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چكيده
هاي فارسي زبان در حـوزه زنـان و خـانواده بـا اسـتفاده از      هدف پژوهش حاضر، ارزيابي وب سايت :هدف

ها است. و ارائه پيشنهادهايي به منظور ارتقاي كيفيت آن 4ارزيابي كيفيت وب سايت دابليو. كيو. اي. تي ابزار
هـاي فارسـي زبـان زنـان     پژوهش به روش پيمايشي توصيفي انجام شده است. جامعه پژوهش، سـايت  روش:

فارسـي سـالم بازيـابي    است كه از طريق جست و جو در موتور جست و جوي گوگل، ياهو و موتـور جسـت و جـوي    
ها به روش مشاهده مستقيم در طول يك ماه و بر اساس وب سايت انتخاب شد. گردآوري داده 100شدند و در نهايت 

ابزار ارزيابي كيفيت وب سايت انجام شد. 
% رتبه بسيار خـوب،   35داراي رتبه عالي، % 19وب سايت مورد بررسي، % 100ها نشان داد از   يافته ها:يافته

نيز داراي رتبه نامناسب هستند.  5رتبه نسبتا خوب و%  20رتبه خوب، % 21
ـايت        گيري: نتيجه ـان و دسـت انـدركاران وب س ـبتاً خـوب طراح ـاي  نتايج پژوهش، در مجموع نشان از عملكـرد نس ه

 بولي است.هاي مورد بررسي در سطح قابل قفارسي زبان زنان دارد، به طوري كه وضعيت بيش از نيمي از وب سايت
فارسـي   ارزيابي وب سايت، ابزار ارزيابي كيفيت وب سايت (دابليو. كيو. اي. تي)، وب سـايت كليدواژه: 
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 مقدمه

اي به نام وب سايتپيدايش اينترنت و به دنبال آن وب جهان گستر، جهان را با پديده
هـا، مناسبي بـراي برقـراري ارتبـاط بـين سـازمان     ها ابزارهاي مواجه ساخته است. وب سايت

ترين هـدف هـر وب سـايت، ارائـه اطالعـاتي اسـت كـهكاربران و شهروندان هستند و مهم
پاسخگوي انتظارات كاربران باشد. امـروزه ميليـون هـا نفـر در سراسـر جهـان از وب بـراي

-ها، دانشگاهشركت ها،برند. اشخاص، سازماندسترسي به اطالعات مورد نياز خود بهره مي

كنند با ارائه اطالعات خود به شكل الكترونيك، در دنياي مجـازي ها و مؤسسات تالش مي
فضايي براي نقل و انتقال اطالعات با كـاربران خـود فـراهم كننـد. امـا وب متـولي نـدارد و

پـذير نيسـت، بـدين رويچه در دنياي نشـر جريـان دارد امكـان    كنترل اطالعات، همانند آن
ها نيست. از اين رو، نياز به شناسـاييها، به معناي رشد كيفي آنشد روز افزون وب سايتر

ــر آن مــي و ارزيــابي وب ســايت ــا كيفيــت، مــا را ب ــا اســتفاده از ابزارهــا وهــاي ب ــا ب دارد ت
-هـا طراحـي و آمـاده   كارهايي كه تاكنون به منظور ارزيابي كيفيت و كميت وب سايت راه

ين مهم بپردازيم.سازي شده است، به ا
همچنين به دليل امكان دسترسي آسان و سريع اقشار مختلف جامعه بـه ويـژه زنـان در

هاي مؤثر بر تفكـر و انديشـههاي خانواده و اجتماع به اينترنت، سطح دانايي افراد، راه محيط
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يـابي و هاي انجام امور فرهنگي تحـول يافتـه اسـت. در ايـن راسـتا، فرصـت      ها و شيوهانسان
ريزي در عرصه زن و اينترنت به يك اندازه حائز اهميت خواهد بود. بديهي است كـهبرنامه

دهنـد و از نقـش وجايگـاهي خـاص برخوردارنـد.تقريباً نيمي از جامعه را زنان تشكيل مـي 
فراگير شدن اينترنت سبب شده تـا ايـن رسـانه بـه عنـوان ابـزاري بـراي آگـاهي از اخبـار و

ويـژه زنـان از آن بـراي كسـب هـا  بـه  استفاده قرار گيـرد و خـانواده   رويدادهاي روز مورد
هاي خـاصآگاهي بيشتر درباره موضوعات مورد عالقه بهره برند. بانوان با توجه به ويژگي

شخصيتي و روحيه فردي و اجتماعي، رويكرد متفاوتي در استفاده از اينترنت دارند. جـدا از
در اسـتفاده از اينترنـت ميـان مـردان و زنـان پديـد آوردههاي جنسيتي تأثيرهايي كه تفاوت

يابي آنان نيز پديدار گشته است (ديلمقاني،است، تمايزهاي چشمگيري در رفتارهاي اطالع
هاي تخصصي زنـان سـبب شـده كـه). سهولت دسترسي به سايت111، ص 1386حجازي، 

د نياز خـود را ازايـن طريـق بـهها اطالعات مور ها، با مراجعه به آناغلب كاربران اين سايت
اي كه كمترمـورد توجـه قرارگرفتـه، مسـئله صـحت و اعتبـاردست آورند. در اين بين نكته

زيرا فراوانيِ شمارِ  زنان و كاربران تخصصـي هاست.كيفيت اطالعات موجود دراين سايت
هـاي مختلـفليتها بدون توجه به اعتبار وكيفيت منابع اينترنتي، از اين منابع براي فعاسايت

شـوند و عمـدتاً توانـايياين كاربران در سيل عظيمي از اطالعات غرق مي كنند.استفاده مي
هـاي تخصصـي زنـانرو، ارزيابي سـايت  گزينش منابع اطالعاتي با كيفيت را ندارند. از اين

.ضرورتي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد

اي ازصفحات موجود در شـبكه جهـاني وب هاي تخصصي زنان، مجموعه وب سايت
هـاي مختلـف تجـاري، علمـي، موضـوعي، ملـي،هستند كه ممكن اسـت افـراد يـا سـازمان    

در باره مباحث مربوط به زنان يا از طرف زنان يا هـر گـروه ديگـر، ايجـاد و ... المللي و بين
).64، ص 1386پشتيباني شوند (حاجي زين العابديني، 

رسـد تـا كنـونتفاده فراگير زنان جامعه ايراني از اينترنت، به نظر ميلذا، با توجه به اس
هاي فارسي زبان زنـان انجـام نگرفتـه اسـت. پـژوهشپژوهشي به منظور ارزيابي وب سايت

