالت و 
پاسخ به پرســش ها وجود دارد. به نحوى که این پرسش ها در چارچوب موارد 
مورد بررســى، فرمول بندى و پاسخ داده مى شود. هدف این روش، رسیدن به 
نتیجــه ى مطلوب از طریق گام هاى مرحله به مرحله اســت. ایده ى اصلى در 
این روند، فرمول بندى معیارهاى تعریف شــده است که از پیشینه ى نظرى و 
پرســش تحقیق به دســت مى آید و در این زمینه جنبه هاى متنى موارد مورد 

.(Mayring, 2000, 12) بررسى محاسبه مى شوند
7 Multilayer Perception  Neural Network.
8 Alexa, (Foundation date: 1996) Available from: www.alexa.com.
9 Font.
10 Tahoma (Typeface)  Available from: www.fontpalace.com/

font-download/Tahom.
11 Arial (Typeface) Available from: www.font.downloadatoz.

com/font,1220,arial.html.
12 Verdana (Typeface) Available from: www.fontpalace.com/

search.php?q=Verdana+&search_bt=search.
13 Mountain (Operating System) Available from: www.apple.

com/osx.
14 Windows (Operating System) Available from: www. win-

dows.mi crosoft.com/ enus/windows/ downloads.
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