حاضر با استفاده از ابزار ارزيابي كيفيت وب سايت (دابليو. كيو. اي. تـي) كـه مـك اينرنـي
اخته است. اين پژوهش مي تواند با نشـان دادن نقـاط) طراحي كرده، به اين مهم پرد2004(



)1394زمستان  ، اولشماره سال اول، علوم و فنون مديريت اطالعات ( فصلنامه///  98

هـاي مـورد مطالعـه، راهنمـاي طراحـان و دسـت انـدركاران درضعف و قـوت وب سـايت  
و ارزش بـاالتر و  هـا باشـد تـا بـا ارائـه اطالعـاتي كـه  كيفيـت        گونه سـايت طراحي بهتر اين

هم شود.كنندگان فراساختاري هدفمندتر دارند، رضايت كاربران و استفاده

هدف پژوهش
هاي فارسي زبـان زنـان بـا اسـتفاده از ابـزارهدف پژوهش حاضر، ارزيابي وب سايت
) و ارائـه پيشـنهادهايي بـه منظـور ارتقـاي1ارزيابي كيفيت وب سايت (دابليو. كيو. اي. تـي 

ها است.كيفيت آن

هاي پژوهشپرسش
بـر اسـاس ابـزارهاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظـر محتـوا   وب سايت .1

ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟
هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر عملكرد بر اسـاس ابـزاروب سايت .2

ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟
سـاس ابـزارهاي فارسي زبان زنان و خـانواده، از نظـر اعتبـار بـر ا    وب سايت .3

 ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر روزآمـدبودن بـر اسـاسوب سايت .4
 ابزار ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

اس ابـزارهاي فارسي زبان زنان و خـانواده، از نظـر پيونـد بـر اسـ     وب سايت .5
 ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر گرافيك بر اسـاس ابـزاروب سايت .6
ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

1 . Webite Quality Evaluation Tool 
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زارهاي فارسي زبان زنان و خـانواده، از نظـر دامنـه بـر اسـاس ابـ      وب سايت .7
 ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر سـاختار بـر اسـاس ابـزاروب سايت .8
 ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي)  چه وضعيتي دارند؟

هـا هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر استفاده از ابربرچسبوب سايت .9
بر اساس ابزار ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چـه وضـعيتي

 دارند؟

هاي فارسي زبان زنان و خانواده، از نظر بازخورد بر اسـاس ابـزاروب سايت .10
 ارزيابي كيفيت وب سايت (دبليو.كيو. اي. تي) چه وضعيتي دارند؟

9در نظر گرفتن هاي فارسي زبان زنان و خانواده، به طور كلي با وب سايت .11
معيـار مـورد بررسـي در ابـزار ارزيـابي وب سـايت دابليـو كيـو اي تـي چــه

وضعيتي دارند؟

 پيشينه پژوهش

) در پژوهشي به روش پيمايشي و با استفاده از سياهه1394فرهاد پور و خلف آبادي (
وبگـاه كودكـان و 33و مـدل وب كيـو. اي. ام.    1-9126وارسي مبتني بـر اسـتاندارد ايـزو    

هـاي كودكـان و هـا نشـان داد كـه وبگـاه     نوجوانان را مورد ارزيابي كيفي قرار دادند. يافتـه 
قابليـت«در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، از لحاظ » قابليت استفاده«نوجوانان ايران از لحاظ 

قابليـت«و » قابليـت اطمينـان  «در وضعيت متوسط به پايين قرار دارنـد، و از لحـاظ   » عملكرد
گرچه در وضعيت بهتري قرار دارند، اما با وضعيت بسيار مطلوب فاصله دارند. بـه »كارآيي

هاي كودكان و نوجوانان ايران از نظر رعايـت الگوهـا و معيارهـاي كيفـي طور كلي، وبگاه
اند. تر از حد متوسط دريافت كرده اي پايين وب كيو اي ام، نمره

روش توصـيفي بـا هـدف ارزيـابي) پژوهشـي را بـه   1393دغاقله، بيگدلي، و عظيمي(
هاي تابعه وزارت نفت ايران با استفاده از وب كيو اي ام انجام دادند. جامعـه پورتال شركت
پورتال بـود. نتـايج پـژوهش نشـان داد كـه ويژگـي قابليـت اسـتفاده در 130پژوهش شامل 



)1394زمستان  ، اولشماره سال اول، علوم و فنون مديريت اطالعات ( فصلنامه///  100

بليـتها زير حـد متوسـط، و ويژگـي قا    وضعيت متوسط قرار دارد. موقعيت عملكرد پورتال
هـا از نقطـه نظـر وري در وضعيت خوبي قرار داشتند. به طـور كلـي، پورتـال    اطمينان و بهره

هاي قابليت استفاده و عملكرد، وضـعيت ضـعيفي داشـتند و از لحـاظ ويژگـي قابـل ويژگي
 وري، نيازمند بازنگري بودند. اطمينان بودن و بهره

هـاي ظـاهري، سـاختاري و ي) پايان نامه خود را با هدف بررسي ويژگ1393آجيلي (
محتوايي وب سايت نشريات علمي پژوهشي ايران با روش ارزيابانه و استفاده از ابزار سياهه

هاي پژوهش نشان داد كـه وب سـايت وارسي محقق ساخته به نگارش درآورده است. يافته
هـاي ظـاهري، سـاختاري و محتـوايي در حـد مطلـوبي نشريات مـذكور، از لحـاظ ويژگـي   

اند. شده طراحي
وب ســايت 146) در پژوهشــي بــا روش تحليلــي روي 2014نســاج پــور و ديگــران (

هـاي علـوم پزشـكي ايـران، بـه بررسـي كيفيـت ايـن وب هاي دانشـگاهي دانشـگاه  كتابخانه
ها با اسـتفاده از روش آنـووا حـاكي از ها بر اساس مدل استوور پرداختند. تحليل يافته سايت

هـاي درجـه يـك علـوم محتوا، باالترين ميزان متعلق به دانشگاهآن است كه در بعد كيفيت 
ــايين ــه دانشــگاه  پزشــكي و پ هــاي درجــه ســه اختصــاص دارد. درخصــوص تــرين ميــزان ب

هـاي درجـه يـك هاي جست و جو و پژوهش نيز باالترين ميزان مربـوط بـه دانشـگاه    قابليت
امكانـات ارائـه شـده بـه هاي درجه يـك بـاالترين ميـزان را در بعـد    است. همچنين دانشگاه

اند.دست آوردهترين ميزان را بههاي درجه سه پايينكاربران و دانشگاه
) در پژوهشي ارزيابانه با استفاده از ابـزار1392نوري آقكند، مطلبي و عليپور حافظي (

رسـاني هـاي كتابـداري و اطـالع   ارزيابي دبليوكيو اي تي به شناسايي وضعيت وبگـاه مجلـه  
معيـار مـورد 8مؤلفه و  31هاي پژوهش حاكي از آن است كه از كل  داختند. يافتهداخلي پر

معيـار عملكـرد و اعتبـار در سـطح عـالي و معيـار محتـوا از نظـر 2بررسي در پژوهش، تنها 
عملكرد قوي و معيارهاي گرافيك، ساختار، ابربرچسب متوسط و همچنين دو معيار پيوند و

اند. روزآمد بودن ضعيف بوده
) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود كه به روش پيمايشي توصيفي1392حق شناس (

هـاي ناشـران عمـومي در ايـران بـا اسـتفاده از ابـزار انجام شده است، به ارزيابي وب سـايت 
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هـا (دبليوكيـو اي تـي) پرداخـت. نتـايج پـژوهش نشـان داد كـه ارزيابي كيفيت وب سـايت 
ايت، پيونــدها، گرافيــك و ســاختار در ســطح عــالي،ســ  معيارهــاي ميــزان عملكــرد در وب

سـايت در سـطح هـا و محتـواي وب   معيارهاي دامنه، روزآمد بـودن، اسـتفاده از ابربرچسـب   
خوب و معيار اعتبار در سطح متوسط قرار گرفتند. نتايج كلي حاصل از پـژوهش حـاكي از

هـاي منـدرج به ويژگيهاي مورد مطالعه به اندازه كافي  سايت  آن است كه طراحان در وب
 .اند و در سطح متوسط قرار دارند ها توجه نكرده سايت در ابزار ارزيابي كيفيت وب

وب سايت واحدهاي آمـوزش 40) به ارزيابي كيفيت 1391مرداني نژاد و همكاران (
هاي علوم پزشكي ايران و جهان پرداختند. پژوهش بـه روش توصـيفي و بـامجازي دانشگاه
هـا نشـان داد دو مؤلفـه هـدفاهه وارسي دابليو كيو اي تـي انجـام شـد. يافتـه    استفاده از سي

ها در وضـعيت عـالي قـرارمشخص براي محدوده اطالعاتي و مخاطبان و هدف وب سايت
هاي ميزان سهولت جست و جـو ، گرافيـك، روزآمـدي، پيونـدهايدارند. همچنين، مؤلفه

اري ساختار وب سايت و سرعت بارگذاري دردروني، سابقه علمي نويسنده يا تنالگان، پايد
اند.وضعيت خوبي قرار گرفته

بنــدي وب مقطعــي، بــه رتبــه -) در يــك مطالعــه توصــيفي1391امــين پــور و اطــرج (
هـا نشـان داد كـه هاي علـوم پزشـكي تيـپ يـك ايـران پرداختنـد. يافتـه        هاي دانشگاه سايت

ري در وب نداشـته، در سـطحهاي برتر علوم پزشكي كشـور، حضـور چنـدان مـؤث     دانشگاه
المللي شناخته شده نيستند. كم بودن تعداد صـفحات وبـي انگليسـي و جـوان بـودن وب بين

هاي علوم پزشكي ايرانهاي دانشگاهي ايران، از عمده داليل حضور ضعيف دانشگاهسايت
 رود. در وب به شمار مي

27كيفـي) تعـداد    ) در پژوهشـي بـا روش تلفيقـي (كمـي و    1391زنديان و الوانكار (
وبگاه موزه ايراني را با استفاده از سياهه ارزيابي ميـوزيم كـوال مـورد ارزيـابي قـرار دادنـد.

هاي ايران در بعد محتوا، قابليت استفاده، خدمات الكترونيكي نتايج نشان داد كه وبگاه موزه
د در سـطحو فني در سطح مناسب، در بعد نمايش در سطح خوب، در بعد تعامل و بـازخور 

نامناسب قرار دارند.
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هـاي فارسـي مـذهب شـيعه بـا بندي وب سـايت  ) به بررسي و رتبه1390باقري نسب (
استفاده از معيارهاي سيلبرگ، اس.ام.آر. تي، و اكشـن فـورهلس بـر اسـاس سـياهه وارسـي

هـا بـا سـياههطراحي شده پرداخت. نتايج نشان داد كه ميـانگين كلـي مطابقـت ايـن سـايت     
درصد است كه در اين ميان دسترسي به مطالب، بيشترين و روزآمد سازي، 17/57 وارسي،

وب 76كمترين ميزان مطابقت با سياهه وارسي را دارا بوده است. در كل، ميـانگين نمـرات   
هاي مورد بررسي است. سايت مورد مطالعه، نشان دهنده عملكرد ضعيف وب سايت

هـاي مركـزي هاي كتابخانه سايت كيفي وب) به ارزيابي 1390علي بيك و همكاران (
هاي علوم پزشكي كشور ايران با استفاده از وب كيـو اي ام پرداختنـد. نتـايج نشـان دانشگاه

در حـد بسـيار» قابليت اطمينـان «هاي مورد بررسي در كل، از لحاظ معيار  سايت داد كه وب
»قابليـت عملكـرد  «در حد مطلوب، و از لحاظ شاخص » كارايي«مطلوب، از لحاظ شاخص 
و» قابليـت عملكـرد  «هاي مورد پـژوهش از نظـر شـاخص     سايت در حد متوسط هستند. وب

هـر» كـارايي «و » اطمينان«نقاط ضعف بيشتري دارند. در مورد دو شاخص » قابليت استفاده«
هـاي جامعـه سـايت  چند ميانگين امتيازات وضعيت بهتري دارد، اما در هر حال برخي از وب

 ، از نظر اين دو شاخص در وضعيت بسيار مطلوب قرار دارند.مورد پژوهش

هــاي هــاي مناســب سيســتم) بــه شناســايي عناصــر و ويژگــي1388يوســفي و فــدايي (
هاي دانشگاهي ايران پرداختند. نتايج پـژوهشهاي كتابخانهمديريت محتوا براي وب سايت

هـاي دانشـگاهيبخانههاي كتانشان داد كه تفاوت چشمگيري بين وضعيت فعلي وب سايت
هاي دانشگاهي مورد بررسي در مرحله اول پژوهش وجـودهاي كتابخانهايران با وب سايت

دارد.
) با استفاده از ابزار دابليو كيو اي تـي، بـه ارزيـابي كيفيـت وب1387عصاره و پاپي (

ههــا نشــان داد كــهــاي دولتــي ايــران پرداختنــد. يافتــه هــاي دانشــگاههــاي كتابخانــهســايت
هاي مخاطبان و هدف وب سـايت، بارگـذاري و پايـدار بـودن سـاختار در بـين وب ويژگي
هاي ميزان سهولت جست و جو،هاي مورد مطالعه در سطح خوبي قرار دارند. ويژگي سايت

گرافيك، وجود سابقه و پيشينه علمي نويسنده يا تنالگان و هـدف مشـخص بـراي محـدوده
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مد بودن مطالب و پيوندهاي دروني در سطح پاييني قراراطالعاتي، در سطح متوسط و روزآ
 اند.گرفته

ها در طراحي ميزان استفاده از ابر برچسب) در پژوهش خود، 1386مهراد و گيلوري (
ــد.    ــه روش پيمايشــي توصــيفي بررســي كردن ــه 97مجــالت الكترونيكــي فارســي را ب مجل

انـد. نتـايج نشـان داد كـه ميـزان دادهالكترونيكي فارسي جامعه پژوهش اين تحقيق را شكل 
درصـد اسـت. مجـالت 26/9ها در مجالت الكترونيكي فارسـي تنهـا    استفاده از ابربرچسب

بــوده اســت، بيشــترين ميــزان اســتفاده از1هــا شــبكهالكترونيكــي فارســي كــه نــام دامنــه آن
اند. ه ها را به خود اختصاص داد ابربرچسب

وب سـايت عفـوني ويروسـي بـر 63بنـدي   به رتبـه  ) در پايان نامه خود1383وكيلي (
درصـد وب 12/ 69ها نشان داد كه فقط  اساس معيار دبليو. اچ. اُ، و سيلبرگ پرداخت. يافته

هاي مورد بررسياند. وضعيت وب سايت ها، باالترين نمره سيلبرگ را دريافت كرده سايت
گ ضعيف است.به لحاظ روزآمدي، جامعيت و از نظر رعايت معيارهاي سيلبر

) با استفاده از سياهه وارسي محقق ساخته به بررسي وضـعيت1383خالقي و داورپناه (
هاي ايراني بر اساس معيارهاي عمومي ارزيابي پرداختند. نتايج نشان داد كه اكثروب سايت
هـاي اطالعـاتي و الكترونيكـي بسـيار ضـعيفها در ارائه اطالعات توسط پايگاهوب سايت
درصد آنها به تاريخ روزآمدي و بـيش از نيمـي بـه بيـان اهـداف 80اند. بيش از عمل كرده

.اندخود توجهي نداشته

هـاي راهنمـا ) در پژوهشي به بررسي ميزان استفاده از ابربرچسـب 1382بهمن آبادي (
هاي پيشـنهادي ايـن تحقيـق، اسـتفاده از حل هاي وب فارسي پرداخت. يكي از راه در سايت
اهنماســت. نظــر بــه اهميــت و پتانســيلي كــه ايــن روش در امــر ســازماندهيهــاي ر برچســب

اطالعات دارد، در اين پژوهش تالش شده اسـت تـا ميـزان كـاربرد ايـن روش در طراحـي
هـاي راهنمـا بررسـي شـود. ها از برچسـب  صفحات وب فارسي و ميزان آگاهي طراحان آن

رسـي دسـت كـم از يكـي از انـواعهاي مـورد بر  درصد از سايت 90نتايج نشان داد بيش از 

1. Net
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هـاي دولتـي هاي تجاري بيشترين ميزان استفاده و سـايت  كنند. سايت ها استفاده مي برچسب
اند. هاي راهنما داشته كمترين سهم را در استفاده از برچسب

كتابخانـه دانشـگاهي 13) در پايان نامه خود به ارزيـابي صـفحات وب   1380فرودي (
40سؤال پرداخـت. نتـايج نشـان داد كـه بـيش از       25ياهه وارسي شامل ايران با استفاده از س

ها رعايت شده است. ذكر عنـوان كتابخانـه، درصد عوامل سياهه وارسي، در اين وب سايت
پيوند جهت بازگشت به صفحه اصلي، برقراري ارتبـاط بـا مسـئوالن توسـط ايميـل يـا فـرم،

هـاي ي اينترنتـي مـرتبط و وجـود پايگـاه    هـا  وجود فهرست كتابخانه، ارتباط با سـاير سـايت  
اطالعات كتابشناختي، از مواردي است كه بيش از موارد ديگر مورد توجه طراحـان سـايت

بوده است.
سازي مدلي براي پياده «) در پژوهشي با عنوان 2014( 1كومار سينگ، كومار، و ماتور

ظر عواملي نظير زيبـايي،، وب سايت دانشگاه دهلي را از نقطه ن»ارزيابي كيفيت وب سايت
هـا حـاكي از اي، محتوا، و اعتبار، ارزيابي كردند. يافته سهولت استفاده، امكانات چند رسانه

اي باالترين رتبـه و ها، امكانات چندرسانه هاي كيفي وب سايت آن است كه از ميان ويژگي
هـاين، ويژگـي انـد. در ايـن بـي    ترين رتبـه را بـه خـود اختصـاص داده     مشخصه اعتبار، پايين

سهولت استفاده، زيبايي و محتوا، درجه رضايت قابـل قبـولي را از سـوي كـاربران دريافـت
اند. كرده

ــابي كيفيــت وب ســايت 2013و ديگــران ( 2ســوبرامانيام ــه ارزي هــاي ) در پژوهشــي ب
-هاي فست فود مالزي كه خدمات سفارش آنالين را براي مشتريان خود فراهم ميرستوران

اسـاس مـدل وب كيـو اي ام پرداختنـد. پرسـش نامـه محقـق سـاخته كـه شـاملآورند، بـر  
نفـر از 30معيارهاي قابليت استفاده، عملكرد، قابليت كارآيي و سـودمندي بـود، در اختيـار    

درصـد كـاربران 70هاي پـژوهش نشـان داد كـه    مراجعان قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته

1. Kumar singh, K; kumar, P; mathur, J. 
2 . Subramaniam 
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ها كه شامل فاكتورهاي طراحـي و امنيـت اسـت،روي ويژگي قابليت استفاده از وب سايت
تأكيد داشته و از آن رضايت دارند.
هاي مؤسسات آموزش) به ارزيابي وب سايت2012( 1كارلوس، رودريگاس و گوويا
هـا بتواننـد در دنيـاياند كه براي اين كه اين وب سـايت عالي پرداخته و به اين نتيجه رسيده

ا كنند، هنوز جاي كار دارند.متالطم و رقابتي امروز نقش ايف
هاي آموزش فيزيـك دروه راهنمـايي) به بررسي وب سايت2010و همكاران ( 2هيل
وب سايت مدارس در كاليفرنياي جنوبي با استفاده از يـك سـياهه وارسـي، 285پرداختند. 

هــا نشــان داد كــه اكثــر وب بــه لحــاظ ســاختار و محتــوا مــورد بررســي قــرار گرفتنــد. يافتــه
هاي آموزش فيزيك به لحاظ ساختار و محتوا كامل نيستند. سايت

هاي حـوزه مـواد غـذايي) به ارزيابي كيفيت محتواي وب سايت2004( 3اينرني و برد
اطالح شده ژنتيك با استفاده از ابزار دابليو كيـو اي تـي پرداختنـد. نتـايج نشـان داد كـه در

ر كيفيــت وب ســايت اســت.بازيــابي اطالعــات، دســترس پــذيري، تنهــا ويژگــي مطــرح د 
ها ارائه شد.همچنين، در نهايت الگويي براي ارزيابي كيفيت وب سايت

هـاي) با استفاده از يك مـدل مفهـومي، بـه بررسـي ويژگـي     2003( 4رابينز و استيليانو
پرداختنـد.» نـوع حرفـه  «و » فرهنـگ «وب سايت تجاري بر اسـاس   90ساختاري و محتوايي 

هـاي سـاختاري تفـاوتهاي مورد مطالعه بـه لحـاظ ويژگـي   ب سايتها نشان داد كه ويافته
هـاي محتـواييداري ندارند؛ اما به لحاظ محتوايي، تفاوت معناداري بين بيشتر ويژگـي  معني

هاي فرهنگي مختلف مشاهده شد.وب سايت ها در گروه
اهـ هاي فراواني است كه در زمينه ارزيابي وب سـايت مرور نوشتار، حاكي از پژوهش

هـاي متعـددي بـه منظـور سـنجش كيفيـت وبهـا و روش شيوهانجام شده است. همچنين، 
شود كه از جملهها به كار گرفته مي هاي ساختاري و محتوايي آنها و بررسي ويژگيسايت

هـا بـا اسـتفاده ازمي توان به عامل اثرگـذار، تحليـل پيونـدها، ارزيـابي كيفيـت وب سـايت      

1 . Carlos& Rodrigues&Gouveia 
2 . Hill 
3 . Inerney& Bird 
4 . Robbins & Stylianou 
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ر هلس، سيلبرگ، اس.ام.آر. تي، و دبليو كيـو اي تـي، و همچنـينابزارهايي مانند اكشن فو
رسد پژوهشي مبتنـي بـر ارزيـابي وببه نظر مي هاي وارسي محقق ساخته اشاره كرد.سياهه
هاي فارسي زبان در حوزه زنـان و خـانواده انجـام نشـدههاي زنان به ويژه وب سايتسايت

أكيد دارد.است. اين نكته بر ضرورت انجام پژوهش حاضر ت

روش پژوهش
-پژوهش حاضر، كاربردي و از نوع پيمايشي توصيفي است. جامعه پـژوهش، سـايت

هاي فارسي زبان زنان است كه از طريق جست و جو در موتور جست و جوي گوگل، ياهو
هاي بازيابيو موتور جست و جوي فارسي سالم بازيابي شدند. سپس در هر كدام از سايت

هايي نيز از اين طريق شناسايي و بـه مـوارد بـاالبررسي شدند و وب سايت شده، پيوندها نيز
-هاي زنان، و سايتهاي نشريههاي شخصي، وب سايتاضافه شد. از اين تعداد، وب سايت

تعـداد وب سـايت 100هاي در دست ساخت از جامعه پژوهش حذف شـدند و در نهايـت   
مورد بررسي قرار گرفت.

ش مشاهده مستقيم در طول يك ماه و بر اساس ابزار ارزيـابيگردآوري داده ها به رو
) طراحـي شـده اسـت،2004كيفيت وب سايت (دابليو كيو اي تي) كه توسط مك اينرني (

معيار (محتوا، عملكرد، اعتبـار، روزآمـد بـودن، 9انجام شد. ابزار (دابليو كيو اي تي) شامل 
مؤلفـه اسـت. اميتـاز كلـي 38هـا) و   رچسـب پيوندها، گرافيك، دامنه، ساختار، اسـتفاده از ب 

از   از   9كيفيـت گرفتــه تعلــق امتيازهـاي بــا  5-6متوســط،  3-4ضــعيف،  1-2( 7تـا   1معيــار
معيـار محتـوا، 3آيـد.  عالي) براي معيارهاي فرعي متفاوت موجـود بـه دسـت مـي     7خوب، 

در ايـن سـه مـورد،شوند، چرا كه عملكرد و اعتبار با دو برابر كردن امتيازاتشان سنجيده مي
محتوا اشاره به محتواي فكري، تازگي و وضوح مطالب دارد. عملكرد به معناي سهولت در
استفاده و جست و جو است و اعتبار، اشاره به اعتبار پديدآورنده و يا سازمان پشـتيبان دارد.
سنجش اين عوامل، ميزان اهميت و توجه متخصصان كيفيت وب سـايت بـه امـر كيفيـت را

50و كف آن امتياز كمتـر از    82ن مي دهد. سقف امتيازات ممكن براي هر وب سايت نشا
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هاي مورد بررسي در اين پـژوهش بـا امتيـازات موجـود در ابـزاراست. امتيازات وب سايت
سازي بدين شرح است: اند. فرمول معادل) معادل سازي شده50 -82(

، نمـره وبYهـر وب سـايت، و    ،كل اميتاز بـه دسـت آمـده بـراي     Xدر اين فرمول، 
سايتي است كه باالترين امتياز را كسب كرده است.

هـاي مـورد مطالعـه، امتيـازات كسـب شـدهدر نهايت، براي تعيين كيفيت وب سايت
شود:ها، با نتايج كدگذاري شده كه در ادامه آمده است، تطبيق داده ميتوسط آن

: سايت عالي و قابل اعتماد است. 71-82امتياز كل وب سايت بين 
: سايت بسيار خوب است، آن را در نظر داشته باشيد. 64 -70امتياز بين 
: سايت خوب است، ولي با احتياط از آن استفاده كنيد.57 -63امتياز بين 
يد باشـد ولـي: سايت نسبتا خوب است، ممكن است در مواردي مف50 -56امتياز بين 

به اطالعات ارائه شده بدون تحقيق اعتماد نكنيد.
-: سايت نامناسب است، اطالعات اين سايت كافي و مناسـب نمـي50امتياز كمتر از 

).2004؛ مك اينرني و برد، 1388باشد (عصاره و پاپي، 

هاي پژوهشيافته
ابي كيفيـت وباسـتفاده از ابـزار ارزيـ    هاي مورد مطالعه بـا پس از بررسي وب سايت

بندي امتيازات نتايج زير به دست آمد:سايت و جمع
هاي زنان بر اساس معيـاردر پاسخ به پرسش اول پژوهش، درباره وضعيت وب سايت

وب سايت مـورد بررسـي، 100دهد از نشان مي 1هاي جدول شماره  ، يافته» كيفيت محتوا«
-وب سايت در سطح متوسط مـي  11وب سايت قوي و  82اند. وب سايت عالي بوده 7تنها 

هاي فارسي زبان زنان وبيانگر آن است كه طراحان وب سايت 1باشند. نتايج جدول شماره 
اند.خانواده به محتواي وب سايت توجه داشته
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هاي زنان بر حسب ميانگين كيفيت محتوا . توزيع فراواني رتبه بندي وب سايت1جدول 
)100 =n(

درصد فراواني نيفراوا بندي مقياس رتبه
77عالي
8282قوي
1111متوسط
00ضعيف

0 بسيار ضعيف
100100كل

هاي زنان بر اساس معيـاردر پاسخ به پرسش دوم پژوهش، درباره وضعيت وب سايت
وب سـايت 4شود، تعـداد  مشاهده مي 2گونه كه در جدول شماره ، همان»كيفيت عملكرد«

اند. بدين ترتيب، بـيش از نيمـي ازوب سايت متوسط بوده 30قوي، و وب سايت  64عالي، 
اند.ها به لحاظ كيفيت عملكرد، قوي عمل كردهوب سايت

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگين كيفيتبندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه2جدول 
)n= 100عملكرد(

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
44عالي
6464قوي
3030متوسط
22ضعيف

00بسيار ضعيف
100100كل
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هاي زنان بر اساس معياردر پاسخ به پرسش سوم پژوهش، درباره وضعيت وب سايت
وب سـايت مـورد بررسـي، 100دهد از نشان مي 3هاي جدول شماره ، يافته»روزآمد بودن«

وب 65وب سـايت ضـعيف،    22 وب سايت از نظر روزآمد بـودن بسـيار ضـعيف،    5تعداد 
انـد. بـديت ترتيـب،وب سـايت عـالي عمـل كـرده     3وب سـايت قـوي و    5سايت متوسط، 

هاي زنان و خانواده در حد متوسط به روزآمد بـودن وب سـايت توجـهمحتواي وب سايت
اند.داشته

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگينبندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه3جدول 
)n= 100روزآمدبودن (

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
33عالي
55قوي
6565متوسط
2222ضعيف

55بسيار ضعيف
100100كل

هـاي زنـان بـر اسـاسدر پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، درباره وضعيت وب سـايت 
وب سـايت قـوي و 61مـورد بررسـي،   وب سايت 100دهد ازنشان ميها ، يافته»پيوند«معيار 

هاي زنان و خانواده به ميزان زيادي به پيونـد وباند. وب سايتوب سايت متوسط بوده 31
انـد.ها توجه داشته و آن را بر اساس مدل دبليو كيو اي تي در سطح قوي حفظ كـرده سايت

اند.ه نحو قابل قبولي عمل كردهاز اين رو، از نظر توجه به معيار پيوند، ب
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)n= 100هاي مورد مطالعه بر حسب امتياز پيوند ( بندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه4جدول 
درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
11عالي
6161قوي
3131متوسط
77ضعيف

00بسيار ضعيف
100100كل

هـاي زنـان بـر اسـاسپژوهش، درباره وضـعيت وب سـايت  در پاسخ به پرسش پنجم 
وب 100شـود، از مجمـوع    مشاهده مـي  5گونه كه در جدول شماره ، همان»گرافيك«معيار 

وب 2وب سايت متوسط و تنها  36وب سايت قوي،  53وب سايت در حد عالي،  9سايت، 
نان و خانواده از نظرهاي زاند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت وب سايتسايت ضعيف بوده

معيارها و اصول گرافيكي در سطح قوي و مطلوبي هستند.

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگين امتيازبندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه5جدول 
)n= 100گرافيك (

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
99عالي
5353قوي
3636متوسط
22ضعيف

00ضعيفبسيار 
100100كل
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هـاي زنـان بـر اسـاسدر پاسخ به پرسش ششم پژوهش، درباره وضـعيت وب سـايت  
وب 42هـا، تعـداد   دهد از كل وب سـايت نشان مي 6هاي جدول شماره ، يافته»اعتبار«معيار 

درصـد وب 60انـد. بـه بيـان ديگـر،     وب سايت نيز عالي بـوده  18سايت از نظر رتبه قوي و 
هـاي مـورد مطالعـه بـهاند. بدين ترتيب، وب سايترتبه قوي و عالي بدست آوردهها سايت

اند.ميزان قابل توجهي به اعتبار وب سايت توجه داشته

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگين امتيازبندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه6جدول 
)n= 100اعتبار (

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
1818عالي
4242قوي
2424متوسط
1414ضعيف

22بسيار ضعيف
100100كل

هاي زنان بر اساس معياردر پاسخ به پرسش هفتم پژوهش، درباره وضعيت وب سايت
وب سـايت از نظـر 92شـود، تعـداد    مشاهده مـي  7گونه كه در جدول شماره ، همان»دامنه«

هـاي مـورداند. اين امر نشـان از توجـه طراحـان وب سـايت    دامنه، امتياز قوي بدست آورده
مطالعه به اين مؤلفه دارد.

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگين امتيازبندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه7جدول 
)n= 100دامنه (

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
00عالي
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درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
9292قوي
66متوسط
11ضعيف

11ضعيفبسيار 
100100كل

هـاي زنـان بـر اسـاسدر پاسخ به پرسش هشتم پژوهش، درباره وضـعيت وب سـايت  
65وب سايت مورد بررسي،  100دهد از نشان مي 8هاي جدول شماره ، يافته»ساختار«معيار 

اند. بدين ترتيب، طراحان وبوب سايت متوسط بوده 33وب سايت از نظر ساختار قوي و 
اند. فارسي زبان زنان و خانواده به ميزان قوي به ساختار وب سايت توجه داشتهسايت هاي 

هاي مورد مطالعه بر حسب ميانگين امتياز بندي وب سايت . توزيع فراواني رتبه8جدول 
)n= 100ساختار (

درصد فراواني فراواني بندي مقياس رتبه
22عالي
6565قوي
3333متوسط
00ضعيف

00ضعيفبسيار 
100100كل

هاي زنان از نظـر اسـتفادهدر پاسخ به پرسش نهم پژوهش، درباره وضعيت وب سايت
وب سـايت مـورد بررسـي 100وب سايت از  13ها نشان داد كه فقط ها، يافتهاز ابربرچسب

اند.در طراحي وب سايت خود از ابربرچسب استفاده كرده
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گيريبحث و نتيجه
ا ازهـ هاي اخير، توجه به كيفيـت وب سـايت   با گسترش و رشد سريع اينترنت در سال

گونـه اهميت بسيار زيادي برخوردار شده و نمي توان آن را ناديده گرفـت، چـرا كـه هـيچ    
هاي وب وجود ندارد و هر گونه برقراري ارتباط، از طريقبرقراري ارتباط انساني در صفحه

هاي پـژوهش حاضـرشود. يافتهصفحه وب سايت و در قالب تعامل انسان و رايانه ايجاد مي
ارزيابي وب سايت هاي حـوزه زنـان و خـانواده انجـام شـد، نشـان داد از نظـركه به منظور 

انـد. ايـن امـر نشـان از توجـه مطلـوبوب سايت عالي بوده 7وب سايت قوي و  82محتوا، 
ها به محتواي ارائه شده به كاربران است. نتايج پژوهش حاضـر بـا نتـايجطراحان وب سايت

)، حـق شـناس1392، نـوري آقكنـد و همكـاران (   )1391هاي زنـديان و الوانكـار (  پژوهش
) همسو اسـت كـه همگـي2014)، و كومارسينگ، كومار و ماتور (1393)، آجيلي (1392(

شـان هـاي مـورد مطالعـه   نشان از ارائه محتواي مناسب و در حد مطلوب توسـط وب سـايت  
دارند.

تيـاز قـوي ووب سايت ام 68دهد هاي پژوهش نشان مياز نظر كيفيت عملكرد، يافته
)، حـق1392هاي نوري آقكند و همكاران (هاي پژوهشاند كه با يافتهعالي به دست آورده

)، علـي1390هاي باقري نسـب ( )، همسو است. در عين حال، با نتايج پژوهش1392شناس (
)1393)، و دغاقلـه و همكـاران (  1394)، فرهادپور و خلـف آبـادي (  1390بيك و ديگران (
هـاي مـورد مطالعـه شـان دارد، متفـاوتلكرد متوسط و ضـعيف وب سـايت  كه نشان از عم

است.
درصـد در سـطح متوسـط 65هاي زنان وخانواده بـا  روزآمد بودن مطالب وب سايت

ها از ايـن لحـاظ در وضـعيت متوسـطي قـرار دارنـد، ولـيقرار دارد. هرچند كه وب سايت
روري اسـت. ايـن مسـئله توجـهها ميسر و ضامكان افزايش سطح اين ويژگي در وب سايت

هـا ماننـدطلبد. نتايج ساير پژوهشبيشتر طراحان وب سايت را به اين ويژگي كيفي مهم مي
)،1390)، بـاقري نسـب (  1387)، عصاره و پـاپي ( 1383)، وكيلي (1383خالقي و داورپناه (

هـاي مـورد)، نيـز بـر روزآمـد سـازي ضـعيف وب سـايت      1392نوري آقكند و همكاران (
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)1392)، و حق شناس (1391شان تأكيد دارند. تنها پژوهش مرداني نژاد و همكاران (العهمط
ها از لحاظ روزآمدسازي است. نشان دهنده وضعيت خوب وب سايت

انـد. بـه عبـارتوب سايت متوسـط بـوده   31وب سايت قوي و  61از نقطه نظر پيوند 
ي زنـان و خـانواده كـاربران را بـههـا ديگر، بيشتر پيوندهاي دروني و بيروني در وب سايت

هاي مـرتبط بـا حـوزه زنـان وخـانواده هـدايتنتايج دلخواه و منطقي و نيز ساير وب سايت
ها را موجب شده است. با اين حال، ضـروري اسـت كـهكرده و افزايش كيفيت وب سايت

ريتـ طراحان و مديران وب سايت به اين ويژگي مهم توجه بيشتري داشته و شرايط مناسـب 
)، مردانـي1380هـاي فـرودي (  در اين خصوص براي كاربران فراهم سازند. نتايج پـژوهش 

هاي مورد مطالعه شـان) نيز وضعيت وب سايت1392)، حق شناس (1391نژاد و همكاران (
) و نوري1387اند. ولي پژوهش عصاره و پاپي (را از نظر پيوند خوب و عالي ارزيابي كرده

هـاي مـورد ارزيـابي ) حاكي از پيوندهاي ضـعيف در وب سـايت  1392آقكند و همكاران (
است.

وب سـايت ايـن 62هاي زنان و خانواده مشـخص شـد كـه    پس از بررسي وب سايت
وب سـايت از نظـر كـاربرد اصـول 2ويژگي را در سطح قوي و عالي رعايت كـرده و تنهـا   

ان گفـت در وباند. به ايـن ترتيـب، مـي تـو    گرافيك در طراحي سايت ضعيف عمل كرده
هاي مورد مطالعه، از گرافيك در جذب مخاطبان استفاده شده و تنهـا در برخـي وبسايت
هاي حوزهها به اين ويژگي كمتر توجه شده است. ضروري است طراحان وب سايتسايت

شناسـيزنان وخانواده در اين خصوص توجه بيشتري نمايند، چرا كه توجـه بـه بعـد زيبـايي    
طريق استفاده از گرافيك مناسب در كنار محتواي ارزشـمند، باعـث جلـب ها ازوب سايت

ها را بـه همـراه دارد. عصـاره ونظر و اعتماد كاربران شده و ارتقاي سطح كيفي وب سايت
هـاي خـود گرافيـك وب) نيـز در پـژوهش  1392) و نوري آقكند و همكاران (1387پاپي (
هاي پژوهشاند. در حالي كه يافتهيابي كردههاي مورد مطالعه را در سطح متوسط ارزسايت

) به ترتيب بيان كننده وضعيت خوب و1392) و حق شناس (1391مرداني نژاد و همكاران (
ها از بعد گرافيك است.عالي وب سايت
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42هـا، تعـداد   دهد كه از كـل وب سـايت  هاي پژوهش نشان مياز لحاظ اعتبار، يافته
درصد وب 60اند. به بيان ديگر، وب سايت نيز عالي بوده 18وب سايت از نظر رتبه قوي و 

وب سـايت در سـطح 24اند. در عـين حـال،   ها رتبه اعتبار قوي و عالي بدست آوردهسايت
وب سايت نيز در سطح ضعيف قرار دارند. به اين ترتيب، هر چند طراحان در 14متوسط و 

اند،يژگي اعتبار وب سايت توجه داشتههاي مهم در وها به مؤلفهبيش از نيمي از وب سايت
هاي مـورد مطالعـهولي با اين حال در حد لزوم به اين ويژگي مهم در بين تمامي وب سايت

توجه و پرداخته نشده است. از ديدگاه اهل فن، توجه به سـابقه علمـي نويسـنده در ارزيـابي
هـايي دارايايتاي برخوردار است. بي شـك، وب سـ  ها از اهميت ويژهكيفيت وب سايت

اي كـه دانـش واعتبار هستند كه متخصص يـا متخصصـان موضـوعي يـا سـازمان و مؤسسـه      
مهارت الزم را در آن زمينه موضوعي دارد، ايجاد كرده باشـد.از سـوي ديگـر، كـاربران بـا
مطالعه سابقه و تخصص علمي نويسـنده وب سـايت، بـا وي بيشـتر آشـنا شـده و اطمينـان و

ا نيز به دنبال خواهد داشت و در نهايت، سـبب افـزايش اعتبـار وب سـايتاعتماد كاربران ر
)، فرهـادپور و1391)، مردانـي نـژاد و همكـاران (   1380هاي پژوهش فرودي (شود. يافتهمي

) نيز نشان از وضعيت خوب و نسـبتا خـوب1393)، دغاقله و همكاران(1394خلف آبادي (
هاي مورد مطالعهتبار دارد. در حاليكه وب سايتهاي مورد مطالعه از نقطه نظر اعوب سايت

) از لحــاظ اعتبــار در وضــعيت1392)، و حــق شــناس (1387در پــژوهش عصــاره و پــاپي (
) نيـز اعتبـار وب1392)، نوري آقكند و همكاران (1390متوسطي قرار دارند. باقري نسب (

انـد. تنهـا درردههاي مورد ارزيابي خود را در سـطح عـالي و بسـيار مطلـوب بيـان كـ      سايت
ها از لحاظ اعتبار رتبـه پـاييني كسـب ) وب سايت2014پژوهش كومارسينگ و همكاران (

اند.كرده
انـد.وب سايت از نظر دامنه، امتيـاز قـوي بدسـت آورده    92در پژوهش حاضر، تعداد 

هاي مـورد مطالعـه ) نيز نشان از سطح خوب وب سايت1392هاي پژوهش حق شناس (يافته
دارد.

وب 65وب ســايت حــوزه زن و خــانواده مــورد ارزيــابي،  100از لحــاظ ســاختار، از 
اند. به اين معني كه دسترسي به وب سايت متوسط بوده 33سايت از نظر رتبه ساختار قوي و 
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پـذير بـوده اسـت و كـاربران بـه راحتـي مـيها در هر بار مراجعه امكاناكثريت وب سايت
هاي مورد نظر خود به اطالعات مورد نياز دست يابند.ب سايتتوانند در هر بار مراجعه به و

)1393) و آجيلي (1391)، مرداني نژاد و همكاران (1387هاي پژوهش عصاره و پاپي (يافته
هاي مورد مطالعه از لحاظ ساختار دارد. نوري آقكنـد نيز نشان از وضعيت خوب وب سايت

مـورد مطالعـه خـود را متوسـط و حـق هاي) وضعيت ساختار وب سايت1392و همكاران (
اند. تنهـا پـژوهش هيـل و همكـاران) وضعيت را در سطح عالي ارزيابي كرده1392شناس (

ها از نقطه نظر ساختار است.) حاكي از وضعيت نامناسب وب سايت2010(
ها نشـان دادها، يافتههاي زنان از نظر استفاده از ابربرچسبدرباره وضعيت وب سايت

وب سايت مـورد بررسـي در طراحـي وب سـايت خـود، از 100وب سايت از  13 كه فقط
اند كه نشان از وضعيت بسـيار ضـعيف دارد. در پـژوهش مهـراد وابربرچسب استفاده كرده

هـا در مجـالت الكترونيكـي فارسـي تنهـا ) نيز ميزان اسـتفاده از ابربرچسـب  1386گيلوري (
90) اسـتفاده بـيش از   1382بهمـن آبـادي (  درصد است. در حالي كه يافتـه پـژوهش    26/9

سـازد. همچنـين، هـاي راهنمـا را مشـخص مـي     هاي مورد بررسي از برچسب درصدي سايت
هـا را در وب ) ميـزان اسـتفاده از ابربرچسـب   1392نوري اقكند، مطلبـي و عليپـور حـافظي (   

) در سـطح خـوب1392هاي مورد ارزيـابي خـود در سـطح متوسـط و حـق شـناس (       سايت
اند. ش دادهگزار

وب 100وب سـايت از   39هاي پـژوهش حاضـر نشـان داد، فقـط     طور كه يافته همان
اندها در نظر گرفته سايت مورد بررسي امكان بازخورد از كاربران را در طراحي وب سايت

هـاي هاي اين تحقيق بـا يافتـه   كه در سطح قابل قبولي نيست. در بعد تعامل و بازخورد، يافته
هاي مورد ) همسو است كه در آن پژوهش نيز وب سايت1391ان و الوانكار (پژوهش زندي

بررسي، از لحاظ اين ويژگي در سطح نامناسب قرار دارند.
در مجموع، نتايج پژوهش حاضر، نشـان از عملكـرد  نسـبتاً خـوب طراحـان و دسـت

مـي ازهاي فارسي زبان زنان دارد، به طـوري كـه وضـعيت بـيش از ني    اندركاران وب سايت
هاي مورد بررسي در سطح قابل قبولي است. با اين همه، با توجه به نوع مخاطبانوب سايت

هـاي اجتمـاعي متنـوع، و اثرگـذاري(زنان ايراني)، به لحاظ نقش مادري و همسري و نقش
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شـوداين قشر بر ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خانواده و جامعه، پيشـنهاد مـي  
اندركاران، طراحان و متوليان اين امر به لحاظ سـاختاري، فنـي، و محتـواييستمسئوالن، د

هـاي حـوزه زنـان و خـانواده توجـه داشـته باشـند و دربيش از پيش به كيفيـت وب سـايت  
ها، بـا در نظـر گـرفتن معيارهـاي مـورد بررسـي در پـژوهشافزايش كيفيت اين وب سايت

پيشينه و سابقه علمي نويسنده و سازمان، نقشه وحاضر، به ويژه معيارهاي روزآمدي، وجود 
راهنماي سايت، اطالعات تماس، و پيوندهاي بيروني، اهتمام ورزند.
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